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: ممخص الدراسة
. دالالت سورة الفاتحة التربوية في ضوء التفسير القيم: عنوان الدراسة 
: قصدت ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف اآلتية 

يتعمؽ بيا مف دالالت تربكية في بياف مقاصد الديف العامة المتضمنة في سكرة الفاتحة كما  -
. ضكء التفسير القيـ

 .إيضاح الدالالت التربكية لمضمكف العبادة في سكرة الفاتحة -

 .تجمية الدالالت التربكية المتعمقة بالجانب البياني في سكرة الفاتحة -

 .الفاتحة عمى شفاء القمكب كاألبدافالكشؼ عف اشتماؿ سكرة  -

 .إلماـ ابف القيـ التربكية الكاردة في التفسير القيـإلقاء الضكء عمى جانب مف آراء ا -

: وخمصت بنتائج عديدة من أىميا .كاستخدمت الدراسة منيج البحث الكصفي التحميمي
اشتماؿ سكرة الفاتحة عمى مقاصد الديف العامة كمطالبو العالية مف حيث تضمنيا ألنكاع  -

شارتيا ثباتيا المعاد كالنبكات، كا  . إلى أنكاع اليداية التكحيد الثبلثة، كا 
داللة سكرة الفاتحة عمى مفيـك العبادة الصحيحة التي تقـك عمى غاية المحبة مع غاية الذؿ  -

 .كالخضكع لمخالؽ بحسب المقاـ كالحاؿ، كىذه ىي العبادة المطمقة

ىناؾ دالالت تربكية عظيمة تتعمؽ بالجانب البياني مف سكرة الفاتحة كاالبتداء، كالتقديـ  -
 .كالكصؼ، كاإلنجاز كالتأخير،

تضمف سكرة الفاتحة لشفاء القمكب كاألبداف بما يثبت كصؼ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ليا  -
. بأنيا أعظـ سكرة في القرآف
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
: مقدمة

: الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف، أما بعد 
يتركو سيدل، بؿ خمقو لغاية العبادة،  فإلنساف عبثان، كؿفإف الخالؽ عز كجؿ لـ يخمؽ ا 

كبٌيف لو سبيؿ اليداية كأمره بالتزاميا، كما بيف لو سبؿ الغكاية كحذره منيا، كرتب عمى ذلؾ 
كمنذ أنزؿ اهلل تعالى آدـ إلى األرض ىداه إلى ما يصمحو في الدنيا . المسؤكلية كالجزاء األخركم
ثـ استمر منيج اليداية في البشر عمى أيدم . ياـ بتكاليؼ الخبلفةكاآلخرة كما ييعينو عمى الؽ

األنبياء كالرسؿ الذيف اصطفاىـ اهلل عز كجؿ لؤلخذ بأيدم الناس صكب ما يحقؽ ليـ سعادتيـ 
كقد ختـ اهلل عز كجؿ ركب األنبياء كالرسؿ بمبعث محمد بف عبد اهلل صمى . في الدنيا كاآلخرة

منيج ىداية اإلنساف إلى يـك القيامة، كتمثؿ ىذا المنيج في القرآف اهلل عميو كسمـ الذم جاء ب
مُق ): الكريـ الذم كصفو اهلل عز كجؿ بقكلو كىذا  (9 :سراءاإل) (إِإنَّن ىَهذَها الْلقُقرْل نَه يَهيْلدِإ  لِإمَّنتِإي ىِإيَه أَهقْلوَه

 فمف. أعدؿ كأعمى، مف العقائد، كاألعماؿ، كاألخبلؽ"أف القرآف الكريـ ييدم لمتي ىي  يعني
. (ُ)"اىتدل بما يدعك إليو القرآف، كاف أكمؿ الناس كأقكميـ، كأىداىـ في جميع األمكر

منيج ىداية لئلنساف عقيدةن كفكران كعبادةن كأخبلقان، كقد  -في مجممو–إف القرآف الكريـ  
مَهقَه وَههُق )أنزلو خالؽ اإلنساف الذم يعمـ ما فيو صبلحو في الدنيا كاآلخرة،  مَهمُق مَهنْل خَه يفُق أَهال يَه ْل وَه المَّنطِإ

بِإيرُق  افو كقكة عكمع ذلؾ فقد اختص اهلل سبحانو كتعمى بعض السكر كاآليات بـ( 14:الممؾ( )الْلخَه
تأثير ال تكجد في غيرىا، كسكرة الفاتحة كسكرة اإلخبلص كالمعكذتيف كخكاتيـ سكرة البقرة، كآية 

. الكرسي، كغير ذلؾ مف السكر كاآليات التي أشار إلييا الشارع
رة الفاتحة عمى رأس السكر التي أشار القرآف الكريـ إلى أىميتيا كعظيـ نفعيا كس كتأتي 

يمَه ): في قكلو تعالى لَهقَهدْل  تَهيْلنَهاكَه سَهبْل اًا مِإنَه الْلمَه َهانِإي وَهالْلقُقرْل نَه الْل َهظِإ كما أشار النبي ( 87:الحجر( )وَه
أعظـ "ما كصفيا بأنيا صمى اهلل عميو كسمـ إلى ما فييا مف المعاني العظيمة كالحكـ الجميمة عند

. (ِ)"سكرة في كتاب اهلل
كال شؾ في أف ىذه األكصاؼ الممنكحة لسكرة الفاتحة تبيف أف فييا مف الدالالت التربكية  

كقد بذؿ المفسركف قديمان كحديثان جيكدان كبيرة مف أجؿ تجمية ما تتضمنو سكرة . ما ليس في غيرىا
ف اإلماـ ابف القيـ رحمو اهلل تعالى مف ىؤالء العمماء الفاتحة مف حكـ عظيمة كدالالت جميمة، ككا

حكـ كمعاف، كتميز أسمكب الذيف بذلكا جيدان مكفقان في بياف ما تشتمؿ عميو سكرة الفاتحة مف 
المعاني كالكصكؿ إلى  رىذه السكرة بالتحميؿ المتعمؽ في سب اإلماـ ابف القيـ في تناكلو لمعاني

الستنباط منيا بطريقتو مٌيزتو عف غيره مف العمماء، كلذلؾ ركز جذكر األفكار كالبناء عمييا كا
مف أجؿ بياف الدالالت التربكية " التفسير القيـ"الباحث عمى آراء اإلماـ ابف القيـ الكاردة في 
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المتضمنة في سكرة الفاتحة، كلكف الباحث لـ ييغفؿ آراء العمماء اآلخريف، بؿ استفاد منيا في 
. سة تتميمان لمفائدة، كاستكماالن لما تضمنتو ىذه السكرة العظيمة مف أسراركثير مف مكاضيع الدرا

إف القرآف الكريـ منيج اليداية لئلنساف بما تضمنو مف عقائد كقيـ كأخبلؽ تساىـ في  
اإلنساف الصالح في ذاتو المصمح لغيره، القائـ بميمة عمارة األرض، العابد لربو، كلما كانت بناء 

ظـ سكرة في القرآف فقد تضمنت النصيب األكفر مف تمؾ المعاني المذككرة، كقد سكرة الفاتحة أع
الحظ الباحث بأف سكرة الفاتحة قد اشتممت عمى دالالت تربكية عظيمة ال يستغني عنيا اإلنساف 

 -نكعان ما–المسمـ ال سيما في عصرنا الذم كثرت فيو الفتف، كزادت فيو الصكارؼ التي أبعدتو 
. لقرآف الكريـ فيمان كتدبران كاستيداءن عف العناية با

 
: مشكمة الدراسة

: يمكف أف تتمثؿ مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس اآلتي 
ما دالالت سكرة الفاتحة التربكية في ضكء التفسير القيـ؟  
: كيتفرع مف ذلؾ السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية 

رة الفاتحة عمى المقاصد العامة لمديف؟ ما الدالالت التربكية المتعمقة باشتماؿ سك .ُ
 ؟"العبادة"ما الدالالت التربكية المتعمقة بتضمف سكرة الفاتحة لغاية الخمؽ  .ِ

 ما الدالالت التربكية المتعمقة بالجانب البياني في سكرة الفاتحة؟ .ّ

 ما الدالالت التربكية الشتماؿ سكرة الفاتحة عمى شفاء القمكب كاألبداف؟ .ْ

 
: أىداف الدراسة

: ترمي ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية 
. بياف مقاصد الديف العامة المتضمنة في سكرة الفاتحة كما يتعمؽ بيا مف دالالت تربكية .ُ
 .إيضاح الدالالت التربكية لمضمكف العبادة في سكرة الفاتحة .ِ

 .المتعمقة بالجانب البياني في سكرة الفاتحةتجمية الدالالت التربكية  .ّ

 .اء القمكب كاألبدافؼاشتماؿ سكرة الفاتحة عمى شالكشؼ عف  .ْ

 ".التفسير القيـ"إلقاء الضكء عمى جانب مف آراء اإلماـ ابف القيـ التربكية الكاردة في  .ٓ

 
: أىمية الدراسة

: تتجمى أىمية الدراسة في النقاط اآلتية 
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دراسة أف ضركرة ربط المفاىيـ التربكية اإلسبلمية بمصادرىا األصيمة، كىذا ما تحاكؿ اؿ -
. تقـك بو مف خبلؿ بياف الدالالت التربكية المستنبطة مف سكرة الفاتحة

يمكف أف تعد ىذه الدراسة مف الدراسات التربكية التأصيمية التي تسعى إلى تقكيـ األفكار  -
مف الفكر التربكم  -ما أمكف–التربكية بناءن عمى معايير صحيحة، مع االستفادة 

 .منطمقات اإلسبلميةالمعاصر فيما يكافؽ فيو اؿ

ضركرة التكاصؿ الفكرم بيف المسمميف المعاصريف كتراثيـ التربكم العريؽ المتمثؿ في  -
اجتيادات المبدعيف مف عمماء األمة السابقيف الذيف مف أبرزىـ اإلماـ ابف القيـ رحمو 

 .اهلل

ف عمى ، كالقائمكيمكف أف يستفيد مف ىذه الدراسة الميتمكف بتأصيؿ المفاىيـ التربكية -
العامة كاإلسبلمية منيا عمى كجو  شئكف التربية كالتعميـ، كالمؤسسات التربكية

 .الخصكص

 
: منيج الدراسة

تستخدـ ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي الذم يقكـ عمى جمع جكانب ظاىرةو ما  
. كتبكيبيا، ثـ تحميميا لمخركج باستنتاجات مرتبطة بالظاىرة محؿ الدراسة

ـ الباحث في ضكء ىذا المنيج بجمع آراء اإلماـ ابف القيـ التربكية المتعمقة كسكؼ يقك 
بسكرة الفاتحة، ككذلؾ آراء بعض المفسريف كالعمماء قديمان كحديثان، ثـ الخمكص بأىـ الدالالت 

. التربكية المتضمنة في سكرة الفاتحة
 

: مصطمحات الدراسة
: الدالالت التربوية

. طبلقواإلرشاد، كما يقتضيو المفظ عند إ: الداللة (ّ)"المعجـ الكسيط"جاء في  
أف الداللة مصدر كالكتابة كاألمارة، كالداؿُّ مف حصؿ منو ذلؾ،  (ْ)كيرل األصفياني 

. ثـ يسمى الداؿ كالدليؿ داللة كتسمية الشيء بمصدره... كالدليؿ في المبالغة
اسة مجمكع المضاميف التربكية كيمكف القكؿ بأف المقصكد بالدالالت التربكية في ىذه الدر 

التي تدؿ عمييا سكرة الفاتحة بالعبارة أك اإلشارة أك االقتضاء في ضكء تفسير ابف القيـ ليذه 
. السكرة العظيمة
: التفسير القيم
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مف تفسير اإلماـ ابف القيـ رحمو اهلل، جمعيا المحقؽ الشيخ محمد  ةىك مجمكعة قيـ 
ت اإلماـ ابف القيـ، كراجعيا كنقحيا كزاد عمييا الشيخ محمد إدريس الندكم مف المطبكع مف مؤلفا

كقد شغؿ ". التفسير القيـ لئلماـ ابف القيـ: "كصدرت ىذه المجمكعة في مجمد عنكانو. حامد الفقي
. تفسير سكرة الفاتحة ما يزيد عمى المائة صفحة مف ىذا المجمد

 
: الدراسات السابقة

ة بيذه الدراسة، اتفقت معيا في منحى التأصيؿ ىناؾ العديد مف الدراسات ليا عبلؽ 
كسيعرض . اإلسبلمي لبعض المفاىيـ التربكية انطبلقان مف القرآف الكريـ أك مف بعض سكره

: الباحث بعض ىذه الدراسات عمى النحك اآلتي
األىداؼ التربكية لمقصص القرآني في حياة النبي : "(ٓ)بعنكاف( ـ2003" )مساعدة"دراسة  .ُ

 ".يو كسمـ الدعكيةصمى اهلل عؿ

التربكم لمقصص القرآني في حياة النبي صمى اهلل عميو ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف األثر 
. كاستخدمت الدراسة المنيج االستقرائي التاريخي مف أجؿ تحقيؽ ما رمت إليو. كسمـ الدعكية

ىداؼ كتناكلت الدراسة أنكاع القصص القرآني، كسمات القصص القرآني كمميزاتيا، ثـ أ
كتكصمت الدراسة إلى جممة مف النتائج كاف مف . القرآني كما اشتممت عميو مف قيـالقصص 

قصص األنبياء مع أقكاميـ، كقصص غير : أبرزىا أف أنكاع القصص القرآني ثبلثة ىي
كأف مف أىـ . األنبياء مف األمـ السابقة، كقصص ما بعد بعثة النبي صمى اهلل عميو كسمـ

كأف القصص القرآني اشتمؿ عمى ثمانية . ني الكاقعية كالصدؽ كالتكرارسمات القصص القرآ
ؼ ركسمـ، كتكطينو عمى طريؽ الدعكة، كص تثبيت قمب النبي صمى اهلل عميو: مأىداؼ ق

تبشير النبي صمى اهلل عميو كاليأس عنو، كبياف أف شأف الكفار كاحد مع جميع األنبياء، 
رابطة اإليماف عمى رابطة الدـ عند التعارض،  كسمـ بالنصر، كبانتشار الديف، كتقديـ

. كاالقتداء باألنبياء عمييـ السبلـ
 ".مبلمح التربية الزكاجية في القرآف الكريـ: "(ٔ)بعنكاف( ـ2001" )أبك دؼ"دراسة  .ِ

استيدفت ىذه الدراسة تحديد مبلمح التربكية الزكاجية في القرآف الكريـ مف خبلؿ الكشؼ عف 
رشادات الزكجيف مفيكميا كأىدافيا ك مقكماتيا كالمبادئ التي تكجو العبلقة بيف الزكجيف، كا 
كما . كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ أىدافيا. في إدارة الخبلفات

تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج مف أبرزىا أف القرآف الكريـ اىتـ بمعالجة الحياة 
كأف القرآف . إلى مرحمة انتياء الحياة الزكجية بالكفاة أك الطبلؽ الزكجية بدءن بمرحمة االختيار

كأف المنيج القرآني تميز . الكريـ ربط التربية الزكاجية بالعقيدة كاألخبلؽ كأحكاـ الشريعة
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ببياف سبؿ استقرار الحياة الزكاجية كعبلج مشكبلتيا مف خبلؿ التركيز عمى األسباب الكقائية 
 .كالبنائية

 ".السؤاؿ كأغراضو التربكية في القرآف الكريـ: "(ٕ)بعنكاف( ـ1999" )الدالج"دراسة  .ّ

 بإلى الكشؼ عف بعض األصكؿ التربكية التي قررىا القرآف الكريـ ألسمكقصدت الدراسة 
كاستخدمت ىذه الدراسة األسمكبيف االستقرائي . السؤاؿ باعتباره طريقة مف طرؽ التعميـ

اف مف أبرز نتائج ىذه الدراسة أف أىداؼ السؤاؿ في كؾ. كاالستنباطي لتحقيؽ أغراضيا
القرآف الكريـ تضمنت استثارة العقؿ لمتفكير، كتحصيؿ المعرفة الدينية، كتحقيؽ الحكار 

مبلءمتو لطاقات المتعمـ، كالعناية باالستعداد  منياكأف القرآف كضع ضكابط لمسؤاؿ . اليادؼ
 .فكيرالقبمي لممتعمـ، كتكظيؼ المعرفة، كتنمية الت

ة في سكرة نبكدراسة في منيج القرآف التربكم لؤلبكة كاؿ: "(ٖ)بعنكاف( ـ1999" )أبك زيد"دراسة  .ْ
 ".يكسؼ

المتعمؽ باآلباء كاألبناء  -في سكرة يكسؼ–رمت ىذه الدراسة إلى معالجة الجانب التربكم 
مكعة كقد خمصت الدراسة إلى مج. مف حيث السمكؾ األبكم كمدل تأثيره في سمكؾ األكالد

عف مف النتائج مف أبرزىا أف سكرة يكسؼ بينت األسمكب األمثؿ لتعامؿ اآلباء مع األبناء 
كأف السكرة نبيت إلى ضركرة الفصؿ بيف الذككر كاإلناث، . طريؽ تقكية الصمة بينيما

كأف المربي ينبغي أف  ،كضركرة المساكاة بيف األكالد إلزالة الضغينة كالشحناء مف قمكبيـ
كأف التكاضع لآلباء  ،كأف الصبر الجميؿ مفتاح الفرج ،كأف إرادة اهلل ىي الغالبة ،يككف قدكة

 .مف أعمى مقامات النبكية

مف خبلؿ سكرتي اإلسراء مضاميف تربكية مستنبطة : "(ٗ)بعنكاف( ـ1998" )الشنطي"دراسة  .ٓ
 ".كالكيؼ

ؼ تشمؿ األسس سكرتي اإلسراء كالكو مفىدفت الدراسة إلى استنباط مضاميف تربكية ميمة 
 -لمتكصؿ إلى أىدافيا–كاستخدمت الدراسة . كالمبادئ كاألساليب كالخبرات التربكية كالمفاىيـ

كخمصت بنتائج متنكعة كاف مف أبرزىا أف العقيدة الصحيحة ىي . المنيج الكصفي التحميمي
 مفغالتي ت كأف القرآف الكريـ يتضمف كثيران مف المفاىيـ التربكية. أساس بناء المنيج التربكم

: اإلسراء كالكيؼ اشتممتا عمى مبادئ تربكية ميمة منياكأف سكرتي . عف المفاىيـ الغربية
، كالفركؽ الفردية، العمـ، كاستمرارية العمـ، كالصحبة التكامؿ بيف العمـ كاإليماف، كنشر

لخبرات كأف ا. كأف القرآف أكضح العديد مف األساليب التربكية. ريفخكاالنفتاح عمى خبرات اآل
 .المتضمنة في القرآف الكريـ ىي مف صنؼ الخبرات غير المباشرة

 ".البقرة ةمضاميف تربكية في سكر: "(َُ)بعنكاف( ـ1995" )المرزكقي"دراسة  .ٔ
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لمتربية كما بينتيا سكرة البقرة، كبياف أىـ  قصدت الدراسة إلى التعرؼ عمى األسس العقدية
كالتعرؼ عمى أبرز األساليب كالخبرات التربكية التي المفاىيـ التربكية المستنبطة مف السكرة، 

التحميؿ الفمسفي كتحميؿ كأسمكب تخدمت الدراسة المنيج االستنباطي سكا. أشارت إلييا السكرة
اف أف سكرة البقرة تضمنت أسسان عقائدية تقكـ عمى اإليـ كانتيت الدراسة إلى. المضمكف

ف، كما تضمنت عددان مف المفاىيـ التربكية مثؿ كتكريـ اإلنسا، بالغيب، كالمساكاة اإلنسانية
اليدل، كالعمـ، كالعقؿ، كالتزكية، كاشتممت السكرة عمى جممة مف األساليب التربكية كالتربية 

كما أشارت السكرة إلى الخبرة التاريخية المستفادة مف . باألمثاؿ، كالجدؿ، كالعبادات، كاألسئمة
 .سرائيؿالغابرة ال سيما قصص بني إقصص األمـ 

األبعاد التربكية آليات اهلل الككنية في القرآف : "(ُُ)بعنكاف( ـ1994" )عبد البله" دراسة .ٕ
 ".الكريـ

ىدفت الدراسة إلى بياف مكقؼ اإلسبلـ مف العمـك الككنية، كالتصكر اإلسبلمي ألبعاد الككف 
كر كمدل مف خبلؿ آيات اهلل الككنية، كأىـ التطبيقات التربكية المبنية عمى ذلؾ التص

كاتخذت الدراسة مف منيج تحميؿ المحتكل طريقان . مساىمتيا في تربية اإلنساف المسمـ
كخمصت الدراسة إلى نتائج كاف مف أىميا أف مقكمات التصكر . لمتكصؿ إلى أىدافيا

اإلسبلمي لمككف تقكـ عمى أف الككف مخمكؽ لغاية، كأف الككف محدث، كأنو مسير بقكانيف 
الككف ديناميكي في حركتو، كأف ظكاىر الككف تخضع لقكانيف السببية، كأف كسنف إليية، كأف 

يمكف ترجمتيا إلى كاقع تربكم يساىـ  مكأف مقكمات التصكر اإلسبلـ. الككف مسخر لئلنساف
األىداؼ، كالمحتكل، : في تربية اإلنساف مف خبلؿ محاكر العممية التعميمية الرئيسية

 .كالطريقة، كالمعمـ

 ".األبعاد التربكية لمفيـك اإلنساف في القرآف الكريـ: "(ُِ)بعنكاف (ـ1990) "اقيالعر"دراسة  .ٖ

المفيـك القرآني كاف ىدؼ ىذه الدراسة كضع إطار نظرم لمتربية اإلسبلمية يككف محكره 
كاعتمدت الدراسة عمى . إلعداد اإلنساف كما أراده اهلللئلنساف، كاشتقاؽ األبعاد التربكية 

ككاف مف أبرز نتائج الدراسة أف التربية اإلسبلمية . أجؿ تحقيؽ أىدافيا المنيج الفقيي مف
المؤسسة عمى مفيـك اإلنساف في القرآف الكريـ تتصؼ بأنيا تربية تؤكد عمى كعي المتعمـ 

بكجكده كدكره كرسالتو، كتنمي لدل اإلنساف المتعمـ ثقتو بنفسو، كتحرره مف مظاىر الضعؼ 
جانبو اإلنساني، كتنمي فيو متطمبات تحقيؽ دكره في الخبلفة،  كالخكؼ كالغربة، كتؤكد عمى

 .كتحقؽ في اإلنساف القكة الركحية كالمادية

دراسة تحميمية لبعض أساليب التربية اإلسبلمية في : "(ُّ)بعنكاف( ـ1990) "شعمة"دراسة  .ٗ
 ".القرآف الكريـ
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كاعتمدت . رآف الكريـقصدت الدراسة إلى إظيار بعض األساليب التربكية التي كردت في الؽ
كخرجت . كالمنيج الفقيي مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة الدراسة عمى منيج البحث التحميمي

التربكية، كمنيا الدراسة بنتائج كاف مف أظيرىا أف القرآف الكريـ استخدـ العديد مف األساليب 
مكاف استخداـ ىذه كأف باإل. أسمكب الحكار، كأسمكب ضرب األمثاؿ، كأسمكب التربية بالعبادة

 .األساليب في التربية المعاصرة

 ".الخمقية المتضمنة في سكرة النكرالتربية : "(ُْ)بعنكاف( ـ1986" )النجار" دراسة .َُ

ظيار دكر ىدؼ كاف  ىذه الدراسة استنباط القيـ الخمقية المتضمنة في سكرة النكر، كا 
. كتطبيقيا المدرسة الثانكية في تشخيص األخبلؽ المتضمنة في سكرة النكر

ؿ إلى كالمنيج االستداللي مف أجؿ التكصمنيج البحث الكصفي عمى كاعتمدت ىذه الدراسة 
نتائج ىذه الدراسة أف مف أىـ القيـ الخمقية المستنبطة مف سكرة النكر  توكمما أظير. أىدافيا

 العفاؼ، كالتسامح، كأدب االستئذاف، كغض البصر، كآداب المباس كالزينة، كاألدب مع اهلل
 .كرسكلو

 ".بية العقمية في القرآف الكريـالتر: "(ُٓ)بعنكاف( ـ1986" )ميمنى"دراسة  .ُُ

ىدفت ىذه الدراسة بياف طريقة القرآف في تربية اإلنساف العقمية، كتجمية أىمية العقؿ الذم است
كيٌرـ بو اإلنساف عمى الخبلئؽ، كمحاكلة تطبيؽ ىذا المنيج القرآني في حياة المسمميف 

كأشارت . كاستخدمت الدراسة منيج البحث الكصفي االستداللي. كتربية النشء عميو الكاقعية
نتائج الدراسة إلى تقدير اإلسبلـ لمعقؿ كتحريره مف كؿ ما يعطؿ قدراتو كالتقميد كالخرافة، 

يف الجانب العممي كقياـ الديف اإلسبلمي عمى اإلقناع العقمي كاألدلة المنطقية، كربط القرآف ب
 .بطريقة متكاممة متكازنة -في تربيتو لمفرد– النظرمكالجانب 

المدرسة لمقيـ التربكية المستنبطة مف مدل تطبيؽ : "(ُٔ)بعنكاف( ـ1984" )الحربي"دراسة  .ُِ
 ".سكرة الحجرات

ىدفت الدراسة إلى استنباط عدد مف القيـ التربكية الميمة مف خبلؿ سكرة الحجرات، كمعرفة 
كاستخدمت الدراسة منيج البحث الكصفي كالمنيج . ليذه القيـ مدل تطبيؽ المدرسة االبتدائية

كما اعتمدت الدراسة عمى استبانة مككنة مف تسع عشرة عبارة لمتحقؽ مف مدل . التاريخي
كخمصت الدراسة إلى . تطبيؽ المدرسة االبتدائية لمقيـ التربكية المستنبطة مف سكرة الحجرات

ف سكرة الحجرات أدب المخاطبة، كالتثبت مف األخبار، أف مف أىـ القيـ التربكية المستنبطة ـ
كما أشارت نتائج الدراسة إلى . كالقدكة الحسنة، كالعدؿ، كالحرية، كالمساكاة، كالرحمة كالجياد

ضركرة قياـ المسؤكليف عف تخطيط المناىج الدراسية كالمكجييف كالمربيف بمراعاة القيـ 
. الستفادة منيا في تصميـ المنيج كتطكيره كتنفيذهالتربكية المستنبطة مف سكرة الحجرات، كا
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: ت قيب عمى الدراسات السابقة
تناكلت بعض الدراسات السابقة مكضكعات تربكية مف خبلؿ القرآف الكريـ بشكؿ عاـ،  

، كدراسة "شعمة"، كدراسة "العراقي"، كدراسة "الجبلد"، كدراسة "أبك دؼ"دراسة : كمف ىذه الدراسات
ا اىتمت دراسات أخرل بمعالجة مضاميف تربكية مف خبلؿ سكر محددة في القرآف ، بينـ"ميمنى"

، كدراسة "النجار"، كدراسة "المرزكقي"، كدراسة "الشنطي"، كدراسة "أبك زيد"الكريـ، مثؿ دراسة 
". الحربي"
كعنيت بعض الدراسات السابقة بإيضاح مفاىيـ تربكية معينة مف خبلؿ القرآف الكريـ  

، كما عينيت دراسات أخرل بتطبيؽ تمؾ "العراقي"، كدراسة "المرزكقي"، كدراسة "شنطياؿ"كدراسة 
المفاىيـ المستنبطة مف القرآف عمى بعض المؤسسات التربكية كالمدرسة كاألسرة، كمف ىذه 

". أبك دؼ"، كدراسة "أبك زيد"كدراسة " الحربي"الدراسات دراسة 
. المضاميف التربكية انطبلقان مف القرآف الكريـكاتفقت الدراسات السابقة في منحى تأصيؿ  
كقد اتفؽ الباحث مع الدراسات السابقة في نزعة تأصيؿ المضاميف التربكية كاستفاد مف  

كلكف ىذه الدراسة تختمؼ عف غيرىا في تركيزىا عمى . الجيكد المبذكلة في تمؾ الدراسات
تفسير اإلماـ ابف القيـ ليذه السكرة الدالالت التربكية المتضمنة في سكرة الفاتحة مف خبلؿ 

العظيمة، إضافة إلى آراء غيره مف العمماء كالمفسريف المسمميف قديمان كحديثان، ثـ ربط ذلؾ 
. ببعض المفاىيـ التربكية المعاصرة

 

: خطوات الدراسة
: مرت ىذه الدراسة بالخطكات اآلتية 

. بقةتحديد اإلطار العاـ لمدراسة كالرجكع إلى الدراسات السا -
قراءة تفسير اإلماـ ابف القيـ رحمو اهلل لسكرة الفاتحة قراءة تحميمية كاستخبلص الدالالت  -

 .التربكية الكاردة فيو

الرجكع إلى أقكاؿ بعض المفسريف كالعمماء قديمان كحديثان في تفسير سكرة الفاتحة مف أجؿ  -
 .تدعيـ دالالت سكرة الفاتحة التربكية

 .سكرة الفاتحة بحسب الترتيب الكارد في الدراسةتصنيؼ الدالالت التربكية ؿ -

. تحديد أىـ نتائج الدراسة، كالخركج بعدة تكصيات في ضكء ىذه النتائج -
: تمييد: أوالًا 
، ثـ تعريفان "التفسير القٌيـ"ستقدـ الدراسة تعريفان باإلماـ ابف القيـ رحمو اهلل صاحب كتاب  

. الالت التربكية التي تشمميا سكرة الفاتحةبسكرة الفاتحة مكضع الدراسة، قبؿ مناقشة الد
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 :( 1) (رحمو اهلل)ت ريف بابن القيم  .1

ىك شمس الديف، أبك عبد اهلل، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد بف حريز، الزرعي  
". الجكزية بدمشؽ"الحنبمي، الشيير بابف قيـ الجكزية، ألف أباه كاف قيمان عمى مدرسة الدمشقي 

دل كتسعيف كستمائة لميجرة، كنشأ في أسرة فاضمة، كفي بيت عمـ كلد بدمشؽ سنة إح 
كديف كصبلح، فعني بتحصيؿ العمكـ المختمفة، حتى برع في كثير منيا، كقد أحاط بالثقافات 
المتعددة، فنبغ في عمـك الحديث، كحفظ المتكف، كجرح الرجاؿ كتعديميـ، كقد أعانو عمى ذلؾ 

ككاف البف القيـ معرفة بالتكراة كاإلنجيؿ كالمزامير، . مفرطكذكاء حافظة كاعية، كذاكرة قكية، 
. كالفارسية كالتكاريخ القديمة كبالعبرية كالسريانية

إنو مف الشخصيات التي تمتاز بنفاذ الذىف، كبيعد الغكر، كالتحرر مف ربقة التقميد  
م العقائد كحارب شطحات الصكفية، كأنكر البدع ؼ، األعمى؛ فقد تصدم لمفبلسفة كرد عمييـ

. كاألحكاـ، كعاش حياتو ممتزمان بأصكؿ اإلسبلـ مدافعان عنيا داعيان إلى التجديد
تدل بو في ؽكقد تأثر كثيران بشيخو اإلماـ ابف تيمية رحمو اهلل، كتمقى عنو العمـ النافع، كا 

. حرية البحث كالدراسة
زؽ حظان كبيران في التصنيؼ كالتأليؼ  لعمماء بما ىك أىؿ لو، كمدحو ا. كقد ذاع صيتو، كري

ما رأيت أكسع منو عممان، كال أعرؼ بمعاني القرآف كالسنة كحقائؽ : "حيث قاؿ فيو ابف رجب
كقاؿ فيو نحك ذلؾ ابف كثير، كابف ". صكـ، كلكني لـ أرى في معناه مثمواإليماف، كليس ىك بالمع

. حجر، كالسيكطي
ة الخميس ثالث عشر رجب سنة تكفي اإلماـ ابف القيـ في كقت أذاف العشاء في ليؿ 

إحدل كخمسيف كسبعمائة لميجرة، كديفف بمقابر الباب الصغير عند كالديو رحميـ اهلل جميعان رحمة 
. كاسعة

 :ت ريف بسورة الفاتحة .2

سكرة الفاتحة مكية، ألف اهلل تعالى قاؿ في سكرة الحجر  رجح اإلماـ البغكم رحمو اهلل أف 
لَهقَهدْل  تَهيْلنَهاكَه سَهبْل اًا ) يمَه وَه فمـ يكف يمف "كسكرة الحجر مكية ( 87:الحجر( )مِإنَه الْلمَه َهانِإي وَهالْلقُقرْل نَه الْل َهظِإ

. (ُٖ)"عمييـ بيا قبؿ نزكليا
مكية "كرجح اإلماـ القرطبي رحمو اهلل أف سكرة الفاتحة مكية، كذلؾ ألف سكرة الحجر  

صبلة بغير بإجماع، كال خبلؼ أف فرض الصبلة كاف بمكة، كما حفظ أنو كاف في اإلسبلـ 
. (ُٗ)"الحمد هلل رب العالميف

 -عمى سبيؿ اإلجماؿ–إف سكرة الفاتحة ليا فضائؿ كثيرة عبر عنيا اإلماـ القرطبي  
إف جميع القرآف فييا، كىي خمس : كفي الفاتحة مف الصفات ما ليس لغيرىا، حتى قيؿ: "بقكلو
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قسميا بينو كبيف عبده،  كمف شرفيا أف اهلل سبحانو. كعشركف كممة تضمنت جميع عمـك القرآف
. (َِ)"كبيذا المعنى صارت أـ القرآف. عمؿ بثكابياكال تصح القربة إال بيا، كال يمحؽ 

الفاتحة تضمنت التكحيد كالعبادة "أف  -في مكضع آخر–كييضيؼ اإلماـ القرطبي  
. (ُِ)"ركيذكالكعظ كالت

جو اإلماـ البخارم كقد كرد في بياف فضائؿ سكرة الفاتحة أحاديث عديدة، منيا ما أخر 
كنت أصمي في المسجد فدعاني رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : عف أبي سعيد بف المعمى قاؿ

لِإمرَّنسُقولِإ إِإذَها ): ألـ يقؿ اهلل: فقاؿيا رسكؿ اهلل إني كنت أصمي، : فمـ أجبو، فقمت يبُقوا لِإمَّنوِإ وَه تَهجِإ اسْل
أعظـ السكر في القرآف الكريـ قبؿ أف تخرج ألعممنؾ سكرة ىي : ثـ قاؿ لي (24:ألنفاؿا) (دَهعَهاكُقمْل 

ألعممنؾ سكرة ىي أعظـ سكرة : ألـ تقؿ: مف المسجد، ثـ أخذ بيدم، فمما أراد أف يخرج قمت لو
. (ِِ)"ىي السبع المثاني كالقرآف العظيـ الذم أكتيتو( الحمد هلل رب العالميف: )في القرآف؟ قاؿ

ىي : ف أف معنى قكلو صمى اهلل عميو كسمـعف ابف التي كنقؿ اإلماـ ابف حجر العسقبلني 
ثـ أضاؼ اإلماـ ابف حجر أف قكلو صمى . أعظـ سكرة في القرآف، أم أف ثكابيا أعظـ مف غيرىا

فيو داللة عمى أف الفاتحة ىي " ىي السبع المثاني كالقرآف الكريـ الذم أكتيتو": اهلل عميو كسمـ
. (ِّ)القرآف العظيـ

ضائؿ سكرة الفاتحة ما جاء في صحيح مسمـ بشرح النككم كمف األحاديث الكاردة في ؼ 
بينما جبريؿ قاعد عند النبي صمى اهلل عميو كسمـ سمع : عف ابف عباس رضي اهلل عنو قاؿ

ُنقيضان 

ىذا باب مف السماء فيتح اليكـ، كلـ ييفتح قط إال اليكـ، فنزؿ : فقاؿمف فكقو، فرفع رأسو  )*(
أبشر بنكريف : األرض لـ ينزؿ قط إال اليكـ، فسٌمـ كقاؿىذا ممؾ نزؿ إلى : منو ممؾ، فقاؿ

فاتحة الكتاب كخكاتيـ سكرة البقرة، لف تقرأ بحرؼ منيما إال : أكتيتيما لـ يؤتيما نبي قبمؾ
. (ِْ)"أيعطيتو

سماء، ذكر الطاىر بف عاشكر أف الثابت منيا في السنة األكسكرة الفاتحة ليا العديد مف  
. (ِٓ)فاتحة الكتاب، كالسبع المثاني، كأـ القرآف أك أـ الكتاب :الصحيحة ثبلثة أسماء ىي

الصبلة، كالحمد، كفاتحة : بينما أكرد اإلماـ القرطبي اثنى عشر اسمان لسكرة الفاتحة ىي 
كالقرآف العظيـ، كالشفاء، كالرقية، كاألساس، كالكافية،  ،الكتاب، كأـ الكتاب، كأـ القرآف، كالمثاني

. (ِٔ)"كالكافية
سكرة : "طرفان مف دالالت أسماء سكرة الفاتحة مف خبلؿ قكلوذكر اإلماـ البيضاكم كقد  

أـ القرآف، ألنيا مفتتحو كمبدؤه، فكأنيا أصمو كمنشؤه، كلذلؾ تسمى أساسان، أك  الفاتحة، كتيسمى
ألنيا تشتمؿ عمى ما فيو مف الثناء عمى اهلل سبحانو كتعالى، كالتعبد بأمره كنييو، كبياف كعده 

                                           

 (.6/91: النككم)أم صكتان كصكت الباب إذا فتح  (*)
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عيده، أك عمى جممة معانيو مف الحكـ النظرية كاألحكاـ العممية التي ىي سمكؾ الطريؽ كك
المستقيـ، كاالطبلع عمى مراتب السعداء كمنازؿ األشقياء، كسكرة الكنز كالكافية كالكافية لذلؾ، 

كسكرة الحمد كالشكر كالدعاء كتعميـ المسألة الشتماليا عمييا، كالصبلة لكجكب قراءتيا أك 
، كالسبع "ىي شفاء مف كؿ داء"كالشافية كالشفاء لقكلو عميو الصبلة كالسبلـ . حبابيا فييااست

كتيثنى في الصبلة، أك اإلنزاؿ إف صح أنيا نزلت بمكة حيف ... سبع آيات باالتفاؽ االمثاني ألنو
. (ِٕ)"فيرضت الصبلة كبالمدينة حيف حكلت القبمة

لديباجة لمكتاب، أك المقدمة لمخطبة، كقد كابتداء المصحؼ بسكرة الفاتحة يجعميا كا 
. القكاعد األساسية التي ينبغي أف تككف في المقدمة أك الديباجةاشتممت سكرة الفاتحة عمى 

فسكرة الفاتحة بما تقرر منٌزلة مف القرآف منزلة : "لالمعفيقكؿ الطاىر بف عاشكر في ىذا  
: ب الفاتحة لممنشئيف ثبلث قكاعد لممقدمةكقد رسـ أسمك... الديباجة لمكتاب أك المقدمة لمخطبة

إيجاز المقدمة لئبل تمؿ نفكس السامعيف بطكؿ انتظار المقصكد كىك ظاىر في : القاعدة األكلى
أنيا : الثانية. كمف ىذا يظير كجو كضعيا قبؿ السكر الطكاؿ مع أنيا سكرة قصيرة... الفاتحة

السامعيف لسماع  يييئالؿ، ألف ذلؾ تشير إلى الغرض المقصكد كىي ما يسمى براعة االستو
. (ِٖ)"أف تككف المقدمة مف جكامع الكمـ: الثالثة.. تفصيؿ ما سيرد عمييـ فيتأىبكا لتمقيو

 
: دالالت اشتمال الفاتحة عمى المقاصد ال امة لمدين:  انياًا 

 بيف اإلماـ ابف القيـ رحمو اهلل أف سكرة الفاتحة تضمنت المقاصد العامة لمديف كالمطالب 
ح ابف القيـ شمكؿ ضحيث أك .العالية أكمؿ تضمف عمى سبيؿ اإلجماؿ كعمى سبيؿ التفصيؿ

يقكؿ ابف القيـ في ىذا . الفاتحة لجميع مقاصد الديف التي قامت عمييا الكتب كالشرائع السابقة
: المعنى

انتيى عمى ىاتيف الكممتيف : ؽ كاألمر كالكتب كالشرائع كالثكاب كالعقابكسر الخؿ" 
ياؾ نستعيف: ديقص] أنزؿ اهلل مائة : حتى قيؿ. ، كعمييما مدار العبكدية كالتكحيد[إياؾ نعبد كا 

كتاب كأربعة كتب؛ جمع معانييا في التكراة كاإلنجيؿ كالقرآف، كجمع معاني ىذه الكتب الثبلثة في 
في كجمع معاني القرآف في المفصؿ، كجمع معاني المفصؿ في الفاتحة، كمعاني الفاتحة . القرآف

ياؾ نستعيف) ". (ِٗ)(إياؾ نعبد كا 
ق المقاصد العميا كالغايات النبيمة ينعكس عمى ذكال شؾ في أف تضمف سكرة الفاتحة لو 

فكر اإلنساف كمشاعره، بطريقة تحرر اإلنساف مف كؿ عبكدية غير عبكدية ربو، كما تخمصو مف 
ياؾ نستعيف)ربقة األكىاـ كالخرافات، كذلؾ مف خبلؿ  . (إياؾ نعبد كا 
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ياؾ نستعيف)يقكؿ سيد قطب في ظبلؿ قكلو تعالى   كىنا كذلؾ مفرؽ (: "إياؾ نعبد كا 
كىذه . بيف التحرر المطمؽ مف كؿ عبكدية، كبيف العبكدية المطمقة لمعبيد ؽمر، مفرؽ طؽمرط

الكمية تعمف ميبلد التحرر البشرم الكامؿ الشامؿ، التحرر مف عبكدية األكىاـ، كالتحرر مف 
ذا كاف اهلل كحده ىك الذم ييعبد، كاهلل كحده ىك . ، كالتحرر مف عبكدية األكضاععبكدية النظـ كا 

الذم ييستعاف، فقد تخمص الضمير البشرم مف استذالؿ النظـ كاألكضاع كاألشخاص، كما 
. (َّ)"تخمص مف استذالؿ األساطير كاألكىاـ كالخرافات

: رة الفاتحة في الجكانب اآلتيةالمطالب العالية المتضمنة في سك (ُّ)كقد بٌيف ابف القيـ 
اهلل، كالرب، كالرحمف، كىذه األسماء : التعريؼ بالمعبكد تبارؾ كتعالى بثبلثة أسماء ىي: أكالن 

الثبلثة ىي مرجع األسماء الحسنى كالصفات العميا، كقد بينيت السكرة عمى اإلليية كالربكبية 
عمى الربكبية، كطمب اليداية إلى " ستعيفإياؾ ف"مبني عمى اإلليية، ك " إياؾ نعبد"فػ . كالرحمة

كالحمد يتضمف األمكر الثبلثة، فيك المحمكد في إلييتو كربكبيتو . الصراط المستقيـ بصفة الرحمة
. كرحمتو

كتفٌرد الرب تعالى بالحكـ إذ ذاؾ بيف . إثبات المعاد كجزاء العباد بأعماليـ حسنيا كسيئيا: "ثانيان 
". مالؾ يـك الديف"ككؿ ىذا تحت قكلو . الخبلئؽ، كككف حكمو بالعدؿ

: ع اآلتيةات مف جيات عديدة تجمت في المكاضإثبات النبك: ثالثان 
ككنو رب العالميف يقتضي أف يدؿ عباده عمى ما ينفعيـ في معاشيـ كمعادىـ، : األكؿ

. كما يضرىـ فييما بكاسطة الرسؿ كاألنبياء
معبكد، كال سبيؿ لمعباد إلى معرفة عبادتو إال كمعناه المألكه اؿ" اهلل"مأخكذ مف اسـ : الثاني

. مف طريؽ رسمو
نزاؿ الكتب أعظـ مف تضمنو إنزاؿ الغيث " الرحمف"اسـ : الثالث يتضمف إرساؿ الرسؿ كا 

خراج الحب، ألف اقتضاء الرحمة لما تحصؿ بو حياة القمكب كاألركاح  نبات الكؤل كا  كا 
. األشباحأعظـ مف اقتضائيا لما تحصؿ بو حياة األبداف ك

، كىك اليـك الذم يديف اهلل العباد فيو بأعماليـ، فيثبتيـ عمى "يـك الديف"ذكر : الرابع
ة جالخيرات، كيعاقبيـ عمى المعاصي كالسيئات، كما كاف اهلل ليعذب أحدان قبؿ إقامة الح

نزاؿ كتبو . التي قامت عمى الناس جميعان بإرساؿ رسمو كا 
ألف طريؽ التعبد كما ييعبد بو ال سبيؿ إلى معرفتو إال  ؛"إياؾ نعبد"قكلو تعالى : الخامس
. كفي ىذا بياف أف إرساؿ الرسؿ أمر مستقر في العقكؿ. برسمو

؛ كذلؾ ألف اليداية ىي البياف كالداللة، ثـ التكفيؽ "اىدنا الصراط المستقيـ"قكلو : السادس
. كاإللياـ، كال سبيؿ إلى البياف كالداللة إال مف جية الرسؿ
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أكليا التخمية عف التعطيؿ كالشرؾ بما : "تضمنت سكرة الفاتحة أصكالن عظيمة لقد 
التبرؤ مف الحكؿ كالقكة تجاه التخمي عف خكاطر االستغناء عنو ب: كالثاني(. إياؾ نعبد)تضمنتو 

ياؾ نستعيف)تو بما تضمنتو عظـ الرغبة في التحمي بالرشد كاالىتداء بما تضمنتو : الثالث(. كا 
صراط الذيف )الرغبة في التحمي باألسكة الحسنة بما تضمنتو : الرابع(. اط المستقيـاىدنا الصر)

غير المغضكب )التيمـ بالسبلمة مف الضبلؿ الصريح بما تضمنو : الخامس(. أنعمت عمييـ
التيمـ بسبلمة تفكيرىـ مف االختبلط بشبيات الباطؿ الممكه بصكرة الحؽ، كىك : السادس(. عمييـ

. (ِّ)(كال الضاليف)ألف الضبلؿ خطأ الطريؽ المقصكد بما تضمنو  المسمى بالضبلؿ
إف ما اشتممت عميو سكرة الفاتحة مف المقاصد العامة كالمطالب العالية التي تمثؿ  

كما " أعظـ سكرة في القرآف الكريـ"خطكط اليداية المستقرة، يجعؿ ىذه السكرة تستحؽ ككنيا 
. كصفيا بذلؾ رسكلنا صمى اهلل عميو كسمـ

كمما تضمنتو سكرة الفاتحة مف المقاصد العميا اشتماليا عمى أنكاع التكحيد الثبلثة التي  
يقكؿ اإلماـ ابف القيـ في بياف اشتماؿ سكرة . اتفقت عمييا الرسؿ صمكات اهلل كسبلمو عمييـ

: الفاتحة عمى أنكاع التكحيد الثبلثة
التكحيد : إلرادة كالقصد، كييسمى األكؿكنكع في ا. نكع في العمـ كاالعتقاد: التكحيد نكعاف" 

التكحيد القصدم اإلرادم، لتعمؽ األكؿ باألخبار كالمعرفة، كالثاني بالقصد : العممي، كالثاني
تكحيد في الربكبية كتكحيد في اإلليية، فيذه ثبلثة أنكاع، فأما تكحيد : كىذا الثاني نكعاف. كاإلرادة
كالتنزيو عف العيكب . كعمى نفي التشبيو كالمثاؿفمداره عمى إثبات صفات الكماؿ، : العمـ

كأما . أما المجمؿ فإثبات الحمد لو سبحانو. مجمؿ، كمفصؿ: كقد دؿ عمى ىذا شيئاف. كالنقائص
كعمى ىذه األربع مدار األسماء . فذكر صفة اإلليية، كالربكبية، كالرحمة كالممؾ: المفصؿ
. (ّّ)"كالصفات

في اآلية األكلى منيا، " اهلل"لديف، كمف ذلؾ شمكليا اسـ إف سكرة الفاتحة جامعة لمقاصد ا 
:  يقكؿ اإلماـ ابف القيـ. يدؿ عمى األلكىية التي تتضمف الربكبية كاألسماء كالصفات" اهلل"كاسـ 

. مستمـز لجميع معاني األسماء الحسنى، داؿ عمييا باإلجماؿ" اهلل"فعمـ أف اسمو " 
داؿ عمى " اهلل"، كاسـ "اهلل"اإلليية التي اشتؽ منيا اسـ  كاألسماء الحسنى تفصيؿ كتبييف لصفات

. ككنو مألكىان معبكدان، تأليو الخبلئؽ محبة كتعظيمان كخضكعان، كفزعان إليو في الحكائج كالنكائب
لييتو كربكبيتو كرحمانيتو . كذلؾ مستمـز لكماؿ ربكبيتو كرحمتو المتضمنيف لكماؿ الممؾ كالحمد كا 

إذ يستحيؿ ثبكت ذلؾ لمف ليس بحي كال سميع كال بصير، . صفات كمالو كممكو مستمـز لجميع
ىك االسـ " اهلل"كلما كاف اسـ ". كال قادر، كال متكمـ؛ كال فعاؿ لما يريد، كال حكيـ في أفعالو

وهلل )، كقكلو تعالى "اهلل"الجامع، فقد أضيفت سائر األسماء الحسنى إلى ىذا االسـ العظيـ 
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كال . الرحمف كالرحيـ كالقدكس كالسبلـ كالعزيز كالحكيـ مف أسماء اهلل: "ييقاؿ، ك(األسماء الحسنى
. (ّْ)"يقاؿ اهلل مف أسماء الرحمف كال مف أسماء العزيز كنحك ذلؾ

كيقدـ اإلماـ ابف القيـ مثبلن رائعان في اإلبداع كىك يحمؿ معاني األسماء الثبلثة الكاردة في  
، كيمفت النظر إلى االرتباط الكثيؽ بيف الخمؽ كاألمر كالثكاب اهلل كالرب كالرحمف: سكرة الفاتحة

  :يقكؿ اإلماـ ابف القيـ. كالعقاب كبيف ىذه األسماء الثبلثة
كيؼ نشأ " اهلل، كالرب، كالرحمف"كىي . كتأمؿ ارتباط الخمؽ كاألمر بيذه األسماء الثبلثة" 

فاسـ  .فرقتيـ؟ فميا الجمع كالفرؽعنيا الخمؽ كاألمر، كالثكاب، كالعقاب؟ ككيؼ جمعت الخمؽ ك
لو الجمع الجامع لجميع المخمكقات، فيك رب كؿ شيء كخالقو، كالقادر عميو ال يخرج " الرب"

فاجتمعكا . ككؿ مف في السماكات كاألرض عبده لو في قبضتو، كتحت قيره. شيء عف ربكبيتو
كا لو طكعان بأنو اهلل الذم ال إلو أليو كحده السعداء،كأقرؼبصفة الربكبية، كافترقكا بصفة اإلليية، 

إال ىك، الذم ال تنبغي العبادة كالتككؿ، كالرجاء كالخكؼ، كالحب كاإلنابة كاإلخبات كالخشية، 
فريقان مشركيف في السعير، كفريقان : كىاىنا افترؽ الناس كصاركا فريقيف. كالتذلؿ كالخضكع إال لو

فالديف كالشرع . كما أف الربكبية ىي التي جمعتيـفاإلليية ىي التي فٌرقتيـ، . مكحديف في الجنة
كاألمر كالنيي، مظيره كقيامو مف صفة اإلليية كالخمؽ كاإليجاد كالتدبير كالفعؿ مف صفة 

كأما ... كىك ممؾ يـك الديف. الربكبية، كالجزاء بالثكاب كالعقاب كالجنة كالنار مف صفة الممؾ
، فالتأليو منيـ لو، كالربكبية منو ليـ. بيف عبادهالرحمة فيي التعمؽ كالسبب الذم بيف اهلل ك

كالرحمة سبب كاصؿ بينو كبيف عباده، بيا أرسؿ إلييـ رسمو، كأنزؿ عمييـ كتبو، كبيا ىداىـ، 
كبيا أسكنيـ دار ثكابو، كبيا رزقيـ كعافاىـ كأنعـ عمييـ، فبينيـ كبينو سبب العبكدية، كبينو 

. (ّٓ)"كبينيـ سبب الرحمة
سماء الكاردة في سكرة الفاتحة، كليذا االسـ ارتباط كثيؽ بالتربية فالرب في كالرب مف األ 

. (ّٔ)كما يرل اإلماـ البيضاكم، بمعنى التربية كىي تبميغ الشيء إلى كمالو شيئان فشيئان  –األصؿ 
يقكؿ اإلماـ ابف الجكزم في ىذا . كالرب يتضمف معاني الممؾ كاإلصبلح كالسيادة 

أحدىا المالؾ، يقاؿ رب الدار، كالثاني المصمح يقاؿ رب : عمى ثبلثة أكجو كالرب يقاؿ: "المعنى
. (ّٕ) (فيسقي ربو خمراًا )الشيء، كالثالث السيد المطاع، قاؿ تعالى 

صبلح لمنشء، كىي   كىذه المعاني المذككرة ليا عبلقة بالتربية، ألف التربية تعيد كا 
. نقيادعمى المتعمميف نكعان مف الطاعة كاالمسؤكلية تيعطي المعمميف نكعان مف السيادة، كتكجب 

كالرب ... كالرب السيد... فالرب المالؾ: "كيؤكد القرطبي ارتباط اسـ الرب بالتربية بقكلو 
إنو مشتؽ مف التربية، : كاختمؼ في اشتقاقو، فقيؿ... كالرب المعبكد... المصمح كالمدبر كالقائـ

. (ّٖ)"فاهلل سبحانو كتعالى مدبر لخمقو كمربييـ
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كمما تضمنتو سكرة الفاتحة مف المقاصد العظيمة سؤاؿ العبد ربو اليداية، كاليداية تشمؿ  
كفي اليداية معاف . ىداية القمب كالمساف كالجكارح لما فيو خير اإلنساف كسعادتو في الدنيا كاآلخرة

. جامعة لكؿ ضركب الخير
: يقول اإلمام ابن القيم مبيناًا م نى اليداية 
كىي ... ىي البياف كالداللة، ثـ التكفيؽ كاإللياـ، كىك بعد البياف كالداللةفاليداية " 

عممو مف الحؽ فىدايتاف مستقمتاف، ال يحصؿ الفبلح إال بيما، كىما متضمنتاف تعريؼ ما لـ 
ليامنا لو، كجعمنا مريديف التباعو ظاىران كباطنان  جماالن، كا  ثـ خمؽ القدرة لنا عمى القياـ . تفصيبلن كا 

كلميداية مرتبة ... ثـ إدامة ذلؾ لنا كتثبيتنا عميو إلى الكفاة. جب اليدم بالقكؿ كالعمؿ كالعـزبمك
كىك الصراط المكصؿ . كىي اليداية يـك القيامة إلى طريؽ الجنة -كىي آخر مراتبيا–أخرل 
ىدل  فمف ىدم في ىذه الدار إلى صراط اهلل المستقيـ الذم أرسؿ بو رسمو، كأنزؿ بو كتبو،. إلييا

. (ّٗ)"ىناؾ إلى الصراط المستقيـ، المكصؿ إلى جنتو كدار ثكابو
كقد أكرد اإلماـ البيضاكم رحمو اهلل معاني أخرل لميداية تسير في السياؽ نفسو الذم  

: تنحصر في أجناس مترتبة، األكؿ( أم اليداية)كلكنيا : "يقكؿ رحمو اهلل. سمكو اإلماـ ابف القيـ
مكف المرء مف االىتداء إلى مصالحو كالقكة العقمية كالحكاس الباطنة إضافة القكل التي بيا يت

ليو أشار : الثاني. كالمشاعر الظاىرة نصب الدالئؿ الفارقة بيف الحؽ كالباطؿ كالصبلح كالفساد، كا 
ياىا عني بقكلو: الثالث... كىديناه النجديف: حيث قاؿ نزاؿ الكتب، كا  : اليداية بإرساؿ الرسؿ كا 

أف يكشؼ عمى : الرابع. إف ىذا القرآف ييدم لمتي ىي أقكـ: ة ييدكف بأمرنا، كقكلوكجعمناىـ أئـ
قمكبيـ السرائر كيرييـ األشياء كما ىي بالكحي أك اإللياـ كالمنامات الصادقة، كىذا قسـ يختص 

ياه عني بقكلو كالذيف : أكلئؾ الذيف ىدل اهلل فبيداىـ اقتده، كقكلو: بنيمو األنبياء كاألكلياء كا 
. (َْ)"جاىدكا فينا لنيدينيـ سبمنا

كلما كانت اليداية إلى الصراط المستقيـ تتضمف معرفة الحؽ كالعمؿ بو، فقد بينت سكرة  
ـي : الفاتحة أف الناس ينقسمكف في معرفتيـ الحؽ كالعمؿ بو إلى ثبلثة أقساـ نعـ عمييـ الذيف ال

رضكا عنيا ظممان كعمكان، كالضالكف عرفكا الحؽ كاتبعكه، كالمغضكب عمييـ الذيف عرفكا الحؽ كأع
كبذلؾ تستكعب ىذه السكرة العظيمة أصناؼ الناس . الذيف لـ يعممكا بالحؽ بسبب جيميـ بو

. الثبلثة في تعامميـ مع الحؽ عممان كعمبلن 
: يقول اإلمام ابن القيم في ىذا الم نى 
ألف العبد إما أف . ةفانقسـ الناس بحسب معرفة الحؽ كالعمؿ بو إلى ىذه األقساـ الثبلث" 

فيذه . كالعالـ بالحؽ إما أف يككف عامبلن بمكجبو أك مخالفان لو. يككف عالمان بالحؽ، أك جاىبلن بو
كىك الذم . ىك المنعـ عميو: فالعالـ بالحؽ العامؿ بو. ال يخرجكف عنيا البتة. أقساـ المكمفيف

. عالـ بو المتبع ىكاه ىك المغضكب عميوكاؿ... زٌكى نفسو بالعمـ النافع كالعمؿ الصالح كىك المفمح
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كالضاؿ مغضكب عميو . كالمغضكب عميو ضاؿ عف ىداية العمؿ. كالجاىؿ بالحؽ ىك الضاؿ
كلكف تارؾ العمؿ بالحؽ بعد . فكؿ منيما ضاؿ مغضكب عميو. لضبللو عف العمـ المكجب لمعمؿ

كالجاىؿ بالحؽ ... قكمف ىاىنا كاف الييكد أحؽ ب. معرفتو بو أكلى بكصؼ الغضب كأحؽ بو
. (ُْ)"كمف ىنا كصؼ النصارل بو. أحؽ باسـ الضبلؿ

كمف المطالب العالية التي تضمنتيا سكرة الفاتحة، أنيا قسمةه بيف الرب كعبده، كأف اهلل  
عز كجؿ كعد عبده أف ييعطيو سؤلو كيجيب دعاءه المشمكؿ في سكرة الفاتحة، كىك دعاء عظيـ 

. اآلخرةجامع يتـ بو سعادة الدنيا ك
سمعت رسكؿ اهلل : جاء في صحيح مسمـ رحمو اهلل عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ 

قسمت الصبلة بيني كبيف عبدم نصفيف، كلعبدم ما : قاؿ اهلل تعالى: "صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ
ذا قاؿ: الحمد هلل رب العالميف، قاؿ اهلل تعالى: فإذا قاؿ العبد. سأؿ  الرحمف: حمدني عبدم، كا 
ذا قاؿ: يـ، قاؿ اهلل تعالىحالر فإذا ... مجدني عبدم: مالؾ يـك الديف، قاؿ: أثنى عمٌي عبدم، كا 

ياؾ نستعيف، قاؿ ىذا بيني كبيف عبدم كلعبدم ما سأؿ، فإذا قاؿ إىدنا الصراط : قاؿ إياؾ نعبد كا 
دم ىذا لعب: المستقيـ، صراط الذيف أنعمت عمييـ غير المغضكب عمييـ كال الضاليف، قاؿ

. (ِْ)كلعبدم ما سأؿ
المراد بالصبلة ىنا الفاتحة، : "كيقكؿ اإلماـ النككم رحمو اهلل في شرحو لمحديث السابؽ 

ففيو دليؿ عمى ". الحج عرفة: "سميت بذلؾ ألنيا ال تصح إال بيا، كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ
ألف نصفيا األكؿ  كالمراد قسمتيا مف جية المعنى،: قاؿ العمماء. كجكبيا بعينيا في الصبلة

تحميد هلل تعالى، كتمجيد كثناء عميو، كتفكيض إليو، كالنصؼ الثاني سؤاؿ كطمب كتضرع 
. (ّْ)"كافتقار

كسكرة الفاتحة اشتممت عمى أشرؼ المطالب التي يرجكىا العبد، كىك سؤاؿ اهلل اليداية  
شرؼ الكسائؿ كأجميا أ -بيف يدم طمبو ىذا–إلى الصراط المستقيـ، كىذا يتطمب أف ييقدـ العبد 

. لبمكغ غايتو كتحصيؿ طمبو
: يقول اإلمام ابن القيم رحمو اهلل 
كلما كاف سؤاؿ اهلل اليداية إلى الصراط المستقيـ أجٌؿ المطالب، كنيمو أشرؼ المكاىب، " 

عٌمـ اهلل عباده كيفية سؤالو، كأمرىـ أف يقدمكا بيف يديو حمده كالثناء عميو، كتمجيده، ثـ ذكر 
تيـ كتكحيدىـ، فياتاف كسيمتاف إلى مطمكبيـ؛ تكسؿ إليو بأسمائو كصفاتو، كتكسؿ إليو عبكدم
كقد جمعت الفاتحة الكسيمتيف، كىما ... كىاتاف الكسيمتاف ال يكاد يرد معيما الدعاء. بعبكديتو

ثـ جاء سؤاؿ أىـ . التكسؿ بالحمد كالثناء عميو، كتمجيده، كالتكسؿ إليو بعبكديتو كتكحيده
. (ْْ)"لب، كأنجح الرغائب، كىك اليداية، بعد الكسيمتيف، فالداعي بو حقيؽ باإلجابةالمطا
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كلماذا يسأؿ المسممكف ربيـ اليداية إلى الصراط المستقيـ مع أنيـ ميتدكف مكحدكف؟  
أحدىا أف المعنى اىدنا : "اإلماـ ابف الجكزم رحمو اهلل بثبلثة أجكبة -عف ىذا التساؤؿ–يجيب 

كالثاني أف المعنى ثبتنا عمى اليدل، تقكؿ العرب . ذؼ المزكـ، قالو ابف األنبارملزـك الصراط فح
. (ْٓ)"كالثالث أف المعنى زدنا ىدل. قيـ حتى آتيؾ أم اثبت عمى حالؾ: لمقائـ

 
: الدالالت التربوية المتضمنة في مفيوم ال بودية:  ال اًا 

 أكد بأف مقاصد القرآف الكريـ أشار الباحث فيما مضى إلى أف اإلماـ ابف القيـ رحمو اهلل 
ياك نست ين" :جمعت في الفاتحة، كمقاصد الفاتحة جمعت في قكلو تعالى ". إياك ن بد وا 

كقد تكسع اإلماـ ابف القيـ رحمو اهلل في بياف معنى العبكدية، كمنزلتيا، كمراتبيا،  
اإلخبلص  :كقكاعدىا، كاختبلؼ الناس في أفضؿ مقاماتيا، كانقساـ الناس بحسب أصمييا

. كالمتابعة، كقكاعدىا التي تقكـ عمييا، كأقساـ الناس في مكاقفيـ مف العبادة كاالستعانة
مكقؼ اإلماـ ابف القيـ مف القضايا السابقة عمى النحك  -بإذف اهلل–كسكؼ يبيف الباحث  

: التالي
: م نى ال بادة وغايتيا وحكمتيا -1
غاية المحبة كغاية :  تتـ إال باجتماع أصميف ىمابٌيف اإلماـ ابف القيـ أف العبادة الحقة ال 

غاية الحب بغاية الذؿ : كالعبادة تجمع أصميف: "في ذلؾ -رحمو اهلل-يقكؿ . الذؿ كالخضكع
التذلؿ كالخضكع، فمف أحببتو كلـ تكف : طريؽ معبد أم مذلؿ، كالتعبد: كالعرب تقكؿ. كالخضكع

ال محبة، لـ تكف عابدان لو، حتى تككف محبان خاضعان لو، لـ تكف عابدان لو، كمف خضعت لو ب
. (ْٔ)"خاضعان 

فاعمـ أف سر : "ثـ انتقؿ اإلماـ ابف القيـ مكضحان سر العبكدية كغايتيا كحكمتيا قائبلن  
إنما يطمع عمييا مف عرؼ صفات الرب عز كجؿ، كلـ يعطميا، : العبكدية كغايتيا كحكمتيا

ليان، بؿ ىك اإللو الحؽ، ككؿ إلو سكاه فباطؿ، بؿ كعرؼ معنى اإلليية كحقيقتيا، كمعنى ككنو إ
... أبطؿ الباطؿ، كأف حقيقة اإلليية ال تنبغي إال لو، كأف العبادة مكجب إلييتو كأثرىا كمقتضاىا

فمف أنكر حقيقة اإلليية كلـ يعرفيا كيؼ يستقيـ لو معرفة حكمة العبادات كغاياتيا كمقاصدىا 
لعمـ بأنيا ىي الغاية المقصكدة بالخمؽ، كليا خمقكا، كليا كما شرعت ألجمو؟ ككيؼ يستقيـ لو ا

: كقد صرح تعالى بيذا في قكلو... أرسمت الرسؿ، كأنزلت الكتب، كألجميا خمقت الجنة كالنار؟
فالعبادة ىي الغاية التي خمؽ ليا الجف كاإلنس كالخبلئؽ " كما خمقت الجف كاإلنس إال ليعبدكف"

ال يؤمر كال : قاؿ الشافعي. أم ميمبلن " اإلنساف أف ييترؾ سيدل أيحسب: "قاؿ اهلل تعالى. كميا
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فإف الثكاب كالعقاب مترتب عمى األمر . ال ييثاب كال يعاقب، كالصحيح األمراف: يينيى، كقاؿ غيره
رادتيا، كحقيقة العبادة امتثاليما . (ْٕ)"كالنيي، كاألمر كالنيي ىك طمب العبادة كا 

كالعبادة مف جية، كبيف األمر كالنيي، ( العقيدة)ف األلكىية كبذلؾ يظير الترابط الكثيؽ بي 
فالعبادة مف لكاـز العقيدة، كالثكاب كالعقاب مف لكاـز األمر . كالثكاب كالعقاب مف جية أخرل

ثـ عٌمؽ اإلماـ ابف القيـ بحثو في العبادة كما تتضمنو مف المحبة كالطاعة بطريقة . كالنيي
: اؿتحميمية استنباطية فذة حيث ؽ

فبل يحب معو . محبة اهلل، بؿ إفراده بالمحبة، كأف يككف الحب كمو هلل: فأصؿ العبادة" 
نما يحب ألجمو كفيو، كما يحب أنبياءه كرسمو كمبلئكتو كأكلياءه، فمحبتنا ليـ مف تماـ  سكاه، كا 

ذا كانت ا. محبتو، كليست محبة معو، كمحبة مف يتخذ مف دكف اهلل أندادان يحبكنيـ كحبو لمحبة كا 
تباع األمر كاجتناب افعند . لو حقيقة عبكديتو كسرىا، فيي إنما تتحقؽ بإتباع أمره كاجتناب نييو

تباع رسكلو عممان عمييا، كشاىدان لمف االنيي تتبيف حقيقة العبكدية كالمحبة كليذا جعؿ تعالى 
فجعؿ اتباع رسكلو " قؿ إف كنتـ تحبكف اهلل كرسكلو فاتبعكني يحببكـ اهلل: "ادعاىا، فقاؿ تعالى

كدؿ عمى أف متابعة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ... مشركطان بمحبتيـ هلل، كشرطان لمحبة اهلل ليـ
ىي حب اهلل كرسكلو، كطاعة أمره، كال يكفي ذلؾ في العبكدية، حتى يككف اهلل كرسكلو أحب : 

كمتى كاف عنده شيء مف اهلل كرسكلو،  فبل يككف عنده شيء أحب إليو. إلى العبد مما سكاىما
: قاؿ اهلل تعالى. أحب إليو منيما فيذا ىك الشرؾ الذم ال يغفره اهلل لصاحبو البتة، كال ييديو اهلل

تِإ ) وَهالٌل اقْلتَهرَهفْلتُقمُقوىَها وَه يرَهتُقكُقمْل وَهأَهمْل كُقمْل وَهعَهشِإ وَهاجُق وَهانُقكُقمْل وَهأَهزْل نَه قُقلْل إِإنْل كَهانَه  بَهااُقكُقمْل وَهأَهبْلنَهااُقكُقمْل وَها ِإخْل شَهوْل ارَهةٌل تَهخْل  جَه
تَّنى وا حَه بَّنصُق يَهاٍد فِإي سَهبِإيمِإوِإ فَهتَهرَه جِإ رَهسُقولِإوِإ وَه بَّن إِإلَهيْلكُقمْل مِإنَه المَّنوِإ وَه نَهيَها أَهحَه وْل مَهسَهاكِإنُق تَهرْلضَه يَهأْلتِإيَه  كَهسَهادَهىَها وَه

قِإينَه  مَه الْلفَهاسِإ رِإهِإ وَهالمَّنوُق ال يَهيْلدِإ  الْلقَهوْل  .(24:التكبة( )المَّنوُق بِإأَهمْل
 كرسكلو أك قكؿ أحد منيـ عمى قكؿ فكؿ مف قدـ طاعة أحد مف ىؤالء عمى طاعة اهلل 

اهلل كرسكلو، أك مرضاة أحد منيـ عمى مرضاة اهلل كرسكلو، أك خكؼ أحد منيـ كرجاءه كالتككؿ 
عميو عمى خكؼ اهلل كرجائو كالتككؿ عميو، أك معاممة أحدىـ عمى معاممة اهلل، فيك ممف ليس اهلل 

ف قالو بمسانو فيك ؾ خبار بخبلؼ ما ىك عميوكرسكلو أحب إليو مما سكاىما، كا  . ذب منو، كا 
 .(ْٖ)"ككذلؾ مف قدـ حكـ أحد عمى حكـ اهلل كرسكلو

تيحدث تغييران جكىريان في شخصية  -بمفيكميا الصحيح–كبذلؾ يظير جميان أف العبكدية  
فيي تبدأ بمفيـك األلكىية الذم يحدد مسار العبكدية الحقة، كتؤثر في . اإلنساف بجميع أبعادىا

داني عندما تضبط الحب كالخكؼ كالرجاء كالتككؿ لدل اإلنساف، ثـ تبمغ مداىا عندما البعد الكج
. تتحكؿ إلى سمكؾ ظاىر يتمثؿ في التزاـ المساف كسائر الجكارح بأكامر اهلل سبحانو كتعالى

البعد المعرفي، كالبعد : كبمعنى آخر تساىـ العبادة في تشكيؿ شخصية اإلنساف بأبعادىا الثبلثة
. لي الكجداني كالبعد النزكعي المسمكياالنفعا
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: منزلة ال بادة -2
أظير اإلماـ ابف القيـ رحمو اهلل منزلة العبادة مف الديف، مف خبلؿ بياف اتفاؽ الرسؿ  

ياؾ نستعيف"جميعان عمى الدعكة إلى  ، ككصؼ أكمؿ خمؽ اهلل كأقربيـ إليو "إياؾ نعبد كا 
. (ْٗ)بالعبكدية

ككصؼ أكـر خمقو عميو، : "... نو لمنزلة العبادة كشرفيا بقكلوكعزز اإلماـ ابف القيـ بيا 
ف كنتـ في ريب مما نزلنا عمى : "فقاؿ تعالى. كأعبلىـ عنده منزلة بالعبكدية في أشرؼ مقاماتو كا 

الحمد هلل الذم أنزؿ عمى : "كقاؿ" تبارؾ الذم نزؿ الفرقاف عمى عبده: "كقاؿ تبارؾ كتعالى" عبدنا
نو لما قاـ عبد اهلل يدعكه : "كقاؿ.. بالعبكدية في مقاـ إنزاؿ الكتاب عميو فذكره" عبده الكتاب كا 

سبحاف الذم أسرل بعبده : "ذكره بالعبكدية في مقاـ الدعكة إليو، كقاؿؼ" كادكا يككنكف عميو لبدا
 فبشر: "ة لعباده فقاؿ تعالىفذكره بالعبكدية في مقاـ اإلسراء، كجعؿ سبحانو البشارة المطمؽ" ليبلن 
ال  يا عباد: "لمطمؽ ليـ، فقاؿ تعالىكجعؿ األمف ا" الذم يستمعكف القكؿ فيتبعكف أحسنو عباد

كعزؿ الشيطاف عف سمطانو " خكؼ عميكـ اليـك كال أنتـ تحزنكف الذيف آمنكا بآياتنا ككانكا مسمميف
لنبي كجعؿ ا".. إف عبادم ليس لؾ عمييـ سمطاف إال مف اتبعؾ مف الغاكيف: "عمييـ خاصة فقاؿ

حديث جبريؿ  فيفقاؿ . صمى اهلل عميو كسمـ إحساف العبكدية أعمى مراتب الديف، كىك اإلحساف
. (َٓ)"أف تعبد اهلل كأنؾ تراه، فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ: "-كقد سألو عف اإلحساف–
إف ما ذكره اإلماـ ابف القيـ يكضح أف تحقيؽ العبكدية ىك جكىر التكميؼ كمحكر دعكة  

فالعبكدية غاية خمؽ اإلنساف ". وما خمقت الجن واإلنس إال لي بدون: "ذلؾ قاؿ تعالىالرسؿ، كؿ
كال شؾ في أف تكجيو العبكدية الخالصة هلل بما . كمف أجميا نيصبت المكازيف كخمقت الجنة كالنار

كبذلؾ . تنطكم عميو مف كماؿ المحبة ككماؿ الخضكع يضبط سمكؾ اإلنساف فكران كعمبلن كانفعاالن 
. ىر العبلقة الكثيقة بيف عبكدية اإلنساف لخالقو كارتقائو في مدارج التزكية كدرجات التربيةتظ
: أفضل ال بادة وأنف يا. 3
في أفضؿ " إياؾ نعبد: "لقد أطاؿ اإلماـ ابف القيـ النفس في بياف اختبلؼ أىؿ مقاـ 

مكعة مف العبادة كأنفعيا، فكضح أنيـ في ذلؾ أربعة أصناؼ، أخذ كؿ صنؼ منيـ بمج
ثـ فٌند آراء كؿ طرؼ مف تمؾ األطراؼ، كرجح رأم مف . النصكص ليؤيد بيا رأيو الذم ذىب إليو

اتسـ منيجيـ في النظر إلى النصكص بالشمكؿ كالتكازف، كىذا يدؿ عمى دقة الفيـ كالتحميؿ 
ينقؿ  كألىمية ما ذكره اإلماـ ابف القيـ في ىذا الخصكص، فسكؼ. كالنظر لدل اإلماـ ابف القيـ

:  مف كبلمو رحمو اهلل، يقكؿ اإلماـ ابف القيـ ان الباحث جزء
ليـ في أفضؿ العبادة كأنفعيا كأحقيا باإليثار كالتخصيص أربع " ثـ أىؿ مقاـ إياؾ نعبد" 

: طرؽ فيـ في ذلؾ أربعة أصناؼ
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عد ألنو أب: قالكا. أشقيا عمى النفكس كأصعبيا: عندىـ أنفع العبادات كأفضميا: الصنف األول
كىؤالء ىـ أىؿ ... كاألجر عمى قدر المشقة: قالكا. األشياء مف ىكاىا، كىك حقيقة التعبد

نما تستقيـ النفكس بذلؾ، إذ طبعيا الكسؿ كالميانة : قالكا. المجاىدات كالجكر عمى النفكس كا 
. كاإلخبلد إلى األرض، فبل تستقيـ إال برككب األىكاؿ كتحمؿ المشاؽ

فضؿ العبادات التجرد، كالزىد في الدنيا، كالتقمؿ منيا غاية اإلمكاف، أ: قالكا: الصنف ال اني
فعكاٌميـ ظنكا أف ىذه : ثـ ىؤالء قسماف. راح االىتماـ بيا، كعدـ االكتراث بكؿ ما ىك منياطكاؿ
غيره، كأف ؿكخكاصيـ رأكا ىذا مقصكدان . ىك أفضؿ مف درجة العمـ كالعبادة: كقالكا... غاية

فرأكا أف أفضؿ . كالتككؿ عميو، كاالشتغاؿ بمرضاتو... لقمب عمى اهللالمقصكد بو عككؼ ا
فالعارفكف المتبعكف : ثـ ىؤالء قسماف... العبادات في الجمعية عمى اهلل كدكاـ ذكره بالقمب كالمساف

: كالمنحرفكف منيـ يقكلكف ،منيـ إذا جاء األمر كالنيي بادركا إليو كلك فٌرقيـ كأذىب جمعيتيـ
ثـ ىؤالء ... فإذا جاء ما يفرقو عف اهلل لـ يمتفت إليو. العبادة جمعية القمب عمى اهللالمقصكد مف 
لجمعيتو، كمنيـ مف يقـك بيا، كيترؾ السنف  ضمنيـ مف يترؾ الكاجبات كالفرائ: أيضان قسماف

. كالنكافؿ، كتعمـ العمـ النافع لجمعيتو
فرأكا خدمة الفقراء، ... يو نفع متعدرأكا أف أنفع العبادات كأفضميا ما كاف ؼ: الصنف ال الث

كاحتجكا ... كاالشتغاؿ بمصالح الناس كقضاء حكائجيـ، كمساعدتيـ بالماؿ كالجاه كالنفع أفضؿ
... بأف عمؿ العابد قاصر عمى نفسو كعمؿ النٌفاع متعد إلى الغير، كأيف أحدىما مف اآلخر؟ 

ألف ييدم : "أبي طالب رضي اهلل عنو كقد قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لعمي بف: كقالكا
مف دعا إلى : "كاحتجكا بقكلو صمى اهلل عميو كسمـ"... اهلل بؾ رجبلن كاحدان خير لؾ مف حمر النعـ

كاحتجكا "... ىدل كاف لو مف األجر مثؿ أجكر مف اتبعو، مف غير أف ينقص مف أجكرىـ شيء
ينقطع عممو ما داـ نفعو الذم نسب  بأف صاحب العبادة إذا مات انقطع عممو، كصاحب النفع ال

كاحتجكا بأف األنبياء إنما بعثكا باإلحساف إلى الخمؽ كىدايتيـ كنفعيـ في معاشيـ ... إليو
. كمعادىـ، لـ يبعثكا بالخمكات كاالنقطاع عف الناس كالترىب

إف أفضؿ العبادة العمؿ عمى مرضاة الرب في كؿ كقت بما ىك مقتضى : قالكا: الصنف الرابع
ف آؿ إلى ترؾ األكراد مف صبلة  الجياد فأفضؿ العبادات في كقت الجياد. لؾ الكقت ككظيفتوذ كا 

كاألفضؿ في . الميؿ كصياـ النيار، بؿ كمف ترؾ إتماـ صبلة الفرض، كما ىك الحاؿ في األمف
كاألفضؿ في كقت ... كقت حضكر الضيؼ مثبلن القياـ بحقو، كاالشتغاؿ بو عف الكرد المستحب

كاألفضؿ في أكقات ... د الطالب، كتعمـ الجاىؿ اإلقباؿ عمى تعميمو، كاالشتغاؿ بواسترشا
الصمكات الخمس الجد كالنصح في إيقاعيا عمى أكمؿ الكجكه، كالمبادرة إلييا في أكؿ الكقت، 

ف بعد كاف أفضؿ كاألفضؿ في كقت مرض أخيؾ المسمـ أك مكتو ... كالخركج إلى الجامع، كا 
كاألفضؿ في كقت نزكؿ ... زتو كتشييعو، كتقديـ ذلؾ عمى خمكتؾ كجمعيتؾعيادتو، كحضكر جنا



 - 22-  

فإف المؤمف الذم . أداء كاجب الصبر مع خمطتؾ بيـ، دكف اليرب منيـ: النكازؿ كأذاة الناس لؾ
كاألفضؿ خمطتيـ في . يخالط الناس كيصبر عمى أذاىـ أفضؿ مف الذم ال يخالطيـ كال يؤذكنو

فيو، كعزلتيـ في الشر، فيي أفضؿ مف خمطتيـ فيو، فإف عمـ أنو  الخير فيي خير مف عزلتيـ
. (ُٓ)إذا خالطيـ أزالو أك قمٌمو فخمطتيـ حينئذ أفضؿ مف عزلتيـ

كىؤالء ىـ : "كيؤيد اإلماـ ابف القيـ ىذا الصنؼ الرابع مف األصناؼ الثبلثة السابقة فيقكؿ 
فمتى خرج أحدىـ عف النكع الذم تعمؽ أىؿ التعبد المطمؽ كاألصناؼ قبميـ أىؿ التعبد المقيد، 

. فيك يعبد اهلل عمى كجو كاحد. بو مف العبادة كفارقو يرل نفسو كأنو قد نقض كترؾ عبادتو
عمى غيره، بؿ غرضو تتبع مرضاة  قكصاحب التعبد المطمؽ ليس لو غرض في تعبد بعينو يؤثر

مطمؽ الذم لـ تممكو الرسكـ، كلـ فيذا ىك العبد اؿ... فمدار تعٌبده عمييا. اهلل تعالى أيف كانت
بؿ ىك عمى . تقيده القيكد، كلـ يكف عممو عمى مراد نفسو، كما فيو لذتيا كراحتيا مف العبادات

ياؾ نستعيف  مراد ربو كلك كانت راحة نفسو كلذتيا في سكاه، فيذا ىك المتحقؽ بإياؾ نعبد كا 
. (ِٓ)"حقان 
ة في أفضؿ العبادات كأنفعيا، كأكرد لقد عرض اإلماـ ابف القيـ أصناؼ الناس األربع 

أدلة كؿ صنؼ منيـ بعدالة كمكضكعية، ثـ ضٌعؼ آراء األصناؼ الثبلثة األكلى كأطمؽ عمييـ 
" أىؿ التعبد المطمؽ"، كرجح رأم الصنؼ الرابع ككصؼ أىمو بأنيـ "أىؿ التعبد المقيد"كصؼ 

كلى بشمكؿ الرؤية كتكازنيا في كذلؾ ألف أصحاب الصنؼ الرابع تميزكا عف األصناؼ الثبلثة األ
فيـ النصكص الشرعية، كالحظكا مراعاة النصكص لجميع األحكاؿ كاألزماف، كما فطنكا إلى 

. شمكؿ مفيـك العبكدية لحياة اإلنساف مف جميع جكانبيا
ليو أصحاب الصنؼ الرابع ىك المفيـك الذم إإف مفيـك العبكدية بالمعنى الذم ذىب  

لذم يقـك بحؽ ربو، كحؽ نفسو، كحؽ مجتمعو كأمتو، مف خبلؿ القياـ يصمح لبناء اإلنساف ا
بمتطمبات الخبلفة التي تقتضي أعمى درجات اإليجابية المؤدية إلى عمارة األرض بالمعتقدات 

. كذلؾ كمو ما تقتضيو التربية اإلسبلمية لئلنساف. كاألفكار النافعة، كاألعماؿ القكيمة ،الصحيحة
 
: عامة وخاصة: ال بودية نوعان. 4
عامة كخاصة، فالنكع األكؿ يدخؿ فيو جميع : يكضح اإلماـ ابف القيـ أف العبكدية نكعاف 

. الناس مؤمنيـ ككافرىـ، كالنكع الثاني يختص بأىؿ الطاعة كالكالية
: قاؿ اإلماـ ابف القيـ 
ليـ عبكدية أىؿ السماكات كاألرض ؾ: فالعبكدية العامة. عامة، كخاصة: العبكدية نكعاف" 

مَهنُق ) :قاؿ تعالى. فيذه عبكدية القير كالممؾ. هلل، برىـ كفاجرىـ، مؤمنيـ ككافرىـ ذَه الرَّنحْل قَهالُقوا اتَّنخَه وَه
لَهداًا  ئْلتُقمْل شَهيْلئاًا إِإدّداًا ، وَه بَهالُق ىَهدّداًا ، لَهقَهدْل جِإ رُّق الْلجِإ تَهخِإ َهرْلضُق وَه تَهنْلشَهقُّق األْل نْلوُق وَه نَه مِإ أَهنْل ، تَهكَهادُق السَّنمَهاوَهاتُق يَهتَهفَهطَّنرْل
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ا  لَهداًا دَهعَهوْل مَهنِإ وَه لَهداًا ، لِإمرَّنحْل ذَه وَه مَهنِإ أَهنْل يَهتَّنخِإ ي لِإمرَّنحْل مَها يَهنْلبَه ِإ َهرْلضِإ إِإالَّن  تِإي ، وَه إِإنْل كُقلُّق مَهنْل فِإي السَّنمَهاوَهاتِإ وَهاألْل
بْلداًا  مَهنِإ عَه كيكـ يحشرىـ : "كقاؿ تعالى. ، فيذا يدخؿ فيو مؤمنيـ ككافرىـ (93-88:مريـ( )الرَّنحْل

كأما .... فسماىـ عباده مع ضبلليـ" تـ أضممتـ عبادم ىؤالءكما يعبدكف مف دكف اهلل فيقكؿ أأف
ال خكؼ عميكـ اليـك  يا عباد: "قاؿ تعالى. مرالنكع الثاني فعبكدية الطاعة كالمحبة، كاتباع األكا

فالخمؽ كميـ عبيد "... الذم يستمعكف القكؿ فيتبعكف أحسنو فبشر عباد: "كقاؿ"  أنتـ تحزنكفكال
  .(ّٓ)"ىـ عبيد إلييتو: كاليتوربكبيتو، كأىؿ طاعتو ك

ثـ بٌيف اإلماـ ابف القيـ أف انقساـ العبكدية إلى خاصة كعامة مبنيٌّ عمى أصؿ معنى  
: العبكدية في المغة، حيث قاؿ

نما انقسمت العبكدية إلى خاصة كعامة"  . الذؿ كالخضكع: ألف أصؿ معنى المفظة: كا 
إذا ذلٌمو، لكف أكلياؤه خضعكا " فبلف عٌبده الحب"ـ، إذا كاف مذلبلن بكطء األقدا" طريؽ معبد: "يقاؿ

. (ْٓ)"لو كذلكا طكعان كاختياران، كانقيادان ألمره كنييو، كأعداؤه خضعكا لو قيران كرغمان 
إف تقسيـ اإلماـ ابف القيـ لمعبكدية بأنيا عبكدية عامة كعبكدية خاصة يرتبط بمقتضيات  

ؽ كالرزؽ كالتصرؼ كاإلماتة كاإلحياء، كىذه األمكر فالربكبية تقتضي الخؿ. الربكبية كاأللكىية
كاأللكىية تقتضي إفراد اهلل سبحانو بالعبكدية التي تعنى . يخضع ليا جميع الخمؽ برىـ كفاجرىـ

. كماؿ الحب ككماؿ الخضكع كالتذلؿ طكعان، كىذا ال يككف إال مف أىؿ الطاعة كالكالية
داعي الفطرة، كىادم العقؿ الرائد، كمف ثـ  كال شؾ في أف اإلنساف العاقؿ ىك الذم يتبع 

تتكجو عزيمتو نحك العمؿ الصالح طكعان، كىذا ما تصبكا إليو التربية اإلسبلمية مف خبلؿ تحرير 
. إرادة اإلنساف، كتصحيح أساليب تفكيره، كتقكيـ سمككو

 
: ال بودية تتحقق باإلخالص والمتاب ة -5
خبلص هلل عز كجؿ، كمتابعة الرسكؿ صمى اهلل إف العبكدية ال يمكف أف تتحقؽ إال باإل 

:  كينقسـ الناس في ىذا الشأف إلى أربعة أقساـ بٌينيا اإلماـ ابف القيـ بقكلو. عميو كسمـ
: أيضان إلى أربعة أقساـ[ اإلخبلص كالمتابعة]كالناس منقسمكف بحسب ىذيف األصميف " 

حقيقة، فأعماليـ كميا هلل كأقكاليـ " ؾ نعبدإيا"كىـ أىؿ : أىؿ اإلخبلص لممعبكد كالمتابعة: أحدىما
. هلل، كعطاؤىـ هلل، كمنعيـ هلل، كحبيـ هلل، كبغضيـ هلل، فمعاممتيـ ظاىران كباطنان لكجو اهلل كحده

ككذلؾ أعماليـ كميا كعباداتيـ مكافقة ألمر اهلل، ... ال يريدكف بذلؾ مف الناس جزاءن كال شككران 
. مؿ الذم ال يقبؿ اهلل مف عامؿو سكاهكلما يحبو كيرضاه، كىذا ىك الع

فميس عممو مكافقان لمشرع، كال ىك خالصان لممعبكد، . مف ال إخبلص لو كال متابعة: الضرب ال اني
ىـ إلى تكأعماؿ المتزينييف لمناس المرائيف ليـ بما لـ يشرعو اهلل كرسكلو، كىؤالء شرار الخمؽ كأمؽ

حرؼ مف المنتسبيف إلى العمـ كالفقر كالعبادة عف كىذا الضرب يكثر فيمف اف... اهلل عز كجؿ
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الصراط المستقيـ، فإنيـ يرتكبكف البدع كالضبلالت، كالرياء كالسمعة كيحبكف أف يحمدكا بما لـ 
. فيـ أىؿ الغضب كالضبلؿ. يفعمكا مف االتباع كاإلخبلص كالعمـ

كجياؿ العباد، مف ىك مخمص في أعمالو، لكنيا عمى غير متابعة األمر، : الضرب ال الث
كالمنتسبيف إلى طريؽ الزىد كالفقر، ككؿ مف عبد اهلل بغير أمره، كاعتقد قربو عمى اهلل فيذا حالو، 
كمف يظف أف سماع المكاء كالتصدية قربة، كأف الخمكة التي يترؾ فييا الجمعة كالجماعة قربة، 

. كأمثاؿ ذلؾ. قربةكأف مكاصمة صـك النيار بالميؿ قربة، كأف صياـ يـك فطر الناس كميـ 
مىٍف أعمالو عمى متابعة األمر، لكنيا لغير اهلل، كطاعة المرائيف، ككالرجؿ يقاتؿ : الضرب الرابع

رياءن كحمية كشجاعة، كيحج لييقاؿ، كيقرأ القرآف لييقاؿ، فيؤالء أعماليـ ظاىرىا أعماؿ صالحة 
. (ٓٓ)"مأمكر بيا، لكنيا غير صالحة فبل تيقبؿ

يؼ اإلماـ ابف القيـ السابؽ لمناس بحسب اإلخبلص كالمتابعة أف يتضح مف خبلؿ تصف 
عمى الحقيقة، ألنو جمع في عبادتو بيف إخبلص " إياؾ نعبد"الصنؼ األكؿ ىك الذم اتصؼ بػ 

كأما الصنؼ الثاني فأصحابو ىـ شر الناس ألنيـ . القصد هلل عز كجؿ، كمتابعة الشارع فيما أمر
كالصنؼ الثالث كالرابع صنفاف (. المتابعة)المة العمؿ كس( اإلخبلص)فقدكا صحة القصد 

ف كاف فيو إخبلص القصد هلل إال أنو اتبع ىكل  ضاالف عف الحؽ، ذلؾ ألف الصنؼ الثالث كا 
كالصنؼ الرابع أدل صكرة العمؿ الصالح دكف حقيقتو، كمظير الطاعة . نفسو ال مطالب الشرع

. صدال جكىرىا، ألنو فقد شرط اإلخبلص كسبلمة الؽ
ىـ الذيف أصابكا " إياؾ نعبد"كمف ذلؾ يتبيف أف أىؿ اإلخبلص كالصكاب الذيف ىـ أىؿ  

مقاصد التربية اإلسبلمية الصحيحة التي تقـك عمى إصبلح باطف اإلنساف كظاىره، مف خبلؿ 
غرس العقيدة الصحيحة، كاالتجاىات السميمة، كتنمية العزيمة كاإلرادة، كتحرير القصد، كبناء 

. القكيـ السمكؾ
 
: مراتب ال بودية وقواعدىا. 6
: أكد اإلماـ ابف القيـ عمى أف العبكدية ليا مراتب عممية، كمراتب عممية، حيث يقكؿ 
العمـ باهلل، : إحداىما: فمرتبتاف مراتبيا ال مميةفأما . لمعبكدية مراتب، بحسب العمـ كالعمؿ"

العمـ بذاتو، كصفاتو، كأفعالو، : مراتبفأما العمـ بو سبحانو، فخمس . العمـ بدينو: كالثانية
دينو األمرم الشرعي، كىك : كالعمـ بدينو مرتبتاف أحدىما. كأسمائو، كتنزييو عما ال يميؽ بو

كقد دخؿ في ىذا . دينو الجزائي المتضمف ثكابو كعقابو: الصراط المستقيـ المكصؿ إليو، كالثانية
مرتبة ألصحاب اليميف، كمرتبة : فمرتبتاف مميةمراتبيا العكأما  .العمـ بمبلئكتو ككتبو كرسمو

فأما مرتبة أصحاب اليميف، فأداء الكاجبات، كترؾ المحرمات، مع ارتكاب . لمسابقيف المقربيف
فالقياـ بالكاجبات : كأما مرتبة المقربيف. المباحات كبعض المكركىات، كترؾ بعض المستحبات
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فيما ال ينفعيـ في معادىـ، متكرعيف عما  كالمندكبات، كترؾ المحرمات كالمكركىات، زاىديف
فميس في حقيـ . قد انقمبت المباحات في حقيـ طاعات كقربات بالنية: كخاصتيـ. يخافكف ضرره

مباح متساكم الطرفيف، بؿ كؿ أعماليـ راجحة، كمف دكنيـ يترؾ المباحات مشتغبلن عنيا 
رتبتيف درجات ال يحصييا إال بالعبادات، كىؤالء يأتكنيا طاعات كقربات، كألىؿ ىاتيف الـ

. (ٔٓ)"اهلل
إف كبلـ اإلماـ ابف القيـ السابؽ ييبيف أف اإلنساف يمكف أف يرتقي بنفسو مف الجكانب  

العممية كالعممية عف طريؽ التربية الفاعمة التي تمكف اإلنساف مف استثمار استعداداتو كقدراتو 
ظرية كالعممية الممكنة، كقد كضح اإلماـ ابف العممية كالعممية لتحقيؽ أعمى درجة مف الميارات الف

القيـ في كبلمو السابؽ أف الناس متفاكتكف فيما يبمغكنو مف درجات عممية كعممية، كأف بينيـ 
فركقان كاضحة في ذلؾ، بؿ بٌيف أف ىذه الفركؽ مكجكدة بيف المؤمنيف أنفسيـ كذلؾ لتفاكتيـ في 

ينَه ): حقيقة في قكلو تعالىكقرر القرآف ىذه اؿ. اإليماف كالعمـ كالعمؿ رَه ْلنَها الْلكِإتَهابَه الَّنذِإ  ُقمَّن أَهوْل
يْلرَهاتِإ  نْليُقمْل سَهابِإقٌل بِإالْلخَه مِإ دٌل وَه نْليُقمْل مُققْلتَهصِإ مِإ وِإ وَه نْليُقمْل ظَهالِإمٌل لِإنَهفْلسِإ نَها فَهمِإ بَهادِإ طَهفَهيْلنَها مِإنْل عِإ . (32:فاطر()اصْل

رتبة إلى ف ــكمف المعمـك أف التربية الجادة تساىـ بشكؿ كاضح في ارتقاء اإلنساف  
. أيخرل نحك الكماؿ البشرم

تستند إلى " دإياؾ نعب"ككضح اإلماـ ابف القيـ أف مراتب العبكدية السابقة المتحققة في  
كبني : "يقكؿ رحمو اهلل. أربع قكاعد تشمؿ قكؿ المساف، كقكؿ القمب، كعمؿ القمب، كعمؿ الجكارح

التحقؽ بما يحبو اهلل كرسكلو كيرضاه مف قكؿ المساف، كالقمب، : عمى أربع قكاعد" إياؾ نعبد"
حقان ىـ " إياؾ نعبد"فأصحاب . فالعبكدية اسـ جامع ليذه المراتب األربع. كعمؿ القمب كالجكارح

ىك اعتقاد ما أخبر اهلل سبحانو بو عف نفسو كعف أسمائو كصفاتو كأفعالو : فقكؿ القمب. أصحابيا
اإلخبار عنو بذلؾ، كالدعكة إليو، كالذب عنو، : كقكؿ المساف. كمبلئكتو كلقائو عمى لساف رسمو

عمؿ القمب كالمحبة لو، كالتككؿ ك. ف بطبلف البدع المخالفة لو، كالقياـ بذكره، كتبميغ أكامرهمتبي
خبلص الديف لو، كالصبر عمى أكامره، كعف  عميو، كاإلنابة إليو، كالخكؼ منو، كالرجاء لو، كا 

نكاىيو كعمى أقداره، كالرضى بو كعنو، كالمكاالة فيو، كالمعاداة فيو، كالذؿ لو كالخضكع، كاإلخبات 
تي فرضيا أفرض مف أعماؿ الجكارح، إليو، كالطمأنينة بو، كغير ذلؾ مف أعماؿ القمكب اؿ

. كمستحبيا أحب إلى اهلل مف مستحبيا، كعمؿ الجكارح بدكنيا إما عديـ المنفعة أك قميؿ المنفعة
كالصبلة كالجياد، كنقؿ األقداـ إلى الجمعة كالجماعات، كمساعدة العاجز، : كأعماؿ الجكارح

. (ٕٓ)"كاإلحساف إلى الخمؽ كنحك ذلؾ
العبكدية تدكر عمى استقامة القمب كالمساف كالجكارح، فالقمب لو قكؿه  كبذلؾ ييعمـ أف رحى 

يتمثؿ في التصديؽ بما أخبر بو اهلل سبحانو كتعالى، كلو عمؿ يتمثؿ في االنفعاالت المترتبة 
كالمساف . ليو، كالخكؼ منو، كالرجاء لوإعمى اإليماف كالتصديؽ كحب اهلل، كالتككؿ عميو كاإلنابة 
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في اإلخبار عف اهلل كشرعو كأمره كفقان لمقتضيات الكحي الصحيح، كالدعكة إلى  تتمثؿ عبكديتو
بطاؿ البدع المخالفة لو كأما عمؿ الجكارح فيك الذم يبرىف عمى صدؽ . شرع اهلل كالذب عنو كا 

القمب في قكلو كعممو، كصدؽ المساف في إعرابو عما يؤمف بو صاحبو، كلـ ييغفؿ اإلماـ ابف القيـ 
كذلؾ . ف أعماؿ القمكب عمى أعماؿ الجكارح مف حيث المنزلة عند الخالؽ عز كجؿبياف رجحا

ألف القمب، كىك جكىر اإلرادة كاإليماف، إذا صمح فاض صبلحو عمى المساف كالجكارح لتستقيـ 
ف في الجسد مضغة إذا صمحت صمح أ: "قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ. باستقامتو ال كا 

ذا فسدت . (ٖٓ)"فسد الجسد كمو أال كىي القمب الجسد كمو كا 
مكزعة عمى القمب كالمساف كالجكارح، كأحكاـ  -كما بٌيف اإلماـ ابف القيـ–إف العبكدية  

كىذه األحكاـ التعبدية . الكاجب، كالمستحب، كالمباح، كالمكركه، كالمحـر: العبكدية خمسة ىي
خمس عشرة قاعدة تفصيمية تدكر الخمسة مكزعة عمى القمب كالمساف كالجكارح، كينشأ مف ذلؾ 

. عمييا رحى العبكدية
كرحى العبكدية تدكر عمى خمس عشرة قاعدة مف : "كفصؿ اإلماـ ابف القيـ ىذه القكاعد بقكلو

كعمى . كبيانيا أف العبكدية منقسمة عمى القمب، كالمساف، كالجكارح. كمميا كمؿ مراتب العبكدية
كاجب، كمستحب، كحراـ، كمكركه، : عبكدية خمسةكاألحكاـ التي لؿ. كؿ منيا عبكدية تخصو

. (ٗٓ)"كمباح، كىي لكؿ كاحد مف القمب كالمساف كالجكارح
عمى الكاجبة ثـ بيف ابف القيـ تكزيع األحكاـ الخمسة السابقة عمى القمب، فذكر العبادات  

ؽ اإلخبلص كالتككؿ كالمحبة، كالصبر، كاإلنابة، كالخكؼ، كالرجاء، كالتصدم: كىي. القمب
، كالنية في العبادة ككؿ كاحد مف ىذه الكاجبات القمبية لو طرفاف، كاجب مستحؽ، كىك . الجاـز

ثـ ذكر المحرمات عمى القمب . مرتبة أصحاب اليميف، ككماؿ مستحب كىك مرتبة المقربيف
كالكبر كالرياء كالعجب كالحسد كالغفمة كالنفاؽ، كقرر رحمة اهلل أف ىذه الكبائر الباطنة أشد 

. (َٔ)ريمان مف الكبائر الظاىرة كالزنا كشرب الخمرتح
ثـ انتقؿ رحمو اهلل إلى عبكديات المساف الخمس، فذكر مف عبادات المساف الكاجبة النطؽ  

بالشيادتيف، كتبلكة ما يتكقؼ صحة الصبلة عميو مف القرآف، كرد السبلـ، كأداء الشيادة المتعينة، 
المستحبة تبلكة القرآف، كدكاـ ذكر اهلل، كالمذاكرة في  ثـ ذكر مف عبادات المساف. كصدؽ الحديث

كأما ما يحـر عمى المساف فمنو النطؽ بما يبغضو اهلل كرسكلو، كالقذؼ كسب . العمـ النافع
كمف المكركىات في حؽ المساف . المسمـ، كالكذب، كشيادة الزكر، كالقكؿ عمى اهلل ببل عمـ

. (ُٔ)خمؽ عند الحاجةالنطؽ بالنذر، كالحمؼ المكركه، كسؤاؿ اؿ
كتكمـ اإلماـ ابف القيـ عف المعبكدات الخمس عمى الجكارح، كجعؿ الجكارح شاممة  

كبدأ بحاسة . كبيف العبكديات الخمس المتعمقة بكؿ حاسة مف الحكاس الخمس. لمحكاس الخمس
قراءة السمع فذكر ما يجب عمى السمع مف استماع ما أكجبو اهلل كرسكلو عف اإلسبلـ كاإليماف، ك
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كبيف ما يحـر عمى العبد االستماع إليو، . القرآف في الصبلة إذا جير بيا اإلماـ، كخطبة الجمعة
كاستماع الكفر كالبدع، كأسرار مف يخفي سره كال يحب االطبلع عميو، كأصكات النساء األجانب 

المستحب كأما السمع المستحب فمثؿ استماع . عند خكؼ الفتنة، كالمعازؼ كآالت الطرب كالميك
عكسو، كىك استماع كؿ ما يكرىو اهلل كال يعاقب : كالمكركه. مف العمـ، كقراءة القرآف، كذكر اهلل

. (ِٔ)كالمباح ظاىر. عميو
فالنظر في المصحؼ ككتب : كأما النظر الكاجب: "ثـ ذكر عبكديات النظر الخمس فقاؿ 

الؿ مف الحراـ في األعياف التي العمـ عند تعيف تعمـ الكاجب منيا، كالنظر إذا تعيف لتمييز الح
كالنظر . يأكميا كينفقيا كيستمتع بيا، كاألمانات التي يؤدييا إلى أربابيا ليميز بينيا كنحك ذلؾ

.. كالطبيب... النظر إلى األجنبيات بشيكة مطمقان، كبغيرىا إال لحاجة كنظر الخاطب: الحراـ
الرجؿ إيمانان كعممان، كالنظر في كالمستحب النظر في كتب العمـ كالديف التي يزداد بيا 

: كالمكركه. كالنظر في آيات اهلل المشيكدة، ليستدؿ بيا عمى تكحيده كمعرفتو كحكمتو.. المصحؼ
النظر الذم ال مضٌرة فيو في العاجؿ كاآلجؿ كال : كالمباح... فضكؿ النظر الذم ال مصمحة فيو

. (ّٔ)منفعة
كأما الذكؽ الكاجب : "دياتيا الخمس بقكلوثـ تحدث ابف القيـ عف حاسة الذكؽ كبيف عبك 

كذكؽ الخمر : كالذكؽ الحراـ... فتناكؿ الطعاـ كالشراب عند االضطرار إليو، كخكؼ المكت
أكؿ : كالذكؽ المستحب.. فكذكؽ المشتبيات، كاألكؿ فكؽ الحاجة: كأما المكركه. كالسمـك القاتمة

... كاألكؿ مع الضيؼ ليطيب لو األكؿ ما يعينؾ عمى طاعة اهلل عز كجؿ، مما أذف اهلل فيو،
. (ْٔ)"كال رجحاف إثـما لـ يكف فيو : كالذكؽ المباح

كؿ شـ تعيف طريقان لمتمييز : كأما تعمؽ العبكديات الخمس بحاسة الشـ، فالشـ الكاجب" 
ة أك طيبة؟ كىؿ ىي سـ قاتؿ بيف الحبلؿ كالحراـ، كالشـ الذم يعمـ بو ىذه العيف ىؿ ىي خبيث

: كأما الشـ الحراـ.. كمف ىذا شـ المقـك كرب الخبرة عند الحكـ بالتقكيـ... رة فيياضـ أك ال
فالتعمد لشـ الطيب في اإلحراـ، كشـ الطيب المغصكب كالمسركؽ، كتعمد شـ الطيب مف النساء 

فشـ ما ييعينؾ عمى طاعة اهلل يقٌكم الحكاس، كيبسط النفس : كأما الشـ المستحب... األجنبيات
شـ طيب الظممة، ؾ: كالمكركه... ىدية الطيب كالريحاف إذا أىديت إليؾ: كمف ىذا. لعمؿلمعمـ كا

، كال فيو مصمحة دينية ةما ال منع فيو مف اهلل كال تبع: كالمباح .كأصحاب الشبيات، كنحك ذلؾ
كممس الزكجة حيف : كأما تعمؽ ىذه الخمسة بحاسة الممس، فالممس الكاجب. كال تعمؽ لو بالشرع

إذا : كالمستحب. لمس ما ال يحؿ مف األجنبيات: كالحراـ. ماعيا، كاألمة الكاجب إعفافيايجب ج
عفاؼ أىمو لمس الزكجة في اإلحراـ : كالمكركه. كاف فيو غض بصره ككؼ نفسو عف الحراـ كا 

ما لـ يكف فيو مفسدة : كالمباح... لمذة، ككذلؾ في االعتكاؼ، كفي الصياـ إذا لـ يأمف عمى نفسو
. (ٓٔ)"لحة دينيةكال مص
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اإلماـ ابف القيـ أف أحكاـ العبكدية الخمسة تترتب أيضان عمى البطش باليد  كيكضح 
كىذه المراتب أيضان مرتبة عمى البطش باليد كالمشي بالرجؿ، : "كالمشي بالرجؿ، حيث قاؿ

: اجبكمف البطش الك... فالتكسب المقدكرلمنفقة عمى نفسو كأىمو كعيالو كاجب. كأمثمتيا ال تخفى
كقتؿ النفس التي حـر اهلل، : كالحراـ. إعانة المضطر كرمي الجمار، كمباشرة الكضكء كالتيمـ

فكالعبث كالمعب : كأما المكركه... كنيب الماؿ المغصكب، كضرب ما ال يحؿ ضربو كنحك ذلؾ
حب كالمست. الذم ليس بحراـ، ككتابة ما ال فائدة في كتابتو، كال منفعة فيو في الدنيا كاآلخرة

أك ... اإلحساف بيده بأف يعيف صانعان كتابة كؿ ما فيو منفعة في الديف، أك مصمحة لمسمـ، ك:
ما ال مضرة : كالمباح. لمس الركف بيده في الطكاؼ: كمنو... يفرغ مف دلكه في دلك المستسقي

كالمشي حكؿ البيت ... فالمشي إلى الجمعات كالجماعات : كأما المشي الكاجب. فيو كال ثكاب
لطكاؼ الكاجب، كالمشي إلى حكـ اهلل كرسكلو إذا ديعي إليو، كالمشي إلى صمة رحمو، كبر ؿ

. ككذلؾ تعمؽ ىذه األحكاـ الخمس بالرككب أيضان ... المشي إلى معصية اهلل: كالحراـ.. كالديو
في الرككب المستحب مف ذلؾ، : كمستحبو. فكاجبو في الرككب في الغزك كالجياد كالحج الكاجب

. الرككب في معصية اهلل عز كجؿ: كحرامو... العمـ، كصمة الرحـ، كبر الكالديفكلطمب 
الرككب لما لـ يتضمف : ق خيره مف فعمو، كمباحوؾي ٍر الرككب لميك كالمعب، ككؿ ما تى : كمكركىو

. (ٔٔ)"فكت أجر، كال تحصيؿ كزر
بيف  -التفصيميةمف خبلؿ بيانو لمراتب العبكدية، كقكاعدىا العامة ك–إف اإلماـ ابف القيـ  

كىذا يدؿ بكضكح . كدية مكزعة عمى كياف اإلنساف كمو، قمبو كلسانو كسائر جكارحوبجبلء أف العب
عمى أف العبكدية ىي جكىر التربية التي تستيدؼ تغيير معتقدات اإلنساف كاتجاىاتو الفكرية 

: يقكؿ تعالى. باألنفسكسمككو العممي تمييدان لمتغيير األشمؿ الذم ال يتـ إال مف خبلؿ تغيير ما 
مْل ) يِإ وا مَها بِإأَهنْلفُقسِإ تَّنى يُق َهيِّيرُق ٍم حَه كبذلؾ يتبيف أف التربية اإلسبلمية  (11:الرعد) (إِإنَّن المَّنوَه ال يُق َهيِّيرُق مَها بِإقَهوْل

تسعى إلى تنقية قمب اإلنساف كتدريب لسانو كسائر حكاسو كجكارحو ليمتمؾ الميارات البلزمة 
كىذا يقتضي تجنب استعماؿ . في حدكد ما يحقؽ غاية العبكديةلبلرتقاء بالمجتمع اإلنساني 

. حكاس اإلنساف فيما حٌرمو الشرع أك كٌرىو
 
: أقسام الناس بحسب موقفيم من ال بادة واالست انة. 7
بٌيف اإلماـ ابف القيـ أقساـ الناس في العبادة كاالستعانة، كجعميـ عمى أربعة أقساـ جاءت  

:  عمى النحك اآلتي
كيصؼ ابف القيـ . أىؿ العبادة كاالستعانة باهلل عمييا، كىذا القسـ أجٌميا كأفضميا: األولالقسم 

فعبادة اهلل غاية مرادىـ كطمبيـ منو أف يعينيـ عمييا كيكفقيـ لمقياـ بيا، : "أىؿ ىذا القسـ بقكلو
ء طمب فأنفع الدعا... كليذا كاف مف أفضؿ ما ييسأؿ الرب تبارؾ كتعالى اإلعانة عمى مرضاتو
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العكف عمى مرضاتو، كأفضؿ المكاىب إسعافو بيذا المطمكب، كجميع األدعية المأثكرة مدارىا 
. (ٕٔ)"عمى ىذا، كعمى دفع ما يضاده، كعمى تكميمو كتيسير أسبابو

ف سأؿ أحد ىؤالء : القسم ال اني المعرضكف عمى عبادتو كاالستعانة بو، فبل عبادة كال استعانة، كا 
ما يستعيف بو عمى حظكظو كأىكائو كشيكاتو ال عمى مرضاة ربو كحقكقو؛ فإنو بو فإفربو كاستعاف 

ف . سبحانو كتعالى يسألو مف في السماكات كاألرض مف أكليائو كأعدائو، كيعطي ىؤالء كىؤالء كا 
إجابة اهلل تعالى لسائميو ليست لكرامة كؿ سائؿ عميو، بؿ ربما يسألو عبده الحاجة فيقضييا لو 

شقكتو، كيككف قضاؤىا لو مف ىكانو عميو كسقكطو مف عينو، كيككف منعو منيا كفييا ىبلكو ك
. (ٖٔ)الن بخلكرامتو عميو كمحبتو لو، فيمنعو حمايةن كصيانةن كحفظان 

القدرية القائمكف بأف اهلل : أحدىما :الذيف ليـ نكع عبادة ببل استعانة كىؤالء نكعاف: القسم ال الث
إعانة خاصة، ألف إعانتو اقتصرت عمى تزكيد اإلنساف باآلالت  تعالى ال ييعيف العبد عمى الفعؿ

رساؿ الرسؿ كتمكينو مف الًفعؿ فمـ يبؽ بعد ذلؾ إعانة . كسبلمة الحكاس كتعريؼ الطريؽ كا 
فيؤالء ليـ نصيب . كبذلؾ ساكت القدرية بيف أكلياء اهلل كأعدائو في اإلعانة. ليا العبد ربوأيس

 .فيـ مكككلكف إلى أنفسيـ، مسدكد عمييـ طريؽ االستعانة. معومنقكص مف العبادة ال استعانة 
الذيف ليـ عبادات كأكراد كلكف حظيـ ناقص في التككؿ كاالستعانة، فمـ يجدكا ذكؽ : كالنكع الثاني

ف كجدكا ذكقو باألكراد كالكظائؼ فيؤالء ليـ نصيب مف التكفيؽ . التعبد بالتككؿ كاالستعانة، كا 
ىـ كتككميـ، كىـ مف الخذالف كالضعؼ كالميانة كالعجز بحسب قمة كالتأثير بحسب استعانت

. (ٗٔ)استعانتيـ كتككميـ
الذيف ليـ استعانة ببل عبادة، فيـ يشيدكف تفرد اهلل بالنفع كالضر، كأنو ما شاء كاف : القسم الرابع

استعانكا بو كيرضاه، حيث إنيـ تككمكا عميو كركا مع ما يحبو اهلل ككما لـ يشأ لـ يكف، لكنيـ لـ يد
عمى حظكظ أنفسيـ كشيكاتيا كأغراضيا مف جنس الممؾ كالجاه كالماؿ فأعطاىـ اهلل ما طمبكا، 

. (َٕ)ألنو يعطي ذلؾ لمبر كالفاجر كالمؤمف كالكافر
أف عبلقة إف تصنيؼ اإلماـ ابف القيـ السابؽ لمناس في العبادة كاالستعانة، ييبيف بكضكح  

كالعبادة تمثؿ ما يبذلو العبد . العبادة كاالستعانة:  بشرطيف ىماالعبد بربو ال يمكف أف تصمح إال
مف عمؿ قمبي كفكرم كبدني لتحقيؽ رضى اهلل عز كجؿ، أما االستعانة فيي طمب العبد مف ربو 

اإلعانة عمى فعؿ الطاعة، كىذا يشمؿ شرح صدر العبد لمطاعة، كانعقاد عزمو كقصده عمى 
ع فأكمؿ كجو، كاستكمالو لشركطيا كأركانيا ككاجباتيا، كانتفاء مكاأدائيا، كتنشيطو لمقياـ بيا عمى 

. قبكليا مف الشرؾ كالرياء كغير ذلؾ
عبلقة العبد بربو ال تصمح بمجرد القصد الحسف كالنية الصالحة حتى يأخذ باألسباب إف  

حة كما أف العبد لك أخذ باألسباب كأكقعيا عمى الصكرة الصحي. كيستعيف عمييا بربو عز كجؿ
. لمعبادة دكف إخبلص النية كاستقامة القصد، فإنو كذلؾ ال يحقؽ المطمكب منو شرعان 
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تخميص عبكديتو مف الشرؾ كالشؾ كغير إف التربية اإلسبلمية ترتقي باإلنساف مف خبلؿ  
. كمف خبلؿ تقكيـ استعانتو بربو عمى أداء ما ييرضيو ،ذلؾ، حتى تصبح خالصة لربو عز كجؿ

يكتفكف بسبلمة القصد كحسف النية دكف أف يكمفكا أنفسيـ باألخذ بأسباب االستعانة كاألفراد الذيف 
تبقى عقيدتيـ مجرد أماني كأحبلـ ال رصيد ليا مف الكاقع، كما أف الذيف يأخذكف بأسباب 

االستعانة دكف تحرير قصدىـ كتحديد غايتيـ يككنكف كمف يكد كيكدح عمى غير ىدل، كيتعب 
. ة لعممو أك غاية لسعيوكينصب دكف تحديد كجو

التربية اإلسبلمية عمى بناء إرادة اإلنساف المتمثمة في إخبلص نيتو كلذلؾ تحرص  
كبذلؾ يتـ . كتحرير قصده، كبناء قدرات اإلنساف كمياراتو المستمدة مف استعانتو بربو عز كجؿ

 .ضبط باطف اإلنساف كظاىره

 
: ورة الفاتحةالدالالت التربوية لمجانب البياني في س: راب اًا 

مف المعمـك أف القرآف الكريـ معجز بألفاظو كبيانو، كأف ىذا اإلعجاز لو حكـ كدالالت  
كلذلؾ سكؼ تتناكؿ الدراسة بعض الدالالت التربكية لمجانب البياني في ىذه . تربكية عظيمة

التأخير، االبتداء، كالتقديـ ك: السكرة العظيمة، كستمقي الضكء عمى الجكانب البيانية التالية
. كاإلضافة، كاإلفراد كالجمع، كالكصؼ، كاإليجاز كاالختصار، كااللتفات

: دالالت االبتداء. 1
بكية كاضحة؛ إذ إف مقاصد القرآف الكريـ رإف ابتداء سكرة الفاتحة بالحمد لو دالالت ت 

لؾ ب المصالح كدرء المفاسد، كتؿجمعت في سكرة الفاتحة، كمقاصد القرآف الكريـ تدكر حكؿ ج
. نعمة عظيمة تستحؽ الحمد هلل عز كجؿ

قدـ الحمد ألف المقاـ ىنا مقاـ الحمد، إذ ىك ابتداء أىٍكلى النعـ : "يقكؿ الطاىر بف عاشكر 
بالحمد كىي نعمة تنزيؿ القرآف الذم فيو نجاح الداريف، فتمؾ المنة مف أكبر ما يحمد اهلل عميو 

. (ُٕ)"رآف عمى كماؿ المعنى كالمفظ كالغايةمف جبلئؿ صفات الكماؿ ال سيما كقد اشتمؿ الؽ
ىك عمى ثبلثة : كقد نقؿ اإلماـ القرطبي عف شقشؽ بف إبراىيـ قكلو في تفسير الحمد هلل 

طاؾ، كالثالث ما أعأكليا إذا أعطاؾ اهلل شيئان تعرؼ مف أعطاؾ، كالثاني أف ترضى بما : أكجو
. (ِٕ)"دامت قكتو في جسدؾ أال تعصيو فيذه شرائط الحمد

إف العبارة السابقة تبيف أف الحمد يشمؿ جكانب ثبلثة أساسية في اإلنساف تكمـ عنيا  
الجانب المعرفي، كالجانب الكجداني االنفعالي، كالجانب : عمماء النفس المعاصركف ىي

. النفسحركي
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إف ابتداء سكرة الفاتحة بالحمد ثـ ذكر أسماء اهلل عز كجؿ الدالة عمى اإلليية كالربكبية  
: لرحمانية كالممؾ لو دالالت مؤثرة بينيا اإلماـ ابف القيـ بقكلوكا
يقاع الحمد عمى مضمكنيا كمقتضاىا ما يدؿ عمى "  في ذكر ىذه األسماء بعد الحمد، كا 

أنو محمكد في إلييتو، محمكد في ربكبيتو، محمكد في رحمانيتو، محمكد في ممكو، كأنو إلو 
كماؿ مف : فمو بذلؾ جميع أقساـ الكماؿ. محمكد محمكد، رب محمكد، كرحماف محمكد، كممؾ

كيرل اإلماـ . (ّٕ)"االسـ بمفرده، ككماؿ مف اآلخر بمفرده، ككماؿ مف اقتراف أحدىما باآلخر اىذ
باقية ألنيا " الحمد هلل"أفضؿ مف الدنيا كميا، ألف الدنيا فانية ككممة " الحمد هلل"القرطبي أف كممة 

. (ْٕ)مف الباقيات الصالحات
إذا قاليا العبد في مقابؿ نعمة ميما عظمت، فإف ىذه الكممة تعدؿ ىذه " الحمد هلل"لمة كؾ 

: ما أنعـ اهلل عمى عبدو نعمة فقاؿ: "النعمة بؿ تفضؿ عمييا، حيث قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ
. (ٕٓ)"الحمد هلل إال كاف الذم أعطاه أفضؿ مما أخذ

، حيث يبٌيف أف "الحمد"الت المغكية لكممة جكانب أخرل مف الدال "السامٌرائي"كيكضح  
المحبة كاإلجبلؿ، فيك ذكر محاسف  عمعنى الحمد الثناء عمى الجميؿ مف النعمة أك غيرىا ـ

الغير سكاءه كاف ذلؾ الثناء عمى صفة مف صفاتو الذاتية كالعمـ كالصبر كالرحمة، أـ عمى عطائو 
بخبلؼ المدح –كاختيار الحمد . لعاقؿكال يككف الحمد إال لمحي ا. كتفضمو عمى اآلخريف

لو حكمة بميغة؛ ذلؾ ألف المدح أعـ مف الحمد، فالمدح قد يككف قبؿ اإلحساف كبعده،  -كالشكر
كقد يككف لمف ال يستحؽ ذلؾ، ال في ذاتو كصفاتو كال في أفعالو، بخبلؼ الحمد الذم ال يككف 

أما  .ل اهلل عميو كسمـ عف المدحكلذلؾ نيى النبي صؿ. إال لمف يستحؽ ذلؾ في ذاتو كصفاتو
الشكر فإنو ال يككف إال عمى النعمة، كال يككف عمى الصفات الذاتية، فإنؾ ال تشكر الشخص 

فكاف اختيار الحمد أكلى مف الشكر ألنو أعـ، فإنؾ . عمى عممو أك قدرتو كقد تحمده عمى ذلؾ
ف لى الخمؽ جميعان، كتثني عتثني عمى اهلل بنعمو الكاصمة إليؾ ك عميو بصفاتو الحسنى الذاتية، كا 

. (ٕٔ)فكاف اختيار الحمد أكلى مف المدح كالشكر. لـ يتعمؽ شيء منيا بؾ
دكف تقييده بفاعؿ معيف كقكلؾ أحمد أك أيضان أف إطبلؽ الحمد  "السامرائي"ثـ يكضح 

نحمد فيو حكمة أخرل، حيث إف قكلؾ أحمد يخبر عف حمدؾ أنت كحدؾ، كلـ ييفد أف غيرؾ 
ككذلؾ قكلؾ نحمد اهلل يخبر عف المتكمميف كلـ يفد أف غيركـ حمده، في حيف أف عبارة  .حمده

كما تعنى . ال تختص بفاعؿ معيف، فيك المحمكد عمى كجو اإلطبلؽ منؾ كمف غيرؾ" الحمد هلل"
" نحمد اهلل"أك " أحمد اهلل"كقكؿ . ارتباط بفاعؿ معيف استحقاؽ الحمد هلل دكف" الحمد هلل"عبارة 
الحمد "بط بزمف معيف، ألف الفعؿ المضارع يدؿ عمى الحاؿ أك االستقباؿ، في حيف أف عبارة مرت
أحمد "كقكؿ . مطمقة غير مقيدة بزمف معيف كال بفاعؿ معيف، فالحمد فييا مستمر غير منقطع" هلل
حيف  كالجممة الفعمية تدؿ عمى الحدكث كالتجدد، في. سميةاجممة " الحمد هلل"جممة فعمية، ك " اهلل
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كالحمد عبارة عف . مية دالة عمى الثبكت، كىي أقكل كأدـك مف الجممة الفعميةسأف الجممة اال
فإذا قاؿ . صفة القمب، كىي اعتقاد ككف ذلؾ المحمكد متفضبلن منعمان مستحقان لمتعظيـ كاإلجبلؿ

أما إذا قاؿ . قكقمبو غافؿ عف التعظيـ البلئؽ بجبلؿ اهلل كاف كاذبان في قكؿ" أحمد اهلل: "اإلنساف
سكاء كاف غافبلن أك مستحضران لمعنى التعظيـ فإنو يككف صادقان، ألف معناه أف الحمد " الحمد هلل"

كاإلجبلؿ أك منشغبلن التعظيـ حؽ هلل كممكو، كىذا المعنى حاصؿ سكاءه كاف العبد مشتغبلن بمعنى 
. (ٕٕ)عنو
الحمد لمخالؽ : كلـ يقؿ( اهلل)لعمـ أف اهلل سبحانو كتعالى جاء باسمو ا "السامرائي"ثـ بيف  

لدؿ ( اهلل)كذلؾ ألنو إذا جاء بأم اسـ غير اسمو العمـ . أك القدير أك غيره مف أسمائو الحسنى
فمك قاؿ الحمد لمقادر لفيـ مف . ذلؾ عمى أنو استحؽ الحمد لما دؿ عميو اسمو المرافؽ لمحمد

فإف ذلؾ يدؿ عمى أنو سبحانو ( اهلل) ذلؾ أنو يستحؽ الحمد لمقدرة فقط، لكف عند ذكر الذات
( اهلل)، ألف لفظ الجبللة "إياؾ نعبد"مناسبة لقكلو بعدىا " الحمد هلل"كما أف : يستحؽ الحمد لذاتو

يعني اإللو المعبكد بحؽ، كيدؿ عمى معنى العبكدية، كىك االسـ الذم اقترف بالعبادة في القرآف 
. (ٖٕ)أكثر مف خمسيف مرة

تداء سكرة الفاتحة بالحمد هلل لو أسرار كدالالت تربكية تكضح بعض كبذلؾ يتبيف أف اب 
. جكانب ىذا االختيار المعجز ليذه الكممة لتككف في مطمع ىذه السكرة العظيمة

: دالالت التقديم والتأخير. 2
ترتيب الكممات في القرآف الكريـ معجز كإعجاز المعاني التي تحمميا تمؾ الكممات إف  

قرآف الكريـ عندما قٌدـ المعبكد كالمستعاف عمى فعؿ العبادة كفعؿ االستعانة، كاف فاؿ. سكاء بسكاء
ككذلؾ عندما قٌدـ القرآف الكريـ العبادة عمى االستعانة في سكرة الفاتحة كاف . ذلؾ لحكمة عظيمة

" المغضكب عمييـ"كىكذا ييقاؿ في تقديـ القرآف الكريـ . كدالالت بميغة لذلؾ أيضان حكـ عظيمة
. في ىذه السكرة العظيمة" الضاليف"ل عؿ
يقكؿ اإلماـ ابف القيـ مكضحان أسرار تقديـ المعبكد كالمستعاف عمى فعمي العبادة  

ياؾ نستعيف: "كاالستعانة في قكلو تعالى ". إياؾ نعبد كا 
أدبيـ مع اهلل بتقديـ اسمو عمى فعميـ، : كأما تقديـ المعبكد كالمستعاف عمى الفعميف ففيو" 

ال : فيك في قكة. الىتماـ كشدة العناية بو، كفيو اإليذاف باالختصاص المسٌمى بالحصركفيو ا
مف اإلشارة إلى نفس الذات " إياؾ"مع أف في ضمير ... نعبد إال إياؾ، كال نستعيف إال بؾ

: داللة عمى معنىاؿمف " إياؾ قصدت، كأحببت"كالحقيقة ما ليس في الضمير المتصؿ، ففي 
ياؾ أعني. قصدتؾ كأحببتؾ: م ما ليس في قكلؾحقيقتؾ كذاتؾ قصد فيو معنى نفسؾ كذاتؾ : كا 

. (ٕٗ)"كحقيقتؾ أعني
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كىذا يعني أف الترتيب يحقؽ إخبلص العبد لربو في تكجيو العبادة إليو سبحانو كتعالى  
إضافة إلى ما يحممو ذلؾ األسمكب مف نفي عبكدية غير اهلل . كطمب اإلعانة منو عمى ذلؾ

.  كنفي االستعانة بغيره سبحانو كتعالى
أما تقديـ العبادة عمى االستعانة فإف لو دالالت تربكية عظيمة تشمؿ شخصية اإلنساف  

يقكؿ اإلماـ ابف القيـ مبينان تمؾ الدالالت العظيمة . الفكرية كاالنفعالية كالعممية: مف جميع جكانبيا
: كالحكـ الجميمة

ة مف باب تقديـ الغايات عمى الكسائؿ، إذ كتقديـ العبادة عمى االستعانة في الفاتح" 
متعمؽ بألكىية كاسمو " إياؾ نعبد"العبادة غاية العباد التي خمقكا ليا، كاالستعانة كسيمة إلييا، كألف 

كما " إياؾ نستعيف"عمى " إياؾ نعبد"فقدـ . متعمؽ بربكبيتو كاسمو الرب" إياؾ نستعيف"، ك "اهلل"
فكاف مف الشطر األكؿ . قسـ الرب" إياؾ نعبد"السكرة، كألف تقدـ اسـ اهلل عمى الرب في أكؿ 

قسـ العبد، فكاف مع الشطر األكؿ " إياؾ نستعيف"الذم ىك ثناء عمى اهلل تعالى، لككنو أكلى بو، ك
قسـ العبد، فكاف مع الشطر الذم " إياؾ نستعيف"الذم ىك ثناء عمى اهلل تعالى، لككنو أكلى بو، ك 

ة المطمقة تتضمف االستعانة مف دكألف العبا. عمى آخر السكرة" المستقيـ اىدنا الصراط"لو، كىك 
كألف العبادة ال تككف إال مف ... مستعيف بو، كال ينعكس: فكؿ عابد هلل عبكدية تامة. غير عكس

مخمص، كاالستعانة تككف مف مخمص كمف غير مخمص، كألف العبادة حقو الذم أكجبو عميؾ، 
كىك بياف صدقتو التي تصدؽ بيا عميؾ، كأداء حقو أىـ مف . العبادة عمىكاالستعانة طمب العكف 

يحب أف ييشكر، كاإلعانة فعمو بؾ كتكفيقو كاهلل  ؛كألف العبادة شكر نعمتو عميؾ .التعرض لصدقتو
فإذا التزمت عبكديتو، كدخمت تحت رٌقيا أعانؾ عمييا، فكاف التزاميا كالدخكؿ تحت رقيا . لؾ

" إياؾ نعبد"ألف ... ـ عبكدية كانت اإلعانة مف اهلل لو أعظـأتككمما كاف العبد . سببان لنيؿ اإلعانة
كما بو . ألف ما لو متعمؽ بمحبتو كرضاه. بو، كما لو مقدـ عمى ما بو" إياؾ نستعيف"لو، ك 

متعمؽ بمشيئتو، كما تعمؽ بمحبتو أكمؿ مما تعمؽ بمشيئتو، فإف الككف كمو متعمؽ بمشيئتو، 
كالمتعمؽ بمحبتو طاعاتيـ . ياطيف كالمؤمنكف كالكفار، كالطاعات كالمعاصيكالمبلئكة كالش

يمانيـ . كليذا ال يستقر في النار شيء هلل أبدان . فالكفار أىؿ مشيئتو، كالمؤمنكف أىؿ محبتو. كا 
. (َٖ)"ككؿ ما فييا فإنو بو تعالى كبمشيئتو

االستعانة لو دالالت تربكية  إف المتأمؿ في العبارات السابقة يبلحظ أف تقديـ العبادة عمى 
: عديدة مف أىميا

نْلسَه : )العبادة ىي الغاية التي خمؽ مف أجميا اإلنساف لقكلو تعالى - نَّن وَهاألْلِإ مَهقْلتُق الْلجِإ مَها خَه وَه
، بينما االستعانة ىي الكسيمة التي تكصؿ إلى العبادة، كال (56:رياتاالذ( )إِإالَّن لِإيَه ْلبُقدُقونِإ 

. ات عمى الكسائؿ، كييعنى بيا أشد مف عنايتو بالكسائؿشؾ في أف العاقؿ ييقدـ الغام
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العبادة متعمقة باأللكىية بينما اإلعانة متعمقة بالربكبية، كاأللكىية مقدمة عمى الربكبية،  -
كليذا كاف العرب في جاىميتيـ ييقٌركف . كذلؾ ألف األلكىية تتضمف الربكبية كال عكس

 .ة، كلذلؾ سماىـ القرآف مشركيفبالربكبية كلكف لـ يككنكا يقٌركف باأللكىي

العبادة التامة ال تصدر إال مف مخمص، كاالستعانة تككف مف مخمص كمف غير  -
كمف ىنا تقٌدمت . غير عكسمخمص، كلذلؾ فإف العبادة المطمقة تشمؿ االستعانة مف 

تعبر عف ارتباط قمب العبد بربو في جميع األحكاؿ،  عمى االستعانة، ألف العبادة العبادة
كاإلنساف الذم . نما االستعانة مبلزمة لممكاقؼ التي تحتاج إلى إعانة بسبب عجز العبدبي

 .يعبد ربو في جميع أحكالو خيره كأحب إلى اهلل مف الذم يستعيف بو عند الحاجة

العبادة تمثؿ شكر العبد ربو، كالشكر عمى النعمة مؤذف ببقائيا كحفظيا كزيادتيا، حيث  -
َهزِإيدَهنَّنكُقمْل لَهئِإنْل شَهكَه : )قاؿ تعالى تُقمْل ألَه فإذا قدـ العبد شكر ربو عز كجؿ أعانو  (7:براىيـإ()رْل

. فالعبادة ىي بمثابة السبب المؤدم إلى إعانة اهلل لمعبد. اهلل في كؿ شؤكنو كأصمحيا لو
 .كلذلؾ قدـ السبب عمى المسبَّب

كلذلؾ . عالىالعبادة متعمقة برضا اهلل كمحبتو، بينما اإلعانة متعمقة بمشيئتو سبحانو كت -
كانت العبادة أكمؿ، ألف مشيئة اهلل تعالى شاممة لما يحب كما يكره، كلمخير كالشر، 

فإذا كانت . كلمطاعة كالمعصية، لكف محبة اهلل متعمقة بالمؤمنيف الطائعيف أىؿ رضاه
قع في الككف مما كاف طاعة أك معصية، خيران أك شران، ممشيئة اهلل تعالى شاممة لكؿ ما 

ة اهلل تقتصر عمى ما يصطفيو كيختاره مف الناس كاألحكاؿ كاألقدار، كىذا فإف محب
 .أشرؼ كأسمى

ياؾ نستعيف: "في قكلو" إياؾ"ثـ بيف اإلماـ ابف القيـ الحكمة مف إعادة كممة  فقاؿ " إياؾ نعبد كا 
: رحمو اهلل

ففي  مرة أخرل داللة عمى تعمؽ ىذه األمكر بكؿ كاحد مف الفعميف،( إياؾ)كفي إعادة " 
ياؾ : إعادة الضمير مف قكة االقتضاء لذلؾ ما ليس في حذفو، فإذا قمت لممؾ مثبلن  إياؾ أحب، كا 

إياؾ : أخاؼ، كاف فيو مف اختصاص الحب كالخكؼ بذاتو، كاالىتماـ بذكره ما ليس في قكلؾ
. (ُٖ)"أحب كأخاؼ

ف كفي تقديـ المغضكب عمييـ عمى الضاليف في ىذه السكرة حكمة لطيفة، ذلؾ أل 
المغضكب عمييـ عرفكا ربيـ ثـ انحرفكا عف الحؽ، كىـ أشد بعدان كطغيانان مف الضاليف الذيف 

( الضاليف)أسبؽ مف النصارل ( المغضكب عمييـ)كالييكد . كقعكا في الكفر بسبب الجيؿ
. (ِٖ)فاقتضى ذلؾ تقديـ المغضكب عمييـ

ا كقع فيو الييكد كفي ذلؾ تحذير ألمة محمد صمى اهلل عميو كسمـ مف الكقكع فيـ 
كالنصارل مف عنادو كجيؿ، ذلؾ ألف مف يضؿ عف اليداية فإنما يضؿ عنيا إما بسبب العناد أك 
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بسبب الجيؿ، كالعناد أقبح مف الجيؿ ألف المعاند جاحد لمحؽ حتى لك ظير لو، كالجاىؿ ربما 
أقدـ في الزماف  كمف ىنا تقدـ المغضكب عمييـ عمى الضاليف ألنيـ. يرجع إلى الحؽ إذا استبانو
. كأكغؿ في الجحكد كالعناد

 
: ةاإلضافدالالت . 3
إف اإلضافة في ىذه السكرة العظيمة ليا دالالت تربكية عظيمة، فإضافة الممؾ إلى يـك  

ضافة الصراط إلى الذيف أنعـ اهلل عمييـ " مالؾ يـك الديف: "الديف في قكلو تعالى ليا دالالتيا، كا 
ضافة النعمة إليو عز كجؿ في قكلو تعالى" عمت عمييـصراط الذيف أف: "في قكلو : ليا دالالتيا، كا 

، كؿ ذلؾ لو دالالتو "غير المغضكب عمييـ"مع حذؼ فاعؿ الغضب في قكلو " أنعمت عمييـ"
. التربكية التي سيمقي الباحث الضكء عمييا تباعان 

مِإ الدِّيينِإ * " ": مَهالِإكِإ يَهوْل
لديف، مع أف اهلل عز كجؿ مالؾ كؿ األياـ ال يـك أضاؼ القرآف الكريـ الممؾ إلى يـك ا 

ٍف يٌدعي الربكبية فينازع اهلل تعالى في الممؾ مثؿ فرعكف  الديف فحسب؛ كذلؾ ألف الدنيا فييا مى
: كغيرىما، أما في يـك الديف فبل ينازعو أحد في ممكو، ككميـ خاضعكف لو كما قاؿ تعالى دكنمرك

. (ّٖ)هلل الكاحد القيار: خمؽ، فأجاب جميع اؿ"لمف الممؾ اليكـ"
 :كييبيف سيد قطب رحمو اهلل اآلثار التربكية المترتبة عمى االعتقاد بيكـ الديف حيث يقكؿ 
كاالعتقاد بيـك الديف كمية مف كميات العقيدة اإلسبلمية ذات قيمة في تعميؽ أنظار البشر كقمكبيـ "

كعندئذ يممككف االستعبلء عمى . بعالـ آخر بعد عالـ األرض، فبل تستبد بيـ ضركرات األرض
كال يستبد بيـ القمؽ عمى تحقيؽ جزاء سعييـ في عمرىـ القصير المحدكد، كفي . ىذه الضركرات

كعندئذ يممككف العمؿ لكجو اهلل كانتظار الجزاء حيث يقدره اهلل في . مجاؿ األرض المحصكر
ر كفي إصرار عمى الحؽ، كفي مأنينة هلل، كفي ثقة بالخيطاألرض أكفي الدار اآلخرة سكاء، في 

بيف العبكدية لمنزكات كالرغائب، يف، كمف ثـ فإف ىذه الكمية تعد مفرؽ الطريؽ يؽسعة كسماحة ك
كما تستقيـ الحياة البشرية عمى منيج اهلل الرفيع ما لـ ... ببني اإلنساف كالطبلقة اإلنسانية البلئقة

كبيـ إلى أف جزاءىـ عمى األرض ليس ىك كما لـ تطمئف قؿ. تتحقؽ ىذه الكمية في تصكر البشر
كما لـ يثؽ الفرد المحدكد العمر بأف لو حياة أخرل تستحؽ أف يجاىد ليا، كأف . نصيبيـ األخير

كما يستكم المؤمنكف باآلخرة . يضحي لنصرة الحؽ كالخير معتمدان عمى العكض الذم يمقاه فييا
فيما صنفاف مختمفاف مف الخمؽ، . كالمنكركف ليا في شعكر كال خمؽ كال سمكؾ كال عمؿ

كال تمتقياف في اآلخرة في جزاء كىذا ىك مفرؽ  ؿيزتاف ال تمتقياف في األرض في عـكطبيعتاف متـ
. (ْٖ)الطريؽ



 - 36-  

 
مَهيْليِإمْل * " تَه عَه ينَه أَهنْل َهمْل رَهاطَه الَّنذِإ : "صِإ
اـ إف إضافة الصراط إلى سالكيو مف الذيف أنعـ اهلل عمييـ ليا دالالت تربكية بٌينيا اإلـ 

كىـ الذيف أنعـ اهلل . فأضاؼ الصراط إلى الرفيؽ السالكيف لو: "... ابف القيـ رحمو اهلل بقكلو
. كسمكؾ الصراط كحشة تفرده عف أىؿ زمانو كبني جنسو ليزول عن الطالب لميدايةعمييـ، 

. ق لوالناكبيف عفكليعمـ أف رفيقو في ىذا الصراط ىـ الذيف أنعـ اهلل عمييـ، فبل يكترث بمخالفة 
ف كانكا األكثر عددان  كالقصد أف في ذكر ىذا الرفيؽ ما يزيؿ كحشة ... فإنيـ ىـ األقمكف قدران، كا 
الميـ اىدني "كىذه إحدل الفكائد في دعاء القنكت . التفرد، كيحث عمى السير كالتشمير لمحاؽ بيـ

أنو تكسؿ : ة ال انيةوالفائد. ، أم أدخمني في ىذه الزمرة، كاجعمني رفيقان ليـ كمعيـ"فيمف ىديت
حسانو إلى مف أنعـ عميو باليداية، أم قد أنعمت باليداية عمى مف ىديت، ككاف  إلى اهلل بنعمو كا 

فاجعؿ لي نصيبان مف ىذه النعمة، كاجعمني كاحدان مف ىؤالء المنعـ عمييـ، فيك . ذلؾ نعمة منؾ
عمٌي في جممة مف  ؽتصدٌ : ريـكما يقكؿ لمسائؿ الؾ: والفائدة ال ال ة .تكسؿ إلى اهلل بإحسانو

. (ٖٓ)"تصدقت عمييـ، كعممني في جممة مف عممتو، كأحسف إلٌي في جممة مف شممتو بإحسانؾ
إف عبارة اإلماـ ابف القيـ السابقة تبٌيف بكضكح أف إضافة الصراط إلى سالكيو ممف أنعـ  

لصراط، كؿ ذلؾ ييعد اهلل عمييـ في السابؽ كالبلحؽ، كطمب المسمـ مف ربو أف ييديو إلى ذلؾ ا
ة النفسية كاالجتماعية التي يحس بيا المسمـ عندما ينظر مميان في أحكاؿ بمف أسباب إزالة الغر

المسمميف كيقارف قكتيـ بقكة أعدائيـ، فيشعر بشيء مف اإلحباط كاالغتراب، فيأتي ىذا الدعاء 
المسمـ، كىك يحس بأنو ليقٌكم مف عزيمة " اىدنا الصراط المستقيـ صراط الذيف أنعمت عمييـ"

فيشعر بيذا االمتداد الزماني الذم يبدأ بآدـ عميو السبلـ كينتيي " الذيف أنعـ اهلل عمييـ"ينتمي إلى 
ف بيـك الديف ، كما يشعر بعزة االنتماء إلى تمؾ الصفكة التي بمغت الذركة بإيمانيا كصدقيا كا 

زر المسمـ كيشعره بعزة الكالء كىذا كمو يشد مف أ. بعض األزماف كانت قميمة مستضعفة في
. ككرامة االنتماء كيزيؿ عنو آثار الغربة الثانية التي يعاني منيا في زماننا

. الطاىر بف عاشكر رحمو اهلل حكمة أخرل إلضافة الصراط إلى المنعـ عمييـكأضاؼ  
لييـ، التعريض بطمب أف يككنكا الحقيف في مرتبة اليدل بأكلئؾ المنعـ ع"حيث إف مف حكـ ذلؾ 

كتكطئة لما سيأتي ... كتيممان باالقتداء بيـ في األخذ باألسباب التي ارتقكا بيا إلى تمؾ الدرجات
. (ٖٔ)"مف التبرم مف أحكاؿ المغضكب عمييـ كالضاليف، فتضمف ذلؾ تفاؤالن كتعكذان 

كفي ىذا جمعه ليمة المسمـ مف أجؿ االقتداء بالمنعـ عمييـ، كالكالء ليـ، كالبراء مف  
. غضكب عمييـ كالضاليفالـ
 

": أن مت عمييم غير الم ضوب عمييم* "...
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في ىذه اآلية أضاؼ المكلى اإلنعاـ إلى نفسو، مع حذؼ فاعؿ الغضب كعدـ نسبتو إلى  
كأضاؼ النعمة إليو، كحذؼ فاعؿ : "نفسو، كفي ذلؾ دالالت بينيا اإلماـ ابف القيـ في قكلو

كالرحمة . ر كالفضؿ، كالغضب مف باب االنتقاـ كالعدؿأف النعمة ىي الخي: منيا. ب لكجكهالغض
... تغمب الغضب، فأضاؼ إلى نفسو أكمؿ األمريف كأسبقيما كأقكاىما

ٍة فَهمِإنَه المَّنوِإ )أف اهلل سبحانو ىك المنفرد بالنعـ : الوجو ال اني  مَها بِإكُقمْل مِإنْل نِإ ْلمَه   (وَه
ف أيضيؼ إلى . فأضيؼ إليو ما ىك منفرد بو (53: النحؿ) . غيره فمككنو طريقان كمجرل لمنعمةكا 

كأما الغضب عمى أعدائو فبل يختص بو تعالى، بؿ مبلئكتو كأنبياؤه كرسمو كأكلياؤه يغضبكف 
بمكافقة أكليائو لو مف الداللة عمى تفرده باإلنعاـ، كأف " المغضكب عمييـ"فكاف مف لفظة . لغضبو

". المنعـ عمييـ"لفظة ق، ىك المنفرد بيا ما ليس في دالنعمة المطمقة منو كح
حذؼ فاعؿ الغضب مف اإلشعار بإىانة المغضكب عميو كتحقيره،  فيأف : الوجو ال الث 

ة بذكره، كرفع قدره، دكتصغير شأنو، ما ليس في ذكر فاعؿ النعمة، مف إكراـ المنعـ عميو كاإلشا
. (ٕٖ)"ما ليس في حذفو

شريؼ كتكريـ تؤدم إلى حب يتبيف مما تقدـ أف إضافة النعمة إلى اهلل ىي إضافة ت 
اإلنساف لربو مصدر اإلنعاـ كالتشريؼ، كما أف في ترؾ إضافة المغضكب عمييـ إلى فاعؿ معيف 

كفي ذلؾ . مف اإلىانة كالتبكيت كاإلعراض ما يؤدم إلى ابتعاد اإلنساف العاقؿ عف سمكؾ طريقيـ
. لمبدأ القدكة الحسنة كاالبتعاد عف مثؿ السكء تعزيزه 

 
: اإلفراد والجمع دالالت. 4
كالجمع في ىذه السكرة العظيمة أمره لو دالالت تربكية جميمة، حيث إف السكرة  إف اإلفراد 

في مكضعو كالجمع في مكضعو بطريقة تؤدم أغراض الجمع كاإلفراد  دالكريمة جاء فييا اإلفرا
. بما يحقؽ إعجاز كبلـ اهلل تعالى

مع في أكثر مف مكضع، كفي ذلؾ إشاعة إف الخطاب في سكرة الفاتحة جاء بصيغة الج 
كما أف ... لركح الجماعة، كقتؿ لركح األثرة كاألنانية، ألننا ندعك لآلخريف بما ندعك بو ألنفسنا

فإذا كثر السالككف يزيد األينس، كيقكل الثبات، بخبلؼ السالؾ . االجتماع عمى اليدل دليؿ قكة
. (ٖٖ)السالككف كاف أدعى لمطمأنينة كاألنسفكمما كثر . كحده فإنو قد يضعؼ أك يمؿ أك يسقط

نعبد )عف العبادة كاالستعانة بمفظ الجمع  -في سكرة الفاتحة–كقد عبر القرآف الكريـ  
كفي ذلؾ إشارة كاضحة إلى أىمية الجماعة في اإلسبلـ، (. أعبد كأستعيف)ال بالمفرد ( كنستعيف

ة إخكانو المؤمنيف، كعندما نقكؿ دؿ عباإياؾ أعبد ألغؼ: فمك قاؿ. إضافة إلى أف المؤمنيف إخكة
. (ٖٗ)نذكر كؿ المؤمنيف، كيدخؿ القائؿ في زمرتيـ" إياؾ نعبد"
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ياؾ نستعيف: "كمجيء الفعميف بصيغة الجمع في قكلو  قصد بو التكاضع " إياؾ نعبد كا 
. (َٗ)كعدـ تعظيـ النفس في ىذا المقاـ العظيـ

شعكر باالنتماء لؤلمة اإلسبلمية كبأنو فرد كفي تمؾ المعاني تربية لئلنساف المسمـ عمى اؿ 
مثؿ : "مف أفراد ىذه األمة يسره ما يسرىا كيسكؤه ما يسكؤىا، كقد قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ

المؤمنيف في تكادىـ كتراحميـ كتعاطفيـ كمثؿ الجسد إذا اشتكى منو عضك تداعى لو سائر 
. (ُٗ)"الجسد بالسير كالحمى

دكف تقييده بأمرو ما فالمقصكد منو شمكؿ كؿ شيء يريد " عيفنست"كأما إطبلؽ فعؿ  
. (ِٗ)اإلنساف أف يستعيف عميو بربو عز كجؿ

كذكر ": كذلؾ فإف ذكر الصراط منفردان لو دالالت تربكية بٌينيا اإلماـ ابف القيـ في قكلو 
ذلؾ يفيد تعٌينو ك. ـ، كتعريفان باإلضافةتعريفان بالبل: الصراط المستقيـ منفردان، معرفان تعريفيف

كأما طرؽ أىؿ الغضب كالضبلؿ فإنو سبحانو يجمعيا كيفردىا، . كاختصاصو، كأنو صراط كاحد
قَه بِإكُقمْل عَهنْل سَهبِإيمِإوِإ )كقكلو  تَهقِإيماًا فَهاتَّنبِإ ُقوهُق وَهال تَهتَّنبِإ ُقوا السُّقبُقلَه فَهتَهفَهرَّن ي مُقسْل رَهاطِإ ( وَهأَهنَّن ىَهذَها صِإ

كىذا ألف الطريؽ ... مع السبؿ المخالفة لوفكحد لفظ الصراط كسبيمو، كج( 153:األنعاـ)
ال يصؿ إليو أحد إال مف ىذه . كىك ما بعث بو رسمو كأنزؿ بو كتبو. المكصؿ إلى اهلل كاحد

. (ّٗ)"الطريؽ
تدؿ عمى حقيقة جكىرية، ىي قطب رحى اإلسبلـ،  إف عبارة اإلماـ ابف القيـ السابقة 

الخالصة إللو كاحد، كالسير نحكه في مدارج فالتكحيد يقتضي التكجو بالعبادة . كىي التكحيد
السالكيف عبر طريؽ كاحد ىك المكصؿ لمغاية، كما أف األمة التي ىيديت إلى الصراط المستقيـ 

كقد بيف النبي صمى . السبلـ إلى قياـ الساعة قأمة كاحدة كدينيا كاحد ىك اإلسبلـ منذ آدـ عمي
الصحيح الذم ركاه ابف مسعكد رضي اهلل عنو  ثاهلل عميو كسمـ ىذه الحقيقة الناصعة في الحدم

ثـ خط خطكطان " ىذا سبيؿ اهلل: "خط لنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ خطان كقاؿ. حيث قاؿ
وَهأَهنَّن ىَهذَها ): ثـ قرأ" ىذه سبؿ عمى كؿ سبيؿ شيطاف يدعك إليو: "ره كقاؿعف يمينو كعف يسا

تَهقِإيماًا فَهاتَّنبِإ ُقوهُق وَهال تَه  ي مُقسْل رَهاطِإ اكُقمْل بِإوِإ لَه َهمَّنكُقمْل تَهتَّنقُقونَه صِإ صَّن قَه بِإكُقمْل عَهنْل سَهبِإيمِإوِإ ذَهلِإكُقمْل وَه ( تَّنبِإ ُقوا السُّقبُقلَه فَهتَهفَهرَّن
. (ْٗ) (153:األنعاـ)
 
: دالالت الوصف. 5
إف الصفات المذككرة في ىذه السكرة العظيمة ليا دالالت كحكـ معينة، ككؿ صفة كردت  

سكؼ يكضح الباحث ىذا األمر مف خبلؿ ذكر تضيؼ معنى مف المعاني ال يككف بدكنيا، ك
. بعض األكصاؼ الكاردة في ىذه السكرة
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": الرحمن الرحيم* "
كصؼ اهلل سبحانو كتعالى نفسو في ىذه السكرة بأنو الرحمف الرحيـ كفي ذلؾ دالالت  

، كصؼ نفسو تعالى بعد رب العالميف بأنو الرحمف الرحيـ: "يقكؿ اإلماـ الشككاني. تربكية متنكعة
ألنو لما كاف في اتصافو برب العالميف ترىيب قرنو بالرحمف الرحيـ لما تضمف مف الترغيب، 

. (ٓٗ)"ليجمع في صفاتو بيف الرىبة منو كالرغبة إليو، فيككف أعكف عمى طاعتو كأمنو
. (ٔٗ)كالرحمف مختص باهلل عز كجؿ ال يجكز أف يسمى بو غيره 
. (ٕٗ)"ء تدؿ عمى زيادة المعنىكالرحمف أبمغ مف الرحيـ ألف زيادة البنا" 
كنقؿ اإلماـ القرطبي عف قطرب أف الجمع بيف الرحمف كالرحيـ يجكز أف يككف لمتككيد  

في كبلـ العرب، كيستغنى عف كفي التككيد أعظـ الفائدة، كىك كثير : "ثـ عقب عمى ذلؾ بقكلو
نعاـ بعد إنعاـ، انو تفٌضؿ بعد تفض: كالفائدة في ذلؾ ما قالو محمد بف يزيد .االستشياد ؿ، كا 

. (ٖٗ)"مموآكتقكية لمطامع الراغبيف، ككعد ال يخيب 
إلنساف إلى الطاعة، اكفي كصؼ اهلل سبحانو كتعالى نفسو بأنو الرحمف الرحيـ تشكيؽ  

 منفس اإلنساف بسبب التفريط ؼ لبو، كنبذ لميأس الذم قد يتسرب إؿالعكدة إلى ر في قكترغيب
. بالمعصيةالطاعة كاإلسراؼ عمى النفس 

كصفات اإلحساف : "بقكلو" الرحيـ"ك " الرحمف"كيفرؽ اإلماـ ابف القيـ رحمو اهلل بيف  
، ككرر إيذانان بثبكت الكصؼ، "الرحمف"كالجكد كالبر،كالحناف كالمنة كالرأفة كالمطؼ، أخص باسـ 

كليذا يقكؿ . قالراحـ لعبادكالرحيـ . الذم الرحمة كصفو: فالرحمف. كحصكؿ أثره، كتعمقو بمتعمقاتو
يماًا : )تعالى نِإينَه رَهحِإ مِإ كَهانَه بِإالْلمُقاْل يمٌل )، (43:األحزاب) (وَه اُقوفٌل رَهحِإ كلـ . (117:التكبة) (إِإنَّنوُق بِإيِإمْل رَه

الذم ىك عمى كزف فعبلف " الرحمف"يجيء رحماف بعباده، كال رحماف بالمؤمنيف، مع ما في اسـ 
. (ٗٗ)"مف سعة ىذا الكصؼ، كثبكت جميع معناه المكصكؼ بو

صفة ذات هلل سبحانو كتعالى، كالرحيـ صفة فعؿ يظير " الرحمف"كمما سبؽ يتبيف أف  
مف خبلؿ رحمتو بعباده سبحانو كتعالى؛ فيك رحماف في ذاتو سكاء شعر الناس بذلؾ أـ لـ 

، مستحؽ ليذا الكصؼ قبؿ أف يخمؽ الناس كبعد أف يميتيـ كحيف يحيييـ كعندما كايشعر
نساف بأنو بيف يدم المتصؼ بالرحمة التي كسعت كؿ شيء كبالتالي يحاسبيـ، كىذا يشعر اإل

. يجعمو سريع التكبة إلى ربو غير يائس مف رحمتو
 

: الصراط المستقيم* 
إف كصؼ طريؽ اهلل المكصؿ إليو بالصراط المستقيـ لو دالالت تربكية بٌينيا اإلماـ ابف  

االستقامة، كاإليصاؿ إلى : ف خمسة أمكركال تككف الطريؽ صراطان حتى تتضـ: ".... القيـ بقكلو
كال يخفى تضمف الصراط . المقصكد، كالقرب، كسعتو لمماٌريف عميو، كتعٌينو طريقان لممقصكد
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، ألف الخط المستقيـ ىك أقرب باالستقامة يتضمف قربوفكصفو . المستقيـ ليذه األمكر الخمسة
كنصبو . تتضمف إيصالو إلى المقصكدكاستقامتو . خط فاصؿ بيف نقطتيف، ككمما تعٌكج طاؿ كبعد

ضافتو إلى المنعـ عمييـ، ككصفو بمخالفة صراط أىؿ . لجميع مف يمر عميو يستمـز سعتو كا 
. (ََُ)"الغضب كالضبلؿ يستمـز تعٌينو طريقان 

. لو دالالت تربكية عديدة" الصراط المستقيـ"إف العبارة السابقة تكضح أف ىذا الكصؼ  
كمف يسمؾ ىذا الطريؽ . ت الطريؽ المكصؿ إلى اهلل عز كجؿمنيا أف االستقامة مف صفا

كأف التزامو بسمكؾ ىذا . المستقيـ فسيككف ىك أيضان مستقيمان في معتقده كفكره كسمككو كانفعاالتو
كأف ىذا الصراط ىك . لى المقصكد الذم ىك تحصيؿ سعادة الدنيا كاآلخرةإالطريؽ يكصمو 

م صمى اهلل عميو كسمـ، كليذا فيك طريؽ قريب غير مكمؼ الحنيفية السمحة التي بعث بيا النب
لئلنساف، كأف ىذا الصراط كاسع رحب فسيح لمماريف عميو، كىذه السعة كالفسحة صفة لمطريؽ 

ذاتو كلمتكاليؼ الشرعية المكصمة إلى غايتو، فيي تكاليؼ تشرح الصدر كتفسح األمؿ في العاقبة 
وَهأَهنَّن : )يقكؿ تعالى. طريؽ ىك كحده المكصؿ إلى المقصكداألكمؿ كاألدكـ، كىي الجنة كأف ىذا اؿ

قَه بِإكُقمْل عَهنْل سَهبِإيمِإوِإ  تَهقِإيماًا فَهاتَّنبِإ ُقوهُق وَهال تَهتَّنبِإ ُقوا السُّقبُقلَه فَهتَهفَهرَّن ي مُقسْل رَهاطِإ . (153:األنعاـ()ىَهذَها صِإ
 
: يجاز واالختصاردالالت اإل. 6
ضاليف، كأشارت إلى السبب تعٌرضت سكرة الفاتحة لممنعـ عمييـ، كالمغضكب عمييـ، كاؿ 

: يقكؿ اإلماـ ابف القيـ مكضحان ذلؾ. كالجزاء في كؿو مف الطكائؼ الثبلث بأكجز عبارة كأفصحيا
فإف . بأكجز لفظ كأحضره كر السبب كالجزاء لمطكائؼ الثبلثكتأمؿ سران بديعان في ذ" 

كىي اليدل كديف . صالحاإلنعاـ عمييـ يتضمف إنعامو باليداية التي ىي العمـ النافع كالعمؿ اؿ
" أنعمت عمييـ"كلفظ . فيذا تماـ النعمة. كيتضمف كماؿ اإلنعاـ بحسف الثكاب كالجزاء. الحؽ

الجزاء بالغضب الذم : كذكر غضبو عمى المغضكب عمييـ يتضمف أيضانأمريف. يتضمف األمريف
أرأؼ مف أف مكجبو غاية الذؿ كاليكاف، كالسبب الذم استحقكا بو غضبو سبحانو فإنو أرحـ ك

كذكر الضاليف . يغضب ببل جناية منيـ كال ضبلؿ، فكأف الغضب عمييـ مستمـز لضبلليـ
ب ضفإف مف ضؿ استحؽ العقكبة التي ىي مكجب ضبللو كغ. مستمـز لغضبو عمييـ كعقابو ليـ

فاستمـز كصؼ كؿ كاحد مف الطكائؼ الثبلث لمسبب كالجزاء أبيف استمزاـ، كاقتضاه . اهلل عميو
السعادة، كحذفو في اقتضاء، في غاية اإليجاز كالبياف كالفصاحة، مع ذكر الفاعؿ في أىؿ أكمؿ 

سناد الفعؿ إلى السبب في أىؿ الضبلؿ . (َُُ)"أىؿ الغضب، كا 
إف بياف سبب اإلنعاـ عمى المنعـ عمييـ، كسبب غضب اهلل سبحانو عمى المغضكب  

ذم ينتظر كؿ فريؽ منيـ، بأبمغ عبارة عمييـ، كسبب ضبلؿ الضاليف، ثـ اإلشارة إلى الجزاء اؿ
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كأكجزىا، ليدؿ بشكؿ كاضح عمى سنة األسباب كالمسببات، كأف لكؿ شيء سببان، كأف ال مجاؿ 
كىذا بدكره يؤدم إلى بناء العقمية ذات المنيجية السميمة في . لمعشكائية في تفكير اإلنساف المسمـ

كىذا . كتقدـ األسباب لتحصؿ عمى المسٌبباتالتفكير، التي تبني المقدمات لتحصؿ عمى النتائج، 
. ىك المعنى الصحيح لمتككؿ الذم أمر اهلل بو عباده

 
: دالالت االلتفات. 7
مالؾ يـك : "مف بدايتيا إلى قكلو تعالىاشتممت سكرة الفاتحة عمى أسمكب خطاب الغائب  

إلى آخر " ياؾ نستعيفإياؾ نعبد كا  "، ثـ انتقمت إلى أسمكب خطاب الحاضر مف قكلو تعالى "الديف
كاالنتقاؿ مف خطاب الغائب إلى خطاب المتكمـ أك المخاطب أك العكس يسٌمى في . السكرة

. (َُِ)"الببلغة االلتفات
أما الفائدة "فائدة عامة، كفائدة في المقاـ : أف االلتفات لو فائدتاف "السامرائي"بيف لقد  

، كأما الفائدة التي في المقاـ "اء كاالنتباهالعامة فيي نظرية لنشاط السامع كتحريؾ الذىف لئلصغ
الكبلـ مف أكؿ الفاتحة إلى مالؾ يكـ الديف كمو ثناءه عمى اهلل : "عندما قاؿ فقد بينيا السامرائي

ياؾ "كالثناء في الغيبة أصدؽ كأكلى، أما . تعالى، كالثناء يككف في الحضكر كالغيبة إياؾ نعبد كا 
. (َُّ)"حضكر أكلى كأجدلفيك دعاء، كالدعاء في اؿ" نستعيف

إف أكائؿ سكرة الفاتحة ىي حمد هلل كثناء عميو كتمجيد لو، كىذه المعاني تككف أصدؽ  
ف كاف اهلل عز كجؿ في الغيبة، كلذلؾ جاءت أكائؿ سكرة الفاتحة بصيغة خطاب الغائب في ، كا 

ف سكرة ـالثاني  كلما كاف النصؼ. ران مبخمقو عممان كسمعان كبصران كتدب ان كمحيط ان الحقيقة حاضر
 ايمزمو ف األمكر التيطمب ـؿالفاتحة مشتمبلن عمى دعاء العبد كطمبو مف ربو، فإف الدعاء كا

. جعؿ العبد يدعك ربو ككأنو يراه، كيطمب منو حاجتو ككأنو أمامومخطاب الحاضر الذم 
 

: اشتمال الفاتحة عمى شفاء القموب واألبدان :خامساًا 
ربكية أنيا شفاء لمقمكب كاألبداف، شفاء لمقمكب مف الضبلؿ مف دالالت سكرة الفاتحة الت 

كبذلؾ . كالشبيات كالشيكات كالرياء كالكبر كغير ذلؾ، كشفاء لؤلبداف مف األسقاـ كالعاىات
كعمبلن صحة النفس كصحة البدف، كىذا غاية ميراد يتحقؽ بيذه السكرة العظيمة عممان كاعتقادان 

.  اإلنساف العاقؿ
فأما اشتماليا "....  :ابف القيـ مبينان اشتماؿ سكرة الفاتحة عمى شفاء القمكبيقكؿ اإلماـ  

فإف مدار اعتبلؿ القمكب كأسقاميا عمى . فإنيا اشتممت عميو أتـ اشتماؿ: عمى شقاء القمكب
كيترتب عمييا داءاف قاتبلف، كىما الضبلؿ كالغضب؛  .فساد العمـ، كفساد القصد: أصميف
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كىذاف المرضاف ىما مبلؾ أمراض . لعمـ، كالغضب نتيجة فساد القصدفالضبلؿ نتيجة فساد ا
القمكب جميعان، فيداية الصراط المستقيـ تتضمف الشفاء مف مرض الضبلؿ، كلذلؾ كاف سؤاؿ 

ىذه اليداية أفرض دعاء عمى كؿ عبد، كأكجبو عميو كؿ يـك كليمة، في كؿ صبلة، لشدة 
إياؾ نعبد "كالتحقؽ بػ  . يقـك غير ىذا السؤاؿ مقاموضركرتو كفاقتو إلى اليداية المطمكبة، كال

ياؾ نستعيف فإف . عممان كمعرفة كعمبلن كحاالن، يتضمف الشفاء مف مرض فساد القمب كالقصد "كا 
ؿ إلييا سفمف طمب غاية منقطعة مضمحمة فانية، كتك. فساد القصد يتعمؽ بالغايات كالكسائؿ

كعي قصده فاسدان، كىذا شأف كؿ مف كاف غاية مطمكبة لييا كاف كبل فإالكسائؿ المكصمة بأنكاع 
غير اهلل كعبكديتو، مف المشركيف كمتبعي الشيكات، الذيف ال غاية ليـ كراءىا، كأصحاب 

لب الغاية ككذلؾ مف ط... الرياسات المتبعيف إلقامة رياستيـ بأم طريؽ كاف مف حؽ أك باطؿ
ليو، بؿ تكسؿ إليو بكسيمة العميا كالمطمب األسمى، كلكف لـ يتكسؿ إليو باؿ كسيمة المكصمة لو كا 
فحالو أيضان كحاؿ ىذا، ككبلىما فاسد القصد، . ظنيا مكصمة إليو، كىي مف أعظـ القكاطع عنو

ياؾ نستعيف"كال شفاء مف ىذا المرض إال بدكاء  فإف ىذا الدكاء مركب مف ستة  ".إياؾ نعبد كا 
ىـ ـكرسك باليكل، كال بآراء الرجاؿ كأكضاعيـ عبكدية اهلل ال غيره، بأمره كشرعو، ال: أجزاء

فيذه ىي أجزاء  .كأفكارىـ، باالستعانة عمى عبكديتو بو، ال بنفس العبد كقكتو كحكلو كال بغيره
ياؾ نستعيف) فإذا ركبيا الطبيب المطيؼ، العالـ بالمرض، كاستعمميا المريض، ( إياؾ نعبد كا 

ثـ  .ىك لفكات جزء مف أجزائيا، أك اثنيف أك أكثرحصؿ بيا الشفاء التاـ، كما نقص مف الشفاء ؼ
الرياء : رض لو مرضاف عظيماف، إف لـ يتداركيما تراميا بو إلى التمؼ كال بد، كىماعإف القمب م

فإذا عكفي مف مرض الرياء (... إياؾ نستعيف)بػ الكبر ، كدكاء (إياؾ نعبد)فدكاء الرياء بػ . كالكبر
اىدنا )كمف مرض الضبلؿ كالجيؿ بػ ( إياؾ نستعيف)كالعجب بػ كمف مرض الكبر ( إياؾ نعبد)بػ 

عكفي مف أمراضو كأسقامو، كرفؿ في أثكاب العافية، كتمت عميو النعمة، ككاف ( الصراط المستقيـ
مف المنعـ عمييـ، غير المغضكب عمييـ، كىـ أىؿ فساد القصد، الذيف عرفكا الحؽ كعدلكا عو، 

. (َُْ)"الذيف جيمكا الحؽ كلـ يعرفكهكالضاليف، كىـ أىؿ فساد العمـ 
فقد جاء في صحيحي . ككما أف في سكرة الفاتحة شفاءن لمقمكب، ففييا أيضان شفاء لؤلبداف 

. البخارم كمسمـ كغيرىما ما ييفيد بأف سكرة الفاتحة رقية مما يمـ بالبدف مف أسقاـ
:  عنو قاؿركل اإلماـ البخارم في صحيحو عف أبي المتككؿ عف أبي سعيد رضي اهلل 

انطمؽ نفر مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ في سفرة سافركىا حتى نزلكا عمى حٌي مف 
ال ينفعو  ،سيد ذلؾ الحي، فسعكا لو بكؿ شيء غأحياء العرب فاستضافكىـ فأبكا أف يضيفكىـ، فمد

فأتكىـ  لك أتيتـ ىؤالء الرىط الذيف نزلكا لعمو أف يككف عند بعضيـ شيء،: شيء، فقاؿ بعضيـ
. يا أييا الرىط إف سيدنا ليدغ كسعينا لو بكؿ شيء ال ينفعو، فيؿ عند أحد منكـ مف شيء: فقالكا

نعـ كاهلل إني ألرقي كلكف كاهلل لقد استضفناكـ فمـ تضيفكنا، فما أنا براؽو لكـ حتى : فقاؿ بعضيـ
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أ الحمد هلل رب العالميف، تجعمكا لنا جيعبلن فصالحكىـ عمى قطيع مف الغنـ، فانطمؽ يتفؿ عميو كيقر
)*(ةفكأنما نشط مف عقاؿ، فانطمؽ يمشي كما بو قمب

. فأكفكىـ جعميـ الذم صالحكىـ عميو: قاؿ. ِ
فنذكر لو صمى اهلل عميو كسمـ ال تفعمكا حتى نأتي النبي : فقاؿ بعضيـ اقسمكا، فقاؿ الذم رقى
كما : عميو كسمـ، فذكركا لو فقاؿعمى رسكؿ اهلل صمى اهلل الذم كاف، فننظر ما يأمرنا، فقدمكا 

. (َُٓ)"قسمكا كاضربكا لي معكـ سيمان فضحؾ رسكؿ اهللاقد أصبتـ، : يدريؾ أنيا رقية، ثـ قاؿ
كما أدراؾ أنيا : "كيعمؽ اإلماـ النككم رحمو اهلل عمى قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ 

عمى المديغ كالمريض كسائر أصحاب  فييا التصريح بأنيا رقية، فييستحب أف ييقرأ بيا: "قائبلن " رقية
. (َُٔ)"األسقاـ كالعاىات

ف سكرة الفاتحة مشتممة عمى شفاء القمكب ـأف  -بكضكح-كمف خبلؿ ما تقدـ يستبيف  
فيي بذلؾ . الظاىرة كالباطنة ىاعمميا الفكرية كاالنفعالية كالكجدانية، كشفاء األبداف مف أمراض

فكاره أإلى بناء اإلنساف الصالح في معتقداتو ك تحقؽ غاية التربية اإلسبلمية التي تسعى
كبذلؾ تككف سكرة الفاتحة مشتممة عمى المقاصد . كانفعاالتو، المعافى في بدنو كسمعو كبصره

. العميا لمتربية كاشتماليا عمى مقاصد الشرع سكاء بسكاء
 

: النتائج والتوصيات
ء التفسير القيـ لئلماـ ابف القيـ تناكلت ىذه الدراسة دالالت سكرة الفاتحة التربكية في ضك 

كمف المعمـك أف سكرة . رحمو اهلل، كدعمت ذلؾ بآراء العمماء المسمميف، كالمفسريف قديمان كحديثان 
كما حظيت . الفاتحة ىي أعظـ سكرة في القرآف كما كصفيا بذلؾ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

قد . لتربكية ما تستحؽ بو الدراسة كالبحثسكرة الفاتحة بيذا الكصؼ إال ألف فييا مف الدالالت ا
أكضحت ىذه الدراسة العديد مف الدالالت التربكية المتضمنة في ىذه السكرة العظيمة، كخمصت 

: الدراسة بالنتائج اآلتية
سكرة الفاتحة تشتمؿ عمى مقاصد الديف العامة كمطالبو العالية مف حيث التعريؼ بالمعبكد،  .ُ

ثبات المعاد كالنبكات، ك الربكبية كاأللكىية كاألسماء )تضمنيا ألنكاع التكحيد الثبلثة كا 
، كشمكليا لجكانب اليداية المتعمقة بالقمب كالمساف كالجكارح، كبيانيا أقساـ الناس (كالصفات

ـن  . ـ كالمغضكب عمييـ كالضالكفقـ عمينعى في معرفة الحؽ كالعمؿ بو، كىـ ال
كقد تكسع اإلماـ ابف القيـ رحمو اهلل في الحديث سكرة الفاتحة بينت مفيـك العبادة الصحيحة،  .ِ

كقد عالج اإلماـ ابف القيـ مفيـك . عف العبادة بكصفيا غاية خمؽ اإلنساف في ىذه الدنيا

                                           

 .أم عمة: قمبة بفتح القاؼ كالبلـز كالباء( *)
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العبكدية الكارد في سكرة الفاتحة معالجة مستفيضة، ككاف مف القضايا الميمة التي تعرض 
 :نقاط اآلتيةليا اإلماـ ابف القيـ ما يمكف اإلشارة إليو في اؿ

 العبادة الخالصة ىي التي تتضمف غاية المحبة مع غاية الذؿ كالخضكع .
  العبادة منزلتيا عظيمة، كقد اتفؽ الرسؿ عمى دعكة الناس إلييا، كما أف اهلل سبحانو

 .كصؼ أكمؿ خمقو في أعمى مقاماتو بالعبكدية

 ة المطمقة التعبد هلل بما كتعني العباد. العبادة المطمقة ىي أفضؿ العبادة كأنفعيا لمعبد
ـ المقاـ، حيث تككف الصبلة في كقتيا أفضؿ العبادات، كالجياد عندما يتعيف أفضؿ ئيبل

أنكاع العبادات، كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ىك أفضؿ العبادات عند حاجة 
في كىذا الفيـ يخمص اإلنساف مف الفيـ الجزئي الذم يحصر العبادة . الناس إليو، كىكذا

 .غيرىا بغير دليؿ لىىيئة معينة، كمف يفضؿ العبادة الشاقة ع

 عامة يدخؿ فييا جميع الناس، كخاصة بأىؿ الطاعة كالكالية: العبكدية نكعاف. 

  العمـ كالعمؿ ركنا العبكدية، كىما يشمبلف القمب كالمساف كالجكارح كال يمكف أف تتحقؽ
 .العبكدية إال باإلخبلص كالصكاب

 أىؿ العبادة : قفيـ مف العبادة كاالستعانة ينقسمكف إلى أربعة أقساـالناس بحسب مك
كاالستعانة، كالمعرضكف عف العبادة كاالستعانة، كالذيف ليـ نصيب مف العبادة مف غير 

 .استعانة، كالذيف ليـ نصيب مف االستعانة مف غير عبادة

التربكية، كتعمقت تمؾ  الجانب البياني في سكرة الفاتحة تضمف الكثير مف الدالالت كالحكـ .ّ
االبتداء، كالتقديـ كالتأخير، كاإلضافة، كاإلفراد كالجمع، : الدالالت بالنكاحي البيانية اآلتية

 .كاإليجاز كاالختصار، كالكصؼ

فييا شفاء لمقمكب  -تمثمو مف عظمة كما تتضمنو مف حكـ كدالالت تربكيةبما –سكرة الفاتحة  .ْ
 .لشرؾ كالشبية، كشفاء لؤلبداف مف عاىاتيا كأسقامياكاألبداف؛ شفاء لمقمكب مف الشؾ كا

:  تأْل في ضوء ما تقدم من النتائج توصي الدراسة بما  و
مف أجؿ تأصيؿ المفاىيـ  تعزيز الدراسات التربكية التي تتخذ مف القرآف كالسنة منطمقان ليا -

. التربكية كربطيا بمعايير الثقافة اإلسبلمية القكيمة
 ة الفكر التربكم لدل عمماء األمة السابقيف مف الفقياء كالمفسريفحث الباحثيف عمى دراس -

كالمحدثيف مف أجؿ إظيار مساىماتيـ في إيضاح المفاىيـ التربكية، كاالستفادة مف تمؾ 
 .ة المعرفةـالجيكد في مشركع أسؿ

اقع تكجيو الباحثيف نحك دراسة بعض المفاىيـ التربكية دراسة مقارنة تساىـ في إزالة المبس الك -
كمف المفاىيـ التي . في تمؾ المفاىيـ، كتيجٌمى الرؤية اإلسبلمية ليذه المصطمحات كالمفاىيـ
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، كمفيـك (البراجماتية)يحسف دراستيا دراسةن مقارنة مفيكـ الخبرة، كمفيكـ المنفعة 
 .المكضكعية، كغير ذلؾ

تعميؽ رؤية الباحث تعزيز التعاكف البٌناء بيف الكميات الشرعية كالكميات التربكية مف أجؿ  -
التربكم كفيمو لؤلصكؿ كالمصادر المتمثمة في القرآف كالسنة، كتكسيع مدل رؤية الباحث 

كيمكف أف . الشرعي لمعالجة مشكبلت الكاقع كتحدياتو بناءن عمى ما يممكو مف أصكؿ قكية
 يتـ ذلؾ مف خبلؿ الندكات كالمؤتمرات المشتركة كتبادؿ الخبرات فيما يتعمؽ بالتدريس

 .كاإلشراؼ عمى طمب الدراسات العميا كمناقشة أطركحاتيـ

 
تـ بحمد اهلل 
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. جامعة أـ القرل، مكة المكرمة
، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ "التربية العقمية في القرآف الكريـ(: "ـ1986)ميمنى، ىدل عبد الرحيـ ( ُٓ)

. كة المكرمةالقرل، ـ
، رسالة "مدل تطبيؽ المدرسة لمقيـ التربكية المستنبطة مف سكرة الحجرات(: "ـ1984)الحربي، حامد سالـ ( ُٔ)

. ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة
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مقدمة كتاب الداء كالدكاء البف قيـ الجكزية، بيركت، دار ابف كثير، ص (: 1993)بديكم، يكسؼ عمي  (ُٕ)
(7-10 .)

، المجمد األكؿ، ص 2معالـ التنزيؿ، بيركت، دار المعرفة، ط(: ـ1987)البغكم، الحسيف بف مسعكد  (ُٖ)
(37 .)

، المجمد األكؿ، 2الجامع ألحكاـ القرآف، القاىرة، دار الشعب، ط(: ىػ1372)القرطبي، محمد بف أحمد  (ُٗ)
(. 115)ص 

(. 110)المرجع السابؽ، المجمد األكؿ، ص  (َِ)
(. 111)لمرجع السابؽ، المجمد األكؿ، ص ا (ُِ)
، بيركت، دار ابف (مصطفى ديب البغا: تحقيؽ)صحيح البخارم (: ـ1987)البخارم، محمد بف إسماعيؿ  (ِِ)

(. 1623)، ص (2404)كثير، الجزء الرابع، رقـ الحديث 
ؤاد عبد الباقي، تحقيؽ محمد ؼ)فتح البارم شرح صحيح البخارم (: ىػ1379)العسقبلني، أحمد بف عمي  (ِّ)

(. 158)، بيركت، دار المعرفة، الجزء الثامف، ص (كمحب الديف الخطيب
(. 91)صحيح مسمـ بشرح النككم، القاىرة، المطبعة المصرية كمكتبتيا، الجزء السادس، ص : النككم (ِْ)
(. 131)ألكؿ، ص تفسير التحرير كالتنكير، تكنس، دار سحنكف، المجمد ا(: ـ1997)ابف عاشكر، محمد الطاىر ( ِٓ)
(. 113-111)القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، مرجع سابؽ، المجمد األكؿ، ص  (ِٔ)
(. 17-16)تفسير البيضاكم، بيركت، دار الفكر، المجمد األكؿ، ص (: ـ1996)البيضاكم  (ِٕ)
(. 153)ابف عاشكر، تفسير التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، المجمد األكؿ، ص  (ِٖ)
محمد حامد الفقي، : محمد أكيس الندكم، تحقيؽ: التفسير القيـ، جمع: محمد بف أبي بكر ابف القيـ، (ِٗ)

(. 65)بيركت، دار الكتب العممية، ص 
(. 25)، المجمد األكؿ، ص 9في ظبلؿ القرآف، بيركت، دار الشركؽ، ط(: 1980)قطب، سيد  (َّ)
(. 9-6)، ص (مرجع سابؽ)التفسير القيـ : ابف القيـ (ُّ)
(. 152)تفسير التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، المجمد األكؿ، ص : اشكرابف ع (ِّ)
(. 25-24)التفسير القيـ، مرجع سابؽ، ص : ابف القيـ (ّّ)
(. 32-31)المرجع السابؽ، ص  (ّْ)
(. 35-34)المرجع السابؽ، ص (ّٓ)
(. 51)تفسير البيضاكم، مرجع سابؽ، المجمد األكؿ، ص : البيضاكم (ّٔ)
زاد المسير في عمـ التفسير، بيركت، المكتب اإلسبلمي، (: ىػ1404)د الرحمف بف عمي ابف الجكزم، عب (ّٕ)

(. 11)، المجمد األكؿ، ص 2ط
(. 137)الجامع ألحكاـ القرآف، مرجع سابؽ، المجمد األكؿ، ص : القرطبي (ّٖ)
(. 10-9)التفسير القيـ، مرجع سابؽ، ص : ابف القيـ (ّٗ)
(. 71-70)ع سابؽ، المجمد األكؿ، ص تفسير البيضاكم، مرج: البيضاكم (َْ)
(. 11)التفسير القيـ، مرجع سابؽ، ص : ابف القيـ (ُْ)
، بيركت، دار إحياء (تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي)صحيح مسمـ : مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم (ِْ)

(. 296)، ص (395)التراث العربي، الجزء األكؿ، رقـ الحديث 
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(. 103)شرح النككم، مرجع سابؽ، الجزء الرابع، ص صحيح مسمـ ب: النككم (ّْ)
(. 24-23)ابف القيـ، التفسير القيـ، مرجع سابؽ، ص  (ْْ)
(. 15)ابف الجكزم، زاد المسير في عمـ التفسير، مرجع سابؽ، المجمد األكؿ، ص  (ْٓ)
(. 65)التفسير القيـ، مرجع سابؽ، ص : ابف القيـ (ْٔ)
(. 88)المرجع السابؽ، ص  (ْٕ)
(. 90-89)مرجع السابؽ، ص اؿ (ْٖ)
(. 92)المرجع السابؽ، ص  (ْٗ)
(. 94-93)المرجع السابؽ، ص  (َٓ)
(. 79-76)المرجع السابؽ، ص  (ُٓ)
(. 80)المرجع السابؽ، ص  (ِٓ)
(. 96-95)المرجع السابؽ، ص  (ّٓ)
(. 97)المرجع السابؽ، ص  (ْٓ)
(. 75-73)المرجع السابؽ، ص  (ٓٓ)
(. 99-98)المرجع السابؽ، ص  (ٔٓ)
(. 91)المرجع السابؽ، ص  (ٕٓ)
(. 52)، رقـ الحديث (28)صحيح البخارم، مرجع سابؽ، الجزء األكؿ، ص : البخارم (ٖٓ)
(. 100)التفسير القيـ، مرجع سابؽ، ص : ابف القيـ (ٗٓ)
(. 101-100)المرجع السابؽ، ص  (َٔ)
(. 104-103)المرجع السابؽ، ص  (ُٔ)
(. 105)المرجع السابؽ، ص  (ِٔ)
(. 106)لسابؽ، ص المرجع ا (ّٔ)
(. 108-107)المرجع السابؽ، ص  (ْٔ)
(. 109-108)المرجع السابؽ، ص  (ٓٔ)
(. 111-109)المرجع السابؽ، ص  (ٔٔ)
(. 69)المرجع السابؽ، ص  (ٕٔ)
(. 70)المرجع السابؽ، ص  (ٖٔ)
(. 72)المرجع السابؽ، ص  (ٗٔ)
(. 73)المرجع السابؽ، ص  (َٕ)
(.  158)ر، مرجع سابؽ، المجمد األكؿ، ص تفسير التحرير كالتنكم: ابف عاشكر (ُٕ)
(. 134)الجامع ألحكاـ القرآف، مرجع سابؽ، المجمد األكؿ، ص : القرطبي (ِٕ)
(. 35)التفسير القيـ، مرجع سابؽ، ص : ابف القيـ (ّٕ)
(. 131)الجامع ألحكاـ القرآف، مرجع سابؽ، المجمد األكؿ، ص : القرطبي (ْٕ)
عبد اهلل بف دىيش، مكة المكرمة، مكتبة : األحاديث المختارة، تحقيؽ(: ىػ1410)المقدسي، أبك عبد اهلل  (ٕٓ)

(. 2195)، رقـ الحديث (186)النيضة الحديثة، الجزء السادس، ص 
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لمسات بيانية في سكرة الفاتحة، حمقات بيثت عمى قناة الشارقة (: 2001)السامرائي، فاضؿ صالح  (ٕٔ)
(. 1)الفضائية في شير رمضاف المبارؾ، ص 

(. 2)المرجع السابؽ، ص  (ٕٕ)
(. 5-4)المرجع السابؽ، ص  (ٖٕ)
(. 68)التفسير القيـ، ص : ابف القيـ (ٕٗ)
(. 67-66)المرجع السابؽ، ص  (َٖ)
(. 69-68)التفسير القيـ، مرجع سابؽ، ص : ابف القيـ (ُٖ)
(. 14)لمسات بيانية في سكرة الفاتحة، مرجع سابؽ، ص : السامرائي (ِٖ)
(. 143)ألحكاـ القرآف، مرجع سابؽ، المجمد األكؿ، ص  الجامع: القرطبي (ّٖ)
(. 25-24)في ظبلؿ القرآف، مرجع سابؽ، المجمد األكؿ، ص : قطب (ْٖ)
(. 23-22)التفسير القيـ، مرجع سابؽ، ص : ابف القيـ (ٖٓ)
(. 193)تفسير التحرير كالتنكير، مرجع سابؽ، المجمد األكؿ، ص : ابف عاشكر (ٖٔ)
(. 13-12)ير القيـ، مرجع سابؽ، ص التفس: ابف القيـ (ٕٖ)
(. 11)لمسات بيانية في سكرة الفاتحة، مرجع سابؽ، ص : السامرائي (ٖٖ)
(. 9-8)المرجع السابؽ، ص  (ٖٗ)
فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراسة في عمـ التفسير، بيركت، دار : الشككاني، محمد بف عمي (َٗ)

(. 23)الفكر، المجمد األكؿ، ص 
(. 2238)، ص (5665)صحيح البخارم، مرجع سابؽ، الجزء الخامس، رقـ الحديث : بخارماؿ (ُٗ)
(. 8)لمسات بيانية في سكرة الفاتحة، مرجع سابؽ، ص : السامرائي (ِٗ)
(. 14)التفسير القيـ، مرجع سابؽ، ص : ابف القيـ (ّٗ)
، بيركت، (صر الديف األلبانيمحمد نا: تحقيؽ)مشكاة المصابيح (: ـ1985)التبريزم محمد بف عبد اهلل  (ْٗ)

. 166: ، الجزء األكؿ، رقـ الحديث3المكتب اإلسبلمي، ط
(. 21)فتح القدير، مرجع سابؽ، المجمد األكؿ، ص : الشككاني (ٓٗ)
(. 106)الجامع ألحكاـ القرآف، مرجع سابؽ، المجمد األكؿ، ص : القرطبي (ٔٗ)
(. 39)كؿ، ص تفسير البيضاكم، مرجع سابؽ، المجمد األ: البيضاكم (ٕٗ)
(. 105)الجامع ألحكاـ القرآف، مرجع سابؽ، المجمد األكؿ، ص : القرطبي (ٖٗ)
(. 33)التفسير القيـ، مرجع سابؽ، ص : ابف القيـ (ٗٗ)
(. 10)المرجع السابؽ، ص  (ََُ)
(. 13)التفسير القيـ، مرجع سابؽ، ص : ابف القيـ (َُُ)
(. 9)سابؽ، ص  لمسات بيانية في سكرة الفاتحة، مرجع: السامرائي (َُِ)
. المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا (َُّ)
(. 48-46)التفسير القيـ، مرجع سابؽ، ص : ابف القيـ (َُْ)
(. 2156)، رقـ الحديث (795)صحيح البخارم، مرجع سابؽ، الجزء الثاني، ص : البخارم (َُٓ)
(. 188)صحيح مسمـ بشرح النككم، مرجع سابؽ، الجزء الرابع عشر، ص : النككم (َُٔ)


