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مدخل

خالصًة  لتكوَن  صالِتك  في  النظر  إعادة  في  فّكرَت  مرًّة  كَم 

سورة  إعادة  سبب  في  فّكرَت  مرًّة  وكم  الله؟  إلى  متوّجهًة 

لماذا  يوًما  فّكرَت  هل  تؤّديها؟  صالٍة  كّل  في  مرّتين  الفاتحة 

نرّدُد نفس الكلمات في كّل صالة؟ 

هذه األسئلة مهّمة. لكّن األهم هو البحث عن إجابات.

اإلجابات عن ذلك متعّددة، منها: ما له عالقة بحكمة الله، ومنها: ما 

بنفس  تتعّلق  إجابة  ثّمة  ولكن  بحقيقتها..  الصالة  فْهم  بضرورة  عالقة  له 

المضمون الذي ترّدده دائًما في سورة الفاتحة.

وُتخاطبه  ذهنك،  في  المعنى  ُتخِطر  فإّنك  اآلخر،  مع  تتكّلم  حين 

الباب  والصالة هي  معّينة.  أفكار  إيصال  تقصد  ذات داللة؛ ألّنك  بكلمات 

األعظم لمناجاة الله تعالى والحديث معه، وقد شرّفنا الله تعالى بأن وضع 

لتفتح طريق  نرّددها بصدٍق وإخالٍص  أن  آيات محّددة، عّلمنا  الصالة  في 

ما  الخاّصة  بكلماتنا  إليه  نشكَو  أن  مجااًل  لنا  وفتَح  الملكوت،  إلى  العبور 

َيْعَتِمُل في قلوبنا، وما َيْخَتِلُج في أفئدتنا؛ ففي الصالة نوعان من الكلمات، 

نختارها  وأخرى:  الثابتة،  الصالة  وأذكار  الفاتحة  بسورة  محّددة  إحداها: 
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بأنفسنا، كالسورة الثانية في الركعتين األولََيْين، والدعاء الذي ندعو به في 

القنوت.

أّي صالٍة منها  للفاتحة بحيث ال تخلو  الله تعالى  أّن اختيار  وال شّك 

العظيمة  السورة  هذه  معاني  عن  البحث  إلى  يدفعنا  وعلم،  حكمة  فيه 

والتدقيق في لطائفها وفوائدها، حتى تصبح كالنهر الجاري الذي ال يعرف 

الخمول والملل.

الكريم،  للقرآن  رديفة  سبحانه  الله  جعلها  التي  الفاتحة،  سورة  إّنها 

الوقت  بنفس  َمّن عليه  الكريم،  بالقرآن  تعالى على رسوله  الله  مّن  فكما 

ّمَِن  َسۡبٗعا  َءاَتۡيَنَٰك  ﴿ َولََقۡد  قال:  فقد  الفاتحة،  أي: سورة  المثاني،  بالسبع 

على  االمتنان  تعالى  اللُه  أفرَد  فقد  وبهذا  ٱۡلَعِظيَم ﴾))).  َوٱۡلُقۡرَءاَن  ٱلَۡمَثاِن 
عظمة  على  يدّل  ما  وهذا  الكريم،  القرآن  بإزاء  وجعلها  بالفاتحة،  رسوله 

السورة. 

فاتحة  رحاب  إلى  ندخل  تعالى،  الله  من  وبتوفيٍق  ذلك،  من  انطالًقا 

من  بآيات  باالستعانة  وفوائدها،  لطائفها  إلى  ثّم  وتدّبرًا،  تفسيرًا  الكتاب 

القرآن وروايات المعصومين والتدّبر العقالنّي المضبوط.

عظمة سورة الفاتحة

الحاضر  تربط  الحياة،  في  ومنهاٌج  العقيدة  في  مدرسٌة  الحمد  سورة 

والمشاعر  الفكر  في  ميزاًنا  وتضع  بالخالق،  المخلوق  وتصُل  بالمستقبل، 

والسلوك:

سورة الحجر، اآلية 87.  (1(
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ِيَن  ﴿ ٱلَّ النبّوة  ٱلرَِّحيِم ﴾،  ﴿ ٱلرَِّنَٰمۡح  التوحيد  والعقيدة:  1  ـ  الفكر 

ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم ﴾، المعاد ﴿ َمٰلِِك يَۡوِم ٱدّلِيِن ﴾.
َ
أ

عليه  والثناء  الُمنِعم  ُشكر  إلى  بالحاجة  اإلحساس  2  ـ  المشاعر: 

ِ ﴾، والشعور بأّنه صاحب التدبير والتوفيق ﴿ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ﴾.  ﴿ ٱۡلَۡمُد ِلَّ
المحصورة  واالستعانة  الخالصة  بالعبادة  الموقف  اّتخاذ  3  ـ  السلوك: 

بالله ﴿ إِيَّاَك َنۡعُبُد ِإَويَّاَك نَۡسَتعِنُي ﴾.

ويمكن لنا تحديد موارد أهّمّيتها من خالل: 

أوًل: كالم الخالق بلسان المخلوق

ومواِعَظ  إرشاداٍت  يحوي  لإلنسان  تعالى  الله  خطاب  هو  الكريم  القرآن 

ــاءات  اّدع ويفّند  المؤمنين،  ــواَل  أق ويحكي  وَقَصًصا،  وُسَنًنا  وأحكاًما 

الفاسقين. 

يعّلم  سبحانه  بأّنه  السياق  هذا  عن  الفاتحة  سورة  تختلف  لكن 

تعليمي  تربوي  بخطاٍب  منه  يطلبون  وماذا  يخاطبونه  كيف  المؤمنين 

إرشادي عظيم. 

امتحان  عن  ُتجيب  أو  حاجتك  لتطلب  ا  مهمًّ موعًدا  تأخَذ  أن  قبل 

الوسيط تعليمك  تأشيرة.. يحاول  أو  أو وكالة  لنيل عمل  أو مقابلة  شفهي 

ما ينبغي أن تتحّدث به وتقوله لتصل إلى مرادك. هنا وفي هذه السورة 

به طلبتنا. وما  ننال  الذي  المضمون  إلى  يهدَينا  أن  القدير  المولى  يتكّفل 

ذلك إال ألّنه يريدنا أن نكون على قدر المسؤولّية، فنطلب أعظم الطلبات 

بداًل من أن يغرّنا الهوى لطلب أحقر الدعوات. 
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ثانًيا: الفاتحة ومفاتح الغيب

لهذا الكون مفاِتح تفتح أبواب الغيب إلى الغنى والشفاء والصّحة والثروة 

تعالى  بيده  المفاتح  هذه  والبالء.  الضرر  ودفــع  والتفّوق  والمنصب 

 ،Password المفاتح تشبه كلمة السر  ٱۡلَغۡيِب ﴾... هذه  َمَفاتُِح  ﴿ وَِعنَدهُۥ 
تحتاج منَك أن تكون دقيًقا في وضع الحروف كي تصل إلى طِلَبِتك.

وحين يحّدد لنا الله سورة الفاتحة بكلماتها النورانّية، فهذا يدّل على 

كون هذه السورة بكلماتها التسع عشرة بمنزلة كلمِة سرٍّ لَِنِصل إلى نتائج 

عظيمة في حياتنا. لكنَّ االرتباَط بين قراءة السورة والمنافع الناتجة عنها 

غير واضح؛ فإّننا نجهل عظمتها. 

وبما أّن الروايات حّددت لنا أهّمّيتها، فإّننا بذلك نعرف سببّيتها لكّل 

هذه النَِّعم؛ ففي حديث يحّدث به الرسول أحد عظام الصحابة جابر 

األنصاري، يصف له اآلثار المترّتبة على هذه السورة المباركة: »هي شفاٌء 

العظيمة  اآلُثار  على  داللة  وفي  الموت«.  ام  والسَّ ام  السَّ إال  َداٍء  كّل  ِمن 

المترّتبة على قراءة هذه السورة، يقول اإلمام أبو الحسن الرضا: »إذا 

لعبدي  هذا  تعالى:  الله  قال  ٱلُۡمۡسَتقِيَم ﴾،  َرَٰط  ٱلّصِ ﴿ ٱۡهِدنَا  العبُد:  قاَل 

منه  ما  وأّمنته  أّمل  ما  وأعطيُتُه  لعبدي  استجبُت  قد  سأل،  ما  ولعبدي 

وِجل...«.

أن  إلى  السورة  هذه  تعالى  الله  ُيعّظم  شريف  نبوّي  حديث  وفي 

ما  الروح  فيه  رُّدت  ثّم  مرّة  سبعين  مّيت  على  الحمد  ُقرئت  »لو  يقول: 

داللة  إّنما  والمبالغة،  التعظيم  باب  من  ليست  الرواية  هذه  عجًبا«.  كان 

المريض فُيشفى  أّن عيسى كان يكّلم  على حقيقة قد ال نعيها، فكما 

والمّيت فيستيقظ، وكما كان يرمي موسى العصا فتتحّول إلى حّية أو 

تفلق البحر، فإّن القرآن الكريم معجزة على غرار تلك المعاجز، فال عجب 
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يحتاج  هذا  ولكن  الحاجات،  ويقضَي  المرضى  ويشفَي  الموتى  يحيَي  أن 

أمره،  من  يقين  على  القلب،  سليَم  السريرة،  َحَسَن  القارئ  يكون  أن  إلى 

مأذوًنا من رّبه..

ثالًثا: أعظم سور القرآن الكريم

حين يريُد القارئ أن يتصّفح كتب كاتٍب ما، يسأل عن أهّم ُكُتِبِه ليقرأها، 

وحين ُيريد أن يقرأ أحد الكتب يبحث عن أهّم فصٍل ليتمّعن به ويقرأه 

باهتمام. وبال أدنى شّك فإّن أعظم كتاب جامع لكلمات على هذه األرض 

هو القرآن الكريم، وقد ذكر الرسول األكرم أّن أفضل سورة أنزلها الله في 

كتابه هي هذه السورة. 

فرضها  تعالى  وأّنه  بنزولها،  رسوله  على  امتّن  الله  أّن  فخرًا  يكفيها 

مرّتين في الّصالة، ومضاًفا إلى ذلك، فإّنها من أهّم ما ُيقرأ هدّيًة للمّيت، 

وقد ورَد أّنها كنٌز من كنوز عرش الرحمن، وأّن إبليس أزعجه نزولها، ولها 

آثار عظيمة في الشفاء وغيرها...

كما أّنه قد ورَد أّن أْجَر قراءتها يعادل ثلثي القرآن الكريم، فقد ُنقل 

عن رسول الله: »أيُّما مؤمٍن قرأَ فاتحة الكتاب أُعطي من األجر كأّنما 

َق على كّل مؤمٍن ومؤمنة«.  قرأ ثلثي القرآن، وأُعطَي من األجر كأّنما تصدَّ

ثالثة  على  يحتوي  الكريم  القرآن  ألّن  القرآن؛  ثلثي  تعادل  إّنها  وقيل: 

عناوين: 

)  ـ  الدعوة إلى الله. 

2  ـ  واإلخبار بيوم الحساب. 

3  ـ  والفرائض والسنن. 
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القرآن  مضمون  ُلثا  ثثُ أي:  األّولَْين،  القسمين  تتضّمن  الفاتحة  وسورة 

الكريم، وبهذا فقد تفّضَل الله تعالى بإعطاء هذا اإلنسان أجر قراءة ثلثي 

كتابه الكريم.

الصورة العاّمة للسورة

للقرآن  األساسّية  الغاية  في  تصّب  أهداف  مجموعة  قرآنّية  سورة  لكّل 

َرۡيَبۛ فِيهِۛ ُهٗدى  َل  ٱۡلِكَتُٰب  ﴿ َذٰلَِك  بالهداية  التي يمكن تلخيصها  الكريم 

ّلِۡلُمتَّقِنَي ﴾. 
﴿ ٱۡهِدنَا  هي  لها  المفتاحّية  اآلية  بأّن  السورة  هذه  عظمة  وتظهر 

َرَٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم ﴾ حيث نطلُب من الله تعالى أن يسّددنا لنيل الهداية،  ٱلّصِ
كأّنها  ُتظهرها  جميلة  صورة  في  السورة  هدف  مع  القرآن  غاية  فتتالقى 

ويحيي  الكائنات،  عطاشى  ليروي  كبير  نهٍر  في  يصّب  عْذب  ماء  ساقية 

األرض الموات.

إّن الهداية واإليمان هما أعظم ما ُيطرح على اإلنسان؛ ُيروى أّن النبي 

عيسى مّر ذات يوم بالصحراء، فوجَد رجاًل ُملًقى على األرض، ال ُيبصر 

وال يستطيع القيام أو الجلوس، بل راقٌد على األرض كالجّثة الهامدة. كانت 

شفتاه تتحرّكان كأّنهما آخر ما بقَي منه سليًما. 

به  ابُتِلَي  مّما  عافاني  الذي  لله  الحمد  يقول:  النبّي فسمعه  إليه  دنا 

غيري. 

تساءل السّيد المسيح عن قصده فيما ابُتلَي به غيره وهو على هذه 

الحالة من السقم والمرض. 
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يجعُلني  ما  والهداية  اإليمان  من  قلبي  في  جعل  أن  عافاني  فقال: 

واحتساًبا  صبرًا  عليه  أفرَغ  الله  إّن  أي:  بي،  نزَل  ما  جميع  على  أشكرُه 

وإيماًنا ُحرِم منها غيره، والذي ُحرم منها هو المبتلى حقيقًة. 

أو  شيء  نفسك  في  هل  فسأله:  أعماقه  من  المسيح  السيد  اهتّز 

حاجة أقضيها لك؟ 

يأت من ثالثة  بالطعام والشراب، ولم  يتعاهدني  ابني  إّن  نعم،  قال: 

أيام، وال أعرف ما حّل به. 

الصحراء  في  الذئاب  أّن  يعرف  هو  وإذا  ليستقصي،  النبي  ذهب 

قبل  له  ليمّهد  الصابر  العبد  ذلك  إلى  فجاء  وقتلته.  ولده  على  اجتمعت 

السماء  إلى  رأسه  الرجل  فرفع  بالقضّية،  أخبره  ثم  المصاب،  له  يذكر  أن 

قائاًل: الحمد لله الذي لم ُيبِق في قلبي من هذه الدنيا حسرة، لقد كنُت 

متمّسًكا بالدنيا بمحّبة ولدي، اللهم إذا شئت... ثّم فاضت روحه.

َرَٰط  ٱلّصِ ﴿ ٱۡهِدنَا  هي  السورة  لهذه  المفتاحّية  ــة  اآلي أّن  بما 

ٱلُۡمۡسَتقِيَم ﴾ فإّن اآليات السابقة لهذه اآليات هي مقّدمات لها. وإذا أردنا 
تشبيه هذه المقّدمات بمثال عملي، فُيمكن أن نشّبهها برجٍل عنده حاجة 

جاء ليطلبها من الملك، حيث يذكر عدًدا من المقّدمات ُينهيها بطلبه:

)  ـ  يشكر الملك على قبوله لالستماع إلى حاجته.

2  ـ  يصف الملك بمواصفاته الكمالّية: أّنه كريم، عادٌل، سخّي، معطاء، 

رحيم...

3  ـ  ينسب نفسه إلى الملك، فيقول له: نحُن أتباعك ومواليك ورعّيتك 

ونسمع أمرك وننّفذ قوانينك...
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4  ـ  يطلب حاجته ويسأل مراَده وطَلَبه.

5  ـ  ُيحّدد ضوابط الحاجة وتفاصيلها.

هذا الّسياق هو صورٌة لفْهِمنا سورَة الفاتحة حيث نبدأ بعد البسملة:

ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ﴾. )  ـ  الشكر والمجد والثناء على المولى ﴿ ٱۡلَۡمُد ِلَّ

األّول  فهو  والملك،  الرحمة  الصفات:  بأكمل  تعالى  الله  2  ـ  نصُف 

واآلخر: ﴿ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ٣ َمٰلِِك يَۡوِم ٱدّلِيِن ﴾.

3  ـ  ننسب أنفسنا إليه سبحانه ﴿ إِيَّاَك َنۡعُبُد ِإَويَّاَك نَۡسَتعِنُي ﴾.

َرَٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم ﴾. 4  ـ  نطلب حاجتنا األهّم ﴿ ٱۡهِدنَا ٱلّصِ

َعلَۡيِهۡم  ۡنَعۡمَت 
َ
أ ِيَن  ٱلَّ ﴿ ِصَرَٰط  وتفصيلها  الحاجة  حدود  5  ـ  نفّصل 

ٓاّلنَِي ﴾. َغۡيِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوَل ٱلضَّ
تعدُّ  وارتكازّية،  راقية  مضامين  ذات  مقّدمات  إيجاد  هو  الهدف  إًذا، 

الهداية  وهو  ـ  الطلب  يتّم  وبعدها  المهّم.  الّطلب  لذلك  أساسّية  شروًطا 

سيأتي  كما  ـ  اإللهّية  الهداية  ألّن  حياتنا؛  مسارات  كّل  في  يدخل  الذي  ـ 

معنا ـ مؤّداها أن تكون يد القدرة المطلقة والعلم غير المتناهي والحكمة 

ال  التي  بعينها  فتحرَسَك  حياتك،  شؤون  كّل  تدبير  في  حاضرة  العظيمة 

تغفو، وتدّبرك بقدرتها التي ال تعجز، وتأخذ بيدك إلى آفاق الخير والكمال 

والّصالح، فتسمُعَك حين تسأل، وُتجيُبَك حين تدعو؛ ألّنك أصبحت تحت 

.﴾ 

ْ ِيَن َءاَمُنوا ُ َوِلُّ ٱلَّ واليته المطلقة؛ ﴿ ٱلَّ

حين تصبح تحت هدايتها، فإّنك تشعر بأّن تقديرك لألمور توفيق من 

عناوين  ضمن  ذلك  البصير،  الخبير  من  مستمّد  وتدبيرك  العليم،  الحكيم 
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 ٰ ْوَلٰٓئَِك َعَ
ُ
ٱلُۡمۡسَتقِيَم ﴾  و﴿ أ َرَٰط  ٱلّصِ ُسُبلََنا ﴾ و﴿ َوَهَديَۡنُٰهَما  ﴿ َلَۡهِدَينَُّهۡم 

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن ﴾.
ُ
ّبِِهۡمۖ َوأ ُهٗدى ّمِن رَّ

صورة األهداف والغايات اإللهّية

الله  حكمة  من  مستمّدة  المباركة،  السورة  لهذه  أخرى  صورة  هناك 

في الخلق. فالله تعالى أوجَد اإلنسان من العدم، خلقه ولم يتركه، وإّنما 

أعطاه العقل الّسليم والفطرة الّطّيبة، وفتَح له أبواب الخير، وسّخر له كّل 

الخالئق. 

والعقل يحكم بأّنه يجب على اإلنسان أن يشكر رّبه على هذه النَِّعم 

العظيمة، التي ُيمكن من خاللها تحقيق الحكمة من وجوده. وُيمكن إبراز 

ذلك من خالل النقاط:

)  ـ  ابتداء وافتتاح كّل حياة هو من عند الله تعالى، فهو الذي خلَق 

ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ﴾. فأبدع وأوجَد ودّبر ﴿ ٱۡلَۡمُد ِلَّ

2  ـ  ِمن واجب اإلنسان أن يشكر رّبه ويحمده على كّل شيء، خاّصة 

ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ﴾. أّنه فتح له باب الّدعاء ﴿ ٱۡلَۡمُد ِلَّ

3  ـ  أول غاية لهذه الحياة تكمن في أّنه تعالى ﴿ َخلََق ٱلَۡمۡوَت َوٱۡلََيٰوةَ 

كوجود  األرض  على  اإلنسان  فوجود  َعَمٗلۚ ﴾،  ۡحَسُن 
َ
أ يُُّكۡم 

َ
أ ِلَۡبلَُوُكۡم 

بسم الله الرحمن الرحيم

ـ الحمد لله رّب العالمين

ـ الرحمن الرحيم، مالك  

يوم الدين

ـ إّياك نعبد وإياك 

نستعين

ـ اهِدنا الصراط المستقيم

 ـ صراط الذين أنعمت 

عليهم

 ـ غير المغضوب عليهم

ـ ول الضاّلين



20

النبتة التي ُتبلى بالحّر والّشمس والبرد والحرارة لُتخرج قابلّياتها المودعة 

لإلنسان  الله  وابتالء  الّثمرة،  إلى  النبتة  النبتة، ومن  إلى  البذر  فتنتقل من 

فيكون  عنده،  والّشكر  الّصبر  قابلّيات  إظهار  إلى  يهدف  والّشكر  بالخير 

المبدأ  تدّل على  ٱلرَِّحيِم ﴾  ﴿ ٱلرَِّنَٰمۡح  السورة  أحسن عماًل من غيره. وفي 

وهو الحياة، و﴿ َمٰلِِك يَۡوِم ٱدّلِيِن ﴾ تدّل على المنتهى وهو الممات. وهي 

تلخيص ما سبق ِمن خْلق الموت والحياة البتالء االنسان بالعمل األحسن.

إِلَّ  ــَس  ن َوٱۡلِ نَّ  ٱۡلِ َخلَۡقُت  ﴿ َوَما  العبادة  هو  االبتالء  ــدف  4  ـ  ه

والعبادة  َنۡعُبُد ﴾،  ﴿ إِيَّاَك  المهتدي  بلسان  لرّبك  تقول  وهنا  ِلَۡعُبُدوِن ﴾، 
تحتاج إلى معونة من الله تعالى حتى ال تزّل األقدام ﴿ ِإَويَّاَك نَۡسَتعِنُي ﴾.

5  ـ  بهذه الغاية النهائّية التي هي الهداية تصل إلى الكمال ﴿ قُۡل إِنَِّن 

ِمَن  َكَن  َوَما  َحنِيٗفاۚ  إِبَۡرٰهِيَم  ّمِلََّة  قَِيٗما  دِيٗنا  ۡسَتقِيٖم  مُّ إَِلٰ ِصَرٰٖط   ٓ َرّبِ َهَدىِٰن 
ٱلُۡمۡشِكنَِي ﴾.

الصالحين  ديُن  هو  إليه،  هدايتك  الله  من  تطلب  الذي  6  ـ  الدين 

﴿ َمَع  واآلخرة  الدنيا  في  بالّسعادة  عليهم  أَنعم  الذين  المّتقين  المهَتدين 

ٰلِِحنَيۚ  َوٱلصَّ َهَدآءِ  َوٱلشُّ يقِنَي  ّدِ َوٱلّصِ ٱلَّبِّيِ َۧن  ّمَِن  َعلَۡيِهم   ُ ٱلَّ ۡنَعَم 
َ
أ ِيَن  ٱلَّ

ْوَلٰٓئَِك َرفِيٗقا ﴾. وهو الّدين الذي يّتخذ منهجه من الحق فال يضّل 
ُ
وََحُسَن أ

ُ َعلَۡيِهۡم ﴾. وال يكون موجًبا لغضب الحق ﴿ ... قَۡوًما َغِضَب ٱلَّ
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البسملة

)افتتاح الخلق(

الحمد لله رّب العالمين

)ُشكر على فتح طريق الدعاء(

الرحمن الرحيم

)المبدأ(

إياك نعبد

مالك يوم الدين

)المنتهى(

اهدنا الصراط المستقيم


