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يرصد البحث دالئل إعجاز سـورة الفاحتـة ويكـشف عـن األرسار البالغيـة ملفرداهتـا 
 ,وقد جاء يف مدخل البحث أسامء السورة وفضلها وفضل البسملة ومعناها العـام. وتراكيبها

ل إعجازها وسامهتا البالغية, وتضمن املبحث الثـاين ثم تناول الباحث يف املبحث األول دالئ
َأرسار نظم اآليات ووجوه بالغتهـا, وبـني الباحـث تـضمن الـسورة أصـول معـاين القـرآن  ُّ ّ

 . القرآنَّفأضحت جديرة بأن تسمى أم
 وأسـلوب , واإلجيـاز,حـسن االفتتـاح: ومن الفنون البالغية التي عرض هلا الباحـث

 واالستعارة, وأكـد , والفواصل املؤثرة, والتجانس, واإلطناب,تفات واالل, والتأكيد,ْرصَالق
الباحث اشتامل السورة عىل لطائف متنوعة وأسـاليب فنيـة كـان هلـا أثـر يف إيقـاظ النفـوس 

 .واستاملة القلوب
 بالغتها التي تنبـع مـن دقـة كلامهتـا ِّوكان من نتائج البحث أن هذه السورة تتميز بسمو

 تضمنت نوعي الدعاء, ومهـا دعـاء الثنـاء ودعـاء الطلـب, وظهـر مـن وغزارة معانيها, فقد
 وكل هذا بعض الـرس يف ,اترالتحليل البالغي أن آياهتا كلها دعاء وثناء عىل اهللا بأعظم العبا
 .البدء هبا يف تالوة كتاب اهللا ويف وجوب قراءهتا يف الصلوات

ذهن املتتبع ألرسارهـا البالغيـة يف  ُدِرَوأجاب الباحث يف ثنايا البحث عن أسئلة كثرية ت
 . استقى منها ثم تأيت خامتة البحث وعرض ملصادره العلمية التي,العامة
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 مقدمة البحث
 ونعـوذ بـاهللا مـن رشور, ونتوب إليه, ونستغفره, ونستعينه, إن احلمد هللا نحمده

, ومـن يـضلل فـال هـادي لـه, من هيده اهللا فال مـضل لـه, ومن سيئات أعاملنا, أنفسنا
صـىل اهللا ,  عبده ورسـولهًوأشهد أن حممدا, أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك لهو

 . ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين, وسلم عليه وعىل آله وأصحابه
 : أما بعد

 . »أضواء عىل اإلعجاز البالغي يف سورة الفاحتة«: فهذا البحث جاء بعنوان
  والكـشف ,  عـىل إعجازهـا البالغـيأما اهلدف منه فهو إيضاح الدالئل الكـرب

 . عن األرسار البالغية ملفرداهتا وتراكيبها −قدر املستطاع−
 إىل تقديم صورة ميرسة يف جانب مهم يتعلـق ُيْعَّوكان من أسباب الكتابة فيه الس

تبني  يضاف إىل هذا ما ورد من أحاديث, وهو إعجازها البالغي, هبذه السورة العظيمة
فقـد  ;وروائع بالغتهـا, سلم إىل تدبر معانيها والتأمل يف أرسار نظمهاوتدفع امل, فضلها

 َّمُرو اإلمام أمحد يف املسند أن أيب بن كعـب قـرأ عـىل النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم أ
والذي نفيس بيده ما أنزل يف التوراة وال ( : فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم,القرآن

هي السبع املثاين والقرآن العظيم الـذي , يف الفرقان مثلهايف اإلنجيل وال يف الزبور وال 
ورو البخــاري يف صــحيحه أن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم قــال أليب . ))١(أوتيتــه
 F G H ﴿: ك سـورة هـي أعظـم الـسور يف القـرآنألعلمنـَّ(: بـن املعـىل سعيد

I﴾ ]٢(هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته ,]٢: الفاحتة((. 
ْرس ا خطتي التيَّأم  عليها يف كتابة هذا البحث فإهنا تقوم عىل وضعه يف مـدخل ُتِ

                                                 
 .١١−١/٩, وتفسري ابن كثري ١/١٥, وفتح القدير ٢٠٥٩٢, رقم احلديث ٦/١٣٣مسند أمحد : انظر  )١(
 ., كتاب التفسري, باب ما جاء يف فاحتة الكتاب٤٢٠٤, رقم احلديث ٤/١٦٢٣صحيح البخاري : انظر  )٢(
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 : وخامتة , ومبحثني
 . ومعناها العام, وفضل البسملة, وفضلها, املدخل ذكرت فيه أسامء السورة

 . »من الدالئل البالغية العامة إلعجاز السورة« :واملبحث األول جاء بعنوان
 . »من بالغة الكلامت والرتاكيب يف السورة«: نوانواملبحث الثاين جاء بع

 ًأما منهجي يف دراسة اآليات فإنه يقـوم عـىل حتليـل مفرداهتـا وتراكيبهـا شـارحا
 . خصائصها البالغية

 أمهها كتب التفسري التـي هتـتم ,وقد اعتمدت يف هذا البحث عىل مصادر متنوعة
وتفـسري أيب , الكبـري للـرازيوالتفـسري ,  مثل الكشاف للزخمـرشي,بالتحليل البالغي

وتفسري التحريـر , وبدائع الفوائد البن القيم, وبدائع التفسري, والتفسري القيم, السعود
 .بن عاشوروالتنوير للطاهر 

 وأنا أتصفح هذه املصادر وغريها عىل أن أقدم خالصـتها يف بيـان ًاوكنت حريص
اء; حتـى حيقـق البحـث دالالت السورة وبالغتها بأسلوب سهل قريب إىل مجيع القـر

, ًوحـسبي أن كنـت جمتهـدا, وأرجو أن أكـون قـد وفقـت إىل هـذا, ثمرته املرجوة منه
 أسأل التوفيق والـسداد يف القـول واهللاَ .أن خيرج هذا العمل عىل صورة طيبة يف ًوراغبا
 . والعمل
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 سورة الفاحتة
﴿      A  D C B*  I H G F*  L K*O N   P* 

 U T S R* Y X W *  [ ` _ ^ ] \
c b a﴾ ]٧− ١: الفاحتة[. 

 :مدخل
 : أسامؤها وصفاهتا−١

وسمو بالغتهـا , هلذه السورة الكريمة أسامء وصفات كثرية تدل عىل عظيم شأهنا
 : نذكر منها
وهبـا افتـتح ,  هبا تـستفتح القـراءة يف الـصلواتهألن ;الفاحتة أو فاحتة الكتاب −أ

 . الصحابة كتابة املصحف اإلمام
يف  اه مـسلم وغـريه يف احلـديث الـذي رو»فاحتة الكتاب«تسميتها بـ وقد وردت 

بنـورين أوتيـتهام مل  أبرش(: ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللاًاقول امللك عندما نزل من السامء وقال خماطب
وسيأيت نـص احلـديث يف . ))١(...وخواتيم سورة البقرة, فاحتة الكتابيؤهتام نبي قبلك 

 . الكالم عىل فضل السورة
رواه البخـاري   يف احلـديث الـذي»فاحتـة الكتـاب«ميتها بــ وكذلك وردت تـس

َال صالة ملـن مل (: ومسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال
  ).)٢(يقرأ بفاحتة الكتاب

                                                 
 وقـرصها, بـاب فـضل الفاحتـة, , كتاب صالة املـسافرين١٨٧٤, رقم احلديث ٣٣٢/ ٦صحيح مسلم   )١(

 .وخواتيم سورة البقرة, واحلث عىل قراءة اآليتني من آخر البقرة
, كتاب صفة الصالة, باب وجوب القـراءة لإلمـام ٧٢٣, رقم احلديث ١/٢٦٣صحيح البخاري : انظر  )٢(

 , كتاب الصالة, باب وجوب٨٧٢, رقم احلديث ٤/٣٢٢, وصحيح مسلم ..واملأموم يف الصلوات كلها
 ..قراءة الفاحتة يف كل ركعة
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فقـد ثبتـت هـذه , والقـرآن العظـيم, والسبع املثـاين, ُّوأم القرآن, ُّأم الكتاب −ب
قـال رسـول :  فعن أيب هريرة قال:ملسو هيلع هللا ىلصديث املروية عن النبي األسامء يف طائفة من األحا
وسـميت . ))١(والقـرآن العظـيم, ُّأم القرآن هي السبع املثاين(: اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 . ألهنا تثنى يف الصالة فتقرأ يف كل ركعة: قالوا, بالسبع املثاين
بـدأ بكتابتهـا يف ُ يألنـه;  الكتـابَّيت أمِّمُس: وقال البخاري يف أول كتاب التفسري

يت بذلك لرجوع معـاين القـرآن ِّمُإنام س: وقيل )٢(,ويبدأ بقراءهتا يف الصالة, املصاحف
  .كله إىل ما تضمنته

وسيأيت إيضاح ذلك عند احلديث عن بعض دالئل إعجازهـا ولطائفهـا البالغيـة 
  ..التي تستوحى من أسامء السورة وكلامهتا

 .)٣(]٢: الفاحتة[﴾ F﴿هلا لفظ َّ أوَّألن ;ى سورة احلمدَّمَسُ وت−ج
 الـصالة ُمتَسَقـ(: ; لقوله صىل اهللا عليه وسلم عن ربه وتسمى سورة الصالة−د

 قـال ]٢: الفاحتـة[ ﴾F G H I﴿ : فإذا قال العبد, بيني وبني عبدي نصفني
 . )٤( إىل آخر احلديث)…محدين عبدين: اهللا

اخلدري أن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه ; ملا ورد عن أيب سعيد يةْقُّوالر,  الشفاء− ه
وحلديث أيب سعيد اخلدري يف الصحيح , ))٥(فاحتة الكتاب شفاء من السم(: وسلم قال

                                                 
, يف كتاب التفسري, باب ولقد آتينـاك سـبعا مـن ٤٤٢٧, رقم احلديث ٤/١٧٣٨صحيح البخاري : انظر  )١(

, يف كتـاب فـضائل القـرآن, ٢٨٧٥, رقم احلـديث ٥/١٤٣املثاين والقرآن العظيم, وانظر سنن الرتمذي 
 .باب ما جاء يف فضل فاحتة الكتاب

 .١/٩, وتفسري ابن كثري ٤/١٦٢٣اري كتاب التفسري صحيح البخ: انظر  )٢(
 .١/١٤٤التفسري الكبري : انظر  )٣(
  رقــم .... , كتـاب الـصالة, بــاب وجـوب قـراءة الفاحتــة يف كـل ركعـة٤/٣٢٤صـحيح مــسلم : انظـر  )٤(

 .٨٧٦احلديث 
 .١/٨, باب ذكر فاحتة الكتاب, وانظر تفسري ابن كثري ٢٣٦٨, رقم احلديث ٢/٤٥٠شعب اإليامن   )٥(
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ومـا يـدريك (: فقال له رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم, )١(حني رقى هبا الرجل السليم
 . وسيأيت سياق احلديث عند الكالم عىل فضل السورة. )?يةْقُأهنا ر

; فعن ابن عباس أنه سامها أسـاس والكنـز, والكافية, والواقية,  القرآن أساس−و
وسـامها . وسامها سفيان بـن عيينـة بالواقيـة .A D C B وأساسها: قال, القرآن
  )٢(.ألهنا تكفي عام عداها وال يكفي ما سواها عنها; بن كثري الكافية حييى

 ̄ ®﴿: ه تعـاىللقولـ ;)٣(وهي سبع آيـات باالتفـاق, والفاحتة سورة مكية

وثبت يف الصحيح عن النبي صىل اهللا عليه  ]٨٧: احلجر[ ﴾́ ³ ² ± °
قـال رسـول  :; وحلديث أيب هريرة قال)ب هي السبع املثاينافاحتة الكت(: وسلم أنه قال

إحـداهن ,  سبع آيات]٢: الفاحتة[ ﴾I H G F    ﴿: اهللا صىل اهللا عليه وسلم
﴿      A D C B﴾ ]وهـي أم القـرآن , والقرآن العظـيم, لسبع املثاين وهي ا]١: الفاحتة

  )٤(.)وفاحتة الكتاب
 :  فضلها−٢

وسـمو , ورد يف بيان فضل هذه السورة أحاديـث كثـرية تـدل عـىل دقـة معانيهـا
 : بالغتها نذكر منها ما يأيت

 يف مسنده عن أيب سـعيد − رمحه اهللا تعاىل− ذكر اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل −أ
كنت أصيل فدعاين رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم فلـم (: يض اهللا عنه قالبن املعىل را

إين : قلـت يارسـول اهللا: ما منعك أن تأتيني? قال: فأتيته فقال: قال, أجبه حتى صليت
 ³ ² ± ° ̄ ® ¬ »﴿: أمل يقل اهللا تعـاىل: كنت أصيل قال

                                                 
 .أي امللدوغ بعقرب ونحوه  )١(
 .١/٨تفسري ابن كثري : انظر  )٢(
 .٢٢/٣٥١تيمية جمموع فتاو أمحد بن : انظر  )٣(
الدليل عىل أن بـسم اهللا : , كتاب الصالة, باب٢٤٤٠, رقم احلديث ٢/٣٤١سنن البيهقي الكرب : انظر  )٤(

 .١/١٠, وصفوة التفاسري ٩, ١/٨الرمحن الرحيم آية تامة من الفاحتة,, وانظر تفسري ابن كثري
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´ ¶µ﴾ ]أن ختـرج ألعلمنك أعظم سورة يف القرآن قبـل:  ثم قال?]٢٤: األنفال 
إنـك : يارسـول اهللا: فلام أراد أن خيرج من املسجد قلت, فأخذ بيدي: قال, من املسجد

: الفاحتة[ ﴾F G H I﴿ نعم : قال, ألعلمنك أعظم سورة يف القرآن: قلت
 وقـد ورد احلـديث هبـذا اللفـظ يف ,) هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيتـه]٢

 . )١(صحيح البخاري
وقـد , انتهيت إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم: اهللا بن جابر قال عن عبد −ب

الـسالم عليـك : َّفلـم يـرد عـيل فقلـت, السالم عليك يارسول اهللا: أهراق املاء فقلت
: قـال, َّفلم يرد عـيل, السالم عليك يارسول اهللا: فقلت: َّفلم يرد عيل قال, يارسول اهللا

ودخلت أنا , هَلْحَحتى دخل ر,  يميش وأنا خلفهفانطلق رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
َّفخرج عيل رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم وقـد تطهـر , ًا حزينًااملسجد فجلست كئيب

وعليـك , وعليك السالم ورمحـة اهللا وبركاتـه ,عليك السالم ورمحة اهللا وبركاته: فقال
: خري سورة يف القرآن? قلتأال أخربك يا عبد اهللا بن جابر ب: ثم قال, السالم ورمحة اهللا
 . )٢()حتى ختتمها﴾F G H I ﴿ اقرأ(: قال, بىل يا رسول اهللا

عن أيب سـعيد اخلـدري  ,باب النفث يف الرقية , قال البخاري يف كتاب الطب−ج
, ًأن رهطا من أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم انطلقـوا يف سـفرة سـافروها(

ُفلدغ سيد ذلـك , فأبوا أن يضيفوهم, تضافوهمفاس, حتى نزلوا بحي من أحياء العرب
لو أتيتم هـؤالء الـرهط الـذين : فقال بعضهم, يشء يشء ال ينفعه له بكل فسعوا, احلي

نا َإن سيد, يا أهيا الرهط: فأتوهم فقالوا, لعله أن يكون عند بعضهم يشء, قد نزلوا بكم
: بعـضهم  فقـال?مـنكم يشءفهل عند أحد  ,,ينفعه يشء ال, نا له بكل يشءْيَعَفس, َغِدُل

  لكـم حتـىٍبـراقفام أنا  ,ولكن واهللا لقد استضفناكم فلم تضيفونا, ٍلراق واهللا إين, نعم
                                                 

, كتـاب فـضائل القـرآن, بـاب فـضل فاحتـة ٤٧٢٠, رقـم احلـديث ٤/١٩١٣ صحيح البخـاري :انظر  )١(
 .١٧٣٩٥, رقم احلديث ٥/٢٤٢الكتاب, وانظر مسند أمحد 

 ., حديث عبد اهللا بن جابر ريض اهللا تعاىل عنه١٧١٤٤, رقم احلديث ٥/١٨٩مسند أمحد   )٢(



 

١٢٤ 

ًلنا جعال جتعلوا ْ : يتفـل ويقـرأ فجعـل, فـانطلق, الغـنم فـصاحلوهم عـىل قطيـع مـن, ُ
﴿   F G H I﴾ ِنشط حتى لكأنام َبه قلبـة فانطلق يميش وما, من عقال ُ َ َ)١(, 
َوهم جعلهم الذي صاحلوهم عليهفأوف: قال ْ : فقال الذي رقى, اقسموا: فقال بعضهم , ُ

فننظـر مـا , فنـذكر لـه الـذي كـان, ال تفعلوا حتى نأيت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 وما يدريك أهنا(: فقال, فذكروا له, اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقدموا عىل رسول, يأمرنا

 . )٢()يل معكم بسهموارضبوا , اقسموا, رقية? أصبتم
بينام جربيل قاعد عنـد :  ويف صحيح مسلم عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال−د

هذا باب من الـسامء : فرفع رأسه فقال,  من فوقهًالنبي صىل اهللا عليه وسلم سمع نقيضا
مل ,  نـزل إىل األرضٌكَلـَهذا م: فقال. فنـزل منه ملك, مل يفتح قط إال اليوم, فتح اليوم

فاحتـة مل يـؤهتام نبـي قبلـك , أبـرش بنـورين أوتيـتهام: وقال, فسلم, قط إال اليوم ينـزل
 . )٣()هلن تقرأ بحرف منهام إال أعطيت, وخواتيم سورة البقرة, الكتاب
مـن صـىل (:  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال− ه
ٌمل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج, ًصالة ِ ٍداج غري متامِخ, ٌداجِخ ,)٤(ِّ ُ إنا :  فقيل أليب هريرة,)ٌ

فإين سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم , اقرأ هبا يف نفسك: فقال, نكون خلف اإلمام
َقسمت الصالة بيني وبني عبدي نصفني(: قال اهللا عز وجل: يقول فإذا , ولعبدي ما سأل, ُ
ِمحدين عبدي:  قال﴾F G H I﴿ : قال :  قـال اهللا﴾C D ﴿: وإذا قـال, َ

 R ﴿: فـإذا قـال ,)٥(َّجمدين عبـدي:  قال اهللا﴾N O P﴿: فإذا قال, َّأثنى عيل عبدي
                                                 

ُما بالبعري قلبة أي ليس به داء يقلب له, فينظر إليه, وقال الطائي: ة, تقول العربَّلِ أمل وع:أي  )١( بـه  معناه ما: َُ
 ).مادة قلب : انظر لسان العرب ( .يشء يقلقه, فيتقلب من أجله عىل فراشه

 ., كتاب الطب, باب النفث يف الرقية٥٤١٧, رقم احلديث ٥/٢١٦٩صحيح البخاري   )٢(
, كتاب صالة املـسافرين وقـرصها, بـاب فـضل الفاحتـة, ١٨٧٤, رقم احلديث ٣٣٢/ ٦صحيح مسلم   )٣(

 .وخواتيم سورة البقرة, واحلث عىل قراءة اآليتني من آخر البقرة
 .»خدج« خمتار الصحاح مادة :انظر. نقصان: داجِخ  )٤(
 .منزلة أعىل من الثناء: التمجيد  )٥(



  

١٢٥ 

S T U﴾فـإذا قـال, ولعبدي مـا سـأل, هذا بيني وبني عبدي:  قال :﴿W 

X Y * [ \ ] ̂ _ ̀ a b c﴾ ,ــــال اهللا هــــذا : ق
 .))١(ولعبدي ما سأل, لعبدي

  : فضل البسملة−٣
 يشء مـن فـضائل ُرْكـِملعنى العام آليات السورة جيدر بنا ذقبل أن ندخل يف بيان ا

﴿ A B C D﴾ إذ قـد وردت آثـار تـدل عـىل ; التي تعد آيـة مـن سـورة الفاحتـة
سمعت أبا : منها ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده عن عاصم قال, وعظيم بالغتها, فضلها

ي صىل اهللا عليه وسـلم ُعثر بالنب: متيمة حيدث عن رديف النبي صىل اهللا عليه وسلم قال
َتعس الشيطان: فقلت ِ تعـس الـشيطان; : ال تقـل(: فقال النبي صىل اهللا عليـه وسـلم, َ

, بـسم اهللا: وإذا قلـت, بقـويت رصعتـه: تعس الـشيطان تعـاظم وقـال: فإنك إذا قلت
 . ))٢(تصاغر حتى يصري مثل الذباب

 فتـستحب يف, مل وقول يف أول كل عُّبَحَتْسُولذا ت, فهذا من تأثري بركة بسم اهللا
. )٣()فهـو أجـذم ﴾A B C D ﴿ كـل أمـر ال يبـدأ فيـه بــ( :أول اخلطبة ملـا جـاء

ا ورد مـن ِمل; وعند الذكر, وعند الذبح, ويف أول الوضوء, وتستحب عند دخول اخلالء
  .اآلثار يف ذلك

ملا يف صحيح مسلم أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال ; وتستحب عند األكل
 . ))٤( مما يليكْلُوك,  بيمينكْلُوك,  اهللاَِّمَس(:  عمر بن أيب سلمةلربيبه

ملا يف الصحيحني عن ابن عباس أن رسول اهللا صىل اهللا عليـه  وتستحب عند اجلامع;
, اللهـم جنبنـا الـشيطان, بـسم اهللا: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأيت أهله قـال(: وسلم قال

                                                 
 .الة, باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة, كتاب الص٨٧٦, رقم احلديث ٤/٣٢٤صحيح مسلم   )١(
 ., حديث رديف النبي صىل اهللا عليه وسلم٢٠٠٦٩, رقم احلديث ٦/٤٩مسند أمحد   )٢(
 ., كتاب األدب, باب اهلدي يف الكالم٤٨٤٠, رقم احلديث ٢/٦٧٧سنن أيب داود   )٣(
 . والرشاب, كتاب األرشبة, باب آداب الطعام٥٢٣٧, رقم احلديث ١٣/١٩٣صحيح مسلم   )٤(



 

١٢٦ 

َّقدر بينهام ولدُفإنه إن ي, وجنب الشيطان ما رزقتنا  . )١()ًمل يرضه الشيطان أبدا, َ
 :  سياق اآليات ومعناها العام−٤

والـشكر هللا عـىل نعمــه , والتقـديس, تبـدأ بالثنـاء, هذه السورة فاحتـة الكتـاب
وهـو , فهو تعاىل املختص باحلمد; ألنه ذو العظمة واملجد والـسؤدد, رة والباطنةهالظا

  …ناس العوامل كلها يف السموات واألرضرب أج, املتفرد باخللق واإلجياد
 فـضله َّمَوعـ, إن احلمد هللا; ألنه الرمحن الرحيم الـذي وسـعت رمحتـه كـل يشء

 .مجيـع اخللق
يف −سـبحانه−إن احلمد هللا; ألنـه مالـك األمـور كلهـا يف الـدنيا واآلخـرة وهـو

لـك فيـه يف ذلـك اليـوم الـذي ال مت, اآلخـرة املالك للجزاء واحلساب بني اخللق كلهم
 . ًنفس لنفـس شيئا واألمر هللا وحده
وبطلـب ,  بالعبـادةُقْلـَه اخلَّفهو الـذي جيـب أن خيـص, إنه املتفرد بصفات الكامل

وبـه , ويستكينون وخيشعون, بل له يذلون وخيضعون,  سواهًافال يعبدون أحد, اإلعانة
 .فإنه املستحق لكل إجالل وتعظيم, يستعينون عىل طاعته ومرضاته

داعـني أن يرشـدهم إىل طريــق , حانه هو الذي جيب أن يتجه إليـه العبـادإنه سب
وأرسـل , وأن يثبتهم عىل اإلسالم الذي بعث به أنبياءه ورسله, احلـق والدين املستقيم

وأن جيعلهم ممن سلك طريق املقربني الذين أنعم اهللا عليهم باهلدايـة , به خاتم املرسلني
لهم من احلائـدين عـن الـرصاط املـستقيم مـن اليهـود  جيعَّوأال, والتوفيق إىل كل خري

٢(املرشكنيئر الكفرة ووسا, والنصار( . 
                                                 

, كتاب الدعوات, باب ما يقول إذا أتى أهلـه, وانظـر ٦٠٢٥, رقم احلديث ٥/٢٣٤٧صحيح البخاري   )١(
, كتاب النكاح, باب ما يـستحب أن يقولـه عنـد اجلـامع, ٣٥١٩, رقم احلديث ١٠/٢٤٦صحيح مسلم 

 .١٨, ١/١٧وانظر تفسري ابن كثري 
 .١٢, ١/١١, وصفوة التفاسري ٢٧, ١/١٨الكشاف : انظر, و١/٣٠تفسري ابن كثري  )٢(



  

١٢٧ 

 املبحث األول
  من الدالئل البالغية العامة إلعجاز السورة

  : داللة التسمية بأم القرآن−أ 
أول مظهر من الدالئل البالغيـة العامـة إلعجـاز سـورة الفاحتـة أهنـا تـسمى أم 

: ا تشع بأصول املعاين التـي هيـدف القـرآن إىل تقريرهـا يف النفـوسألن كلامهت القرآن;
  ...واإليامن بمالئكته وكتبه ورسله, وهي اإليامن باهللا واليوم اآلخر

ألن احلمد هبذا االختـصاص ال  يدل عىل وجود الصانع املختار;﴾ G F﴿  فـ
  .يكون إال للخالق

  .لوقاته بنعمهألنه هو الذي يريب خم,  يدل عىل وحدانيته﴾I H﴿و
  . يدل عىل رمحته بخلقه يف الدنيا واآلخرة﴾L K﴿و
 يدل عىل كامل حكمته ورمحتـه بـسبب خلـق الـدار اآلخـرة ﴾P  O N﴿و

  .هٍّوجمازاة كل بحسب عمل, للفصل بني العباد
 يشري إىل األمور التي البـد مـن معرفتهـا يف تقريـر ﴾R S T U﴿ و

 . عىل أدائها  عىل مصدر اإلعانةُّدلوي, العبادة عىل ما يريض اهللا ورسوله
ومنهـا , يدل عىل اآلثار املرتتبة عىل العبادة واالسـتعانة ﴾W X Y﴿و

  .حصول اهلداية إىل طرق اخلري والرشاد يف الدنيا واآلخرة
 :  ثالث طوائفَوهذه السورة تدل عىل أن العامل

, ة احلـق لذاتـهوهم الذين مجعوا بني معرف, الكاملون املحقون املخلصون :األوىل
 .﴾^ [﴿: وإليهم اإلشارة بـ, ومعرفة اخلري ألجل العمل به

 _﴿: وإلـيهم اإلشـارة بــ, الذين أخلوا باألعامل الصاحلة وهم الفـسقة :الثانية



 

١٢٨ 

` a﴾. 
وهـم أهـل البـدع والكفـر وإلـيهم , الذين أخلوا باالعتقادات الصحيحة :الثالثة
  .)١(﴾b c﴿: اإلشارة بـ

السورة تـشتمل عـىل الثنـاء عـىل اهللا تعـاىل بـام هـو أهلـه يف ومع ذلك كله فهذه 
﴿F G H I  * K L *  N O  P﴾.إىل   ويف الوقت نفسه تشري

إعالن  وتتضمن, ﴾N O  P﴿وتشري إلـى الوعيد يف , ﴾K L﴿الوعد يف 
 وتشري إىل التعبد بـاألمر والنهـي …﴾R S T U﴿ العبودية هللا وحده يف 

 . ﴾W X Y﴿يف 
 القـرآن َّى أمَّمَسُذا املظهر البالغي من حيث إن هـذه الـسورة تـويمكن إيضاح ه
 : بوجوه أخر منها ما ييل

 : واملقصود من القرآن الكريم أمور أربعة,  اليشء أصلهَّأن أم: الوجه األول
 F G H I* K  ﴿  عليهـادل وهـي التـي, اإلهليات :األول

L﴾. 
 . ﴾N O  P﴿املعاد وهي التي دل عليها  :والثاين

  .وسيأيت إيضاح هذا األمر يف الصفحة اآلتية ,النبوات :لثالثوا
 : إثبات القضاء والقدر هللا تعاىل :والرابع

الـذين ,  دل عىل ضالل مذهب اجلربية والقدريـة﴾R S T U﴿ فـ 
ومـن .  مقـدرة عليـهوأهنـاصدر عنه من األفعـال يعتقدون بأن اإلنسان جمبور عىل ما ي

 . ت أن الكل بقضاء اهللا وقدرهناحية أخر دل كذلك عىل إثبا
دل  ﴾W   X Y  *[ \ ] ^ _ ̀ a b c﴿و

                                                 
 .٢٢٩, ١/٢٢٨ التفسري الكبري :انظر  )١(



  

١٢٩ 

  .)١(وعىل النبوات,  عىل إثبات قضاء اهللا وقدرهًأيضا
وهلـذا , هـم الـذين ضـلوا وآثـروا الـضالل واكتـسبوه« أهـل الـضالل ذلك أن

رائحتـه ملا يف ; َّضلني بالبناء للمفعولُـموال يليق أن يقول وال ال, استحقوا العقوبة عليه
ِهنم مل يكتسبوا الضالل من أنفسهم بل فعـل فـيهمأو, من إقامة عذرهم وال حجـة يف , ُ

التـي , وإن كان اهللا أضـلهم وفـاق سـنته, إهنم هم الذين ضلوا: هذا للقدرية فإنا نقول
 عـىل اجلربيـة الـذين ال ٌّبـل فيـه رد,  مل يأخذ بأسباب اهلد يضلْنَ مَّبان منها خللقه أن

 .ت اآلية الرد عليهمنََّفتضم,  إال عىل جهة املجاز ال احلقيقةًالعبد فعالينسبون إىل 
ففي اآلية إبطال قول , َّ الرد عىل القدرية﴾W X Y﴿ :ن قولهَّكام تضم

, ً وخلقاًوهم املثبتون للقدر توحيدا, والشهادة ألهل احلق أهنم هم املصيبون, الطائفتني
فاقتـضت اآليـة إثبـات  ,ً وكـسباً إلـيهم عمـالإلضافة أفعال العبـاد ;واملثبتون للقدرة

َنعم ُـمفالـ, فإن النعمة والغـضب مهـا ثوابـه وعقابـه; والنبوة, واملعاد, والقدر, الرشع
فاقتضت إثبات , ُوهدي أتباعهم إنام يكون عىل أيدهيم, عليهم رسله وأتباعهم ليس إال

وأنـه ال , لرضورة إليهـاوشدة ا, وأدهلا عىل عموم احلاجة, وأبينها, النبوة بأقرب طريق
وال تنال هـذه اهلدايـة إال عـىل , سبيل للعبد أن يكون من املنعم عليهم إال هبداية اهللا له

, يف دار النعـيم, وهـي النعمـة التامـة املطلقـة,  هلا ثمـرةَوأن هذه اهلداية, أيدي الرسل
 .»)٢(وهي الغضب املقتيض للشقاء األبدي, وخلالفها ثمرة

 :حاصل مجيع الكتب اإلهلية يرجع إىل أمور ثالثةأن : الوجه الثاين
 *  F  G H I﴿الثناء عىل اهللا باللسان وهو يف الفاحتـة ماثـل يف    −أ

K L *  N O  P﴾. 
 .﴾R  S T U ﴿االشتغال باخلدمة والطاعة وهو ماثل يف  −ب

                                                 
 .١٥٧, ١/١٥٦السابق : انظر  )١(
 .٢٥٤−١/٢٤٩بدائع التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابن قيم اجلوزية حتقيق يرسي السيد حممد   )٢(



 

١٣٠ 

  .)١(﴾W      X Y﴿ أنواع اهلدايات وهو يف ُبَلَط   −ج
  .أهنا تشتمل عىل مجلة معاين القرآنجيد  فاملتأمل يف هذه السورة

يشمل سائر صفات الكامل التي استحق اهللا ألجلها حرص احلمد ﴾ F  G﴿ فـ
, من اختـصاص جـنس احلمـد بـه تعـاىل﴾ F  G﴿له تعاىل وفاق ما تدل عليه مجلة 
 .واستحقاقه لذلك االختصاص

 ﴾K  L﴿و, يشمل سائر صفات األفعال والتكـوين ﴾H I﴿و
يـشمل أحـوال  ﴾N O  P﴿و, يع الراجعة للرمحة بـاملكلفنييشمـل أصول الترش

 .القيامة
 جيمــع معنـى ﴾T  U﴿و,  جيمع معنى الديانة والرشيعة﴾R  S﴿و

 . اإلخـالص يف األعامل
يــشمل األحــوال اإلنــسانية وأحكامهــا مــن عبــادات ﴾ W    X Y﴿و

ية يشري إىل أحوال األمـم واألفـراد املاض ﴾^ [ \  ]﴿و, ومعامالت وآداب
,  يــشمل ســائر قــصص األمــم الــضالة﴾a b c ̀  _﴿و, الفاضــلة

 .ويشري إىل تفاصيل ضاللتهم املحكية عنهم يف القرآن
علم إمجايل بام حـواه القـرآن −ًاُّ وتضمنًاترصحي−جرم حيصل من معاين الفاحتةفال 

 .)٢(مـن األغراض
 :  داللة التسمية بسورة الكنـز–ب 

ـز; ألهنـا نـَْ الكَى سـورةَّمَسُل إعجازهـا أهنـا تـوكذلك من مظاهر بالغتها ودالئ
 : وهي, السورة التي اشتملت عىل أمهات املطالب العالية

                                                 
 .١٥٧, ١/١٥٦ التفسري الكبري :انظر  )١(
 .١٣٤, ١/١٣٣والتحرير والتنوير , ١٥٧, ١/١٥٦ التفسري الكبري :انظر  )٢(



  

١٣١ 

احلسنى والـصفات  مرجع األسامء ; إذالتعريف باملعبود تبارك وتعاىل بثالثة أسامء
 .والرب والرمحن, وهي اهللا, ومدارها عليها, العليا إليها

 والربوبيـة النابعـة مـن عبـارة, ﴾ G﴿ابعة من كلمـة فالسورة مبنية عىل اإلهلية الن
﴿ H I﴾ , والرمحة النابعة من عبارة﴿K  L﴾ : 

  T﴿, ألن اإللـه الـذي يعبـد بحـق هـو اهللا, اإلهلية  مبني عىل﴾R  S﴿ فـ

U﴾ألن اهللا هو الذي يمد اخللق بالنعم التي هي الـسبب يف ;  مبني عىل الربوبية
 . تربيتهم وإعانتهم
ألن اهللا هـو الـرمحن ; ة إىل الـرصاط املـستقيم يكـون بـصفة الرمحـةوطلب اهلداي

 .الرحيم
  .ورمحته, وربوبيته, إهليته  يتضمن األمور الثالثة فهو املحمود يف﴾ F﴿و
, بأعامهلم حسنها وسـيئها, وجزاء العباد, ادَ تضمن إثبات املع﴾N  O  P﴿و

 . تاموتفرد الرب تعاىل باحلكم إذ ذاك بني اخلالئق بالعدل ال
 : ومن املعاين املكتنـزة يف كلامهتا أهنا تضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة

وال سـبيل للعبـاد إىل معرفـة ,  إذ هـو املـألوه املعبـود﴾B ﴿من جهة اسم  :أوهلا
 . عبادته إال من طريق رسله

 إذ ال يليق به تعـاىل أن يـرتك عبـاده سـدH I﴾  ﴿من جهة  :وثانيها
  .ألنه رهبم هم فيهام;ُّوما يرض, ما ينفعهم يف معاشهم ومعادهمال يعرفهم , ًمهال

وعدم تعريفهم مـا  , فإن رمحته متنع إمهال عباده﴾K﴿من جهة اسمه  :وثالثها
 . ينالون به غاية كامهلم

, ; فإنه اليوم الذي يـدين اهللا العبـاد فيـه بـأعامهلم﴾O  P ﴿من جهة  :ورابعها
 ً أحـداَومـا كـان اهللا ليعـذب, عىل املعايص والسيئاتويعاقبهم , فيثيـبهم عىل اخلريات



 

١٣٢ 

  ....واحلجة إنام قامت برسله وكتبه, قبل إقامة احلجة عليه
 فإن ما يعبد به تعاىل ال يكون إال عىل ما حيبه اهللا ﴾R S﴿ من جهة  :وخامسها

 .ويرضاه
ثـم ,  فاهلدايـة هـي البيـان والداللـة﴾W X Y﴿من جهة  :وسادسها
  .)١(وال سبيل إىل البيان والداللة إال من قبل الرسل, مالتوفيق واإلهلا

 :  داللة التسمية بسورة الشفاء والشافية–ج 
, األبـدان ِوشفاء,  القلوبِشفاء: نْومن دالئل إعجازها أهنا تشتمل عىل الشفاءي

 . )٢(ى سورة الشفاء والشافيةَّمَسُولذا فإهنا ت
إهنـا : فيقـول, ىل شـفاء القلـوبيرشح ابن القيم كيف اشتملت سورة الفاحتة عـ

 : ألن مدار اعتالل القلوب وأسقامها عىل أصلني; اشتملت عليه أتم اشتامل
, إذ يرتتب عليهام داءان قاتالن مها الضالل والغضب; وفساد القصد, فساد العلم

وهذان املرضان مهـا مـالك , والغضب نتيجة فساد القصد, فالضالل نتيجة فساد العلم
 : مجيعهاأمراض القلوب 

ولـذلك كـان ,  يتضمن الـشفاء مـن مـرض الـضالل﴾W X Y﴿فـ 
 .وأوجبه عليه كل يوم وليلة, سؤال هذه اهلداية أفرض دعاء عىل كل عبد

 فإهنا −  ً وحاالً ومعرفة وعمالً﴾ إذا حققها العبد علامR S T U﴿ و
 : ءتتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد; ألن هذا الدواء مركب من ستة أجزا

 . أن تكون العبودية هللا وحده − ١
 . أن تكون بأمره ورشعه − ٢

                                                 
 .مجعه حممد الندوي, وحققه حممد حامد الفقي, , لإلمام ابن القيم٩−٧ التفسري القيم :انظر  )١(
 .١/٩, وتفسري أيب السعود ١/١١ الكشاف :انظر  )٢(



  

١٣٣ 

 .  تكون باهلوَّأال − ٣
 . وأفكارهم, ورسومهم, وال تكون بآراء الرجال وأوضاعهم − ٤
 . أن تكون االستعانة عىل عبوديته به سبحانه − ٥
وأال تكون بغريه مـن العبيـد , تكون االستعانة بنفس العبد وقوته وحوله َّأال − ٦

 . أمثاله
العـامل ,  فإذا ركبها الطبيـب اللطيـف﴾R  S T U﴿أجزاء فهذه هي 

وما نقص من الشفاء فهو لفوات , حصل هبا الشفاء التام, واستعملها املريض, باملرض
 . جزء من أجزائها أو اثنني أو أكثر

ومهـا , إن مل يتداركهام تراميا به إىل التلف, ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيامن
 . ﴾T  U﴿ ودواء الكرب بـ ﴾R  S﴿ الرياء بـ فدواء, الرياء والكرب

  ومــن مــرض الكــرب والعجــب , ﴾R  S﴿فــإذا عــويف مــن مــرض الريــاء بـــ 
عـويف , ﴾W  X Y﴿ومن مرض الضالل واجلهل بـ , ﴾T U ﴿ بـ
وكـان مـن املـنعم , ومتت عليـه النعمـة, ورفل يف أثواب العافية, أمراضه وأسقامه من

, الـذين عرفـوا احلـق, هـم أهـل فـساد القـصدو, وليس من املغضوب عليهم, عليهم
 . الذين جهلوا احلق ومل يعرفوه, وهم أهل فساد العلم, وليس من الضالني, وعدلوا عنه

َق لسورة تشتمل عىل هذين الشفاءَحو ْن أن يستشفى هبا من كل مرضْيٌّ ُ)١(.  
 : ي الدعاءَاشتامهلا عىل نوع: د

,  دعـاء الثنـاء:ومهـا, ي الـدعاءَعومن مظاهر إعجازها البالغي أهنا تضمنت نـو
 :ألن الدعاء ينحرص فيهام املسألة; ودعاء

, بام أورده يف كتابـه,  عىل متجيد اهللا وتقديسه والثناء عليهُّأما دعاء الثناء فهو الدال
                                                 

 .٤٨−٤٦التفسري القيم   )١(



 

١٣٤ 

 A     B C D  * F G﴿: وهنا يف سورة الفاحتة ماثل يف, أو جاء عىل لسان رسوله

H I  * K L﴾. 
 R S T﴿:  فامثـل يفًا وتـرصحيًالة الدال عىل الطلب تلميحـء املسأأما دعاو

U * W X Y * [ \ ] ^ _ ̀ a b c﴾ . 
 : اشتامهلا عىل الرد عىل أهل الباطل: ه

 ومن دالئل إعجازها أهنا تشتمل عـىل الـرد عـىل مجيـع املبطلـني مـن أهـل امللـل
 . هذه األمة والرد عىل أهل البدع والضالل من, والنحل

 :  كام يقول ابن القيم بطريقني جممل ومفصلُمَلْعُوهذا ي
ِّأما املجمل فهو أن الرصاط املستقيم متضمن معرفة احلق« وإيثاره وتقديمه عـىل , ُ
 . وجهاد أعدائه بحسب اإلمكان, والدعوة إليه, وحمبته واالنقياد له, غريه

 ًعلام وما جاء به, واحلق هو ما كان عليه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وأصحابه
, ووعده ووعيده, وأمره وهنيه, ًوعمال يف باب صفات الرب سبحانه وأسامئه وتوحيده

 .ي منازل السائرين إىل اهللا تعاىلالتي ه, حقائق اإليامن ويف
. واشـتامل كلـامت الفاحتـة عـىل إبطاهلـا, وأما املفصل فمعرفة املـذاهب الباطلـة

 : فنقول
َفتضمنت الفاحتة إثبات اخلالق تعاىل, حد لهوجا,  باحلق تعاىلٌّرِقُم: الناس قسامن ُ ,

  .وإثبات ربوبيته تعاىل للعاملني, َّوالرد عىل من جحده
إذا اسـتدل النـاس , فالعارفون أرباب البصائر يستدلون باهللا عىل أفعالـه وصـنعه

والقرآن مشتمل , ٌّكل منهام حق, وال ريب أهنام طريقان صحيحان, بصنعه وأفعاله عليه
  .)١(»عليهام

                                                 
 .٥٠, ٤٩التفسري القيم   )١(



  

١٣٥ 

 : داللة التسمية بسورة الصالة: و
وال يكفي , ألهنا تكفي عن غريها ى سورة الصالة;َّمَسُومن دالئل إعجازها أهنا ت

 :غريها عنها
والدليل عىل ذلك أن اهللا تبارك وتعاىل أشاد هبـا يف احلديــث القـديس الـصحيح 

قـال اهللا عـز :  قال أن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسلـم−ريض اهللا عنه−فعن أيب هريرة 
: ولعبدي مـا سـأل فـإذا قـال العبـد,  الصالة بيني وبني عبدي نصفنيُمتَسَق«: وجل
﴿ F G H I﴾وإذا قـال, محدين عبدي:  قال اهللا تعاىل :﴿ K L﴾ 

وقال −, َّجمدين عبدي : قال﴾N O  P﴿: فإذا قال, ّأثنى عيل عبدي: قال اهللا تعاىل
َّمرة فوض إيل عبدي  هـذا بينـي وبـني :  قـال﴾R S T U ﴿:  فإذا قـال−َّ

 _ ^ [ \ ] * W X Y﴿: ولعبــدي مــا ســأل فــإذا قــال, عبــدي

` a b c﴾ ١(ولعبدي ما سأل, هذا لعبدي: قال(« . 
 صـىل − بدوهنا ملا ورد يف الصحيحني عـن رسـول اهللاُّحِصَفإن الصالة ال ت, وهلذا

قـــرأ بفاحتــة ال صــالة ملــن مل ي(:  مــن حــديث عبــادة بــن الــصامت−اهللا عليــه وســلم
 .))٢(الكتاب

ُحسنـال: ز  :  يف افتتاح املناجاةَوالرباعة ُْ
ُومن دالئل إعجازها البالغي احلسن والرباعـة يف افتتـاح املناجـاة باحلمـد   فـاهللا, ُ

 قــدرها َّقَوهي أن يقدروا النعمة ح, أرشد عباده إىل التحيل بزينة الفضائل −سبحانه− 
ومـانح , فتحون مناجـاهتم بحمـد واهـب العقـلفـأراهم كيـف يـست, بشكر املنعم هبا

                                                 
 الصالة, باب وجـوب قـراءة الفاحتـة يف كـل ركعـة, , كتاب٨٧٦, رقم احلديث ٤/٣٢٤صحيح مسلم   )١(

 .١/١١وانظر احلديث مع تغيري يسري يف تفسري ابن كثري 
, كتاب أبواب صفة الصالة, باب وجوب القـراءة لإلمـام ٧٢٣, رقم احلديث ١/٢٦٣صحيح البخاري   )٢(

اب وجـوب , كتاب الصالة, بـ٨٧٢, رقم احلديث ٤/٣٢٢واملأموم يف الصلوات كلها, وصحيح مسلم 
 .١/١٣٥, وفقه السنة ١/١٢وانظر تفسري ابن كثري . قراءة الفاحتة يف كل ركعة



 

١٣٦ 

  .)١(﴾F G H I﴿ :  بـالتوفيق
 أمر من اهللا عبده بقيل ﴾F G H I﴿ فقد ورد يف تفسري الطربي أن 

 :قل يـا حممـد: صىل اهللا عليه وسلم عن اهللا بن عباس أن جربيل قال للنبيافعن , ذلك
﴿  F G H I * K L * N O  P﴾وقل أيضا يا حممـد  : ﴿R 

S T U...﴾)٢(. 
 .زل عليهْنُ كام أَ بتبليغ أمته هذا القرآنٌفَّوهو صىل اهللا عليه وسلم مكل

 : التنبيه عىل أصول التزكية النفسية: ح
 . التنبيه عىل أصول التزكية النفسية, وكذا من دالئل إعجازها البالغي

يـف ُذلك أن اهللا تعاىل أراد أن تكون هذه السورة أوىل سـور القـرآن الكـريم بتوق
 . النـبي صىل اهللا عليه وسلم

َّنبه اهللا تعاىل قراء كتابه وهلذا ُ وفاحتي مصحفه ألصول هذه التزكيـة النفـسية بــام , ّ
إىل آخـر  ﴾R S﴿ : ّلقنهم أن يبتدئوا باملناجاة التي تضمنتها سورة الفاحتة من قولـه

 :  عظيمةًفإهنا تضمنت أصوال, السورة
 . ﴾R S﴿ : ك بام تضمنتهالتخلية عن التعطيل والرش: أوهلا

التخيل عن خواطر االستغناء عنه بالتربؤ من احلول والقـوة جتـاه عظمتـه : وثانيها
 . ﴾T U﴿ :بـام تضمنـته
 . ﴾W X Y﴿: نـتهَّ بالرشد واالهتداء بام تضمِّتحيلالرغبة يف ال: وثالثها
 . ﴾^ [ \  ]﴿: الرغبة يف التحيل باألسوة احلسنة بام تضمنـته: ورابعها

 ̀    _﴿ :الرغبة يف السالمة من الضالل الرصيح بام تـضمنـته: وخامسها

                                                 
 .١/١٥٢ التحرير والتنوير :انظر  )١(
 .١/٦٧تفسري الطربي  :انظر  )٢(



  

١٣٧ 

a﴾ . 
ّالرغبة يف سالمة التفكري من االختالط بشبهات الباطل املموه بصورة : وسادسها

 . ﴾b  c﴿: وهو املسمى بالضالل بام تضمنـته, احلق
 : هتيئة نفوس املخاطبني ملا يسمعونه من القرآن: ط

أن : لهـا هـيِّيـستطيع أن يقـف عليهـا متأم,  بالغية كربٌةَمِويف سورة الفاحتة س
 . هتيئ نفوس املخاطبني ملا يسمعونه من القرآن الفاحتـة

 لألحكام التـي هبـا صـالح ًاوتبيان, ذلك أن الكتاب املبارك أنزله اهللا هد للناس
 . ومعادهم, ومعاشهم, وآجلهم, الناس يف عاجلهم

ار هـا بإظهُاد بذلك لزم أن هييأ املخاطبون هبا إىل تلقيمل يكن لنفوس األمة اعتي وملا
نتفاع بتعاليـم القـرآن بالتخيل عن كل ما من شأنه أن يعوق عن اال, استعدادهم النفيس

 .الراشدة
وهـي املناجـاة املتـسمة , أت النفوس بافتتاحها بتلك املناجاة للخـالقَّيَفالفاحتة ه

 والتنــزه ﴾N  O  P﴿: ولـهَنه قَّ بـام تـضمبالتنـزه عن التعطيل واإلحلاد والدهرية
 والتنـزه عـن املكـابرة والعنـاد بـام ﴾R S T U    ﴿عن اإلرشاك بام تضمنه

 .﴾...^ [ \ ] * W   X Y ﴿تضمنه
فتـذهب , احلقـة رتي العلوم الصحيحة والرشائعْعَه عن الضالالت التي تُّوالتنـز

  .﴾a b c̀  _﴿: نه قولهَّوذلك بام تضم ,بفائدهتا
; ألهنا تنـزل منها منـزلة ديبـاجة اخلطبـة أو الكتـاب وهلذا وضعت يف أول السور

 .مع ما تضمنته من أصول مقاصد القرآن
 : مقدمة السورة واإلجياز املعجز: ي

ومن األدلة عىل اإلعجاز البالغي لـسورة الفاحتـة أن أسـلوهبا املعجـز قـد رسـم 



 

١٣٨ 

  :أربع قواعد للمقدمة للمنشئني
 . ُأن تفتتح بحمد اهللا :القاعدة األوىل
 . أن تكون املقدمة من جوامع الكلم :القاعدة الثانية

, لئال متل نفوس السامعني بطول انتظار املقصود; أن تكون قصرية :الثالثة القاعدة
سبوا إىل , فـال يطيلـوا املقدمـة, ولتكون سنة للخطباء, وهو ظاهر يف الفاحتة ُكـي ال ينـْ

ومن هذا يظهـر وجـه وضـعها قبـل , ال املقدمة يقرص الغرضفإنه بمقدار ما تط, ّيِالع
 . السور الطوال مع أنـها سورة قصرية

ُأن تشري املقدمة إىل الغرض املقصود :القاعدة الرابعة وهو ما يـسمى يف البالغـة , َ
لسامع تفصيل ما سريد علـيهم فيتـأهبوا , ; ألن ذلك هييئ السامعني)١(براعة االستهالل
  .)٢( أصول مقاصد القرآن−كام بينا −احتة تضمنت لتلقيه وسورة الف

التـي ال هيتـدي , م اهللا املؤمنني تلك املناجـاة البديعـةَّوهنـا يف سورة الفاحتة ملا عل
 كـذلك ُاملناجونه َ قدم احلمد عليـها; ليضع−سبحانه−إلـى اإلحاطة هبا يف كالمه غريه

خماطبة العظامء أن يفتتحـوا خطـاهبم غاء العرب عند َلُ عىل طريقة بًافـي مناجاهتم; جري
 .وطلبتهم بالثناء والذكر اجلميل, إياهم

ِالـمجيدُفكان افتتاح الكالم بالتحميد سنة الكتاب  وفيـه القـدوة احلـسنة لكـل , َ
ِبليغ جميد ُ . 
 −ُمهم اهللا ورسـوله حـسن االفتتـاح بالتحميـدَّ منذ أن عل−مل يزل املسلمون ولذا

ِّيلقبون كل كالم نفيس مل  مـن حـديث أيب ًاأخذ ,)٣( يشتمل يف مطلعه عىل احلمد باألبرتُ
                                                 

 :, وانظـر٤/١٣٠للوقوف عىل هذا الفـن البالغـي انظـر بغيـة اإليـضاح ( هو البدء بام يناسب املقصود   )١(
 معجـم :, وانظـر٢٠٦ قـيم اجلوزيـة ص إىل ابـنوم القرآن وعلم البيان, املنسوب الفوائد املشوق إىل عل

 ).١/٨٥البالغة العربية 
 .١٥٣, ١/١٥٢ التحرير والتنوير :انظر  )٢(
 .١/١٥٤السابق   )٣(



  

١٣٩ 

كل أمر ذي بال ال يبدأ فيـه باحلمـد أو احلمـد هللا  (هريرة عن النبي صىل اهللا عليه وسلم
 . ))١(فهو أقطع

  : يف كلامت السورةَرصِإجياز الق: ك
عربيـة أوهلا إىل آخرها تتميز بسمة بالغية كرب تسمى يف البالغـة ال والسورة من

أرشنـا , ال يمكن اإلحاطة هبا,  كثريةٍ عىل معانُّا تدلِمن حيث إن كلامهت ,)٢(َرصِإجياز الق
 : و نشري هنا إىل بعضها اآلخر, فيام سبق إىل بعضها

 F G H﴿ داللتهــا عــىل أن نعــم اهللا تعــاىل ال حتــىص وذلــك يف: فأوهلــا
I﴾ن التحديــد ونعــم اهللا خارجــة عــ, ; ألن احلمــد إنــام يكــون عــىل النعمــة

ــاىل ــال تع ــام ق ــصاء ك  A B C D FE G H I J K﴿: واإلح
ML﴾ ]٣٤: إبراهيم[ . 

; ﴾H I﴿إشارهتا إىل أنواع العـوامل التـي ال يعلمهـا إال اهللا يف : وثانيها
 .ألن العاملني عبارة عن كل موجود سو اهللا تعاىل

 K﴿ :وذلــك يف قولــه, داللتهــا عــىل أن رمحــة اهللا بعبــاده ال تنحــرص: وثالثهــا
L﴾وعن إيـصال اخلـريات إىل , ; ألن الرمحة عبارة عن التخلص من أنواع اآلفات

  .وهي كثرية ال يعلمها إال اهللا تعاىل.. أصحاب احلاجات
 إذ مسائل احلرش ﴾N O  P﴿يف  إشارهتا إىل أحوال اآلخرة وذلك: ورابعها
حـوال أهـل وهنـاك أ, فهناك أحوال توجـد عنـد قيـام الـساعة وبعـدها, واملعاد كثرية

 .أحوال كثرية ال حيصيها إال اهللا تعاىل.. وأهل اجلنة والنار, وأحوال احلساب, املوقف
                                                 

باب ما يستدل بـه عـىل وجـوب التحميـد يف خطبـة اجلمعـة, رقـم ٤/٤٥١ سنن البيهقي الكرب :انظر  )١(
, البـاب الثالـث والثالثـون يف تعديـد نعـم اهللا, رقـم احلـديث ٩٠/ ٤إليـامن , وشعب ا٥٨٦٣احلديث 
٤٣٧٢. 

 ثـالث رسـائل يف : انظـر.للوقـوف عـىل هـذا الفـن. وهو عند البالغيني تقليل األلفاظ, وتكثري املعـاين  )٢(
 .١٧٥رسالة الرماين, وكتاب الصناعتني أليب هالل العسكري ص: إلعجاز القرآن



 

١٤٠ 

 R S T﴿وذلــك يف , إشــارهتا إىل التكــاليف املــأمور هبــا: وخامــسها

U﴾; والبعد عـن املنهـي عنـه, ألن العبادة عبارة عن اإلتيان بالفعل املأمور به ,
  .وهنى عنه أمور كثرية, ا أمر اهللا بهوم, عىل سبيل التعظيم والطاعة لآلمر

إشارهتا إىل طرق االستدالل التي توصل اإلنسان إىل اهلدايـة; ليكـون : وسادسها
  .)١(﴾W X Y﴿وذلك يف , من الذين أنعم اهللا عليهم

 : ومن إجيازها املعجز اشتامهلا عىل عرشة أشياء
 . واملالك, الرحيمو, والرمحن, والرب, اهللا: وهي, منها مخسة من صفات الربوبية

, ب اهلدايـةَلـَوط, واالسـتعانة, العبوديـة: ومخسة أشياء من صفات العبد وهـي
 ِفانطبقت تلك األسامء اخلمسة عـىل هـذه األحـوال, وطلب النعمة, وطلب االستقامة

, ُّوإيـاك نـستعني; ألنـك أنـت الـرب, إياك نعبد; ألنك أنـت اهللا: فكأنه قيل, اخلمسة
, وارزقنا االستقامة; ألنك أنـت الـرحيم, أنت الرمحن يم; ألنكواهدنا الرصاط املستق

  .)٢(ألنك مالك يوم الدين; ال نعمك وكرمكَجِوأفض علينا س
ذلـك أن املـسلم ; ومع كل ما سبق فإن سورة الفاحتة آية بينة عـىل إعجـاز القـرآن

كلام تأمـل  بل, دونام يعرتيه ملل أو سأم, يردد هذه السورة مرات كثرية يف اليوم والليلة
َّ; ألن اهللا سبحانه قد ضـمن هـذه الـسورة مـن كليـات العقيـدة ًايف معانيها ازداد نشاط

وكليـات املـشاعر والتوجيهـات مـا يـشري إىل , وكليات التصور اإلسالمي, اإلسالمية
وحكمة بطالن كل صـالة , وإىل حكمة اختيارها للتكـرار يف كـل ركعة, عظيم بالغتها

  .)٣(كر فيهاْذُال ت

                                                 
 .٢٦−١/٢٣لكبري  التفسري ا:انظر  )١(
 .١/٢٤١السابق   )٢(
 .١/٢١يف ظالل القرآن : انظر  )٣(



  

١٤١ 

 املبحث الثاين
 من بالغة الكلامت والرتاكيب يف السورة

﴿     A     B C D﴾ 
  .)١( بذكرهًاوتنوهي, ًوإشادة به,  باسمه تعاىلًاهذه السورة تبدأ بـالبسملة تربك

 مـا يعقبهـا أمـر مهـم ذو َّ له بأنٌوتنبيه,  النتباه السامعٌبْذَويف البدء هبا كذلك ج
 . والعمل بمضمونه, لتأمل فيهوا, بـال ينبغي اإلصغاء إليه

ويف كل سورة من سور القرآن مـا عـدا سـورة , إن البدء باسم اهللا يف هذه السورة
 ملعونة اهللا ًاب; طل﴾A     B C D    ﴿ يرشد املسلم إىل أن يبدأ أعامله وأقواله بـ −التوبة 
 . أعامهلم بأسامء آهلتهمونيبدؤوخمالفة للمرشكني الذين , وتوفيقه

بتعليمه تقديم ذكر أسامئه  صىل اهللا عليه وسلم ًاَّأدب نبيه حممد«  اهللا تعاىلنذلك أ
َّوجعـل مـا أدبـه بـه مـن , وتقديم وصفه هبا قبل مجيع مهامته, احلسنى أمام مجيع أفعاله

 يتبعونـه عليهـا يف افتتـاح ًوسـبيال, َّوعلمه إياه منه جلميع خلقه سنة يستنون هبـا, ذلك
حتى أغنت داللة مـا ظهـر مـن , سائلهم وكتبهم وحاجاهتموصدور ر, أوائل منطقهم
 . »)٢(عىل ما بطن من مراده الذي هو حمذوف» بسم اهللا«: قول القائل

 املسمى عند البالغيني إجيـاز ﴾A     B   ﴿ واملجرور يفِّق اجلارَّواملحذوف هو متعل
 أو »أتلـو« أو»أقـرأ«: ; ألن اجلار واملجرور متعلقـان بفعـل حمـذوف تقـديره)٣(احلذف

                                                 
 .١/١١الكشاف : انظر  )١(
 .١/٥٠تفسري الطربي   )٢(
أن , وإجيـاز حـذف, وهـو  وهو أن تكون األلفـاظ قليلـة ومعانيهـا كثـريةَرصِإجياز ق: اإلجياز عىل قسمني  )٣(

 فأكثر; لغرض بالغي مـع وجـود دليـل عـىل حيذف من الكالم حرف من كلمة أو كلمة من مجلة أو مجلة
 .عبد الرمحن امليداين: تأليف, ٥٩−٢/٢٩ أسسها وعلومها , البالغة العربية:انظر. املحذوف



 

١٤٢ 

 .  أو باسم اهللا أرشع يف أداء الطاعات بحسب احلال والسياق,»أبدأ«
; ألنه أهـم ]٤١: هود[ ﴾a     b c    ﴿: وتقديم املعمول ههنا أوقع كام يف قوله
 .)١(وأدل عىل االختصاص وأدخل يف التعظيم

: ه تعـاىلكـام يف قولـ ,)٢( باء املصاحبة أو املالبسة وهي باء اإللصاق− هنا –والباء 
﴿ c d﴾ ]وهذا املعنى هو أكثر معاين البـاء وأشـهرها, ]٢٠: املؤمنون ; لـذا يـر

الزخمرشي أن معنى املالبسة أعرب وأحسن من جعل البـاء لآللـة; ملـا فيـه مـن زيـادة 
 .)٣(التربك بمالبسة مجيع أجزاء الفعل السمه تعاىل

أو للفـرق , تعانة بـذكر اسـمه واالسَكُّباهللا; ألن الترب:  ومل يقل﴾ a      b﴿: وقيل
ولإلشعار بـأن الفعـل املـرشوع فيـه مـن شـؤون أهـل التوحيـد  ,)٤(بني اليمني والتيمن

 Ì  Í Î Ï﴿: سك كام قـال تعـاىل كالتسمية عىل النُّ,)٥(املوسومة باسم اإلله الواحد
Ð Ñ﴾ ]وكاألفعال التي يقصد هبا التيمن والتربك وحصول املعونة ]١١٨: األنعام . 

أن كل مقـام يقـصد فيـه «بن عاشور ه اللطيفة البالغية يذكر الطاهر  هلذًااحوإيض
َّالتيمن واالنتـساب إىل الـرب الواحـد الواجـب الوجـود يعـد فيـه الفعـل إىل لفـظ  ُ  

 ,...]٤١: هـود[ ﴾a     b c ed `   _ ~  {﴿: كقوله تعـاىل» اسم اهللا«
 È  É Ê﴿: لـه تعـاىلوكذلك املقام الذي يقصد فيـه ذكـر اسـم اهللا تعـاىل كقو

Ë﴾ ]فمعنى,…]٧٤: الواقعة   ﴿z   { | }﴾  أقرأ قراءة مالبسة لربكـة
 . »)٦(هذا االسم املبارك

                                                 
 .٢٢, ١/٢١تفسري البيضاوي   )١(
 .١/١٧ التفسري الكبري :انظر  )٢(
 .١/١٤٧, والتحرير والتنوير ١٤/ ١الكشاف : انظر  )٣(
 .١/٣٠ تفسري البيضاوي :انظر  )٤(
 .١/١٤٦, والتحرير والتنوير ١/١١, وتفسري أيب السعود ١/٢٣ والتفسري الكبري ,١٢/ ١ الكشاف :انظر  )٥(
 .١/١٥٠التحرير والتنوير   )٦(



  

١٤٣ 

 ً متـأثرا﴾a      b﴿ويذكر ابن القيم بعض األرسار البالغيـة حلـذف العامـل يف 
 :  وهي»نتائج الفكر«فيها بام ذكره السهييل يف 

• » أتلـو : ذكر اهللا فال يقالأنه موطن ال ينبغي أن يتقدم فيه سو﴿a      b﴾ 
 بحــسب ً ويقــدر املتعلــق متــأخرا﴾a  b       ﴿: بــل يقــال, أو أبــدأ أو أعمــل

 .السياق
ولـيس ,  االبتداء بالتسمية يف كل قول وعمل وحركةَّحَ صَفِذُأن الفعل إذا ح •

فإن أي فعل ذكرتـه كـان ; فكان احلذف أعم من الذكر, فعل أوىل هبا من فعل
 .  منهاملحذوف أعم

َّأن احلذف أبلغ; ألن املتكلم هبذه الكلمة كأنه يدعي االستغناء باملشاهدة عـىل  •
فكأنه ال حاجة إىل النطق به; ألن املشاهدة واحلال دالة عـىل أن , النطق بالفعل
 .»)١(وكل فعل فإنام هو باسمه تبارك وتعاىل, هذا الفعل

 .)٢(سبحانه−ر املختص باملعبود احلق املشهوُمَلَألنه الع, )اهللا(والبدء بلفظ اجلاللة 
 بالغيـة ٌلطيفـة ﴾{ |﴿ : مقرتنا بالوصـفني) اهللا( ويف ذكر لفظ اجلاللة

هي التنبيه عىل أن الذي يستحق أن يستعان به يف جمامع األمور هو اهللا املعبـود احلقيقـي 
آخرهـا الرحيم املتفضل عىل خلقه بالنعم كلها أوهلـا و, الرمحن, املتصف بأنه اإلله احلق

  .)٣(عاجلها وآجلها جليلها وحقريها
وتقـديم اسـمه , ووجه تقديم اسم اهللا الذي هو اهللا عىل اسمه الذي هـو الـرمحن

ًجريـا عـىل طريقـة العـرب يف أهنـم إذا ; الذي هو الرمحن عىل اسمه الذي هو الـرحيم
 . ثم يتبعوه صفاته ونعوته, أرادوا اخلرب عن خمرب عنه أن يقدموا اسمه

                                                 
 .١/٥٠ تفسري الطربي :, وانظر١/٤٣بدائع الفوائد البن القيم   )١(
 .١/١٤٦, والتحرير ١/٣٢تفسري البيضاوي  :انظر  )٢(
 .١/٤٢وي تفسري البيضا :انظر  )٣(



 

١٤٤ 

لـيعلم  هو الواجب يف احلكم أن يكون االسم مقـدما قبـل نعتـه وصـفته;وهذا «
َّ أسامء قـد حـرم −جل ذكره −وكان هللا , فإذا كان ذلك كذلك. ن اخلربَّمَالسامع اخلرب ع َ

, واخلـالق, والـرمحن, وذلـك مثـل اهللا,  هبا نفسه دوهنمّوا هبا خصَّمَعىل خلقه أن يتس
وذلـك كـالرحيم والـسميع والبـصري , ًضا هبـاي بعـضهم بعـِّوأسامء أباح هلم أن يـسم

كان الواجب أن يقدم أسامءه التي هـي لـه خاصـة , والكريم وما أشبه ذلك من األسامء
 .دون مجيع خلقه

; ألن األلوهية ليست لغريه جـل ثنـاؤه )اهللا ( فبدأ اهللا جل ذكره باسمه الذي هو 
 .»)١(بوجه من الوجوه

وهو الداللـة عـىل , د للمعنى املراد تأكي﴾K L﴿ بني صفتي ِعْمَجـويف ال
ألنـه املتـصف بالرمحـة العامـة  ;)٢(أنه تعاىل هو املنعم احلقيقي البـالغ يف الرمحـة غايتهـا

 . واخلاصة للخلق أمجعني
; ً﴾ جاء تتمـيامL﴿و, وأصوهلا,  يتناول جالئل النعم وعظائمها﴾K﴿فـ 

  .)٣(ليتناول ما دق منها ولطف
 يستغرق كـل معـاين الرمحـة ﴾K L ﴿بأنه −هسبحان−  يف وصفهُعْمَجـفال
 .وحاالهتا

 . ﴾K﴿كام أنه املختص وحده بصفة ,  وحده باجتامع هاتني الصفتنيُّوهو املختص
ولكن من املمتنع من الناحية , رحيمفمن اجلائز أن يوصف عبد من عباده بأنه 

  .)٤(له الصفتان جتتمع َّومن باب أوىل أال. رمحناإليامنية أن يوصف عبد من عباده بأنه 
                                                 

 .١/٥٨تفسري الطربي   )١(
 .١/٤٠تفسري البيضاوي : انظر  )٢(
 .١٨, ١/١٦الكشاف : انظر  )٣(
 .٢٢, ١/٢١يف ظالل القرآن  :انظر  )٤(



  

١٤٥ 

أخـص ﴾ K﴿ألن وصـف  ;﴾L﴿ قبـل ﴾K﴿ وجاء البدء بوصـف
فلهـذا ابتـدأ ,  إنام تكون بـأرشف األسـامءًوألن التسمية أوال ﴾;L﴿وأعرف مـن 

  .)١(باألخص فاألخص
ألهنـام  ;ًا بـديعًا لفظيـًايف آية واحدة يتـضمن جتانـس ﴾K L﴿ واجلمع بني
مظهـر مـن مظـاهر االئـتالف بـني املعـاين والتجانس بني الكلامت , مشتقان من الرمحة

 . وتتأثر به, واأللفاظ الـذي متيل إليه النفس
 ,﴾B ﴿:  بـــني هـــذه األســـامء الثالثـــة﴾{ | }   z﴿ واجلمـــع يف 

﴿K﴾ ﴿L﴾ عـز وجـل اهللافاسـم  ;)٢( هو التناسبًا معنويًا بديعيًاَيتضمن لون 
فهو , وأبعدها معنى عن العقولأقو األسامء يف جتيل ذاته; ألنه أظهر األسامء يف اللفظ 

 فهو يفيد جتيل احلق ﴾K﴿وأما اسمه  .وال تدرك أرساره, يعرس إنكاره, ظاهر باطن
 ﴾z { | }  ~ `_ a b c d e gf﴿: ولذلك قال, بصفاته العالية

 فهو يفيد جتيل احلق بأفعاله وآياتـه وهلـذا الـسبب ﴾L﴿ وأما اسمه ]١١٠: اإلرساء[
 .]٧: غافر[ )٣(﴾´ ³ ² ± ° ¯﴿: قال

أن املخـاطبني «الثالثة هـي  وهناك لطيفة بالغية أخر يف اجلمع بني هذه األسامء
 ̀ _ ̂ [ \ ]﴿: أصـناف كـام قـال تعـاىل القرآن ثالثـة يف

a b c ed﴾ ]للمقتـصدينالـرمحن ,  للـسابقنياهللاأنـا :  فقال]٣٢: فاطر ,
تجـاوز عـن زالت هـو امل الـرمحنو,  هـو معطـي العطـاءاهللا ًوأيـضا, للظاملنيالرحيم 
 .)٤(» .... هو املتجاوز عن اجلفاءالرحيمو, األولياء

                                                 
 .١/٢١ تفسري ابن كثري :انظر  )١(
ِّمحسنـالهو من   )٢( بني  املعنوي الذي يدرس يف علم البديع, ويسمى التناسب أو مراعاة النظري, ومعناه اجلمع َُ

 .١, ط٢٩بسيوين عبد الفتاح فيود ص . د: تأليف. األمر وما يناسبه, وللوقوف عىل هذا الفن انظر علم البديع
 .١/٢٤٤التفسري الكبري : انظر  )٣(
 .١/١٥٤التفسري الكبري   )٤(



 

١٤٦ 

 يـربز ﴾F G H I * K L * N O  P﴿: ويف قوله تعاىل
 . ّدعاء الثناء الذي يرشدنا إليه الرب جل جالله

وهو الثناء اجلميـل ,  هو وصف املحمود بالكامل مع املحبة والتعظيم﴾F﴿ و
 . د يكون علـى نعمـه أو غريهاوق, عىل اهللا ذي اإلنعام واإلحسان

احلمــد «: ولـذا جاء يف احلديث,  ألنه أعم من الشكر﴾Fبـ ﴿ وثر التعبري ُوأ
ُحيمده ال ٌ عبدما شكر اهللاَ, رأس الشكر َ ْ َ)١(« . 

 : أما الفرق بني احلمد واملدح والشكر فيتضح من وجوه
 لؤلؤة يف غايـة أال تر أن من رأ, أن املدح قد حيصل للحي ولغري احلي :األول

فثبـت أن , ويـستحيل أن حيمـدها, فإنه قد يمـدحها, أو ياقوتة يف غاية احلسن, احلسن
 . املدح أعم من احلمد

أما احلمد فإنه ال يكون , وقد يكون بعده, أن املدح قد يكون قبل اإلحسان :الثاين
 . إال بعد اإلحسان

احثـوا الـرتاب (: ة والسالمقال عليه الصال,  عنهًأن املدح قد يكون منهيا :الثالث
مـن مل (: صىل اهللا عليه وسلم قال, ًأما احلمد فإنه مأمور به مطلقا )٢()يف وجوه املداحني

 . ))٣(حيمد الناس مل حيمد اهللا
وأما ,  بنوع من أنواع الفضائلًارة عن القول الدال عىل كونه خمتصأن املدح عبا :الرابع

 . بفضيلة معينة وهي فضيلة اإلنعام واإلحسانًاد فهو القول الدال عىل كونه خمتصاحلم
                                                 

, كتاب ١٩٥٧٤, رقم احلديث ١٠/٤٢٤ مصنف عبد الرزاق :, وانظر احلديث يف١/١٩ الكشاف :انظر  )١(
, باب يف تعديـد نعـم اهللا عـز ٤٣٩٥, رقم احلديث, ٤/٩٦باب شكر الطعام, ويف شعب اإليامن اجلامع, 
 .وجل

 .٢٢٩٧ /٤صحيح مسلم   )٢(
مـن مل يـشكر النـاس مل (: نص احلديث هو الوارد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم  )٣(

 .٢٥٨ /٢ مسند اإلمام أمحد بن حنبل : انظر)يشكر اهللا عز وجل



  

١٤٧ 

وأما الفرق بني احلمد والشكر فهو أن احلمد يعم إذا ما وصل ذلك اإلنعام إليـك 
 . وأما الشكر فهو خمتص باإلنعام الواصل إليك, أو إىل غريك
 ثنـاء عـىل ﴾F G﴿: الشكر هللا; ألن قوله:  أوىل من قوله﴾F G ﴿: فقوله

 . صدر منه ووصل إليه أو إىل غريهاهللا بسبب كل إنعام 
وال شـك أن األول , ا الشكر هللا فهو ثناء بسبب إنعام وصل إىل ذلـك القائـلَّوأم

سواء أعطيتنـي أومل تعطنـي فإنعامـك واصـل إىل : أفضل; ألن التقدير كأن العبد يقول
 .)١(وأنت مستحق للحمد العظيم, كل العاملني

ومعناه اإلشارة إىل ما يعرفه كـل , تعريف اجلنس املعهود﴾ F ﴿والتعريف يف
  )٢(.أحد

َأو يكون التعريف تعريف اجلنس االستغراقي الذي يتناول مجيع أنواع احلمد فهو  ُ
  .)٣(تعريف يفيد العموم
ِولكن عدل بـه عـن , ًاالنصب; ألن املعنى نحمد اهللا محد ﴾F   ﴿ واألصل يف ُ

أي احلمد دائم هللا ثابـت , م والثباتالنصب إلـى الرفع عىل االبتداء; للداللة عىل الدوا
, ُرفع السالم الثـاين ]٦٩: هود[ ﴾...¯° ® »¬     ª... ﴿: ومنه قوله تعاىل. ومستقر

 َعْفـَّ الرَّألن ;ّ حياهم بتحية أحسن مـن حتيـتهم– عليه السالم −للداللة عىل أن إبراهيم
  .)٤(دون جتدده أو حدوثه,  عىل معنى ثبات السالم هلمٌّدال

 .  احلمد كـله خمتص باهللا: لـالختصاص أي﴾G ﴿م فـي والـال
                                                 

 .١٧٩, ١/١٧٨التفسري الكبري   )١(
 .٢٠, ١/١٩الكشاف : انظر  )٢(
وللوقوف عىل أنواع التعريف بأل انظر بغية  .١/٢٠الكشاف حاشية  : وانظر١/٦٠تفسري الطربي : انظر  )٣(

 .١١٧, ١١٦, وجواهر البالغة تأليف أمحد اهلاشمي ص ٧٢−١/٧٠اإليضاح 
 .١/١٩ الكشاف :انظر  )٤(



 

١٤٨ 

وهو , ويؤكـد املعنى الـمراد ,)١(ـرْصَ يفيد الق﴾F G﴿وتعريف طريف اجلملة 
 . قرص عموم احلمد ودوامه هللا وحده

 .)٢( اجلملة الدالة عىل ثبوت احلمد واستمرارهَد هذا املعنى كذلك اسميةَّوقد أك
 : لوجوه »أمحد اهللا« أبلغ من﴾F G ﴿و

ِ فهم منه أن القائل قادر عىل محـده»أمحد اهللا«: أنه لو قال :أحدها : لكـن إذا قـال, ُ
﴿F G﴾فهم منه أن اهللا كان حممودا ً فهو تعاىل حممود من األزل  , قبل محد احلامدينُِ

 . إىل األبد
فإنـه تعـاىل هـو ;  معناه أن احلمد والثناء حـق هللا وملكـه﴾F G﴿أن  :وثانيها
ُأمحـد«: لكن إذا قـال, وأنواع آالئه عىل العباد, لحمد بسبب كثرة نعمهاملستحق ل َ ْ مل » اهللاَ

 . يدل عىل أن اهللا مستحق للحمد لذاته
أمـا إذا , ولكنه محد ال يليق بجاللـه,  لكان قد محد»أمحد اهللا«: أنه لو قال :وثالثها

ِمحد بجميع ٌ لكنه حممود?من أنا حتى أمحده: فكأنه قال ﴾F G﴿: قال ْ  .)٣( احلامدينَ
  ألن املقـام وإن كان ذكر اهللا أهـم وأوىل;− عىل لفظ اجلاللة ﴾F G﴿ وتقديم

وهي نعمة تنــزيل القـرآن الـذي , ْوىل النعم باحلمدَإذ هو ابتدأ أ«, مقـام احلمد −هنا−
ال , فتلك املنة من أكرب ما حيمد اهللا عليه من جالئل صفات الكـامل, فيه نجاح الداريـن

اء فكـان خطـوره عنـد ابتـد, اشتمـل القرآن عىل كامل املعنى واللفظ والغايةسيـام وقد 
ِّوذلـك يـذكر , ِّ بام ملنـزله تعاىل من الصفات اجلميلـةًا تالوته مذكراءوابتد, سامع إنزاله

                                                 
 اجلملة َيفَرَعند البالغيني معناه ختصيص يشء بيشء بطريق خمصوص, وله أساليب منها تعريف ط ْرصَالق  )١(

 .وما بعدها١٦٥ جواهر البالغة :للوقوف عىل معنى القرص وأساليبه انظرو. اهللا الواحد: كقولك
علـم (هنا وأفناهنا لبالغة فنوا كتاب :− ًمثال−للوقوف عىل أغراض التعبري باجلملة االسمية والفعلية انظر   )٢(

 .فضل حسن عباس. د, ٨٨ ص,)املعاين
 ١/١٩١ التفسري الكبري :انظر  )٣(



  

١٤٩ 

َيغفل عنه وأال, بوجوب محده  . »)١(فكان املقام مقام احلمد ال حمالة, ُ
 »واحلمـد هللا, سـبحان اهللا«: حميد; ألنك تقولإن التسبيح مقدم عىل الت: وربام يقال

 فام الوجه البالغي يف البداية بالتحميد?
فإن التسبيح يدل عىل أن , ُّأن التحميد يدل عىل التسبيح داللة التضمن: واجلواب

والتحميد يدل مع حصول تلك الصفة , اهللا مربأ يف ذاته وصفاته عن النقائص واآلفات
 .)٢(رحيم هبم, منعم عليهم, خللقعىل أنه تعاىل حمسن إىل ا
فهـو ,  عـىل معنـى املالـك املـريبُّ; ألنـه يـدل﴾H I ﴿وأوثر التعبري بـ

 .)٣(تعالـى مالك الـخلق ومربيهم بنعمه
ُتقـر ,  للعاملني; لكي تتجه العوامل كلها إىل رب واحدًوجاء وصف الربوبية شامال

ذه ه ثم ليطمئن ضمري , املتفرقةبوتنفض عن كاهلها زمحة األربا, لـه بالسيادة املطلقة
ًوإىل أن هذه الرعاية ال تنقطـع أبـدا وال , وربوبيته القائمة, العوامل إىل رعاية اهللا الدائمة

 .)٤(وال تغيب تفرت
  .)٥( يفيد عموم ربوبية اهللا تعاىل لكل أنواع اخللق﴾I ﴿والتعريف يف 
ُومجع ومل ي إذ لـو ,  قرينة عىل االسـتغراق; ألن اجلمع»العامل«:  فيقالًا به مفردَتْؤُ

 عـىل ًافكـان اجلمـع تنصيـص, ُأفرد لتـوهم أن املـراد مـن التعريـف العهـد أو اجلـنس
 . البديعَرصِالذي جعل هذه الكلمة تتسم بإجياز الق ,)٦(االستغراق
يف − ﴾H I * K L * N O  P﴿: ر هـذه األوصـافْكِولذ

                                                 
 .١/١٥٨التحرير   )١(
 .١/١٩٤ التفسري الكبري :انظر  )٢(
 .١/١٩ وتفسري أيب السعود ٢٠/ ١ الكشاف :انظر  )٣(
 .١/٢٣ يف ظالل القرآن :انظر  )٤(
 .١/٢١ الكشاف حاشية  )٥(
 .١٦٩, ١/١٦٨و التحرير . ٢١, ١/٢٠الكشاف حاشية: انظر  )٦(



 

١٥٠ 

وأنـه لـيس يف , احلمد بـه تعـاىلداللة بالغية هي التنبيه عىل اختصاص  −سيـاق احلمد
باحلمـد والثنـاء بـام هـو أهلـه; ألنـه الـرب املالـك  −سبحانه− الوجود أحـد أحق منه

ُاملنْعموهو ,  عن ملكوته وربوبيتهءللعاملني الذين ال خيـرج منهم يش ِ  عليهم بالنعم كلها ُ
وم  مالـك األمـر كــله يف اآلخـرة يـ−سـبحانه− وهـو, ظاهرها وباطنها, دقها وجلها

   .)١(الثواب والعقاب
 اللـذان ﴾K L﴿ هللا تعـاىل وصـفان مهـا َدَرَويف اآلية الثالثة من السورة و

وهو اهللا تبـارك ,  التي أكدت معنى الصفة وكامهلا يف املوصوف هبا»أل «جاءا معرفني بـ
 . وتعاىل

مل يطلـق يف كـالم العـرب قبـل  ﴾K ﴿وهنا ذكـر مجهـور األئمـة أن وصـف
: فلذلك اختص به تعاىل حتى قيل, رآن هو الذي جاء به صفة هللا تعاىلوأن الق, اإلسالم

 x y  {z﴿: واستدلوا عـىل ذلـك بقولـه تعـاىل, وليس بصفة, إنه اسـم لـه

 .]٣٠: الرعدX Y [Z ﴾]﴿:  وقال]٦٠: الفرقان[ ﴾_ ~ { |
  داللــة بالغيــة هــي أن﴾K L﴿ًوبنــاء عــىل هــذا فــإن يف االرتقــاء مــن 

﴿Kأخص من ﴾ ﴿L﴾ ,ولـذلك , قيب األول بالثاين تعمـيم بعـد خـاصفتع
َّوكان أول إطالقـه ممـا خـصه بـه القـرآن, ً خمتصا به تعاىل﴾K﴿كان وصف   عـىل ,َ

 . التحقيق
إذ هـو مـن  ;قُّ التعـلُ كثريةَ عىل أن الرمحةُّ يدلِ هبذه الصيغة﴾L﴿يف حني أن 

 ًاواصـف− قولـه سـبحانهكـام يف ,)٢(طلق عىل غري اهللا تعـاىلُأمثـلة املبالغة; ولذلك كان ي
  .]١٢٨: التوبة[﴾ ª ©  ¨﴿: رسوله

ولكنـه خـالف يف داللـة االسـمني , ﴾L﴿ و ﴾K﴿ق بني َّوابن القيم فر
                                                 

 .١/٢٢الكشاف : انظر  )١(
 .١/١٧٢, والتحرير ١/٢٠٢ التفسري الكبري :انظر  )٢(



  

١٥١ 

والـرحيم دال عـىل تعلقهـا , فالرمحن دال عىل الـصفة القائمـة بـه سـبحانه, الكريمني
  أي,فتهأن الرمحـة صـ فاألول دال عىل, والثاين الفعل, وكأن األول الوصف, باملرحوم

أي صـفة فعـل لـه , والثاين دال عـىل أنـه يـرحم خلقـه برمحتـه, صفة ذات له سبحانه
: األحزاب[ ﴾ã ä å﴿ :فتأمل قوله تعاىل فإذا أردت فهم هذا, سبحانه

فعلمت أن رمحـن ,  رمحن هبم: ومل جيئ]١١٧: التوبة[ ﴾ Ã    Ä Å Æ﴿ و]٤٣
  .)١(ورحيم هو الراحم برمحته, هو املوصوف بالرمحة

 إىل أن الـصفة الدالـة عـىل االتـصاف ًا﴾; نظـرL﴿ عـىل ﴾K﴿تقديم و
  .)٢(الذاتـي أولـى بالتقديم يف الذكر من الصفة الدالة عىل كثرة متعلقاهتا

 بـأن ُنِذْؤُ يـ﴾H I ﴿واملجيء هبذين الوصـفني بعـد وصـفه تعـاىل بــ
  .)٣( حمتاجون إىل الرمحة يف مجيع أطوار حياهتمُاملربوبـني ضعفـاء

وما أعده من , ينايف عموم الرمحة وسبقها ما رشعه اهللا من العقوبات يف الدنياوال 
ألهنـا يف حقيقتهـا وغايتهـا هتـدف إىل ; العذاب يف اآلخرة للذين ينــتهكون احلرمـات

وزجرهم عن الـرش الـذي يـؤدي , فهي رشعت لرتبية الناس عىل اخلري, الرمحة بالعباد
 . هبم إىل الشقاء يف الدنيا واآلخرة

لطـائف بالغيـة − هنا مع أهنا قد جاءت مع البـسملة ﴾K L﴿ويف إعادة 
 : منها
, أن تربيته تعاىل للعاملني ليست حلاجة به سبحانه إليهم كجلب منفعة أو دفـع مـرضة •

  .وإنام هي لعموم رمحته وشمول إحسانه
                                                 

, وتفسري الفاحتـة وسـت سـور مـن ١/٤٢, وبدائع الفوائد البن القيم ٣٣ التفسري القيم :انظر  )١(
 تأليف الـسيد ,٢٨العرص, والكوثر, والكافرون, واإلخالص, واملعوذتني ص : خواتيم القرآن

 .حممد رشيد رضا
 .١/١٧٢التحرير : انظر  )٢(
 .١/١٧٣السابق   )٣(



 

١٥٢ 

فـأراد تعـاىل أن يـذكرهم ,  قد يفهم من معنى الـرب اجلـربوت والقهـربعضهموأن  •
 وهـو املفـيض ,فذكر الـرمحن,  وإحسانه; ليجمعوا بني اعتقاد اجلالل واجلاملبرمحته

 . ًوالرحيم الثابت له وصف الرمحة ال يزايله أبدا, للنعم بسعة وجتدد ال منتهى هلام
 أن النبي صىل اهللا عليـه −إذا كانت البسملة آية من الفاحتة عىل القول املختار−ومنها  •

; أنزهلـا برمحتـه, ة عىل أهنا منـزلة مـن عنـد اهللا تعـاىلالفاحت سورة وسلم يـبلغ الناس
 هلـا ٌغِّلـَبُوإنام هو م, وأنه صىل اهللا وسلم عليه ال كسب له فيها وال صنع, هلداية خلقه
 ِفْشَ وكـ,فهي مقدمة للسور كلها إال سـورة بـراءة املنــزلة بالـسيف, بأمر اهللا تعاىل

 .الستار عن املنافقني
سملة يف أول الفاحتة التنبيه هبا عىل أن تنـزيل السورة مـن اهللا جـاء وإذا كان املراد بالب •

, تـنــزيلها رمحة بعباده فال ينايف ذلك أن يكون من موضوعها ما هو مناسب حلكمـة
وأنـه تعـاىل امللـك الـذي يملـك , وهو بيان رمحة اهللا بعباده مع بيان ربوبيته للعـاملني

 ًا هبذه األسامء والـصفات كـان مـستحقعاىلوأنه ت, وحده جزاء العاملني عىل أعامهلم
, وهلـذا نـسب احلمـد إىل اسـم الـذات, كام أنه مستحق له يف ذاته, عباده للحمد من

 .املوصوف هبذه الصفات
لة كل سورة هو أن الـسورة منــزلة برمحـة اهللا َمْسَب واحلاصل أن معنى الرمحة يف«
 مـع مـا ًاها من ذكر الرمحة مكررئعساه يكون يف أول السورة أو أثنافال يعد ما , وفضله

 A * C D﴿ًوإن كان مقرونا بـذكر التنــزيل كـأول سـورة فـصلت , يف البسملة
E F ﴾]ــصلت ــوحي ;]٢, ١: ف ــام يف ال ــى الع ــسملة للمعن ــة يف الب  ألن الرمح

  .»)١(ويف السور للمعنى اخلاص الذي تبينه السورة, والتنـزيل
لك األوصاف فإهنـا تـتجىل مـن  بعد ت﴾N O  P ﴿بـ )٢(ا بالغة الوصفَّأم

                                                 
 .٣٢−٣٠ تفسري الفاحتة :انظر  )١(
 فذكروا من أغراضـه البالغيـة تفـسري املوصـوف والكـشف عـن معنـاه, ,وقف البالغيون عند الوصف  )٢(

 .)٨٣, ١/٨٢اح  بغية اإليض:انظر( . وختصيصه بأوصاف متيزه عن غريه, أو وصفه لغرض املدح



  

١٥٣ 

وكـان − ﴾H I *  K L﴿ّام وصـف نفـسه بأنـه ـحيث إن اهللا تعاىل لـ
 خيـف أن تكـون − التنبيه عىل كامل رفقه تعاىل بـاملربوبني يف سـائر أكـواهنمًاذلك مفيد

ُتلك األوصاف املتقدمـة مشعرة بالتخفيف عن املكلفني عبء العصيان ملـا أمـروا بـه ُ ,
 .  العفو عن زللهم بعد وضوح البيناتومثرية ألطامعهم يف

 ُلذا كان من مقتىض السياق التعقيب بذكر أنه صاحب احلكم يف يوم اجلـزاء يــوم
﴿B C         D E F...﴾ ]ألن اجلزاء عىل الفعل سبب يف االمتثال ;]١٧: غـافر 

فجاء اجلمع بـني الرتغيـب والرتهيـب; ليتناسـب  ,)١(حلفظ مصالح العامل, واالجتناب
وال يصلح حاهلا إال بـاجلمع بـني , لك مع طبيعة النفس البرشية التي ال يستقيم أمرهاذ

  )٢(. الرتغـيب والرتهيب الذي كان سمة بارزة يف األسلوب القرآين:هذين األمـرين
ترجع تصاريفها إىل معنـى الـشد  ,)٣( يف قراءة أخر﴾﴿ أو ﴾N﴿وكلمة 

ألن شـأن امللـك أن يقـوم ; امة يف تطبيقـه; فهي مؤذنة بإقامة العدل والـرص)٤(والضبط
رب يـوم الـدين لكـان فيـه مطمـع : ولوقيـل, بصالح الرعية ورفع املظامل عن أفرادها

 دون النظـر إىل إقامـة اجلـزاء عـىل ,للمفسدين يف االقتصار عىل رمحة الـرب وصـفحه
 . األعامل صاحلها وسيئها

عار بـأن معاملـة ; لإلشـ»احلـساب«عىل كلمـة   أي اجلزاء﴾P﴿وإيثار كلمة 
كـام «: كـام جـاء يف األثـر, َّالعامل تكون بـام يعادل أعامله املجزي عليها يف اخلري والرش

 A B C         D E﴿: قال تعـاىل, وذلـك العدل اخلاص من اهللا لعباده ,»تدين تدان
GF H I KJ...﴾ ]١٧: غافر[. 

                                                 
 .١/١٧٢التحرير : انظر  )١(
ــع  )٢( ــباجلم ــب والرتهي ــني الرتغي ــن ســامت األســلوب , ب ــرب م ــة ك ــارة ســمة بالغي ــدوء واإلث  واهل

 .٢٥٠ −٢٤٤من بالغة القرآن ألمحد بدوي : وللوقوف عىل سامت األسلوب القرآين انظر.القرآين
 .١/٢٤تفسري ابن كثري : انظر  )٣(
 .١/٦٨يز يف تفسري الكتاب العزيز املحرر الوج: انظر  )٤(



 

١٥٤ 

ِّفه تعاىل بأنه مالك يوم العدل الرصف وصف له بأرشفْصَفو  …)١( معنى امللكُ
ْيدالن عـىل أن اهللا وحـده هـو , ﴾O  P   ﴿ مع إضافته إىل﴾N ﴿والتعبري بـ

وال يـستطيع أحـد أن , ًافال يستطيع أحد هناك أن يدعي شـيئ, املتصـرف يف ذلك اليوم
 g h i j lk m n  o p q r﴿ : كام قال تعـاىل,)٢(يتكلم إال بإذنه

s t u﴾ ]٣٨: النبأ[. 
 بالغــة  تـربز﴾H I * K L *N O  P﴿: ويف قولـه تعــاىل
 بأنـه الـرمحن الـرحيم; :ًاوثانيـ , بأنه رب العلمـني كلهـم:ً أوال,الرتقي يف وصفه تعاىل

ألنـه ; وهو وصف بام هو أعظم مما قبله,  بأنه ملك يوم الدين:ًاوثالث, إلفادة عظم رمحته
    .)٣(ينبئ عن عموم الترصف يف املخلوقات يف يوم اجلزاء الذي هو أول أيام اخللود

ماثل يف نظمها; ألهنا َرصِوإجياز الق, والتناسب بني هذه األوصاف اجلليلية واضح
; إذ أتت ﴾F G﴿تومئ بأن موصوفها حقيق باحلمد الكامل الذي أعربت عنه مجلة 

وألنـه الـرمحن ; حق للحمد الكامل; ألنه رب العـاملنيهذه األوصاف مبينة أن اهللا مست
لذا جاء الفصل بـني هـذه اآليـات الـثالث لكـامل  ;)٤(وألنه مالك يوم الدين الرحيم;
  .)٥(االتصال

                                                 
 .١/١٧٧التحرير : انظر  )١(
 .١/٢٥ تفسري ابن كثري :انظر  )٢(
 .١٧٧, ١٧٦/ ١ والتحرير والتنوير ,١/٢٥ تفسري أيب السعود :انظر  )٣(
 .١/١٧٧ السابق :انظر  )٤(
, مثـل أن ً تاماًال كامًاملراد بالفصل لكامل االتصال أن تكون اجلملة الثانية متصلة باألوىل اتصاال  )٥(

 كام هو احلـال بـني هـذه اآليـات الـثالث, ,تكون اجلملة الثانية مؤكدة لألوىل من حيث معناها
والفصل والوصل من أهم الفنون البالغية التي وقف عندها علامء البالغـة لبيـان أرسارمهـا يف 

 دالئل :بيل املثال انظر عىل س,القرآن الكريم, والشعر والنثر; للوقوف عىل هذا البحث البالغي
ص  كتاب البالغـة فنوهنـا وأفناهنـا :وما بعدها, وانظر١٥٦اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين ص 

 . بعدها, وما٤٠٥



  

١٥٥ 

 جـاء بعـد أن ,فهو استئناف ابتـدائي ﴾R S T U   ﴿: أما قوله تعاىل
فانتقل من اإلفصاح عن  , يف التوجه إليه بإظهار اإلخالص لهًاآخذ, أتم احلامد محد ربه

  .)١(حق الرب إىل إظهار ما جيب هللا عىل عبده من إفراده بالعبادة واالستعانة
 إىل اهللا تعـاىل ًا; إذ يرد اخلطاب فيها موجه)٢(ويف هذه اآلية يربز أسلوب االلتفات

 .  عىل أسلوب الغائبًاابقة جاريبعد أن كان القول يف اآليات الس
: جاء من أسلوب احلديث بطريق الغائب ابتـداء مـن قولـهبيان ذلك أن االنتقال 

﴿F G﴾إىل قوله  :﴿N O  P﴾ثم انتقل إىل أسلوب اخلطاب ابتداء من قوله :
﴿R S﴾إىل آخر السورة  . 

وعىل , وهذا االنتقال من الغيبة إىل اخلطاب جار عىل هنج البالغة يف افتنان الكالم
نقـل مـن أسـلوب إىل أسـلوب أدخـل يف ألن الت; مسلك الرباعة حسبام يقتـيض املقـام

 .)٣(واستاملة القلوب, استجالب النفوس
ُوأجـري , ذكـره يف مطلع الـسورة باحلمـد  جاءَّملا  االلتفات هو أن اهللا تعاىلُّورس

ٍق العلم بمعلـوم عظـيم الـشأنَّلَعَ تعليه تلك الصفات العظام وغايـة , حقيـق بالثنـاء, ُ
,  فخوطـب ذلـك املعلـوم املتميـز بتلـك الـصفات,واالستعانة به يف املهامت, اخلضوع

ال نعبـد غـريك وال , ذه صفــاته نخـصك بالعبـادة واالسـتعانةهـإيـاك يا مـن : فقيل
 .)٤(ليكـون اخلطاب أدل علـى أن العبادة له; لذلك التميز; نستعينه

ٍ يف اآلية أن فيه براعة ختلص من الثناء إىل الدعاء الذي ًومما يزيد االلتفات وقعا يقتيض َ
                                                 

 .١/١٧٧ التحرير :انظر  )١(
 أو مـن , مثل االنتقال من خطاب حارض إىل غائب,صد به االنتقال من صيغة إىل صيغةْقُأسلوب بالغي ي  )٢(

 املثـل الـسائر يف :انظر . أو من مستقبل إىل ماض, أو من فعل ماض إىل مستقبل,خطاب غائب إىل حارض
 . وما بعدها٢/١٨١أدب الكاتب والشاعر 

 .١/٦٧ تفسري الطربي : وانظر,١/٢٥ تفسري أيب السعود :انظر  )٣(
 .٢٦, ١/٢٥, وتفسري أيب السعود ٢٤, ١/٢٣ الكشاف :انظر  )٤(



 

١٥٦ 

 .)١(﴾W X Y﴿ بعده يء جيً بارعاً ختلصا﴾R S﴿: اخلطاب فكان قوله
,  أو احلـرص,; لقصد االختصاص﴾U﴿ و ﴾S﴿ عىل ﴾R﴿وتقديم 

ٌرصَوهو ح كقولـه , وال يـستعينون إال بـاهللا, ألن املـؤمنني ال يعبـدون إال اهللا; ٌّ حقيقـيْ
 ﴾...½ ¼ « º  ¹﴿ ونحــو ]٦٤: الزمــر[ ﴾...} w  x y z﴿ :تعــاىل

 .)٢(ونخصك بطلب املعونة, واملعنى نخصك بالعبادة ]١٦٤: األنعام[
 ومل جتـئ مفـصولة ﴾R  S﴿ جاءت معطوفـة عـىل ﴾T U﴿ومجلة 

لإلشارة إىل ; بطريقة تعداد اجلمل يف مقام الترضع ونحوه من مقامات التعداد والتكرار
انة أيضا مـع  يف إرادة املتكلم هبذا التخصيص أي نخصك باالستعًاخطور الفعلني مجيع
  .)٣(ختصيصك بالعبادة

 ,)٤( أسلوب قرص قائم عىل تقديم ما حقه التأخري﴾R  S T U﴿ويف 
ويستعينون بغريه سـبحانه , يفيد التعريض باملرشكـني وغـريهم الـذين يعبدون غري اهللا

  .)٥(وتعاىل
; إلـخ... »ِّنوحد« أو »نصيل«وأبلغ من نحو , أدق من غريها − هنا−  والتعبري بالعبادة
ولذلك مل تستعمل إال يف اخلـضوع هللا تعـاىل; ,  والتذللِ اخلضوعِألن العبادة أقىص غاية
 .)٦(ًفكان حقيقا بأقىص غاية اخلضوع ,ألنـه مويل أعظم النعم

                                                 
 .١/١٧٩ التحرير :انظر  )١(
 .٢٦, ١/٢٥, وتفسري أيب السعود ٢٤, ١/٢٣الكشاف  :انظر  )٢(
 .١٨٦, ١/١٨٥ التحرير :انظر  )٣(
ْالفعلنيوهو تقديم معمول   )٤( : , وهذا األسلوب يفيد االختصاص غالبا كام جاء يف املثل»نستعني« و»نعبد« َ

  : ويف قول الشاعر,إياك أعني فاسمعي يا جارة
ــــي ــــاس إنن ــــكو ال إىل الن َتطــو َألرضأر ا إىل اهللا أش ْ ُخــالء تــذهبَواألُ َ ْ ََّ ُ ِ. 

 . بسيوين عرفة رضوان.تأليف د, ٢٢٠دراسة حتليلية ص : انظر أسلوب القرص. وكام يف اآلية التي معنا
 .١/١٨٥التحرير   )٥(
 .١/٢٧, وتفسري أيب السعود ١/٢٤ الكشاف :انظر  )٦(



  

١٥٧ 

 االستعانة عىل األفعال املهمة كلها التـي أعالهـا تلقـي :واملقصود باالستعانة هنا
ُّ توجهات النفوس إىل اخلريالدين وكل ما يعرس عىل املرء تذليله من َ وما يـستتبع ذلـك , َ

ووقـوع , وقرينة هذا املقصود ورود االستعانة يف فاحتـة الكتـاب. من حتصيل الفضائل
  )١(.ختصيص اإلعانة عقب التخصيص بالعبادة

ِوقرنت االستعانة بالعبادة َليجمع بني ما يتقـرب بـه العبـاد إىل رهبـم, ُ ْ وبـني مـا , ُ
  .)٢(إليه من جهتهوحيتاجون , يطلبونه

; ألن العبـادة ﴾N  O  P﴿:  العبـادة يف هـذه الـسورة بعـد قولـهُرْكِوجاء ذ
 . فعدم حضور ذاته يف نفوس العباد يؤدي إىل نسيانه, ِّتذكـر باملجازي يف ذلك اليوم

 .لئال يفسد نظام احلياة, ِّكر العباد بالتخلق بآداب اإلسالمَذُكام أن العبادة ت
ٌ مـرده إىل أن العبـادة تقـرب ﴾T  U﴿ عىل ﴾R S﴿: ووجه تقديم

 . فهي أجدر بالتقديم يف املناجاة, ووسيلة إىل الصلة به, للخالق تعاىل
 .والتيسري يف األمور, وأما االستعانة فهي لنفع املخلوق; ألهنا طلب للحاجة

فكانـت العبـادة متقدمـة عـىل , ومن مجلة تلك األمور طلب اإلعانة عىل العبـادة
  .)٣(ة يف التعقلاالستعان

ُّ اهلداية إىل الرصاط املستقيم أجل املطالباهللاَهو أن سؤال ,  بالغي آخرٌرَهْظَوهناك م َ ,
ُونيله أرشف املواهب ِّلذا فقد علم اهللا عباده كيفية سؤاله بأن يقدموا بني يديه محده والثناء ; َ ُ َّ

 ٌلّسَوَت: لتان إىل مطلوهبمفهاتان وسي, وتوحيدهم, ثم إعالن عبوديتهم له, ومتجيده, عليه
  .)٤(فهام وسيلتان ال يكاد يرد معهام الدعاء, إليه بعبوديته ٌلُّوتوس, بأسامئه وصفاته

                                                 
 .١/١٨٤ التحرير :انظر  )١(
 .١/١٨٢التحرير  و١/٢٧ تفسري أيب السعود :انظر  )٢(
 .١/١٨٦والتحرير ١/٢٧ تفسري أيب السعود :انظر  )٣(
 .٢٣ التفسري القيم :انظر  )٤(



 

١٥٨ 

 مظهـر بالغـي آخـر هـو مجـال ﴾ U﴿: ومع هذا فقد نتج من تأخري كلمة
  .)١(التناسب بني فواصل السورة املبنية عىل احلرف الساكن أو القريب يف خمرج اللسان

 : طائف بالغية أخر كثرية لتقديم العبادة عىل االستعانة منهاوهناك ل
, ]٥٦: الذاريات[ ﴾c d e f g h﴿: أن العبادة غاية كام قال تعاىل •

 .واالستعانة وسيلة إليها
 ﴾T  U﴿ يف حـني أن )اهللا( متعلق بألوهيته واسمه ﴾R S﴿أن : ومنها •

ام تقـدم  كـ﴾T  U﴿عىل  ﴾R  S﴿فقدم , متعلق بربوبيته واسمه الرب
فكان من الـشطر ,  قسم الرب﴾R  S﴿وألن , اسم اهللا عىل الرب يف أول السورة

,  قسم العبـد﴾T  U﴿و , األول الذي هو ثناء عىل اهللا تعاىل; لكونه أوىل به
  .)٢( إىل آخر السورة﴾W  X Y﴿فكان مع الشطر الذي له وهو 

, تـني; ليظهر معنـى احلـرص يف كلتـا اجلمل﴾U﴿ مع ﴾ R﴿ُوأعيد لفظ 
مـع , ٌّالعبادة واالستعانة مقصود بالذات فال يستلزم كل مـنهام اآلخـر  منًاملفيد أن كال

  .)٣(وإبـراز االستلذاذ باملناجاة واخلطاب, التأكيد للمعنى املراد
ْوأط ِأو حذف متعل, ِلقت االستعانةُ  بعـىل; ًا الذي حقه أن يذكر جمرور»نستعني«ق ُ

  .)٤( معه سبحانهًاتأدب;  عىل الطلب من اهللاقصورةليفيد عموم االستعانة امل
 دون املفرد; يشري إىل أن هـذه ﴾U﴿ و ﴾S﴿والتعبري بضمري اجلمع يف 

ُوأنه تعاىل هو الذي جيب أن يتجـه إليـه الــخلق , املحامد صادرة من مجاعات املسلمني
 .)٥(ُوهذا أبلغ يف الثناء من أعبد وأستعني ,ُّكـلهم بالعـبادة واالستعانة

                                                 
 .١/١٨٦ التحرير :انظر  )١(
 .٦٧, ٦٦التفسري القيم : انظر  )٢(
 .٤١, وتفسري الفاحتة ٦٩, ٦٨, والتفسري القيم ١/٢٧تفسري أيب السعود : انظر  )٣(
 .١/١٨٤, والتحرير١/٢٧ السعود , وتفسري أيب٢٤/ ١الكشاف : انظر  )٤(
 .١/١٨٦, والتحرير ١/٢٨تفسري أيب السعود : انظر  )٥(



  

١٥٩ 

 يبدأ التـرصيح بـدعاء املـسألة إىل آخـر ﴾W X Y﴿: ن قوله تعاىلوم
 . السورة

 ومــا قبلهـا خـرب, ومل تعطف هذه اآلية عىل ما قبلها; ألهنا إنشائية دعائيـة أمريـة
 . يتضمن دعاء الثناء

: ثم أتبعـوا ذلـك بقـوهلم, ووصفوه بصفات اجلاللة, فبعد أن محد املؤمنون رهبم
﴿ R S T U﴾إىل سـؤال رهبـم  −هنـا−أفـضوا−  باخلطـاب فأقبلوا عليه

 . ﴾W X Y﴿: فقالوا
ُّله داللة بالغية هي أن اهلدايـة الداللـة بتلطـف,  دون غريه﴾W ﴿والتعبري بـ ُ َ ,

  .)١(ألن التلطف يناسب من أريد به اخلري, ولذلـك خصت بالداللة ملا فيه خري املدلول
:  هذا السؤالَحَرَيم حني ط أشار إليه ابن القًا بديعًا تتضمن إجياز﴾W﴿وكلمة 

 ? أو هداية التوفيق واإلهلام,هل اهلداية هنا هداية التعريف والبيان
 :  ثالثة أنواعَواجلواب أن اهلداية

 à  á﴿: وهـي املـذكورة يف قولـه تعـاىل, هداية عامة مشرتكة بني اخللق: األول
â ã ä å æ ç è﴾ ]هذه و, هداه إىل ما خلقه له من األعامل:  أي]٥٠: طه

وهداية اجلامد املـسخر , هداية احليوان املتحرك بإرادته إىل جلب ما ينفعه ودفع ما يرضه
وإن اختلفت , كام أن لكل نوع من احليوان هداية تليق به, فله هداية تليق به, ملا خلق له

  .أنواعها وصورها
اة وطريقـي النجـ, والتعريـف لنجـدي اخلـري والـرش, هداية البيـان والداللـة: الثاين
وهلذا ال ينبغـي , فإهنا سبب ورشط ال موجب, وهذه اهلداية ال تستلزم اهلد التام, واهلالك

 ]١٧: فـصلت[ ﴾́ ³ ² ± ° ̄ ®﴿: اهلد معهـا كقولـه تعـاىل
                                                 

 .١/١٨٧, والتحرير ١/٢٨تفسري أيب السعود : انظر  )١(



 

١٦٠ 

 .بينا هلم وأرشدناهم فلم هيتدوا: أي
فاليتخلف عنها , وهي اهلداية املستلزمة لالهتداء, هداية التوفيق واإلهلام: الثالث

: ويف قولـه تعـاىل, ]٣١: املـدثر[ ﴾¬® » ª © ¨ § ¦﴿: ملذكورة يف قولـهوهي ا
﴿_ ` a b c﴾ ]وأثبـت لـه هدايـة , فنفى عنه هـذه اهلدايـة, ]٥٦: القصص

  .]٥٢: الشورY Z [   \ ]﴾ ]﴿: الدعوة والبيان يف قوله
هدايـة :  تتنـاول النـوع الثـاين﴾W X Y﴿:  يف قولهاملسؤولةواهلداية 
وبخاصـة طلـب التعريـف , هدايـة التوفيـق واإلهلـام: والنوع الثالث, البيان والداللة

 .)١(والتثبيت ودوام اهلداية ومتامها وكامهلا, والبيان واإلرشاد
والداعي يـسأل ,  جيده ورد مقرونا بضمري اجلمع﴾W﴿واملتأمل يف فعل األمر 

وتـب , نـيوارمح,  اغفـر يلِّرب: قـائال, ربه لنفسه يف الصالة وخارجها بضمرياإلفراد
 ?فام رس اإلتيان بضمري اجلمع. عيل

فيكون , ﴾R S T U﴿:  لقولهًليكون مطابقا;  البالغي يف ذلكُّالرس
 − معـارش عبيـدك −نحـن : أي, اإلتيان بضمري اجلمـع يف املوضـعني أحـسن وأفخـم

نحـن عبيـدك وحتـت : وهذا كام يقول العبد للملك املعظم شأنه, ون لك بالعبوديةُّرِقُم
:  عند امللك من أن يقـولًفيكون هذا أحسن وأعظم موقعا, وال نخالف أمرك, طاعتك
وجنـد لـك كـان , أنا وكل من يف البلد عبيـدك: فإذا قال, وال أخالف أمرك, أنا عبدك

 .وأنا واحد منهم, ألن ذلك يتضمن أن عبيدك كثري; أعظم وأفخم
, ورة الفاحتـة ضمري اجلمع عـىل أننـي وغـريي ممـن يقـرأ سـَّلَد, وهكذا يف اآلية

, وطلب اهلداية منك, واالستعانة بك, ويدعو هبذا الدعاء عبيدك مشرتكون يف عبادتك
وكثرة سـائليه , وكثرة عبيده, ومع هذا تضمن ضمري اجلمع الثناء عىل الرب بسعة جمده

, فمقام اخللق كلهم أمام رهبم مقام عبودية وافتقار إليه تعـاىل; ه لفظ اإلفرادنَُّما اليتضم
                                                 

 .٢٥٤−١/٢٥٠بدائع التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابن قيم اجلوزية حتقيق يرسي السيدحممد : انظر  )١(



  

١٦١ 

  .)١(رار باحلاجة إىل استعانته وهدايتهوإق
مل : وهـو )٢(حه ابن القـيم رمحـه اهللاَرَوربام يتبادر إىل األذهان هذا السؤال الذي ط

ِّ فعد الفعل بنفسه ومل يعد﴾W X Y﴿: قال : كـام يف قولـه تعـاىل» إىل «ه بـَّ
﴿Y Z [   \ ]﴾ ]ويف قوله تعـاىل, ]٥٢: الـشور:﴿ p  q 

r s t ﴾]أو بالالم كقوله تعاىل, ]٨٧: األنعام :﴿Á Â Ã Ä Å﴾ 
 وما الرس البالغي يف هذا االختالف?. ]٤٣: األعراف[

كام  ,وبالالم تارة,  تارة»إىل«وبحرف ,  تارةِهِ بنفسَّ يتعدِ اهلدايةَلْعِواجلواب أن ف
 .يف الشواهد السابقة

َّد باحلروف َعُـمهي أن الفعل ال, وحتديد الفرق, والقاعدة يف بيان الرس البالغي
وهـذا , املتعددة ال بد أن يكون له مع كل حرف معنى زائد عـىل معنـى احلـرف اآلخـر

رغبـت : فإن ظهر اختالف احلرفني ظهر الفرق نحـو, بحسب اختالف معاين احلروف
 وقصدت, قصدت إليه: وإن تفاوت معنى األدوات عرس الفرق نحو ,عنه ورغبت فيه

 وأمـا فقهـاء أهـل العربيـة, احلـرفني بمعنـى اآلخـروظاهرية النحاة جيعلون أحـد  .له
 فينظرون إىل احلرف وما يـستدعي, ومعنى مع غريه, فيجعلون للفعل معنى مع احلرف

ِمن األفعال فيرشبون الفعل املتعدي به معناه ْ ُ ِّأو يضمنون الفعل معنى الفعل, َ  ال يقيمون, ُ
 ]٦: اإلنـسان[﴾ ...A B C D E﴿: وهـذا نحـو قولـه تعـاىل ,احلرف مقام احلرف

فيكـون يف ذلـك دليـل , فيعدونه بالباء التي تطلبها, فإهنم يضمنون يرشب معنى يرو
والثـاين بالتـضمن واإلشـارة إليـه بـاحلرف الـذي , عىل الفعلني أحدمها بالترصيح بـه

 .يقتضيه مع غاية االختصار
ِّ اهلداية متى عدي بـ َلْعِ فَّ عىل ما تقدم فإنًوبناء إليـصال إىل الغايـة  تضمن ا»إىل«ُ

                                                 
 ١/٢٥٤بدائع التفسري : انظر  )١(
 ١/٢٢٤بدائع التفسري : ظران  )٢(



 

١٦٢ 

ومتـى . ﴾[ \   ] Y Z﴿: فجيء بحرف الغاية كقولـه تعـاىل, املطلوبة
فجيء بالالم الدالة عىل االختصاص , عدي بالالم تضمن التخصيص باليشء املطلوب

 ً خمتـصا: أي]٩: اإلرساء[ ﴾O P Q R S T U﴿: والتعيني كقولـه تعـاىل
 .باهلداية للتي هي أقوم

ضمن املعنى اجلامع لذلك كله وهو التعريف والبيان واإلهلـام َّد بنفسه تَعَوإذا ت
,  فهو يطلب من اهللا أن يعرفـه إيـاه ويبينـه لـه﴾W X Y﴿: فاملسلم إذا قال

ِويقدره عليه, ويلهمه إياه   ..فيجعل يف قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه, ُ
ليتـضمن هـذه ;  من احلرف واإلتيان بـه معـد بنفـسه﴾W﴿فتجريد الفعل 

 .)١(ولو جاء معد بحرف لتعني معناه وختصص بحسب معنى احلرف, ملراتب كلهاا
 :  بالغية منهاٍ دون الطريق ألرسار﴾X﴿  بـُوثر التعبريُوأ

ي الطريـق ِّمُفـس, ً سـهالًأنه مشتق من رصطت اليشء أرصطه إذا بلعته بلعا: ًأوال
  .)٢(; ألنه يسرتط املارة فيهًرصاطا

, ًسـهال ,ً مـستقيامًأن يكـون طريقـا: ع مخـسة أوصـافأن الـرصاط مـا مجـ: ًاثاني
فال تـسمي العـرب الطريـق املعـوج واملـسدود .  إىل املقصودًموصال, ًواسعا, ًمسلوكا

 .ًوالصعب رصاطا
ق عـىل ْ; ألنه مشتمل عىل سالكه اشـتامل احللـ»ِفعال«أن الرصاط عىل وزن  :ًاثالث

امر ِحـاف واخلـِّ كالل,عـىل األشـياء يف املـشتمالت ٌوهذا الـوزن كثـري, اليشء املرسوط
 .)٣(والفراش

 دقة بالغة; ألنه يتناول ملـة اإلســالم املتـضمنة ﴾X Y﴿ ويف التعبري بـ
                                                 

 .٢٢٧, ١/٢٢٦بدائع التفسري : انظر  )١(
 .رسط: لسان العرب مادة: انظر  )٢(
 ١/٢٢١بدائع التفسري : انظر  )٣(



  

١٦٣ 

 . ملعاين اهلد والسعادة يف الدارين
 .  عن الزيغ والشبهات يف الدين والدنياِدْعُ البَبَلَويتناول ط

  .)١(مييز بينه وبني الضاللويتناول طلب البيان واإلهلام والتوفيق إىل احلق والت
 . الطريق الذي ال عوج فيه وال التواء: وحقيقة الرصاط املستقيم

 X﴿ تلـك املعـاين التـي تناولتهـا عبـارة لًمجـيال )٢(ًجاء تـصويرا−هنا−ولكنه

Y﴾ . 
 ملعنى احلق الذي يبلغ به مدركه إىل الفــوز برضـاء ٌفالرصاط يف هذه اآلية تصوير

 تـصوير للحـق البــني ﴾Y﴿و الذي جاء اإلسالم بطلبه واهللا; ألن ذلك الفوز ه
  .)٣(الـذي ال ختلطه شبهة باطل فهو كالطريق الذي ال تتخلله عوائق ومتاهات

ون رهبم أن هيدهيم إىل طريق احلق والرشاد الذي حيقق ُعْدَفاملسلمون هبذا القول ي
 .  من الضالل− بإذن اهللا –هلم األمن 

فهـل هلـذا التعريـف رس , ها وردت معرفة بالالم جيد﴾X﴿واملتأمل يف كلمة 
 ?بالغي

كـام هـو احلـال هنـا يف , أن األلف والالم إذا دخلت عىل اسم موصوف: اجلواب
 كـان لـه ًجـالس عاملـا: فإذا قيل,  من غريهِ بتلك الصفةُّاقتضت أنه أحق, سورة الفاحتة

لثاين مقيد بسبب التعريف وا, َّفاألول مطلق أي عامل, جالس العامل: داللة خمتلفة لو قيل
                                                 

 .١/١٩١, والتحرير ١/٣٠تفسري أيب السعود : انظر  )١(
يـة اسـتعارة املقصود بالتصوير هنا أسلوب االستعارة التي تعد من أهم صور البيـان, واالسـتعارة يف اآل  )٢(

ترصحيية قائمة عىل التشبيه أي تشبيه اإلسالم الذي حيفظ الناس من الضالل بالرصاط, وكـذلك جـاء يف 
وللوقوف عىل فـن االسـتعارة وأقـسامها وصـورها (اآلية تشبيه احلق البني اخلايل من الشبهات باملستقيم 

 .)كتور عبد القادر حسنيوما بعدها للد١٧١ القرآن والصورة البيانية ص: كتاب−ًمثال−انظر 
 .١/١٩١التحرير : انظر  )٣(



 

١٦٤ 

 .العامل الراسخ يف العلم املعروف هبذا الوصف:  أي»أل« بـ
 لكان الداعي إنام يطلب »ً مستقيامًاهدنا رصاطا«: وهنا يف سورة الفاحتة لو قال

بـل املـراد اهلدايـة إىل الـرصاط , وليس املراد ذلـك,  مستقيم»ما«اهلداية إىل رصاط 
َّالـمعني الذي نصبه اهللا وهـو ,  إىل رضوانه وجنتهًاوجعله طريق,  تعاىل ألهل طاعتهَُ

ال يشء مطلـق  ,فاملطلوب أمر معني يف اخلارج والـذهن, دينه الذي ال دين له سواه
قد قـام , وهو طلب اهلداية إىل يشء معهود, فالالم هنا للعهد العلمي الذهني, منكر

فلم يكن بـد مـن , ضاللومتيزه عن سائر طرق ال, والتصديق به, يف القلوب معرفته
  .)١(التعريف

 S T﴿:  يف قولـه لنبيـه صـىل اهللا عليـه وسـلمًمل جـاء منكـرا: فإن قيـل
U ﴾]٢(ُويف آيات أخر, ]٢: الفتح(.  

وإنـام هـي يف مقـام ,  ليست يف مقـام الـدعاء والطلـبِأن هذه اآليات: واجلواب
ومل يكـن , وله إليـهوهدايـة رسـ, اإلخبار من اهللا تعاىل عن هدايتـه إىل رصاط مـستقيم

 بـالم العهـد املـشرية إىل ًافلـم جيـئ معرفـ,  هلـمًاومل يكن معروفـ, للمخاطبني عهد به
مـه يف اللفـظ معهـود تكـون الـالم َّدَقَوال ت, معروف يف ذهن املخاطب قـائم يف خلـده

 : وإنام تأيت الم العهد يف أحد هذين املوضعني, راجعة إليه
 .  ذهنيٌأن يكون هلا معهود :األول
 . ري لفظيْكِ ذٌأن يكون هلا معهود :الثاين

 W X﴿: وإذ ال واحد منهام يف آية الفتح فالتنكري هو األصل بخـالف قولـه
Y﴾ إليه أنبيـاءه ورسـلهًستقيام مًاَتقرر عند املخاطبني أن هللا رصاط فإنه ملا هد  ,

ُوكان املخاطب سبحانه املس  W﴿: فقـال به دخلت الـالم عليـه ًاُول من هدايته عاملؤَ
                                                 

 .٢٢٨, ١/٢٢٧بدائع التفسري : انظر  )١(
 .١٦١: , وآية٨٧: مثل آية األنعام  )٢(



  

١٦٥ 

X Y﴾)١(.  
دون عاطف; لكامل االتصال بـني هذه  ﴾^ [ \ ]﴿: وجاء قوله تعاىل

 . اآلية والتي قبلها
 وهـو يف حكـم ﴾X Y﴿:  بدل من قوله﴾^ [ \ ]﴿: فقوله

 . اهدنا رصاط الذين أنعمت عليهم, اهدنا الرصاط املستقيم: كأنه قيل, تكرير العامل
واإلشعار بأن الطريق املـستقيم ,  التثنية والتكريرملا فيه من, وفائدة البدل التوكيد

  .)٢(و رصاط املسلمني القائم عىل اهلد الرباينه
 املاثل هنا يف اإليـضاح ,)٣(ى يف البالغة العربية أسلوب اإلطنابَّمَسُوهذا البدل ي

ٌ مع أن الداعي خماطب ملن الحيتاج إىل البيان,وهو البدل يف الدعاء, بعد اإلمجال ِ ُ.  
, الغرض البالغي من هذا البدل أن اآلية وردت يف معـرض تعلـيم العبـاد الـدعاءو

فـإذا  .امن إال بـهيـمما ال يـتم اإل, وحق الداعي أن يستشعر عند دعائه ما جيب عليه اعتقاده
والرغبة فيها , وجب أن يكون الطلب للهداية, وجب إحضار معتقدات اإليامن عند الدعاء

وهو يف هذه السورة أن رصاط احلق هـو الـرصاط , حيح إىل ربه فيه باالعتقاد الصًامرصح
 W    X﴿:  فـإذا قـال;وحباهم بكرامته, وأنه رصاط الذين اختصهم بنعمته, املستقيم

Y,﴾والـداعي جيـب , ً واملخالفون للحق يزعمون أهنم عىل الرصاط املستقيم أيـضا
َفلذلك أبد; وإظهار احلق الذي يف نفسه, عليه اعتقاد خالفهم َّل وبني هلم; ليمـرن اللـسان َ َ

 .)٤(﴾a ̀ _ ̂ [ \ ]﴿عىل ما اعتقده اجلنان وهو 
                                                 

 .١/٢٢٨ بدائع التفسري: انظر  )١(
 .١/١٩٢ والتحرير ٢٥/ ١الكشاف : انظر  )٢(
 .عـىل املعنـى لغـرض بالغـي فن من فنون البالغـة العربيـة يقـصد بـه زيـادة اللفـظ :أسلوب اإلطناب  )٣(

 واملثـل الـسائر ١٩٥−١٩٠كتـاب الـصناعتني ( :وللوقوف عىل معناه وصوره يف القـرآن والـشعر انظـر
 .)١١٤−٢/٦٠ أسسها وعلومها للميداين: , والبالغة العربية٤٠٥−٢/٣٩١

 .١/٢٢٦بدائع التفسري : انظر  )٤(



 

١٦٦ 

 :  بالغية أخر منهاٌ املهم أغراضِ هذا الدعاءِنْمِويف ض
وأنه الرصاط املـستقيم الـذي ,  وهي اإلخبار عنه باالستقامة)١(فائدة اخلرب :األول

 . نصبه ألهل نعمته وكرامته
وهو إقرار الداعي بذلك وتصديقه وتوسله هبذا اإلقـرار  ,الزم فائدة اخلرب :الثاين

 .)٢(إىل ربه
 \ ]*  W X Y﴿: ما فائـدة إخـراج الكـالم يف قولـه: وربام يقال

  خمرج البدل مع أن األول يف نية الطرح?﴾^ [
أن «ره ابـن القـيم رمحـه اهللا حـني ذكـرَّ ذلك والرس البالغي فيام قـرعنواجلواب 

بـل البـدل ,  نية الطرح كالم ال يصح أن يؤخـذ عـىل إطالقـهاألول يف البدل يف: قوهلم
 : نوعان

;  وبـدل االشـتاملِّوهو بدل البعض من الكل, نوع يكون فيه األول يف نية الطرح
 .ألن املقصود هو الثاين ال األول

َونوع ال ينو فيه طرح األول بل يكون الثاين بمنزلـة , وهو بدل الكل من الكل, ُ
مع ما تعطيه النسبة اإلسنادية إليه من الفائدة املتجـددة , وتقوية النسبةالتذكري والتوكيد 
فيكون فائـدة البـدل التوكيـد واإلشـعار بحـصول وصـف املبـدل , الزائدة عىل األول

عرفة مـا إذا كـان  فكأن الذهن طلب م﴾W X Y﴿: فإنه ملا قال, للمبدل منه
  )٣(»﴾^ [ \ ]﴿:  فقالأم سلكه غرينا ممن هداه اهللا,  بناًاهذا الرصاط خمتص

                                                 
أغراضـهام البالغيـة املتعـددة التـي يـدل عليهـا  وبينـوا ,وقف البالغيون عند الكالم اخلربي واإلنشائي  )١(

للوقوف عىل أغراض اخلـرب ( السياق وقرائن احلال, وذكروا من أغراض اخلرب فائدة اخلرب, والزم الفائدة 
, والبالغـة فنوهنـا ٥٦, ٥٥, وجـواهر البالغـة ٣٤, ١/٣٣بغيـة اإليـضاح : انظر الكتب البالغية اآلتية

 .)١١٠−١٠٦ )علم املعاين(وأفناهنا 
 . ١/٢٢٦بدائع التفسري : انظر  )٢(
 .١/٢٤٣بدائع التفسري   )٣(



  

١٦٧ 

إىل املوصـول املـبهم :  أي﴾^ [ \﴿:  إىل قولـه تعـاىل﴾]﴿وأضيف 
دون أن يقول النبيني واملرسلني; لتكون اآلية عامة تتناول مجيع طبقـات املـنعم علـيهم 

  )١(.من املرسلني والنبيني والصديقني والشهداء والصاحلني
 احلالـة احلـسنة يف صـورها ألن النعمة تدل عـىل ; إجياز بديع﴾[﴿ويف كلمة 

وخلـريات اآلخـرة , وهنا شاملة خلريات الدنيا اخلالصة من العواقـب الـسيئة, املتعددة
, واجلسمي, والروحي, املوهوب منها واملكتسب, فتشـمل النعم يف الدنيا, وهي األهم

  .)٢(ُلذا أطلق اإلنعام; ليشمل كل إنعام; وتشمل النعم يف اآلخرة
اط املستقيم بالنعمـة دليـل عـىل أن النعمـة املطلقـة هـي ويف ختصيص أهل الرص

 . املوجبة للفالح الدائم
 . فكل اخللق يف نعمة, وأما مطلق النعمة فعىل املؤمن والكافر

: ومطلق النعمة يكون للمؤمن والكافر كام قال تعـاىل, فالنعمة املطلقة ألهل اإليامن
﴿G H I J K ML N O P Q﴾ ]٣٤: إبراهيم[ . 

واملـؤمن , والرب تعاىل إحسانه عـىل الـرب والفـاجر, جنس اإلحسان ة منوالنعم
  .)٣(وأما اإلحسان املطلق فللذين اتقوا والذين هم حمسنون, والكافر

 ̀ _﴿:  يف قوله سـبحانه»غري«ما الرس البالغي يف التعبري بـ : وربام يقال

a﴾ال املغضوب عليهم:  دون أن يقال? 
 وأمـا, جاءين زيد ال عمرو:  كام تقول,بعد اإلجياب يعطف هبا »ال«أن : واجلواب

  .. فتكون تابعة ملا قبلها وهي صفة ليس إال»غري«
وهذا , ولذا كان إخراج الكالم هنا خمرج الصفة أحسن من إخراجه خمرج العطف

                                                 
 .١/٢٢٣بدائع التفسري : انظر  )١(
 .١/١٨تفسري أيب السعود : انظر  )٢(
 .١٢التفسري القيم   )٣(



 

١٦٨ 

ُيعلم إذا عرف فرق ما بني العطف والصفة يف هذا املوضع فإذا قيل ِ ُ رصاط الذين أنعمت «: ُ
َ أفاد العطف هبا نفي إضافة الرصاط إىل املغضوب عليهم»ملغضوب عليهمعليهم ال ا كام , ُ

 .  فأثبت املجيء لزيد ونفيته عن عمرو»جاء زيد ال عمرو«: هو مقتىض العطف حني تقول
فأفاد الكالم معهـا وصـف ,  يف اآلية فهي صفة ملا قبلها﴾_﴿أما اإلتيان بكلمة 

 : الذين أنعم اهللا عليهم بوصفني
 ﴾_﴿فأفادت كلمـة , أهنم غري مغضوب عليهم :والثاين, أهنم منعم عليهم :لاألو

صـفة :  صفتنيًافجاء العطف هبا متضمن; هم ومدحهمما يفيد العطف مع زيادة الثناء علي
وهـي كـوهنم غـري مـستحقني لوصـف , وصفة سـلبية,  عليهمًوهي كوهنم منعام, ثبوتية

 .)١(وأهنم مغايرون ألهله, الغضب
 دقة بالغة يف الداللة عىل املعــنى ﴾c﴿﴾ وa ` ﴿ري بـويف التعب

 : املراد
وعـن , واستخف بالديانة عن عمد, ُّ هم كل من عىص اهللا﴾a ` ﴿فـ

َّفاستحق ,  ومكابـرةًافرتك الطريق املستقيم عناد, ُدفع إليه غلبة اهلو, ًتأويل بعيد جدا
ًغضب اهللا تعاىل سواء اليهود أو غريهم من األمم املغضو  . ب عليهمَ

َ هم كل من حرف الدين احلق عن عمد وعن سوء فهم﴾c﴿و ََّ فضل عـن , ُّ
  .)٢(طريق اهلد سواء النصار أو غريهم من األمم الضالة

 بعبارة موجزة واضحة املراد باملغضوب عليهم بـأهنم أهـل فـساد َّحدد ابن القيم
الـذين , د العلـموأن الـضالني هـم أهـل فـسا, الذين عرفوا احلق وعدلوا عنه, القصد

  .)٣(جهلوا احلق ومل يعرفوه
                                                 

 .١/٢٣٩بدائع التفسري : انظر  )١(
 .١/١٩٩التحرير : انظر  )٢(
 .٤٨التفسري القيم : انظر  )٣(



  

١٦٩ 

  ألن;ويف الـضالني باسـم الفاعـل, وجاء التعبري يف أهل الغضب باسـم املفعـول
وأما أهـل , وأصاهبم غضبه فهم مغضوب عليهم, أهل الغضب من غضب اهللا عليهم«

, هوهلذا استحقوا العقوبة علي, الضالل فإهنم هم الذين ضلوا وآثروا الضالل واكتسبوه
ًضلني مبنيـاُـموال يليق وال ال هنـم مل أو, ملـا يف رائحتـه مـن إقامـة عـذرهم;  للمفعـولَّ

 »)١(.يكتسبوا الضالل من أنفسهم بل فعل فيهم
 وفيهـا ائـتالف مـع,  فيها تأكيد للمعنى املراد﴾c ﴿ قبل﴾ J   ﴿ واملجيء بـ

  .)٢( الضالنيوال, ال املغضوب عليهم: كأنه قيل, ملـا تضمنته من معنى النفي ;﴾_﴿
 :  بالغية أخر منهاًوذكر ابن القيم رمحه اهللا أرسارا

ُأن العطف هبا أكد عىل أن املراد املغايرة الواقعة بني النوعني وبني كـل نـوع بمفـرده  .١ َ َّ َ
َ أوهم أن املراد ما غـاير »غري املغضوب عليهم والضالني«:  وقيل﴾J﴿ُفلو مل يذكر  ِ ُ

ٍ ما غاير كل نوع بمفردهاملجموع املركب من النوعني ال  »وال الـضالني«: فإذا قيـل, َّ
ِ يف أن املراد رصاط غري هؤالء وغري هؤالءًاكان رصحي ُ َ . 

ٌأن العطف هبا رفع توهم أن الـضالني وصـف للمغـضوب علـيهم .٢ َ ُّ وأهنـام صـنف , َ
ِواحد وصفوا بالغضب والضالل كـام يـدخل يف عطـف , وأن العطف دخل بينهام, ُ

ِ علم أهنام صنفان متغايران﴾J ﴿فلام دخلت  ,ىل بعضالصفات بعضها ع ُ..  
ُأن املجيء هبا أحسن يف األسـلوب .٣ وغـري , غـري املغـضوب علـيهم«:  لـو قيـل ممـاَ

ًألهنا أقل حروفا من; »الضالني ِولتفادي تكـرار الكلمـة وثقلهـا , من ناحية ﴾_ ﴿ُّ َ
 . من ناحية أخر  مرتني﴾_ ﴿احلاصل بالنطق بـ

َكام نفي عنهم ,  مؤذن بنفي الغضب عن أصحاب الرصاط املستقيم﴾J ﴿اإلتيان بـ  .٤ ُ
َ إنام يعطف هبا بعد النفي﴾J ﴿ ألن; الضالل    )٣(.﴾_﴿فهي أدخل يف النفي من , ُ

                                                 
 .٢٤٩, ١/٢٤٨بدائع التفسري   )١(
 .١/١٩٢, والتحرير ١/٣٠, وتفسري أيب السعود ١/٢٥الكشاف : انظر  )٢(
 .١/٢٥٠بدائع التفسري : انظر  )٣(



 

١٧٠ 

 مع إسـناد ﴾^ [ \﴿: َعم عليهم بطريق املوصول يفنُْـم الِويف استحضار
ا لغريهم من املغضـوب ًخالف,  فيه تنويه بشأهنم−فعل اإلنعام عليهم إىل ضمري اجلاللة

  .)١(عليـهم والضالني
ِوأضــيفت الــنعم إىل اهللا  Ì Í Î Ï  Ð﴿ألنــه ســبحانه املنفــرد بــالنعم ; ُ

ÒÑ... ﴾]فأضيف إليه تعاىل ما هو منفرد به]٥٣: النحـل َ ِ ُوإن أضيفت الـنعم. ُ ِ ;  إىل غـريهُ
 . وجمر هلاًافلكونه طريق

, ورسـله, وأنبيـاؤه, بـل مالئكتـه, أما الغضب عىل أعدائه فال خيـتص بـه تعـاىل
 تناســب مــع هــذا ﴾a `﴿فكــان يف عبــارة , يغــضبون لغــضبه, وأوليــاؤه

 .)٢(املعنى
 عن إسناد الغضب إليه تعاىل كاإلنعام جـرa﴾ ̀  _﴿فالعدول يف 

كـام  ,)٣(عىل منهاج اآلداب التنـزيلية يف نسبة النعم واخلري إليه عز وجل دون أضـدادها
 º » * ½ ¾ ¿ À  * Â Ã Ä ¹ ¸﴿: فــــي قولـــه تعـــاىل

Å﴾ ]وقوله تعاىل, ]٨٠−٧٨: الشعراء :﴿¦ § ¨ ©    ª «  ¬ ®  ¯ ° ± 

  .]١٠: اجلن[﴾ ³ ²
, وحتقـريهم,  بإهانـة املغـضوب علـيهمًاكام أن يف حذف فاعـل الغـضب إشـعار

واإلشـادة , َيف حني أن يف ذكر فاعل النعمة مـن إكـرام املـنعم علـيهم, وتصغري شأهنم
  .يف حذفه ع قدرهم ما ليسبذكرهم ورف

َّووزان ذلك إذا رأيت من قد أكرمه ملك ورشفه هذا الـذي «: قلتورفع قدره ف, ٌ
: كان أبلغ يف الثناء والتعظيم من قولـك, »وأعطاه ما متنى, وخلع عليه, أكرمه السلطان

                                                 
 .١/١٩٣التحرير : انظر  )١(
 .١٣, ١٢التفسري القيم : انظر  )٢(
 .١/٩٧وانظر روح املعاين . ١/٣٢تفسري أيب السعود : انظر  )٣(



  

١٧١ 

ُهذا الذي أكرم ورشف وأعطي« ُِّ ُ«)١(.  
ُعلـيهم أكثـر َ; ألن املغضوب ﴾c﴿ ﴾ قبلa ` ﴿ُوجاء البدء بـ

لذا كـانوا أوىل بالتقـديم; للتنبيـه  د;ُّوا اهللا عن تعمَصَألهنم ع, ًوأشد إثام, ًمذمة عند اهللا
 . من أول األمر عىل احلذر من صفاهتم

ٌّ رس بالغــي قــائم عــىل بالغــة ﴾a ` ﴿ عــىل﴾c﴿ويف عطــف 
 نفـي فانتقـل مـن; ًألن يف العطف هنا ارتقاء يف التعـوذ مـن رش سـوء العاقبـة; الرتقي

 . صلا مع رعاية الفو,األقو إىل نفي األضعف
ال يغنـي عـن , واملالحظ أن التعوذ من الضالل الذي جلب ألصحابه غضب اهللا

  .)٢(التعوذ من الضالل الذي مل يبلغ بأصحابه تلك الدركات
ــاىل ــه تع ــوع قول ــل يف جمم  ﴾a b c ̀ _ ^ [﴿ :واملتأم

والغـضب والـضالل ضـياع , ن اهللا ورمحةيلحظ تقابال فنيا عجيبا; ألن اإلنعام حفظ م
  .)٣(ونقمة

والغضب والـضالل مـن ناحيـة , فهذا التقابل جاء بني اهلداية والنعمة من ناحية
٤( والضالني يف مقابلة املهتدين املنعم عليهم, املغضوب عليهم−تعاىل−فذكر , أخر(.  

 ̀ _ ^ [ \ ] * W X Y﴿: واملتأمل يف قوله تعـاىل

a b c﴾ أما اإلنشاء فهو صـيغة  :خربأسلوب تضمن أسلوب إنشاء و جيد أنه
                                                 

 .١٣التفسري القيم : انظر  )١(
 .١٩٧, ١/١٩٦ير التحر: انظر  )٢(
 وإذا كـان ;فها بعض البالغيني بأهنـا اجلمـع بـني أمـرين متـضادينِّاملقصود بالتقابل هنا املطابقة التي يعر  )٣(

 وفن , وبعض الباحثني يطلق عبارة صحة املقابلة عىل فن املطابقة;التقابل بني أكثر من أمرين سمي مقابلة
.  الصورة البديعيـة بـني النظريـة والتطبيـق: انظرني البديعينيالفنَّللوقوف عىل هذين .املقابلة يف آن واحد

 .ه١٣٨٥ ط ١١٢−٧٣ القسم الثاين ص ,حفني حممد رشف .د
 .١٣التفسري القيم : انظر  )٤(
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 إىل ﴾...^ [ \ ]﴿:  تعـاىل أما اخلرب فهـو قولـه, التي بمعنى الدعاء)١(األمر
 . آخر اآلية

هـو فائـدة اخلـرب املاثـل يف أن الـرصاط املـستقيم , وهذا اخلرب لـه غـرض رئـيس
 املغـضوب علـيهم وال  غـري,املطلوب اهلداية إليه هـو رصاط الـذين أنعـم اهللا علـيهم

 . الضالني
أوبعبارة أخر مـن , وله أغراض أخر تفهم من سياق الكالم وقرائن األحوال

وتلك , وقرائن أحوال األمم التي جاء خربها يف القرآن الكريم, سياق القصص القرآين
 : األغراض البالغية األخر يمكن إمجاهلا فيام يأيت

 , ألمم أنعم اهللا عليهم باهلداية إىل رصاط اخلريإرشاد املسلمني إىل التعوذ مما عرض − ١
ثم طـرأ علـيهم سـوء الفهـم , فتقلدوها,  بدعـوة الرسل إىل احلق,بحسب زماهنم

 .  وما رعوها حق رعايتها,فغريوها
وفـسـاد , وسـوء االمتثـال, حتذير املسلمني من أن يكونوا مـثلهم يف بطـر النعمـة − ٢

مة الـدين; لـئال حيـق علـيهم غـضب اهللا وتغلـيب شهوات الدنيا عىل إقا, التأويل
 . كام حق عىل اليهود,تعاىل

فام رصفوا عنايتهم للحفاظ عىل , ُالرتهيب من حال الذين هدوا إىل رصاط مستقيم − ٣
 والظـاهر أهنـم مل حيـق …فأصبحوا من الضالني بعـد اهلدايـة, السري فيه باستقامة

 فلم يسبق غـضب اهللا ,ٍدُّعليهم غضب اهللا قبل اإلسالم; ألهنم ضلوا عن غري تعم
 . والنصار من مجلة هؤالء, ًعليهم قديام

, والـضالني الـذين هـم فـرق الكفـر والفـسوق, الذم والتنديد باملغـضوب علـيهم − ٤
, ٍدْمَت بالديانة عن عَّواستخف, فاملغضوب عليـهم جنـس للفرق التي تعمدت ذلك

                                                 
 إنشاء طلبي وغري طلبي, واإلنـشاء الطلبـي لـه : خرب وإنشاء, واإلنشاء عىل قسمني:الكالم يأيت عىل قسمني  )١(

 واالستفهام, وما كان عىل خالف هذه األساليب فهـو , والتمني, والنهي, والنداء, األمر:أساليب مخسة هي
 .٩٥− ٦٩ كتاب جواهر البالغة : وأغراضه انظر عىل سبيل املثالاإلنشاءللوقوف عىل أساليب .اخلرب
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, لدين عن سوء فهـمٌوالضالون جنس للفرق التي أخطأت ا, ًاأو عن تأويل بعيد جد
ورصف , وكال الفريقني مذموم; ألننـا مـأمورون باتبـاع سـبيل احلـق, وقلة إصغاء

  .)١( والنصار من الفريق الثاين,واليـهود مـن الفـريق األول, اجلهد إىل إصابته
 : التأمني بعد قراءة الفاحتة

يف −ا وبعد النظر يف اخلـصائص البالغيـة التـي احتوهتـا سـورة الفاحتـة جيـدر بنـ
بمعنـى اللهـم . آمـني:  أي قول, أن نشري إىل مرشوعية التأمني بعد قراءة الفاحتة−اخلتام

 . وهي ليست من الفاحتة باتفاق, استجب لنا
, اللهـم اسـتجب لنـا: معنى آمني عند أكثر أهـل العلـم: قال القرطبي يف تفسريه

َوضع موضع الدعاء ُِ. 
: ما معنى آمني? قال:  يا رسول اهللاقلت(: قال −ريض اهللا عنهام−وعن ابن عباس 

ِّمعناه ال ختيب رجاءنا:  وقـال الرتمذي.)رب افعل ُ)٢(. 
ويف مرشوعية التأمني بعد قراءة الفاحتة نورد طائفة من األحاديث التي تـدل عـىل 

 : ذلك
أن  −ريض اهللا عنـه− فقد جاء يف صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أيب هريرة

َإذا أمن اإلمام فـأمنوا(: م قالالنبي صىل اهللا عليه وسل َّ ه تـأمني , َ َفإنـه مـن وافـق تأمينـُ
ِغفر له ما تقدم من ذنبه, املالئكة ُ()٣(.  

: اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم قـال  أن رسولًأيضا −ريض اهللا عنه−وعن أيب هريرة 
ُفإنه مـن وافـق قولـه  ,آمني:  فقولوا﴾a b c ̀ _﴿ :اإلمام إذا قال(

                                                 
 .١/١٦٩التحرير : انظر  )١(
 .٢٦, ١/٢٥ فتح القدير :, وانظر١/١٢٨تفسري القرطبي   )٢(
. , كتاب أبواب صفة الصالة, باب جهـر اإلمـام بالتـأمني٧٤٧, رقم احلديث ١/٢٧٠صحيح البخاري   )٣(

 ., كتاب الصالة, باب التسميع والتحميد والتأمني٩١٤, رقم احلديث ٤/٣٤٩ صحيح مسلم :وانظر
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ِغف, َقول املالئكة  . ))١(ر له ما تقدم من ذنبهُ
اهللا صـىل اهللا  كان رسـول: قال −ريض اهللا عنه− هريرة ويف صحيح مسلم عن أيب

ِّعليه وسلم يعلمنا , ﴾b c ﴿: وإذا قال, إذا كرب فكربوا, اإلمام تبادروا ال(: يقول ُ
ا لـك اللهم ربن: فقولوا, سمع اهللا ملن محده: وإذا قال, وإذا ركع فاركعوا. آمني: فقولوا
  .)٢()احلمد

إذا قـال (: قـال ويف صحيح مسلم كـذلك أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم
َفوافـق قولـه قـول  ,آمـني: فقال من خلفه, ﴾a b c ̀ _﴿ :القارئ ُ

  .))٣(أهل السامء غفر له ما تقدم من ذنبه
 كان رسـول اهللا(: قال −ريض اهللا عنه−عن وائل بن حجر  داود وجاء يف سنن أيب

 . )٤()هبا صوته ورفع, آمني:  قال﴾b c﴿إذا قرأ  −اهللا عليه وسلمصىل −

 *       *      * 

                                                 
 .٧٤٩, رقم احلديث ١/٢٧١صحيح مسلم   )١(
 .رة اإلمام بالتكبري وغريه, كتاب الصالة, باب النهي عن مباد٩٣١, رقم احلديث ٤/٣٥٥السابق   )٢(
 .., كتاب الصالة, باب التسميع٩١٩, رقم احلديث ٤/٣٥١السابق   )٣(
 ., كتاب الصالة, باب التأمني وراء اإلمام٩٣٢, رقم احلديث ١/٣٠٩سنن أيب داود   )٤(
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 اخلامتة
بعد هذه األضواء التي ألقيناها عىل اإلعجاز البالغي يف سورة الفاحتة يربز أمامنـا 

ُعظم بالغتها النابعة من دقة كلامهتا َ ومها , ي الدعاءَفهي تضمنت نوع; وغزارة معانيها, ِ
اإلرشادات الربانيـة التـي يـدعو اللذان يمثالن بإجياز بديع , ودعاء الطلب ,دعاء الثناء

 . إليها الكتاب الكريم يف مجيع سوره
فقد ظهر من حتليلنا البالغي أن آيات الـسورة كلهـا دعـاء ثنـاء عـىل اهللا بـأعظم 

وأهنـا , ودعاء طلب ملا يـسعد بـه اإلنـسان يف احليـاة الـدنيا واألخـر, عبارات الثناء
 . واقترصت عليهام,ورة التي متيزت هبذين النوعني من الدعاءالس

ويف وجوب قراءهتا عىل اإلمـام واملـأموم يف كـل , ولعل هذا هو الرس يف البدء هبا
 . ركعة من الصلوات

وقد متيزت هذه السورة بجملـة مـن الـدالئل الكـرب عـىل إعجازهـا البالغـي 
 : الئل مايأيتومن تلك الد. فأضحت جديرة بأن تسمى أم القرآن

أهنا تدل عىل أصول املعاين التـي هيـدف القـرآن إىل تقريرهـا يف النفـوس مـن  •
 .اإليامن باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني

 يتـضمن ﴾W X Y﴿ :قولـه تعـاىلأهنا من أسباب شفاء القلوب ف •
 يتـضمن ﴾R S T U   ﴿: وقوله تعاىل ,الشفاء من مرض الضالل

 .ض فساد القلب والقصدالشفاء من مر
والـرد عـىل , طلني من أهل امللـل والنحـلْبُمـأهنا تشتمل عىل الرد عىل مجيع ال •

 .أهل البدع والضالل من هذه األمة
 بالغيـة كثـرية يمكـن ً وفنونـاًوهذه السورة يف كلامهتا وتراكيبها تـضمنت أرسارا
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 : تلخيص أبرزها فيام يأيت
 . تضمن دعــاء الـثناءُحسن االفتتاح بالبسملة واحلمد امل .١
 القائم عىل أداء املعاين الكثـرية بألفــاظ َرصِاإلجياز املسمى عند البالغيني إجياز الق .٢

 . وهذا اإلجياز ماثل يف آيات السورة كلها, قليلة
ْأسلوب القرص الذي ورد يف السورة عن طريق تعريف طريف اجلملة يف .٣ َ﴿ F G﴾, 

  .﴾R S T U﴿وتقديم ما حقه التأخري يف 
التأكيد للمعاين املرادة عن طريق الدقـة يف اختيـار الكلـامت التـي تـشع بالبالغـة  .٤

 . واإلجياز
 .  إىل اخلـطابةبيااللتفات يف األسلوب باالنتقال من الغ .٥
 يف ﴾R﴿ املاثـل يف تكريـر ,زيادة اللفظ عىل املعنى لفائدة بالغية :اإلطناب وهو .٦

 [ \ ]﴿مـع  ﴾X Y﴿بعد اإلمجـال يف  ويف التفصيل, موضعني
^﴾ . 

 .  املسمى جناس االشـتقاق﴾K L﴿التجانس يف  .٧
وعىل قرهبا , ًاة عىل اتفاق مـخارج احلروف أحيانالفواصل املؤثرة يف النفس القائم .٨

ًأحيانا أخر . 
ومن , ﴾[﴿ويف ,  مرتني﴾R﴿التصوير النابع من توجيه اخلطاب إىل اهللا يف  .٩

صوير اإلسـالم والـسري عـىل  ومـن تـ﴾ W﴿األمر الدال عىل معنى الـدعاء يف 
 . ﴾X Y﴿منهاجه بالطريق الواضح يف 

غـري رصاط :  أي﴾a b c ̀ _﴿إجياز احلـذف يف البـسملة ويف  .١٠
 . املغضوب عليهم وال رصاط الضالني

اشتامل كلامت الـسورة وتراكيبهـا عـىل لطـائف وأرسار بالغيـة جعلتهـا يف قمـة  .١١
 . البالغة واإلعجاز
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والروعة يف , ا احتوت عىل الرباعة يف اختيار الكلامتفالسورة من أوهلا إىل خامتته
, مما كان له األثر األكرب يف إيقاظ النفـوس, التنقل من أسلوب إىل أسلوب معنى ومبنى

 . واستاملة القلوب
َوقد ذكرت هذه األرسار يف املبحث الثـاين قـ وحـسبي أين كنـت ,  اسـتطاعتيَرْدُ

ُ أخطأت أو قـرصت فـأرجو أن يرشـدين وإن, فإن أصبت فذلك فضل من اهللا, ًاجمتهد َّ
 ¼ «  º ¹ ¸ ¶﴿ ريب أن يتقبل مني هذا الـدعاء ًاداعي, القارئ إىل الصواب

 . واحلمد هللا رب العاملني]٢٨٦: البقرة[ ﴾...½¾
 *       *       * 
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 ثبت املصادر واملراجع
 .م١٩٨٩− ه١٤٠٤ ط ,بسيوين عرفة رضوان.  د:تأليف ,دراسة حتليلية: أسلوب القرص −
 ,دار ابن اجلوزي , يرسي السيد حممد:حتقيق, دائع التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابن قيم اجلوزيةب −

 . ه١٤١٤ ,١ط
 ط ,نـرش وتوزيـع دار عـامل الفوائـد ,عيل بـن حممـد العمـران: تـحقيق ,بدائع الفوائد البن القيم −

 . ه١٤٢٥
 . م١٩٩٧ ه١٤١٧ط  ,نرش مكتبة اآلداب , عبداملتعال الصعيدي:تأليف ,بغية اإليضاح −
ط  ,دمـشق, نـرش دار القلـم ,عبـد الـرمحن امليـداين: تـأليف ,أسـسها وعلومهـا: البالغة العربية −

 .م١٩٩٦ − ه١٤١٦
 ,٢ ط,نـرش دار الفرقـان ,فـضل حـسن عبـاس. تـأليف د. )علم املعاين(. البالغة فنوهنا وأفناهنا −

 . م١٩٨٩ − ه١٤٠٩
, تـونس ,الـدار التونـسية للنـرش ,بن عاشورلطاهر تأليف الشيخ حممد ا ,تفسري التحرير والتنوير −

 . م١٩٨٤
, واإلخــالص ,والكــافرون, والكــوثر, العــرص: الفاحتــة وســت ســور مــن خــواتيم القــرآن تفــسري − 

 . القاهرة, الزهراء لإلعالم العريب, تأليف السيد حممد رشيد رضا. واملعوذتني
 .ه١٤٠٣ ,ط ,بريوت ,دار املعرفة ,تفسري ابن كثري −
 . عبد القادر أمحد عطا :ت ,الرياض ,مكتبة الرياض احلديثة , السعودتفسري أيب −
نرش دار  ,تأليف نارص الدين البيضاوي , أنوار التنزيل وأرسار التأويل:املسمى ,تفسري البيضاوي −

 . الفكر
نـرش دار , حمد بـن جريـر الطـربيمل , جامع البيان عن تأويل آي القرآن:املسمى ,تفسري الطربي −

 . الفكر
 .  بريوت,دار إحياء الرتاث العريب ,تصحيح هشام سمري البخاري, سري القرطبيتف −
, وحققه حممد حامـد الفقـي, مجعه حممد الندوي) ه٧٥١−٦٩١(لإلمام ابن القيم  ,التفسري القيم −

 . بريوت, جلنة الرتاث العريب
 . عة اجلديدة امللونةالطب, بريوت, دار إحياء الرتاث العريب, اإلمام الفخر الرازي ,التفسري الكبري −
 . ونرش دار إحياء الرتاث العريب ,نرش دار الكتب العلمية, التفسري الكبري −
 . ه١٣٧٥مطبعة املعارف  ,بغداد ,املكتبة العلمية ,ن يف جمازات القرآن للرشيف الريضتلخيص البيا − 
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 . رسالة الرماين: ثالث رسائل يف إعجاز القرآن −
 . ه١٤٢٤ , ط,بريوت ,نرش املكتبة العرصية ,ميتأليف أمحد اهلاش. جواهر البالغة −
 ,نـرش دار قتيبـة, فايز الداية. د, حممد رضوان الداية.  د:تـ ,دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين −

 . م ١٩٨٣ − ه١٤٠٣ ,١ط 
 . دار إحياء الرتاث العريب ,لأللويس البغدادي ,روح املعاين −
 .)ه٢٧٥− ٢٠٢(لسجستاين األزدي ن األشعث اأبو داود سليامن ب ,سنن أيب داود −
− ني بـن عـيل بـن موسـى أيب بكـر أمحـد بـن احلـس: تأليف. وشعب اإليامن, سنن البيهقي الكرب

 . )ه٤٥٨−٣٨٤(البيهقي 
 .)ه٢٧٩−٢٠٩(مد بن عيسى الرتمذي السلمي أبو عيسى حم. اجلامع الصحيح: سنن الرتمذي −
حممد بـن إسـامعيل البخـاري اجلعفـي  ,أبو عبد اهللا ,اجلامع الصحيح املخترص: صحيح البخاري −

 . )ه٢٥٦−١٩٤(
 .)ه٢٦١−٢٠٦(أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري  ,صحيح مسلم −
 . ه١٤٠١, ١ط ,دار القرآن الكريم , حممد عيل الصابوين:تأليف ,صفوة التفاسري −
 مكتبـة ه١٣٨٥ ط , القـسم الثـاين,حفني حممد رشف. د ,الصورة البديعية بني النظرية والتطبيق −

 . مرص. الشباب
 . ١ط ,بسيوين عبد الفتاح فيود. د: تأليف ,علم البديع −
 . ه١٤٠٣ ,ط ,بريوت ,دار الفكر ,تأليف حممد بن عيل الشوكاين ,فتح القدير −
 .فقه السنة, تأليف السيد سابق −
 الكتـب نـرش دار , قـيم اجلوزيـةإىل ابـناملنـسوب , الفوائد املشوق إىل علوم القرآن وعلم البيان −

 . م١٩٨٨ − ه١٤٠٨ ,٢ط  ,العلمية بريوت
 . م١٩٨٢ −ه١٤٠٢ ,١٠ط ,بريوت ,دار الرشوق ,تأليف سيد قطب ,يف ظالل القرآن −
 . م١٩٨٥ −ه١٤٠٥ ,٢ط ,نرش عامل الكتب ,عبد القادر حسني. د ,القرآن والصورة البيانية −
نرش املكتبة  ,ل إبراهيم عيل البجاوي وحممد أبو الفض:ت ,كتاب الصناعتني أليب هالل العسكري −

 . م١٩٨٦ − ه١٤٠٦ ,ط ,بريوت ,العرصية
 . ه١٤١٥, ١ط. بريوت. دار الكتب العلمية, تأليف جار اهللا حممود بن عمر الزخمرشي. الكشاف −
دار  ,مـرزوق عـيل إبـراهيم :ت, بـن مجاعـةتـأليف بـدر الـدين  ,كشف املعاين يف املتشابه املثـاين −

 . الرشيف للنرش
 . بريوت ,دار صادر ,مد بن مكرم بن منظورحم ,لسان العرب −



 

١٨٠ 

 − ه١٤٠٣, ٢ط  ,وبــدوي طبانــة,  أمحــد احلــويف:ت ,املثــل الــسائر يف أدب الكاتــب والــشاعر −
 . نرش دار الرفاعي ,م١٩٨٣

طبعـة خـادم  ,مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي, جمموع فتاو أمحد بن تيمية −
 . توزيع دار اإلفتاء ,عبد العزيز رمحه اهللامللك فهد بن الرشيفني احلرمني 

 . نرش دار الكتب العلمية  البن عطية,املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز −
 .)ه٢٤١−١٦٤(أمحد بن حنبل الشيـباين  أبو عبد اهللا ,مسند اإلمام أمحد بن حنبل −
 . )ه٢١١−١٢٦(مصنف عبد الرزاق بن مهام الصنعاين  −
 . م١٩٨٢ − ه١٤٠٢ط . نرش دار العلوم ,بدوي طبانة. د ,معجم البالغة العربية −
 . نرش مكتبة هنضة مرص ,٢ط . من بالغة القرآن ألمحد بدوي −
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