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٤٢٧

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

  ملخص 

  "الفاتحة قرآني لسورةالتفسير ال" عن بحث 

  :ام والفوائد منهاًميكننا أن نستخلص من هذه الدراسة مجلة من األحك

 ومـــا ،أمهيـــة تفـــسري القـــرآن بـــالقرآن ؛ فمـــا أمجـــل منـــه يف مكـــان قـــد فـــسر يف مكـــان آخـــر

تعـــدد أنـــواع التفـــسري القـــرآين هلـــذه  ،اختـــصر يف مكـــان فقـــد بـــسط يف موضـــع آخـــر منـــه

 : ومن هذه األنواع،السورة العظيمة

البيـان  ، صـلة املوصـول ومن جهـة اإل�ـام يف،بيان ا�مل من جهة االشرتاك يف االسم -

وم  بيــان مفهــوم مبنطــوق، وبيــان مفهــ:بــاملنطوق واملفهــوم ومــر معنــا ثــالث صــور منــه هــي

بيــان املــوجز باملفــصل عــن طريــق الــسؤال واجلــواب عمــا  ، وبيــان منطــوق مبنطــوق،مبفهــوم

  أو ظرفـه املكـاين،، أو ظرفـه الزمـاين، أو مفعولـه، كبيان سـببه: أو بيان ما يتعلق به،أوجز

 .فضل هذه السورة وعظم مكانتها  ،قهأو متعل

 .إمجال هذه السورة الكرمية ملوضوعات القرآن الكرمي ومقاصده

افتتــــاح هــــذه الــــسورة بالثنــــاء عليــــه ســــبحانه ، اختــــصاص اهللا تعــــاىل بالثنــــاء علــــى الــــنفس

ـــاد بـــذلك ـــه) ال(اســـتغراق  ،ٌمتـــضمن أمـــر العب   :مـــن قول       ألجنـــاس

  .االستدالل على ألوهية اهللا تعاىل بروبيته سبحانه، أمكنتهمنته واحلمد وأز



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٢٨

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

Abstract:  

On the research "the Koranic interpretation of Surat Al-
Fatihah" 
We can draw from this study a number of provisions and 
benefits, including: 
The importance of interpreting the Koran in the Koran; the 
most beautiful of it in a place has been interpreted elsewhere, 
and what is abbreviated in the place has spread elsewhere, 
the variety of types of interpretation of the Koran of this 
great Sura, and these types: 
virtue of this surah and its great status.- Statement of the 
total by the name of the participation in the name, and the 
hand of thumb in the connected link, the statement of the 
operative and the concept and passed with us three pictures 
of it: a statement of the concept of an articulated, and a 
statement of concept concept, and a statement operative 
operative, the summary statement detailed by the question 
and answer of what is outlined, or statement What is related 
to it: as a statement of reason, or its effect, or temporal 
circumstance, or spatial circumstance, or related,  
Summarizing this holy Quran for the subjects and purposes 
of the Holy Quran. 
 for the Genus of Praise, and resolved it and its potential, to 
infer the deity of God in his prophetic Glory be to Him  
Praise be to God Exalted praise for the soul, the opening of 
this Surah Praise be to Him, including the order of the slaves, 
so long (the) of saying:  



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٢٩

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

 وأودع ،احلمــد هللا الــذي نــزل الكتــاب هــدى وشــفاء ملــا يف الــصدور   

 يـــسره ،فيـــه مـــن أصـــناف املعـــارف وأنـــواع العلـــوم مـــا تـــستقيم بـــه األمـــور

ــــه للمتــــدبرين،للمتــــذكرين ــــدنيا ،اطن وأصــــلح بــــه الظــــاهر والبــــ، وبين  وال

 .والدين

 ،وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا  وحــده ال شــريك لــه يف ملكــه وســلطانه   

 اهلـادي إىل جنتـه ،ًوأشهد أن حممدا عبده ورسـوله املؤيـد بآياتـه وبرهانـه

 وأتباعه على احلق ل عليه وسلم وعلى آله وأصحابه اللهم ص،ورضوانه

  .وأعوانه

  ...أما بعد   

 عليه من اهللا ،م أنبياءه ورسله �ذا النيب الكرميفإن اهللا تعاىل خت   

 ،يمـماوية �ذا القرآن العظـ كما ختم الكتب الس،الصالة والتسليم

باره كلها ـ فأخ،كيمــات و الذكر احلـا فيه من اآليـوهدى الناس مل

  ض ـــــــــدق بعـد بصـ وبعضه يشه،دلـــــــــــــها عــ وأحكامه كل،صدق

                
١،    

                                                 

 ١/ هود١



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٣٠

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

                   
جعل من و ،١ 

 متضمن للمعىن اجلم  ،معجزة هذا الكتاب أنه مع قلة احلجم  

                 

ال يف يت ما أنزل يف التوراة وته المجع علوم هذا الكتاب يف فاحت و،٢

ت آيا�ا السبع فجاء .٣ مثلهاال يف الفرقان وال يف الزبورو اإلجنيل

 ،ري هلاـ فالقرآن كله تفس،اتهــ حاوية ملوضوع،جامعة ملقاصد القرآن

   .ملهاشرح �و

هــو يقــرأ هــذه الــسورة كــل  و-تأكــد علــى كــل مــسلم يمــن هنــا فإنــه   و

ًلكرميـــة حفظـــا  أن تعظـــم عنايتـــه �ـــذه الـــسورة ا- يـــوم ســـبع عـــشرة مـــرة

  ً.تدبراوتالوة ومدارسة و

  

 أسباب اختيار الموضوع:  
  :وقد دفعين إىل اختيار هذا املوضوع  

 علــــى متيزهــــا عــــن غريهــــا ة ممــــا يــــدل مــــا ورد يف فــــضل هــــذه الــــسور-١

  .يهاها عللتفضيو

                                                 

 ٨٢/ النساء١
 ٨٩/ النحل٢
 وســـيأيت ،-رضـــي اهللا عنــه–ن حـــديث أيب هريــرة  قطعــة مـــن حــديث أخرجـــه الرتمــذي يف ســـننه مــ٣

ًكامال خمرجا ص  ً)٧(. 



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٣١

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

  .تعدد أنواع التفسري القرآين هلذه السورة يف ثنايا باقي سور القرآن -٢

  

 هدف البحث:  
 تفـسري القـرآن  قواعـدمـع تطبيـق ،تفسري سـورة الفاحتـة بـالقرآن الكـرمي  

ه كتابـــمقدمـــة  الـــشنقيطي يف  حممـــد األمـــني الـــشيخبـــالقرآن الـــيت ذكرهـــا

  . يف إيضاح القرآن بالقرآنانبيالواء أض

  

 خطوات البحث:  
  :  يتكون هذا البحث من مقدمة وفصلني وخامتة

  :وتشمل :المقدمة

 .متهيد -

 .أسباب اختيار املوضوع -

 .هدف البحث -

 .خطوات البحث -

  : مباحثمل ستةيش بالسورة والتعريف:الفصل األول

  .أمساء السورة :املبحث األول -

  .ةفضل السور :املبحث الثاين -

  .نزوهلا املكاين و الزماين :املبحث الثالث -



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٣٢

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

  .عدد آيا�ا :املبحث الرابع -

 .املعىن اإلمجايل للسورة :املبحث اخلامس -

  . مقاصد السورة وموضوعا�ا:املبحث السادس -

  : املنهج التايل وفق بالقرآن هذه السورةتفسري:الفصل الثاني

بحــــث  الــــوارد ذكرهــــا يف �ايــــة الاإلطــــالع علــــى كتــــب التفــــسري -

  .ذه السورةأنواع التفسري القرآين هلمجع ما ورد فيها من و

ً ترتيبــا متسلــسال موافقــا ملعــاين هــذه تفــسري القــرآينترتيــب هــذا ال - ًً

  .ةالسور

 ومــن ،عدمــه مــن حيــث االتــصال والتفــسري القــرآين نــوع حتديــد -

  .......بيان ا�مل، وتفصيل املوجزحيث 

   .و ضمنتها نتائج البحث:الخاتمة

    

 ولكــن ،فيــت هــذه الــسورة حقهــازعــم أنــين قــد أوذا وال أدعــي أو أ  هــ

 فمـا كـان فيـه مـن صـواب ، و بذلت طاقيت،حسيب أين قدمت جهدي

  . وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان،له احلمدفمن اهللا و

صفاته العلى أنه جيعل هـذا سأل اهللا تعاىل بأمسائه احلسىن ويف اخلتام أو

 وصـــلى اهللا وســـلم علـــى عبـــده ورســـوله ،لكـــرميًالعمـــل خالـــصا لوجهـــه ا

  .سلمحممد وعلى آله وصحبه و



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٣٣

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

  

  

  الفصل األول
  التعريف بالسورة الكريمة

  

 ء السورةأسما :المبحث األول:  
  
 إىل ١هـا الـسيوطي أ�ا،سورة الفاحتة من السور ذوات األمساء الكثـرية  

 ،رينصفات جرت على ألسنة املفـس ألقاب و بنيً،نيف و عشرين امسا

  :وهي ،ومل يثبت يف السنة الصحيحة من أمسائها إال بضعة

 :فاحتة الكتاب - ١

هما مــن حــديث عبــادة بــن الــصامت ي     أخــرج الــشيخان يف صــحيح

ال صـالة ملـن  مل يقـرأ بفاحتـة (: قـال أن رسول اهللا -رضي اهللا عنه-

  .٢)الكتاب

  

                                                 

 )١/١٥٠( اإلتقان ١
 بـــاب وجـــوب القـــراءة لإلمـــام واملـــأموم يف الـــصلوات يف ، كتـــاب صـــفة الـــصالة، صـــحيح البخـــاري٢

 كتـاب ، وصحيح مسلم،)٧٢٣(، حديث)١/٢٦٣ (،احلضر والسفر وما جيهر فيها وما خيافت
 الفاحتة يف كل ركعة وأنه إذا مل حيسن الفاحتة وال أمكنه تعلمها قرأ ما  باب وجوب قراءة،الصالة

 )٣٩٤( حديث ،)١/٢٩٥ (،تيسر له من غريها



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٣٤

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

 :أم الكتاب - ٢

رضي –ري ديث أيب سعيد اخلد    أخرج البخاري يف صحيحه من ح

إن  :فقالــت ،اريةـ فجــاءت جــ، فنزلنــا،كنــا يف مــسري لنــا: قــال-اهللا عنــه

فقام معهـا رجـل  ؟ فهل منكم راق ،بَّيُرنا غَفَن نـ وإ،د احلي سليمــسي

ــَبـَْأمــا كنــا ن  ً،وســقانا لبنــا ،أمر لــه بثالثــني شــاة فــفــربأ، ،فرقــاه ، برقيــة١هُن

 مـا ،ال :قـالرقيـة ؟ أو كنـت ترقـي ؟  أكنـت حتـسن :فلما رجـع قلنـا لـه

ًال حتــدثوا شـيئا حـىت نــأيت أو نـسأل النــيب  :قلنـا .رقيـت إال بـأم الكتــاب

 فلما قدمنا املدينة ذكرناه للنيب كـان يدريـه أ�ـا رقيـة ومـا(: فقـال 

  .٢)همسربوا يل ب؟ أقسموا واض

  :أم القرآن - ٣

-رضـي اهللا عنـه–حيحه مـن حـديث أيب هريـرة     أخرج مسلم يف ص

 صـالة مل يقـرأ فيهـا بـأم القـرآن فهـي من صـلى( :قال أن رسول اهللا 

  .٣)غري متام .اج فهي خد،اج فهي خد،اجخد

  :السبع املثاين - ٤

 :القرآن العظيم - ٥
                                                 

 وجممع حبار األنوار حملمـد ،)١/٨( غريب احلديث البن اجلوزي ، ما كنا نعلم أنه يرقي فنعيبه: أي١
 .)١/٣١(بن طاهر الفتين 

 حــــديث ،)٤/١٩١٣ (، بــــاب فــــضل فاحتــــة الكتــــاب، كتــــاب فــــضائل القــــرآن، صــــحيح البخــــاري٢
)٤٧٢١(. 

 بـاب وجـوب قـراءة الفاحتـة يف كـل ركعـة وأنـه إذا مل حيـسن الفاحتـة ، كتـاب الـصالة، صحيح مسلم٣
  .)٣٩٥( حديث ،)١/٢٩٦ (،وال أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غريها



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٣٥

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

  :قــال تعــاىل                   
رضـي اهللا - وأخرج البخاري يف صـحيحه مـن حـديث أيب هريـرة ،١

أم القرآن هـي الـسبع املثـاين والقـرآن ( : قال أن رسول اهللا -عنه

  .٢ )العظيم

  :الصالة - ٦

 – رضي اهللا عنـه -    أخرج مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة

 قـــسمت الـــصالة :قـــال اهللا تعـــاىل( :  يقـــول مسعـــت رســـول اهللا:قـــال

  :فـإذا قـال العبـد ،فني ولعبدي ما سألبيين وبني عبدي نص  

     .وإذا قـــــــــال ،عبـــــــــدي محـــــــــدين : قـــــــــال اهللا تعـــــــــاىل:   

       ، ــــأثـــىن عل :قـــال اهللا تعـــاىل   :لوإذا قـــا .ي عبـــديـــــ

         . وقـــــال مـــــرة- جمـــــدين عبـــــدي:قـــــال اهللا تعـــــاىل : 

  :فــإذا قــال -فــوض إيل عبــدي          . قــال: 

  :فــإذا قــال .هــذا بيــين وبــني عبــدي ولعبــدي مــا ســأل    

                  

      ٣ )سأل هذا لعبدي ولعبدي ما :قال 

                                                 

 .٨٧/  احلجر ١
   بـــــــــاب ، كتـــــــــاب التفـــــــــسري، صـــــــــحيح البخـــــــــاري٢          

         ،) ٤٤٢٧( حديث ،)٤/١٧٣٨( . 
 بـاب وجـوب قـراءة الفاحتـة يف كـل ركعـة وأنـه إذا مل حيـسن الفاحتـة ، كتـاب الـصالة، صحيح مسلم٣

 .)٣٩٥( حديث ،)١/٢٩٦ (،وال أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غريها



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٣٦

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

 فضل السورة:المبحث الثاني :  
  

ـــد تفـــضيل هـــذه الـــسورة  وذلـــك مـــن عـــدة ،  وردت عـــدة نـــصوص تفي

  :وجوه

  . أ�ا أعظم سورة يف القرآن:األول -

 -ـه مــن حــديث أيب ســعيد بــن املعلــى ــــــــأخــرج البخــاري يف صحيح

 فــدعاين رســــول ،كنــت أصــلي يف املــسجد(:  قــال-رضــي اهللا عنــه

 : فقــال،يــا رســول اهللا إين كنــت أصــلي:  فقلــت، فلــم أجبــهاهللا 

 :أمل يقـــــــل اهللا              

 ألعلمنك سورة هي أعظم السور يف القـرآن قبـل أن :؟ مث قال يل١

 أمل : فلمـا أراد أن خيـرج قلـت لـه، مث أخـذ بيـدي.خترج من املسجد

  : ؟ قـالمنك سورة هـي أعظـم سـورة يف القـرآنتقل ألعل  

        هــــــي الــــــسبع املثــــــاين والقــــــرآن العظــــــيم الــــــذي 

  .٢)أوتيته

 . ومل يؤ�ا نيب قبل رسول اهللا ، نورأ�ا: الثاين -

                                                 

 .٢٤/  األنفال ١
ــــاب التفــــسري، صــــحيح البخــــاري٢ ــــاب، كت  حــــديث ،)٤/١٦٢٣ (، بــــاب مــــا جــــاء يف فاحتــــة الكت

)٤٢٠٤(. 



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٣٧

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

بينما جربيل (:أخرج مسلم يف صحيحه من حديث ابن عباس قال

 ، فرفـــع رأســـه،ً إذا مســـع نقيـــضا مـــن فوقـــهقاعـــد عنـــد رســـول اهللا 

 فنـزل ، هذا باب من السماء فتح اليوم مل يفتح قط إال اليـوم:فقال

 ، هذا ملك نـزل إىل األرض مل ينـزل قـط إال اليـوم: فقال،منه ملك

 فاحتــة الكتــاب : أبــشر بنــورين أوتيتهمــا مل يؤ�مــا نــيب قبلــك:وقــال

 .١)وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حبرف منها إال أعطيته

أنـــه مل ينـــزل يف التـــوراة وال يف اإلجنيـــل وال يف الزبـــور وال :الثالـــث -

  .يف الفرقان مثلها

 – رضــي اهللا عنــه - ســننه مــن حــديث أيب هريــرةأخــرج الرتمــذي يف

 يـا :ُ خرج على أيب بن كعب فقـال رسـول اهللا أن رسول اهللا 

 مث ،ُ وصـلى أيب وخفـف،ُ فالتفـت أيب فلـم جيبـه– وهو يـصلي -ُأيب

 .اهللا الــــسالم عليــــك يــــا رســــول : فقــــالانــــصرف إىل رســــول اهللا 

ُ ما منعك يا أيب أن جتيبين إذ ، وعليك السالم:فقال رسول اهللا 

 أفلم جتد : قال، يا رسول اهللا، إين كنت يف صالة:دعـوتك ؟ فقال

 : فيمــــــا أوحــــــى اهللا إيل أن         

   أحتــب أن : قــال. أعــود إن شــاء اهللا وال، بلــى:قــال. ٢ 

                                                 

 فــضل الفاحتــة وخــواتيم ســورة البقــرة واحلــث علــى قــراءة ، صــالة املــسافرين وقــصرها، صــحيح مــسلم١
 .)٨٠٦( حديث ،)١/٥٥٤ (،اآليتني من آخر سورة البقرة

 .٢٤/  األنفال ٢



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٣٨

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

أعلمك سورة مل ينزل يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف الزبـور وال يف 

 : فقــــال رســــول اهللا ، نعــــم يــــا رســــول اهللا:الفرقــــان مثلهــــا ؟ قــــال

 : فقـال رسـول اهللا . فقرأ أم القرآن:كيف تقرأ يف الصالة ؟ قال

الــــذي نفــــسي بيــــده مــــا أنزلــــت يف التــــوراة وال يف اإلجنيــــل وال يف و(

الزبــور وال يف الفرقــان مثلهــا وإ�ــا ســبع مــن املثــاين والقــرآن العظــيم 

  . ١ )الذي أعطيته

 . أ�ا من كنز العرش:الرابع -

 أربع آيات : عن أيب أمامة قال٣ بإسناد حسن٢أخرج ابن الضريس

هن غري أم الكتاب فإنه من كنز العرش ليس ينزل منه شيء غري

  :يقول                 وآية الكرسي،٤ ، 

   . والكوثر،وخامتة سورة البقرة

  .أنه ال صالة ملن مل يقرأ �ا:اخلامس -

 .أ�ا رقية:السادس -

  . أ�ا أم القرآن والسبع املثاين والقرآن العظيم:السابع -
                                                 

 ، بــاب ماجــاء يف فــضل فاحتــة الكتــاب،ل القــرآن عــن رســول اهللا  كتــاب فــضائ، ســنن الرتمــذي١
 .)٣/٣( وصححه األلباين ،)٢٨٧٥( حديث ،)٥/١٥٥(

 .)٩٤( فضائل القرآن ٢
 احلديث إسناده حسن وصححه :حيث قال)  ١/٢٤( كما يف موسوعة فضائل القرآن للطرهوين ٣

 ولـيس ممـا ميكـن أن ، ؛ ألنـه ممـا ال جمـال للـرأي فيـه وهو موقـوف ولكنـه يف حكـم املرفـوع،الضياء
 ....وله شواهد كثرية.. .يتلقى عن أهل الكتاب

 .٤/  الزخرف ٤



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٣٩

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

 .١ كو�ا مناجاة بني العبد وربه وللعبد ما سأل :الثامن -

  .٢ أن إبليس لعنه اهللا رن حني أنزلت:التاسع -

  وقـــد ورد يف بيـــان فـــضلها أحاديـــث أخـــرى ضـــعيفة تركـــت ذكرهـــا 

ًاكتفاء بالصحيح
٣.  

  
  

                                                 

 .)٥ – ٤( وهذه الوجوه األربعة تقدمت األحاديث الدالة عليها ص ١
 .)٩( وسيأيت احلديث الدال على ذلك ص ٢
 .)١/١٦( وفتح القدير ،)١/١٩( ينظر الدر املثور ٣



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٤٠

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

نزولها المكاني والزماني: المبحث الثالث :  
   

  : نزولها المكاني:ًأوال

 فـــاألكثرون ، الـــسور املختلـــف يف نزوهلـــاتعتـــرب ســـورة الفاحتـــة مـــن -

 ١ أخـرج الواحــدي،علـى أ�ـا مكيــة مـن أوائـل مــا نـزل مـن القــرآن

من طريق العالء بن املسيب عن الفضل بن عمرو عن علـي بـن 

نزلــت فاحتــة الكتــاب مبكــة :  قــال– رضــي اهللا عنــه -أيب طالــب 

 عـــن أيب ٣ والواحـــدي٢ وأخـــرج البيهقـــي.مـــن كنـــز حتـــت العـــرش

إين ( :  قـال حلذيفـةو بـن شـرحبيل أن رسـول اهللا ميـسرة عمـر

ون ـــــــــــــــــ فقد واهللا خشيت أن يك،ًإذا خلوت وحدي مسعت نداء

  يـا حممـــد قـل :ال نـاداهــــفلما خ........ ًأمرا        

         ـــــــــــــــــ ح ــــــــــــــــىت بــ   ـلغ ــ

    ......وأخــرج ،٤ وهــو مرســـل رجالــه ثقــات،احلــديث 

                                                 

 .)١١(ب النزول  أسبا١
 .)١٥٨ -٢/١٥٧( دالئل النبوة ٢
 .)١١( أسباب النزول ٣
 وقـد ضـعفه فـواز أمحـد زمـريل يف حتقيـــقه ملناهـل العرفـان ،)١/٧٢( واإلتقان ،)١/٢٢٤( العجاب ٤

 ، وقـد عنعنـه، وإسرائيل قد مسعا من أيب إسحاق بعد اختالطـه،لكون يونس بن عمرو) ١/٧٩(
 التقريــــب . اخــــتلط بــــآخره، مــــشهور بالتــــدليس، عابــــد، ثقــــة-يأي أبــــو إســــحاق الــــسبيع–وهــــو 

)١/٤٢٣(. 



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٤١

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

 : من طريق ابن إسحاق عن رجـل مـن بـين سـلمه قـال١أبو نعيم

 قالت ،  وأسلم ولد عمرو بن اجلموح،ملا أسلم فتيان بين سلمه

 هـــل لـــك أن تـــسمع مـــن ابنـــك مـــا روى عنـــه ؟ :امـــرأة عمـــرو لـــه

 ليه ـــــــ فقـــرأ ع.مـــا مسعـــت مـــن كـــالم هـــذا الرجـــل أخـــربين :فقـــال

       إىل قولــــــــــــــــه       

 مــا أحــسـن هــذا الكــالم وأمجلــه وكــل كالمــه مثــل هــذا ؟ :فقــال

  . وذلك قبل اهلجرة. يا أبتاه وأحسن من هذا:فقال

 بسند ٢ فقد أخرج الفريايب،نيهواشتهر عن جماهد القول بأ�ا مد -

ـــة: عـــن جماهـــد٣صـــحيح   وأخـــرج . نزلـــت فاحتـــة الكتـــاب باملدين

 إن إبلـيس رن :٥ عن جماهد عن أيب هريـرة بإسنـاد جيد٤الطرباين

 قــال الــسيوطي يف . وأنزلــت باملدينــة،حيـــن أنزلـــت فاحتــة الكتــاب

ل  قـا. حيتمل أن اجلملة األخرية مدرجة مـن قـول جماهـد:االتقان

                                                 

 .)٢٦٨( دالئل النبوة ١
 .)١/٣٥( واإلتقان ،)١/٢٠( وقد عزاه إليه السيوطي يف الدر ، يف تفسريه٢
 .)١/٣٥( اإلتقان ٣
 .)٤٧٨٨(رقم ) ٥/١٠٠( املعجم األوسط ٤
 يرويه منصور بن :)٧/٧(كتابه العلل  يف -عن هذا احلديث– قال الدار قطين .)١/٣٥( اإلتقان ٥

 وغريه يرويه عن ،املعتمر ؛ واختلف عنه فرواه أبو األحوص عن منصور عن جماهد عن أيب هريرة
ُ وقـــد اختلـــف يف مســـاع جماهـــد مـــن أيب هريـــرة انظـــر جـــامع .هــــ.جماهـــد مـــن قولـــه وهـــو الـــصواب أ

 .)٢٦٦(التحصيل للعالئي 



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٤٢

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

 وهــذه بــادرة مــن جماهــد ، لكــل عــامل هفــوة:احلــسني بــن الفــضل

 .١ والعلماء على خالفه،ألنه تفرد �ذا القول

ــــات-وذهــــب بعــــضهم  - ــــني هــــذه الرواي ــــت –ًمجعــــا ب  إىل أ�ــــا نزل

 حكـــــاه ، مبالغــــه يف تـــــشريفها، مـــــرة مبكــــة ومـــــرة باملدينـــــة،مــــرتني

  .٢الثعليب

ـــــصفها مبكـــــة و - ـــــت نـــــصفني ن ـــــع أ�ـــــا نزل ـــــصفها وفيهـــــا قـــــول راب ن

قـال ابـن كثـري .٣باملدينة،حكاه أبو الليث الـسمرقندي يف تفـسريه

 ً. وهو غريب جدا:٤يف تفسريه

  :     وأرجــــح هــــذه األقــــوال القــــول األول ودليــــل ذلــــك قولــــه تعــــاىل

                     
راد واملـــــــــــــــــــــــ  ٥

 ،٦ ســــورة الفاحتــــة كمــــا ثبــــت مــــن حــــديث أيب هريــــرةبالــــسبع املثــــاين

 وابــن أيب ، أمــا مــا أخرجــه الطــربي.٧وحــديث أيب ســعيد بــن املعلــى

 وسعيد بـن ، وابن عباس، واحلاكم عن ابن مسعود، والنسائي،حامت

                                                 

 والــــسيوطي يف ،)٨/٩( وابـــن حجــــر يف الفـــتح ،)١١(ل  نقـــل كالمـــه الواحــــدي يف أســـباب النــــزو١
 .)١/٣٥(اإلتقان 

  .)١/١٣٣( نسبه إليه القرطيب ٢
 .)١/٣٥( والسيوطي يف اإلتقان ،)١/١٣٢( نسبه إليه القرطيب ٣
١/٣٥ (٤(. 
 .٨٧/  احلجر ٥
 .من البحث) ٧( ينظر ص ٦
 .من البحث) ٦( ينظر ص ٧



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٤٣

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

ــــد منهـــا القـــوي والـــصحيح، والـــضحاك، وجماهـــد،جبـــري  أن : بأسانيـ

 وقــد أخــرج .مقــدم عليــه واملرفــوع ،املـــراد �ــا الــسبع الطــوال فموقــوف

 من طريق أيب جعفر الرازي عن الربيـع بـن أنـس ١الطربي بسند جيد

 قلـت للربيـع إ�ـم ، الـسبع املثـاين فاحتـة الكتـاب:عن أيب العاليـة قـال

 لقد أنزلت هذه اآلية وما نزل من : قال. إ�ا السبع الطوال:يقولون

ميــنت عليــه  فيبعــد أن ،٣ وســورة احلجــر مكيــة باتفــاق.٢الطــوال شــيء

ـــفظ ٤ وال خــالف أن فــرض الــصـالة مبكــة ،مبــا مل ينــزل بعــد ، ومل حيـ

 وإىل هــذا املعــىن يــشري أبــو ،أنــه كــان يف اإلســالم صــالة بغــري الفاحتــة

  :٥احلسن بن احلصار يف منظومته 

 ـــربـجـر تنبيــــهاً ملعتـتؤولــــت احلــ دــــتعارض النقل يف أم الكتاب وق

 مس قبل احلمـد من أثرـــما كان للخ ـتأم القران ويف أم القــــرى نزلــ

                                                 

 . لكنه مرسل،)٢/٥٣٥( واإلتقان ،)٨/٢٢( فتح الباري ١
 .)٧/٥٣٧( جامع البيان ٢
ــــسوخ للنحــــاس ٣  ،)١/٢٤٩( والربهــــان ،)١٢( وأســــباب النــــزول للواحــــدي ،)٥٣٩( الناســــخ واملن

 .)١/٢٩(واإلتقان 
 بعـد أن فـشا اإلسـالم مبكــة يف ، بعــد عـام احلـزن، يف أواخـر العهـد املكـي، يف ليلـة اإلسـراء واملعـراج٤

 والقول املبني يف سرية سيد املرسلني حملمد ،)١/٣٩٦(شام  سرية ابن ه. ويف القبائل كلها،قريش
 .)١١٨(الطيب النجار 

 .)١/٣٣( ونقلها عنه السيوطي يف اإلتقان ، يف كتابه الناسخ واملنسوخ٥



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٤٤

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

ً بــني األقــوال الثالثــة األوىل مجعــا حــسنا -رمحــه اهللا–وقــد مجــع القــرطيب  ً

  . ١ ونزول فضيلتها وثوا�ا يف املدينة ،بأن يكون نزوهلا يف مكة

  : نزولها الزمانيً:    ثانيا

 بعض العلماء إىل أ�ا أول ما نزل من القرآن علـى اإلطـالق     ذهب
ً، اســتدالال حبـــديث أيب ميــسرة الـــذي مــر معنـــا ٢

قــال البيهقـــي بعـــد . ٣

ً فــإن كــان حمفوظــا فيحتمــل أن يكــون خـــربا عــن ، فهــذا منقطــع:٤ذكــره ً

 نزولـــــــها بعــــد مــــا نزلـــــت           و           واهللا

  .أعلم

 : فقيــل،فهــي مــن أوائــل مــا نــزل مبكــة علــى اخــتالف يف حتديــد ترتيبهــا

 بـــني القلـــم و : وقيـــل،ًبـــني املـــدثر و املزمـــل فتكـــون ثالـــث الـــسور نـــزوال

ًاملسد فتكون خامس السور نزوال
٥.  

  

                                                 

 وقـد هـاجر ،)٦( حيث يستفاد ذلك من حديث ابن عباس الذي تقـدم ص ،)١/١٣٣( اجلامع ١
 .)٤/١٢٢( اإلصابة .ن عباس ابن ثالث سنني إىل املدينة وابالنيب 

 .)١/٧٧( ومناهل العرفان ،)١/٧١( واإلتقان ،)١/٢٦٤( ينظر الربهان ٢
 .من البحث) ٨( ينظر ص ٣
 .)٢/١٥٩( دالئل النبوة ٤
 .)١/١٣٥( التحرير والتنوير ٥



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٤٥

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

عدد آياتها: المبحث الرابع :  
  

  :اختلف يف عدد آيا�ا

ات ؛ أمـا عنــد قــراء املدينــة والبــصرة فـاجلمهور علــى أ�ــا ســبع آيــ -

   وتعــــد ،والــــشام فــــال تعــــد البــــسملة آيــــة     

     وأمـا عنـد قـراء مكـة والكوفـة فتعـد البـسملة آيـة،آية ، 

  وتعد         ًجزءا من آية.  

أي البـسملة و – فعـدمها ،ونسب إىل احلـسن البـصري أ�ـا مثـان -

            -وهو شاذ، آيتني . 

 . وهو شاذ، فلم يعدها،ونسب إىل احلسني اجلعفي أ�ا ست -

  وعـــد ، فعـــدمها،ونـــسب إىل عمـــرو بـــن عبيـــد أ�ـــا تـــسع -   

    ١ وهو شاذ ،آية. 

ة والــشام حــديث أيب هريــرة ويــدل ملــا ذهــب إليــه قــراء املدينــة والبــصر

 فلـو كانـت البـسـملة ،٢الذي أخرجـه مـسلم يف صـحيحه وقـد تقـدم

 ومل يتحـقق التنصيف ؛ ألن آيات الثناء تكـون ،آية لعدها وبدأ �ا

ًأربعــــا ونــــصفا ُ وإذا مل تعــــد حتقــــق ً، وآيــــات الــــدعاء اثنتــــني ونــــصفا،ً

                                                 

 .)١/١٣٦( والتحرير والتنوير،)١/١٠( وتفسري ابن كثري ،)١/١٣١( تفسري القرطيب ١
 .)٥ ( ص٢



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٤٦

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

 وكـــذلك مـــا أخرجـــه مـــســلم يف صـــحيحه عـــن أنـــس بـــن .التنـــصيف

 وأيب ،صـليت خلـف النـيب  (: أنـه قـال– رضي اهللا عنـه -مالك

  فكـــانوا ال يـــذكرون ، وعمـــر،بكـــر           يف

 والتمييـز بينهـا وبـني ، ال جيهـرون: واملراد.١)أول قراءة وال يف آخرها

   .الفاتـحة يف اجلهر وعدمه يدل على أ�ا ليست منها

ويؤيــــد مــــا ذهــــب إليــــه قــــراء مكــــة والكوفــــة مــــا أخرجــــه احلــــاكم يف 

رضـــي اهللا - عـــن أم ســـلمة -وصـــححه ووافقـــه الـــذهيب-املـــستدرك 

   يقـرأكان النيب ( : أ�ا قالت–عنها        

          ًيقطعهــا حرفــا حرفــا  ومــا أخرجــه .٢)ً

سـئل علـي عـن الـسبع (:  عـن عبـد خـري قـال٣الدارقطين بسند جيد

     : فقــــال،املثــــاين     ،إمنــــا هــــي : فقيــــل لــــه 

  : فقال،ست آيات           ٤)آية.  

  :فيه العلماء اختلف ،   وكون البسملة آية من سورة الفاحتة أو ال

وهــي املنــصورة – وروايــة عــن اإلمــام أمحــد ، واحلنفيــة،فــا ملالكيــة -

  .  أ�ا ليست بآية منها-عند أصحابه

                                                 

 حــديث ،)١/٢٩٩ (، ال جيهــر بالبــسملة: بــاب حجــة مــن قــال، كتــاب الــصالة، صــحيح مــسلم١
)٣٩٩(. 

 .)١/٢٣٢ (، باب التأمني، كتاب الصالة، املستدرك٢
 .)١/١٩١( اإلتقان ٣
 .)١/٣١٣( سنن الدار قطين ٤



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٤٧

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

 .١والشافعية ورواية عن اإلمام أمحد أ�ا آية منها -

ــــــراجح  ــــــم–  والقــــــول األول هــــــو ال ــــــصحيحـة -واهللا أعل ــــــة ال  لألدل

ملة آيـــة مـــن  إن البـــس: فـــإذا قلنـــا، وكـــذلك ســـياق الـــسورة،املتقدمـــة

 ومــن ،الفاحتــة لــزم أن تكــون اآليــة الــسابعة طويلــة علــى قــدر آيتــني

  . ٢املعلوم إن تقارب اآليات يف الطول والقصر هو األصل 

ً لــيس صــرحيا يف الداللــة -رضــي اهللا عنهــا–ومــا روي عــن أم ســلمة 

  وإن -رضـــي اهللا عنـــه– ومـــا روي عـــن علـــي ،علـــى أ�ـــا آيـــة منهـــا

  .رفوع مقدم عليه وامل،صح إال إنه موقوف

  

                                                 

وزاد  ،)١/٨( وأحكـام القـرآن للجــصاص ،)١/٦٣( وأحكـام القـرآن للــشافعي ،)١/٤٨٠( املغـين ١
 .)١/١٠٨( واجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ،)١/١٤(املسري 

 .)١/٨( تفسري ابن عثيمني ٢



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٤٨

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

  
  المعنى اإلجمالي للسورة: المبحث الخامس :  
  

ً  ثنــــاء مــــستغرقا أجنــــاس –ًمعلمــــا عبــــاده-يثــــين اهللا تعــــاىل علــــى نفــــسه  ً
 فهو سبحانه اخلالق واملـدبر للـسموات ،احملامد يف كل األزمنة واألمكنة

 ، ذو الرمحــة العامــة للمــؤمنني والكــافرين يف الــدنيا،واألرض ومــا بينهمــا

 وال ، ولـــه امللـــك العـــام املطلـــق يف الـــدنيا،واخلاصـــة بـــاملؤمنني يف اآلخـــرة

 فهـو وحـده سـبحانه املـستحق للعبوديـة ،ملـك لغـريه ألبتـه يف يـوم اجلـزاء

 نسأله بعد الثناء عليه ، وهو سبحانه املستعان وعليه التكالن،والطاعة

ً التزامــا  وأن يزيــدنا، أن يوفقنــا للثبــات علــى ديــن اإلســالم،مبــا هــو أهلــه

 كمـا ، فهو طريـق األنبيـاء والـصديقني والـشهداء والـصاحلني،ًومتسكا به

نـــسأله ســـبحانه أن جينبنـــا طريـــق اليهـــود الـــذين يعرفـــون احلـــق وينكرونـــه 

ـــــأتون الباطـــــل عمـــــدا فاســـــتحقوا غـــــضب اهللا  ويبعـــــدنا عـــــن طريـــــق ،ًوي

  .النصارى اجلهلة الذين ال يعرفون احلق فضلوا عنه

  



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٤٩

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

  
   مقاصد السورة وموضوعاتها:سالمبحث الساد :  
 

  .محد اهللا ومتجيده -

الثنــــاء علــــى اهللا تعــــاىل بــــذكر أمسائــــه احلــــسىن املــــستلزمة لــــصفاته  -

  .العلى

  .ذكر املعاد ويوم الدين -

 ، وتوحيــــــده باأللوهيــــــة،إرشــــــاد العبــــــاد إىل إخــــــالص العبــــــادة هللا -

  .وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظري أو مماثل

 والتــــضرع إىل اهللا والتــــربئ مــــن احلــــول إرشــــاد العبــــاد إىل الــــدعاء -

  .والقوة

إرشــــادهم إىل طلــــب اهلدايــــة إىل الــــصراط املــــستقيم وهــــو الــــدين  -

  .القومي وتثبيتهم عليه

  .الرتغيب يف األعمال الصاحلة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة -

التحــــذير مــــن مــــسالك الباطــــل لــــئال حيــــشروا مــــع ســــالكيها يــــوم  -

 .القيامة

  



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٥٠

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

  الفصل الثاني
  ير القرآني للسورة الكريمةالتفس

  
                      

                    

              

                

  

يف ذكــر أمســاء األلوهيــة والربوبيــة والرمحــة ( :-رمحــه اهللا-قــال ابــن القــيم 

 أي ،وامللك بعد احلمد ما يدل على إيقاعـه علـى مـضمو�ا ومقتـضاها

 وأنـــه إلـــه ، حممـــود يف ملكـــه،انيتـــه حممـــود يف رمح،أنـــه حممـــود يف ربوبيتـــه

 فلــه بــذلك مجيــع . وملــك حممــود، ورمحــن حممــود، ورب حممــود،حممــود

  ١هـ. ا)أقسام الكمال واجلالل

 باحلمد على نفسه وافتتح به كتابــه ومل يأذن – تعاىل -  وقد أثىن اهللا 

يف ذلـك لغريه بل �اهم عن ذلك يف كتابه وعلى لسان نبيه عليه 

   :- سبحانه - فقال .ـالمــــــــــالصالة والس      

                                                 

 . أنه بيان ملتعلق احلمد: ونوعه، والبيان هنا متصل،)٣٥( التفسري القيم ١



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٥١

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

       
 وأخرج مسلم يف صحيحه عن املقداد بن ،١

أن حنثي يف وجوه املداحني أمرنا رسول اهللا ( :األسود أنه قال

  .٢)الرتاب

 ،باد أن يثنوا به عليه  وهذا الثناء من اهللا تعاىل لنفسه متضـمن أمر الع

 –وقد صرح سبحانه باألمر حبـــمده يف آيـــات أخر منها أمره لـنــوح 

  : بـــذلك–عليه السالم             

                  
 ومنه أمره ،٣

   : بذلك–  -مد حمل              

           ك قولهــــــــــــ، وكذل٤:       

                  

               
٥.  

 فحمده ، الستغراق أفراد احلمد     واأللف والالم يف 

    :تعـاىل قد مأل العامل العلوي والـعامل السـفلي  

           ٦   
                                                 

  .٣٢/  النجم ١
 ،  والبيــان هنــا منفــصـل،)٣٠٠٢(حــديث ) ٤/٢٢٩٧ (، كتــاب الزهــد والرقــائق، صــحيح مــسلم٢

 . بالثناء على النفس– تعاىل – أنه بيان الختصاص اهللا :ونوعـه
 .٢٨/  املؤمنون ٣
 .٩٣/  النمل ٤
 . أنه بيان لألمر باحلمد: ونوعــه، والبيان هنا منفصــل،٣-١/  النصر ٥
 . أنه بيان للظرف املكاين للحمد: ونوعـه، والبيان هنا منفصـل،١٨/  الروم ٦



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٥٢

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

  : احلمد يف األوىل واآلخرة– سبحانه –  وله         

                     ١ ،  

                          

            فحـمده سبحانه وتعاىل يكون يف .٢ 

  :مجيع األوقـات وعلى كل األحوال            

                      

           
٣،            

               ٤ ،          

                 

            ٥.  

 على ما تفضـــــل به على العباد من النعم – سبحانه -  وله احلمد 

واخليــــــرات والربكات اليت ال ميكن للعـباد إحصاؤها ويتعذر عليهم 

  :تقصاؤهااس            

                                                 

 .٧٠/  القصص ١
 .١/  سبأ ٢
 .١٣٠ / طه ٣
 .٥٥/  غافر ٤
 . أنه بيان للظرف الزماين للحمد: والبيان هنا منفصـل ونوعـه،٤٠-٣٩/  ق ٥



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٥٣

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

           
١

،       

                  ٢.....  

 – سبحــــــانه – وكـــل مـــن يف هـــذا الكـــون الفـــسيـــح يلهـــج باحلمـــد لـــه  

  :والثنـــاء عليـــه مبـــا هـــو أهلـــه                 

                           

          
٣،                  

                ... .. ٤ ،

                 ٥ .  

 – ســـــبحانه – وتفيـــــد اختـــــصاصه ، لالختـــــصاص  والـــــالم يف   

ً ويـــستفاد االختـــصاص أيـــضا مـــن تقـــدمي ماحقـــه ،باحلمـــد التـــام املطلـــق

ـــــه تعـــــاىل   :التـــــأخري يف قول             

      
   : وقولــه،٦          

     
٧.  

                                                 

 .١/  األنعام ١
 . أنه بيان لسبب احلمد: ونوعـه، والبيان هنا منفصـل،١/  الكهف ٢
 .٤٤/  اإلسراء ٣
 .٧/  غافر ٤
 . أنه بيان للفاعل: ونوعـه، والبيان هنا منفصــل،١٣/  الرعد ٥
 .١٨/  الروم ٦
 . أنه بيان الختصاص اهللا تعاىل باحلمد التام املطلق: والبيان هنا منفصـل ونوعـه،٣٦/  اجلاثية ٧



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٥٤

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

ً   والرب ال يطلق على غريه تعاىل إال مقيدا باإلضافة ؛ مما يـدل علـى 

ــــة خمــــصوصة  - ومــــىت دخلــــت عليــــه األلــــف والــــالم اخــــتص بــــه ،ربوبي

   . أل�ا للعهد-سبحانه 

 ، رب الــدار: يقــال، املالـك: أحــدها:   والـرب يطلــق علــى ثالثـة أوجــه

  . السيد املطاع: والثالث، رب الشيء: املصلح، يقال:والثاين

  فهــذا اللفــظ يعتــرب مــن املــشرتك اللفظــي ومل تقــم قرينــة تفيــد ختصيــصه 

 صـحيحة يف حـق اهللا - أي هذه املعاين -هنا بأحد هذا املعاين وهي 

  .١تعاىل فتكون مجيعها مرادة واهللا أعلم

   و      هـو مـشتق :  واختلـف يف اشـتقاقه فقيـل،  مجع عـامل

ـــال،مــن العالمــة  ـــوى اهللا عـــ ـــمراد بــه كــل موجــود ســـ ز وجــل ألنــه دال ــــــــــــ

ــــــى خالقـــــه ـــــ واستــ،علـ ـــــــدلوا بقولـــــه تعـــــــــــــ   :اىلـــــــــــــــ         

                      

    هــو مــشتق مــن العلــم وأن املــراد بــه كــل مــن يعقــل : وقيــل،٢ 

ـــــشمل املالئكـــــة واإلنـــــس واجلـــــن واســـــتدلوا بقولـــــه تعـــــاىل   :في  

        وقــــد رجــــح القــــول األول عــــدد مــــن املفــــسرين .٣ 

 هــو اســم غــري صــفة ؛ وإمنــا جتمــع :فــإن قلــت":مــنهم الزخمــشري وقــال

                                                 

 .مل يرد ما يبينه) مشرتك لفظي( جممـل ١
 .٢٤-٢٣/  الشعراء ٢
 .١/  الفرقان ٣



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٥٥

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

 : قلــت. أو مــا يف حكمهــا مــن األعــالم،بــالواو والنــون صــفات العقــالء

ــــداللة علـــى معـــىن العلـــم،ســـاغ ذلـــك ملعـــىن الوصـــفية فيـــه  ،١"  وهـــي الــ

 : وأبو الـسعود وقـال،٤، وابن كثري٣، والسمني احلليب٢ورجحه القـرطيب 

ربوبيتـــــه تعـــــاىل جلميـــــع األجنـــــاس وإيثـــــار صـــــيغة اجلمـــــع لبيـــــان مشـــــول "

ً ورجحــه أيــضا الــشوكاين ٥"والتعريــف الســتغراق أفــراد كــل منهــا بأســرها

ًجــاء مجعــه علــى هــذه الــصيغة املختــصة بــالعقالء تغليبــا للعقــالء ":وقــال

  .٦"على غريهم

   وكــل عالــــم مــن      حمتــاج إىل مــدبر يــدبره ومــرب يربيـــه. ..

ــــة علـــى وجـــوده سبحــــــــويف هـــذا دالل ـــــــــ ــــم عــــلى استحقـ،ًـانه أوالـ ــاقــــه ــ ثـ

  ثـم على افتقــار هـــذه ً،العبوديــة ثانيـــا     إليه وحاجتها إىل  

  ً.فضله وكرمه ثالثا

    و    سام العـاملني وأنـواع  وقـد جـاء بيـان أقـ، هنا جمملـة

ـــــــه تعـــــــاىل   :الرتبيـــــــة يف آيـــــــات أخـــــــر منهـــــــا قول        

                    

                                                 

 .)١/١١٤( الكشاف ١
 .)١/١٥٥( يف اجلامع ٢
 .)٣/١١٤( يف عمدة احلفاظ ٣
 .)١/٢٦ ( يف تفسريه٤
 .)١/١٣( إرشاد العقل السليم ٥
 . أنه عن طريق السؤال واجلواب عن ا�مل: ونوعـه، والبيان هنا منفصـل،)١/٢٣( فتح القدير ٦



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٥٦

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

   ـــه،١   :  وقولـ                  

                        
 حيــــــــــــــث ورد ٢

  .٣فيهما بعض أقسام العاملني

ـــــــه تعــــــاىل   :  وفـــــــي قولـ                 

          
لنــــوع مــــن أنــــواع الرتبيــــة وهــــو تربيــــة القلــــوب  بيــــان ٤

  .٥باملعارف

   و     امسان هللا تعاىل مشتقان من الرمحة .   

 و    قــــال تعــــاىل،ٌ خـــاص بــــه ســـبحانه ال يتــــسمى بــــه غـــريه :  

                       

    
٦ ٧ فعادل االسم الذي ال يطلــــق على غريه سبحـانه.   

   : فــإن اهللا تعــاىل قــد وصـــــف بــه غيـــره فقــــــال     أمــا 

                    

        
٨.  

                                                 

 .١/ األنعام ١
 .١/ سبأ٢
 . أنه بيان ألقسام العاملني: والبيان هنا منفصل ونوعه٣
 .١/ الكهف٤
 .ع الرتبية أنه بيان ألنوا: والبيان هنا منفصل ونوعه٥
 .١١٠/ اإلسراء ٦
 . أنه بيان الختصاص اهللا تعاىل باسم الرمحن: ونوعه، والبيان هنا منفصل٧
 . أنه بيان إلطالق وصف الرحيم على غريه سبحانه: ونوعه، والبيان هنا منفصل،١٢٨/ التوبة ٨



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٥٧

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

ـــة علـــى زيـــادة املعـــىن  ،والـــرمحن أبلـــغ مـــن الـــرحيم ؛ ألن زيـــادة املبـــىن دال

  . أما رحيم ففيها زيادة واحدة،ورمحن فيها زيادتان

 .والرمحن ذو الرمحة الشاملة جلميع اخلالئق يف الـدنيا وللمـؤمنني اآلخـرة

 وعلــى هــذا ، اآلخــرةأمــا الــرحيم فهــو ذو الرمحــة للمــؤمنني يف الــدنيا ويف

  .أكثر املفسرين

  :   وقـــد جـــاء بيـــان هـــذه الرمحـــة يف قولـــه تعـــاىل        

     وقولـــــــه تعالــــــــى،١ :                
٢  

ـــر االستـــواء بامســــه الرحـــمن لــيعم مجيــــــع خلقــه برحــــمته  ويف قولـــه ،فذكـ

 : تعـــــــاىل             . ...... دليــــــل ٣ 

   .على مشول رمحانيته جلميع خلقه يف الدنيا

 : ه تعاىلـــــ   ويف قول               

            
ــــــــــه،٤   : وقولــ            

 
   : وقولــــــــــــــــــه،٥              

                                                 

 .٥/  طه ١
 .٥٩/ الفرقان٢
 .١٣-١ الرمحن ٣
 .٦١/ مرمي ٤
 .٨٥/  مرمي ٥



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٥٨

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

   مــــــا يــــــشعر أن رمحانيتــــــه يف اآلخــــــرة خاصــــــة بــــــاملؤمنني دون ١ 

   .٢الكافرين

 ومــن رمحتــه .و ذو الرمحــة للمــؤمنني يف الــدنيا واآلخــــرة   أمــا الــرحيم فهــ

   :بــــاملؤمنني يف الـــــدنيا قولــــه تعـــــاىل              

                       ٣ .

 : ة قولـــــهومـــــن رمحتـــــه بـــــاملؤمنني يف اآلخـــــر           

                    

   ٤.  

ـــــدين هـــــو اجلـــــزاء قـــــال تعـــــاىل   :   وال              

           
  :، وقــــــــــال ســــــــبحانه٥     

                وقـــــــــــــــــــال،٦ :        

     ٧ .  

                                                 

 .٨٧/  مرمي ١
 . أنه بيان املتعلق: ونوعه، والبيان هنا منفصل٢
 .٤٣/  األحزاب ٣
  . أنه بيان املتعلق: ونوعه، والبيان هنا منفصل،١٥٦/  األعراف ٤
 .٢٥/  النور ٥
  .٥٣/  الصافات ٦
 . أنه بيان ا�مل من جهة االشرتاك يف االسم: والبيان هنا منفصل ونوعه،٨٦/  الواقعة ٧



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٥٩

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

  :   ويــوم الــدين هــو يــوم اجلـــزاء قــال تعالـــى          

                    

               ١.  

   وختـــصيص امللـــك بيـــوم الـــدين ال ينفيـــه عمـــا عـــداه ألنـــه قـــد تقــــــدم 

ــــه    اإلخبـــــار عنــــه ســــبحانه بأن    ــــد نيا  وذلــــك عــــام يف ال

واآلخرة وإمنا أضيف إىل يوم الدين هنا ألن امللـك قـد يوصـف بـه غـريه 

  :ســـبحانه يف الـــدنيا كمـــا يف قولـــه تعـــاىل           

       وملــــك غــــريه ســــبحانه خــــاص مقيــــد٢ .  

ــــر إال هللا ـــدين فـــال ملـــك وال أمـــ   : تعـــاىلأمـــا يف يـــوم ال      

                       ٣،     

           ٤.  

  :   وتقـــدمي املفعـــول يف قولـــه تعـــاىل       يفيـــد االختـــصاص

  : بالعبــادة ودل عليــه قولــه تعــاىلواملعـىن خنــصك            

                                                 

 . أنه عن طريق السؤال واجلواب عن ا�مل: ونوعه، والبيان هنا منفصل،١٩-١٧/  االنفطار ١
 .٢٤٧/  البقرة ٢
 .٢٦/  الفرقان ٣
 .  أنه بيان مفهوم مبنطوق: والبيان هنا منفصل ونوعه،١٦ : غافر٤



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٦٠

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

   ـــــــــــــه تعـــــــــــــاىل١   : وقول             

   
٢.  

   ويف هــذه اجلملــة حتقيــق معــىن ال إلــه إال اهللا الــذي يرتكــب مــن نفــي 

ــــات   املفعــــول  فــــالنفي يــــستفاد مــــن تقــــدمي،وإثب   واإلثبــــات يف  

   .ان ذلك يف آيــات أخرى كثرية منهاـــــــ وقد جاء بي:    

                          ٣، 

  :ه تعــــــــــــــاىلـــــــــــــــــــــــــــــوقول               وقولـــــــــــــه ٤ ،

  :ـاىلتعـــــــــــ            ٥ .....  

ادة علــى الوجــه ــــــــــــــــــــــ   وجمــيء االســتعانة بعــد العبــادة ألنــه ال قيــام بالعب

 وقـد جـاء هـذا .التوكـــل عليـهة اهللا والتفويــض إليـه وــــــــــــاألكمل إال مبعون

  :ًا يف آيات أخـر منـــها قولـــه تعـاىلــــــــــــــمبين          

   : وقولــــــه،٦                     

                                                 

 .٦٤/  الزمر ١
 .١٦٤/  األنعام ٢
 .٣٦/  النحل ٣
 .٢٣/  اإلسراء ٤
  . أنه بيان منطوق مبنطوق: ونوعه، منفصل والبيان هنا،٣٦/  النساء ٥
 .١٢٣/  هود ٦



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٦١

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

         
  : وقولــــــــــــــــــــــــه،١            

            
٢.  

   وكــرر لفــظ     يف         دون أن يعــــــطف فعـــل

    علــى    فاحلـــصر يف ً، ؛ ألن بــــني احلــصرين فرقــا 

      ويف ، حقيـــــــــــــقي       فـــــــــإن . ادعـــــــــائي 

  :املسلم قد يستعني بغـري اهللا قـال تعـاىل            

            ـــــستـعني يف عظـــــائم . ٣ لكنـــــه ال ي

  .٤تعانة حقيقة إال االستعانة باهللا تعاىل وال تعد االس،األمور إال باهللا

   وأكمــل أحــوال الــسائل أن ميــدح مــسئوله مث يــسأل حاجتــه وحاجــة 

ـــــه تعـــــاىل ـــــه املـــــسلمني كمـــــا يف هـــــذه الـــــسورة ونظـــــري ذلـــــك قول   :إخوان

                        

    وقولــــــــــــه تعــــــــــــاىل،٥ :               

                     

                                                 

 .١٢٩/  التوبة ١
 .٣٠/  الرعد ٢
 .٢/  املائدة ٣
 . أنه بيان مفهوم مبفهوم: ونوعه، والبيان هنا منفصل٤
 .٨٧/  األنبياء ٥



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٦٢

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

                             

         ١.  

 ً،   وطلــــب اهلدايــــة هنــــا يــــشمل هدايــــة اإلرشــــاد وهدايــــة التوفيــــق معــــا

  :وهدايــة اإلرشــاد عامــة جلميــع النــاس قــال تعــاىل        

         
  :، وقـــــــــــــــــــــــــال٢      

  ــــة التوفيــــــق فهــــي خاصــــة مبــــن وفقــــــه اهللا .٣  أمــــا هداي

  :تعالــــــــى لــــــــها قــــــال سبحــــــــــانه               

    الـــــــــــ وق٤:                      

            
ُ وهـــذه اهلدايـــة حيرمهـــا مـــن خذلـــه اهللا .٥

   :عــز وجــل                       
٦ 

ــــال    :وقـ           
  : وقـــال٧     

         
   : وقال٨            

٩.  

                                                 

 .٤١-٣٩/  إبراهيم ١
 .١٨٥/  البقرة ٢
 .٥٢/  الشورى ٣
 .٢/  البقرة ٤
 .٤٢/  األعراف ٥
 .١٧/  فصلت ٦
 .....٢٥٨/  البقرة ٧
 .....٢٦٤/  البقرة ٨
 . أنه بيان لنوع اهلداية: ونوعه،والبيان هنا منفصل..... .١٠٨/  املائدة ٩



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٦٣

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

   والـــــصراط املـــــستقـيم هـــــو ديـــــن اإلســــــــالم حيـــــث ورد بيانـــــه يف قولـــــه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــى   :تعالـ                     

                         

                           

        
ــــــة األوىل أن ١ ، فقــــــد ذكــــــر اهللا عــــــز وجــــــل يف اآلي

 مث بـني يف اآليـة الثانيـة ،لصراط املستقيم هو دين إبراهيم عليـه الـسالما

  .٢أن هذا الدين هو اإلسالم

  كمــــا بينتــــه اآليــــة التاليــــة حيــــث بينــــت أهلــــه الــــذين أنعــــم اهللا علــــيهم 

   .٣باهلداية إليه والسالمة من غضب اهللا والضالل

  طلــب الثبــات علــى- وهــم مهتــدون -   ومعــىن طلــب اهلدايــة مــنهم 

 اهلدايــة               
 :، وطلــب زيــادة اهلــدى٤

            ــــه تعــــاىل.٥    : ونظــــري هــــذا املعــــىن قول

                            

                 
٦.  

                                                 

  .١٦٣-١٦١/  األنعام ١
 . أنه بيان ا�مل من جهة االشرتاك يف االسم: ونوعه، والبيان هنا منفصل٢
 .لفظة من خالل سياق اآلية أنه بيان املراد بال: ونوعه، والبيان هنا متصل٣
 .٨/  آل عمران ٤
 .١٧/  حممد ٥
 . أنه بيان معىن مبعىن: ونوعه، والبيان هنا منفصل،١٣٦ النساء ٦



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٦٤

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

ـــه تعـــاىل   :   وقـــد علمنـــا ربنـــا كيفيـــة اهلدايـــة إىل الـــصراط املـــستقيم بقول

                     ١.  

   :   واملبهم يف صلة املوصول من قوله تعاىل    

  جاء بيانه يف قوله تعاىل:              

                  

                   

                       

                     

              ٢.  

   وقد بني املنــعم عليهم به وهـو التوفــيق إىل ديـن اإلســـالم يف غـري مـا 

  : قـــــــــــــــــال تعالـــــــــــــــــــى،موضـــــــــــــــــع                 

   ٣......  

فعول لداللة السياق عليه إذ املراد أنعمت عليهم باهلداية    وحذف امل

   .إىل الصراط املستقيم والسالمة من غضب اهللا والضالل

   فالنعمة املقصودة هنا نعمة خاصة وهـي نعمـة اهلدايـة والـسالمة مـن 

 وإال فكل النـاس قـد أنعـم اهللا علـيهم وتفـضل بـنعم ،الغضب والضالل

                                                 

 . أنه بيان لسبب اهلداية:  ونوعه، والبيان هنا منفصل،١٠١/  آل عمران ١
 .وصول أنه بيان للمبهم يف صلة امل: ونوعه، والبيان هنا منفصل،٦٩-٦٦/  النساء ٢
 . ونوعه أنه بيان املتعلق، والبيان هنا منفصل،٢/  البقرة ٣



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٦٥

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

  :كثـــــرية تـــــرتى قـــــال تعـــــاىل              
  وقـــــال ،١

    :سبحانه           ٢.  

ـــيهم لكـــو�م أهـــل ســـلوكه واملـــرور عليـــه ـــارة ،   وإضـــافة الـــصراط إل  و ت

  :يــــــضاف الــــــصراط إىل اهللا تعــــــاىل كمـــــــا يف قولــــــه تعالـــــــى    

        وقولـــــــــــــــــــــــــــــه ٣:         

                     

       ٥  إذ هو الذي شرعه ونصبه٤.   

ً   واليهــود والنــصارى وإن كــانوا ضــالني مجيعــا مغــضوبا علــيهم مجيعــا ؛  ً ً

إن الغـــضب إمنـــا خـــص بـــه اليهـــود وإن شـــاركهم النـــصارى فيـــه أل�ـــم فـــ

ـــأتون الباطـــل عمـــدا فكـــان الغـــضب أخـــص  ًيعرفـــون احلـــق وينكرونـــه وي

  : قـــال تعـــاىل.صـــفا�م                  

                        

     وقــــــــــال،٦  :                 

                           وقــــال ،٧ 
                                                 

 .٥٣/  النحل ١
 .١٨/  والنحل ،٣٤/  إبراهيم ٢
 .١٥٣/  األنعام ٣
 .٤٣-٤٢/  الشورى ٤
  . أنه بيان للمفعول: ونوعه، والبيان هنا منفصل٥
  .٦٠/  املائدة ٦
  .١٥٢/  األعراف ٧



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٦٦

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

ــــــــــــانه   :سبحــــ                      
 ، والنــصارى جهلــة ال يعرفــون احلــق فكــان الــضالل أخــص صــفا�م.١

  :قال تعـاىل                      

                         

     ٢.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .٩٠/  البقرة ١
 . أنه بيان للموصوف: ونوعه،البيان هنا منفصل و،٧٧/  املائدة ٢



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٦٧

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

  الخاتمة
  

 والــــصالة والــــسالم خــــري ،   احلمــــد هللا الــــذي بنعمتــــه تــــتم الــــصاحلات

  . نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم،الربيات

ً فيمكننـــا أن نـــستخلص مـــن هـــذه الدراســـة مجلـــة مـــن األحكـــام ،وبعـــد

  :والفوائد منها

يــة تفــسري القـــرآن بــالقرآن ؛ فمــا أمجـــل منــه يف مكــان قـــد أمه -

 ومــا اختــصر يف مكــان فقــد بــسط يف ،فــسر يف مكــان آخــر

  .موضع آخر منه

 ومـن هـذه ،تعدد أنواع التفسري القـرآين هلـذه الـسورة العظيمـة -

 :األنواع

 ومــن جهــة ،بيــان ا�مــل مــن جهــة االشــرتاك يف االســم 

 .اإل�ام يف صلة املوصول

 ملنطوق واملفهــــوم ومـــر معنـــا ثــــالث صـــور منــــه البيـــان بـــا

 وبيـان ، بيان مفهوم مبنطوق، وبيـان مفهـوم مبفهـوم:هي

 .منطوق مبنطوق



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٦٨

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

  بيــان املــوجز باملفــصل عــن طريــق الــسؤال واجلــواب عمــا

 ، أو مفعولــه، كبيــان ســببه: أو بيــان مــا يتعلــق بــه،أوجــز

  . أو ظرفه املكاين، أو متعلقه،أو ظرفه الزماين

 .ورة وعظم مكانتهافضل هذه الس -

ــــــسورة الكرميــــــة ملوضــــــوعات القــــــرآن الكــــــرمي  - إمجــــــال هــــــذه ال

 .ومقاصده

 .اختصاص اهللا تعاىل بالثناء على النفس -

ٌافتتـاح هـذه الـسورة بالثنـاء عليـه سـبحانه متـضمن أمـر العبـاد  -
 .بذلك

ألجنـــــاس احلمـــــد      مـــــن قولـــــه ) ال(اســـــتغراق  -

 .وأزمنته وأمكنته

 .ى ألوهية اهللا تعاىل بروبيته سبحانهاالستدالل عل -

 ،رمحــة اهللا تعــاىل العامــة تكــون للمــؤمنني والكــافرين يف الــدنيا -

 .ورمحته اخلاصة ختص املؤمنني يف اآلخرة

قصر امللك العام املطلق عليه سبحانه وأن ملك غريه خـاص  -

 .مقيد

 ،ال قيــــام بالعبــــادة علــــى الوجــــه األمثــــل إال مبعونــــة اهللا تعــــاىل -

 .ليهوالتوكل ع



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٦٩

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

 .أكمل أحوال السائل أن ميدح مسئوله مث يسأل حاجته -

 ومشــــول طلــــب ،الفــــرق بــــني هدايــــة اإلرشــــاد وهدايــــة التوفيــــق -

 .اهلداية يف السورة هلما

 ووجـــه ذلـــك رغـــم ،بيـــان املـــراد باملغـــضوب علـــيهم والـــضالني -

 .اشرتاك أهل الكتاب يف الضالل وغضب اهللا تعاىل

 .١د الثالثةاشتمال هذه السورة على أنواع التوحي -

اشــــــتمال الفاحتــــــة علــــــى الــــــشفاءين شــــــفاء القلــــــوب وشــــــفاء  -

 .٢األبدان

 .....  .٣تضمنهما الرد على مجيع املبطلني -

     

ً    واحلمد هللا أوال وآخـرا والـشكر لـه ظـاهرا وباطنـا ً ً  وصـلى اهللا وسـلم ،ً

  ...على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  

  

  

  

                                                 

 .)١/٢٤( مدارج السالكني ١
 .)١/٥٢( املرجع السابق ٢
 .)١/٥٨( املرجع السابق ٣



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٧٠

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

 فهرس المصادر والمراجع

، جلالل الدين السيوطي، مكتبة علوم القرآناإلتقان يف  -

  .ه١٤١٦املعارف، الرياض، الطبعة الثانية، 

، أليب السعود، دار إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي -

 .ه١٤١٤إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الرابعة، 

، للشيخ حممد األمني أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن -

العزيز اخلالدي، دار الكتب   ، حتقيق حممد عبدالشنقيطي

 .ه١٤٢١العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

، أليب جعفر النحاس، حتقيق زهري غازي زاهد، إعراب القرآن -

 .د .مطبعة العاين، بغداد، ط

اهللا البيضاوي، دار  ، أليب اخلري عبدأنوار التنزيل وأسرار التأويل -

 .ه١٤١٨طبعة األوىل، إحياء الرتاث العريب، بريوت، ال

، أليب حيان األندلسي، حتقيق عادل عبد البحر احمليط -

املوجود، علي حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 .ه١٤٢٢الطبعة األوىل، 

 دار الكتب ،، لبدر الدين الزركشيالربهان يف علوم القرآن -

 . ه١٤٢٢ ، بريوت،العلمية

بن عاشور، دار سحنون  حملمد الطاهر تفسري التحرير والتنوير، -



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٧١

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

 .د  .للنشر والتوزيع، تونس، ط

البن عثيمني، دار ابن اجلوزي، الطبعة تفسري القرآن العظيم،  -

 .ه١٤٢٣األوىل، 

، أليب الفداء إمساعيل بن كثري، دار تفسري القرآن العظيم -

 .ه١٤٠٧املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل، 

بن سعدي، ، التيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان -

 .ه١٤١٧مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة السادسة، 

، أليب جعفر حممد بن جرير جامع البيان يف تأويل القرآن -

الطربي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 

 .ه١٤٢٠

اهللا القرطيب، حتقيق حممد  ، أليب عبداجلامع ألحكام القرآن -

حلديث، القاهرة، إبراهيم احلفناوي، وحممود عثمان، دار ا

 .ه١٤١٦الطبعة الثانية، 

، للسمني احلليب، حتقيق الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون -

جاد خملوف / علي حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود، د

زكريا عبد ا�يد النوين، دار الكتب العلمية، بريوت، / جاد، د

 .ه١٤١٤الطبعة األوىل، 

، جلالل الدين السيوطي، دار أثورالدر املنثور يف التفسري بامل -



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٧٢

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

 .ه١٤١٢الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

، أليب روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين -

الفضل حممود األلوسي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 

 .ه١٤٢٢األوىل، 

عبد ، أليب الفرج ابن اجلوزي، حتقيق زاد املسري يف علم التفسري -

الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 

 .ه١٤٢٢

 حملمد علي الصابوين، دار القلم، بريوت، صفوة التفاسري، -

 .ه١٤٠٦الطبعة اخلامسة، 

البن حجر العسقالين، حتقيق عبد العجاب يف بيان األسباب،  -

احلكيم حممد األنيس، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 

 .ه١٤١١

، للسمني احلليب، مدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظع -

حتقيق حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 .ه١٤١٧الطبعة األوىل،  

، فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري -

 .ه١٤٠٥للشوكاين، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 

ض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه الكشاف عن حقائق غوام -



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٧٣

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

، أليب القاسم الزخمشري، حتقيق عادل أمحد عبد التأويل

املوجود، وعلي حممد معوض، مكتبة العبيكان، الرياض، 

 .ه١٤١٨الطبعة األوىل، 

، للخازن، دار الكتب العلمية، لباب التأويل يف معاين التنزيل -

 .ه١٤١٥بريوت، الطبعة األوىل،  

، أليب حممد عبد احلق بن  يف تفسري الكتاب العزيزاحملرر الوجيز -

عطية األندلسي، حتقيق عبد السالم عبد الشايف حممد، دار 

 .ه١٤٢٢الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل،  

، للنسفي، دار الكتب العلمية، مدارك التنزيل وحقائق التأويل -

 .ه١٤٢١بريوت، الطبعة األوىل،  

، أليب حممد البغوي، دار  والتأويلمعامل التنزيل يف التفسري -

 .ه١٤٠٥الفكر، بريوت، 

 أليب زكريا الفراء، حتقيق حممد علي النجار، دار معاين القرآن، -

 .د .السرور، ط

 أليب جعفر النحاس، حتقيق حممد علي معاين القرآن الكرمي، -

الصابوين، مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم، الطبعة األوىل، 

 .ه١٤١٠

 للراغب األصفهاين، فاظ القرآن الكرمي،معجم مفردات أل -



       
  
  

   

 

 
 

 
 

٤٧٤

 ية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعرب

 التفسري القرآين لسورة الفاحتةالتفسري القرآين لسورة الفاحتة 

حتقيق إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 .ه١٤١٨الطبعة األوىل،  

 أليب احلسن املاوردي، دار الكتب العلمية، النكت والعيون، -

 .د  .بريوت، ط

  
  

  

  

  
  

  


