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 امللخص
الفاحتة دراسة سورة  املناسبة يف  منهج علم  بتطبيق  البحث  أوجه  ،  اعتنى  وبيان 

ببيان املقصد املحوري للسورة   واهتم   ، يف السورة العالقات واملناسبات بكل أنواعها  

العلامءخاصة أقوال  فيه  تعددت  مما  ألنه  ذلك،  ؛  أسباب  املقصد ،  فبحث  حدد  ثم 

للسورة ذلك،  املحوري  أدلة  الكالم ،  القول  وبّين  لبناء  النيص  التحليل  من خالل 

أي يف  ،  والتحليل النيص لبناء الكالم من خارج سورة الفاحتة،  داخل سورة الفاحتة

الكريم القرآن  كله،  سائر  للقرآن  العامة  املقاصد  بّي  الفرق  يتبّي  واملقصد  ،  كي 

هو   ةويذهب البحث إىل أن املقصد املحوري للفاحت،  املحوري اخلاص بكل سورة

كله الكريم  للقرآن  املحوري  القرآناملقصد  أم  ألهنا  مقصد  ،  ؛  سورة  فلكل  وبعد 

ومما يعّي الباحث عىل  ،  يتفرع من ذلك املقصد املحوري األكب ،  حموري خيتص هبا

مق ـحديـت س ـصـد  مـد  الكالم اـورة  عالقات  يكشف  الذي  املناسبة  منهج  تطبيق   :  ،

 . ه ــبـ يـرتـه تـوأوج

  ، امـالع  دـقصـامل  ،اتــ اسبـاملن  مـ عل  ،ةـحـاتـفلاورة  ـ س   :ةـــــ يـاحـتـمفـات ال ــمـلـ الك

 . ورـد السـاصـقـم
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 ملقّدمةا
النَّبي ،  احلمد هلل منزل القرآن رمحًة وهدى وشفاًء لألنام الم عىل  والصالة والسَّ

المزكوأ ، عليه أطيب الصالة ، بد اهلل العريب األُِميِّ حممد بن ع  وبعد . ، ى السَّ

م ما  األعامرفإنَّ خرَي  فيه  والباحثون  فوأرش،  ضْت  العلامء  به  اشتغل  تدبُّر  ما   :

الفاحتةوأوُل ذلك وأرشفه ،  كالم اهلل َتَواَرَد عىل تفسريهاالقرآن  أمُّ ،  : سورة  ،  ، وقد 

 أرسارها علامُء اإلسالِم  عب القرو
ِ
ال  ،  ألرضولكنن القرآن مائدُة اهلل يف ا،  نوَجاَلء

أرساتفن عجائ،  رهى  تنقيض  ال،  بهوال  أنن  وجدت  ا  عن  بحثوقد  ملحوري  املقصد 

له اهلمم ه  أن تتوجن ينبغي  الفاحتة خاصة مما  القرآنلسورة  أمُّ  الفاحتة  وبالتايل ،  ؛ ألن 

كله الكريم  للقرآن  العام  املقصد  هو  املحوري  ملا،  فإن مقصدها  من   وكذلك  شابه 

األقوال ظه   ،تعدد  هنا  اومن  مشكلة  كحثلبرت  الكريم  للقرآن  هل  مقصد :  له 

ت السورج حتندرحموري عام  الفرعية يف  املقاصد  يوجد لكل سورة    ؟ته كل  ثم هل 

وذلك املقصد الفرعي متفرع من املقصد  ،   سواهامقصد حموري خاص تنفرد به عام

 .؟(1)  أم يتعدد ؟  أيكون ذلك املقصد واحداالعام األكب

كله ذلك  األس وقبل  ما  من:  التي  اخال  س  حتديد  نستطيع  املحوري  هلا  ملقصد 

 ؟الذي يطوي حتت أجنحته كل موضوعات السورة الفرعية ، ة مالسور

القرآن نابع من  فكان منهج   ،  وحلل هذا اإلشكال البد من  اختاذ منهج علمي 

للمراد يوصل  منهج  أوفق  املناسبة  املحوري ولذا ال،  علم  املقصد  عن  للباحث    بد 

والبالغية   ،  ويةوالنح،  واللغوية ،  وتية وجه التناسب  الص أ   كل يتغلغل يف  لسورة ما أن  

،  يتجه للبحث يف العالقات عىل املستوى التأوييل  ثم  ومن ، موضع البحث يف السورة  

التناسب   متفرقة    وجدهتا   السالفة يف سورة الفاحتة وإذا تتبعَت كالم العلامء عن أوجه 

 
ال  (1) أحد  تدور حوهلا،  زعم  حماور  عدة  هلا  السور  بعض  أن  مأنظر باحثّي  التفسري  باح:  يف     ،املوضوعيث 

 .٤٣ ،لم مس مصطفى
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عديدة كتب  عامليف  لكل  جيعل  ؛ ألن  عجانب  حملَّ  مما  نه  أكثر  مْن ،  سواهايته  فتجد 

ه  يو اللغوي  هعنايتجِّ الفقيهة  ،للتفسري  األحكام  الستخراج  جيعلها  من  ،  ومنهم 

عنايته السورة  يف  البالغَة  ُيْويِل  من  فيها،  ومنهم  بالنحو  ُيْعنَى  واحد  ،  وآخر  وكل 

للقول موجز  بّي  له  منهم  امل،  وباسط  املقصد  السبيل جلالء  أن  رأيت  حوري ولذا 

وهذا يستلزم  ،  املناسبات القرآينعلم    مد مندراستها بمنهج مستالفاحتة هو    لسورة

يرتقَّى    حتى   ، والبالغية ،  والنحوية،  اللغويةو،  الوقوف عىل مدارج التناسب الصوتية

العال  يف  ينظر  الذي  التأوييل  املستوى  إىل  ويصل  بناء البحُث  داخل  النصية  قات 

ال،  وخارجه،  الكالم ألن  يفوذلك  ينظر  الفا  ذي  مضطرتفسري  نفسه  جيد  ا  حتة 

ومن ثم يستخرج ما اتفقوا  ،  اأمهات  كتب التفسري التي بسطت القوَل فيهاجعة  ملر

فالبحث  ،  واملراجعة  النظر  بعد  -طاقته   قدر-  ويرجح،  ويرصد ما اختلفوا فيه،  عليه

 :  هيدف إىل

الفاحتةتطبي  ▪ سورة  عىل  املناسبة  علم  منهج  كيفي  ،ق  تتضح  تطبيق  بحيث  ة 

 . سورة الفاحتةعىل  ناسبةلنظرية يف علم املاملعطيات ا

تلك األوجه التي ترى  ،  الكشف عن أوجه التناسب بكل أنواعها يف السورة  ▪

وال ، ويستغرق تتبعها الكثري من الوقت واجلهد، العديد منها متناثًرا يف كتب متفرقة

 .يتأتنى كشف التناسب إال ببيان تلك األوجه كافة

ترجيًحا مبنيا عىل أدلة من    ،حتةحوري الرئيس للفااملقصد امل   جيحل لرتالوصو  ▪

الكالم بناء  عن ،  وروابطه،  وعالقاته ،  حتليل  العلامء  أقوال  استعراض  بعد  وذلك 

 .املقصد املحوري للسورة

  ، وأمهيته،  بةملناس علم اعن    مث ،  ةعن سورة الفاحت،  وقد قسمت البحث إىل متهيد 

 ولذا خاطبهم اهلل ،  وأنه من َسنَن العرب يف كالمها،  لكالمليل يف حتليل اه اجلونفع

 . وطرائقهم يف كالمهم، بلساهنم
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ثالثة وذلك يف    ،مث صلب البحث عن تفسري السورة وفق منهج علم املناسبات

 مباحث : 

 .املستوى االستكشايف :ث األولـــــاملبح
 .ريـسيــف ـالتوى  ـــتـــاملس   :انـــــــثال  بحثامل

 ي. ــل ـــأوي ــتــوى الــــتــــ ـاملس:  لثالثااملبحث  
 .  تضم نتائج البحث وتوصياته خامتةثم 

من جوانب متنوعة  ،  والنظر يف معانيها،  بتفسري الفاحتةوقد اعتنى علامء اإلسالم  

احلرص تفوق  ملوضوع،  كثرية  الدراسات  تلك  أقرب  كتب    البحث  ولكن  هي 

 : مهها ومن أ، ملناسبةجه اوأو  العالقاتالتفسري التي تعنى بالبحث يف

:  يف   (ـه  ٧٠٨ت  )  وابن الزبري الغرناطي ،  (ـه٦٠٤ت  ) الرازيمفاتيح الغيب للفخر  

القرآن سور  تناسب  يف  الدرر   (ـه  ٨٨٥ت  )  والبقاعي،  البهان  نظم  ومصاعد  ،  يف 

: واأللويس يف  ،  تناسب السور  الدرر يفق  ناس : تيف  (ـ ه٩11ت  )  والسيوطي  ،  النظر

يف ثنايا تفسريه : جامع    واجٌد عند الطبي    إنكبل    (،ـه1٢٧٠ت  )  عاينروح امل

 وقفات عند أوجه املناسبة واالرتباط بّي اآليات . ، البيان

ى هذا االجتاه ما كتبه العلامء         . ( ـ ه   ٧٩٠ت  ) خاصة عند الشاطبي ،  عن مقاصد القرآن ومما نمن

حثّي رَف عند البافيام عُ   صة خا،  يثرص احلدوتصاعد االهتامم هبذا اجلانب يف الع    

  ونظام   ، املناسبات فظهرت الكثري من الدراسات التي تبز أوجه  ،  (1)بالتفسري املوضوعي

   : اسات عن سورة الفاحتة . ومن تلك الدر أو بّي جمموعة سور ،  بناء الكالم يف السورة 

 وعلوم تفسريأعدته جلنة من علامء ال،  رآن الكريمر القالتفسري املوضوعي لسو  •

جلكا  رآنالق يف  الشارقةريم  التي ،  امعة  السور  ضمن  من  الفاحتة  سورة  وكانت 

كان عمال خمترصا،  وردت يف عملهم الفاحتة حماور عديدة،  لكنه  لسورة  ،  وجعلوا 

 
الباحثّي فقالعرن     (1) يتن":  فه أحد  أكثر  القرآنية من  املقاصد  قضايا حسباول الهو علم  أو    "خالل سورة 

 . (1٦ص)  م٥٢٠٠ ، ٤ط ، القلم دار  ،مسلم  مصطفى، وعياحث يف التفسري املوضأنظر : مب
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 علامء املناسبة من أن للسورة حموًرا واحًدا . وهذا ال يتفق وما يراه

اسور  • موضوعية،  لفاحتةة  رض  ،دراسة  ش بسام  عليوان  رس   ،انحادة  الة  وهو 

غزةما يف  اإلسالمية  اجلامعة  من  عام  ،  جستري  التفسري  ،  م٢٠٠٨يف  جعل  وقد 

البحث الثاين من  املبحث  للفاحتة يف  املوضوعات ،  املوضوعي  القول عن  ل  ثم فصن

سامه،  للسورةالفرعية   ما  القضاياوهي  الر،  :  املحور  تقرير  للسورةئيس  وجعل   :

تعاىلالعب هلل  يف  كتوا  ،ودية  حتكالمه  فى  الرئعن  املحور  بصفحة  ديد  للفاحتة  يس 

 دون تقديم براهّي نصية عىل ذلك . ، يف كالم موجز جدا، ونصف

الفاحتة  • سورة  يف  املوضوعية  طه  ،الوحدة  عابدين  يف  ،طه  منشور  جملة   بحث 

 م . ٢٠1٢،  الميةس جامعة أم القرى لعلوم الرشيعة والدراسات اإل

الوحد عن  كالمه  املوجاء  السووضوعية  ة  امل ة  ريف  الرابعيف  رأ،  بحث    ى وقد 

الرئيس هو أن حمورها  أجلها  الباحث  من  التي  تعاىل  هلل  اخلالصة  العبودية  : حتقيق 

وكذلك مل يتجاوز كالمه  ،  هوأن هذا هو املوضوع الرئيس يف القرآن كل،  خلق اخللق 

 ليه .هب إدون أدلة من الفاحتة ترجح ما ذ، حسبعن مقصد الفاحتة صفحتّي ف 

الفاحتة س اية يفداهل  ▪ الغصني،  ورة  اجلامعة    ،زينب بشري  بحث منشور يف جملة 

 . م٢٠1٧  ، ٢٩ع ،1٤س  ،األسمرية اإلسالمية

ثم  ،  ان حتديدها جلزء من املحورولكن ك،  اقرتبت الباحثة من حتديد حمور الفاحتة

السورة  ينعاثة أن ماحلبفقد ذكرت ا ، ىل ما حددتهية علكاف مل تقدم الباهّي النصية ا

عتدو موضر  سبحانهىل  اهلل  إىل  اهلداية  موضوع  هو  حموري  أن  ،  وع  إىل  ترش  ومل 

من  ومل تقدم الباهّي اللغوية  ،  حمورها : سؤال اهلداية إىل الرصاط املستقيم حتديدا

وبذلك مل    ،  والنفسيةبية  القل ورشعت يف بيان أنواع اهلداية املعرفية و،  النص القرآين

كام أهنا مل تتتبَّع أثر  ،  ور ببيان واف شافذكامل  حورحتديد امل  البحث أسس  يف  يتضح

 ذلك املحور يف تشكيل بناء السورة .
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الفاحتة ▪ لسورة  القرآين  املحسن   ،التفسري  عبد  البحوث   ،زينب   جملة 

 م . ٢٠1٦  ،٥٠ع  ،٥مج ، والدراسات الرشعية

ة يف  ايل للسوراإلمج  عنىن املوجاء الكالم ع،  ةالفاحت  عن سورةهذا بحث خمترص  

ثم أتبعته ،  وجعلته الباحثة أشبه بالرشح العام للسورة كاملة،  فحة أو أقلص  نصف

السورة نقاط حسب  ،  بذكر مقاصد  السورة يف  حيث عادت وجعلت موضوعات 

ك أيضامعنى  صفحة  نصف  يف  الفاحتة  آيات  من  آية  ي،  ل  ملّيبت وبذا  أهنا   ن ت عت   

 . بيانهو استخراجهوال أسس  ، ورةبتحديد املحور العام للس

الفاحتة ▪ بحث منشور يف جملة    ،عبد احلكيم حسام الدين،  البالغة يف سورة 

،  فقطمن صفحتّي    والبحث   . م ٢٠1٦،  ٥1٤ع ،  ٤٦س ، مجاعة أنصار السنة املحمدية

  ذف واخلب واقترص فيه عىل بعض مسائل البالغة كالذكر واحل،  وشديد االختصار

 ب فيها .التناس وأوجه ، ور السورةحتديد حم   عنيذكر شيئا  ومل، اءواإلنش

الفاحتة ▪  بحث،  الساداين  حسن  أمحد  جردو  نايف،  النظم البالغي يف سورة 

 . م٠1٤٢ ،٦٩ ع ،العراق  ،املوصل  جامعة جملة يف منشور

الفاحتة سورة  يف  البالغي  النظم  سامت  خيص  بام  الكريم  البحث  وفق    ،اعتنى 

ال العلوم  لي،  ثالثةبالغة  منطلق  س  ولكن  املناسباتمن  ا،  علم  ذولذا  كره قترص 

 للتناسب عىل نصف صفحة فقط من البحث . 

الفاحتة فقد تابع البقاعي فيام جعله حمورا للفاحتة يف كتابه    أما عن غرض سورة 

 ونقل عنه نقال حرفيا تاما يف هذا اجلانب .  (، م الدررنظ)

املناسبة   علم   منهج  دهيعض ،  ي التحلييل ج الوصفعىل املنهحث  الب وقد سار هذا  

 حتة . رة الفاراسة سويف د

 -  الزهراين  حممد  بن  صالح  ،أضواء عىل اإلعجاز البالغي يف سورة الفاحتة ▪

 .  الثانية السنة ،٤ع ،نيةالقرآ والدراسات البحوث  جملة يف منشور بحث
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بمجاالت   تعنى  دراسة  الكريم  الباحث  م  قدن البالغيوقد  سورة يف  اإلعجاز   

،  ة إلعجاز السورةل البالغية العام: األول : الدالئىل مبحثّي  مه إقس  ثيح،  الفاحتة

 والثاين : من بالغة الكلامت والرتاكيب يف السورة . 

 : ويسعى البحث لتحقيق األهداف التالية 

 . تقديم نموذج تطبيقي ملنهجية علم املناسبات عند دراسة السور القرآنية ▪

عىل  رت ▪ الضوء  املأكيز  يف  البحث  للسورةاملحود  صقمهية  موضع    ري 

 اإلجراءات النصية التي تعّي الباحث عىل اكتشاف ذلك املقصد . ان وبي، الدراسة

للفاحتة ▪ العلامء يف بحثهم عن املقصد املحوري  تعدد  وب،  عرض جهود  يان 

 وترجيح أسباب هذه الظاهرة .، أقواهلم يف ذلك

توياته  مسيف كلِّ ،  اُيطبَّق عىل سورة م  املناسبة عندما  بيان مدارج منهج علم  ▪

 . ، ثم املستوى التأوييلثم املستوى التفسريي، الستكشايفستوى االتحليلية :  امل
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 التمهيد

 :  ، أمساء السورةبني يدي السورة  أوالً:
   اسم السورة : .1
اسم    يف  النظر  الباحث  لسورةاإن  يعّي  ما  أقوى  املحوري ن  ع  من  املقصد 

عليه،  للسورة عىل،  ويدلُّه  توقيفية  السور  اجلمهور  وأسامء  جعل ،  (1) رأي  وقد 

املناسبات أنواع  من  ملقاصدهالسيوطي  السور  أسامء  مناسبة  أمثلة  ،  ا:  ورضب 

 .  (2) متنوعة لذلك 

البقاع لنا  روى  امللهم وقد  جتربته  يفي  بة  العالقة  تأمل  السورة  ّي    اسم 

وقد ظهر يل باستعاميل هلذه القاعدة بعد وصويل إىل سورة  »ل :  حيث قا،  ومقصدها

أن اسم كل سورة مرتسبأ يف   الكتاب  ابتدائي يف عمل هذا  العارشة من  جٌم السنة 

الدال    ؛عن مقصودها بينه وبّي مسامه  املناسبة  إمجاال عن ألن اسم كل يشء تظهر 

 .(3) «ما فيه تفصيل

َ  اب له  تويف ك  الداللة :  وهي،  سورة أي  السم  العالية  البيانية  القيمة  آخر َبّين

  حقق   ومن،  مقصودها  عرف   السورة  اسم  عرف  من»  :قال  حيث،  املقصد  عىل

 ( 4).«أجزائها ومجيع، وقصصها، آهيا تناسب عرف منها املقصود

عىل    فت هلاوق»:  طيسيو قال ال،   أسامؤهاوعلو منزلتها تعددْت ،  ولرشف الفاحتة

ٌة عىل ــاء دالـرة األسم ـثـإنَّ كـف ،  اـهـ رفـى ش ـدلُّ علـوذلك ي،  اـن اسم ـ ريـشف وعـين

 
اإلطالة    ثار، ولوال خشيةوقيف من األحاديث واآل السور بالت  أسامء  أن   ثبت"قال السيوطي يف اإلتقان :    (1)

 . ( 1٤٠)ن علوم القرآتقان يف ظر : اإل ان  "لبينت ذلك 

 . (٧٠٤)السيوطي    ،ن اإلتقا (٢)

 . (1٣/ 1ج)البقاعي ، نظم الدرر  (٣)

 .  (1٤٩/ 1ج ) ،مقاصد السور النظر لإلرشاف عىل مصاعد  (٤)
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 . (1) «ىرشف املسم 

، فاحتة الكتاب   وهي  ،القرآن  هي ُأم  »  : أنه قال   ×اهلل وقد صحَّ اخلب عن رسول  
  :  ×  هللا  رسول  عن  هريرة    ويف صحيح أيب داود عن أيب   «هي السبع املثان

 (2) .«الثان  والسبع،  الكتاب  وُأم  ،  القرآن  م  أُ   العاملني  رب   لل   احلمد»

   (3).«أم القرآن هي السبع الثان» :عاويف صحيح البخاري عن أيب هريرة مرفو

احلمد لل »  :قال  ×أبو سعيد بن املعىل أن رسول اهلل  ويف احلديث الذي رواه  
 (4).«هي ُأوتيتن العظيم الذقرآلاوهي    ،سبع املثان رب العاملني هي ال

فهي ،  وُيقرأ هبا يف الصلوات،  ألهنا ُيفتتح هبا املصاحف  فاحتة الكتابوسميت  

ال صالَة »:×قال رسول اهلل  ،  القرآن يف الكتابة والقراءةيتلوها من سور  فواتح ملا  
   (5) .«ملن مل يقرأ بفاحتة

القرآن   وسميت الكتابو   ُأم   سائر  مها  لتقد  ؛أم   القرآنعىل  ما  وتأخ  ،سور  ر 

خ أمرا،  لفهاسواها  جامع  كل  تسمي  توابع  ،  والعرب  له  كان  إذا  ألمر  م  مقدن أو 

جام،  تتبعه إمام  هلا  اعهو  ُأمًّ الدم،  :  جتمع  التي  للِجلدِة  الرأسفيقولون  ُأمن   : ،  اغ 

ا متقدمة    هناوسميت مكة أم القرى أل،  ويسمون الراية التي جيتمع حتتها اجليش : ُأمن

مج القرىأمام  األرضأل  :وقيل،  يع  منهاُدِحَيْت   ن  وأم ،    القرآن  أم  سميت  أي 

 . لقرآنوتشمل املعاين التي يف ا، وأوله، الكتاب ألهنا أصله

اء والعلامء يف أن ،  تألهنا سبع آيا  السبع املثانوسميت   ومل خيتلف أحد من الُقرَّ

آيات   سبع  آيات  ُتثنَّىعدد  كل صال،  قراءهتا  واملثاين ألهنا  تطوع  يف  ، (6)توبةومكة 

 
   (.1٤1)ن ن يف علوم القرآاإلتقا (1)

  .(٠٤٤٧خرجه البخاري )مي، وأ خرجه أمحد، والدارأ  )حديث صحيح(   ( ٧1٤٥)   رقم   ، أيب داود ح صحي (٢)

 (.٨/٩٥1) البخاري   ري رشح صحيحفتح البا (٣)

 (. ٤٤٤٧)أخرجه البخاري يف صحيحه  (٤)

 (. ٥٦٧) املصدر نفسه (٥)

 (. 11٧/ 1ج) املصدر نفسه (٦)
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  .[٨٧: احلجر] ﴾ خص حص مس خس حس جس مخٱ﴿: تعاىلل قا

 علم املناسبات لغة واصطالحا:مفهوم  اثنياً:
:  قياسها  ،والسّي والباء كلمة واحدة  والنون »   ، ( 1) « َراَبات : القَ ُب النََّس »  :ةغلتعريفه  

ة كلم ال  ت وقد استعمل   ، ( 2) « ولالتصال به ،  ؛ التصاله: النسبمنه،  اتصال يشء بيشء

 (3).«: بّي الشيئّي مناسبة وتناسباومن املجاز »: قال الزخمرشي، زاذلك جما بعد

: ت»  -(4)البقاعي  عرفه  كام-فهواصطالحا  عِ علٌم  منه  أجزاء عرف  ترتيب  لل 

، عقيل  ،  خاصعام أو  ،  ومرجعها يف اآليات ونحوها إىل معنى رابط بينها،  القرآن  

،  كالسبب واملسبب، زمالعالقات أو الت ال  من أنواعغري ذلك    وأ، أو خيايل،  أو حيس

 (5) .«ونحوه، والضدين، والنظريين ،  والعلة واملعلول

حممد   الدكتور  فه  العام» :  فقال  ،بازمولوعرن االصطالح  علة  يف  هي  املناسبة   :

العظيم ،  الرتتيب القرآن  علوم  علامء  مناسبوعند  العظيم:  القرآن  علُل  ات  هي   :

أجزا ببعبعض  هئترتيب  ب،  ضها  منا عبارأو   : أخرى  العظيمة  القرآن  هي   :سبات 

وآياته سوره  بّي  يربط  الذي  بإدر(6)«املعنى  هذا  تعريفه  اويتميز  األمهية  غة  لبالاك 

 
  ، العرب لسان، (ـه٧11ت)ور مكرم بن منظ مجال الدين، حممد بن الفضل،أبو  ابن منظور،، لسان العرب (1)

  .نسب ، ت  د ، ط د ، لبنان ، بريوت ، صادر دار

عبد السالم    ق : حتقي   ، ( ـ ه ٣٩٥)ت   يا بن فارس بن زكر  أمحد ابن فارس  )أبو احلسّي،  ،  معجم مقاييس اللغة    (٢)

 (.٥/٤٢٣ج) ، بريوت،  دار اجليل ،  رون ها

اأ  (٣) ا   ،غةلبالساس  القهللالزخمرشي، جار  أبو  حم،  الزخمرشي  اسم،  بن عمر  الفكر  دار  ،  (ـه٥٣٨)ت  مود 

 .٦٢٩،   م1٩٨٩ ،   ط  د،  لبنان ،   ريوتب   ،للطباعة والنرش 

تناسب    (٤) يف  الدرر  والسورنظم  الد،  اآليات  برهان  أبالبقاعي،  البقاعي ين،  عمر  بن  إبراهيم  احلسن،   و 

ج،  (  ـه٨٨٥ت)  ،    1ط    ،  بريوت  ،    العلمية  بالكت  دار  ،    هديامل  لبغا  الرزق  عبد:    يثهحادوأ   تهآيا  خرَّ
نظر يف كتابه الذي ألَّفه بعد نظم الدرر، واسمه : مصاعد ال  ذاته  ريف، وقد ذكر التع  ( 1/٦)    ،  م1٩٩٥

 .(1٤٢/ 1ج)مقاصد السور  لإلرشاف عىل

القرآن  (٥) علوم  عبد  ،اإلتقان يف  الدين،  الن  الرمح  السيوطي، جالل  بكر  أيب  )سيوبن  حققه  ،  (ـه٩11طي 

 . ٦٩٥،  م٢٠1٠ ،   ط د   ،   نانلب ،   بريوت ،   العريب الكتاب دار ،  يل  ليه : فواز أمحد زمروعلق ع

 . ٣٧  ص ،  م ٢٠٠٢  ، 1ط   ،   املكرمة   مكة ،    كية مل ا   املكتبة   ، بازمول بن عمر    حممد ،  تعلم املناسبات يف السور واآليا (٦)
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ما  وجوبل سورة  يف  واآليات  السور  بّي  الرابط  املعنى  هذا  ،  حتديد  سار  ما  وهو 

عىل املحوري    البحث  باملقصد  ال،  للسورةتسميته  هو  جيمعراألنه  الذي  كل    بط 

 وجهه كل لبنات السورة لتحقيق ذلك املقصد املحوري . يو، ء سورة ماأجزا

العلم املناسبة مبن،  وهذا  القول  أي علم  ب الراي عىل  القرآن  أن تجح  رتيب سور 

اهلل عز وجل ترتيب توقيفي من  اجتهاد،  (1) العظيم  يأيت  هنا  األمة    ومن  علامء هذه 

النظر يف وجوه  امل الرتتيبذباركة يف  وهذه هي  ،  جلو  عزتعبدا هلل  ،  رهوأرسا ،  لك 

املناسبات علم  يف  النظر  الع،  بداية  القرآن  سور  ترتيب  أن  علم  إذا  كان ألنه  ظيم 

م هذه السورة عىل تلك»علمنا يقينا  ،  بحانهس   اهلل  فا منتوقي ، أن اهلل عز وجل ما قدن

استفتح   اآلية  وما  السورةهبذه  بك،  هذه  السورة  تلك  ملناسبة،  ذاوما ختم    دق،  إال 

،  وقد تدقُّ حتى ال تكاد تعلمها،  اب اهلل تبارك وتعاىلاملتدبر لكت ا  مهتظهر حتى يعل

 . (2) «القّي أصعىل وجه الي أو ال ُتْعَلمُ 

 : (3) أمهية علم املناسبات   -  1
ويعرف  ،  علم رشيف حترز به العقول  واعلم أن املناسبة»:  قال اإلمام الزركيش

 . (4) «وليق  يامبه قدر القائل ف

يد م  العلمهذا    مظلةخل حتت  ومما  العلامءاجلليل  سامه  السورا  مقاصد  علم   :  ،

فه البَِقاِعيُّ ،  ونتيجته،  هثمرت  بل هو،  سباتوهو مبني عىل علم املنا   فقال : ،  وقد عرَّ

السور» َمَقاصد  منه  ُيعرف  آيهوموضوع،  علٌم  السور :  ،  كل سورة عىل حياهلا،  ات 

آ  رفة احلق من: معوغايته آية من  : التبحر يف ومنفعته،  السورةيات تلك  تفسري كل 

 
 . 1٦ص،   لزموبا  عمر بن مدحم،  تر واآلياعلم املناسبات يف السو (1)

 . 1٨ ص  ، بازمول  عمر بن حممد،  رجع نفسه امل (٢)

املن:  انظر  (٣) وأمهيته  علم  إعجازهيفاسبات  وكشف  الكريم  القرآن  تفسري  عرت  ،  الدين  الغوثا  ،نور  ين دار 

 .  بعدها وما ٥ص،   م٢٠11  ،1ط ، دمشق ، رآنيةللدراسات الق

 .(1/٣٦)  كيشالزر،  قرآنالبهان يف علوم ال (٤)
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  (  1) . «علم التفسري

 :  أصل علم املناسبة  -  2
املنُيع علم  ببناء  نى  يف  ،  وتركيبهمه  ونظ،  الكالماسبة  وحدة  أصغر  من  بدءا 

احلرف،  الكالم الكلمة،  وهي  مجل،  جلملةا  ثم،  ثم  جمموعة  بّي  الوحدة  ثم ،  ثم 

كله و  ،النص  قبله  ما  نثم  من  بعده  السما  يمكن  ذاول،  ور ظم  علم  للباحث    ال  يف 

الكالم لبنية  الصغرى  الوحدات  جتاوز  معاينوالقف،  املناسبة  إىل  الكالم   ز 

السورومو العامةضوعات  الصغرى  »  :ألن  ،ة  الوحدات  من  يبدأ  التناسب 

الفصل والوصل عالقة اجلملة باجلملة التي تليها يف مراتب    ي إىلوينته،  والرتاكيب

 ( 2).«اجلمل لة بّيسري السببية احلاصفتل

 :  فوائد علم املناسبات -  3
 : بعضه عىل بعض ديموتق، الكالمالتناسب معيار أسايس يف احلكم عىل  ▪

كالم  وعلامء البيان أن أهم معيار يتفاضل به  ،  عند أرباب الفصاحةعلوم  فمن امل

ا  مم،  هبّي أقسام كالمحتقق املناسبة  وتتفاوت به رتبة بليغ عن بليغ هي :  ،  عىل كالم

كالمهجيع بخامتته  نامكأ  ل  أوله  تناسب  يف  واحدا  إفراغا  بمقصده،  ُأفرغ  ، ومطلعه 

انتقال موضوعوحسن  بّي  الصغره  كالمه  مرتبطة  ،  ى  ات  تعددها  عىل  جيعلها  بام 

هتد وبام  ببعضها،   ارتباط  جمملهاأحسن  إليه يف  تتنافس يف  ،  ف  العرب  كانت  وقد 

 وبيان عىل بيان . ،  ىل كالم كالم ع   يعلو وبه   ،ط بعضه ببعضارتبا وتقوية ،كالمهاجتويد 

ت جاهليتها  أيام  منذ  العرب  كانت  العوقد  أشد  بتالحمعنى  املتكلم   ناية  ،  كالم 

بنائه،  وتناسبه عديدة،  وقوة  بمصطلحات  ذلك  عن  عبوا  :  ،  وقد  ،  النحت منها 

 
ر بن عم  إبراهيم  لدين، أبو احلسن،برهان االبقاعي    ،يات والسوراف عىل مقاصد اآل النظر لإلرش  مصاعد  (1)

 . (1٥٥/ 1ج) – م٧1٩٨/ ـه 1٤٠٨ ،  1ط ،الرياض،  مكتبة املعارف  ،( ـه٨٨٥البقاعي )ت

  األعىل   املجلس  جملة  يف  رمنشو  ثبح  –  غريب  صالح  بن، قرآنية، مدخل يف املاهية واألسسعلم املناسبة ال  (٢)

 .٨٣٨ ،  م٢٢٠٢ ،   1ع ،   ٢٤ مج،  يةالعرب  للغة
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ملتكلم  صنعة ا  شري إىلصطلحات توهذه امل،  والتأليف،  والنسج،  والصوغ،  والسبك

 وعامد ذلك حتقيق املناسبة .، متآلفا، تالمحارجه مكي خي، المهناء كيف ب

اعرولذا عابوا ع  فقالوا : ، التناسب وهو افتقاد،  ِج ضعف النَّْس  ىل الشَّ

 ( 1) ظِ ـَحف ـتَ ـمُ ـِق الــ اَن النَّاطِ ـَس ـدن لِ ـكـ         يَ ة  ـلَّ ـوِم َأْواَلُد عِ ـق ِض الـِريْ ـُض قَ ـعْ ـَوبَ 

لتناسب فيه ضعيفا واهيا بعالقة النسب  يكون ا  عَر الشاعر الذيفشبنه القائُل ش 

 .ب واحًدا وإن كان األ ،لتي تكون بّي اإلخوة من أمهات شتىا

األبيات بّي  التناسب  تشبيه  عندهم  الناس،  وشاع  بّي  النسب  ويروى  ،  بعالقة 

: : وبم ذلك ؟ قاللاق، أنا أشعر منك» الشعراء : قال لبعض عر عمر بن جلأ أن الشا

 ( 2) .«ت تقول البيت وابن عمهوأن ، اهت وأخألين أقول البي

لشعر شاعر   تقييمهم  ينظرون يف  النظوكانوا  ش ما عىل  وَسْمِت  ،  هرعر يف جممل 

التناسب،  كالمه فيه من حتقق  التالحم،  وما  يبّي ذلك قصة،  وقوة  َمْن حكم   ومما 

الزِّ  َبْدر  بّي  بن  ب،  ْبِرَقاِن  ْعدِ َخبن واملُ ،  بِْيبالطَّ   نوَعْبَدة  السَّ وين ل  األَْهَتمَعمْ ،  بن  ،  ُرو 

ْبِرَقان وال ُترك  ،  َل ضَج َفُأكِ ال هو ُأن،  نَ ْحم  ُأْسخِ أما أنت فِشْعُرَك َكلَ »:  حيث قال للزِّ

ةوأما أنَت يا عمرو فإنَّ شعرك  ،  نيئا فُينَْتَفُع به ود َحِبَ فكلام  ،  يتألأل فيها البرص،  َكُبُ

فيه البُأعيد  نقص  النظر  خُمَ   ،رص ا  يا  أنت  عنبنل  وأما  َقرُصَ  شعرك  ، شعرهم   فإنَّ 

كَِم َخْرُزَها فليس ْح  أُ َكَمَزاَدة    فإنَّ شعرك  وأما أنت يا َعْبَدة ،  وارتفع عن شعر غريك

، ومدى  لشاعرر يف كل شعر انطلقة من النظوكل هذه األحكام م  (3)«تقطر وال متطر

 . ء شعرها ننجاحه يف حتقيق املناسبة يف ب

  :   قال اجلاحظ ، الكالم يف ى كثريا عىل أمهية التناسب  لقدام العرب ا   ه النقادولذا نبن 

 
 .1٠٧،   ينالباقال،  جاز القرآن إع (1)

 . ( 1٥٦/ 1ج )   ، م 1٩٩٢، ط   ب ،  بريوت   ،   ل اجلي   ر دا   ،   هارون   السالم   عبد :    حتقيق   ، اجلاحظ   ،البيان والتبيّي (٢)

  ،   يبالعر  الفكر   دار  ،البجاوي   حممد  بن  عيل :    قيقحت  ،(  ـه٣٨٤  عمران )ت  بن  ، حممداملرزباين  ،املوشح  (٣)
 . ٩٢،ت د،   ط د ،القاهرة
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الشعر  » ُأفرغ  ،  رجاملخسهل  ،  ءالحم األجزاما رأيته مت وأجود  أنه قد  فتعلم بذلك 

 .  (1)«و جيري يف اللسان كام جيري الدهانهف، وُسبَِك سبًكا واحًدا، إفراغا واحدا

احلامت مثل  القصي»  :يويقول  مثلها  يفدة  اإلنسان  اخلق  أعضائه    تصال  بعض 

اآلخر،  ببعض عن  واحد  انفصل  باينه يف صحة  ،  فمتى  اجلسم   درغا،  الرتكيبأو 

 (2) .«وتعفي معامل مجاله، اسنهعاهة تتخون حم 

إلي قالوه ونبهوا  ما  نتتبع  القولولو ذهبنا  لطال  وعند  ،  عند اجلرجاينواتسع  ،  ه 

 .  وغريهم كثري، ألثريوابن ا، حازم القرطاجني

من  يذكر  التناامل  ومما  مع  املؤاخاةصطلحات  مصطلح   : التناسب ،  سب  ولكن 

ّي املعاين قسام من  ثري املؤاخاة بولذا عدن ابن األ ،  ملؤاخاةمن مصطلح ا  مصطلح أعم

 . (3) التناسب بّي املعاين

اللسان العريب  يتضح  وبذلك  كم عىل يف احلوبيانه العايل أساس  ،  أن املناسبة يف 

ا القائل   ،لقولجودة  نوحّي ،  وبالغة  من    اجليل  ذلك  خماطبا  الكريم  القرآن  زل 

خا فقد  الفصحاء  بَِسنَالعرب  كالطبهم  يف  كان،  مهمنِهم  املنافإن  كالم ت  يف  سبة 

ووجب عىل املسلم  ،  معجزة  -جل عزن و  -فهي يف كالم اهلل  ،  العرب الفصحاء بليغة

وج عز  كالمه  يف  اإلعجاز  العالي  أوجهومن  ،  لتدبر  وجوه ةالتدبر  يف  النظر   : 

 وأوىل السور بذلك : سورة الفاحتة .، لتناسب يف سوره وآياتها

مما يعينه عىل اكتشاف فإنه  ،  ناسبما الوعي بالت  احث يف كالما امتلك البإذ ▪

ذلك يف  املحوري  املقصود  أحدمها ،  الكالم  املعنى  يفيض  متالزمان  أمران  ومها 

مع»،  لآلخر إ  درفة مقصوألن  يتمُّ  بمعرفة مجيع مجالسورة ال  سياقها  ،  هالال  وتدبر 

 
 .  (1/٥٠ج)،  لبيان والتبيّيا (1)

 .(11٧/ ٢ج)،  قريواينال رشيق  ابن ، حماسن الشعر ونقده العمدة يف (٢)

أدباملث  (٣) يف  السائر  والشاعر    ل  األثري  ،الكاتب  ا  ،ابن    ،   م1٩٩٥،  د ط  ،لبنان   ،بريوت  ،لعرصيةاملكتبة 
   . (٢/٢٧٦ج)
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والسياق يكون  ،  رفة السياق  سبات عىل معفيتوقف معرفة املنا،  من بدايته إىل منتهاه

 . (1) «يف إبراز علل الرتتيب التي يراها املفرس، ناسباتادًما لعلم املخ

سورة يف  حموري  مقصد  حتديد  يمكن  ال  قصيد،  ولذا  يف  بعد  أو  إال  كل  ة  ربط 

 وسبيل الكشف عنه بتطبيق منهج علم املناسبة . ،ورها العام األكبأجزائها بمح

الف ▪ عىل  السابقبناء  الوعيائدة  فإن  باب  ،  وأوجهه،  بالتناسب  ة  وأنواعه 

الكريم اهلل  كتاب  تدبر  أبواب  من  م،  عظيم  علووإدراك  الناس قدار  كالم  عىل  ه 

اخلا،  أمجعّي التناسب  أوجه  التي  فمثال  القرآن  رجية  يف  ،  ريمالكيف  النظر  وهي 

قبلهامطلع سورة بخامتة    قةعال التي  التي بعدهوعالقة خامتتها بمطل،  السورة  ، اع 

السور بمقصد  مطلعها  بعدهاوعالقة  التي  التناسب ،  ة  أوجه  من  كثري  وغريها 

وهي قد جاءت يف  ،  وأرباب الفصاحة،  يف كالم األدباءمطلقا    ال توجد ،  اخلارجية

املتكلمّي مهام بلغوا    عنه قدرات  مما تقرص ،  التناسبيف أرفع صور  لعزيز  تاب اهلل اك

والبالغة الفصاحة  اجتويف  ،  من  ذلك  اسبيل  عناية  اهت  لتدبر سورة  لفاحتة  لبحث 

   :منهج علم املناسبات وفق 

، املستوى االستكشايف)  هي:  ،شكل ثالثة مباحث ت   مستويات، وذلك ضمن ثالث  

 . (  وى التأوييلملستثم ا، سريي املستوى التف ثم

 

 

 
 

 

 
  جملة   يف  منشور  بحث  ،ايعامل  املعطي  عبد  خليل  ،طبيقّي النظرية والتببالتامسك النيص  املناسبة، وعالقتها    (1)

 .  ٤٨٢،   م ٢٠1٨ ،   ٤٣ مج ،  1 العدد ،اإلنسانية  للعلوم البرصة عةجام  أبحاث
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 املبحث األول 
 املستوى االستكشايف 

السورة موضع    نأويل عام عشكيل تصور  يف هذا املستوى يتجه نظر الباحث لت

وهذا املستوى ، واملضامّي العامة لتلك األقسام ، فيسعى لتحديد أقسامها، الدراسة

 ومهيئ له .، مرقاة ملا بعده

 سورة :  أقسام ال  ▪
هلل عن ربه فإن السورة تنقسم  فيام رواه رسول ا   حيف احلديث الصحي  ا وردوفق م

أفكار فرعية    ل كلوداخ،  هلل    ثم سؤال،  إىل نصفّي : محد وثناء ومتجيد هلل ،  قسم 

 تأيت لتحقيقها  وعندما ندقق يف هذين القسمّي نجد أن فيهام ثالثة حماور 

 : ور األول ويضم احمل، : الذي للالقسم األول
احلقبالتعريف    :ولاألور  احمل  خم  حم  جم  يل ىل مل خلٱ﴿  املعبود 

 . ﴾ ين  ىن من خن حن جن يم ىم  مم
 ي :  ور فرعية هويندرج حتت هذا القسم حما

الثناء عيل اهلل بام يستحق من كامل  ،  ي ال معبود بحق سواهسم اهلل الذاالبتداء با

،  ن يد الم  الك يووأنه م،  ّيواإلقرار له بالربوبية للعامل،  وأنه الرمحن الرحيم  ،  احلمد

 عىل اهلل .  ناءك ث وكل ذل

 ث :ويضم احملورين الثان والثال ، ما يسأله العبد : القسم الثان
 ﴾ جي يه ىه مه﴿ ة اهللكيفية عبادالتعريف ب :الثان  احملور
 . وحده دون سواه ام هللوأهن، واالستعانة، أمران : العبادة اومه

الثالث   ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خيٱ﴿  :احملور 
َّ ُّ ِّ ّٰ﴾. 
وهاألعظ  طلباملوحتته   او سؤم  املستقيمال  الرصاط  إىل  اهلداية  هلذا ،  هلل    وبيان 

وبياُن مآل َمْن  ،  ة واهلالكمن أهل الشقاو ،  ومن احلائدون  ، ن هم أهلهوم،  الرصاط

 . وَمْن مل يعبد اهلل، َعَبَد اهلل
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 املبحث الثاني 
 املستوى التفسريي  

التنا أوجه  البحث  يكشف  ا  كلب  بس وفيه  يف  الدرامرة  لسو أنواعها  ،  سةوضع 

،  السورة ذاهتكون داخل اهي أوجه التناسب التي ت و، وكلها من املناسبات الداخلية 

ثم    ،ثم إىل الكلمة(،  احلرف)  وهي،  يف بناء الكالم  أصغر لبنةتتدرج من  ،  وهلا أنواع

اللغوي  ،الصويت  التناسب   : هي و   ، اجلملة    اسب تن وال   ، والتناسب النحوي ،  التناسب 
 . لبالغيا

 :  يتناسب الصو الت  –  أوال
م البليغ حلروف  يار املتكلذا فإن اختول،  يعدن احلرف اللبنة األوىل يف بناء الكالم

احلروف التي ولذا جتد التناسب متحقًقا بّي  ،  الرتباط بمقصدهكالمه مرتبط أشد ا

  هلمس اوف  رحفرتاه يستدعي  ،  وبّي مقصده من كالمه ،  املتكلم تأيت يف كالم ذلك  

وتراه يأيت بحروف اجلهر يف سياقات تستدعي ،  نفسوحمادثة ال،  ر امواضع الرسن   يف

 ذلك .  مثل

يوهذ أنا  املناسبة  علم  بمنهجية  الباحث  من  النص    ستلزم  يف  للحروف  يتنبه 

يدرسه السي،  الذي  وقعويراعي  الذي  فيهاق  تلك  ،  ت  بصفات  معرفة  له  ويكون 

 .  ع البحثموضنص لك احلروف والّي تببة س ااحلروف ؛ يف سبيل كشف وجه املن

بليغ البلغاء  الصويت يف كالم  التناسب  معكال  ويف،  وهذا  اهلل  قد م  يفوت  رة جز 

سب  سواء أكان هذا التنا،  زوجًها من وجوه اإلعجا  ويعدُّ التناسب الصويت»،  البرش

الفواصل بعض،  يف  مع  بعضها  املتالئم  احلروف   نغامت  يف  جذب  ،  (1)«أو  وقد 

اس االتن اليف  صويتلب  القرآن  أكري  تلسامع  م  آياتهمن  عليهم  غري  ،  يت  من  حتى 

عة ولقد كان ملوسيقى القرآن ونظمه رو»،  ةفهم العربيند من ال يبل ع،  املؤمنّي به

 
 درمان   أم  جامعة  من  ريماجست  رسالة  ،  يوسف  الباقي  عبد  سلمة  أم  ،القرآن الكريم     يفالصويتسب  التنا  (1)

 .٦٢  ، م1٩٩٧ ،  باخلرطوم  اإلسالمية
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سامع كل  العربية،  عند  يفهم  ال  من  لكلامته،  حتى  ،  وغنته،  ومده،  ونظمه،  فإن 

فواصله يفهم  ،  ووقفه،  وهناية  ف  حرو فإذا نظرت يف  (1) « ةعربيلاما يسرتعي من ال 

 :   هي ،  ربية ن حروف الع م عرشون حرفا  ة ستجد أنه قد جاء فيها واحد واحتورة الفس 

  ( ض ،  ذ،  ق،  ط  ،ص،  ت،  و،  ك  غ،  ،ع،  د،  ي،  ن،  ح،  ر،  ـل، ه،  ا،  م،  ب، س)

 . واحد وعرشون من مضاعفات العدد سبعة والعدد   ، آيات سبع  لفاحتة وعدد آيات ا

ننظر يف حروف   ع عن  وقد روى وكي،  ًفاعرش حر  تسعةنجدها    بسملةلا وحّي 

أراد اهلل أن ينجيه من   من»  :قال مسعود أنه  عن أيب وائل عن عبد اهلل بن    األعمش

التسعة عرش   الرحيم ":  فليقرأ  الزبانية  الرمحن  اهلل  له بكل   "  بسم  تعاىل  اهلل  ليجعل 

واحد كل  ُجننة من  منها  تسعة عرش حرفا عىل  ،  حرف    أهل   ةكد مالئد عفالبسملة 

 (2) .« [٣٠املدثر:] ﴾ ىت نت مت﴿  فيهم اهلل قالالنار الذين 

قال : ،  عن ابن فورك،  منها : ما ذكره ابن القيم،  عجائب(  اهلل)  لةاسم اجلال   ويف

،  قريبا من القلب،  أوله أهنا من أقىص خمارج الصوت  احلكمة يف وجود األلف يف»

، دأ منهبتامل  من هناك أيضا ؛ ألنجها  خمر  يف آخره  ثم اهلاء،  الذي هو حمل املعرفة إليه

 (3).«وكذلك لفظ اهلاء أهون من اهلمزة،  ن االبتداءواإلعادة أهون م، عاد إليهملوا

حيث ،  األلفهو حرف :  ،    يف الفاحتة حسب العدد  تكراًرا  وأكثر تلك احلروف

تكرارا   األكثر  العدد  ،  كان  يف  العد،  الالمحرف  يليه  يف  يليهام    ، امليم  حرف  دثم 

امل  المحرفا األلف وال  قدمويت لعل  يم ؛ فام رسعدديا عىل  ا  ذلك ؟  أن  أللف  رسه  

)اهللم  والال اجلاللة  اسم  يف  حرفّي  احلسنى  ،  (أول  األسامء  أول  سورة  وهو  يف 

األعظمذو،  الفاحتة اهلل  اسم  أنه  إىل  العلامء  من  العديد  هذين  ،  هب  تكرار  فكان 

 
 .1٠1،   العريب الفكر دار،    (ـه٩٤1٣ ت)  زهرة وأب مدحم ،عجزة الكبى، القرآن امل (1)

 . (٨٩ ،٨٨ )  جلد األولامل،  اجلامع إلحكام القرآن (٢)

  الدراسات   مكتب:    املحقق(  ـه   ٧٥1)  أيوب  ن ب  بكر  أيب  بن  حمد،  اجلوزية  قيم  ابن  ،لقرآن الكريمتفسري ا  (٣)

 . هـ 1٤1٠ ،  1ط ،بريوت ،اهلالل كتبةوم دار ،سالميةإل وا العربية بحوثوال
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يف سوامها  من  أكثر  الفاحت  احلرفّي  وجسورة  مة  وها  التناسبن  يف   صويتال  جوه 

الكريمةالسور هذا  وإظهاًرا  ،  ة  اجل  ملنزلة  )اهللاالسم  لفضلهليل  وتنبيها  وقد  ،  ( 

اجل الشعر  قصائد  من  عدد  يف  حّيوجدت  الشاعر  أن  باسم اهيل  قصيدته  يبدأ   

 وأنظر ،  ا األكثر حضورا يف القصيدة كلهاصاحبته التي يعشقها ترى حروف اسمه

ق احليف  اادرصيدة  :  ة  مطلعها  ُسَميَّةُ رَ كَ بَ »لتي  َفَتَمتَّ ُت  ُبكرًة  حروف    تبعوت  (1) «عِ  

تد يف رنّي مموكأهنا  ،  القصيدة كلها ستجد أن حروف السّي وامليم والياء تكثر فيها

 لقصيدة كلها . ا

(: الثالثة  احلروف  هذه  أن  التأمل  يستدعي  التي (  وامليم،  والالم،  األلفومما 

يف  األكثر  تكان ا سوحضورا  أ،  لفاحتةرة  اسورمفتتح    يف  يضاجاءت  بعد ،  لبقرةة 

البقرة :  ،  رشة  لفاحتة مباا وهذا من لطائف   [1:البقرة]  ﴾خل﴿لقوله تعاىل يف مفتتح 

 ّي السورتّي . املناسبة ب

كانت أكثر ،  وامليم  ،  والالم،  وكذلك فإن هذه احلروف املقطعة الثالثة :  األلف 

، هي : البقرة  ،سورست  يف مفتتح  حيث جاءت  ،  رآنالق   ا يفعة تكرارروف املقطحلا

وانضمت  ( ،  امل)  بصيغة :  ،  والسجدة،  ولقامن،  والروم،  والعنكبوت ،  نوآل عمرا

، يف الرعد ( املر)  و ،  يف األعراف(  املص)  :مها  ،  ورتّيهلم حروف أخرى يف مفتتح س 

، قرآنال  ة أمفاحتوذلك ألن ال،  هبا  ةيفمجمل ذلك ثامنية مواضع افتتحت سور قرآن

ورابطة تناسب جلية  ،  صداق لذلكة القرآن مفيها يف بقيرف  ثالثة أحأهم    وحضور

 بّي الفاحتة وبقية القرآن من الناحية الصوتية .

ا  الشفويروحلوامليم من  الشفتّي،  ةف  النون  ،  التي خمرجها من  الالم فمن وأما 

 . أي طرفه، ق اللسانلذالتي خمرجها من ، احلروف الذلقية

، ز،  خ،  ج،  ث: )، هياحتة مطلقاسورة الف  يف  ة أحرف مل ترد املقابل هناك سبع  يف

 
 .٤٣ ،(ـه1٦٨ نحو ت) الضبي املفضل ،  فضلياتامل (1)
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ال(  ف،  ظ،  ش يف  ترد  مل  التي  السبعة  احلروف  هذه  أن  الرازي  الفخر  فاحتة ويرى 

بالت العذاب،  عذابشعر  القرآن يف يشء يوجب  العجيب  ،  (1) ألهنا ذكرت يف  ومن 

مل التي  احلروف  تلك  كذل  أن  الفاحتة  يف  املت  ملك  ترد  احلروف  يف  التي رد  قطعة 

التناسب الصويت الذي بّي  ،  القرآنية  بعض السور  هبا  تحتافت وهذا مصداق ملدى 

 . وفاحتة الكتاب ،  ؛ ألهنا أم القرآن لكريم القرآن ا   حروف الفاحتة وبقية احلروف املقطعة يف 

صة إما يف أبحاث خا،  نآربحث الكثري من العلامء فواصل الق   :فواصل الفاحتة

ك ،  هبا أمهات  ضمن  التفسريوإما  أاد  قو،  تب  عند  اإلسالمستقر  من  »أن    هل 

مواضعها  يف  نازلة  أهنا  البلغاء  أعجزت  التي  الكريم  القرآن  فواصل  ،  خصائص 

وتنهض خري هنوض  ،  تتبُع فيها األلفاظ املعاين،  بريئة من التكلف،  هامالئمة ملواقع

ف الزركيش الفا ،  ( ٢) « بام تتطلبه املعاين   فية كقا ،  اآلية  خر هي كلمة آ » :  قوله    صلة يف وعرن

 وهي من أسطع عالمات التناسب الصويت يف القرآن الكريم .  ، « جع وقرينة الس شعر  ال 

فواص يف  النظر  تروعند  الفاحتة  سورة  مرات(  امليم)    ى ل  ثالث  تكررت  ،  قد 

مها :  ،  ة كانت بحرفّيحتالفاصلة التي جاءت يف الفا  أي أن،  )النون( أربع مراتو

فتكرر حرف امليم ( ن، م،  ن، ن، م، ن، ) م :ونحلعىل هذا ا وقد تواليا، والنون، مليما

مرات مرات،  ثالث  أربع  النون  حرف  امليم  ،  وتكرر  حرف  املطلعوكان  آية  ، يف 

،  ومها حرفان متقاربان يف املخرج  ،  وتكررا  يف الوسط،  لنون يف آية املقطعف اوحر

الن  عوحّي نتتب  رف ح  نجده آخر  يف القرآنعة  املقط  احلروفون فيام ورد من  حرف 

القلم،  به سورةتتحت  فا تعاىل،  وهي سورة  قوله    ﴾ يف ىف يث ىثنثٱ﴿:  يف 
يف القرآن  احلروف املقطعة    مؤذن بمجيئه آخر  مقطع الفاحتة  وكأن جميئه يف،  [1:القلم]

باملعنى  ، الكريم الصوت  عالقة  حيث  جم   ،ومن  صوتيفيالحظ  يف    ض()  ء 

 
 .(1٨٥، ٤٨1) ،ألولا  دملجلا،  مفاتيح الغيب  (1)

  لألبحاث   النجاح  جامعة  جملة  يف  رمنشو  بحث  ،لإسامعي  نائل  ،لقيم الداللية لفواصل القرآن الكريممن ا  (٢)

 .1٣٤٧،   م ٢٠1٢ ، ٦ ع،   ٢٦ مج ،ةياإلنسان والعلوم
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أه ذكر  فيهام  الضالموضعّي  املغضوب  ،  لل   : ،الّي الض،  عليهمومها  جاء  بين  ام 

 نستعّي . ، نعبدك ، يف : أنعمت( ع) صوت

 التناسب اللغوي :   -اثنيا  
انتقاء مرتبط  املتكلم    إن  كالمه  بمناسبةملفردات  االرتباط  ملقصده   أشد  ذلك 

أن،  العام يمكن  ال  إال حيث  لفظة  توضع  موضعها  فال  يف  سواها  فإن ،  يأيت  ولذا 

التي تتميز هبا كل مفردة  وية  للغة اشف اخلصوصيالقسم سيسعى لكهذا  بحث يف  ال

 ة . من حيث مناسبتها للسورة الرشيف، من مفردات سورة الفاحتة

 : يف الفاحتة سيتناول أمرين فالبحث يف التناسب اللغوي 

 أ : مناسبة اسم السورة ملقصدها . 

 .فاحتة ملقصدها مفردات ال ب : مناسبة

    ورة ملقصدها :السة اسم  مناسب -أ  
هو : وجه املناسبة بّي اسم السورة ،  حث عنه لبيانه وجالئه  البيك  عل  إن أول ما

،  فيه من دقة النظر  لمتأملالبد ل،  ي املسلكاملناسبة  خف   وهذا النوع من،  ومقصدها

البصرية البيان،  وحسن  أبواب  من  عال  باب  نزول  ن  كت ومل  ،  وهو  قبل  العرب 

للالقرآن تضع األس  ،  سام من عندهم دة اقصيال  الناس عىل  إال أن يطلق ،  قصائدامء 

املعلقات ا،  ونحوها،  كتسمية  يف  سورة  لكل  اسم  إطالق  التزام  كان  لقرآن لذا 

وأن إدراك سبب التسمية يعّي عىل الوصول  ،  ه التسميةالكريم أقوى للنظر يف وج

السورة مقصد  ق،  إىل  املر»  :َقاِعيُّ البِ   لاولذا  َعَرَف  مِ َمْن  اسم  اَد  َعرَ السون     َف رة 

َح مَ وَ ،  امقصوده آياهتاْن  تناسَب  َعَرَف  منها  املقصوَد  َق  ومجيع  ،  وقصصها،  قَّ

بوهذا    (1) «أجزائها والنفعالنص  األمهية  ي،  الغ  بّيألنه  دقيقا   ضع  منهجا  يديك 

السورة مقصد  عىل  اجلالل،  يدلك  غاية  يف  السورة   دوق،  وهذا  أن  البعض  ظن 

 
 .  (1/٩1٤ج ) ،  نظر عد المصا (1)
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مق تتعدد  غري صحيح  ،اصدهاالواحدة  أوقناموإ  ،وهذا  يف   بّي  ذل  عهم  خلطهم  ك 

،  احٌد ال يتعددوقد نبَّه البقاعي أن املقصد يف السورة و،  واملقصد ذاته،  فروع املقصد

،  ويستدل عليه فيها،  مقصد واحد ُيدار عليه أوهلا وآخرها  سورة هلا  فإن ُكلَّ »  فقال :

 . (1) « جهبج هنأ و، عىل أتقن وجه،  دمات الدالة عليهاملق فرتتب

ا اعي  ى البقوير : مراقبة هو،  ة الذي دلْت عليه أسامؤها املتعددةحتفالأن مقصد 

لرهبم  ألن  (2) العباد  األساممدا»؛  هذه  كافر  خفي  أمر  عىل  ترى  كام  مراد  ء  ،  لكل 

 (3).«وكل يشء ال تفتتح هبا ال اعتداد به، وذلك هو املراقبة 

وحيرص   ،(4) لقرآن ا  سورة يفي أعظم  وأن هذا هو أعظم مقصود ؛ ألن الفاحتة ه

بي مقصد  ان  عىل  بّي  عامةالفرق  خاصة،  القرآن  الفاحتة  : ،  ومقصد  يقول   حيث 

القر» باملَلِ آنمقصود  اخللق  تعريف  يرضيه،  ك:  ذلكقصوم،  وبام  غاية  الفاحتة  ، ود 

له غاية  املذكو،  لكوهنا  املراقبة  هو  التزام    ةروذلك  من  كل املستفادة  يف  تعاىل  ذكره 

 . (5)«ة وسكونحرك

أخ إن  مبأ  ذنالكن  الن  هوفاحتقصود  سؤة  الطريق  :  إىل  اهلداية  تعاىل  اهلل  ال 

بيانه،  املستقيم  سيأيت  طري،    كام  فاحتة  ؛ ألن  له  مناسب  الفاحتة  اسم  اهلدايةفإن  ، ق 

 ورصاطها املستقيم هو هذه السورة املباركة . 

ا  اوتسميته أيضابأم  ذلك  داخل يف  اليش،  لقرآن  أمَّ  يضألن  ما  ،  أجزائهم كل  ء 

 ولذا ناسب اسم السورة مقصدها . ، هاملحوري للقرآن كلد ة تضمن املقصحتالفوا

 
 .(1/1٤٩ج ) ،  عد النظر مصا (1)

 . (٢٠٩/ 1ج )،  املصدر نفسه  (٢)

 .  انفسه  الصفحة ،  فسه املصدر ن (٣)

 .  (1/٢1٠ج )،  املصدر نفسه  (٤)

 .(1/٠1٢ج )،  سه صدر نفامل (٥)
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 : الفاحتة ملقصدهامناسبة مفردات   –ب 
ف الفاحتة  بقراءة  البدء  االستقبل  له  ُيرشُع  القارىء  :  ،  عاذةإن  باهلل »فيقول  أعوذ 

 اءة ؟ قروع يف الاالستعاذة قبل الرش  فام سبب تقديم «ان الرجيمطيمن الش

ر القلَب ت  االستعاذة»ألن  :    واباجل عن كل ما يكون مانًعا من االستغراق يف    طهن

تل  (1) اهلل اثم  بالتسمية،  لتسمية  يها  البدء  وجه  آ،  فام  أول  ؟  وأهنا  التسمية »ألن    ية 

 . (2) «توجه القلب إيل هيبة جالل اهلل

(  م اهلل سب)  قال  لامف،  شكر  وهذا(  احلمد هلل)  ثم،  وهذا ذكر(  بسم اهلل)  جاءت  مث 

من اسم استحق رمحة أخرى  (  احلمد هلل)  وملا قال،  سم الرمحن  ا  تحق الرمحة منس ا

العاملّي )  وقوله،  يمالرح اخللق (  رب  ا،  لبداية حال  الرمحن ،  هلل هلموربوبية  وصفة 

 . (3) مهلوصفة امللك لنهاية حا، لوسط حاهلم

 :   ﴾ خلٱ﴿
 .ةجره الكرسمة عالو، رروه اسم جم ولفظ اجلاللة بعد، الباء حرف جر

أهم  ، ومن  : اهلل، الرمحن، الرحيماحلسنىمن أسامء اهلل    ذلك ثالثة  دعثم توالت ب

، وعىل املفرس حّي يتجه  احلسنى  ا ذكر فيها من أسامء اهللورد يف سورة الفاحتة م   ما

أهم ك من  ما األسامء احلسنى التي وردت فيها ؟ ألن ذل  : رلتفسري سورة ما أن ينظ

 . هاوح ورمقصد السورة ب لةالقوية الصب تناس ه الوجأ

وجل عز  هلل  أسامء  مخسة  الفاحتة  سورة  يف  جاء   ، العاملّي رب  ،  اهلل  :هي،  وقد 

 مالك يوم الدين .  ، الرحيم، الرمحن

طلب  ، طلب اهلداية، نةاعاالست، : العبوديةوجاء فيها كذلك مخس صفات للعبد

 . طلب النعمة، االستقامة

 
 . ٦٩  ، ولاأل املجلد،  مفاتح الغيب (1)

 . ٦٩،   ألولا جلدامل،  صدر نفسهامل (٢)

 .٢٩٣  ،ألولا  املجلد ،  ه صدر نفسامل (٣)
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فإياك  ،  العبادة من  ألملس ا  جه له تلكاحلسنى متاألسامء    كاسم من تلكل    انفك

الربوإياك نستعّي  ،  نعبد ألنك أنت اهلل املستقيم ألن ،  ألنك أنت  اهدنا الرصاط 

الرمحن االس وارزقن،  أنت  الرحيم ا  أنت  ألنك  ن،  تقامة  سجال  علينا  ك  م عوأفض 

 . (1) ت مالك يوم الدين وكرمك ألنك أن

ترتي تلكويالحظ  ا  ب  ذلك،  سنىحلاألسامء  وجه  قدن   ؟فام  اوملاذا  اهلل( )  سمم 

كلها ال،  قبلها  الرمحن  عىل  اهلل  اسم  تقدم  إذا »   ؟رحيمحيث  العرب  شأن  من  ألن 

  وهوهذا  ،  ونعوته،  ثم يتبعونه صفاته،  قدموا اسمهرادوا اإلخبار عن خمَب عنه أن يأ

ًما قبل نعته  ،  واجب يف احلكمال الواجب ن  ان م... فك،  تهوصفأن يكون االسم مقدن

َه  ؛ ليعرف السامع ذلك َمْن تو  اصة دون مجيع خلقه له خ   هيتي  م أسامؤه الأن ُتَقدن  جَّ

ا غريه ... فبدأ باسمه  ثم يتبع ذلك بأسامئه التي قد تسمى هب،  إليه احلمد والتمجيد

( الرمحن)  باسمه  ثنَّى  ثم...  -  ثناؤه  جلَّ -ليست لغريه    وهيةلألن األ،  اهلل:  الذي هو

 تسميته  يستحق   قد  َمنْ   خلقه  ِمنْ   نكا  نإو...  ،  به  يالتسم   من  خلقه  منع  قد  كان  إذ

 وغري ،  الرمحة  صفات  ببعض  خلقه  من  اهلل  دون  ممن  كثري  يوصف  فقد،  معانيه  ببعض

تالًيا السمه  (  الرمحن)  مسلوهية أحد دونه ؛ فلذلك جاء ا األ  بعض  يستحق   أن  جائز

 .(2) « اهلل() الذي هو

العاملّي    بربهللف ا: ألن اتصا  (رب العاملّي)  بعد  (مالرحي  الرمحن)  ءيوجه جم 

الل  فأتبعه هبذين ،  فيه ترهيب للنفوس فيجمع يف ،  ذين يتضمنان الرتغيباالسمّي 

 . (3) فيكون أعون عىل طاعته، صفاته بّي الرغبة والرهبة

 : ﴾ملٱ﴿
م   عهللاقدَّ و  اسمهز  البسملة(  اهلل )  جل  يف  األسامء  بقية  احل  ،عىل  فهو ،  مدوبعد 

وقد اختار الطحاوي وابن  ،  ليست لغريهة  هيلوواأل،  سبحانهذي يتفرد به  سم الاال

 
 .٢٨٨  ،األول جلدامل ،مفاتيح الغيب (1)

 .1٣1 ،ولاأل املجلد،  ان جامع البي (٢)

 . 1٣٦ ،األول املجلد ،امع ألحكام القرآناجل (٣)



 (ه1444 مجادى اآلخرة )    ونــثالـثل او  ساماخل ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

353 

األعظم(  اهلل)  أنالقيم   االسم  والصفات هو  احلسنى  األسامء  دال عىل مجيع  ؛ ألنه 

إمجاال،  العىل معانيها  كل  ا،  متضمٌن  اهللصل  ألوهو  أسامء  كل  األسامء  ،  يف  وكل 

إليه اس   وخيتص،  مضافة  كل  دخلتبأن  إذا  النداء     م  ياء  منهعليه   (  ل ا)  سقطت 

وكل  ،  فإن املعرفة ال تزول عنه أبدا(  اهلل )  إال،  يا رحيم،  فتقول : يا رمحن،  ريف  تعال

لص وبيان  تفصيل  احلسنى هي  اسماألسامء  التي يف  اإلهلية  امل(،  اهلل)  فات  لوه أفهو 

 وفا . خواملعبود الذي تعبده اخلالئق حمبة وتعظيام ورجاء 

قوال  ويف َعلَ   :األول :  نمعناه  هلل  أنه  بمشتق يل  ،ىلتعاٌم  الفخر  ،  س  اختار  وقد 

ب القول  تعاىل(  اهلل)  أنالرازي  هلل  علم  ألبتة  ،اسم  بمشتق  ليس  قول  ،  وأنه  وهو 

 ( 1) .وقول أكثر األصوليّي والفقهاءويه وسيب ،اخلليل

منالثاين   مأخوذ  أنه  أن(،  إله)  :  العرب  لسان  يف  َألِ مأخ»  لكذ  وذكر  من  َه وذ  

العقو،  إذا حتريَّ ،  ْأَلهُ ي تَ ألن  َأهْلً ،   يف عظمتهَلهُ أْ ل  َيْأَلُه  أي حترين وَألَِه  َولَِه ،  ا  من  وأصله 

َوهَلًا تتحري»  وذلك،  (2) «َيوَلُه  األوهام  املعبود   ألن  معرفة  الفطن،  يف    ( 3) « وتدهش 

َزُع الذي ُيلجأ ألنه سبحانه املَفْ ،  يهإلأ  : جلأي،  اوقيل : هو مأخوذ من َألَِه َيْأَلُه إىل كذ

،  ويرضعون إليه فيام يصيبهم،  وائجهمخللق يوهلون إليه يف حأن ا.و ..ريه يف كل أمإل

(  هإل)  أصلها(  اهلل)  وكلمة،  (4) «ويفزعون إليه فيام ينوهبم ،كام َيوَلُه كل طفل إىل أمه

 ( 5)وال يكون إهلا حتى يكون معبودا .

 :﴾يل﴿ و ﴾ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ىلٱ﴿
يفويشرت عىلكان  الداللة  عىلتقامش  امفه،  الرمحة    الرمحة  من  املبالغة  ن  ،  سبيل 

 . ولكن بينهام فروق كثرية 

 
 .1٦٢،  ألول ا  لداملج ،الغيبمفاتيح  (1)

 .أله،  لسان العرب  (٢)

 .(1/٤٠ج )،  ف كشاال (٣)

 .أله ،لسان العرب (٤)

 .٥٠،  مد احلمود النجدي حم  ،حلسنى  اح أسامء اهللاألسمى يف رش  النهج (٥)
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أشد مبالغة من  (  فعالن)  ؛ ألن بناءاسم الرمحن أشد مبالغة من اسم الرحيم (1

 . ( ليفع) بناء

الشاملة جلميع  (٢ الرمحة  يعني  الرمحن  يف  واسم  الدنياخلالئق  يف ،  ا  وللمؤمنّي 

 ّي . ملؤمنباصة خا له رمحة فهو الذي( الرحيم) أما، اآلخرة

 . فهو صفة فعلية  أما الرحيم ،  سبحانه فة ذاتية قائمة به الرمحن ص وكذلك فإن (٣

  أما ،  ده سبحانهحو أي اختص اهلل به  ،  ة بهاسم منع اهلل من التسمي(  الرمحن) (٤

 . ( الرحيم)

 ﴾ جح مج حجٱ﴿  : قال ه نبيه  وصف ب د  قف،  به فقط  فلم خيتص اهلل  
 . محن: رجل ر اليق الو، رجل رحيمولذا يقال :   [1٢٨:التوبة]

،  ويف آية الرمحن الرحيم  ، : يف البسملة مرتّي : ملاذا كرر اسم الرمحن الرحيم  سؤال

بحانه  يف السورة ؟ ليشعر بأن رمحته س   احلسنى التي جاءت  دون غريهم من األسامء

تيقن    العبد ذلكوإذا علم  ،  (1) وأهنا رمحة مضاعفة،  هغلبت غضب،  ة من عبادهقريب

 الذي هو املقصد العام للسورة . ، نه سيهديه الرصاط املستقيمأو، لوجق به عزن ووث 

 :﴾خم حم﴿
الكامل الثناء  معناه  العرب  كالم  يف  اجلنس    ق ام الستغروالال   واأللف،  احلمد 

املحامد ب  ،(2) من  السورةوقد  ؛    دأت  اباحلمد  فاحتة  فاحتة  ،  لشكرألنه  اهلل  فجعلها 

ك،  مهة كالوفاحت،  كتابه آخر  اوهي  أهل    يت ىت نت مت زت﴿   :نةجلالم 
الذم»،  [1٠:يونس]﴾زث رث نقيض  الشكر،...واحلمد  من  أعم  ؛  واحلمد 

الذاتية صفاته  عىل  اإلنسان  حتمد  صفات،  ئهطاع  ىلوع،  ألنك  عىل  تشكره  ،  هوال 

واحلمد يكون لكل إنعام وصل إليك أو    ،(3) «ةكر فهو شكر وزيادرأس الشواحلمد  

 
 . ٢٤٥ ،لاألو املجلد ،يبمفاتيح الغ  (1)

 . 1٣٠ ،األول املجلد ،مع ألحكام القرآناجلا (٢)

 . محد ،ربلسان الع  (٣)
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فاهلل هو املستحق جلميع  ،  ك  د يك وحلذي وصل إلفلإلنعام االشكر  ا  أم،  إىل غريك

: ما فإن قيل،  وذلك باحلمد الكامل الذي حييط بكل األفعال واألوصاف،  املحامد

جم  ايسبب  ال  يق،  لتعريفء  مل  هلللوملاذا  محدا  العا:  رب  ال  ملّي  جميء  التعريف  ؟ 

أ هللمعناه  الكامل  والشكر  املحامد  مجيع  معر،  ن  بوجاء  املستغرقة  فا  ،  جنسللال 

 . وتوجهها هلل وحده، اع املحامدنوأ ل كلفتشم 

  اهلل بأسامئه   الشكر هلل( ؟ احلمد هلل ثناء عىل)و(  احلمد هلل)  : ما الفرق بّيفإن قيل

 . (1)أياديهكر هلل ثناء عليه بنعمه ولش وا، ه العىلوصفات، احلسنى

،  ام نع واأل ، الفاحتة :  يه ،  وقد جاءت يف القرآن الكريم مخس سور مفتتحة باحلمد

 وفاطر .، بأس و،  كهفوال

اللفظ هذا  بّي  التناسب  املستحق  (  احلمد)  :ووجه  اإلله  أن   : السورة  ومقصد 

جدير بأن يتم أعظم  ،  أثنى به عليهو ،  له بذلكذي أقرن عبده  لا،  لكل جنس املحامد

علي املستقيماوهي  ،  هحممدة  الرصاط  إىل  له،  هلداية  سعادة  ال  ن،  الذي  إوال  ال  جاة 

 .ليهباهلداية إ

 :  ﴾ ىم ممٱ﴿
لليشءبرَّ لا املصلح  هو  أصلحته  ،:  إذا  َربًّا  أربُّه  اليشء  عليه ،  ربيت  ،  وقمت 

والربُّ يف  » ،ار: رب الدقالولذا ي ،ا فهو ربهك شيئلموكل من ، ورب اليشء مالكه

الرتبية التامم،  األصل  إنشاء اليشء حاال فحال إىل حد  يأيت م(2) «وهو  بال وال    عرفا 

الر فيقال،  لتعريف إال هلل ا املالك يدل عىل(  الرب)  أي أن اسم،  انهسبح  له،  ب:   :  ،

 . واملصلح ، والسيد املطاع

عاملَ   :والعاملّي ل  ،مجع  واحد  ال  مجع  لفظثم  ،لفظه  منه  والعامَل  اجليشل   : ،

ا،  والرهط ألصناف  والعامَل  ٌ ،  األممسم  عامَل ٌ ،  فاإلنس  عامَل س ،  واجلن  ائر وكذلك 

 
 .(1/1٣٣ج )،  جامع البيان (1)

 . ٨٤1،  رآن فردات القم (٢)
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 .  (2)  تعاىلوى اهللكل موجود سفالعاملّي : ، (1)ق اس اخللأجن

ل عىل  ادتوسل آخر هلل باسمه ال( والثناء عىل اهلل هبذا االسم اجلليل )ربن العاملّي

ة : اهلداية إىل  وغاية اإلصالح والرعاي،  ورعايته إياه،  لهحه  وإصال،  ملكه لكل يشء

 ط املستقيم . الرصا

     :﴾ ين ىن  منٱ﴿
اُء يف هلف  اخت الكلمةالُقرن م،  ذه  قرأفمنهم  قرأنهم و(،  لكام)  ن  (  ملك)  م من 

،  بكرس امليم   والفرق بينهام أن املالك ذو املِلك  ،(3) وكالمها صحيح متواتر يف السبع

ذو فائدة،  امليمبضم    املُلك  وامللك  القراءتّي  بّي  اجلمع  َمالك    ويف  اهلل  عظيمة ألن 

باق،،  وَملك ز  وملكه  م،  (4)   ائلوملك غريه  اواملالك  يص  صوخت،  مللك  أخوذ من 

وإنام  ،  دين ال ينفي ملكه ما عداه ؛ ألنه تقدم اإلخبار بأنه رب العاملّيال  لك بيومامل

يوم إىل  يدع  أضيف  ال  ألنه  أحالدين  هنالي  شيئٌد  بإذنه  ،  اك  إال  أحد  يتكلم  وال 

،ب املسبحانه  يف  منازعّي  الدنيا  يف  كان  والن،  لكينام  فرعون  يوم ،  مرودمثل  يف  أما 

 . (5) هنكه سبحاملٌد يف زعه أحلدين فال يناا

 . ( 7)   اجلزاء واحلساب   : والدين   ، ( 6) واحلساب   ، ويوم الدين هو يوم اجلزاء عىل األعامل   

 : بهي عىل الرتتي، هلل عز وجلمخسة أسامء  حتةسورة الفاوبذلك فقد جاء يف 

أوال قتك  : خلكأنه يقول»  ،الدين  مالك يوم،  الرحيم،  الرمحن   ،  العاملّيرب  ،  اهلل

،  ثم عصيت فسرتت عليك فأنا الرمحن،  نا الربالنعم فأ  ك بوجوهثم ربيت   فأنا إله،

 
 .(1/1٣٧ج)،  امع البيان ج (1)

 . 1٣٥ ،األول املجلد ،القرآن كامحاجلامع أل (٢)

 .(1/٣٩ج) ،تفسري القرآن العظيم (٣)

 .1٥٩ ، سورة الفاحتة  حدة املوضوعية يفالو (٤)

 .  1٤٠،األول لداملج ،اجلامع ألحكام القرآن (٥)

 . 1٤٠، األول املجلد،  فسه ر ناملصد (٦)

 . (1/٤٠ج) عظيمري القرآن التفس (٧)
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الرحيم فأنا  لك  فغفرت  تبَت  اجلز  مث ،  ثم  إيصال  من  فأناالبد  إليك  يوم   اء  مالك 

دة لنيل غاية السعا،  وتقرب إليه هبا،  سنى توسل هللوكل تلك األسامء احل،  (1) « دينال

 الفاحتة  ا يفدون سواه  احلسنى  األسامء  واختيار تلك،  ستقيمللرصاط املوهي اهلداية  

 دال عىل عمق مناسبتها ملقصد الفاحتة الذي ورد .

 : ﴾جي  يه ىه مهٱ﴿
اآلي هذه  يف  منملا  الكريمة  الباألمه  ة  كتابية  اهلروي  عنها  ألََّف  ازل  نم)  :الغة 

(، وقد ّيمدراج السالك)  :كتاب يف كتابهوجاء ابن القيم فرشح ذلك ال(  السائرين

ألن كل ما سبقها من اآليات كانت بلفظ  ،  خلطابة إىل ابن الغيت مالتفا  ء فيهاجا

حتة جاء بالثناء ا قراءة الفبد حّي رشع يفلع؛ ألن ااخلطاب  ىلأما فيها فانتقل إ،  الغيبة

،  ًباذلك العبد عنه قروأبدل اهلل ُبعد  ،  فجعلت ترفع عنه احُلُجب   ،عىل اهلل ومتجيده

اخلط التحول،  (2) ابفجاء  بناء    وهذا  الغي  الكالميف  إىلمن  غاية   بة  يف  اخلطاب 

ؤال  ألن الس،  قيمإىل الرصاط املست  ةوهو سؤال اهلل اهلداي،  التناسب مع مراد الفاحتة

 باإلجابة ونيل املراد . ب أوىلاخلطا عند

امل : ما جيمع كورشًعا،  أي مذلَّل،  يقال طريق معبَّد،  يف اللغة من الذلة  بادةوالع

واخلضوع جتم اوالعب»  ، واخلوف  املحبة  احلب  :أصلّي  عدة  الذل  ،  غاية  بغاية 

بال    ومن خضعت له  ،مل تكن عابدا له  ،فمن أحببته ومل تكن خاضعا له،  واخلضوع

  ( إياك نستعّيو) ،  تبؤ من الرشك(  دنعب  إياك)  وبذلك فإن  ، ( 3) « عابدا له كن  مل ت،  حمبة

 ز وجل .والقوة والتفويض هلل عتبؤ من احلول 

نستع) باهلل واالعتامد عليه  : أصلّيجتمع  (  ّي إياك  يسأل سائل  ، الثقة  ملاذا  وقد   :

م العبادة عىل ا  : اجلواب ؟ و(4)ستعانةالقدن

 
 . (1/٢٤٥)ج،  يب غال مفاتح (1)

 .(1/٢٥٥ج) ،ن جامع البيا (٢)

 . 1٣٠،ولاأل املجلدتعّي مدارج السالكّي بّي منازل إياك نعبد وإياك نس (٣)

 .1٣1 ،األول املجلد  ،صدر نفسه امل (٤)
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،  خلقوا هلاالغاية التي  فالعبادة هي  ،  عىل الوسائل  من باب تقديم الغايات  :الً أو 

 .يلة إليهاواالستعانة وس 

نعبد)  ألن   :اثنياً  ب (  إياك  نستعّييإ)و(،  اهلل)  ألوهيةمتعلق  برلمتع(  اك    بوبية ق 

م اسم (،  الرب) م العب ،  حتة ا ف يف أول ال (  عىل اسم )الرب (  اهلل )   فكام قدن  . تعانة ادة عىل االس قدن

نعبد)  :اثلثاً  الرب(  إياك  قسم  يف  ألنه  داخل  اهلل؛  عىل  نستعّي)و،  ثناء  ( إياك 

 .  وقسم الرب مقدم عىل قسم العبد، قسم العبديف  داخل

 مستعّي  هو  هلل  عابد  فكل،  عكس  غري  من  ةتعانس اال   تتضمن  العبادة  ألن  :بعاً ار 

 . متأو أكمل فالعبادة لذا، به

( إياك نستعّي)و،  اءمرض الري  يدفع  ( إياك نعبد )  حتقيق   هذه اآلية أن ومن بركات  

الكِْب دي مرض  داءين  ،  فع  أخطر  العباومها  قلوب  ذلك،  ديصيبان  اهدنا )  ويتبع 

،  ك يعاىف املرء من أمراضهذل بو،  هللضالل واجلالتي تدفع داء ا(  مالرصاط املستقي

 . (1) نعمةه اليلوتتم ع، ويرفل يف أثواب العافية

م •  ؟ ونستعينك، : نعبدكومل يقل (، نعبد) عىل الفعل( إياك) ملاذا قدَّ

اهلل  :أوالً  مع  األدب  اسم بتقدي،  لتحقيق  فعلهمم  عىل  هلل  ،  ه  التعظيم  من  وهذا 

 .سبحانه

 .  به ايةالعن وشدة، االهتامم فيه :اً اثني

  إال   نعبد  ال:  قوة  يف  فهو ،  باحلرص  املسمى  االختصاص  عىل   الداللة  فيه  :اثلثاً 

َم املف  (2)بك  إال  نستعّي  وال،  إياك وكرر ذلك  ،  عىل الفعل،  وهو : إياك،  عولوقد َقدَّ

الطاعةللداللة عىل كام بالعبادة وحده  ،  ل  املعبود  املقصود  هو  اهلل  سواهوأن  ،  دون 

وهذا البناء يتناغم  ،  يكون نعبده ونعبد كذا وكذال أن  م الحت،  : نعبدكاللكن لو ق

القرب  الدالة عىل(  أعوذ)  ما سبق يف  مع اهلل  شدة  إىل  س ،  واللجوء  ما  من  ومع  بق 

 
 . 1٠٥،  ألولا املجلد ،  مدارج السالكّي  (1)

 .٣٣1،  ل جلد األوامل،  املصدر نفسه  (٢)
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احل بت،  سنىاألسامء  البديع  الرتكيب  هذا  أتى  اللجوء(  إياك)   قديمثم  شدة    ، لبيان 

وهو مقصد  ،  سؤله  ق بتحقي  فهو جدير  ومن كان هذا شأنه،  والتعلق باهلل،  واالهتامم

ومل (  نعبد)  وناستعامل الن  ن قيل :  ما سبب إف،  "أهدنا الرصاط املستقيم "السورة :  

: أ(  أعبد)  يقل   : قال  لو  عباد،  عبد؟  نفسه هلللذكر  عبادته قصور،  ة  يداخل   ،وقد 

  فتناله البكة ،  ئق  فكأنه عرض عبادة كل اخلال،  ولكن حّي يذكر معها عبادة غريه

ام  ك  (2) . ستمرار ال ا ليفيدا    ونستعّي ،  جاء الفعل مضارعا يف: نعبد د  ك فق ل وكذ   ، ( 1) من ذلك 

الضم  املنفصلكرر  يقل(  إياك )  ري  ونستعّيومل  نعبد  إياك  لالهتامم:  هذه  (3) ؛  كل   ،

الرتكيبية واحد  ،العنارص  إىل مصب  تنتهي  اللغوية  واحد ،  واللطائف  هو ،  وهدف 

 . تقيم ملسط ا داية إىل الرصاسؤال اهلل اهل

 : ﴾ ىي مي خي﴿
وكل ما  ،  ورها األكبوحم ،  ا العامهدصومق،  هذه اآلية هي مرتكز سورة الفاحتة

قصد العام يف كل لغل املوقد تغ ،  هلا  وكل ما سيأيت بعدها مبّي،  جاء قبلها مهيئ هلا

 .كام يف بقية السورة، لفظ من ألفاظها

كي عبيده  معلام  تعاىل  اهلل  قال  ففقد  اهلداية  سؤال  :وفقنا    يأ:  «دناها»:  قال فية 

عليه ابن  ،  (4) للثبات  اهللا ويرى  أن  هيدقيم  الباية  والداللة:  التوفيق  ،  يان  ثم 

البيان والداللة،  واإلهلام نا)  أو(،  شدنارأ)  أو(،  دلنا)  :لذا مل يق لو،  وهو بعد   ( برصن

الع التناسب مع املقصد  يتحقق هبا  بيان الرصاط  ،  امألن مثل هذه األلفاظ ال  وهو 

إليه،  عليه  ةاللوالد،  يم ستقامل التوفيق  الثب،  ثم  املستقيوال،    عليه  تاثم  م هو  رصاط 

فيهالطريق   اعوجاج  ال  الذي  اهلل،  (5) الواضح  متابعة  ذلك  وهو   ،ورسوله  وأصل 

 
 .(1/٢٥٢ج)،  بيان بترصف عن : جامع ال (1)

 .1٦٠ ،وضوعية يف سورة الفاحتةالوحدة امل (٢)

 .(1/٤1ج) ،تفسري القرآن العظيم (٣)

 .(1/1٤٨ج)،  انجامع البي (٤)

 . (1/1٥1ج) ،  املصدر نفسه  (٥)
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ووفقَت من أنعمت عليه من ،  : وفقنا للثبات عىل ما ارتضيتهفاملراد،  دين اإلسالم

 ( 1) ل .ل وعم من قو، عبادك

 اإلجابة  أعم كان إىل  ؟  ألن الدعاء كلام كان(  اهدين)  يقلومل  (  ادناه)  ملاذا قال

ذكر   لب،  اهللفلم يقل : أمحد  ،  ومناسبة ملا ورد من اجلمع يف البدء باحلمد هلل،  ربأق

 . (2) فكذلك وقت الدعاء يرشكهم معه فيه، امدين هللمحد كل احل

لرصاط  اأن  يل مجيعا  تأومن أهل ال   أمجعت األمة »   : قال الطبي :  الرصاط املستقيم

ال الطريق  هو  الاواملستقيم  الذي  فيه  ضح  مجيع    ،اعوجاج  لغة  يف  ذلك  وكذلك 

الرصاط العرب  تستعري  ثم   ... يف،  العرب  قوفتستعمله  كل  وُ   وعمل    َف ِص ل 

والحظ   ،  (3)«واملعوج باعوجاجه،  فتصف املستقيم باستقامته،  باستقامة أو اعوجاج

الطريق ،  لفظ الرصاطجميء   زيد  نم فيهجبرصاط    ر اإلنسانَ ذكِّ لي  ؛السبيل   وأ  ،دون 

، واملستقيم : اخلط املستقيم هو أقرص خط يصل بّي نقطتّي ،  (4) تهمن خوفه وخشي 

كل   من  أقرص  املعواخلطوفهو  فإنه  ،  جةط  املستقيم  الرصاط  إىل  اهلل  هيديك  وحّي 

املستقيم  ،  جزكضعفك وعمن    يعلم    ملا ،  ؛ ألنه أقرص طريق يرمحك بّي والرصاط 

 . (5) داية إليه ولذلك نسأل اهلل اهل، دوصويوصل للمق، بغريه بهيشتواضح ال 

 :﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ﴿
،  لناس من احلق  ن أقسام اابي  هيفو ،  وهذا تفصيٌل وبياٌن لذلك الرصاط املستقيم 

األوىل وهو   رصاط  من  بيان،  بدل  عطف  يكون  أن  تبعث  (6)وجيوز  اآلية  وهذه   ،

الكاملالر املو،  جاء  عليضغ )غري  والوب  اهم  الكامل  ثعتب(  الّيلض  ، اخلوف 

 
 .(1/٥11ج) ،انجامع البي (1)

 . ٢٦٠ ،ولاملجلد األ ،اتيح الغيبمف (٢)

 . 1٥1، 1٥٠ ،األول ملجلدا ،امع البيانج (٣)

 . ٢٦٠  ،ملجلد األول ا ،مفاتح الغيب (٤)

 .٢٦1 ،األول املجلد ،املصدر نفسه (٥)

 .(1/٤٥ج) ،عظيمتفسري القرآن ال (٦)
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واخلوبالرج النفوسوف  اء  يف  اإليامن  طرفا  هم  ،  (1) يقوى  عليهم  واملغضوب 

 .  (2) ألهنم فقدوا العلم، والضالّي هم النصارى ،لألهنم فقدوا العم ، اليهود

الضالّي عىل  عليهم  املغضوب  قدم  زماناملاذا  سبقوهم  ألهنم  اليهود ،  ؟  وألن 

 ، ال يعلم   وهو جاهل ف  الأشد جرما من املخ  ملعو يوه  الفوألن املخ،  افرأغلظ ك

 ومن مل ينعم عليهم . ، وهنا مقابلة بّي من أنعم اهلل عليهم

لكل لفظ من ألفاظ سورة الفاحتة  تش الداللة اللغوية  تف  حّي  أنك  وهكذا يتبّي

السورة التناسب مع    و : وه  مقصد حموري  إليه من  وما هتدف،  جتده متناسب غاية 

 .  الرصاط املستقيم ىلإاية هلد اسؤال اهلل

 :  (3) التناسب النحوي:  اثلثا
ف باب  هو  الكالم  بناء  يف  النحوية  بالعالقات  الباحث  وعي    لذلك همه  إن 

وال يمكن أن نصل لكشف القصد املحوري لسورة  ،  وإدراك أوجه تناسبه،  الكالم

النحوية   الروابط  بمعرفة  إال  ننظر لسور،  فيهما    سَ مخا  يهف  نأحتة نجد  لفاة اوحّي 
 كام سيأيت بيانه . ، ومجلة سادسة جاءت صلة املوصول ،توابعها عم ،مُجٍَل رئيسة

يف إدراك التناسب ما فائدته  ؟ وحوين  الالتقيص: ما جدوى هذا  وقد يقول قائل

الفاحتة ذلكيف  عن  واجلواب  والوعي  ؟  التناسب  بإدراك  التعلق  شديد  أنه  ؛ به: 

ا ستبني  النغبال  اجلمل  ىل تلكحلكم عألنك  وفق حكمها  أ،  حوييا  أن  فإن  ردت 

وأنظر  ،  تتبّي أي تلك اجلمل خبية أو إنشائية ،فالبد أن حتدد حكمها النحوي أوال

تفسرييف وقفات  ،  والزخمرشي،  والقرطبي،  والرازي ،  الطبي    يقفون  سرتاهم 

ومن    ،  يةالقرآنم لتفسري اآليات  ومن ثم يكون سبيله،  طويلة عند اجلانب النحوي 

 
 .٢٦٦ ،األول املجلد،  مفاتيح الغيب (1)

 .(1/٤٧ج) ، القرآن العظيم تفسري (٢)

الفاحتة    اعتمدت  (٣) إعراب مفردات  إعرابعىليف  : معجم  الكريمأ    القرآن   ،  لبنان نارشون    ةمكتب  ،لفاظ 
 . مع مراجعة ذلك يف أمهات كتب التفسري  ٢، م1٩٩٥،   1 ط،  بريوت
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الت  ةفمعرثم   يف  ف،  السورة  ناسب يفأوجه  املحذوف  املتعلق  مثال كان كالمهم عن 

فه باب  هو  الذي  التفسري  أساس  الفاحتة  املنامجل  الطبي د  وق،  سبةم  ح  رجن
 (1) 

وأنه تعليم من اهلل لعباده ( قولوا)  أن املتعلق املحذوف فعل أمر تقديره :  (2) والرازي 

 . (3)  ائيعناها إنشمو، مل خبية اجل تارصف، مقدرذوف فهو حم  ،فية الثناء عليهكي

 ﴾ مل خل﴿  اجلملة األوىل :
جر حرف  نوعه،  الباء  يف  العلامء  رأي  مرة»،  اوتعدد  إل  فسموها  ، صاق حرف 

استعانة إضافة،  ومرة حرف  قوهلم،  ومرة حرف  من  هذا صحيح  وتفيد    (4) «وكل 

سيبويه»   ،(5)اإللصاق  معنىقال   اضأيق  لصاإلاى  سم وي ،  (6) «اإللصاق   الباء  : 

االستعانة،  (7) واملصاحبة،  املالبسةب و(8)أو  بالباء(  اسم)،  جره ،  جمرور  وعالمة 

واختلف العلامء  ،  قان بمحذوفعلجرور مت واجلار وامل،  هرة عىل آخرهالكرسة الظا

العامل املحذوف   ة يف ئمبتد  فريقّيوقد رأيت أن أرتب تلك اآلراء إىل    ،  يف تقدير 

 ييل :  كام ،العلامء كلئ من أو كل فريق باألقدم

 
 . 1٣٤ ،األول جلدامل ، جامع البيان (1)

 . 1٠٩ ،األول املجلد ،ح الغيبمفاتي (٢)

 . البحث الحقا يف اخلب واإلنشاء يف سورة الفاحتة يث عند احلدعن ذلكسيأيت بيان  (٣)

 حممد   اإلمام  جامعة  ،عامدة البحث العلمي  ،(ـه  ٤٦٨د )ت  احلسن، عيل بن أمح  ، أبوالواحدي  ،لبسيطا  (٤)

 .(1/٤٣٣ج)  ، ـه1٤٣٠  ،1ط ، ةاإلسالمي سعود بن

القرآنمعاين  (٥) احلسن،  ،  أبو   ، )ت  األ  اآلخفش  األخفش  قراعة  حتقيق  ،(ـه 1٥٢وسط  حممود  هدى   :  ، 
 .(1/٢ج )،   م1٩٩٠،  1ط،   القاهرة ،جي اناخل مكتبة

،  الصابوين   عيل  حممد:    حتقيق،(  ـه ٣٣٨أمحد بن حممد بن إسامعيل )ت  أبو جعفر،  النحاس،، معاين القرآن  (٦)
 .(1/٥1ج )،   ـه 1٤٠٩ ، 1ط،  القرى أم  امعةج

،  م 1٩٨٤،  ط  د  ،س تون  ،للنرش  التونسية  الدار ،(ـه 1٣٩٣ر )تالطاهر بن عاشو  مدحم، نويرالت التحرير و  (٧)
 .(1/1٤٧ج )

ما    (٨) فقال هذا  األلويس،  إليه  أوا»:  ذهب  متعينة،الستعانة  تكون  أن  يكاد  بل  األدب    وىل،  من  فيها  ألن 

 . (1٤٧ج ) املعاين روح:   انظر «املصاحبةيس يف ر العبودية ما لواالستكانة وإظها
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األولا للمحذوفلفريق  تقديرين  ذكر  من  فعال،  :  يكون  أن  أن  ،  إما  وإما 
 وهم :    ، أو فعل أمر ،  عال مضارعا ف إما    ه و فعال جعل    قّدره بعضهم حني و  ،يكون امسا
ن  أو، أو أنه اسم،  : أن املحذوف إما فعلومها،  : ذكر التقديرين  (ـه٣1٠)  الطبي

تشعر من تقديمه الكالم عن أن املقدر  تسنت  وإن ك،  ه وحد  اهلل  يف علمحسم ذلك  

يشري إىل ترجيح ذلك ما  الرمحن  بس»:  حيث قال،  فعٌل  م  «الرحيمم اهلل  بطن    اعىل 

مرا الذمن  حمذوفده  هو  هلا  ،  ي  يكون  فعال  مقتضية  اهلل  بسم  من  الباء  أن  وذلك 

  هم يف و،  رعامضا   فعالحذوف  مل ابتقدير أن  ولكنه بدأ  (1) «وال فعل معها ظاهر،  جالبا

كالمه مضمون  من  قال،  هذا  الرحيم»  :ألنه  الرمحن  اهلل  م  «بسم  أنه  به  ريٌد  مفهوم 

ر الفعل هنا بأنه فعل مضارع   (2) « (الرحيم  َأقَرُأ بسم اهلل الرمحن)  بذلك ،  ومع أنه قدَّ

عىل    به جبيلإن أول ما نزل  »قال :  ،  لكنه أتبعه بخب مروي عن عبد اهلل بن عباس

ثم قال :  ،  ستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم: أقل  ،  ا حممدي:    قال،  دحمم 

يقول :  ،  حممد  بسم اهلل يا  لقال : قال له جبيل : ق،  الرمحن الرحيم قل : بسم اهلل  

 (. ُقْل ) :بفعل األمروهنا نجد أن التقدير  (3) «وقم واقعد بذكر اهلل، اقرأ بذكر ربك

ا  واملتعلق »  :(ـه٥1٦ت)  البغوي- عليه  لةلدال،  حمذوفلباء  به   تقديره  ،الكالم 

 . (4) «(اهللقْل بسم ) (، أوَأبدُأ بسم اهلل)

،  تقديره فعال نه يميل إىللكن يبدو أ،  جهو: ذكر األ  (ـه ٦٠٤ت  )  الفخر الرازي  -

ح أنه فعل أمر .  ، مرة ذكر أنه فعل مضارع   ومرة رجن

بسم اهلل    « منالباء    نا أنقد بي» :  قال  نه  أل  اارعأما ترجيحه أن املحذوف فعال مض

 
 .1٢1،  لاألو جلدامل ،جامع البيان  (1)

 . 1٢1، األول لداملج،   املصدر نفسه (٢)

 .املصدر نفسه  (٣)
  الرزاق  عبد  :  يقحتق  ،(  ـه٥1٦ت  )البغوي، أبو حممد، احلسّي بن مسعود  ،آنيف تفسري القر  معامل التنزيل  (٤)

 . (1/٧٠ج )،    هـ1٤٢٠،  1 ط،   بريوت ،  العريب رتاثال إحياء دار ،ملهديا
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  أو أن،  ن يكون اسامملضمر حيتمل أفنقول : هذا ا،  متعلقة بمضمر»  الرمحن الرحيم

فعال فيجوز  تقدلا وعىل  ،  يكون  متقيرين  يكون  متأخرا  ،  دماأن  يكون  فهذه ،  وأن 

م تق  ،فعال  روحّي ذكر تقدير املضم ،  وبعد أن بّين كل تلك األوجه(1) «أقسام أربعة دَّ

:   متأخرا  وتقديره،  «أبدُأ بسم اهلل»تقديره متقدما :  ،  اارعمض  جعله فعال،  رأو تأخَّ 

أبدأ» اهلل  يكون    ،«بسم  أن  ح   املضم (  اهللم  بس)رجَّ عىل  املحذوفمتقدما  ألن  ر  ؛ 

،  التقديم يف الذكر أدخل يف التعظيم ؛ وألن وجوده سبحانه سابق عىل وجود غريه

 .  (2)  كل كذ فهنا، سبحانهجاء تقديم ذكره  ﴾ىه  مهٱ﴿:  قوله وألن يف

املقدر املحذوف  أن  ح  عاد ورجن أمر  ثم  بكر  »  :قالحيث  ،  فعل  أبو  الشيخ  قال 

وهو األمر ؛ ألنه تعاىل  ،  مر هو الفعلضأن املرآن يدل عىل  سق تالوة القالرازي : ن

( نستعّي   كياقولوا إياك نعبد وإ)   والتقدير :  ﴾جي يه ىه مهٱ﴿:قال

 . (3) « (قولوا بسم اهلل) :ديرالتق( الرحيمبسم اهلل الرمحن ) ه :لفكذلك قو 

:  ،  حيث ذكر األوجه دون ترجيح،    (ـه٦٧1ت  )  بيقرطال  - فوا يف  اختل»  فقال 

الباء  معنى أو عىل  ،  فعل األمرت عىل  هل دخل،  دخول  اهلل ؟  ابدأ بسم   : والتقدير 

اخلب ابتدأت،  معنى   : ال األول  ،  قوالن  ،هلل ا  مبس  والتقدير  للزَّ ،  ءلَفرَّ اجوالثاين  ، جَّ

 يف موضع ( بسم اهللابتدائي  )  وقيل : املعنى،  يف موضع نصب عىل التأويلّي( مسبو)

 . (4)«تقر أو ثابت بسم اهللائي مس: ابتدأي، ب حمذوفوقيل : اخل، االبتداءرفع خب 

:  ال  ة حاشي يف  (٦٨٣ت  )  أمحد بن حممد بن منري اإلسكندراين  - اف  والذي  »كشَّ

تداء يصح تقديره  األول أن فعل االب،  وهجوو املختار لهو(  أبتديء)  ه النحاة :ريقد

األفعايف من  ما  فعل  هبا  ابتديء  بسملة  كل  أوىل،  ل  لعمومه  ...    والعام  يقدر  أن 

 
 .  ٨1٠،   ولاأل ملجلدا،  مفاتيح الغيب (1)

 .املصدر نفسه (٢)
 .1٠٩ ،األول املجلد ،املصدر نفسه (٣)

 .٩٦ ،األول  جلدامل ،اجلامع ألحكام القران  (٤)
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إذ الغرض منها أن تقع ،  ين أن تقدير فعل االبتداء مستقل بالغرض من البسملةوالثا

 . (1)«حلعل االبتداء أوقع باملف ريفتقد ، مبدأ

لك   ينكشف»حيث قال : ، حالقولّي دون ترجيح إىل : أمل (ـه٤٧٧ت ) ابن كثري -

م أو هو اس هل    "بسم اهلل "ه :  يف قول،  ملتعلق بالباءأن القولّي عند النحاة يف تقدير ا

ره باسم تقديره،  وكل قد ورد يف القرآن،  فعل متقاربان ومْن  .  . ي( .دائابت)  فمن قدن

ره بالفعل أمًرا ... وكالمها   (بتدأت بسم اهلل)ا  أو  (  سم اهللابدأ ب)  نحو،  أو خًبا  ،قدن

يث املروي ملحذوف فعَل أمر باحلدثم يظهر أنه استدل باحتامل تقدير ا  (2) «صحيح

 (3) . «قل أستعيذ باهلل ... قل بسم اهلل»عن قول جبيل لرسول اهلل :  ،ابن عباسعن 

وجعله  ،  أو ماض،  إما مضارع،  ل: من قّدر أنَّ احملذوف هو فعنيق الثا فر ال
 وهم :  ،  وإن اختلفوا يف صيغة ذلك الفعل، أو متقدما، متأخرا
اج (1 جَّ ر أن  ،  (ـه٣11ت  )  الزَّ   : بدأُت   كأنك قلت،  اء باء جالبة لالبتدال»وقد قدن

الرحيم الرمحن  اهلل  لذكر،  باسم  حيتج  مل  أنه  ا  بدأُت()  إال  أنك    لحلاألن  تنبيء 

 . (4) «مبتدئ

اءتو  (هـ٣٣٨ت)  النحاس  (٢ اَلفرَّ رابع  ألنه  قوله؛  موضع الفل  قا»:  وى   :  راء 

 ( 5) .«م اهللوابدأ باس ، واملعنى : بدأُت باسم اهلل، الباء نصب

أن  ،  (ـه٤٦٨ت  )  الواحدي (٣ الباء حمذوف  ت م»وقد ذهب إىل  ويستغنى  ،  علق 

ل  واحلا( أبدُأ بسم اهلل) و(  بسم اهلل بدأت) يل :كأنه ق، عن إظهاره بداللة احلال عليه

 
،   أمحد بن حممد بن منري اإلسكندريضمنه الكشاف من االعتزال(  يتفيام ف نصا )اإل   لكشاف ا حاشية كتاب  (1)

 .(٢ ،1/٢٦ج)

 . (1/٠٣ج) ،لعظيمتفسري القرآن ا (٢)
 .(1/٣1ج) ابن كثري ،القرآن العظيم تفسري (٣)

  ، ت بريو  ،ب تالك  عامل  ،(ـه٣11)الرسي بن سهلالزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن    ،هالقرآن وإعرابمعاين    (٤)
 . (1/٣٩ج) ، م1٩٨٨ ، 1ط

 .( 1/٥1ج)  ،النحاس ،لقرآنمعاين ا (٥)
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ُ تب  (1) .«نيت عن ذكره أنَّك مبتدئ فاستغّين

  را تقديره جعل املقدر املحذوف فعال مضارعا مؤخ:( ـه  ٥٣٨ت  )  الزخمرشي (٤

قال(  أتلو)  أو،  أقرُأ() بمَ »  :حيث   : قلِت  البافإن  تعلقْت  بمحذوف    : قلُت  ؟  ، ء 

 (2) .«أو أتلو،  تقديره : بسم اهلل أقرأُ 

املقد:  (ـه٨1٦  ت)  اجلرجاين   حممد  بن  عيل (٥ مضجعل  فعال  مؤخرا  ارعا  ر 

يّي  وزعم بعض النحو »:  حيث قال يف حاشية رشحه عيل الكشاف  (أبتديء)ديرهتق

 (3) .«اءة فيقال مثال : بسم اهلل أبتديء القر، أوىل أن تقدير االبتداء

د أنَّ املق (٦ َأْقَرُأ (،  )  وأنَّ صيغته :  ،رعدر فعل مضاالطاهر بن عاشور : وقد أكَّ

بسم )  يف  ق املجرورم أن متعلعلاو»  :قال،  عّيٌ نن ذلك متوَحَكَم أ(  أبتديء)  وليس:

ة ُسننْت ملجرور أن البسملوسبب حذف متعلق ا(،  أُ أْقرَ )  تقديره هنا ك،  حمذوف (  اهلل

اعتامًدا   اازً إجيُملتزًما    فحذف متعلق املجرور فيها حذًفا  ،  امل الصاحلةعند ابتداء األع

ع  املرشو العملمعنى ع الدال عىل النو عال خاصا منفتعّين أن يكون ف... عىل القرينة

 .(4) « فعل ء ال التيمن ألجزا   للتعميم   وهو أنسب ... أبتديء : مثل، العام فيه دون املتعلق 

م أن  ترجيح  إىل  البحث  هذا  املحذوف يفويذهب  واملجرور  اجلار  بسم  )  تعلق 

،  بن عباسث عن اهي حدي،  بقرينة نقلية(،  قولوا)  :تقديرهوف  حمذمر  ل أفع  هو   ( هلل ا 

، ةوقرينة استنباطي، (5) «قل بسم اهلل...ذ باهللقل أستعي» :لرسول اهلل عن قول جبيل

ذ تعليم  تلقي  أن  وجل  من  عز  اهلل  من  النفسلك  يف  ذ،  أوقع  اللتزام  لك وأدعى 

 واهلل أعلم . ، والعمل به

 
 . (1/٤٣٧ج ) الواحدي  ،البسيط (1)

 . (1/٢ج) فالكشا (٢)

 . (1/٢٧ج) شية الكشافاح (٣)

 .(1/1٤٦ج)  ،لتنويرالتحرير وا (٤)

 .(1/٣1ج  )  ،ابن كثري  ،آن العظيمتفسري القر (٥)
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 :لة امسيةمج ﴾خم  حمٱ﴿  ة الثاني  ملةاجل
تقدير اخلب  العلامء يف  ب  واختلف  يتعلق  الذي  ااملقدر    فقدره بعضهم ،  ملجروره 

واال فعله،  ستقراربالكون  عن  بدال  أتى  اوهذ،  وأنه مصدر  : ا  مضارع   : إما    لفعل 

((  : أمر  أو  ال   (  قولوانحمد(  األول   للقول  بن عاشور  ،وممن ذهب  :،  طاهر   قال 

مرفوع  احل» يفبتداباالمد  املرويةمجي  ء  القراءات  (  هلل)  م فال،  خبه(  هلل)  وقوله،  ع 

وهو هنا من املصادر ،  اخلب هبا  تئر املجرورار العام كسان واالستقرامتعلق بالكو

املطلقة،  عنى اإلخبار مأتت بدال عن أفعاهلا يفالتي   املفعولية  النصب عىل  ، فأصله 

فعلهأن  عىل من  بدل  هللحم ن )  :مالكال  وتقدير،  ه  محدا  للقول  ،  (1) «( د  ذهب  وممن 

للحمد هو     اخللق أن املستحق خيب  كأنه،  بولفظه خ»:  الحيث ق،  الثاين : البغوي

ويرجح البحث قول  ،  (2)«احلمد هلل  : قولواتقديره  ،  وفيه تعليم اخللق ،   عز وجلاهلل

 .   "ولوا  ق "ديره :  مر تق فعل أ وأنه  ،  رور يتعلق به املج   البغوي يف تقدير أن اخلب املقدر الذي 

: نعوت  أربع  املضاف  االسم  ال)  ويلحق  )عاملّيربِّ  (، الرحيمِ )(،  الرمحنِ (، 

 ذه توابع اجلملة األوىل .هف ( ، الدينِ  مالك ِيومِ )

 حمل هلا من اإلعراب .استئنافية ال : مجلة انيةملة الثإعراب اجل

 وفق الشكل التايل :  

 

 

 

 

 

 
 .(1/1٥٦ج ) ،ابن كثري  ،آن العظيمتفسري القر (1)

 .(1/٧٣ج ، )تفسري القرآن معامل التنزيل يف (٢)
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(، نعبدُ )  :من فعل  مضارع  مرفوع  ،مجلة فعلية  ﴾ىه مهٱ﴿  : الثةاجلملة الث 

مسترت ضمري  وجوبا  والفاعل  عىل  تقدَّ وقد  (،  نحن)  تقديره  به  املفعول  : م    الفعل 

مه ب  يف حمل نصب مفعولوهو ضمري منفصل مبني  ( كَ إيا)  . والكاف للخطاب، مقدَّ

 .ب را عا من اإلهل حملال ، إعراب اجلملة الثالثة : مجلة استئنافية

 :مجلة فعلية أيضا ﴾جي  يه﴿  :بعةاجلملة الرا
  (1)عطف مجلة عىل مجلة( إياك نعبد) فة عىل مجلةمعطو إعراب اجلملة الرابعة :

 :مجلة فعلية أخرى ﴾ ىي  مي خيٱ﴿ : سةاجلملة اخلام
والضمري املتصل يف حمل نصب مفعول    ،مبني عىل حذف حرف العلةأمر  فعل  

ضمري والفاع،  به منصوب (  الرصاط)و(،  أنت)  يرهتقدرت  مست  ل  ثان  به  مفعول 

الفتحة نصبه  منصوبة(  املستقيم)و،  وعالم  للرصاط  نصبها،  صفة  الفتحة    وعالمة 

عىلالظا مطا  (رصاطَ )و،  رهآخ  هرة  ابدل  من  نصبه    وعالمةمنصوب  ،  لرصاطبق 

آخره عىل  الظاهرة  )الفتحة  الفتح  (  الذينَ ،  عىل  مبني  موصول  جر  اسم  حمل  يف 

  والتاء   ، ماض مبني عىل السكون التصاله بضمري رفع متحرك ( فعل  أنعمَت ، ) ليه ف إ ا مض 

 . راب  ن اإلع هلا م   ال حمل ،  ة املوصول لة صل واجلم ،  صل مبني يف حمل رفع فاعل  مت ضمري 

إىل العلامء  الفعل  وتنبَّه  بإىل(  اهدنا)  أن  أو  بالالم  من »  ،يتعدى  كثري  ق  وفرن

املتعدياملتأخرين بّي مع املتعد،  هسبنف  نى  الداللة فقالوا : معنى األول،  يوغري   :  ،

اإليصالوالثاين ا،  :  الزيادة  ةهلدايوطلب  طلب  معناه  املهتدي  : تعاىلله  كقو،  من 

 . (2) « [٧1:حممد] ﴾مق حق مف خفٱ﴿

جر:  عىل(  عليهم) اجلر،  حرف  بحرف  جر  حمل  يف  مبني  متصل  ضمري   واهلاء 

 جمع . امليم للو (، أنعمت) ـــمتعلق ب( عىل)

 
 .1٤٣ ، األول  املجلد  ،اجلامع ألحكام القرآن  (1)

  حممد  بن عيل بن حممد،  الشوكاين  ،ريفسم التـن علـ ة مــــة والدرايـــ ي الروايـن فنـ يـع بـامـجلر، اـح القديـفت (٢)

ج أحاديثه : عبد ا ،  (ـه1٢٥٠ ت)  .  (٠٩/ 1ج )  ، لوفاءا دار ،ن عمرية لرمححققه وخرن
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والثاين :   ،  ه الكرسةجر  جمرور وعالمة   ( )الذين   : أنه نعت األول   : فيه وجهان  (غريِ )

 . (  الذين )   أنه بدل من 

رصاِط  ) :لتن فكأنك قالذي جر الذينية تكرير الرصاط  عىل : أنه جمرورالثالث

 . (1) (غرِي املغضوب عليهم  رصاطِ ، الذين أنعمت عليهم

 .( 2) حد والنفياجل( غري) ومعنى

 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة عيل آخره ، ليه جمرورف إمضا (املغضوب)

 فعول .جار وجمرور يف حمل رفع نائب فاعل للمغضوب ؛ ألنه اسم م( عليهم)

)ال( و  (3) ( املغضوب عليهم)  عىل(  ّيالضال)  عطفت،  عطف   حرف  الواو(  وال)

   .زائدة لتأكيد معني النفي

؛ ألنه مجع  المة جره الياءع و،  ررو جم (  ضوب عليهمغ امل)  وفة عىلمعط(  الّيالضَّ )

سامل ل،  مذكر  الذين )  :نىواملع  ،إلضافةوالنون  رصاط  املستقيم  الرصاط  اهدنا 

 . (4) (لّيالضا املغضوب عليهم والأنعمت عليهم ال 

 . ال حمل هلا من اإلعراب، مجلة استئنافية :اخلامسة  اجلملةاب إعر

 :لبالغيسب ا التنا:  رابعا
فحص  يتم  حّي   يفالباحث  اللغوية،  احلروف  التناسب  والرتكيب  ،  واأللفاظ 

للجملالن ي،  حوي  إىلعندها  البالغيرتقي  التناسب  يف  البحث  أن  ،    جيوز  وال 

 واشتبهت عليه املسالك . ، قلمه  نوإال زل، احللك املريه إال بعد كل تخيوض ف

ا علوم  إىل  يمتد  البالغي  الثوالتناسب  املالثةلبالغة  علم  الب ،  عاين:  ، يانوعلم 

املعاين،  عالبديوعلم   علم  يف  يدخل  واإلطالنظ  :فمام  اإلجياز  يف  والذكر  ،  نابر 

 . لوالوصل والفص ،واخلب واإلنشاء، والتقديم والتأخري، واحلذف

 
  ملجلدا " حسن صواب ذلك كل  ":  الوجهّي هذين عن الطبي قالو 1٥٦  ، األول  املجلد ،يانجامع الب (1)

 .1٥٨ ، األول

 . 1٦٢ ، لاألو املجلد ، ر نفسهاملصد (٢)

 . 1٥٧ ،ولاأل املجلد  ،املصدر نفسه  (٣)

 .٢1٦ ،ألولا داملجل ،ر نفسهاملصد (٤)
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ون يف السورة من التشبيهات واالستعارات  بيان تتبع ما يكلاعلم    دخل يفومما ي

 .ات ونحوها والكناي

يف يدخل  البديومما  علم  املحالنظ:  ع  يف  اللفر  واملعنويةسنات  طباق ،  ظية  من 

 .س وغريمهاوجنا

ذل ليس  وكل  السورةك  يف  منها  ورد  ما  األنواع وحرص  تلك  ذكر  ام  وإن،  هدفه 

 فهذا هو اهلدف .، يف السورة سبتناال ا لتحقيق هن أرسار جميئالكشف ع

 : طنابواإلجياز واإل، الذكر واحلذف ▪
:  ك ذل يكون  فهو إما أن  ،  ما بري عن معنى  ّي يريد التع ح   يغ املتكلم البل   البالغيون أن   ذكر 

بأقل  الكالم  : أداء املقصود من واإلجياز هو ،  أو عىل املساواة ،  ىل اإلطناب ع  أو ، عىل اإلجياز 

 .وإجياز احلذف، القرص : إجياز ، وله قسامن ( 1) ساط األو   متعارف   من عبارات 

 .فوإجياز احلذ، القرص زالفاحتة : إجيانوعيه يف سورة ز باإلجيا وقد جاء

وسورة الفاحتة  ،  ون حذفيلة داين الكثرية بألفاظ قلوإجياز القرص هو تأدية املع

  ( 2)«اهبحاطة  ن اإلمعان كثرية ال يمكعىل    من حيث إن كلامهتا تدل»،  تتميز بذلك

ذلك دال عىل  القرآن  أم  م،  وكوهنا  القرآالشتامهلا عىل  كلهعاين  الكريم  عىل   لب،  ن 

 .ن كلهحوري يف القرآاملقصد امل

عند وجود ما يدلُّ ،  الفهمبء من العبارة ال خُيِلُّ  وإجياز احلذف يكون بحذف يش

  ور يف ملجر ار وااجلاحتة يف حذف متعلق  الف  وقد وقع إجياز احلذف يف،  عىل املحذوف

ن ه موطأن»:  منها،  بن القيمدة ذكرها اولذلك فوائد عدي،  كام سبق بيانه  "بسم اهلل"

،  وهو ال يستغني عن فاعله،  فلو ذكرت الفعل، ر اهللفيه سوى ذكأن يتقدم   ال ينبغي

بدوء  ن املليكو،  فكان يف حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى،  ذلك مناقًضا للمقصودن  كا

ملجرور  ن اجلار واأل  "بسم اهلل":  يف قوله سبحانه،  از احلذفوهذا إجي  (3)«اسم اهلل  به

 
 .(٢/٣٢٤ج) ،يديالصع املتعال بدع ،بغية اإليضاح (1)

لبحوث  ور يف جملة ابحث منش  ،د الزهراينصالح بن حمم  ،البالغي يف سورة الفاحتةأضواء عىل اإلعجاز    (٢)

 .1٣٩ ،السنة الثانية ،٤ع  ،ية رآنالقوالدراسات 

 .  (1/٢٥ج)  ،بدائع الفوائد (٣)
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حمذوف بفعل  العلامء(1) "أقرأ "  :وتقديره،  متعلقان  بعض  ره  وقدره  ،  متقدما  قدن

وقد زاد  ابن القيم األمر بيانا بذكر  العديد    "رأ باسم اهلل أق"البعض اآلخر متأخرا :  

امن األرسار حلذ اهلل)  لعامل يفف  أال  ن م  (بسم   : اهلل  يتقدم إالها  : ،  ذكر  يقال    فال 

به يف كل قول    البتداءف صحن ال إذا حذوأن الفع،  بل يقال : بسم اهلل،  اهلل  أقرأ باسم

و الذكر،  حركةوعمل  من  أبلغ  احلذف  جيعل  غاية  احل  فهذا،  (2) مما  حقق  ذف 

السورة مع مقصد  بذكر،  التناسب  اهلل  من  القرب  مبتغ،  هوهو  السائل  ينال  ، اهكي 

 الرصاط املستقيم . اية إىل وهو اهلد

ر العلامء حذف   ز احلذف يف إجيا ن ك كاوكذل   سبق بيانه .   العامل فيه كام   كل موضع قدن

الفاحتةقد تنوعت صوره  طناب فوأما اإل التك،  يف سورة   : وذلك يف  ،  رارومنها 

:  تعاىل   هيف قول،  بعد اإلهبام  احومنه : اإليض،  والرحيم ،  : الرمحنتوايل لفظي اجلاللة

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيٱ﴿
ّٰ﴾(3) . 

 :وصل والفصلال ▪
اجللي البالغة  أبواب  من  أرس،  لةمها  الكال ويكشفان  يف  اارا  يمكن  ال  وف  لوقم 

،  وصل عطف بعض اجلمل عىل بعضلا »و،  والفصلعليها إال بتتبع أحوال الوصل  

ة الوصل معرفعىل  علامء البالغة َال  بعضاجلانب قرص    ولدقة هذا   ، ( 4) « والفصل تركه 

 . (5)د غموضهيه عىل مزي؛ للتنبمن الفصل

بّي يكونا  أن  إما  والوصل  مفرداتوالفصل  بّي    ،  موضع  ،  مجلأو  ولكل 

 
 .1٢1 ،األول  املجلد ،لفوائدبدائع ا (1)

  ،  ط  د   ،  لبنان  ،  بريوت ،كتاب العريب  دار ال    ، (ـه  1٧٥بن أيب بكر )ت    بن القيم ، حممدا ،بدائع الفوائد    (٢)
 . (1/٤٣) ، ت د

  ، ل ث منشور يف جملة جامعة املوصبح  ،الساداين   حسن  أمحد  دوجر  ايفن ،لفاحتة  ة اسورظم البالغي يف  الن  (٣)
 .1٠1 ، م٢٠1٤ ، ٦٩ ع  ، عراق ال

 .٤٥1 ،يطيب القزويناخل  ،اإليضاح يف علوم البالغة (٤)

 .1٤٥ ،سهاملصدر نف (٥)
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 .هابطوضو، يريهمعا

فإن  للمفردات  عىل»  وبالنسبة  مفرد  يستفاد    عطف  الثاين آخر  مشاركة  منه 

الفاحتة،  (1) « لألول ننظر يف سورة  أنر  وحّي  فيها  ى  قد جاء  ء  ل بّي األسامالفصنه 

، ن الرحيم بسم اهلل الرمح»وفيام تالها :  ،  يف البسملة،  طف لت دون عوافت،  احلسنى

الدين   مالِك ،  رحيمِ لا  الرمحنِ ،  ّيالعامل  رِب هللِ  احلمد   م»  يوم  خط  حتته  ما  ن  وكل 

عىل   تعطفومل  ،  جلاللة )هلل( ولذلك جاءت جمرورةأسامء اهلل يعرب صفات للفظ ا

ألن  بعضها ال  األكثر»؛  عىل  ُيعطف    الأ  صفاتيف  حممد  نحو،  بعضبعضها  جاء   :

فهي تدل عىل  ،  اية جمرى موصوفها أن الصفة جارهذ  ورس ،  العاقل الفاضل الكريم

ألنه ال يصح عطف اليشء عىل  ،  ومن ثم يمتنع عطفها عىل موصوفها،  ت الصفةذا

وب عليهم  غري املغض) :يف قوله، اات  أيضوجاء الوصل  بالواو بّي مفرد، (2)«نفسه

 أيضا لالشرتاك يف احلكم بالزيغ عن احلق .  وهذا ( لّيالضا ال و

 . : تركهصلوالف، اجلمل عىل بعض كون بعطف بعضبّي اجلمل فيلوصل أما ا

الفاحتة   سورة  يف  النظر  أن  وعند  فيها فصل  نرى  ر  تكرَّ قد  املواطن ،  اجُلَمل  يف 

 :   ة مواضعثالث يف   الفصُل التالية : حيث وقع 

بّي    :األول الرحيمبسم  )  :لةمجالفصل  الرمحن  رب )مجلة  و   (اهلل  هلل  احلمد 

الرحيم،  العاملّي يوم  ،  الرمحن  البسمل(  الدينمالك  اآلية األوىل عىل قول من عدن  ة 

 .امل االتصالصل هنا لكفيكون الف، احتةمن الف

بّي  :الثان الفصل  ال)  وقع  رب  هلل  يوم ،  الرحيمالرمحن  ،  عاملّياحلمد  مالك 

، بياينأو ما يعرف باالستئناف ال،  لشبه كامل االتصال( ،  نعبداك  يإ )  ه :وقول(  الدين 

ملا ذكر  »،  بقةته اجلمل الساعن سؤال تضمن  كأهنا جاءت جوابا  "اك نعبد يإ"ألن آية  

علم  وتعلق ال،  ووصف بصفات عظام متيز هبا عن سائر الذوات،  ق باحلمدأنه احلقي

معّي  بمعل هأي،  بذلك خوطب  وم  من  يا  نخصك  ذا:  واالستعانة  شأنه  ، بالعبادة 

 
 . 1٣٨ ،أمحد مصطفى املراغي  ،علوم البالغة  (1)

 . 1٣٩ ،1٣٨ ،سهاملرجع نف (٢)
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واالنتقال من الغيبة  ،  لعيانهان إىل امن الب  وللرتقي،  ليكون أدل عىل االختصاص

 . (1) إىل الشهود

، ﴾ ىي  مي  خي ٱ﴿   : وقوله   ﴾ ىه  مه ٱ﴿   وقع الفصل بّي  :الثالث
االتصال كامل  لذل ،  لشبه  تعليلّي  عىل  وقفت  مجلةاألول،  كوقد  ألن  اهدنا  »  :: 

املستقي الرص املعونةبيان للمطلو  «ماط  فقال،  ب من  أعينكم ؟  وا :  كأنه قال : كيف 

امل الرصاط  األعظمالثاين،  يمستقاهدنا  املقصود  هو  ملا  إفراد  و(2) :  إىل   هو،  اهلداية 

 الرصاط املستقيم . 

 مه﴿   لتي:وذلك بّي مج،  يف موطن واحدبالواو  فقد جاء وصال    لالوصأما  
 . احلكمشرتاك يف االك ذل ورس ﴾جي  يه ىه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
التأنو  (1) التأنزيل وأرساار    زي الشريا  دحمم  بن   مرع  بن  اهلل  عبد،  سعيد  بوأ،  ينالد  نارص،  البيضاوي ،  ويلر 

 -ـ  ه  1٤1٨  –  1ط   ،وتبري  ،العريب  ثالرتا  إحياء  دار  ،املرعشيل  الرمحن  عبد  حممد:    حتقيق،  (ـه٦٨٥  ت)

 .(1/٢٩ج)

  .(1/٣٠ج)املصدر نفسه،  (٢)
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 وهي :  ، ة الفاحتةتوالت العديد من املعارف يف سور   :ريفالتع ▪
إحضار   لعلمية يفيدوالتعريف با،  عىل قول من نفي االشتقاق فيه  (  اهلل)  :العلم  

السام ذهن  يف  سواهاملسمى  دون  به  خمتص  باسم  ابتداء  بعينه  يت،  (1)ع  حقق  وهذا 

 ه.سبحان( اهلل) يء اسمبمج

   و)الرصاط املستقيم( ،يم((، و)الرحو)الرمحن (،  احلمد ) ل :املعرف با

 :فيقول ، أن يأيت نكرةدون ، ل التعريفقرتًنا باحلمد مجميء ا العلامء رس بّيَّ  وقد

،  (2) «والشكر الكامل هلل،  مجيع املحامد»يد أن  ال( يف)  ألن دخول ؛  وذلك  (محًدا هلل)

اال  يأ أفاد  ال  والوبذلك  ،  اق ستغرأن دخول  وهو  ،  عموم والكاملحتقق اإلطالق 

 . املحامد فيشمل كل، (3)استغراق حقيقي

عومما   اوقف  كلمةلعلامليه  أن  الفاحتة  يف  والتنكري  التعريف  يف  ( الرصاط)  ء 

، وذلك يفيد تعيينه واختصاصه»:  ابن القيمفام رسُّ ذلك ؟ قال  ،  جاءت معرفة بال

واحدرصا  وأنه طرق  ،  ط  جيوالضال الغضب    أهلوأما  سبحانه  فإنه  ا  معهل 

 . (4) «ويفردها

رصاط و)، لك يوم الدين(امو)، ّي( رب العامل)و( اهللبسم ) املعرف باإلضافة : 

 . ( الذين أنعمت عليهم

 . ( الضالّيو)(، ب عليهمغري املغضو)

مرتّي(  إياك)  :الضامئر و  ،تكرر  )نعبد(  من  الفاعلّي   (نا)و  ،نستعّي()والنون 

 . ( عليهم) لغائب منء ا وها، وتاء الفاعل من )أنعمت((، دنااه) : فعل األمر من

 
 . (1/٨٤ج )  ،لصعيدي ال عبد املتعا  ،ص املفتاح خياإليضاح يف تل يةبغ (1)

 . 1٣٤ ،األول املجلد ،بيان جامع ال (٢)

 .(1/٩٦ج )  ،م البالغةص املفتاح يف علوبغية اإليضاح لتلخي (٣)

 .(1/٥٥ج) لكّي رج السامدا (٤)
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   :اخلرب واإلنشاء ▪
واإلنش اخلب  بتتبع  البالغيون  من يعتني  منهام  لكل  ملا  ؛  الكالم  دراسة  عند    اء 

وأرسار اجل،  دالالت  هذا  يف  النظر  أن  وعند  نجد  الفاحتة  سورة  يف  البالغي  انب 

،  حيمبسم اهلل الرمحن الر)  :  يوه،  بيةاخل  حضور اجلملالفاحتة    سورةىل  الغالب ع

( وإياك نستعّي، إياك نعبد، مالك يوم الدين ،الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملّي

نا الرصاط  اهد)  واحدة :مجلة  فهي  ،  اإلنشائيةأما اجلمل  ، و(1) فهذه أربع مجل خبية

 فحسب . ( املستقيم ...

ا  بسم):  اخلبيةمل  اجلوأول تلك   ويرى الفخر الرازي أنَّ  (،  لرحيماهلل الرمحن 

واملجرورتعلم اجلار  حمذوٌف م  ق  أنَّ ن»  :يقول ،  ضمٌر  عىل  يدل  القرآن  تالوة  سق 

 : والتقدير (  إياك نعبد وإياك نستعّي)  :قال  املضمر هو الفعل ،وهو األمر؛ ألنه تعاىل

  : رالتقدي(  الرحيمبسم اهلل الرمحن  )  :لك قولهفكذ(  قولوا إياك نعبد وإياك نستعّي)

 . (2) « ا بسم اهلل(قولو)

العاملّيمد  احل)  :اجلمللك  ت وثاين   رب  جاءت (  هلل  تكـفل،  ة ـريـبـخ  فقد  : ن ـم 

احلمد هلل أو)قولوا  الثبوت واال   (، وجميئها )أمحدوا اهلل :  (،  ق    ، ( 3) ستقرار مجلة اسمية حقَّ

ومع  ،د محد احلامدينوبع،  د احلامدينـم ـل حـبـود قـحم ـه مــحانـسبه ـد أنـفيـا تـكم 

 . نـديـاحلام دـم ـح

ال هذان  مجلتياجللان  عاملويذهب  يف  نفسه  القول  إىل  نعبد)  :يالن  وإياك  ،  إياك 

  وكذلك يرى الطبي أن مجلة، عّي: قولوا إياك نعبد وإياك نستوأن التقدير( نستعّي

 
 .  ٩٣، ٣٨ ، م٢٠1٠ ،ة بحثه : البالغة يف سورة الفاحتحان حييي يفوهذا ما ذهب إليه حممد سب (1)

كذل1٠٩  ،األول  دجلامل  ،يبالغ مفاتح    (٢) األلويس  وذكره   لداللة ،  الرفع  قراءة  ت ءا القرا   وأرفع "  : قال ك،  ، 

 .(1/٧٥ج)  املعاين روح  " والدوام ثبوتال عىل اإلسمية لةاجلم

  ،السالم األسعد  بدعدنان عمعن توفيق دحام، و  ،ثاينعاين يف اآليات السبع املبالغة تناسب األلفاظ وامل  (٣)
 .٢٨1 ، م٢٠1٣ ، ٤ العدد ،٢1 املجلد ،كلية الرتبية األساسية جملة أبحاث ث منشور يفبح
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ال) رب  مقدر(  عاملّياحلمد هلل  اك  إي)  :وكذلك يف،  "قولوا  ":  تقديره،  فيها حذف 

 قولوا .أي : ( نعبد وإياك نستعّي

، د اهلل نفسه فأثنى عليهاأمح»ما املراد به ؟  (  احلمد هلل)  ىنمعوذلك عندما ناقش  

نفسه به  ووصف  قال  كام  ذلك  لنقول  علمناه  فإثم  قوله  ؟  وجه  فام  كذلك  كان  ذا 

: إذا  نعبد"تعاىل  نستعّي   إياك  الت  (1) «؟"وإياك  هذا  يف  وسبب  اهلل  أن  قوله  ساؤل 

نست " وإياك  نعبد  هللمن    "عّي إياك  أن  ،  مثله(  هلل  مداحل)   قول فيكون  ،  العبد  أي 

؛ وألن العرب إذا علمت أن السامع يستدل بام َظَهَر من الكالم عىل  : قولوا  التقدير

َخفِ  منهما  حتذف  ،  َي  يستطيععندها  ما  كالمها  من  من السام  العرُب  يفهمه  أن  ع 

              كقول الشاعر :                 ، املذكور الظاهرالكالم 

 اـــحـا َو ُرمْ ــًفـيـَس  ًداـلـقـتَ ـى         مُ ـالَوغَ  يـفَك  ـَزوَج ُت ـَوَرأي

يُتَقلَّد  ال  الرمَح  أنَّ  حُيمل،  ومعلوم  رحما"  : فالتقدير  ،  وإنام  ولكنَّ  ،  "وحامال 

سي السامع  أنَّ  يعلُم  كلمة  فهمالشاعر  فحذف  ؛  ،  حاماًل )  :مراده  يف  فالتقد(  ير 

 :  هو  – طبيال يرى كام –اآليات 

احلم  ربهلل  د)قولوا  ... العاملّي    و وقو  نعبد  إياك  نستعّيلوا  وروى  ،  (2) (إياك 

فقال الطبي  عن  الرأي  هذا  هلل»:  القرطبي  نفسه،  احلمد  عىل  به  أثنى  ويف ،  ثناء 

 . (3)«هلل: قولوا احلمد نه قالفكأ ،ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه 

هنا مجلة  ومن  يف  االختالف  خاحل  برز  أاصةمد  خبية  أهي  إنشائ:  قال  ؟  ةيم 

ا»  :األلويس معظم  عليه  إخباريةوالذي  أهنا  الظاهر،  لعلامء  يقتضيه  ألن  ...كام 

، ويرى باحث معارص أن (4) «هلل تعاىل هو عّي احلمد  اإلخبار بثبوت مجيع املحامد

 
 .1٣٤ ،لد األولاملج، جامع البيان (1)

 .1٣٤ ،د األوللاملج ،املصدر نفسه (٢)

 . 1٣٣ ،األول املجلد ،إلحكام القرآناجلامع  (٣)

 .(٧٥/ 1ج)ملعاين روح ا (٤)
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كل   وبذلك ف  (1)نى اإلنشاءومع،  :معنى اخلباجلمل يتضمن معنيّي    هذا النوع من  

اخلبتلك   تتضاجلمل  األربع  مم ية  اإلنشاءن  اخل  ،عنى  لكن  فهي خرجت خمرج  ب 

لفظا،  معناها األمر املعنى،  فهي مجل خبية   عىل ذلك   وقد  نصَّ   ،  لكنها طلبية يف 

م  بس )  وف حلرف اجلر مناملتعلق املحذ  فقال بعد أن رشح،  الزخمرشي يف الكشاف

ل اهلل قا  فيك»ال متوقع :  أجاب عن سؤو،  أتلو  أو،  ره : بسم اهلل أقرأوأن تقدي(  اهلل

كام يقول  ،  باسم اهلل أقرأ ؟ قلت : هذا مقوٌل عىل ألسنة العبادوتعاىل متبكا :    تبارك

ع الشعر  غريهالرجل  لسان  العاملّي)  وكذلك،  ىل  رب  هلل  آخرهإىل(  احلمد    » (2) 

 خلبيةاجلمل ا  أي أن كل  "ّي إىل آخره  مد هلل رب العاملوكذلك احل"اهد قوله  فالش

سورة   يف  ال فاحتلا الواردة  هذا  من  الق ،  بابة  هذا  خبية  ووفق  اجلمل  فتلك  ول 

م اهلل عباده كيف يتبكون ومعناه تعلي»وأن رس ذلك    ،  واهلل أعلم،  بمعنى اإلنشائية

تعلم   (3) «ونويعظم ،  ويمجدونه،  نهوكيف حيمدو،  باسمه بهوإذا  وعملوا  ذلك    وا 

 . يملرصاط املستق اىلة إوهو اهلداي، يرجون ما وبلغوهم ،كان مدعاة إلجابة دعائهم

 :  تأخريالتقدمي وال ▪
املعجزة   البالغة  درجات  أرفع  فيه  اإلهلي  ترت،  البيان  أوجه  تتأمل  يب  وحّي 

م ما قُ وما جاء فيها من تقديم  ،  الكالم ر ال،  دن ت هلذا يسعك إال اإلخبا  وتأخري ما أخن

ا م  ،  ملبهراإلعجاز  قدن ما  تقديم  األسامفمنه  احلسنىمن  ب،  ء  بدأ  ثم ،  هللااسم  حيث 

:   لنظم األسامء احلسنى بعدها تتابع دقيق    اآليةثم يف  ،  البسملة  يف،  ثم الرحيم  ،الرمحن

 مالك يوم الدين . ، الرحيم، الرمحن، رب العاملّي، هلل

 
غالب بن   ،ةذكر احلكيم، دراسة بالغية حتليليخلب يف نامذج من آيات الا  ب اإلنشاء إىلوسلل عن أعدوال  (1)

 ،  ٢  العدد  ،٦  جم ،تة  مؤ  عةجام  ،هبالعربية وآداردنية يف اللغة ابحث منشور يف املجلة األ ،حممد الشاويش 
 . 1٤٠ ، م٢٠1٠

 .(1/٣٢ج )  الكشاف (٢)

 املصدر نفسه.  (٣)
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،  إِياَك نعبدُ )  وضعّي :يف م ،  عىل الفعل  قديم املفعول به جاء التقديم أيضا يف تكام

ن الِعَباَد حرٌص حقيقي ؛ ألوهو  ،  رْص  احلَ   ةإفادو،  وذلك للتخصيص(  ّيُ اَك نستعوإي

 مع اهلل بتقديم اسمهوكذلك ففيه أدب  ،  وال يستعينون إالَّ باهلل،  ال يعبدون إالَّ اهلل

 (1) .هتامم وشدة العناية به وفيه اال، فعلهم عىل

م قدَّ اال  كذلك  االستعان،  ستعانةَ العبادَة عىل  اوَعَطَف  من ،  لعبادةَة عىل  أهنا  مع 

لعدة وجاء تقديم العبادة عىل االستعانة    ،  اماخلاِص عىل العمن باب عطِف  ،  ةدلعباا

 منها : ، (2) أسباب

، هي الغاية التي خلقوا هلافالعبادة  ،  قديم الغايات عىل الوسائلمن باب ت:  أوالً 

 إليها . االستعانة وسيلةو

نعبد)   ألن  :اثنياً  بأ(  إياك  نستعّي)و(،  هللا)  هيةلومتعلق   ربوبيةب  ق متعل(  إياك 

اسم  (،الرب) م  قدن )الرب(  اهلل )  فكام  اسم  الفاحتة(  عىل  أول  عىل  ،  يف  العبادة  م  قدن

 االستعانة . 

نعبد)   :اثلثاً  أل(  إياك  ؛  الرب  قسم  يف  اهللداخل  عىل  ثناء  نستع)و،  نه  (  ّي إياك 

 ب مقدم عىل قسم العبد .  وقسم الر، العبد داخل يف قسم

  ستعّي م  هو  هلل  عابد  فكل،  عكس  غري  من  انةاالستع  نتتضم   العبادة  ألن  :عاً برا

 دة أكمل وأتم . فالعبا لذا، به

حتقيق  أن  اآلية  هذه  بركات  نع)  ومن  الرياء(  بدإياك  مرض  إياك  ) و،  يدفع 

الكِْب (  ّينستع مرض  د،  يدفع  أخطر  قلواءين  ومها  العباديصيبان   ذلكويتبع  ،  ب 

املس) الرصاط  الضالال(  يمتقاهدنا  داء  تدفع  واجلهل تي  املرءو،  ل  يعاىف  من   بذلك 

 .  (3) وتتم عليه النعمة، رفل يف أثواب العافيةوي، أمراضه

 
 .(1/1٣٣ج)  ،مدارج السالكّي (1)

 . (1/1٣1ج)  ،نفسهدر صامل (٢)

 .  1٠٥ ،األول املجلد  ،ملصدر نفسه ا (٣)
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النعم  أهل  ذكر  تقديم  يف  النقمةوكذلك  أهل  عىل  امل،  ة  تقديم  يف  غضوب  ثم 

 عليهم قبل الضالّي . 

 :  العدول  ▪
   الضمري املسترتإىل(  أنا)  الضمري املسترت  اعل هول عن أن يكون الفالعدو  :ومنه 

 :  ( نحن)

ففي كال اجلملتّي الفعليتّي جاء الفاعل ( ،  نستعّي)و  (  عبدن)  د جاء يف قولهوق

؟  وقد  وإياك أستعّي،  دفلامذا مل يأت : إياك أعب،    (فيها ضمريا مسترتا تقديره )نحن

ابة  اإلجإىل عم كان دعاء كلام كان أأن ال»و ،اجلامعةبأمهية لك يشعر ذكر العلامء أن ذ

، ضامم إليها من البكةوما حيصل باالن  (1) «الفرقة عذابة و... واجلامعة رمح  أقرب

النفع،  واخلري األنس  ،  وعموم  يوحصول  وحده  السالك  وقد  ،  ستوحش فإن 

ويس سب،  قط  يضعف  سلك  ،وملن  الدنيا  سبل  سلك  ملن  حاصل  املبادئ  وهذا  يل 

 . (2)«ظهر وأخطروهو يف ذلك أ، يموالق

ذين غضبَت ال)  وليس(  لضالّي اوالاملغضوب عليهم  )  إىلدول  الع  ضا :ومنه أي

فلامذا (  الذين أنعمت عليهم)  ؛ ألنه قال عز وجل قبلها :(  والذين أضللتهم،  معليه

  منها :، ؟  وذلك لعدة أسبابستمر عىل ما كانت عليهصيغة ومل تتغريت ال

ليه عزَّ  نسب إ ال يرش ف أما ال،  هللل خري ينسب  ألن ك ،    سبحانهتأدبا مع اهلل  •

مشيئته  كانوإن  ،  وجلَّ  من  ،  كل  حتت  كان  اهلل  ولذا  رسول  لبيك  »  ×دعاء   ...

 العلامء قوله  وبذلك فرسَّ   (3) «.والرش ليس إليك .. ،  واخلري كله يف يديك،  وسعديك 

إبراهيم لسان  عىل  أسند  »فقد    [  ٨٠:الشعراء]  ﴾حق مف خفحف﴿:  تعاىل 

 
 .  ٢٦٠  ، األول املجلد ،مفاتيح الغيب (1)

 ،   األردن  ،عامن  ،دار عامر للنرش والتوزيع  ،مرائيصالح السافاضل    ،ل من التنزيلصويف فبيانية    ملسات  (٢)
 .٥٧، ٥٦ ، م٢٠٠٣ ، ٣ط

 . ٧٧٣1 رقم  ،صحيح ابن حبان  (٣)
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، نفسه أدباىل  ولكنه أضافه إ،  ضائه وخلقهاهلل وق  قدر  وإن كان عن،  املرض إىل نفسه

اهدنا الرصاط املستقيم رصاط الذين أنعمت »:  ىل آمرا للمصيل أن يقول قال تعاكام

امل  غري  الضالّيغضوعليهم  عليهم وال  وتعاىل  «ب  سبحانه  اهلل  إيل  اإلنعام  ،  فأسند 

 . «(1)  ند الضالل إيل العبيدوأس ، فاعله أدبا غضب حذفوال

، قريهوحت،  غضوب عليهاملالغضب من اإلشعار بإهانة    ذف فاعلحأن يف   •

فاجتمع عىل املغضوب عليهم أمران : ،  وتصغري شأنه ما ليس يف ذكر فاعل النعمة

 .   ( 2) نه والسبب الذي به استحقوا غضبه سبحا ،  غضب الذي استحقوا عليه اهلوان بال اجلزاء  

وهذا مما  ،  ن تقييددو(  تعّيإياك نسو،  إياك نعبد)  ي يف قوله :ذومنه اإلطالق ال

 . (3)  معموليفيد ا

ا ▪ هي   :  املطلعوبراعة    الفتتاححسن  التي  بالبسملة  السورة  افتتحت  فقد 

  « احلمد هلل رب العاملّي»: دخل يف املطلع قوله تعاىلا يومم،  جامعة لكل معاين الفاحتة

بسط   يفوسيأيت  االالقول  هذا  براعة  عالقة  س   عن  احلديث  عند  املطلع  تهالل 

 واهلل املعّي . ، املقصدب

؛ فمن حتة التفات من الغيبة إىل اخلطاب الفايف  جاء  :خلطابا  يف االلتفات   ▪

  " إياك نعبد وإياك نستعّي": بحانهيف قوله س  أما، بداية السورة كانت كل بلفظ الغيبة
ء  قراءة الفاحتة جاء بالثنا  رشع يف   العبد حّي؟ ألن  فام رس ذلك  ،  انتقل إيل اخلطاب

، ك العبد عنه قرًباعد ذلأبدل اهلل بُ و،  بفجعلت ترفع عنه احُلجُ ،    ومتجيده  عىل اهلل

اخلطاب مطلبه(4) فجاء  بإجابة  مؤذن  دعائ،  وهذا  اهلداية  ،  هواستجابة  إىل وهو 

 . الرصاط املستقيم

 
 .(1٤٦/ ٦ج) ،آن العظيملقرا تفسري (1)

 .(1/٥٣ج)مدارج السالكّي بترصف عن :  (٢)

 . (1/٤1٨ج)التحرير والتنوير  (٣)

 .(1/٢٥٥ج) ،انلبيجامع ا (٤)
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اإلهبام  ▪ بعد  اإلمجا،  التصريح  بعد  الرص»  قولهيف    :لوالتفصيل  اط اهدنا 

 . « ال الضالّيغضوب عليهم وغري امل منعمت عليهرصاط الذين أ، املستقيم 

علَّمنا ،  هي أجلن املطالباالستقامة عىل الرصاط املستقيم  ية ون سؤال اهلداوأل

والتوسل إليه بعبوديتنا ،  ومتجيده،  هللتوسل باحلمد  توسل لذلك بأمرين : الاهلل أن ن

 جابة  لتتحقق اإل، بحانهياه س له وتوحيدنا إ

أا  املؤمنّي  صفة  بّي  :قابلةامل   ▪ عليهملذين  اهلل  الكف،  نعم  بروصفة  : نوعيهمة 

عاملغض والنعمة،  والضالّي،  ليهموب  اهلداية  بّي  املقابلة  والغضب  ،  وكذلك 

القيم،  ضاللوال ابن  اآلية    ونبنه  هلذه  تفسريه  معرض  يف  ،  يف  كثري  هذا  أن  إىل 

والسعادة  اناقرت  :أي،  القرآن الضال  ،اهلدى  والشقاءواقرتان  ى  فاهلد»  :قال،  ل 

متالزمانوالسعا والش،  دة  يف    (1) «الزمانمتاء  قوالضالل  املقابلة  هذه  انبثاق  وكأن 

 ن .  َسُيبسُط من القول عن ذلك يف بقية القرآسورة الفاحتة إيذان بام

وما يشعر  (،  رب العاملّي)  لةومثاله جميء اسم اجلال  :مجع الرتغيب والرتهيب  ▪

 . ا ايعران بالرمحة واملنن والعطاملش  (يمالرمحن الرح)  سام اجلاللةفتاله ا،  لرهبةمن ا

التقسيم  ▪ الناس  :حسن  أصناف  السورة  شملت  باحل،  فقد  عامل  إما  ،  ق فهم 

النصارى وهم  به  جاهل  باحل،  وإما  بهوالعامل  عامل  إما  املؤمنون،  ق  وإما ،  وهم 

 اليهود . وهم ، خمالف له

قـف  :ارةـ عـاالست  ▪ املستـ الص)  هـولـي  اإلس ـحي  (مـ قيـراط  شبنه  بالـث  راط ـصالم 

ا،  (2) ستقيم امل ترصحييةستعاوهي  الرصاب،  رة  أن  كل  جامع  واإلسالم  املستقيم  ط 

 منهام يوصل للمقصود .

 
 .(1/٥٤ج)ّي مدارج السالك (1)

 . (٦/1٥1ج) والتنوير ريرالتح (٢)
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 بحث الثالث امل
 ي املستوى التأويل 

 هي : ،  وذلك للنظر يف ثالثة أمور 

 خلارجية . واملناسبات ا، ةياملناسبات الداخلو، املقصد العام للسورة

يع وال يستط،  خفاءو،  ووعورة،  عوبةب صلتناس أكثر مستويات البحث يف اوهو  

يصل أن  نظر   الباحث  طول  بعد  إال  الت،  وتأمل،  إليه  تكرار  للمراحل وبعد  قيص 

تتجىل،  السابقة خفاء  وفيه  األكثر  النصية  قوة ،  العالقات  عىل  داللة  واألعمق 

إال    ائق العقل ما ال يعلم بهودق،  يا الصنعةففيه من خفا،  مهوجودة بناء كال،  ماملتكل

هد ،  اهلل يس ولعل أصعب  الباحث  ف  هللوعى  إليه يف  املستوى هو حتديد  صول  ذا 

العام املحوري للكال  فيه  املقصد  الذي ينظر  ثم تتجىل،  م  بقية عالقات    ومن  أمامه 

نص  م فقد غاب رس الاعليه املقصد الع  أما إذا استغلق ،  الكالم واحدة تلو األخرى

  ببيانه .  حتى يأذن اهلل

 م للسورة : لعاقصد ا امل  :أوالً  ▪
ن علم مقاصد السور، وهذا العلم مبني ة ما  متفرع مسورث يف مقصد  البحإن  

امل بأن  عىل علم  التذكري  ينبغي  ،و  القرآن تقع عىل ثالث درجات م»ناسبات  قاصد 

ء وقد تتابع علام(1) «عامة للقرآنل واملقاصد ا،  السورومقاصد  ،  هي : مقاصد اآليات

يف   البحث  عىل  مما  ،  احتةالفسورة  اإلسالم  بهاعتنوكان  البوا  مقصدها حث  :  يف 

الواجبات،  امالع أوجب  من  ألن  وهذا  ال»؛  مسامةهذه  القرآن)  سورة  فوجب  (  ُأمُّ 

فهي جامعة    (2) «اوأن يكون غريها كاجلداول املتشعبة منه،  األصل واملعدنكوهنا ك

ما القرآنيف  لكل  مقصدوكال  ،  عن  وت  مهم  تقارب  جوانب  فيه    ،شابهالفاحتة 

 
،  ع والتوزي للنرش الكلمة دار، الريسوين أمحد ،ةالعلمية والعملية ملقاصد الرشيع  مقاصد املقاصد، الغايات (1)

 .1٦ ، م٢٠1٤ ،1ط، القاهرة

 .1٨٦ ، األول املجلد ،مفاتيح الغيب (٢)
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واختوج متايز  مما    ،الفوانب  الباحثةاوهذا  البالغة،  ستوقف  األمهية  من  له  ،  ملا 

ا العافاجتهت  العلامء يف املقصد  أقوال  الفاحتةهلمة جلمع كل  نتيجة ،  م لسورة  وكان 

 ك قسامن : ذلك أن العلامء يف ذل 

ري  واجتهت عنايتهم لتفس،  لفاحتةمقصدا عاما ل   اء مل يذكروا علم   : القسم األول 
 .  ة فحسبفاحتال

وهؤالء تعددت املقاصد  ،  ا للفاحتةحددوا مقصدا عام  : علماءانالث  القسم 
 .  اليت ذكروها

من   نامذج  عند  أوال  األولعلماء  وسنقف  أمههم،  القسم  الرتتيب ،  فمن  عىل 

 :  التارخيي

تأويل  البيان  جامع)  (ـه٣1٠ت)الطبي القرآن(  عن  حاتم  ،  آي  أيب  وابن 

االقرتفسري  )(ـه٣٢٧ت) الو(،  لعظيمآن  القرآن)  (ـه٣٥٤ت)عريبابن  ، (أحكام 

تفسري القرآن  )  (ـه٧٧٤ت)ابن كثريو(،  كام القرآناجلامع ألح)  (ـه٦٧1ت)والقرطبي  

 وغريهم كثري .( روح املعاين) (ـه1٢٧٠ت)األلويس و(، ظيمالع

الثان علماالقسم  ذكروا  :  للفاحتةاملقصء  العام  األقل  ،د  أمههم  ،  وهم  ومن 

البقاعي  هم قدياموأشهر البقاعتدعي  ا يسومم  :  اعتنى   (ـه  ٨٨٥ت)  يالتأمل أن 

ل مقصد  ولكنه جع،  ومصاعد النظر،  : نظم الدرربتحديد مقاصد السور يف كتابيه

ال)  :فقال يف كتابه،  كل منهام خمتلفاالفاحتة يف   إثبات  »  :فاحتةال  مقصدإن    (دررنظم 

املحامد جلميع  تعاىل  اهلل  ا  استحقاق  الدوا،  كامللوصفات  بملك  نيا ختصاصه 

،  رصاط الفائزين وبالسؤال يف املن بإلزام  ،  واالستعانةلعبادة  وباستحقاق ا،  خرةواآل

 . (1) «كلهخمتصا بذلك  ،واإلنقاذ من طريق اهلالكّي

،  : مراقبة العباد لرهبمودها صمق»:  ةصد الفاحتعن مق(  مصاعد النظر)  :وقال يف

 
 .(1/1٢ج) ،والسور   تناسب اآلياتم الدرر يفنظ (1)
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  إىل  داع،  كونوس   حركة  كل  يف  –  اجلار  قديمت  يهعل  دل  كام  –فإن التزام اسمه وحده  

  لكل   كاف  خفي  أمر  عىل األسامء  هذه  كل  فمدار ...    أسامؤها  دلنْت   ذلك  وعىل،  ذلك

الفكرة،  (1) «راقبةامل:  هو  وذلك،  مراد هذه  عىل  يف  ال»  :فقال،  وألح  القرآن   سورة 

  اقبة اهلل رمويريد بذلك    (2) «ن الفاحتة ؛ ألنه ال مقصود أعظم من مقصودهاأعظم م 

 . ( بعد كتاب )نظم الدرر د النظر(به )مصاعكتاننف وقد ص، سبحانه

آباديوكذلك الفريوز  قال،  :  ال»:  حيث  هذه  نزول  من  تعليم سورة  املقصود 

التيمن ا ،  العباد  الرمحن  لتلقّي بشكر نعم  وا،  األمورابتداء    لرحيم يفوالتبك باسم 

 .(3) « اهلل جاء العبد برمحةوتقوية ر، وموالتوكل عليه يف باب الرزق املقس،  املنعم

 :  ومنهم حديثا 

الكريم"  • القرآن  لسور  املوضوعي  التفسري    "التفسري  علامء  من  جلنة  أعدته 

الشارقة  القرآن  وعلوم أن حم ،  الكريم يف جامعة  ذكروا  :   الفاحتة  ور سورةوقد  هو 

ط» وحدهبيان  هلل  العبودية  وقالوا    «ريق  عادوا  للفاحت»ثم  حماورإن  املحا  ،ة  ور هي 

دون ذكر أسباب علمية بينة    « املكية واملدنيةآن الكريم بسوره  رالقيها  التي يدور عل

 هتم يف حتديد حمور الفاحتة العام .ا يرجح حريمم، ولقوهلم السابق ، هلذا القول

من  ثم  • إىل  هناك  الفاحتة »أن    ذهب  تعاىل  سورة  هلل  العبودية  سورة  ،  هي 

يدور   العام  اوحمورها  هذا  املوضوع  وسامه  «ملوضوعحول  املحور  و،  يس ئالر: 

 دون ذكر ملصطلح املقصد .، (4)األسايس

 
  "للمسمى   سورة   كل   اسم   بقة مطا   يف   األسمى   املقصد "  نظر لإلرشاف عىل مقاصد السور، ويسمىد المصاع  (1)

 .(1/٢٠٩ج) ، م٩٨٧1 ،1ط  ، الرياض ، عرفامل مكتبة

 . (1/٢1٠) املصدر نفسه (٢)

 .(1/1٢٩ج) الفريوز آبادي ،ئر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيزابص (٣)

موضوعدراسالفاحتة،  رة  سو  (٤) عليان  ،يةة  شحادة  رضوان  ماجستري  ،بسام    ، ة اإلسالمي  اجلامعة  ،رسالة 
 .٤٩ ، م٢٠٠٨ ،غزة
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هو • الرئيس  السورة  موضوع  أن  آخر  باحث  العبود»  :ورأى  ية حتقيق 

اخللق  خلق  أجلها  من  التي  هلل  اب  (1) «اخلالصة  هذا  إن  املوضول  هو  ع  ملوضوع 

 . (2) الرئيس يف القرآن الكريم

؟  قصد يف الفاحتة  عن املامء  علعددت أقوال الملاذا ت  نه هنا :والسؤال الذي البد م

 هم فيه ؟ فام رس اختالف ، واحد ال يتعددمع أن املقصد يف السورة الواحدة 

ه ما ف كل مفرس  أن هد  منها :،  أمور  مجلة  إىل  عائد  –  أعلم  اهللو  –اجلواب   يوجن

  واستنباطالفقهي    فمنهم من يعنى باجلانب،  لكل مفرس اهتامماته العلميةو،  يكتب

،  وغري ذلك من املجاالت العلمية،  نحوبمسائل اللغة والهيتم  من    منهمو،  األحكام

 .  العام املقصد يف  للبحث  عنايتهم يولوا مل –  اهلل رمحهم –وهؤالء 

والقدرة عىل  ،  العلمام فهم درجات يف  املقصد العحث عن  أما الذين اعتنوا بالب 

 علمية .  مع اختالف توجهاهتم ال، التفسري

حتواألمر   أن  الاملقديد  اآلخر  تطبيق صد  يستلزم  دقيقة    عام  حتليلية  منهجية 

 امة .النصية بسور القرآن ع ويف عالقاهتا، للسورة يف بنائها الداخيل

ئك  أيضا أن بعض أول  صد الفاحتةذكر مقولعل من أهم أسباب ذلك التعدد يف  

العامة القرآن  مقاصد  بّي  ب  واملقصد،  العلامء خلطوا  فالعبودية    ،كل سورةاخلاص 

وركائزهونحوه،  ومراقبته  ،حيدهوتو  ،هلل اإلسالم  أسس  من  كلها  من  و ،  ا  هي 

احلارض العامة  الاملقاصد  سور  من  سورة  كل  يف  الكريمة  فإن ،  قرآن  ذلك  بعد  ثم 

 ه عام سواها .  حد تنفرد بقصد والكل سورة م

تنو ذكروها  التي  املقاصد  تلك  كل  أن  إىل  التنبه  ضمن  ينبغي  املقصد  طوي 

 د التي ذكروها هي : وتلك املقاص، بحثذا ال حه هي يرجملحوري الذا

 
 . 1٧1 ،طه  عابدين طه  ،  ة الفاحتةوراملوضوعية يف سة  الوحد (1)

 . 1٧٢ ،رجع نفسهامل (٢)
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 . ( نظم الدرر، البقاعي، )استحقاق اهلل جلميع املحامد وصفات الكامل  ▪

 . (النظر مصاعد، البقاعي، )مراقبة العباد لرهبم  ▪

ا  ▪ التيمنتعليم  األموروا،  لعباد  ابتداء  يف  الرحيم  الرمحن  باسم   لتبك 

   .(ر ذوي التمييزبصائ، ديزآباالفريو)

 . ( التفسري املوضوعي للقرآن الكريم، ة علميةجلن، )عبودية هلليان طريق الب  ▪

 .(سورة الفاحتة دراسة موضوعية، بسام شحادة) العبودية هلل تعاىل  ▪

 .(وضوعية يف سورة الفاحتةامل الوحدة ،  بدين طه عا )  هللالصة حتقيق العبودية اخل  ▪

التي ذكر اا العلامهكل هذه املحاور  العبد    فإن،  د املحوريملقصء هي فروع من 

وأن ،  هوجب عليه أن يراقب ربه يف كل أمر،  استحقاق اهلل جلميع املحامدإذا أقر ب

شأنهيتبك   كل  يف  له،  باسمه  العبودية  طريق  يلزم  حيقق وأ،  وأن  العبو  ن  دية تلك 

 قيم . تاط املسوكل ذلك ال يتأتنى إال إذا هداه اهلل الرص، زن وجلن اخلالصة له ع

 ت املحور األم األكب للفاحتة . وتنطوي حت، ل معاي ذكروها تتكامالت فاملحاور

ال العرض خلالصة آراء  الفاحتة جيتهد هذا    علماء عن مقصدبعد هذا  سورة 
 . ية إىل الطريق املستقيمسؤال هللا اهلدا :م هوة العاالبحث يف أن مقصد الفاحت

هو   هذا  أن  البحث  يرجح  ااملقصبل  ال  ألكبد  القرآن  ككريف  رآن  فالق،  لهيم 

كتاب   تيمية،  هدايةالكريم  ابن  منه»:  قال  للهدى  طالًبا  القرآَن  تدبنر  له   مْن  تبّين 

 .(1)«طريَق احلق 

 هي : ، وذلك بأدلة 

،  الكالم  لبناء  النصي  لالتحلي  ضوء  يف،  لفاحتةا  سورة  اخلد   من  لالدلي:  أوالً 
 :  السورة يف  مجله وترتيب
الب  للفالدال  ناءألن  يظهيل  أناحتة  اهلذروهتا    ر  اهلل  سؤال  الرصاط هو  إىل  داية 

له،  املستقيم  توسل  ذلك  قبل  بع،  فام  الرصاطوما  لذلك  بيان  بدأت  فالس،  ده  ورة 

 
 .(٣/1٣٧) ،  (ـه ٧٢٨ت ابن تيمية  ) ،جمموع الفتاوى (1)
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اهلل عىل  توحيد،  بالثناء  بالعثم  واالس ه  توسٌل  ،  تعانةبادة  كله  اهللوهذا  ومتهيد  ،  إىل 

إالَّ ،  للسؤال ذلك  بعد  يسأَل وماذا  أْن    الرصاط دنا  اه"  :وهي،  حاجتهسائل  ال   

الرصاطوكل    "املستقيم  هلذا  بياٌن  اآلية  هذه  بعد  ا،  ما  هداه  َمْن  َفنَجا،  ومآُل  له  هلل 

 َها . وَمَأمُّ ، ا ومقصده، فهو ذروة السورة، اَد عنه فهلك ومآُل َمْن َح 

 ريق لطا  إىل   اهلداية  اهلل  سؤال  يةحمور  مبينا    ما ذكره ابن القيم  ومما يؤيد ذلك

ونيله أرشف  ،   املطالبأجلُّ   هي  ستقيمامل  للرصاط  هلدايةا  إن»:    لقا  حّي  ،  ستقيم امل

ثناء ده والرهم أن يقدموا بّي يديه محوأم،  لذا علنم اهلل عباده كيفية سؤاله،  اهباملو

وتو،  دهومتجي،  عليه عبوديتهم  ذكر  مطلو،  حيدهمثم  إىل  وسيلتان  : هبمفهاتان 

بأسامئه و إليه  بعبوديوتو،  تهفا صتوسٌل  إليه  الوسيلتان ال  وهات،  تهسٌل  يردُّ  ان  يكاد 

الدعاء الف... معهام  مجعت  الوسيلتّيوقد  والثناءومها،  احتة  باحلمد  التوسُل   : ،

بعبو إليه  ووالتوسُل  س،  توحيدهديته  جاء  املطالبثم  أهم  ،  الرغائب  وأنجح،  ؤال 

اهلدايةوهو ا،  :  به حقيق  ،  لوسيلتّي بعد  ينصَّ عىلمع    (1) «جابة اإلبفالداعي  مل   أنه 

 بت ذلك . لكن معنى كالمه السابق يث، لعام للفاحتةل ذلك املقصد اجع

قوله البالغية اجلليلة يف  للصورة  تنظر  املس":    وحّي  دالة    "تقيم الرصاط  جتدها 

الداللةعىل   غاية  ما ،  املقصود  التصوير  مع  مجال  به  االستعارة  يف،  تتميز  تلك   

بابن حّي ش   ،الترصحيية املستقيمه اإلسالَم  :  وا،  لرصاِط  املستقيمملستقيم :أي  ، اخلط 

ب يصل  خطٍّ  أقرُص  نقطتّيوهو  املعوجة،  ّي  اخلطوط  كل  من  أقرص  وحّي  ،  فهو 

سبحانه   –  يعلمملا  ،  ؛ ألنه أقرص طريق    ستقيم فإنه يرمحكاط املاهلل إىل الرصهيديك  

وعجزك   – و،  من ضعفك  بٌّي  املستقيم  الوالرصاط  بغريهي  اضٌح  يوصل و،  شتبه 

 . (2)  داية إليهنسأل اهلل اهل لكلذو، للمقصود

 
 .  (٢٧)صم ن القيفسري ابت (1)

 . ٢٦1 ، األول املجلد،يب الغ مفاتح (٢)
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   :رج سورة الفاحتةالدليل من خا :  اثنياً 
النيص جلملة التحليل  املستاهدنا  )  :يف ضوء  القرآن  وف(  قيمالرصاط  يف  روعها 

البحث   تتبع  حيث   : كله  ذكرالكريم  فيها  جاء  التي  يف    املواطن  املستقيم  الرصاط 

،  يف مخس آيات  ،سورة األنعام  :  هيتكرر فيها ذلك    انت أكثر سورةفك،  آن كلهالقر

ومن العجيب أهنا بدأت  ،  ورة أخرى من سور القرآن الكريموهذا مل يقع يف أي س 

ال عزو جل يف  ق،  ليها ثنائية النور والظالمثم سيطرت ع  "هلل  احلمد    ":  له تعاىلبقو

 حن جن يمىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿:  مطلعها
 .[1:عامناأل] ﴾ىن من خن

،  سورة األنعاموشيجة بّي سورة الفاحتة والعالقات الإىل   سبق ما ينبنه  اويف كل م

املستقيم الرصاط  عن  للقول  بسًطا  األنعام  سورة  يف  ما  وحتذي  ،وكأنن  كل  من  ر 

الظلامت،  عنه من شياطّي اإلنس واجلنيرصف   املث،  أهل  فإن  البليغ  ولذا  املؤثر  ل 

سبحانه :    يقول  حيث،  يف السورة عام يتضمن كل ما  ن اهلل  يف سورة األ   الذي رضبه

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يقٱ﴿
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
، [٧1:نعاماأل]  ﴾حج مث هت مت ختحت جت هب مب خب حب جبهئ مئ

أربع مراتوتك هنا  اهلدى  الرصفهذا حال من حيي،  ررت كلمة  املستقيمد عن  ،  اط 

الطاهر قد  وذكر  الزخمرشي  أن  أن    بن عاشور  اهلدى مستعاأجاز  للطريكون  يق  را 

اوكث  ،قيم املست ذكر  السورة  يف  املستقيمر  والرصاط  يف  ،  هلدى  ذلك  ختام  وكان 

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىٱ﴿: اهيمخواتيم السورة عن سيدنا إبر
  .[1٦1األنعام :] ﴾هب مبخب حب جبهئ مئ خئ

املستقيم اهد" الرصاط  الكريم وتف،  "نا  القرآن  يف  ا،  رعاهتا  بوتتبع    ـــ قرتاهنا 

 :   نهاعوافرتاقها ( ّيمد هلل رب العاملاحل)
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ة إىل  وهي مكونة من : سؤال اهلل اهلداي،  جلملة هي املحور العام ألمن القرآنهذه ا

 . لرصاط املستقيم ا

ويف    ،  القرآن الكريم   يف   هذه أصول امتدت فروعها(  املستقيم،  الرصاط،  دايةاهل)

(  احلمد هلل )  وأ(   رب العاملّياحلمد هلل)  ورة معيد من املواطن كانت ترد يف السالعد

ربكمح)  وأ اآليتّي(،  د  بّي  الوشيج  العضوي  االرتباط  عىل  يدل  االقرتان  ،  وهذا 

 جب احلمد التام الدائم هلل رب العاملّي . م يوة للرصاط املستقياهلداي وأن حتقق 

 : يتّي وفق ترتيب املصحف الرشيف دول التايل اقرتان ذكر اآلاجلويوضح 

رب    احلمد" السورة   لل 
 "  ني العامل

 :   وما يقارهبا
  "  احلمد لل "

 " محد ربك " 

موقعها  
من   

 السورة  

عدد  
التكرار  

يف  
 السورة 

وما    الصراط"  " املستقيم 
 يقارهبا :  

 راط احلميد  ص
 صراط ربك  

 سبيلك  
 اد  سبيل الرش

موقعها  
من  

 السورة  

عدد  
كرار  الت

يف  
 السورة  

رب  " الفاحتة   هلل  احلمد 
 "العاملني

 1 ا  سطهو  6"ستقيم راط املاهدان الص" 1 هلا أو 

" ...يهدي من يشاء إىل   - - - البقرة  
   142صراط مستقيم " 

ء  هللا يهدي من يشا... و"
 213" إىل صراط مستقيم 

 وسطها
 
 

يف  
القسم  
 األخري 

2 

ل آ
 عمران  

صراط  فاعبد..." - - - هذا  وه 
   51مستقيم " 

. إىل  "  هدي  فقد   ..
 ٠11صراط مستقيم " 

يف  
القسم  
 األول  

  يف

2 



 د اهلادي القحطان عب مرمي بنت  د.                   )املقصد احملوري مثااًل( ةلفاحتيف سورة ا سبمجاليات التنا

390 

رب    احلمد" السورة   لل 
 "  ني العامل

 :   وما يقارهبا
  "  احلمد لل "

 " محد ربك " 

موقعها  
من   

 السورة  

عدد  
التكرار  

يف  
 السورة 

وما    الصراط"  " املستقيم 
 يقارهبا :  

 راط احلميد  ص
 صراط ربك  

 سبيلك  
 اد  سبيل الرش

موقعها  
من  

 السورة  

عدد  
كرار  الت

يف  
 السورة  

 الوسط
صراطا   - - - اء النس وهلديناهم   ...  "

   68مستقيما " 
ا  يه صراط" ... ويهديهم إل

 172مستقيما " 

 2 

و  - - - املائدة   صراط  "  إىل  يهديهم 
 26مستقيم " 

 1 

الذي األنعام   هلل  احلمد   "  
السموات   خلق 
وجعل   واألرض 

والنور  الظ لمات 
 "...1 

دابر فقطع  لقوم  ا  " 
احلمد  و   الذين ظلموا

ر  الهلل  "  عاملب  ني 
45 

ومن يشأ جيعله على  ..."  2 أوهلا 
  " ... 3٩صراط مستقيم "

صر  إىل  اط  وهديناهم 
" وهذا صراط  87"مستقيم 

   126مستقيما "  ربك
صراوأن  "   طي هذا 

 153" مستقيما فاتبعوه 
إىل  " ريب  هداين  إنين  قل 

 161يم " صراط مستق

 5 

احلمد هلل    وا" ..وقال األعراف  
هلذا  هدالذي   اان 
كن لنوما  هتدي  ا 

هللا   هداان  أن  لوال 

أوائل  
 السورة 

قا 1  أغويتين  "  فبما  ل 
صراطك  أل هلم  قعدن 

   16املستقيم " 
صراط  "   بكل  تقعدوا  وال 

 نصا   1 
2 

 مبرادفه:
سبيل  )
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رب    احلمد" السورة   لل 
 "  ني العامل

 :   وما يقارهبا
  "  احلمد لل "

 " محد ربك " 

موقعها  
من   

 السورة  

عدد  
التكرار  

يف  
 السورة 

وما    الصراط"  " املستقيم 
 يقارهبا :  

 راط احلميد  ص
 صراط ربك  

 سبيلك  
 اد  سبيل الرش

موقعها  
من  

 السورة  

عدد  
كرار  الت

يف  
 السورة  

و  43..."  عن  توعدون  تصدون 
هللا به    سبيل  آمن  من 

   86وتبغوهنا عوجا ... " 
.وإن يروا سبيل الرشد  " ..

بيال وإن يروا  س  ال يتخذوه
يتخذوه سب  يلسب يال  الغي 

  "...146 

   ( هللا
سبيل  )  
رشد ال
) 

 ة لصيغتان نصا يف سوريت األنفال والتوبمل ترد ا
  خر دعواهم" .... وآ يونس  

رب هلل  احلمد    أن 
 1٠العاملني " 

يف  
اآلايت  
 األوائل  

1  ... يشأ  "  من  ويهدي 
  " مستقيم  صراط  إىل 

52 

اآلايت   يف 
 ائلاألو 

1 

على    ...  " - - - هود  ريب  إن 
 56صراط مستقيم " 

القسم   يف 
 األول  

1 

 يف سوريت يوسف والرعد  ترد الصيغتان نصامل 
ا إبراهيم   الذي  "  هلل  حلمد 

الوهب   على  كرب  يل 
اق إن  إمساعيل وإسح

الدعاء"   لسميع  ريب 
3٩ 

صراط العزيز  " ... إىل   1  
 1احلميد " 

 1 أول آية  

فسبح احلجر   ربك  حب  "   1وسط  علّي    " قال هذا صراط  1اآلية  مد 
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دين "  لساجوكن من ا
٩8 

قبل  
 األخرية 

 لسورة ا 41ستقيم " م

... " النحل   مثال  هللا    ضرب 
  هل يستوون احلمد هلل 

رهم ال يعلمون  بل أكث
" 75 

وسط  
 السورة 

مثال   1 هللا  "وضرب 
. هل يستوي  رجلني ..

ابلعدل   أيمر  ومن  هو 
صراط  هو  على  و 

 76 م " يمستق
صراط  إىل  ... وهداه  "

 121مستقيم " 

وسط  
 السورة 

 
 
 
 

أواخر  
 ورة الس

2 

وقل   اإلسراء   هلل  "  احلمد 
ولدا   يتخذ  مل  الذي 

 " ...111 

آخر  
يف   آية 

 رة السو 

1 - - - 

احل الكهف   هلل  "  الذي  مد 
على   الكتاب  أنزل 

   1عبده .. "

ول  أ
 آية  

1 - - - 

ف - - - مرمي   صراط "  هذا    اعبدوه 
 36يم " مستق

هدك صراطا  ين أ" فاتبع
 43سواي " 

 2 

ما   طه   على  فاصرب   "
حبمد  يقولون   وسبح 

قب طلوع  ربك  ل 
غروهبا   وقبل  الشمس 

ليل لعلك  ومن آانء ال
 3٠1ترضى " 

يف  
سم  الق

األخري 
من 

 سورة ال

أصحاب   1 من   ...  "
ومن   السوي  الصراط 

 153تدى " اه

 1 آخر آية  
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 نبياء  ة األر يغتان نصا يف سو مل ترد الص
صراط   - - - احلج   إىل  "....وهدوا 

 24احلميد " 
هللا وإن  ا  "  آمنوا  هلاد  لذين 

 54راط مستقيم " إىل ص
هدى   لعلى  إنك   ...  "

 67ستقيم " م

 3 

أن  " ؤمنون  امل استويت  ت  فإذا 
الفلك   على  معك  ومن 
الذي   هلل  احلمد  فقل 

الظاملني  جنا القوم  من  ان 
 "28   

وسط  
 لسورة ا

وإنك  1 إىل صراط  لتدع  "  وهم 
 73"  تقيم مس

وسط  
 السورة 

1 

يه - - - النور  وهللا  ي"  من  إىل  دي  شاء 
 46قيم " صراط مست

وسط  
 السورة

1 

  لشعراءلفرقان واان نصا يف سوريت امل ترد الصيغت
وسليمان   النمل  داود  آتينا  ولقد   "

احلمد وقاال  الذي    علما  هلل 
   15فضلنا ... " 

لى  عحلمد هلل وسالم  " قل ا
أصطفع الذين  ..باده  ."  ى 

5٩   
سرييكم   هلل  احلمد  وقل   "

أوائل  
 السورة 

 
 

وسط  
  السورة

 

3 - - - 
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فتعرفوهن وما  آايته  ربك  ا 
 ٩3ملون " بغافل عما تع

 
آية   آخر 

يف  
 سورة ال

له  " و  القصص إله إال هو  هو هللا ال 
اآلخرة وله  احلمد يف األوىل و 

   7٠احلكم وإليه ترجعون " 

القسم  
 األخري

من 
 السورة 

1 - - - 

" ولئن سألتهم من نزل من   عنكبوت ال
. ماء  االسماء  قل    حلمد .. 

أكثر  بل  "  هلل  يعقلون  ال  هم 
63 

القسم  
األخري 

من 
 سورة ال

1 - - - 

وله  رومال السمو   "  يف  ات  احلمد 
وحني   وعشيا  واألرض 

   18تظهرون " 

القسم  
ول  األ

من 
 السورة 

1 - - - 

من  "   لقمان  سألتهم    لق خولئن 
لا واألرض  ن  يقوللسموات 

هللا قل احلمد هلل بل أكثرهم  
   52ال يعلمون " 

م  القس
األخري 

من 
 رة السو 

1 - - - 

تنا الذين إذا  " إمنا يؤمن آباي السجدة 
آبايت  ذكر  خروا  وا  رهبم 

م  القس
األخري 

1 - - - 
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رهبم  س حبمد  وسبحوا  جدا 
 15وهم ال يستكربون " 

من 
 السورة 

 

له ما يف  لذي  هلل ا" احلمد   أ  سب
ومالسموا األرض  ت  يف  ا 

وله احلمد يف اآلخرة وهو  
   1 خلبري " احلكيم ا

أول   يف 
 ة السور 

صراط   2 إىل  ويهدي   ..."
   6يد " العزيز احلم

يف  
أوائل  

 السورة  

1 

مد هلل فاطر السموات  احل" فاطر 
املالئكة   جاعل  واألرض 

مثىن    رسال أجنحة  ذوي 
يزيد  ورابع  يف    وثالث 

م يشااخللق  إن  ا  هللا  ء 
 1"رقدي على كل شيء

الذي   هلل  احلمد  وقالوا   "
احل عنا  ر أذهب  إن  بنا  زن 
 34  لغفور شكور "

أول   يف 
 آية  

يف   مث 
النصف  
األخري 

   منها

2 - - - 

   4قيم " لى صراط مستع" - - - يس 
" وأن اعبدوين هذا صراط  

 61مستقيم " 

ائل  أو 
 السورة 

النصف  
الثاين  

من 
 ورة الس

2 
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واحلمد افات  الص العاملني   "  رب    هلل 
 "182 

آخر  
 آية  

الصراط    وهدينامها " 1
   118 ستقيم " امل

وسط  
  السورة

1 

سواء   - - - ص إىل  واهدان   ..  "
 22الصراط " 

القسم  
ألول  ا

من 
 ورة الس

1 

ضرب هللا مثال رجال فيه  " لزمر  ا
ور  متشاكسون  جال  شركاء 

يستواين   هل  لرجل  سلما 
م  ل أكثره بهلل  مد مثال احل
   2٩" نال يعلمو 
وقالوا الذي  احل  "  هلل  مد 

وأورثنا   وعده  صدقنا 
   74  رض ..."األ

املال وترى  حافني  "  ئكة 
من حول العرش يسبحون  

  احلمد هلل   حبمد رهبم وقيل 
 75ني " رب العامل

  2٩آية  
يف  

القسم  
األول  

من 
 السورة 
والباقي  

من 
آخر  

 السورة 

4 - - - 

حي" غافر  العالذين  ش  ر ملون 
مد  وله يسبحون حبومن ح

 7رهبم ... " 
فاصرب إن وعد هللا حق  "  

  7آية  
يف  

القسم  
األول  

فا 3  ... آمنوا  للذ  غفر"  ين 
وقهم    واتبعوا سبيلك 

 7حيم " ب اجلعذا
اي   آمن  الذي  وقال   "

  7آية  
يف  

القسم  
األول  

2 
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لذنب وسبح  واستغفر  ك 
ابلعشي   ربك  حبمد 

 55" رواإلبكا
هو  " إال  إله  ال  احلي  هو 

خمل  الدين  صني  فادعوه  له 
ر احل هلل  العاملنيمد  "  ب 

65 

من 
السورة 

. 
   55آية 
   65آية 
يف  

وسط  
 السورة

عوين أهدكم سبيل  ومي اتبق
 38الرشاد " 

 

من 
 السورة

  38آية  
  يف

وسط  
  السورة

يسبحون   رى الشو  واملالئكة   ...  "
   5حبمد رهبم ... " 

يف  
القسم  
األول  

من 
 السورة 

اط  صر   لتهدي إىل " وإنك   1
 52ستقيم " م

صرا له  "  الذي  هللا  ما  ط 
"  يف واألرض  السموات   

53 

آخر  
 ورة الس

2 

إنك على صراط مستقيم  " - - - الزخرف  
 "43 
 61" هذا صراط مستقيم "
 64" يم صراط مستق اهذ"

سط  و 
 السورة

3 

رب " اجلاثية   احلمد  فلله 
ور  األرض  السموات  ب 

 36" رب العاملني

اآلية  
بل  ق

 ة األخري 

1 - - - 

ي - - - األحقاف   وإ"  احلق  إىل  ىل  هدي 
 3٠ريق مستقيم " ط

القسم  
األخري 

1 
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من 
 السورة 

صراطا   - - - فتح  ال ويهديك   "
 2مستقيما " 

صراطا  ويهديكم   "  
 2٠قيما " مست

أوائل  
 السورة 
وسط  
 السورة 

2 

 سورة احلجرات مل ترد الصيغتان نصا يف    -
يق" ق ما  على  وسبفاصرب  ح  ولون 

ر  الشمس  بك  حبمد  طلوع  قبل 
   3٩الغروب " وقبل 

سم األخري  الق  يف
 من السورة  

1 - - - 

 ان نصا يف سورة الذارايت مل ترد الصيغت  
ربك   الطور   حلكم  واصرب   "

وسبأبعي  فإنك ح  ننا 
ر  تقوم  حبمد  حني  بك 

 "48 

اآلية  
قبل  

 األخرية  

1 - - - 

يف  " ابن  التغ ما  هلل  يسبح 
وم يف  السموات  ا 

املاأل له  وله  لك  رض 
كل  على  وهو    احلمد 

   1" شيء قدير

 - - - 1 ية  ول آأ

أمن   - - - امللك    ...  "
س واي  ميشي 

النص 
ف 

1 
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صراط   على 
  " مستقيم 

22 

األخري 
من 

 السورة 
ك  رب  حبمد   فسبح" لنصر  ا

"  واستغفره إنه كان توااب
3 

آخر  
 آية  

1 - - - 

 ائج مستخلصة من اجلدول أعاله :  نت
سنحددح ا  يث  جاءالسور  أقرب لتي  الصيغتان  فيها  ور  ت  ملا  يكون  يفما   د 

 العالقة بّي تلك السور .  أسلوبية عىل عمق  ك عالمةالفاحتة ؛ ألن ذل

،  ملا ورد يف الفاحتة  ما يكون  قربوأ،  ن معاالسور التي وردت فيها الصيغتا ▪

 ي وفق ترتيب املصحف الرشيف : يف اثنتي عرشة سورة هوقع ذلك 

 ، وطه،  والنحل،  احلجرو،  وإبراهيم،  ويونس،  األعرافو،  ألنعاموا  ،حتةالفا

 ورى . والش، وغافر، فات والصا، وسبأ، واملؤمنون

النظر يف أكثر تلك السور قربا مما ورد ، ث سورجدنا ثالة ويف الفاحت  فإذا دققنا 

األنعام  : الصافات،  هي  يونس،  ثم  ألهنا    تتصدرو،  ثم  ؛  القائمة  األنعام   سورة 

الفاحتة :  ن مثلام  ا الصيغتااءت فيهج ا "وردتا يف   رصاط "و "ّي  لعاملواحلمد هلل رب 

ا   "مستقيم  يف  كثافة  مرتّي،  لتكرارمع  وردت  له  مستقيمو)،  فاحلمد  (  رصاط 

مما يشري إيل عالقة وطيدة ،  نسبة تقارب مع الفاحتة  ىلوهذا أع،  مخس مراتتكررت  

وقبل ،  الفاحتةالتي بعد    أن السور  –علم  أ  واهلل  –والذي أراه  ،  بّي السورتّيمتميزة  

سور،  ماألنعا أربع  الوهي  عمراو،  بقرة:  بسطت  ،  ائدةوامل،  والنساء ،  نآل  ربام 

نى كيل جذري ورد عبم ن اإلهلي للتذكري  ثم عاد البيا،  موضوعات كبى يف الفاحتة

الفاحتة األنعام،  يف  يف  عليه  القول  املستقي،  فركز  الرصاط  إىل  اهلداية  ألن  ،  موأظنه 
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ذكرت م التي  والظال  لنورمع ثنائية ا،  امتكررا كثريا يف األنعى والضالل  لفظي اهلد

 . واهلل أعلم، رة األنعاممنذ مطلع سو

من   القرب  يف  األنعام  سورة  الصاييل  سورة  فيها ،  تفا الفاحتة  وردت  فقد 

كل ( يموهدينامها الرصاط املستق) و( ملّياحلمد هلل رب العا) :الصيغتان مثل الفاحتة

الش،  مرة واحدة  منهام ورد القرب  الفاحتة  ولعل هذا  ا تأثريه  للسورةجعل  ديد من 

 واهلل أعلم . ، ج املبتىل باألذى الشيطايناملشهور يف عال

ا املرتبة  مويف  القرب  يف  الثالثة  يونسن  سورة  تأيت  )لفاحتة  رب  ،  هلل  احلمد 

 . ( يشأ إىل رصاط مستقيم هيدي من) و( العاملّي

وللسور   ،انفردت بصيغة احلمد  للسور التيحث إجراء دراسات  يقرتح الب ▪

 ذلك . وعلة ، املستقيم  الرصاط بصيغة فردتالتي ان

الص ▪ من  خلت  التي  للسور  دراسات  إجراء  البحث  وعلة ،  يغتّيويقرتح 

 . ذلك 

 ور التي مل يرد فيها أي من الصيغتّي :  الس ▪

، سور  نصا يف(  املستقيماهلداية للرصاط  )  و(،  احلمد هلل)  حيث مل ترد الصيغتان

 ، واألنبياء،  حلجروا،  وسفوي ،  ةلتوبوا،  : األنفاليفىل ترتيب املصحف الرشهي ع

  إىل   ر بعد سورة امللكويف كل السو،  والذاريات،  واحلجرات،  والشعراء،  والفرقان

 . (مد ربكبح)  إال يف سورة النرص وردت فيها صيغة، هناية القرآن الكريم

يتبّي يل وجه ذلك السورحتليل متعمنه يف حاجة إىل  أل،  ومل   وإن ،  ق لكل تلك 

 واهلل أعلم . ، داليلب عنه حضور ضمني قد ينو  نصااهبامكنت أرجح أن غي

خصوصي ▪ امللك  لسورة  أن  يل  يظهر  سواهاالذي  عام  تفل،  ة   صيغة رد  م 

وعدد تلك ،  هناية القرآننصا يف كل السور بعد سورة امللك إىل(  الرصاط املستقيم  )

 ر .بالبحث من هذا املنظولها جديرة وهذا جيع، سورة ٧٤ر السو
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 : يف سورة الفاحتة داخلية ات الناسبامل:  اثنياً  ▪
للسورة العام  املقصد  حتديد  الباحث  استطاع  أوجه عندها  ،  إذا  له   يتجىلَّ 

مع ما سواها    ويف عالقات السورة،  قات واملناسبات يف بنية السورة الداخليةلعال ا

 .سباهتا اخلارجية منا أي يف، من السور

 هي :  ، عدة أوجه وهلا، ةلفاحترة االداخلية يف سو ن يف بيان املناسبات ونرشع اآل

 مناسبة املطلع للمقصد :  (1
ملقصدها  سب أشد املناسبة  منا  "ّي د هلل رب العاملاحلم "إن مطلع الفاحتة اجلليل  

إىل،  العام اهلداية  اهلل  سؤال   : املستقيم وهو  الرصاط  ت،    اهلدوكأن  سأهلا  لك  إذا  اية 

رب  ال من  متحققة،  العاملّيعبد  ريب  فهي  العبتعلجاء  ولذا  ،  وال  كيف  يم  اد 

  ذا ول  ،  املستقيم  وهي : اهلداية إىل الرصاط،  وأجلن نعمة،   عىل أعظم هبةحيمدون اهلل

يم يف مواطن كثرية بذكر اهلداية إىل الرصاط املستق،  ذكر احلمد هلل رب العاملّياقرتن  

حتة  ا بّي مطلع الفال هذا االقرتان عىل موإنام يد،  يم كام سلف بيانهآن الكرمن القر

 .التناسب العميق  صدها منومق

هنا  ألوأشملها ؛  ،  هاوأعم ،  ومطلع الفاحتة جاء فيه أبلغ الصفات للرب سبحانه

باحلمد،  القرآنأم   بدأت  التي  السور  بقية  عن  اختلفت  :  قال  ،  وبذلك  اجلويني 

، خلوقاتصف بأنه مالك مجيع املفو "عاملّي احلمد هلل رب ال"ة بقوله ابتدأت الفاحت»

، بل بفرد من أفراد صفاته،  مل يوصف بذلك  ،وسبأ، وفاطر،  هفوالك،  منعاويف األ

السموا والنور  لاموالظ،  ت واألرضوهو خلق  )األنعامت  الكتاب يف يف    (، وأنزل 

السموا،  الكهف() ما يف  )(، وخت واألرض يف )سبأوملك  ؛ ألن  لقهام يف  فاطر( 

القرآالفا أم  اإل،  ومطلعه،  نحتة  بأبلغفناسب  فيها  ، وأعمها  ،فاتلصا  تيان 

 . (1)«وأشملها

 
 . (1/٦ج) ت د ، ط د ،( ـه111٩ ت) احلسيني معصوم ناب  ،أنوار الربيع يف أنواع البديع (1)
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كل الكريم  القرآن  مقصد  هو  الفاحتة  مقصد  كان  اوإذا  أم  ألهنا  ؛  فإن ،  رآنلقه 

،  مجيع مقاصد القرآننبنه يف الفاحتة عىل»ألنه ، ا قد حتقق فيه براعة االستهاللعهمطل

م باس   اوالبدء فيه،  ءةإن فيها األمر بالقراستهالل ... فاية يف براعة االوهذا هو الغ

اإلشا،  اهلل األحكاموفيه  علة  إىل  الرب،  رة  بتوحيد  يتعلق  ما  ذاته  وإثبا،  وفيها  ت 

 . (1)«وصفاته

 ع للخامتة :  طل مناسبة امل (2
العاملّي"  رب  هلل  الراز   "احلمد  الفخر  أرساروصفها  فيها  بأن  عجيبة ي  ، ا 

بأرس ،  عالية ولطائف   جمروكلها  جتري  حتها  الداخلة  األنواع  األى  البحر  عظم  ت 

حلمد اجاء أول السورة مشتمال عىل    (2) "حلمد هلل رب العاملّيا"  »  كور يف قوله :املذ

به،  هل  واملدح،  لثناء عليهوا،  هلل للمعرضّي عن اإليامن  الذم  ، وآخرها مشتماًل عىل 

قبال عىل  سعادات هو اإلوعنوان ال ،  رياتهذا يدل أن مطلع اخلو ،  قرار بطاعتهواإل

 .(3) «ن اهلل تعاىلفات هو اإلعراض عااملخرأس و، ع اآلفاتومطل، اهلل

 ( مناسبة اخلامتة للمقصد : 3
الفاجاءت    ملقصدهاحتخامتة  مناسبة  املستقيم  هوو،  ة  الرصاط  إىل  وأن  ،  اهلداية 

الذ من  فهو  ذلك  نال  اهلل  من  أنعم  يف،  عليهمين  يأيت  تفصيل    وهنا  مجلة  اخلامتة  

العباد  املطلوب املط »،  من  األعىلإذ  اإللوب   : امليام  من  املحفوظ  املسببة ن  عايص 

ل مجلة ذلك بقول،  والضالل،  لغضب اهلل  :   واملراد  "أنعمَت عليهمن  الذي"ه :  ففصن

إ،  ولذلك أطلق اإلنعام،  املؤمنّي ليتناول كل  ؛  يقيده  أنعم عليه   نعام ؛ ألنومل  من 

ثم  ،  نعملجلميع ا  مستتبعة؛ ألن نعمة اإليامن    ليه بكل نعمةيامن فقد أنعم عبنعمة اإل

بق املغضوب عليهم"وله  وصفهم  الضالّي ،  غري  أهنم مجعوا  "وال  النع  يعني   مة بّي 

 
 . (1/٦ج) ، احلسيني معصوم ناب  ،لربيع يف أنواع البديعأنوار ا (1)
 .1٨٧  ،املجلد األول   ،يبمفاتح الغ (٢)

 .٢٦٦ ، األول املجلد  ،سهر نفصدامل (٣)
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اإلي،  املطلقة نعمة  والضالل،  امنوهي  اهلل  من غضب  السالمة  املسبَّبِّي عن  ،  وبّي 

حدودهوتعدن ،  صيهمعا التنوقد الحظ  ،  (1)«ي  هذا  مطلع  العلامء  بّي  الفاحتة اسب 

ينأي  ،  ومقصدها معناهما  أفم ،  ااسب  قول  ما  »  :  حدهم ن ذلك  إىل  ترى  أال 

ويطابق  ،  اهامعن  فأما الفاحتة فختمها بام يناسب،  ة البقرةحتة وسورختم به سورة الفا

التأليف،  لفظها حسن  اللف،  من  من   بذكر،  ظوجزالة  عليهم  املغضوب  الصنفّي 

ال  ،والنصارى  اليهود منهاموأن  جيعلنا  ه،    لنا  الويتم  حججدايته  إىل  ه كاملة 

 . (2) «ضحةالوا

 ( مناسبة اخلامتة للمطلع : 4
وأما ،  سورةن الفاملقطع هو اجلملة األخرية م،  طع واخلامتةبّي املقينبغي التفريق  

 متتد لتشمل عدة مجل . وقد ، رةاخلامتة فهي الفكرة األخرية من السو

الف ا":  احتة هيوخامتة  أنعمت عليرصاط  ا،  هملذين  وال ،  مملغضوب عليه غري 

التناسب  هذه  د جاءت  وق،  "الّي الض غاية  متناسبة  ااخلامتة  :ملطلمع  هلل "  ع   احلمد 

إىل ألن الذي ينعم عىل عباده باهلداية    ؛    مطلعوكأن اخلامتة تعيدك لل  "رب العاملّي  

تحق للحمد مس،  يهم والضالّيوينجيهم من غواية املغضوب عل،  قيمالرصاط املست

 .  " رب العاملّي حلمد هللا " ولوا :ق،  ذلكفيعلمنا اهلل، م الكاملالتا

 حتة : يف سورة الفاجية املناسبات اخلار :  اثلثا ▪
 وهي سورة البقرة :  ، دها بعمناسبة الفاحتة للسورة اليت ( 1)

من والنجاة ، ستقيمباده سألوه اهلداية إىل الرصاط املة ذكر اهلل أن عيف ختام الفاحت

اهلالكّي البوهنا  ،  سبل  سورة  لتبّيأتت  ال  قرة  ذلك املست  رصاطأن  يف  هو  قيم 

 . (3)   قّيلمتالكتاب الذي الريب فيه هدى ل

 
 .(1/1٨٢ج)زركيش ال ،هان يف علوم القرآن الب (1)

: حتقيق  ،(ـه ٧٤٥)  يامينال العلوي محزة  بن حييى  ،ق اإلعجازالطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائ  (٢)

 . (1/٦٤1ج) م ٢٠1٠ ،ط د  ،القاهرة  ، احلديث دار ،الرشبيني رشيدة 

 .(1/٣٢ج)درر نظم ال (٣)
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 :  مد للابحلمناسبة سورة الفاحتة للسور املفتتحة ( 2)
العزيز مخس اهلل  كتاب  يف  باحل  جاء  مفتتحة  هللسور  يف ،  مد  ترتيبها  عىل  وهي 

 .ثم فاطر، سبأثم ، كهفثم ال، األنعامثم ، ف : الفاحتةاملصح

القرآنو،  اأوهلالفاحتة  وجميء   أم  أش ،  كوهنا  فيها  أن احلمد  من كل مل  يدل عىل 

ال عامةسور  الوا،  قرآن   احلمد  من  أيضا  األربع خاصةرد يف  وأشمل  وقد ،  السور 

الرازي مط  (1) فذكر ،  فصل  يف  األنعامأن  سورة   جم يل ىل مل خل﴿:لع 
  ، قسم من أقسام العاملّينا  فاملذكور ه  [1األنعام:]  ﴾ىم   مم خم حم

ام ما قسأ ى قسم منفبذلك جيري جمر، ض والظلامت والنوراألر: السموات ووهي

  [ 1:الكهف]  ﴾مص خص حص مس خس حس جسٱ﴿:  ويف الكهف ،  ذكر يف الفاحتة

فالرتبية  (  ّيرب العامل)  أما يف،  تربية روحانية  أي،  صود تربية األرواح باملعارفواملق

ف،  مةعا الكهف  وبذلك  يف  ذكر  أنواع  ام  من  سور،  الرتبية نوع  قال سبأ(  )  ةويف 

فبّين أن األشياء   [1:سبأ]  ﴾ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل  خلٱ﴿:سبحانه

واألر السموات  يف  لهاحلاصلة  ِقْسٌم  ،  ض  ال وهذا  يف،  عاملّيمن  قال  )  ثم  فاطر( 

   [ 1:فاطر]   ﴾ حئ   جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين ٱ﴿ :  سبحانه 

 . ملّيم العاوات واألرض وإحداثها ِقْسٌم من أقساُر السم وَفطْ 

 :كله  نالفاحتة للقرآ ة ( مناسب3)
الفاحتة عىلاشتم  القرآن  لت  مقاصد  القرآن،  أمهات  أم   : وأم  ،  ولذلك سميت 

تضمنها  »ائد إىل  قدم الفاحتة يف ترتيب القرآن عفق العلامء أن وجه توقد ات،  بالكتا

 سوره  وهذا أوضح وجه يف تقدمها،  يز بجملتهتاب العز ل يف الكجممال لكل ما تفص

ملت عىل أصول معاين وقد اشت»:  أصولة  ثالث ا أنه  جمل ذكروك امل وذل(2) «الكريمة

 
 .(1٨٧، 1٨٦)  األول املجلد ،مفاتيح الغيب (1)

القرآنهالب  (٢) سور  تناسب  يف  الغرناطي  ،ان  الزبري  أمحد ابن  جعفر،  أبو  الثقفي    ،  الزبري  بن  إبراهيم  بن 

 . 1٨٧ ، م٠٩1٩، ط د ،املغرب  ،اإلسالمية األوقاف ةوزار  ،قيق : حممد شعباينحت ،(ـه٧٠٨طي )ناغرال
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د العباد وتكليفهم  الثاين : تعب،  بام هو أهله  اهلل: الثناء عىل  : األولوهي ثالثة،  القرآن

وا بالرت،  لنهيباألمر  والوعيد  الوعد  واالثالث  من (1) «لرتهيبغيب  لة  منزَّ فهي   ،

الديبا منزلة  الكتابجالقرآن  من  للقرآن  كامل  وكوهنا،  طبةللخ  املقدمةأو  ،  ة  قدمة 

اإلجيازجع  : بثالث خصال  تتصف  االستهالل  ،  لها  ت،  وبراعة  للغرض  شريألهنا   

 . (2) جوامع الكلم وأن تكون من، املقصود

مطلع السورة ألن    ،  خاصةاحتة  أوجه التناسب يف مناسبة مطلع الف  ويظهر أقوى

البسملة هلل،  هو  احلمد  ل،    يليه  إمجال  ما يفوهي  أ،  احتةالف  كل  إمجال  ال  نكام  فاحتة 

فلام »حيث قال :  ،يوهذا وجه تصدر البسملة يف الفاحتة كام بّين البقاع، ل القرآنلك

ا نسبة  الفاحتةكانت  من  الف،  لبسملة  القرآننسبة  من  الفا،  احتة  هبا  رْت  كام   ، حتةُصدن

الق بالفاحتةصدر  الفاحت  (3)«رآن  أن  كام  القر  ة ولذا  لكل  إمجال سفالب،  آنإمجال  ملة 

 .ة لفاحتلكل ا

ورة الس  هذه  أن  ذكرو، الفاحتة  تفسري  يف تغلغل  من  أبرز   من  ن القيم  ولعل اب 

ا املطالب  أمهات  عىل  اشتاملاشتملت  أتم  ال،  لعالية   : بثالثة  وهي  باملعبود  تعريف 

مرجعأ احلس  سامء  األسامء  وهيكل  إليها،  العىل  والصفات  ، والرب ،  اهلل"  :نى 

 . (4) منت إثبات النبواتضوت ،ت إثبات املعادتضمنو،  "ن  رمحوال

اهلل سؤال  هو  الفاحتة  مقصد  كان  الوإذا  إىل  اهلداية  املستقيم  هذا ،  رصاط  فإن 

كتاب هداية إىل لقرآن كله  وإنام ا،  آن الكريم كلههو الذي عليه املدار يف القراملقصد  

 لرصاط املستقيم . ا

 
 

 .(1/٢٣ج )رجاين اجل،حاشيته عىل الكشاف  (1)

 .(1٥٣ -1ج )التحرير والتنوير بترصف عن :    (٢)

 .(1/1٣ج)نظم الدرر  (٣)

 . (٧٤، 1/٤٦ج)مدارج السالكّي  (٤)
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 اخلامتة
 وبعد .  ، لّيلسالم عىل خري املرس ة واصالوال،  لعاملّي رب ااحلمد هلل

  وهو منهج علم ،  ع املناهج النقديةففقد سعى هذا البحث إىل تطبيق منهج من أن

ذل ،  املناسبة خالل  من  عنوبدا  يكشف  أن  يمكن  ما  مدى  التطبيق  أرسار  ك  من  ه 

سو،  مالكال دراسة  عند  عنه  يسفر  ما  ذلك  الكريموأجلن  القرآن  جعل ،  ر  ت  وقد 

ولبيان أن أهم حمور يف السورة  ،  األمهية البالغةالفاحتة ملا هلا من  ورة   س عىل   التطبيق 

بتعدد  قوهو م الذي ظل ملثام  العام  ثم ،  فرشحت سبب ذلك،  األقوال عنهصدها 

ومن  ،  ىل األدلة النصية من السورةدا عالعام اعتام  اجتهدت يف حتديد مقصد السورة

عامةالقرآ الكريم  أنور،  ن  حت  الف  جن هاحت مقصد  ط وة  الرص:  إىل  اهلداية  اط  لب 

ورة يف القرآن الكريم مقصد عام  س وانتهى البحث إىل التأكيد عىل أن لكل ، املستقيم 

 ا يعّيوأن مم،  ليهوترجع إ،  مقاصد فرعية تتفرع  منه  وتندرج حتته،  د ال يتعدد  واح

كي   ،رةات السوويلكل مسترى حتليال دقيقا  املفرس عىل اكتشاف املقصد العام أن جي

العام  كتشفي ذلكوخ ،  مقصدها  يف  يعينه  ما  املناسباتري  علم  منهجية  تطبيق   :  ،

د من القضايا قرآنية أخرى جلالء العدييص البحث بتطبيق هذا املنهج يف سور  ووي

 وهلل احلمد أوال وآخرا . ، قيقةمية دق منهجية علالتفسريية املهمة وف
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 ادر واملراجعاملصفهرس 
  ، ( ـه٩11)  عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،  جالل الدين ،  السيوطي   ، لقرآن ا وم ن يف علتقاإلا ( 1

 .   م ٠1٠٢  ، ط   د ،  لبنان ،  بريوت   ، العريب   الكتاب   دار   ، د زمريل  : فواز أمح حققه وعلق عليه 

البال  (2    ، (ـه٥٣٨ت  )   ن عمر الزخمرشي حممود ب ،  أبو القاسم ،  جار اهلل ،  الزخمرشي   ،غة أساس 

 . م1٩٨٩  ،ط  د ، لبنان، بريوت  ،والنرشة اع طبدار الفكر لل 

  يف  منشور  ثبح   ،الزهراين   حممد  بن  لحصا  ،ي يف سورة الفاحتة أضواء على اإلعجاز البالغ (3

 . ةالثاني  السنة ،٤ع  ،  القرآنية والدراسات البحوث لةجم

  ، لصقر د ا: السيد أمحقحتقي  ،(ـه٤٠٣)ن الطيبحممد ب  ، أبو بكر   ، الباقالين   ، القرآن  إعجاز  (4

  . د ت  ، ٣ط  ،مرص ، فعارار امل د

التأويل (5 التنزيل وأسرار    بن   عمر  بن  اهلل   عبد،  سعيد  أبو،  دينال   نارص،  اوي البيض  ،أنوار 

  ، ث العريب الرتا إحياء دار ، املرعشيل الرمحن عبد حممد: حتقيق، (ـه٦٨٥ ت)زيالشريا مدحم

 . ـه1٤1٨  ،1ط  ،بريوت 

    . ت  د ، ط د  ،(ـه111٩ ت) احلسيني  صوممع ابن ،ديع يف أنواع البأنوار الربيع   (6

: عبد املنعم  حتقيق  ، (ـه٧٣٩ت  )الرمحن القزوينيعبد    حممد بن،  اإليضاح يف علوم البالغة  (7

   . د ت ، ٣ط  ،بريوت   ،دار اجليل  ،ي خفاج

 . ت  د  ،ط  د  ، لبنان ،بريوت   ،دار الكتاب العريب    ،القيم ابن  ، ئدئع الفوابدا (8

س  ن يفالربها (9 القرآنتناسب  ا  ، ور  الغرناطي لزبابن  بن  ،  جعفر  أبو  ،ري  إبراهيم  بن  أمحد 

  ، اإلسالمية  األوقاف  وزارة  ،شعباين   حممد:  حتقيق،  (ـه ٧٠٨)اطيالغرن   الثقفي  الزبري

 . م1٩٩٠  ، ط  د ،  املغرب

  ادر ن هبد اهلل بن عب حممد ب،  بدر الدين ،  أبو عبد اهلل،  لزركيش ا  ، علوم القرآنن يف الربها (10

 .  م٧1٩٥  ،1ط  ،العربية  الكتب  حياءإ  ارد  ،إبراهيم لفضلا أبو  حممد :   حتقيق  ،(ـه٩٤٧ت )

احلسن،  احديالو  ،البسيط  (11 أمحد،  أبو  بن    ، لمي الع  البحث   عامدة،  (ـه٤٦٨ت  )  عيل 

  . ٣٠1٤ ، 1ط  ،إلسالمية مد بن سعود اام حماإلم جامعة 

التمييز يف لطائ (12 الع بصائر ذوي  الكتاب  آباديالفريو  ،يزز ف  الدين،  ز  ،  بو طاهرأ ،  جمد 

  ، اإلسالمية   للشؤون  األعىل  املجلس  ،النجار  عيل  حممد:  قيقحت،(ـه٨1٧)  يعقوبحممد بن  

 . م1٩٩٦  ،ط  د  ،القاهرة
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  ، اآلدابمكتبة  ،  الصعيدي   عبد املتعال  ،البالغة علوم    يف  تاح بغية اإليضاح لتلخيص املف  (13

  . م٥٢٠٠، 1٧ط 

م  عدنان عبد السال و ،  معن توفيق دحام   ، سبع املثان ملعان يف اآلايت ال وا األلفاظ  اسب  بالغة تن  ( 14

 . م ٢٠1٣  ، ٤  العدد ،  1٢  املجلد   ، األساسية   بية الرت   كلية   أبحاث   جملة   يف   منشور   بحث ،  سعد األ 

: عبد  حتقيق    ،(ـه٢٥٥ت  )  ر الكناين عمرو بن بح،  أبو عثامن،  حظ اجلا   ،البيان والتبيني  (15

  . د ت ،٢ط  ،اعة والنرش ر الفكر للطب دا،  ونهار السالم

،  تونس ،  للنرش   التونسية  الدار،  ( ـه٩٣1٣ت)اشورهر بن عالطاحممد  ،  التحرير والتنوير  (16

   . م1٩٨٤ ، ط د

  يارس   : يق حتق   ، ( ـ ه 1٠٨1ت ) تبي األش   حممد   بن   اهلل   عبد ،  ة حتقيق اإلفصاح يف إعراب سورة الفاحت  ( 17

    . م ٢٠1٨  ، ٤ع ،  11  مج   ، صيم الق   بجامعة   ة الرشعي   العلوم   جملة   يف   منشور   ق حتقي   ، خلليل ا   مد حم 

  كتب   ، (ـه٧٧٤)  افظ بن كثري الدمشقياحل،  أبو الفداء ،  ثري ابن ك  ،ظيم تفسري القرآن الع  ( 18

    . م 1٩٩٢  ، ط   د   ، بريوت   ، والنرش   عة للطبا   الفكر   دار   ، زهران   إبراهيم   بن   حسّي : وضبطه  هوامشه 

اتف  ( 19 القرآن  :    املحقق  (ـه٧٥1)  أيوب  بن  بكر  يب أ  بن  حمد،  اجلوزية  قيم  ابن  ، رميلك سري 

 . ـ ه 1٤1٠  –  1ط   ، بريوت   ، الل اهل   ومكتبة   دار   ، المية واإلس   عربية ال   والبحوث   الدراسات  مكتب

  ، ( ـه٦٧ت  )  ري حممد بن أمحد األنصا،  عبد اهلل أبو  ،  القرطبي  -  حكام القرآن اجلامع أل (20

 . م1٩٩٣،   ط د  ،والنرش  لطباعة ل رالفك دار ، مجيل دحمم   صدقي:  جعةمرا

آي  ( 21 أتويل  عن  البيان  جعفر،  الطبي  ،القرآن  جامع  جرير ،  أبو  بن  ،  (ـه٣1٠)  حممد 

 . م ٢٠٠٩  ، ٤  ط   ، قاهرة ال   ، والتوزيع   للنرش   م السال   دار   ، وآخرون   البكري   زق الرا   عبد   أمحد :   قيقحت

  البغدادي األلويس مود  حم،  لويس األ  ،بع املثانالسري القرآن العظيم و روح املعان يف تفس  (22

   . م1٩٨٧ ، ط د  ،بريوت، الفكر دار،  (ـه1٢٧٠)

  اجلامعة ،  ستريرسالة ماج  ،ليان بسام رضوان شحادة ع، دراسة موضوعية ،  حتة سورة الفا (23

 . م٢٠٠٨  ،غزة  ، اإلسالمية

اإلعجاز ا (24 حقائق  وعلوم  البالغة  ألسرار  املتضمن     ين اليام  ويالعل  محزة  بن  حييى  ،لطراز 

 . م٢٠1٠  ،ط  د   ،القاهرة  ،احلديث  دار ،يني رشيدة الرشبحتقيق :   ،(ـه ٥٤٧)
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الذكول  العد (25 آايت  من  مناذج  يف  اخلرب  إىل  اإلنشاء  أسلوب  احلكيمعن    غية بال   دراسة ،  ر 
حممد    ،حتليلية  بن  العربية  ،  لشاويشاغالب  اللغة  يف  األردنية  املجلة  يف  منشور  بحث 

 . م٢٠1٠  ،  ٢  العدد ،٦  مج ،ة مؤت  جامعة  ،اهباوآد

  ، املكرمة   مكة  ،ملكية ا   كتبةامل  ،بازمول  عمر  بن  حممد،  ناسبات يف السور واآلايتم املعل  (26

    . م٢٠٠٢ ، 1ط

  جملة   يف   منشور   بحث ، غريب   ح صال  بن ،ة واألسس اهيمدخل يف امل ،  نية علم املناسبة القرآ (27

    . م٢٢٢٠  ،1ع  ، ٢٤ مج ،العربية  للغة  األعىل املجلس

امل (28 يف  ناسبعلم  وأمهيته  الكتف ات  القرآن  إعجازهسري  وكشف  عرت   ،رمي  الدين  دار  ،  نور 

 . م٢٠11  ،1ط  ،دمشق،  القرآنية  غوثاين للدراساتال

  .(ـه1٣٧1ت)  صطفى املراغي د بن مأمح ،(ملعان والبديعالبيان وا ) علوم البالغة  ( 29

العرب  (30 منظور ،  لسان  الفضل ،  ابن  الدين ،  أبو  ب حم ،  مجال  مكمد  منظور ن  بن    رم 

   . ت  د  ،ط  د ، نلبنا ،بريوت   ،ادر ص  دار، (ـه٧11ت)

يف  (31 بيانية  التنزيل   ملسات  من  صا  ،فصول  السامرائيفاضل  للنرش    ، لح  عامر  دار 

 . م٢٠٠٣  ، ٣ط  ،األردن  ،عامن  ،والتوزيع 

 . م٢٠٠٥  ، ٤ط  ،دار القلم  ،فى مسلم مصط ،يف التفسري املوضوعي باحثم   (32

أدالسااملثل   (33 الكاتبئر يف  األثرياب  ،والشاعر  ب  الدين ،  ن  اهلل ،  ضياء  بن    حممد،  نرص 

 . م1٩٩٥، ط د  ،لبنان ، تبريو  ، العرصية املكتبة ،(ـ ه٦٣٧ت ) يمحممد بن عبد الكر

مد بن  حم،  أبو عبد اهلل ،  بن القيما ،  د وإايك نستعنيعبمدارج السالكني بني منازل إايك ن  (34

ج  حققه ، (ـه٧٥1ت  )وزيةابن قيم اجل  ،أيب بكر   م إبراهي  بن  اللطيف  عبد  إياد:  ديثه أحا   وخرن

 . م٢٠٠٥  ،1ط ، الرياض  ،الرشد مكتبة، القبييس

مقاص (35 على  لإلشراف  النظر  السور مصاعد  الدين   ،البقاعي   ،د  احلسن،  برهان  ،  أبو 

   . م1٩٨٧/ـ ه٨1٤٠ ، 1ط  ،الرياض  ، املعارفتبة مك ، (ـه٨٨٥ت) مربراهيم بن عإ

التنمع  (36 القرآنامل  تفسري  يف  مسعود ،  حممد  أبو ،  البغوي  ، زيل  بن    ، (ـه٥1٦ت  )  احلسّي 

 . ـه1٤٢٠،  1ط  ،بريوت   ،العريب  الرتاث إحياء  دار ، املهدي زاقالر  عبد: حتقيق

  حتقيق : هدى   ،(ـه٢1٥ت  )  اآلخفش األوسط ،  حلسنأبو ا،  األخفش    ، معان القرآن (37

 .  م1٩٩٠  ،1ط  ، القاهرة، ينج اخلا  مكتبة ،ود قراعةحمم
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  ، (ـه  ٣11)هل  ي بن س إبراهيم بن الرس،  أبو إسحاق ،  الزجاج ،  وإعرابه لقرآن  معاين ا  (38

  . م1٩٨٨،  1ط  ،بريوت   ،الكتب ملعا

:    حتقيق   ، (ـه  ٣٣٨ت  )   سامعيلأمحد بن حممد بن إ،  جعفر  أبو ،  النحاس   ،معان القرآن  (39

    ـ. ه٩1٤٠  ، 1ط  ،القرى أم ةجامع  ،الصابوين  عيل  حممد

 . م1٩٩٥ ، 1ط  ،بريوت  ،نارشون لبنان مكتبة ،الكرمي  جم إعراب ألفاظ القرآن مع  (40

   ، (ـه٣٩٥ت  )أمحد بن فارس بن زكريا  ،  أبو احلسّي،  ابن فارس ،  للغة يس امقايمعجم   (41

   . دت  ،دط ،بريوت  ،دار اجليل   ، ونهار السالم بدع:  حتقيق

الغيب (42 الرا  ،مفاتيح  فخلفخر  الازي،  بد ر  اين  ضياء    دار   ، (ـه٦٠٤ت  )  عمر  لدينن 

 .  م1٩٩٣  ،ط  د،  بريوت، الفكر

  الكلمة   دار   ،الريسوين   د أمح  ،قاصد الشريعة ة ملت العلمية والعمليالغااي،  اصدمقاصد املق  (43

 . م1٤٠٢  ،1ط  ،القاهرة ،والتوزيع للنرش 

  ار د  ،ي جاوالب  حممد   بن   عيل   :حتقيق   ، (ـه٣٨٤ت  )  حممد بن عمران،  املرزباين    ، املوشح (44

 . ت  د  ،ط  د  ،اهرة الق ،العريب  الفكر

بني  ،  املناسبة  ( 45 النصي  ابلتماسك  والتطبيقاوعالقتها     ، املايع  يملعط ا  عبد  خليل  ،لنظرية 

 . م ٢٠1٨  ، ٤٣  مج   ، 1العدد   ، ة أبحاث جامعة البرصة للعلوم اإلنساني نشور يف جملة بحث م

  امعة ج  جملة  يف  رمنشو  بحث  ،إسامعيلل  ائ ن   ،الكرمي  من القيم الداللية لفواصل القرآن  (46

 . م1٢٢٠  ،٦  ع  ،٢٦  مج ، اإلنسانية والعلوم لألبحاث  لنجاحا

الفاحتة   النظم  (47 سورة    يف   منشور   بحث   ،اداين الس   حسن  أمحد  ردوج  يفنا  ،البالغي يف 

 . م1٤٢٠  ،٦٩  ع  ،العراق  ،صلاملو جامعة   جملة

بن    اهيمإبر،  أبو احلسن  ،نهان الديبر  ، البقاعي  ،ر نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسو  (48

البقاعي ا  ،( ـه٨٨٥ت)  عمر  عبد   : وأحاديثه  آياته  ج  املهدي خرَّ   الكتب   ر دا  ،لرزق غالب 

  . م٥1٩٩  ،1ط  ،بريوت  ،العلمية

  ، الذهبي  إلماما  مكتبة،  حممد احلمود النجدي   ،ى يف شرح أمساء هللا احلسن النهج األمس (49

 . م٢٠٢٠ ، ٨ط  ،الكويت 

الاملوضوع  وحدةال (50 سورة  عابدي  ،فاحتة ية يف  طه طه  منشور،  ن  أم    جلة م ب  بحث  جامعة 

   . م٢٠1٢  ،٥٤العدد   ،يعة والدراسات اإلسالمية القرى لعلوم الرش
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 338 .. ................... ........................ الغة واصطالحمفهوم علم املناسبة  : نيااث
 339 .................... ............................... .......... ...... تناسبا أمهية علم امل  -  1
 340 ...... ............................................................. أصل علم املناسبات -  ٢
 340 .. .. .......................................................... .....اتفوائد علم املناسب  -  ٣

 344 يفملستوى االستكشاا:  ل  املبحث األو 
 344 ............. .................................................................. ةأقسام السور  •

 345 لتفسريياملستوى ا :  ثان بحث الامل
 345 .. ........ .................................................... .............ويتالتناسب الص   •
 349 ........... .. ..............................................................ناسب اللغويالت  •
 361 ................ ...........................................................ويالتناسب النح  •
 369 ..... ......... .................................................... .........غيالتناسب البال •

 382 ى التأويليتو املس  :الث الث  املبحث
 382 ........... .............. ........ .........................لفاحتة املقصد العام لسورة ا :أوال
 401 .... ............ .................................................... .ات الداخليةاسب املن  :اثنيا
 401 .. . .................................................. ...........مناسبة املطلع للمقصد -  1
 402 . .................................................................خامتةع لل لمناسبة املط -  ٢
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 الصفحة  وضـوعامل
 402 ............... ............. ....................................بة اخلامتة للمقصدمناس -  ٣
 403 ................ .......... ............................ ...........ة للمطلعمناسبة اخلامت -  ٤

 403 ...... ........... ................................. ..................ناسبات اخلارجيةامل :اثلثا
 403 . ................... ............................ ...............ناسبة السورة ملا بعدهام -  1
 404 ... ...... .............................. هلل املفتتحة باحلمد  مناسبة السورة للسور -  ٢
 404 ... .. .......................................................ن كله آبة الفاحتة للقرمناس – ٣

 406 . ................ ............... ............................................................. اخلامتة
 407 ... .. ........................ ....................................... ادر واملراجعفهرس املص

 411 ... ....................................................................... وضوعاتاملفهرس 
 

  


