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 فاحتة الكتاب
 ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

يِن ( 3)الرَّْْحَِن الرَِّحيِم ( 0)اْْلَْمُد هلل َربِ  اْلَعاَلِمنَي "  َك نـَْعُبُد ( 4)َماِلِك يـَْوِم الدِ  َك ِإَّيَّ َوِإَّيَّ
َعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب ( 6)َم  اْهِدََن الصِ َراَط اْلُمْسَتِقي( 5)َنْسَتِعنُي  ِصَراَط الَِّذيَن َأنـْ

 (الفاحتة) "َعَلْيِهْم َوال الضَّالِ نَي 
 

 االستعاذة
 الرَِّحيمِ ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن  -الرجيم  نأعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطا

ت املسلمني أفراداً وقرًى ومدانً ودواًل ومجاعات، أتفكر يف املشاكل اليت عمَّ  كنت جالس
اليت كلنا حنفظها و  ،املباركةالفاحتة سورة بفوجدت أن السلف الصاحل حلُّوا كل املشكالت 

 .، ونقرأها يف كل ركعة من ركعات الصالةحىت األطفال
ف على قدري أحبايب املسلمني مجيعًا مبا يف هذه اآلايت من إكرامات أُعر ِ  فأحببت أن

 .على الدوام سبحانه وتعاىلوتفضالت وعطاءات من هللا 
فَِإَذا قَ َرْأَت اْلُقْرَآَن فَاْسَتِعْذ "  :أنخذ بقول هللا جيب أنفنحن من البداية عندما نقرأها 

ستعاذة ويدخل على الفاحتة كثرٌي منا ينسى اال  (النحل89)" ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم  اِبهللِ 
ال بد من االستعاذة، حىت يف الصالة، فبعد مباشرة، والفاحتة أم القرآن، فأان لكي أقرأ الفاحتة 

أستعيذ ابهلل من  ستفتاحتكبرية اإلحرام يوجد دعاء امسه دعاء االستفتاح، وبعد دعاء اال
فأكون قد  (ميع العليم من الشيطان الرجيمالسأعوذ ابهلل ) :فإن قلتالشيطان الرجيم، 
 .ال أبس( أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم): أحسنت، وإن قلت
يعين أان مسكني وفقري وضعيف وأجلأ إىل الرب القوي  (أعوذ ابهلل)كلمة وِلَ نستعذ؟  

أُثبت ضعفي بني يدي القوي ليمدين بقوته، فاملتني حىت يُعيذين من شياطني اإلنس واجلن، 
 .هو املطلوب وهذا
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حىت يتفضل عليه عز  ن اإلنسان ُيظهر العبودية ملوالهما املطلوب يف العبادات كلها؟ أ
ألنه  ،مأله، فهل سيمأله؟ كالا: وأقول له اءوجل بعطاايه، فعندما آيت لواحد بكوب مملوء ابمل

 .أريد أن ميأله، فأقدمه له فارغاً مملوء، لكن أان 
أرى نفسي عزيز وقوي وذي  جيب أن ال تبارك وتعاىل فعندما أدخل على حضرة هللا

 (هللا أكرب): سلطان ويل منزلة كرمية عند قومي وكذا وكذا، هذه األمور كلها عندما أقول
َوَقْد " : وعجزي وجهلي الذي هو أصل حقيقيتأضعها وراء ظهري، وأكون أمام هللا بضعفي 

ًئا  يعين أنت ِل تكن شيئًا قبل ذلك، فمن أين هذا  ( مرمي8)" َخَلْقُتَك ِمْن قَ ْبُل َوِلَْ َتُك َشي ْ
 .كله؟ من فضل هللا وإكرام هللا وتوفيق هللا جل يف عاله

 َشَياِطنَي االْنِس َواجلِْن ِ " : من كل شيطان ، يعين أجلأ إليكاي رب أستعيذ بك: فأقول له
شد من شياطني نس أتثريهم أشياطني اإلذكر أواًل شياطني اإلنس، ألن ( األنعام111" )

هؤالء جائز يكونوا معي، وجيلسون معي ويكيدون يل وأان غافل وال أعرفهم وال اجلن، ألن 
تبارك أعرف حيلهم، لكن عندما أجلأ للعلي القدير سيكفيين شرهم، وحيميين من ضرهم 

 .وتعاىل
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

فأي ( العلق1)" اقْ َرْأ اِبْسِم َربِ َك " : نزلت يف القرآنألن أول آية هللا، منا بعد ذلك يعل ِ 
 (.ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ )شيء تعمله ال بد أن تبدأ أواًل بقول 

يف كل حركة  (الرحيم ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ )وهللا اي أحبة لو تعودت ألستنا على 
 .نة، لكنا يف خريات تغطي الكون كله أبكمله وتفيضكَ وسَ 

ِبْسِم ): عندما متسك شيئًا تقول (ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ ): تقول ر  من البيتما ختعند
: قولوإذا كتبت ت( ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ ): قولوعنما متسك القلم ت (هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

جيب فهذه أمور  (ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ ): قولوإذا نويت األكل ت( ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ )
 .أوالدان وبناتنا من البداية ونتابعهم فيهاو عليها صغاران  أن منرن
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ل،كما كان يعمل حضرة اي بين أواًل مث كُ  َسم ِ : جنلس للطعام وابين ِل يسم  هللا، أقول له
 :قالو النيب، 

 1{يَِليَك  ممَّا وَُكلْ  ،بَِيِميِنكَ  وَُكلْ  ،اّللََّ  َسم ِ  ُغاَلُم، ايَ } 
أحتا   فأستفتح به يف كل أمريعين أان أجلأ إىل الرْحن الرحيم  ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ ف

إليه، فمن يستفتح كل أمر بقوة هللا ومعونة هللا وتوفيق هللا، فهل يستعصى عليه أمر اي أحباب 
 :عليه وسلَّم صلى هللاولذلك قال  ؟ ال،هللا ورسوله

 1{أَْقَطُع  فَ ُهوَ  الرَِّحيمِ  الرَّْْحَنِ  اّللَِّ  بِِبْسمِ  ِفيهِ  يُ ْبَدأُ  ال اَبل   ِذي أَْمر   ُكلُّ  }
، يعين ليس فيه بركة ،فهو أقطع ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ مهم ال يُبدأ فيه ب يعين كل أمر

 .الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ  ِبْسِم هللاستفتاح بومن أين أتيت الربكة؟ من اال
من  تلمسه يدي أو يلمسه عضو فكل شيء ،ِبْسِم هللاوعندما أجلأ إىل هللا وأستفتح ب
 سبحانه وتعاىل هللا، وينشرح صدري وييسر تبارك وتعاىلأعضائي ستنزل فيه الربكة من هللا 

 ِبْسِم هللاتح بعلى الدوام، ملاذا؟ ألنين أستف أمري، وجيعلين دائمًا يف خري حال وأسعد ابل
 .الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 أوصاان حىت يف احلالة اخلاصة بني الرجل وزوجته ال صلى هللا عليه وسلَّمحىت أن النيب 
إن الشيطان يلتف على : فكما قيلببسم هللا، وإذا ِل يبدأ ببسم هللا  يبدأ كل منهمابد أن 

 ة من التسمية ببسم هللا يف أي أمرمعافاتوجد لذلك ال ، اآلن إحليله وخير  الولد كما نرى
 .من األمور
فاستفتح ببسم  -يعين دورة املياه  -إىل اخلالء  أن رجاًل من الصاحلني كان داخالً  ُروي

، واملفروض عندما  ،هللا اللهم إين أعوذ بك من اخلُبث واخلبائث، ودخل فكان يف الداخل ِجينِ 
تصرخ أو ال : الرجل ، فقال لهاجلينِ   فصرخ ،فداس عليه يوسع له، لكنه بقي مكانهيسمع 

القلوب، ألنه يعلم أنه طاملا قد استعاذ ابهلل ، ألن اإلميان كان شديداً يف !!تصرخ أان استعذت
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  له خريه وبره أبمر من يقول للشيء يكفيه هللا شره وضره ويفتح كل شيءهللا فعلى الفور   وسمَّ 
 .كن فيكون

ختلط ببعضه، ، ألنين أرى الفقه يف هذه األايم اإليها كلنا حنتا هناك معلومة فقهية  
الوجه القبلي على املذهب املالكي، والقاهرة الكربى على املذهب قريب  وكان إىل عصر
مور ببعضها نتيجة اإلذاعة ختلطت األبحري على املذهب الشافعي، فاآلن ااحلنفي، والوجه ال

 .التنقالت الكثرية يف هذه األحوالفزيون و والتل
رأي أهل ني، قبل الفاحتة يف الصالة رأي ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ األئمة هلم يف النطق بف
بد  آية من القرآن وال (ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ )الكوفة وهو رأي اإلمام الشافعي أن  أهلمكة و 

 :صلى هللا عليه وسلَّم النيب من النطق هبا، واستند إىل حديث
  {أَْقَطُع  فَ ُهوَ  الرَِّحيمِ  الرَّْْحَنِ  اّللَِّ  بِِبْسمِ  ِفيهِ  يُ ْبَدأُ  ال اَبل   ِذي أَْمر   ُكلُّ  }

ن العلماء أثبتوها يف بداية كل سورة عندما سجلوا القرآن الكرمي، أب واستدلوا أيضاً 
 .بد أن نقرأها مع قراءة الفاحتة فتكون آية من كل سورة من سور القرآن ال

ليست آية من سورة الفاحتة، فنحن نقرأها : هل املدينة وأهل العراق قالوامالك وأاإلمام 
 .يستفتح ابحلمد هلل رب العاملني يف السر، واإلمام على سبيل التربك

لكن كل هذه األمور ال تستوجب خالف وال شقاق وال نزاع بيننا، فال يصح ألحد  أن 
جهراً أو ِل يقرأها، فهذه األمور  (هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ  ِبْسمِ )يفتعل معركة مع أحد األئمة ألنه قرأ 

احلفظ  تبارك وتعاىلنسأل هللا ذلك ليس مهما وليس يف أصول الدين، ال تستحق ذلك، فإن 
 .أمجعني

ِبْسِم هللا ): فيه قال (لطائف اإلشارات)وأرضاه له كتاٌب عظيم امسه  هنع هللا يضراإلمام القشريي 
ختتلف عن معانيها يف كل سورة  ل سورة من سور القرآن، وهلا معاينآية يف ك (الرَِّحيمِ الرَّْْحَِن 

 .لسورةفتتاح سورة مبعىن جديد هلذه ااولذلك جاء هلا يف كل يف ابقي السور، 
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كان جالسًا وكان معه   صلى هللا عليه وسلَّم؟ سيدان رسول هللا سورة الفاحتة كيف نزلت
 :، ومسعوا صواتً يف السماء، فقال األمني جربيلعليه السالم أمني الوحي جربيل

 َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النَّيبَّ  فَأََتى َمَلكٌ  ِمْنهُ  فَ نَ َزلَ  :َقالَ  ،َقطُّ  فُِتحَ  َما السََّماءِ  ِمنْ  فُِتحَ  َقدْ  اَببٌ  َهَذا }
َلكَ  َنيبي  يُ ْؤتَ ُهَما ِلَْ  أُوتِيتَ ُهَما بُِنوَرْينِ  أَْبِشرْ  :فَ َقالَ  َوَسلَّمَ   ِلَْ  اْلب ََقَرةِ  ُسوَرةِ  َوَخَواتِيمِ  اْلِكَتابِ  َفاحِتَةِ  قَ ب ْ
ُهَما َحْرًفا تَ ْقَرأْ    { أُْعِطيَتهُ  ِإالَّ  ِمن ْ

يضاً اآليتني يف آخر سورة البقرة، ، وأتبارك وتعاىلمن عند هللا  خصيصاً لنافالفاحتة نزلت 
 :صلى هللا عليه وسلَّمقال 

َلة   يف  قَ َرَأُهَُا َمنْ  اْلبَ َقَرةِ  ُسوَرةِ  آِخرِ  ِمنْ  اآْليَ َتانِ }    { َكَفَتاهُ  لَي ْ
ِل ويف يوم عتاد قيام الليل كفتاه قيام هذه الليلة، ألنه ا: فيهاالعلماء  قال (كفتاه)كلمة و 

فتكفياه  آخر آيتني من سورة البقرةصلى ركعتني فيهما ف ،بسبب تعب أو غريه يستطع القيام
 .مكان قيام الليل

يه يف دنياه وأخراه، كفتاه كل ما حيتا  إلأو  خيشاه،  أو كفتاه كل هم وكل غم وكل شر
 .صلى هللا عليه وسلَّمة حبيبه ومصطفاه أبمَّ تبارك وتعاىل ختصها هللا ألهنا آايت ا

 (اْلمد هلل)سر 
 :قال يف الفاحتة صلى هللا عليه وسلَّمولذلك سيدان رسول هللا 

  {اْلَمثَاين  َوالسَّْبعُ  اْلِكَتاِب، َوأُمُّ  اْلُقْرآِن، أُمُّ  اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  ّللَِّ  احلَْْمدُ } 
ًعا ِمَن اْلَمثَاين َواْلُقْرَآَن اْلَعِظيَم "  َناَك َسب ْ : كثري من املفسرين قالوا( احلجر98)" َوَلَقْد َآتَ ي ْ

الفاحتة وهم القرآن العظيم، ملاذا؟ ألن الفاحتة حَوت كل ما  سورة سبع آايتالسبع املثاين هم 
 .سبحانه وتعاىليف القرآن من علوم، ومن أوامر ونواهي من احلي القيوم 

ألن الصلوات فُرضت علينا أواًل حىت نشكر هللا  " اْْلَْمُد هلل َربِ  اْلَعاَلِمنيَ : " فإذا قلنا
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على نعمه املتجددة، اليت ال منلك فيها شيئاً، كلما أصبح يف الصباح أجد العني كما هي 
وتبصر، وأجد األذنني كما ُها ويسمعان، واللسان يتحرك وينطق، واليد تتحرك وفق إراديت، 

أشكر هللا على هذه النعم ف ،ةكل أعضائي سليمة ومستقيمو والرجل متشي حسب إشاريت، 
العظيمة، وهل يوجد مع أحدان كارت ضمان أن يضمن هذه األشياء بعد قيامه من نومه 

هذا الشكر هو ابب املزيد على ( إبراهيم8" ) لَِئْن َشَكْرُُتْ الزِيَدنَُّكمْ " : التظل كما هي؟ 
 .امالدو 

عم املتجددة حىت يستدميها علينا هذه الصلوات لنشكره على هذه النعز وجل وفرض هللا 
من خلقه  على أقدامنا وال حيوجنا إىل أحد وحنن أصحاء ومنشي سبحانه وتعاىللنا حىت نلقاه 

 .أبداً، فهذا الذي حنتاجه كلنا واحلمد هلل
ا، فلو أن اليت ال نستطيع أن نعيش بدون وجودهو النعم اليت يف اآلفاق، غري  اوهذ

اب عنا ساعة واحدة فهل ولو أن اهلواء غال،  !نعيش؟ هل نعرف أنالشمس غابت عنا يوماً 
يف هذا غري اخلريات من حولنا، فأنت وأان نضع البذرة ال، ! سيوجد حي  على ظهر األرض؟

بذرة أحد أن يصنع  ستطيع ، فهل ي، وهذه البذرة من الذي أنشأها أول مرة؟ هللااألرض
 النازل من السماء، الذي أنزله لك من ماء هللايف األرض وتسقيها تضعها أنت  ال،! مثلها؟

أن نصنعها وال نستطيع فال نستطيع  ،يف هنر أو أخرجه لك من بئر، من الذي أييت ابملياه؟ هللا
 .أن جنلبها

عليها اهلواء فتأخذ اهلواء لرْحة بنا تصفيه وتكرره لنا، فنحن نلوث اهلواء هللا ويسلط 
نقيًا يف معامل  وتعطيك األكسجني هواءاً ربون دائمًا فيذهب للنبااتت فتأخذ اثين أكسيد الك

 .ة البشرية اإلشراف عليها أكرب جهابذإهلية ال يستطيع عملها وال
من خضروات، حىت التسايل كاللب و من فواكه و  وخير  لك كل ما حتتاجه من طعام

َوِإْن "  :هذه النعم؟ ال أحد عد   عملها لك ليكرمك، من الذي يستطيع والسوداين وغريه أيضاً 
ِل يُقل وإن تعدوا نعم هللا، ولكن نعمة واحدة فقط ( إبراهيم  )" ال حُتُْصوَها  تَ ُعدُّوا نِْعَمَة هللاِ 
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يف  تبارك وتعاىلال نستطيع أن نعد ما فيها من قدرة هللا وإبداع ُصنع هللا وعظيم قدرة هللا 
 .عاله

ربنا على مجيع النعم؟ ال فرييدان أن نشكره على مجيع النعم، من منا يستطيع أن يشكر 
منا كيف نفسه، وعلَّ عجز خلقه عن شكره، فشكر نفسه ب تبارك وتعاىلأحد، فعلم هللا 

  "اْْلَْمُد هلل َربِ  اْلَعاَلِمنَي "  :فأمران أن نقولوارتضى ذلك من خلقه،  ،نشكره
 الرتبية اإلهلية

العواِل كلها من إنس وحيوان ونبات املني مجيعاً، يريب ألنه يريب الع ،يعين مريب "َربِ  " 
يف هذه احلياة  إليه من غذاء وهواء وأي أمر ريها بكل ما حتتا وغ وحشرات وطيور وأمساك

 (.هود )" رِْزقُ َها  َوَما ِمْن َدابَّة  يف االْرِض ِإال َعَلى هللاِ "  :الدنيا
، هل توجد وزارة متوين يف الوجود كله تستطيع أن تشرف على كل هذه  شيء حُيريِ 

 .الرزاق ذو القوة املتنيهو  سبحانه وتعاىلا، ألن هللا األجهزة؟ ال أحد يقدر أبدً 
" َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهَرًة َواَبِطَنًة "  :ة عن الكافريندويربينا حنن مجاعة املؤمنني زاي

اإلميان واإلسالم واهلداية والتقوى واخلشوع واملراقبة واخلوف  النعم الباطنة هي( مانلق12)
 .لنا مجاعة املؤمننيوالرجاء، كل هذه األشياء تربية خاصة 

ملاذا الشباب يريد أن يتحلل من حكام الشرع الشريف، ورَّبَّ نفوسنا كلنا أمجعني أب
هذا حالل وهذا حرام، لكن  أن يقول له أحد ألنه يريد أن ميشي على هواه، وال يريدالشرع؟ 

َوَما َآاَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما "  :لنا تبارك وتعاىلمن هللا  الل واحلرام ملاذا جاءان؟ تربيةاحل
 (.احلشر8)" نَ َهاُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهوا 

األفراد الوارثني ابلعبودية ويريب  بفضله وإكرامه وجوده وإنعامه، ويريب العارفني مبعرفته هلالج لج
يدخلون به إىل الفضل الذايت عند رب  األولني واآلخرين، ألنه خري ابب اليت كان عليها سيد

 :اي رب أين أجدك؟ قال: سيدان موسى يقولالعاملني، 
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 8{ َأْجِلي ِمنْ  قُ ُلوبُ ُهمْ  اْلُمْنَكِسَرةِ  ِعْندَ  َأانَ  }
اجلماعة املنكسرين الشاعرين ابلضعف والذل لرب العاملني وليس للخلق، وهذا مقام 

 .صلى هللا عليه وسلَّمالعبودية الذي كان فيه سيدان رسول هللا 
كل ما سوى هللا من العاملني إن كان من فكل ما سوى هللا، يعين  العاملني  "اْلَعاَلِمنَي " 
 
ُ
ا هللا كل هذه يربيه  ..أو اجلنة أو النار أو العرش أو الكرسي  لك أو من عاِل امللكوتعاِل امل

 .عز وجل مبا شاء وكيف شاء
رتضاه مه لنا هللا، وافنحن عندما نشكر هللا على عطاايه ليس لنا غري الشكر الذي علَّ 

 .(احلمد هلل رب العاملني): منا أن نشكره به ونقول
وسع قد أان  مثالً ري الشكر يف الصالة، ولكن هذا الشكر يف الصالة، والشكر يف النعم غ

، ولكن أشكر وأصوم النهار؟ ال ي خريات كثرية، فهل أشكر هللا أبن أقوم الليلعليَّ وعندهللا 
للفقراء واملساكني، فشكر هللا هنا من اخلري الذي أعطاه  أجعل يف هذا اخلري نصيب هللا أبن

 .يل
أبلغ رسالة هللا ما استطعت خللق  يكون أبنبعض العلم، فالشكر هلل هنا  هللا أان أعطاين

هللا طلبًا ملرضاة هللا، وال أبغي من وراء ذلك إال وجهه الكرمي، فال أقول من أعطاين مخسني 
كما   جنيهًا أذهب إليه، وإن ِل يعطين فلن أذهب إليه، فأكون بذلك أبيع العلم، وهذا يكون

 .ولكن العلم يكون هلل( التوبة8" )ِليال اْشتَ َرْوا ِبَِاَيِت هللا ََثًَنا قَ :" قال هللا
أحبث  أنيف الدنيا وعندي ذوي اجلاه واملناصب، فما شكر النعمة هنا؟  هللا منزلةأعطاين 

وهلم خدمات، وأقضي هلم مصاحلهم، إىل هؤالء ال يستطيعون أن يصلوا املساكني الذين عن 
 : عليه وسلَّمصلى هللالوجه هللا وليس مقابل رشوة أو غريه، قال ويكون ذلك 

 َذْنِبهِ  ِمنْ  تَ َقدَّمَ  َما َلهُ  اّللَُّ  َغَفرَ  ،تُ ْقضَ  ِلَْ  َأوْ  َلهُ  ُقِضَيتْ  َحاَجة   يف  اْلُمْسِلمِ  أَلِخيهِ  َسَعى َمنْ } )
 9{النِ َفاِق  ِمنَ  َوبَ َراَءةٌ  النَّاِر، ِمنَ  بَ َراَءةٌ : بَ َراَءاَتنِ  َلهُ  وَُكِتبَ  أَتَخََّر، َوَما
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أمجع يل مجاعة من املسلمني ولو  ، فكيف أشكر هللا؟حبفظ القرآن وجتويدههللا أكرمين 
تعالوا أعلمكم كيف تقرأون القرآن : يف شهر رمضان كل يوم بعد صالة العصر وأقول هلم

 ، صلى أحفظهم شيئًا من القرآن لقول النيب و م وأمجع أوالدهالقراءة الصحيحة ألنه فرض عليَّ
 :هللا عليه وسلَّم

 8{ اخْلَِربِ  َكاْلبَ ْيتِ  اْلُقْرآنِ  ِمنْ  َشْيءٌ  َجْوِفهِ  يف  لَْيسَ  الَِّذي ِإنَّ } 
يستوجب و صحيح على حسب جماله، حىت يكون الشكر  منا الشكر لكل واحدف
 .املزيد

 أان أو ال آخذ منه شيء، جمموعة للطالب طالب فقريفأجعل يف كل أان أعمل مدرس 
ني، وكذلك يف أي ستحقاملهلل ألحد الفقراء كشف عشر كشوف   يف كلل فأجع أعمل طبيب

 .مهلل عندي كل يو  شيًئاجعل وظيفة أ
وهكذا كل واحد يف  هل ستوجد مشاكل يف اجملتمع؟ أبًدا،ابهلل عليكم لو عملنا هذا ف

واحلمد هلل إىل يومنا هذا تقول  الم رأيناه إىل قريب وموجود أيًضامهنته ويف صنعته، وهذا الك
أعمال املساجد ال آخذ عليها : ، يقول لكللمسجدنريد أن نعمل شيئًا : حب صنعةصال

 .ولكن أعملها هلل أجًرا
ويف النهاية  بعد أن أنتهي،: عن حسابه يقول لهسأله رجل فقري له حاجة و لو ذهب له و 
 .عملت ذلك هلل وال أريد منك شيًئا أان: يقول له

نسأل هللا ، وهذا هو الرتاحم بني املسلمني، روكذلك ابئع اخلضا ،وكذلك ابئع الفاكهة
 .أن جيعلنا من أهل ذلك أمجعني

يدي لكن شكر هللا على نعمه الذاتية يف اآلالء ويف اآلفاق ويف اإلنسان أنه يقف بني 
فيها كل علوم هذه اآلية  "اْْلَْمُد هلل َربِ  اْلَعاَلِمنَي "  :الرْحن، ويقول ابلقلب واللسان

 .النعمكل الكون، ألنك ستشكره على  
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 رحيملالرْحن ا
الرْحن الذي منَّ ابلنعم الُعظمى اليت أشران  "الرَّْْحَِن الرَِّحيِم "  رب العاملني ما صفاته؟
خاصة هلم ال يشاركهم فيها أحٌد  حيم الذي منَّ على املؤمنني بنعمإليها للخلق أمجعني، والر 

 .ؤالء ال يساويها الدنيا أبكملهامن العاملني، والنعمة الواحدة من ه
فيها الكفار وال يف اآلخرة ال يشاركهم  هذا وفقط، بل هلم كذلك نعٌم خاصةوليس 

ابملؤمنني ألنه خصهم بنعمه اخلاصة يف الدنيا، ونعمه اخلاصة يف احلياة  املشركني، فرحيم
 .خرةاآل

يِن "  :تبارك وتعاىلمث ذكر هللا  يف   حبضور قلباإلنسان عندما يقرأها  "َماِلِك يـَْوِم الدِ 
فيه وعمله على هللا، وال يُعرض  لصالة، سيتذكر اآلخرة ويتذكر يومكل ركعة من ركعات ا

تذكَّر   الدنيا إال إذامينع اإلنسان من الذنوب يف الدنيا ومن املساوئ والقبائح يف يوجد شيء
 .اآلخرة

" َنُسوا هللا فَأَْنَساُهْم أَنْ ُفَسُهْم "  :هللا قال اآلن؟ يف هذا اإلطارالناس  زادملاذا 
صلى هللا عليه بد لإلنسان املؤمن أن تكون اآلخرة منه على ابل، قال  لكن ال( احلشر18)

 :وسلَّم
َتِظُر اْلَمَساَء، َفال َأْصَبْحَت، ِإَذا}  َتِظرُ  َفال أَْمَسْيتَ  َوِإَذا تَ ن ْ  12{الصَّبَّاَح  تَ ن ْ
 :وقال
نْ َيا يف  ُكنْ  }  11{اْلَمْوَتى  يف  نَ ْفَسكَ  َواْعُددْ  َسِبيل   َعاِبرُ  َأوْ  َغرِيٌب، َكأَنَّكَ  الدُّ

حنن جالسني، و أييت ال أحد، فقد يموت؟ سمعه سر املوت ويعرف مىت  اآلنمن منكم 
بد أن أكون جاهزًا للقاء أحكم  الال، لذلك ، فهل أعرف مىت امليعاد؟ وقد أييت ابلليل

 تبارك وتعاىلاحلاكمني 
 ما الذي جيهزين؟ أن أتذكَّ 

ُ
يوم يطوي هللا السماوات لك الكبري يوم الدين، ر دائمًا امل
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 :اضني، ويقولواألر 
 11{ َوِميَكائِيلُ  ِجرْبِيُل، لَِيُمتْ } 

 :ويقول هللاويكون كل من عليها فان، لك ْحلة العرش وعزرائيل، مُيت كذو 
يُبهُ  َفال اْليَ ْوَم؟ اْلُمْلكُ  ِلَمنِ  اْليَ ْوَم؟ اْلُمْلكُ  ِلَمنِ  }  اْلَقهَّارِ  اْلَواِحدِ  ّللَِّ  :لِنَ ْفِسهِ  يَ ُقولُ  مُثَّ  َأَحٌد، جيُِ
}1  

سيهرب  يوجد أحدال، املوت لن يرتك أحد، وهل ينجو من املوت؟ س أحدهل يوجد 
ويعرف  (مالك يوم الدين)عند قراءة ذلك  بد للمرء أن يتذكر فالمن يوم العرض؟ ال يوجد، 

ميوت، ومن حلظة أن نضعه  البد منه، وسيبدأ من حلظة أن آجاًل كان عاجاًل أم أنه يوجد يوم  
سألت فيتذكر اإلنسان هذا اليوم ويكون منه على ابل، ، يبدأ احلساب على الفوريف قربه 

 :صلى هللا عليه وسلَّم السيدة عائشة اهنع هللا يضر رسول هللا
 ةِ يلَ واللَّ  ومِ  اليَ يف  وتَ املَّ  رِ ذكُ يَ  نْ مَ  ؛معَ ن َ  :الَ قَ د؟ حَ أَ  اءِ هدَ الشُ  عَ ر مَ شَ ل حيُْ هللا هَ  ولَ سُ  رَ ايَ  }

  1{ة رَّ مَ  ينَ شرِ عِ 
 .الشهداءين مرة، إن مات ُكتب من من تذكر املوت يف اليوم والليلة عشر 

 ، يف الفرائض فقط سبعيف اليوم فنحن نقرأ الفاحتة يف الركعات أكثر من عشرين مرة
هل قرأت : والبعض بعد أن ينتهي يقولوال ندري، ، ولكن أحياانً نقرأ ، غري النوافلعشر ركعة

َقْد " : ألن اجلسم حاضر والقلب غائب، وهذا ال ينفع ،ال يتذكر !الفاحتة أم قرأت التشهد؟
ال بد يف حلظة الصالة ( املؤمنون1-1" )الَِّذيَن ُهْم يف َصالِِتِْم َخاِشُعوَن ( 1)فْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن أَ 

 .تبارك وتعاىلاخلشوع واحلضور بني يدي مواله من 
له من ربه إال  وال منجى علم اليقني أنه ال ملجأ يوم الدين يعلم اإلنسان ما يتذكرفعند

 .تبارك وتعاىله هللا عمله الصاحل الذي يوفقه ل
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نسمعهم اآلن، فكثري منهم  ولكي ال يغرت ويظن أنه يعمل كذا وكذا ككثري من املسلمني
على أهل أورواب وأهل أمريكا وغريهم، وحنن املسلمني الذين يصلون  هللا وسعملاذا ي: يقول

فسيدان عمر دخل وهذا الكالم كما قالوه لنا قالوه حلضرة النيب،   !يف فقر؟ نعيشويصومون 
يف جسمه احلصري ر وكان انئمًا على حصرية من احللف، وأثَّ  على حضرة النيب ذات يوم

 :ملسو هيلع هللا ىلص ، فقال لهفبكى عمر الشريف
، َرُسولَ  ايَ : َقالَ  ُعَمُر؟، ايَ  يُ ْبِكيكَ  َما}  يَبا َ  يَ ْفرَتَِشانِ  اّللَِّ  َعُدوَّا َوقَ ْيَصرُ  ِكْسَرى اّللَِّ  َواحْلَرِيرَ  الدِ 

َنكَ  َولَْيسَ  َوَصِفيُّهُ  نَِبيُّهُ  َوأَْنتَ   أُْهَبةٌ  َرْأِسهِ  َوِعْندَ ! لِيًفا ََمُْشوَّةٌ  َوِوَساَدةٌ  احلَِْصريُ  ِإال اأَلْرضِ  َوبَ نْيَ  بَ ي ْ
  1{ نْ َياالدُّ  احْلََياةِ  طَيِ َباتُ ُهْم يف  هَلُمْ  ُعجِ َلتْ  أُولَِئكَ : اّللَِّ  َرُسولُ  فَ َقالَ  رِيٌح، ِفيَها

 :وقال ملسو هيلع هللا ىلص
َهَتهُ  َوَحىَن  اْلَقْرَن، اْلَقْرنِ  َصاِحبُ  اْلتَ َقمَ  َوَقدْ  أَنْ َعمُ  َكْيفَ }  يُ ْؤَمُر  َمىَت  يَ ْنظُرُ  مَسَْعُه، َوَأْصَغى َجب ْ

}1  
 :ملسو هيلع هللا ىلص هذه اخلشية اليت قال فيها
 18{ َخْشَيةً  َلهُ  َوَأَشدُُّكمْ  اِبّللَِّ  َأْعَلُمُكمْ  َأانَ } 

 إَّيك نعبد
َك نـَْعُبُد " : ؟ يقول، فماذا يقول هللتبارك وتعاىلخائف من لقاء هللا  انتبهوا معي " ِإَّيَّ

 ،إايك أعبد: ، فلو قالناحىت نصلي مجاعة مع بعض( نعبد)ولكن لم يُقل إايك أعبد لآلية، ف
وقليب يعين جسمي وعقلي ( إايك)فكل واحد يصلي وحده، وهذه انحية، والناحية الثانية 

واحد تتوجه لك ابلعبادة، فال أحد سارح هنا وال أحد شاطح هنا،  وروحي وكلي صف
الصف األعو  يف الصالة لن ( ن هللا ال ينظر إىل الصف األعو إ) :كما ورد ابألثرولذلك  
 .هللا ينظر إليه
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هللا،  إليكينظر فلن واحد هنا وواحد هنا  ،إذا كان صفك أعو  ألمروأنت نفس ا
( الصف )" ِإنَّ هللا حيُِبُّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِلِه َصفًّا "  :أن يكون صفاً واحداً بد  لذلك ال
ستودعها فيك رب الربية عندما تقف بني يدي هللا يف ائق اإلهلية اليت اأنت كل احلق فُصفَّ 

 :صلى هللا عليه وسلَّمالصالة، قال 
 َمنْ  ِإىَل ! آَدمَ  اْبنَ  ايَ : َقالَ  اْلتَ َفتَ  َفِإَذا ِبَوْجِهِه، َعَلْيهِ  اّللَُّ  أَقْ َبلَ  َصالتِهِ  يف  الرَُّجلُ  َقامَ  ِإَذا} 

رٌ  ُهوَ  َمنْ  ِإىَل  تَ ْلَتِفُت؟ ؟ َلكَ  َخي ْ  اْلتَ َفتَ  فَِإَذا َذِلَك، ِمْثلَ  َقالَ  الثَّانَِيةَ  اْلتَ َفتَ  َفِإَذا ِإيَلَّ، أَْقِبلْ  ِمينِ 
 19{ َعْنهُ  َوْجَههُ  َوتَ َعاىَل  تَ َباَركَ  اّللَُّ  َصَرفَ  لِثَةَ الثَّا

نشغل عنك، فإذا تكلمت معه وهو اهلاتف أو غريه وافأنت عندما تتكلم مع أحد يف 
وقد قال يف  !كيف تكلم هللا وأنت مشغول عن هللا؟  كذلك ا؟ ال،مشغول فهل تكون سعيدً 

 :هذه السورة كلها يف احلديث القدسي
، َولَِعْبِدي َما َسَأَل، َفِإَذا َقاَل اْلَعْبدُ }  احلَْْمُد ّللَِّ ): َقَسْمُت الصَّاَلَة بَ ْييِن َوبَ نْيَ َعْبِدي ِنْصَفنْيِ

ُ تَ َعاىَل (َربِ  اْلَعاَلِمنيَ  َدين َعْبِدي، َوِإَذا َقالَ : ، َقاَل اّللَّ ُ تَ َعاىَل (الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ ): ْحَِ أَثْ ىَن  :، َقاَل اّللَّ
ينِ ): َعَليَّ َعْبِدي، َوِإَذا قَالَ  كَ ): جَمََّدين َعْبِدي، َفِإَذا قَالَ : ، َقالَ (َماِلِك يَ ْوِم الدِ  َك نَ ْعُبُد َوِإايَّ  ِإايَّ

ُمْسَتِقيَم اْهِداَن الصِ َراَط الْ ): َهَذا بَ ْييِن َوبَ نْيَ َعْبِدي، َولَِعْبِدي َما َسَأَل، َفِإَذا قَالَ : ، َقالَ (َنْسَتِعنيُ 
َهَذا لَِعْبِدي َولَِعْبِدي : ، َقالَ (ِصَراَط الَِّذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّالِ نيَ 

 18{َما َسَأَل 
تكون بطارية قلبه ضعيفة من ِل يسمع الرد ؟ من هللا سمع هذا الرديهل يوجد منا من 

 .تبارك وتعاىلوحيتا  ليقوي حرارة اإلميان ليسمع الرد من الرْحن 
 قضاء اْلوائج

وعد أن يعطينا ما  هللانقرأ هلا الفاحتة، ألن : لذلك حنن لكي تُقضى لنا حاجة نقول
خبري  هللاخبري، والفاحتة يف البيع والشراء ليتمه هللا الفاحتة يف الزوا  لكي يتمه فنقرأ ، هسألنا
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مه لنا ونسأل أطعمنا شكرًا له على ماقدَّ إنسان الفاحتة بعد الطعام عند نقرأ ويستجيب هللا، و 
 .هللا أن يكافئه لعجزان عن مكافأته، وهكذا الفاحتة يف كل أمر

 هللا وسلب منا القوة قم بعوننا وتوفيقنا؟ لو أخذهللا إذا ِل يولكن كيف نقدر أن نعبد 
لو أوقف و  ال أحد،! يركع ويسجد ويؤدي الصالة؟ن أحلظة، من الذي يقدر  وسلبها منا

 .حىت الفاحتة لن أتذكرها !؟البث بني القلب وبني العقل، ماذا أتذكر أن أقوله يف الصالة
أحد العلماء األجالء الفصحاء البلغاء كان واقفًا على املنرب وألقى خطبة عصماء، 
فنفسه أخذها الزهو ألنه بشر، والبشرية موجودة على الدوام، وكان الناس من الفرح ابخلطبة 

وِل يتذكر بسمميحرلا نمحرلا هللا ، : ، فنزل ودخل يف املصلى ليصلي اجلمعة، وقالنيكربو 
تا  األمر كله حيال يتذكر، ليعرف ونعرف كلنا أن فعليه أيضًا  نخلفه يفتتحو الذين ، و الفاحتة
 .إعانة هللا إىل

 إَّيك نستعني
َك َنْسَتِعنُي "  الفضل كله يف العبادات توفيق هللا وقوة هللا ومعونة هللا، ولذلك قال  "َوِإَّيَّ

 :صلى هللا عليه وسلَّم
، ِإالَّ  قُ وَّةَ  َواَل  َحْولَ  اَل  قَ ْولِ  ِمنْ  َأْكِثرْ }  زٌ  فَِإن ََّها اِبّللَِّ  12{اجْلَنَِّة  ُكُنوزِ  ِمنْ  َكن ْ
 ك ليس لك حول وال طول وال قوة إالأن كررها على الدوام، واعلم علم اليقني دوًمايعين  

 .بعونه تبارك وتعاىلإذا أعانك هللا 
صاحب  هنع هللا يضرسيدي أْحد بن عطاء هللا السكندري : وهنا لطيفة تذكرِتا يف هذا اجملال

يف مسجد للناس رس كم وغريها، كان إمامًا من أئمة الفقه يف اإلسكندرية وكان يداحلِ 
العلوم الشرعية، فكلموه عن سيدي أبو العباس املرسي وكان من العطارين ابألسكندرية 

فقط، والشرع معه اهلداية الصوفية ويظن أن الدين هو الشرع الصوفية، وهو كان حيارب 
َهاًجا"  :يف القرآنهللا واحلقيقة، قال  رعة هي الش( املائدة9 " ) ِلُكل   َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ
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 .، واملنها  هو احلقيقةالشريعة
ذات يوم قلت لنفسي أنت رجٌل حصيف، فلم ال تذهب إىل الرجل وتسمع منه : فيقول
ِإْن َجاءَُكْم "  :نعمل بقول هللا هم يعلموان أنيعين ملاذا تصدق ما يقال فيه لك؟  !بنفسك؟

فال أتخذ ( فتثبتوا): ويف القراءة الثانية يعين تبني أواًل،( جراتاحل " ) َفاِسٌق بِنَ َبأ  فَ تَ بَ ي َُّنوا
 .املوضوعفحص اصمه بدون سبب، ولكن اه وختالكالم على عواهن

مع مريديه ويشرح يف عنه وكان جالسًا  هللا فذهب إىل سيدي أبو العباس املرسي رضي
َك َنْسَتِعنيُ " : تعاىل قول هللا َك نـَْعُبُد َوِإَّيَّ وإايك نستعني  إايك نعبد شريعة :هنع هللا يضرفقال  " ِإَّيَّ
مجع على هللا إايك نعبد إسالم وإايك نستعني إحسان، إايك نعبد فرق وإايك نستعني حقيقة، 
وأخذ يشرح ويعيد حىت انبهرت، : قال إايك نعبد عبودية وإايك نستعني عبودة، عز وجل،

هللا عز وجل كما قال يف القرآن  فإن هلي الذي أفاضه هللا على هذا الويل،انبهر من العلم اإل
َناُه َرْْحًَة ِمْن ِعْنِداَن َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدانَّ ِعْلًما "  :صاحب موسى وغريه وأمثالهيف  " َآتَ ي ْ
 (.الكهف  )

ال  - وهذا حال الصاحلني والعارفني -من أموره  بد لإلنسان أن يعرف يف كل أمر فال
، وإمنا يرون األمر كله فضل هللا وتوفيق هللا ورعاية هللا يرون ألنفسهم حااًل وال قااًل وال مااًل 

 .سبحانه وتعاىلومعونة هللا 
وجهَّزت األرض أحسن  ،ل التقاويضعتنيت وجئت أبفرجل فالح واكنت أنت لو  

تبارك ؟ على هللا على هللاة ورعيتها، فاحملصول عليك أم األمسد أنواعوجئت هلا أبعلى  ،جتهيز
 .سبحانه وتعاىل، فأان أجاهد وأجتهد لكن الباقي على من بيده األمر كله وتعاىل

ال شيء متحان وظن أنه جيداً، ودخل االيذاكر ابين أتيت له خبيار املدرسني وهو 
 ويظل جالس وال يعرف كتابة أي شيء، ونسي كل شيء،لته، يعجزه، وجاءت القدرة وخذ

أن  ا دخل جلنة االمتحان أواًل إذ عليه لذلك جيب ،!خير  من اللجنة يتذكر كل شيءندما وع
بد أن يستعني فيه مبواله حىت يقضيه  يستعني ابهلل، وهكذا يف كل أمر ميشي فيه املسلم ال
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 .مبعونة هللا وتوفيق هللا، ورعاية هللا جل يف عاله
 الصراط املستقيم

نطلب يف كل صالة ويف ركعة من ركعات الصالة أن  "يَم اْهِدََن الصِ َراَط اْلُمْسَتقِ " 
إىل الصراط املستقيم، والصراط املستقيم مجلة األوامر والنواهي اليت جاء هبا شرع هللا  هللا يهدينا

 .تبارك وتعاىل
أتكلم مع جاري  وبعد الصالة مباشرة (اهدان الصراط املستقيم: )فإذا أان قلت يف الصالة

ن، فهل هذا من فال أغتابأو بعد الصالة ال، عليه، فهل هذا من الصراط املستقيم؟  أكذبو 
أشتم  –ولألسف أحيااًن حتدث يف بعض املساجد  -بعد الصالة ال، أو ! الصراط املستقيم؟

 .وأنت تطلب به اهلداية ال، فالصراط املستقيم عال  ! فالن، فهل هذا من الصراط املستقيم؟
 واإلنعامأهل اهلداية 

َعْمَت َعَلْيِهْم "  "  عليهم، ومن هم؟هللا لذين أنعم اكتريد أن تكون   "ِصَراَط الَِّذيَن َأنـْ
يِقنَي َوالشَُّهَداِء َوالصَّاحِلِنيَ   (النساء8 )"  فَُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم هللا َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِ نَي َوالصِ دِ 

" َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيًقا "  :كهؤالء حىت تدخل يف قولههللا  دعو أن يهديك تنتبه أنت وا
 .فتكون رفيق هلم إن شاء هللا يف الدنيا واآلخرة( النساء8 )

"  النَّْجَدْينِ َوَهَديْ َناُه : " هللا فهم بهاخللق كلهم إىل ما كلَّ  يهدهي لكن اهلداية العامة 
َر َوالَِّذي "  (البلد12) فهي هداية عامة للخلق مجيعاً، وهذا تكليف ( األعلى ") فَ َهَدىَقدَّ

 .من هللا
خذ دورة؟ من الثدي؟ هل أي ةعامن الذي ميرن اجلنني وهو يف بطن األم على كيفية الرض

 .ميسك ابلثدي ويرضع ، فعندما ينزل من بطن األمألهنا هداية رابنية ،ال
حتفظ مها كيف علَّ شياء كلها، من الذي اك وهذه األت والطيور واألمساحلشرات واحليواان

سبحانه قدَّر خلقهم وهداهم  ،وكيف كذا وكذا؟ هداية من هللا ؟وكيف جتلب أرزاقها ؟تناسلها
 .وتعاىل
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ض املتوسط ويعرب احمليط رموط، يهاجر وميشي يف البحر األبيعندان يف هنر النيل مسك الق
هناك، ويرجع والبيض يفقس، فمن الذي ويذهب ملكان َمدد يف أمريكا اجلنوبية ليضع بيضه 

هذه  !!؟النيلاثنية إىل  وا من البيض ابلطريق ويرجعوا مرةعرف أوالده الصغار الذين خرج
 .للخلق مجيعاً ولكن هداية  ،هداية

هللا وهي هداية ألهل العناية الذين أكرمهم  ،لكن هدايتك اليت تريدها هداية خاصة
، فتطلب من هللا أن يهديك الصراط سبحانه وتعاىل أبعلى درجات القرب والوالية من هللا

الطريق القومي الذي يوصل إىل هذه املنازل، وكل واحد على حسب ما ينويه، و املستقيم، 
من النار، ويدخله اجلنة مع األبرار، وإذا صدق هللا يدعي ابهلداية ويريد أن ينجيه  منفيوجد 
 .أفلح

 ل ليكون منهممَّ هللا عز وجل إىل طريق األولياء الكُ  من يدعو وهدفه أن يهديهويوجد 
 .أيضاً سيعينه ويهديه هللاو

بد أن يكون لك وجهة عندما  ن يهديه هللا إىل معرفته عز وجل، فالوواحد يطلب أ
 .اهلداية إىل الصراط املستقيم تسأل هللا تعاىل

 املغضوب عليهم والضالني
هلم املغضوب عليهم هم الذين ال ييسر هللا  "َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّالِ نَي " 

 ن والكفار أمجعنياملشركو  هم السري على طريق شريعته، والضالني
 :عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وورد

 11{ َصْوتَهُ  هِبَا َوَرَفعَ  ،آِمنيَ  :قَالَ  (الضَّالِ نيَ  َواَل ) قَ َرأَ  ِإَذا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َكانَ } 
 :صلى هللا عليه وسلَّمستجب، فكأنك قرأت لقوله ايعين اللهم  (آمني)وكلمة 

سَتِمع يف اأَلْجِر َشرِيَكان } 
ُ
   {الَقارِئ وامل

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص وماذا أيضاً؟ (األجرِ  مِ ُن َشريكاِن يفالدَّاعي واملؤَ : )ويف األثر
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َم ِمْن َذْنِبِه }    1{َفَمْن َواَفَق أَتِْميُنُه أَتِْمنَي اْلَماَلِئَكِة، ُغِفَر َلُه َما تَ َقدَّ
 فضائل الفاحتة

 :شفاء من كل داء
 :صلى هللا عليه وسلَّمقال حتل مشاكلنا أمجعني، فضائل الفاحتة 

  1{ َداء   ُكل ِ  ِمنْ  ِشَفاءٌ  اْلِكَتابِ  َفاحِتَةِ } 
 :قَالَ  َعْنهُ  اّللَُّ  َرِضيَ اخلدري  َسِعيد   َأيب  َعنْ فأول شيء، سواء داء ظاهر أو ابطن،  اوهذ

 َحي    َعَلى نَ َزُلوا َحىتَّ  َسافَ ُروَها َسْفَرة   يف  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النَّيب ِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  نَ َفرٌ  اْنطََلقَ } 
 َشْيء   ِبُكل ِ  َلهُ  َفَسَعْوا احلَْي ِ  َذِلكَ  َسيِ دُ  فَ ُلدِغَ  ،ُيَضيِ ُفوُهمْ  َأنْ  فَأَبَ ْوا َفاْسَتَضاُفوُهمْ  اْلَعَربِ  َأْحَياءِ  ِمنْ 
َفُعهُ  اَل  ُتمْ  َلوْ  :بَ ْعُضُهمْ  فَ َقالَ  ،َشْيءٌ  يَ ن ْ  بَ ْعِضِهمْ  ِعْندَ  َيُكونَ  َأنْ  َلَعلَّهُ  نَ َزُلوا الَِّذينَ  الرَّْهطَ  َهُؤاَلءِ  أَتَ ي ْ

َنا ُلدِغَ  َسيِ َدانَ  ِإنَّ  الرَّْهطُ  أَي َُّها ايَ  :فَ َقاُلوا فَأَتَ ْوُهمْ  َشْيءٌ  َفُعهُ  اَل  َشْيء   ِبُكل ِ  َلهُ  َوَسَعي ْ  ِعْندَ  فَ َهلْ  يَ ن ْ
 فَ َلمْ  اْسَتَضْفَناُكمْ  دْ َلقَ  َواّللَِّ  َوَلِكنْ  أَلَْرِقي ِإين ِ  َواّللَِّ  نَ َعمْ  :بَ ْعُضُهمْ  فَ َقالَ  ؟َشْيء   ِمنْ  ِمْنُكمْ  َأَحد  

 َفاْنطََلقَ  ،اْلَغَنمِ  ِمنْ  َقِطيع   َعَلى َفَصاحَلُوُهمْ  ،ُجْعاًل  لََنا جَتَْعُلوا َحىتَّ  َلُكمْ  ِبَراق   َأانَ  َفَما ُتَضيِ ُفوانَ 
َا (اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  ّللَِّ  احلَْْمدُ ) َويَ ْقَرأُ  َعَلْيهِ  يَ ْتِفلُ   ،قَ َلَبةٌ  بِهِ  َوَما مَيِْشي َفاْنطََلقَ  ِعَقال   ِمنْ  ُنِشطَ  َفَكَأمنَّ
 اَل  :َرَقى الَِّذي فَ َقالَ  ،اْقِسُموا :بَ ْعُضُهمْ  فَ َقالَ  ،َعَلْيهِ  َصاحَلُوُهمْ  الَِّذي ُجْعَلُهمْ  فََأْوفَ ْوُهمْ  :َقالَ 

 َعَلى فَ َقِدُموا ،أَيُْمُرانَ  َما فَ نَ ْنظُرَ  َكانَ  الَِّذي َلهُ  فَ َنْذُكرَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النَّيبَّ  أَنْيتَ  َحىتَّ  تَ ْفَعُلوا
ُتمْ  َقدْ  :َقالَ  مُثَّ  !؟رُقْ َيةٌ  أَن ََّها يُْدرِيكَ  َوَما :فَ َقالَ  َلهُ  َفذََكُروا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولِ   ،َأَصب ْ
  1{ َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َفَضِحكَ  ،َسْهًما َمَعُكمْ  يل  َواْضرِبُوا اْقِسُموا

م يعل ِ م القرآن، و مه الرْحن الذي علَّ علَّ فاحتة، من الذي علَّمه؟ قرأ ال ما الذي فعله الرجل؟
 (.البقرة191)" َوات َُّقوا هللا َويُ َعلِ ُمُكُم هللا "  :أيضاً الصاحلني
كنت يف مكة يف  :حيكي فيه فيقول (عادزاد امل)القيم بن اجلوزية له كتاب امسه  اإلمام
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 :كثرية أعجزت األطباء، فاحرتت مث تنبهت وقلت  ايرة للبيت احلرام، وتناوبت عليَّ أمراضز 
 .!واء املتنوعة، فشفيت منها مجيًعاهلذه األد ، فأخذت أقرأ فاحتة الكتابعليك بفاحتة الكتاب
ماذا فيها لو أنين قبل أن أذهب للطبيب لكن ، و سأذهب للطبيب! شيء؟فهل ستكلفنا 

 لن !أن أضع يدي على نفسي سواء على رأسي أو على صدري وأقرأ الفاحتة سبع مرات؟
وكذلك آخذ فيها األجر والثواب، وأيضًا يكون فيها الشفاء من الوهاب  شيء، أدفع فيها

 .تبارك وتعاىل
 :قضاء اْلوائج
ل الصاحلني، وكتابه ُوضع مَّ كان من كُ   (مشس املعارف)صاحب كتاب  هنع هللا يضرالشيخ البوين 

لنتنبه هلذا  تبارك وتعاىللشرع هللا  قد يكون بعضها خمالًفاسَّ فيه أقوال ليست له، و فيه أو دُ 
 .األمر

ة الفجر نَّ أمجع العلماء العارفون على أن من قرأ سورة الفاحتة بني سُ : فيقول الرجل
، إن قرأها ملرض شفاه هللا، وإن قرأها لتزويج له هللاواإلقامة واحد وأربعني مرة ألي أمر قضاه 

صلى هللا عليه قال جه هللا، وإن قرأها ألي كرب أزاله عنه مواله، فرَّ  جه هللا، وإن قرأها هلم  زوَّ 
 :وسلَّم

  1{ َداء   ُكل ِ  ِمنْ  ِشَفاءٌ  اْلِكَتابِ  َفاحِتَةِ } 
ها حبضور القلب وصفاء إذا قرأانف ،وصفاء النية معنا ولكن حتتا  حضور القلب فهي

 .قد قرأِتا وأان مشغولِل تتحقق األمنية فأكون وإذا منية، لنية حتققت األا
هللا،  ييسر لهو أمر، فيقرأ الفاحتة له الرجل الذي كان يدعو له سيدان عمر لو حدث 

وأخذ يعيد ويزيد دون عليه الفاحتة، جاء ِبخر وقرأ ، وعندما انتقل سيدان عمر إىل جوار هللا
 !.الفاحتة واحدة ولكن أين عمر؟: لهقال فيتيسر األمر، كان عمر يقرأها : فائدة، فقال له

الفاحتة واحدة يف كتاب هللا كله، ولكن املهم النَ َفس اخلار  من القلب الذي يقرأ الفاحتة 
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يستجيب  جيب هللا عز وجل له، ألن هللاصدقه؟ حىت يستشكله؟ وما إخالصه؟ وما  ما
 .للمتقني

منا علماً منا، وأن يعل ِ منا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا علَّ أن يعل ِ  سبحانه وتعاىلنسأل هللا 
، وأن هيًنا ليًنا تبارك وتعاىليف خدمته  انفًعا، وأن يرزقنا قلًبا خاشًعا، ولسااًن ضارًعا، وبدانً 

 .وأجسادان وحركاتنا وسكناتنا وأموالنا يف هللا وهلل على الدواميوفقنا لنكون بكل أنفاسنا 
 وصلى هللا وسلَّم وابرك على سيدَن هيدم وعلى آله وصحبه وسلَّم


