


رغيب والترهيب يحكي الجنة والنار الت: المثانيولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم 

بالمثاني االسالم والكفر  االيمان والنفاق و المادة والروح الدنيا اآلخرة وسميت السبع الطوال

ار ونادى ألنها اشتملت الثنائيات األمر والنهي الوعد والوعيد الدنيا واآلخرة نادى اصحاب الن

.اصحاب الجنة 

مه وليست بسم بسم هللا الرحمن الرحيم باس. وأعظم الثنائيات التوحيد يلزمه الكفر بالطاغوت  

غيره واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا تنثني على الشيء وتنثني عن غيره 

المثاني السبع الطوال: الفاتحة 

البقرة آل عمران الى التوبة 

وقول الفاتحة هي المثاني هذه الثنائية مجملة في الفاتحة ومفصلة في القرآن كله

سميت الفاتحة افتتحت بها السبع المثاني 
وسميت المثاني من الثناء على هللا 

من خصاصها اشتملت على العقائد الحمد هلل رب العالمين 

فالمالئكة والرسل واالنس والجن كله من العالمين 



فاتحة الكتاب 

السبع أم القرآن 
المثاني 

القرآن 
العظيم 

الرقيةألشفاء

األساس الكافية  الوافية 

وفي 

الحديث 

القدسي 
الصالة  

الحمد 

الرحمة = الحمد 

العالمين  X العولمة

*  الجن* االنسان 

*الحيوان * األنعام 

*  الحشرات * الطيور

*  األسماك والحيتان

* النبات * األشجار 

*  الزهور *الثمار 
*النباتات البحرية 

الرحمن الرحيم

مالك
يوم الدين

قيوم = رب 

على منهج يُحصي 
و يُحاسب ويُجزي

إياك  تجرد

عبد و إياكن
ستعينن



*الرحمن الرحيم   *   الحمد هلل رب العالمين *    بسم هللا الرحمن الرحيم    

 تييبهذه المركزية في عالقة هللا تعالى بهذا الكون عالقة الرحمة والقيومية التي ال

.وهذه تنعكس على عالقة االنسان بالعالمين 



ن ؟  اذا قلت الحمد هلل وجبت عليك الوظيفة   هل أنت رحمة للعالمي

حيثما وجد الحمد وجدت الرحمة 

الحمد يكون على الصفات الذاتية 

بينما الشكر يكون على العمل 

اعملوا آل داوود شكرا 

.  بر اعملوا لتٌشكروا ولو قلت الف مرة شكرا ولم تعمل فال يعت

.وقليل من عبادي الشكور 

رب العالمين من هم العالمين ؟؟ 



من هم العالمين المقصودين في هذه اآلية ؟؟

جمع ملحق بجمع المذكر السالم ويخص العقالء 

العوالم هي العامة العالمين جمع أقل من المفرد 

العالم مطلق تقول عالم الحشرات عالم الحيوان 

العالمين هنا تخص جماعة العقالء المكلفين االنس والجن 

ئق صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فهي تقسيم الخال

إلى صنفين وال دخل هنا لغير المكلفين 

عين وال وماخلقت االنس والجن إال ليعبدون وهنا قال إياك نعبد وإياك نست

دخل للعوالم غير المكلفة بهذه الهداية 

اهدنا الصراط المستقيم 



➢
ربوبية السيادة املطلقة،

➢
وربوبية القوامة اليت ال تغيب وال تفرت،

➢
ربوبية تنظيم البشرية، 

➢
بقي القرآن جيلوها ومشولية هذه الربوبية جلميع مناحي احلياة هي قاعدة التصور اإلسالمي، و 
اعليتها، وال يف الضمري، ويوقظها يف احلس مرًة بعد مرة، فال تعدمها األلفة والتكرار ف

تُفقدها الفلسفة مراميها، 
➢

سواء، ربوبية هلا أثرها الكبري يف الضمري اإلنساين، والسلوك البشري سواًء ب
➢

 ا*ولو أدرك كل مصٍل معىن ما يردد لسانه       
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➢
ألدرك لصالته معىن، ولنظر بعني اإلنسانية والرمحة إىل اخلالئق،                          

بع ليستطيع مروهم ابلصالة لس: والعوامل اليت تشاركه التوجه إىل ربه  من أجل هذا قال
.غ املريب غرس املعاين يف الطفل وغرسها يستهلك سنوات عمره حىت البلو 



:  ادراك معنى الربوبية يحقق ثالثة أمور .1

يُصلح العقل البشري ، .2

.يُصلح الضمير فيجعله حيا  .3

.يُعطي تصور عن المآل .4

ن من يقول للعالمي. يُحمل المؤمن مسؤولية العالمين .5

.تعالوا إلى كلمة سواء ؟ غفلة أوقعتنا في العولمة 



يِن * *  َماِلِك يَ ْوم الدِ 
فهو ملك املوقف، وهو املالك هلذه الرقاب الذليلة بني  يديه، 

.رقاٌب ال متلك الفرار، وال يُقبل منها الفداء
 * مث يُعقب بضمرياملخاطب ضمري التعيني 
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فماهي العبادة اليت * اك

:ا يُعطى عليها العهد بذالً وإلزامًا؟؟ يبذله إقرارًا، ويلتزم به التزاماً، إهن
ميالد التحرر البشري الكامل الشاملالعبودية اليت أعلنت 

.يكون ذكر الذكر واألنثى و المحرر

التحرر من عبادة اهلوى، •
ومن عبادة األموال والشهوات، •
وعبادة النظم واستذالل األشخاص واألوضاع وإخضاع اإلرادات، •

.بية رب العاملنيعبودية حتدد معاملة اخلالئق اليت حادت عن السري يف ركب اخلضوع لربو •



االستقامةنعمةة،النعمعلىحازواالذيناحلقأمةصراطتنقطع،والتضلالوهدايةٌ متعرج،والمقطوعغريصراطٌ 
علىثبتومناجلنةيفوينتهي،eهللارسولحممدٌ هللاإالإلهباليبدأمستقيمصراطحتريف،والغلوٍ والشططبغري

هللارسولعنtمسعانبنالنواسعنبقولهالصراطeالكرميرسولنالنامثلوقداآلخرةصراطجازالدنياصراط
ستوراألبوابوعلىة،مفتحأبوابٌ فيهماسورانالصراطجنبيتوعلىمستقيماً،صراطاً مثالً هللاضرب)):قالأنه

الصراط،فوقمنويدعوداعٍ تعو جوا،والمجيعاً الصراطادخلواالناسأيهااي:يقولداعٍ الصراطاببوعلىمرخاة،
اإلسالم،فالصراطجه،تلتفتحهإنفإن كتفتحه،الوحيك:قالاألبواب،تلكمنشيئاً يفتحأناإلنسانأرادفإذا

فوقمناعيوالدهللا،كتابالصراطرأسعلىالداعيوذلكهللا،حمارماملفتحةواألبوابهللا،حدودوالسوران
.((مسلمكلقلبيفهللاواعظالصراط
.تربويةمادةالصراطأصبح

والغايٌة الُعليا فاملريب هو الذي يُعقد عليه األمل 
،حه تلجهوحيك ال تفتحه، فإن ك إن تفتوينبه ادخلوا الصراط وال تعوجوا  :وهو من يقول 

. شغل البالهدف يهو الذي يهيئ هذا الواعظ ليبقى حي اً قائماً وجيعل الثبات واملريب 



القلبيفقرهامستإىلاهلدايةوتوصيل(مستقيمصراطإىللتهديوإنك)وايصالارشاد:هداينواهلدى
علمَّهأثغروإذا،هللاإالإلهاللقنهنطقفإذا:األثريفوردوقد*أحببتمنالهتديإنك*هللامنتوفيق

اإلنسانعمرُقس مدوق،ابلصالةيُؤمرحيثالسابعة،سنعنكنايةوهو-اللبنيةأسنانهبد لأي–الص الة
فيه؛أقسامثالثةإىلالرتبوي

:عقلهيفيُغرسفيهااخلريسبعوهيالقيم،وتثبيتوالتوجيه،للمالعبةسبعٌ 
نعمتهربهومن

قدوتههوومن
.بغريهمالرتبيةالتستقيمثالثعدوههوومن

ماتعلموتثبيتوالتأديب،والتقوميللرتبيةوسبع
القدموتثبتاألُفق،سعويتالفكر،وينضج،النصحالعود،ويبقىيستويفبعدهاوالتهذيب،للمؤاخاةوسبع

آايتعندالوقوفإىل،هللامناخلشيةمنالرتبيةمقوماتكل  املريبيفتتوفرأنوجيبالعمل،هللاويتقبل
منراحلذفاحلذراملراقبة،دقيقاإلحساسشديدالطفلألن  ،eهللابرسولاالقتداءعلىاحلرصإىلهللا،
.النفاقفإن ه،العملُ القولخيالفأن



غير الميضوب عليهم وال الضالين 

لمنوالءنانؤكدمرة17يعنيالفريضةفقطصلينالووالبراءالوالءأمرمهمهوكم

عليهمالميضوبومنالضالينمنوبراءتناوبرهنعمتهأهلهللايحبهم

؟؟الظالمينمنالتبرؤعدديكونكمتنفلناولوالرواتبصليناولو

مشرحةعلىويقصويحكيوالعصيانالفسوقليَُكره:تسويقلدورةالمربييحتاجوهنا

سروهذاهللايحبهممنقبلهللايمقتهمومنهللايبيضهمومنهللافضحهممنالقرآن

مكرالصاحبالحقيقيالعدووهمالطاغوتهم.بصيرتهمهللافتحمنإالاليدركهرباني

هألن؟مفعولاسمهناأتتولماذاعليهمالميضوبهمفمن.والبيضوالحسدوالكيد

واحدغاضببجهةاليتخصصالجهاتجميعمناليضبعليهموقع

نالذيوالمؤمنونوالرسلالمالئكةهللالياضبينوغضبهللاغضب:عليهمميضوب

ائهمأصدقمنحتىالجهاتجميعمنعليهمميضوبوجلعزهللاماييضبلكلييضبون
.ابعضبعضكمويلعنببعضبعضكميكفرالقيامةيومثماألنعام94تزعمونكنتمماعنكموضلبينكمتقطعلقد

25العنكبوت 



.يفاضعكانالشيطانكيدألنالشيطانفيهايُذكرلمبثقلهاالفاتحةوهذه

بالعروةكاستمسفقدباهللويؤمنبالطاغوتيكفرفمنالييمنالرشدتبينقد

حتىهحولمايدوريعرفأنالمؤمنلإلنسانالبدفتحابوا.لهاالانفصامالوثقى

البيِدهينفسوالَّذي:يقولوالرسولباهللويؤمنهللايبيضهممنيبيض

إذاشيء  علَىكمأدلُّ أوالتحابُّواحتَّىتؤمنواوالتؤمنواحتَّىالجنَّةَ تدخلوا

مسلم.بينَكمالسَّالمَ أفشواتحاببتُمفعلتُموهُ 

إلىدنعوولذلكالزيغإلىيؤديوالييغيادراكهاوضعفرشدفهمهافالفاتحة
أسمائها



القرآن 
العظيم

فاتحة 
الكتاب

أم 
القرآن

السبع 
المثاني

وفي الحديث 
القدسي 
الصالة

الكافية 
الوافية

األساس 
الحمد

الشافية 
الرقية



:للفاتحةالتعّبديةالفائدة

.الصالةيفاخلشوعجيلبمعانيهايفالتفكر.1

.الدعاءآدابوتعلمحبقها،الصالةأداءعلىتُعني.2

.واملنكرالفحشاءعنفتنهىوظيفتها،تؤديالصالةجيعلمبفاهيمهاالعمل.3
بويةالفائدة :التر

.العاملنيربهللالدائماحلمدعلىاللسانتعويد1.

ونستعنينعبداجلمعنونعلىمرةكلونؤكد.ورمحةوودإخاءارتباطوابملؤمننيجنس،ارتباطابلبشريةاالرتباط2.

لهوبكىأبفراخها،فجيعتهااحلمامةإليهشكتأنeابلرسولالرمحةبلغتفقدهبا،والتخلقالرمحةاستشعار3.
علىاملالوبذلالرقاب،tبكرأبوأعتقحىتالصحابة،تربيةيفالفاحتةوأمثرتوالتعب،اجلوعيشكواجلمل
:وليق،يهدأابلنهاروالابلليلينامالصارحىتtبعمرالرمحةوبلغتيرجوها،هللامنرمحةٍ ابتغاءمهدهايفوهيالدعوة

ابإلنسانيةورمحتهموعدهلمآاثرهمالتاريخفسط رالرعية،حقضي عتالنهاريفمنتوإنهللا،حقضي عتالليليفمنتإن
.الذهبمباء



نيةوهللا أعلم أبسرار كالمه، فلذلك أمران أن نكررها، ونثين هبا، فكأهنا سرٌّ من أس .رار الرتبية الراب 

ك نعبد وإايك نستعني، حتديد اهلدف وعدم الفوضى.1 .إاي 

.يف الدعاءوأولوايتالصراط املستقيم، رجاٌء واهتمام اهدان .2

الطائفة صراط الذين أنعمت عليهم، حتديد الوجهة وإعطاء الوالء جلماعة الصراط املستقيم صراط.3
.املختارة

ي املغضوب األقصى من أيدوأن الطائفة مسؤولة عن حترير املسجد .وبذل اجلهد يف معرفة أهل احلق.4
. عليهم

.والصالة تكليف فرديٌّ يقوم بروح اجلماعة



هللارسول قال : قالوعن أيب هريرة
له قول املالئكة، املغضوب عليهم وال الضال ني، فقولوا آمني، فمن وافق قو غري إذا قال االمام ))

.((غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما أتخر
للمتعلم أربعة أحوال : فائدة

متكسب يتعلم .1

مَدخر يتعلم ويسكت وال يعمل .2

منتفع يتعلم لنفسه.3
..ابذل نفسه يتعلم ويعلم وإن املالئكة تضع أجنحتها ملعلم الناس اخلري.4

(.740رواه البخاري يف كتاب األذان، رقم 



غيثاء العلبي.أ
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