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من ما أول الصأل في الفاتحة معنى الرحيم الرحمن الله بسم
والتاء كالكلما، شيء كل أول على أطلقت ثم به، يفتتح أن شأنه

فاتحة السورة هذه فسميت السمية، إلى الوصأفية من للنقل
المصحف، من الكاتب يكتبه ما أول هي إذ بها، افتتح لكونه الكتاب
نزل ما أول تكن لم وإن العزيز، الكتاب من التالي يتلوه ما وأول

في السم بهذا الشريفة السورة هذه اشتهرت القرآن. وقد من
في الواحدي أخرج مدنية. وقد وقيل مكية، هي النبوة. قيل أياما

قال: عنه الله رضي علي عن تفسيره في والثعلبي النزول، أسباب
أبي ابن العرش. وأخرج تحت كنز من بمكة الكتاب فاتحة نزلت
النبوة، دلئال في كلهما والبيهقي نعيم وأبو المصنف، في شيبة

الله رسول "أن شرحبيل بن عمر حديث من والواحدي والثعلبي
أوائال عند يجده ما خديجة إلى شكا لما وسلم عليه الله صألى

وحدي خلوت له: إذا فقال فأخبره ورقة إلى به فذهبت الوحي،
ًا فأنطلق محمد يا محمد يا محمد خلفي: يا نداء سمعت في هارب
ثم يقول ما تسمع حتى فاثبت أتاك إذا تفعل، فقال: ل الرض،

الرحمن الله قل: بسم محمد يا ناداه خل فلما فأخبرني، ائاتني
الدلئال في نعيم أبو الضالين" الحديث. وأخرج ول بلغ حتى الرحيم،

وأسلم سلمة بني فتيان أسلمت قال: لما سلمة بني من رجل عن
من تسمع أن لك له: هل عمرو امرأة قالت الجموح بن عمرو ولد

وكان العالمين، رب لله عليه: الحمد فقرأ فسأله عنه؟ روي ما أبيك
عن المصاحب في النباري بن بكر أبو الهجرة. وأخرج قبل ذلك

من به استدل ما جملة بمكة. فهذا نزلت الكتاب قال: فاتحة عبادة
بما بالمدينة نزلت إنها قال من بمكة. واستدل نزلت إنها قال

في العرابي بن سعيد وأبو المصنف، في شيبة أبي ابن أخرجه
هريرة أبي بن مجاهد طريق من الوسط في والطبراني معجمه،

ابن بالمدينة. وأخرج الكتاب" وأنزلت فاتحة أنزلت حين إبليس "رن
في نعيم وأبو المنذر، وابن حميد، بن وعبد المصنف، في شيبة أبي

الكتاب فاتحة قال: نزلت مجاهد عن طرق من وغيرهم الحلية
ًا بالمدينة ومرة بمكة مرة مرتين نزلت وقيل: إنها بالمدينة، جمع

أول في البخاري قال الكتاب الروايات. وتسمى: أما هذه بين
ويبدأ المصاحف، في بكتابها يبدأ لنه الكتاب أما التفسير: وسميت

عن القرآن فضائال في الضريس ابن الصلة. وأخرج في بقراءتها
ويقول: الكتاب أما يقول أن يكره كان سيرين بن محمد عن أيوب
الكتاب. فاتحة يقول الكتاب" ولكن أما تعالى: "وعنده الله قال

بها الصحابة وافتتحت القراءة، بها يفتتح لنها الفاتحة لها ويقال
تسميتها تفسيره: وصأح في كثير ابن الماما. قال المصحف كتابة

ركعة. كل في فتقرأ الصلة في تثنى قالوا: لنها المثاني، بالسبع
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وسلم عليه الله صألى النبي عن هريرة أبي حديث من أحمد وأخرج
وهي المثاني، السبع وهي القرآن، أما القرآن: "هي لما قال

عن هريرة أبي عن تفسيره في جرير ابن العظيم". وأخرج القرآن
وهي القرآن، أما قال: "هي وسلم عليه الله صألى الله رسول
في مردويه ابن نحوه المثاني". وأخرج السبع وهي الكتاب، فاتحة

ثقات. وروى وقال: كلهم حديثه، من والدارقطني تفسيره
قوله فسروا أنهم هريرة وأبي عباس وابن علي عن البيهقي

ًا حكاه كما أسمائاها جملة المثاني" بالفاتحة. ومن من تعالى: "سبع
الصلة. وسورة الحمد، وسورة والوافية، الكنز، سورة الكشاف في
الكتاب فاتحة يسمى كان عيينة بن سفيان أن الثعلبي أخرج وقد

ًا الثعلبي الواقية. وأخرج أنه كثير أبي بن يحيى بن الله عبد عن أيض
الكافية عن فقال الماما، خلف الفاتحة قراءة عن سائال سأله

أنها علمت أما قال: الفاتحة، الكافية!؟ السائال: وما قال تسال؟
ًا عنها. وأخرج سواها يكفي ول سواها عن تكفي الشعبي عن أيض

ً أن القرآن، بأساس فقال: عليك الخاصأرة، وجع إليه اشتكى رجل
في البيهقي الكتاب. وأخرج قال: فاتحة القرآن؟ أساس قال: وما

الله قال: "إن وسلم عليه الله صألى النبي عن أنس عن الشعب
كنوز من وقال: هي الكتاب، فاتحة علي به من فيما أعطاني

نحوه علي عن مسنده في راهويه بن إسحاق عرشي" وأخرج
ًا. وقد عشر اثني للفاتحة تفسيره في الدارقطني ذكر مرفوع

ًا تفسيره. في كثير ابن حكاه كما خلف بل آيات سبع وهي اسم
إل آيات سبع الكتاب فاتحة أن على المة القرطبي: أجمعت وقال

عن روي ما شاذ. وإل وهو ست أنها الجعفي حسين عن روي ما
شاذ وهو ثمان، عنده فهي آية، نعبد إياك جعل أنه عبيد بن عمرو

الله. وقد شاء إن سيأتي كما البسملة في اختلفوا انتهى. وإنما
النباري وابن الصلة، كتاب في نصر بن ومحمد حميد، بن عبد أخرج

بن وعثمان كعب بن أبي أن سيرين بن محمد عن المصاحف في
مسعود ابن يكتب ولم والمعوذتين، الكتاب فاتحة يكتبان كانا عفان
ًا بن الله عبد قال: كان إبراهيم عن حميد بن عبد منهن. وأخرج شيئ

لكتبت كتبتها وقال: لو المصحف، في الكتاب فاتحة يكتب ل مسعود
منها أحاديث، السورة هذه فضل في ورد شيء. وقد كل أول في
سعيد أبي حديث من والنسائاي داود وأبو وأحمد البخاري أخرجه ما
له:لعلمنك قال وسلم عليه الله صألى الله رسول "أن المعلى بن

قال: فأخذ المسجد"، من تخرج أن قبل القرآن في سورة أعظم
قلت إنك الله رسول قلت: يا المسجد من يخرج أن أراد فلما بيدي،

رب لله قال: "نعم: "الحمد القرآن؟ في سورة أعظم لعلمنك
أوتيته". الذي العظيم والقرآن المثاني السبع العالمين" هي
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النبي أن كعب بن أبي حديث من وصأححه والترمذي أحمد وأخرج
في ينزل لم سورة أعلمك أن له: "أتحب قال وسلم عليه الله صألى

ثم مثلها؟ الفرقان في ول الزبور في ول النجيل في ول التوراة
من المسند في أحمد وأخرج النسائاي الفاتحة". وأخرجه أنها أخبره
قال وسلم عليه الله صألى الله رسول جابر" أن بن الله عبد حديث
الله، رسول يا قلت: بلى القرآن؟ في سورة بأخير أخبرك له:أل

ابن إسناده تختمها". وفي حتى العالمين رب لله الحمد قال:إقرأ
بن الله ثقات. وعبد رجاله وبقية الئامة، كبار به احتج وقد عقيل،

وقيل: النصاري الجوزي، ابن قال كما العبدي هو هذا جابر
حديث من وغيرهما الصحيحين عساكر. وفي ابن قال كما البياضي

بأن أخبروه لما قال وسلم عليه الله صألى النبي "أن سعيد أبي
ًا رقى رجلً رقية" أنها يدريه كان الكتاب: وما بفاتحة سليم

حديث من سننه في والنسائاي صأحيحه، في مسلم الحديث. وأخرج
وعنده وسلم عليه الله صألى الله رسول قال: "بينا عباس ابن

ًا سمع إذ جبريل فقال: السماء إلى بصره جبريل فرفع فوقه، نقيض
فأتى ملك منه قال: فنزل قط، فتح ما السماء من فتح قد باب هذا

لم أوتيتهما قد بنورين فقال: أبشر وسلم عليه الله صألى النبي
تقرأ لن البقرة، سورة وخواتيم الكتاب، قبلك: فاتحة نبي يؤتهما

ًا وصأححه والترمذي، والنسائاي مسلم أوتيته" وأخرج إل منهما حرف
القرآن بأما فيها يقرأ لم صألة صألى هريرة: "من أبي حديث من

ًا، خداج فهي ضعيف بسند مسنده في البزار تامة". وأخرج غير ثلث
وضعت وسلم: "إذا عليه الله صألى الله رسول قال: قال أنس عن

أحد" فقد الله هو "قل الكتاب فاتحة وقرأت الفراش على جنبك
بسند الوسط في الطبراني الموت" وأخرج إل شيء كل من أمنت

الله صألى النبي مع قال: "كنت صأحبة له وكان زيد أبي عن ضعيف
ً فسمع المدينة، فجاج بعض في وسلم عليه بأما ويقرأ يتهجد رجل

ثم ختمها حتى فاستمع وسلم عليه الله صألى النبي فقاما القرآن،
سننه، في منصور بن سعيد مثلها". وأخرج القرآن في قال: ما

الله رسول أن الخدري سعيد أبي عن اليمان شعب في والبيهقي
سقم". كل من شفاء الكتاب قال: "فاتحة وسلم عليه الله صألى

ًا. هريرة أبي وحديث حديثه، من نحوه الشيخ أبو وأخرج مرفوع
عن ثقات رجاله بسند اليمان شعب في والبيهقي الدارمي، وأخرج

في وسلم عليه الله صألى الله رسول قال: قال عمير بن الملك عبد
داود وأبو أحمد داء". وأخرج كل من الكتاب: "شفاء فاتحة

والحاكم، جرير وابن والليلة، اليوما عمل في السني وابن والنسائاي
رسول أتى "أنه عمه عن التميمي الصلت بن خارجة عن وصأححه

ًا أقبل ثم وسلم عليه الله صألى الله قوما على فمر عنده، من راجع
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به تداوي ما أهله: أعندك فقال بالحديد، موثق مجنون رجل وعندهم
الكتاب فاتحة عليه قال: فقرأت بخير، جاء قد صأاحبكم فإن هذا!؟
أتفل ثم بزاقي أجمع وعشية، غدوة مرتين يوما كل في أياما ثلثة
وسلم عليه الله صألى النبي فأتيت شاة، مائاة فأعطاني فبرأ،

برقية أكلت فقد باطل، برقية أكل فمن فقال: كل، له ذلك فذكرت
قال: "فاتحة عباس ابن عن تفسيره في الفرياني حق". وأخرج

ضعيف بسند الوسط في الطبراني القرآن". وأخرج ثلث الكتاب
وسلم: "من عليه الله صألى الله رسول قال: قال عباس ابن عن
القرآن" وأخرج ثلث قرأ أحد" فكأنما الله هو "قل القرآن أما قرأ
إلى يرفعه عباس ابن عن ضعيف بسند مسنده في حميد بن عبد

القرآن". بثلثي تعدل الكتاب وسلم: "فاتحة عليه الله صألى النبي
في والبيهقي فضائاله، في الهروي ذر وأبو وصأححه، الحاكم وأخرج
مسير في وسلم عليه الله صألى النبي قال: "كان أنس عن الشعب

النبي إليه فالتفت جنبه، إلى أصأحابه من رجل فمشى فنزل له،
عليه فتل القرآن، بأفضل أخبرك فقال: أل وسلم عليه الله صألى

أبي عن والديلمي نعيم أبو العالمين"". وأخرج رب لله "الحمد
الكتاب وسلم: "فاتحة عليه الله صألى الله رسول قال: قال الدرداء
في جعلت الكتاب فاتحة أن ولو القرآن، من شيء يجزي ل ما تجزئ

فاتحة لفضلت الخرى الكفة في القرآن وجعل الميزان، كفة
عن فضائاله في عبيد أبو مرات". وأخرج سبع القرآن على الكتاب
ً الحسن وسلم: "من عليه الله صألى الله رسول قال: قال مرسل

والفرقان". والزبور والنجيل التوراة قرأ فكأنما الكتاب فاتحة قرأ
آية هي هل العلم أهل الرحيم" اختلف الرحمن الله - "بسم1

من آية بعض هي أو أولها، في كتبت سورة كل أول في مستقلة
أنها أو غيرها، دون فقط الفاتحة في كذلك هي أو سورة، كل أول

وأدلتها والقوال للفصل؟ كتبت وإنما الجميع في بآية ليست
بعض أنها على اتفقوا ذلك. وقد على الكلما موضع في مبسوطة

من آية بأنها والكوفة مكة قراء جزما النمل. وقد سورة في آية
والشاما والبصرة المدينة قراء سورة. وخالفهم كل ومن الفاتحة

قالوا: السور، من غيرها من ول الفاتحة من ل آية يجعلوها فلم
عن صأحيح بإسناد داود أبو أخرج والتبرك. وقد للفصل كتبت وإنما

فصل يعرف ل كان وسلم عليه الله صألى الله رسول أن عباس ابن
الحاكم الرحيم. وأخرجه الرحمن الله بسم عليه ينزل حتى السورة

"أن سلمة أما عن صأحيحه في خزيمة ابن المستدرك. وأخرج في
في الفاتحة أول في البسملة قرأ وسلم عليه الله صألى الله رسول
وفيه البلخي هارون بن عمرو إسناده آية" وفي وغيرها الصلة
ًا الدارقطني نحوه وروى ضعف، وقع هريرة. وكما أبي عن مرفوع
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الصلة. وقد في بها الجهر في الخلف وقع إثباتها في الخلف
صأحيحهما، في حبان وابن خزيمة وابن سننه، في النسائاي أخرج

قراءته في فجهر صألى "أنه هريرة أبي عن المستدرك في والحاكم
صألى الله برسول صألة لشبهكم فرغ: إني أن بعد وقال بالبسملة،

والبيهقي والخطيب الدارقطني وسلم" وصأححه عليه الله
الله رسول عباس:" أن ابن عن والترمذي داود أبو وغيرهم. وروى

الرحيم الرحمن الله ببسم الصلة يفتتح كان وسلم عليه الله صألى
في الحاكم أخرجه بذاك. وقد إسناده الترمذي: وليس "قال

عليه الله صألى الله رسول بلفظ: "كان عباس ابن عن المستدرك
صأحيح. وأخرج قال الرحيم" ثم الرحمن الله ببسم يجهر وسلم

صألى الله رسول قراءة عن سئل أنه أنس عن صأحيحه في البخاري
ًا، قراءته فقال: كانت وسلم عليه الله الرحمن الله بسم قرأ ثم مد

في أحمد الرحيم. وأخرج ويمد الرحمن ويمد الله بسم يمد الرحيم
في والحاكم صأحيحه، في خزيمة وابن السنن في داود وأبو المسند

عليه الله صألى الله رسول قالت: "كان أنها سلمة أما عن مستدركه
رب لله "الحمد الرحيم الرحمن الله بسم قراءته يقطع وسلم

الدارقطني: "" وقال الدين يوما * مالك الرحيم * الرحمن العالمين
الصلة في بالبسملة يجهر ل قال: بأنه من صأحيح. واحتج إسناده

الله صألى الله رسول قالت: "كان عائاشة عن مسلم صأحيح في بما
رب لله "الحمد بـ والقراءة بالتكبير، الصلة يفتتح وسلم عليه

النبي خلف قال: "صأليت أنس عن الصحيحين العالمين"". وفي
بـ يستفتحون فكانوا وعثمان وعمر بكر وأبي وسلم عليه الله صألى

الرحمن الله بسم يذكرون "ل العالمين"". ولمسلم رب لله "الحمد
نحوه السنن أهل آخرها". وأخرج في ول قراءة أول في الرحيم

من وجماعة الربعة الخلفاء ذهب هذا مغفل. وإلى بن الله عبد عن
مع أرجح الثبات ولكن أصأح كانت وإن الترك الصحابة. وأحاديث

ًا كونه إمكان مع سيما ول أولى به فالخذ صأحيح، مخرج من خارج
ًا، كونها أعني الذاتي، الثبات يقتضي وهذا الترك، تأويل قرآن

من بها يفتتح ما بقراءة الجهر عند بها الجهر أعني والوصأفي
ً أطرافه على والكلما البحث الصلة. ولتنقيح في السور استدلل

ًا ًا ورد ًا، وتعقب الباء هذا. ومتعلق غير موضع ودراية ورواية ودفع
له، مبدأ البسملة جعلت لما المناسب لنه أتلو أو أقرأ وهو محذوف

ًا قدره فمن بشأن الهتماما على بتقديمه الدللة غرضه كان متقدم
ًا قدره ومن الفعل، على بتأخيره الدللة غرضه كان متأخر

السم بشأن العناية من ذلك ضمن في يحصل ما مع الختصاص
يظهر وبهذا به، حصل التبرك لكون أهم به البداية أن إلى والشارة

ًا الفعل تقدير رجحان قوله يعارضه ول المقاما، هذا مثل في متأخر
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القراءة، مقاما المقاما ذلك خلق" لن الذي ربك باسم تعالى: "اقرأ
المقدر كون في النحو أئامة بين الخلف وأما أهم، بها المر فكان
ًا ً أو اسم أو للستعانة فائادة. والباء كثير بذلك يتعلق فل فعل

لمه، حذفت سمو أصأله الزمخشري. واسم الثاني ورجح للمصاحبة،
أوله في زادوا السكون على أوائالها بنوا التي السماء من كان ولما

الذال اللفظ وهو بالساكن، البتداء يقع لئل به نطقوا إذا الهمزة
عبيدة أبو قاله كما المسمى هو السم أن زعم ومن المسمى، على

الحشوية عن الرازي وحكاه فورك، وابن والباقلني وسيبويه
ًا غلط فقد والشعرية والكرامية ًا، غلط مع يعقل، ل بما وجاء بين

ول السنة من ول الكتاب من ل للعقل المخالفة يوجب ما ورود عدما
هو الذي السم بأن حاصأل الضروري العلم بل العرب، لغة من

مدلوله، هو الذي المسمى غير مؤلفة وحروف مقطعة أصأوات
من الصحيحين في ثبت الكلما. وقد علم في مبسوط والبحث

ًا وتسعين تسعة لله هريرة: "إن أبي حديث دخل أحصاها من اسم
بها" فادعوه الحسنى السماء وجل: "ولله عز الله الجنة" وقال

فله تدعوا ما أيا الرحمن ادعوا أو الله ادعوا تعالى: "قل وقال
على يطلق لم الوجود الواجب لذات علم الحسنى". والله السماء

التعريف أداة عنها وعوضت الهمزة حذفت إله وأصأله غيره،
كل على يقع الجناس الله أسماء من الحذف قبل فلزمت. وكان

والصعق، كالنجم بحق المعبود على غلب ثم باطل، أو بحق معبود
المختصة. العلما من وبعده الغالبة، العلما من الحذف قبل فهو

طريق على الرحمة من مشتقان الرحيم: إسمان والرحمن
ما جرير ابن كلما رحيم. وفي من مبالغة أشد ورحمن المبالغة،

والخرة الدنيا رحمن قالوا ولذلك هذا، على التفاق حكاية يفهم
المعنى. زيادة على تدل البناء زيادة أن تقرر الدنيا. وقد ورحيم
عربي والرحيم عبراني الرحمن والزجاج: إن النباري ابن وقال

في يستعمل لم الغالبة الصفات من غيرهما. والرحمن وخالفهما
رحمن مسيلمة في حنيفة بني قول وجل. وأما عز الله غير

كفرهم. قال في تعنتهم من باب الكشاف: إنه في فقال اليمامة،
الرحمة أنواع جميع في عاما اسم الفارسي: الرحمن علي أبو

الله قال المؤمنين، جهة في هو إنما والرحيم تعالى، الله به يختص
ًا" وقد بالمؤمنين تعالى: "وكان أحاديث. منها فضلها في ورد رحيم

كتاب في خزيمة وابن سننه في منصور بن سعيد أخرجه ما
من الشيطان قال: استرق عباس ابن عن والبيهقي البسملة

الرحيم. وأخرج الرحمن الله القرآن: بسم من آية أعظم الناس
عليه الله صألى الله رسول أن عمر ابن عن ضعيف بسند الدارقطني

بسم علي يلقي ما أول بالوحي جاءني إذا جبريل قال: "كان وسلم
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والحاكم تفسيره في حاتم أبي ابن الرحيم". وأخرج الرحمن الله
عباس ابن عن اليمان شعب في البيهقي وصأححه المستدرك، في
الله بسم عن وسلم عليه الله صألى النبي سأل عفان بن عثمان "أن

اسم وبين بينه وما الله، أسماء من اسم فقال: هو الرحيم الرحمن
ابن القرب". وأخرج من وبياضها العين سواد بين كما إل الكبر الله

وابن الحلية في نعيم وأبو مردويه وابن الكامل في عدي وابن جرير
ًا ضعيف بسند والثعلبي دمشق، تاريخ في عساكر سعيد أبي عن جد
عيسى وسلم: "إن عليه الله صألى الله رسول قال: قال الخدري

المعلم: اكتب له فقال لتعلمه، الكتاب إلى أمه أسلمته مريم ابن
الرحمن الله بسم وما عيسى، له فقال الرحيم، الرحمن الله بسم

الله، بهاء عيسى: الباء له فقال أدري، المعلم: ل قال الرحيم؟
رحمن والرحمن اللهة، إله والله مملكته، والميم سناه، والسين

بن إسماعيل إسناده الخرة" وفي رحيم والرحيم والخرة، الدنيا
في الجوزي ابن الحديث هذا أورد كذاب. وقد وهو يحيى

نزلت قال: لما جابر عن والثعلبي مردويه ابن الموضوعات. وأخرج
الريح، وسكنت المشرق، إلى الغيم هرب الرحيم الرحمن الله بسم
من الشياطين ورجمت بآذانها، البهائام وأصأغت البحر، وهاج

بارك إل شيء على تسمى ل أن وجلله بعزته الله وحلف السماء،
بسم نزلت قالت: لما عائاشة عن والديلمي نعيم أبو فيه. وأخرج

دويها، مكة أهل سمع حتى الجبال ضجت الرحيم الرحمن الله
ًا الله فبعث الجبال، محمد فقالوا: سحر أهل على أظل حتى دخان

الله بسم قرأ وسلم: "من عليه الله صألى الله رسول فقال مكة،
ًا الرحيم الرحمن ذلك يسمع ل أنه إل الجبال معه سبحت موقن

صألى الله رسول قال: قال مسعود ابن عن الديلمي منها". وأخرج
له الله كتب الرحيم الرحمن الله بسم قرأ وسلم: "من عليه الله
له ورفع سيئة، آلف أربعة عنه ومحا حسنة، آلف أربعة حرف بكل

محمد جعفر أبي عن الجامع في الخطيب درجة". وأخرج آلف أربعة
الله وسلم: "بسم عليه الله صألى الله رسول قال: قال علي بن

عن البحث ينبغي الحاديث كتاب". وهذه كل مفتاح الرحيم الرحمن
الله. وقد شاء إن البحث بعد يتبين بما عليها والكلما أسانيدها

عند منها الشارع بينها قد كثيرة مواطن في التسمية شرعت
ذلك.  وغير الجماع وعند الكل، وعند الذبيحة، وعند الوضوء،

الختياري، الجميل على باللسان الثناء لله" الحمد: هو - "الحمد2
يكن لم وإن الجميل على يكون فإنه المدح، فارق الختيار وبقيد

ًا الممدوح وشجاعته. وقال وقوته جماله على الرجل كمدح مختار
ًا الشكر من أخص والحمد إخوان، الكشاف: إنهما صأاحب وأعم مورد
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ًا. فمورد منه وغيرها. النعمة ومتعلقه فقط، اللسان الحمد متعلق
النعمة. وقيل: ومتعلقه والركان، والجنان اللسان الشكر ومورد

من يكون ل باللسان ثناء كل لن الشكر، كمورد الحمد مورد إن
واستهزاء. سخرية بل بحمد ليس الجوارح موافقة مع القلب صأميم
أن يستلزما ل الحمد في والجوارح القلب موافقة اعتبار بأن وأجيب

ًا يكون ًا- وفرق بل له مورد وتعريفه والشطر الشرط بين شرط
أن معنى على سبحانه بالرب مختصة وأنها الحمد أفراد لستغراق

أن على أو وجل، عز الله هو المنعم لن به، اعتداد ل غيره حمد
ًا. ورجح الحصر فيكون الكامل الفرد هو حمده صأاحب ادعائاي

والصواب الستغراق، ل الجنس تعريف هو هنا التعريف أن الكشاف
مرتفع كله" وهو الحمد لك الحديث: "الله في جاء ذكرناه. وقد ما

المصدرية على النصب الله. وأصأله وهو الظرف وخبره بالبتداء
إلى عنه فعدل العرب، تنصبها التي المصادر كسائار فعله بإضمار
الجمل من المستفاد والثبات الدواما على الدللة لقصد الرفع

الفعلية، الجمل تفيدهما اللذين والتجدد الحدوث دون السمية
ابن الختصاص. قال لما هي الشريف السم على الداخلة واللما

أن عباده أمر ضمنه وفي نفسه، على به أثنى ثناء جرير: الحمد
الحمد اتحاد رجح ثم لله، الحمد قال: قولوا فكأنه عليه، يثنوا

ً والشكر المعرفة أهل جميع حاصأله: أن بما ذلك على مستدل
ً يوقعون العرب بلسان ابن الخر. قال مكان والشكر الحمد من كل

أن المتأخرين العلماء من كثير عند اشتهر لنه نظر كثير: وفيه
والمتعدية. اللزمة بصفاته المحمود على بالقول الثناء هو الحمد

والركان واللسان بالجنان ويكون المتعدية على إل يكون ل والشكر
لغة في الحمد معنى إلى هذا مثل في المرجع أن يخفى انتهى. ول

يرد ل ذلك فإن المتأخرين، العلماء من جماعة قاله ما إلى ل العرب
حقيقة للحمد يثبت لم إذا هذا الحجة، به تقوما ول جرير، ابن على

ابن عن حاتم أبي ابن أخرج تقديمها. وقد وجب ثبتت فإن شرعية،
فما الله، إل إله ول الله سبحان علمنا عمر: قد قال: قال عباس
حاتم أبي ابن لنفيه. وروى رضيها علي: كلمة فقال لله؟ الحمد
ًا العبد قال وإذا الشكر، كلمة لله قال: الحمد أنه عباس ابن عن أيض

عباس ابن عن جرير وابن هو عبدي. وروى قال: شكرني لله الحمد
ًا له والقرار له والستحذاء لله الشكر هو لله قال: الحمد أنه أيض

بن الحكم عن جرير ابن ذلك. وروى وغير وابتدائاه وهدايته بنعمه
وسلم: "إذا عليه الله صألى النبي قال: قال صأحبة له وكانت عمير،
عبد فزادك". وأخرج الله شكرت فقد العالمين رب لله الحمد قلت

الصأول نوادر في الترمذي والحكيم المصنف في الرزاق
مسند في والديلمي الدب في والبيهقي الغريب في والخطابي
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صألى الله رسول عن العاص بن عمرو بن الله عبد عن الفردوس
ل عبد الله شكر ما الشكر راس قال: "الحمد أنه وسلم عليه الله

الرحمن عبد أبي عن حاتم أبي وابن المنذر ابن يحمده". وأخرج
وأفضل شكر تفعله خير وكل والصياما شكر، قال: "الصلة الحبلي
عن ضعيف بسيد الوسط في الطبراني الحمد". وأخرج الشكر

عليه الله صألى الله رسول ناقة قال: "سرقت سمعان بن النواس
رآها فلما فرجعت، ربي لشكرن علي الله ردها فقال: لئن وسلم

عليه الله صألى الله رسول يحدث هل فانتظروا لله، قال: الحمد
ًا وسلم قد الله رسول فقالوا: يا نسي أنه فظنوا صألة، أو صأوم

الحمد أقل قال: ألم ربي، لشكرن علي الله ردها قلت: لئن كنت
أحمد أخرجه أحاديث. منها: ما الحمد فضل في ورد لله؟". وقد
عن المفرد الدب في والبخاري وصأححه، والحاكم والنسائاي

حمدت محامد أنشدك أل الله رسول يا قال: قلت سريع بن السود
الحمد". وأخرج يحب ربك إن فقال: "أما وتعالى؟ تبارك ربي بها

عن والبيهقي حبان وابن ماجه وابن والنسائاي وحسنه الترمذي
ل الذكر وسلم: "أفضل عليه الله صألى الله رسول قال: قال جابر

والبيهقي ماجه ابن لله". وأخرج الحمد الدعاء وأفضل الله، إل إله
وسلم: عليه الله صألى الله رسول قال: قال أنس عن حسن بسند

أعطى الذي كان إل لله الحمد فقال نعمة عبد على الله أنعم "ما
الصأول نوادر في الترمذي الحكيم أخذ". وأخرج مما أفضل

وسلم عليه الله صألى النبي عن أنس عن تفسيره في والقرطبي
قال ثم أمتي من رجل يد في بحذافيرها كلها الدنيا أن قال: "لو

لكان القرطبي: معناه ذلك". قال من أفضل الحمد لكان لله، الحمد
ل الحمد ثواب لن الدنيا، نعم من عليه نعمة أكبر الحمد إلهامه
عن اليمان شعب في البيهقي يبقى. وأخرج ل الدنيا ونعيم يفنى،

ينعم عبد من وسلم: "ما عليه الله صألى الله رسول قال: قال جابر
في الرزاق عبد منها". وأخرج أفضل الحمد كان إل بنعمة عليه

ًا. وأخرج الحسن عن نحوه المصنف وأحمد والنسائاي مسلم مرفوع
عليه الله صألى الله رسول قال: قال الشعري مالك أبي من

الميزان" الحديث. تمل لله والحمد اليمان، شطر وسلم: "الطهور
عن مردويه وابن وحسنه والترمذي وأحمد منصور بن سعيد وأخرج

قال: وسلم عليه الله صألى الله رسول أن سليم بني من رجل
تمل أكبر والله الميزان تمل لله والحمد الميزان، نصف الله "سبحان

نصف والصوما اليمان نصف والطهور والرض السماء بين ما
قال: قال عمر بن الله عبد عن الترمذي الحكيم الصبر". وأخرج

والحمد الميزان، نصف وسلم: "التسبيح عليه الله صألى الله رسول
تخلص حتى حجاب الله دون لها ليس الله إل إله ول تملؤه، لله
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الله صألى الله رسول قال: قال أنس عن البيهقي إليه". وأخرج
شيء وما الشيطان، من والعجلة الله، من وسلم: "التأني عليه
الحمد". وأخرج من الله إلى أحب شيء وما الله، من معاذير أكثر
رسول قال: قال أنس بن أبان عن والديلمي السنة في شاهين ابن
كل ثمن والحمد الجنة، ثمن وسلم: "التوحيد عليه الله صألى الله

حبان وابن السنن أهل بأعمالهم". وأخرج الجنة ويتقاسمون نعمة،
عليه الله صألى الله رسول قال: قال هريرة أبي عن والبيهقي

أقطع". وأخرج فهو الله بحمد فيه يبدأ ل بال ذي أمر وسلم: "كل
عليه الله صألى الله رسول "أن عمر ابن عن سننه في ماجه ابن

ًا أن حدثهم وسلم ينبغي كما الحمد لك رب قال: يا الله عباد من عبد
يكتبانها، كيف الملكان يدر فلم سلطانك، وعظيم وجهك لجلل

ًا إن ربنا فقال: يا السماء إلى فصعدا ندري ل مقالة قال قد عبد
عبدي؟ قال عبده: ماذا قال بما أعلم وهو الله قال نكتبها، كيف

وعظيم وجهك لجلل ينبغي كما الحمد قال: لك إنه رب قال: يا
يلقاني حتى عبدي قال كما لهما: اكتباها الله فقال سلطانك،

صألى الله رسول قال: قال أنس عن مسلم بها". وأخرج وأجزيه
فيحمده الكلة يأكل أن العبد عن ليرضى الله وسلم: "إن عليه الله

في العالمين" قال عليها". "رب فيحمده الشربة يشرب أو عليها
إل غيره في يقال ول تعالى، الله أسماء من اسم الصحاح: الرب

الكشاف: في للملك. وقال الجاهلية في قالوه وقد بالضافة،
من رجل يربني سفيان: لن لبي صأفوان قول المالك. ومنه الرب

كلما نحو ذكر ثم هوازن، من رجل يربني أن من إلي أحب قريش
قوله ومنه السيد، تفسيره: والرب في القرطبي الصحاح. قال

ربها"، المة تلد الحديث: "أن ربك" وفي عند تعالى: "اذكرني
المعبود. قال: والرب والقائام والجابر والمدبر والرب: المصلح

بالت من هان لقد برأسه الثعلبان يبول الشاعر: أرب قول ومنه
الله سوى موجود كل وهو العالم، و"العالمين": جمع الثعالب عليه

بن الحسين قاله عالم، زمان كل قتادة. وقيل: أهل قاله تعالى،
الفراء والنس. وقال الجن عباس: العالمون ابن الفضل. وقال

والجن، أمم: النس، أربعة وهم يعقل عمن عبارة عبيد: العالم وأبو
إنما الجمع هذا لن عالم، للبهائام يقال والشياطين. ول والملئاكة،

وذكر تفسيره في القرطبي القوال هذه يعقل. حكى ما جمع هو
لكل شامل لنه القوال هذه أصأح الول القول وقال: إن أدلتها

العالمين رب وما فرعون تعالى: " قال قوله دليله وموجود، مخلوق
العلم من مأخوذ " وهو بينهما وما والرض السماوات رب * قال

كل الزجاج. وقال: العالم قال كذا موجده، على يدل لنه والعلمة
على جمعه يكون هذا انتهى. وعلى والخرة الدنيا في الله خلقه ما
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ًا بالعقلء المختصة الصيغة هذه غيرهم. وقال على للعقلء تغليب
على الدللة وهي فيه، الوصأفية لمعنى ذلك الكشاف: ساغ في

الفريابي عنه عباس ابن قول من تقدما ما أخرج العلم. وقد معنى
والحاكم حاتم أبي وابن المنذر وابن جرير وابن حميد بن وعبد

ابن مجاهد. وأخرجه عن جرير وابن حميد بن عبد وصأححه. وأخرجه
ابن عن حاتم أبي وابن جبير ابن جبير. وأخرج بن سعيد عن جرير

كله: الخلق العالمين" قال: إله تعالى: "رب قوله في عباس
ومن فيهن ومن كلهن فيهن: والرضون ومن كلهن السموات

يعلم.  ل ومما يعلم مما بينهن

القرطبي: وصأف تفسيرها. قال تقدما الرحيم" قد - "الرحمن3
كان لما لنه الرحيم، الرحمن بأنه العالمين رب بعد تعالى نفسه

تضمن لما الرحيم بالرحمن قرنه ترهيب العالمين برب اتصافه في
فيكون إليه، والرغبة منه الرهبة بين صأفاته في ليجمع الترغيب من

أنا أني عبادي تعالى: " نبئ قال كما وأمنع طاعته على أعون
" وقال: "غافر الليم العذاب هو عذابي * وأن الرحيم الغفور
أبي عن مسلم صأحيح العقاب". وفي شديد التوب وقابل الذنب
المؤمن يعلم قال: "لو وسلم عليه الله صألى الله رسول أن هريرة

ما الكافر يعلم ولو أحد، جنته في طمع ما العقوبة من الله عند ما
عبد أخرج أحد" انتهى. وقد جنته من قنط ما الرحمة من الله عند
العالمين" قال: ما رب لله قوله: "الحمد في قتادة عن حميد بن

نفسه.  قال: مدح الرحيم، الرحمن قوله وفي خلقه، من وصأف

وملك ومالك ملك " قرئ الدين يوما - " مالك4 الفاتحة بقية ذكر ثم
ملك أبلغ أيما العلماء اختلف الفعل. وقد بصيغة وملك اللما بسكون

مالك، ملك كل إذ مالك، من وأبلغ أعم ملك فقيل: إن مالك؟ أو
ًا، مالك كل وليس ملكه في المالك على نافذ الملك أمر ولن ملك
ورجحه والمبرد عبيد أبو قاله الملك، تدبير عن إل ينصرف ل حتى

ًا يكون لنه أبلغ الزمخشري. وقيل: مالك وغيرهم، للناس مالك
ًا أبلغ فالمالك ًا حاتم: إن أبو وأعظم. وقال تصرف في أبلغ مالك

لن مالك، من المخلوقين مدح في أبلغ ملك. وملك من الخالق مدح
ًا تعالى الله كان وإذا ملك، غير يكون قد المخلوقين من المالك مالك

ًا. واختار كان لكل أن العربي. والحق بن بكر أبو القاضي هذا ملك
يقدر فالمالك الخر، في يوجد ل أخصية نوع الوصأفين من واحد
بالبيع له مالك هو بما التصرفات من الملك عليه يقدر ل ما على

المالك عليه يقدر ل ما على يقدر والملك ونحوها، والعتق والهبة
مصالح ورعاية وحياطته الملك تدبير إلى العائادة التصرفات من

أقوى والملك المور، بعض في الملك من أقوى فالمالك الرعية،
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إلى بالنسبة الوصأفين بين المور. والفرق بعض في المالك من
لفعله. ويوما صأفة والمالك لذاته، صأفة الملك أن سبحانه الرب

ما أدراك قال: " وما كما لعباده سبحانه الرب من الجزاء الدين: يوما
لنفس نفس تملك ل * يوما الدين يوما ما أدراك ما * ثم الدين يوما

طريق على الظرف إلى الضافة " وهذه لله يومئذ والمر شيئا
كان وإن الدين ويوما الدار، أهل الليلة سارق كقولهم: يا التساع
ًا المستقبل إلى معناه في وما الفاعل اسم يضاف فقد متأخر

ًا ضارب كقولك: هذا ًا. وقد زيد "أن سلمة أما عن الترمذي أخرج غد
نحوه ألف". وأخرج بغير ملك يقرأ كان وسلم عليه الله صألى النبي

ًا: "أن أنس عن والترمذي أحمد أنس. وأخرج عن النباري ابن أيض
يقرأون كانوا وعثمان وعمر بكر وأبا وسلم عليه الله صألى النبي
ًا. عمر ابن عن منصور بن سعيد نحوه باللف". وأخرج مالك مرفوع

ًا نحوه وأخرج عن داود وأبو حميد بن وعبد تفسيره في وكيع أيض
ًا مرسلً. وأخرجه يرفعه الزهري وعبد تفسيره في الرزاق عبد أيض

ًا المسيب ابن عن داود وأبو حميد بن هذا روي مرسلً. وقد مرفوع
عن وصأححه الحاكم الول. وأخرج من أرجح فهو كثيرة، طرق من
مالك يقرأ كان وسلم عليه الله صألى الله رسول هريرة: "أن أبي
مسعود ابن عن الكبير في الطبراني رواه الدين" وكذا يوما

ًا. وأخرج وناس مسعود ابن عن وصأححه والحاكم جرير ابن مرفوع
ابن رواه الحساب. وكذا بيوما الدين يوما فسروا أنهم الصحابة من

بن وعبد الرزاق عبد عباس. وأخرج ابن عن حاتم أبي وابن جرير
العباد الله يدين يوما الدين قال: يوما قتادة عن جرير وابن حميد

بأعمالهم. 

الياء، بتشديد وغيرهم السبعة نستعين" قراءة وإياك نعبد - "إياك5
والرقاشي الفضل وقرأ الكسر، مع بتخفيفها فايد بن عمرو وقرأ
وهي الموضعين في هياك الغنوي السوار أبو وقرأ الهمزة، بفتح
الكاف من يلحقه وما إيا هو المنفصل مشهورة. والضمير لغة

محل ول والتكلم، والغيبة الخطاب لبيان حروف هي والياء والهاء
لقصد الفعل على وتقديمه الجمهور، إليه ذهب كما العراب من لها

بين تزاحم ول لهما أنه والصواب وقيل: للهتماما، الختصاص،
نعبد ل بالستعانة ونخصك بالعبادة المقتضيات. والمعنى: نخصك

والتذلل. قال الخضوع غايات أقصى والعبادة نستعينه، ول غيرك
والخضوع المحبة كمال يجمع عما عبارة الشرع كثير: وفي ابن

الكلما لن اللتفات، لقصد الخطاب إلى الغيبة عن وعدل والخوف،
السامع لنشاط تطرية أحسن كان آخر إلى أسلوب من نقل إذا

ًا وأكثر في بالنون المعاني. والمجيء علم في تقرر كما له إيقاظ
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العباد، من جنسه وعن نفسه عن الداعي من الخبار لقصد الفعلين
ًا كان لما المقاما وقيل: إن ًا الواحد به يستقل لم عظيم استقصار

ًا لنفسه لتعظيم ل التواضع لقصد بالنون فالمجيء لها، واستصغار
إلى وسيلة الولى لكون الستعانة على العبادة وقدمت النفس،
وإطلق المطالب، لتحصيل سبب الوسائال وتقديم الثانية،

عن حاتم أبي وابن جرير ابن أخرج التعميم. وقد لقصد الستعانة
ل ربنا يا ونخاف نوحد نعبد": يعني "إياك قوله في عباس ابن

ابن كلها. وحكى أمورنا وعلى طاعتك على نستعين وإياك غيرك،
أن نستعين": يأمركم وإياك نعبد "إياك في قال أنه قتادة عن كثير

مسلم صأحيح أمركم. وفي على تستعينوه وأن العبادة له تخلصوا
عن هريرة أبي عن أبيه عن الرحمن عبد بن المعلى حديث من

تعالى: قسمت الله وسلم: "يقول عليه الله صألى الله رسول
لعبدي ونصفها لي فنصفها نصفين، عبدي وبين بيني الصلة

العالمين" قال: رب لله "الحمد العبد قال إذا سأل، ما ولعبدي
عبدي، علي الرحيم" قال: أثنى "الرحمن قال وإذا عبدي، حمدني

قال: "إياك فإذا عبدي، الدين" قال: مجدني يوما قال: "مالك فإذا
سأل، ما ولعبدي عبدي وبين بيني نستعين" قال: هذا وإياك نعبد
عليهم أنعمت الذين * صأراط المستقيم الصراط قال: " اهدنا فإذا
ما ولعبدي لعبدي " قال: هذا الضالين ول عليهم المغضوب غير

ًا والباوردي البغوي القاسم أبو سأل". وأخرج معرفة في مع
بن أنس عن الدلئال في نعيم وأبو الوسط في والطبراني الصحابة

وسلم عليه الله صألى الله رسول مع قال: "كنا طلحة أبي عن مالك
نعبد إياك الدين يوما مالك يقول: يا فسمعته العدو فلقي غزاة في

الملئاكة بها فتضر تصرع الرجال رأيت قال: فلقد نستعين، وإياك
خلفها".  ومن يديها بين من

السراط وقرأ بالصاد، الجمهور المستقيم" قرأه الصراط - "اهدنا6
هنا، كما بنفسه فعلها يتعذر قد والهداية بالزاي، والزراط بالسين،

وهداه قوله: "اجتباه بإلى يتعدى النجدين" وقد وكقوله: "وهديناه
لتهدي الجحيم" "وإنك صأراط إلى مستقيم" "فاهدوهم صأراط إلى
الذي لله كقوله: "الحمد باللما يتعدى مستقيم" وقد صأراط إلى

أقوما" قال هي للتي يهدي القرآن هذا لهذا" "إن هدانا
أو الرشاد انتهى. وهي بإلى أو باللما يتعدى أن الزمخشري: أصأله

معنى بين المتأخرين من كثير الدللة. وفرق أو اللهاما أو التوفيق
والثاني الدللة، الول فقالوا: معنى المتعدي وغير بنفسه المتعدي

كقوله الزيادة طلب معناه المهتدي من الهداية اليصال. وطلب
لنهدينهم فينا جاهدوا هدى" "والذين زادهم اهتدوا تعالى: "والذين



1

الفاتحة سورة

أهل من المة جرير: أجمعت ابن قال سبلنا" والصراط: الطريق،
ًا التأويل الواضح الطريق المستقيم: هو الصراط أن على جميع

العرب. قال: ثم جميع لغة في كذلك وهو فيه، اعوجاج ل الذي
باستقامته المستقيم فتصف فتستعمله الصراط العرب تستعير

عن الذهبي وتعقبه وصأححه الحاكم أخرج باعوجاجه. وقد والمعوج
"اهدنا قرأ وسلم عليه الله صألى الله رسول "أن هريرة أبي

بن وعبد منصور بن سعيد المستقيم" بالصاد". وأخرج الصراط
الصراط قرأ "أنه عباس ابن عن تاريخه في والبخاري حميد

السراط يقرأ كان أنه كثير ابن عن النباري ابن بالسين". وأخرج
ًا بالسين. وأخرج قال بالزاي الزراط يقرأ كان أنه حمزة عن أيض

حاتم أبي ابن القين. وأخرج وبني وكلب لعذرة لغة الفراء: وهي
يقول: ألهمنا المستقيم الصراط قال: "اهدنا أنه عباس ابن عن

وكيع نحوه. وأخرج المنذر وابن عنه جرير ابن الحق". وأخرج دينك
بن جابر عن وصأححه والحاكم المنذر وابن جرير وابن حميد بن وعبد
السماء بين مما أوسع وهو السلما دين قال: "هو أنه الله عبد

ًا نحوه عباس. وأخرج ابن عن جرير ابن نحوه والرض". وأخرج أيض
وحسنه والترمذي أحمد الصحابة. وأخرج من وناس مسعود ابن عن

وصأححه، والحاكم الشيخ وأبو المنذر وابن جرير وابن والنسائاي
سمعان بن النواس عن اليمان شعب في والبيهقي مردويه وابن
ً الله قال: "ضرب وسلم عليه الله صألى الله رسول عن ًا مثل صأراط

ًا، مفتحة، أبواب فيهما سوران الصراط جنبتي وعلى مستقيم
أيها يقول: يا داع الصراط باب وعلى مرخاة، ستور البواب وعلى
ًا الصراط ادخلوا الناس فوق من يدعو وداع تفرقوا، ول جميع

ًا يفتح أن النسان أراد فإذا الصراط، قال: البواب تلك من شيئ
تلجه" فالصراط: السلما، تفتحه إن فإنك تفتحه ل ويحك

وذلك الله، المفتحة: محارما والبواب الله، والسوران: حدود
فوق: واعظ من والداعي الله، الصراط: كتاب رأس على الداعي

إخراجه: وهو بعد كثير ابن مسلم. قال كل قلب في تعالى الله
وأبو المنذر وابن حميد بن وعبد وكيع صأحيح. وأخرج حسن إسناد

ابن عن اليمان شعب في والبيهقي وصأححه والحاكم النباري بكر
جرير وابن حميد بن عبد الله". وأخرج كتاب قال: "هو أنه مسعود

العالية أبي عن عساكر وابن عدي وابن حاتم أبي وابن المنذر وابن
بعده. من وصأاحباه وسلم عليه الله صألى الله رسول قال: هو

مثله. وروى عباس ابن عن العالية أبي عن وصأححه الحاكم وأخرج
المستقيم قال: الصراط أنه عياض بن الفضيل عن القرطبي

روي ما انتهى. وجميع أولى والعموما خاص قال: وهذا الحج، طريق
بعضه يصدق الفضيل عن المروى هذا عدا ما الية هذه تفسير في
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الحق. اتبع فقد النبي أو القرآن أو السلما اتبع من فإن بعض، على
الية هذه بتأويل أولى هو فقال: والذي هذا نحو جرير ابن ذكر وقد

ًا عندي من له ووفقت ارتضيته، ما على للثبات وفقنا به، معين
الصراط هو وذلك وعمل، قول من عبادك من عليه أنعمت

النبيين من عليه الله أنعم ممن إليه وفق من لن المستقيم،
وتصديق للسلما وفق فقد والصالحين والشهداء والصديقين

عما والنزجار به الله أمره بما والعمل بالكتاب، والتمسك الرسل،
ومنهاج وسلم عليه الله صألى النبي منهاج واتباع عنه، زجره

المستقيم الصراط من ذلك وكل صأالح، عبد وكل الربعة الخلفاء
انتهى. 

الضالين" ول عليهم المغضوب غير عليهم أنعمت الذين - "صأراط7
من فيه لما التوكيد وفائادته الول، من بدل أنه على صأراط انتصب
اليضاح، وفائادته بيان، عطف يكون أن ويجوز والتكرير، التثنية
قال: حيث النساء سورة في المذكرون هم عليهم الله أنعم والذين
من عليهم الله أنعم الذين مع فأولئك والرسول الله يطع " ومن
* رفيقا أولئك وحسن والصالحين والشهداء والصديقين النبيين

كل ليشمل النعاما " وأطلق عليما بالله وكفى الله من الفضل ذلك
على عليهم أنعمت الذين من بدل عليهم المغضوب وغير إنعاما،
ذلك، من والسلمة اليمان نعمة النعمتين بين جمعوا أنهم معنى
إلى بالضافة تتعرف ل غير كون مع للمعرفة صأفة جعله وصأح

لشتهار مبهمة غير هنا لنها البهاما، من فيها لما المعارف
القرطبي: الشدة، قال اللغة في الجنسين. والغضب بين المغايرة

لشدتها. الخبيثة والغضوب: الحية الخلق، شديد غضوب: أي ورجل
ذاته، صأفة فهو العقوبة الله: إرادة صأفة في الغضب قال: ومعنى

الرب" غضب لتطفئ الصدقة الحديث: "إن ومنه العقوبة، نفس أو
العصاة من النتقاما إرادة الكشاف: هو في فعله. قال صأفة فهو

على غضب إذا الملك يفعله ما بهم يفعل وأن بهم، العقوبة وإنزال
الولى أن الثانية، وعليهم الولى عليهم بين والفرق يده، تحت من
النيابة على رفع محل في والثانية المفعولية، على نصب محل في
من المفهوما للنفي الضالين" تأكيد "ول قوله في الفاعل. ول عن

عن الذهاب القرطبي: هو قال العرب لسان في والضلل غير،
غاب، الماء: أي في اللبن ضل ومنه الحق، وطريق القصد سنن
ًا. وأخرج وصأرنا بالموت غبنا " أي الرض في ضللنا " أإذا ومنه تراب
عن المنذر وابن حميد بن وعبد منصور بن وسعيد سعيد وأبو وكيع
غير عليهم أنعمت من -صأراط يقرأ كان أنه الخطاب بن عمر

حميد بن وعبد عبيد أبو الصالحين- وأخرج وغير عليهم المغضوب
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أنه الحسن عن النباري، كذلك. وأخرج قرأ الزبير بن الله عبد أن
ابن الياء. وأخرج وإثبات والميم الهاء بكسر عليهمي يقرأ كان

وإلحاق والميم الهاء بضم عليهمو يقرأ كان أنه العوج عن النباري
ًا الواو. وأخرج الهاء بكسر عليهمو يقرأ كان أنه كثير ابن عن أيض

ًا الواو. وأخرج إلحاق مع الميم وضم قرأ أنه إسحاق أبي عن أيض
داود أبي ابن الواو. وأخرج إلحاق غير من والميم الهاء بضم عليهم

السابقة. وأخرج عمر كقراءة يقرآن كانا أنهما والسود عكرمة عن
الذين قوله: "صأراط في عباس ابن عن حاتم أبي وابن جرير ابن

الملئاكة من عليهم أنعمت من عليهم" يقول: طريق أنعمت
وعبدوك أطاعوك الذين والصالحين والشهداء والصديقين والنبيين

بن عبد المؤمنون. وأخرج أنهم عباس ابن عن جرير ابن وأخرج
عليهم" أنعمت الذين قوله: "صأراط في أنس بن الربيع عن حميد
الضالين" اليهود. "ول عليهم" قال المغضوب النبيون. "غير قال
ًا مثله. وأخرج مجاهد عن حميد بن عبد النصارى. وأخرج قال أيض
وعبد مسنده في وأحمد الرزاق عبد مثله. وأخرج جبير بن سعيد عن
الله عبد عن الشيخ وأبو المنذر وابن والبغوي جرير وابن حميد بن
عليه الله صألى الله رسول سمع من قال: "أخبرني شقيق بن

القين بني من رجل وسأله له، فرس على القرى بوادي وهو وسلم
قال: فمن اليهود، قال الله؟ رسول يا عليهم المغضوب فقال: من
بن الله عبد عن مردويه ابن النصارى". وأخرجه قال الضالون؟

وسلم عليه الله صألى الله رسول قال: سألت ذر أبي عن شقيق
بن الله عبد عن جرير وابن حميد بن وعبد وكيع فذكره. وأخرجه

أهل يحاصأر وسلم عليه الله صألى الله رسول قال: "كان شقيق
من أخبرني فيه يذكر ولم آخره، رجل" إلى له فقال القرى وادي
بن الله عبد عن الشعب في البيهقي كالول. وأخرجه النبي سمع

قال: "أتيت أنه له عم ابن عن القين بني من رجل عن شقيق
بن سفيان وسلم" فذكره. وأخرجه عليه الله صألى الله رسول
أن خالد أبي بن إسماعيل عن منصور بن وسعيد تفسيره في عيينة
عليهم: اليهود، قال: "المغضوب وسلم عليه الله صألى النبي

والترمذي حميد بن وعبد أحمد والضالون: النصارى". وأخرجه
في حبان وابن حاتم أبي وابن المنذر وابن جرير ابن وحسنه
عليه الله صألى الله رسول قال: قال حاتم بن عدي عن صأحيحه

النصارى". الضالين وإن اليهود، هم عليهم المغضوب وسلم: "إن
عن والطبراني وصأححه والحاكم حبان وابن داود وأبو أحمد وأخرج
جالس وأنا وسلم عليه الله صألى الله رسول بي قال: "مر الشريد

يدي ألية على واتكأت ظهري خلف اليسرى يدي وضعت وقد هكذا،
ذكره بعد كثير ابن عليهم؟" قال المغضوب قعدة فقال: أتقعد



1

الفاتحة سورة

وله طرق، من هذا عدي حديث روي حاتم: وقد بن عدي لحديث
التفسير هذا إلى انتهى. والمصير ذكرها يطول كثيرة ألفاظ
السلف. قال من التفسير أئامة عليه أطبق الذي وهو متعين، النبوي

ًا أعلم حاتم: ل أبي ابن المغضوب تفسير في المفسرين بين خلف
النبوي التفسير لهذا بالنصارى. ويشهد والضالين باليهود، عليهم

في إسرائايل لبني خطابه في تعالى الله قال القرآن، من آيات
الله أنزل بما يكفروا أن أنفسهم به اشتروا البقرة: "بئسما سورة

ًا بغضب فباءوا عباده من يشاء من على فضله من الله ينزل أن بغي
هل المائادة: "قل في مهين". وقال عذاب وللكافرين غضب على

وجعل عليه وغضب الله لعنه من الله عند مثوبة ذلك من بشر أنبئكم
ًا شر أولئك الطاغوت وعبد والخنازير القردة منهم عن وأضل مكان
خرج لما أنه نفيل بن عمرو بن زيد عن السيرة السبيل" وفي سواء

قال الحنيف الدين يطلبون الشاما إلى أصأحابه من وجماعة هو
غضب من بنصيبك تأخذ حتى معنا الدخول تستطيع لن اليهود: إنك

لن النصارى: إنك له وقالت أفر، الله غضب من فقال: أنا الله،
فقال: ل الله، سخط من بنصيبك تأخذ حتى معنا الدخول تستطيع

في الوثان. [فائادة عبادة وجانب فطرته على فاستمر أستطيعه،
الصحيحة السنة أن الفاتحة] اعلم قراءة بعد التأمين مشروعية
ًا، الثابتة الصريحة أحمد أخرجه ما ذلك فمن ذلك، على دلت قد تواتر

الله رسول قال: "سمعت حجر بن وائال عن والترمذي داود وأبو
الضالين" ول عليهم المغضوب "غير قرأ وسلم عليه الله صألى
حسنه صأوته" وقد بها "رفع داود صأوته" ولبي بها مد آمين فقال

ًا الترمذي. وأخرجه ماجه وابن شيبة أبي وابن النسائاي أيض
وسلم: عليه الله صألى أنه حديثه من لفظ وفي وصأححه، والحاكم

لفظ والبيهقي. وفي الطبراني آمين" أخرجه لي اغفر رب "قال
وابن وكيع الطبراني. وأخرج مرات" أخرجه ثلث قال: "آمين أنه

صألى الله رسول جبريل أقرأ قال: "لما ميسرة أبي عن شيبة أبي
آمين، قال: قل الضالين ول فبلغ الكتاب فاتحة وسلم عليه الله

الله رسول قال: "سمعت علي عن ماجه ابن آمين". وأخرج فقال
قال: آمين". وأخرج الضالين ول قال إذا وسلم عليه الله صألى

: قال قال موسى أبي عن ماجة وابن ئاي والنسا داود وأبو مسلم
المغضوب " غير قرأ-يعني- الماما وسلم:" إذا عليه الله رسول
البخاري الله" وأخرج يحبكم آمين " فقولوا الضالين ول عليهم

هريرة أبي عن وغيرهم شيبة أبي وابن وأحمد السنن وأهل ومسلم
فأمنوا الماما أمن قال: "إذا وسلم عليه الله صألى الله رسول أن

ذنبه" من تقدما ما له غفر الملئاكة تأمين تأمينه وافق من فإنه
عن السيوطي: صأحيح قال بسند والبيهقي ماجه وابن أحمد وأخرج
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اليهود حسدتكم قال: "ما وسلم عليه الله صألى النبي أن عائاشة
من عدي ابن والتأمين". وأخرج السلما على حسدتكم ما شيء على

وسلم: "إن عليه الله صألى الله رسول قال: قال هريرة أبي حديث
وإقامة السلما، ثلثة: إفشاء على حسدوكم حسد، قوما اليهود

معاذ حديث من الوسط في الطبراني وآمين". وأخرج الصف،
قال: "ما عباس ابن عن ضعيف بسند ماجه ابن مثله. وأخرج

من فأكثروا آمين، على حسدتكم ما شيء على اليهود حسدتكم
وهو عمرو بن طلحة إسناده في أن ضعفه آمين" ووجه قول

الله صألى الله رسول قال: قال أنس عن الديلمي ضعيف. وأخرج
فاتحة قرأ ثم الرحيم الرحمن الله بسم قرأ وسلم: "من عليه

له". استغفر إل مقرب السماء في ملك يبق لم آمين قال ثم الكتاب
بآمين" تسبقني ل الله رسول قال: "يا أنه بلل عن داود أبو وأخرج
آمين تفسيره: معنى في القرطبي آمين: استجب. قال ومعنى

في الدعاء. وقال موضع وضع لنا، استجب العلم: الله أهل أكثر عند
عن تفسيره في جويبر فليكن. وأخرج كذلك آمين معنى الصحاح
آمين؟ معنى الله: ما رسول يا قال: "قلت عباس ابن عن الضحاك

مثله. عباس ابن عن صأالح أبي عن الكلبي افعل". وأخرج قال: رب
يساف بن هلل عن المصنف في شيبة أبي وابن وكيع وأخرج

عن شيبة أبي ابن الله. وأخرج أسماء من اسم قال: آمين ومجاهد
رجاءنا. وفيه تخيب ل الترمذي: معناه مثله. وقال جبير بن حكيم

يمين، وزن على كياسين. والقصر فاعيل وزن على المد لغتان،
ًا حبها تسلبني ل رب المد: يا في الشاعر قال ًا الله ويرحم أبد عبد
ألفين أبلغها حتى بواحدة أرضى ل آمين آخر: آمين وقال آمينا قال
وجعفر الحسن عن خطأ. وروي الميم الجوهري: وتشديد قال آمينا

نحن قصد: أي إذا أما من التشديد، فضل بن والحسين الصادق
مبني الجوهري: وهو القرطبي. قال ذلك حكى نحوك، قاصأدون

منه: أمن وتقول الساكنين، لجتماع وكيف أين مثل الفتح على
ًا. وقد فلن الماما أن وفي بها، الجهر في العلم أهل اختلف تأمين

مواطنه.  في مبين وذلك ل؟ أما يقولها


