
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

لوات:  عباد اهلل  الصَّ التي يقرؤها املسلم يف صالته بعدد ركعات  الفاحتة  يدلُّ هذا عىل عظيم شأن    ، سورة 

أ للمسلم  ينبغي  وأنَّه  قدرها،  وجليل  ورة  السُّ معانيها هذه  ل  يتأمَّ يف    ،ن  تكرارها  اهلل  بالغٍة رشع  فلحكمٍة 

لوات من بني سور القرآن  . ولعلنا نقف عىل بعض ارسار وحكم هذه السورة املباركة، الصَّ

الفاحتة من كالمنا حول سورة  اهلدف  ليس  اهلل  عبد  يا  امر   كم    ،ولكن  فهذا  هبا،  التي سنخرج   املعلومات 

                                                                                            . ىل كتب التفسري وفهم معانيها ومدلوالت كلامهتايستطيع أي منا الرجوع ا يسري،

تساؤال   نفوسنا  يف  تثري  أن  األخ:  أهيا  ولك  لنفيس  ارجوه  الذي  عليه  ولكن  تربينا  لذي  اآليات؟ ما    هذه 

 . تزكية لألنفسكتاب تربية و فالقران أصال 

من    تعالوا لنعيش اليوم مع سورة حيفظها الصغار والكبار، ولكن أكثر املسلمني لألسف  ال يعرفون ما فيها 

        أعاجيب . 

  .يدل عىل أن هذا القرآن من اهلل عز وجل،  ابتداء يف هذه السورة إعجاز متجدد

الشعر    أنسانًا حيب  أن  لو  معينة،  -مثال  -أرأيت  قصيدة  سيعيد    وحيب  مرة  كم  غريها  من  أكثر  تستهويه 

القصيدة، قراءة  الواحد؟   كم سيعيدها  األول  اليوم  مرات  يف  هذا   ؟ عرشين   ،عرش  يومًا سيستمر عىل  كم 

ل قد ال يطيق  ب  بحث عن غريها وي    سيملها بالتأكيد   ماذا؟ثم    ثالثة   أسبوعا أسبوعني   يسمعها ثالثني مرة؟ 

 ! سامعها بعد ذلك 

تصور لو  إنسانا  باملقابل  فقط  عمره  نا  يومي   بشكل  يصيل  سنة  الفاحتة؟  ف   ،الفرائضستني  قرأ  مرة  كم 

 تتصور أن مسلاًم بلغ السبعني أو التسعني مل من قراءة الفاحتة؟ أو هل  ( فهل رأيناه مل منها؟  367200)

اهلل عليه  اهلل تدل عىل عظيم هذه السورة التي جاء يف فضلها عرشات االحاديث قال صىل    آيات اهنا اية من  

املثاين   السبع  القرآن وهي  أم  التوراة وال يف اإلنجيل مثل  اهلل يف  أنزل  )ما  بيني وبني    وهيوسلم  مقسومة 

 (  عبدي ولعبدي ما سأل

 



 

 

 

اهلل رمحهم  علامؤنا  قال  الشاكلة  هذه  عىل  لنكررها  بالذات  السورة  هذه  اختريت  السورة  :  وقد  هذه  ألن 

وهلذا كان ابن عباس ريض اهلل عنهام يصف الفاحتة بأهنا    ، ين وقضاياكل ما يف القرآن الكريم من معامجعت  

القرآن( و  )أساس  املثاين  والسبع  القران  وأم  الفاحتة  سورة  فهي  كثرية  أسامء  وسورة وهلا  العظيم  القران 

   .. الصالة 

الرحيم  الرمحن  اهلل  نزل مقرونا ا :  بسم  فيها  نزل  التي  اللحظة  منذ  الكريم   ، حانه وتعاىل سم اهلل سباب  لقرآن 

 اهلل.    باسمولذلك حينام نتلوه فإننا نبدأ نفس البداية التي أرادها اهلل تبارك وتعاىل وهي أن تكون البداية 

عليه وسلم   اهلل  ملحمد صىل  الوحي  هبا  نطق  التي  الكلامت  َخَلَق }وأول  الذي  َربَِّك  باسم  . وهكذا   {اقرأ 

 بسم اهلل.   الكون  هذه   إلعامرليكون منهاجا كانت بداية نزول القرآن الكريم  

ابتداء حينام و كل  يكون  إذن  فباسمه  البداية  نفس  نبدأ  القرآن  نقرأ  حركة ،    كل  تكون  إذن                                                                                            .وباسمه 

به غريه.:  اهلل يتسم   يعبد غريفهو االل  اسم اهلل األعظم، ومل  املعبود بحق سبحانه وتعاىل فال  ه وال يرجى  ه 

     . غريه وال ُيدعى غريه

   الرمحن الرحيم: اسامن من أجل أسامء وصفات  اهلل سبحانه وتعاىل فهام مشتقتان من الرمحة 

رش( الب وغري املسلم للبرش وغري   الرمحة )للمسلم الرمحة، وهو اسم عام يف مجيع أنواع  معناها عظيم الرمحن:  

ِن اسم خمتص باهلل عز  الرمحن(اهلل وعبد    )عبد كان من أحب األسامء هلل  لذلك محم ، وأكثر العلامء عىل أن الرَّ

، وال جيوز أن يسمى به غريه.    وجل 

ِحيمِ  وجيوز ان تصف به من يكون رحيام بخلق اهلل كام وصف اهلل رسوله )باملؤمنني    بمعنى دائم الرمحة  :والرَّ

 رؤوف رحيم( 

وما  )احلم عليك  أنعم  بام  تعاىل  اهلل  عىل  ثناٌء  احلمد   ) العاملني  رب  هلل   فاحلمدد  كر    أعطاك  الشُّ معنى  فيه 

إقراٌر من العبد بتقصريه وفقره وحاجته  ومعنى االعرتاف باجلميل هلل ، واالعرتاف فيه معنى عظيٌم؛ ألنَّه 

ه   وهلذا قد يعبد العبدُ .لوان العبادةواعرتاٌف هلل جلَّ وعال بالكامل والفضل واإلحسان وهو من أعظم أ، ربَّ

لب عبادة املعجب بعمله فال ُيقبل منه؛ ألنَّه داخله إعجاٌب ال يتَّفق مع االعرتاف     و واهلل ال،  والفقر هلل    الذُّ

باٍب أوسع، وأفضل من باب لِّ له واالنكسار بني يديه  يدخل العبد عىل ربِّه من  ، وهذا كان حال خري  الذُّ

، إينِّ ظلمت اخللق صىل ا   هلل عليه وسلم وهو الذي غفر اهلل ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يدعو اهلل )اللهمَّ



 

 

 

الغفور   أنت  إن ك  وارمحني،  من عندك،  مغفرة  فاغفر يل  أنت،  إال  نوب  الذُّ يغفر  وأنَّه ال  كثريًا،  ظلاًم  نفيس 

حيم( فمع كونه رسول اهلل اال انه حيب أن يتذلل هلل رب العامل   ني  الرَّ

ومن أعظم اخلطايا واالثم أن تعجب بعبادتك أو تظن أهنا تدخلك اجلنة بل بفضل اهلل ورمحته تدخل اجلنة،  

هلل   الفقر  معنى  يستشعر  قلبه  عاص  ممن  ولرب  خري  اهلل،  يريد  كام  ليس  الن  نفسه  عىل  باكيا  اليه  واحلاجة 

ري من عبادة جلبت عزا واستكبارا  أعجب بعبادته وتعاىل فيها عىل اخللق ))معصية جلبت ذال وانكسار خ 

 عىل اخللق(( 

كل ما يدخل يف مفهوم لفظ العامل    ومعنى الرب: السيد املريب الذي يدبر ويدير أمر عبيده ، ومعنى العاملني

 .  من عامل اإلنسان ، وعامل احليوان ، وعامل النبات

يملك شيئا فهذا ملك زائل  ولكن حقيقة  تذكري للعبد بانه ال يملك شيئا وأنه إن ظن أنه   )مالك يوم الدين(

امللك إنام هي هلل تعاىل فنحن هلل عبيده وملكه يفعل بنا ما يشاء واليه راجعون ليحاسبنا ويكون منزلنا منه 

انسان أن يسافر ليوم   بحسب فهمنا حلقيقة هذه الدنيا فكان اهلل يقول للك )تأهب للسفر، ألنه البد لكي 

ففي    ب( وهذا اليوم الذي تتجىل فيه صفة امللك احلقيقي هلل عندما يفنى اخللق  املهي ولذلك املوقف  الدين  

األثر أن اهلل إذا مجع األولني واآلخرين حفاة عراة غرال هبام، قد وقفوا يف صعيد واحد، وجتردوا للحساب،  

َبُعد فيقول  وجتىل اهلل تبارك وتعاىل عىل عرشه حيمله ثامنية، فنادى بصوت يسمعه من َقُرب كام يسمعه م ن 

أنا امللك، أين ملوك األرض؟ أنا امللك، أين ملوك األرض؟ أنا امللك، أين ملوك األرض؟  }عز من قائل:  

نبي مرسل؛   مقرب، وال  ملك  فال جييبه ال  اليوم؟  امللك  ملن  اليوم؟  امللك  ملن  اليوم؟  امللك  ملن  يقول:  ثم 

هار، ثم يقول: إين حرمت عىل نفيس الظلم وجعلته فيجيب نفسه بنفسه تبارك وتعاىل ويقول: هلل الواحد الق

وترفع  املوازين،  فينصب  مظلمة،  أحد  عند  وألحد  اليوم  تنرصفون  ال  وجاليل  فوعزيت  حمرما،  بينكم 

ممن   للمظلوم  اهلل  فيقتص  يأكلها؛  يده حتى  ظامل عىل  كل  يعض  الظلمة  ويأيت  املالئكة،  الصحف، وحيرض 

حتى  علمه  قد  كام  العدل  بحكمه  والغنم   ظلمه،  والبقر  اإلبل  بني  ما  كاجلبال،  فتحرش  بالبهائم  يؤتى 

والعجاموات والطيور، فيتجىل اهلل هلا فيقتص لبعضها من بعض، حتى يقتص للشاة اجلامء من ذات القرن،  

فإذا انتهى من املحكمة بينها تبارك وتعاىل قال هلا: كوين ترابا، فتكون ترابا، فيقول الكافر عندها: يا ليتني 

 . {ت ترابا! كن



 

 

 

هذا اليوم الذي هو من  أعظم النعم فلواله لنجى الطغاة واملجرمون إن مل يناهلم القصاص يف الدنيا ، وهذا  

 اليوم يعطى اهلل فيه االجر ملن لزم منهجه يعطيه جنة عرضها السموات واألرض  

 أقول ما تسمعون واستغفر اهلل يل ولكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


