االستعاذة

لمسات ب يابية
الش ْيطَ ِ
َعوذُ ِبهلل ِم َن َّ
الرِج ِيم)
ان َّ
(أ ُ

(أَعوذُ ِب ِ
هلل) جاءت بلفظ اجلاللة فهو جيمع كل الصفات ،فلما تقول القادر خيطر يف بلك صفة
ُ
القدرة فقط ،الرمحن صفة الرمحة فقط ،الكرمي صفة الكرم فقط ،االسم الوحيد الذي ملا تذكره لذات
هللا سبحانه وتعاىل ال يكون معه وصف فهو حيتمل كل األوصاف بكل العظمة هو (هللا).
الش ْيطَ ِ
( ِم َن َّ
الرِج ِيم) ما قال إبليس ألمرين:
ان َّ
أوال :إبليس هو اسم أبو الشياطني الذي أىب أن يسجد آلدم وأول من عصى ربه تعاىل فليس شرطاا
ا
أن يكون هو الذي أييت ليوسوس لك ألن له ذرية وكل إنسان ُوّكل به شيطانه.
اثنياا :كلمة إبليس فيها معىن اإلنكسار واخلذالن واحلزن بينما اآلية تريد أن حت ّذر.
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االستعاذة

لمسات ب يابية
الش ْيطَ ِ
َعوذُ ِبهلل ِم َن َّ
الرِج ِيم)
ان َّ
(أ ُ

( َّ ِ
حذرا منه لكن حىت ال يغايل
الش ْيطَان) من الشطن الذي هو احلبل املمتد يعين أن هذا الشيطان ميتد إليك فكن ا
الرِج ِيم).
اإلنسان يف كثرة اخلوف منه جاءت كلمة ( َّ

الش ْيطَ ِ
الرِج ِ
( ِم َن َّ
يم) ما قال الشيطان اللعني أو غريه وهذا الوصف هنا هو أنسب األوصاف للشيطان حىت تتخيل
ان َّ
صورته وهو يُرجم بحلجارة فكأنه منشغل بنفسه ،فكلمة شيطان فيه حبل ممتد إليك حىت ال تتهاون يف شأنه وكلمة
عظيما فهو رجيم مرجوم.
رجيم حىت ال يبلغ بك اخلوف منه مبلغاا ا
الرِج ِيم) وليس املرجوم
( َّ
 صيغة (فعيل) نسميها صفة مشبهة ،رجيم كأن الرجم الزم له صفته الالصقة به.
مرجوما اآلن لكن قد ال يكون مرجوما بعد ساعة.
 أما صيغة (مفعول) املرجوم قد يكون
ا
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ِ
ني) يقابلها آخر سورة الناس ( ِم َن ا ْجلِن َِّة َو الن ِ
َّاس) فهذا الكتاب فيه
ب ال َْعالَ ِم َ
بداية املصحف (ا ْحلَ ْم ُد ّّلل َر ِّ
اهلداية ليس للبشر وحدهم وإمنا لكل خملوقات هللا تعاىل.
ِ
َّ ِ
غض ِ
ني)
مت َعلَي ِه ْم غَ ِري املَ ُ
َنع َ
وب َعلَي ِه ْم َوالَ الضَّالّ َ
ين أ َ
ذكر تعاىل يف خواتيمها أصناف اخللق املكلفني (الذ َ
وفواتح البقرة حتدثت عن املتقني والكفار واملنافقني.
ِ
غض ِ
ني) وجاءت سورة البقرة بعدها تتحدث عن املغضوب عليهم (بين
آخرها (غَ ِري املَ ُ
وب َعلَي ِه ْم َوالَ الضَّالّ َ
إسرائيل) وكيف عصوا رهبم ورسوهلم ،وجاءت بعدمها سورة آل عمران لتتحدث عن الضآلني (النصارى) .
ط املُستَ ِقيم) جاء مرتبطاا ببداية سورة البقرة ( ُه ادى لِّل ِ
ِ
ني).
الص َرا َ
ْمتَّق َ
يف آخرها الدعاء (اهدنَـ ــا ِّ
ُ
َ
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قال (ا ْحلم ُد ِّ
ّلل) ومل يقل (املدح هلل)
َْ
املدح هو الثناء وذكر حماسـن الغري ،احلمد أخص فهو الثناء على اجلميل من احملاسـن مع التعظيم واحملبة ،فأيهما أقوى؟
املدح قد يكون للحي ولغري احلي ،وللعاقل وغري العاقل ،أما احلمد فيخلص للحي العاقل.
 املدح قد يكون قبل اإلحسان أو بعده ،أما احلمد فال يكون إال بعد اإلحسان يف الصفات أو الفعل فال حيمد من ليس يف صفاته ما
يستحق احلمد ،أما املدح فقد متدح من مل يفعل شيئاا من احملاسن ،ولذا كان منهياا عنه.
املدح مل يرد يف القرآن ال بملصدر وال بملشتقات وال أي صيغة من صيغ املدح ملا يف املدح من إحتمال الصدق والكذب.
(ا ْحلم ُد ِّ
ّلل) حنمد هللا احلي الذي اتصـف بلصفات احلسىن والفعل اجلميل فاسـتـحـق احلمد ونعرتف له بلتفضل والتكرم ،مع إظهار
َْ
التعظيم واحملبة ،ولو قال املدح هلل مل يفد شيئاا من ذلك.
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قال (ا ْحلم ُد ِّ
ّلل) ومل يقل (الشكر هلل)
َْ

إنساًن ليس شرطاا أن تعظّمه أو حتبه.
احلمد يقتضي احملبة والتعظيم ،والشكر ليس فيه ذلك فحينما تشكر ا
ال يكون الشكر إال على ما وصل للشـخـص من النعم ،أما احلمد فعلى ما وصل إليه وإىل غريه ،فالشكر أضيق نطاقاا.
فالًن على علمه أو قدرته ،أما احلمد فيكون على النعم وعلى
 الشكر خيتص بلنعم وال يوجه للصـفات ،فنحن ال نشكر ا
الصفات الذاتية وإن مل يتعلق شيء منها بنا.

قال (ا ْحلم ُد ِّ
ّلل) ومل يقل (الثناء على هللا)
َْ

الثناء ال أييت إال مع (على) وفيه نوع من اإلستعالء ال ينسجم مطل اقا مع بداية الفاحتة.
ال جند (أثىن على هللا) إبتداء إمنا يقول محد هللا وأثىن عليه مبا هو أهله أتيت ملحقة ال أتيت منفردة ألن فيها نوع من اإلستعالء.
مل يرد الثناء بكل تصريفاته يف كتاب هللا عز وجل.
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قال (ا ْحلم ُد ِّ
ّلل) ومل يقل (أمحد هللا أو حنمد هللا أو امحدوا هللا)
َْ

اجلمل الفعلية تدل على احلدوث والتجدد( ،ا ْحلم ُد ِّّلل) مجلة امسية تدل على الدوام والثبوت وهي أقوى ألهنا:
َْ
فاعال فهو احملمود على وجه اإلطالق ،أما الفعلية فتختص بفاعل معني.
• ال حتدد ا
حممودا قبل محد احلامدين وقبل شكر الشاكرين .أما الفعلية فرتتبط
• ال ترتبط بزمن معني يتم فيه احلمد ،فهو مطلق مستمر ،فهو كان
ا
بزمن معني.
• تفيد استحقاق احملمود للحمد أتكي ادا ،أما الفعلية فال.
• إن كان الفعل لألمـر (امحد أو امحدوا) فإن املأمور قد يفعل ما أمر به دون اقتناع ،وإمنا خوفاا من اآلمر أو رغبةا يف شيء .
منعما مستح اقا للتعظيم واإلجالل ،فإذا تلفظ اإلنسان بجلملة الفعلية ذات الفاعل
احلمد صفة قلبية ،وهي اعتقاد كون احملمود
ا
متفضال ا
غافال عن معىن التعظيم الالئق كان كاذب ،أما إن تلفظ بجلملة االمسية (ا ْحلم ُد ِّ
ّلل) فإنه يكون صادقاا وإن كان
والزمن احملددين وكان قلبه ا
َْ
ا
غافال الهياا ،ألهنا تفيد أن احلمد حق هلل سواء عقل أم غفل .
قلبه ا
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(ا ْحلم ُد ِّ
ّلل) بلرفع وليس (احلم َد هلل) بلنصب
َْ

دائما ،فهي أوىل من قراءة النصب اجلائزة على تقدير فعل
(احلم ُد هلل) بلرفع تفيد ثبوت الشيء على جهة االستحقاق ا
ثبات ا
حمذوف ،فتكون مجلة فعلية واجلملة االمسية أقوى.

(ا ْحلم ُد ِّ
ّلل) وليس (مح ادا هلل)
َْ

فعال حمذوفاا ،واجلملة االمسية (ا ْحلم ُد ِّ
ّلل) أقوى .
(محدا هلل) مجلة فعلية نقدر هلا ا
َْ
ِ
معرفة أبل ،و (أل) تفيد العهد وتفيد استغراق اجلنس ،فإن أفادت العهد كان املعىن :احلمد املعروف بينكم هو هلل،
( ا ْحلَ ْم ُد ّّلل) ّ
وإن أفادت االستغراق كان املعىن :إن احلمد كله هلل على سبيل اإلحاطة والشمول .ويظهر أن املعنيني مرادان ،أما (مح ادا هلل)
فنكرة ال تفيد شيئاا من املعاين املتقدمة.
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(ا ْحلم ُد ِّ
ّلل) وليس (إن احلم َد هلل)
َْ

( إن) تفيد التوكيد ،وليس املقام مقام شك أو إنكار يقتضي توكي ادا ،وإمنا هو مقام مؤمنني يقرون بلعبادة.
ـددا (ثبـوت احلمـد هلل تعـاىل) وال حتتمـل إنشـاء ،أمـا (احلمـ ُد هلل) فتفيـد اإلخبـار
ـحا حم ا
خربا واض ا
( إن احلم َد هلل) مجلة خربية حتمل إلينا ا
بثبوت احلمد هلل فهي خربية ،كما أهنا تفيد إنشاء التعظيم واستشعار نعم هللا علينا ،وفيها معىن الدعاء ،فهي ذات معان أكثر.

(ا ْحلم ُد ِّ
ّلل) وليس (هلل احلم ُد)
َْ

(هلل احلم ُد) فيها تقدمي اجلار واجملرور لالختصا واحلصر أو إزالة الشك ،واملقام يف سورة الفاحتة هو مقام مؤمنني يقرون بلعبادة
ذات أخرى قد تشرتك معه يف احلمد فنزيل الظن عنده ،أو أن احلمد لغري هللا
ويطلبون االستعانة واهلداية ،فليس هناك من ادعى أن ا
ضا ،ويف احلديث (من مل
خمتصا هلل وحده ،وإن كان هو سببه كله ،فالناس قد حيمد بعضهم بع ا
لنخصه به؟ كما أن احلمد يف الدنيا ليس ا
حيمد الناس مل حيمد هللا) ،فيجوز توجيه احلمد لغري هللا يف ظاهر األمر ،فال حاجة لالختصا بلتقدمي.
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اسم للذات يعين هي لفظة تشري إىل خالق السموات واألرض الذي ليس كمثله شيء ،و(هللا) يف أذهان العرب لفظ مميز
له خصوصية ال يشاركه فيه أحد حىت يف اجلاهلية خصصوا كلمة هللا خلالق السموات واألرض وما بينهما املهيمن املسيطر
على أمور الدنيا ،ومل يطلقوها على صنم من األصنام ،حىت إذا قالوا اإلله أو اآلهلة يعنون هبا األصنام.

(ا ْحلم ُد ِّ
ّلل) اختصا
َْ

االسم العلَم بلذكر دون سائر أمسائه ااحلسىن وصفاته

لو قيل احلمد للحي ،احلمد للرحيم ،احلمد للبارئ  ..ألفهم أن احلمد إمنا استحقه هلذا الوصف دون غريه ،فجاء
بالسم العلَم ليدل على أنه استحق احلمد لذاته هو ال لصفة من صفاته.
ِ
ني) ،ألنه مأخوذ من لفظ اإلله أي
مث إن ذكر لفظ اجلاللة (هللا) مناسب لسياق العبودية (إِ ََّّي َك نَـ ْعبُ ُد َوإِ ََّّي َك نَ ْستَع َ
املعبود.
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ني)
ب ال َْعالَ ِم َ
( َر ِّ

ب) هي أنسب ما ميكن وضعه بعد (ا ْحلم ُد ِّ
ّلل) فهو أوىل بحلمد من غريه
اختيار كلمة ( َر ِّ
َْ
ألن الرب هو املالك والسيد واملريب واملنعم والقيّم فإذن رب العاملني هو رهبم ومالكهم
ِ
ِ
يم)
وسيدهم ومربيهم واملنعم عليهم وقيُمهم ،و تناسب ما بعدها (اهدنَـ ــا ِّ
الص َرا َط املُستَق َ
كثريا بلفظ الرب كما اقرتنت العبادة
ألن من أوىل مهام الرب اهلداية لذا اقرتنت اهلداية ا
بلفظ (هللا) تعاىل.
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ني)
اختيار كلمة (ال َْعالَ ِم َ

العا َمل هو كل موجود سوى هللا تعاىل وجيمع على العوامل وعلى العاملني ،رب العاملني يقتضي كل صفات هللا تعاىل ويشمل كل
أمساء هللا احلسىن ،لكن اختيار العاملني على العوامل أمر بالغي ألن:
ني) خا للمكلفني وأويل العقل والعلم ،والسورة كلها يف املكلفني وفيها طلب اهلداية وإظهار العبودية هلل.
( ال َْعالَ ِم َ
ني) إال إذا اجتمع العقالء مع غريهم وغلبوا عليهم ،فال يقال لعامل احلشرات أو اجلماد أو
 ال تستعمل كلمة (ال َْعالَ ِم َ
البهائم العاملني ،ولكن يقال العوامل.
قسما من جيل كما جاءت يف قصة سيدًن لوط مبعىن قسم
 العاملني قد تشمل كل املكلفني أو تشمل ا
جيال واح ادا أو ا
ني).
من الرجال (قَالُوا أ ََوَملْ نَـ ْنـ َه َ
ك َعن ال َْعالَ ِم َ
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الرِح ِيم)
الر ْمحَ ِن َّ
( َّ

الر ْمحَ ِن) على وزن فعالن ،وهي صيغة متثل احلدوث والتجدد واالمتالء واالتصاف بلوصف إىل حده االقصى ،فيقال غضبان مبعىن امتأل غضباا لكن
( َّ
الغضب يزول ،وكذلك عطشان يشرب فيذهب العطش.
الرِح ِيم) على وزن فعيل ،وهذه الصيغة تدل على الثبوت مثل طويل ،مجيل ،قبيح فال يقال خطيب ملن ألقى خطبة واحدة وإمنا تقال ملن ميارس اخلطابة
( َّ
وكذلك الفقيه ،وهذا اإلحساس اللغوي بصفات فعالن وفعيل ال يزال يف لغتنا الدارجة إىل اآلن فنقول فالن ضعفان (حدث فيه شيئ جديد مل يكن)
أصال ضعيف (هذه صفته الثابتة).
فيقال هو ا
معا حىت ال يتوهم أن هذه الصفة طارئة قد تزول كما يزول اجلوع ،أو اثبتة لكنها ليست
جاء سبحانه وتعاىل بصفتني تدالن على التجدد والثبوت ا
بلضرورة ظاهرة على الدوام فعندما يقال فالن كرمي ال يعين أنه ال ينفك عن الكرم حلظة واحدة وإمنا الصفة الغالبة عليه هي الكرم .فجاء سبحانه
بلصفتني جمتمعتني ليدل على أن صفاته الثابتة واملتجددة ال ينفك عن إحدامها فرمحته ال تنقطع وهذا َّييت من بب االحتياط للمعىن.
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الرِح ِيم)
الر ْمحَ ِن َّ
( َّ

الرِح ِيم) ألن صيغة الرمحن هي الصفة املتجددة وفيها االمتالء بلرمحة ألبعد حدودها فاإلنسان يف
الر ْمحَ ِن) على ( َّ
قدم سبحانه ( َّ
قل ،لذا جاء سبحانه بلصفة املتجددة فرمحته قريبة ومتجددة وال تنفك
طبيعته عجول و ا
كثريا ما يؤثر الشيئ اآليت السريع وإن ّ
ألن رمحته اثبتة.
وقوع كلمة ( َّ ِ
ني) يدلنا على أن الرمحة هي من صفات هللا تعاىل العليا ،وفيها إشارة إىل أن
ب ال َْعالَ ِم َ
الرب ( َر ِّ
الرح ِيم) بعد كلمة ّ
والرب بكل معانيه ينبغي أن يتصف بلرمحة سواء كان
املريب جيب أن يتحلى بلرمحة وتكون من أبرز صفاته وليست القسوة،
ّ
مربياا أو سي ادا أو قيِّ اما.
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ك يـوِم ال ِّدي ِن) أو (ملِ ِ
ِِ
ك يَـ ْوِم ال ِّدي ِن) قراءتن متواترتن
َ
( َمال َ ْ
 oاملالك من التملك مبعىن الذي ميلك ،واملالك قد يكون مل اكا أو ال ،أما املَلِك من املُلك واحلكم ،واملَلِك قد يكون مال اكا أو ال.
 oاملالك يتصرف يف ملكه كما ال يتصرف املَلِك ،واملالك عليه أن يتوىل أمر مملوكه من الكسوة والطعام وامللك ينظر للحكم والعدل واالنصاف.
 oاملالك أوسع لشموله العقالء وغريهم ،وامللك هو املتصرف األكرب وله األمر واإلدارة العامة يف املصلحة العامة فنزلت القراءتني متواترتني لتجمع
ِ
ِ
ك الْمل ِ
ْك).
بني معىن امللكية وامللك وتدل على أنه سبحانه هو املالك وهو املَلك (قُ ِل اللَ ُه َّم َمال َ ُ

(مالِ ِ
ك يَـ ْوِم ال ِّدي ِن)
َ

 oاليوم ال ُميلَك إمنا ما فيه ميلك ،واملراد كل ما جيري وما حيدث يف اليوم وكل ما فيه ومن فيه ،فهي إضافة عامة شاملة من بب املِلكية واملُلكية
لقصد العموم.
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(يَـ ْوِم ال ِّدي ِن) وليس مالك يوم القيامة أو اجلزاء أو احلساب أو احلشر

ني) وأنسب للمكلفني فاجلزاء يكون هلؤالء
ب ال َْعال َِم َ
الدين مبعىن اجلزاء وهو يشمل اجلزاء واحلساب والطاعة والقهر ،وكلمة الدين أنسب للفظ ( َر ِّ
املكلفني والكالم من أوله آلخره عنهم فهو أنسب من يوم القيامة ألن القيامة فيها أشياء ال تتعلق بجلزاء .ولو قال مالك يوم القيامة يكون التصور
هو قيام الناس من قبورهم ال يكون فيه معىن احملاسبة ،وال يكون فيه معىن الطاعة واإللتزام وال يكون فيه معىن االعتقاد يف الدين فهو يوم اإلعتقاد
السليم ،هذا يومكم هذا يوم الدين الذي يربز فيه الدين ويتعاىل فيه الدين.

(مالِ ِ
ك يَـ ْوِم ال ِّدي ِن) ومل يذكر الدنيا
َ

ِ
ني) فهو مالكهم وملكهم يف الدنيا وهذا مشل الدنيا.
ب ال َْعال َِم َ
 قال (ا ْحلَ ْم ُد ّّلل َر ِّ
( مالِ ِ ِ
ضا.
ك يَـ ْوم ال ِّدي ِن) هو مالك يوم اجلزاء يعين َملَك ما قبله من أَّيم العمل والعمل يكون يف الدنيا فقد مشل يوم الدين الدنيا أي ا
َ
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اقرتان (ا ْحلَ ْم ُد) هبذه الصفات أحسن وأمجل اقرتان:

( oا ْحلم ُد ِ
هلل) فاهلل حممود بذاته وصفاته على العموم وهللا هو االسم العلم.
َْ
ِ
ِ
ني) ألن من األربب من ال حتمد عبوديته.
ب ال َْعالَم َ
 oمث حممود بكل معاين الربوبية ( َر ّ
الر ْمحـ ِن َّ ِ
مدحا لصاحبها.
 oوهو حممود يف كونه ( َّ
الرح ِيم) حممود يف رمحته يضعها حيث جيب ان توضع ألن الرمحة لو وضعت يف غري موضعها مل تكن ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 oوهو حممود يف متلكه ويف مالكيته ويف ملكه يوم الدين (مالك يَـ ْوم ال ّدي ِن) أو ( َملك يَـ ْوم ال ّدي ِن).

استغرق (ا ْحلَ ْم ُد) كل األزمنة من األزل إىل األبد:

 oفاحلمد قبل اخللق (ا ْحلم ُد ِ
هلل) حني كان تعاىل ومل يكن معه شئ قبل محد احلامدين وقبل وجود اخللق والكائنات فاستغرق احلمد هنا الزمن األول.
َْ
ِ
ِ
ني).
َم
ل
ا
ْع
ل
ا
ب
ر
(
العامل
خلق
وعند
o
َّ َ َ
ِ
الرِح ِيم).
ن
ـ
مح
الر
(
تنقطع
 oواستغرق احلمد وقت كانت الرمحة تنزل وال
َّ ْ َّ
 oواستغرق احلمد يوم اجلزاء كله وهو ال ينتهي ألن أهل النار خالدين فيها وأهل اجلنة خالدين فيها ال ينقضي جزاؤهم.

د .فاضل السامرائي

صفحة هذا بيان Like us on Facebook

لمسات ب يابية

سورة

الفاتحة

ِ
ني)
(إِ ََّّي َك نَـ ْعبُ ُد َوإِ ََّّي َك نَ ْستَع َ

ِ
حصرا.
 قدم املفعولني (إِ ََّّي َك) ومل يقل نعبدك ونستعينك لالختصا ( ،إِ ََّّي َك نَـ ْعبُ ُد) ختصيص العبادة هلل تعاىل وحده و( َوإِ ََّّي َك نَ ْستَع َ
ني) االستعانة به ا

 كررت (إِ ََّّي َك) مع فعل االستعانة ،فالتكرار توكيد يف اللغة ،ولو اقتصرًن على ضمري واحد (إَّيك نعبد ونستعني) ل ُف ِهم أنه ال يُتقرب إليه إال بجلمع
بني العبادة واالستعانة مبعىن أنه ال يعبد بدون استعانة وال يستعان به بدون عبادة وهذا غري وارد ،وإمنا هو سبحانه نعبده على وجه االستقالل ونستعني
به على وجه االستقالل وقد جيتمعان.
ِ
ني):
 قدم العبادة (إِ ََّّي َك نَـ ْعبُ ُد) على االستعانة ( َوإِ ََّّي َك نَ ْستَع َ
اإلنْس إَِّال لِيـ ْعب ُد ِ
 العبادة هي علة خلق اإلنس واجلن (وما َخلَ ْق ُ ِ
ون) واالستعانة هي وسيلة للعبادة ،فالعبادة أوىل بلتقدمي.
ت ا ْجل َّن َو ِْ َ َ ُ
ََ
 العبادة هي حق هللا واالستعانة هي مطلب من مطالبه وهي طلب العبد ،وحق هللا مق ّدم على طلب العبد.
ِ
رب) وفيها
( إِ ََّّي َك نَـ ْعبُ ُد) تتصل بكلمة (هللا) ففيها توحيد األلوهية أي نعبدك وال نعبد أح ادا سواك ،و( َوإِ ََّّي َك نَ ْستَع َ
ني) تتصل بكلمة ( ّ
توحيد الربوبية.
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ِ
ني)
(إِ ََّّي َك نَـ ْعبُ ُد َوإِ ََّّي َك نَ ْستَع َ

مل يقل إَّيه نعبد وإَّيه نستعني أو هللا نعبد وهللا نستعني كما بدأ السورة للغائب ولكن انتقل إىل اخلطاب
املباشر وهذا يف البالغة يسمى اإللتفات:
 له فائدة عامة وهي تنشيط السامع وحتريك الذهن لإلصغاء واالنتباه.
 له فائدة للمتكلم البليغ يقتضيها املقام فالكالم من أول السورة إىل (مالِ ِ
ك يَـ ْوِم ال ِّدي ِن) كله ثناء على هللا
ِ
ني)
تعاىل والثناء يكون يف احلضور والغيبة ،ولكن الثناء يف الغيبة أصدق وأوىل ،أما (إِ ََّّي َك نَـ ْعبُ ُد َوإِ ََّّي َك نَ ْستَع َ
حاضرا خماطباا.
فهو دعاء والدعاء يف احلضور أوىل وأجدى وكذلك العبادة فأنت ال تدعو غائباا وإمنا تدعو
ا
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(إِ ََّّي َك نَـ ْعب ُد وإِ ََّّي َك نَستَ ِ
ني)
ع
ْ َ
ُ َ

ِ
ني) ومل حيدد نستعني علـى شـئ أو طاعـة أو غـريه لتشـمل كـل شـئ وليسـت حمـددة أبمـر مـن
أطلق سبحانه فعل االستعانة ( َوإِ ََّّي َك نَ ْستَع َ
أمور الدنيا.
عرب سبحانه عن االستعانة والعبادة بلفظ ضمري اجلمع ولـيس املفـرد أعبـد وأسـتعني إشـارة اىل أمهيـة اجلماعـة يف اإلسـالم  ،إضـافة إىل
أن املؤمنني أخوة فلو قال (إَّيك أعبد) ألغفل عبـادة أخوتـه املـؤمنني ولكـن عنـدما نقـول إَّيك نعبـد نـذكر كـل املـؤمنني ويـدخل القائـل
ض ا.
يف زمرة املؤمنني أي ا
قرن العبادة بالستعانة ليدل على أن اإلنسان ال يستطيع أن يقوم بعبادة هللا إال إبعانة هللا له وتوفيقـه وهـو إقـرار بعجـز اإلنسـان عـن
محل األمانة الثقيلة إذا مل يعنه هللا تعاىل على ذلك ،فاالستعانة بهلل عالج لغرور اإلنسان وكربَّيئه واعرتاف اإلنسان بضعفه.
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ِ
ِ
يم)
الص َرا َ
(إِ ْهد ًَن ِّ
ط ال ُْم ْستَق َ

ِ ِ
ط) وقد يتعدى إبىل (اهدًن إىل الصراط) أو بلالم (اهدًن للصراط)،
الص َرا َ
فعل اهلداية يف العربية قد يتعدى بنفسه دون حرف جر (إِ ْهد ًَن ّ
واهلداية هلا مراحل:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َـراط) ملـن مل
ـاح ُكم بَـ ْيـنَـنَـا ب ْحلـَ ِّق َوَال تُ ْشـط ْط َو ْاهـد ًَن إ َىل َس َـواء ّ
 إنسان بعيد حيتاج من يوصله إىل الطريق نستعمل الفعل املتعدي بـ(إىل) كقوله تعاىل (فَ ْيكن يف الصراط فهداه هللا فيصل بهلداية إليه.
ِ
ك ِ
صـ َـراطاا
 إذا وصــل وحيتــاج مــن يعرفــه بلطريــق وأحوالــه نســتعمل الفعــل املتعــدي بنفســه بــدون حــرف جــر ،كمــا قــال تعــاىل خماطباـا رســوله ملسو هيلع هللا ىلص ( َويَـ ْهــديَ َُّمستَ ِقيما)  ،وملن ال يكون يف الطريق فنوصله إليه كقول سيدًن ابراهيم ألبيه (فَاتَّبِ ْع ِين أ َْه ِد َك ِ
ص َراطاا َس ِوًَّي).
ْ ا
 إذا سلك الطريق وحيتاج إىل من يبلغه مراده ويصل لغايته نستعمل الفعل املتعدي بلالم (ا ْحلم ُد ِِّّلل الَّ ِذي َه َد َاًن ِهلـَ َذا) وهذه خامتـة اهلـداَّيت كقولـه (إِ َّن
َْ
َهـ َذا الْ ُق ْرآ َن يِ ْه ِدي لِلَِِّت ِه َي أَقـ َْو ُم) وقوله (يَـ ْه ِدي َّ
شاء) ،ولـذلك مل تسـتعمل مـع السـبيل أو الصـراط أبـ ادا يف القـرآن ألن الصـراط ليسـت
اّللُ لِنُوِرهِ َمن يَ َ
غاية إمنا وسيلة توصل للغاية.
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ِ
ِ
يم)
(إِ ْهد ًَن ِّ
الص َرا َط ال ُْم ْستَق َ

 مل يقــل ســبحانه (إَّيًن اهــدي) ألن هــذا املعــىن ال يصــح فالتقــدمي لالختصــا
هتدي أح ادا غريًن.

وال جيــوز أن نقــول خصــنا بهلدايــة وال

ِ
ِ
ني) فاقتضـى
 قال (إِ ْهد ًَن) ومل يقل (اهدين) ألنه مناسب لسياق اآلَّيت السابقة يف االستعانة والعبـادة (نَـ ْعبُـ ُد) و(نَ ْسـتَع َ
أيضا ،وفيه إشاعة لروح اجلماعة وقتل لألًننية مـن الـنفس أبن نـدعو ليخـرين مبـا نـدعو بـه ألنفسـنا
اجلمع يف اهلداية ا
وفيه شئ من التثبيت واالستئناس.
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الصرا َط الْمستَ ِ
(إِ ْه ِد ًَن ِ
يم)
ق
ّ
ُْ َ
َ

دل) مكان الفعل (هدى) ألن فعل اهلداية ليس هـو جمـرد اإلرشـاد ففـي اسـتعماالت العـرب
 مل يستخدم (أرشد) أو ( ّ
كأنه ميس شيئاا داخلياا فيه ومنه اهلدية ملا تقدمها إلنسان يف داخله نوع من احملبة واحلميمية والود.
 اخلط املستقيم هو أقصر بُعد بني نقطتني فكأن املسلم يدعو هللا أن جيعله يف أقـرب الطـرق الـذي ال يكـون متعباـا أو
معوجا.
ا

لت
ع
ي
د .حسام ا مي
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ِ
الص َرا َط) وليس (الطريق) أو (السبيل)
قال (إِ ْهد ًَن ِّ
ِ
ط) يـدل
الص َـرا َ
 البناء اللغوي للصراط هو على وزن فعال وهو من األوزان الدالة علـى االشـتمال كـاحلزام واخلمـار والغطـاء والفـرا ِّ ( ،على أنه واسع رحب يتسع لكل السالكني ،والصراط واحد ال يتكرر.
 كلمة (الطريق) ال تدل على نفس املعىن فهي على وزن فعيل مبعىن مطروق أي مسلوك. (السبيل) على وزن فعيل ونقول أسبلت الطريق إذا كثر السالكني فيها لكن ليس يف صيغتها ما يدل على االشتمال.مجعا ،ألن الصراط هو األوسع وهو الذي تفضي
مل ترد كلمة الصراط يف القرآن جمتمعة أب ادا خبالف السبيل فقد وردت مفردة ووردت ا
السبُ َل فَـتَـ َف َّر َق بِ ُك ْم َعن َسبِ ِيل ِه) وهو طريق اإلسالم الرحب الواسع.
إليه كل السبل ( َوالَ تَـتَّبِعُواْ ُّ
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ِ
صرا َ َّ ِ
ِ
ض ِ
ني)
مت َعلَي ِه ْم غَ ِري املَغ ُ
َنع َ
وب َعلَي ِه ْم َوالَ الضَّالّ َ
ين أ َ
ط ا لذ َ
( َ
صـرا َ َّ ِ
ِ
ين) وموصـوفاا بالسـتقامة
الص َـرا َ
جاءت كلمة صـراط مفـردة ومعرفـة بتعـريفني :بأللـف والـالم ( ِّ
ط الـذ َ
ط) وبإلضـافة ( َ
ِ
يم) ليدل على أنه صراط واحد ،وأي طريق آخر غري هذا الصراط املستقيم ال يوصل إىل هللا تعاىل ومرضاته.
(ال ُْم ْستَق َ
صرا َ َّ ِ
ِ
ين) ومجعت هذه اآلية كل أصناف اخللق املكلفني ومل
مث زاد هذا الصراط
توضيحا ا
ا
ط الذ َ
وبياًن تعريفه بإلضافة ( َ
تستثين منهم أح ادا وال خيرج املكلفون عن هذه االصناف الثالثة:
 -١الذين أنعم هللا عليهم هم الذين سلكوا الصراط املستقيم وعرفوا احلق وعملوا مبقتضاه.
غض ِ
وب َعلَي ِه ْم) ويقول قسم من املفسرين أهنم العصاة.
 -٢الذين عرفوا احلق وخالفوه (املَ ُ
ِ
صنعا هم من األخسرين.
 -٣الذين مل يعرفوا احلق وهم (الضَّالّ َ
ني) الذين حيسبون أهنم حيسنون ا
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مت َعلَي ِه ْم) بملاضي ومل يقل (تنعم عليهم) بملضارع:
َنع َ
(أ َ
ألهنا بملاضي أوسع وأمشل وأعم ألنه:
 إذا قال (تنعم عليهم) ألغفل كل من أنعم عليهم ساب اقا من الرسل والصاحلني ومل يدل يف النص على أنه سبحانه أنعم على أحد. إذا قال (تنعم عليهم) ملا أفاد التواصل بني زمر املؤمنني من آدم عليه السالم إىل أن تقوم الساعة ،مثال :إذا قلنا أعطين ما أعطيت أمثايل فمعناه أعطينمثل ما أعطيت ساب اقا ،ولو قلنا أعطين ما تعطي أمثايل فهي ال تدل على أنه أعطى أح ادا قبلي.
شأًن من صراط الذين أنعم عليهم فصراط الذين أنعم عليهم من أويل العزم من الرسل واألنبياء
 ولو قال (تنعم عليهم) لكان صراط هؤالء أقل اوالصديقني أما الذين تنعم عليهم ال تشمل هؤالء.
 اإلتيان بلفعل املاضي يدل على أنه مبرور الزمن يكثر عدد الذين أنعم هللا عليهم فمن ينعم عليهم اآلن يلتحق بلسابقني من الذين أنعم هللا عليهم منأويل العزم والرسل وأتباعهم والصديقني وغريهم وهكذا تتسع دائرة املنعم عليهم أما الذين تنعم عليهم ختتص بوقت دون وقت ويكون عدد املنعم
عليهم قليل.
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ض ِ
وب َعلَي ِه ْم) و(الضآلني) بالسم:
مت َعلَي ِه ْم) بستخدام الفعل و(املَغ ُ
َنع َ
(أ َ
 الفعل يدل على التجدد واحلدوث ،واالسم يدل على الشمول والثبوت فوصفه أهنم مغضوب عليهم وضالون يدلعلى الثبوت والدوام ،فالغضب عليهم اثبت والضالل فيهم اثبت ال يرجى فيهم خري وال هدى.
ِ
ـت َعلَــي ِه ْم) ألن الــنعم تقــدر مبقــدار
َنعمـ َ
ـنعم علــيهم) بالســم مل يتبــني مــن الــذي أنعــم فبـ َّـني املــنعم (أ َ
 لــو قــال (صـراط املـ َِ
املنعم.
 من عادة القرآن أن ينسب اخلري والنعم إليه سبحانه وينزه نسبة السوء إليه ( َوأ ًََّن َال نَ ْد ِري أَ َشـر أُ ِريـ َد ِمبَـن ِيف ْاأل َْر ِض أ َْم
اد هبِِ ْم َربُّـ ُه ْم َر َش ادا) وقد يقول ( َزيَّـنَّا َهلُ ْم أَ ْع َما َهلُ ْم فَـ ُه ْم يَـ ْع َم ُهو َن) لكن ال يقول زينا هلم سوء أعماهلم.
أ ََر َ
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ض ِ
وب َعلَي ِه ْم) بصيغة اسم املفعول و(الضآلني) بصيغة اسم الفاعل:
(املَغ ُ

غض ِ
ـيعم الغضـب علـيهم وال
(املَ ُ
وب َعلَي ِه ْم) اسم مفعول يعين وقع عليهم الغضـب ،ومل يـذكر اجلهـة الـِت غضـبت علـيهم ل ّ
يتخصص بغاضب معني غضب هللا وغضب الغاضبني هلل من املالئكة وغريهم بل سيغضب علـيهم أخلـص أصـدقائهم يف
اآلخـرة ويتـربأ بعضــهم مـن بعــد حــىت جلـودهم تتـربأ مــنهم ،فحـذف جهــة الغاضــب فيـه عمــوم ومشــول ،أمـا الضــالّني فهــم
الذين ضلّوا.
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ِ
ض ِ
ني)
(غَ ِري املَغ ُ
وب َعلَي ِه ْم َوالَ الضَّالّ َ

 oلو قال (غري املغضوب عليهم وغري الضالني) سـيجعلهم مبنزلـة سـواء (غـري وغـري) لكـن املغضـوب علـيهم هـم الـذين عرفـوا الطريـق ومل
رما.
يتبعوه واحنرفوا وحساب هذا العارف بلطريق ومل يتبعه غري حساب الذي مل تبلغه الدعوة أو مل يعرف
ّ
فالضال أقل ُج ا
 oلو قال غري املغضوب عليهم والضالني وحذفت (ال) فقد يفهم أن االبتعاد هو للذين مجعوا الغضب والضاللة فقط كأنـه فريـق واحـد
ـوب َعلَــي ِهم) فقــط أو ( َّ ِ
ضـ ِ
ني) فقــط فــال يــدخل يف االســتثناء ،فــإذا قلنــا
بصــفتني :مغضــوب علــيهم وضــالني ،ومــن مل جيمعهــا (املَغ ُ
الضــالّ َ
ْ
مثال ال تشرب احلليب والل ن الرائب أي ال مجمعهما أما إذا قلنـا ال تشـرب احلليـب وال تشـرب اللـ ن الرائـب كـان النهـي عـن كليهمـا
ا
إن اجتمعا أو انفردا.
فاستعمل االسم (غري) الذي هو أقوى من احلرف (ال) هلؤالء الذين عرفوا وإحنرفوا،
ِ
ني).
مث إستعمل احلرف (ال) الذي هو أقل ا
شأًن وفيه معىن التوكيد ( َوالَ الضَّالّ َ
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الضالِ
ض ِ
ني)
ّ
ق ّدم (املَغ ُ
وب َعلَي ِه ْم) على ( َّ َ
ضـ ِ
ـوب َعلَــي ِه ْم) الــذين عرفــوا رهبــم مث احنرفــوا عــن احلــق وهــم أشــد بعـ ادا ألنــه مــن علــم لــيس كمــن جهــل لــذا بــدأ هبــم ويف احلــديث
 (املَغ ُِ
ني) هم النصارى ،واليهود أسبق لذا بدأ هبم.
الصحيح أن املغضوب عليهم هم اليهود و(الضَّالّ َ
ض ِ
وب َعلَي ِه ْم) هي أول معصية ظهرت يف الوجود عنـدما أمـر إبلـيس بلسـجود آلدم وهـو يعـرف احلـق ومـع ذلـك عصـى هللا
 صفة (املَغ ُضا عندما قتل ابن آدم أخاه ولذا بدأ هبا.
تعاىل وهي أول معصية ظهرت على األرض أي ا
ض ِ
وب َعلَي ِه ْم) جبانب املنعم عليهم فاملغضوب عليهم مناقد للمنعم عليهم والغضب مناقد للنعم.
 جعل (املَغ ُخامتة سورة الفاحتة مناسبة لكل ما ورد فيها فمن مل حيمد هللا تعاىل ومن مل يؤمن بيوم الدين وأن هللا سبحانه مالك يوم الدين وملكه
مجيعا مغضوب عليهم وضالون.
ومن مل خيص هللا تعاىل بلعبادة واالستعانة ومن مل يهتد إىل الصراط املستقيم فهم ا
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