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 اختيارات محمد ابي زىرة التفسيرية في سورة الفاتحة
 "دراسة تحميمية" 

                                                             
 د.عمر رحمن حميد االركي                                                            

 كمية التربية االساسية                                                               
 جامعة ديالى                                                                    

 المقدمة
هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ على سيدنا محمد االميف كعلى آلو الطيبيف  الحمد

 الطاىريف كاصحابو المياميف 
 كبعد

يره  رجيحػػات كاي يػػارات ك علػػيالت  سػػ كثؼ الباحػػث  ػػي اف البي زىػػرة  ػػي   سػػ 
علـ ال  سير  قد كجد و  ي غالب احيانػػو حيامػػا مػػرل بمسػػنل   باينػػت  ييػػا اثػػكاؿ العلمػػا  

يػػه مػػف   سػػيره آراح يػػرجو كينػػاثش كيذػػ ك هلػػؾ للػػو بالػػدليؿ االمػػر الػػهم د عنػػي الف 
جمػػو  لػػاف عنػػكاف بحاػػي المكسػػـك بػػػةزىرة ال  اسػػير  ثػػدرا يػػ ال ـ مػػك طبيعػػ  البحػػث كح

 ىها ةاي يارات محمد ابي زىرة ال  سيري   ي سكرة ال ا ح  "دراس   حليلي "  
كثػػػػد اث طػػػػت يطػػػػ  البحػػػػث اف يلػػػػكف علػػػػى االاػػػػ  مطالػػػػب   المطلػػػػب االكؿ   

لمحػػ  مػػكجزة عػػف حيػػاة محمػػد ابػػي زىػػرة :المطلػػب الاػػاني  اي يارا ػػو  ػػي البسػػمل  الػػهم 
  قػػدير ال عػػؿ المحػػهكؼ  ػػي  لاانيػػ اثرآنيػػ  البسػػمل  ك االكلػػى  : اػػالث  قػػرات ػػي طػػمنو 

  ػػػػػابك صػػػػػ  ي "الػػػػػرحمف الػػػػػرحيـ" : المطلػػػػػب الاالػػػػػث   اي يػػػػػاره  ػػػػػي البسػػػػػمل  كالاانيػػػػػ   
االكلى النػػػزكؿ الملػػػي   قػػػرات   يمػػػساي يارا ػػػو  ػػػي سػػػكرة ال ا حػػػ  كالػػػهم  ػػػي طػػػمنو 

لعػػالميف" كالاالاػػ   اعػػادة  الحمد كالذلر كالمدح : كالااني   دالل  ل ظػػ  "اااني الك  لل ا ح 
ل ظ  "ايلاؾ" كالرابع   دالل  ل ظ  "اىدنا" : اـ يا م  بػػاىـ ن ػػالب البحػػث كالحمػػد هلل اكال 

 كآيرا .
 

 الباحث                                                                    
 المطمب االول  
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 (*)لمحة موجزة عن حياة ابي زىرة

 : ونشأتو العممية تواسمو ووالد-اوال
ىػػػك االمػػػاـ محمػػػد احمػػػد مصػػػط ى ابػػػك زىػػػرة : كلػػػد  ػػػي احػػػدل مػػػدف محا ظػػػ   

ـ : مػػف اسػػرة دينيػػ  1898 ي ذير مارس مػػف سػػن  الغربي  كىي مدين  المحل  اللبرل 
 نسب الى كلي مف اكليا  اهلل  عالى ىك الذيخ مصػػط ى ابػػك زىػػرة الذػػيير بالذذػػ اكم 

ة ذذػػ ا  ػػي مدينػػ  المحلػػ  اللبػػرل : ككالػػده ىػػك الذػػيخ الػػهم يػػزار طػػريحو بمسػػجده ببلػػد
احمد مصط ى ابك زىرة مذيكر بالصالح كاالل ػػزاـ بالػػديف الحنيػػؼ كملػػاـر االيػػالؽ : 

ثبػػؿ هىابػػو ككالد و حا ظ  للقرآف اللريـ اه لانت  راجك معو ما ح ظ مف القرآف اللػػريـ 
ـ كلػػـ ي جػػاكز ال اسػػع  مػػف الى الذيخ  ي الل ػػاب :  ح ػػظ محمػػد ابػػك زىػػرة القػػرآف اللػػري

 عمره اه اذ ير بالعلـ كالهلا  .
ـ بالجػػػػامك االحمػػػػدم  ػػػػي طنطػػػػا اػػػػـ ال حػػػػؽ  ػػػػي سػػػػن  1913ال حػػػػؽ  ػػػػي سػػػػن  

ـ  1927ـ بمدرسػػػ  القطػػػا  الذػػػرعي :كمػػػنو الػػػدبلـك العػػػالي  مػػػف اليػػػارج سػػػن  1916
 ىا .بيف اانكي  كجامعي  كغير كثد درلس علـك العربي  كعلـك الذريع   ي مكاطف ذ ى 

 صفاتو: -ثانيا
لػػاف رحمػػو اهلل  عػػالى ابػػيض اللػػكف جييػػر الصػػكت ذػػديد الػػهلا  سػػريك البدييػػ   

منظمػػػا كحػػػػر ال لػػػػر راجػػػػو العقػػػؿ : ذػػػػديد االيمػػػػاف بمػػػػا يقػػػكؿ كلػػػػاف م بحػػػػرا  ػػػػي ال قػػػػو 
كاصػػكلو كعلػػـك القػػرآف ك  سػػيره كيطيبػػا م كىػػا كاصػػكليا م عمقػػا كلػػاف يمػػزج بػػيف العلػػـ 

ركاده كعظػػػـ ثصػػاده  يػػرلج  الميػػػه علمػػا  اك يػػػا   ػػي جميػػػك كالذػػجاع  كمػػف ىنػػػا لاػػر 
 انحا  العالـ .

 مؤلفاتو :-ثالثا
ااػػرل محمػػد ابػػك زىػػرة المل بػػ  العربيػػ  كاالسػػالمي  بمراجػػك علميػػ   ناكليػػا العديػػد  

مػػف البػػاحايف بالبحػػث كالدراسػػ  مػػف يػػالؿ عمػػؿ رسػػالؿ للماجسػػ ير كاطػػاريو للػػدل كراه 
ال عػػف  رجمػػت العديػػد مػػف ملل ا ػػو الػػى بعػػض اللغػػات  ي دكؿ اسالمي  ذػػ ى ىػػها  طػػ

 االيرل مف غير العربي  كمف اىـ ملل ا و  
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احلػػػػػػاـ ال رلػػػػػػات كالمكاريػػػػػػث  -4قػػػػػػو اصػػػػػػكؿ ال -3 ػػػػػػاريخ الجػػػػػػدؿ  -2اليطابػػػػػػ    -1
-8محاطػػرات  ػػي الكثػػؼ  -7االحػػكاؿ الذيصػػي   -6الجريم   ي ال قو االسػػالمي 5

العقكبػػػػػػ   ػػػػػػي ال قػػػػػػو -11النصػػػػػػراني    محاطػػػػػػرات  ػػػػػػي-9 ػػػػػػاريخ الػػػػػػديانات القديمػػػػػػ   
 ػػػاريخ المػػػهاىب االسػػػالمي   -12محاطػػػرات  ػػػي عقػػػد الػػػزكاج كآاػػػاره  -11االسػػػالمي  

االمػػاـ ابكحني ػػ  حيا ػػو -15حيا و كعصػػره  االماـ الذا عي -14المعجزة اللبرل  -13
االمػػاـ -18الملليػػ  كنظريػػ  العقػػد  -17االماـ الصػػادؽ حيا ػػو كعصػػره  -16كعصره  
-21المج مػػػك االنسػػػاني  ػػػي ظػػػؿل االسػػػالـ  -19ـ االندلسػػػي حيا ػػػو كعصػػػره  ابػػػف حػػػز 

: ىه  طال عف ملل ات كبحكث ايرل يطيؽ المقاـ   ال لا ؿ االج ماعي  ي االسالـ
 بهلرىا .

 وفاتو : -رابعا
ـ 12/4/1974اعػػد محمػػد ابػػك زىػػرة سػػرادؽ لبيػػر صػػباح يػػـك الجمعػػ  المكا ػػؽ  

اينػػػو اػػػـ عػػػاد الػػػى حجػػػرة مل بػػػو كذػػػرع  ػػػي المػػػاؿ امػػػاـ بي ػػػو لمناثذػػػ  ثطػػػايا لبػػػرل  ع
  سػػػير سػػػكرة النمػػػؿ ح ػػػى اهاف الظيػػػر كاانػػػا  نػػػزكؿ  طػػػيل و حػػػامال القلػػػـ كالمصػػػحؼ 
م  كحا على اير ما كصؿ اليػػو  ػػي ال  سػػير كايطػػا الػػكرؽ الػػهم بػػو ل ػػب مػػف ال  سػػير 
 عاػػػر رحمػػػ  اهلل  عػػػالى عليػػػو كسػػػقط سػػػاجدا علػػػى المصػػػحؼ كعلػػػى اكراؽ ال  سػػػير اػػػـ 

اطت ركحو اللريم  الى بارليا اانا  اهاف المغرب ليلػػكف السػػرداؽ الػػهم اثامػػو ملػػاف  
   العزا  لالماـ رحمو اهلل  عالى .

 
 
 
 
 
 
 الثانيالمطمب 

 اختياراتو في البسممة
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اينػػت اثػػػكاؿ العلمػػا  كالم سػػػريف ثػػي مسػػػالؿ   علػػؽ بالبسػػػمل  كاف لػػاف هلػػػؾ ال بػػػايف  ب
الػػهم حػػدا بنػػا الف نقػػؼ عنػػد اي يػػارات محمػػد ابػػي زىػػرة  مبنيا على اليطػػن احػػد طر يػػو االمػػر

 ػػػي   سػػػير البسػػػمل   ػػػي سػػػياؽ الحػػػديث عػػػف اي يا ػػػو  ػػػي سػػػكرة ال ا حػػػ  لليػػػالؼ القػػػالـ بػػػيف 
الحػػاؽ البسػػمل  بال ا حػػ  كعػػدـ الحاثيػػا مػػك اال  ػػاؽ علػػى ثرآني يػػا اال  ػػي اثػػكؿ ذػػاهة اليل  ػػت 

 اظ كجدت ن سيا  ي ال ا حػػ  كعلػػى ىػػها الييا :  طال عف هلؾ  اف البسمل  اذ ملت على ال
م سريف يق كف عندىا ح ى اها ما جالىػػا  ػػي ال ا حػػ  احػػالكا علػػى لالميػػـ  ػػي االساس  اف ال

 البسمل  .
 

 :اوال : قرآنية البسممة 
هىب محمد ابػػك زىػػرة محاليػػا االجمػػاع الػػى اف البسػػمل  جػػز  مػػف القػػرآف اللػػريـ كىػػي  

لى االن يا  مف سكرة كاالب دا  بسكرة ايػػرل : كلػػـ يل  ػػت  اصل  بيف السكر يل ى بيا ل دؿ ع
الى اليػػالؼ حػػكؿ الحاثيػػا بال ا حػػ  كغيرىػػا مػػف السػػكر القرآنيػػ  سػػكل عرطػػو الثػػكاؿ العلمػػا  

ظيػػكر يػػالؼ ايػػر حػػكؿ الجيػػر  مل  يػػا بػػالقكؿ انيػػا ثػػرآف ي لػػى كاف مػػف ن ػػالب هلػػؾ اليػػالؼ
اي يػػار  يػػو سػػكل ثكلػػو اف البسػػمل  ليسػػت  كىها االييػػر لػػـ يلػػف البػػي زىػػرة  1ةبيا  ي الصالة

 لػػهلؾ  2ةآيػػ  مػػف غيػػر ال ا حػػ  كىػػك مظنػػ  االجمػػاع امػػا الحاثيػػا بال ا حػػ   يػػها مػػا لػػـ يطرثػػو
 سنطرب ص حا عف اليكض  ي مناثذ و .

بقػػي اف نعػػرض الثػػكاؿ العلمػػا   ػػي ثرآنيػػ  ال ا حػػ  لننػػاثش اي يػػار ابػػي زىػػرة السػػابؽ  
اف المػػػهاىب  ػػػي  ػػػي لك يػػػا مػػػف القػػػرآف االاػػػ  ة طر ػػػاف   3ة ػػػي طػػػكليا :  قػػػد هلػػػر الزيلعػػػي

ككسط :  الطرؼ االكؿ   ثكؿ مف يقكؿ انيا ليست مػػف القػػرآف اال  ػػي سػػكرة النمػػؿ لمػػا ثػػاؿ 
مالؾ كطال   مػػف الحن يػػ  : كثالػػو بعػػض اصػػاب احمػػد مػػدعيا انػػو مهىبػػو اك نػػاثال لػػهلؾ رايػػ  

 .عنو 
ا آيػػ  مػػف لػػؿ سػػكرة اك بعػػض آيػػ  لمػػا ثػػكؿ مػػف يقػػكؿ انيػػكالطرؼ الاػػاني المقابػػؿ لػػو  

:  قػػػد نقػػػؿ عنػػػو انيػػػا ليسػػػت مػػػف اكالػػػؿ السػػػكر غيػػػر  ف كا قػػػومػػػك ىػػػك مذػػػيكر عػػػف الذػػػا عي 
 ال انح  كامنا ي   و بيا  ي السكرة  برلا بيا .

كالقكؿ الكسط   انيا مف القرآف حيث ل بت : كانيا مػػك هلػػؾ ليسػػت مػػف السػػكر : بػػؿ  
 .  4ةؿ لؿ سكرة  ػ  م ردة  ي اكالػى آيل بت آي   ي لؿ سكرة : كلهلؾ   ل
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كجػػت اللايػػريف مػػف كمف الجدير بالهلر انني عرطت ل قسػػيمات الزيلعػػي ىػػهه الننػػي  
غيػػره ثػػد كىمػػكا  ػػي  قسػػيما يـ بػػؿ اف اليلػػط  ػػي غبػػارا يـ بػػات ظػػاىرا كهلػػؾ لمػػا دايلػػكا بػػيف 

كثػػد الالػػكف مبالغػػا اها  ثرآني  البسمل  كبيف الحاثيا بالسكر اللريم  اك الجير بيا  ي الصالة
ثػػرا  البصػػرة مػػا ثلػػت اف بعطػػيـ ال ػػبس عليػػو االمػػر الػػى الحػػد الػػهم اكصػػلو الػػى اف يػػدرج 

كالذاـ  ي طمف الطال ػػ  القاللػػ  بعػػـ ثرآنيػػ  البسػػمل  كىػػك ثػػكؿ مػػردكد جملػػ  ك  صػػيال بػػؿ اف 
ة اليػػكض  ػػي  ػػي ردكده مطػػيع  للبحػػث العلمػػي علػػى اثػػؿ  قػػدير لػػكركد البسػػل  آيػػ  مػػف سػػكر 

 النمؿ .
مالػػؾ رطػػي اهلل رد محمػػد ابػػك زىػػرة ثػػكؿ الطػػرؼ االكؿ بانػػو ة ينسػػب لالمػػاـ كثػػد اك  

اػػػـ  عقبػػػو ب صػػػحيو   5ة بػػػارؾ ك عػػػالى عنػػػو انيػػػا ليسػػػت جػػػز ا مػػػف سػػػكرة ال ا حػػػ  اك غيرىػػػا  
القرطبي لما نسب لالماـ بؿ  رجيو القرطبػػي لػػو :  نقػػؿ ثػػكؿ القرطبػػي الػػهم  يػػو اف ة القػػرآف 

كالبسػػمل  ليسػػت م ػػكا رة  ػػال  عػػد مػػف القػػرآف كللػػف  لػػكف عالمػػ  علػػى ان يػػا   للػػو م ػػكا ر :
كىػػها مػػا لػػـ ير طػػو محمػػد ابػػك زىػػرة كرد بمػػا نصػػو ة اف هلػػؾ   6ةسػػكرة كاب ػػدا  سػػكرة ايػػرل  

لقػػرآف  لػػـ  ابػػت بحػػديث بسػػمل  م ػػكا رة  ػػكا ر لػػؿ اجػػزا  االقكؿ غريب عف القرآف كهلػػؾ الف ال
كال  ػػكا ر ابلػػ  مػػف ىػػها  قػػد ل بػػت  ػػي مصػػحؼ عامػػاف كمػػا ثبلػػو  احاد بؿ اب ت بالقرآف ن سو

كمػػا لػػاف للذػػيييف ابػػي بلػػر كعمػػر كهم النػػكريف كجميػػك الصػػحاب  اف يػػدكنكا  ػػي المصػػحؼ 
: اػػػـ  عقػػػب ابػػػك زىػػػرة ثكلػػػو ىػػػها بػػػاف ادعػػػا  االابػػػات بيبػػػر االحػػػاد   7ةمػػػا لػػػيس مػػػف القػػػرآف  

عػػددىـ كىػػها مػػا لػػـ يحصػػؿ بػػالمرة يق طػػي هلػػر هلػػؾ اليبػػر كركا ػػو كمػػدل ثػػك يـ كطػػع يـ ك 
كىػػي ال كبػػ   – قػػد اب ػػت مق رنػػ  بسػػكر القػػرآف اللػػريـ بػػؿ اف السػػكرة ال ػػي لػػـ  صػػدر بالبسػػمل  

ليػػهه السػػكرة بػػال كا ر ام انيػػا م ػػكا رة بالػػهلر  ػػي لػػؿ سػػكرة   قػػدميا ـانمػػا ابػػت عػػد – حسػػب 
ة ثد ذلؾ  ي نسػػب  ىػػها كم كا رة بالسلب  ي سكرة كاحدة :كاالبعد مف هلؾ اف محمدا ابا زىر 

الػػرام لالمػػاـ مالػػؾ امػػاـ دار اليجػػرة : ك نػػد ابػػك زىػػرة ثػػكؿ القرطبػػي بعػػدـ ثػػرا ة البسػػمل   ػػي 
العصكر االكلى مػػف لػػالـ القرطبػػي ن سػػو بػػاف النبػػي صػػلى اهلل عليػػو كسػػلـ لػػاف يسػػر بيػػا كال 

اف  –ىػػرة ام ابػػك ز –مبينػػا  الصحاب  رطي اهلل  عػػالى عػػنيـ ثػػد ثراىػػا :يجير كاف جمعا مف 
 .  8ةاالمر امر الجير بيا ال امر  رليا

كالػػهم يبػػدك لػػي اف ىػػها مػػا عليػػو المسػػلمكف  ػػي مذػػارؽ االرض كمغاربيػػا الييػػال يـ  
مف اذ بيت عليو االحاديث اك طػػؿ عػػف جػػادة الصػػكاب : كلنػػا اف ن  بػػك بعطػػا  ي هلؾ اال 

مجيبػػيف عنيػػا بمػػا يبػػدك لنػػا مف  لؾ االحاديػػث ال ػػي ثػػد يقػػك  ييػػا االذػػ باه  ػػي االسػػ دالؿ بيػػا 
 مناسبا على النحك اال ي  
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ك يػػو ة ثسػػمت  رطػػي اهلل  عػػالى عنػػو الحػػديث القدسػػي الذػػريؼ الػػهم يركيػػو ابػػك ىريػػرة -1
 اه لـ يهلر  يو البسمل  .  9ةالصالة بيني كبيف عبدم ...  الحديث

ثػػاؿ ة سػػكرة  حديث ابي ىريرة رطي اهلل  عالى عنو عف النبي صلى اهلل عليو كسلـ انػػو -2
ام الملػػؾ  –كىػػي   11ةلػػو ةة  بػػارؾ الػػهم بيػػده الملػػؾ   االاػػكف آيػػ  ذػػ عت لرجػػؿ ح ػػى غ ػػر 

 .  11ةاالاكف آي  مف غير البسمل  –
صليت يلؼ النبػػي صػػلى اهلل عليػػو عالى عنو ثاؿ   ة  حديث انس بف مالؾ رطي اهلل  -3

ـ اهلل الػػرحمف الػػرحيـ     ػػي كسلـ كابػػي بلػػر كعمػػر كعامػػاف  لػػـ اسػػمك احػػدا مػػنيـ يقػػرا ةة بسػػ
 .  12ةاكؿ ثرا ة كال  ي ايرىا  

الػػاالث نقػػكؿ   انػػو لػػيس  ييػػا مػػا ين ػػي ثرآنيػػ  البسػػمل  بػػؿ  اف كلل عقيػػب علػػى االاػػار  
الحديث االكؿ يسكثو القاللكف بعدـ الحاؽ البسمل  بال ا حػػ  : كالحػػديث الاػػاني يػػكرده القػػاللكف 

لسػػكر القرآنيػػ  بػػؿ يػػل ى بيػػا لل صػػؿ بينيػػا : امػػا الحػػديث بػػاف البسػػمل  آيػػ  مسػػ قل  ال لحػػؽ با
ثرآني يا بؿ ىك االيػػر ايطػػا يسػػاؽ دلػػيال ين ي ال بالجير بيا  ي الصالة كهلؾالاالث  ي علؽ 

علػػى المػػهىب القالػػؿ اف البسػػمل  آيػػ  مسػػ قل  ال لحػػؽ بال ا حػػ  كال غيرىػػا مػػف السػػكر القرآنيػػ  
كنيايػػ  االيػػرل : كلاللكسػػػي  ػػي ىػػػها الصػػدد ثػػػكؿ للداللػػ  علػػػى بدايػػ  السػػػكرة بػػؿ يػػل ى بيػػػا 

سديد  يو اف ة ال سمي  مل كب  بيط القرآف كلؿ ما ليس مػػف القػػرآف  انػػو غيػػر مل ػػكب بيػػط 
القػػرآف اال  ػػرل انيػػـ منعػػكا ل ابػػ  اسػػامي السػػكر  ػػي المصػػحؼ كمنعػػكا مػػف العالمػػات علػػى 

قرآف ما لػػيس ثػػرآف  لػػك لػػـ كالغرض مف هلؾ للو اف يمنعكا اف يي لط بالاالعذار كااليماس 
 .  13ة لف ال سمي  مف القرآف لما ل بكىا بيط القرآف  

اف صػػو ال عبيػػر  –كال اع قػػد اف المقػػاـ بػػو سػػع  لػػهلر   صػػيالت الاػػر عػػف ال ػػالليف  
الف اربػػاب ىػػها القػػكؿ ىػػـ علمػػا  السػػلؼ   14ةبقرآنيػػ  البسػػمل  كللػػف نحيػػؿ علػػى المصػػادر –

    كاليلؼ اال مف ذه عنيـ . 
 
 

 ثانيا : تقدير الفعل المحذوف في البسممة :
يرل محمد ابك زىرة اف ال عؿ المحهكؼ  ي البسػػمل  يقػػدر علػػى حسػػب مػػا نب ػػد  بػػو  

البسػػمل  مسػػ دال علػػى هلػػؾ بػػاف البسػػمل  يب ػػد  بيػػا  ػػي لػػؿ امػػر هم بػػاؿ ايػػها مػػف حػػديث 
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ك حمف الػػرحيـ  يػػهلل الػػر الرسػػكؿ صػػلى اهلل عليػػو كسػػلـ ة لػػؿ امػػر هم بػػاؿ لػػـ يبػػدا  يػػو بسػػـ ا
           .  15ةاب ر  

كثكؿ ابي زىرة ىػػها ىػػك مػػا هلػػره االمػػاـ الطبػػرم ب  صػػيؿ الاػػر بػػاف ال عػػؿ المحػػهكؼ  
 ي البسػػمل  انمػػا يقػػدر بحسػػب مػػا نب ػػد  بػػو :  ػػاف لانػػت الب ػػدا  الػػ الكة  ال قػػدير   اثػػرا بسػػـ 

اليػػرل  ال قػػدير اثػػـك بسػػـ اهلل الػػرحمف الػػرحيـ كاف لانػػت للقيػػاـ اك القعػػكد اك سػػالر اال عػػاؿ ا
كابػػف   17ةكىػػك مػػا عليػػو الزميذػػرم  ػػي لذػػا و  16ةاهلل كاثعد بسػػـ اهلل كلػػهلؾ اال عػػاؿ االيػػرل

 كغيرىـ .  19ةكابف عاذكر  ي  حريره  18ةلاير  ي   سيره
 يمػػا هىػػب ايػػركف الػػى اف ال قػػدير كاحػػد مػػك جميػػك االحػػكاؿ ام علػػى  قػػدير اب ػػد   

كابػػػػك حيػػػػػاف   21ةكالػػػػرازم  21ةكحػػػػدىا كىػػػػك مػػػػػا عليػػػػو ابػػػػف عطيػػػػ  مسػػػػ قرا اك ااب ػػػػا اك اب ػػػػد 
 كغيرىـ .  23ةكااللكسي  22ةاالندلسي
 يمػػا لػػك لػػاف ال قػػدير  –مػػف جيػػ  المعنػػى  –لهم يبدك لي انػػو لػػيس مػػف  ػػرؽ لبيػػر اك  

بحسػػب حػػاؿ ال عػػؿ اك انػػو علػػى  قػػدير ة اب ػػد     ػػي لػػؿ االحػػكاؿ  ف  ػػي االمػػريف جػػي  
اننػػػا نجػػػد اف اس صػػػحاب البرلػػػ  لمػػػا يلػػػكف ال قػػػدير بحسػػػب الحػػػاؿ اعػػػـ  بالبسػػػمل  لل بػػػرؾ اال

كاعظػػـ مػػف اس صػػحابيا مػػك ال قػػدير الاابػػت ة ام اب ػػد    ام اننػػا لمػػا نقػػـك "بسػػـ اهلل" يعنػػي 
 اف ثيامنا للو مصحكبا بالبسمل  ح ى بعد اب دالو كىه بيالؼ ال قدير الاابت باالب دا  .

 
 " الرحمن الرحيم " : ثالثا : اختياره في تعاقب صفتي

ااػػار  جػػاكر صػػ  ي"الرحمف" ك "الػػرحيـ " يال ػػا  ػػي المػػراد منيمػػا بػػيف ثالػػؿ بػػال رادؼ  
 بيف المعنييف كاير بارادة معنى مس قؿ للؿ منيما عف االير .

 قػػد هىػػب محمػػد ابػػك زىػػرة الػػى اف ىػػهيف الكصػػ يف مػػف اسػػما  اهلل الحسػػنى كصػػ ا و  
رد بػػو عػػف االيػػر : كلػػيس البسػػمل  اك سػػكرة ال ا حػػ  ىمػػا كللػػؿ منيمػػا معنػػى ثػػالـ بها ػػو م  ػػ

المكطػػك الكحيػػد لػػكركد ىػػهيف الل ظػػيف بػػؿ كرد الل ظػػيف م جػػاكريف  ػػي اكؿ سػػكرة  صػػلت  ػػي 
ثكلو  عالى ةة  نزيؿ مف الرحمف الػػرحيـ    ك ػػي سػػكرة الحذػػر ةة ىػػك اهلل الػػهم الالػػو اال ىػػك 

لػػػرت صػػػ   "الػػػرحمف" من ػػػردة  ػػػي نحػػػك عػػػالـ الغيػػػب كالذػػػيادة ىػػػك الػػػرحمف الػػػرحيـ    كثػػػد ه
سػػػ يف مكطػػػعا مػػػف ل ػػػاب اهلل  عػػػالى دكف اف  طػػػاؼ الػػػى ذػػػي  : امػػػا صػػػ   "الػػػرحيـ"  قػػػد 

دالمػػا مطػػا ا الػػى رحم ػػو سػػبحانو ك عػػالى هلػػرت  ػػي نحػػك االاػػيف آيػػ  : كاف كركدىػػا يػػا ي 
 .  24ةبالعباد
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ف كركدىمػػا  ػػي ة ال رؽ بػػيف الكصػػ يف مػػف يػػالؿ المكازنػػ  بػػيابك زىر كثد اكجز محمد  
 نصكص ال نزيؿ الحليـ على النحك اال ي  

اف كصػػؼ الػػرحمف كصػػؼ ها ػػي للػػهات العليػػ  ال ي علػػؽ ب عػػؿ كال بذػػيص يػػهلر كللنػػو  -1
كصػػػؼ هلل  عػػػالى اك اسػػػـ لػػػو  عػػػالى لل ػػػظ الجاللػػػ  يذػػػعر بالرحمػػػ  كلػػػهلؾ يقػػػكؿ العلمػػػا  اف 

عػػالى ي علػػؽ برحم ػػو بالعبػػاد كلػػهلؾ للم  "الرحمف" اسـ هلل  عالى كاما "الرحيـ"  يككصؼ هلل  
 بال كب  كالمغ رة .يق رف لايرا 

اف الرحم   ي "الػػرحمف" الاػػر مػػف "الػػرحيـ" كلػػهلؾ ثػػالكا   اف رحمػػ  الػػرحمف ىػػي رحم ػػو  -2
 ؟  25ةبرحم و بالملل يفبالكجكد للو اما الرحيـ  م علؽ 

لػػػػػرحيـ" رحػػػػػيـ كثػػػػػد اي ػػػػػار الطبػػػػػرم القػػػػػكؿ بػػػػػاف "الػػػػػرحمف" رحمػػػػػف االيػػػػػرة كالػػػػػدنيا ك"ا 
: كهلػػػػر الزميذػػػػرم معنػػػػى ثريبػػػػا مػػػػف ىػػػػها المعنػػػػى كىػػػػك اف المبالغػػػػ   ػػػػي ل ظػػػػ    26ةااليػػػػرة

"الػػػرحمف" الاػػػر مػػػف ل ظػػػ  "الػػػرحيـ" كنقػػػؿ ثػػػكؿ القػػػالليف اف "الػػػرحمف" رحمػػػف الػػػدنيا كااليػػػرة 
كثريبػػػػػػا منػػػػػػو ابػػػػػػك حيػػػػػػاف   28ة: كعلػػػػػػى ىػػػػػػها القػػػػػػكؿ ابػػػػػػف عطيػػػػػػ   27ةك"الػػػػػػرحيـ" رحػػػػػػيـ الػػػػػػدنيا

 .  31ةكماليـ ثكؿ االلكسي  29ةاالندلسي
كثػػػد هلػػػر المراغػػػي اف معنػػػى الػػػرحمف ىػػػك الم ػػػيض للػػػنعـ المحسػػػف علػػػى عبػػػاده بػػػال  

 يػػك الاابػػت لػػو صػػ   الرحمػػ  حصر كال نياي  كاف ىها الل ػػظ يػػاص بػػاهلل  عػػالى امػػا "الػػرحيـ" 
و ربكبيػػ  كال ي عنيا يلكف االحساف : كانما جمك بينيما  بارؾ ك عالى ليبيف لعباده اف ربكبي ػػ

 .  31ةرحم  كاحساف الربكبي  جبركت كثير
كهلػػر ابػػف عاذػػكر اف  ػػي لػػال الصػػ نيف داللػػ  علػػى المبالغػػ  اال اف الجميػػكر هىبػػكا  

الػػى اف "الػػرحمف" ابلػػ  مػػف "الػػرحيـ" باع بػػار اف زيػػادة المبنػػى  ػػلهف بزيػػادة المعنػػى كىػػك مػػا 
لمػػا هلػػر ابػػف  –كىػػها االمػػر  عليػػو جميػػكر المحققػػيف ماػػؿ ابػػي عبيػػدة كابػػف جنػػي كالزجػػاج :

ثػػػد ا طػػػى الػػػى اذػػػلاؿ م ػػػاده اف مػػػف ذػػػنف اىػػػؿ البالغػػػ   ػػػي  ػػػرادؼ صػػػ  يف اف  –عاذػػػكر 
ي ػػدرجكا مػػف االعػػـ الػػى االيػػص بيػػالؼ مػػا كرد  ػػي "الػػرحمف الػػرحيـ" :  جمػػك ابػػف عاذػػكر 
االجكبػػ  علػػى هلػػؾ باع بػػار "الػػرحمف" ايػػص مػػف "الػػرحيـ"   عقيػػب االكؿ بالاػػاني  عمػػيـ بعػػد 

صػػػيص : كال يغنػػػي هلػػػر احػػػدل الصػػػ  يف عػػػف هلػػػر االيػػػرل كانمػػػا  قػػػدـ "الػػػرحمف" علػػػى  ي
الف الصيغ  الدال  على اال صػػاؼ الػػها ي اكلػػى بال قػػديـ  ػػي ال كصػػيؼ مػػف الصػػيغ  "الرحيـ" 

الدال  على لارة م علقا يا : كثد طعؼ ابػػف عاذػػكر ثػػكؿ القػػالليف بداللػػ  لػػال الصػػ  يف علػػى 
ار الذػػػػنقيطي مػػػػا ي ػػػػاره الطبػػػػرم كنسػػػػبو الذػػػػنقيطي الػػػػى الاػػػػر : كثػػػػد اي ػػػػ  32ةمعنػػػػى كاحػػػػد

 .  33ةالعلما 
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  35ةالهم يػػرل انػػو جمػػك بينيمػػا لل كليػػد  34ةاما القالليف بال رادؼ مف ماؿ ثكؿ ثطرب 
 قػػكليـ مػػردكد الف ال ػػرادؼ يػػالؼ االصػػؿ بػػؿ هىػػب جماعػػ  مػػف العلمػػا  الػػى منػػك ال ػػرادؼ 

ايػػر القػػكؿ بػػارادة ال كليػػد كاسػػمى ال جػػاكر بػػيف الل ظ ػػيف : كثػػد رد ابػػف ل  36ة ػػي اللغػػ  كالقػػرآف
 .  37ةاللريم يف مف باب النعت بعد النعت

كمػػف يػػالؿ العػػرض السػػابؽ للػػو ي بػػيف لنػػا اف  جػػاكر الل ظ ػػيف "الػػرحمف الػػرحيـ" لػػـ  
يلػػف مػػرادا منػػو ال ػػرادؼ انمػػا يػػراد مػػف هلػػؾ اال يػػاف بمعنيػػيف يجمػػك بينيمػػا ثاسػػـ مذػػ رؾ ىػػك 

: كي ػػػػرؽ بينيمػػػػا بسػػػػع   لػػػػؾ الرحمػػػػ  ال ػػػػي يذػػػػ مؿ علييػػػػا لػػػػؿ مػػػػف الل ظ ػػػػيف  صػػػػ   الرحمػػػػ 
  ػ"الرحمف" اعظـ رحم  مف "الرحيـ" .

 لثالمطمب الثا
 اختياراتو في سورة الفاتحة

 اوال: النزول المكي لمفاتحة :
ثطك محمد ابك زىرة بملي  نزكؿ سكرة ال ا ح  مبينا انيا نزلت حيف  رطت الصػػالة  
ا  كالمعراج : مذددا على انلار القكؿ ب عػػدد النػػزكؿ : معلػػال هلػػؾ بانيػػا م ػػى  ي االسر بمل  

 .  38ةما نزلت لانت كاجب  ال الكة على جز  مف القرآف اللريـ كال حاج  الى  لرار نزكليا
كابػػػػػف عطيػػػػػ    41ةكالزميذػػػػػرم  41ةكالبغػػػػػكم  39ةكالقػػػػػكؿ بمليػػػػػ  ال ا حػػػػػ  رام الطبػػػػػرم 
كمحمػػػػد   46ةكااللكسػػػي  45ةكابػػػف لايػػػر  44ةكالاعػػػالبي  43ةلسػػػيكابػػػي حيػػػاف االند  42ةاالندلسػػػي
: كدلػػيليـ  ػػي هلػػؾ اف اهلل  بػػارؾ ك عػػالى مػػف علػػى رسػػكلو   48ةكابػػف عاذػػكر  47ةرذػػيد رطػػا

صػػلى اهلل عليػػو كسػػلـ بقكلػػو جػػؿ جاللػػوةة كلقػػد ا ينػػاؾ سػػبعا مػػف الماػػاني كالقػػرآف العظػػيـ    
اف سػػكرة الحجػػر مليػػ  كاال  لػػـ يلػػف لػػيمف عليػػو كالمػػراد منيػػا  ا حػػ  الل ػػاب : كالمقطػػكع بػػو 

 .  49ةثبؿ نزكليا
امػػا مػػا ركم عػػف مجاىػػد انػػو ثػػاؿ بمدنيػػ  ال ا حػػ  : كمػػا هلػػره ابػػك الليػػث السػػمرثندم  

ب طػػعيؼ نػػزكؿ ال ا حػػ  بػػيف ملػػ  كالمدينػػ  : لػػؿ هلػػؾ اثػػكاؿ طػػعي   اليقػػـك الػػدليؿ علييػػا : 
 .  51ةكرام ال نصيؼ كص و ابف لاير بانو غريب جدا

ا  لجملػػ  مػػف االمػػكر   اكليػػ كبػػهلؾ ي ػػرجو مليػػ  ال ا حػػ  علػػى مػػا سػػكاىا مػػف االثػػكاؿ 
ا   اآليػػ  سػػريف : كاانييػػاف اال  اؽ على ملي  سكرة ال ا ح  يلاد يلكف مظن  اجماع بيف الم 

لػػـ يح ػػظ  –لمػػا مػػر ايطػػا –كال ي مر هلرىا بال  صيؿ : كاالايا   ىك انػػو مف سكرة الحجر 
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صػػالة مػػف غيػػر ال ا حػػ  : كالمعلػػـك اف الصػػالة  رطػػت بملػػ  : كىػػها مػػا ثػػرره  ػػي االسػػالـ 
 محمد ابك زىرة  ي   سيره .

 
 ثانيا : الحمد والشكر والمدح :

 ػػرجو عنػػد ابػػي زىػػرة اف ىػػهه الللمػػات الػػاالث   الثػػى معانييػػا  ػػي جمل يػػا ك ي لػػؼ  
ريػػ  كعلػػى مػػف  صػػدر عنػػو  ػػي دث يػػا  ػػػ ة الحمػػد   كىػػك الانػػا  اللامػػؿ علػػى اال عػػاؿ االي يا
 ىهه اال عاؿ االي ياري  سكا  لانت  جلب ن عا اك  د ك طررا .

كة المدح  كىك الانا  على الص ات الها ي  كالذيصي  الطيبػػ   ػػي امػػر  مػػا :  يقػػاؿ  
   مدحت ص ات  الف الطيب  كال يقاؿ حمد يا .

لػػؿ منيمػػا  كجػػد ك زىػػرة  ػػي ال ػػرؽ بػػيف الل ظ ػػيف الػػى الباعػػث  ػػي بػػكثد نظر محمػػد ا 
 اف الباعث على الحمد اعماؿ االنعاـ كاليير كالباعث على المدح ىك الذيص كالهات .

امػػػا الذػػػلر  قػػػد عر ػػػو بانػػػو امػػػ ال  الػػػن س باالحسػػػاس بالنعمػػػ  كانػػػد اع الػػػن س الػػػى  
الطاع  كاليطكع كالقياـ بحؽ المنعـ : كمقابل   لؾ النعم  باالحساف  ػػي الطاعػػ  كالكاجبػػات 

. 
قارنػػػػ  بػػػػيف الحمػػػػد كالذػػػػلر كجػػػػد محمػػػػد ابػػػػك زىػػػػرة اف لػػػػال الل ظ ػػػػيف ي الثيػػػػاف كبالم 

كيي ل اف : اه ي الثياف  ػػي معنػػى االحسػػاس بالنعمػػ  كالقيػػاـ بحقيػػا كيي ل ػػاف  ػػي القيػػاـ بحػػؽ 
المػػػنعـ اك بعبػػػارة ايػػػرل لي يػػػ  القيػػػاـ بحػػػؽ المػػػنعـ كالػػػهم يلػػػكف  ػػػي الذػػػلر الطاعػػػ  كالعمػػػؿ 

 اهلل  عالى كاليطكع المطلؽ لو  بارؾ ك عالى .كجعؿ الجكارح لليا  ي طاع  
كلػػنني بػػابي   51ةامػػا  ػػي الحمػػد  الػػهم يلػػكف ىػػك الانػػا  علػػى اهلل  عػػالى انػػا  مطلقػػا 

زىػػرة ثػػد صػػنؼ الحمػػد  ػػي طػػمف الجانػػب النظػػرم :  يمػػا صػػنؼ الذػػلر  ػػي طػػمف الجانػػب 
لػػى ك ػػؽ العملي ال طبيقي : كك ؽ ىها ال صنيؼ  لؿ ذلر مصحكب بحمػػد كلػػيس العلػػس ع

 ما  قدـ .
كبالنظر  ي اثكاؿ الم سريف  بيف لنػػا اف الجمػػا  الغ يػػر مػػف الم سػػريف ىػػـ مػػف  ػػرجو  

كبغػػض لدييـ ال رؽ بيف الحمد كالذلر كثليؿ منيـ مف درج المدح الى جانب الحمد كالذػػلر 
  52ةالنظػػػػر عػػػػف لي يػػػػ    سػػػػير هلػػػػؾ ال ػػػػرؽ : كثػػػػد لػػػػاف  ػػػػيمف هلرنػػػػا ابػػػػك القاسػػػػـ النيسػػػػابكرم

لػػؿ حامػػد ذػػالر كلػػيس لػػؿ كالبغػػكم الػػهم يػػرل اف   54ةكالراغػػب االصػػ ياني  53ةعانيكالسػػم
يلػػػكف  –لمػػػا هلػػػر ىػػػك  -ذػػػالر حامػػػدا ام اف الحمػػػد عنػػػده اعػػػـ مػػػف الذػػػلر : الف الحمػػػد 

 اضصري[: s1] التعليق



 11 

: كمػػف لػػاف   55ةبمعنى الذلر على النعم  كبمعنى الانا  : كالذلر ال يلكف اال على النعمػػ 
ذػػا و الػػهم مااػػؿ بػػيف الحمػػد كالمػػدح كبػػايف بػػيف الحمػػد علػػى ىػػها المػػهىب الزميذػػرم  ػػي ل

كالذػػلر جػػاعال الحمػػد جانبػػا نظريػػا  ػػي اللسػػاف  قػػط كامػػا الذػػلر  جعلػػو  ػػي طػػمف الجانػػب 
ىػػػك احػػػدل النظػػػرم كالعملػػػي ام بالقلػػػب كاللسػػػاف كعلػػػى ىػػػها االسػػػاس ابػػػت عنػػػده اف الحمػػػد 

ث جعػػؿ الحمػػد اعػػـ : علػػى يػػالؼ هلػػؾ لػػاف رام ابػػف عطيػػ  االندلسػػي حيػػ  56ةذعب الذػػلر
مػػف الذػػلر معلػػال هلػػؾ بػػاف الذػػلر انمػػا يلػػكف علػػى  عػػؿ جميػػؿ يسػػدل الػػى الذػػالر كذػػلره 
حمد ما : اما الحمد المجرد  يػػك انػػا  بصػػ ات المحمػػكد مػػف غيػػر اف يسػػدم ذػػيلا :  الحامػػد 

 .  57ةمف الناس ثسماف   الذالر كالماني بالص ات
م سػػػريف االيػػػريف ممػػػف ثػػػالكا بػػػاي الؼ كبػػػيف ىػػػهه االرا  ال ػػػي هلرنػػػا جػػػا ت اثػػػكاؿ ال 

كابػػف جػػزم   61ةكالقرطبػػي  59ةكال يػػر الػػرازم  58ةمعنى الحمد عف معنى الذػػلر لػػابف الجػػكزم
 .  66ةكابف عاذكر  65ةكالمراغي  64ةكااللكسي  63ةكابف لاير  62ةكابي حياف  61ةالللبي

و رام مغػػاير لمػػا كمف الجدير بالهلر انػػو امػػ   ريػػؽ ايػػر مالػػو االمػػاـ الطبػػرم لػػاف لػػ 
: كعلػػى ىػػها الػػرام ايطػػا ابػػك   67ةم راد ػػافهلرنػػا  يػػو اف الحمػػد كالذػػلر بمعنػػى كاحػػد كانيمػػا 

: كثػػد رجحػػو الذػػيخ محمػػكد ذػػالر بػػالقكؿ   68ةالعبػػاس المبػػرد كجع ػػر الصػػادؽ كال يركزابػػادم
 . 69ةافة الهم ثالو الطبرم اثكل حج  كاعرؽ عربي  مف الهيف ناثطكه  

رم حج  ثكلو ىها مف صح  ثػػكؿ القالػػؿ "الحمػػد هلل ذػػلرا"  بػػيف اف اىػػؿ كاس مد الطب 
المعر ػػ  بلغػػات العػػرب اليمنعػػكف الحلػػـ بصػػح  القػػكؿ السػػابؽ :  ينطػػؽ بالحمػػد  ػػي مكطػػك 
الذلر : كينطؽ بالذلر  ي مكطك الحمد : كلك لـ يصػػو هلػػؾ لمػػا جػػاز ثػػكؿ القالػػؿ "الحمػػد 

 .  71ةهلل ذلرا"
 –طرم ىها بانو دليؿ على يالؼ ما هىب اليػػو الف ثكلػػؾ كثد رد ابف عطي  ثكؿ ال 
 . 71ةذلرا انما يصصت بو الحمد انو على نعم  مف النعـ –لما هلر 
كالهم ي بيف لي اف ال رؽ بيف الحمد كالذلر مف حيث الباعث انما يلػػكف  ػػي جانػػب  

ا  ػػي مقابلػػ  الحمد ىك كجكب الانا  على اهلل  عالى انػػا  مطلقػػا : مػػا  ػػي الذػػلر  يلػػكف دالمػػ
الحمد كالمػػدح مػػف حيػػث النعـ ف كىها ما اس كحيناه مف لالـ ابي زىرة السابؽ  ي ا رؽ بيف 

 الباعث .
ى  ػػػي بعػػػض ػاهف  الػػػهم ي ػػػرجو لػػػدينا اف الحمػػػد كالذػػػلر يي ل ػػػاف مػػػف حيػػػث المعنػػػ 
ك لػػاد  -ا ىػػك مبػػيفػلمػػ –اف بيمػػا ػف حيػػث الباعػػث علػػى اال يػػػكمػػ –علػػى مػػا بينػػاه  –و ػجكانب
 ا ىها المدح ايطا .ػقي جميعيا  ي االحساس بالنعـ كيديؿ  ي لالمن ل 
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 لفظة "العالمين" :داللة ثالثا: 
ثصػػػر محمػػػد ابػػػك زىػػػرة داللػػػ  ل ظػػػ  "العػػػالميف" الػػػكاردة  ػػػي الػػػنص اللػػػريـ مػػػف سػػػكرة  

: كلانػػػػت حج ػػػػو  ػػػػي هلػػػػؾ بػػػػنف ل ظػػػػ   ال ا حػػػػ  علػػػػى العقػػػػال  مػػػػف المالللػػػػ  كاالنػػػػس كالجػػػػف
الـ ب  و الالـ كىهه االييػػرة يػػراد بيػػا لػػؿ مكجػػكد غيػػر اهلل  عػػالى :  ػػاها مػػا "العالميف" جمك ع

ام –لػػاف "عػػالمكف" بجمػػك المػػهلر العاثػػؿ اريػػد بيػػا العقػػال  ممػػف يلػػؽ اهلل  عػػالى : كاردؼ 
هلؾ بقكؿ ابف عباس رطي اهلل  عالى عنيمػػا ة العػػالمكف الجػػف كاالنػػس   كدليلػػو  –ابك زىرة 

الميف نػػػػهيرا     ػػػػال ينػػػػهر اال الجػػػػف كاالنػػػػس كالينػػػػهر الجبػػػػاؿ كال ثكلػػػػو  عػػػػالى ةة ليلػػػػكف للعػػػػ
انمػػػا يػػػن ي علػػػى العقػػػال  كالػػػهيف  –لمػػػا هلػػػر ابػػػك زىػػػرة  –االرطػػػكف كال غيرىػػػا :  االنػػػهار 

 .  72ةي صكر اللاير منيـ اك الي صكر لالماللل  : كل ظ العالميف يعميـ
 ػػػػػييـ ابػػػػػك العاليػػػػػ   كثػػػػػد ثػػػػػاؿ بيػػػػػها القػػػػػكؿ مػػػػػف ثبػػػػػؿ جمػػػػػك مػػػػػف العلمػػػػػا  كالم سػػػػػريف 
  78ةكاليػػػركم  77ةكالزجػػػاج  76ةكابػػػف ث بيػػػ   75ةكابكعبيػػػد  74ةكابػػػك جع ػػػر النحػػػاس  73ةالريػػػاحي

: كثػػػد لػػػاف مػػػف الحجػػػب ال ػػػي اع مػػػدىا ىػػػها   81ةكابػػػف مالػػػؾ  81ةكالزميذػػػرم  79ةكالسػػػمعاني
 ال ريؽ ما يا ي  

كسػػلـ نػػهير للجػػف كاالنػػس  ثكلػػو  عػػالى ةة ليلػػكف للعػػالميف نػػهيرا     يػػك صػػلى اهلل عليػػو -1
 .  82ةالنيـ الملل كف كليس لمف اليعقؿ

اف ل ظػػ  "العػػالميف" اسػػـ جمػػك لمػػف يعقػػؿ كلػػيس جمػػك عػػالـ ب ػػ و الػػالـ الف العػػالـ عػػاـ  -2
 .  83ةكالعالميف ياص

 .  84ةاف الهم يجمك باليا  كالنكف ىي ص ات العقال  اك ما  ي حلميا مف االعالـ -3
كثد يالؼ الجمك الهم هلرنا جمك مالو مػػف العلمػػا  ممػػف هىبػػكا الػػى اف داللػػ  ل ظػػ   

"العػػالميف"  ػػي سػػكرة ال ا حػػ   ذػػمؿ لػػؿ مكجػػكد  ػػي اللػػكف سػػكل اهلل  بػػارؾ ك عػػالى كثػػد لػػاف 
  87ةكابػػػػػػف ابػػػػػػي زمنػػػػػػيف  86ةكابػػػػػػك عبيػػػػػػدة  85ةمػػػػػػف اكلػػػػػػللـ العلمػػػػػػا  الحسػػػػػػف البصػػػػػػرم كث ػػػػػػادة

  92ةككالقرطبػػػػػي  91ةكال يػػػػر الػػػػرازم  91ةكابػػػػف عطيػػػػ   89ةيانيكالراغػػػػب االصػػػػ   88ةكالكاحػػػػدم
كابػػف   97ةكالسػػميف الحلبػػي  96ةكابػػف جػػزم الللبػػي  95ةكالنيسػػابكرم  94ةكالنسػػ ي  93ةكالبطػػاكم

: كثػػد   113ةكالقاسػػمي  112ةكااللكسػػي  111ةكالذػػكلاني  111ةكابػػك السػػعكد  99ةكالاعػػالبي  98ةلايػػر
 ن ي  اس دؿ ارباب ىها القكؿ بما ي
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النظالر القرآني  باع ماد   سير القرآف بالقرآف كهلؾ عنػػد ثكلػػو  عػػالى ةة ثػػاؿ  رعػػكف كمػػا  -1
 .  114ةاف لن ـ مكثنيف    رب العالميف : ثاؿ رب السماكات كاالرض كما بينيما

ما ركم عف ابف عباس رطي اهلل عنيما انػػو ثػػاؿ   ثػػاؿ جبريػػؿ لمحمػػد صػػلى اهلل عليػػو  -2
ثػػؿ "الحمػػد هلل رب العػػالميف" ثػػاؿ ابػػف عبػػاس  يقػػكؿ   ثػػؿ   الحمػػد هلل الػػهم  كسلـ   يا محمد

لو اليلؽ للو : السماكات لليف كمف  ييف كاالرطكف لليف كمف  ييف كما بيػػنيف ممػػا يعلػػـ 
 .  115ةكمما اليعلـ

 لػػهلؾ سػػمكا "العػػالميف" لظيػػكر ااػػر  –ب ػػ و العػػيف  –اف العالـ مذ ؽ مف العلـ كالعالم   -3
 .  116ة ييـ : كالنو دؿ على كجكد يالقو كصانعو  الصنع
لجميػػك   كالػػهم يبػػدك لػػي رجحانػػو اف داللػػ  ل ظػػ  "العػػالميف"  ػػي سػػكرة ال ا حػػ  ذػػامل 

عػػكالـ السػػماكات كاالرض النػػو لػػيس  ػػي السػػياؽ مػػا يػػدؿ علػػى ثصػػر ل ظػػ  "العػػالميف" علػػى 
لميف نػػهيرا     ػػاف كركد بعض مما  صدؽ عليو : امػػا مػػا كرد  ػػي ثكلػػو  عػػالى ةة ليلػػكف للعػػا

ل ظ  االنهار  ي سياؽ النص يجعؿ مف ل ظ  "العالميف" دال  على بعػػض ممػػا  صػػدؽ عليػػو 
الف االنػػهار اليلػػكف اال لمػػف يعقػػؿ كال اع قػػد اف مانعػػا يمنػػك مػػف اطػػالؽ اللػػؿ كارادة الجػػز  

 لعػػالميف"كىػػي "رب امنػػو :  طػػال عمػػا هلرنػػا  ػػاف النعػػكت االلييػػ  الػػكاردة  ػػي سػػكرة ال ا حػػ  
ك"الػػػرحمف" ك"الػػػرحيـ" ك"مالػػػؾ يػػػـك الػػػديف" لليػػػا جػػػا ت علػػػى سػػػبيؿ العمػػػـك كالذػػػمكؿ كبيػػػاف 
عظم  اليالؽ  بارؾ ك عالى كىك مػػا هىػػب اليػػو اصػػحاب ال ريػػؽ الاػػاني الػػهيف يػػال يـ محمػػد 

 ابك زىرة  ي زىرة ال  اسير .
اف الجمػػػك  ال يصػػيص  يػػػي دعػػكل بيػػػا حاجػػ  الػػػى الػػدليؿ  ػػػاف ثػػالكا  بكامػػا القالػػػؿ  

بػػػالكاك كالنػػػكف ييػػػ ص بػػػالعقال   انمػػػا هلػػػؾ لمػػػا  يػػػو مػػػف معنػػػى الكصػػػ ي  كىػػػي الداللػػػ  علػػػى 
 .  117ةمعنى العلـ اك اف يلكف جمعو على صيغ  مي ص  بالعقال   غليبا ليـ على غيرىـ

طػػػػد  رجيحنػػػػا ىػػػػها القػػػػكؿ بػػػػاف العػػػػالـ ىػػػػك الجػػػػنس مػػػػف اجنػػػػاس المكجػػػػكدات كاف عكي 
" اعؿ" ب  و العػػيف مذػػ قا مػػف العلػػـ اك مػػف العالمػػ  الف لػػؿ جػػنس  العرب ثد بن و على كزف

لو عالم   ميزه عف غيره  يك سبب العلـ بو  ال يي لط بغيره : كىػػها البنػػا  ميػػ ص بالداللػػ  
 .  118ةعلى اآلل   جعلكا العكالـ لاآلل  للعلـ بالصانك كىك اهلل  بارؾ ك عالى

 د واياك نستعين(( :رابعا: التكرار في قولو تعالى))اياك نعب
 بعد اف بيف محمد ابك زىرة ما ي علؽ بالنص اللريـ مف حيث المعنى ك قديـ  
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المعمكؿ على عاملو ك قديـ حؽ اهلل  بارؾ ك عالى علػػى حػػؽ العبػػاد كغيػػره : اردؼ هلػػؾ للػػو 
 الغاي  مف  لػػرار الل ػػظ "ايػػاؾ" مػػك ال علػػيف "نعبػػد" ك"نسػػ عيف" اه ارجػػك هلػػؾ ال لػػرار الػػى ببياف

ارادة اظيار ال بايف بينيما كاف العبادة حؽ اهلل  بارؾ ك عالى ك"االسػػ عان " حػػؽ يطلبػػو العبػػاد 
 .  119ة يصيص لهلؾ للو باهلل الكاحد االحد ال رد الصمد -لما هلر–كبال لرار ايطا 

كثد ارجك النحػػاس حلمػػ  ال لػػرار  ػػي "ايػػاؾ" الػػى ارادة ال كليػػد ذػػننيا  ػػي هلػػؾ ذػػنف   
: كرد  111ةبيف" مػػف ثػػكليـ   المػػاؿ بػػيف زيػػد كبػػيف عمػػرك كال ػػي يػػراد منيػػا ال كليػػدال لرار  ي "

بػػػػيف "ايػػػاؾ" ك"بػػػيف" باع بػػػار اف "بػػػػيف" اها اعيػػػدت اليػػػراد منيػػػػا اال الطبػػػرم القػػػكؿ بالمماالػػػ  
 .  111ةال لرار بؿ اف بيف اليصو منيا اف  ن رد باحد االسميف  ي حاؿ اث طاليا اانيف

جملػػػػ  القػػػػالليف اف المعػػػػاني المسػػػػ قاة مػػػػف اعػػػػادة "ايػػػػاؾ" مػػػػك  كثػػػػد لػػػػاف الطبػػػػرم  ػػػػي 
"نس عيف" اليملف اف  س قى اك   كا ر مك عػػدـ اعاد يػػا :  اعاد يػػا ىػػك اال صػػو كاالبلػػ  مػػف 

 .  112ةلالـ العرب
ك سػػػر ابكحيػػػاف االندلسػػػي هلػػػؾ ال لػػػرار بقػػػكؿ مجمػػػؿ  يػػػو اف يلػػػكف لػػػؿ مػػػف العبػػػادة  

لل اىمػػا مقصػػكد اف : كلل نصػػيص علػػى طلػػب االسػػ عان  كاالسػػ عان  ثػػد سػػيق ا  ػػي جمل ػػيف ك 
ىػػها ال لػػرار الصػػبو  ػػي اللػػالـ ايبػػار بطلػػب العػػكف دكف اف مػػف جػػؿ جاللػػو : كلػػك لػػـ يلػػف 

: كلػػػاف البػػػف القػػػيـ الجػػػكزم معنػػػى ثريػػػب ممػػػا هلرنػػػا  113ةيبػػػيف اك يعػػػيف مصػػػدر هلػػػؾ العػػػكف
  بػػػارؾ ك عػػػالى  ػػػاالمكر بارجػػػاع ال لػػػرار الػػػى ثػػػكة االث طػػػا  كاي صػػػاص لػػػال ال علػػػيف بػػػاهلل

 .  114ةم علق  بلؿ كاحد مف ال عليف
دليؿ علييػػػا الػػػكالػػػهم يبػػػدك لنػػػا جليػػػا مػػػف يػػػالؿ مػػػا سػػػبؽ اف ارادة ال كليػػػد اليػػػنيض  

 طػػال عػػف هلػػؾ  ػػاف ال كليػػد يػػراد مػػا لػػـ يلػػف الل ػػظ المللػػد معمػػكال ل عػػؿ ايػػر ك"ايػػاؾ" مػػك 
: امػػا كثػػد ان  ػػى القػػكؿ بال كليػػد   115ةليػػدا"نس عيف" معمكل  لو  ي االي  اللريم   ػػال  لػػكف  ك 

 قد  رجو القكؿ بارادة ال يصػػيص كالػػهم عليػػو جميػػكر الم سػػريف :  طػػال عػػف معػػاف ايػػرل 
     .لارادة ال بايف كايطاح مصدر العكف كغيرىا يملف اف  س قى مف هلؾ ال لرار 

    : داللة لفظة "اىدنا" :  خامسا
ةة اىػػػدنا الصػػػراط الي يػػػار  ػػػي ثكلػػػو  عػػػالى طػػػمف محمػػػد ابػػػك زىػػػرة اليدايػػػ  معنػػػى ا 

 عػػػدل بن سػػػو كلػػػـ ي عػػػد بػػػػ ة الػػػى اك اؿ   اه اف ةاي ػػػار   –لمػػػا هلػػػر  –المسػػػ قيـ    كلػػػهلؾ 
ي عػػػدل بن سػػػو كثػػػد كرد لػػػهلؾ  ػػػي ال نزيػػػؿ الحلػػػيـ  ػػػي ثكلػػػو  عػػػالى ةة كاي ػػػار مكسػػػى ثكمػػػو 
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ا  ػػػي ىػػػػداي ؾ الصػػػػراط يلػػػػكف   اىػػػدنا مي ػػػػارا لنػػػػسػػػبعيف رجػػػػال لميقا نػػػػا    كحينلػػػه  ػػػػالمعنى 
     .  116ةالمس قيـ
كثد حلى الم سركف مػػف غيػػر ابػػي زىػػرة مػػهاىب ايػػرل  ػػي بيػػاف داللػػ  ل ظػػ  "اىػػدنا"  

 ػػي الػػنص السػػابؽ :   سػػرىا جمػػك مػػنيـ بػػاف المػػراد منيػػا "اب نػػا" كنظيػػر هلػػؾ ثكلنػػا للقػػالـ ثػػـ 
  119ةالسػػػػمرثندمك   118ةكالزجػػػاج  117ةح ػػػى اعػػػكد اليػػػؾ ام اابػػػت ثالمػػػا : كىػػػك ثػػػكؿ الطبػػػرم

: كليـ  ػػي هلػػؾ جملػػ  مػػف االدلػػ    123ةكالنيسابكرم  122ةكالنس ي  121ةكالرازم  121ةكالسمعاني
 لاف  ي طمنيا  

ةة ربنػػػا ال ػػػزغ كركد نظػػػالر الل ظػػػ   ػػػي القػػػرآف اللػػػريـ  حمػػػؿ المعنػػػى ها ػػػو لقكلػػػو  عػػػالى  -1
 .  124ةثلكبنا بعد اه ىدي نا   

اهلل  عػػالى عنػػو انػػو ثػػاؿ ةة اىػػدنا الصػػراط المسػػ قيـ    مػػا ركم عػػف سػػيدنا علػػي رطػػي  -2
 .  125ةبمعنى اب نا
كابػػف   127ةكالقاسػػمي  126ةكعلػػى غيػػر ىػػدم المػػهىب السػػابؽ لػػاف الحػػا ظ ابػػف لايػػر 
كغيػػػرىـ ممػػػف رال اف المػػػراد باليدايػػػ   ػػػي الػػػنص اللػػػريـ ىػػػي الداللػػػ  كاالرذػػػاد   128ةعاذػػػكر

 اللياـ .كال عريؼ كالبياف كىداي  ال ك بؽ كا
كبيػػػػػالؼ مػػػػػا سػػػػػبؽ  سػػػػػر الزميذػػػػػرم كالذػػػػػكلاني "اىػػػػػدنا" بػػػػػاف المػػػػػراد منيػػػػػا  زدنػػػػػا  
:  يمػػا رجػػو ابػػف عطيػػ  المعنػػى القالػػؿ اف المػػراد منيػػا   اسػػللنا طريػػؽ الجنػػ   ػػي   129ةىدايػػ 

 .  131ةااليرة كثدمنا لو كامض بنا اليو
ا" بػػػدليؿ اف ىػػػهه كالػػػهم يبػػػدك لػػػي اف المعػػػاني السػػػابق  لليػػػا مػػػرادة مػػػف ل ظػػػ  "اىػػػدن 

   131ةالل ظ  كردت بجميك  لؾ المعاني  ي النصكص القرآني  كعلى النحك اال ي
ثكلو  عالى ةة الهم اعطى لؿ ذي  يلقو اـ ىدل    اه اف المراد باليدايػػ  ىنػػا ىػػك مػػا  -1

 مللؼ مف عقؿ ك طن  كمعارؼ طركري  .عـ جنسيا لؿ 
بكا العمػػػى علػػػى اليػػػدل    كىػػػي ىنػػػا ىدايػػػ  ثكلػػػو نعػػػالى ةة كامػػػا امػػػكد  يػػػديناىـ  اسػػػ ح -2

 البياف كال عريؼ لطريقي اليير كالذر .
 راد ىنا ىداي  ال ك يؽ كااللياـ ثكلو  عالى ةة يطؿ مف يذا  كييدم مف يذا     كالم -3
 ثكلو  عالى ةة الحمد هلل الهم ىدانا ليها    كىك ىداي  اىؿ الجن  الى الجن  . -4
الػػهيف ظلمػػكا كازكاجيػػـ كمػػا لػػانكا يعبػػدكف مػػف دكف اهلل  اىػػدكىـ  ثكلػػو  عػػالى ةةاحذػػركا -5

 الى صراط الجحيـ    كىك ىداي  اىؿ النار الى النار .
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كيظير لنا جليا مف يالؿ ما سبؽ اف االي يػػار الػػهم  للػػـ عنػػو محمػػد ابػػك زىػػرة ىػػك  
لمعنػػى لحديػػد لمعػػاني اليدايػػ  ال ػػي مػػر هلرىػػا : كاطالثػػو لل ظػػ  "اليدايػػ " دكف  ن يج  ح ميػػ  

المراد مػػف المعػػاني ال ػػي  صػػدؽ علييػػا ىػػك  ػػ و البػػاب امػػاـ الم نمػػؿ  لػػيعلـ اف المعػػاني ال ػػي 
 ح مليا الل ظ  لليا مرادة سكا  لانت  ابي ا اك  عري ػػا اك ارذػػادا اك  ك يقػػا اك اليامػػا اك بيانػػا 

الكصػػكؿ الػػى  يلػػكف االي يػػاراك مػػا الػػى هلػػؾ كلػػؿ اكللػػؾ باي يػػار اهلل  بػػارؾ ك عػػالى كبػػهلؾ 
 الصراط المس قيـ .

 
 الخاتمة

بعػػػد اف  ناكلنػػػػا االرا  ال ػػػي رجحيػػػػا اك اي ارىػػػا محمػػػػد ابػػػك زىػػػػرة  ػػػي سػػػػكرة ال ا حػػػػ  
بالبحث كال قصي مف يالؿ عرض اثكاؿ العلمػػا   ػػي  لػػؾ ال  سػػيرات كال ػػرجيو بينيػػا يلصػػنا 

 الى جمل  مف الن الب نكجزىا على النحك اآل ي  
 ن  ييا محمد ابك زىرة اىل و للملان  ال ي كصؿ الييا .اف البيل  ال ي نذ-1
 اال  اؽ ثالـ بيف اىؿ االسالـ على ثرآني  البسمل  اال مف اذ بيت عليو النصكص.-2
الػػهم كث نػػا عليػػو اف  قػػدير ال عػػؿ المحػػهكؼ  ػػي ال ا حػػ  يلػػكف بحسػػب الحػػاؿ اس صػػحابا -3

 للبرل  .
ادا منػػو ال ػػرادؼ انمػػا اال يػػاف بمعنيػػيف للػػؿ لػػـ يلػػف مػػر اف  جػػاكر صػػ  ي "الػػرحمف الػػرحيـ" -4

 منيما مدلكلو لما بينا.
اف الحمد كالذلر يي ل اف مػػف حيػػث المعنػػى  ػػي بعػػض جكانبػػو كمػػف حيػػث الباعػػث علػػى -5

 اال ياف بيما لما  صلناه .
 اف دالل  ل ظ  "العالميف" ذامل  لجميك عكالـ السماكات كاالرض .-6

 كااليرة ىك اىؿ ال قكل كاىؿ المغ رة . كهلل الحمد  ي االكلى          
    

  
 اليوامش

 .11الى ص3*ينظر لؿ ما ي علؽ بحيا و  ي مطلك   سير اه اف هلؾ ثد دكف مف  مو الطيب/ مف ص

 . 1/46ينظر  زىرة ال  اسير  -1
 .44 -1/43ينظر  المصدر ن سو  -2

 ق  762لحديث  ك ي سن  ةالزيلعي   ىك عبداهلل بف يكسؼ الزيلعي ابك محمد  قيو عالـ ا -3
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 . 4/147: كاالعالـ 417: كالبدر الطالك /188\2ينظر   الدرر اللامن       
 . 1/327نصب الراي  -4

 1/44زىرة ال  اسير -5

 1/44المصدر ن سو -6

 1/44المصدر ن سو -7

   45-1/44ينظر   المصدر ن سو -8

   4/111ينظر   صحيو مسلـ بذرح النككم-9

 8/311: كينظر  سنف ال رمهم مك  ح   االحكهم  2/57 ي ل اب الصالةسنف ابي داكد -11

 1/11: كاحلاـ القراف 22/277ينظر  مجمكع ال  اكل -11

ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة : بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ال لبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر                                                      -صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيو البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم -12
 : كاللذؼ عف كجكه   139كالبياف  ي عد آم القرآف /:  36ينظر  القطك كاالل ناؼ /-13

 . 1/51: كمعالـ ال نزيؿ  1/23القرا ات      

 .41-1/41ركح المعاني-14

 .  1/49ينظر  زىرة ال  اسير -15

 .1/51ينظر  جامك البياف-16

 . 1/45ينظر  اللذاؼ-17

 .  191  سير القراف العظيـ / -18

 . 146/ 1ينظر  ال حرير كال نكير  -19

 .1/61ينظر  المحرر الكجيز -21

 . 1/89:141م ا يو الغيب  -21

 . 1/126البحر المحيط  -22

 . 47/ 1ركح المعاني -23

 .53-1/52ينظر  زىرة ال  اسير  -24

 .54-1/53ينظر  المصدر ن سو  -25

 .1/124ينظر  جامك البياف  -26

 . 51-1/49ينظر  اللذاؼ  -27

 .1/63ينظر  المحرر الكجيز  -28

 .1/125ينظر  البحر المحيط -29

 .59/ 1ينظر  ركح المعاني -31

 .31-1/29ينظر    سير المراغي -31

 . 172-1/171ينظر  ال حرير كال نكير -32

 .1/3ينظر  اطكا  البياف -33

 محمد بف المس نير بف احمد : ابك علي : الذيير بقطرب : نحكم عالـ باالدب كاللغ -34
 : كانبا  الركاة 19/52  : ينظر  معجـ االدبا  216 ك ي سن  ة يرل رام المع زل      
 1/242كبغي  الكعاة 3/219     
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 . 1/53ينظر  معاني القراف للنحاس -35

 . 2/482ينظر  ثكاعد ال رجيو بيف الم سريف -36

 . 126/ 1ينظر    سير بف لاير  -37

 . 1/45:48ينظر  زىرة ال  اسير-38
 . 1/5ينظر    سير الطبرم  -39
 . 1/37كم ينظر    سير البغ – 41

 . 1/45ينظر  اللذاؼ  – 41

 . 1/65ينظر  المحرر الكجيز  -42

 /   .1ينظر  البحر المحيط  -43
 .  161/ 1ينظر  الجكاىر الحساف  -44

 . 153/ 1ينظر    سير بف لاير  -45

 .1/33ينظر  ركح المعاني  -46

 .32/ 1ينظر    سير المنار  -47

 . 135/ 1ال حرير كال نكير  ينظر  -48

 : كالجكاىر 1/126: كالبحر المحيط  1/65: كالمحررالكجيز  1/37 معالـ ال نزيؿينظر   -49
 . 1/161الحساف              

 . 153/ 1: ك  سير القرآف العظيـ  1/139السمرثندم   سير ينظر   -51

 . 57-1/55ينظر  زىرة ال  اسير-51
 . 79 /1  سير السمرثندم  -52

 . 1/35ينظر    سير القراف للسمعاني  -53

 . 1/131ينظر  الم ردات  ي غريب القرآف  -54

 . 1/52ينظر  معالـ ال نزيؿ  -55

   1/7ينظر  اللذاؼ  -56

 1/66ينظر  المحررالكجيز -57

 1/11ينظر  زاد المسير  -58

 .1/223ينظر  م ا يو الغيب -59

 .1/133ينظر  الجامك الحلاـ القرآف -61

 .44/ 1ال سييؿ لعلـك ال نزيؿ -61

 . 1/131ينظر  البحر المحيط  -62

 . 1/128ينظر    سير القرآف العظيـ  -63

 . 1/71ينظر  ركح المعاني  -64

 . 1/28ينظر    سير المراغي  -65

 .1/154ينظر  ال حرير كال نكير  -66

 .1/137ينظر  جامك البياف-67

 .1/299ينظر  القامكس المحيط -68
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 .1/138ينظر   عليؽ محمكد ذالر على الطبرم -69

 . 1/137ينظر  جامك البياف -71
 .1/66ينظر  المحررالكجيز -71

 . 59-1/58ينظر  زىرة ال  اسير  -72

 .  1/147: كالدرالمناكر 1/28: ك  سير ابف ابي حا ـ 1/145ينظر  جامك البياف -73

 .1/61ينظر  معاني القرآف للنحاس -74

 . 1/183للباب  ي علـك الل ابينظر  ا -75

 .1/12ينظر  زاد المسير -76

 .1/183ينظر  معاني القرآف كاعرابو للزجاج  -77

 .4/1319ينظر  الغريبيف  ي القرآف كالحديث -78

 .  1/36  سير القرآف -79

 .   1/8ينظر  اللذاؼ-81

 . 1/146ينظر    سير الجكاىر الحساف-81

 . 1/182: كاللباب  ي علـك الل اب 1/132حديثينظر  الغريبيف  ي القرآف كال-82

 .1/164ينظر    سير الاعالبي -83

 .1/9: كاللذاؼ1/61ينظر  معاني القرآف للنحاس-84

 . 1/183: كاللباب  ي علـك الل اب 1/36ينظر    سير القرآف للمعاني– 85

 .1/22ينظر  مجازالقرآف البي عبيدة – 86

 .1/118ابي زمنيف ينظر    سير القرآف العزيزالبف-87

 .1/66ينظر  الكسيط-88
 .344ينظر  الم ردات /-89
 .1/67ينظر  المحرر الكجيز -91
 . 1/138ينظر  م ا يو الغيب -91
 .1/138ينظر  الجامك الحلاـ القرآف -92
 .1/67ينظر    سير البيطاكم حاذي  ذيخ زاده-93
 . 1/67ينظر  مدارؾ ال نزيؿ  -94
 . 1/96غالب ال رثافينظر غرالب القرآف كر -95
 .1/45ينظر  ال سييؿ لعلـك ال نزيؿ -96
 .1/47ينظر  الدر المصكف -97
 .1/131ينظر    سير القرآف العظيـ-98
 . 1/164الجكاىر الحساف-99
 .1/22ينظر  ارذاد العقؿ السليـ -111
 .1/27ينظر    و القدير -111
 . 1/82ينظر  ركح المعاني-112
 .1/8ينظر  محاسف ال اكيؿ-113
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 .1/133كاطكا  البياف 1/27ك  و القدير 1/138الجامك الحلاـ القرآف -114
 .142/ 1: كالطبرم  ي جامك البياف 29/ 1ايرجو ابف ابي حا ـ  ي   سيره-115
 .33/ 1: كالجامك الحلاـ القرآف : كاطكا  البياف133/ 1ينظر    سير القرآف العظيـ -116
 .  1/27: ك  و القدير 1/31ينظر  مدارؾ ال نزيؿ للنس ي -117
 .    1/29ينظر    سير المراغي -118
 . 1/65زىرة ال  اسير ينظر  -119
 . 1/65معاني القرآف للنحاس ينظر  -111
 . 1/164جامك البياف ينظر  -111
: كمػػػػػػدارج  1/146: كالجػػػػػػامك الحلػػػػػػاـ القػػػػػػرآف 1/72: كالمحػػػػػػرر الػػػػػػكجيز 1/164المصػػػػػػدر ن سػػػػػػو ينظػػػػػػر  -112

 .   1/91كركح المعاني : 1/212: كاللباب  ي علـك الل اب 1/81السالليف
 . 1/143البحر المحيط ينظر  -113
 . 1/81مدارج السالليفينظر  -114
 . 1/91ينظر  ركح المعاني -115
 . 1/68ينظر  زىرة ال  اسير -116

 .1/65ينظر  جامك البياف -117
 . 1/49ينظر  معاني القرآف كاعرابو للزجاج -118
 . 1/82  بحر العلـك للسمرثندمينظر -119
 . 1/38ينظر    سير القرآف للسمعاني -121
 . 1/258ينظر  م ا يو الغيب -121
 .   1/32ينظر  مدارؾ ال نزيؿ للنس ي -122
 . 1/92ينظر  غرالب القرآف كرغالب ال رثاف للنيسابكرم -123
 . 1/93: كركح المعاني 2/11ينظر  م ا يو الغيب -124
 . 1/43ر العلـك للسمرثندمينظر  بح -125
 . 1/138ينظر    سير القرآف العظيـ -126
 . 2/21ينظر  محاسف ال نكيؿ -127
 . 1/189ينظر  ال حرير كال نكير -128
 . 1/29: ك  و القدير 1/67ينظر  اللذاؼ -129
 . 1/73ينظر  المحرر الكجيز -131
 . 5/313: كبصالر هكم ال مييز 2/35لد: كبدالك ال كا 538ينظر  الم ردات  ي غريب القرآف / -131

 المصادر والمراجع
 ػ القرآف اللريـ .

دار الل ػػب العلميػػ   -ارذاد العقؿ السليـ الى مزايػػا الل ػػاب اللػػريـ   البػػي السػػعكد العمػػادم  ػ
 ىػ .1419 – 1ط –بيركت  –
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 -يميػػ مل بػػ  ابػػف   –ػػػ اطػػكا  البيػػاف  ػػي ايطػػاح القػػرآف بػػالقرآف   محمػػد االمػػيف الذػػنقيطي 
 ىػ .1418 –القاىرة 

 ـ .1998 -3ط–دار العلـ للمالييف  –ػ االعالـ   يير الديف الزرللي 
 حقيػػؽ  محمػػد ابػػك  –ػ انباه الركاة على انباه النحػػاة   البػػي الحسػػف علػػي بػػف يكسػػؼ الق طػػي 

 -1ط -بيػػركت –كملسسػػ  الل ػػب الاقا يػػ   –القػػاىرة  –دار ال لػػر العربػػي  –ال طؿ ابراىيـ 
 ػ .ى1416

دار الل ػػػػب  – حقيػػػؽ  علػػػي معػػػكض كايػػػركف  –ػػػػ بحػػػر العلػػػـك   البػػػي الليػػػث السػػػمرثندم 
 ىػ .1413 -1ط –بيركت  –العلمي  

عػػػػػادؿ   حقيػػػػؽ  –ػػػػػ البحػػػػػر المحػػػػيط   لمحمػػػػػد بػػػػف يكسػػػػػؼ الذػػػػيير بػػػػػابي حيػػػػاف االندلسػػػػػي 
 ىػ .1413 -1ط –بيركت  –دار الل ب العلمي   –عبدالمكجكد كايركف 

 حقيػػؽ  معػػركؼ مصػػط ى رزيػػؽ كايػػركف  –  البػػي عبػػداهلل ابػػف ثػػيـ الجكزيػػ  ػ بػػدالك ال كالػػد 
 ىػ .1414 -1ط –بيركت  –دار اليير  –

 حقيػػػؽ  حسػػػيف بػػػف  –ػػػػ البػػػدر الطػػػالك بمحاسػػػف القػػػرف السػػػابك   لمحمػػػد بػػػف علػػػي الذػػػكلاني 
 ىػ .1419 -1ط –دمذؽ  –دار ال لر  –عبداهلل العمرم 

لمجػػػػػػد الػػػػػديف محمػػػػػػد بػػػػػف يعقػػػػػػكب  ػػػػػاب العزيػػػػػز   ػػػػػػ بصػػػػػالر هكم ال مييػػػػػػز  ػػػػػي لطػػػػػػالؼ الل
 بيركت . –المل ب  العلمي   – حقيؽ  محمد بف علي النجار  –ال يركزآبادم 

 حقيػػؽ  محمػػد ابػػك  –ػػػ بغيػػ  الكعػػاة  ػػي طبقػػات اللغػػكييف كالنحػػاة   لجػػالؿ الػػديف السػػيكطي 
 ىػ . 1419 –بيركت  –المل ب  العصري   –ال طؿ ابراىيـ 

مرلػػز  – حقيػػؽ  د.غػػانـ ثػػدكرم الحمػػد  –القػػرآف   البػػي عمػػرك الػػداني  ػػػ البيػػاف  ػػي عػػد آم
 ىػ . 1414 -1ط –اللكيت  –الميطكطات كال راث كالكاالؽ 

  كنس.  –دار سحنكف للنذر كال كزيك  –ال حرير كال نكير  لمحمد الطاىر بف عاذكر ػ 
 حقيؽ  محمػػد سػػالـ  –ػ ال سييؿ لعلـك ال نزيؿ  البي القاسـ محمد بف احمد بف جزم الللبي 

 ىػ .1415 – 1ط –بيركت  –دار الل ب العلمي   –ىاذـ 
دار الل ػػب  – حقيػػؽ  محمػػد عبػػدالقادر ذػػاىيف  –ػػػ   سػػير البيطػػاكم مػػك حاذػػي  ذػػيخ زاده 

 ىػ .1419 -1ط –بيركت  –العلمي  
 دار – حقيػػؽ  ياسػػر ابػػراىيـ كغنػػيـ عبػػاس غنػػيـ  –ػ   سػػير القػػرآف  البػػي المظ ػػر السػػمعاني 

 ىػ .1418 -1ط –الرياض  –الكطف 
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 حقيػػػؽ  حسػػيف بػػػف علاذػػػ   –ػػػ   سػػػير القػػرآف العزيػػػز  البػػي عبػػػداهلل محمػػػد بػػف ابػػػي زمنػػيف 
 ىػ .1423 -1ط –القاىرة  –دار ال اركؽ الحديا   –كمحمد مصط ى اللنز 

 حقيػػؽ  سػػامي بػػف محمػػد السػػالم   –ػ   سير القرآف العظيـ  البي ال دا  ابػػف لايػػر الدمذػػقي 
 ىػ .1422 -1ط –الرياض  –دار طيي   –
 - حقيػػؽ  اسػػعد محمػػد الطيػػب –  سػػير القػػرآف العظػػيـ  للحػػا ظ عبػػدالرحمف بػػف ابػػي حػػا ـ ػػػ 

 ىػ .1419 -2ط –مل ب  نزار مصط ى الباز 
 ىػ1415-3ط-بيركت–دارال لر–ػ ال  سير اللبير  ل ير الديف محمد بف عمر الرازم

الييلػػ  المصػػري  -هلل محمػػد بػػف احمػػد االنصػػارم القرطبػػيػ الجامك الحلػػاـ القػػرآف  البػػي عبػػدا
 ـ .1987-العام  للل اب

 حقيػػؽ  عبػػداهلل -ػ جػػامك البيػػاف عػػف  نكيػػؿ آم القػػرآف  البػػي جع ػػر محمػػد بػػف جريػػر الطبػػرم
 ىػ . 1422-1ط-القاىرة-مرلز ىجر للبحكث كالدراسات االسالمي -بف عبدالمحسف ال رلي

 حقيػػػػؽ علي محمػػػػد معػػػػكض -رآف  البػػػػي زيػػػػد الاعػػػػالبيالجػػػػكاىر الحسػػػػاف  ػػػػي   سػػػػير القػػػػػػػػػ 
 ىػ .1418-1ط-بيركت-دار احيا  ال راث العربي-كايركف

-ػ الدرر اللامن   ي اعياف المل  الاامن   لذياب الديف احمد بػػف علػػي بػػف حجػػر العسػػقالني
 القاىرة .-دار الل ب الحديا - حقيؽ محمد سيد جاد الحؽ

 -ملنػػػكف  الحمػػػد بػػػف يكسػػػ المعركؼ بالسػػػميف الحلبػػػيػػػػ الػػػدر المصػػػكف  ػػػي علػػػـك الل ػػػاب ال
 ىػ .1416-1ط-دمذؽ-دار القلـ- حقيؽ محمد احمد اليراط

 حقيؽ عبػػداهلل بػػف عبدالمحسػػف -ػ الدر المناكر  ي ال  سير بالمػػناكر  لجػػالؿ الػػديف السػػيكطي
 ىػ .1424 -1ط-القاىرة-مرلز ىجر للبحكث كالدراسات العربي  كاالسالمي -ال رلي
البػػي ال طػػؿ ذػػياب الػػديف محمػػكد  المعاني  ي   سػػير القػػرآف العظػػيـ كالسػػبك الماػػاني ػ ركح 
ىػػػ 1415 1ط-بيػػركت-دار الل ب العلمي -طبط ك صحيو علي عبدالبارم عطي -االلكسي

. 
المل ػػػػب -ػػػػػ زاد المسػػػػير  ػػػػي علػػػػـ ال  سػػػػير  البػػػػي ال ػػػػرج عبػػػػدالرحمف بػػػػف علػػػػي بػػػػف الجػػػػكزم

 ىػ .1417-4ط-االسالمي
 القاىرة.ه-دار ال لر العربي-لالماـ محمد احمد مصط ى ابك زىرة سير ػ زىرة ال  ا

 حقيؽ محمػػد محيػػي الػػديف -ػػػ سػػنف ابػػي داككد  البػػي داككد سػػليماف بػػف االذػػعث السجسػػ اني
 مل  الملرم  .-دار الباز-عبدالحميد
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 ػػب دار الل - حقيؽ زلريػػا عميػػرات-ػ غرالب القرآف كرغالب ال رثاف  لنظاـ الديف النيسابكرم
 ىػ .1416-1ط-بيركت-العلمي 

 حقيؽ احمػػػد  ريػػػد -البػػػي عبيػػػد احمػػػد بػػػف محمػػػد اليػػػركمػػػػ الغػػػريبيف  ػػػي القػػػرآف كالحػػػديث  
 ىػ .1419-1ط-مل  الملرم -مل ب  نزار مصط ى الباب-المزيدم

-ػ   و القدير الجامك بيف  نػػي الركايػػ  كالدرايػػ   ػػي علػػـ ال  سػػير  لمحمػػد بػػف علػػي الذػػكلاني
 ىػ .1416-1ط-يركتب-دار المعر  

 بيركت . –دار الجيؿ  -ػ القامكس المحيط لل يركزآبادم
 -دار الل ػػب العلميػػ - حقيؽ احمػػد  ريػػد المزيػػدم-ػػػ القطػػك كاالل نػػاؼ  البػػي جع ػػر النحػػاس

 ىػ .1423-1ط-بيركت
 -1ط-الريػػػػػاض-دار القلػػػػػـ-ػػػػػػ ثكاعػػػػػد ال ػػػػػرجيو عنػػػػػد الم سػػػػػريف  لحسػػػػػيف بػػػػػف علػػػػػي الحربػػػػػي

 ىػ .1417
حقػػالؽ ال نزيػػؿ كعيػػكف االثاكيػػؿ  ػػي كجػػكه ال نكيػػؿ  البػػي القاسػػـ محمػػكد بػػف  ػػػ اللذػػاؼ عػػف
 بيركت.-دار المعر  -عمر الزميذرم

 حقيػػؽ  محيػػي -اللذؼ عف كجكه القرا ات كعلليا كحججيػػا  لملػػي بػػف ابػػي طالػػب القيسػػيػ 
 ىػ .1418-5ط-بيركت-ملسس  الرسال -الديف رمطاف

 حقيػػػؽ  عػػػادؿ احمػػػد -ر بػػػف عػػػادؿ الحنبلػػػيػػػػ اللبػػػاب  ػػػي علػػػـك الل ػػػاب  البػػػي ح ػػػص عمػػػ
 ىػ .1419-1ط-بيركت-دار الل ب العلمي -عبدالمكجكد كايركف

ملسسػػ  - حقيػػؽ  محمػػد  ػػلاد سػػزليف-ال يمػػي ػػػ مجػػاز القػػرآف  البػػي عبيػػدة معمػػر بػػف المانػػى
 ىػ .1411-2ط-الرسال 

 ىػ .1398-1ط-بيركت-دار ال لر-اسف ال نكيؿ  لجماؿ الديف القاسميحػ م
 -حػػرر الػػكجيز  ػػي   سػػير الل ػػاب العزيػػز  البػػي محمػػد عبػػدالحؽ بػػف غالػػب بػػف عطيػػ ػػػ الم

 ىػ .1413-1ط-بيركت-دار الل ب العلمي - حقيؽ  عبدالسالـ عبدالذا ي محمد
-ملسسػػ  المي ػػار-مدارج السالليف بيف منازؿ اياؾ نعبد كاياؾ نسػػ عيف  البػػف ثػػيـ الجكزيػػ ػ 

 ىػ .1421-1ط-مصر
 حقيؽ يكسػػػؼ -لؽ ال نكيػػػؿ  البػػػي البرلػػػات عبػػػداهلل بػػػف احمػػػد النسػػػ يػػػػ مػػػدارؾ ال نزيػػػؿ كحقػػػا

 ىػ .1419-1ط-بيركت-دار الللـ الطيب-علي بديكم
 حقيؽ محمػػد عبػػداهلل النمػػر كعامػػاف -البغكمػ معالـ ال نزيؿ  البػػي محمػػد الحسػػيف بػػف مسػػعكد

 ىػ .1417-4ط-الرياض-دار طيب -جمع  حميري  كسليماف مسلـ الحرش
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 حقيػػؽ  عبػػدالجليؿ عبػػده -ف كاعرابػػو  البػػي اسػػحاؽ ابػػراىيـ بػػف السػػرم الزجػػاجمعػػاني القػػرآػػػ 
 ىػ .1418-1ط-بيركت-دار عالـ الل اب-ذلبي

مرلػػػز احيػػػا  - حقيؽ محمػػػد علػػػي الصػػػابكني-ػػػػ معػػػاني القػػػرآف اللػػػريـ  البػػػي جع ػػػر النحػػػاس
 ىػ .1419-1ط-مل  الملرم -جامع  اـ القرل-ال راث االسالمي

-دار احيػػا  ال ػػراث العربػػي-اع نػػا  مرجليكث-ثكت بػػف عبػػداهلل الحمػػكمػػػ معجػػـ االدبػػا   ليػػا
 بيركت .

 حقيؽ محمػػػد سػػػيد -ػػػػ الم ػػػردات  ػػػي غريػػػب القػػػرآف  لحسػػػيف بػػػف محمػػػد الراغػػػب االصػػػ ياني
 ىػ .1381-ط االييرة-مصر-مل ب  مصط ى البابي الحلبي-ليالف

 -دار الحػػػديث-يلعػػػيػػػػ نصػػػب الرايػػػ  الحاديػػػث اليدايػػػ   البػػػي محمػػػد عبػػػداهلل بػػػف يكسػػػؼ الز 
 القاىرة.

 حقيػػؽ  عػػادؿ احمػػد عبػػدالمكجكد -ػ الكسيط  ي   سير القرآف المجيػػد  البػػي الحسػػف الكاحػػدم
 ىػ .1415-1ط-بيركت-دار الل ب العلمي -كايركف

 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

The choices of explantions Mohammad Abe Zahrai For AL-

Fataha sura "analysis study" 

By; Omar Rahman Hameed AL-Araki 

Detartment of Arabic Language 

College of Basic Education 

The explanatizn of Abe Zahra has many probables and 

Choices make the nesearcher stops at explanation Science wherever 

he fiees amatter viffers with scientist . 

This Make the reisearcher discuss all this matter with prove for 

this reasom I take the explanation of Mohanmad Abe Zahra (Zahra 
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AL Tafaseer) as aresult I write a research titled (The Choices of 

Mohammad ABE Zahra explantions for AL Fatha sura "analysis 

study"  

The research plan consists of three requirementsi first require  

brief survey about Mohmmad ABE Zahra lifes . 

 Second require ;- His choices on AL Basnalla which consist 

two items ; first one;- estimation of onit verb on AL Basmalla .  

secnd ;-the sequence of "AL Rahman ,AL Raheem" abjectives 

Third requir is his choices for AL Fatha sura . This consist of 

four itens ;- first ; thanks, praise and connendation . second ;- AL 

Almeem prounonce meaning. Third;- The repeat of "Yak" prononce. 

Forth;- "AHudana" pronounce meaning. Finally, the conclusion of 

research results . . 

 
 


