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 معناها الفاحتة )سورة عن -حفظه هللا تعاىل–للشيخ عبد الرمحن بن انصر الربَّاك  كلمة

 فيها(. التوحيد ومعامل
 

وصحبه، سورٌة يف القرآن حفظُها فرٌض على  احلمد هلل، وصلَّى هللا وسلَّم وابرَك على عبده ورسوله وعلى آله
دُ كل ِّ مسلٍم ومسلمٍة، أال وهي سورُة "الفاحتة"  َمح  [2]الفاحتة: الحَعاَلمِّنَي{ َرب ِّ  لِلَِِّّّ  }احلح

ا ركٌن يف الصالةِّ، يف كل ِّ ركعٍة، ركٌن يف كل ِّ ركعٍة من الصالة، كما  هذه جيُب حفظُها على كل ِّ مكلٍَّف؛ ألَّنَّ
رَأح  لَح  لَِّمنح  َصالَةَ  الَ »قولُه:  -صلَّى هللا عليه وسلَّم –صحَّ عن النب ِّ  ا «الكَِّتابِّ  بَِّفاحتَِّةِّ  يَ قح ، وهذا يتضمَُّن أَّنَّ

 أفضُل من مجيع سور القرآن.أفضُل سورٍة، هي 
وقد جاء يف اآلاثر: أنَّه ما أُنزَِّل يف التوراة واإلجنيل والقرآن أفضُل منها، ومن فضل هللا أنَّ هللَا يسَّرها، سبع 

َناكَ  }َوَلَقدح آايت قصرية، سبع آايت، وجاء يف تفسري قوله تعاىل:  نَ  }َوَلَقدح  امتناٌن من هللا على النب ِّ { َآتَ ي ح  اكَ َآتَ ي ح
ًعا { مِّنَ  َسب ح  [87]احلجر: الحَمثَاِنِّ

ا سورة الفاحتة، هي السبع املثاِن والقرآن العظيم، سبع آايت أوَُُّلا  دُ }جاء يف التفسري أَّنَّ َمح  {الحَعاَلمِّنيَ  َرب ِّ  لِلَِِّّّ  احلح
وهذه اآلية تضمََّنتح امسني من أمساء هللا "هللا" ال ذي معناه اإلله املعبود ذو األلوهيَّة، "هللا" هذا هو االسم 
اجلامع جلميع معاِن أمساء هللا وصفاته، وكذلك "رب  العاملني"، "رب  العاملني" هذا اسٌم من أمساء هللا، تدعو 

رح تقول: اي ربَّ العاملني اي هللا اي ربَّ الع املني، وتذكر حاجتك، اي ربَّ العاملني أصلحح قلب، اي ربَّ العاملني يس ِّ
 أمري، اي ربَّ العاملني أصلحح يل يف ُذريَّيت، اي حي اي قيوم.

"ربُّ العاملني" يعين: خالق مجيع املخلوقات، ومالُك مجيع املخلوقات، واملنعم جبميع النعم، واملدب ِّر لألمر كل ِّه، 
 هذا االسم "رب  العاملني" ففيه معىن الرتبية واإلنعام "رب  العاملني".هذا من معاِن 

{ }الرَّْححَنِّ ويف اآلية الثانية ذكُر امسني من أمساءِّ هللاِّ ومها:  يمِّ  [.3]الفاحتة: الرَّحِّ
رْحة اليت وتقدَّم ذكُر بعضِّ ما يتعلَّق ابمسه "الرْحن" وأن ه ذو الرْحة العامة الواسعة، وهو سبحانه وتعاىل ذو ال

هي من صفات ذاته، و"الرحيم" كذلك يتضمَُّن صفة الرْحة، اليت يرحم هبا تعاىل من شاء من عباده، وأحق هم 
لحُمؤحمِّنِّنيَ  }وََكانَ وأخصُّهم، أخصُّ الناسِّ وأحقُّهم برْحة هللا املؤمنون، املؤمنون كما قال تعاىل:  يًما{ ابِّ  َرحِّ

 [.43]األحزاب:
وهو رحيٌم ابلناس كل ِّهم، ولكن املؤمنون هم أخصُّ الناس وأحقُّهم وأحظُّهم نصيبًا وأعظُمهم نصيبًا من رْحة 

 هللا.
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 لِّكِّ مَ }{، لِّكِّ { بل قراءة أكثر القارئني }مَ لِّكِّ {، ويف قراءة: }مَ 4]الفاحتة: الد ِّينِّ{ يَ وحمِّ  }َمالِّكِّ  اآلية الثالثة:
، وهو امللُك يف ذلك اليوم، والدين هو اجلزاء، ويوم الد ِّينِّ  يَ وحمِّ  َمالِّكِّ  ، فهو املالكُ ومعنامها متقاربٌ  {الد ِّينِّ  يَ وحمِّ 

{ يوم الد ِّينِّ  يَ وحمِّ  َمالِّكِّ الدين: هو يوم القيامة، يوم القيامة هو يوم اجلزاء، يوم البعث ويوم احلساب ويوم، }
ًئا لِّنَ فحسٍ  نَ فحسٌ  ََتحلِّكُ  اَل  يَ وحمَ ( 18) الد ِّينِّ  يَ وحمُ  َما أَدحرَاكَ  َما ُثَّ ( 17) الد ِّينِّ  يَ وحمُ  َما أَدحرَاكَ  }َوَماعظيم  َمحرُ  َشي ح  َواألح
 .{الد ِّينِّ  يَ وحمِّ  َمالِّكِّ }[، 19-17]االنفطار: لِلَِِّّّ{ يَ وحَمئِّذٍ 

كَ  اآلية الرابعة: كَ  نَ عحُبدُ  }إِّايَّ َتعِّنُي{ َوإِّايَّ [، هذه اآلية الرابعة واشتملت على مجلتني، اجلملة األوىل: 5]الفاحتة: َنسح
كَ } كَ }{ ومعناها: التوحيد، معناها: ال نعبد غريك، نَ عحُبدُ  إِّايَّ ال سواك، يعين معناها: ال نعبُد إالَّ  {نَ عحُبدُ  إِّايَّ

كَ }ال نعبُد إالَّ إايك، إذاً فهي دالٌَّة على معىن: "ال إله إالَّ هللا"،  إايك،  إله ال: "معىن على دالَّةٌ  هي {نَ عحُبدُ  إِّايَّ
؛ ألن معىن "ال إله إال  هللا": ال معبود حبقٍ  إالَّ هللا، كلُّ معبوٍد سوى هللا ابطٌل، من األحياء واألموات، "هللا إالَّ 

اجلن  والشجر واحلجر وكل  معبود، كلُّ ما يعبده املشركون فإنَّه معبوٌد ابلباطل، وهللا تعاىل من املالئكة واإلنس و 
كَ }هو املعبود احلقُّ،  كَ }فاهلل علََّمنا أن نقوَل:  {نَ عحُبدُ  إِّايَّ  .{نَ عحُبدُ  إِّايَّ

كَ } َتعِّنيُ  َوإِّايَّ  َسأَلحتَ  إَِّذا»يته البن عبَّاٍس: كذلك، ال نستعنُي سواك، يقول صلَّى هللا عليه وسلَّم يف وص  {َنسح
َألِّ  تَ َعنحتَ  َوإَِّذا هللَا، فَاسح َتعِّنح  اسح هللِّ  َفاسح كَ } ،«ابِّ َتعِّنيُ  َوإِّايَّ يعين: ال نستعني غريك، ال نستعني إالَّ أنت، ال  {َنسح

ا تكون ابملالك  ك، قال أهل العلم: هذه اجلملة تدلُّ على توحيد الربوبيَّة؛ ألنَّ االستعانة إَّنَّ نستعنُي إالَّ إايَّ
كَ } ُيستعاُن القادر على كل ِّ شيٍء، الذي بيده أزمَّةُ األمورِّ، بيده اخلري وبيده امللك، أمَّا من ال ميلك شيئاً ال  إِّايَّ

كَ  نَ عحُبدُ  َتعِّنيُ  َوإِّايَّ  هذه اآلية الرابعة. {َنسح
دِّنَ اآلية اخلامسة:  رَاطَ  }اهح َتقِّيَم{ الص ِّ ه، ندعوه بكل ِّ ركعة 6]الفاحتة: الحُمسح [، وهذا دعاء علََّمنا هللُا إايَّ

دِّنَ } {، نسأل هللا اُلداية إىل صراطه املستقيم وهو دين اإلسالم الذي تضمََّنه ودلَّ عليه القرآن ودلَّت عليه اهح
دِّنَ }السنَّة  دِّنَ }{، اهح "اي عبادي، كلُّكم ضالٌّ إالَّ َمن { توجُّهٌ إىل هللا بطلب اُلداية، يف احلديث القدسي : اهح
دِّنَ }، استهدوِن: يعين اطلبوا مين ِّ اُلدايَة، استهدوِن، فاملؤمن إذا قال: "، فاستهدوِنهدي حُتهُ  َراطَ  اهح  الص ِّ

َتقِّيمَ  هو يستهدي ربَُّه، يستهدي، يطلب من رب ِّه اُلداية، واُلداية إىل الصراط: معناها الداللة واإلرشاد،  {الحُمسح
ح يل وأرشدِن إىل صراطك املست دِّنَ }قيم، ومن معناها: وف ِّقحين وسد ِّدِن وأعين ِّ يعين: ُدلَّين وعل ِّمين وبني ِّ رَاطَ  اهح  الص ِّ

َتقِّيمَ  رَاطِّي{ َهَذا }َوَأنَّ صراط مستقيم، قال هللا يف اآلية األخرى اليت فيها التفصيل:  {الحُمسح [، 153]األنعام: صِّ
 }َوَأنَّ  -ى هللا عليه وسلَّمصلَّ –هذا: إشارة إىل دين اإلسالم الذي بعث هللا به رسله، وبعث به خاَتهم حممَّداً 

رَاطِّي َهَذا َتقِّيًما صِّ السبل األخرى: هي سبل املغضوب عليهم  ،[153:األنعام] {السُُّبلَ  تَ تَّبُِّعوا َواَل  فَاتَّبُِّعوهُ  ُمسح
 والضال ِّني وأشباههم.
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رَاطَ  هذا الصراُط صراُط املنَعمِّ عليهم [، الصراط املستقيم: يعين الطريق 7]الفاحتة: َعَليحهِّمح{ أَن حَعمحتَ  الَّذِّينَ  }صِّ
املستقيم الواضح السهل امليسَّر، وهو صراط املنَعم عليهم، هو صراُط عبادِّ هللا املنَعمِّ عليهم، هو طريُق املنَعمِّ 

 نح }َومَ عليهم، َمن هم املنَعمِّ عليهم؟ األنبياُء والصد ِّيقون والشهداُء والصاحلون، كما يف سورة النساء اآلية: 
د ِّيقِّنيَ  النَّبِّي ِّنيَ  مِّنَ  َعَليحهِّمح  الِلَُّ  أَن حَعمَ  الَّذِّينَ  َمعَ  َفُأولَئِّكَ  َوالرَُّسولَ  الِلََّ  يُطِّعِّ   َوالصَّاحلِِّّنَي{ َوالشَُّهَداءِّ  َوالص ِّ

ُر هذه اآلية من سورة الفاحتة، هذه هي اآلية السادسة: 69]النساء: رَاطَ }[، هؤالء هم، آيُة النساء تفس ِّ  صِّ
 .{َعَليحهِّمح  أَن حَعمحتَ  لَّذِّينَ ا

رَاطَ [، يعين: غري طريق، اهدِّن 7]الفاحتة: َعَليحهِّمح{ الحَمغحُضوبِّ  }َغريحِّ  ال طريق   َعَليحهِّمح  أَن حَعمحتَ  الَّذِّينَ  صِّ
جاء يف احلديث: [، واملغضوب عليهم: 7]الفاحتة: {الضَّال ِّنيَ  َواَل  َعَليحهِّمح  الحَمغحُضوبِّ  }َغريحِّ  َعَليحهِّمح  الحَمغحُضوبِّ 

أنَّ املغضوب عليهم هم اليهود الَّذين عرفوا احلقَّ ول يتَّبعوه بل عاندوا واستكربوا عن قبوله وعن ات ِّباع الرسول، 
والضال ون: هم النصارى الذين يعين ُلم عبادات وُلم أعمال يعملوَّنا يتعبَّدون هبا، منهم الرُّهبان، وممَّا ابتدعوه 

هم على غري هدًى، فكانوا بذلك ضال ِّني، ال يعرفون احلقَّ، فهم يعبدون هللا على غري بصريٍة الرهبانيَّة، ولكنَّ 
 وعلى غري علٍم.

فيجُب احلذُر من التشبُّه ابليهود والنصارى، فعلى العبد أن يعرف احلقَّ، واملنَعمِّ عليهم هم الذين عرفوا احلقَّ 
ا تتمُّ حبصول هاتني النعمتني  ، العلم -العلم والعمل–واتَّبعوه، عرفوا احلقَّ وعملوا به، فالسعادة والنعمة إَّنَّ

صناٍف: املنَعم عليهم، املغضوب عليهم، الضال ون، وهذه األصناف والعمل، فصار الناس يف هذه السورة ثالثة أ
أعماهم وأحواُلم وعواقبهم ومنهاهم ُمفصٌَّل يف القرآن، يف القرآن تفصيٌل ملا ُأمجَِّل يف هذه اآلايت، ويف هذه 

 . {الضَّال ِّنيَ  َواَل  َعَليحهِّمح  الحَمغحُضوبِّ  َغريحِّ }اآلية األخرية اآلية السابعة: 
دِّنَ }فتدبَّروها، على املسلم أن يتدبَّرها، إذا قال:  يتذكَّر ويستحضر ضرورته إىل هداية هللا، العبد يف ضرورٍة  {اهح

إىل هداية هللا، ينبغي أن يكثر من سؤال هللا اُلداية يف الصالة ويف خارج الصالة، يف الصالة يف قراءة الفاحتة، 
اهدِن الصراط املستقيم، اللهم اهدِن، يف سجوده، ادعُ ربَّك يف السجود، ويف سجوده يسأل ربَّه اُلداية، اللَّهم 

ولكن من طبع اإلنسان إذا الشيء صار يتكرَّر على ابله وعلى مسعه يعين ال يكون عنده كثري يعين اهتمام، 
ه ويشغله يف يتكرَّر يعين عادي عنده، لكن ينبغي لإلنسان أن يتذكَّر هذه املعاِن، ويدفع كلَّ ما يشو ُِّش علي

صالته ويصرفه عن تدبُّر ما يقول وما يقرأ، عن تدبُّر ما يقول من ذكر هللا، وتدبُّر ما يقرأه من سورة الفاحتة 
 ومن غريها.

ا هي أفضُل رُقيٍة، الرقية رقية املريض أفضل ما يُرَقى به  وممَّا يتعلَُّق هبذه السورة، يعين ينبغي التنبيه إليه، أَّنَّ
ة الفاحتة، فُتسمَّى الشافية، فيها يُقرَأُ تُقرَاُ اآلايت آيًة آيًة، ويُنَفُث على املريض، هذا أفضُل ما املريض هي سور 

[، واملعوذَتنيِّ، لكن 1]اإلخالص: َأَحٌد{ الِلَُّ  ُهوَ  }ُقلح يُقرَأُ، فإذا اإلنسان اشتكى، مع السور األخرى مثل: 
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 ، و{َأَحدٌ  الِلَُّ  ُهوَ  ُقلح }ون الرُّقية إذًا ابلفاحتة وهبذه السور سورة الفاحتة هي أفضل ما يُرَقى به املريُض، فتك

{ بَِّرب ِّ  أَُعوذُ  }ُقلح  ينفُث هبما يف يديه إذا اشتكى وميسُح  -صلَّى هللا عليه وسلَّم–[، كان النبُّ 1]الفلق: الحَفَلقِّ
 ما استطاَع من بدنه.


