مجل ددالل /

العدد الثاني والخمسون
2011

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

م.د.عمر رحمن حميد االركي
كمية التربية االساسية
جامعة ديالى

المقدمة

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد االميف كعمى آلو
الطيبيف الطاىريف كاصحابو المياميف
كبعد
اف البي زىرة في تفسيره ترجيحات كاختيارات كتعميالت تستكقؼ الباحث في
مر بمسألة تباينت فييا اقكاؿ العمماء
عمـ التفسير فقد كجدتو في غالب احيانو حيثما ّ
راح يرجح كيناقش كيشفع ذلؾ كمو بالدليؿ االمر الذم دفعني الف آخذ مف تفسيره
المكسكـ بػ(زىرة التفاسير) قد ار يتالءـ مع طبيعة البحث كحجمو فكاف عنكاف بحثي
ىذا (اختيارات محمد ابي زىرة التفسيرية في سكرة الفاتحة "دراسة تحميمية")
كقد اقتضت خطة البحث اف يككف عمى ثالثة مطالب  :المطمب االكؿ:
لمحة مكجزة عف حياة محمد ابي زىرة ،المطمب الثاني :اختياراتو في البسممة الذم
في ضمنو ثالث فقرات ،االكلى :قرآنية البسممة كالثانية :تقدير الفعؿ المحذكؼ في
البسممة كالثانية :اختياره في تتابع صفتي "الرحمف الرحيـ"  ،المطمب الثالث :
اختياراتو في سكرة الفاتحة كالذم في ضمنو خمس فقرات  :االكلى:النزكؿ المكي
لمفاتحة كالثانية:الحمد كالشكر كالمدح  ،كالثانية :داللة لفظة "العالميف" كالثالثة :اعادة
لفظة " ّاياؾ" كالرابعة :داللة لفظة "اىدنا"  ،ثـ خاتمة باىـ نتائج البحث كالحمد هلل اكال
كآخ ار .
الباحث
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المطمب االول

(*)

لمحة موجزة عن حياة ابي زىرة

اوال-اسمو ووالدتو ونشأتو العممية :

ىك االماـ محمد احمد مصطفى ابك زىرة  ،كلد في احدل مدف محافظة
الغربية كىي مدينة المحمة الكبرل في شير مارس مف سنة 1898ـ  ،مف اسرة دينية
تنسب الى كلي مف اكلياء اهلل تعالى ىك الشيخ مصطفى ابك زىرة الشيير بالششتاكم
الذم يزار ضريحو بمسجده ببمدة ششتا في مدينة المحمة الكبرل  ،ككالده ىك الشيخ
احمد مصطفى ابك زىرة مشيكر بالصالح كااللتزاـ بالديف الحنيؼ كمكارـ االخالؽ ،
ككالدتو حافظة لمقرآف الكريـ اذ كانت تراجع معو ما حفظ مف القرآف الكريـ قبؿ ذىابو
الى الشيخ في الكتاب  ،فحفظ محمد ابك زىرة القرآف الكريـ كلـ يتجاكز التاسعة مف
عمره اذ اشتير بالعمـ كالذكاء .
التحؽ في سنة 1913ـ بالجامع االحمدم في طنطا ثـ التحؽ في سنة
1916ـ بمدرسة القضاء الشرعي ،كمنح الدبمكـ العالي مف الخارج سنة

1927ـ

درس عمكـ العربية كعمكـ الشريعة في مكاطف شتى بيف ثانكية كجامعية كغيرىا .
كقد ّ

ثانيا -صفاتو:

كاف رحمو اهلل تعالى ابيض المكف جيير الصكت شديد الذكاء سريع البديية
منظما كحر الفكر راجح العقؿ  ،شديد االيماف بما يقكؿ ككاف متبح ار في الفقو
كاصكلو كعمكـ القرآف كتفسيره كخطيبا مفكىا كاصكليا متعمقا ككاف يمزج بيف العمـ
فخرج تالميذ عمماء اكفياء في جميع
كالشجاعة كمف ىنا كثر ركاده كعظـ قصاده ّ
انحاء العالـ .

ثالثا-مؤلفاتو :

اثرل محمد ابك زىرة المكتبة العربية كاالسالمية بمراجع عممية تناكليا العديد
مف الباحثيف بالبحث كالدراسة مف خالؿ عمؿ رسائؿ لمماجستير كاطاريح لمدكتكراه
في دكؿ اسالمية شتى ىذا فضال عف ترجمت العديد مف مؤلفاتو الى بعض المغات
االخرل مف غير العربية كمف اىـ مؤلفاتو :
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-2تاريخ الجدؿ

-3اصكؿ الفقو

-4احكاـ التركات كالمكاريث

5الجريمة في الفقو االسالمي -6االحكاؿ الشخصية -7محاضرات في الكقؼ -8
تاريخ الديانات القديمة -9محاضرات في النصرانية -10العقكبة في الفقو االسالمي
-11محاضرات في عقد الزكاج كآثاره -12تاريخ المذاىب االسالمية -13المعجزة
الكبرل -14االماـ الشافعي حياتو كعصره

-15االماـ ابكحنيفة حياتو كعصره

-16االماـ الصادؽ حياتو كعصره -17الممكية كنظرية العقد -18االماـ ابف حزـ
االندلسي حياتو كعصره

-19المجتمع االنساني في ظ ّؿ االسالـ

-20التكافؿ

االجتماعي في االسالـ  ،ىذ فضال عف مؤلفات كبحكث اخرل يضيؽ المقاـ بذكرىا
.

رابعا -وفاتو :
اعد محمد ابك زىرة سرادقا كبي ار صباح يكـ الجمعة المكافؽ

1974/4/12ـ

اماـ بيتو لمناقشة قضايا كبرل فعاينو ثـ عاد الى حجرة مكتبو كشرع في اكماؿ
تفسير سكرة النمؿ حتى اذاف الظير كاثناء نزكؿ فضيمتو حامال القمـ كالمصحؼ
مفتكحا عمى اخر ما كصؿ اليو في التفسير كايضا الكرؽ الذم بو كتب مف التفسير
تعثر رحمة اهلل تعالى عميو كسقط ساجدا عمى المصحؼ كعمى اكراؽ التفسير ثـ
فاضت ركحو الكريمة الى بارئيا اثناء اذاف المغرب ليككف السرداؽ الذم اقامو مكانا
لمعزاء لالماـ رحمو اهلل تعالى .

المطمب الثاني
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اختياراتو في البسممة

تباينت اقكاؿ العمماء كالمفسريف قي مسائؿ تتعمؽ بالبسممة كاف كاف ذلؾ التبايف

مبنيا عمى الخطأ احد طرفيو االمر الذم حدا بنا الف نقؼ عند اختيارات محمد ابي زىرة
في تفسير البسممة في سياؽ الحديث عف اختياتو في سكرة الفاتحة لمخالؼ القائـ بيف

الحاؽ البسممة بالفاتحة كعدـ الحاقيا مع االتفاؽ عمى قرآنيتيا اال في اقكؿ شاذة اليمتفت
الييا  ،فضال عف ذلؾ فاف البسممة اشتممت عمى الفاظ كجدت نفسيا في الفاتحة كعمى ىذا
االساس فاف المفسريف يقفكف عندىا حتى اذا ما جاؤىا في الفاتحة احالكا عمى كالميـ في

البسممة .

اوال  :قرآنية البسممة :

ذىب محمد ابك زىرة محاكيا االجماع الى اف البسممة جزء مف القرآف الكريـ كىي

فاصمة بيف السكر يؤتى بيا لتدؿ عمى االنتياء مف سكرة كاالبتداء بسكرة اخرل  ،كلـ يمتفت
الى الخالؼ حكؿ الحاقيا بالفاتحة كغيرىا مف السكر القرآنية سكل عرضو القكاؿ العمماء

مكتفيا بالقكؿ انيا قرآف يتمى كاف مف نتائج ذلؾ الخالؼ ظيكر خالؼ اخر حكؿ الجير

بيا في الصالة

()1

كىذا االخير لـ يكف البي زىرة اختيار فيو سكل قكلو اف البسممة ليست

آية مف غير الفاتحة كىك مظنة االجماع اما الحاقيا بالفاتحة فيذا ما لـ يطرقو

()2

سنضرب صفحا عف الخكض في مناقشتو .

لذلؾ

بقي اف نعرض القكاؿ العمماء في قرآنية الفاتحة لنناقش اختيار ابي زىرة السابؽ
في ضكئيا  ،فقد ذكر الزيمعي

()3

اف المذاىب في ككنيا مف القرآف ثالثة ( طرفاف ككسط ،

فالطرؼ االكؿ  :قكؿ مف يقكؿ انيا ليست مف القرآف اال في سكرة النمؿ كما قاؿ مالؾ

كطائفة مف الحنفية  ،كقالو بعض اصاب احمد مدعيا انو مذىبو اك ناقال لذلؾ راية عنو .
كالطرؼ الثاني المقابؿ لو قكؿ مف يقكؿ انيا آية مف كؿ سكرة اك بعض آية كما

ىك مشيكر عف الشافعي كمف كافقو  ،فقد نقؿ عنو انيا ليست مف اكائؿ السكر غير

الفانحة كامنا يفتتح بيا في السكرة تبركا بيا .

كالقكؿ الكسط  :انيا مف القرآف حيث كتبت  ،كانيا مع ذلؾ ليست مف السكر  ،بؿ
()4

كتبت آية في كؿ سكرة  ،ككذلؾ تتمى آيػة مفردة في اكائػؿ كؿ سكرة )
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كمف الجدير بالذكر انني عرضت لتقسيمات الزيمعي ىذه النني كجت الكثيريف مف

غيره قد كىمكا في تقسيماتيـ بؿ اف الخمط في عباراتيـ بات ظاى ار كذلؾ لما داخمكا بيف

قرآنية البسممة كبيف الحاقيا بالسكر الكريمة اك الجير بيا في الصالة كقد الأككف مبالغا اذا
ما قمت اف بعضيـ التبس عميو االمر الى الحد الذم اكصمو الى اف يدرج قراء البصرة

كالشاـ في ضمف الطائفة القائمة بعـ قرآنية البسممة كىك قكؿ مردكد جممة كتفصيال بؿ اف

الخكض في في ردكده مضيعة لمبحث العممي عمى اقؿ تقدير لكركد البسممة آية مف سكرة
النمؿ .

كقد اكرد محمد ابك زىرة قكؿ الطرؼ االكؿ بانو ( ينسب لالماـ مالؾ رضي اهلل

تبارؾ كتعالى عنو انيا ليست جزءا مف سكرة الفاتحة اك غيرىا )

()5

ثـ تعقبو بتصحيح

القرطبي لما نسب لالماـ بؿ ترجيح القرطبي لو  ،فنقؿ قكؿ القرطبي الذم فيو اف ( القرآف

كمو متكاتر  ،كالبسممة ليست متكاترة فال تعد مف القرآف كلكف تككف عالمة عمى انتياء

سكرة كابتداء سكرة اخرل )

()6

كىذا ما لـ يرتضو محمد ابك زىرة كرد بما نصو ( اف ذلؾ

القكؿ غريب عف القرآف كذلؾ الف البسممة متكاترة تكاتر كؿ اجزاء القرآف فمـ تثبت بحديث
احاد بؿ ثبتت بالقرآف نفسو فقد كتبت في مصحؼ عثماف كما قبمو كال تكاتر ابمغ مف ىذا

كما كاف لمشيخيف ابي بكر كعمر كذم النكريف كجميع الصحابة اف يدكنكا في المصحؼ

ما ليس مف القرآف )

()7

 ،ثـ تعقب ابك زىرة قكلو ىذا باف ادعاء االثبات بخبر االحاد

يقتضي ذكر ذلؾ الخبر كركاتو كمدل قكتيـ كضعفيـ كعددىـ كىذا ما لـ يحصؿ بالمرة

فقد ثبتت مقترنة بسكر القرآف الكريـ بؿ اف السكرة التي لـ تصدر بالبسممة – كىي التكبة
فحسب – انما ثبت عدـ تقدميا ليذه السكرة بالتكاتر أم انيا متكاترة بالذكر في كؿ سكرة

كمتكاترة بالسمب في سكرة كاحدة ،كاالبعد مف ذلؾ اف محمدا ابا زىرة قد شكؾ في نسبة ىذا

الرأم لالماـ مالؾ اماـ دار اليجرة  ،كفند ابك زىرة قكؿ القرطبي بعدـ قراءة البسممة في

العصكر االكلى مف كالـ القرطبي نفسو باف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاف يسر بيا كال

يجير كاف جمعا مف الصحابة رضي اهلل تعالى عنيـ قد قرأىا  ،مبينا –أم ابك زىرة – اف
()8

االمر امر الجير بيا ال امر تركيا

.

كالذم يبدك لي اف ىذا ما عميو المسممكف في مشارؽ االرض كمغاربيا اليخالفيـ

في ذلؾ اال مف اشتبيت عميو االحاديث اك ضؿ عف جادة الصكاب  ،كلنا اف نتتبع بعضا
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مف تمؾ االحاديث التي قد يقع فييا االشتباه في االستدالؿ بيا مجيبيف عنيا بما يبدك لنا

مناسبا عمى النحك االتي :

 -1الحديث القدسي الشريؼ الذم يركيو ابك ىريرة رضي اهلل تعالى عنو كفيو ( قسمت
()9

الصالة بيني كبيف عبدم  )...الحديث

اذ لـ يذكر فيو البسممة .

 -2حديث ابي ىريرة رضي اهلل تعالى عنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ انو قاؿ ( سكرة
ثالثكف آية شفعت لرجؿ حتى غفر لو (( تبارؾ الذم بيده الممؾ ))
( )11

– ثالثكف آية مف غير البسممة

()10

كىي – أم الممؾ

.

 -3حديث انس بف مالؾ رضي اهلل تعالى عنو قاؿ  ( :صميت خمؼ النبي صمى اهلل عميو
كسمـ كابي بكر كعمر كعثماف فمـ اسمع احدا منيـ يق أر (( بسـ اهلل الرحمف الرحيـ )) في
()12

اكؿ قراءة كال في اخرىا )

.

كلمتعقيب عمى االثار الثالثة نقكؿ  :انو ليس فييا ما ينفي قرآنية البسممة بؿ اف

الحديث االكؿ يسكقو القائمكف بعدـ الحاؽ البسممة بالفاتحة  ،كالحديث الثاني يكرده القائمكف
باف البسممة آية مستقمة التمحؽ بالسكر القرآنية بؿ يؤتى بيا لمفصؿ بينيا  ،اما الحديث

الثالث فيتعمؽ بالجير بيا في الصالة كذلؾ الينفي قرآنيتيا بؿ ىك االخر ايضا يساؽ دليال

عمى المذىب القائؿ اف البسممة آية مستقمة التمحؽ بالفاتحة كال غيرىا مف السكر القرآنية

بؿ يؤتى بيا لمداللة عمى بداية السكرة كنياية االخرل  ،كلاللكسي في ىذا الصدد قكؿ

سديد فيو اف ( التسمية مكتكبة بخط القرآف ككؿ ما ليس مف القرآف فانو غير مكتكب بخط
القرآف اال ترل انيـ منعكا كتابة اسامي السكر في المصحؼ كمنعكا مف العالمات عمى

االعشار كاالخماس كالغرض مف ذلؾ كمو اف يمنعكا اف يختمط بالقرآف ما ليس قرآف فمك لـ
()13

تكف التسمية مف القرآف لما كتبكىا بخط القرآف )

.

كال اعتقد اف المقاـ بو سعة لذكر تفصيالت اكثر عف القائميف

– بقرآنية البسممة كلكف نحيؿ عمى المصادر

()14

– اف صح التعبير

الف ارباب ىذا القكؿ ىـ عمماء السمؼ

كالخمؼ اال مف شذ عنيـ .

ثانيا  :تقدير الفعل المحذوف في البسممة :
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يرل محمد ابك زىرة اف الفعؿ المحذكؼ في البسممة يقدر عمى حسب ما نبتدئ بو

البسممة مستدال عمى ذلؾ باف البسممة يبتدئ بيا في كؿ امر ذم باؿ اخذا مف حديث

الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ( كؿ امر ذم باؿ لـ يبدأ فيو بسـ اهلل الرحمف الرحيـ فيك
()15

ابتر )

.

كقكؿ ابي زىرة ىذا ىك ما ذكره االماـ الطبرم بتفصيؿ اكثر باف الفعؿ المحذكؼ

في البسممة انما يقدر بحسب ما نبتدئ بو  ،فاف كانت البتداء التالكة فالتقدير  :اق أر بسـ
اهلل الرحمف الرحيـ كاف كانت لمقياـ اك القعكد اك سائر االفعاؿ االخرل فالتقدير اقكـ بسـ

اهلل كاقعد بسـ اهلل ككذلؾ االفعاؿ االخرل
()18

كثير في تفسيره

()16

كىك ما عميو الزمخشرم في كشافو

()19

كابف عاشكر في تحريره

()17

كابف

كغيرىـ .

فيما ذىب اخركف الى اف التقدير كاحد مع جميع االحكاؿ أم عمى تقدير ابتدئ

مستق ار اك ثابتا اك ابتدئ كحدىا كىك ما عميو ابف عطية
()22

االندلسي

()23

كااللكسي

كغيرىـ .

كالذم يبدك لي انو ليس مف فرؽ كبير

()20

كالرازم

()21

كابك حياف

– مف جية المعنى – فيما لك كاف التقدير

بحسب حاؿ الفعؿ اك انو عمى تقدير ( ابتدئ ) في كؿ االحكاؿ ألف في االمريف جيء
بالبسممة لمتبرؾ اال اننا نجد اف استصحاب البركة لما يككف التقدير بحسب الحاؿ اعـ

كاعظـ مف استصحابيا مع التقدير الثابت ( أم ابتدئ ) أم اننا لما نقكـ "بسـ اهلل" يعني
اف قيامنا كمو مصحكبا بالبسممة حتى بعد ابتدائو كىذ بخالؼ التقدير الثابت باالبتداء .

ثالثا  :اختياره في تعاقب صفتي " الرحمن الرحيم " :
اثار تجاكر صفتي"الرحمف" ك "الرحيـ " خالفا في المراد منيما بيف قائؿ بالترادؼ

بيف المعنييف كاخر بارادة معنى مستقؿ لكؿ منيما عف االخر .

فقد ذىب محمد ابك زىرة الى اف ىذيف الكصفيف مف اسماء اهلل الحسنى كصفاتو

كلكؿ منيما معنى قائـ بذاتو متفرد بو عف االخر  ،كليس البسممة اك سكرة الفاتحة ىما

المكضع الكحيد لكركد ىذيف المفظيف بؿ كرد المفظيف متجاكريف في اكؿ سكرة فصمت في

قكلو تعالى (( تنزيؿ مف الرحمف الرحيـ )) كفي سكرة الحشر (( ىك اهلل الذم الالو اال ىك
عالـ الغيب كالشيادة ىك الرحمف الرحيـ )) كقد ذكرت صفة "الرحمف" منفردة في نحك

ستيف مكضعا مف كتاب اهلل تعالى دكف اف تضاؼ الى شيء  ،اما صفة "الرحيـ" فقد
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ذكرت في نحك ثالثيف آية  ،كاف كركدىا ياتي دائما مضافا الى رحمتو سبحانو كتعالى
()24

بالعباد

.

كقد اكجز محمد ابك زىرة الفرؽ بيف الكصفيف مف خالؿ المكازنة بيف كركدىما في

نصكص التنزيؿ الحكيـ عمى النحك االتي :

 -1اف كصؼ الرحمف كصؼ ذاتي لمذات العمية ال يتعمؽ بفعؿ كال بشخص يذكر كلكنو
كصؼ هلل تعالى اك اسـ لو تعالى كمفظ الجاللة يشعر بالرحمة كلذلؾ يقكؿ العمماء اف

كممة "الرحمف" اسـ هلل تعالى كاما "الرحيـ" فيككصؼ هلل تعالى يتعمؽ برحمتو بالعباد كلذلؾ
يقترف كثي ار بالتكبة كالمغفرة .

 -2اف الرحمة في "الرحمف" اكثر مف "الرحيـ" كلذلؾ قالكا  :اف رحمة الرحمف ىي رحمتو
()25

بالكجكد كمو اما الرحيـ فمتعمؽ برحمتو بالمكمفيف

؟

كقد اختار الطبرم القكؿ باف "الرحمف" رحمف االخرة كالدنيا ك"الرحيـ" رحيـ

االخرة

()26

 ،كذكر الزمخشرم معنى قريبا مف ىذا المعنى كىك اف المبالغة في لفظة

"الرحمف" اكثر مف لفظة "الرحيـ" كنقؿ قكؿ القائميف اف "الرحمف" رحمف الدنيا كاالخرة

ك"الرحيـ" رحيـ الدنيا
()29

االندلسي

()27

 ،كعمى ىذا القكؿ ابف عطية
()30

.

كمثميـ قكؿ االلكسي

()28

كقريبا منو ابك حياف

كقد ذكر المراغي اف معنى الرحمف ىك المفيض لمنعـ المحسف عمى عباده بال

حصر كال نياية كاف ىذا المفظ خاص باهلل تعالى اما "الرحيـ" فيك الثابت لو صفة الرحمة

كالتي عنيا يككف االحساف  ،كانما جمع بينيما تبارؾ كتعالى ليبيف لعباده اف ربكبيتو ربكبية
()31

رحمة كاحساف الربكبية جبركت كقير

.

كذكر ابف عاشكر اف في كال الصفنيف داللة عمى المبالغة اال اف الجميكر ذىبكا

الى اف "الرحمف" ابمغ مف "الرحيـ" باعتبار اف زيادة المبنى تؤذف بزيادة المعنى كىك ما
عميو جميكر المحققيف مثؿ ابي عبيدة كابف جني كالزجاج  ،كىذا االمر

– كما ذكر ابف

عاشكر – قد افضى الى اشكاؿ مفاده اف مف شأف اىؿ البالغة في ترادؼ صفتيف اف

يتدرجكا مف االعـ الى االخص بخالؼ ما كرد في "الرحمف الرحيـ"  ،فجمع ابف عاشكر

االجكبة عمى ذلؾ باعتبار "الرحمف" اخص مف "الرحيـ" فتعقيب االكؿ بالثاني تعميـ بعد
تخصيص  ،كال يغني ذكر احدل الصفتيف عف ذكر االخرل كانما تقدـ "الرحمف" عمى

"الرحيـ" الف الصيغة الدالة عمى االتصاؼ الذاتي اكلى بالتقديـ في التكصيؼ مف الصيغة
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الدالة عمى كثرة متعمقاتيا  ،كقد ضعؼ ابف عاشكر قكؿ القائميف بداللة كال الصفتيف عمى

معنى كاحد
()33

العمماء

()32

.

 ،كقد اختار الشنقيطي ما ختاره الطبرم كنسبو الشنقيطي الى اكثر
()34

اما القائمكف بالترادؼ مف مثؿ قكؿ قطرب

الذم يرل انو جمع بينيما لمتككيد

()35

فقكليـ مردكد الف الترادؼ خالؼ االصؿ بؿ ذىب جماعة مف العمماء الى منع الترادؼ

في المغة كالقرآف

()36

 ،كقد رد ابف كثير القكؿ بارادة التككيد كاسمى التجاكر بيف المفظتيف
()37

الكريمتيف مف باب النعت بعد النعت

.

كمف خالؿ العرض السابؽ كمو يتبيف لنا اف تجاكر المفظتيف "الرحمف الرحيـ" لـ

يكف مرادا منو الترادؼ انما يراد مف ذلؾ االتياف بمعنييف يجمع بينيما قاسـ مشترؾ ىك

صفة الرحمة  ،كيفرؽ بينيما بسعة تمؾ الرحمة التي يشتمؿ عمييا كؿ مف المفظتيف

فػ"الرحمف" اعظـ رحمة مف "الرحيـ" .

المطمب الثالث
اختياراتو في سورة الفاتحة

اوال :النزول المكي لمفاتحة :

قطع محمد ابك زىرة بمكية نزكؿ سكرة الفاتحة مبينا انيا نزلت حيف فرضت الصالة

بمكة في االسراء كالمعراج  ،مشددا عمى انكار القكؿ بتعدد النزكؿ  ،معمال ذلؾ بانيا متى
()38

ما نزلت كانت كاجبة التالكة عمى جزء مف القرآف الكريـ كال حاجة الى تكرار نزكليا
كالقكؿ بمكية الفاتحة رأم الطبرم
()42

االندلسي

رضا

()47

()43

كابي حياف االندلسي

كابف عاشكر

()48

()39

كالبغكم

()44

كالثعالبي

()40

كالزمخشرم

()45

كابف كثير

()41

()46

كااللكسي

.

كابف عطية
كمحمد رشيد

 ،كدليميـ في ذلؾ اف اهلل تبارؾ كتعالى مف عمى رسكلو صمى

اهلل عميو كسمـ بقكلو جؿ جاللو(( كلقد اتيناؾ سبعا مف المثاني كالقرآف العظيـ )) كالمراد
منيا فاتحة الكتاب  ،كالمقطكع بو اف سكرة الحجر مكية كاال فمـ يكف ليمف عميو قبؿ
()49

نزكليا

.

اما ما ركم عف مجاىد انو قاؿ بمدنية الفاتحة  ،كما ذكره ابك الميث السمرقندم

بتضعيؼ نزكؿ الفاتحة بيف مكة كالمدينة  ،كؿ ذلؾ اقكاؿ ضعيفة اليقكـ الدليؿ عمييا ،
()50

كرام التنصيؼ كصفو ابف كثير بانو غريب جدا
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كبذلؾ يترجح مكية الفاتحة عمى ما سكاىا مف االقكاؿ لجممة مف االمكر  :اكليا:

اف االتفاؽ عمى مكية سكرة الفاتحة يكاد يككف مظنة اجماع بيف المفسريف  ،كثانييا  :اآلية

مف سكرة الحجر كالتي مر ذكرىا بالتفصيؿ  ،كثالثيا  :ىك انو –كما مر ايضا – لـ يحفظ
في االسالـ صالة مف غير الفاتحة  ،كالمعمكـ اف الصالة فرضت بمكة  ،كىذا ما قرره

محمد ابك زىرة في تفسيره .

ثانيا  :الحمد والشكر والمدح :

ترجح عند ابي زىرة اف ىذه الكممات الثالث تتالقى معانييا في جممتيا كتختمؼ

في دقتيا فػ ( الحمد ) كىك الثناء الكامؿ عمى االفعاؿ االختيارية كعمى مف تصدر عنو
ىذه االفعاؿ االختيارية سكاء كانت تجمب نفعا اك تدفع ضر ار .

ك( المدح) كىك الثناء عمى الصفات الذاتية كالشخصية الطيبة في امرئ ما  ،فيقاؿ

 :مدحت صفات فالف الطيبة كال يقاؿ حمدتيا .

كقد نظر محمد ابك زىرة في الفرؽ بيف المفظتيف الى الباعث في كؿ منيما فكجد

اف الباعث عمى الحمد اعماؿ االنعاـ كالخير كالباعث عمى المدح ىك الشخص كالذات .
اما الشكر فقد عرفو بانو امتالء النفس باالحساس بالنعمة كاندفاع النفس الى

الطاعة كالخضكع كالقياـ بحؽ المنعـ  ،كمقابمة تمؾ النعمة باالحساف في الطاعة كالكاجبات

.

كبالمقارنة بيف الحمد كالشكر كجد محمد ابك زىرة اف كال المفظتيف يتالقياف

كيختمفاف  ،اذ يتالقياف في معنى االحساس بالنعمة كالقياـ بحقيا كيختمفاف في القياـ بحؽ
المنعـ اك بعبارة اخرل كيفية القياـ بحؽ المنعـ كالذم يككف في الشكر الطاعة كالعمؿ

كجعؿ الجكارح كميا في طاعة اهلل تعالى كالخضكع المطمؽ لو تبارؾ كتعالى .
اما في الحمد فالذم يككف ىك الثناء عمى اهلل تعالى ثناء مطمقا

()51

ككأني بابي

زىرة قد صنؼ الحمد في ضمف الجانب النظرم  ،فيما صنؼ الشكر في ضمف الجانب

العممي التطبيقي  ،ككفؽ ىذا التصنيؼ فكؿ شكر مصحكب بحمد كليس العكس عمى كفؽ

ما تقدـ .

كبالنظر في اقكاؿ المفسريف تبيف لنا اف الجماء الغفير مف المفسريف ىـ مف ترجح

لدييـ الفرؽ بيف الحمد كالشكر كقميؿ منيـ مف درج المدح الى جانب الحمد كالشكر كبغض
النظر عف كيفية تفسير ذلؾ الفرؽ  ،كقد كاف فيمف ذكرنا ابك القاسـ النيسابكرم
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كالراغب االصفياني

كالبغكم الذم يرل اف كؿ حامد شاكر كليس كؿ

شاكر حامدا أم اف الحمد عنده اعـ مف الشكر  ،الف الحمد  -كما ذكر ىك
بمعنى الشكر عمى النعمة كبمعنى الثناء  ،كالشكر ال يككف اال عمى النعمة

()55

– يككف

 ،كمف كاف

عمى ىذا المذىب الزمخشرم في كشافو الذم ماثؿ بيف الحمد كالمدح كبايف بيف الحمد

كالشكر جاعال الحمد جانبا نظريا في المساف فقط كاما الشكر فجعمو في ضمف الجانب
النظرم كالعممي أم بالقمب كالمساف كعمى ىذا االساس ثبت عنده اف الحمد ىك احدل

شعب الشكر

()56

 ،عمى خالؼ ذلؾ كاف رأم ابف عطية االندلسي حيث جعؿ الحمد اعـ

مف الشكر معمال ذلؾ باف الشكر انما يككف عمى فعؿ جميؿ يسدل الى الشاكر كشكره

حمد ما  ،اما الحمد المجرد فيك ثناء بصفات المحمكد مف غير اف يسدم شيئا  ،فالحامد
()57

مف الناس قسماف  :الشاكر كالمثني بالصفات

.

كبيف ىذه االراء التي ذكرنا جاءت اقكاؿ المفسريف االخريف ممف قالكا باختالؼ

معنى الحمد عف معنى الشكر كابف الجكزم
()61

الكمبي

()62

كابي حياف

()63

كابف كثير

()58

كالفخر الرازم
()64

كااللكسي

()59

()65

كالمراغي

كالقرطبي

()60

كابف جزم

()66

كابف عاشكر

.

كمف الجدير بالذكر انو ثمة فريؽ اخر مثمو االماـ الطبرم كاف لو رأم مغاير لما

ذكرنا فيو اف الحمد كالشكر بمعنى كاحد كانيما مترادفاف

العباس المبرد كجعفر الصادؽ كالفيركزابادم

()68

()67

 ،كعمى ىذا الرأم ايضا ابك

 ،كقد رجحو الشيخ محمكد شاكر بالقكؿ

اف( الذم قالو الطبرم اقكل حجة كاعرؽ عربية مف الذيف ناقضكه )(.)69

كاستمد الطبرم حجة قكلو ىذا مف صحة قكؿ القائؿ "الحمد هلل شك ار" فبيف اف اىؿ

المعرفة بمغات العرب اليمنعكف الحكـ بصحة القكؿ السابؽ  ،فينطؽ بالحمد في مكضع

الشكر  ،كينطؽ بالشكر في مكضع الحمد  ،كلك لـ يصح ذلؾ لما جاز قكؿ القائؿ "الحمد
()70

هلل شك ار"

.

كقد رد ابف عطية قكؿ الطرم ىذا بانو دليؿ عمى خالؼ ما ذىب اليو الف قكلؾ

كما ذكر – شك ار انما خصصت بو الحمد انو عمى نعمة مف النعـ(.)71

كالذم يتبيف لي اف الفرؽ بيف الحمد كالشكر مف حيث الباعث انما يككف في جانب

الحمد ىك كجكب الثناء عمى اهلل تعالى ثناء مطمقا  ،ما في الشكر فيككف دائما في مقابمة

النعـ كىذا ما استكحيناه مف كالـ ابي زىرة السابؽ في الفرؽ بيف الحمد كالمدح مف حيث

الباعث .
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اذف فالذم يترجح لدينا اف الحمد كالشكر يختمفاف مف حيث المعنػى في بعض

جكانبػو – عمى ما بيناه – كمػف حيث الباعث عمى االتيػاف بيما – كمػا ىك مبيف -كتكاد
تمتقي جميعيا في االحساس بالنعـ كيدخؿ في كالمنػا ىذا المدح ايضا .

ثالثا :داللة لفظة "العالمين" :
قصر محمد ابك زىرة داللة لفظة "العالميف" الكاردة في النص الكريـ مف سكرة

الفاتحة عمى العقالء مف المالئكة كاالنس كالجف  ،ككانت حجتو في ذلؾ بأف لفظة

"العالميف" جمع عالـ بفتح الالـ كىذه االخيرة يراد بيا كؿ مكجكد غير اهلل تعالى  ،فاذا ما
–أم

كاف "عالمكف" بجمع المذكر العاقؿ اريد بيا العقالء ممف خمؽ اهلل تعالى  ،كاردؼ

ابك زىرة – ذلؾ بقكؿ ابف عباس رضي اهلل تعالى عنيما ( العالمكف الجف كاالنس ) كدليمو

قكلو تعالى (( ليككف لمعالميف نذي ار )) فال ينذر اال الجف كاالنس كالينذر الجباؿ كال
االرضكف كال غيرىا  ،فاالنذار – كما ذكر ابك زىرة

– انما يأتي عمى العقالء كالذيف
()72

يتصكر الكثير منيـ اك اليتصكر كالمالئكة  ،كلفظ العالميف يعميـ

.

كقد قاؿ بيذا القكؿ مف قبؿ جمع مف العمماء كالمفسريف فييـ ابك العالية

الرياحي

()73

كالسمعاني

()74

كابك جعفر النحاس

()79

كالزمخشرم

الفريؽ ما ياتي :

()80

كابكعبيد

كابف مالؾ

()81

()75

كابف قتبية

()76

كالزجاج

()77

كاليركم

()78

 ،كقد كاف مف الحجج التي اعتمدىا ىذا

 -1قكلو تعالى (( ليككف لمعالميف نذي ار )) فيك صمى اهلل عميو كسمـ نذير لمجف كاالنس
()82

النيـ المكمفكف كليس لمف اليعقؿ

.

 -2اف لفظة "العالميف" اسـ جمع لمف يعقؿ كليس جمع عالـ بفتح الالـ الف العالـ عاـ
()83

كالعالميف خاص

.

()84

 -3اف الذم يجمع بالياء كالنكف ىي صفات العقالء اك ما في حكميا مف االعالـ

.

كقد خالؼ الجمع الذم ذكرنا جمع مثمو مف العمماء ممف ذىبكا الى اف داللة لفظة

"العالميف" في سكرة الفاتحة تشمؿ كؿ مكجكد في الككف سكل اهلل تبارؾ كتعالى كقد كاف
مف اكلئكـ العمماء الحسف البصرم كقتادة

كالكاحدم

()88

كالراغب االصفياني

()89

()85

كابف عطية

كابك عبيدة
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كالبضاكم

كثير

()98

()93

كالنسفي

كالثعالبي

()99

()94
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كالنيسابكرم

كابك السعكد

استدؿ ارباب ىذا القكؿ بما يأتي :

()95

()100

كابف جزم الكمبي

كالشككاني

()101

()96

كااللكسي

كالسميف الحمبي

()102

كالقاسمي

()97

()103

كابف

 ،كقد

 -1النظائر القرآنية باعتماد تفسير القرآف بالقرآف كذلؾ عند قكلو تعالى (( قاؿ فرعكف كما
()104

رب العالميف  ،قاؿ رب السماكات كاالرض كما بينيما اف كنتـ مكقنيف ))

.

 -2ما ركم عف ابف عباس رضي اهلل عنيما انو قاؿ  :قاؿ جبريؿ لمحمد صمى اهلل عميو
كسمـ  :يا محمد قؿ "الحمد هلل رب العالميف" قاؿ ابف عباس فيقكؿ  :قؿ  :الحمد هلل الذم

لو الخمؽ كمو  ،السماكات كميف كمف فييف كاالرضكف كميف كمف فييف كما بينيف مما يعمـ
()105

كمما اليعمـ

.

 -3اف العالـ مشتؽ مف العمـ كالعالمة – بفتح العيف – فمذلؾ سمكا "العالميف" لظيكر اثر
()106

الصنعة فييـ  ،كالنو دؿ عمى كجكد خالقو كصانعو

.

كالذم يبدك لي رجحانو اف داللة لفظة "العالميف" في سكرة الفاتحة شاممة لجميع

عكالـ السماكات كاالرض النو ليس في السياؽ ما يدؿ عمى قصر لفظة "العالميف" عمى
بعض مما تصدؽ عميو  ،اما ما كرد في قكلو تعالى (( ليككف لمعالميف نذي ار )) فاف كركد

لفظة االنذار في سياؽ النص يجعؿ مف لفظة "العالميف" دالة عمى بعض مما تصدؽ عميو
الف االنذار اليككف اال لمف يعقؿ كال اعتقد اف مانعا يمنع مف اطالؽ الكؿ كارادة الجزء

منو  ،فضال عما ذكرنا فاف النعكت االليية الكاردة في سكرة الفاتحة كىي "رب العالميف"

ك"الرحمف" ك"الرحيـ" ك"مالؾ يكـ الديف" كميا جاءت عمى سبيؿ العمكـ كالشمكؿ كبياف

عظمة الخالؽ تبارؾ كتعالى كىك ما ذىب اليو اصحاب الفريؽ الثاني الذيف خالفيـ محمد

ابك زىرة في زىرة التفاسير .

كاما القائؿ بالتخصيص فيي دعكل بيا حاجة الى الدليؿ فاف قالكا  :اف الجمع

بالكاك كالنكف يختص بالعقالء فانما ذلؾ لما فيو مف معنى الكصفية كىي الداللة عمى

()107

معنى العمـ اك اف يككف جمعو عمى صيغة مختصة بالعقالء تغميبا ليـ عمى غيرىـ
كيعضد ترجيحنا ىذا القكؿ باف العالـ ىك الجنس مف اجناس المكجكدات كاف

.

العرب قد بنتو عمى كزف "فاعؿ" بفتح العيف مشتقا مف العمـ اك مف العالمة الف كؿ جنس

لو عالمة تميزه عف غيره فيك سبب العمـ بو فال يختمط بغيره  ،كىذا البناء مختص بالداللة
()108

عمى اآللة فجعمكا العكالـ كاآللة لمعمـ بالصانع كىك اهلل تبارؾ كتعالى
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رابعا :التكرار في قولو تعالى((اياك نعبد واياك نستعين)) :

بعد اف بيف محمد ابك زىرة ما يتعمؽ بالنص الكريـ مف حيث المعنى كتقديـ

المعمكؿ عمى عاممو كتقديـ حؽ اهلل تبارؾ كتعالى عمى حؽ العباد كغيره  ،اردؼ ذلؾ كمو

ببياف الغاية مف تكرار المفظ "اياؾ" مع الفعميف "نعبد" ك"نستعيف" اذ ارجع ذلؾ التكرار الى

ارادة اظيار التبايف بينيما كاف العبادة حؽ اهلل تبارؾ كتعالى ك"االستعانة" حؽ يطمبو العباد
()109

كبالتكرار ايضا –كما ذكر -تخصيص لذلؾ كمو باهلل الكاحد االحد الفرد الصمد

كقد ارجع النحاس حكمة التكرار في "اياؾ" الى ارادة التككيد شأنيا في ذلؾ شأف

.

التكرار في "بيف" مف قكليـ  :الماؿ بيف زيد كبيف عمرك كالتي يراد منيا التككيد ( ،)110كرد
الطبرم القكؿ بالمماثمة بيف "اياؾ" ك"بيف" باعتبار اف "بيف" اذا اعيدت اليراد منيا اال
( )111

التكرار بؿ اف بيف اليصح منيا اف تنفرد باحد االسميف في حاؿ اقتضائيا اثنيف
كقد كاف الطبرم في جممة القائميف اف المعاني المستقاة مف اعادة "اياؾ" مع

.

"نستعيف" اليمكف اف تستقى اك تتكافر مع عدـ اعادتيا  ،فاعادتيا ىك االفصح كاالبمغ مف
( )112

كالـ العرب

.

كفسر ابكحياف االندلسي ذلؾ التكرار بقكؿ مجمؿ فيو اف يككف كؿ مف العبادة

كاالستعانة قد سيقتا في جممتيف ككمتاىما مقصكدتاف  ،كلمتنصيص عمى طمب االستعانة

مف جؿ جاللو  ،كلك لـ يكف ىذا التكرار الصبح في الكالـ اخبار بطمب العكف دكف اف

يبيف اك يعيف مصدر ذلؾ العكف ( ،)113ككاف البف القيـ الجكزم معنى قريب مما ذكرنا
بارجاع التكرار الى قكة االقتضاء كاختصاص كال الفعميف باهلل تبارؾ كتعالى فاالمكر
( )114

متعمقة بكؿ كاحد مف الفعميف

.

كالذم يبدك لنا جميا مف خالؿ ما سبؽ اف ارادة التككيد الينيض الدليؿ عمييا

فضال عف ذلؾ فاف التككيد يراد ما لـ يكف المفظ المؤكد معمكال لفعؿ اخر ك"اياؾ" مع
"نستعيف" معمكلة لو في االية الكريمة فال تككف تككيدا

( )115

 ،اما كقد انتفى القكؿ بالتككيد

فقد ترجح القكؿ بارادة التخصيص كالذم عميو جميكر المفسريف  ،فضال عف معاف اخرل
يمكف اف تستقى مف ذلؾ التكرار كارادة التبايف كايضاح مصدر العكف كغيرىا .

خامسا :داللة لفظة "اىدنا" :
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ضمف محمد ابك زىرة اليداية معنى االختيار في قكلو تعالى (( اىدنا الصراط

المستقيـ )) كلذلؾ – كما ذكر – تعدل بنفسو كلـ يتعد بػ ( الى اك اؿ ) اذ اف (اختار)
يتعدل بنفسو كقد كرد كذلؾ في التنزيؿ الحكيـ في قكلو تعالى (( كاختار مكسى قكمو

سبعيف رجال لميقاتنا )) كحينئذ فالمعنى يككف  :اىدنا مختا ار لنا في ىدايتؾ الصراط
( )116

المستقيـ

.

كقد حكى المفسركف مف غير ابي زىرة مذاىب اخرل في بياف داللة لفظة "اىدنا"

في النص السابؽ  ،ففسرىا جمع منيـ باف المراد منيا "ثبتنا" كنظير ذلؾ قكلنا لمقائـ قـ
حتى اعكد اليؾ أم اثبت قائما  ،كىك قكؿ الطبرم
()120

كالسمعاني

كالرازم

()121

كاف في ضمنيا :

كالنسفي

()122

كالنيسابكرم

( )117

()123

كالزجاج

( )118

كالسمرقندم

( )119

 ،كليـ في ذلؾ جممة مف االدلة

 -1كركد نظائر المفظة في القرآف الكريـ تحمؿ المعنى ذاتو كقكلو تعالى (( ربنا التزغ
()124

قمكبنا بعد اذ ىديتنا ))

.

 -2ما ركم عف سيدنا عمي رضي اهلل تعالى عنو انو قاؿ (( اىدنا الصراط المستقيـ ))
()125

بمعنى ثبتنا

.

كعمى غير ىدم المذىب السابؽ كاف الحافظ ابف كثير

عاشكر

()128

()126

كالقاسمي

()127

كغيرىـ ممف رال اف المراد باليداية في النص الكريـ ىي الداللة كاالرشاد

كابف

كالتعريؼ كالبياف كىداية التكفبؽ كااللياـ .

كبخالؼ ما سبؽ فسر الزمخشرم كالشككاني "اىدنا" باف المراد منيا :زدنا
()129

ىداية

 ،فيما رجح ابف عطية المعنى القائؿ اف المراد منيا  :اسمكنا طريؽ الجنة في
()130

االخرة كقدمنا لو كامض بنا اليو

.

كالذم يبدك لي اف المعاني السابقة كميا مرادة مف لفظة "اىدنا" بدليؿ اف ىذه

المفظة كردت بجميع تمؾ المعاني في النصكص القرآنية كعمى النحك االتي(:)131
 -1قكلو تعالى (( الذم اعطى كؿ شيء خمقو ثـ ىدل )) اذ اف المراد باليداية ىنا ىك ما
عـ جنسيا كؿ مكمؼ مف عقؿ كفطنة كمعارؼ ضركرية .

 -2قكلو نعالى (( كاما ثمكد فيديناىـ فاستحبكا العمى عمى اليدل )) كىي ىنا ىداية
البياف كالتعريؼ لطريقي الخير كالشر .

 -3قكلو تعالى (( يضؿ مف يشاء كييدم مف يشاء )) كالمراد ىنا ىداية التكفيؽ كااللياـ
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 -4قكلو تعالى (( الحمد هلل الذم ىدانا ليذا )) كىك ىداية اىؿ الجنة الى الجنة .

 -5قكلو تعالى ((احشركا الذيف ظممكا كازكاجيـ كما كانكا يعبدكف مف دكف اهلل فاىدكىـ
الى صراط الجحيـ )) كىك ىداية اىؿ النار الى النار .

كيظير لنا جميا مف خالؿ ما سبؽ اف االختيار الذم تكمـ عنو محمد ابك زىرة ىك

نتيجة حتمية لمعاني اليداية التي مر ذكرىا  ،كاطالقو لمفظة "اليداية" دكف تحديد لممعنى
المراد مف المعاني التي تصدؽ عمييا ىك فتح الباب اماـ المتأمؿ ليعمـ اف المعاني التي

تحتمميا المفظة كميا مرادة سكاء كانت تثبيتا اك تعريفا اك ارشادا اك تكفيقا اك الياما اك بيانا

اك ما الى ذلؾ ككؿ اكلئؾ باختيار اهلل تبارؾ كتعالى كبذلؾ االختيار يككف الكصكؿ الى
الصراط المستقيـ .

الخاتمة
بعد اف تناكلنا االراء التي رجحيا اك اختارىا محمد ابك زىرة في سكرة الفاتحة

بالبحث كالتقصي مف خالؿ عرض اقكاؿ العمماء في تمؾ التفسيرات كالترجيح بينيا خمصنا

الى جممة مف النتائج نكجزىا عمى النحك اآلتي :

 -1اف البيئة التي نشأ فييا محمد ابك زىرة اىمتو لممكانة التي كصؿ الييا .
 -2االتفاؽ قائـ بيف اىؿ االسالـ عمى قرآنية البسممة اال مف اشتبيت عميو النصكص.
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 -3الذم كقفنا عميو اف تقدير الفعؿ المحذكؼ في الفاتحة يككف بحسب الحاؿ استصحابا
لمبركة .

-4اف تجاكر صفتي "الرحمف الرحيـ" لـ يكف مرادا منو الترادؼ انما االتياف بمعنييف لكؿ
منيما مدلكلو كما بينا.

 -5اف الحمد كالشكر يختمفاف مف حيث المعنى في بعض جكانبو كمف حيث الباعث عمى
االتياف بيما كما فصمناه .

-6اف داللة لفظة "العالميف" شاممة لجميع عكالـ السماكات كاالرض .

كهلل الحمد في االكلى كاالخرة ىك اىؿ التقكل كاىؿ المغفرة .

اليوامش
* ينظر كؿ ما يتعمؽ بحياتو في مطمع تفسير اذ اف ذلؾ قد دكف مف فمو الطيب /مف

ص3الى ص .11

 -1ينظر :زىرة التفاسير . 46/1

 -2ينظر :المصدر نفسو .44 -43/1
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 -3الزيمعي  :ىك عبداهلل بف يكسؼ الزيمعي ابك محمد فقيو عالـ الحديث تكفي سنة
(762ق)

ينظر  :الدرر الكامنة  ،188\2كالبدر الطالع  ،407/كاالعالـ . 147/4

-4نصب الراية . 327/1
-5زىرة التفاسير 44/1

-6المصدر نفسو 44/1
-7المصدر نفسو 44/1

-8ينظر  :المصدر نفسو 45-44/1
-9ينظر  :صحيح مسمـ بشرح النككم101/4

-10سنف ابي داكد في كتاب الصالة  ، 57/2كينظر :سنف الترمذم مع تحفة االحكذم
300/8

-11ينظر :مجمكع الفتاكل  ،277/22كاحكاـ القراف 11 /1

-12صحيح البخارم -كتاب صفة الصالة  ،باب ما يقكلو بعد التكبير
-13ينظر :القطع كاالئتناؼ  ، 36/كالبياف في عد آم القرآف  ، 139 /كالكشؼ عف كجكه
القراءات  ، 23/1كمعالـ التنزيؿ . 51/1

-14ركح المعاني.41-40/1

-15ينظر :زىرة التفاسير .49/1
-16ينظر :جامع البياف.50/1
-17ينظر :الكشاؼ. 45/1

-18تفسير القراف العظيـ .191 /

 -19ينظر :التحرير كالتنكير . 146 /1
 -20ينظر :المحرر الكجيز.61/1
 -21مفاتيح الغيب . 89،140/1
 -22البحر المحيط . 126/1
-23ركح المعاني . 47 /1

 -24ينظر :زىرة التفاسير .53-52/1

 -25ينظر :المصدر نفسو .54-53/1
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 -26ينظر :جامع البياف .124/1

 -27ينظر :الكشاؼ . 50-49/1

 -28ينظر :المحرر الكجيز .63/1
-29ينظر :البحر المحيط .125/1
 -30ينظر :ركح المعاني.59 /1

-31ينظر :تفسير المراغي .30-29/1
-32ينظر :التحرير كالتنكير . 172-171/1
-33ينظر :اضكاء البياف .3/1

-34محمد بف المستنير بف احمد  ،ابك عمي  ،الشيير بقطرب  ،نحكم عالـ باالدب كالمغة
يرل رام المعتزلة تكفي سنة (

 219/3كبغية الكعاة242/1

 ، )206ينظر :معجـ االدباء

 ، 52/19كانباء الركاة

-35ينظر :معاني القراف لمنحاس . 53/1

-36ينظر :قكاعد الترجيح بيف المفسريف . 482/2
 -37ينظر :تفسير بف كثير . 126 /1
-38ينظر :زىرة التفاسير. 48،45/1
 -39ينظر :تفسير الطبرم . 5/1

 – 40ينظر :تفسير البغكم . 37/1
 – 41ينظر :الكشاؼ . 45/1

 -42ينظر :المحرر الكجيز . 65/1
 -43ينظر :البحر المحيط . /1

 -44ينظر :الجكاىر الحساف .161 /1
 -45ينظر :تفسير بف كثير . 153 /1
 -46ينظر :ركح المعاني .33/1

 -47ينظر :تفسير المنار .32 /1

 -48ينظر :التحرير كالتنكير . 135 /1
 -49ينظر :معالـ التنزيؿ

كالجكاىر الحساف . 161/1

 ، 37/1كالمحررالكجيز  ، 65/1كالبحر المحيط ، 126/1
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 -50ينظر :تفسير السمرقندم  ، 139/1كتفسير القرآف العظيـ . 153 /1
-51ينظر :زىرة التفاسير. 57-55/1
 -52تفسير السمرقندم . 79 /1

 -53ينظر :تفسير القراف لمسمعاني . 35/1
 -54ينظر :المفردات في غريب القرآف . 131/1
 -55ينظر :معالـ التنزيؿ . 52/1
 -56ينظر :الكشاؼ 7/1

 -57ينظر :المحررالكجيز66/1
 -58ينظر :زاد المسير 11 /1

-59ينظر :مفاتيح الغيب .223/1

-60ينظر :الجامع الحكاـ القرآف .133/1
 -61التسييؿ لعمكـ التنزيؿ.44 /1

 -62ينظر :البحر المحيط . 130/1
 -63ينظر :تفسير القرآف العظيـ . 128/1
 -64ينظر :ركح المعاني . 70/1

 -65ينظر :تفسير المراغي . 28/1

 -66ينظر :التحرير كالتنكير .154/1
-67ينظر :جامع البياف.137/1

-68ينظر :القامكس المحيط .299/1

-69ينظر :تعميؽ محمكد شاكر عمى الطبرم .138/1
-70ينظر :جامع البياف . 137/1
-71ينظر :المحررالكجيز .66/1

 -72ينظر :زىرة التفاسير . 59-58/1

-73ينظر :جامع البياف  ،145/1كتفسير ابف ابي حاتـ  ، 28/1كالدرالمنثكر.147/1
 -74ينظر :معاني القرآف لمنحاس.61/1

 -75ينظر :المباب في عمكـ الكتاب. 183/1
 -76ينظر :زاد المسير.12/1
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 -77ينظر :معاني القرآف كاعرابو لمزجاج .183/1
-78ينظر :الغريبيف في القرآف كالحديث .1319/4
 -79تفسير القرآف.36/1

-80ينظر :الكشاؼ. 8/1
-81ينظر :تفسير الجكاىر الحساف. 146/1
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 -83ينظر :تفسير الثعالبي.164/1

-84ينظر :معاني القرآف لمنحاس ،61/1كالكشاؼ.9/1
– 85ينظر :تفسير القرآف لممعاني ، 36/1كالمباب في عمكـ الكتاب. 183/1
– 86ينظر :مجازالقرآف البي عبيدة .22/1

-87ينظر :تفسير القرآف العزيزالبف ابي زمنيف.118 /1
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-92ينظر :الجامع الحكاـ القرآف 138./1
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 -94ينظر :مدارؾ التنزيؿ . 67/1
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 -104الجامع الحكاـ القرآف 138/1كفتح القدير 27/1كاضكاء البياف133./1

-105اخرجو ابف ابي حاتـ في تفسيره ، 29 /1كالطبرم في جامع البياف142. /1
 -106ينظر :تفسير القرآف العظيـ ،133 /1كالجامع الحكاـ القرآف  ،كاضكاء البياف33. /1
 -107ينظر :مدارؾ التنزيؿ لمنسفي ، 30/1كفتح القدير. 27/1
 -108ينظر :تفسير المراغي. 29/1
 -109ينظر :زىرة التفاسير. 65/1

 -110ينظر :معاني القرآف لمنحاس. 65/1
 -111ينظر :جامع البياف. 164/1

 -112ينظر :المصدر نفسو
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602

 ، 202/1كركح

مجل ددالل /

العدد الثاني والخمسون
2011
 -129ينظر :الكشاؼ ، 67/1كفتح القدير. 29/1
 -130ينظر :المحرر الكجيز. 73/1

 -131ينظر :المفردات في غريب القرآف  ، 538 /كبدائع الفكائد  ، 35/2كبصائر ذكم
التمييز. 313/5

ػ القرآف الكريـ .

المصادر والمراجع

ػ ارشاد العقؿ السميـ الى مزايا الكتاب الكريـ  :البي السعكد العمادم  -دار الكتب العممية

– بيركت – ط1419 – 1ىػ .

ػ اضكاء البياف في ايضاح القرآف بالقرآف  :محمد االميف الشنقيطي

القاىرة – 1408ىػ .

– مكتبة ابف تيمية-

ػ االعالـ  :خير الديف الزركمي – دار العمـ لممالييف –ط1998 -3ـ .

ػ انباه الركاة عمى أنباه النحاة  :البي الحسف عمي بف يكسؼ القفطي – تحقيؽ :محمد ابك

الفضؿ ابراىيـ – دار الفكر العربي – القاىرة – كمؤسسة الكتب الثقافية – بيركت -ط -1

1406ىػ .

ػ بحر العمكـ  :البي الميث السمرقندم

– تحقيؽ :عمي معكض كاخركف

العممية – بيركت – ط1413 -1ىػ .

ػ البحر المحيط  :لمحمد بف يكسؼ الشيير بابي حياف االندلسي

عبدالمكجكد كاخركف – دار الكتب العممية – بيركت – ط1413 -1ىػ .

– دار الكتب

– تحقيؽ :عادؿ

ػ بدائع الفكائد  :البي عبداهلل ابف قيـ الجكزية – تحقيؽ :معركؼ مصطفى رزيؽ كاخركف
– دار الخير – بيركت – ط1414 -1ىػ .

ػ البدر الطالع بمحاسف القرف السابع  :لمحمد بف عمي الشككاني

عبداهلل العمرم – دار الفكر – دمشؽ – ط1419 -1ىػ .

– تحقيؽ :حسيف بف

ػ بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز  :لمجد الديف محمد بف يعقكب

الفيركزآبادم – تحقيؽ :محمد بف عمي النجار – المكتبة العممية – بيركت .
ػ بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة  :لجالؿ الديف السيكطي

الفضؿ ابراىيـ – المكتبة العصرية – بيركت – 1419ىػ .
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ػ البياف في عد آم القرآف  :البي عمرك الداني – تحقيؽ :د.غانـ قدكرم الحمد – مركز

المخطكطات كالتراث كالكثائؽ – الككيت – ط1414 -1ىػ .

ػ التحرير كالتنكير :لمحمد الطاىر بف عاشكر – دار سحنكف لمنشر كالتكزيع – تكنس.

ػ التسييؿ لعمكـ التنزيؿ :البي القاسـ محمد بف احمد بف جزم الكمبي – تحقيؽ :محمد سالـ

ىاشـ – دار الكتب العممية – بيركت – ط1415 – 1ىػ .

ػ تفسير البيضاكم مع حاشية شيخ زاده – تحقيؽ :محمد عبدالقادر شاىيف – دار الكتب

العممية – بيركت – ط1419 -1ىػ .

ػ تفسير القرآف :البي المظفر السمعاني – تحقيؽ :ياسر ابراىيـ كغنيـ عباس غنيـ – دار

الكطف – الرياض – ط1418 -1ىػ .

ػ تفسير القرآف العزيز :البي عبداهلل محمد بف ابي زمنيف

– تحقيؽ :حسيف بف عكاشة

كمحمد مصطفى الكنز – دار الفاركؽ الحديثة – القاىرة – ط1423 -1ىػ .

ػ تفسير القرآف العظيـ :البي الفداء ابف كثير الدمشقي – تحقيؽ :سامي بف محمد السالمة

– دار طيية – الرياض – ط1422 -1ىػ .

ػ تفسير القرآف العظيـ :لمحافظ عبدالرحمف بف ابي حاتـ – تحقيؽ :اسعد محمد الطيب-

مكتبة نزار مصطفى الباز – ط1419 -2ىػ .

ػ التفسير الكبير :لفخر الديف محمد بف عمر الرازم–دارالفكر–بيركت-ط1405-3ىػ

ػ الجامع الحكاـ القرآف :البي عبداهلل محمد بف احمد االنصارم القرطبي-الييئة المصرية

العامة لمكتاب1987-ـ .

ػ جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف :البي جعفر محمد بف جرير الطبرم-تحقيؽ :عبداهلل

بف عبدالمحسف التركي-مركز ىجر لمبحكث كالدراسات االسالمية-القاىرة-ط1422-1ىػ .
ػ الجكاىر الحساف في تفسير القرآف :البي زيد الثعالبي-تحقيؽ:عمي محمد معكض

كاخركف-دار احياء التراث العربي-بيركت-ط1418-1ىػ .

ػ الدرر الكامنة في اعياف المئة الثامنة :لشياب الديف احمد بف عمي بف حجر العسقالني-

تحقيؽ:محمد سيد جاد الحؽ-دار الكتب الحديثة-القاىرة .

ػ الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف :الحمد بف يكسفالمعركؼ بالسميف الحمبي-

تحقيؽ:محمد احمد الخراط-دار القمـ-دمشؽ-ط1406-1ىػ .
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ػ الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر :لجالؿ الديف السيكطي-تحقيؽ:عبداهلل بف عبدالمحسف

التركي-مركز ىجر لمبحكث كالدراسات العربية كاالسالمية-القاىرة-ط1424 -1ىػ .

ػ ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني :البي الفضؿ شياب الديف محمكد

االلكسي-ضبط كتصحيح:عمي عبدالبارم عطية-دار الكتب العممية-بيركت-ط1415 1ىػ
.

ػ زاد المسير في عمـ التفسير :البي الفرج عبدالرحمف بف عمي بف الجكزم-المكتب

االسالمي-ط1407-4ىػ .

ػ زىرة التفاسير :لالماـ محمد احمد مصطفى ابك زىرة-دار الفكر العربي-القاىرة.ذ

ػ سنف ابي داككد :البي داككد سميماف بف االشعث السجستاني-تحقيؽ:محمد محيي الديف

عبدالحميد-دار الباز-مكة المكرمة .

ػ غرائب القرآف كرغائب الفرقاف :لنظاـ الديف النيسابكرم-تحقيؽ:زكريا عميرات -دار الكتب

العممية-بيركت-ط1416-1ىػ .

ػ الغريبيف في القرآف كالحديث :البي عبيد احمد بف محمد اليركم-تحقيؽ:احمد فريد

المزيدم-مكتبة نزار مصطفى الباب-مكة المكرمة-ط1419-1ىػ .

ػ فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية في عمـ التفسير :لمحمد بف عمي الشككاني-

دار المعرفة-بيركت-ط1416-1ىػ .

ػ القامكس المحيط لمفيركزآبادم -دار الجيؿ – بيركت .

ػ القطع كاالئتناؼ :البي جعفر النحاس-تحقيؽ:احمد فريد المزيدم-دار الكتب العممية-
بيركت-ط1423-1ىػ .

ػ قكاعد الترجيح عند المفسريف :لحسيف بف عمي الحربي-دار القمـ-الرياض-ط

1417ىػ .

-1

ػ الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف االقاكيؿ في كجكه التأكيؿ :البي القاسـ محمكد بف

عمر الزمخشرم-دار المعرفة-بيركت.

ػ الكشؼ عف كجكه القراءات كعمميا كحججيا :لمكي بف ابي طالب القيسي-تحقيؽ :محيي

الديف رمضاف-مؤسسة الرسالة-بيركت-ط1418-5ىػ .

ػ المباب في عمكـ الكتاب :البي حفص عمر بف عادؿ الحنبمي-تحقيؽ :عادؿ احمد

عبدالمكجكد كاخركف-دار الكتب العممية-بيركت-ط1419-1ىػ .
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ػ مجاز القرآف :البي عبيدة معمر بف المثنى التيمي-تحقيؽ :محمد فؤاد سزكيف-مؤسسة

الرسالة-ط1401-2ىػ .

ػ محاسف التأكيؿ :لجماؿ الديف القاسمي-دار الفكر-بيركت-ط1398-1ىػ .

ػ المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز :البي محمد عبدالحؽ بف غالب بف عطية-

تحقيؽ :عبدالسالـ عبدالشافي محمد-دار الكتب العممية-بيركت-ط1413-1ىػ .

ػ مدارج السالكيف بيف منازؿ اياؾ نعبد كاياؾ نستعيف :البف قيـ الجكزية-مؤسسة المختار-

مصر-ط1420-1ىػ .

ػ مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ :البي البركات عبداهلل بف احمد النسفي-تحقيؽ:يكسؼ

عمي بديكم-دار الكمـ الطيب-بيركت-ط1419-1ىػ .

ػ معالـ التنزيؿ :البي محمد الحسيف بف مسعكدالبغكم-تحقيؽ:محمد عبداهلل النمر كعثماف
جمعة حميرية كسميماف مسمـ الحرش-دار طيبة-الرياض-ط1407-4ىػ .

ػ معاني القرآف كاعرابو :البي اسحاؽ ابراىيـ بف السرم الزجاج-تحقيؽ :عبدالجميؿ عبده

شمبي-دار عالـ الكتاب-بيركت-ط1408-1ىػ .

ػ معاني القرآف الكريـ :البي جعفر النحاس-تحقيؽ:محمد عمي الصابكني-مركز احياء

التراث االسالمي-جامعة اـ القرل-مكة المكرمة-ط1409-1ىػ .

ػ معجـ االدباء :لياقكت بف عبداهلل الحمكم-اعتناء:مرجميكث-دار احياء التراث العربي-
بيركت .

ػ المفردات في غريب القرآف :لحسيف بف محمد الراغب االصفياني-تحقيؽ:محمد سيد

كيالف-مكتبة مصطفى البابي الحمبي-مصر-ط االخيرة1381-ىػ .

ػ نصب الراية الحاديث اليداية :البي محمد عبداهلل بف يكسؼ الزيمعي-دار الحديث-

القاىرة.

ػ الكسيط في تفسير القرآف المجيد :البي الحسف الكاحدم-تحقيؽ :عادؿ احمد عبدالمكجكد

كاخركف-دار الكتب العممية-بيركت-ط1415-1ىػ .
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The choices of explantions Mohammad Abe Zahrai For ALFataha 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
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 . .
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