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 ِصراطَ الَِّذين أَنعمت 6ــــا الصراطَ املُستِقيم  اهِدن5 ِإياك نعبد وِإياك نستِعني 4يوِم الديِن 
 الِّنيالَ الضو لَيِهموِب عغَِري املَغض لَيِهم7ع _ 

|     |     | 
سبع عشرة مرة يف كل يوم وليلة على احلد         ،  يردد املسلم هذه السورة القصرية ذات اآليات السبع       

وإىل غري حد إذا هو رغب يف أن يقف بني يدي ربه            ؛   السنن وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صلى      ؛  األدىن
من  وال تقوم صالة بغري هذه السورة ملا ورد يف الصحيحني عن رسول اهللا            . غري الفرائض والسنن  ،  متنفال

  " . ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب:  " حديث عبادة بن الصامت
وكليات املشاعر  ،  وكليات التصور اإلسالمي   ، إن يف هذه السورة من كليات العقيدة اإلسالمية       

وحكمة بطالن كل صالة    ،  ما يشري إىل طرف من حكمة اختيارها للتكرار يف كل ركعة          ،  والتوجيهات
  .. ال تذكر فيها

|     |     | 
أهي آية مـن كـل   : ومع اخلالف حول البسملة ..  " بسم اهللا الرمحن الرحيم   :  " تبدأ السورة 

، فإن األرجح أا آية من سـورة الفاحتـة  ،  القرآن تفتتح ا عند القراءة كل سورة سورة أم هي آية من    
ولقد آتيناك سبعا من املثاين والقرآن      :  " وهناك قول بأن املقصود بقوله تعاىل     . وا حتتسب آياا سبعا   

 .  الصالةألا يثىن ا وتكرر يف " من املثاين " هو سورة الفاحتة بوصفها سبع آيات ..  " العظيم
وهو قولـه   ،  يف أول ما نزل من القرآن باتفاق        والبدء باسم اهللا هو األدب الذي أوحى اهللا لنبيه        

 " وهو الذي يتفق مع قاعدة التصور اإلسالمي الكربى من أن اهللا           .. "   ... اقرأ باسم ربك  :  " تعاىل
حلق الذي يسـتمد منـه كـل        املوجود ا  - سبحانه - فهو ..  " هو األول واآلخر والظاهر والباطن    

وبامسه إذن تكون كل حركة     . فبامسه إذن يكون كل ابتداء    . ويبدأ منه كل مبدوء بدأه    ،  موجود وجوده 
 . وكل اجتاه
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وهـو   .. يستغرق كل معاين الرمحة وحاالـا     ،  يف البدء بالرمحن الرحيم    - سبحانه -  ووصفه
فمن اجلائز أن يوصـف  . حده بصفة الرمحنكما أنه املختص و  ،  املختص وحده باجتماع هاتني الصفتني    

. ولكن من املمتنع من الناحية اإلميانية أن يوصف عبد من عباده بأنه رمحـن             ؛  عبد من عباده بأنه رحيم    
أيتهما تدل على مدى أوسـع      : ومهما خيتلف يف معىن الصفتني     .. ومن باب أوىل أن جتتمع له الصفتان      

إمنا خنلص منه إىل اسـتغراق هـاتني        ؛  ا تقصيه يف هذه الظالل    فهذا االختالف ليس مما يعنين    ،  من الرمحة 
 . الصفتني جمتمعتني لكل معاين الرمحة وحاالا وجماالا

 وإذا كان البدء باسم اهللا وما ينطوي عليه من توحيد اهللا وأدب معـه ميثـل الكليـة األوىل يف                    
ا يف صفيت الرمحن الرحيم ميثل الكليـة        فإن استغراق معاين الرمحة وحاالا وجماال      .. التصور اإلسالمي 

 . ويقرر حقيقة العالقة بني اهللا والعباد، الثانية يف هذا التصور
|     |     | 

وعقب البدء باسم اهللا الرمحن الرحيم جييء التوجه إىل اهللا باحلمد ووصـفه بالربوبيـة املطلقـة                 
  ..  " احلمد هللا رب العاملني:  " للعاملني

فإن وجوده ابتداء ليس إال      ..  الشعور الذي يفيض به قلب املؤمن مبجرد ذكره هللا          واحلمد هللا هو  
ويف كل حملة ويف كل حلظة ويف كل خطوة         . فيضا من فيوضات النعمة اإلهلية اليت تستجيش احلمد والثناء        

ـ  .. وتغمر خالئقه كلها وخباصة هذا اإلنسان،  تتواىل آالء اهللا وتتواكب وتتجمع     د هللا ومن مث كان احلم
له ،  وهو اهللا ال إله إال هو     :  " وكان احلمد هللا ختاما قاعدة من قواعد التصور اإلسالمي املباشر         ،  ابتداء

  " .  ... احلمد يف األوىل واآلخرة
كتبها . احلمد هللا : أنه إذا قال  ،  وفيضه على عبده املؤمن    - سبحانه -  ومع هذا يبلغ من فضل اهللا     

حـدثهم أن   ع أن رسـول اهللا  ب يف سنن ابن ماجه عن ابن عمر .. له حسنة ترجح كل املوازين  
فعضـلت   " . يا رب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك         :  " عبدا من عباد اهللا قال    

يا ربنا إن عبدا قد قال مقالة ال نـدري كيـف            : فصعدا إىل اهللا فقاال   . امللكني فلم يدريا كيف يكتباا    
لك : أنه قال ،  يا رب : قاال" ؟    وما الذي قال عبدي    :  " -  أعلم مبا قال عبده    وهو - قال اهللا . نكتبها

اكتباها كما قال عبـدي     :  " فقال اهللا هلما  . احلمد يا رب كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك        
  .. "  حىت يلقاين فأجزيه ا
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أمـا   - كما أسلفنا  -  والتوجه إىل اهللا باحلمد ميثل شعور املؤمن الذي يستجيشه جمرد ذكره هللا           
فالربوبية املطلقة الشاملة هـي     ،  فهو ميثل قاعدة التصور اإلسالمي     " رب العاملني :  " شطر اآلية األخري  

ويطلق يف اللغة على السـيد وعلـى        ،  والرب هو املالك املتصرف    .. إحدى كليات العقيدة اإلسالمية   
 واهللا - أي مجيع اخلالئـق    -  يشمل العاملني  والتصرف لإلصالح والتربية   .. املتصرف لإلصالح والتربية  

وكل العوامل  . إمنا هو يتصرف فيه باإلصالح ويرعاه ويربيه      . مل خيلق الكون مث يتركه مهال      - سبحانه -
والصلة بني اخلالق واخلالئق دائمة ممتدة قائمة يف كـل          . واخلالئق حتفظ وتتعهد برعاية اهللا رب العاملني      

 . وقت ويف كل حالة
والغبش الذي ينشأ من    ،  وبية املطلقة هي مفرق الطريق بني وضوح التوحيد الكامل الشامل          والرب

وكثريا ما كان الناس جيمعون بني االعتراف بـاهللا بوصـفه         . عدم وضوح هذه احلقيقة بصورا القاطعة     
يبـا  ولقد يبـدو هـذا غر     . واالعتقاد بتعدد األرباب الذين يتحكمون يف احلياة      ،  املوجد الواحد للكون  

ولقد حكى لنا القرآن الكرمي عن مجاعة من املشركني كانوا يقولـون            . ولكنه كان وما يزال   . مضحكا
:  كما قال عن مجاعة من أهل الكتاب       ..  " ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى      :  " عن أربام املتفرقة  

جلاهليات السائدة يف األرض كلها     وكانت عقائد ا   ..  " اختذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اهللا      " 
بوصفها أربابا صغارا تقوم إىل جانب كـبري اآلهلـة كمـا            ،  تعج باألرباب املختلفة  ،  يوم جاء اإلسالم  

 ! يزعمون
هي مفرق الطريـق بـني      ،  ومشول هذه الربوبية للعاملني مجيعا    ،   فإطالق الربوبية يف هذه السورة    

وتـنفض عـن   ، تقر له بالسيادة املطلقة،   كلها إىل رب واحد    لتتجه العوامل . النظام والفوضى يف العقيدة   
مث ليطمئن ضمري هذه العـوامل       .. وعنت احلرية كذلك بني شىت األرباب     ،  كاهلها زمحة األرباب املتفرقة   

ال كمـا   ،  وإىل أن هذه الرعاية ال تنقطع أبدا وال تفتر وال تغيب          . إىل رعاية اهللا الدائمة وربوبيته القائمة     
ألن اهللا أرقى   ،  تصور فلسفي ألرسطو مثال يقول بأن اهللا أوجد هذا الكون مث مل يعد يهتم به              كان أرقى   

، هو أكرب الفالسـفة    - وهذا تصوره  - وأرسطو! فهو ال يفكر إال يف ذاته     ! من أن يفكر فيما هو دونه     
 ! وعقله هو أكرب العقول

ساطري والفلسـفات واألوهـام      لقد جاء اإلسالم ويف العامل ركام من العقائد والتصورات واأل         
 .. والفلسـفة باألسـطورة   ،  والدين باخلرافة ،  والصحيح بالزائف ،  خيتلط فيها احلق بالباطل    .. واألفكار

 . وال يستقر منها على يقني، والضمري اإلنساين حتت هذا الركام اهلائل يتخبط يف ظلمات وظنون
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، لك الذي حييط بتصور البشـرية إلهلهـا       هو ذ ،   وكان التيه الذي ال قرار فيه وال يقني وال نور         
 . ونوع الصلة بني اهللا واإلنسان على وجه اخلصوص، وصفاته وعالقته خبالئقه

ويف أمر نفسـه ويف     ،   ومل يكن مستطاعا أن يستقر الضمري البشري على قرار يف أمر هذا الكون            
وقبل أن ينتهي إىل يقـني      ،  قبل أن يستقر على قرار يف أمر عقيدته وتصوره إلهله وصفاته          ،  منهج حياته 

 . واضح مستقيم يف وسط هذا العماء وهذا التيه وهذا الركام الثقيل
وحىت يرود هذا   ،   وال يدرك اإلنسان ضرورة هذا االستقرار حىت يطلع على ضخامة هذا الركام           

ها تـرين   التيه من العقائد والتصورات واألساطري والفلسفات واألوهام واألفكار اليت جاء اإلسالم فوجد           
وسيجيء يف اسـتعراض سـور      [ . واليت أشرنا إىل طرف منها فيما تقدم صغري       ،  على الضمري البشري  
 . ]مما عاجله القرآن عالجا وافيا شامال كامال ، القرآن الكثري منها

وحتديد التصور الذي يسـتقر   ،   ومن مث كانت عناية اإلسالم األوىل موجهه إىل حترير أمر العقيدة          
 . وعالقة اخلالئق به على وجه القطع واليقني، وعالقته باخلالئق،  يف أمر اهللا وصفاتهعليه الضمري

الذي ال تشوبه شائبة من قريـب وال مـن   ،  ومن مث كان التوحيد الكامل اخلالص ارد الشامل  
 ويتتبع فيه كل هاجسة وكـل     ،  وظل جيلوها يف الضمري   ،  هو قاعدة التصور اليت جاء ا اإلسالم       .. بعيد

ويدعها مكينة راكزة ال يتطرق إليها وهـم يف         . حىت خيلصها من كل غبش    ،  شائبة حول حقيقة التوحيد   
كذلك قال اإلسالم كلمة الفصل مبثل هذا الوضوح يف صفات اهللا وخباصـة مـا                .. صورة من الصور  

ات والعقائـد  فقد كان معظم الركام يف ذلك التيه الذي ختبط فيه الفلسـف         . يتعلق منها بالربوبية املطلقة   
ويف . العظيم األثر يف الضمري اإلنسـاين     ،  مما يتعلق ذا األمر اخلطري     .. كما ختبط فيه األوهام واألساطري    

 . السلوك البشري سواء
 والذي يراجع اجلهد املتطاول الذي بذله اإلسالم لتقرير كلمـة الفصـل يف ذات اهللا وصـفاته                 

الذي يراجع هذا اجلهد املتطـاول       .. النصوص القرآنية الكثرية  هذا اجلهد الذي متثله     ،  وعالقته مبخلوقاته 
قـد ال    .. دون أن يراجع ذلك الركام الثقيل يف ذلك التيه الشامل الذي كانت البشرية كلها يم فيـه                

وإىل كل هذا التدقيق الذي يتتبع كـل مسـالك          ،  يدرك مدى احلاجة إىل كل هذا البيان املؤكد املكرر        
كما تكشف عن مدى    ،  جعة ذلك الركام تكشف عن ضرورة ذلك اجلهد املتطاول        ولكن مرا  .. الضمري

وإطالقه من عنـاء    ؛  وتقوم يف حترير الضمري البشري وإعتاقه      - عظمة الدور الذي قامت به هذه العقيدة      
 ! التخبط بني شىت األرباب وشىت األوهام واألساطري
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كـل هـذا ال      .. قة الكبرية اليت متثلها    وإن مجال هذه العقيدة وكماهلا وتناسقها وبساطة احلقي       
واألسـاطري  ،  يتجلى للقلب والعقل كما يتجلى من مراجعة ركام اجلاهلية من العقائـد والتصـورات             

. عندئذ تبدو العقيدة اإلسالمية رمحـة      .. وخباصة موضوع احلقيقة اإلهلية وعالقتها بالعامل     ! والفلسفات
وجتاوب ،  وقرب وأنس ،  ووضوح وتناسق ،  من مجال وبساطة  رمحة مبا فيها    ،  رمحة حقيقية للقلب والعقل   

 . مع الفطرة مباشر عميق
|     |     | 

هذه الصفة اليت تستغرق كل معاين الرمحة وحاالا وجماالا تتكرر هنـا    ..  " الرمحن الرحيم  " 
 قوائم الصـلة    ولتثبت؛  لتؤكد السمة البارزة يف تلك الربوبية الشاملة      ،  يف آية مستقلة  ،  يف صلب السورة  

إا صلة الرمحة والرعاية اليت تسـتجيش احلمـد          .. وبني اخلالق وخملوقاته  . الدائمة بني الرب ومربوبيه   
 . فاحلمد هو االستجابة الفطرية للرمحة الندية، إا الصلة اليت تقوم على الطمأنينة وتنبض باملودة. والثناء

دة اخلصوم واألعداء كآهلة األوملـب يف نزواـا     إن الرب اإلله يف اإلسالم ال يطارد عباده مطار        
 " وال يدبر هلم املكائد االنتقامية كما تزعم األساطري املزورة يف         . وثوراا كما تصورها أساطري اإلغريق    

 . )1(كالذي جاء يف أسطورة برج بابل يف اإلصحاح احلادي عشر من سفر التكوين  " العهد القدمي
ذه متثل الكلية الضخمة العميقة التأثري يف احلياة البشرية كلها كليـة            وه ..  " مالك يوم الدين   " 

 .. ويوم الدين هو يوم اجلزاء يف اآلخرة      . وامللك أقصى درجات االستيالء والسيطرة     .. االعتقاد باآلخرة 
 .. ولكنهم مع هذا مل يعتقدوا بيوم اجلـزاء       ؛  وخلقه للكون أول مرة   ،  وكثريا ما اعتقد الناس بألوهية اهللا     

مث  ..  " اهللا: ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقـولن       :  " والقرآن يقول عن بعض هؤالء    
. هذا شيء عجيب  : بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون       :  " حيكي عنهم يف موضع آخر    

 !  " ذلك رجع بعيد؟ أئذا متنا وكنا ترابا
                                                 

 
وكان أم ملا رحلوا من املشرق وجدوا بقعة يف أرض شـنعار            .  وكانت األرض كلها لغة واحدة وكالماً واحداً       )1

وقال بعضهم لبعض تعالوا نصنع لبناً وننضجه طبخاً فكان هلم اللنب بدل احلجارة واحلمر كان هلم بدل                 . فأقاموا هناك 
فـرتل  .  السماء ونقم لنا امساً كي ال نتبدد على وجه األرض كلها           وقالوا تعالوا ننب لنا مدينة وبرجاً رأسه إىل       . الطني

وقال الرب هوذا هم شعب واحد وجلميعهم لغة واحدة وهذا          . الرب لينظر املدينة والربج اللذين كان بنو آدم يبنوما        
ال يفهم بعضهم لغة    هلم بط ونبلبل هناك لغتهم حىت       . واآلن ال يكفون عما مهوا به حىت يصنعوه       . ما أخذوا يفعلونه  

ولذلك مسيت بابل ألن الرب هناك بلبل . فبددهم الرب من هناك على وجه األرض كلها وكفوا عن بناء املدينة. بعض
 . ومن هناك شتتهم الرب على كل وجهها. لغة األرض كلها
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 اإلسالمية ذات قيمة يف تعليق أنظار البشر وقلوم          واالعتقاد بيوم الدين كلية من كليات العقيدة      
وعندئذ ميلكون االستعالء علـى هـذه       . فال تستبد م ضرورات األرض    ؛  بعامل آخر بعد عامل األرض    

ويف جمـال األرض  ، وال يستبد م القلق على حتقيق جزاء سعيهم يف عمرهم القصري احملدود . الضرورات
يف األرض أو يف الدار اآلخرة      ،  وجه اهللا وانتظار اجلزاء حيث يقدره اهللا      وعندئذ ميلكون العمل ل   . احملصور
ومن مث فـإن     .. ويف سعة ومساحة ويقني   ،  ويف إصرار على احلق   ،  ويف ثقة باخلري  ،  يف طمأنينة هللا  ،  سواء

. انوالطالقة اإلنسانية الالئقة ببين اإلنس    ،  هذه الكلية تعد مفرق الطريق بني العبودية للرتوات والرغائب        
. بني اخلضوع لتصورات األرض وقيمها وموازينها والتعلق بالقيم الربانية واالستعالء على منطق اجلاهلية            

والصور املشوهة املنحرفة اليت    ،  مفرق الطريق بني اإلنسانية يف حقيقتها العليا اليت أرادها اهللا الرب لعباده           
 . مل يقدر هلا الكمال

وما مل  . هج اهللا الرفيع ما مل تتحقق هذه الكلية يف تصور البشر          وما تستقيم احلياة البشرية على من     
وما مل يثق الفرد احملدود العمر بأن       . تطمئن قلوم إىل أن جزاءهم على األرض ليس هو نصيبهم األخري          

وأن يضحي لنصرة احلق واخلري معتمدا على العوض الذي يلقـاه           ،  له حياة أخرى تستحق أن جياهد هلا      
  .. فيها

فهمـا  . يستوي املؤمنون باآلخرة واملنكرون هلا يف شعور وال خلق وال سلوك وال عمـل              وما  
وطبيعتان متميزتان ال تلتقيان يف األرض يف عمل وال تلتقيان يف اآلخـرة يف              . صنفان خمتلفان من اخللق   

  .. وهذا هو مفرق الطريق .. جزاء
|     |     | 

الكلية االعتقادية اليت تنشأ عن الكليات السـابقة يف  وهذه هي    ..  " إياك نعبد وإياك نستعني    " 
 . وال استعانة إال باهللا، فال عبادة إال هللا. السورة

وبـني العبوديـة    ،  مفرق طريق بني التحرر املطلق من كل عبودية        ..  وهنا كذلك مفرق طريق   
. من عبوديـة األوهـام  التحرر  . وهذه الكلية تعلن ميالد التحرر البشري الكامل الشامل       ! املطلقة للعبيد 

واهللا ، وإذا كان اهللا وحده هو الـذي يعبـد        . والتحرر من عبودية األوضاع   ،  والتحرر من عبودية النظم   
كمـا  ،  فقد ختلص الضمري البشري من استذالل النظم واألوضاع واألشخاص        ،  وحده هو الذي يستعان   

  .. ختلص من استذالل األساطري واألوهام واخلرافات
  .. ومن القوى الطبيعية، ف املسلم من القوى اإلنسانية وهنا يعرض موق
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وتتبع منهج  ،  تؤمن باهللا ،  قوة مهتدية : فهي نوعان  - بالقياس إىل املسلم   -  فأما القوى اإلنسانية  
وقوة ضالة ال تتصل بـاهللا       .. ويتعاون معها على اخلري واحلق والصالح     ،  وهذه جيب أن يؤازرها    ... اهللا

 . ه جيب أن حيارا ويكافحها ويغري عليهاوهذ. وال تتبع منهجه
 فهي بضالهلا عن مصدرها األول    .  وال يهولن املسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتية          

وذلك كما ينفصـل جـرم      . تفقد الغذاء الدائم الذي حيفظ هلا طاقتها      . تفقد قوا احلقيقة   - قوة اهللا  -
. مهما كانت كتلته من الضخامة    ،  ويربد ويفقد ناره ونوره   فما يلبث أن ينطفيء     ،  ضخم من جنم ملتهب   

كم من فئة قليلة غلبت فئة      :  " على حني تبقى ألية ذرة متصلة مبصدرها املشع قوا وحرارا ونورها          
وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعـزة       ،  غلبتها باتصاهلا مبصدر القوة األول     ..  " كثرية بإذن اهللا  

 . مجيعا
ال موقـف التخـوف     ،   القوى الطبيعية فموقف املسلم منها هو موقف التعرف والصداقة          وأما

حمكومتـان بـإرادة اهللا     ،  ذلك أن قوة اإلنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة اهللا ومشـيئته           . والعداء
 . متناسقتان متعاونتان يف احلركة واالجتاه، ومشيئته

قد خلق هذه القوى كلها لتكون له صـديقا مسـاعدا            إن عقيدة املسلم توحي إليه أن اهللا ربه         
ويتجه معها  ،  ويتعاون وإياها ،  ويتعرف إليها . وأن سبيله إىل كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها        ؛  متعاونا

ومل ،  فإمنا تؤذيه ألنه مل يتدبرها ومل يتعرف إليها       ،  وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحيانا     . إىل اهللا ربه ورا   
 . وس الذي يسريهايهتد إىل النام

:  على التعبري عن استخدام قوى الطبيعة بقوهلم       - ورثة اجلاهلية الرومانية   -  ولقد درج الغربيون  
وبروح الكون  ،  وهلذا التعبري داللته الظاهرة على نظرة اجلاهلية املقطوعة الصلة باهللا          .. "  قهر الطبيعة " 

املوصول الروح بروح هـذا الوجـود       ،  رمحن الرحيم فأما املسلم املوصول القلب بربه ال     . املستجيب هللا 
أنه يعتقـد أن اهللا     . فيؤمن بأن هنالك عالقة أخرى غري عالقة القهر واجلفوة         .. املسبحة هللا رب العاملني   

لتتعاون على بلوغ األهداف املقدرة هلـا       ،  خلقها كلها وفق ناموس واحد    . هو مبدع هذه القوى مجيعا    
وأن علـى   . ا لإلنسان ابتداء ويسر له كشف أسرارها ومعرفة قوانينها        وأنه سخره . حبسب هذا الناموس  

وليس هـو   ،  فاهللا هو الذي يسخرها له    . اإلنسان أن يشكر اهللا كلما هيأ له أن يظفر مبعونة من إحداها           
  .. "  سخر لكم ما يف األرض مجيعا " : الذي يقهرها
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إنه يـؤمن    .. قوم بينه وبينها املخاوف   ولن ت ؛   وإذن فإن األوهام لن متأل حسه جتاه قوى الطبيعة        
وهو يتأملـها ويألفهـا   . وهذه القوى من خلق ربه. ويستعني باهللا وحده ،  ويعبد اهللا وحده  ،  باهللا وحده 

فيعيش معها يف كون مأنوس صـديق       . وتكشف له عن أسرارها   ،  فتبذل له معونتها  ،  ويتعرف أسرارها 
ففي هـذه    .. "  هذا جبل حيبنا وحنبه   :  " بل أحد وهو ينظر إىل ج    ع وما أروع قول الرسول    .. ودود

من ود وألفة وجتاوب بينه وبني الطبيعة يف أضـخم           ع الكلمات كل ما حيمله قلب املسلم األول حممد       
 . وأخشن جماليها

|     |     | 
وتقرير االجتاه إىل اهللا وحده بالعبـادة       ؛  وبعد تقرير تلك الكليات األساسية يف التصور اإلسالمي       

يبدأ يف التطبيق العملي هلا بالتوجه إىل اهللا بالدعاء على صورة كلية تناسب جو السـورة                 .. الستعانةوا
 : وطبيعتها

  " غري املغضوب عليهم وال الضالني    ،  صراط الذين أنعمت عليهم   . اهدنا الصراط املستقيم   " 
..  

ووفقنا لالستقامة عليه   ؛  لواصلوفقنا إىل معرفة الطريق املستقيم ا      ..  " اهدنا الصراط املستقيم   " 
والتوجه إىل اهللا يف هذا األمر      . فاملعرفة واالستقامة كلتامها مثرة هلداية اهللا ورعايته ورمحته        .. بعد معرفته 

. وهذا األمر هو أعظم وأول ما يطلب املؤمن من ربه العـون فيـه             . هو مثرة االعتقاد بأنه وحده املعني     
وهي يف حقيقتها هدايـة      .. ي ضمان السعادة يف الدنيا واآلخرة عن يقني       فاهلداية إىل الطريق املستقيم ه    

فطرة اإلنسان إىل ناموس اهللا الذي ينسق بني حركة اإلنسان وحركة الوجود كله يف االجتاه إىل اهللا رب                  
 . العاملني

صراط الذين أنعمت عليهم غـري املغضـوب        :  "  ويكشف عن طبيعة هذا الصراط املستقيم     
ال طريق الذين غضب عليهم ملعرفتهم احلق       . فهو طريق الذين قسم هلم نعمته      ..  " الضالنيعليهم وال   

 إنه صراط السعداء املهتدين الواصـلني      .. أو الذين ضلوا عن احلق فلم يهتدوا أصال إليه        . مث حيدم عنه  
..  

|     |     | 
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وفيها علـى   . ح بدوا صالة  واليت ال تص  ،  وبعد فهذه هي السورة املختارة للتكرار يف كل صالة        
وتلك التوجهات الشعورية املنبثقـة مـن ذلـك     ؛  قصرها تلك الكليات األساسية يف التصور اإلسالمي      

 . التصور
عن أيب هريرة   ،   وقد ورد يف صحيح مسلم من حديث العالء بن عبد الرمحن موىل احلرقة عن أبيه              

فنصـفها يل ونصـفها   .  وبني عبدي نصفنيقسمت الصالة بيين : يقول اهللا تعاىل  :  " ع عن رسول اهللا  
وإذا قـال   . محدين عبـدي  : قال اهللا . احلمد هللا رب العاملني   : إذا قال العبد   .. ولعبدي ما سأل  ،  لعبدي

: وإذا قـال . جمدين عبدي: قال اهللا. مالك يوم الدين: فإذا قال. قال اهللا أثين علي عبدي. الرمحن الرحيم 
. اهدنا الصراط املستقيم  : فإذا قال . ذا بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل      ه: قال. إياك نعبد وإياك نستعني   

  .. "  هذا لعبدي ولعبدي ما سأل: قال. صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني
يكشف عن سـر مـن       - بعدما تبني من سياق السورة ما تبني       -  ولعل هذا احلديث الصحيح   

أو ما شاء اهللا أن يرددها كلمـا        ؛  دها املؤمن سبع عشرة مرة يف كل يوم وليلة        أسرار اختيار السورة لريد   
  .. قام يدعوه يف الصالة
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا    عرى اإلميان، والصدعدعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق |
 .الرباءة من الشرك وأهله السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 .ناهج والقوانني واألديان إىل عدل ونور اإلسالمامل العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور

من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار           دعوة إىل طلب العلم الشرعي     |
 ...  أفسدوا الدين ، ولبسوا على املسلمني والرهبان الذين

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

 كل ارمني على اختالف مللهم وحنلـهم         البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،       دعوة إىل  |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             فةدعوة إىل اإلعداد اجلاد على كا      |
 . لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلم وأنصارهم واليهود وأحالفهم

بدين اهللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال مـن           الطائفة الظاهرة القائمة    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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