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 باب الثالثال

 تفسري سورة الفاحتة لعيدروس عابدين

 ترمجة عيدروس عابدين . أ

 امسو .ٔ

، يف موجونغريف ب ٜٛٚٔسنة  أغسطس يف ،ٕٕيف يوم بدين ولد اعيدروس ع

 ٔوأمو احلجة إندو فنجى.ج عابدين ا . أبوه أحلدراف، سوالويسي اجلنوبيةيمدنية س

 رحلة العلميتو .ٕ

 موجنج. وبعد ذالك ىوا ٗرمسية  إبتدائيتو و ى يف مدرسةمرحلة األ مدرستوىو يتم 

والعلية يف معهد أألوروة الوثقى ببنتنج، سيدراف،  يف مرحلة الثانوية يتوايل إيل تربية

يوسف ىوا رئيس مأسسو الشيخ احلج عبد ادلعُت وعند ذالك الذي  سوالويسي اجلنوبية.

يستمر تربيتو إيل  ىوا ٜٜٚٔويف سنة  ٕيف رلليس علماء اإلندونيسيا بسوالوسي اجلنوبية.

 lembaga Ilmu Pengetahuan Islamلغوي، وتكملي وكلية شريعة" يف  إعداد"برانمج 

dan Arab (LIPIA) ّتاكرات، ويتم تربيتو يف سنة ،ٕٓٓ٘.ٖ 

                                                           
 .ٔٔٗ، ) ٕ٘ٔٓ،  أمزة: ، )جاكراتTafsir Surah Al-Fatihahعيدروس عابدين، ٔ
 .ٔٔٗ، Tafsir Surah Al-Fatihahعيدروس عابدين،  ٕ
 .ٔٔٗ، Tafsir Surah Al-Fatihahعيدروس عابدين،  ٖ
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، على سبيل أن يعمل بعلمو الذي وجد يف كليتو، ىوا عبيد يف معهد حسن اخلادتة

 ٗبكونيغان، اجلاوي الغربية، كادلدرس يف ىذا ادلعهد.

ىوا متابعة يف برانمج الدراسات العليا يف اجلامعة اإلسالمية  ٕٚٓٓويف أول سنة 

من خالل برانمج ادلنح الدراسية لوزارة الدين بًتكيز احلكومية شريف ىدية هللا، ّتاكرات. 

 Pusatأثناء الكلية ىوا يعمل مدرسا يف  و الفسَت الذي يكتمل يف سنتان. القرآنعلوم 

Studi Islam Al-Manar  مركز الراسات اإلسالمية ادلنار( ّتاكرات حىت اآلن. واآلن ىوا(

وغَت ذالك ىوا يعمل مدرسا  ٘يف ادلؤسسة نفسا.يتو ى كادلظف ادليداين البحث و الدعوة 

 ٙ)مدرسة العايل للعلوم الشرعية ادلنار(. Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ahيف 

ىوا غالبا ما دتأل الدراسة يف ادلكتب و اخلطيب  وبُت مشغولو كادلدرس يف اجلامعة

 ،KKP Setia Budiمؤسسات احلكومية واخلاص، كما ىوا احلال يف  اجلمعة يف عدد قليل

، Bea Cukai، وMultimedia، وChonoco Phiilips، وBP Migas، وKKPNو

، Bank Indonesia، وPT FSCM، وBPKP، وTelkomsel، وRSCM، وTelkomو

 ٚ.Auto 2000، وDenso، وDaihatsu، وTrack Astraو

 

                                                           
 .ٔٔٗ،  Tafsir Surah Al-Fatihahعيدروس عابدين،  ٗ
 .ٔٔٗ،  Tafsir Surah Al-Fatihahعيدروس عابدين،  ٘
 .ٕٔٗ،  Tafsir Surah Al-Fatihahعيدروس عابدين، ٙ
 .ٕٔٗ،  Tafsir Surah Al-Fatihahعيدروس عابدين،  ٚ
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 مؤلفتو .ٖ

الذين  من إندونيسيا دمحم عدروس عابدين كان أحد العلماء ادلعاصرين وادلفكرين

. وغَت كتاب تفسَت سورة الفاحتة ىوا كان كتااب و كان يف أعالم الكًتونك  يكتبون الكتب

 .يكتب كتااب أخرى منها

ٔ) ٔٓٓٓ Jalan Menuju Taubat  ىذا كتاب األول الذي كتبو عيدروس

 )مكتبة الكوثر( شهر فرباير Pustaka Al-kautsar : ّتاكرات،  طبع ،عابدين

 .ٖٕٔٓ يف سنة

ٕ) Tafsir Surah Al-fatihah  : تفسَت سورة الفاحتة( طبع : ّتاكرات، ونشرت(

 .ٕ٘ٔٓشهر مايو يف سنة  (أمزة)

ٖ) ٗ Isu Utama Iman dan Taqwa di Zaman Kontemporer  : طبع

 .Kaifa Publishingونشرت :  ببندونغ

ٗ) Bahagia Hati dengan Ibadah dan Cinta Ilahi  طبع : ببندونغ ونشرت

 :Referensiana Pustaka. 

٘) Energi Spiritual Al-Fatihahونشرت : اكرات. طبع : ّت Dapur Buku  

 الفاحتة سورة تفسري الكتاب حتديد . ب

 لعيدروس" الفاحتة سورة تفسَت" ىو البحث ىذا موضوع ىو الذي الكتاب

( أمزة) نشر ،ٕ٘ٔٓ عام يف مرة ألول الكتاب ىذا طُبع. واحد رللد من ويتكون عابدين،
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 ، مصفر أخضر ادلطبوعة ىذه يف الكتاب غالف. صفحة ٕٔٗ فتحت واليت اكراتّت

 وغالف ، الفاحتة سورة تفسَت وىو الكتاب عنوان اسم ويتوسطو ، أسود الغالف وأسفل

 وسَتة مقدمة للكتاب اخللفي الغالف على يوجد. القلم اسم طباعة تتم و ادلؤلف اسم

 .سم ٘.٘ٔ×  ٖٕ الكتاب ىذا حجم. للمؤلف سلتصرة ذاتية

 وإرشادات ومقدمة غالف على الفاحتة سورة تفسَت حول الكتاب ىذا حيتوي

 حدة على آية حتليل بنهج الفاحتة سورة تفسَت يناقش الذي :األول والفصل الصوتية الًترتة

 :الثالث الفصل يناقش و ، الفاحتة سورة من سلتارة سورة يناقش الذي :الثاين الفصل ،

 ادلؤلف وسَتة والببليوغرافيا ادلستقيم صراط مسار الفاحتة سورة عن االحنرافات

 وىي ، فرعية مواضيع ٛ يتضمن األول الفصل

 ادلقدمة، (ٔ)

 .الفاحتة سورة فضل( ٕ)

 .الفاحتة سورة أمساء( ٖ)

 .الفاحتة سورة نزول خلفية( ٗ)

 .الشيطانية االضطراابت من احلماية طلبات( ٘)

 .السورة زلتوى( ٙ) 
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 .ادلعٌت ملخص( ٚ)

 الفاحتة حرف وبنية األديب اجلمال جانب( ٛ)

 .اخلادتة( ٜ)

 :وىي فرعية زلاور ٚ يتضمن الثاين الفصل

 .فقط ابلبسملة هللا إ ى التوّجو طّهر (ٔ)

 ذلك مظاىر من مظهر ىو زتدة قول (ٕ)

 أرتع للعامل هللا ربوبية معٌت (ٖ)

 هللا نعمة عظمة( ٗ)

 األعياد قوة (٘)

 احلياة يف واالستحانة العبادة عالقة (ٙ)

 .اإلسالم يف اذلداية (ٚ)

 ومها ، فرعيُت موضوعُت يتضمن الثالث الفصل

 (ادلسيحيون) والنصارى اليهود: الكتاب أىل احنرافات (ٔ)

 (.إندونيسيا يف حالة دراسة) ادلستقيم صَتط عن االحنراف (ٕ)
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 ج. مثال تفسريه

 .يةالاآلية الت حتليلية بل تفسَتقاآلية السابقة  ىو يشرح يف سورة الفاحتة الدين يوم مالكك

 .الدين يوم مالك
Selain Allah terpuji karena Dia sebagai Pencipta seluruh 

alam dan Maha Penyayang, Allah juga terpuji karena Dia Penguasa 

hari kiamat. Kasih sayang Allah yang begitu besar sehingga 

memberikan pilihan kepada manusia dan jin. Hak memilih ini 

disebut amanah dalam syariah. Dalam bahasa kontemporer, 

amanah berupa hak memilih tersebut dikenal dengan istilah 

kebebasan. Ke bebasan memilih petunjuk Allah atau memilih 

kekafiran. Dengan kebebasan inilah, Allah menguji hamba-Nya 

dengan ibadah. Tanpa adanya kebebasan, ibadah tidak pernah 

terwujud. Pada dasarnya, hakikat ibadah adalah ke tundukan 

dengan penuh ketulusan yang dilandasi oleh cinta yang 

mendalam.
8
 

Ketundukan secara tulus tanpa adanya kebebasan, seperti layaknya 

sistem tata surya yang bergerak sesuai dengan ketentuan Allah 

tanpa adanya hak memilih Gerak seperti ini disebut sebagai gerak 

sistemik (harakah) yang tidak bisa disebut sebagai ibadah.
9
 

Jadi, jika dipandang dari perspektif duniawi, segala 

aktivitas manusia mendapatkan peringatan melalui para rasul dan 

kitab suci Alquran. Manusia mempunyai kebebasan untuk memilih 

petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, semua pilihan manusia 

akan mendapatkan perhitungan dan tanggung jawab terhadap 

pilihan tersebut. Manusia akan mendapatkan pahala jika pilihannya 

adalah petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Namun, jika pilihannya 

adalah kekafiran, maka ia akan mendapatkan dosa dan siksa dari 

Allah.
10

 

Kasih sayang Allah yang begitu luas, terutama kebebasan, 

terkadang membuat manusia dan jin lupa dan terlena. Mereka lupa 

dan terlena bahwa kebebasan tersebut harus diiringi tanggung 

jawab yang tinggi. Tanggung jawab berupa amanah kekhalifaan 

yang meniscayakan dirinya sebagai penerus dan pengemban ajaran 

                                                           
8
 .ٖٗ ،Tafsir Surah Al-Fatihahعيدروس عابدين،  

 .ٗٗ ،Tafsir Surah Al-Fatihahعيدروس عابدين، 9

 .ٗٗ ،Tafsir Surah Al-Fatihahعيدروس عابدين، 40
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ketuhanan karena untuk maksud itulah ia berada dalam wujud ini. 

Oleh karena itu, Allah mengingatkan manusia akan keberadaan 

hari kiamat.
11

 

لك اعظيم "ذكر خاص لعبارة )م تفسَت القرآن يف َتثمث يقتبس عن ابن ك
يوم الدين( بعد ذكر أن هللا رب العادلُت ألنو يف يوم القيامة ال يستطيع أحد أن 

أحد إال هللا ، وال أحد يستطيع أن يتكلم إال إبذن  ديساعد غَته. ال يسع
 ٕٔ".هللا

يف تفسَت اجلامع ألحكام القرآن  القرطويب دمحم هللا عبد عن أبويقتبس و 
السبب اآلخر ىو أنو عندما تكون يف العامل ، ديكن التعرف على قوة هللا من "

وكذلك أنو أعظم إلو )وربكم األعلى(.  وقبل سللوقات مثل فرعون الذي يدع
. ومع ذلك ، يف احلياة اآلخرة ، ال أحد جيرؤ انالسلطأنو يف  ودعيىامان الذي 

 ٖٔ.انابلسلط ادلطالبعلى 

 واحلديث القرآنمث نقل عن اية 
Pada hari itu, kebebasan semua makhluk dicabut. Mereka 

yang menggunakan kebebasannya dalam rangka patuh pada aturan 

agama Allah akan mendapatkan kebebasan yang lebih besar. 

Sementara pada pengikut hawa nafsu akan terbelenggu oleh 

sikapnya sendiri. Mengenai kemutlakan kekuasaan Allah pada hari 

kiamat dan keterpasungan makhluk, Allah tegaskan dalam Al-

Quran .
14

 

يَ ْوَم   .(ٛٔ)مُثَّ َمٓا اَْدٰرىَك َما يَ ْوُم الدِّْينِِۗ  ).ٚٔ(َوَمٓا اَْدٰرىَك َما يَ ْوُم الدِّْينِِۙ 
ٍذ ِّلِِّّٰ   ًا َِۗوااْلَْمُر يَ ْوَمىِٕ  ٘ٔ.(ٜٔ)اَل دَتِْلُك نَ ْفٌس لِّنَ ْفٍس َشْي  

 

                                                           
 .ٗٗ ،Tafsir Surah Al-Fatihahعيدروس عابدين، 44

 .ٗٗ ،Tafsir Surah Al-Fatihahعيدروس عابدين، 44

 .ٗٗ ،Tafsir Surah Al-Fatihahعيدروس عابدين، 44

 .٘ٗ ،Tafsir Surah Al-Fatihahعيدروس عابدين، 41

 .ٜٔ-ٚٔالكرين سورة اإلنفطار:  القرآن44
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Dalam sebuah hadis, Rasulullah menggambarkan kekuasaan 

Allah pada saat itu .
16

 

عن عبد هللا بن عمر هنع هللا يضر قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يطوي هللا عز وجل 
السماوات يوم القيامة مث أيخذىن بيده اليمٌت مث يقول أان ادللك أين اجلبارون أين 

يده األخرى مث يقول أان ادللك أين اجلبارون أين ادلتكربون؟ مث يطوي األرضُت ب
 (ادلتكربون )متفق عليو

Pada hari itu Allah menegaskan kekuasaan-Nya. Allah 

memberikan nikmat kepada hamba-Nya yang tunduk dan patuh 

kepada-Nya, dan mengazab orang yang menuruti hawa nafsunya. 

Hari itulah keputusan tentang kebenaran dan kesalahan betul-betul 

ditegakkan. Allah berfirman :
17

 

َ ُىَو احلَْقُّ اْلُمِبُْتُ  ُ ِديْ نَ ُهُم احلَْقَّ َويَ ْعَلُمْوَن اَنَّ اِّلّٰ ٍذ ي َُّوفِّْيِهُم اِّلّٰ  ٛٔ.)ٕ٘(يَ ْوَمىِٕ
Nuansa Keindahan Sistematika Ayat 

 ورة الفاحتة يف اآلية األو ى حتتوي على تعليمكما ذكران سابقًا أن س
ركز على وحدانية هللا وحقو يف العبادة. العبادة يف يالتوحيد ْتيث يبدو أن الفاحتة 

السؤال خضوع وذل. ىذا ادلعٌت يعتمد على معٌت اللغة. وأما معٌت العبادة ، 
من   يقتبس .وابطنافيعّرفها ابسم خيتصر كل ما حيب هللا ويرضاه قوال وفعال ظاىرا 

 ٜٔ.القرضاوي ليوسف اإلسالم يف العبادة كتاب تيمية و البن العبودية كتاب
Spektrum makna ibadah yang begitu luas menunjukkan 

bahwa semua sektor kehidupan dalam pandangan Islam merupakan 

lahan ibadah. Manusia diharapkan dapat mengamalkan ibadah-

ibadah tersebut. Dengan demikian, kecintaan dan keridhaan Allah 

dapat diraih dengan baik. 

Sebuah amalan dapat diterima jika telah memenuhi dua 

syarat yang telah diformulasikan para ulama. 

1) Ikhlas sebagai syarat internal. 

                                                           
 .٘ٗ ،Tafsir Surah Al-Fatihahعيدروس عابدين، 44

 .ٗٙ ،Tafsir Surah Al-Fatihahعيدروس عابدين، 44

 .ٕ٘ :نورالكرين سورة ال القرآن48
 .ٗٙ ،Tafsir Surah Al-Fatihahعيدروس عابدين، 49
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2) Mengikuti tata cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah 

sebagai syarat eksternal. 

Faktor lahirnya keikhlasan ada tiga, yaitu sebagai berikut. 

1) Kecintaan yang begitu tulus kepada Allah 3 (mahabbatullah.) 

 ِٕٓۙۙ  ِّلِِّّٰ  ُحبِّا َاَشدُّ  ٰاَمنُ وْٓا َوالَِّذْينَ 

2) Harapan yang sangat besar kepada Allah (رجاء) 

ٗ  َرزْتََتو َويَ ْرُجْونَ 
21

 

3) Rasa takut yang sangat mendalam terhadapnya   )اخلوف( 

  ِٕٕۗۙ ٗ  َعَذابَو َوخَيَافُ ْونَ 
Manakala ketiga pilar ibadah tersebut ditinjau dari sistematika 

Al-Fatihah, maka ditemukan perpaduan yang sangat teratur, yaitu 

kecintaan yang tulus, terdapat pada ayat "Segala puji bagi Allah, 

Tuhan semesta alam." Pujian ini adalah pernyataan cinta seorang 

hamba terhadap Allah. Pujian ini bukan hanya karena doktrin 

keimanan semata, tetapi karena mereka mengharapkan rahmat 

Allah yang begitu luas nan melimpah, sebagaimana ulasan singkat 

tentang hal ini pada tafsir Al-Rahman Al-Rahim. Oleh karena cinta 

dan harapan itulah, seorang hamba merasa khawatir manakala Zat 

yang ia cintai dan ia harapkan rahmat-Nya, murka kepadanya. Pada 

ketiga nuansa internal demikianlah seorang hamba senantiasa 

berada. Saat nuansa tersebut terasa ketika shalat, maka 

pernyataannya menjadi sebuah deklarasi dan penegasan untuk 

senantiasa tunduk dan patuh dalam segala sektor kehidupan. Itulah 

kelanjutan pembahasan ayat berikutnya .
23

 

 

 

                                                           
 .٘ٙٔ :بقرةالكرين سورة ال القرآن40

 .ٚ٘ :سراءالكرين سورة اإل القرآن44

 .ٚ٘ :سراءالكرين سورة اإل القرآن44

 .ٗٙ ،Tafsir Surah Al-Fatihahعيدروس عابدين، 44



40 
 

 
 

 

 منهج تفسري سورة الفاحتةد. 

 . منهج تفسَتهٔ

 لعمل زلاولة ىي الطريقة ، ابختصار ، الثاين الفصل يف أعاله موضح ىو كما

 األشياء أنواع رتيع حتقيق عملية يف هبا نقوم اليت الطرق أنواع رتيع يعٍت إنو ٕٗ.ما شيء

 ىدف لتحقيق جيًدا ومدروسة منظمة طريقة ىي الطريقة ، آخر مبعٌت. إليها هندف اليت

 حتقيق أجل من نشاط تنفيذ لتسهيل للعمل منهجية طريقة ؛( ذلك إ ى وما العلم يف)

 اليت األىداف لتحقيق الوسائل أىم من الطريقة أن نستنتج أن ديكننا ٕ٘.احملددة األىداف

 .وضعها مت

 بيانالتو  ضاحاإل ىو احلريف التفسَت الثاين الفصل يف شرحن كما التفسَت ومعٌت

 ،" فالكش" و" اإلابنة" أي" الَفَسر" كلمة من مأخوذ التفسَت ولفظ. والتفصيل والكشف

 الذي العلم معٌت لو فإن ، التفسَت اإلصطالحو  ٕٙ.كشف ادلغطء الفتح عٌتمب وكالمها

 أو بذاهتا قائمة إما والشريعة ، ابلتعليمات يتعلق فيما ، القرآن ألفاظ يف نطق كيفية يناقش

                                                           
 :)يوجياكارات ، ,Strategi Pembelajaran Pendidikan Jasmani جونيار، تري وديكي جوجو ىداية ٕٗ

Publisher Deepublish ، ٕٕٓٓ،) ٙٗ. 
 Metode Penafsiran Al-Qur’an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi بيدان، الدين نصرٕ٘

Mirip, ( ٕٔٔٓ ، الطالب مكتبة: يوجياكارات) ، ٕ. ج، ٘ٗ 
 :)يوجياكارات ، ,Strategi Pembelajaran Pendidikan Jasmani جونيار، تري وديكي جوجو ىداية ٕٙ

Publisher Deepublish ، ٕٕٓٓ،) ٙٗ. 
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 من سلسلة األساس يف ىو التفسَت ٕٚ.أكملها سلتلفة وأشياء احملتملة ومعانيها أتليفها عند

 هبا قام قرآنية آبايت يتعلق أعمق شرح ىو التفسَت. القرآن يف النص أو احلديث تفسَتات

 .ادلفسر

 من دلزيد وسيلة ىو التفسَت طريقة معٌت أن نستنتج أن ديكننا ، أعاله الفهم من

 .وفهمها فهمها يسهل ْتيث ، القرآن يف اآلايت شرح

 منهج دلعرفة الكاتب سيستخدمو ، أعاله التفسَت نهجمب ادلتعلق الشرح على بناءً 

 موضح ىو كما". الفاحتة سورة تفسَت" كتابو يف عابدين دروسعي يستخدمها اليت التفسَت

 وتفسَت يضعو م وتفسَت حتليلي تفسَت إ ى مقسمة القرآن تفسَت منهج فإن ، يف األعلى

 .مقرن وتفسَت إرتايل

 سورة تفسَت كتاب أن مباشر غَت بشكل يظهر فإنو ، الكتاب عنوان حيث من

 فهو يادلوضوع تفسَت معٌت إ ى نظران إذا ألن. ادلوضوي التفسَت يف مدرج ىذا الفاحتة

 اآلايت كل رتعت. دهحتد الذي العنوان أو للموضوع وفًقا القرآن آايت تناقش طريقة

 ، أسباب النزل مثل ، هبا ادلتعلقة اجلوانب سلتلف من ودقيق بعمق درست مث ، الصلة ذات

 ابحلجج ومدعوم ، شامل وبشكل ابلتفصيل شيء كل شرح يتم. ذلك غَتو  ، وادلفردات

 والفكر واحلديث القرآن من ادلستمدة احلجج كال ، علمًيا تربيرىا ديكن اليت احلقائق أو

                                                           
 Analysis On KH. Fahmi Basya’s Thought Of Islamic“  حنيف، ، امبونج رحيمة ، فرااينيتٕٚ

Mathematic”, Islam Universalia ، منرة .ٔ (ٕٜٓٔ )، .ٜٛ. 
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 القرآن يتفحص بل ، آبية آية ينفذ ال القرآن تفسَت ، نهجادل ىذه يف لذلك، ٕٛ.العقالين

 اليت ادلختلفة والكونية واالجتماعية العقائدية ادلوضوعات من زلدد موضوع أخذ خالل من

 ادلوضوعي تفسَت الكتاب ىذا يتضمن العنوان من ٜٕ.القرآن انقشها

 إذا. أجزاء ثالثة إ ى ينقسم الفاحتة سورة التفسَت كتاب أن قبل من ذكر كما

 ألنو. التحليلي التفسَت طريقة توضح ادلستخدمة الطريقة أن جند األول، الفصل إ ى نظران

 آبية الفاحتة سورة تفسَت" فهو ، عابدين سعيدرو  استخدمو الذي الكبَت ادلوضوع على بناء

 .ابلتفصيل شرحها تفسَته يف مث(". التحليلي التفسَت) اآلية حتليل بنهج

 :وىي ، فرعية زلاور ذتانية ىناك ، الكتاب ىذا من األول الفصل يف

 دتهيدي: .أ 

 الفاحتة سورة فضائل حول نوقشت اليت ادلقدمة يف .ٔ

 على القرآن يف سورة أعظم أهنا الفاحتة سورة فضل أن ادلوضوع ىذا يف ورد وقد

 .احلديث أساس

 َعنْ  الرَّزْتَِن، َعْبدِ  ْبنُ  ُخبَ ْيبُ  َحدََّثٍِت : قَالَ  ُشْعَبَة، َعنْ  حَيَِْت، َحدَّثَ َنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثَ َنا

َعلَّى، ْبنِ  َسِعيدِ  َأيب  َعنْ  َعاِصٍم، ْبنِ  َحْفصِ 
ُ
ْسِجِد، يف  ُأَصلِّي ُكْنتُ : قَالَ  ادل

َ
 َرُسولُ  َفَدَعاين  ادل

                                                           
 PT :جاكرات) ،Metode Tafsir Mauḍu’i: Suatu Pengantar، رترة أزتد سفيان احلي الفرماوي، يرجتمٕٛ

 .ٕ٘(. ٜٜٙٔ ، راجاجرافيندو بَتسادا
 .ٗٔ .(ٕٜٜٔ ،ريسالة ماسا :الرزتن، )جاكرات ىداية. ، ترجةMadrasah al-Qur’aniyyah ابقر صدر، دمحمٜٕ
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، َرُسولَ  ايَ : فَ ُقْلتُ  ُأِجْبُو، فَ َلمْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  هللاُ  َصلَّى اِّلَِّ   أملَْ : " فَ َقالَ  ُأَصلِّي، ُكْنتُ  ِإيّنِ  اِّلَِّ

: يل  قَالَ  مُثَّ . (ٕٗ: األنفال) حُيِْييُكمْ  ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َولِلرَُّسولِ  ِّلَِّ  اْسَتِجيُبوا: اِّلَُّ  يَ ُقلِ 

ْسِجدِ  ِمنَ  خَتْرُجَ  َأنْ  قَ ْبلَ  الُقْرآِن، يف  السَُّورِ  َأْعَظمُ  ِىيَ  ُسورَةً  أَلَُعلَِّمنَّكَ 
َ
 ِبَيِدي، َأَخذَ  مُثَّ . ادل

: قَالَ  ،«الُقْرآنِ  يف  ُسورَةٍ  أَْعَظمُ  ِىيَ  ُسورَةً  أَلَُعلَِّمنَّكَ  تَ ُقلْ  أملَْ : َلوُ  قُ ْلتُ  خَيْرَُج، َأنْ  َأرَادَ  فَ َلمَّا

ثَاين، السَّْبعُ  ِىيَ  (ٕ: الفاحتة) الَعاَلِمُتَ  َربِّ  ِّلَِّ  احَلْمدُ 
َ
 .أُوتِيُتوُ  الَِّذي الَعِظيمُ  َوالُقْرآنُ  ادل

 احلديث على الصالة يف يقرأ أن جيب سورة الفاحتة وسورة

، َعْبدِ  ْبنُ  َعِليُّ  َحدَّثَ َنا  ْبنِ  زَلُْمودِ  َعنْ  الزُّْىرِيُّ، َحدَّثَ َنا: قَالَ  ُسْفَياُن، َحدَّثَ َنا: قَالَ  اِّلَِّ

 الَ : »قَالَ  (ٕ٘ٔ:ص) َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  هللاُ  َصلَّى اِّلَِّ  َرُسولَ  َأنَّ : الصَّاِمتِ  ْبنِ  ُعَباَدةَ  َعنْ  الرَِّبيِع،

 «الِكَتابِ  ِبَفاحِتَةِ  يَ ْقَرأْ  ملَْ  ِلَمنْ  َصالَةَ 

 (.الرقية) اللشفاء مثال دعاء و

 الفاحتة سورة أمساء .ب 

 (الُنزولو أسباب) الفاحتة سورة نزول خلفية .ج 

 (ةاالستعاذ) الشيطان تدخل من احلماية طلب .د 

 ورالس زلتوايت .ه 
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