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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
 سم.

 هللا الرحمن الرحيم. بسم 
لهم  والتابعين  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  هللا  وصلى  العالمين  رب  هلل  الحمد 

 :  بإحسان إلى يوم الدين، قال اإلمام ابن كثير رحمه هللا تعالى
يِن )" وكالهما    ٤الفاتحة:  ({  4}َماِلِك َيْوِم الدِ  مالك  آخرون  وقرأ  الدين  يوم  مِلك  القراء  بعض  قرأ 

 . "صحيح متواتر في السبع ويقال مْلك ومِلك
 مِلك ومْلك. 

 مْلك ومِلك بكسر هللا وبإسكانها..
 مِلك مقدم مثل ما قدم في الضبط قدم..

 مْلك.

 مِلك.
 ويقال مِلك..

 بكسر الالم وبإسكانها مْلك.. 
 .بكسر الالم وبإسكانها ويقال.

............................ 
 

ك  ونهررررررررررررا ي   رررررررررررر      ترررررررررررررن كررررررررررررل ملررررررررررررْ
 ألررررررررررررررررم تررررررررررررررررر أ  هللا أع ررررررررررررررررا  سررررررررررررررررور  

 
ك  ونهررررررررررررا ي   رررررررررررر      ترررررررررررررن كررررررررررررل ملررررررررررررْ

 ا. ويقال مليك أيض   
 . ٥٥القمر:   ({55ُمْقَ ِدٍر )}ِعْنَد َمِليٍك يعني 

من القراءتين مرجحون من حيث   ح كالا وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ مِلكي يوم الدين وقد رج  "
}ِلَمِن  مخشري مِلك ألنها قراءة أهل الحرمين ولقوله  المعنى وكالهما صحيحة حسنة ورجح الز  

 . "٧٣األنعام:   اْلَحقُّ َوَلُه اْلُمْلُك{}َقْوُلُه وقوله   ١٦غافر:    اْلُمْلُك اْلَيْوَم{
وخصوص   عموم  وبينهما  الُمْلك  من  وَمِلك  الِمْلك  من  ماِلك  الِمْلك  من  وماِلك  الُمْلك  من  المِلك 

ف الماِلك في ملكه يعني أخص من  مِلك في األمور العامة وتصرُّ المالك في األمور الخاصة و الف
ح. تصرف الَمِلك فيمن ُملِ ك عليه ولكل منهم  ا مرجِ 

 "وُحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ َمَلك يوم الدين عن أنه فعل.."
 على على أنه فعل. 

 ."اعلى أنه فعل وفاعل ومفعول وهذا شاذ غريب جدا "
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لعله ال يثبت عن أ ي حنيفة رحمه هللا كما ُنقل عنه إنما يخشى هللُا من عبا ه العلماء ُنقلت عنه  
 ولم تثبت.

ا حيث قال حدثنا أبو عبد الرحمن األذرمي  ا غريبا ي داود في ذلك شيئا وقد روى أبو بكر بن أب"
 " قال حدثنا عبد الوهاب عن عدي بن الفضل..

 عبد الرحمن األز ي.
 األزدي؟ 
 عند ؟ ما ال ي

 طالب: .............. 
 . "قال حدثنا عبد الوهاب عن عدي بن الفضل عن أبي المطرف عن ابن شهاب"

 عبد الوها   ن عدي والصوا  عن.ا فيه خ ب  وه ا أيض  
وأبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد    -صلى هللا عليه وسلم-أنه بلغه أن رسول هللا  "

يِن ) بن معاوية كانوا يقرؤون   قال ابن شهاب وأول من أحدث مِلك     ٤الفاتحة:   ({4}َماِلِك َيْوِم الدِ 
 ."لع عليه ابن شهاب وهللا أعلممروان قلُت مروان عنده علم بصحة ما قرأه لم يط ِ 

ل في ذلك ال على مروا  وال على غيره وإنما المعو   ل على  نعم، ألنه ُقِرئ في السبع وليس المعوَّ
 ذلك في في ثبوت ذلك على القراء  ثبوت القراء  وتواتر القراء .

 "وقد روى من طرق وقد روي من طرق متعددة أوردها مردويه.."
 ا ن. 
 ابن؟
 مر ويه. ا ن 

هللا  " رسول  وسلم-أن  عليه  هللا  يقرؤها    -صلى  يِن )كان  ومالك    ٤الفاتحة:    ({4}َماِلِك َيْوِم الدِ 
تعالى   قال  كما  الملك  من  مريم:    ({40}ِإنَّا َنْحُن َنِرُث اأْلَْرَض َوَمْن َعَلْيَها َوِإَلْيَنا ُيْرَجُعوَ  )مأخوذ 

الُمْلك كما     ٢  -  ١الناس:    ({2( َمِلِك النَّاِس ) 1النَّاِس )}ُقْل أَُعوُذ ِ َر ِ   وقال     ٤٠ من  مأخوذ  وَمِلك 
 . "١٦غافر:   }ِلَمِن اْلُمْلُك اْلَيْوَم{قال تعالى: 

 مالك مأخوذ من الِمْلك بالكسر وَمِلك من الُمْلك. 
 " وماِلك مأخوذ من الِمْلك كما قال تعالى.."

هه المال للملك المال لزيد يعني ملك لزيد وشبه الملك  يعني كما جاء في األلفية الالم للملك وشب
 القفل للدار والجل للفرس. 

اِر )كما قال تعالى  " ِ اْلَواِحِد اْلَقهَّ  }َقْوُلُه اْلَحقُّ َوَلُه اْلُمْلُك{وقال     ١٦غافر:    ({16}ِلَمِن اْلُمْلُك اْلَيْوَم ّلِلَّ

َيْوَمِئٍ  اْلَحقُّ  وقال    ٧٣األنعام:      ٢٦الفرقا :    ({26ِللرَّْحَمِن َوَكاَ  َيْوم ا َعَلى اْلَكاِفِريَن َعِسير ا )}اْلُمْلُك 
وتخصيص الملك بيوم الدين ال ينفيه عما عداها ألنه قد تقدم اإلخبار بأنه رب العالمين وذلك 
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ا وال يتكلم أحد عام في الدنيا واآلخرة وإنما أضيف إلى يوم الدين ألنه ال يدعي أحد هنالك شيئا 
وُح{إال بإذنه كما قال تعالى   ."٣٨النبأ:   }َيْوَم َيُقوُم الرُّ

ا يدعو  أنهم ملو  موا ملوك  الملك في الدنيا يدعيه أناس وجمع غفير ممن تولوا الواليات وسُ أل   
اِر  }ِلَمِن اْلُمْلُك    ؟لكن في يوم الدين يوم الجزاء يوم القيامة من يقول إنه ملك ِ اْلَواِحِد اْلَقهَّ اْلَيْوَم ّلِلَّ

 عي هيه الصفة أما في الدنيا كل يدعيها. ما فيه أحد يدَّ   ١٦غافر:   ({16)
تعالى:  " قال  وُح َواْلَماَلِئَكُة َصفًّا اَل َيَ َكلَُّموَ  ِإالَّ َمْن َأِذَ  َلُه الرَّْحَمُن َوَقاَل َصَواب ا  كما  }َيْوَم َيُقوُم الرُّ
تعالى     ٣٨بأ:  الن ({38) ا )وقال     ١٠٨طه:  ({  108}َوَخَشَعِت اأْلَْصَواُت ِللرَّْحَمِن َفاَل َتْسَمُع ِإالَّ َهْمس 

وقال الضحاك    ١٠٥هو :   ({105}َيْوَم َيْأِت اَل َتَكلَُّم َنْفٌس ِإالَّ ِبِإْذِنِه َفِمْنُهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد )وقال تعالى  
عباس   ابن  يِن )عن  معه حكما    ٤الفاتحة:    ({4}َماِلِك َيْوِم الدِ  اليوم  ذلك  في  أحد  يملك  ال  ا يقول 

كملكهم في الدنيا قال ويوم الدين يوم الحساب للخالئق وهو يوم القيامة يدنيهم بأعمالهم إن 
 . "ا فشرا فخير وإن شرا خيرا 

 يدينهم. 
 يدينهم؟ 

 يدينهم نعم. 
يدينهم بأعمالهم إن خيرا وهو  " القيامة  قال  ا فخير وإن شرا يوم  ا فشر إال من عفا عنه وكذلك 

 "غيره من الصحابة..
 كما تدين ُتدا  يعني كما تحاسب الناس يحاسبونك. 

وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه "
تفسير   إلى  اذهب  َيْوِم  )}َماِلِك  يِن  يضع ِ    ٤الفاتحة:    ({4لدِ  شرع  ثم  إقامته  على  القادر  فه  أنه 

ا  كال  وأن  تقدم  وما  القول  هذا  بين  منافاة  ال  أنه  قبله    والظاهر  وبما  القول  بهذا  القائلين  من 
 ."يعترف بصحة القول اآلخر وال ينكره

 من حيث المعنى صحيح لكن كونه هو المرا  من اآلية ه ا محل النظر.
}اْلُمْلُك َيْوَمِئٍ  اْلَحقُّ ِللرَّْحَمِن َوَكاَ   ياق أدل على المعنى األول من هذا كما قال تعالى:  ولكن الس"

تعالى:     ٢٦الفرقا :   ({26َيْوم ا َعَلى اْلَكاِفِريَن َعِسير ا ) قوله  يشبه  الثاني  }َوَيْوَم َيُقوُل ُكْن  والقول 
 . "٧٣األنعام:    َفَيُكوُ {

 قوَله.
تعالى  " قوَله  يشبه  الثاني  َفَيُكوُ {والقول  ُكْن  َيُقوُل  والمَ    ٧٣األنعام:   }َوَيْوَم  أعلم  في وهللا  لك 

تعالى   هللا  قال  وجل  عز  هللا  هو  اَلُم{الحقيقة  اْلُقدُّوُس السَّ اْلَمِلُك  ُهَو  ِإَلَه ِإالَّ  اَل  الَِّ ي   }ُهَو َّللاَُّ 
 . "اوفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي هللا عنه مرفوعا   ٢٣الحشر:  
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ِ{ الملك في الحقيقة هو هللا والمالك في الحقيقة هو هللا ألنه جل وعال يقول    }َوآُتوُهْم ِمْن َماِل َّللاَّ
يعني مالك ال ي  يد  تعبت على كسبه ولهثت وراءه تزعم أنه لك وأنه مالك وأنه وأنت     ٣٣النور: 

أنت  فيه  الحقيقة هلل جل وعال    الم صرف  فهو في  وإال  الَِّ ي مؤتمن عليه   ِ َماِل َّللاَّ ِمْن  }َوآُتوُهْم 
 .٣٣النور:    آَتاُكْم{ 

أخنع اسم عند هللا رجل تسمى بملك  »ا  وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي هللا عنه مرفوعا "
تعالى هللا  إال  مالك  وال  هللا    «األمالك  رسول  عن  عنه  وسلم-وفيهما  عليه  هللا  قال   -صلى 

يقبض هللا األرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك األرض أين الجبارون  »
وفي القرآن العظيم لمن الملك اليوم هلل الواحد القهار فأما تسميته غيره في    «أين المتكبرون 

قال كما  المجاز  سبيل  فعلى  بملك  َلُكْم َطاُلوَت َمِلك ا{تعالى    الدنيا  َبَعَث  َقْد     ٢٤٧البقر :    }ِإ َّ َّللاََّ 
ا{   ٧٩الكهف:    }َوَكاَ  َوَراَءُهْم َمِلٌك{ الصحيحين     ٢٠المائد :   }ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم َأْنِبَياَء َوَجَعَلُكْم ُمُلوك  وفي 

 ."«الملوك على األسرة»مثل 
ا{جاء في تأويل اآلية   وه ا لبني إسرائيل خ ا  لعمومهم أ  من أغلق     ٢٠المائد :    }َوَجَعَلُكْم ُمُلوك 

 اره على زوجة وولد وقوت صار ملك يعني ملك في ه ا الحيز ال ي هو فيه جعلكم ملو  هللا  
 المس عا . 

تعالى  " قال  كما  والحساب  الجزاء  ُيَوفِ يِهُم َّللاَُّ والدين  {}َيْوَمِئٍ   اْلَحقَّ ِ يَنُهُم  }َأِإنَّا  وقال     ٢٥النور:     
الكيِ س من دان نفسه وعمل  »أي مجزيون محاسبون وفي الحديث     ٥٣الصافات:   ({53َلَمِديُنوَ  )

 . "أي حاسب نفسه «لما بعد الموت
الكيس من  ا  نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها  »ضعف  الحديث فيه  

 الحديث فيه ضعف.  «وتمنى على هللا األماني
 ."كما قال عمر رضي هللا عنه"

وإ  كا  المعنى صحيح أ  الحازم من يحاسب نفسه وال تكو  أعماله في أمور  ينه وال في أمور  
على أقواله وعلى أمواله وعلى  نياه فوضى ي صرف كيفما اتفق  ل يحاسب نفسه على أعماله و 

 عليهم. من واله هللا 
توزنوا  " أن  قبل  أنفسكم  وزنوا  تحاسبوا  أن  قبل  أنفسكم  حاسبوا  عنه  هللا  رضي  عمر  قال  كما 

}َيْوَمِئٍ  ُتْعَرُضوَ  اَل َتْخَفى ِمْنُكْم َخاِفَيٌة  وتأهبوا للعرض األكبر على من ال تخفى عليه أعمالكم  
 ."١٨الحاقة:    ({18)

َمْت ِلَغٍد{}َياَأيَُّها الَِّ يَن آَمنُ كما قال جل وعال   والكالم ه ا     ١٨الحشر:   وا اتَُّقوا َّللاََّ َوْلَ ْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ
لما نحن فيه من انصرام عام كامل واس قبال عام جديد على اإلنسا  أ  يحاسب  مناسب جد   ا 

 نفسه عليه أ  يحاسب نفسه وماذا صنع وماذا فعل وماذا قدم.
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َنْسَ ِعيُن ) " َوِإيَّاَ   َنْعُبُد  وقرأ    ٥الفاتحة:  ({  5}ِإيَّاَ   إي اك  من  الياء  بتشديد  والجمهور  السبعة  قرأ 
عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر وهي قراءة شاذة مرذولة ألن إَيا ضوء الشمس وقرأ بعضهم  

 . "أي اك بفتح الهمزة وتشديد الياء وقرأ بعضهم هي اك فالهاء بدل الهمزة
 بالهاء.
 بالهاء.

 بالهاء  دل الهمز . 
 بالهاء بدل الهمزة كما قال الشاعر: "

ــاك واألمـــــــر الـــــــذي إن تراحبـــــــت  فهيـــــ
 

 مـــــــــوارده ضـــــــــاقت عليـــــــــك مصـــــــــادره 
في   . الكلمة  أول  النون  بفتح  وث  ونستعين  بن  يحيى  سوى  الجميع  فإنهما  قراءة  واألعمش  اب 

 . "وقيس  لغة بني أسد وربيعة وبني تميمكسراها وهي 
النو    بكسر  هك ا  ين قها  مازال  البا ية  بعض  عند  البا ية  بعض  عند  موجو    ه ه  ِنس عين 

 وسمعت من يقرأها منهم في الصال .
 ."وبعير معبد أي مذللوالعبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معب د "

 ال ريق المعبد م لل للسالكين والبعير الم لل يعني يكو  ذلول وليس بصعب.
 . "م المفعول وهو إياكوفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف وقد  "

 وعبرررررررررررررررررا   الررررررررررررررررررحمن غايرررررررررررررررررة حبررررررررررررررررره
 

 مررررررررررررررررررررررررررررع ذل عا ررررررررررررررررررررررررررررده.............. 
 المحبة مع ال ل وال عظيم.  

وقدم المفعول وهو إياك وكرر لالهتمام والحصر أي ال نعبد إال إياك وال نتوكل إال عليك وهذا  "
هو كمال الطاعة والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر  

الكلمة   هذه  وسرها  َنْسَ ِعيُن ) القرآن  َوِإيَّاَ   َنْعُبُد  الشرك    ٥الفاتحة:  ({  5}ِإيَّاَ   من  تبرؤ  فاألول 
والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى هللا عز وجل وهذا المعنى في غير آية من القرآن 

تعالى:   قال  َتْعَمُلوَ  )كما  ِبَغاِفٍل َعمَّا  َوَما َربَُّك  َعَلْيِه  ْل  َوَتَوكَّ ُهَو     ١٢٣هو :    ({123}َفاْعُبْدُه  }ُقْل 
ْلَنا{الرَّْحَمُن آَمنَّا ِبِه وَ   ({ 9}َر ُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِ  اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َفاتَِّخْ ُه َوِكيال  )    ٢٩الملك:   َعَلْيِه َتَوكَّ

 ."٥الفاتحة:  ({ 5}ِإيَّاَ  َنْعُبُد َوِإيَّاَ  َنْسَ ِعيُن ) وكذلك هذه اآلية الكريمة   ٩المزمل:  
والمنازل ينظر في مدارج السالكين ال ن القيم    من أرا  أ  يقف على ما اش ملت عليه من المعاني

نعبد وإيا  نس عين فهو م بوع في ثالثة مجلدات ك ا  كبير   إيا   السالكين من منازل  مدارج 
موسع وأصله منازل السائلين للهروي على طريقة أهل ال ريق من الم صوفة لكن ا ن القيم شرحه  

وال ي ال يس  يع توجيهه ر    ووجه كالم الهروي ما اس  اع إلى ذلك سبيال    مبسوط  بشرح موسع
ب في ه ا الك ا  وعلق عليه  عليه لكنه مع ذلك ا ن القيم رحمه هللا تر  بعض األشياء للم عق ِ 
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ا وعلى كل حال الك ا  نافع  الشيخ حامد الفقي وشد  على صاحب األصل وعلى ا ن القيم أيض  
ن اإلنصاف ال على ما نظر إليه حامد وال على ما ُألِ ف في أصله من ِقَبل  ا ينظر إليه بعي جد  

له على الك ا  والسنة لكن العلماء ي فاوتو  منهم  الهروي ا ن القيم رحمه هللا رجل محقق ومعو  
ا وإنما يأخ  من أقوالها ما وافق الحق ول لك تجدو  في  ا تام  من ال ينسف ال وائف األخرن نسف  

كين نقل  ل نقول كثير  عن بعض الم صوفة السيما من قر  منهم من أهل السنة أما  مدارج السال
الغال  أصحا  الش حات فإنها ال ت كر أقوالهم إال للر  عليهم فينقل عن أ ي سليما  الداراني  

ممن عرف بالعبا   والزهد ولوحظ عليه بعض األشياء مما ال أصل له   همومعروف الكرخي وغير 
تجد كالمه  المحققين    لكن  وا ن رجب وغيرهم من  القيم  وا ن  تيمية  ا ن  ينقل عند شيخ اإلسالم 

فالعبر  بصحة الكالم وعدم مخالف ه للك ا  والسنة ومن أهل العلم من يقول ال ال  اعي أ  ن كر  
المؤمن  ضالة  والحق  فيها  ما  الحكم  من  أقوالهم  في  أ   مع  ونغري  ها  أقوالهم  ونشهر  هؤالء 

ؤمن فإذا وجد في كالمهم ما ال يع رض وال يعارض ك ا  وال سنة وفيه نوع  الحكمة ضالة الم
ترقيق وترغيب وما أشبه ذلك فال مانع من نقله مع تر  ما يعارض ويخالف الك ا  والسنة وفي 
المس عا    تعالى هللا  القيم رحمه هللا  إمام مثل ا ن  يقبل في حق  الشيخ حامد شيء ما  تعليقات 

 ول  ين يدي طال  العلم.والك ا  م بوع وم دا
 طالب: ............. 

 هو؟  ما
 طالب: .............. 

الك ا    يعارض  فيما ال  النظر  ل قريب وجهات  لل قريب  قائله  القول مع  ذكر  منفعة  فيه  ال، هو 
مسألة وهي  سياسة  عنده  الناس  بعض  يعني   ذكر  والسنة  ال رويج  أجل  من  المخالفين    أقوال 

الك ا  يس فيد منه ويحبب إليه كالم المؤلف ألنه ما نسف أئم ه لكن لما يقرأ في ه ا    الصوفي
يبقى أنه بقدر األقوال المخالفة للك ا  والسنة أو لما عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة ه ا 
ال يمكن أ  يقر ول لك تجد بعضهم يخ ئ في ه ا مثل الفيروزآبا ي صاحب القاموس لما شرح 

 ن عربي ان شرت في اليمن فأرا  أ  يروج ك ابه فنقل مقالة ا ن عربي وأو ع البخاري وجد مقالة ا
وغيرها   والفصوص  الف وحات  من  عربي  ا ن  مصنفات  من  كثير  للبخاري  شرحه  في  ك ابه  في 

 ومثل ه ا ال يقبل أل  مقال ه مقالة كفرية ما هي ما تقبل المفاوضة واألخ  والر . 
جهة لكافي الخطاب وتحول الكالم من الغيبة إلى المواجهة  وتحول الكالم من الغيبة إلى الموا"

تعالى  هللا  يدي  بين  وحضر  اقترب  فكأنه  هللا  على  أثنى  لما  ألنه  مناسب  وهو  الخطاب  بكاف 
وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من    ٥الفاتحة:   ({5}ِإيَّاَ  َنْعُبُد َوِإيَّاَ  َنْسَ ِعيُن ) فلهذا قال  

هللا تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك 
ولهذا ال تصح صالة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن 
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 «صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابال  »  -صلى هللا عليه وسلم-الصامت قال قال رسول هللا  
أبي   أبيه عن  الحرقة عن  مولى  مولى  الرحمن  بن عبد  العالء  وفي صحيح مسلم من حديث 

هللا   رسول  عن  وسلم-هريرة  عليه  هللا  وبين  »   -صلى  بيني  الصالة  قَسْمت  تعالى:  هللا  يقول 
 . "«عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل إذا قال العبد..

 ل لك ذكر من أسماء الفاتحة الصال  أل  المقسوم هنا الفاتحة. 
ِ َر ِ  اْلَعاَلِميَن )  فإذا قال العبد»" }الرَّْحَمِن    قال هللا حمدني عبدي وإذا قال    ٢الفاتحة:   ({2}اْلَحْمُد ّلِلَّ

يِن ) }َماِلِك َيْوِم     أثنى علي عبدي فإذا قالقال هللا   ٣الفاتحة:   ({3الرَِّحيِم ) قال هللا     ٤الفاتحة:    ({ 4الدِ 
قال وإذا  عبدي  َنْسَ ِعيُن )   مجدني  َوِإيَّاَ   َنْعُبُد  عبدي    ٥الفاتحة:    ({5}ِإيَّاَ   وبين  بيني  هذا  قال 

قالـولع فإذا  سأل  ما  )  بدي  اْلُمْسَ ِقيَم  َراَط  الصِ  َغْيِر  6}اْهِدَنا  َعَلْيِهْم  َأْنَعْمَت  الَِّ يَن  ِصَراَط   )
الِ يَن ) َواَل الضَّ َعَلْيِهْم  سأل»قال     ٧  -  ٦الفاتحة:      ({7اْلَمْغُضوِ   ما  ولعبدي  لعبدي  وقال    «هذا 

يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا ال غيرك     ٥الفاتحة:   }ِإيَّاَ  َنْعُبُد{  :الضحاك عن ابن عباس
 . "أمورنا كلهاعلى طاعتك وعلى  ٥الفاتحة:   ({5}َوِإيَّاَ  َنْسَ ِعيُن ) 

ْنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِ   يعني إيا  نوحد كما قال جل وعال     ٥الفاتحة:    }ِإيَّاَ  َنْعُبُد{ }َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ
 قال أهل العلم يوحدو  ال وحيد والعبا ات العملية تابعة له ا ال وحيد.  ٥٦ال اريات:    ({56)
قتادة  " ) وقال  َنْسَ ِعيُن  َوِإيَّاَ   َنْعُبُد  وأن     ٥الفاتحة:    ({5}ِإيَّاَ   العبادة  له  تخلصوا  أن  يأمركم 

  ٥الفاتحة:    ({ 5َ ِعيُن ) }َوِإيَّاَ  َنسْ على     ٥الفاتحة:   }ِإيَّاَ  َنْعُبُد{تستعينوه على أموركم وإنما قدم على  
األهم   هو  ما  تقديم  والحزم  واالهتمام  إليها  وسيلة  واالستعانة  المقصودة  هي  له  العبادة  ألن 

}ِإيَّاَ  َنْعُبُد َوِإيَّاَ  فاألهم وهللا أعلم فإن قيل فما معنى النون فما معنى النون في قوله تعالى  
الداعي واحد وإن كانت للتعظيم فال يناسب هذا المقام   فإن كانت للجمع ف   ٥الفاتحة:   ({5َنْسَ ِعيُن ) 

وقد ُأجيب بأن المراد من ذلك اإلخبار عن جنس العباد والمصلي فرد منهم والسيما إن كان في  
ط  جماعة أو إمامهم فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي ُخلقوا ألجلها وتوس  

للتعظيم كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت    لهم بخير ومنهم من قال يجوز أن تكون 
وإن كنت خارج العبادة فال     ٥الفاتحة:   ({5}ِإيَّاَ  َنْعُبُد َوِإيَّاَ  َنْسَ ِعيُن )شريف وجاهك عريض فقل  

 ."تقل نحن وال فعلنا ولو كنت في مائة ألف أو ألف ألف الفتقار الجميع إلى هللا عز وجل
 الف قار.. عندنا الح ياج والمعنى واحد. 

 طالب: .............. 
 نعم. 

 طالب: .............. 
 يقول؟ ما ال ي

 طالب: .............. 
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من ك ا  ال فسر     ١القدر:   }ِإنَّا َأْنَزْلَناُه{ح البخاري في تفسير سور   إيه ه ا ه ا الظاهر.. في صحي 
د فعل الواحد بضمير الجمع فيكو    َنْعُبُد{من صحيح البخاري قال والعر  تؤكِ     ٥الفاتحة:    }ِإيَّاَ  

قال العر      ١القدر:    ({1اْلَقْدِر )}ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَلِة  وإ  كا  القارئ واحد يكو  من با  ال أكيد  
د فعل الواحد بضمير الجمع ه ا ذكره البخاري في صحيحه.   تؤكِ 

قال  " من  من     ٥الفاتحة:    }ِإيَّاَ  َنْعُبُد{ومنهم  الثاني  في  لما  أعبد  إياك  من  التواضع  في  ألطف 
 "تطيع أحد..تعظيم من تعظيمه نفسه من جعله نفسه وحده أهال لعبادة هللا تعالى الذي ال يس

َنْعُبُد{عندي   ه ا     ٥الفاتحة:    }ِإيَّاَ   كأ   أعبد؟  إيا   وأنت  عبدنا..  إيا   من  ال واضع  في  أل ف 
 أوضح أل  الثاني ما يخ لف عن األول ما يخ لف عن األول.

لما في الثاني من تعظيمه نفسه من جعله نفسه وحده أهال لعبادة هللا تعالى الذل ال يستطيع  "
أن   العبد  أحد  به  مقام عظيم يشرف  والعبادة  يليق به  كما  يثني عليه  يعبده حق عبادته وال 

فإنه أشرف   بيا عبدها  إال  تدعني  قال بعضهم ال  كما  قال  كما  تعالى  إلى جناب هللا  النتسابه 
 "بعبده..  -صلى هللا عليه وسلم-أسمائي وقد سمى هللا رسوله 

دثني وحدثنا فيقولو  إذا كا  معه جماعة وقت العلماء في علوم الحديث ي كرو  الفرق  ين ح
ا قال حدثني وإذا شك هل كا  معه أحد أو ال؟ ل ول العهد الرواية يقول حدثنا وإ  كا  منفر   

أرا  أ  يروي بعد سنين ونسي هل كا  معه أحد حينما سمع الحديث من الشيخ أو لم يكن معه  
 أحد هل يقول حدثني أو حدثنا؟ 

 .. طالب: ............
 جمع؟ 

 طالب: .............. 
 وراه حدثنا وهو مشكو  فيهم؟

 طالب: .............. 
 ؟ كيف

 طالب: .............. 
 ال؟ وهو م أكد من نفسه أنه موجو .  أووهو شا  هل معه أحد 

 طالب: .............. 
ال؟ هل يقول حدثني باع بار أنه مجزوم به مشكو  فيما عداه    أوالمقصو  أنه شك هل معه أحد  

أو يقول حدثنا أل  قول ال الب حدثني أقون من قوله حدثنا من أي جهة؟ باع بار أ  حدثني  
يعني أنه مقصو  بال حديث من ِقَبل الشيخ مقصو  بال حديث من قبل الشيخ بخالف ما لو قال  

ال جموع غفير  ووجو ه مثل عدمه في ه ا البا  لكن إذا حدثنا فإنه محدث مع غيره وقد تكو  
حدثني ولكل منهما وجه ال شك أنه إذا كا  يجزم  فيقول  الشيخ    قبلكا  المقصو  بال حديث من  
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إليها من   نظرنا  إذا  لكن  يقول حدثني  أ   فاألصل  ال حديث ويشك في غيره   وجو ه في مجلس 
قال أهل العلم أ  حدثنا أنه ضمن جماعة من  حيث المعنى وهو أ  حدثني أقون من حدثنا كما  

قصد أقون منه مع طال  العلم يسمعو  من الشيخ وهو غير مقصو  وال شك أ  ال حديث مع ال
كا  معه جماعة أو وحده م جه إلى    قصد يعني إذا كا  الشيخ م جه إلى شخص سواءغير ال

ضمن المجموعة فال يقول فال  من ال ال  ويخاطبه مباشر  ه ا أقون في ال حديث من كونه  
قال   يقول ومنهم من  االع بار وهنا  َنْعُبُد{حدثني  ه ا  ال واضع من     ٥الفاتحة:    }ِإيَّاَ   في  أل ف 

أهال   وحده  نفسه  جعله  من  نفسه  تعظيم  من  الثاني  في  لما  أعبد  يعني    إيا   تعالى  هللا  لعبا   
إليه   الشيخ ويجلس له بمفر ه أو يوجه  والحدَّث إذا قال حدثني وهو يجعل نفسه أهل أل  ي جه 

 الكالم له وال حديث ويقصد  و  غيره. 
ِ الَِّ ي  بعبده في أشرف مقاماته فقال:    -صلى هللا عليه وسلم-وقد سمى هللا رسوله  " }اْلَحْمُد ّلِلَّ

اْلِكَ اَ { َعْبِدِه  َعَلى  ِ     ١الكهف:   َأْنَزَل  َقاَم َعْبُد َّللاَّ َلمَّا  َأْسَرن    ١٩الجن:    َيْدُعوُه{}َوَأنَُّه  }ُسْبَحاَ  الَِّ ي 
} إلى    ١اإلسراء:   ِبَعْبِدِه َلْيال  وأرشده  به  وإسرائه  الدعوة  في  وقيامه  عليه  إنزاله  عند  عبدا  فسماه 

}َوَلَقْد َنْعَلُم َأنََّك َيِضيُق  القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين حيث يقول  
اِجِديَن )97ا َيُقوُلوَ  )َصْدُرَ  ِبمَ  ( َواْعُبْد َربََّك َح َّى َيْأِتَيَك اْلَيِقيُن  98( َفَسبِ ْح ِبَحْمِد َربِ َك َوُكْن ِمَن السَّ

وقد حكى فخر الدين الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية     ٩٩  -  ٩٧الحجر:    ({99)
إ الخلق  من  تصدر  العبادة  لكون  الرسالة  مقام  من  إلى أشرف  الحق  من  والرسالة  الحق  لى 

 "الخلق قال وألن..
  لكن ه ا الكالم ليس بصحيح الرسالة أخص فكل رسول عبد هلل جل وعال وليس كل عبد رسوال

 هلل جل وعال ومن اخ ير للرسالة فال شك أنه أولى بأعلى منازل العبو ية من غيره. 
ا  مته وهذا القول خطأ والتوجيه أيضا قال وألن هللا يتولى مصالح عبده والرسول يتولى مصالح أ"

 " ضعيف ال حاصل له ولم يتعرف له فخر الدين الرازي بتضعيف وال رد وقال بعض الصوفية..
من وصل إلى   ..ه ا يأخ ه من الغال  من الم صوفة ال ين يرو  أ  من مقامات العبو ية من هو

  رجة من الوالية فوق ما هو فوق الرسالة وصرحوا   لك فوق الرسالة يقول:
 مقررررررررررررررررررررام العبو يررررررررررررررررررررة فرررررررررررررررررررري  رررررررررررررررررررررز 

 
 فويرررررررررررررررررررررررق الرسرررررررررررررررررررررررول و و  النبررررررررررررررررررررررري 

 مقام الوالية.  
 مقررررررررررررررررررررررام الواليررررررررررررررررررررررة فرررررررررررررررررررررري  رررررررررررررررررررررررز 

 
 ......................... 

 مقررررررررررررررررررررررام الواليررررررررررررررررررررررة فرررررررررررررررررررررري  رررررررررررررررررررررررز  
 

 فويرررررررررررررررررررررررق الرسرررررررررررررررررررررررول و و  النبررررررررررررررررررررررري 
 يقول إيش؟ أو مقام النبو ؟  

 طالب: .............. 
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 و و  الولي. 
 مقرررررررررررررررررررررررام النبرررررررررررررررررررررررو  فررررررررررررررررررررررري  ررررررررررررررررررررررررز 

 
 فويررررررررررررررررررررررق الرسررررررررررررررررررررررول و و  الررررررررررررررررررررررولي 

 الوالية فوق الرسالة والنبو  نسأل هللا العافية.  
 ."وقال بعض الصوفية العبادة إما لتحصيل ثواب ورد عقاب"

 أو  رء عقا .
 أو درء؟ 

 إما ل حصيل ثوا  أو  رء عقا .
عقاب قالوا وهذا ليس بطائل إذ مقصوده تحصيل مقصوده وإما للتشرف بتكاليف هللا  أو درء  "

أيضا  وهذا  بالكمال  تعالى  الموصوفة  المقدسة  لذاته  هللا  يعبد  أن  العالي  بل  ضعيف  عندهم  ا 
 " قالوا..

وبغض النظر عما يعو  إلى المخلوق بغض النظر إلى ما يعو  إلى العا د يعني يعبده ل اته ال  
ومبنى  يعبده   عندهم  ه ا  ناره  من  لجن ه وال خوفا  عقابه وال رجاء  ثوابه وال خوفا من  في  رجاء 

 العبو ية على الخوف والرجاء مع الحب.
 ولهذا..

طمع   عبدتك  ما  إلهي  تقول  أنها  العدوية  رابعة  عن  خوف  ي كر  وال  جن ك  في  شيخ  ا  نار   من  ا 
عبد هللا بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن    اإلسالم يقول من عبد هللا بالخوف وحده فهو حروري ومن

 عبده بالحب وحده فهو زنديق  ل ال  د من اج ماع الثالث الحب مع الخوف والرجاء.
 . "قالوا ولهذا يقول المصلي أصلي هلل ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العذاب لبطلت صالته"

 و رء العقا .
 ."ودرء العذاب"

قول المصلي أصلي هلل هل معنى ه ا أنه ين ق  ه ه النية في    أو العقا  أنا عندي العقا  أوال  
 داية الصال  وقبل الدخول فيها ه ه  دعة وأما القول أصلي هلل ولو كا  ل حصيل الثوا  و رء  
تعليقه   في  الشيخ محمد رشيد رضا  يقول  ما صلى هلل  الحقيقة  في  لب لت صالته ألنه  العقا  

فال باطنية  نزعة صوفية  ل  تُ يقول ه ه  أنها  العبا   هلل  كو   ا  غاء مرضاته  مرا  من  بأمره  فعل 
القرآ  والسنة وع  ل الشريعة   الثوا  فقد ر   وثوابه ومنه كمال معرف ه في اآلخر  ومن ر  إرا   
وتأهيلهم   تزكي هم  بعبا ته ألجل  العبا   أمر  تعالى  أ  هللا  الق عي  المعلوم  ومن  الشريعة  وع ل 

 ألجل ذاته فهو غني عنهم وعن عبا تهم ونصوص الك ا  والسنة في  للحيا  األ دية في الجنة ال
ذلك مشهور  وال يعقل كونها ل اته إال إذا فسر بمعرف ه ورؤي ه وه ا من الثوا  ال ي يقصد العا د 

ا ) لنفسه فال يبقى لفلسف هم معنى في آخر سور  الكهف   الكهف:    ({110}َواَل ُيْشِرْ  ِبِعَباَ ِ  َربِ ِه َأَحد 
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ه ا     ١١٠ الجنة  أجل  خول  من  هللا  يعبد  من  مشر   ه ا  الجنة  يرجو  من  أ   الم صوفة  يقول 
مشر  ألنه ما عبد هللا ل اته ألنه عبده لدخول الجنة وهنا أشر  مع هللا الجنة ه ا الثوا  الموعو   

ُيسأل    ا ماا في النية وفي اإلخالص ما ُذكر ما ُذكر وكثير  به وه ا العقا  الم وعد به لو كا  مؤثر  
عن النظر إلى ما ُي كر مع األذكار من حفظ لل اكر مع الثوا  يقول أنا أقرأ ك ا لما رتب عليه  
من أ  أحفظ إلى أ  أمسي أو أ  أحفظ إلى أ  أصبح هل ه ا يضر أقول لو كا  يضر لما  

 ذكر في الخبر.
 تفضل يا أ و عبد هللا. 

 سم.
 عز وجل ال ينافي أن يطلب معها ثوابا وال  وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا كون العبادة هلل"

أن يدفع عذابا كما قال ذلك األعرابي أما إني ال أحسن دندنتك وال دندنة معاذ إنما أسأل هللا  
َراَط    «حولها ندندن»  -صلى هللا عليه وسلم-الجنة وأعوذ به من النار فقال النبي   }اْهِدَنا الصِ 

ال الفراء وهي لغة قراءة الجمهور بالصاد وقرئ السراط وقرئ بالزاي ق   ٦الفاتحة:   ({6اْلُمْسَ ِقيَم )
بني عذرة وبني كلب لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما 
قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم  

َراَط اْلُمْسَ ِقيَم )حاجة إخوانه المؤمنين بقوله يسأل حاجته أو   "ألنه..  ٦الفاتحة:   ({6}اْهِدَنا الصِ 
جاءت األ لة من السنة على البداء  بال مجيد هلل جل وعال  ين يدي الدعاء كأ  الداعي ي وسل  
ال ي   األسبا   من  ه ه  نبيه  على  ويصلي  ذلك  بعد  يسأله  بحيث  وعال  جل  هلل  ال مجيد   ه ا 

 جا  فيها الدعاء ما لم يكن َثم مانع. يس 
 طالب: .............. 

يعلِ م  ها   أولها وآخرها لكن هل هي من مقول هللا جل وعال  هو في األصل كله من مقول هللا 
العبا  لي كروه  ها؟ وال شك أ  السياق يدل على ذلك لن كره  ه ا ال كر ما قال الحمد لي ما قال  

 ا من تعليم هللا جل وعال عبا ه أ  ي كروه  ه ا ال كر العظيم. الحمد لي قال الحمد هلل ه  
وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته أو حاجة إخوانه المؤمنين بقوله  "

َراَط اْلُمْسَ ِقيَم ) إليه    ٦الفاتحة:   ({6}اْهِدَنا الصِ  أرشد هللا  وأنجع لإلجابة ولهذا  للحاجة  أنجح  ألنه 
مل وقد يكون السؤال باإلخبار عن حال السائل واحتياجه كما قال موسى عليه السالم  ألنه األك 

مع ذلك وصف مسؤول     ٢٤القصص:   ({24}َر ِ  ِإنِ ي ِلَما َأْنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر ) يتقدمه  وقد 
 . " ٨٧األنبياء:    }اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت{كقول ذي النون 

ِإنِ ي   )}َر ِ   َفِقيٌر  َخْيٍر  ِمْن  ِإَليَّ  َأْنَزْلَت  مع     ٢٤القصص:   ({24ِلَما  بالفاء  فجاءته  مباشر   بعدها 
ال عقيب وهللا جل وعال يعلم ما يريده من ه ا الكالم فما سأل السؤال مباشر  وإنما اف قر وت لل 

  ين يدي هللا جل وعال وهللا يعلم حاج ه فجاءته إحداهما مباشر . 
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م " يتقدمه  النون  وقد  ذي  كقول  مسؤول  وصف  ذلك  }اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِ ي ُكْنُت ِمَن  ع 
 وقد يكون بمجرد الثناء على على المسؤول كقول الشاعر:  ٨٧األنبياء:   ({87الظَّاِلِميَن ) 

ــاني ــد كفــــــــ ــاجتي أم قــــــــ ــر حــــــــ  أأذكــــــــ
 

 "حيــــــــــــــاؤك إن شــــــــــــــيمتك الحيــــــــــــــاء 
 حباؤ . 

 حياؤك.
 طالب: .............. 

 هو؟  ما
 طالب: .............. 

 عند ؟ ما ال يأنت 
 طالب: .............. 

 صال  ال سا يح يعني الع اء. حديث  أال أمنحك أال أحبو  في
ــاني" ــد كفــــــــ ــاجتي أم قــــــــ ــر حــــــــ  أأذكــــــــ

 
 حبـــــــــــــــاؤك إن شـــــــــــــــيمتك الحبـــــــــــــــاء 

ــا   إذا أثنـــــــــــى عليـــــــــــك المـــــــــــرء يومـــــــــ
 

 كفـــــــــــــاه مـــــــــــــن تعرضـــــــــــــه الثنـــــــــــــاء 
هنا    كما  بنفسها  الهداية  تتعدى  وقد  والتوفيق  اإلرشاد  هاهنا  َراَط اْلُمْسَ ِقيَم  والهداية  }اْهِدَنا الصِ 

أعطنا     ٦الفاتحة:     ({6) أو  ارزقنا  أو  وفقنا  أو  ألهمنا  معنى  فُتضم ن  }َوَهَدْيَناُه النَّْجَدْيِن  فتضمن 
}اْجَ َباُه َوَهَداهُ ِإَلى ِصَراٍط  أي بينا له الخير والشر وقد ُتعد ى بإلى كقوله تعالى:     ١٠البلد:   ({10)

فاهدوهم إلى صراط الجحيم وذلك بمعنى اإلرشاد والداللة كذلك قوله     ١٢١النحل:   ({121ُمْسَ ِقيٍم ) 
ُمْسَ ِقيٍم )تعالى   ِإَلى ِصَراٍط  َلَ ْهِدي  الجنة وق   ٥٢الشورن:   ({52}َوِإنََّك  أهل  كقول  بالالم  ُتعدى  د 

ِ الَِّ ي َهَداَنا ِلَهَ ا{ أهالا    ٤٣األعراف:     }اْلَحْمُد ّلِلَّ له  وجعلنا  لهذا  وفقنا  المستقيم   أو  الصراط  وأما 
ا على أن الصراط  فقال اإلمام أبو جعفر أبو جعفر بن جرير أجمعت األمة من أهل التأويل جميعا 

ال اعوجاج فيه وكذلك في لغة جميع العرب فمن ذلك قول   المستقيم هو الطريق الواضح الذي 
 جرير بن عطية الخطفي: 

ــراط ــى صــــــــ ــؤمنين علــــــــ ــر المــــــــ  أميــــــــ
 

 إذا اعــــــــــــــوج المــــــــــــــوارد مســــــــــــــتقيم 
ت  أكثر من أن  ثم  قال والشواهد على ذلك  قال  العرب الصراط فتستعمله في كل  حصر  تستعير 

والمعوج   باستقامته  المستقيم  فتصف  اعوجاج  أو  باستقامة  ووصف  ووصف  وعمل  قول 
 . "باعوجاجه

في   ح ى  المس قيم  طريق  أقر   وأنه  والم كسر  والمنحني  الم عرج  خالف  المس قيم  أ   شك  ال 
 ين البلدين مس قيم فيخ صر  الهندسة اآل  يعرفو  المس قيم بأنه أقر  طريق وقد يكو  ال ريق  

ا  سار به يمين  من المسافات شيء كثير وأما ال رق ال ي يح اج فيها إلى خدمة أكثر من  لد ويُ 
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وشماال لخدمة ه ه البلدا  فيكو  أطول لكن مراعى فيه مصالح أخرن وإال لو جعل  دو  انكسار 
مرضا  هللا جل وعال وجناته ه ا وال انحناء  ين  لدين لصار األقر  وأقر  طريق موصل إلى  

بعد  ركعات  يوم  بكل  إياه  يهديه  أ   يدعو هللا جل وعال  المسلم  ال ي  المس قيم  الصراط  طريق 
الرواتب صارت تسع وعشرين وإ  أوتر   الفرائض سبعة عشر وإذا زا   اق صر على  صالته إ  

با  أربعين مر  في اليوم  بإحدن عشر  صارت أربعين وا ن القيم رحمه هللا تعالى يقول من قرع ال
 أوشك أ  ُيف ح له. 

 ."ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف"
 لحظة لحظة. 

 طالب: .............. 
 هو؟  ما

 طالب: .............. 
 ين؟ أين؟ أ ين؟ أ

 طالب: .............. 
باس قامة أو اعوجاج، وأنت   باس قامة لكل قول.. وصف  ال يال، ووصف    ال ي  ماعند ؟    ما 

 عند  أنت؟ 
 طالب: .............. 

 عند  واوين؟ 
 طالب: .............. 

 وأنا عندي ثن ين؟ 
 طالب: .............. 

 معك؟  ال يأي طبعة 
 طالب: .............. 

 .ف باس قامة أو اعوجاجِص هو الظاهر.. في كل قول وعمل وُ 
 طالب: .............. 

قال يعني  يضر  ما  وجو ها  عمل ثم    وهللا  كل  في  ف س عمله  المس قيم  الصراط  العر   تس عير 
 وصف باس قامة واعوجاج ف صف.. ما تضر. 

 طالب: .............. 
ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط وإن كان يرجعها حاصلها  "

حدثنا الحسن اتم  إلى شيء واحد وهو المتابعة هلل وللرسول فروي أنه كتاب هللا قال ابن أبي ح
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أبو   وهو  المختار  أبو  وهو  سعد  عن  الزيات  حمزة  عن  يمان  بن  يحيى  حدثني  قال  عرفة  بن 
 ."المختار الطائي

 سعيد؟  أوسعيد 
 سعد.

 عن سعيد وهو ا ن المخ ار..
 ابن؟

 أ و؟  أوا ن المخ ار ال تعدل خل نشوف.. 
 طالب: .............. 

 علق عليه..؟ ما 
 .............. طالب: 
 يقول؟ ما ال ي

 طالب: .............. 
 وعلى كل حال الحديث ما ام فيه الحارث األعور ما نح اج إلى البحث عن غيره. 

عن سعد وهو أبو المختار الطائي عن ابن أخي الحارث األعور عن الحارث األعور عن علي "
الصراط المستقيم »  -يه وسلمصلى هللا عل-بن أبي طالب رضي هللا عنه قال قال رسول هللا  

هللا القرآن   «كتاب  فضائل  في  تقدم  وقد  الزيات  حبيب  ابن  حديث  من  جرير  ابن  رواه  وكذلك 
 "فيهما رواه أحمد..

 فيما رواه..
ا وهو حبل هللا المتين وهو  فيما رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث األعور عن علي مرفوعا "

ا على علي رضي هللا عنه وهو أشبه وهللا  وقد روي موقوفا   الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم
 . "أعلم

 األشبه أنه موقوف على علي رضي هللا عنه كما تقدم.
وقال الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عبد هللا قال الصراط المستقيم كتاب هللا وقيل هو  "

قل يا   -صلى هللا عليه وسلم-اإلسالم وقال الضحاك عن ابن عباس قال قال جبريل لمحمد  
محمد اهدنا الصراط المستقيم يقول ألهمنا الطريق الهادي وهو دين هللا الذي ال عوج فيه وقال  

َراَط اْلُمْسَ ِقيَم )ن مهران عن ابن عباس في قوله تعالى  ميمون ب قال     ٦الفاتحة:    ({ 6}اْهِدَنا الصِ 
ذاك اإلسالم وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن  

 . "ابن عباس وعن مرة الهَمداني
 الهْمداني.
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النبي  " من أصحاب  ناس  مسعود وعن  ابن  الهْمداني عن  مرة    -صلى هللا عليه وسلم -وعن 
َراَط اْلُمْسَ ِقيَم )   ."قالوا هو اإلسالم وقال عبد هللا بن محمد بن عقيل  ٦الفاتحة:    ({6}اْهِدَنا الصِ 

ه ا ليس  تفسير الصراط المس قيم بأنه في الدين اإلسالم أو محمد أو ك ا  هللا ال اخ الف في  
 ه ا من اخ الف ال ضا  إنما هو تنوع في العبارات ومفا ها واحد.

عن جابر اهدنا الصراط المستقيم قال اإلسالم هو أوسع مما بين السماء واألرض وقال ابن  "
َراَط اْلُمْسَ ِقيَم )الحنفية في قوله تعالى   قال هو دين هللا الذي ال يقبل    ٦الفاتحة:    ({6}اْهِدَنا الصِ 

َراَط اْلمُ من العباد غيره وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم   قال     ٦الفاتحة:    ({ 6ْسَ ِقيَم ) }اْهِدَنا الصِ 
هو اإلسالم وفي معنى هذا الحديث الذي رواه اإلمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا الحسن  

 "ار أبو العالء..وَ بن ِس 
 ار. وَّ ار سَ وَّ سَ 
و ار أبو العالء قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن معاوية بن صالح عن  حدثنا الحسن بن سَ "

صلى -عن النواس بن سمعان عن رسول هللا  عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه  
وسلم عليه  مثالا »قال    -هللا  هللا  مستقيما صراطا   ضرب  فيهما  ا  سوران  الصراط  جنبتي  وعلى  ا 

خاة وعلى الصراط داٍع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط  أبواب مفتحة وعلى األبواب ستور مر 
شيئا جميعا  يفتح  أن  اإلنسان  أراد  فإذا  الصراط  جوف  من  يدعو  وداعي  تعوجوا  وال  تلك  ا  من  ا 

األبواب قال ويحك ال تفتح فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط اإلسالم والسواران حدود هللا واألبواب  
على رأس الصراط كتاب هللا والداعي من فوق الصراط واعظ  المفتحة محارم هللا وذلك الداعي  

مسلم كل  قلب  في  به    « هللا  سعد  بن  الليث  حديث  من  جرير  وابن  حاتم  أبي  ابن  رواه  وهكذا 
ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن علي بن حجر عن بقية عن ُبحير بن سعد عن خالد بن  

إسناد حسن صحيح وهللا أعلم وقال   معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان به وهو
َراَط اْلُمْسَ ِقيَم )مجاهد   بينه وبين ما     ٦الفاتحة:    ({6}اْهِدَنا الصِ  منافاة  الحق وهذا أشمل وال  قال 

بن  حمزة  حدثنا  القاسم  بن  هاشم  النضر  أبي  حديث  من  جرير  وابن  حاتم  أبي  وروى  تقدم 
 " المغيرة..
 أنا.  أوعند  الرمز؟ نا  ما ال يعند   ما ال ي
 حدثنا.

 عند  حدثنا؟ عندي أنا يعني أخبرنا. 
   طالب: ..............

 عندي أنا يعني أخبرنا اخ صار ألخبرنا ونا فقط اخ صار لحدثنا ومثلها ثنا. 
العالية  " أبي  عن  األحول  عاصم  عن  المغيرة  بن  حمزة  ) حدثنا  اْلُمْسَ ِقيَم  َراَط  الصِ   ({6}اْهِدَنا 

النبي     ٦حة:  الفات هو  وسلم -قال  عليه  هللا  ذلك    -صلى  فذكرنا  عاصم  قال  بعده  من  وصاحباه 
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اتبع   العالية ونصح وكل هذه األقوال صحيحة وهي متالزمة فإن من  أبو  للحسن فقال صدق 
واقتدى بالَذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق ومن اتبع   -صلى هللا عليه وسلم-النبي 

اإلسالم ومن اتبع اإلسالم فقد اتبع القرآن وهو كتاب هللا وحبله المتين وصراطه  اتبع الحق افقد 
المستقيم فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا وهلل الحمد وقال الطبراني حدثنا محمد بن الفضل 

 ."السْقطي
 السَق ي.

زائدة عن السَقطي قال حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي  "
صلى -األعمش عن أبي وائل عن عبد هللا قال الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول هللا  

بتأويل    -هللا عليه وسلم أبو جعفر بن جرير رحمه هللا والذي هو أولى  قال اإلمام  ولهذا قال 
 "هذه..
والسالم-النبي   الصال   ال  -عليه  ال ريقة  يعني  البيضاء  على  البيضاء  على  أو  تركنا  بيضاء 

 المحجة البيضاء ال ي معناها ال ريق الواضحة البينة.
َراَط اْلُمْسَ ِقيَم ) والذي هو أولى بتأويل هذه اآلية عندي أعني  " أن يكون    ٦الفاتحة:    ({ 6}اْهِدَنا الصِ 

ا به وفِ قنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل معنيا 
ال هو  النبيين وذلك  من  عليهم  هللا  أنعم  من  له  وفق  لما  وفق  من  ألن  المستقيم  صراط 

والعمل   بالكتاب  والتمسك  الرسل  وتصديق  لإلسالم  وفق  فقد  والصالحين  والشهداء  والصديقين 
ومنهاج    -صلى هللا عليه وسلم-بما أمره هللا به واالنزجار عما زجره عنه واتباع منهاج النبي  

 " د صالح وكل ذلك من الصراط المستقيمالخلفاء األربعة وكل عب
  ال شك

فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صالة وغيرها وهو متصف بذلك فهل  "
ا إلى سؤال الهداية لما  ونهارا   هذا من تحصيل الحاصل أم ال؟ فالجواب أن ال ولوال احتياجه ليالا 

 "أرشده هللا..
آَمُنوا آِمُنوا{المقصو  الثبات عليه واالس مرار عليه كما في قوله جل وعال   الَِّ يَن  النساء:    }َياَأيَُّها 

 يعني اثب وا على إيمانكم.  ١٣٦
ا إلى سؤال الهداية لما أرشده هللا تعالى إلى ذلك فإن العبد مفتقر في  ونهارا   ولوال احتياجه ليالا "

تعالى فيها وتبص    كل ساعة وحالة إلى هللا  الهداية ورسوخه  تثبيته على  ره وازدياده منها  في 
ا إال ما شاء هللا فأرشده هللا تعالى إلى أن  ا وال ضرا واستمراره عليها فإن العبد ال يملك لنفسه نفعا 

يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق فالسعيد من وفقه هللا تعالى لسؤاله فإنه  
بإجابة الداعي إذا دعاه والسيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء هللا وأطراف  تعالى قد تكفل  

تعالى:   قال  وقد  َرُسوِلِه  النهار  َعَلى  َنزََّل  الَِّ ي  َواْلِكَ اِ   َوَرُسوِلِه   ِ ِباّلِلَّ آِمُنوا  آَمُنوا  الَِّ يَن  }َياَأيَُّها 
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باإليمان وليس من باب تحصيل     ١٣٦النساء:   َواْلِكَ اِ  الَِّ ي َأْنَزَل ِمْن َقْبُل{ الذين آمنوا  فقد أمر 
الحاصل ألن المراد الثبات واالستمرار والمداومة على األعمال المعينة على ذلك وهللا أعلم وقد 
قال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 

ن الصديق رضي هللا عنه يقرأ بهذه اآلية في الركعة الثالثة من رحمة إنك أنت الوهاب وقد كا
 . "اصالة المغرب بعد الفاتحة سرا 

أل  المغر  وتر النهار كما جاء في الحديث أول ما فرضت الصال  ركع ين فأقرت صال  السفر 
القراء  فيجعل ه ه ل فيها   وَّ وزيد في الحضر إال المغر  فإنها وتر النهار وإال الصبح فإنها تُ 

اآلية  ه ا الدعاء كالقنوت في آخر ركعة والخبر مخرج في الموطأ وغيره بإسنا  صحيح إلى أ ي  
 بكر رضي هللا عنه وأرضاه. 

تعالى:  " َراَط اْلُمْسَ ِقيَم ) فمعنى قوله  بنا إلى     ٦الفاتحة:   ({6}اْهِدَنا الصِ  تعدل  بنا عليه وال  استمر 
 . "غيره وال تضلنا عنه

 اللهم صل وسلم على عبد  ورسولك محمد وعلى آله وصحبه... 


