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، مقدم  صحححححححححري، الوخابد،  اا أن االحححححححححناد مب الديب، داب ا ب  12، ص1( صحححححححححري، الوخابد، أ و دود اإ اعد  ب  إاديه  ب   راري  الوخابد  1)
 م. حتقيق: مصطفى ديب الوغا.1987، 3 ريوت، ط –كثري، اليعام  

 ، مقدم  صري، الوخابد،  اا أن االناد مب الديب.12، ص1( املصدب السا ق،  2)
 ، مقدم  صري، الوخابد،  اا النهى دب الرواي  دب الضعفاء واالحتياط ىف حتعةلها.12، ص1( املصدب السا ق،  3)
، كتاا التفسححححري،  اا  ما يفاء ذ الذد يفسححححر القر.ن  رأيأل. اال ا لواين: 200، ص5الرتمذد،   . لححححنب423، ص2الويهقي،   –( شححححعب اا ان 4)

ر القر.ن وغرير  أهن  شددوا ذ رذا ذ أن يفس -صةلى اإ دةليأل ولةل   -ضعيف. اال أ و ديسى: ركذا بود دب  عض أره العةل  مب أصراا النيب 
ريمها مب أره العةل  أهن  فسروا القر.ن فةليس الظب هب  أهن  االوا ذ القر.ن أو فسروه  غري دةل  أو مب اوه  غري دةل  وأما الذد بود دب جمارد و اتادة وغ

 أنفسه  واد بود دنه  ما يدل دةلى ما اةلنا أهن  مل يقولوا مب اوه أنفسه   غري دةل .
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 ملخص ال

 ن مب نع  اإ تعاىل دةلى رذه ا مأل أن حوارا وفضةلها دةلى غريرا مب ا م  السا ق  حيث خصها  االناد، فهي أم  
االناُد ِمَب : "واب اإ  ب امل دود، واال أن االناد مب الديبالتوثيق والتدايق والترقيق، واد  وا اامام الوخابد  اا 

يِب َوَلْواَل اِاْلَناُد َلَقاَل َمْب َشاَء َما َشاءَ  ِ نَّ َرَذا اْلِعةْلَ  ِديٌب فَاْنظُُروا َدعَّْب تَْأُخُذوَن  : "اعد  ب لرييب واال (1). "الدِّ
ثُوَنُكْ  َلَيُكوُن ىِف .ِخِر أُمَِِّت أُنَ » : أنأل اال - صةلى اإ دةليأل ولةل  -دب أىب رريرة دب بلول اإ و  (2). "ِديَنُك ْ  َُُدِّ  ٌٌ ا

صةلى اإ دةليأل  - دب يفندا  ب دود اإ اال اال بلول اإ و  (3)«. َما ملَْ َتْسَعُعوا أَنْحُتْ  َواَل . َاؤُُكْ  فَِإيَّاُكْ  َوِ يَّاُرْ  
  (4). أَ : َمْب ااَل ذ اْلُقْر.ِن ِ َرأْيأِِل فََأَصاَا فَحَقْد َأْخطَ - ولةل 

ورذا أص، فإمنا أباد ح واإ أدةل  ح الرأد الذد يغةلب دةلى القةلب مب غري دليه اام دةليأل فعثه رذا الرأد اال الويهقي: "
 ،ال جيوز احلك   أل ذ النوازل فكذلك ال جيوز تفسري القر.ن  أل وأما الرأد الذد يسنده  رران فاحلك   أل ذ النوازل يفائز
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 .512، ص10. مصنف ا ب أيب شيو ،  423، ص2الويهقي،   –( شعب اا ان 5)

  

 ورذا رو املعىن أيضا فيعا بود دب أيب  كر الصديق بضي اإ دنأل كان يقول: َأدُّ َإَاء   ، أل يفائزوكذلك تفسري القر.ن 
 (5). "ُتِظةلُِِّن َوَأدُّ أَْبض  تُِقةلُِِّن  َذا اُحةْلُت ِذ ِكَتاِا اِإ َما الَ َأْدةَل ُ 

  د مب احلرص الوالغ دةلى أالو ذا كان رذا حال السةلف الصاحل كذلك فنرب ذ رذه ا يام  أوىل  ذلك. حيث ال 
 دجد فعب صرا تأل صةلى اإ دةليأل ولةل ، فإن مل –خنوض ذ تفسري اآليات املتشاهب   ال  ربران ودليه ثا ت دب النيب 

 الكرام، ومب شهدوا هل  مب التا عني ا خياب، ومب توعه  مب ا مائه والصفوة مب أره العةل .

 دم الكتاا اجمليد، والسن  املشرف ، والفقأل وا حكام، والسرية والشعائه، وصنفواامام أ و  كر الويهقي دامل مولودي خ
ذ دةلوم االالم دام  املصنفات املوابكات اجلياد، ودِن أدظ  ما دِن  التفسري املسند املأثوب، فسعع ومجع وتتوع، مث 

 ةلعي  و قوة ووفرة.ذ مجيع أدعالأل العصنف وألف  عناي  ودا  ومتييز مصنفاتأل النافع ، وكانت بوايات التفسري حاضرة 

ولنعرض ذ رذا الورث املتواضع ملرويات اامام الويهقي ذ تفسري لوبة الفاحت  مما أخريفأل ذ مصنفاتأل منها، لتكون 
  تمنوذيفا ملا وباءرا مب النصوص التفسريي  املأثوبة املسندة اليت فسر فيها أغةلب .يات القر.ن الكرمي موزد  ذ ثنايا مؤلفا

 خيريفها  ألانيدرا حسب لياااهتا مصرو    النقد والتويفيأل.
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، طوع  إذن بئالححححح   دابات الوروث العةلعي  واالفتاء 520، ص2ت التفسحححححري ذ القرن الرا ع دشحححححر، فهد  ب دود الراب  ب لحححححةليعان الرومي،  (  اجتارا6)
 م.1986، 1والددوة واالبشاد ذ املعةلك  العر ي  السعودي ، ط

 .520، ص2( اجتارات التفسري ذ القرن الرا ع دشر،  7)

 
 منهج البحث:

وليكون منهجنا ذ دعةلنا املتواضع رذا اائ  دةلى التتوع هلذه املرويات ذ  طون مصنفات احلافظ أيب  كر الويهقي، 
لعقةليات  عض التعريج دةلى الةلطائف مب اوااللتفادة مب الرصيد اجلةليه الوالع مب املأثوب مب املرويات، مضعوما  ليها 

 وااللتنواطات والفوائد اليت يفادت هبا دقول دةلعائنا الصاداني املتقنني مب السالفني واحملدثني.
وغب حرصنا دةلى التفسري  املأثوب ال  نعنا مب التثعاب مثاب العقول، وفوائد الفرول مب العةلعاء واملفسريب، ومب الةلطيف 

ذ التفسري  وليس مب احلق االدتقاد  أن التصنيف؛ حيث اال: "فهد الروميأل فضيةل  ا لتاذ الدكتوب أن نعر  دةلى ما اال
 املأثوب دعه .يل ليس لصاحوأل مب دعه فيأل  ال النقه؛  ه  ن رذا النوع مب التفسري ُتا   ىل يُفْهد مب املفسر ويُفْهد 

د  ىل ليجعع حول اآلي  "ما يرى" أهنا متجه   ليأل، فيقصمب القابئ لةلتفسري لتررد مذرب املفسِّر، يُفْهد مب املفسر 
رويًّا حني ال م "ما يتوادب  ىل ذرنأل" مب معنارا، وحتت رذا التأثري اد يقوه مرويًّا ويُعىَن  أل ولو مل يكب صريًرا، ويرفض

 . (6)"عدم موافقتها لألل يرتاح  ليأل، ويُفْهد مب القابئ اللتشفاف مذرب املفسر و.بائأل، وحترد اآلثاب اليت بفضها املفسر
ز ذ النفس أين مل أكد أيفد َمب يُعىَن هبذا النوع مب التفسري، ويوليأل يفه ارتعامأل مب واال أيضا " مما يؤلف لأل ُو

 عةلعه   الظب ئهب  الظب فأدتقد أهن  ينكرونأل، وحاشا أن ألي ئالقرن الرا ع دشر اهلجرد، وحاشا أن أل مفسرد
تعست هل  دذبًا  عد ذلك فال أظنأل  ال أهن  اكتفوا مب التفسري  املأثوب مبعانيأل دب ألفاظأل فأظنه  ال يدبكونأل. و ن ال

ونصوصأل، فإن درضت هل  .ي  مب القر.ن يفسروهنا ذكروا التفسري مب غري أن يذكروا اآلي  املفسرة، أو ذكروه مب غري 
 (7). "ذكر احلديث الصري، فيأل

  يان أمهي  الرويات التفسريي  املسندة ذ تفسري القر.ن الكرمي، كعا كان دةليألو ن مب أرداف رذا الورث املتواضع رو 
العهد ا ول ذ زمب الصرا   والتا عني وتا عيه ، ورو مبثا   تذكري  نفسنا ولطةلو  العةل  معنا وذ ا يفيال التالي  لنا أن 

 عاىل أدةل .الذد يتس   التوثق والترقق، واإ تنعىن وحنرص دةلى رذا النوع مب العةل  النافع، واملنهج السديد احملك ، 
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اعد  -م. حقيق: ددنان دبويش 1998، 1 ريوت، ط –، مؤلحسح  الرلحال  736، ص1يوا  ب مولحى احلسحيِن الكفومي،  ( الكةليات، أ و الوقاء أ8)
 املصرد.

 ( املصدب السا ق.9)
 ( املصدب السا ق.10)
 .43( ا حزاا/11)
 ( املصدب السا ق.12)
 ( املصدب السا ق.13)

 
 سورة الفاتحة في ضوء مرويات اإلمام البيهقي تفسير

 البسملة
 :معاني الكلمات

العةلعاء ذ مسأل  االل   عضه  يراه مأخوذاً مب الول  ورو العالم ، و عضه  يرونأل مأخوذاً مب السعو ورو سم: اال
االل  ما إي  أل املسعى أو ما كان دالم  دةلى املسعى، فاالل  دالم  دةلى مسعاه  نأل  يزه مب غريه ورو و االبتفاع، 

ذ نفس الوات يسعو  أل  نأل ذ الغالب يكون فيأل مدح أو فيأل بفع لصاحوأل ونادباً ما يضع االل  صاحوأل، و ن ا صه 
أو أنثى  ديب ولدمها أن خيتابا لأل ما  يز رذا الولد ذكراً كانذ التسعي  أن تكون بفع  لصاحوها وا صه ذ تسعي  الوال

 (8)ال أن خيتابا لأل ما يضعأل. 
ةلها وحرف التعريف فيأل مل يعد حرفًا مستقاًل دب الكةلع  و منا الكةلع  ك -تعاىل -لفظ اجلالل  رو دةل  دةلى اإ اهلل: 

 (9). لورانأل وتعاىل -دةل  دةلى ب نا 
لصيغ  يراد هبا الشعول، فهو وصف يشعه كه أنواع الرا ، فهي تشعه املؤمب والكافر صيغ  فعالن رذه االرحمن: 

 (10)ورو وصف شامه  ن صيغ  فعالن تأيت لةلشعول والععوم، وري كةلع  خاص  ال توصف  حد  ال إ تعاىل. 
 (12). (11)ًعا(ِننَي َبِحييقول: )وََكاَن  ِاْلُعْؤمِ  -لورانأل وتعاىل-وري خاص  لتشعه املؤمنني فقط، واإ الرحيم: 

 :اختلف العلماء في كلمة الرحمن والرحيم هل هي علم أو صفة
 وأص، ا اوال أن أإاء اإ أدالم وصفات. 

فإذا اال القابئ:  س  اإ الراب الرحي . معناه: أنأل يقول: أ دأ و ذا اال العامه أو املشتغه:  س  اإ الراب الرحي  
وكه لياق أو كه مقام تذكر فيأل رذه الوسعةل   كب تقدير فعه ينالب املقام الذد ري فيأل،  كب فكأنأل يقول: ألتعني 

إ ام  س  اإ أ دأ  س  اإ أدعه،  س  اإ ال  غريه، فهو يقدم ال  اقأن نعةلقها  فعه منالب، واال  عضه  ري مب
 .(13)دةلى كه دعه يقوم  أل
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 .457، ص2( السنب الكربى،  14)
. وأخريفأل الداباطِن، 69، ص1صححححححححححححري، وضححححححححححححعيف اجلامع لةلشححححححححححححي  ا لواين، اال ا لواين: حديث صححححححححححححري،،  . 45، ص2( السححححححححححححنب الكربى،  15)

 .312،ص1 
، جمعع الزوائد ومنوع الفوائد لةلرافظ نوب 191، ص5. جمعع الزوائد، اال: بواه الطرباين ذ االولححححححط وبيفالأل ثقات،  45، ص2( السححححححنب الكربى،  16)

م. وأخريفححأل الطرباين ذ 1988 -لونححان – تررير احلححافظني اجلةليةلني: العرااي وا ب حجر، داب الكتححب العةلعيحح   ريوت الححديب دةلي  ب أيب  كر اهليثعي، 
 (.2325(، وشعب اا ان)5102ا ولط)

، اعد  ب 493، ح248، ص1، وصحححححححححححري، ا ب خز  ،  44، ص2. بواه ا ب خز   ىف كتا أل دب الصحححححححححححغا . 472، ص2( السحححححححححححنب الكربى،  17)
 ، حتقيق: د. اعد مصطفى ا دظعي.1970 ريوت، - ب خز   أ و  كر السةلعي النيسا وبد، املكتب االالمي  لراق 

، مركز نوب االحححالم  حباث القر.ن والسحححن  2، ص1. صحححري، وضحححعيف لحححنب أيب داود، اعد ناصحححر الديب ا لواين،  42، ص2( السحححنب الكربى،  18)
 (.8007(، والنسائي)3086(، والرتمذد )399حديث ضعيف. وأخريفأل أاد ) م. اال ا لواين2002، 1 االكندبي ، ط

 
 م آية من القرآن الكريم:الدليل على أن بسم اهلل الرحمن الرحي

  باأل اإ: الدليه دةلى أن ما مجعتأل مصاحف الصرا   بضي اإ دنه  كةلأل ار.ن و س الويهقي واد يفاء ذ توويب اامام
 اإ الراب الرحي  ذ فوات، السوب لوى لوبة  راءة مب مجةلتأل.

ويوتدئها "فهذا يدل دةلى أن الوسعةل  .ي ، والوايفب ارأهتا ذ كه لوبة، فقد يفاء دب اامام الشافعي باأل اإ تعاىل: 
 (14)".  وس  اإ الراب الرحي ،  ن النيب صةلى اإ دةليأل ولةل  ارأ أم القر.ن وددرا .ي 

 احلَْْعُد لةلَّأِل فَااْحَرُءوا ِ َذا اَحَرْأتُُ : » -إ دةليأل ولةل صةلى ا-دب أىب رريرة بضى اإ دنأل اال اال بلول اإ اال الويهقي: 
 (15)«. أِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ ( ِ ْحَداَرا َو)ِ ْسِ  الةلَّ  املثاين)ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ ( ِ نحََّها أُمُّ اْلُقْر.ِن َوأُمُّ اْلِكَتاِا َوالسَّْوُع 

ْوُع ِمَب  َوِرىَ وذ بواي  أخرى اال:  دب أم لةلع : و  (16). «َواْلُقْر.ِن اْلَعِظيِ  َوِرَى أُمُّ اْلُقْر.ِن َوِرَى فَاحِتَُ  اْلِكَتاِا  املثاينالسَّ
اِّ اْلَعاَلِعنَي( ةلَّأِل بَ اَحَرأَ ىِف الصَّاَلِة )ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ ( فَحَعدََّرا .يًَ  )احلَْْعُد لِ  - صةلى اإ دةليأل ولةل  -أن بلول اإ 

يِب( أَْبَ َع .يَات  َواَاَل َرَكَذا )ِ يَّاَ  نَحْعُوُد َوِ يَّا َ  .يَحتَحنْيِ )الرَّْاَِب الرَِّحيِ ( َثاَلَث .يَات   َََْس )َمةِلِك يَحْوِم الدِّ  َنْسَتِعنُي( َومَجََع 
ْ  َأْن َدَعْدُتْ ِ ىَل ُعْثَعاَن َبِضَى الةلَّأُل َدْنأُل: َما َاةََلكُ دب ا ب دواٌ بضى اإ دنهعا اَاَل اُحةْلُت لِ اال الويهقي:  (17)َأَصا ِِعأِل. 

نَحهُ  املثاين َحرَاَءَة َوِرَى ِمَب اْلِعِئنَي َوِ ىَل ا َنْحَفاِل َوِرَى ِمَب  نَحُهَعا، ومََلْ جَتَْعةُلوا  َحيحْ  «ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحي ِ »َعا َلْطرًا ِفيأِل فَحَقَرنْحُتْ   َحيحْ
 صةلى اإ دةليأل ولةل  -ةلَّأِل لَوَضْعُتُعوَرا ىِف السَّْوِع الطَُّوِل، َما َاةََلُكْ  َدةَلى َذِلَك؟ فَحَقاَل ُدْثَعاُن َبِضَى الةلَّأُل َدْنأُل: ِ نَّ َبُلوَل اوَ 
َضُعوا َرِذِه اآليَاِت ىِف َمْوِضِع  » اُت يَحُقوُل: ْت َدةَلْيأِل اآليَ َكاَن ممَّا يَحْنزُِل َدةَلْيأِل ِمَب السَُّوِب الَِِّت يُْذَكُر ِفيَها َكَذا وََكَذا، فَِإَذا أُْنزِلَ   -

وََكاَنِت ا َنْحَفاُل أُوََّل َما أُْنزَِل َدةَلْيأِل  «.َضُعوا َرِذِه ىِف َمْوِضِع َكَذا وََكَذا » وََكاَن ِ َذا أُْنزَِلْت َدةَلْيأِل السُّوبَُة يَحُقوُل: «. َكَذا وََكَذا 
 -صةلى اإ دةليأل ولةل  -اَنْت  َحرَاَءُة ِمْب .ِخِر اْلُقْر.ِن نُحُزواًل، وََكاَنْت ِاصَّتُحَها ُتْشِوأُل ِاصَّتَحَها، فَحُقِوَض َبُلوُل الةلَّألِ  ِاْلَعِديَنِ  وَكَ 

نَحهُ  نَحُهَعا وملَْ َأيْفَعْه  َحيحْ َها ِمْب َأيْفِه َذِلَك اَحَرْنُت  َحيحْ ْ أَْمَرَرا، َفظَنَحْنُت أَنحََّها ِمنحْ « ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحي ِ »ا َلْطرًا ِفيأِل عَ وملَْ يُحوَحنيِّ
 (18)َوَوَضْعتُحَها ىِف السَّْوِع الطَُّوِل. 
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 ،  اا صف  الصالة وغريرا ، الني  ذ الصالة وما يدخه  أل.421، ص2( معرف  السنب واآلثاب لةلويهقي،  19)
  و ما أخريفها  حد اوةلك ، . رذا حديث صححري، دةلى شححرط الشححيخني ومل خيريفاه، ويفاءت  صححيغ  فأخريفها اإ لك44، ص2( السححنب الكربى،  20)

 م .1990، 1 ريوت، ط –، داب الكتب العةلعي  2020، ح736، 1مستدب  احلاك ، اعد  ب دوداإ أ و دوداإ احلاك  النيسا وبد،  
 ، كناا فضائه القر.ن، املستدب  دةلى الصريرني.2021، ح 736، ص 1، مستدب  احلاك ،  2/47 -15-( السنب الكربى حديث با  21)
 (.2353، وشعب اا ان، )313، ص1.  أخريفأل الداب اطِن،  475، ص2( السنب الكربى،  22)
 مب طريق نافع، دون اول ا ب دعر.108،ص1(، والشافعي  2336(، وشعب اا ان)400. السنب الصغرى)43، ص2( السنب الكربى،  23)
، داب الكتب العةلعي ، 115، ص2الوصحححرد الوغدادد، الشحححهري  املاوبدد،   ( احلاود ذ فقأل الشحححافعي، أ و احلسحححب دةلي  ب اعد  ب اعد  ب حويب24)

 م.1994، 1ط

 
اد دةلعنا  الرواي  الصرير ، دب ا ب دواٌ: أنأل كان يعد  س  اإ الراب الرحي   .ي  مب الفاحت ، اال اامام الويهقي: "

 (19)".  عد إاع رذا احلديث مب دثعان  ب دفان
َناَ  َلوحْعً : "أىب أن لعيد  ب يفوري أخربه فقال لأل أخربيناال ا ب يفريج اال الويهقي:   أُمُّ  ري( اَاَل: املثاينا ِمَب َوَلَقْد .تَحيحْ

اَاَل )ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ (  )ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ ( َحِتَّ َخَتَعَها مُثَّ : اْلُقْر.ِن. اَاَل َأىِب: َواَحرََأ َدةَلىَّ َلِعيُد ْ ُب يُفوَحرْي  
ٌ  َكَعا اَحرَأْتُحَها َدةَلْيَك، مُثَّ  اَاَل )ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ (  اآليَُ  السَّا َِعُ . اَاَل َلِعيُد ْ ُب يُفوَحرْي  َ ىِب: َواَحرَأََرا َدةَلىَّ اْ ُب َدوَّا

ةَلُكْ . اآليَُ  السَّا َِعُ ، اَاَل اْ ُب  : َفَذَخَرَرا الةلَّأُل َلُكْ  َفَعا َأْخَريَفَها َ َحد  اَحوحْ ٌٌ ٌ  ذ بواي  أخرى اَالَ و  (20)َدوَّا : اَحَرأََرا اْ ُب َدوَّا
يًعا.   (21)ِا )ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ ( ىِف الرَّْكَعتَحنْيِ مجَِ

َا املثاينلئه دةلى بضى اإ دنأل دب السوع اال الويهقي: و  . فَحَقاَل )ِ ْسِ   ير؟ فَحَقاَل: احلَْْعُد لةلَّأِل َفِقيَه َلأُل: ِ منَّ ِلتُّ .يَات 
ِب دب ا ب دعر بضى اإ دنهعا: أَنَّأُل َكاَن ِ َذا افْحَتَتَ، الصَّاَلَة َكوحََّر مثَّ اَحَرَأ )ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّاَْ و  (22)الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ ( .يٌَ . 

 (23)ْصَرِف ِ ْن مَلْ تُحْقَرْأ. عُ احلَْْعُد لةلَّأِل( فَِإَذا فَحرََغ اَحَرأَ )ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ ( اَاَل: وََكاَن يَحُقوُل مِلَ ُكِتَوْت ىِف الْ الرَِّحيِ  
الوسعةل   بورذا التنتا  بائع يفدا مب الصرايب اجلةليه، ولو حبثنا ذ مجيع املصاحف ما ويفدنا االلتعاذة اد كتوت، ولك

مكتو   ذ  داي  كه لوبة ما ددا لوبة التو  ، فإن كان حكعها كرك  االلتعاذة فةلعاذا كتوت ذ املصاحف كعا اال 
 ا ب دعر بضي اإ دنأل.

دندنا .ي  مب كه لوبة مب الفاحت  وغريرا  ال مب ؟  س  اإ الراب الرحي  ره ري .ي  مب كه لوبة"واال املاوبدد: 
واختةلف أصرا نا ره ري .ي  مب كه لوبة حكعا أو اطعا؟ فالذد دةليأل مجهوبر  أهنا . ةليست .ي  منهالوبة التو   ف

 . (24)".ي  مب كه لوبة حكعا  ال لوبة النعه فإهنا .ي  منها اطعا
 معاني المفردات:

.خررا لوبة الناٌ، و  اتفق العةلعاء دةلى أن ددد لوب القر.ن أب ع دشرة ومائ  لوبة أوهلا ذ ترتيب املصرف لوبة الفاحت 
 واس  العةلعاء لوب القر.ن  ىل أب ع أاسام وري:
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، داب  حياء الكتب 1، حتقيق: اعد أ و الفضحححه   راري ، ط245، ص1( الربران ذ دةلوم القر.ن،  دب الديب اعد  ب دود اإ  ب هبادب الزبكشحححي،  25)
 م.1957العر ي ، 

 .245، ص1(  املصدب السا ق،  26)
 .23( الزمر/27)
 .87( احلجر/28)
 .245، ص1( املصدب السا ق،  29)
 .245، ص1( املصدب السا ق،  30)
 .92( يونس/31)
 .50( املؤمنون/32)
 .73( ا دراف/ 33)
 .252( الوقرة/ 34)
 م.1980/ جمعع الةلغ  العر ي ،  ،   راري  مصطفى ح أاد الزيات ح حامد دود القادب ح اعد النجاب، داب الددوة، حتقيق35، ص1( املعج  الوليط،  35)

 
وري الوقرة، .ل دعران، النساء، املائدة، ا نعام، ا دراف والتو  . وايه السا ع  ا نفال والتو   معا السبع الطوال: 

 (25)لعدم الفصه  ينهعا  الوسعةل . 
 . (26)ائ  أو يقابهبا. وايه املئني مب لوبة يونس  ىل الشعراءوري السوب اليت يزيد ددد .ياهتا دةلى املالمئين: 

وري اليت تةلي املئني ذ ددد اآليات. وري مثه لوبة يس والصافات والزمر وغافر واحلوامي ، رذه كةلها مب المثاني: 
 َأْحَسَب احلَِْديِث ِكَتا ًا نَحزَّلَ  املثاين،  هنا يكثر تكرابرا و دادهتا وتالوهتا ذ الصالة وغريرا، وكعا اال اإ دز ويفه: )اإُ 

مَُّتَشاهِبًا مَّثَاينَ(
، يعِن تُحثَحىنَّ فيأل ا حكام وا خواب والعقائد والقصص مرة  عد أخرى، وإيت الفاحت  السوع املثاين، (27)

ًعا مَِّب .  هنا لوع .يات تثىن أد تكرب وتعاد ذ كه بكع  مب بكعات الصالة، اال اإ لورانأل وتعاىل: )َوَلَقدْ  َناَ  َلوحْ تَحيحْ
 (29). (28)اْلَعثَاين َواْلُقْر.َن اْلَعِظيَ (

مب اصاب السوب. إي مفصال لكثرة الفصول اليت  ني السوب  وس  اإ الراب الرحي ، يودأ  املثاينما يةلى المفصل: 
 (30) سوبة ق، وينتهى  سوبة الناٌ. 

، (31)(فاليوم ننجيك  ودنك لتكون ملب خةلفك .ي : )اال تعاىل، والعربةالعالم  واامابة ، وري مجع: .د و.ياتاآلية: 
مجةل  أو مجه أثر الواف ذ هنايتها : مب القر.ناآلي  و ، (32)(ويفعةلنا ا ب مرمي وأمأل .ي : )اال تعاىل، و املعجزةوتأيت مبعىن 

يات يؤلف ط  واف. وجمعوع اآلال  دةل  مؤنث دريب  لالمي، وري اآلي  القر.ني  اليت تنتهي  نق، وايه اآلي  غالوا
، واولأل: (33)﴾ " ذ القر.ن مفردة ومجعاً دشرات املرات، كقولأل تعاىل: ﴿ َرِذِه نَاَاُ  الةلَّأِل َلُكْ  .يَ ً  لوبة. واد وبدت " .ي 

ةُلوَرا َدةَلْيَك  ِاحلَْقِّ﴾ ، وهلا معاين كثرية لإلنسان": املعجزة، العالم  اخلابا   .ي  . ومب معاين "(34)﴿ تةِْلَك .يَاُت الةلَّأِل نَحتحْ
 (35)ذ القر.ن الكرمي.  احبسب ليااه

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 199 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 م.1997، داب العاصع  لةلنشر والتوزيع، 3، ص2( معج  املناري الةلفظي  ويةليأل فوائد ذ ا لفاظ،  كر  ب دوداإ أ و زيد،  36)
 .42، ص2،  2205( السنب الكربى، ح 37)
 .253، ص1. لنب أيب داود،  42، ص2( السنب الكربى،  38)
 .315، ص1. مستدب  احلاك ، رذا حديث صري، دةلى شرط الشيخني ومل خيريفاه،  43، ص2( السنب الكربى،  39)
 .921، ح12،ص2. صري، مسةل ،  43، ص2( السنب الكربى،  40)
 .43، ص2،  2209( السنب الكربى، ح 41)
 ، لوبة الفاحت .93، 1( اجلامع  حكام القر.ن،  42)

 
  ن أنأل ال جيوز  طالاها دةلى ما ذ الكتب السا ق  دةلى القر.ن الكرمي" –باأل اإ تعاىل  - نيَّ الشي  أاد شاكر واد 

كتب اادجاز، ومل توصف ال نأل اصطالح  لالمي ِصْرف، مأخوذ مب معىن ، اآلي  ال تطةلق  ال دةلى .ي  القر.ن الكرمي
 (36). "السا ق   اادجاز، ومل تكب موضعاً لتردد ا ُم  وتعجيزرا

 دراسة النص:
اا افتتاح القراءة ىف  ، و .ي  تام  مب الفاحت  - س  اإ الراب الرحي  -الدليه دةلى أن يفاء ذ توويب اامام الويهقي: 

صرا   رذا ما دل دةلى أهنا  منا كتوت ىف مصاحف ال، و  ذا يفهر  الفاحت الصالة ا ) س  اإ الراب الرحي  واجلهر هبا 
مع دالل  املشاردة. واد بوينا دب ا ب دواٌ ما دل دةلى أهنا  منا كتوت ىف فوات، السوب لنزوهلا، ودند نزوهلا كان يعةل  

 (37)انقضاء لوبة وا تداء أخرى. 
مع  داي  كه  وسعةل  .ي  مب القر.ن الكرمي تتنزل مع  قي  اآليات، فهي تأيتذ اولأل: )لِنُحُزوهِلَا( أن ال اامام الويهقيويشري 
 .لكي يقود مذروأل صري، يستشهد حبديث، مث كعا رو مويفود ذ املصاحف  لوبة

 تَحْنزَِل َدةَلْيأِل )ِ ْسِ  الَ يَحْعِرُف َفْصَه السُّوبَِة َحِتَّ  - صةلى اإ دةليأل ولةل  -دب ا ب دواٌ اال: كان بلول اإ اال الويهقي: 
أِل الرَّْاَِب َكاَن اْلُعْسةِلُعوَن اَل يَحْعةَلُعوَن اْنِقَضاَء السُّوبَِة َحِتَّ تَحنَحزََّل )ِ ْسِ  الةلَّ وذ بواي  أخرى اال:    (38)الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ (. 

 (39). الرَِّحيِ (
ًة، مُثَّ َبَفَع بَْأَلأُل ذات يْوم   َحنْيَ أَْظُهرِنَا ِ ْذ أَْغَفى ِ ْغَفاءَ  -صةلى اإ دةليأل ولةل  -مالك اال:  ينعا بلول اإ دب أنس  ب و 

َناَ  ْسِ  الةلَّأِل الرَّ فَحَقَرأَ  ِ «. نَحَزَلْت َدةَلىَّ .نًِفا ُلوبٌَة » ُمَتَوسًِّعا فَحُقةْلَنا: َما َأْضَرَكَك يَا َبُلوَل الةلَّأِل؟ اَاَل:  ْاَِب الرَِّحيِ  )ِ نَّا أَْدطَيحْ
 (40)اْلَكْوثَحَر( ِ ىَل .ِخرَِرا َوذََكَر احلَِْديَث. 

لف أن رذه السوبة مكي ، ولفظ حديث دةلى  ب حجر ال خيا واملغازداال الويهقي: واملشهوب فيعا  ني أره التفسري 
 (41)اوهل  فيشوأل أن يكون أوىل. 

أهنا .ي  و اامام الويهقي ورو اول لةلشافعي أيضا أن الوسعةل  .ي  مب القر.ن الكرمي،  وذ رذا احلديث يقود ما ذرب  أل
مب لوبة الفاحت ، وتردد اولأل ذ لائر السوب، حيث يقول ري .ي  مب كه لوبة، ومرة يقول ليست  آي   ال ذ الفاحت  

 (42)وحدرا. 
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 .43، ص2،  2210( السنب الكربى، ح 43)
 ،  اا صف  الصالة وغريرا ، الني  ذ الصالة وما يدخه  أل.420، ص2واآلثاب لةلويهقي،  ( معرف  السنب 44)
 ،  اا مد القراءة.4759، ح 1925، ص 4. صري، الوخابد،  46، ص2( السنب الكربى،  45)
ري يأل، و ن خر  لأل مسححححححححححححححةل ، ووثقأل غ. يفاء ذ كتاا اا ان مب فت، الوابد: ورذا مما تفرد  أل أ و أويس، واد تكةل  ف46، ص2( السححححححححححححححنب الكربى،  46)

 .306،ص1. وأخريفأل الداباطِن،  276، ص7واحد. كتاا اا ان مب فت، الوابد،  
 .52، 51، ص2. ،ينظر خمتصر اخلالفيات،  46، ص2( السنب الكربى،  47)
 .200، ص1(، والطراود،  4176. أخريفأل ا ب أيب شيو ، )48، ص2( السنب الكربى،  48)
 (.399، والسنب الصغرى)2/491الكربى، ( السنب 49)
 (.404(، السنب الصغرى)4175، أخريفأل ا ب أيب شيو )2/496( السنب الكربى، 50)

 
قرأرا دند افتتاح دند افتتاح لوبة ومل ي -لراب الرحي  س  اإ ا -ارأ  -صةلى اإ دةليأل ولةل  -اال الويهقي: فالنىب 

سوبة، وىف ذلك تأكيد ملا بوينا دب ا ب دواٌ بضى اإ دنهعا وأهنا  منا كتوت ىف املصاحف مب أول ال.يات مل تكب 
 (43)حيث نزلت واإ أدةل . 

اا الوحي يث أنزلت ويأمر كتويؤكد ويكرب أن الوسعةل  كانت تنزل دةلى بلول اإ صةلى اإ دةليأل ولةل  ويضعها ح
مب  - الرحي   س  اإ الراب - وأحسب ما ُتج  أل أصرا نا ذ أناال اامام الويهقي:  كتا تها مع  قي  السوبة. 

القر.ن، وأهنا ذ فوات، السوب، لوى لوبة  راءة، ما بوينا مب مجع الصرا   بضي اإ دنه  كتاا اإ دز ويفه ذ 
دةلى بأٌ كه لوبة لوى لوبة  راءة مب غري التثناء، وال  - س  اإ الراب الرحي   - مصاحف، وأهن  كتووا فيها

يها  نفي اخلالف دب القراءة، فكيف يتور  دةليه  أهن  كتووا ف تقييد، وال  دخال شيء .خر فيها، ور  يقصدون  ذلك
 (44) .مائ  وثالث دشرة .ي  ليست مب القر.ن؟ والذد بود ذ ذلك دب دثعان  ب دفان بضي اإ دنأل يؤكد ما اةلنا

 دليل الجهر ببسم اهلل الرحمن الرحيم:
؟ اال: َكاَنْت -صةلى اإ دةليأل ولةل  -ُلِئَه أنس  ب مالك بضى اإ دنأل كيف كانت اراءة بلول اإ اال الويهقي: 
ا، مُثَّ اَحَرأَ   النيب: َأنَّ اال دب أىب رريرةواال الويهقي:   (45). ) الرَِّحيِ ( َ ُدُّ )الرَّْاَِب( َوَ ُدُّ  -ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحي ِ  -َمدًّ

ٌَ اَحَرأَ )ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ (.   -اإ دةليأل ولةل  صةلى -  (47)َكاَن جَيَْهُر هِبَا. وذ بواي  ا ب دواٌ:   (46)َكاَن ِ َذا أَمَّ النَّا
الةلَّأِل الرَّْاَِب ِ ْسِ  )   دب لعيد  ب دود الراب  ب أ زى دب أ يأل اال: َصةلَّْيُت َخةْلَف ُدَعَر ْ ِب اخلَْطَّاِا َفَجَهَر ِا واال: 
. ِب الرَِّحيِ (دب الشعىب اال: بَأَْيُت َدةِلىَّ ْ َب َأىِب طَاِلب  َوَصةلَّْيُت َوبَاَءُه َفَسِعْعُتأُل جَيَْهُر ِا )ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّاَْ و  (48). الرَِّحيِ (

ُهَعا َيْستَحْفِتُ، اْلِقرَاَءةَ  َكاَن اْ ُب الزُّ َحرْيِ و  (49) َها ىِف الصَّاَلِة ِا )ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّ  َبِضَى الةلَّأُل َدنحْ ْاَِب الرَِّحيِ ( َويَحُقوُل: َما َ ْنَحُعُهْ  ِمنحْ
 اَحرََأ  ِأُمِّ رَِّحيِ ( مُثَّ لَدْب نُحَعْي   اْلُعْجِعِر اَاَل: ُكْنُت َوبَاَء َأىِب ُرَريْحرََة َبِضَى الةلَّأُل َدْنأُل فَحَقَرَأ )ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب او  (50)ِ الَّ اْلِكوَحُر. 

ٌُ .ِمنَي، َويَحُقوُل ُكةلََّعا َلَجَد: الةلَّأُل َأْكوحَ  ٌِ اَاَل: اْلُقْر.ِن َحِتَّ  َحةَلَغ )َواَل الضَّالِّنَي( اَاَل: .ِمنَي َواَاَل النَّا ُر، َوِ َذا اَاَم ِمَب اجْلةُُلو
 . َوىِف َحِديِث -صةلى اإ دةليأل ولةل  -ِ  ِّ َ ْشوَحُهُكْ  َصاَلًة ِ َرُلوِل الةلَّأِل الةلَّأُل َأْكوَحُر، َويَحُقوُل ِ َذا َلةلََّ : َوالَِّذى نَحْفِسى  َِيِدِه 
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،  اا صححف  الصححالة، اعد  ب حوان  ب أاد أ و حات التعيعي الوسححيت، مؤلححسحح  104، ص5. صححري، ا ب حوان،  46، ص2( السححنب الكربى،  51)
 .232،ص1( واحلاك ، 904(والنسائي)499حتقيق: شعيب ا بنؤوط.وأخريفأل ا ب خز   )م، 1993، 2 ريوت، ط –الرلال  

، رذا حديث صححححري، دةلى شححححرط مسححححةل ، دةليق الذريب اي التةلخيص: دةلى شححححرط 357، ص1. مسححححتدب  احلاك ،  49، ص2( السححححنب الكربى،  52)
، 1ولحححححححنب الداباطِن،   –م1990 –لكتب العةلعي   وريوت ، داب ا37،ص1مسحححححححةل . مسحححححححند الشحححححححافعي ، اعد  ب  دبيس أ و دود اإ الشحححححححافعي ، 

 . 311ص
 -مصحححححر –، املطوع  الشحححححرفي   111، ص2( مجع الولحححححائه ذ شحححححرح الشحححححعائه، دةلي  ب لحححححةلطان اعد، أ و احلسحححححب نوب الديب املال اهلرود القابد،   53)

 ه.1318
 .116، ص1( تفسري القر.ن العظي ،  54)
 .301، ص1جلزيرد،  ( الفقأل دةلى املذارب ا ب ع ،ا55)

 
واه حيوة  ب شري، املصرى دب وكذلك ب اال اامام الويهقي: اْ ِب َدْوِد احلََْكِ : َصةلَّْيُت َوبَاَء َأىِب ُرَريْحرََة َبِضَى الةلَّأُل َدْنأُل. 

 (51)ورو  لناد صري، ولأل شوارد.  كتاا الداباطِن  ذو خالد  ب يزيد هبذا االناد حنوه ور
أن أنس  ب مالك اال: صةلى معاوي   املدين  صالة فجهر فيها  القراءة فقرأ ) س  اإ الراب الرحي (  م اال الويهقي: 

القر.ن، ومل يقرأ هبا لةلسوبة الِت  عدرا حِت اضى تةلك القراءة، ومل يكرب حني يهوى حِت اضى تةلك الصالة، فةلعا لةل  
ألرات الصالة أم نسيت؟ فةلعا صةلى  عد ذلك ارأ )  س   ناداه مب شهد ذلك مب املهايفريب مب كه مكان: يا معاوي 

 (52)اإ الراب الرحي ( لةلسوبة الِت  عد أم القر.ن وكرب حني يهوى لايفدا. 
 معاني المفردات

صري، مدا مصدب ذ الت: اجلزبد واملراد  أل تطويه النفس ذ حروف املد والةلني، واال،  ةلفظ املصدب أد: ذات مد: َمدًّا
والقول  أهنا مداء دةلى وزن فعالء تأنيث ا مد الذد رو نعت املذكر خطاء، واملعىن أنأل كان  كب  أد: ذات مد،

احلروف، ويعطيها أكعه حقها مب ااشواع وال ليعا ذ الواف الذد جيتعع فيأل الساكنان فيجب املد لذلك، وليس 
 .(53) املراد املوالغ  ذ املد  غري مويفب

 لهم أكثر من رأي في البسملة: العلماء أن مما تقدموالخالصة 
أفتت، هبا الصرا ُ  كتاا اإ، واتّفق العةلعاء دةلى أهنا  عض .ي  مب لوبَة النعه، مّث اختةلفوا: ره ري .ي  مستقةل  ذ 
 أّول كه لوبة، أو مب أول كه لوبة كتوت ذ أّوهلا، أو أهنا  عض .ي  مب أّول كه لوبة، أو أهنا كذلك ذ الفاحت  دون

 غريرا، أو أهنا كتوت لةلفصه، ال أهنا .ي ؟
ز ري، وأ و ا ب دواٌ، وا ب دعر، وا ب ال، ااهلا أهنا .ي  مب كه لوبة  ال  راءةالبسملة عند بعض الصحابة والتابعين: 

 رريرة، ودةلّي.
 . (54)، ولعيد  ب يفوري، ومكرول، والزررد، و أل يقول دود اإ  ب املواب ٌوطاوو ومب التا عني: دطاء، 

ري لن  دندر ، و  ليست .ي  مب الفاحت  وال مب غريرا مب السوب  ال مب لوبة النعه ذ أثنائهاالبسملة عند الحنفية: 
 (55). يسعي اامام واملنفرد لرا ذ أول كه بكع  لواء كانت الصالة لري  أو يفهري 
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 .1/301( املصدب السا ق، 56)
 .1/301( املصدب السا ق، 57)
 م.2005، 5دمشق، ط –لوبي   -/، داب الفكر 22/26/30، ص2( الفقأل االالمي وأدلتأل، أ.د. ورو  الزحيةلي،  58)
 .93/94، ص1( اجلامع  حكام القر.ن،  59)
أاد وا صععي وأ و حات السجستاين واهلرود و.خرون اخلدا  النقصان اال يقال خديفت  . ) خدا  ( اال اخلةليه  ب38، ص2( السنب الكربى،  60)

اليد أد نااص  دو الناا   ذا ألقت ولدرا اوه أوان النتا  و ن كان تام اخلةلق  وأخديفتأل  ذا ولدتأل نااصحححا و ن كان لتعام الوالدة ومنأل ايه لذد اليديب خم
أد ذات خدا  واال مجاد  مب أره الةلغ  خديفت وأخديفت  ذا ولدت لغري متام ) اسحححعت الصحححالة  يِن و ني  االوا فقولأل صحححةلى اإ دةليأل ولحححةل  خدا 

، اا ويفوا 395، ح296، ص1دودد نصحححححفني ( اال العةلعاء املراد  الصحححححالة رذا الفاحت  إيت  ذلك  هنا ال تصححححح،  ال هبا   صحححححري، مسحححححةل ،  
 فاحت  وال أمكنأل تعةلعها ارأ ما تيسر لأل مب غريرا.اراءة الفاحت  ذ كه بكع  و نأل  ذا مل ُسب ال

 
حك  الفاحت   فااتيان هبا فرض ال لن  فركعهاالوسعةل  .ي  مب الفاحت  : البسملة عند الشافعية وعند اإلمام البيهقي

ذ الصالة السري  أو اجلهري  فعةلى املصةلي أن يأيت  التسعي  يفهرا ذ الصالة اجلهري  كعا يأيت  الفاحت  يفهرا و ن مل يأت 
لِ  :ما  وا  أل اامام الويهقيدةلى أن الوسعةل  .ي  تام  مب لوبة الفاحت  ، وخري دليه هبا  طةلت صالتأل يِه َدةَلى َأنَّ الدَّ

 (56))ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ ( .يٌَ  تَامٌَّ  ِمَب اْلَفاحِتَِ . 
ت لري  يكره ااتيان  التسعي  ذ الصالة املفروض  لواء كان، و ليست الوسعةل  .ي  مب الفاحت : البسملة عند المالكية

ه ااتيان هبا أول الفاحت  لرا مندو ا واجلهر هبا مكروه ذ رذأو يفهري  اال  ذا نوى املصةلي اخلرو  مب اخلالف فيكون 
 . (57)احلال  أما ذ صالة النافةل  فإنأل جيوز لةلعصةلي أن يأيت  التسعي  دند اراءة الفاحت 

 . (58)الوسعةل  .ي  مب الفاحت  جيب اراءهتا ذ الصالة، لكب يقرأ هبا لراً، وال جيهر هباالبسملة عند الحنابلة: 
وال اول الصري، مب رذه ا ا"ها، اال القرطيب: فياخلالف  واعأهنا لو كانت .ي  مب القر.ن الكرمي ملا  :اال ورنا  مب

 ن القر.ن ال يثوت  أخواب اآلحاد و منا طريقأل التواتر القطعي الذد ال خيتةلف فيأل. اال ا ب العريب: "ويكفيك  ؛مالك
أن  ال خيتةلف فيأل". وا خواب الصراح اليت ال مطعب فيها دال  دةلى أهنا ليست مب القر.ن اختالف الناٌ فيها، والقر.ن

 (59). "الوسعةل  ليست  آي  مب الفاحت  وال غريرا  ال ذ النعه وحدرا
ليأل رو  رب أن ما ذ اليت لااها واحلجج الكثرية الويهقي،اامام  خريفهاحاديث الصرير  اليت أولكب  عد تتوع ا 

 واإ تعاىل أدةل . ،الوسعةل  .ي  مب لوبة الفاحت   أناملذرب الصري، وا حوط 
 حكم قراءة سورة الفاتحة في الصالة:

صةلى  - ب أىب رريرة بضى اإ دنأل اال إعت بلول اإدالعالء  ب دود الراب  ب يعقوا دب أ يأل  بداال الويهقي: 
 فَحَقاَل: «.  (60)ِخَدا ٌ  ري، مُثَّ ِخَدا ٌ  ريِخَداٌ ، مُثَّ  فهيِكَتاِا ُكهُّ َصالَة  اَل يُحْقَرأُ ِفيَها  ِأُمِّ الْ » يقول:  -اإ دةليأل ولةل 

ْعُت َبُلوَل الةلَّأُل  فإيننَحْفِسَك،  ذااْحرَْأ هِبَا  فابلييَا أَ َا ُرَريْحرََة فَِإ ِّ َأُكوُن َأْحَيانًا َوبَاَء اِاَماِم. اَاَل: يَا  صةلى اإ دةليأل  -إَِ
ُد )احلَْْعُد لةلَّأِل َباِّ اَاَل الةلَّأُل َدزَّ َويَفهَّ: َاَسْعُت الصَّالََة  َحْيىِن َو َحنْيَ َدْوِدى، َولَِعْوِدى َما َلَأَل، فَِإَذا اَاَل اْلَعوْ » يَحُقوُل:  -ولةل 

َدِ  َدْوِدى.  يِب( اَاَل: َوِ َذا اَاَل )الرَّْاَِب الرَِّحيِ ( اَاَل: أَثْحىَن َدةَلىَّ َدْوِدى. َوِ َذا اَاَل )مَ اْلَعاَلِعنَي( اَاَل الةلَّأُل: اَِ  اِلِك يَحْوِم الدِّ
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لنيب صةلى ا ( يفاء ذ مسند اامام أاد:حدثنا دود اإ حدثِن أيب ثنا اعد  ب يفعفر اال ثنا شعو  اال إعت العالء ُدث دب أ يأل دب أيب رريرة دب61)
،   لحححححناده صحححححري، دةلى شحححححرط 457ص 2ا  فهي خدا  غري متام، اإ دةليأل ولحححححةل  أنأل اال كه صحححححالة ال يقرأ فيها  أم الكتاا فهي خدا  فهي خد

 مسححةل ، وبود رذا احلديث دب دائشحح  االت إعت بلححول اإ صححةلى اإ دةليأل ولححةل  يقول كه صححالة ال يقرأ فيها  أم الكتاا فهي خدا ، صححري، ا ب
 وا القراءة الفاحت  ذ كه بكع .،  اا ويف395، ح296، ص1، واال:حسب صري،، وصري، مسةل ،   16ص 3مايف  حملعد ا لواين،  

 . اال ا لواين: صري،.820، ح 301، ص1.  لنب أيب داود،  62، ص2( السنب الكربى،  62)
، 1، وأخريفأل الوخابى مب ويفأل .خر دب الزررى،  9، ص2. بواه مسححححححةل  ىف الصححححححري، دب حرمةل  دب ا ب ورب،  59، ص2( السححححححنب الكربى،  63)

 ة لإلمام واملأموم ذ الصةلوات كةلها ذ احلضر والسفر وماجيهر فيها وما خيافت.،  اا ويفوا القراء723، ح 263ص 
 . اال ا لواين: صري،.2، ص1.  صري، وضعيف لنب أيب داود،  60، ص2(السنب الكربى،  64)
م، حتقيق: شعيب 1983دمشق حححححححححححححححح  ريوت ،  -، املكتب االالمي 2، ط48، ص3( شرح السن  حححححححححححححححح لإلمام الوغوى، احلسني  ب مسعود الوغود،  65)

 اعد زرري الشاويش. -ا بناؤوط 
 .253، 1اجلزيرد،   –( الفقأل دةلى املذارب ا ب ع  66)

 
 َحنْيَ َدْوِدى َولَِعْوِدى َما ْيىِن وَ  حَ  جَمََّدِ  َدْوِدى َأْو اَاَل فَحوََّض ِ ىَلَّ َدْوِدى. َوِ َذا اَاَل )ِ يَّاَ  نَحْعُوُد َوِ يَّاَ  َنْسَتِعنُي( اَاَل: َرِذهِ 
ْ  َواَل الضَّالِّنَي( فَحَهَذا لَِعْوِدى َلَأَل، فَِإَذا اَاَل )اْرِدنَا الصِّرَاَط اْلُعْسَتِقيَ  ِصرَاَط الَِّذيَب أَنْحَعْعَت َدةَلْيِهْ  َغرْيِ اْلَعْغُضوِا َدةَلْيهِ 

اَل » َأْن أُنَاِدَى:  -صةلى اإ دةليأل ولةل  -: أََمَرِ  َبُلوُل الةلَّأِل دب أىب رريرة االاال الويهقي: و  (61)َولَِعْوِدى َما َلَأَل. 
 (62)«. َصالََة ِ الَّ  ِِقرَاَءِة فَاحِتَِ  اْلِكَتاِا َفَعا زَاَد 

اْلُقْر.ِن   يَحْقَرأْ  ِأُمِّ الَ َصالََة ِلَعْب ملَْ : » -صةلى اإ دةليأل ولةل  -دب دوادة  ب الصامت اال اال بلول اإ واال الويهقي:  
 (64)دب أيب لعيد اال: أمرنا بلول اإ صةلى اإ دةليأل و لةل  أن نقرأ  فاحت  الكتاا ومبا تيسر. و  (63)«. 

 معاني الكلمات:
ِن واخلدا : ال  مو .ولدرا ورو دم تقول العرا: أخديفت الناا :  ذا ألقت .نقص فساد و طالن نااص : "أد ِخَدا ٌ 
 مقام الفعه، كعا االوا: أاي  املصدب، وايه: فهي خدا ، أد ذات خدا ، أد: نقصان، وايه: معناه: خمديف  .دةليأل

ام اخلةلق، ت دود اإ  اوال و د اب، أد: مقوه ومد ر، ويقال: خديفت الناا :  ذا ألقت ولدرا اوه أوان النتا  و ن كان
 (65) ".احلعه وأخديفتأل:  ذا ولدتأل نااص اخلةلق و ن كان لتعام

 (مالك والشافعي وأحمد)أقوال العلماء في حكم سورة الفاتحة في الصالة 
و تركها املصةلي حبيث ل ؛دةلى أن اراءة الفاحت  ذ مجيع بكعات الصالة فرض مالك والشافعي وأاد فقد اتفق ا ئع   

ال فرق ذ ذلك  ني أن تكون الصالة مفروض  أو غري مفروض . أما لو تركها  ،دامدا ذ بكع  مب الركعات  طةلت الصالة
ا لهوا فعةليأل أن يأيت  الركع  اليت تركها فيها. وخالف احلنفي  ذ ذلك فقالوا:  ن اراءة الفاحت  ذ الصالة ليست فرضا و من

 (66)ري وايفب. و ن شئت اةلت: لن  مؤكدة حبيث لو تركها دعدا فإن صالتأل ال توطه. 
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. لحححححححححنب الرتمذد، اال أ و ديسحححححححححى رذا حديث حسحححححححححب صحححححححححري،، ومل خيريفأل اامام الرتمذد مبثه الزيادة دند اامام 375، ص2( السحححححححححنب الكربى،  67)
واه دود احلعيد  ب يفعفر دب العالء دب أ يأل دب أىب رريرة بضححححححححححى اإ دنأل دب أىب  ب كعب مبعناه ىف اصحححححححححح  . اال الويهقي: وب 155، ص5الويهقي،  

وىل دامر م الفاحت  دون اص  اايفا   وبواه يفهض   ب دود اإ دب العالء دب أ يأل دب أىب رريرة وخالفه  مالك  ب أنس فرواه دب العالء دب أىب لعيد
اال  ىب  ب كعب فذكره مرلال وبواه اعد  ب  لراق  ب يساب دب دود اإ  ب أىب  كر دب أىب الزناد  -اإ دةليأل ولةل  صةلى- ب كريز أن بلول اإ 

 دب ا در  دب أىب رريرة.
 .312،ص1. وأخريفأل الداباطِن،  69، ص1( صري، وضعيف اجلامع لةلشي  ا لواين، اال ا لواين: حديث صري،،  68)
(، 5102، وأخريفأل الطرباين ذ ا ولحححط)191، ص5. جمعع الزوائد، اال: بواه الطرباين ذ االولحححط وبيفالأل ثقات،  45، ص2( السحححنب الكربى،  69)

 (.2325وشعب اا ان)
. ذ أغةلب الرويات يفاءت اسححححعت الصححححالت،  ال  هنا رنا   صححححيغ  اسححححعت رذه السححححوبة، واد وبدت ذ كتاا معرف  39، ص2( السححححنب الكربى،  70)

، حتقيق جلن   حياء الرتاث العريب ذ داب االفاق اجلديدة 177، ص1لالمام احلاك  أيب دود اإ اعد  ب دود اإ احلافظ النيسححححححا وبد،  دةلوم احلديث 
 م . 1980 4منشوبات داب االفاق احلديث  ريوت، ط

 
 فضل البسملة:

ُأىَبِّ ْ ِب َكْعب  َوُرَو اَاِئٌ   َدةَلى -صةلى اإ دةليأل ولةل  -دب أىب رريرة بضى اإ دنأل اال: َمرَّ َبُلوُل الةلَّأِل اال الويهقي:   
فَحَقاَل:  -صةلى اإ دةليأل ولةل  -َبُلوِل الةلَّأِل  فَحَعِجَه ُأىَبٌّ ىِف َصالَتأِِل، مُثَّ يَفاَء ِ ىَل «. تَحَعاَل يَا ُأىَبُّ » ُيَصةلِّى، َفَصرََخ  أِِل فَحَقاَل: 

«. َتِجيُووا لةلَّأِل َولةلرَُّلوِل ِ َذا َدَداُكْ (لْ َما َمنَحَعَك يَا ُأىَبُّ َأْن جتُِيَوىِن ِ ْذ َدَدْوُتَك؟ أَلَْيَس الةلَّألُ تَحَعاىَل يَحُقوُل )يَا أَيحَُّها الَِّذيَب .َمُنوا ا» 
بُّ َأْن أَُدةلَِّعَك ُلوَبًة ملَْ يَحْنزِْل ىِف التحَّْوابَِة حتُِ » ُلوَل الةلَّأِل اَل َتْدُدوِ  ِ الَّ َأيَفْوُتَك، َوِ ْن ُكْنُت ُمَصةلًِّيا. اَاَل: اَاَل ُأىَبُّ: يُفْرٌم يَا بَ 

يِه َواَل ىِف الزَّ ُوِب َواَل ىِف اْلُفْراَاِن ِمثْحةُلَها؟  اَل ََتْرُْ  ِمْب  َاِا اْلَعْسِجِد » وَل الةلَّأِل. اَاَل: َبلُ فَحَقاَل ُأىَبُّ: نَحَعْ  يَا «. َواَل ىِف اِادجِْ
ا  َحةَلَغ ا -صةلى اإ دةليأل ولةل  - والنيب«. َحِتَّ تَحَعةلََّعَها ْلَواَا لَِيْخرَُ  اَاَل َلأُل ُأىَبٌّ َ ِْشى يُرِيُد َأْن خَيْرَُ  ِمَب اْلَعْسِجِد، فَحةَلعَّ

صةلى اإ  -أُمَّ اْلُقْر.ِن فَحَقاَل َبُلوُل الةلَّأِل  فَحَقَرأَ ُأىَبٌّ «. نَحَعْ ، َكْيَف تَحْقَرأُ ىِف َصالَِتَك؟ » فَحَقاَل:  السُّوبَُة يَا َبُلوَل الةلَّأِل؟ فَحَوَافَ 
يِه َوالَ ىِف الزَّ ُوِب َوالَ ىِف اْلُفْراَ : » -دةليأل ولةل  السَّْوُع  يِن ِمثْحةُلَها، َوِ نحََّها هلَِ اَوالَِّذى نَحْفِسى  َِيِدِه َما أُْنزَِل ىِف التحَّْوبَاِة َوالَ ىِف اِادجِْ

َوِرَى السَّْوُع وذ بواي  أخرى:  (68)ِ نحََّها أُمُّ اْلُقْر.ِن َوأُمُّ اْلِكَتاِا. وذ بواي  أخرى: " (67)«. الةلَّألُ َدزَّ َويَفهَّ  أتاينالَِّذى  املثاين
دةليأل  صةلى اإ -اال بلول اإ  :دب أىب رريرة االواال الويهقي:  (69). "َواْلُقْر.ِن اْلَعِظيِ  َوِرَى فَاحِتَ ُ اْلِكَتاِا  املثاينِمَب 
)ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب  اْلَعْودُ  :يَحُقوُل الةلَّأُل تَحَواَبَ  َوتَحَعاىَل: َاَسْعُت َرِذِه السُّوبََة  َحْيىِن َو َحنْيَ َدْوِدى ِنْصَفنْيِ، فَِإَذا اَالَ : » -ولةل 

َدِ   :الرَِّحيِ ( يَحُقوُل الةلَّأُل: ذََكَرِ  َدْوِدى. فَِإَذا اَالَ  )الرَّْاَِب  :َدْوِدى. فَِإَذا اَالَ  )احلَْْعُد لةلَّأِل َباِّ اْلَعاَلِعنَي( يَحُقوُل الةلَّأُل: اَِ
يِب( يَحُقوُل الةلَّأُل: جَمََّدِ  َدْودِ الرَِّحيِ ( يَحُقوُل الةلَّأُل: أَثْحىَن َدةَلىَّ َدْوِدى. فَِإذَ   )ِ يَّاَ  نَحْعُوُد َوِ يَّاَ   :ى. َوِ َذا اَالَ ا اَاَل )َماِلِك يَحْوِم الدِّ

 َحنْيَ وَ اَاَل الةلَّأُل َدزَّ َويَفهَّ: َاَسْعُت الصَّاَلَة  َحْيىِن وذ بواي  أخرى: " (70)«َنْسَتِعنُي( اَاَل: َرَذا لَِعْوِدى َولَِعْوِدى َما َلَأَل 
َدِ  َدْوِدى. :َدْوِدى، َولَِعْوِدى َما َلَأَل، فَِإَذا اَاَل اْلَعْودُ  َوِ َذا اَاَل )الرَّْاَِب الرَِّحيِ (  )احلَْْعُد لةلَّأِل َباِّ اْلَعاَلِعنَي( اَاَل الةلَّأُل: اَِ

يِب( اَا :اَاَل: أَثْحىَن َدةَلىَّ َدْوِدى. َوِ َذا اَالَ   )ِ يَّاَ  نَحْعُوُد  :ْوِدى. َوِ َذا اَالَ َل: جَمََّدِ  َدْوِدى َأْو اَاَل فَحوََّض ِ ىَلَّ دَ )َماِلِك يَحْوِم الدِّ
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 بكع . ،  اا ويفوا القراءة الفاحت  ذ كه395، ح296، ص1.  صري، مسةل ،  38، ص2( السنب الكربى،  71)
م، حتقيق : اعد الصحححححححادق 1984 ريوت  –، داب  حياء الرتاث العريب 2، ط28، ص1( أحكام القر.ن، أاد  ب دةلي الرازد اجلصحححححححاص أ و  كر،  72)

 اعراود.
 .112، ص1  -القرطيب-( اجلامع  حكام القر.ن73)
 .23( الزمر/74)
 .114، ص1( أحكام القر.ن ال ب العريب،  75)
 .6، ص1ال ب بيفب،  ( تفسري الفاحت  76)
 .6، ص1( املصدب السا ق،  77)
 م، حتقيق : لعيد املندوا.1996 -لونان  -، داب الفكر 2، ط133، ص1( ااتقان ذ دةلوم القر.ن، يفالل الديب دود الراب السيوطي،  78)

 
َعْعَت صِّرَاَط اْلُعْسَتِقيَ  ِصرَاَط الَِّذيَب أَنحْ )اْرِدنَا ال :َوِ يَّاَ  َنْسَتِعنُي( اَاَل: َرِذِه  َحْيىِن َو َحنْيَ َدْوِدى َولَِعْوِدى َما َلَأَل، فَِإَذا اَالَ 

 (71)"َدةَلْيِهْ  َغرْيِ اْلَعْغُضوِا َدةَلْيِهْ  َوالَ الضَّالِّنَي( فَحَهَذا لَِعْوِدى َولَِعْوِدى َما َلَألَ 
 دراسة النص:

وايه:  (72) .ذ كه بكع  وذلك مب لنتها وليس مب لن  لائر القر.ن  دادتأل ذ كه بكع  أهنا تثىنأد المثاني: السَّْبُع 
املراد  املثاين القر.ن كةلأل، فاملعىن:  وايه: (73)إيت  ذلك  هنا التثنيت هلذه ا م  فةل  تنزل دةلى أحد اوةلها ذخرا هلا. 

 ن  ،ولقد .تينا  لوعا مب املثاين مما ثىن  عض .يأل  عضا، ويكون املثاين مجع مثناة، وتكون .د القر.ن موصوف   ذلك
}ِكَتا ًا ُمَتَشاهِبًا  :فيعرف انقضاء اآلي  وا تداء اآلي  اليت  عدرا، وذلك اولأل تعاىل  عضها تال  عضا  فصول  ينها،

َمثَاينَ{
تعه أن يكون}َمثَاينَ{  ن املعاين كربت فيأل والقصص. واد ايه:  هنا إيت مثاين، (74)  ن اإ التثنارا  ،ُو
 (75)و متأل دون لائر ا مِ .  دةليه  السالم،دون لائر ا نوياء  صةلى اإ دةليأل ولةل  حملعد

وايه: إيت فاحت   ن احلعد  .الفتتاح لوب القر.ن هبا كتا  ، واراءة ذ الصالة« فاحت  الكتاا»إِّيت : فَاِتَحةُ اْلِكَتابِ 
 (76). فاحت  كه كالم  

ا تتقدم دةلى  قيَّ  ُلوِب الكتاا ذ اخلطِّ، فهي تؤمُّ السوب: ُأمُّ اْلِكَتابِ  فالكتاا كةلأل بايفع  ىل ، ةليها تقدمها د ايه:  هنَّ
إيت  ذلك لتقدمها  وايه: (77)معانيها، فهي كا صه لأل، كعا إِّيت مكَّ  أّم القرى،  ن الوةلدان ُدِحيت مب حتتها. 

ال ملا مضى مب لِن ويق ،وتأخر ما لوارا توعا هلا أمتأل أد تقدمتأل وهلذا يقال لراي  احلرا أم لتقدمها و تواع اجليش هلا
 ائها دةلى وري أصه القر.ن النطو  ،أم الشيء أصةلأل :وايه .وملك  أم القرى لتقدمها دةلى لائر القرى ،اانسان أم لتقدمها

أم القوم  :إيت  ذلك  هنا أفضه السوب كعا يقال لرئيس القوم :وايه. مجيع أغراض القر.ن وما فيأل مب العةلوم واحلك 
 .كر  ليهاأم  ن مفزع العس :كعا يقال لةلراي   ، ن مفزع أره اا ان  ليها :وايه .كررم  القر.ن كةلألوايه  ن حرمتها  

 (78). واحملكعات أم الكتاا ، هنا اكع  :وايه
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، 11، ص1رحححححححححح(،  795الدمشقي، احلنوةلي )املتوىف: ( بوائع التفسري،  زيب الديب دود الراب  ب أاد  ب بيفب  ب احلسب، الَسالمي، الوغدادد، مث 79)
 م.2001، 1املعةلك  العر ي  السعودي ، ط -داب العاصع  

 .134، ص1( ااتقان ذ دةلوم القر.ن،  80)
، 1داب الكةل  الطيحب، ط -، داب ا ب كثري 112، ص4( املفه  ملحا أشحححححححححححححححكحه مب تةلخيص كتحاا مسحححححححححححححححةل ، أ و العوحاٌ أاحد  ب دعر  ب   راري ،  81)

 م.1996
 .94، ص1( اجلامع  حكام القر.ن،  82)
 .110( االراء/ 83)
 .78( االراء/ 84)
 .108، ص1( تفسري القر.ن العظي ،  85)

 
فيكون رذا العطف حينئذ مب  اا دطف الصفات دةلى الصفات، ال مب دطف املوصوفات دةلى : اْلُقْرآِن اْلَعِظيمِ 

ومب املفسريب مب اال:  ن القر.ن العظي  املراد  أل  قي  القر.ن، فجعةلأل مب  اا ذكر اخلاص اوه العام  ورو . املوصوفات
 (80) .املعاين اليت ذ القر.ن إيت  ذلك الشتعاهلا دةلىايه:  (79)اةليه، واملعروف دكسأل، ورو ذكر اخلاص  عد العام. 

 "وبين عبدى نصفين بيني -الصالة  -السورة -قسمت هذه قوله تعالى: "
، عاين ال هبا. ومعىن القسع  رنا: مب يفه  امل -أو ال تص،  - ن الصالة ال تت  ، إارا صالةواد ، لوبة الفاحت يعِن: 

 ن نصفها ا ول ذ اد اإ ومتجيده، والثناء دةليأل وتوحيده. والنصف الثاين ذ ادرتاف العود  عجزه وحايفتأل  ليأل، 
ا ول  فجعه الثالث اآلياتاال القرطيب باأل اإ تعاىل ذ تفسريه:  (81). دايتأل ومعونتأل دةلى ذلكولؤالأل ذ تثويتأل هل

لنفسأل، واختص هبا تواب  اإأل، ومل خيتةلف املسةلعون فيها. مث اآلي  الرا ع  يفعةلها  ينأل و ني دوده،  هنا تضعنت تذله 
أطةلق واال ا ب كثري:  (82)مث ثالث .يات تتع  لوع .يات. العود وطةلب االلتعان  منأل، وذلك يتضعب تعظي  اإ تعاىل، 

، أد:  قراءتك (83)لفظ الصالة، واملراد القراءة كقولأل تعاىل: }َوال جَتَْهْر ِ َصالِتَك َوال َُتَاِفْت هِبَا َوا ْحَتِغ  َحنْيَ َذِلَك َلِويال{
كعا   ،العوادة وأبيد هبا يفزء واحد منها ورو القراءةفدل دةلى دظ  القراءة ذ الصالة، وأهنا مب أكرب أبكاهنا،  ذ أطةلقت 

، واملراد صالة الفجر، (84)أطةلق لفظ القراءة واملراد  أل الصالة ذ اولأل: }َواُحْر.َن اْلَفْجِر ِ نَّ اُحْر.َن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا{
 (85)فدل رذا كةلأل دةلى أنأل ال  د مب القراءة ذ الصالة، ورو اتفاق مب العةلعاء. 

 :عبدى ذكرنييقول اهلل:  "بسم اهلل الرحمن الرحيم": فإذا قال العبد له تعالىقو 
أن رذا يدل دةلى و فههنا ملا أادم العود دةلى ذكر اإ ال يفرم ذكره تعاىل ذ مأل خري مب مالئأل. : فخر الديب الرازد اال

 أن مقام الذكر مقام دال شريف ذ العوودي ،  نأل واع اال تداء  أل، ومما يدل دةلى كعالأل أنأل تعاىل أمر  الذكر فقال: 
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 .41( ا حزاا/ 86)
 .191( .ل دعران /87)
 .201( ا دراف/88)
 م.200، 1 ريوت، ط –، داب الكتب العةلعي  165، 1( مفاتي، الغيب، فخر الديب الرازد، ص89)
 .2694، ص6الوخابد،  ( صري، 90)
 .113، ص4( املفه  ملا أشكه مب تةلخيص كتاا مسةل ،  91)
 ، حتقيق : لامي اعد يفاد اإ.30، ص1(  بوائع التفسري ال ب بيفب،  92)
 م.1988، 3ط –الرياض  -، مكتو  اامام الشافعي 353، ص2( التيسري  شرح اجلامع الصغري، اامام احلافظ زيب الديب دود الرؤوف املناود،  93)
 .113، ص4( املفه  ملا أشكه مب تةلخيص كتاا مسةل ،  94)
 م.1969، 1مصر، ط –، املكتو  التجابي  الكربى 82، ص1( تنوير احلوالك شرح موطأ مالك، دودالراب  ب أيب  كر أ و الفضه السيوطي،  95)

 
 َواُحُعوداً مث اال: }الذيب يَْذُكُروَن اإ اياما  (86)}اذكرو  أَذُْكرُْكْ { مث اال: }ياأيها الذيب ءاَمُنوْا اذكروا اإ ذِْكراً َكِثريًا{

فةل  يوالغ ذ  (88)مث اال: }ِ نَّ الذيب اتقوا ِ َذا َمسَُّهْ  طائف ّمَب الشيطان َتذَكَُّرواْ فَِإَذا ُر  مُّْوِصُروَن{ (87)ودةلى يُفُنوهِبِْ {
 ليقو واد اال بلول اإ صةلى اإ دةليأل ولةل :  (89)تقرير شيء مب مقامات العوودي  مثه ما  الغ ذ تقرير مقام الذكر. 

أنا دند ظب دودد يب وأنا معأل  ذا ذكرين فإن ذكرين ذ نفسأل ذكرتأل ذ نفسي و ن ذكرين ذ مأل ذكرتأل ذ : "اإ تعاىل
. "مأل خري منه  و ن تقرا  يل شربا تقر ت  ليأل ذبادا و ن تقرا  يل ذبادا تقر ت  ليأل  ادا و ن أتاين  شي أتيتأل ررول  

(90) 

 :عبدى حمدنييقول اهلل:  (هلل رب العالمينالحمد ): : فإذا قالقوله تعالى
خواب ااو رو ابتضاء صفات احملعود احلسن  وااخواب دنها  الةلسان، وايه:  (91)أد: أثىن دةلي  صفات كعايل ويفاليل. 
 (92)مبرالب احملعود مع احملو  هلا والرضا هبا. 

 ي:يقول اهلل: أثنى على عبد (الرحمن الرحيم): : فإذا قالقوله تعالى
 (93). الشتعال الةلفظني دةلى الصفات الذاتي  والفعةلي 

 ي:عبدى أو قال فوض إلى عبد مجدنييقول اهلل:  (مالك يوم الدين): : فإذا قالقوله تعالى
 منا اال ادين وأثىن و  (94). أد: ادتقد شرذ ونطق  أل. واجملد: هناي  الشرف، ورو الكثري صفات الكعال، شرّفِنمبعىن 

الترعيد والثناء جبعيه ا فعال والتعجيد الثناء  صفات اجلالل ويقال أثىن دةليأل ذ ذلك كةلأل وهلذا يفاء دةلي وجمدين  ن 
 (95). يفوا ا لةلراب الرحي  الشتعال الةلفظني دةلى الصفات الذاتي  والفعةلي 
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 .113، ص4( املفه  ملا أشكه مب تةلخيص كتاا مسةل ،  96)
 .82، ص1وطأ مالك،  ( تنوير احلوالك شرح م97)
 م.2002-، داب الكتب العةلعي  ح  ريوت2، ط37، ص1( الورر املديد ذ تفسري القر.ن اجمليد، أاد  ب اعد  ب املهدد  ب دجيو ،  98)
 .82، ص1( تنوير احلوالك شرح موطأ مالك،  99)
 .56( الذابيات/ 100)
 .500، ص4( فت، الوابد،  101)

 
 :وبين عبدى ولعبدى ما سأل بينيقال: هذه  (إياك نعبد وإياك نستعين): : وإذا قالقوله تعالى

 (96)ما طةلب منأل.  وادبتأل دةلى  هنا تضّعنت تذله العود إ، وطةلب االلتعان  منأل، وذلك يتضّعب تعظي  اإ تعاىل
  .(97)معناه أن  عض اآلي  تعظي  لةلوابد تعاىل و عضها التعان  مب العود  أل دةلى أمر دينأل ودنياهو 

 (ينمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنع): : فإذا قالقوله تعالى
 :فهذا لعبدى ولعبدى ما سأل

 يقول: " يا دوادد اادوين وجمدوين وأفردوين  القصد وُخصُّوين  العوادة، وكونوا ذ ظاررك  مشتغةلني "لورانأل"فكأن احلق
   عواديت، وذ  اطنك  مستعينني حبويل واويت، أو كونوا ذ ظاررك  متأد ني خبدميت، وذ  اطنك  مشارديب لقدبيت ودظع

اؤه  التوفيق  ىل صراط مب أنع  دةليه  والعصع  مب صراط ن رؤالء اآليات خمتص   العود  هنا دد  (98)ب و ييت ". 
 (99). املغضوا دةليه  والضالني

ةلي حيث  فهذا احلديث يدل دةلى أن اإ يستعع لقراءة املصالشريف فقال: "مث خلص لنا ا ب بيفب ذ معىن رذا احلديث 
كريره، مث مث ثناء، ورو تثني  احلعد وتكان منايفيا لأل، ويرد دةليأل يفواا ما ينايفيأل  أل كةلع  كةلع ، فأول الفاحت  اد، 

متجيد، والثناء دةلى اإ  أوصاف اجملد والكربياء والعظع ، مث ينتقه العود مب احلعد والثناء والتعجيد  ىل خطاا احلضوب،  
ذه الكةلع  اد ور" ِ يَّاَ  نَحْعُوُد َوِ يَّاَ  َنْسَتِعنيُ : "كأنأل صةل، حينئذ لةلتقريب مب احلضرة فخاطب خطاا احلاضريب، فقال

َما َخةَلْقُت اجلِْبَّ وَ  ) ن اخلةلق  منا خةلقوا ليؤمروا  العوادة، كعا ااَل: ، ايه: أهنا جتعع لر الكتب املنزل  مب السعاء كةلها
منا أبلةلت الرله وأنزلت الكتب لذلك، فالعوادة حق اإ دةلى دواده، وال ادبة لةلعواد  و ، (100)(َواِ ْنَس ِ الَّ لِيَحْعُوُدونِ 

، واادان  مب  ن العوادة حق اإ دةلى دوده، دةليها  دون  دان  اإ هل ، فةلذلك كانت رذه الكةلع   ني اإ و ني دوده
ء وأتواده  مب صراط املنع  دةليه ، ور  ا نويا، اإ فضه مب اإ دةلى دوده. و عد ذلك الدداء هبداي  الصراط املستقي 

لتقام دةلى رذا الصراط حصه لأل لعادة الدنيا واآلخرة، والتقام لريه دةلى الصديقني والشهداء والصاحلني. فعب ا
الصراط يوم القيام ، ومب خر  دنأل فهو  ما مغضوا دةليأل، ورو مب يعرف طريق اهلدى وال يتوعأل كاليهود، أو ضال دب 

رذا  "فقال:  اإ دداءه طريق اهلدى كالنصابى وحنور  مب املشركني. فإذا خت  القابئ ذ الصالة اراءة الفاحت ، أيفاا
 وحينئذ تؤمب املالئك  دةلى دداء املصةلى، فيشرع لةلعصةلني موافقته  ذ التأمني معه ، فالتأمني " لما لألعودد ولعودد 

 (101). "مما يستجاا  أل الدداء
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،  وأخريفأل مسحححححححححةل  مب 782، ح 156، ص1الوخابى ىف الصحححححححححري، دب دود اإ  ب يولحححححححححف دب مالك،  . بواه47، ص2( السحححححححححنب الكربى،  102)
 حديث لهيه  ب أىب صاحل دب أ يأل. اال الوخابى: تا عأل اعد  ب دعرو دب أىب لةلع .

، 1245ح ، 314، ص 1. لححححححنب الدابمي،  لححححححناده حسححححححب مب أيفه اعد  ب دعرو ولكب احلديث صححححححري،،  55، ص2( السححححححنب الكربى،  103)
م، حتقيق: فواز أاد زمريل , خالد السححوع العةلعي. وأخريفأل اامام 1986، 1 ريوت، ط –دوداإ  ب دودالراب أ و اعد الدابمي، داب الكتاا العريب 

 (.9804أاد)
يب دةلي املتقي  ب حسححححححححام ، كنز الععال ذ لححححححححنب االاوال واالفعال لةلعالم  دالء الد242، ص39. كنز الععال،  56، ص2( السححححححححنب الكربى،  104)

الديب اهلندد الربران فوبد، ضححوطأل وفسححر غريوأل صححررأل ووضححع فهابلححأل ومفتاحأل الشححي   كرد حياين الشححي  صححفوة السححقا،  مؤلححسحح  الرلححال . ومسححند 
 ، اال شعيب ا بنؤوط : حديث صري،.260ص 1اامام أاد،  

يدة  ب احلصحححيب بضحححي اإ دنأل، الوزاب أ و  كر أاد  ب دعرو الوصحححرد، اام ، مسحححند  ر 146، ص2. مسحححند الوزاب، 57، ص2( السحححنب الكربى،  105)
،  اا التأمني وباء اامام، اال ا لواين : 351، ص1 فهرلححححححتأل دةلى املسححححححانيد الواحث ذ القر.ن والسححححححن  دةلي  ب نايف الشححححححرود. لححححححنب أيب داود،  

 صري، .
، ح 381، ص1أو حسب، خالص  ا حكام ذ مهعات السنب واوادد االالم،   . بواه الشافعي  إلناد صري،،59، ص2( السنب الكربى،  106)

1191. 
 ،  اا دطاء.463، ص6. وأخريفأل الوخابد ذ التابي  الكوري،  444، ص11.  فت، الوابد،  59، ص2( السنب الكربى،  107)

 
 فضل التأمين في سورة الفاتحة:

َغْيِر اْلَمْغُضوِب َماُم )ِ َذا اَاَل ااِ » اال:  -دةليأل ولةل صةلى اإ  -دب أىب رريرة بضى اإ دنأل أن بلول اإ اال الويهقي: 
َم ِمْب َذنْوِ َعَلْيِهْم َوالَ الضَّالِّينَ  وذ بواي  أخرى  (102)«. ألِ ( فَحُقوُلوا .ِمنَي، فَِإنَّأُل َمْب َواَفَق اَحْولأُُل اَحْوَل اْلَعالَِئَكِ  ُغِفَر َلأُل َما تَحَقدَّ

اعد  ب ا شعث اال: دخةلت دةلى دائش  بضى  باال الويهقي: ود (103)ْرِه السََّعاِء .ِمنَي. فَحَواَفَق َذِلَك اَحْوَل أَ اال: 
َنَعا أَنَا اَاِدَدٌة ِدْنَد َبُلوِل الةلَّأِل  فردثتِناإ دنها  الَثَُ  نَحَفر  ِمَب اْليَحُهوِد فَاْلَتْأَذَن يَفاَء ثَ  -صةلى اإ دةليأل ولةل  -االت:  َحيحْ

اُحةْلُت: الةلَّأُل َوَبُلولأُُل «. ونَا َتْدبِيَب َدةَلى َما َحَسدُ » اَاَل:  -صةلى اإ دةليأل ولةل  - النيبِديَث َوِفيأِل َدِب َأَحُدُرْ . َوذََكَر احلَْ 
ةَلِ  » أَْدةَلُ . اَاَل:  َها، َوَدةَلى اجلُُْعَعِ   اليتفَِإنحَُّهُ  َحَسُدونَا َدةَلى اْلِقوحْ َها، َوَدةَلى ُرِديَنا هلََ  ليتاُرِديَنا هَلَا َوَضةلُّوا َدنحْ ا َوَضةلُّوا َدنحْ

«. نَي .مِ » ِ َذا اَاَل:  -صةلى اإ دةليأل ولةل  - النيبدب وائه  ب حجر اال: َكاَن و  (104)«. اَحْولَِنا َخةْلَف اِاَماِم .ِمنَي 
أإع ا ئع  ا ب دب دطاء اال: كنت واال الويهقي:  (105)الصالِة.  ذَبَفَع هِبَا َصْوتأَُل. وىف بواي  السةلِعىِّ بفع هبا صوتأل 

وبوينا دب ا ب دعر بضى اإ دنهعا  (106)ومب خةلفه  .مني حِت  ن لةلعسجد لةلج .  ،.مني :الز ري ومب  عده يقولون
 -يأل ولةل صةلى اإ دةل -دب دطاء اال: أدبكت مائتني مب أصراا النىب و أنأل كان يرفع هبا صوتأل  ماما كان أو مأموما. 

ً   آمني. )غَ  ىف رذا املسجد  ذا اال اامام  (107)رْيِ اْلَعْغُضوِا َدةَلْيِهْ  َواَل الضَّالِّنَي( إعت هل  بيفَّ
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 .129، ص1( اجلامع  حكام القر.ن،  108)
 .283،ص1اجلزيرد،   –( الفقأل دةلى املذارب ا ب ع  109)
 ( املصدب السا ق.110)
 ( املصدب السا ق.111)
السعودي  / الرياض،  -، ، مكتو  الرشد 396، ص2( شرح صري، الوخابى حححححححححححححححح ال ب  طال، أ و احلسب دةلي  ب خةلف  ب دود املةلك  ب  طال،  112)

 م، حتقيق : أ و متي  يالر  ب   راري .2003 – 2ط

 
 معاني الكلمات:  

.مني دند أكثر أره العةل : الةله  التجب لنا، ُوِضع موضع الدداء. واال مقاته: رو اوة لةلدداء والتنزال لةلربك . : آِمينَ 
 (108)واال الرتمذد: معناه ال َتيب بيفاءنا. 

 :(آمين  )قال علماؤنا رحمة اهلل عليهم في حكم قول 
ام كان ذلك دقب فراغأل مب اراءة الفاحت  أو  سوب إادأل ختأالتأمني يكون لرا ذ اجلهري  والسري  لواء الحنفية: 

 (109). الفاحت  مب اامام
فيأل فقط و منا يؤمب  إلمام فيعا يسرمطةلقا أد فيعا يسر فيأل وفيعا جيهر فيأل ول واملأمومالتأمني يندا لةلعنفرد المالكية: 

 (110). املأموم ذ اجلهري   ذا إع اول  مامأل: " وال الضالني "  وذ السري   عد اولأل رو: وال الضالني
فإذا فرغ مب اراءة الفاحت   ؛ويفهرا ذ الصالة اجلهري  ،الشافعي  واحلنا ةل  دةلى أنأل يؤتى  أل لرا ذ الصالة السري  تاتفقو 

 يقرأ فيها أما ذ  ااي الركعات اليت ،يفهرا ذ الركع  ا وىل والثاني  مب صالة الصو، واملغرا والعشاء اال: .مني يفهرا
 (111). حنومهاوري الظهر والعصر و  ،ومثه ذلك  ااي الصةلوات اليت يقرأ فيها لرا ،لرا فإنأل يقول: .مني ذ لره أيضا

 (112) .: صوتًا، والتجت ا صوات: اختةلطتأداختالط ا صوات، وَأَلَّ القوم:  ذا إعت هل  جل ، وتعِن : لََلجَّة   
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 الخاتمة

ة وذ ختام حبثنا يتوني لنا لع  ووفرة املادة التفسريي  املأثوبة املسندة دند اامام أيب  كر الويهقي، وما يتعتع  أل مب اخلرب 
ومروياتأل، مصرو    دباي  أخرى تتعثه ذ فه  رذه النصوص، والرباد  ذ حسب تويفيهها  والدباي  والعةل   نصوصأل

وتوظيفها، ورذا يؤكد ردف الورث ا لاٌ  أن احلافظ الويهقي رو مفسر  ابع مجعا ودناي ، وفهعا ودباي ، كعا 
ل ما يقطع  ذلك مب شوارد وأمثاتأكدت دنايتأل  املأثوب مب التفسري وفق ما بأينا مب طريقتأل وألةلو أل حسب ما لقناه 

 ويؤكده، وذ ذلك انتصاب و حياء ملنهج السةلف  العناي   التفسري املأثوب، وادتعادر  دةليأل.
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