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أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أال يتجاوز البحث عن ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا إعادة
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البيانات احمللّيّة والعاملية -
نشره ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:
صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث باللغة العربيّة ،و باللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية.
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ،PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر باسم رئيس التحرير.

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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املفاهيم اخلاطئة ملعاني سورة الفاحتة
دراسة تطبيقية (املشكلة واحلل)
Wrong Conceptions about the Meanings of Surat
Al-Faatiha
)An Applied Study (Problem and Solution

إعداد:
د .فهد بن سامل رافع الغامدي
أستاذ التفسري املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة الباحة
الربيد اإللكرتوينDr.fahdrafi@gmail.com :

المفاهيم الخاطئة لمعاني سورة الفاتحة ،دراسة تطبيقية (المشكلة والحل) ،د .فهد بن سالم رافع الغامدي

املستخلص
لقد كرم اهلل البشر بالعقل وجعل عليه مدار التكليف ،وال قوام له يف احلياة إال بفهم
نصوص الشريعة وتطبيقها وفق مراد اهلل ومراد رسوله صلى اهلل عليه وسلم وعلى ذلك
السعادة يف الدارين.
ومن أهم ما جيب فهمه التأكد من صحة فهم املكلفني للقرآن الكرمي والسنة املطهرة،
ويرتك ز فيما كان متعلقا بأركان الدين وخاصة سورة الفاحتة كوهنا ركن أساس يف الصالة
وأفضل سورة يف القرآن وهبا متيزت هذه األمة عن بقية األمم ،وعلى ذلك جاءت هذه
الدراسة لتقف على أهم املفاهيم اخلاطئة ملعاين سورة الفاحتة دراسة تطبيقية ميدانية ،وسعت
الدراسة لشمولية شرائح اجملتمع احمللي اليت بلغت  448شخصا ومشلت جانب الرجال
وجانب النساء مبختلف املراحل العمرية؛ لبيان تركز مشكلة الفهم اخلاطئ يف الفئات العمرية
قيد الدراسة ،وبيان أهم األسباب اليت أدت إىل ذلك ،وإبراز احللول املناسبة اليت تسهم يف
حل تلك املشكلة ،حيث أظهر البحث أن هناك أمهية كبرية للعناية بفئة الشباب من
اجلنسني والرتكيز على فهم معاين سورة الفاحتة لديهم ،ويرتكز كذلك يف اجلانب النسائي
بشكل أكرب حبسب النتائج اليت مت التوصل إليها.
الكلمات المفتاحة :الفاحتة ،دراسة ،تطبيقية ،مشكلة ،احلل.
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Abstract
Allah the All Mighty has dignified mankind by [the innate ability of]
reasoning and made it a condition for legal liability. Man cannot lead a
steadfast life without understanding and applying the texts of Shari‘ah
according to the will of Allah and that of His Messenger –peace and
blessing upon him-. This is what brings breakthrough in this life and the
hereafter.
It is essential to ensure the correct understanding of the Noble Quran
and the Sunnah by the legally liable Muslims. Such understanding often
centers on what is related to pillars of the religion, particularly Surat AlFaatiha which is a basic pillar of the prayer, the most important chapter of
the Qur‘aan, and one of the core peculiarities that distinguishes this Ummah
from other nations. Thus, this study investigates the prevalent wrong
misconceptions about Surat Al-Faatiha through an applied field study. The
study sought comprehensiveness by cutting across different social
categories of the local society which includes 448 persons who represent
men and women of different age categories; to demonstrate the prevalence
of the problem in the studied age categories, and to identify the reasons for
this phenomenon, and to highlight the appropriate solutions for solving the
problem. Hence, the research concluded that it is imperative to give due
attention to youth from both sexes and focusing on their understanding of
Surat Al-Faatiha, and giving more attention to the women, according to the
findings reached through the research.
Key Words:
Al-Miftaahiyyah, Al-Faatiha, study, applied, problem, solution.
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املقدمة:
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه أمجعني،،،
ملا كان العقل مناط التكليف ،وجب على املرء فهم ما يتعبد به ويتقرب به إىل اهلل،
وعلى ذلك جاءت آيات القرآن الكرمي باحلث على التفكر والتدبر وذم من ال يعقل ذلك.
ومما جيب على املرء الوقوف على معانيه وفهمها سورة الفاحتة ،إذ هي أعظم سور
القرآن وأفضلها ،وهبا أقيمت الصالة ،وامنت اهلل هبا على رسوله الكرمي صلى اهلل عليه وسلم،
ومتيزت هبا هذه األمة عن باقي األمم.
وبذلك يتجلى لنا أمهية الفهم الصحيح لسورة الفاحتة لكل فرد مسلم.
ومن هذا املنطلق جاء هذا البحث دراسة ميدانية تطبيقية للوقوف على مدى نسبة
الفهم اخلاطئ لسورة الفاحتة لدى الفئة املستهدفة وبيان أسباب ذلك واحلل املناسب.
مشكلة البحث:
تربز مشكلة البحث يف تكرار أفراد اجملتمع لسورة الفاحتة كل يوم ألكثر من سبع
عشرة مرة دون التأثر مبعناها؛ لقصور الفهم أو خلفاء املعىن على قارئها.
ومتحورت مشكلة البحث يف األسئلة اآلتية:
 )1مااا نساابة فهاام معاااين سااورة الفاحتااة للفئااة املسااتهدفة الفهاام الصااحيح بالنساابة للفهاام
اخلاطئ أو عدم العلم باملعىن؟.
 )2أين يرتكز ضعف فهم معاين الفاحتة يف الفئات العمرية؟.
 )3أين يرتكز ضعف فهم معاين سورة الفاحتة يف جانب الرجال أم النساء؟.
 )4ما أهم املعاين التفسريية لسورة الفاحتة اليت جيب أن نركز عليها يف تعليم اجملتمع؟.
 )5ما أهم األسباب اليت أدت إىل ضعف فهم معاين سورة الفاحتة؟.
 )6ما أهم احللول اليت تعني على فهم معاين سورة الفاحتة وتدبرها؟.
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أهمية البحث:

تنطلق أمهية البحث من اآليت:
 )1كونااه ماان أول األحباااس الاايت تاادرس اجلانااب التطبيقااي امليااداين جلوانااب فهاام معاااين
القرآن الكرمي.
 )2من أول األحباس اليت تتكلم بلغة اإلحصاءات والنساب يف ااال تفساري وفهام معااين
القرآن الكرمي.
 )3إعطاااء إشااارات وتنبيه ااات إىل م ااا جيااب االهتم ااام بااه والتوجااه إلي ااه يف تفسااري وفه اام
معاين سورة الفاحتة.
 )4من أول األحباس اليت تعىن بقياس أثر الطرائق التفسريية املوجودة علاى السااحة حالياا
ومدى تأثريها على اجملتمع.
 )5ماان أول األحباااس الاايت تبااني نسااب فهاام أهاام سااورة يف القاارآن الكاارمي علااى مسااتوى
املراحل العمرية.
 )6معرفة أسباب ضعف فهم معاين سورة الفاحتة.
 )7الوقوف على أهم العالجات الناجحة لفهم سورة الفاحتة بالشكل الصحيح.
أهداف البحث
يف ظل انشغال الناس بوسائل التواصل احلديثة عن تدبر القرآن وفهمه ،وظهور ضعف
واضح يف اجليل احلايل جاءت أهداف هذه الدراسة على النحو اآليت:
 )1السعي إلحياء املنهج النبوي يف تدبر معاين القرآن الكرمي.
 )2إبراز واقع فهم الفئة املستهدفة ملعاين سورة الفاحتة.
 )3معرفة أهم القضايا األساسية واملعاين اهلامة اليت غاب معناها الصحيح عن اجملتمع.
 )4الوقوف على أبرز متطلبات تفسري القرآن الكرمي.
 )5بيان مدى مناسبة الطرق احلالية يف تفسري القرآن الكرمي للفئة املستهدفة.
 )6حصر أسباب الضعف يف فهم معاين سورة الفاحتة.
 )7إجياد أفضل الطرق لعالج مشكلة الضعف يف فهم معاين سورة الفاحتة.
 )8ربط معاين القرآن الكرمي حبياة الفرد واألمة.
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حدود البحث:
يقتصر البحث على دراسة واقع اجملتمع احمللي يف فهم معاين سورة الفاحتة وذلك من
خالل اختيار فئة عشوائية.
منهج البحث:
استخدم الباحث املنهج الوصفي حبصر اجلزئيات وحتليلها ووصفها والتعليق على
أجزاء الدراسة واستنباط النتائج والتوصيات.
الدراسات السابقة:
مل يقف الباحث على دراسات تطبيقية ميدانية لبيان وقع فهم الناس لسورة الفاحتة،
ومجيع ما اطلع عليه الباحث دراسات نظرية موضوعية ،غري أن هناك دراسة حديثة بعنوان:
(ضعف الفهم ملعاين اآليات والكلمات القرآنية املتكررة يف اليوم والليلة -املشكلة واحلل)-
للدكتور عمر بن حممد بن عبد اهلل املديفر ،نشرت يف الة جامعة القصيم العدد ( )1اجمللد
( )12ص( )951-914ذو احلجة 1439ها والفرق بينها وبني الدراسة احلالية اآليت:
 )1ه ااذه الدراس ااة تعت ااب بدراس ااة غال ااب مع اااين س ااورة الفاحت ااة األساس ااية بينم ااا الدراس ااة
السابقة مل تشتمل إال على كلميت (املغضوب عليهم والضالني) من سورة الفاحتة.
 )2اخااتالف الفئااة املسااتهدفة للدراسااة إذ الدراسااة احلاليااة اعتناات جبميااع الفئااات العمريااة
للمجتمااع باادءا ماان ساان البلااوا رجاااال ونساااء سااالف الدراسااة السااابقة اعتناات بفئااة
عمرية واحدة يف مرحلة معينة يف جانب الرجال فقط.
 )3اعتنت هاذه الدراساة بدراساة فهام املعاىن اإلمجاايل آلياات ساورة الفاحتاة بينماا الدراساة
السابقة اعتنت بفهم معىن مفردتني (املغضوب عليهم والضالني) من سورة الفاحتة.
 )4اعتناات الدراسااة احلاليااة مبحاولااة فهاام الواقااع ماان حيااث النتااائج الساالبية (عاادم فهاام
املعااىن) باااإلقرار باااملعىن اخلاااطئ أو عاادم العلاام ،فاااإلقرار علااى صااحة العبااارة اخلاطئااة
خيتلف عن قوله ال أعلام ،وكاذلك اإلقارار بعادم صاحة العباارة الصاحيحة خيتلاف عان
قوله ال أعلم فاألول أشد لكونه جهالا مركبا وجيب االنتباه إليه والثاين أخف.
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خطة البحث
املقدمة واشتملت على مشكلة البحث وأسئلته ،أمهية البحث  ،أهداف البحث،
حدود البحث ،منهج البحث ،الدراسات السابقة ،خطة البحث.
المبحث األول :سورة الفاتحة  ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول  :أمهية سورة الفاحتة.
المطلب الثاني  :أغراض سورة الفاحتة.
المطلب الثالث :الظروف اليت نزلت فيها سورة الفاحتة.
المبحث الثاني  :الدراسة الميدانية التطبيقية ،وفيه سبعة مطالب:
المطلب األول  :عبارات الدراسة.
المطلب الثاني :تطبيق الدراسة
المطلب الثالث :اتمع الدراسة.
المطلب الرابع :طريقة احتساب النسبة يف الدراسة.
المطلب الخامس :أجزاء الدارسة ونتائجها.
المطلب السادس :أسباب ضعف فهم معاين سورة الفاحتة.
المطلب السابع :طرق معاجلة ضعف فهم معاين سورة الفاحتة.
مث ختمت البحث بأهم النتائج والتوصيات.واهلل خري معني وموفق.
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املبحث األول :سورة الفاحتة.
املطلب األول :أهمية سورة الفاحتة
كل ذي لب ،ومن الصعب حصر أمهيتها هنا
لسورة الفاحتة أمهية كربى ال ختفى على ِّ
ولكن حليثيات البحث سأقتصر على ما يسمح به اإلجياز.
()1
من أمهية سورة الفاحتة أهنا كانت من أوىل السور املنزلة وهي مكية باتفاق اجلمهور ،
قال الزركشي رمحه اهلل" :أول ما نزل من اآليات ﱡ ﲅﲆ ﲇﲈﲉ ﲊﱠ [العلق ،]1 :وأول
ما نزل من أوامر التبليغ ﱡ ﲚﲛﲜﱠ [املدثر ، ]1 :وأول ما نزل من السور سورة الفاحتة"(.)2
وجاء يف احلديث أن نزول سورة الفاحتة كان نزوال سالف العادة املعهودة يف نزول
فتح له لنزول سورة
السور؛ إذ نزلت من باب من السماء مل يفتح قط قبل نزوهلا ،وكان أول ٍ
الفاحتة وخواتيم سورة البقرة  ،ونزل هبا ملك مل يأذن اهلل له أن ينزل إىل األرض سابقا وذلك
بيانا لفضلها وأمهيتها كما جاء بيانه يف حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما الذي قال فيه:
بينما جربيل قاعد عند النيب صلى اهلل عليه وسلم ،مسع نقيضا من فوقه ،فرفع رأسه ،فقال:
"هذا باب من السماء فتح اليوم مل يفتح قط إال اليوم ،فنزل منه ملك ،فقال :هذا ملك نزل
إىل األرض مل ينزل قط إال اليوم ،فسلم ،وقال :أبشر بنورين أوتيتهما مل يؤهتما نيب قبلك:
فاحتة الكتاب ،وخواتيم سورة البقرة ،لن تقرأ حبرف منهما إال أعطيته"(.)3
قال القرطيب رمحه اهلل معلقا على احلديث" :فهذا احلديث يدل على أهنا مدنية ،وأن
جربيل مل ينزل هبا ،وليس كذلك ،بل نزل هبا جربيل مبكة ،لقوله تعاىل :ﱡ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ [الشعراء ،]194 – 193 :وهذا يقتضي مجيع القرآن ،فيكون جربيل
( )1حممااد الطاااهر باان حممااد باان عاشااور" ،التحرياار والتن اوير"(.ط باادون ،تااونس :الاادار التونسااية للنشاار،
1984ها).135 :1 ،
( ) 2بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشاي" ،الربهاان يف علاوم القارآن" .حتقياق حمماد أباو الفضال
إبراهيم( ،ط ،1بريوت :دار املعرفة1957 ،م).208 :1،
( )3مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري" ،صاحيح مسالم" .حتقياق حمماد فاؤاد عباد البااقي،
(ط  ،1ب ااريوت :دار إحي اااء ال ارتاس الع اار ) ،كت اااب ص ااالة املس ااافرين وقص اارها  ،ب اااب فض اال الفاحت ااة
وخواتيم سورة البقرة .554 : 1 ،
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عليه السالم نزل بتالوهتا مبكة ،ونزل امللك بفضلها وثواهبا باملدينة ،فتتفق اآلثار"(.)1
ومن أمهية هذه السورة أهنا مل تفرض إال على هذه األمة فهي من خصائصها ،كما
ورد يف حديث أ هريرة رضي اهلل عنه أنه قال :خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على
أ بن كعب وهو يصلي- ....احلديث حىت قال :-قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"والذي نفسي بيده ما أنزل اهلل يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف الزبور وال يف الفرقان مثلها،
وإهنا لسبع من املثاين"(.)2
قال حرب األمة عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما " :فذخرها لكم ،فما أخرجها
ألحد قبلكم"( )3يقصد بذلك سورة الفاحتة.
ومن عظم أمهية وفضل سورة الفاحتة أهنا ُجعلت ركنا يف ركن من أركان اإلسالم ،فعن
عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال« :ال صالة ملن مل
يقرأ بفاحتة الكتاب»(.)4
قال النووي رمحه اهلل " :فيه وجوب قراءة الفاحتة وأهنا متعينة ال جيزئ غريها إال لعاجز
عنها وهذا مذهب مالك والشافعي ومجهور العلماء من الصحابة والتابعني فمن بعدهم"(.)5
( )1حممد بن أمحد القرطيب " ،التذكار يف أفضل األذكار مان القارآن الكارمي"( .ط ،1باريوت :دار الكتاب
العلمية1986 ،م).172 ،
( )2أمحد بن حممد بن حنبل" ،مساند اإلماام أمحاد" .حتقياق :شاعيب األرنااخوط وآخارون( ،ط ،1دمشاق:
مؤسس ااة الرس ااالة2001 ،1421 ،م) 413 : 2 ،؛ حمم ااد ب اان عيس ااى الرتم ااذي" ،س اانن الرتم ااذي".
حتقي ااق :أمح ااد ش اااكر وآخ اارون( ،ط ،2مص اار :مكتب ااة ومطبع ااة مص ااطفى الب ااا احلل اايب1395 ،ه ا ا ،
1975م)  155 :5 ، 2875 ،وقا ااال الرتما ااذي عنا ااه :حا ااديث حسا اان صا ااحيح ،وعقا ااب احملققا ااون
بقوهلم :قال الشيخ األلباين :صحيح.
( )3حممااد باان إدريااس الشااافعي" ،مسااند اإلمااام الشااافعي" .ترتيااب :حممااد عابااد السااندي( ،بااريوت :درا
الكتب العلمية1370 ،ها 1951 ،م) 79 :1 ،؛ أمحد بن احلسني البيهقي" ،معرفة السنن واآلثار".
حتقيق :بعد املعطي أمني قلعجي( ،ط ،1حلب :دار الوعي1412 ،ها 1991 ،م).66 :2 ،
( )4حممد بن إمساعيل البخاري" ،صحيح البخاري" .حتقيق :حممد زهري ناصر( ،ط ،1بريوت :دار طوق
النجاة1422 ،ها ) ،كتاب األذان ،باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها ،يف احلضر
والسفر ،وما جيهر فيها وما خيافت.151 :1 ،756 ،
( )5حمياي الادين ان بان شاارف الناووي" ،املنهااج شارص صااحيح مسالم بان احلجااج"( .ط ،2بااريوت :دار
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املطلب الثاني :أغراض سورة الفاحتة
تضمنت سورة الفاحتة أصول مقاصد القرآن الكرمي ،قال ابن عاشور رمحه اهلل" :وهذه
السورة ُوضعت يف أول السور؛ ألهنا تنزل منها منزل ديباجة اخلطبة أو الكتاب ،مع ما
()1
تضمنته من أصول مقاصد القرآن".
وقال البقاعي رمحه اهلل" :وكانت سورة الفاحتة ّأما للقرآن؛ ألن القرآن مجيعه مفصل
من املها ،فاآليات الثالس األول شاملة لكل معىن تضمنته األمساء احلسىن والصفات
العلى ،فكل ما يف القرآن من ذلك فهو مفصل من جوامعها ،واآليات الثالس األخر من
قوله :ﱡ ﱗ ﱠ شاملة لكل ما يط بأمر اخللق يف الوصول إىل اهلل والتحيز إىل رمحة اهلل
واالنقط اع دون ذلك ،فكل ما يف القرآن منه فمن تفصيل جوامع هذه ،وكل ما يكون وصلة
بني مما ظاهرهن هذه من اخللق ومبدخه وقيامه من احلق فمفصل من آية ﱡ ﱒ ﱓ ﱔ
ﱕﱖﱠ [الفاحتة ]5 :انتهى(.)2
وعلى ذلك جند أن سورة الفاحتة اشتملت على العقيدة والعبادة ومنهج احلياة،
فاستفتحت حبمد اهلل والثناء عليه سبحانه وتعاىل ومتجيده والتعريف باخلالق بذكر أمسائه
وصفاته ،متضمنة معاين التوحيد الثالثة ،فمن رب العاملني يؤخذ توحيد الربوبية ،ومن لفظ
اجلاللة "اهلل" يؤخذ توحيد األلوهية ،وكذلك من لفظ "إياك نعبد" ،فهي تدور على معىن
إفراد العبادة هلل وحده ،وتضمنت توحيد األمساء والصفات كما دل على ذلك معىن احلمد
وقوله تعاىل:ﱡ ﱋﱌﱍﱠ(.)3
وأثبتت السورة يوم البعث واجلزاء واحلساب يف قوله تعاىل :ﱡ ﱒ ﱓ ﱔ
=

إحياء الرتاس العر 1392 ،ها).102 :4 ،
( )1ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".135 :1 ،
( )2إب اراهيم ب اان عم اار ب اان أ بك اار البق اااعي " ،نظ اام ال اادرر يف تناس ااب اآلي ااات والس ااور"( .الق اااهرة :دار
الكتاب اإلسالمي).52 : 1 ،
( )3عبد الرمحن بن ناصر السعدي" ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان" .حتقيق  :عبد الرمحن بن
معال اللو ق( ،ط ،1دمشق ،مؤسسة الرسالة1420 ،ها ) ،ص .39 ،بتصرف.
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ﱕﱖﱠ [الفاحتة ]5 :مما يبعث على اخلوف واالستعداد ليوم املعاد واجلزاء ،وهو أمر أساس
يف غرس العقيدة الصحيحة يف قلوب البشر ،وكثريا ما يقرتن اإلميان باهلل مع اليوم اآلخر يف
سياقات القرآن الكرمي.
وبذلك تكون السورة اشتملت على أركان العبادة وهي :احملبة وتؤخذ من قوله تعاىل:
ﱡ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ [الفاحتة ،]2 :والرجاء من قوله تعاىل :ﱡ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ ،واخلوف من
قوله تعاىل :ﱡ ﱎﱏﱐﱑ ﱠ [الفاحتة.]4 :
وتضمنت معىن اإلخالص يف قوله تعاىل :ﱡ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ فتقدمي
املفعول للحصر والتخصيص ،وفيه داللة على االعرتاف بعبودية اهلل تعاىل وحده والتربخ من
الشرك ،وتقدمي ماهو مقدم على غريه ،وتنبيها للعبد أن هذا هو اهلدف األمسى من خلق
اإلنس واجلن(.)1
وتضمنت السورة تعريف العباد بالطريق الصحيح للعبادة ،فقال تعاىل طالبا من عباده
أن يدعوه هبذا الدعاء العظيم ﱡ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ [الفاحتة ،]6 :فاملطلوب من
اإلنسان من حني سن التكليف حىت خروجه من هذه احلياة أن يبقى على هذا الصراط
املستقيم ،والبقاء على هذا الصراط املستقيم ال يكون إال بالثبات ،وطلب املزيد منه ،وسؤال
اهلل اختيار خري األمور وأنفعها فيما يستجد من أحداس ومسائل.
وبينت السورة بعد ذلك أن هذا الطريق املستقيم هو طريق الذين أنعم اهلل عليهم من
النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا(.)2
مث حذرت السورة من طرق الضالل والغضب وهي العلم بال عمل أو العمل بال علم،
فجاء الرتغيب بطلب الثبات والتوفيق للعلم الصحيح والعمل املخلص هلل والتحذير من طرق
الغواية والضالل.
وهبذا تكون سورة الفاحتة حوت أهم مقاصد القرآن األساسية وتناولت أصول الدين.
( )1شااهاب الاادين حممااود باان عبااد اهلل األلوسااي" ،روص املعاااين يف تفسااري القاارآن العظاايم والساابع املثاااين".
حتقيق :علي عبد الباري عطية( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،ها) .90 : 1 ،بتصرف.
( )2أبااو الفااداء إمساعياال باان عماار باان كثااري" ،تفسااري القاارآن العظاايم" .حتقيااق :سااامي باان حممااد سااالمة،
(ط ،2الرياض :دار طيبة للنشر والتوزيع1420 ،ها 1999 ،م) .140 : 1 ،بتصرف.
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املطلب الثالث :الظروف اليت نزلت فيها سورة الفاحتة
نزلت سورة الفاحتة على القول الراجح يف العهد املكي ،وكانت من أوىل السور املنزلة،
ويدل على ذلك قوله تعاىل  :ﱡ ﲬ ﲭ ﲮﲯﲰ ﱠ [احلجر ]87 :يف سورة احلجر
وهي مكية بإمجاع ،كما أنه مل ُ فظ أن صالة أقيمت بغري سورة الفاحتة ،وفرض الصالة كان
يف حادثة االسراء واملعراج وكانت احلادثة يف العهد املكي(.)1
وسبق معنا أن الفاحتة نزلت كذلك يف املدينة( )2ومما سبق يتبني أن الفاحتة نزلت نزوال
أوليا يف العهد املكي ،وذلك العهد الذي ما كان أحوج فيه الصحابة لطلب الثبات على
احلق ،وقبل ذلك معرفة الرب تبارك وتعاىل حق املعرفة وتوحيده والثناء عليه مبا هو أهل له
سبحانه وتعاىل.
فكانت سورة الفاحتة يف العهد املكي ،تذكريا هلم بربوبيته جل يف عاله ،وأن األقدار
الكونية يف هذه الدنيا تسري بأمره وإذنه من نصر وهزمية ،وعز وذل ،وفقر وغىن ...وهو على
كل شيء قدير ،وبينت ما جيب عليهم جتاه ذلك بالعمل باألقدار الشرعية اليت ارتضاها تبارك
وتعاىل من االلتزام بعبوديته وحده واتباع صراط من أنعم عليهم ،وسؤال اهلل الثبات على ذلك،
والتحذير من طرق الغواية والضالل املتمثلة يف العلم بدون عمل أو عمل بدون علم.
ويف طي ذلك بيان للصحابة رضوان اهلل عليهم أن امل ْلك احلقيقي هلل تعاىل ،ففي
تكرار قوله :ﱡ ﱎﱏﱐﱑ ﱠ [الفاحتة ]4 :يف كل ركعة يستشعر اإلنسان أن امللك احلقيقي
هلل ويتذكر أن ما كان وما صار بأمر اهلل فيعرف عظم رمحات اهلل ،قال تعاىل  :ﱡ ﱷ ﱸ
ﲋﲍﲎﲏ
ﲌ
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ

ﲐﲑﲒﱠ [آل عمران.]26 :
فاملتأمل يف هذه السورة جيد نزوهلا مرتني مرة يف حال ضعف املسلمني وقلة حيلتهم،
ومرة يف مرحلة قوهتم واجتماع كلمتهم ،إشارة ألمهيتها يف حياة اإلنسان وأن استشعار معناها
من أهم ما يفتح للنفس البشرية.
( )1القرطيب " ،اجلامع ألحكام القرآن".115 :1 ،
( )2ينظر  :املطلب األول من املبحث األول.
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املبحث الثاني  :الدراسة امليدانية التطبيقية.
إن فهم القرآن الكرمي وتدبر معانيه من األمهية مبكان ليكون سلوكا عمليا يف حياة
املسلم ،والقراءة بدون فهم للمعىن جيعل النفس بعيدة كل البعد عن الطريق الصحيح قال
تعاىل :ﱡ ﲀﲁﲂﱠ [حممد.]24 :
ولألمهية البالغة لسورة الفاحتة وفهم معانيها ،وأمهية الوقوف على املفاهيم اخلاطئة اليت
قد تكون نتيجة للبعد عن كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم أو انشغال الناس
مبستجدات احلياة ،أو ارتباط فهم األلفاظ يف سورة الفاحتة بألفاظ أخرى مشاهبة ال تتفق مع
سياق سورة الفاحتة ومعانيها جرى إعداد هذه االستبانة لبيان حجم املشكلة من وجود
املفاهيم اخلاطئة يف سورة من أهم سور القرآن الكرمي فظها الصغري والكبري والذكر واألنثى،
وال يقام اإلسالم إال هبا.
املطلب األول  :عبارات الدراسة.
اقتصر البحث على ثنيت عشرة عبارة اشتملت على أهم املعاين األساسية لسورة
الفاحتة وهي:
 )1ﱡ ﱆﱇﱈﱉﱊ ﱠ تضمنت الثناء على اهلل سبحانه وتعالى.
قال القرطيب رمحه اهلل " :احلمد يف كالم العرب معناه الثناء الكامل ،واأللف والالم
الستغراق اجلنس من احملامد ،فهو سبحانه يستحق احلمد بأمجعه إذ له األمساء احلسىن
والصفات العال"(.)1
وقال ابن تيمية رمحه اهلل " :واحلمد ضد الذم ،واحلمد خرب مبحاسن احملمود مقرون
مبحبته ،والذم خرب مبساوئ املذموم مقرون ببغضه ،فال يكون محد حملمود إال مع حمبته ،وال
يكون ذم ملذموم إال مع بُغضه ،وهو  -سبحانه  -له احلمد يف األوىل واآلخرة.)2(".
( )1القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".133 :1 ،
( )2أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية" ،منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية" ،حتقيق:
حممد رشاد سامل( ،ط ،1الرياض :جامعة اإلمام حممد بن سعود1406 ،ها 1986 ،م).404 :5 ،
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قال السعدي رمحه اهلل  " :الثناء على اهلل بصفات الكمال ،وبأفعاله الدائرة بني
الفضل والعدل ،فله احلمد الكامل ،جبميع الوجوه.)1(".
 )2ﱡ ﱁﱂﱠ لالبتداء بها عند القراءة وال أثر وال معنى لها في نفسي.
البدء باسم اهلل من األدب الذي أوحاه اهلل إىل نبيه يف أول دعوته ﱡ ﲅ ﲆ ﲇﲈ
ﲉﲊﱠ [العلق ]1:وجاء البدء باسم اهلل يف غالب أوقات املسلم ويف ااالت عدة عند املدخل
واملخرج واملأكل واملشرب والصالة وقراءة القرآن ...ومعرفة ما تدل عليه من أهم األمور اليت
جيب على املرء أن تكون عالقة يف ذهنه وليس كلمة تتلى أو تقرأ فحسب.
قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب عند تفسريها " :أدخل يف هذا األمر من قراءة أو
دعاء أو غري ذلك ﱡ ﱁ ﱂ ﱠ ال حبويل وال بقويت ،بل أفعل هذا األمر مستعينا باهلل ،متربكا
بامسه تبارك وتعاىل ،هذا يف كل أمر تسمي يف أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا ،فإذا
أحضرت يف نفسك أن دخولك يف القراءة باهلل مستعينا به ،متربئا من احلول والقوة ،كان هذا
أكرب األسباب يف حضور القلب ،وطرد املوانع من كل خري"(.)2
وحذف العامل يف ﱡ ﱁ ﱂ ﱠ ؛ ألنه موطن ال ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر اهلل،
ُ
وليكون املبدوء به اسم اهلل ،وليكون اللفظ مطابقا ملقصود اجلنان ،فال يكون يف القلب إال
)(3
اهلل وحده فكما جترد ذكره يف قلب املصلي جترد ذكره يف لسانه
 )3أكرر سورة الفاتحة في كل ركعة؛ ألنها ركن من أركان الصالة وال أدرك سر هذا التكرار.
ملا كانت الصالة أساس الدين وجب على املسلم الوقوف على ما ال يسعه جهله من
معاين الصالة ،فإن القلب ال يكون حاضرا إال إذا فهم املعىن السيما إذا كان ذلك متعلقا
بركن من أركان الصالة وبأعظم سورة يف القرآن الكرمي ،و فظها كل مسلم على وجه
( )1السعدي " ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان".39 ،
( )2حممد بن عبد الوهاب" ،تفسري سورة الفاحتة" .حتقيق :فهاد بان عباد الارمحن الروماي( ،ط ،4الريااض:
مكتبة التوبة1418 ،ه1997 ،م).22 ،
( )3حممااد باان أ بكاار باان أبااوب اباان القاايم اجلوزيااة" ،باادائع الفوائااد"(.بريوت :درا الكتاااب العاار ): 1 ،
 .25بتصرف.
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اخلليقة ،ويكررها يف كل يوم مبا ال يقل عن سبع عشرة مرة قراءة أو مساعا ،وال يكون طريقه
إىل اجلنة إال هبا ،ومل يثبت يف فضائل شيء من سور القرآن مثل ما ثبت يف فضلها( )1قال
القرطيب رمحه اهلل  ":ويف الفاحتة من الصفات ما ليس لغريها ،حىت قيل :إن مجيع القرآن فيها،
وهي مخس وعشرون كلمة تضمنت مجيع علوم القرآن ،ومن شرفها أن اهلل سبحانه قسمها
بينه وبني عبده ،وال تصح القربة إال هبا ،وال يلحق عمل بثواهبا ،وهبذا املعىن صارت أم القرآن
العظيم"(.)2
 )4رحمة اهلل العامة يدخل فيها المؤمنون وال يدخل فيها الكافرون.
قال القرطيب رمحه اهلل  " :الرمحن" خاص االسم عام الفعل ،و" الرحيم" عام االسم
خاص الفعل ،هذا قول اجلمهور ،قال أبو علي الفارسي ":الرمحن" اسم عام يف مجيع أنواع
الرمحة ،خيتص به اهلل" .والرحيم" إمنا هو يف جهة املؤمنني ،كما قال تعاىل ﱡ ﳠ ﳡ ﳢ
ﳣ ﱠ [األحزاب ]43 :وقال العرزمي ":الرمحن" جبميع خلقه يف األمصار ونعم احلواس والنعم
العامة ،و" الرحيم" باملؤمنني يف اهلداية هلم ،واللطف هبم"(.)3
وقال الشنقيطي يف األضواء"" :الرمحن" هو ذو الرمحة الشاملة جلميع اخلالئق يف
الدنيا ،وللمؤمنني يف اآلخرة ،والرحيم ذو الرمحة للمؤمنني يوم القيامة .وعلى هذا أكثر
العلماء ،ويف كالم ابن جرير ما يفهم منه حكاية االتفاق على هذا ،ويف تفسري بعض
السلف ما يدل عليه ،كما قاله ابن كثري"(.)4
وفهم التايل للقرآن معىن رمحة اهلل العامة ودخول املخلوقات فيها جييب عن عدة
تساخالت يف الذهن ،كقول القائل :ملاذا من يعصي اهلل ينعم بنعمة اهلل؟ وحنو ذلك.
( )1طااه عاباادين محااد" ،دراسااات يف هاادايات سااورة الفاحتااة"( ،ط ،1الاادمام :مكتبااة املتناايب1435 ،ه اا،
.24 ،)2014
( )2القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".110 :1 ،
( )3القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن" .105 : 1 ،
( )4حممااد األمااني باان حممااد املختااار الشاانقيطي" ،أضاواء البيااان يف إيضاااص القاارآن بااالقرآن"( .بااريوت :دار
الفكر للطباعة والنشر1415 ،ها 1995 ،م) .5 :1
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 )5ﱡ ﱎﱏﱐﱑ ﱠ تضمنت تهديدا ووعيدا.
الدِّين احلساب واجملازاة باألعمال ،ومنه« :كما تدين تدان» أي :مالك أمور العاملني
كلها يف يوم الدين ،وختصيصه باإلضافة إما لتعظيمه وهتويله ،أو لبيان تفرده تعاىل بإجراء
()1
األمر وفصل القضاء فيه.
قال الواحدي عند تفسريها  ":قاضي يوم اجلزاء واحلساب ألنَّه متفرد يف ذلك اليوم
باحلكم"( )2وجاء يف التسهيل " :هو يوم القيامة ويصلح هنا يف معاين احلساب واجلزاء
والقهر ،ومنه إنا ملدينون"(. )3
وقال ابن القيم رمحه اهلل " :من ذكر «يوم الدين» فإنه اليوم الذي يدين اهلل العباد فيه
بأعماهلم ،فيثيبهم على اخلريات ،ويعاقبهم على املعاصي والسيئات ،وما كان اهلل ليعذب
أحدا قبل إقامة احلجة عليه ،واحلجة إمنا قامت برسله وكتبه.
وهبم استحق الثواب والعقاب ،وهبم قام سوق يوم الدين ،وسيق األبرار إىل النعيم،
والفجار إىل اجلحيم"(.)4
 )6ﱡ ﱒﱓ ﱠ تضمنت معنى البراءة من الشرك وأهله.
الشيطان قاعد البن آدم باملرصاد يأمر بالشرك ،والنفس تطيعه يف ذلك ،فال تزال
النفس تلتفت إىل غري اهلل ،إما خوفا منه ،أو رجاء له ،فال يزال العبد مفتقرا إىل ختليص
توحيده من شوائب الشرك( )5قال ابن كثري رمحه اهلل عند تفسري هذه اآلية " :وقدم املفعول
( )1حممااد مجااال الاادين باان حممااد القااامسي" ،حماساان التأوياال" .حتقيااق :حممااد باساال عيااون السااود( ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ها) .228 :1
( )2علي بن أمحاد حمماد الواحادي" ،الاوجيز يف تفساري الكتااب العزياز" .حتقياق :صافوان عادنان داوودي،
(ط ،1بريوت :الدار الشامية1415 ،ها ) .88 ،
( )3حممد بن أمحد بن محد ابن جزي الكليب" ،التسهيل لعلوم التنزيل" .حتقيق  :عبد اهلل اخلالدي( ،ط،1
بريوت :شركة دار اآلرقم بن أ األرقم1416 ،ها ) .65 :1
( )4حممااد باان أ بكاار باان أيااوب اباان قاايم اجلوزيااة" ،تفسااري القاارآن الكاارمي" .حتقيااق :مكتااب الدراسااات
والبحوس العربية واإلسالمية( ،ط ،1بريوت :دار ومكتبة اهلالل1410 ،ها ).12 ،
( )5القامسي" ،حماسن التأويل".230 :1 ،
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وهو "إياك"  ،وكرر؛ لالهتمام واحلصر ،أي :ال نعبد إال إياك ،وال نتوكل إال عليك ،وهذا
هو كمال الطاعة ،والدين يرجع كله إىل هذين املعنيني ،وهذا كما قال بعض السلف :الفاحتة
سر القرآن ،وسرها هذه الكلمة :ﱡ ﱒ ﱓ ﱔﱕﱖ ﱠ [الفاحتة ]5 :فاألول تربخ من
الشرك ،والثاين تربخ من احلول والقوة ،والتفويض إىل اهلل عز وجل"(.)1
وقال األلوسي " :قال ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما :معناه ال نعبد غريك وهو
حقيقي ال يستدعي رد خطأ املخاطب ،واملقصود منه التربئة عن الشرك وتعريض باملشركني،
وتقدمي ما هو مقدم يف الوجود ،فإنه تعاىل مقدم على العابد والعبادة ذاتا فقدم وضعا ليوافق
الوضع الطبع ،وتنبيه العابد من أول األمر على أن املعبود هو اهلل تعاىل احلق فال يتكاسل يف
التعظيم وال يلتفت ميينا ومشاال( )2وقال ابن عاشور  " :فإهنا تضمنت أصوال عظيمة :أوهلا
التخلية عن التعطيل والشرك مبا تضمنه ﱡ ﱒﱓﱠ"(.)3
 )7ﱡ ﱔﱕﱖﱠ تضمنت معنى التبرؤ من الحول والقوة.
بعد جتديد املسلم لإلخالص بقوله ﱡ ﱒ ﱓ ﱠ جيدد عجزه واحتياجه ويتربأ من
حوله وقوته بقوله  :ﱡ ﱔﱕﱖﱠ وحتقق أنه ما تيسرت طاعة إال بإعانة اهلل له ،وأن
هلل املنة إذ وفقه لطاعته واستخدمه لعبادته وجعله أهال ملناجاته(.)4
قال الطاهر ابن عاشور " :الثاين التخلي عن خواطر االستغناء عنه بالتربي من احلول
والقوة جتاه عظمته مبا تضمنه ﱡ ﱔﱕﱖﱠ"(.)5

( )1ابن كثري" ،تفسري القرآن العظيم".135 :1 ،
( )2األلوسي" ،روص املعاين".90 : 1 ،
( )3ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".152 : 1 ،
( )4حممد بن حممد الغازايل" ،إحيااء علاوم الادين"( .ط ،1باريوت :دار ابان حازم1426 ،ه ا 2005 ،م)،
 .198 :1بتصرف
( )5ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".152 :1 ،
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 )8المقص ووود بالصو وراي المس ووتقيم ف ووي ول ووه تع ووالى  :ﱡ ﱗ ﱘﱙﱚﱠ ه ووو
الصراي المستقيم في اآلخرة كما جاء وصفه في الحديث الشوري ،،الوذي جواء فيوه
"فيضرب الصراي بين ظهراني جهنم"(.)1
قال ابن عطية بعد أن ساق األقوال يف املراد بالصراط  " :وجيتمع من هذه األقوال
كلها أن الدعوة إمنا هي يف أن يكون الداعي على سنن املنعم عليهم من النبيني،
والصديقني ،والشهداء ،والصاحلني يف معتقداته ،ويف التزامه ألحكام شرعه ،وذلك هو
مقتضى القرآن واإلسالم ،وهو حال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصاحبيه ،وهذا الدعاء
"اهدنَا"
إمنا أمر به املؤمنون وعندهم املعتقدات وعند كل واحد بعض األعمال ،فمعىن قوهلم ْ
في ما هو حاصل عندهم طلب التثبيت والدوام ،وفيما ليس حباصل إما من جهة اجلهل به أو
التقصري يف احملافظة عليه طلب اإلرشاد إليه"(.)2
قال ابن كثري رمحه اهلل عند تفسري هذه اآلية " :مث اختلفت عبارات املفسرين من
السلف واخللف يف تفسري الصراط ،وإن كان يرجع حاصلها إىل شيء واحد ،وهو املتابعة هلل
وللرسول ...وكل هذه األقوال صحيحة ،وهي متالزمة ،فإن من اتبع النيب صلى اهلل عليه
وسلم ،واقتدى باللذين من بعده أ بكر وعمر ،فقد اتبع احلق ،ومن اتبع احلق فقد اتبع
اإلسالم ،ومن اتبع اإلسالم فقد اتبع القرآن ،وهو كتاب اهلل وحبله املتني ،وصراطه املستقيم،
فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ،وهلل احلمد"(.)3
ومل يقف الباحث على قول أن املراد بالصراد املستقيم يف سورة الفاحتة هو الصراط
املنصوب على ظهر جهنم.

( )1البخاري" ،صحيح البخاري" ،كتاب األذان ،باب فضل السجود ،حديث .160 : 1 ، 806
( )2عباد احلااق باان غالاب اباان عطيااة" ،احملارر الااوجيز يف تفسااري الكتااب العزيااز" .حتقيااق :عباد السااالم عبااد
الشايف حممد( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1422 ،ه.74 :1 ) ،
( )3ابن كثري" ،تفسري القرآن" .137 :1 ،
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 )9معنووى "اهوودنا" أي دلنووا وأرنوودنا وهووذا يؤيوود أننووا لسوونا علووى الص وراي المسووتقيم فووي
الدنيا وإنما نسأل اهلل في كل ركعة أن يدلنا عليه.
كثريا ما يُطرص سؤال عن كيفية سؤال املؤمن اهلداية يف الصالة وهو متصف هبا،
وهذا ألن بعضهم قد يُشكل عليه ويظن أنه ليس على الصراط املستقيم ،قال ابن كثري رمحه
اهلل  " :فإن قيل :كيف يسأل املؤمن اهلداية يف كل وقت من صالة وغريها ،وهو متصف
بذلك؟ فهل هذا من باب حتصيل احلاصل أم ال؟.
فاجلواب :أن ال ،ولوال احتياجه ليال وهنارا إىل سؤال اهلداية ملا أرشده اهلل إىل ذلك؛
فإن العبد مفتقر يف كل ساعة وحالة إىل اهلل تعاىل يف تثبيته على اهلداية ،ورسوخه فيها،
وتبصره ،وازدياده منها ،واستمراره عليها ،فإن العبد ال ميلك لنفسه نفعا وال ضرا إال ما شاء
اهلل ،فأرشده تعاىل إىل أن يسأله يف كل وقت أن ميده باملعونة والثبات والتوفيق ،فالسعيد من
وفقه اهلل تعاىل لسؤاله؛ فإنه تعاىل قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه ،وال سيما املضطر
احملتاج املفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار ،وقد قال تعاىل :ﱡ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
ﱺﱠ [النساء ،]136 :فقد أمر الذين
ﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸﱹ ﱻ
آمنوا باإلميان ،وليس يف ذلك حتصيل احلاصل؛ ألن املراد الثبات واالستمرار واملداومة على
األعمال املعينة على ذلك ،واهلل أعلم.
وقال تعاىل آمرا لعباده املؤمنني أن يقولوا :ﱡ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﳅﳇﳈﳉﳊﱠ [آل عمران ]8 :وقد كان الصديق رضي اهلل عنه يقرأ هبذه اآلية يف الركعة
ﳆ
الثالثة من صالة املغرب بعد الفاحتة سرا ،فمعىن قوله تعاىل :ﱡ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ
()1
استمر بنا عليه وال تعدل بنا إىل غريه".
 )10المغضوب عليهم والضالون هم طوائ ،كانت فوي عهود رسوول اهلل صولى اهلل عليوه
وسلم ولما استقر اإلسالم انتهت تلك الطوائ ،ولم يعد لها وجود.
اختلف املفسرون يف تفسري املغضوب عليهم والضالني ،فمنهم من ذهب إىل أن
املغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى( )2قال ابن أ حامت" :وال أعلم بني املفسرين يف
( )1ابن كثري" ،تفسري القرآن".139 :1 ،
( )2منصور بن امد السمعاين" ،تفسري القرآن" .حتقيق :ياسر بن إباراهيم وآخارون( ،ط ،1الريااض :دار
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هذا احلرف اختالفا"( )1وقال السمرقندي" :وقد أمجع املفسرون أن املغضوب عليهم أراد به
اليهود ،والضالني أراد به النصارى"(.)2
ومنهم من قال :إ ن ذلك عام يشمل كل من اتصف بتلك الصفات قال ابن عاشور
رمحه اهلل " :وليس يلزم اختصاص أول الوصفني باليهود والثاين بالنصارى فإن يف األمم
أمثاهلم وهذا الوجه يف التفسري هو الذي يستقيم معه مقام الدعاء باهلداية إىل الصراط
املستقيم ولو كان املراد دين اليهودية ودين النصرانية لكان الدعاء حتصيال للحاصل فإن
اإلسالم جاء ناسخا هلما.
ويشمل املغضوب عليهم والضالون فرق الكفر والفسوق والعصيان ،فاملغضوب عليهم
جنس للفرق اليت تعمدت ذلك واستخفت بالديانة عن عمد أو عن تأويل بعيد جدا،
والضالون جنس للفرق اليت أخطأت الدين عن سوء فهم وقلة إصغاء وكال الفريقني مذموم
ألننا مأمورون باتباع سبيل احلق وصرف اجلهد إىل إصابته ،واليهود من الفريق األول
والنصارى من الفريق الثاين ،وما ورد يف األثر مما ظاهره تفسري املغضوب عليهم باليهود
والضالني بالنصارى فهو إشارة إىل أن يف اآلية تعريضا هبذين الفريقني اللذين حق عليهما
هذان الوصفان؛ ألن كال منهما صار علما فيما أريد التعريض به فيه"(.)3
وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل " :وكثري من الناس إذا رأى يف التَّفسري َّ
أن
اليهود مغضوب عليهم و َّ
ظن اجلاهل أن ذلك خمصوص هبم ،وهو يُقّر
أن النصارى ضالونَّ ،
)(4
َّ
الصفات" .
ويتعوذ من طريق أهل هذه ِّ
فارض عليه أن يدعو هبذا الدُّعاءَّ ،
أن ربَّه ٌ
=

الوطن1418 ،ها 1997 ،م) .39 :1
( )1عبااد الاارمحن باان حممااد اباان أ حااامت" ،تفسااري القاارآن العظاايم" .حتقيااق :أسااعد حممااد الطيااب( ،ط،3
السعودية ،مكتبة نزار مصطفى الباز1419 ،ها ) .31 :1
( )2نصاار باان حممااد باان أمحااد الساامرقندي" ،حباار العلااوم" .حتقيااق :علااي حممااد معااوض وآخاارون( ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1413 ،ها 1993 ،م) .83 :1
( )3ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".196 :1 ،
( )4حممد بن عبد الوهاب" ،تفسري الفاحتة" 43 ،
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 )11احتوت سورة الفاتحة على معان عقدية.
اشتملت سورة الفاحتة على املعاين العقدية األساسية والرد على الفرق الضالة ،قال ابن
القيم رمحه اهلل " :وحنن بعون اهلل ننبه على هذا بالكالم على فاحتة الكتاب وأم القرآن ،وعلى
بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه املطالب ،وما تضمنته من الرد على مجيع طوائف أهل
البدع والضالل"(.)1
وقال السعدي رمحه اهلل" :فهذه السورة على إجيازها ،قد احتوت على ما مل حتتو عليه
سورة من سور القرآن ،فتضمنت أنواع التوحيد الثالثة :توحيد الربوبية يؤخذ من قوله:
ﱡﱈﱉﱊ ﱠ .
وتوحيد اإلهلية وهو إفراد اهلل بالعبادة ،يؤخذ من لفظ :ﱡاللَّهﱠ ومن قوله :ﱡﱒﱓﱠ
وتوحيد األمساء والصفات ،وهو إثبات صفات الكمال هلل تعاىل ،اليت أثبتها لنفسه ،وأثبتها له
احلَ ْم ُد ﱠ كما تقدم،
رسوله من غري تعطيل وال متثيل وال تشبيه ،وقد دل على ذلك لفظ ﱡ ْ
يمﱠ؛ ألن ذلك ممتنع بدون الرسالة.
وتضمنت إثبات النبوة يف قوله :ﱡ ْاهدنَا ِّ
الصَرا َط الْ ُم ْستَق َ
وإثبات اجلزاء على األعمال يف قوله :ﱡ ﱎﱏﱐﱑ ﱠ وأن اجلزاء يكون بالعدل؛
ألن الدين معناه اجلزاء بالعدل.
وتضمنت إثبات القدر ،وأن العبد فاعل حقيقة ،خالفا للقدرية واجلربية ،بل تضمنت
الرد على مجيع أهل البدع والضالل يف قوله :ﱡ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ؛ ألنه معرفة احلق
والعمل به ،وكل مبتدع وضال فهو خمالف لذلك.
وتضمنت إخالص الدين هلل تعاىل ،عبادة واستعانة يف قوله :ﱡ ﱒ ﱓ ﱔ
()2
ﱕﱖﱠ فاحلمد هلل رب العاملني".
 )12تضمنت سورة الفاتحة معاني األخالق الحميدة.
األخالق احلميدة جزء أساس من الدين القومي قال تعاىل  :ﱡﲋﲌﲍﲎﲏﱠ [القلم]4 :
( )1حممد بن أ بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزياة" ،مادارج الساالكني باني مناازل إيااك نعباد وإيااك نساتعني" .حتقياق:
حممد املعتصم باهلل البغدادي( ،ط ،3بريوت :دار الكتاب العر 1416 ،ها 1996 ،م).30 :1 ،
( )2السعدي " ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان". 39 ،
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وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم "إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق"( )1واألخالق هي تعامل العبد
مع ربه ونبيه ونفسه واتمعه ،والفاحتة جاءت هبذا األساس فمن "الرمحن الرحيم" يتعلم مفاهيم
الرمحة ومن "مالك يوم الدين" العدل والوفاء بني الناس ومن "إياك نعبد" يؤخذ الذل واالنقياد هلل
ونفي االستكبار والعبادة من أعظم األخالق اليت جيب على املسلم استشعارها وفعلها.
املطلب الثاني :تطبيق الدراسة
يلحظ املتصفح للتاريخ أن األمة كلما ابتعدت عن زمن الرسول الكرمي زادت حاجتها
لتفسري القرآن الكرمي وبيان فهمه.
ويف ظل االتساع املعريف التقب واتصال العامل بعضه ببعض أضحى من األمهية مبكان
االلتفات إىل مدى فهم الناس لدينهم وعقيدهتم وساصة ما كان متعلقا بأصوهلا.
ضعف شدي ٌد يف فهم معاين سورة الفاحتة يؤثر
ومن خالل التدريس والتعليم لوحظ
ٌ
سلبا على توجهات أبناء اجملتمع ،وثباهتم على عقيدهتم.
وألجل بيان ذلك علميا مت تصميم استبانة موجهة للفئة املستهدفة وفق اآليت:
املطلب الثالث :جمتمع الدراسة :
مت تطبيق الدراسة على عينة عشوائية من اجملتمع احمللي مبختلف فئاته العمرية،
وكانت على أربعة مستويات:
األول  :من سن البلوا إىل سن مخس وعشرين سنة وهي يف الدراسة فئة مخس
وعشرين سنة فأقل وهذه الفئة تشمل الطالب والطالبات يف املرحلتني الثانوية واجلامعية.
الثاني :من سن ست وعشرين سنة حىت سن تسع وثالثني سنة ،وهذه تتضمن فرتة
العطاء والعمل.
()2

( )1أمح ااد ب اان عم اارو ب اان عب ااد اخل ااالق املع ااروف ب ااالبزار" ،مس ااند الب ازار" .حتقي ااق :حمف ااوظ ال اارمحن زي اان اهلل
وآخرون( ،ط ،1املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكام .364 : 15 ،)2009 ،؛ ناور الادين علاي بان
أ بك اار اهليثم ااي" ،ام ااع الزوائ ااد ومنب ااع الفوائ ااد"( .ب ااريوت :دار الفك اار1412 ،ه ا ا :8 ،)1992 ،
 ،299وقال اهليثمي  :رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح.
( )2مشلت العينة خمتلف مدن اململكة العربية السعودية.
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الثالث  :من سن أربعني سنة حىت سن مخس ومخسني سنة وتتضمن هذه الفرتة كمال
النضج.
الرابع  :أكرب من سن مخس ومخسني سنة ،وهذه الفرتة العمرية يغلب عليها اخلربة
الكافية يف احلياة ومرحلة التقاعد من العمل.
وبلغت عينة الدراسة ( 448فردا) ونسبها على اآليت:
منوذج ()1
الفئة العمرية

نسبة

نسبة

الذكور

اإلناث

النسبة الموزونة من  100التي تبنى
عليها الدراسة بناء على النسب السابقة
نسبة اإلناث
نسبة الذكور

 25سنة فأقل

14.51%

8.04%

26.00%

18.19%

من  26سنة إىل  39سنة

14.06%

14.96%

25.20%

33.85%

من  40سنة إىل  55سنة

21.43%

15.40%

38.41%

34.84%

أكرب من  55سنة

5.80%

5.80%

10.39%

13.12%

النسبة الكلية

55.80%

44.20%

100%

100%

املطلب الرابع :طريقة احتساب النسبة يف الدراسة:
أوال :يعرب عن اإلجابة الصحيحة بالنتيجة اإليجابية ،ويعرب عن اإلجابة اخلاطئة أو
اإلجابة با ال أعلم بالنتيجة السلبية.
ثانيا :تضمنت جداول الدراسة اآليت:
مثال عبارة (( :الحمد هلل رب العالمين)) تضمنت الثناء على اهلل سبحانه وتعاىل.
العمر

الجنس

موافق

غير موافق أو ال أعلم

غير موافق

الفئ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
العمرية

رجل/امرأة

نسبة
اإلجابة
اإلجيابية

هنا توضع النسبة اإلمجالية
لإلجابة السلبية
(غري موافق  +ال أعلم)

إجابة سلبية

أو
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إجاب ا ا ا ا ا ا ا ااة
سلبية
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مثال عبارة  :رحمة اهلل العامة يدخل فيها المؤمنون وال يدخل فيها الكافرون.
العمر2

الجنس

غير موافق

موافق أو ال أعلم

موافق

الفئ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
العمرية

رجل/امرأة

نسبة
اإلجابة
اإلجيابية

هنا توضع النسبة اإلمجالية
لإلجابة السلبية
(موافق+ال أعلم)

إجابة سلبية

ال أعلم
إجاب ا ا ا ا ا ا ا ااة
سلبية

ثالثا :مراعا اة الختالف الفئات العمرية والقدرات بني اجلنسني وعدم تساوي األعداد
ستحسب نتائج كل فئة عمرية على ح َدةٍ من  ،%100فمثال يالحظ يف اجلدول أعاله -
منوذج ( -)1أن نسبة فئة الذكور فئة (25سنة فأقل) ( )%14.15فإذا كان عدد اجمليبني
لعبارة ما إجابة صحيحة (إجيابية) من فئة الذكور مثال ( 25سنة فأقل) بلغ %14.15
فستكون النسبة اإلجيابية  %100والسلبية  % 0وإذا بلغت النسبة اإلجيابية نصف النسبة
( )%14.15ستكون النسبة اإلجيابية  %50والسلبية  ... %50وهكذا.
رابعا :اللون األخضر يبني نسبة النتيجة اإلجيابية ،واللون األزرق نسبة النتيجة السلبية
وما بعدها من أعمدة تفصيل لنسبة النتيجة السلبية.
خامسا :سيستخدم الباحث بعون اهلل النظام اإللكرتوين الستخراج النسب؛ لكونه
أكثر دقة.
سادسا :الفرز يف جداول النتائج وفق أعلى نسبة سلبية؛ ألنها هي مقصد الدراسة.
أجزاء الدراسة:
 عينة اآليات املطلوب قياس فهم معانيها.
 أهم األسباب اليت أدت إىل عدم الفهم.
 أهم احللول املقرتحة حلل املشكلة.
وقد مت عرض االستبانة على اموعة من احملكمني( )1لبيان مدى مالءمتها لقياس
( )1مت حتكيم هذه االستبانة من أصحاب الفضيلة مشكورين وهم:
أستاذ يف التفسري
أ.د مساعد بن سليمان الطيار.
أستاذ يف التفسري
أ.د حممد العواجي.
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الواقع والوقوف على األسباب واقرتاص احللول املناسبة.

املطلب اخلامس :أجزاء الدراسة ونتائجها:
 )1ﱡ ﱆﱇﱈﱉﱊ ﱠ تضمنت الثناء على اهلل سبحانه وتعالى.
جاءت النسبة اإلجيابية بصفة عامة مبعدل ( )%96.73والنسبة السلبية (.)%3.27
تركزت النسبة السلبية يف جانب الرجال يف مجيع املراحل العمرية عدا (أكرب من 55سنة).
ويف جانب النساء أن غالبية النسبة السلبية كانت يف سن ( 26إىل 39سنة).
ويالحظ إ رار غالبية النسبة السلبية بعدم صحة العبارة (غير موافق) وهذا إ رار
بخالف ول ال أعلم ،والتفصيل على النحو اآلتي:
الفئة العمرية

الجنس

موافق

غير موافق أو ال أعلم غير موافق

ال أعلم

من  26سنة إىل  39سنة

رجل

93.65%

6.35%

4.76%

1.59%

من  40سنة إىل  55سنة

رجل

93.75%

6.25%

6.25%

0.00%

 25سنة فأقل

رجل

93.85%

6.15%

3.08%

3.08%

من  26سنة إىل  39سنة

امرأة

95.52%

4.48%

4.48%

0.00%

من  40سنة إىل  55سنة

امرأة

97.10%

2.90%

1.45%

1.45%

 25سنة فأقل

امرأة

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

أكرب من  55سنة

امرأة

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

أكرب من  55سنة

رجل

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

96.73%

3.27%

2.50%

0.76%

معدل النسبة اإلمجالية
=

أستاذ يف التفسري
أستاذ مشارك يف التفسري
أستاذ مشارك يف التفسري
أستاذ مساعد يف تفسري
أستاذ مشارك حمكم لإلطار العام لالستبانة

أ.د عبد العزيز العبيد.
د .عمر بن حممد املديفر
د .علي بن مناور اجلهب
د .أمحد حممد مصوي
د .رمضان عاشور حسني
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المفاهيم الخاطئة لمعاني سورة الفاتحة ،دراسة تطبيقية (المشكلة والحل) ،د .فهد بن سالم رافع الغامدي
العبارة رقم ()1
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

نسبة اإليجابية
نسبة السلبية
رجل

رجل

رجل

امرأة

امرأة

امرأة

امرأة

رجل

من  26من  25 40سنة من  26من  25 40سنة أكبر من أكبر من
سنة إلى سنة إلى فأقل سنة إلى سنة إلى فأقل  55سنة  55سنة
 39سنة  55سنة
 39سنة  55سنة

 )2ﱡ ﱁﱂﱠ لالبتداء بها عند القراءة وال أثر وال معنى لها في نفسي.
جاءت النسبة اإلجيابية مبعدل ( )%83.96والنسبة السلبية (.)%16.04
تركزت النسبة السلبية يف جانب النساء يف الفئة العمرية (أكرب من 55سنة)
و(25سنة فأقل).
وتركزت يف جانب الرجال يف الفئة العمرية (25سنة فأقل)
الفئة العمرية

الجنس

أكرب من  55سنة
 25سنة فأقل
 25سنة فأقل
من  26سنة إىل  39سنة
من  40سنة إىل  55سنة
من  26سنة إىل  39سنة
أكرب من  55سنة
من  40سنة إىل  55سنة
معدل النسبة اإلمجالية

امرأة
رجل
امرأة
امرأة
رجل
رجل
رجل
امرأة

غير
موافق

موافق أو
ال أعلم

موافق

ال أعلم

23.08% 30.77% 69.23%

7.69%

10.77% 20.00% 80.00%

9.23%

16.67% 19.44% 80.56%

2.78%

8.96%

5.97%

10.42% 14.58% 85.42%

4.17%

12.70% 87.30%

6.35%

6.35%

11.54% 88.46%

3.85%

7.69%

4.35%

2.90%

1.45%

10.37% 16.04% 83.96%

5.67%

14.93% 85.07%

95.65%
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العبارة رقم ()2
150.00%
100.00%
50.00%
0.00%

نسبة اإليجابية
امرأة

رجل

امرأة

امرأة

رجل

رجل

رجل

امرأة

نسبة السلبية

أكبر من  25سنة  25سنة من  26من  40من  26أكبر من من 40
فأقل سنة إلى سنة إلى سنة إلى  55سنة سنة إلى
 55سنة فأقل
 55سنة
 39سنة  55سنة  39سنة

 )3أكرر سورة الفاتحة في كل ركعة؛ ألنها ركن من أركان الصالة وال أدرك سر هذا التكرار.
يالحظ ارتفاع النسبة السلبية يف هذا اجلانب إىل قرابة النصف إذ جاءت النسبة
اإلجيابية مبعدل ( )%58.76والنسبة السلبية (.)41.24
تركزت النسبة السلبية يف جانب النساء وساصة يف الفئة العمرية (أكرب من 55سنة)
و(25سنة فأقل).
وتركزت يف جانب الرجال يف مجيع الفئات العمرية عدا (أكرب من 55سنة) إذ كانت
أقل نسبة.
مما يدل على أن هذه الفئة العمرية ال تدرك بنسبة كبرية سر تكرار سورة الفاحتة.
الفئة العمرية
أكرب من  55سنة
 25سنة فأقل
 25سنة فأقل
من  26سنة إىل  39سنة
من  40سنة إىل  55سنة
من  26سنة إىل  39سنة
من  40سنة إىل  55سنة
أكرب من  55سنة
معدل النسبة اإلمجالية

الجنس غير موافق
امرأة
امرأة
رجل
رجل
رجل
امرأة
امرأة
رجل

42.31%
44.44%
49.23%
57.14%
65.63%
68.66%
69.57%
73.08%
58.76%
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موافق أو
ال أعلم

57.69%
55.56%
50.77%
42.86%
34.38%
31.34%
30.43%
26.92%
41.24%

موافق

ال أعلم

57.69%
47.22%
46.15%
41.27%
32.29%
23.88%
28.99%
23.08%
37.57%

0.00%
8.33%
4.62%
1.59%
2.08%
7.46%
1.45%
3.85%
3.67%

المفاهيم الخاطئة لمعاني سورة الفاتحة ،دراسة تطبيقية (المشكلة والحل) ،د .فهد بن سالم رافع الغامدي
العبارة رقم ()3
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

نسبة اإليجابية
امرأة

امرأة

رجل

رجل

رجل

امرأة

امرأة

رجل

نسبة السلبية

أكبر من  25سنة  25سنة من  26من  40من  26من  40أكبر من
سنة إلى سنة إلى سنة إلى سنة إلى  55سنة
فأقل
فأقل
 55سنة
 39سنة  55سنة  39سنة  55سنة

 )4رحمة اهلل العامة يدخل فيها المؤمنون وال يدخل فيها الكافرون.
جاء معدل النسبة اإلجيابية ( )%72.76والنسبة السلبية ()%27.23
تركزت النسبة السلبية يف جانب النساء والرجال يف الفئة العمرية (أكرب من 55سنة).
مث جاء بعد ذلك الفئة العمرية (25سنة فأقل) يف جانب الرجال.
مع مالحظة ارتفاع نسبة اإلقرار بصحة العبارة أكثر من قوهلم (ال أعلم).
الفئة العمرية

الجنس غير موافق

موافق أو ال
أعلم

موافق

ال أعلم

أكرب من  55سنة

امرأة

57.72%

42.39%

15.34% 26.88%

أكرب من  55سنة

رجل

65.30%

34.63%

26.88%

7.75%

 25سنة فأقل

رجل

69.20%

30.74%

12.34% 18.47%

من  40سنة إىل  55سنة

رجل

72.94%

27.07%

18.76%

8.35%

من  26سنة إىل  39سنة

رجل

76.16%

23.82%

7.96%

15.86%

من  26سنة إىل  39سنة

امرأة

77.63%

22.40%

5.95%

16.45%

 25سنة فأقل

امرأة

80.52%

19.41%

8.34%

11.08%

من  40سنة إىل  55سنة

امرأة

82.59%

17.40%

14.48%

2.92%

72.76%

27.23%

11.26% 15.97%

معدل النسبة اإلمجالية
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العبارة رقم ()4
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

نسبة اإليجابية
امرأة

رجل

رجل

رجل

رجل

امرأة

امرأة

امرأة

نسبة السلبية

أكبر من أكبر من  25سنة من  40من  26من  25 26سنة من 40
 55سنة  55سنة فأقل سنة إلى سنة إلى سنة إلى فأقل سنة إلى
 55سنة
 55سنة  39سنة  39سنة

 )5ﱡ ﱎﱏﱐﱑ ﱠ تضمنت تهديدا ووعيدا .
جاء معدل النسبة السلبية مرتفع إذ بلغت ( )%67.85بينما كانت النسبة اإلجيابية
(.)%32.15
ونالحظ ارتفاع النسبة السلبية يف مجيع الفئات العمرية ،إذ كانت مجيعها أكثر من
النصف ،ينضاف إىل ذلك ارتفاع نسبة اإلقرار بعدم املوافقة على العبارة سالف قوهلم ال أعلم.
الفئة العمرية

غير موافق

الجنس

موافق

من  26سنة إىل  39سنة

امرأة

26.87%

73.13%

 25سنة فأقل

امرأة

27.78%

72.22%

58.33%

من  26سنة إىل  39سنة

رجل

30.16%

69.84%

55.56%

14.29%

من  40سنة إىل  55سنة

رجل

31.25%

68.75%

54.17%

14.58%

من  40سنة إىل  55سنة

امرأة

31.88%

68.12%

57.97%

10.14%

 25سنة فأقل

رجل

32.31%

67.69%

46.15%

21.54%

أكرب من  55سنة

رجل

34.62%

65.38%

53.85%

11.54%

أكرب من  55سنة

امرأة

42.31%

57.69%

30.77%

26.92%

32.15%

67.85%

51.32%

16.54%

معدل النسبة اإلمجالية
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أو ال أعلم

غير موافق

ال أعلم

53.73%

19.40%
13.89%

المفاهيم الخاطئة لمعاني سورة الفاتحة ،دراسة تطبيقية (المشكلة والحل) ،د .فهد بن سالم رافع الغامدي
العبارة رقم ()5
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

نسبة اإليجابية
امرأة

امرأة

رجل

رجل

امرأة

رجل

رجل

امرأة

نسبة السلبية

من  25 26سنة من  26من  40من  25 40سنة أكبر من أكبر من
فأقل  55سنة  55سنة
سنة إلى سنة إلى سنة إلى
فأقل
سنة إلى
 39سنة  55سنة  55سنة
 39سنة

 )6ﱡ ﱒﱓ ﱠ تضمنت معنى البراءة من الشرك وأهله.
جاء معدل النسبة اإلجيابية ( )%90.71ومعدل النسبة السلبية (.)%9.31
وتركزت النسبة السلبية على الفئة العمرية (25سنة فأقل) يف جانيب النساء والرجال.
غير موافق

الفئة العمرية

الجنس

موافق

 25سنة فأقل

امرأة

86.12%

13.94%

 25سنة فأقل

رجل

87.67%

12.34%

4.62%

أكرب من  55سنة

رجل

88.39%

11.54%

11.54%

0.00%

من  40سنة إىل  55سنة

رجل

90.63%

9.38%

8.35%

1.03%

أكرب من  55سنة

امرأة

92.36%

7.75%

7.75%

0.00%

من  26سنة إىل  39سنة

امرأة

92.54%

7.49%

4.48%

3.01%

من  40سنة إىل  55سنة

امرأة

92.78%

7.27%

7.27%

0.00%

من  26سنة إىل  39سنة

رجل

95.22%

4.76%

4.76%

0.00%

90.71%

9.31%

7.14%

2.17%

معدل النسبة اإلمجالية
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أو ال أعلم

غير موافق

ال أعلم

8.34%

5.60%
7.72%
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العبارة رقم ()6
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

نسبة اإليجابية
امرأة

رجل

رجل

امرأة

رجل

امرأة

امرأة

رجل

نسبة السلبية

 25سنة  25سنة أكبر من من  40أكبر من من  26من  40من 26
فأقل  55سنة سنة إلى  55سنة سنة إلى سنة إلى سنة إلى
فأقل
 39سنة  55سنة  39سنة
 55سنة

 )7ﱡ ﱔﱕﱖﱠ تضمنت معنى التبرؤ من الحول والقوة.
جاء معدل النسبة اإلجيابية ( )%71.27ومعدل النسبة السلبية (.)%28.74
تركزت النسبة السلبية يف جانب النساء يف الفئة العمرية (25سنة فأقل)
وتركزت يف جانب الرجال يف مجع الفئات العمرية إذ كانت متقاربة.
مع مالحظة ارتفاع نسبة اإلقرار بعدم املوافقة على العبارة يف بعض الفئات العمرية.
الفئة العمرية

الجنس

موافق

غير موافق أو ال أعلم غير موافق

ال أعلم

 25سنة فأقل

امرأة

61.10%

38.95%

19.41%

19.41%

أكرب من  55سنة

رجل

65.30%

34.63%

26.88%

7.75%

 25سنة فأقل

رجل

66.17%

33.84%

13.85%

19.99%

من  26سنة إىل  39سنة

رجل

68.27%

31.72%

15.86%

15.86%

من  40سنة إىل  55سنة

رجل

69.81%

30.19%

17.69%

12.51%

من  26سنة إىل  39سنة

امرأة

76.09%

23.87%

11.97%

11.97%

أكرب من  55سنة

امرأة

80.81%

19.30%

7.75%

11.54%

من  40سنة إىل  55سنة

امرأة

82.59%

17.40%

14.48%

2.92%

71.27%

28.74%

15.99%

12.74%

معدل النسبة اإلمجالية
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المفاهيم الخاطئة لمعاني سورة الفاتحة ،دراسة تطبيقية (المشكلة والحل) ،د .فهد بن سالم رافع الغامدي
العبارة رقم ()7
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

نسبة اإليجابية
امرأة

رجل

رجل

رجل

رجل

امرأة

امرأة

امرأة

نسبة السلبية

 25سنة أكبر من  25سنة من  26من  40من  26أكبر من من 40
فأقل  55سنة فأقل سنة إلى سنة إلى سنة إلى  55سنة سنة إلى
 55سنة
 39سنة  55سنة  39سنة

 )8المقصود بالصوراي المسوتقيم فوي ولوه تعوالى  :ﱡ ﱗ ﱘﱙﱚﱠ هوو
الصراي المستقيم في اآلخرة كما جاء وصفه في الحديث الشري ،،الوذي جواء
()1
فيه "فيضرب الصراي بين ظهراني جهنم"
جاء معدل النسبة السلبية أعلى من النسبة اإلجيابية إذ بلغت النسبة اإلجيابية
( )%49.13والنسبة السلبية (.)%50.86
وتركزت النسبة السلبية يف الفئة العمرية (25سنة فأقل) والفئة العمرية ( 26إىل
39سنة) جلانب الرجال والنساء وكذلك الفئة العمرية (أكرب من 55سنة ) يف جانب النساء.
ويالحظ ارتفاع نسبة اإلقرار على العبارة بكلمة (موافق) دون (ال أعلم).
الفئة العمرية

الجنس

 25سنة فأقل
 25سنة فأقل
أكرب من  55سنة
من  26سنة إىل  39سنة
من  26سنة إىل  39سنة
من  40سنة إىل  55سنة
من  40سنة إىل  55سنة
أكرب من  55سنة
معدل النسبة اإلمجالية

رجل
امرأة
امرأة
امرأة
رجل
رجل
امرأة
رجل

غير
موافق

33.84%
36.09%
38.42%
46.27%
52.41%
58.33%
62.33%
65.30%
49.13%

( )1سبق خترجيه.
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موافق أو ال
أعلم
66.17%
63.84%
61.51%
53.76%
47.64%
41.67%
37.66%
34.63%
50.86%

موافق

ال أعلم

43.08%
41.69%
49.97%
38.78%
34.92%
34.39%
33.31%
30.84%
38.37%

23.09%
22.28%
11.54%
14.91%
12.73%
7.28%
4.35%
3.79%
12.50%
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العبارة رقم ()8
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

نسبة اإليجابية
رجل

امرأة

امرأة

امرأة

رجل

رجل

امرأة

رجل

نسبة السلبية

 25سنة  25سنة أكبر من من  26من  26من  40من  40أكبر من
فأقل  55سنة سنة إلى سنة إلى سنة إلى سنة إلى  55سنة
فأقل
 39سنة  39سنة  55سنة  55سنة

 )9معنى "اهدنا" أي دلنا وأرندنا وهذا يؤيد أننوا لسونا علوى الصوراي المسوتقيم فوي
الدنيا وإنما نسأل اهلل في كل ركعة أن يدلنا عليه.
يالحظ االرتفاع الكبير يف معدل النسبة السلبية إذ بلغت ( )%64.81بينما كانت
النسبة اإلجيابية (.)%35.18
كما يالحظ االرتفاع يف النسبة السلبية لغالب الفئات العمرية ويف مقدمتها ( 25سنة
فأقل) لكال اجلنسني ،وكذلك ارتفاع نسبة اإلقرار بالموافقة أكثر من قوهلم ال أعلم بشكل
ملفت للنظر.
وبالرجوع للعبارة ( )8جند أن هناك ترابطا يف القصور يف معرفة معىن "اهدنا الصراط املستقيم"
الفئة العمرية

الجنس

غير موافق

أكرب من  55سنة
 25سنة فأقل
 25سنة فأقل
من  26سنة إىل  39سنة
من  26سنة إىل  39سنة
من  40سنة إىل  55سنة
أكرب من  55سنة
من  40سنة إىل  55سنة
معدل النسبة اإلمجالية

امرأة
امرأة
رجل
امرأة
رجل
امرأة
رجل
رجل

19.30%
19.41%
23.09%
29.82%
39.68%
44.93%
49.97%
55.21%
35.18%
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موافق أو
ال أعلم

80.81%
80.52%
76.92%
70.14%
60.30%
55.06%
49.97%
44.80%
64.81%

موافق

ال أعلم

73.06%
63.84%
67.68%
56.70%
53.97%
49.28%
42.39%
40.65%
55.95%

7.75%
16.68%
9.24%
13.44%
6.33%
5.78%
7.75%
4.15%
8.89%

المفاهيم الخاطئة لمعاني سورة الفاتحة ،دراسة تطبيقية (المشكلة والحل) ،د .فهد بن سالم رافع الغامدي
العبارة رقم ()9
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

نسبة اإليجابية
امرأة

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

رجل

نسبة السلبية

أكبر من  25سنة  25سنة من  26من  26من  40أكبر من من 40
فأقل سنة إلى سنة إلى سنة إلى  55سنة سنة إلى
 55سنة فأقل
 55سنة
 39سنة  39سنة  55سنة

 )10المغضوب عليهم والضوالون هوم طوائو ،كانوت فوي عهود رسوول اهلل صولى اهلل
عليه وسلم ولما استقر اإلسالم انتهت تلك الطوائ ،ولم يعد لها وجود.
جاء معدل النسبة اإلجيابية ( )%78.02والنسبة السلبية ()%21.98
وتركزت النسبة السلبية يف الفئات العمرية النسائية بدرجة كبرية ،مث الفئات العمرية يف
اجلانب الرجايل وباألخص يف فئة ( 25سنة فأقل).
موافق

ال أعلم

الفئة العمرية
 25سنة فأقل

امرأة

61.10%

38.95%

16.68%

22.28%

من  26سنة إىل  39سنة

امرأة

64.19%

35.84%

8.96%

26.88%

أكرب من  55سنة

امرأة

65.30%

34.63%

15.34%

19.30%

 25سنة فأقل

رجل

75.40%

24.61%

7.72%

16.96%

من  26سنة إىل  39سنة

رجل

82.56%

17.49%

6.33%

11.09%

من  40سنة إىل  55سنة

رجل

89.60%

10.41%

3.13%

7.28%

من  40سنة إىل  55سنة

امرأة

89.86%

10.13%

4.35%

5.78%

أكرب من  55سنة

رجل

96.15%

3.79%

0.00%

3.79%

78.02%

21.98%

7.81%

14.17%

معدل النسبة اإلمجالية

الجنس غير موافق موافق أو ال أعلم
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العبارة رقم ()10
150.00%
100.00%
50.00%
0.00%

نسبة اإليجابية
امرأة

امرأة

امرأة

رجل

رجل

رجل

امرأة

رجل

نسبة السلبية

 25سنة من  26أكبر من  25سنة من  26من  40من  40أكبر من
فأقل سنة إلى  55سنة فأقل سنة إلى سنة إلى سنة إلى  55سنة
 39سنة  55سنة  55سنة
 39سنة

 )11احتوت سورة الفاتحة على معان عقدية.
جاء معدل نسبة اإلجيابية ( )%73.35ومعدل النسبة السلبية ()%26.63
وتركزت نسبة السلبية يف اجلانب النسائي يف الفئة العمرية ( 25سنة فأقل) وكانت
نسبتها عالية يف ذلك ،إذ بلغت أكثر من النص ،والسبب عدم العلم مث جاءت الفئة
العمرية (من  26إىل 39سنة ) وهي الفئة التالية هلا عمريا ونسبة عدم العلم فيها عالية كذلك.
ويف جانب الرجال كانت النسبة مرتفعة يف الفئة العمرية ( 25سنة فأقل) يليها كذلك
الفئة العمرية اليت بعدها.
الفئة العمرية

الجنس

موافق

 25سنة فأقل
من  26سنة إىل  39سنة
 25سنة فأقل
من  26سنة إىل  39سنة
أكرب من  55سنة
أكرب من  55سنة
من  40سنة إىل  55سنة
من  40سنة إىل  55سنة
معدل النسبة اإلمجالية

امرأة
امرأة
رجل
رجل
امرأة
رجل
امرأة
رجل

غير موافق أو
ال أعلم

غير موافق

ال أعلم

41.69%

58.36%

0.00%

58.36%

67.13%

32.83%

5.95%

26.88%

69.20%

30.74%

3.10%

27.71%

74.60%

25.39%

0.00%

25.39%

76.85%

23.09%

3.79%

19.30%

76.85%

23.09%

15.34%

7.75%

89.86%

10.13%

0.00%

10.13%

90.63%

9.38%

1.03%

8.35%

73.35%

26.63%

3.65%

22.98%
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العبارة رقم ()11
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

نسبة اإليجابية
امرأة

امرأة

رجل

رجل

امرأة

 25سنة
فأقل

من 26
سنة إلى
 39سنة

 25سنة
فأقل

من 26
سنة إلى
 39سنة

أكبر من
 55سنة

رجل

امرأة

رجل

نسبة السلبية

أكبر من من  40من 40
 55سنة سنة إلى سنة إلى
 55سنة  55سنة

 )12تضمنت سورة الفاتحة معاني األخالق الحميدة.
جاء معدل النسبة اإلجيابية ( )%62.92ومعدل النسبة السلبية (.)%37.05
وتركزت النسبة السلبية يف جانب النساء وجانب الرجال يف الفئة العمرية ( 26إىل
39سنة) وكذلك ( 25سنة فأقل) إذا النسب متقاربة فيما بينها.
ويالحظ كذلك تساوي أسباب النسبة السلبية تقريبا بني اإلقرار بعدم املوافقة على
العبارة وبني اجلهل بالعمل هبا.
الفئة العمرية

الجنس

من  26سنة إىل  39سنة امرأة
من  26سنة إىل  39سنة رجل
امرأة
 25سنة فأقل
رجل
 25سنة فأقل
امرأة
أكرب من  55سنة
من  40سنة إىل  55سنة رجل
من  40سنة إىل  55سنة امرأة
رجل
أكرب من  55سنة
معدل النسبة اإلمجالية

موافق

غير موافق
أو ال أعلم

غير موافق

ال أعلم

52.22%

47.74%

23.87%

23.87%

53.97%

46.01%

23.82%

22.26%

55.50%

44.43%

22.28%

22.28%

56.93%

43.08%

19.99%

23.09%

65.30%

34.63%

7.75%

26.88%

66.69%

33.32%

25.01%

8.35%

68.11%

31.88%

15.97%

15.97%

84.60%

15.34%

7.75%

7.75%

62.92%

37.05%

18.31%

18.81%
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العبارة رقم ()12
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

نسبة اإليجابية
امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

نسبة السلبية

من  26من  25 26سنة  25سنة أكبر من من  40من  40أكبر من
فأقل  55سنة سنة إلى سنة إلى  55سنة
فأقل
سنة إلى سنة إلى
 55سنة  55سنة
 39سنة  39سنة

املطلب السادس :أسباب ضعف فهم معاني سورة الفاحتة:
تضمنت الدراسة طرص اموعة من األسباب اليت كانت سببا يف البعد عن تدبر سورة
الفاحتة وكانت النتائج على الرتتيب اآليت:
 .1االعتماد على احلفظ منذ الصغر دون بيان املراد من سورة الفاحتة.
 .2عدم العناية ببيان معاين سورة الفاحتة يف مراحل التعليم األوىل.
 .3إمهال اجلانب التطبيقي يف تفسري سورة الفاحتة.
 .4عدم بيان معاين سورة الفاحتة من قبل أئمة املساجد يف الدروس واخلطب.
 .5عدم وجود دروس تدبرية لسورة الفاحتة.
 .6عدم وجود دورات تطويرية لتدبر سورة الفاحتة.
ر م العبارة
1
2
3
4
5
6

غير موافق
2.60%
4.33%
2.98%
5.67%
5.48%
5.70%

غير موافق بشدة
1.86%
2.58%
2.24%
3.56%
2.87%
3.00%
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محايد

3.93%
7.57%
11.23%
13.79%
13.71%
11.49%

موافق

27.90%
24.37%
31.88%
34.04%
35.45%
37.91%

موافق بشدة
63.71%
61.16%
51.67%
42.94%
42.49%
41.90%
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70.00%
60.00%
50.00%

غير موافق

40.00%

غير موافق بشدة

30.00%

محايد
موافق

20.00%

موافق بشدة

10.00%
0.00%

1

2

3

4

5

6

وجاءت اموعة من األسباب اليت ترى الفئة املستهدفة إضافتها وكانت على النحو اآليت:
 )1البعد عن فهم اللغة العربية ومدلوالهتا.
 )2التطور السريع وكثرة امللهيات.
 )3التقصري يف العبادات.
 )4إمهال الوالدين لتعليم أبنائهم املفاهيم الصحيحة ألصول الدين.
 )5زهد بعض أفراد اجملتمع يف قراءة كتب التفسري
 )6زهد بعض أفراد اجملتمع يف فهم معاين سورة الفاحتة لكون تكرارها أصبح عادة.
املطلب السابع :طرق معاجلة ضعف فهم معاني سورة الفاحتة.
وملعاجلة ضعف فهم معاين سورة الفاحتة مت طرص اموعة من احللول على الفئة
املستهدفة ،وجاءت النتائج وفق اآليت:
 .1االهتمام ببيان معاين سورة الفاحتة قبل البدء يف حفظها لصغار السن.
 .2عمل املقاطع املرئية واملسموعة اليت تبني معاين سورة الفاحتة.
 .3إقرار تدبر معاين سورة الفاحتة يف كافة مراحل التعليم.
 .4إقامة دورات تدريبية ملعرفة كيفية تدبر سورة الفاحتة.
 .5تكثيف الدروس واخلطب يف بيان معاين سورة الفاحتة.
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ر م العبارة غير موافق
2.21%
0.61%
1.52%
1.27%
0.80%

1
2
3
4
5

محايد

غير موافق بشدة

4.83%
3.61%
5.35%
6.10%
6.09%

2.23%
1.67%
1.67%
2.43%
1.67%

موافق

19.29%
28.25%
26.51%
31.98%
35.26%

موافق بشدة
71.44%
65.86%
64.95%
58.22%
56.18%

الحلول
80.00%

غير موافق

60.00%

غير موافق بشدة

40.00%

محايد
موافق

20.00%

موافق بشدة

0.00%
1

2

3

4

5

خطي (موافق بشدة)

وجاءت اموعة من احللول اليت ترى الفئة املستهدفة إضافتها وكانت على النحو اآليت:
 )1اختيار طاقم متخصص يف اإلعالم اجلديد يعتب بتفسري القرآن الكرمي وفق جلان معتمدة
من مراكز معتمدة يقوم بإخراج حمتوى التفسري بصورة مالئمة للجيل احلايل والقادم.
 )2توجيه احلوافز واملسابقات لتدبر القرآن الكرمي.
 )3تقدمي دروس تدبرية جاهزة من جهات معتمدة تزود هبا مراحل التعليم وحلق تعليم
القرآن الكرمي واجلهات املختصة بذلك.
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النتائج
احلمد هلل على متام املنة والنعمة وبعد ..
فقد جاءت نتائج هذا البحث على النحو اآليت:
 النسبة العامة للفهم الصحيح ملعاين سورة الفاحتة –النسبة اإلجيابية -جاء بنسبة
( )%67.08أي الثلثني تقريبا.
 النسبة العامة للفهم اخلاطئ ملعاين سورة الفاحتة –النسبة السلبية -جاء بنسبة
( )%32.92أي الثلث تقريبا.
 ثلثا النسبة العامة للفهم اخلاطئ –النسبة السلبية -لديهم إشكال كبري حيث إهنم
يقرون باملعىن اخلاطئ حيث بلغت النسبة ( )%22.08من ( )%32.92والنسبة
ّ
املتبقية توقفت بقوهلم (ال أعلم).
 ارتفاع النسبة السلبية يف فهم ما يتضمنه يوم الدين من التهديد والوعيد من خالل
قوله تعاىل "مالك يوم الدين".
 مما جتدر اإلشارة إليه ارتفاع النسبة السلبية يف فهم معىن "اهدنا الصراي
المستقيم" إذ كان هناك خلط كبري يف فهم معناه الصحيح ،مع العلم أن هذا
أعظم دعاء يدعو به العبد ،وهو يف أشد احلاجة إىل استشعار معناه دائما.
 جاءت نتائج بقية العبارات على النحو اآليت حبسب النسبة السلبية العالية:
العبارة

اإلجابة
اإليجابية

اإلجابة
السلبية

"مالك يوم الدين" تضمنت هتديدا ووعيدا.
معىن اهدنا أي دلنا وأرشدنا وهذا يؤيد أننا لسنا
على الصراط املستقيم يف الدنيا وإمنا نسأل اهلل يف 64.81% 35.18%
كل ركعة أن يدلنا عليه.
املقصود بالصراط املستقيم يف قوله تعاىل " :اهدنا
الصراط املستقيم" هو الصراط املستقيم يف اآلخرة
50.86% 49.13%
كما جاء وصفه يف احلديث الشريف ،الذي
جاء فيه "فيضرب الصراط بني ظهراين جهنم"
أكرر سورة الفاحتة يف كل ركعة ألهنا ركن من
41.24% 58.76%
أركان الصالة وال أدرك سر هذا التكرار.
32.15%
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67.85%

تفصيل اإلجابة السلبية
اإل رار بذلك ال أعلم
51.32%

16.54%

55.95%

8.89%

38.37%

12.50%

37.57%

3.67%
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تضمنت سورة الفاحتة معاين األخالق احلميدة.
"إياك نستعني" تضمنت معىن التربخ من احلول
والقوة.
رمحة اهلل العامة يدخل فيها املؤمنون وال يدخل
فيها الكافرون.
احتوت سورة الفاحتة على معان عقدية.
املغضوب عليهم والضالون هم طوائف كانت
يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وملا
استقر اإلسالم انتهت تلك الطوائف ومل يعد
هلا وجود.
((بسم اهلل)) لالبتداء هبا عند القراءة وال أثر
وال معىن هلا يف نفسي.
"إياك نعبد" تضمنت معىن الرباءة من الشرك
وأهله.
((احلمد هلل رب العاملني)) تضمنت الثناء على
اهلل سبحانه وتعاىل.
اجملموع الكلي

62.92%

37.05%

18.31%

18.81%

71.27%

28.74%

15.99%

12.74%

72.76%

27.23%

15.97%

11.26%

73.35%

26.63%

3.65%

22.98%

78.02%

21.98%

7.81%

14.17%

83.96%

16.04%

10.37%

5.67%

90.71%

9.31%

7.14%

2.17%

96.73%

3.27%

2.50%

0.76%

67.08%

32.92%

22.08%

10.85%

 بالنسبة للفئات العمرية فقد تركزت النسبة السلبية في الفئات العمرية لو (25
فأ ل) من الجنسين حيث بلغت في جانب النساء ( )%42.14وفي جانب
الرجال ( )%38.59وهذه النسبة تعتبر نسبة كبيرة حيث اربت النص،،
وكذلك في جانب النساء في الفئة العمرية (أكرب من  55سنة) حيث بلغت
(( ، )%37.52من  26سنة إىل  39سنة) حيث بلغت ( )%34.83وكذلك يف
جانب الرجال يف نفس الفئة العمرية (.)32.41%
 يالحظ من خالل النتائج إقرار أصحاب النسبة السلبية باملعىن اخلاطئ بنسبة تفوق
النصف  ،وهذا مما يدل على وجود جهل مركب يف هذه الفئة العمرية.
 جاءت نتائج بقية الفئات العمرية على النحو اآليت حبسب النسبة السلبية العالية:
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الفئة العمرية

الجنس

النسبة

النسبة

اإليجابية

السلبية

تفصيل النسبة السلبية
اإل رار

(جهل مركب)

ال أعلم

 25سنة فأقل

امرأة

57.86%

42.14%

25.23%

16.91%

 25سنة فأقل

رجل

61.41%

38.59%

23.72%

14.88%

أكرب من  55سنة

امرأة

62.49%

37.52%

25.32%

12.19%

من  26سنة إىل  39سنة

امرأة

65.17%

34.83%

20.64%

14.19%

من  26سنة إىل  39سنة

رجل

67.59%

32.41%

21.30%

11.11%

من  40سنة إىل  55سنة

رجل

72.49%

27.51%

21.01%

6.51%

أكرب من  55سنة

رجل

74.00%

25.96%

20.20%

5.79%

من  40سنة إىل  55سنة

امرأة

75.60%

24.39%

19.20%

5.20%

67.08%

32.92%

22.08%

10.85%

اجملموع

جاءت أهم األسباب التي ساهمت في ضع ،مفاهيم سورة الفاتحة -بحسب
رأي الفئة المستهدفة -على النحو اآلتي:
 .1االعتماد على احلفظ منذ الصغر دون بيان املراد من سورة الفاحتة (.)%63.71
 .2عدم العناية ببيان معاين سورة الفاحتة يف مراحل التعليم األوىل(.)%61.16
 .3إمهال اجلانب التطبيقي يف تفسري سورة الفاحتة (.)%51.67
 .4عدم بيان معاين سورة الفاحتة من قبل أئمة املساجد يف الدروس واخلطب
(.)%42.94
 .5عدم وجود دروس تدبرية لسورة الفاحتة (.)%42.49
 .6عدم وجود دورات تطويرية لتدبر سورة الفاحتة (.)%41.90
جاءت أهم الحلول المناسبة التي تراها الفئة المستهدفة على النحو اآلتي:
 .1االهتمام ببيان معاين سورة الفاحتة قبل البدء يف حفظها لصغار السن (.)%71.44
 .2عمل املقاطع املرئية واملسموعة اليت تبني معاين سورة الفاحتة (.)%65.86
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 .3إقرار تدبر معاين سورة الفاحتة يف كافة مراحل التعليم (.)%64.95
 .4إقامة دورات تدريبية ملعرفة كيفية تدبر سورة الفاحتة (.)%58.22
 .5تكثيف الدروس واخلطب يف بيان معاين سورة الفاحتة (.)%56.18
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خالصة:

تشري نتائج الدراسة إىل اآليت:
 )1أمهية العناية بفئة الشباب من اجلنسني وساصة ما دون سن  25سنة يف بيان
معاين سورة الفاحتة الصحيحة ،إذ هم الركيزة األساسية يف بناء اجملتمع.
 )2أمهية الرتكيز على اجلانب النسائي يف فهم معاين سورة الفاحتة الفهم الصحيح ،إذ
املرأة أساس تربية األبناء وتعليمهم.
 )3أمهية نشر امل فاهيم الصحيحة اليت تتعلق مبفهوم الصراط املستقيم يف سورة الفاحتة
والرتكيز عليها وبيان العالقة بينها وبني الصراط املستقيم يف اآلخرة.
 )4أمهية الرتكيز على إيصال املعاين الصحيحة ملفاهيم سورة الفاحتة أثناء حفظها عند
صغار السن بشرص املعىن اإلمجايل لآلية بلغة تقارب لغتهم وفهمهم.
 )5أمهية املزج بني طرق التفسري احلالية ووسائل التقنية احلديثة وتوجيه املؤسسات
املختصة لذلك.
 )6أمهية وجود مقررات دراسية يف مراحل التعليم االبتدائي تعني على تدبر معاين
القرآن الكرمي وتركز على السور اليت يكررها املسلم يف اليوم والليلة.
 )7توجيه وسائل اإلعالم اجلديدة وإنشاء حمتوى يبني املعاين الصحيحة لسورة الفاحتة
مبا يوافق املراحل العمرية وبالوسائل املناسبة.
 )8أمهية الدور الريادي الذي يقوم به إمام املسجد وخطيب اجلمعة يف استقطاب
اجملتمع وزرع املفاهيم الصحيحة ملعاين القرآن الكرمي من خالل املنرب والصلوات
املفروضة من بيان املعاين العامة والتدبرية اليت تدل عليها سورة الفاحتة.
 )9جيب على مراكز التفسري واجلهات املختصة بذلك عمل دراسات تطبيقية ميدانية
لقياس األثر ،حيث كانت هذه النتائج على سورة الفاحتة اليت يكررها املرء يف
اليوم والليلة ألكثر من سبع عشرة مرة فكيف بالسور األخرى؟!!
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التوصيات:
 )1إقامة أحباس علمية تطبيقية ميدانية للوقوف على املفاهيم الصحيحة لدى اتمع
الدراسة يف أمور الدين األساسية.
 )2إقامة أحباس علمية تطبيقية لدور الربامج التقنية احلديثة ووسائل التواصل يف
إيصال املعلومة الصحيحة لسور القرآن الكرمي.
 )3عمل أحباس عن وسائل جديدة ونافعة يف طرص املعلومات التفسريية والتدبرية
للمجتمع مبا يتوافق مع لغة العصر.
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ملحق
نماذج االستبانات
موافق

العبارة

ﱡ ﱆﱇﱈﱉﱊ ﱠ تضمنت الثناء على اهلل
سبحانه وتعاىل.
ﱡ ﱁﱂﱠ لالبتداء هبا عند القراءة وال أثر وال معىن هلا
يف نفسي.
أكرر سورة الفاحتة يف كل ركعة؛ ألهنا ركن من أركان
الصالة وال أدرك سر هذا التكرار.
رمحة اهلل العامة يدخل فيها املؤمنون وال يدخل فيها
الكافرون.
ﱡ ﱎﱏﱐﱑ ﱠ تضمنت هتديدا ووعيدا.
ﱡﱒﱓﱠ تضمنت معىن الرباءة من الشرك وأهله.
ﱡ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ تضمنت معىن التربخ من احلول
والقوة.
املقصود بالصراط املستقيم يف قوله تعاىل  :ﱡﱗ
ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ هو الصراط املستقيم يف اآلخرة
كما جاء وصفه يف احلديث الشريف ،الذي جاء فيه
"فيضرب الصراط بني ظهراين جهنم"
معىن "اهدنا" أي دلنا وأرشدنا وهذا يؤيد أننا لسنا
على الصراط املستقيم يف الدنيا وإمنا نسأل اهلل يف كل
ركعة أن يدلنا عليه.
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غير
موافق

ال أعلم
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املغضوب عليهم والضالون هم طوائف كانت يف عهد
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وملا استقر اإلسالم
انتهت تلك الطوائف ومل يعد هلا وجود.
احتوت سورة الفاحتة على معان عقدية.
تضمنت سورة الفاحتة معاين األخالق احلميدة.

أهم األسباب التي أدت إلى عدم فهم معاني تفسير سورة الفاتحة
العبارة

عدم العناية ببيان معاين سورة الفاحتة يف
مراحل التعليم األوىل.
إمهال اجلانب التطبيقي يف تفسري سورة الفاحتة
االعتماد على احلفظ منذ الصغر دون بيان
املراد من سورة الفاحتة.
عدم بيان معاين سورة الفاحتة من قَبل أئمة
املساجد يف الدروس واخلطب.
عدم وجود دروس تدبرية لسورة الفاحتة.
عدم وجود دورات تطويرية لتدبر سورة الفاحتة.

موافق
بشدة

غير
موافق محايد
موافق

غير موافق
بشدة

أسباب أخرى تود ذكرها مل ترد سابقا.
..................................................................................
..................................................................................
................................................................................
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من وجهة نظرك ما األسباب التي تعين على فهم معاني سورة الفاتحة؟ .
العبارة

إقامة دورات تدريبية ملعرفة كيفية تدبر سورة
الفاحتة
إقرار تدبر معاين سورة الفاحتة يف كافة
مراحل التعليم.
االهتمام ببيان معاين سورة الفاحتة قبل
البدء يف حفظها لصغار السن
تكثيف الدروس واخلطب يف بيان معاين
سورة الفاحتة.
عمل املقاطع املرئية واملسموعة اليت تبني
معاين سورة الفاحتة.

موافق
بشدة

غير
موافق محايد
موافق

غير موافق
بشدة

أسباب أخرى تود ذكرها مل ترد سابقا.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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املصادر واملراجع
ابان أ حااامت ،عباد الاارمحن باان حمماد " ،تفسااري القارآن العظاايم" .حتقيااق :أساعد حممااد الطيااب،
(ط ،3السعودية ،مكتبة نزار مصطفى الباز1419 ،ها ).
اب اان الق اايم اجلوزي ااة ،حمم ااد ب اان أ بك اار ب اان أب ااوب " ،ب اادائع الفوائ ااد"(.بريوت :درا الكت اااب
العر ).
اباان تيميااة أبااو العباااس أمحااد باان عبااد احللاايم " ،منهاااج الساانة النبويااة يف نقااض كااالم الشاايعة
القدريااة" ،حتقيااق :حممااد رشاااد سااامل( ،ط ،1الرياااض :جامعااة اإلمااام حممااد باان سااعود،
1406ها 1986 ،م).
اب اان ج اازي الكل اايب ،حمم ااد ب اان أمح ااد ب اان مح ااد " ،التس ااهيل لعل ااوم التنزي اال" .حتقي ااق  :عب ااد اهلل
اخلالدي( ،ط ،1بريوت :شركة دار اآلرقم بن أ األرقم1416 ،ها ).
اباان عاشااور ،حممااد الطاااهر باان حممااد" ،التحرياار والتنااوير"(.ط باادون ،تااونس :الاادار التونسااية
للنشر1984 ،ها).
اباان عطيااة ،عبااد احلااق باان غالااب " ،احملاارر الااوجيز يف تفسااري الكتاااب العزيااز" .حتقيااق :عبااد
السالم عبد الشايف حممد( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1422 ،ه.) ،
اب اان ق اايم اجلوزي ااة ،حمم ااد ب اان أ بك اار ب اان أي ااوب " ،تفس ااري الق اارآن الك اارمي" .حتقي ااق :مكت ااب
الدراسات والبحوس العربية واإلسالمية( ،ط ،1بريوت :دار ومكتبة اهلالل1410 ،ها).
ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أ بكر بن أيوب " ،مادارج الساالكني باني مناازل إيااك نعباد وإيااك
نسااتعني" .حتقيااق :حممااد املعتصاام باااهلل البغاادادي( ،ط ،3بااريوت :دار الكتاااب العاار ،
1416ها 1996 ،م).
اباان كثااري ،أبااو الفااداء إمساعياال باان عماار " ،تفسااري القاارآن العظاايم" .حتقيااق :سااامي باان حممااد
سالمة( ،ط ،2الرياض :دار طيبة للنشر والتوزيع1420 ،ها 1999 ،م).
أمحااد اباان حنباال ،أمحااد باان حممااد باان حنباال" ،مسااند اإلمااام أمحااد" .حتقيااق :شااعيب األرناااخوط
وآخرون( ،ط ،1دمشق :مؤسسة الرسالة2001 ،1421 ،م).
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األلوسااي ،شااهاب الاادين حممااود باان عبااد اهلل " ،روص املعاااين يف تفسااري القاارآن العظاايم والساابع
املثا ا اااين" .حتقيا ا ااق :علا ا ااي عبا ا ااد البا ا اااري عطيا ا ااة( ،ط ،1با ا ااريوت :دار الكتا ا ااب العلميا ا ااة،
1415ها).
البخاري ،حممد بن إمساعيل " ،صحيح البخااري" .حتقياق :حمماد زهاري ناصار( ،ط ،1باريوت:
دار طوق النجاة1422 ،ها ).
البا ازار ،أمح ااد ب اان عم اارو ب اان عب ااد اخل ااالق " ،مس ااند البا ازار" .حتقي ااق :حمف ااوظ ال اارمحن زي اان اهلل
وآخرون( ،ط ،1املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم.)2009 ،
البقاعي ،إبراهيم بن عمر بان أ بكار  " ،نظام الادرر يف تناساب اآلياات والساور"( .القااهرة:
دار الكتاب اإلسالمي).
البيهقي ،أمحد بن احلسني" ،معرفة السنن واآلثار" .حتقيق :عباد املعطاي أماني قلعجاي( ،ط،1
حلب :دار الوعي1412 ،ها 1991 ،م).
الرتمااذي ،حممااد باان عيسااى " ،ساانن الرتمااذي" .حتقيااق :أمحااد شاااكر وآخاارون( ،ط ،2مصاار:
مكتبة ومطبعة مصطفى البا احلليب1395 ،ها 1975 ،م).
الزركشااي ،باادر الاادين حممااد باان عبااد اهلل " ،الربهااان يف علااوم القرآن".حتقيااق حممااد أبااو الفضاال
إبراهيم( ،ط ،1بريوت :دار املعرفة1957 ،م).
السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر " ،تيسري الكارمي الارمحن يف تفساري كاالم املناان" .حتقياق  :عباد
الرمحن بن معال اللو ق( ،ط ،1دمشق ،مؤسسة الرسالة1420 ،ها ).
الساامرقندي ،نصاار باان حممااد باان أمحااد " ،حباار العلااوم" .حتقيااق :علااي حممااد معااوض وآخاارون،
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1413 ،ها 1993 ،م).
الساامعاين ،منصااور باان حممااد " ،تفسااري القاارآن" .حتقيااق :ياساار باان إب اراهيم وآخاارون( ،ط،1
الرياض :دار الوطن1418 ،ها 1997 ،م).
الشافعي ،حممد بن إدريس" ،مسند اإلمام الشافعي" .ترتيب :حمماد عاباد الساندي( ،باريوت:
درا الكتب العلمية1370 ،ها 1951 ،م).
الشنقيطي ،األمني بن حممد املختار " ،أضواء البيان يف إيضاص القرآن باالقرآن"( .باريوت :دار
الفكر للطباعة والنشر1415 ،ها 1995 ،م).
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طا ااه عابا اادين محا ااد" ،دراسا ااات يف ها اادايات سا ااورة الفاحتا ااة"( ،ط ،1الا اادمام :مكتبا ااة املتنا اايب،
1435ها.)2014 ،
الغ ازايل ،حممااد باان حممااد " ،إحياااء علااوم الاادين"( .ط ،1بااريوت :دار اباان حاازم1426 ،ها ا ،
2005م).
القاامسي ،حمماد مجاال الادين بان حمماد " ،حماساان التأويال" .حتقياق :حمماد باسال عياون السااود،
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ها ).
القاارطيب ،حممااد باان أمحااد  " ،التااذكار يف أفضاال األذكااار ماان القاارآن الكاارمي"( .ط ،1بااريوت:
دار الكتب العلمية1986 ،م).
حممااد باان عبااد الوهاااب" ،تفسااري سااورة الفاحتااة" .حتقيااق :فهااد باان عبااد الاارمحن الرومااي( ،ط،4
الرياض :مكتبة التوبة1418 ،ه1997 ،م).
مساالم ،مساالم باان احلجاااج أبااو احلساان القشااريي النيسااابوري" ،صااحيح مساالم" .حتقيااق حممااد
فؤاد عبد الباقي( ،ط  ،1بريوت :دار إحياء الرتاس العر ).
النااووي ،حميااي الاادين اان باان شاارف " ،املنهاااج شاارص صااحيح مساالم باان احلجاااج"( .ط،2
بريوت :دار إحياء الرتاس العر 1392 ،ها).
اهليثمااي ،نااور الاادين علااي باان أ بكاار " ،امااع الزوائااد ومنبااع الفوائااد"( .بااريوت :دار الفكاار،
1412ها .)1992 ،
الواحادي ،علااي باان أمحااد حممااد " ،الااوجيز يف تفسااري الكتاااب العزيااز" .حتقيااق :صاافوان عاادنان
داوودي( ،ط ،1بريوت :الدار الشامية1415 ،ها ).
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