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 ع سورة الفاحتةوقفات م

 الشيخ حممد بن حممد املختار الشنقيطي

 نفس يف التدبر مثل بشيء يكون ال الصالة يف اخلشوع أن هللا: رمحهم العلماء ذكر
د   اإلمام: قال إذا الصالة! يف خيشع ال إنسان أمر عجيب تتلى، اليت اآلايت َمح  }اْلح

 وجل عز هللا وصف الذي الوصف هذا العاملني، تذكر [2]الفاحتة: الحَعاَلّمنَي{ َرب ّ  لِّلَّ 
 منه تفضالا  وأوالهم وغذاهم رابهم الذي واآلخرين األولني املنيالع رب نفسه، به

د   بلسانك: قلت أو القائل قال فإذا وتكرماا، َمح  [2]الفاحتة: الحَعاَلّمنَي{ َرب ّ  لِّلَّ  }اْلح
 قيل: فإذا حيمد، الذي هذا جبالل وأحسست حيمد الذي هذا بعظمة أحسست

 ولو فيسرتك معصيتك، على وأنت يرمحك من رتتذك [3]الفاحتة: الَرّحيّم{ }الَرمححَنّ 
 قاصفاا  عليك ترسل أن للسماء أذن ولو الخنسفت، بك تنخسف أن لألرض أذن

  .اآلية هذه معىن يستشعر بقلب [3]الفاحتة: الَرّحيّم{ }الَرمححَنّ  فتقول: ألرسلت،

يّن{ يَ وحمّ  }َماّلكّ  تقول وعندما  }َماّلكّ  آخر ملعا إىل تنتقل بك وإذا [4]الفاحتة: الدّ 
يّن{ يَ وحمّ   وال أحساب وال بنون، وال مال فيه ينفع ال الذي اليوم ذاك [4]الفاحتة: الدّ 

َناك مح  َكَما  }ف  َراَدى أحباب وال خالن وال إخوان وال أنساب،  َمرٍَة{ َأَولَ  َخَلقح
  .[94]األنعام:

يّن{ يَ وحمّ  }َماّلكّ  قيل: فإذا  بعامل وأحسست العامل، كذل إىل خرجت [4]الفاحتة: الدّ 
 قال: إذا الذي من فيه، وينهى أيمر الذي من فيه، األمر ميلك الذي من اآلخرة،
 وبني الكلمة هذه بني يقف أن أحد يستطيع لن [30]اْلاقة: فَ غ لُّوه { }خ ذ وه  

 معقب وال حيكم قضاؤه، يعقب أو حكمه، يرد أن ميكن ال عني طرفة يف تنفيذها،
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 وما ْلظة من أسعدها فما عبدي، صدق النعيم درجات إىل خذوه قال: وإن ْلكمه،
 الذي املقيم، النعيم ذلك وبني بينك حيول أن أحد يستطيع لن ساعة! من أهبجها
  .أهله من وإايكم جيعلنا أن هللا نسأل

يّن{ يَ وحمّ  }َماّلكّ  أخي: ولذلك  إال: يقال ما الصالة يف كان  لو [4]الفاحتة: الدّ 
يّن{ مّ يَ وح  }َماّلكّ    .وهللا يكفى فإنه [4]الفاحتة: الدّ 

َتّعني { َوّإاَيكَ  نَ عحب د   ّإاَيكَ }  نَ عحب د { }ّإاَيكَ  نستعني وبك نذل لك [5]الفاحتة: َنسح
 يكون الليل ظلمات يف والغموم اهلموم جاءتك إذا إليه تشكو الذي من [5]الفاحتة:

 أن تستطع ومل الفراش، على اركجبو  اليت زوجتك توقظ أن تستطيع فال الناس جبوارك
 ترجوه الذي ومن تناديه؟! الذي من منك، القريب ابنك إىل وحزنك بثك تشكو
 جتده وكيف وتعاىل؟! سبحانه غريه جتدها اليت واألشجان تعانيها اليت اآلالم لتفريج
 دنياال خريي وسؤال واالستجارة ابالستغاثة [5]الفاحتة: نَ عحب د { }ّإاَيكَ  تناديه؟ حينما

َتّعني { }َوّإاَيكَ  واآلخرة   .املعني وهللا ونعم [5]الفاحتة: َنسح

 فكيف لك، سنداا  هللا وكان لك معيناا  هللا كان  فريداا  وحيداا  فيها وقفت وقفة من كم
 حتتسب، ال حيث من لك هللا فسخرها أموال يف الدنيا بك ضاقت شأنه، جل وجدته

  .وأوالك فأعانك املعني، نعم فكان به فاستعنت وغموم، مهوم يف عليك وضاقت

َتّعني { َوّإاَيكَ  نَ عحب د   }ّإاَيكَ  قلت: فإذا  قضيتها، ما هلل ديونا  تذكرت [5]الفاحتة: َنسح
َتّعني { َوّإاَيكَ  نَ عحب د   }ّإاَيكَ  فتقول: شكرهتا، ما هلل وغموماا  ومهوماا   وأنت [5]الفاحتة: َنسح
  .العاملني رب تعاىل هللا بعظمة حتس

ّدنَ } َتّقيَم{ الصّ رَاطَ  اهح  شيء على يقف وعناءك بالءك أن فتذكر [6]الفاحتة: الحم سح
 كتب  لو وهللا والشهداء، والصديقني النبيني من عليهم هللا أنعم الذين صراط واحد:
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 يف له فيختم قلباا  العباد أصلح من كان  ولو يهتدي، أن يستطيع لن الضالل للعبد هللا

 والغواية، اجلحيم دركات يف العبد وكان اهلداية هللا أراد ولو السوء، خبامتة ْلظة آخر
  .العظيم والفوز السعادة خبامتة له فختم منها هللا النتشله

ّدنَ  إذاا: َتّقيَم{ الصّ رَاطَ  }اهح  وهي واآلخرة، الدنيا يف سعادتك هي [6]الفاحتة: الحم سح
  .القرآن نزل أجلها من اليت

  .الرسل وأنزلت الكتب، نزلت أجلها من ملستقيم،ا الصراط إىل اهلداية

 قلوب عندن ما ألن ختشع الصالة، يف ختشع كيف  أدلك حىت اآلايت هذه أفسر وإين
 تتفكرها بقلوب تليت لو اآلايت هذه نعم يعي، أحد وال يتلى هللا كتاب  نتفكر،
  .هلل ختشع ما وسرعان حالوهتا، وجدت تتدبرها وأفئدة

 هم عليهم؟ أنعمت الذين رب اي هم من [7]الفاحتة: َعَليحّهمح{ أَن حَعمحتَ  اَلّذينَ  ّصَراطَ }
 صدرك، هللا شرح لو بربك: يل قل والصاْلون، والشهداء والصديقون النبيون

 سعادة أي واعتقادك: وعملك وفعلك قولك يف الرسول هنج على تسري فأصبحت
 فلذلك العظيمة، املكانة هوهذ املقام هذا نسألك إن اللهم السعادة؟! هذه من أعظم
ّدنَ  تقول: َتّقيَم{ الصّ رَاطَ  }اهح  هذا يبلغك أن هللا يف أمل كله  وقلبك [6]الفاحتة: الحم سح
 فعالا  وأطيبهم كالماا   الناس أطيب تكون حىت هللا وأحباب هللا أولياء صراط األمر،

  .العاملني رب هلل والباطن الظاهر يف استقامة وأكملهم

 الَضالّ نَي{ َوال َعَليحّهمح  الحَمغحض وبّ  َغريحّ  َعَليحّهمح  أَن حَعمحتَ  اَلّذينَ  اطَ }ّصرَ  تقول: مث
 هم [7]الفاحتة: َعَليحّهمح{ }الحَمغحض وبّ  هللا خشية من يرجف وقلبك [7]الفاحتة:

 اآلايت فكانت أبصارهم، وأعمى فأصمهم واآلخرة الدنيا يف هللا لعنهم الذين اليهود
 َفّهيَ  َذّلكَ  بَ عحدّ  ّمنح  ق  ل وب ك مح  َقَستح  }مث َ  عنهم: هللا قال شيئاا، تفيدهم وما عليهم تنزل
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َجارَةّ  َوةا{ َأَشدُّ  أَوح  َكاْلّح  العرب لغة يف أتيت فهي )و( مبعىن هنا )أو( [74]البقرة: َقسح

ّ  قَابَ  }َفَكانَ  قال: تعاىل فاهلل وأشد، أي: الواو مبعىن  [9م:]النج أَدحََن{ َأوح  قَ وحَسنيح
ّ  قَابَ  }َفَكانَ  قوله: فمعىن يشك، ال تعاىل وهللا  أي: [9]النجم: أَدحََن{ أَوح  قَ وحَسنيح

َجارَةّ  تعاىل: فقال )و( مبعىن: أتيت )أو( أن العرب لغة يف ومعروف وأدَن،  أَوح  }َكاْلّح
َوةا{ َأَشدُّ  َجارَةّ   َفّهيَ  َذّلكَ  بَ عحدّ  ّمنح  ق  ل وب ك مح  َقَستح  }مث َ  [74]البقرة: َقسح  َأَشدُّ  َأوح  َكاْلّح

َوةا{  ابهلل تتعلق وأنت [7]الفاحتة: َعَليحّهمح{ الحَمغحض وبّ  }َغريحّ  فتقول: [74]البقرة: َقسح
  .الضالل من ابتالهم مبا يبتليك ال أن

 يف غلت أمة من وكم وغلوا، فرطوا الذين [7]الفاحتة: الَضالّ نَي{ }َوال تقول: مث
 -ابهلل والعياذ- وسخطه هللا غضب أصاهبم حىت أهلها من الصاْلني ويف أنبيائها
 َعاّمَلة   * َخاّشَعة   يَ وحَمّئذٍ  و ج وه   * الحَغاّشَيةّ  َحّديث   َأََتكَ  }َهلح  وجل: عز هللا قال ولذلك
َلى * َنّصَبة   َقى * َحاّمَيةا  َنراا  َتصح ٍ  ّمنح  ت سح  هللا نسأل [5 - 1]الغاشية: آنَّيٍة{ َعنيح

  .لعافيةوا السالمة

 له فقالوا عينه، فدمعت يتعبد كنيسة  يف راهبٍ  عابدٍ  على عنه هللا رضي عمر وقف
 لعبادته، أرق مل قال: النصراين، لعبادة رق أنه يظنون الدمعة، عليه وعتبوا ذلك يف

 ة  َعاّملَ  * َخاّشَعة   يَ وحَمّئذٍ  و ج وه   * الحَغاّشَيةّ  َحّديث   َأََتكَ  }َهلح  هللا: قول ذكرت ولكين
َلى * َنّصَبة     .[4 - 1]الغاشية: َحاّمَيةا{ َنراا  َتصح

 والضالني [7]الفاحتة: الَضالّ نَي{ َوال َعَليحّهمح  الحَمغحض وبّ  }َغريحّ  اإلنسان: يقول فلذلك
 األهواء، ويف اهلدى، يف ضالل الضالل: على فكانوا أعماهلم سوء هلم زين الذين

 ذلك، دون ما على ويكون والزندقة، فرالك على يكون ما أكمل يكون فالضالل
 أقرب أنه يظن وهو البدعة يعمل الشخص فتجد واألهواء، البدعة منها: مراتب وهو
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 وإايكم يرزقنا أن هللا ونسأل بصرية، ولكم لنا يطمس ال أن هللا نسأل اخلري، إىل الناس

يّقنيَ  النَّبيّ نيَ  ّمنح  َعَليحّهمح  الَِل   }أَن حَعمَ  الذين صراط هو الذي السلف هبدي االهتداء  َوالصّ دّ 
  .[69]النساء: َرّفيقاا{ أ وحلَّئكَ  َوَحس نَ  َوالَصاّْلّنيَ  َوالشَُّهَداءّ 

 ذلك بعد جاء ما مث قلبك، الن العظات هذه مع ووقفت اآلايت هذه تدبرت فإذا
  .خشوعك إىل خشوعاا  زادك هللا، كالم  من الزايدة من وجاء فضل، من

 اخلشوع، يتعاطى أن استطاعته قدر صالته يف خيشع أن يريد الذي ناإلنسا وحياول
  .نفسه على ابلضغط ذلك يتكلف أن ولو

 وهللا يديه، بني اخلشوع كمال  وإايكم يرزقنا أن الكرمي العرش رب العظيم هللا فنسأل
 .أعلم تعاىل


