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 ﴿ :قال اهللا تعالى                        

                              

                       ﴾ ]19: النمل اآلیة[.   

   .اآلية الكريمة أتقدم بالشكر إلى اهللا سبحانه و تعالىبناء على منطوق 

  حفظــــــــــــــــــــــــــــه اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه غازيالفاضل بو  األستاذثُّم         

  تهم و توجيهاتهم القّيمةابمساعد األساتذة الذين مُنوا عليّ إلى ثُّم 

  اء جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانمأتوجه بالشكر إلى جامعتنا الغرّ كما 

  

  

 



  

  

  أهدي بحثي، وثمرة جهدي 

  .والدين الكريمين حفظهما اهللالإلى 

  .خواتي بلقيس وحواء وكوثرأإلى 

  غازي حكيمبو  الكريم اذيــــــــإلى أستو 

  ستاذي العزيز بوراس ميلودأوإلى 

  .ظني كتاب اهللا العزيز كحالوي العيد وبوقصة إبراهيملى من حفَّ إو 

  .قامــــوا بمساعدتيكل األصدقاء،وإلى كل من إلى  و 

  .رينــــــــيء اآلخــــــــوع التي تحترق لتضـــــــــــــإلى الشمو 

 .ولــــــــــــالقب لّ ــــــــوج زّ ــــــــــى عـــــــــــــــمن المول ــــــــــــــــةراجي



                                                                       

 

 

 

 

 

 

  :مــــــــــقــــــــّدمـــــــــــة
  



 مقدمة

 

 أ  

  .* كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك  لك احلمدُ  ياربِّ *

يف األولني واآلخرين  ه وصحبهوعلى آلونبيك عبدك  حممدٍ سيِّدنا هم صل على اللَّ *

  *ويف املإل األعلى إىل يوم الدين

  : أما بعدُ  

اهلداية على ربوع العامل بالقرآن  راملسلمون منذ فجر اإلسالم وانبثاق نو  ُعىنَ 

القرآن ومنبع ذلك اإلشراق،عناية كربى مشلت مجيع نواحيه، ف ، العظيم،مصدر تلك اهلداية

وال ،العظيم كان وال يزال نبًعا فياًضا ينهل منه طالب العلم، فال هم يرتوون وال هو ينضب 

ال «باين الذي ، فهو اخلطاب الرَّ »علًما ويقيًنا كلما زادوه نظرًا وفكرًا تنقضي عجائبه، يزيدهم

يدٍ   .*41 اآلية فصلت*»يَْأتِيِه الَباِطُل ِمْنَ بْنيِ َيَدْيِه َوَال ِمْن َخْلِفِه تـَْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِ

ن يف أساليب البيان، وفخامة التعبري، فنُ من جوانب اخلطاب اإلهلي ما اشتمل عليه من تَ وإن َّ 

أخرى من  بل زخرت مكتباتٌ ،ولقد زخرت املكتبة اإلسالمية  من آثار هذا النشاط العظيم 

وكثرية من اإلعجاب واملهابة،  ا ،خياجله مزيجٌ أمم أخرى بكنوز رائعة يقف العقل أمامها حائرً 

ومن هاته الكتب ، أسلوبههي الكتب اليت تتحدث عن جزالة لفظه ودقة معناه وبراعة 

من  الذي يعد قامةً  *ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل كتاب فاضل صاحل السامرائي*

ومن تأمل كتابه هذا  القرآين غة والبياناملفسرين املعاصرين وصاحب منهج خاص يف علم اللُّ 

  .عرف قدر الرجل وعلمه

السامرائي من خالل صصت هذه الدراسة لتسليط الضوء على جهود فاضل خ وقد

كتاب معاصر من أواخر ما أنتجت املدرسة البيانية ينصب   وهو"  ملسات بيانية "كتابه 

وتذوق أسراره البالغية على هدي التتبع الدقيق , اهتمامه فيه على إفهام إعجاز القرآن البياين

  .وطريقته التفسريية , مما رغبين يف الكشف عن قواعد منهجه لتعبريه



 مقدمة

 

 ب  

ما الذي قدمه السامرائي من خالل  - : علين أطرح مجلة من التساؤالتوكل هذا ج

هي القواعد واألسس اليت اعتمدها يف  هو املنهج الذي اتبعه يف تفسريه ؟ وما كتابه؟ وما

  هي أهم املصادر اليت اعتمدها يف تفسريه ؟ وما تفسريه يف كتابه ملسات بيانية ؟ 

ذلك أنه من علماء اللغة يف العصر وسبب اختياري لشخصية فاضل السامرائي 

احلديث كما أنه يعد من املفسرين البيانني يف الساحة التفسريية ،و استطاع أن يقدم تفسريا 

 بيانيا مميزا من خالل ما قدمه من دراسات بيانية ونظرية وتطبيقية

  : ومن األسباب اليت دفعتين الختيار املوضوع

على أسرار الوقوف و  ، هوفهم أساليب ه بيانىلإالتطلع  االنشغال بالقرآن الكرمي،و

ملسات بيانية يف نصوص من "تيار هذا الكتاب الخكانت الدافع تعبريه و مواطن إعجازه،

ما قدمه فاضل السامرائي من دراسات ف ، لفاضل السامرائي ليكون موضوع دراسيت"  التنزيل

قد اليت  فيه عزز اختياري هلذه الشخصية لبيان القرآين واإلعجاز الرباينبيانية ختدم حقل ا

يف قراءة   و يف املسامهة يف هذه املسرية البيانية شغفيختفى عن الكثريين من طلبة العلم و 

  .البحثأفتح مسرييت العلمية يف هذا جعلين  االساحة اللغوية البيانية كله تأفاد كتبه اليت

،حيث  يف تطبيقه التحليلوقد اقتضى حبثي أن أتبع املنهج الوصفي الذي يقتضي 

،وقمت بدراسة تطبيقية وأخذت قمت بتحليل كتاب ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل

  .فيها سورة الفاحتة أمنوذجا

عي على كل ما الواط يتقلة معرفأما فيما خيص الصعوبات اليت واجهتها يف حبثي هي 

  .بيان وذلك أن القرآن الكرمي حبر ال تنتهي عجائبهخيص علم ال

ثالثة  وكل فصل به نيفصلو قد اعتمدت يف حبثي على خطة اشتملت على مقدمة و 

  .خامتةو مباحث 

  * وكتابه ملسات بيانية السامرائيبالتعريف  :*ومسته بول األالفصل 



 مقدمة

 

 ج  

  نبذة عن حياة السامرائي :املبحث األول

  منهج السامرائي وأسسه يف التفسري البياين :املبحث الثاين

  بطاقة فنية لكتاب ملسات بيانية :املبحث الثالث

ل اجلانب الذي مثَّ  ،*سورة الفاحتة أمنوذجا*ملسات بيانية :املوسوم ب الفصل الثاين

  .مذجة وليس على سبيل احلصرعلى سبيل النَّ  الفاحتةاخرتت سورة ،التطبيقي هلذا البحث 

  مدخل لفهم سورة الفاحتة :املبحث األول

  *دراسة لغوية*سورة الفاحتة : املبحث الثاين

 اهللامن  راجيةً  . وختمت حبثي هذا خبامتة أدرجت فيها جمموعة من النتائج :املبحث الثالث

 .أن يوفقين يف حبثي هذا



                                                                       

  

  

  

 

  :الفصل األول

  *التعريف بالسامرائي وكتابه لمسات بيانية*

  نبذة عن حياة السامرائي :ث األولــــالمبح

  منهج السامرائي وأسسه في التفسير البياني :الثانيث ــالمبح

 بطاقة فنية لكتاب لمسات بيانية:الثالثالمبحث 
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  *نبذة عن حياة السامرائي*:المبحث األول

  اسمه ونسبه:أوالً 

مهدي بن  فاضل بن صاحل بن  ولد األديب النحوي العامل الدكتور الداعية أبو حممد

  .خليل البدري السامرائي

  مولده ونشأته:ثانيا

م، ونشأ يف ظل أسرة عربية مسلمة سنية 1933عام ولد فاضل صاحل السامرائي  

" عريقة، متوسطة احلالة االقتصادية، كبرية يف احلالة االجتماعية والدينية  تعود إىل عشرية 

  .1"إحدى عشائر سامراء" البدري 

   :دراسته ومراحل تعليمه:ثالثا

أخذه والده منذ نعومة أظفاره إىل مسجد  نشأ السامرائي وترعرع يف السامراء و

حسن باشا أحد مساجد سامراء لتعلم القرآن الكرمي، وكشف ذلك عن حدة ذكائه، حيث 

أكمل الدراسة االبتدائية، واملتوسطة، والثانوية يف سامراء،  . تعلم القرآن الكرمي يف مدة وجيزة

إلعداد املعلمني، وخترج فيها عام  مث انتقل إىل بغداد يف مدينة األعظمية ليدخل دورة تربوية

) كلية الرتبية ( م، وبعدها أكمل دراسته يف دار املعلمني العالية بقسم اللغة العربية 1953

  .2م 1961م ـ 1960م وخترج فيها عام 1957عام 

فقد حاز درجة البكالوريوس، بتقدير "كان متفوقًا يف املراحل الدراسية كافة وقد 

فتحت للدراسات العليا يف كلية اآلداب يف العراق دخل يف قسم ويف أول دورة .امتياز

، وأكمل املاجستري، وكان األول على دفعته، وهو أول من أخذ )القسم اللغوي ( املاجستري

  .املاجستري باللغة العربية من بغداد، وكانت حول ابن جين النحوي

                                                           
أمحد الغرناطي وفاضل –حممد رجائي أمحد اجلبايل، توجيه التشابه اللفظي يف القرآن الكرمي بني القدامى واحملدثني   -1

 .44 م، ص 2012السامرائي، رسالة دكتوراه، جامعة ماليا، كواالالمبور، 
 45املرجع نفسه،ص-  2
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  :أعماله ومسؤولياته

م، ورجع إىل  1953مدينة بلد عام  معلمًا يف"ُعّني األستاذ فاضل السامرائي

وكان أول من حاز درجة املاجستري يف كلية اآلداب ويف السنة نفسها ،التدريس يف الثانوي 

مث بعد حصوله على الدكتوراه عاد ،ُعّني ُمعيداً يف قسم اللغة العربية بكلية الرتبية جبامعة بغداد

عة بغداد بعد دمج كلية الرتبية بكلية جام/ م، وُعّني يف كلية اآلداب 1968إىل العراق عام 

وُعّني عميدًا لكلية الدراسات اإلسالمية املسائية يف السبعينات إىل حني إلغاء ،اآلداب

وأصبح خبريًا يف جلنة األصول يف ا�مع العلمي العراقي عام ،الكليات األهلية يف العراق

م، وُأحيل إىل التقاعد عام 1996، وعني عضواً عامًال يف ا�مع العلمي العراقي عام 1983

أحيل إىل التقاعد عام .م 1996وعني عضواً عامًال يف ا�مع العلمي العراقي عام ،م 1998

ة املتحدة، وصار أستاذاً يف جامعة الشارقة ملادة النحو مث هاجر إىل اإلمارات العربي،م 1998

  .3"م1999والتعبري القرآين منذ عام 

  :جهوده في الدعوة

تأثر الدكتور فاضل السامرائي باألستاذ الصواف، ونشأ يف أحضان دعوة اإلخوان 

يف املسلمني منذ بواكري شبابه يف سامراء، وعمل مع األستاذ نعمان عبد الرزاق السامرائي 

افل اإلخوان يف سامراء، تأسيس أول أسرة إخوانية يف مدينة سامراء، وكان خطيبًا يف حم

  .4وبغداد 

  :جهوده العلمية

كنت أحب النحو وأنا : حتّدث عن حّبه للنحو واللغة فقال"يف برناجمه ملسات بيانية 

طفل حبًا جيري يف دمي ويف الصف الثالث أو الرابع االبتدائي أحسسُت بصلة وثيقة مع 

سبحانه وتعاىل أعطاين الرغبة يف النحو الذي سيطر    النحو وكان معلمّي يشجعونين واهللا

تب ابن عقيل وقراءات يف املغين اللبيب علّي فبدأت قبل أن أدخل الكلية بقراءة ودراسة ك

                                                           
 46املرجع السابق ،ص 3
4

-فاضل-الداعية-األديب-107698/تراجم/http://www.odabasham.net،رابطة أدباء الشام، عمر العبس-

 ، بتصرف16:40:، التوقيت.03/04/2021:تاريخ املراجعة ،السامرائي
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وكتب البالغة التلخيص ودالئل االعجاز للجرجاين وأسرار البالغة قرأته ثالث مرات قبل 

  ."دخويل الكلية

  :السامرائي والشعر العربي

عرف عاملا حنويا، " :يقول عنه صديقه الدكتور �جت يف كتاب القصيدة اإلسالمية

أديبا، متواضعا، ذا حكمة وبصرية، صاحب .. والفقه والتعبري القرآينملما بعلوم النحو واللغة 

تراه فتحرتمه ،عقيدة صافية، يؤمن حبركية اإلسالم، وصالحه لكل زمان ومكان، دينا ودولة

على البعد، وتزداد احرتاما له كلما دنوت منه، واطلعت على عقليته وإميانه وروحيته 

جالس منذ أن كان .. ، ال يذكر أحدا إال خبريوشفافيته، مرهف اإلحساس ، خفيف الظل

كان ينظم الشعر يف شبابه، وتركه "يافعا عددا من العلماء وأهل الذكر يف سامراء

عندما كتب  1999 ، وذلك النشغاله مبا هو أهم، ولكنه عاد إليه عام1965 سنة

قصيدتني ، إحدامها عن احلج ،واُألخرى قبل عودته إىل بغداد،عن معاناته يف الغربة وتساءل 

  .5"فيها عن سّر بقائه بعيداً عن بغداد

  :مؤلفاته

نداء الروح يف (فاضل السامرائي أول كتاب له قبل دخوله الكلية، فكان . ألف د

م، ومن 1958عام ) وزارة املعارف آنذاك(وقد طبعته وزارة الرتبية ) اإلميان باهللا واليوم اآلخر

  .) معاين النحو(، ويف اللغة )نبوة حممد من الشّك إىل اليقني(أقرب كتبه اليه يف العقيدة 

  :لك الكتب النافعةومن أبرز ت

يهتم باملواضيع كالتقدمي والتأخري، والذكر واحلذف، وغريمها يف القران  :التعبير القرآني_ 1

  .الكرمي

                                                           
5
 16:50:، التوقيت.03/04/2021:املراجعة تاريخ منتدى جممع اللغة العربية  على الشبكة العاملية، املرجع السابق، 
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صفحة، مقسمة إىل جزئني، وهو كتاب  700ويقع يف  :على طريق التفسير البياني  _ 2

سريًا بيانًيا للقرآن يف سلسلة كتب التعبري القرآين اليت قدمها املؤلف وهو يف احلقيقة ليس تف

  .6الكرمي وإمنا هو قد يكون خطوة أو خطى على طريق التفسري البياين

وهو من أثرى وأروع مؤلفات الكاتب واليت توضح لنا : أسئلة بيانية في القرآن الكريم - 4

الكثري من اإلعجاز القرآين، وتفند الكثري من األمور البيانية يف الكتاب، وهو عبارة عن أسئلة 

  .بيانية يف القرآن الكرمي وإجابتها

    :لمسات بيانية في نصوص من التنزيل -5

وهو من أبرز مؤلفات الكاتب وأكثرها رواًجا ملا احتواه من وقفات تأملية مع بعض 

نصوص التنزيل احلكيم، مع بعض املقارنات بني السور من أجل استكشاف احلكمة من 

 .7"غريهاعض املفردات يف اآليات دون اختيار ب

    :بالغة الكلمة في التعبير القرآني -6

وهو من أبرز املؤلفات اليت تبحث يف املفردة يف القرآن الكرمي، أي الكلمة 

ويف هذا الكتاب يدرك القارئ أن كل كلمة وحرف يف القرآن الكرمي تكون بسبب .الواحدة

ومعين، واختفاء حرف واحد فقط من املمكن أن يعطي معين خمتلف، ويف هذا الكتاب يف 

  .املفردة يف القرآن الكرميالكلمة بالغة التعبري القرآين والبحث يف 

  :المؤتمرات العلمية

 :فاضل السامرائي يف عدد من املؤمترات والندوات العلمية داخل العراق منها الدكتورشارك 

  .م1991الندوة الثالثة لقسم اللغة العربية يف كلية اآلداب جبامعة املوصل عام  -

                                                           

، رسالة "على طريق التفسري البياين"كتابه   خاللالتفسري البياين عند إبراهيم فاضل صاحل السامرائي من ،بلعربيـــة كحلة -6

 22/23:،ص2016/2017،جامعة عبد احلميد بن باديس ـ مستغامنماسرت، 

  24/25:، صالمرجع السابق،بلعربيـــة كحلة-7
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  .م1990وزارة االوقاف ببغداد عام م املؤمتر األول لإلعجاز القرآين الذي أقامته  -

  .أشرف على العديد من رسائل املاجستري والدكتوراه -

  :برنامج لمسات بيانية

يقدم الدكتور فاضل السامرائي برنامج ملسات بيانية على قناة الشارقة والذي حيظى   

جامعة بإعجاب الكثريين حيث مل تكن هذه الفكرة يف ذهنه بداية، ولكنه ألقى حماضرة يف 

الشارقة مبناسبة اإلسراء واملعراج، فنالت إعجابًا من احلضور، مما دعا رئيس قسم الشريعة إىل 

الذي كانت له برامج يف القناة، وقد ) الشيخ مظهر فائز قيمة(تقبيل رأسه مرتني، وقد مسع 

فبدأ ملاذا ال يكون هذا يف التلفاز، فاّتصل به : ، فقال)التعبري القرآين(وقع بيده كتاب 

  .8"الربنامج

  

  

                                                           
 27-26،املرجع السابق-8
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  منهج السامرائي وأسسه في التفسير البياني :المبحث الثاني 

  السامرائي فاصل صاحل منهج-1

  .هاليت اعتمد عليها يف تفسري  سساأل-2

  .القواعد اليت اعتمد عليها يف تفسريه-3

  .تفسريهاملصادر اليت اعتمد عليها يف  -4

  :منهج السامرائي

السامرائي من املفسرين البيانيني املعاصرين الذين حاولوا التقرب من النص فاضل صاحل 

القرآين وكشف أسراره اإلعجازية بأدوات لغوية حمضة، فاستطاع أن يصل إىل الدالالت 

تتميز به دون  يتال داللتهاواملقاصد انطالقا من اللغة القرآنية معتمدا على بنية الكلمة و 

مرادفا�ا وعلى الرتكيب القرآين وعالقته باملقاصد والدالالت، وبذلك سعى إىل اختاذ 

اتبع و ،.مستويات اللغة الصرفية والداللية والرتكيبية وسيلًة للوصول إىل مقاصد القرآن الكرمي

  .هذا من حيث الطريقة سريه مع مراعاة الوحدة املوضوعيةاملنهج التقليدي يف تف

وفق  ظ معىن اللفيعتمد كثرياً  على التفاسري يف السامرائين أنرى  ا من حيث الدراسةأم

يعرض ملناسبة اللفظ مبا قبله ،وغالبًا ما و واملقام الذي قيل فيه ، ياتاآل السياق الذي تضمنته

يف تفسري  واضح ديباأل وجند املنهج ، يعلق لسبب اختيار القرآن لفظ دون آخر بالسياق

  .1غة فاضل السامرائي يف استعانته بعلوم البال

  

  

                                                           
1
 .24،ص2002 -1423والعلوم ،جامعة الشارقة ، اآلداب، كلیة 1فاضل صالح السامرائي ،على طریق التفسیر البیاني ،ج 
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  : في التفسير البياني السامرائي وأسسه

  :سس املنهجية يف تفسريهاأل-1

صعوبات حالت دون تطبيقه ،بالصورة اليت  لقد عاىن منهج التفسري البياين عدة

رمسها واضعه ، رغم ذلك مل يتبقى احلال على هذا النحو فلقد توسعت الدراسات يف هذه 

السامرائي يف تفسريه أسسا حسب وقد انتهج ،رؤى متعددة ختتص بالتفسري ذاته لة خري األ

  :والعامةنظرة اخلاصة 

  :التعبريية االحتماالت-1

وهي افرتاضات النص القرآين على غري وجه الذي قبل به من حيث الرتكيب مع   

احملتملة ،وقد يزداد يف  وجهاأل تفاظ مبفرداته وحروفه دون نقص ،فيقدم ويؤخر بكلاالح

التعبري أداة حيتملها السياق ،مث جيري مقارنة بينهما وبني النص القرآين ليقف على براعة 

وهذا املنهج الذي رمسه لنفسه وصار عليه يف تفسريه لعله شبيه من ،التعبري القرآين وإعجازه 

اجلاهلي كمعلقة امرئ  دباألين يف مقابلته النص القرآين بنصوص من اخلطب و قاالامنهج الب

ومن قبله الرماين انتهج هذا السبيل وهذا وإن كان الرماين مل يكثر من هذه املوازنات  القيس ،

   .العرب بأنواعهم بني القرآن الكرمي وكال

التعبريية  االحتماالتيف التفسري البياين يستويف وقواعده منهج السامرائي وأسسه ن إ

 .مل يكن أحد كًفوا له : فيقول االحتماالتباملوازنة مع النص القرآين الذي جيعله خامتة هذه 

بعد ذلك إىل مل يكن له كفواً ليذهب  . مل يكن كفواً أحد . له أحد . مل يكن كًفوا له أحد

  . 2توضيح احلل الذي يتضمنه تعبري املصطلح وما يؤدي إليه من عدول له

  

                                                           
2
 .26- 25، ص السابقالمرجع  
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   : ابة عنهاجاإلشكاليات و اإلالعرض على طريق طرح  -2

   ت وجييب عن فحواهاؤال، حيث يورد تسا ث أنه طرح التساؤل بصيغة املخاطبحي

  :املوازنة بني النصوص القرآنية -3

النصوص القرآنية اليت ظاهرها التشابه بعضها البعض ،والوقوف ونقصد �ا مقابلة   

بينهما ، وهذا املنهج الذي سلكه منذ بداية دراسته للنص  االختالفعلى أساس التشابه و 

مث قررت أن أدرس النص القرآين بنفسي فبدأت أجري موازنات بني :"القرآين حيث قال 

 التعبري،والتقدمي والتأخري ،والذكر يف االختالفمن حيث التشابه و  ياتاآلالكثري من 

وقد  لية وحنوية ومعنوية ،وأفحصها فحصًا دقيقاً الواحلذف ،وما إىل ذلك من أمور لغوية ود

  .طبق هذا املنهج يف تفسريه أمت تطبيق 

  :يةاآلص الوجوه الفنية يف استخال -4

وبعد ،يات اآلص الوجوه الفنية يف كثري من لقد اعتىن السامرائي يف تفسريه باستخال   

إذ جتاوزنا بعض الفروق البسيطة ،وهو ما ،النظر يف مضمو�ا رأينا أ�ا تنصب يف معىن واحد 

   يةآلوذلك حسب ما يقتضيه السياق التفسريي ل،" طائف التعبريل"يطلق عليها 

  :ةالتبصر يف عرض ما فتح عليه يف التفسري البياين للعامة واخلاص -5

انتهج املؤلف يف كتبه أسلوب التبسيط والُيسر فيما يعرض إليه من مسائل بيانية  فقد

  . 3التعبري القرآينبالغة الكلمة يف  بهاما ذكر يف كت مواطن منهاوتتجلى يف عدة 

  

  

                                                           
3
 52،ص1987- ه1407، 1عز الدین عبد السالم ،ابن أبي قاسم ابن الحسن ،الدمشقي ،دار البشائر اإلسالمیة ،بیروت ،ط 
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وعملت على أن يكون هذا الكتاب ميسور ملن يقع :"يف مقدمة تفسريه  يضاأ ويقول

ن كان له بصر باللغة ومعرفة مل االستداللوسيكون أوضح يف احلجة وأبني يف  يديه  بني

ري فهم عليه هدفا إىل تيس ا يسريُ اختذ ذلك منهجً  دكتوريتضح أن الومن هنا  ،*بأحكامها

  . صالقرآن وذلك للعام و اخلا

  :سرار التعبري القرآينأالبياين يف التعليل  -6

ويقرر  هاوتوضيح االحتماالتالسياق مرشد إىل تبيني :"عبد السامل  الدين عزيقول 

ستعمال فكل صفة وقعت يف سياق املدح مدحًا وكل صفة بالوضع يف سياق الذم صار اال

عموما أغلب فللتعبري القرآين ،ول األفالسياق بالنسبة للسامرائي وجه التعليل ،ذمًا 

سبب اختيار لفظ يف موضع دون آخر ،وسبب ملفردة القرآنية من بااملوضوعات اخلاصة 

،والتعريف  ياآل وفواصل االختالفالتقدمي والتأخري ،الذكر واحلذف ،التوكيد والتشابه و 

فهم مقاصدها واختيار ألفاظها نالقصة القرآنية ،ل الفوالتنكري وتعليل البنية ،ويف اخت

  .ن العربة بعموم اللفظ الخبصوص السببأو  وتعابريها

  :تفسريهاليت اعتمد عليها يف  القواعد-3

 :اعتماده على القرآن الكرمي-1

يستغين مفسر القرآن الكرمي عن اختاذ القرآن نفسه كقاعدة أولية و أساسية يف  ال

حيث يرى من يستعني به يف  ، ق يف ذلك أن يفسر القرآن بالقرآنأصح الطر و آياته ، فهم

 ،،أو توضيح حكم ،أومجع تفاصيل قصة من القصص القرآين  اللتهامعىن اللفظة أو حتديد د

اآليات سورة ،أو سرد الية أو اآلمعىن يف  وكان اعتماد السامرائي على هذه القاعدة واضحاً 

  .4نفسه املناسبة يف املعىن ،كل ذلك يطلبه من القرآن الكرمي

                                                           
4
 53،صالسابقالمرجع  
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 :عربة بعموم اللفظ ال خبصوص السببال-2

 فالعربة تكون بعموم جاء بلفظ العموم ويف سبب خاص ،ويعين أن النزول القرآين 

إىل أسباب اآلية و حكمها يتعدى السبب الذي نزلت فيه  ،خبصوص السبب الاللفظ 

  .أشار إليه املفسر أثناء تفسريه ا ماوهذ،أخرى

  :صول الثابتةاألاعتماده على القواعد و  -3

و من املهم أن : "فقال : تفسريه قررها السامرائي يف مقدمة اليت إن هذه القاعدة   

صول الثابتة يف اللغة األأذكر هنا أنين يف أحكامي واستنباطي اعتمدت على القواعد املقررة و 

 ومل أخرج عنها ،وقد حاولت أن أنأى عن التعليل الذي يقوم على أساسها من مسلمات 

  ." اللغة و أحكامها

ع لقواعد اللغة العربية ،والقواعد فيه  الناظر يف هذا الكتاب يرى أن فيه تطبيق واسإن 

كثرية حيث جند أن املؤلف قد يذكر القاعدة سواء كانت حنوية أو صرفية و نلمس ذلك يف 

  .عن تفسري آخر أو كتاب من كتب النحو أو غريها نقالمصنفاته وقد يورد القاعدة 

  :اعتماده على التفسري العلمي-3

إن :"عجاز ومن ذلك قوله اإلهذه القاعدة من رأيه يف  السامرائي استخلص وقد   

عجاز اإلأن ينهض لبيان  تعذرجتاهات ،ومن املاالإعجاز القرآن أٌمر متعدد النواحي متشعب 

  .و مجاعة يف زمن مهما كانت سعة علمهم وتعدد اختصاصا�م القرآين شخص واحدٌ 

 نساناإلومها من أهم ما يفتح على :"يقول السامرائي  :التأمل والتدبر يف القرآن الكرمي-4

  .5من أسرار وهذه القاعدة اليت اعتمدها

                                                           
5
 40،ص2002 -1423داب والعلوم ،جامعة الشارقة ،اآل، كلیة 1فاضل صالح السامرائي ،على طریق التفسیر البیاني ،ج 
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   :المصادر التي اعتمد عليها في التفسير

  :من كتب التفسري اليت اعتمد عليها صادرامل*

  .ه538الكشاف للزخمشري ت-

  .ه542عطية ت البناحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  -

  .ه671القرطيب تتفسري  -

  .ه745ندلسي تاالحيان  اليباحمليط  البحر -

  .ه751وزية تالقيم اجل القيم البنتفسري -

  .ه774تفسري ابن الكثري ت-

  .ه876تالثعاليب  تفسري -

  .ه961أنوار التنزيل للقاضي البيضاوي ت -

  .ه1342عاين يف تفسري القرآن الكرمي لشهاب الدين تروح امل -

  .6ه1393والتنوير للطاهر بن عاشور تالتحرير  -

  

  

  

                                                           
6
، رسالة "على طريق التفسري البياين"كتابه   خاللالتفسري البياين عند إبراهيم فاضل صاحل السامرائي من ،بلعربيـــة كحلة 

 22/23:،ص2016/2017،امنجامعة عبد احلميد بن باديس ـ مستغماسرت، 



  التعريف بالسامرائي وكتابه لمسات بيانية                                 الفصل األول

 

 
16 

   :اللغة العربية من كتباملصادر اليت اعتمد عليها  *

    : غة وغريها وهيالفقد تنوعت من قواميس وحنو وب

  .ه180كتاب سيبويه ت-

  .ه286قتيبة ت البنأدب الكتاب -

  .ه392جين ت البن اخلصائص-

  .ه429منصور الثعاليب ت اليبفقه اللغة   -

  .ه538تللزخمشري  الغةالبأساس -

  .ه711منظور ت البنلسان العرب - 

  .ه817قاموس احمليط للفريوز أبادي تال-

  .ه1205زبيدي ت للتاج العروس -

  . النكت يف التفسري كتاب سيبويه -

   : كتب القرآن الكرمياعتماده على  *

  .ه398الربهان يف تشابه القرآن للرماين ت 

  .ه421تاالسكايف  للخطيبرة التأويل ذرة التنزيل وغ-

  .7ه597احلزري ت البنالنشر يف القراءات العشر  -

  

                                                           
7
 27،صالسابقالمرجع ، 
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  .ه791الربهان يف علوم القرآن للزركشي ت -

  .ه911سيوطي تلتقان يف علوم القرآن لاال-

  :كما أنه اعتمد على كتبه

  .غة الكلمة يف التعبري القرآينالب -

  .على طريق التفسري البياين-

  .القرآينمن أسرار البيان  - 

  .ملسات بيانية يف نصوص التنزيل  - 

  .معاين النحو-

 .8اجلملة العربية تأليفها وأقسامها-

                                                           
8
 28المرجع ،السابق،ص 
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  بطاقة فنية عن الكتاب:المبحث الثالث 

  :الوصف الخارجي للكتاب  -1

  .ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل :عنوان الكتاب

  .الدكتور فاضل صاحل السامرائي :المؤلف

  .صفحة 288 :عدد الصفحات

  .متوسط :حجم الكتاب

  .الثالثة :الطبعة 

  .2003 :سنة الطبع

  .دار عمار:دار النشر

  .األردن -عمان :بلد النشر

وحتتها  خبط غليظ *ملسات بيانية*أبيض ذكر فيها العنوان  الو� الواجهة األمامية  

،وأما الواجهة اخللفية جاءت بلون بين يف أعالها  ذكرفيها العنوان يف نصوص من التنزيل

جبانبهما زخرفة جنمية يف وسطها مزخرف على شكل حمراب ذكر عنوان وأسفلها خط أبيض 

  .ورمزها الكتاب واسم املؤلف ودار النشر

  : وصف الكتاب وتوثيقه-2

من أهم كتب الدكتور فاضل صاحل "ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل " يعد كتاب

  .السامرائي، جتعل القارئ يستقي منه املعارف والدرر النفيسة املوجودة فيه 
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  :ما جاء يف مقدمة الكتاب-أ

مجلة من نصوص التنزيل العزيز ُسئل عن سر  الكتاب مقدمة ذكر فيها املؤلفتضمن 

بّني طرفاً مما فيها من أسرار تعبريية وملسات و بعضها من سور متعددة  راالتعبري يف بعضها واخت

فنية نفعًا لدارسي القرآن ولتكون خطوة أخرى بعد كتاب التعبري القرآين يف بيان شيء من 

إن هذا الكتاب وكذلك كتاب التعبري :حبيث قال،أسرار هذا السِّفر العظيم كتاب اهللا اخلالد

جاز القرآين وليس هو خطوة واحدة يف هذا الطريق وإمنا هو خطوة القرآين ليس يف بيان اإلع

 .صل السالك إىل طريق اإلعجاز أو شيء من اإلعجازو يف طريق قد يُ 

جتاهات ومن ن إعجاز القرآن أمر متعدد النواحي متشعب االوذكر يف املقدمة أ

ما مهما   املتعذر أن ينهض لبيان اإلعجاز القرآين شخص واحد وال حىت مجاعة يف زمن

كانت َسَعُة علمهم واطالعهم وتعدد اختصاصا�م إمنا هم يستطيعون بيان شيء من أسرار 

القرآن يف نواح متعددة حىت زما�م هم، ويبقى القرآن مفتوحًا للنظر ملن يأيت بعدنا يف 

مل  بل من مالمح اإلعجاز وإشاراته ماوسيجد فيه أجيال املستق ،املستقبل وملا جيّد من جديد

  .طر لنا على بالخي

مسعت وقرأت ألشخاص خمتصني بالتشريع  فقالوضرب مثًال لتعدد نواحي اإلعجاز 

والقانون يبيّنون إعجاز القرآن التشريعي، ويبينون اختيارات األلفاظ التشريعية يف القرآن 

ه ، وإن اختيار هذ ودقتها يف الداللة على دقة التشريع ورفعته ما ال يصح استبدال غريها �ا

  .األلفاظ يف با�ا أدق وأعلى مما نبّني حنن من اختيارات لغوية وفنية ومجالية

الفاحتة، آيات من سورة املائدة، قصة :( تضمنها هذا الكتاب هي يتأما السور ال

سيدنا إبراهيم يف سوريت احلجر والذاريات ، قصة سيدنا موسى يف سوريت النمل القصص، 

آيات من سوريت املؤمنون و الزمر، من سوريت املؤمنون واملعارج، من سوريت الطور والقلم، من 

رة املنافقون، من سوريت املعارج وعبس، من سوريت سورة القمر، من سورة اجلمعة، من سو 

  ).املعارج والقارعة،سورة القيامة، سورة البلد
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  .املالحظ أن هذه السور مل تدرس على حسب ترتيبها يف املصحف و 

  : عرض مضامين الكتاب -3

  :يتاآل الشكلبل جاء على  ال حيتوي الكتاب على أبواب وفصول ومباحث

 -املقدمة 

 -سورة الفاحتة 

 -من سورة املائدة 

 -احلجر والذاريات قصة إبراهيم يف سوريت 

 -قصة موسى يف سوريت النمل والقصص 

 -من سوريت املؤمنون والزمر 

 -من سوريت املؤمنون واملعارج 

 -من سوريت الطور والقلم 

 -من سورة القمر 

 -من سورة اجلمعة 

 -من سورة املنافقون 

 -من سوريت املعارج وعبس 

 -من سوريت املعارج والقارعة 

 -سورة القيامة 

 -سورة البلد   

تقدمي لبعض السور بالشرح والتحليل ، مع مصادر ومراجع للكتاب وفهرسا كذلك و 

وهذا منطلق سئلة البيانية جابة عن األاإل هوا ذهجعله يكتب كتابه  واهلدف الذي يف األخري

مجاليات عن كشف بال ، وذلك*التنزيل ملسات بيانية يف نصوص من:* كتابه ب لتسمية

فإن ذلك من ،الذي أتت فيه  النظر يف السياقمع  املفردة القرآنية وكل ما جاء يف مستويا�ا

ور للمفسر عموماً وللتفسري البياين على وجه اخلصوص ، ويتضح سبب اختيار لفظة ماألألزم 
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لفاظ املشرتكة ،فالسياق األ على أخرى ويتضح سبب التقدمي والتأخري والذكر واحلذف ومعاين

النظر يف السياق قد يوقع يف الغلط وعدم الدقة يف  فعدممن أهم القرائن اليت تدل عليه ،

مراجعة املواطن القرآنية اليت وردت فيها املفردة اليت يراد تفسريها واستعماهلا  و احلكم

  .لتهاالود

أسراره اإلعجازية بأدوات التقرب من النص القرآين وكشف وكان هدف السامرائي 

وروح املعاين ،انطالقا من تفاسري أمهات الكتب كالتفسري الكبري للرازي لغوية حمضة

استطاع أن يصل إىل الدالالت واملقاصد انطالقا من اللغة القرآنية معتمدا على و  لأللوسي،

القته باملقاصد تتميز به دون مرادفا�ا وعلى الرتكيب القرآين وع يتال داللتهابنية الكلمة و 

والدالالت، وبذلك سعى إىل اختاذ مستويات اللغة الصرفية والداللية والرتكيبية وسيلًة للوصول 

   .األطروحة األساس اليت دافع عنها الكتابوهاته  إىل مقاصد القرآن الكرمي

  :اليت اعتمد عليها املؤلف واستقى منها يف كتابه املصادر واملراجعأهم  ومن

  املعاين لشهاب الدين األلوسيروح  -

  التفسري الكبري لفخر الدين الرازي-

  .البن القيم التفسري القيم -

  .ركشيالربهان يف علوم القرآن، لبدر الدين الزّ  -

  .كتاب سيبويه  -

 .القاموس احمليط �د الدين الفريوز أبادي -

  أنوار التنزيل للبيضاوي-

  التبيان يف أقسام القرآن البن القيم-

  فتح القدير للشوكاين-



                                                                       

 

 

 

 

 

  :نيالفصل الثا

   *سورة الفاتحةفي لمسات بيانية *

  مدخل لفهم سورة الفاتحة :ث األولــــالمبح

   *دراسة لغوية*سورة الفاتحة :الثانيث ــالمبح

 *بالغيةدراسة *سورة الفاتحة :الثالثالمبحث 
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  مدخل لفهم سورة الفاتحة:المبحث األول

  :سورة الفاتحة 

  ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحَِن الرَِّحيِم 

يِن ) 3(الرَّْمحَِن الرَِّحيِم ) 2(احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني ) 1( ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوإِيَّاَك ) 4(َماِلِك يـَْوِم الدِّ

َغْريِ اْلَمْغُضوِب  َعَلْيِهمْ الَِّذيَن أَنـَْعْمَت ِصرَاَط ) 6(اْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم ) 5(َنْسَتِعُني 

  .)7( َوَال الضَّالِّنيَ َعَلْيِهْم 

   :مقدمة ومدخل إىل فهم السورة 

سورة الفاحتة سورة مكية ، تتألف من سبع آيات ، نزلت بعد سورة املدثر، ومن   

املعلوم أنَّ السور املكية موضوعا�ا يف العقيدة واإلميان واجلنة والنار، لذا فسورة الفاحتة 

بامسه ال باسم غريه ، والثناء عليه ، واالعرتاف فالبسملة ) . التوحيد( موضوعها الرئيسي هو 

ويستلزم التوحيد إفراده بالعبادة فيطلب منه العبد منه . بأنه رّب العاملني ، هو توحيد خالص 

هذه السورة العظيمة اشتملت على الثناء على اهللا ومتجيده جل وعال وبيان أنه ف، االستعانة

 همعان به، واشتملت على تعليم العباد، وتوجيهألن يعبد وأن يست حبق سبحانه هو املستحق

  .إىل الصراط املستقيم

  : أغراض سورة الفاتحة

تعترب سورة الفاحتة أعظم سورة يف القرآن، وبالرغم من قصر حجمها، وقلة آيا�ا إال   

  .أ�ا قد اشتملت على مقاصد القرآن باإلمجال

 1- فاإلشارة إىل توحيد األلوهية جاءت يف لفظ اجلاللة " اهللاِ " .

 2 - واإلشارة إىل توحيد الربوبية جاءت يف لفظ" َربِّ اْلَعاَلِمينَ ".
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الرَّْحمـِن  "واإلشارة إىل األمساء والصفات ومجيع صفات الكمال جاءت يف آية -3

  .الحمد ولفظ" الرَِّحيمِ 

ونشر، واإلشارة إىل اليوم اآلخر، وما فيه من عدل وفضل، وما فيه من بعث وحشر  -4

  .. "َماِلِك يـَْوِم الدِّينِ "وحساب وجزاء، جاءت يف آية

ِإيَّاَك نـَْعُبُد وِإيَّاَك "واإلشارة إىل كافة أنواع العبادات واإلخالص فيها جاءت يف آية -5

  ." َنْسَتِعينُ 

واإلشارة إىل إثبات النبوات، وغلى قصص األنبياء واملرسلني والصاحلني، وإىل إثبات  -6

 العبد حر خمتار، والرد على أهل البدع والضالل، جاء ذلك يف قوله سبحانهصفة القدر، وأن 

  ." اهِدنَـا الصَِّراَط الُمسَتِقيمَ " :

وجاء احلث على السري على �ج األنبياء والصاحلني واالهتداء �ديهم يف قوله جل  -7

  . " َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهْم َوَال الضَّالِّينَ " شأنه

َغيِر " : أهل الكتاب وأهل الزيغ والضالل، جاء يف �اية السورةواحلديث عن  -8

  . " الَمغُضوِب َعَليِهْم َوالَ الضَّالِّينَ 

  :   التسمية.1

، اليت افتتح اهللا سبحانه عّز وجّل “سورة الفاحتة”أول سورة يف الكتاب املبارك هي   

السبعة ”وتسمى “ أم الكتاب”و “ أم القرآن”:مثل بأمساء عديدة،مسيت �ا كتابه

  .1“املثاين

  

                                                           
1
مقاصد سورة الفاحتة،الكلم الطيب، 

 
:املوقعانظر 

  
https://kalemtayeb.com/safahat/item/43447،تاريخ املراجعة: 

 16:00التوقيت .15/04/2021
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  :عدد اآليات.2

مثانية،  :لقد اختلف العلماء يف حتديد عدد آيات سورة الفاحتة، فبعضهم قال  

من عّد البسملة آيًة من على ست آيات، وقد نشأ هذا االختالف : والبعض اآلخر قال

 العلماء مجهورع ا مجوهذا بإ عدمها، فمن قال بأ�ا سبع آيات؛ عّد البسملة على أ�ا آية

  .2"على أن آيات سورة الفاحتة سبع آيات 

  :زمن النزول.3

اختلف العلماء يف ذكر زمن نزول سورة الفاحتة، فقال أكثر العلماء إ�ا سورة مكية،   

إ�ا : إ�ا سورة مدنية، وقيل إن نصفها نزل مبكة ونصفها اآلخر باملدينة، وقيلهم وقال بعض

 حولت القبلة فصارت مكية فرضت الصالة، ومرة باملدينة حنيمرة مبكة حني : نزلت مرتني

  .3"مدنية

  ____________  

                                                           
2 

 السعودية - الرياض،دار طيبة للنشر والتوزيع  ،حتقيق سامي بن حممد سالمة الكرمي، القرآنتفسري ، ابن كثري 

 .بتصرف 143،ص1،ج2ط

3
املكتبة  ،تاب فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية للشوكاين معىن الفاحتة وهل هي مكية أم مدنيةك 

التوقيت .15/04/2021:تاريخ املراجعة، https://islamweb.net/ar/library/index.php?page :املوقع انظر،اإلسالمية

17:00. 
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  *دراسة لغوية*سورة الفاتحة:المبحث الثاني

  :المستوى اللغوي .1

  )َربِّ اْلَعاَلِمينَ  اْلَحْمُد لّلهِ (

على اهللا بوصف اجلميل يف كل  الثناء: احلمد  بدأ به السامرائي يف كتابه هو ل ماأوَّ  إنَّ -

الثناء على  ": يقول السامرائي. لغريهو  باهللا أما الشكر فيكون هللا إال، و احلمد ال يليق حال

كان ميكن أن يقال احلمد للحي، احلمد ف ،"اجلميل من نعمة وغريها،مع احملبة واإلجالل

، ولكن لو حدث ذلك ألفهم أن احلمد إمنا استحقه هلذا الوصف دون رئللرحيم، احلمد للبا

  .االسم العَلم ليدل على أنه استحق احلمد لذاته هو ال لصفة من صفاتهغريه، فجاء ب

فهو أوىل باحلمد من غريه ألن ) احلَْْمُد لّلهِ (هي أنسب ما ميكن وضعه بعد :العاملني ـ ربّ -

ذن رب العاملني هو ر�م ومالكهم وسيدهم إالرب هو املالك والسيد واملريب واملنعم والقّيم ف

  :قولهفعلى هذا يكون  على اآليةيف كتابه يعقب السامرائي  عليهم وقُيمهمومربيهم واملنعم 

رب البشر أو املكلَّفني أو رب اخللق كلهم، وغّلب : إما أن يعين )احلمد للَِّه َربِّ العاملني(

وهلذا التخصيص أو التغليب سببه ذلك أن الكالم يف سورة الفاحتة خاص . العقالء منهم

  " .بالعقالء

  ):َمِلِك يـَْوِم الدِّينِ (أو ) َماِلِك يـَْوِم الدِّينِ (

هو مالك يوم اجلزاء يعين  ،أيأي ميلك إقامة يوم الدين: كل من ميلك ومالك هنا   :املالك

   .1ملك ما قبله من أيام العمل والعمل يكون يف الدنيا فقد مشل يوم الدين الدنيا أيضاً 

  

                                                           
1
 11:فاضل صاحل السامرائي،ملسات بيانية يف نصوص التنزيل،دار عمار،د م،دط،دت،ص 
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  :المستوى النحوي-1

لـذا فمـن القواعـد املعروفـة يف اللغـة أن ، مجلة امسية تدل على الـدوام والثبـوت )اْلَحْمُد لّلهِ (    

الشــيء علــى تفيــد ثبــوت ) احلمــُد هللا(الرفع بــقــراءة و ، ،اجلملــة االمسيــة أقــوى مــن اجلملــة الفعليــة

أي اختصــاص اهللا تعــاىل وحــده  .جهــة االســتحقاق ثباتــاً دائمــاً، فهــي أوىل مــن قــراءة النصــب 

مــن ذلــك أن  مجيــع أنــواع احلمــدأي اهللا تعــاىل يســتحق : االســتحقاق : باحلمــد كلــه ، ومنهــا 

و اّدعـى أنَّ فيهـا اختصـاٌص، أو إزالـُة شـكٍّ عمَّـن ادَّعـى أنَّ احلمـد لغـري اهللا أ (ِهللا احلمـدُ ) عبارةَ 

هنـــــاك ذاتـــــاً مشـــــرتكة معـــــه يف احلمـــــد فقـــــدمَت اجلـــــار وا�ـــــرور إلزالـــــة هـــــذا الشـــــك أو لقصـــــد 

  ."االختصاص

أوىل من قراءة النصب ذلك أن قراءة الرفع تدل على أن  عند السامرائي قراءة الرفعف    

اجلملة امسية يف حني أن قراءة النصب تدل على أن اجلملة فعلية بتقدير حنمد أو امحد أو 

 .واجلملة االمسية أقوى وأثبت من اجلملة الفعلية أل�ا دالة على الثبوت. امحدوا باألمر

امحدوا احلمد " ة النصب أقوى من الرفع مبعىنوقد يقال أليس تقدير فعل األمر يف قراء   

مبعىن أسرعوا؟ واجلواب ال فإن قراءة الرفع أوىل أيضًا ذلك  "اإلسراع يف األمر" كما تقول "هللا

وقد يكون املأمور غري مقتنع مبا أمر . ن األمر بالشيء ال يعين أن املأمور به مستحق للفعلأل

  .واألمر اإلخباربه فكان احلمد هللا أوىل من احلمد هللا بالنصب يف 

احلمد هللا ومل يقل أمحد اهللا أو حنمد اهللا وما  :هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه قال    

خمتص بفاعل معني ففاعل  " حنمد اهللا " أو " أمحد اهللا " قولف :قاله أوىل من وجوه عدة

مطلقة ال ختتص  "احلمد هللا" أمحد هو املتكلم وفاعل حنمد هم املتكلمون يف حني أن عبارة

أخربت عن محدك أنت وحدك ومل تفد  " أمحد اهللا " بفاعل معني وهذا أوىل فإنك إذا قلت

ال ختتص بفاعل معني فهو احملمود على وجه  "هللاحلمد " يف حني أن عبارة،أن غريك محده 

 1.اإلطالق منك ومن غريك
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مجلة امسية واجلملة الفعلية تدل على احلدوث  "احلمد هللا"مجلة فعلية و "أمحد اهللا" قول   

. والتجدد يف حني أن اجلملة االمسية دالة على الثبوت وهي أقوى وأدوم من اجلملة الفعلية

هنا إذ هو أدل على ثبات احلمد ااالمسية أوىل من اختيار اجلملة الفعلية هفاختيار اجلملة 

  ."واستمراره

نكرة؛ والتعريف هنا يفيد ما ال  " محداً  "؟ احلمد هللا معرفة بأل و" محداً هللا " ملاذا مل يقل   

 أن احلمد املعروف بينكم: قد تكون لتعريف العهد فيكون املعىن "أل" يفيده التنكري ذلك أن

  ."هو هللا، وقد يكون لتعريف اجلنس على سبيل االستغراق فيدل على استغراق األمحدة كلها

ال أحد مينع التقدمي لكن التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي يكون حسب ما يقتضيه     

السياق، املقام يف سورة الفاحتة هو مقام مؤمنني يقرون بالعبادة ويطلبون االستعانة واهلداية؛ 

يف سورة اجلاثية فاملقام يف الكافرين وعقائدهم وقد نسبوا احلياة واملوت لغري اهللا سبحانه أما 

لذا اقتضى ذكر تفضله سبحانه بأنه خلق السموات واألرض وأثبت هلم أن احلمد األول هللا 

سبحانه على كل ما خلق لنا فهو احملمود األول لذا جاءت فلله احلمد مقدمة حسب ما 

وَمن يـُْنكر التقدمي والتأخري؟ وإمنا يكون ذلك  :العام لآليات يف السورة ونقولاقتضاه السياق 

  ."حبسب املقام

فيها تقدمي اجلار وا�رور ، ويف التقدمي اختصاص وحصر أو إزالة شك، واملقـام ) هللا احلمدُ (   

س هناك مـن ، فلييف سورة الفاحتة هو مقام مؤمنني يقرون بالعبادة ويطلبون االستعانة واهلداية 

ادعـــى أن ذاتــــاً أخـــرى قــــد تشـــرتك معــــه يف احلمــــد فنزيـــل الظــــن عنـــده، أو أن احلمــــد لغــــري اهللا 

  .1لنخصه به
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كما أن احلمد يف الدنيا ليس خمتصا هللا وحده، وإن كان هو سببه كله، فالناس قد 

احلمد ، فيجوز توجيه )من مل حيمد الناس مل حيمد اهللا(حيمد بعضهم بعضاً، ويف احلديث 

  .لغري اهللا يف ظاهر األمر، فال حاجة لالختصاص بالتقدمي

أتى باسم الذات يف احلمدلِة  :لالستحقاق الذايت) احلَْْمُد لّلهِ (جاءت الالم يف قوله تعاىل    

لئال يتوهم لو اقتصر على الصفة اختصاص استحقاقه احلمد بوصٍف دون وصف، وذلك 

  ."ألن الالم على ما قيل لالستحقاق

  ) :ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعينَ ( 

قدم املفعولني لنعبد ونستعني وهذا التقدمي لالختصاص ألنه سبحانه وتعاىل وحده له    

العبادة لذا مل يقل نعبدك ونستعينك أل�ا ال تدل على التخصيص بالعبادة هللا تعاىل، أما 

إياك ) وحده وكذلك يف االستعانةفتعين ختصيص العبادة هللا تعاىل  (إياك نعبد) قول

. " ومل يقل نعبدك ونستعينك لالختصاص) ِإيَّاكَ (قدم املفعولني   .تكون باهللا حصر (نستعني

االستعانة به ) َوإِيَّاَك َنْسَتِعنيَ (ختصيص العبادة هللا تعاىل وحده وجاءت ) ِإيَّاَك نـَْعُبدُ (فاآلية يف

   .حصراً 

  ) :َوِإيَّاَك َنْسَتِعينَ ِإيَّاَك نـَْعُبُد (   

صيص على حصر املستعان به؛ لو اقتصرنا على خيفيد الت ضمري املنفصل إياك تكرار   

مل يعين املستعان إمنا عين املعبود فقط ولو اقتصرنا على  .إياك نعبد ونستعني ضمري واحد

واالستعانة مبعىن انه ال ضمري واحد لفهم من ذلك انه ال يتقرب إليه إال باجلمع بني العبادة 

  .1يُعبد بدون استعانة وال ُيستعان به بدون عبادة
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يفهم من االستعانة مع العبادة جمموعة تربط االستعانة بالعبادة وهذا غري وارد وإمنا    

على وجه االستقالل وقد جيتمعان لذا ه بده على وجه االستقالل ونستعني بهو سبحانه نع

إياك نعبد وإياك نستعني التكرار توكيد يف اللغة، يف التكرار من وجب التكرار يف الضمري 

 .القوة والتوكيد لالستعانة فيما ليس يف احلذف

لـو ف .ألجـل التأكيـد ولرفـع اللـبس وجب التكرار يف الضمري إياك نعبد وإيـاك نسـتعنيف

مع بـــني لُفِهـــم أنـــه ال يُتقـــرب إليـــه إال بـــاجل) إيـــاك نعبـــد ونســـتعني(اقتصـــرنا علـــى ضـــمري واحـــد 

   ."العبادة واالستعانة مبعىن أنه ال يعبد بدون استعانة وال يستعان به بدون عبادة

  :)ْهِدنَا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ اِ ( 

التعدية بالفعل نفسه تقال ملن يكون يف الطريق  أن جاء يف كتاب ملسات بيانية    

، وملن ال يكون يف الطريق  )ِصرَاطًا مُّْسَتِقيًماَويـَْهِدَيَك (فنعرفه به كما قال تعاىل خماطباً رسوله 

  .)فَاتَِّبْعِين أَْهِدَك ِصرَاطًا َسوِي�ا(فنوصله إليه كقول سيدنا ابراهيم ألبيه 

 فتستعمل ملن مل يكن يف الصراط فهداه اهللا فيصل باهلداية إليه) إىل(أما التعدية باحلرف  -

نَـَنا بِاحلَْقِّ َوَال ُتشْ (   . )ِطْط َواْهِدنَا ِإَىل َسَواء الصِّرَاطِ َفاْحُكم بـَيـْ

وتسـتعمل التعديـة بـالالم هـداه لــه مبعـىن بينـه لـه ، وتسـتعمل عنــد الغايـة ، فلـم تسـتعمل مــع  -

وقـــد . الســـبيل أو الصـــراط أبـــداً يف القـــرآن ألن الصـــراط ليســـت غايـــة إمنـــا وســـيلة توصـــل للغايـــة

ِإنَّ َهــَذا اْلُقـْرآَن ( �ا خامتة اهلـدايات كقولـهاختص سبحانه اهلداية بالالم له وحده أو للقرآن أل

  .1)يـَْهِدي اللَُّه لُِنورِِه َمن َيَشاء(وقوله  )ِيْهِدي لِلَِّيت ِهَي أَقـَْومُ 
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تقيد االختصاص وال جيوز أن نقول إيانا اهدي  إياك نعبد وإياك نستعنييف التقدمي و 

املعىن . جيوز لذلك ال يصح التقدمي هنا مبعىن خصنا باهلداية وال �دي أحداً غرينا فهذا ال

  ."اهدنا الصراط المستقيم " :تطلب التقدمي يف املعونة واالستعانة لذا قال

 :)ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهمْ (

ملــاذا جــاءت كلمــة الصــراط معرفــة بــأل ومضــافة  :تيطـرح الســامرائي يف كتابــه تســاؤال    

ــــــَراَط الَّــــــِذيَن (مــــــرة أخــــــرى ــــــيِهمْ ِص جــــــاءت كلمــــــة الصــــــراط مفــــــردة ومعرفــــــة  ؟)أَنَعمــــــَت َعَل

بـــــــاأللف والـــــــالم واإلضـــــــافة وموصـــــــوفا باالســـــــتقامة ممـــــــا يـــــــدل علـــــــى انـــــــه صـــــــراط  :بتعـــــــريفني

موصوف باالستقامة ألنه ليس بني نقطتني إال طريق مستقيم واحد واملستقيم هو أقصر  واحد

الصراط املستقيم ال يوصل إىل املطلوب وأي طريق آخر غري هذا .الطرق وأقر�ا وصوال إىل اهللا

واملقصـــود بالوصـــول إىل اهللا تعـــاىل هـــو الوصـــول إىل مرضـــاته فكلنـــا . وال يوصـــل إىل اهللا تعـــاىل

  .واصل إىل اهللا وليس هناك من طريق غري الصراط املستقيم

 قـال .واحـداملوصـل إىل اهللا الصراط هـو صـراط  ، ألنوردت كلمة الصراط يف القرآن مفردة   

  .41الحجر آية ) هذا صراط علي مستقيم :(تعالى

لكان  " تنعم عليهم " لو قالف .أدق وأصوب )ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهمْ (يف قوله    

صراط هؤالء اقل شأنا من صراط الذين أنعم عليهم فصراط الذين انعم عليهم من أويل العزم 

  . 1تنعم عليهم ال تشمل هؤالءمن الرسل واألنبياء والصديقني أما الذين 
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  )ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهْم َوَال الضَّالِّينَ (

ومل يقل أغضبت عليهم؟ جاء باسم املفعول وأسنده  " املغضوب عليهم " ملاذا قال    

أصدقاؤهم يتربأ للمجهول ولذا ليعم الغضب عليهم من اهللا واملالئكة وكل الناس حىت 

بعضهم من بعض حىت جلودهم تتربأ منهم ولذا جاءت املغضوب عليهم لتشمل غضب اهللا 

  .وغضب الغاضبني

مث انظر من ناحية أخرى، كيف جعل ُكال� من املغضوب عليهم والضالني امساً، وذلك     

الل على للداللة على الثبوت، فيكون الغضب عليهم دائمًا ثابتًا ال يزول واتصافهم بالض

فال يـُْرجى هلم خٌري وال هدى، فلم يقل صراط الذين ُغضب عليهم وضلوا . وجه الثبوت أيضاً 

فيجعل الغضب أو الضالل يف زمٍن دون زمن؛ بل إن هذا الوصف الزم هلم إىل يوم القيامة 

  ".مغضوب عليهم يف الدنيا واآلخرة ثابت ال يزول فهم

   :)الضَّالِّينَ  َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهْم َوالَ  (  

ميكن أن يُفهم أن  ال مل كرر ال؟ وقال غري املغضوب عليهم والضالني؟ إذا حذفت

غري  واالبتعاد هو فقط للذين مجعوا الغضب والضاللة فقط، أما من مل جيمعها،"املباينة

 .فال يدخل يف االستثناء املغضوب عليهم وال الضالني

الذين عرفوا ر�م مث  :املغضوب عليهم الضالني؟فلماذا قدم إذن املغضوب عليهم على    

شد بعدا الن ليس من علم كمن جهل لذا بدأ باملغضوب عليهم ويف أاحنرفوا عن احلق وهم 

واليهود أسبق . احلديث الصحيح أن املغضوب عليهم هم اليهود وأما النصارى فهم الضالون

  .1من النصارى ولذا بدأ �م واقتضى التقدمي
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  :المستوى الصرفي.2

اعتقاد كون ذلك احملمود بأ�ا ثناء و   )اْلَحْمُد لّلهِ (جاء في كتاب لمسات بيانية تفسير    

مع أنه   "أمحد اهللا" :فإذا تلفظ اإلنسان بقوله .متفضال منعما مستحقا للتعظيم واإلجالل

كان قلبه غافال عن معىن التعظيم الالئق جبالل اهللا كان كاذبا ألنه أخرب عن نفسه بكونه 

سواء كان غافًال أو مستحضرًا ملعىن  "احلمد هللا" أما إذا قال. حامدا مع انه ليس كذلك

أن احلمد حق هللا وملكه وهذا املعىن حاصل سواء كان : التعظيم فإنه يكون صادقاً ألن معناه

أوىل من قوله  "احلمد هللا" فثبت أن قوله. تغًال مبعىن التعظيم واإلجالل أو مل يكنالعبد مش

  .أمحد اهللا أو من حنمد اهللا

يقول السامرائي  صفتان مشبهتان، )الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ (: يف قوله تعاىل لفظتانالجاءت    

الداللَة على احلدوث تُِفيُد  على وزن فعيل) الرَِّحيمِ (على وزن فعالن و) الرَّْمحَنِ (

عطشان وجوعان وغضبان، وال تفيد الداللة على الثبوت، وتفيد أيضاً  :وذلك حنو والتجدُّد،

أما صيغة فعيل فهي  .1".تدل على الثبوت يف الصفة (فعيل) وصيغة ...االمتالء بالوصف

تدل على الثبوت سواء كان خلقة ويسمى حتول يف الصفات مثل طويل، مجيل، قبيح فال 

 .يقال خطيب ملن ألقى خطبة واحدة وإمنا تقال ملن ميارس اخلطابة وكذلك الفقيه

على التجدد والثبوت معًا فلو قال الرمحن فقط  لذا جاء سبحانه وتعاىل بصفتني تدالن   

قدم سبحانه الرمحن على الرحيم ألن ،كما أن كلمة، السامع أن هذه الصفة طارئةلتوهم 

  .1صيغة الرمحن هي الصفة املتجددة وفيها االمتالء بالرمحة

    

  

                                                           
1
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جاء سبحانه بالصفتني جمتمعتني ليدل على أن صفاته الثابتة واملتجددة هي الرمحة  

ياط للمعىن وجاء بالصفتني الثابتة ويدل على أن رمحته ال تنقطع وهذا يأيت من باب االحت

  .واملتجددة ال ينفك عن إحدامها، إمنا هذه الصفات مستمرة ثابتة ال تنفك البتة غري منقطعة

  

  :)ِإْهِدنَا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ (

 . و حذف المه) أفع ( فعل أمر على وزن : ـ اهد 1

ط اصر : مشتق من قوهلم  وهو) . فعال ( على وزن ) مصدر ( اسم جامد : ـ الصراط 2

  .الطريق املارة أي ابتلعهم 

  .نعتاً  أيمث أصبح وصفاً ) استقام ( يف األصل اسم فاعل من : ـ املستقيم 3

  )ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهْم َوَال الضَّالِّينَ (

فعول امل اسمذكرت املغضوب عليهم بصيغة  و،أفعلأنعمت  فعل ماٍض على وزن جاءت  

  :الفاعل اسموالضالني بصيغة 

أوًال جيء بكل منهما امسا ومل يقل صراط الذين غضب عليهم وضلوا للداللة على الثبوت  -

  .فالغضب عليهم ثابت والضالل فيهم ثابت ال يرجى فيهم خري وال هدى

يذكر اجلهة اليت غضبت عليهم  غضوب عليهم اسم مفعول يعين وقع عليهم الغضب ملامل -

ليعم الغضب عليهم وال يتخصص بغاضب معني غضب اهللا وغضب الغاضبني هللا من 

املالئكة وغريهم بل سيغضب عليهم أخلص أصدقائهم يف اآلخرة ويتربأ بعضهم من بعض 

حىت جلودهم تتربأ منهم ، فحذف جهة الغاضب فيه عموم ومشول ، أما الضالني فهم الذين 

  ."2فقد بناه للمفعول ليعم الغضب عليهم وأما املغضوب عليهم، .ضّلوا

                                                           
2
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  :المستوى الداللي.-3

   :)اْلَحْمُد لّلهِ (

الشـكر خيـتص بـالنعم وال يوجـه للصــفات، فـنحن ال نشـكر ف هناك فـرق بـني الشـكر واحلمـد  

وإن مل يتعلـق  ، أما احلمـد فيكـون علـى الـنعم وعلـى الصـفات الذاتيـةو قدرتهأعلى علمه فالناً 

  .شيء منها بنا

ثناء ومجيع أنواع احلمد من تدل هذه اآلية على أن اهللا تعاىل وحده يستحق ال )اْلَحْمُد لّلهِ (

معناه أن احلمد والثناء حق هللا وملكه فانه تعاىل هو املستحق  "احلمد هللا" وقول ،اخللق

   .1"للحمد بسبب كثرة أياديه وأنواع آالئه على العباد

جاء ) رب العاملني : (وكأنَّ قوله تعاىل  ،ألنه خالقهم ومربيهم ورازقهم وحافظهم وسيدهم   

  .واحلمد هنا تفيد إثبات أمساء اهللا وصفاته.احلمُد هللا ؟:ملاذا : ملن سأل  جواباً 

مرتبط بزمن معني ألن الفعل له داللة زمنية "نحمد اهللا " أو " أحمد اهللا " قول   

املضارع يدل على احلال أو االستقبال ومعىن ذلك أن احلمد ال حيدث يف غري معينة، فالفعل 

الزمان الذي حتمده فيه، وال شك أن الزمن الذي يستطيع الشخص أو األشخاص احلمد فيه 

  .حمدود وهكذا كل فعل يقوم به الشخص حمدود الزمن

 انعمً عن صفة القلب وهي اعتقاد كون ذلك احملمود متفضال م عبارة: واحلمد 

غافال  مع أنه كان قلبه" أمحد اهللا: "فإذا تلفظ اإلنسان بقوله  ،ا للتعظيم واإلجاللمستحقً 

  .1عن معىن التعظيم الالئق جبالل اهللا كان كاذبا ألنه أخرب عن نفسه بكونه حامدا

  

   

  

                                                           
1
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فإن أقصى ما يستطيع أن يفعله أن يكون مرتبطا بعمره وال يكون قبل ذلك وبعده 

احلمد أقل مما ينبغي فإن محد اهللا ال ينبغي أن ينقطع وال حيد بفاعل أو بزمان يف فعل فيكون 

مطلقة غري مقيدة بزمن معني وال بفاعل معني فاحلمد فيها مستمر  "احلمد هللا" حني أن عبارة

  .غري منقطع

مل يقل احلمد للخالق أو القدير -اهللا -  جاء سبحانه وتعاىل بامسه العلم :الحمد هللا

اسم آخر من أمسائه احلسىن فلماذا جاء بامسه العلم؟ ألنه إذا جاء بأي اسم آخر غري أو أي 

العلم لدل على انه تعاىل استحق احلمد فقط بالنسبة هلذا االسم خاصة فلو قال احلمد 

فإ�ا تعين انه  (اهللا) للقادر لفهمت على انه يستحق احلمد للقدرة فقط لكن عند ذكر الذات

  .مد لذاته ال لوصفهسبحانه يستحق احل

، ولكن لو حدث ذلك رئكان ميكن أن يقال احلمد للحي، احلمد للرحيم، احلمد للبا   

ألفهم أن احلمد إمنا استحقه هلذا الوصف دون غريه، فجاء باالسم العَلم ليدل على أنه 

  .استحق احلمد لذاته هو ال لصفة من صفاته

إياك نعبد "سياق اآليات، فسيأيت بعدها بقليل يناسب ) اهللا(مث إن ذكر لفظ اجلاللة     

  .مناسب للعبودية، ألنه مأخوذ من لفظ اإلله أي املعبود) اهللا(ولفظ اجلاللة " وإياك نستعني

ألن العبادة كثريا ما  (إياك نعبد) مناسبة ملا جاء بعدها " احلمد هللا " من ناحية أخرى   

  .ةمناسباً للعباد اهللا فكان لفظ خرى، هذا من ناحية، ومن ناحية أ. ختتلط بلفظ اهللا

على محده ، أما ملا  ذلك كون القائل قادرا أفاد" امحد اهللا " جاء يف تفسري الرازي أنه لو قال 

الشاكرين  فقد أفاد ذلك ، أنه كان حممودا قبل محد احلامدين وقبل شكر" احلمد اهللا"قال 

من األزل إىل األبد حبمده القدمي وكالمه فهؤالء سواء محدوا أم مل حيمدوا فهو تعاىل حممود 

 1.القدمي
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  :قرتان احلمد �ذه الصفات أحسن وأمجل اقرتان ان إ

  .فاهللا حممود بذاته وصفاته على العموم واهللا هو االسم العلم) هللاِ احلَْْمُد ( -

  .عبوديتهألن من األرباب من ال حتمد ) َربِّ اْلَعاَلِمنيَ (مث حممود بكل معاين الربوبية  -

وهو حممود يف كونه رمحن رحيم، حممود يف رمحته يضـعها حيـث جيـب ان توضـع ألن الرمحـة  -

  .لو وضعت يف غري موضعها مل تكن مدحاً لصاحبها

َمِلــِك يـَــْوِم (أو ) مالِــِك يـَــْوِم الــدِّينِ (وهــو حممــود يف متلكــه ويف مالكيتــه ويف ملكــه يــوم الــدين  -

  ).الدِّينِ 

  :األزمنة من األزل إىل األبد استغرق احلمد كل  -

  حــني كــان تعــاىل ومل يكــن معــه شــيئ قبــل محــد احلامــدين ) هللاِ احلَْْمــُد (فاحلمــد قبــل اخللــق

 . وقبل وجود اخللق والكائنات فاستغرق احلمد هنا الزمن األول

  َربِّ اْلَعاَلِمنيَ (وعند خلق العامل .( 

  الرَّْمحـِن الرَِّحيمِ (واستغرق احلمد وقت كانت الرمحة تنزل وال تنقطع.( 

  واســتغرق احلمــد يــوم اجلــزاء كلــه وهــو ال ينتهــي ألن أهــل النــار خالــدين فيهــا وأهــل اجلنــة

  .خالدين فيها ال ينقضي جزاؤهم

مجع  :العاملني يقتضي كل صفات اهللا تعاىل ويشمل كل أمساء اهللا احلسىن،) رب العالمين   (

عامل والعامل هو كل موجود سوى اهللا تعاىل؛ والعامل جيمع على العوامل وعلى العاملني لكن 

: العقلاختيار العاملني على العوامل أمر بالغي يعين ذلك أن العاملني خاص للمكلفني وأويل 

، وُمَربِّيهم، ماِلُكهم وسيدهم :وربُّ العاملني املالك، والسيد، واملرّيب والقّيم، واملنعم، :الربُّ "

ْنِعم عليهم
ُ
ومالُك الشخص وسيده، ومربيه والقيم املنعم عليه َأَحقُّ باحلمد وأوىل به من .وامل

ُسود واململوك والعابد مبا أراد من خري أو شرّ  غريه
َ
 .1"وبُدئ بالرب، ألنه له التصرف يف امل

                                                           
1
 62ص،مصر،هـ، مطبعة السعادة 1328، سنة 1البحر احمليط أليب عبد اهللا بن يوسف الشهري بأيب حيان، ط  
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العاملني مجع العامل بكل أصنافه لكن يغُلب العقالء على غريهم فيقال هلم العاملني لفظة     

ال يقال لعامل احلشرات أو اجلماد أو البهائم العاملني وعليه فال تستعمل كلمة العاملني إال إذا 

  .اجتمع العقالء مع غريهم وغلبوا عليهم 

املكلفني وفيها طلب اهلداية وإظهار العبودية أيضاً ألن السورة كلها يف  " العالمين " ختيارا  

 العاملني " هللا وتقسيم اخللق كله خاص بأويل العقل والعلم لذا كان من املناسب اختيار

  . على غريها من املفردات أو الكلمات "

وقد ورد يف آخر الفاحتة ذكر املغضوب عليهم وهم اليهود، والعاملني رد على اليهود الذين 

 ." تعاىل هو رب اليهود فقط فجاءت رب العاملني لتشمل كل العاملني ال بعضهمادعوا أن اهللا

ألن من معاين  (اهدنا الصراط املستقيم) أما اختيار كلمة رب فأل�ا تناسب ما بعدها   

الرب املريب وهي أشهر معانيه وأوىل مهام الرب اهلداية لذا اقرتنت اهلداية كثريًا بلفظ الرب  

كما ذكر .العبادة بلفظ اهللا تعاىل وهذا كله من مظاهر ربوبيته للسماء واألرضكما اقرتنت 

َوِفي َخْلِقُكْم َوَما يـَُبثُّ ِمن {:قال عز وجل  ربوبيته للعقالء، وسائر األحياء األخرى،

   .99: الصافات } َوقَاَل ِإنِّي َذاِهٌب إلى رَبِّي َسيَـْهِدينِ { وقوله . 4: الجاثية }َدآبَّةٍ 

املخلوقات ، واهللا تذكريًا بنعم اهللا على العباد و  توكيدًا و) الرمحن الرحيم ( كرر صفتني مث    

وكذلك كلمة الرمحن ال يسمى �ا خملوق  ،خلق اخللق و هداهم رمحة �م و أنعم عليهم رمحة

  .إلضافة، أما الرحيم فقد يوصف �اوال حىت با

  ):لدِّينِ َمِلِك يـَْوِم ا(أو ) َماِلِك يـَْوِم الدِّينِ (

املالك أوسع لشموله العقالء وغريهم وامللك هو املتصرف األكرب وله األمر واإلدارة العامة يف  

لتجمع بني معىن امللكية وامللك وتدل على أنه متواترتني املصلحة العامة فنزلت القراءتني 

  .1 امللكمبعىن الذي ميلك ، املالك من التملك وامللك بكسر امليم سبحانه هو املالك

                                                           
مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل، أليب جعفر بن الزبري الغرناطي،  1

 45،صم1985/ هـ1405حممود كامل أمحد، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت،  :تح
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املالك يتصرف و "املالك قد يكون ملكا وقد ال يكون وامللك قد يكون مالكا وقد ال يكون   

واملالك عليه أن يتوىل أمر مملوكه من الكسوة  (بكسر الالم) يف ملكه كما ال يتصرف امللك

املالك أوسع لشموله العقالء وغريهم . والطعام وامللك ينظر للحكم والعدل واإلنصاف

وامللك هو املتصرف األكرب وله األمر واإلدارة العامة يف املصلحة العامة فنزلت القراءتني 

ِلك لتجمع بني معىن املالك وامللك وتدل على انه سبحانه هو املالك وهو امللك
َ
    .وهو امل

قال مالك يوم واليوم ال ميلك إمنا ما فيه ميلك؟ والسبب لقصد العموم ومالك اليوم هو      

ملك لكل ما فيه وكل من فيه فهو أوسع وهو ملكية كل ما جيري وما حيدث يف اليوم وكل ما 

فيه ومن فيه فهي إضافة عامة شاملة مجع فيها ما يف ذلك اليوم ومن فيه وإحداثه وكل ما فيه 

اقرتان احلمد �ذه الصفات أحسن وأمجل  بضم امليم) وامللكية (بكسر امليم) من باب امللكية

  .اقرتان

فاهللا حممود بذاته وصفاته على العموم واهللا هو االسم العلم مث حممود بكل  الحمد هللا     

  . معاين الربوبية

 ن من األرباب من ال حتمد عبوديته وهو حممود يف كونه رمحن رحيم،أل رب العالمين     

إذا مل ن الرمحة لو وضعت يف غري موضعها تكون غري حممودة فالرمحة حممود يف رمحته أل

توضع يف موضعها مل تكن مدحا لصاحبها، حممود يف رمحته يضعها حيث جيب أن توضع 

  .وهو حممود يوم الدين حممود يف متلكه ويف مالكيته

   .يف قراءة ملك يوم الدين) حممود يف ملكه ذلك اليوم (مالك يوم الدين    

مايكون انذاكاىل مالك امرهم  فالقراءة �ا مناسبة للرمحة ومناسبة ليوم الدين  واخللق احوج

  .1يرعاهم و يرمحهم

  

                                                           
1
األلوسي، إدارة الطباعة املنريية، دار إحياء الرتاث روح املعاين يف تفسري القرآن الكرمي لشهاب الدين السيد حممود  

 33،صالعريب
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لشمول العاملني  (رب العاملني) :أنسُب لقوله (يوم الدين) هناك أمر آخر وهو أن

َعٍم عليهم،  على املكلفني وال بد، وأنسُب ألصناف املكلفني اليت ذكر�م السورة من ُمنـْ

ساب والطاعة والقهر، وهذه  اجلزاء واحل (الدين) وَمْغضوب عليهم وضالني، ألن من معىن

كلها إمنا تكون هلؤالء فهو أنسب من يوم القيامة الذي ال يـُْفَهُم من معناه اللغوي ما يفهم 

فيوُم الدين أنسب من يوم القيامة من كل .من يوم الدين ولشموله على أشياء ال تتعلق باجلزاء

 ."ناحية

  ) :ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعينَ ( 

أطلق سبحانه فعل االستعانة ومل حيدد نستعني على شيء  :إياك نعبد وإياك نستعني    

أو نستعني على طاعة أو غريه، إمنا أطلقها لتشمل كل شيء وليست حمددة بأمر واحد من 

ن االستعانة غري مقيدة بأمر ء يريد اإلنسان أن يستعني بربه ألوتشمل كل شي. أمور الدنيا

  .عن االستعانة والعبادة بلفظ ضمري اجلمعوقد عرب سبحانه . حمدد

وليس بالتعبري املفرد أعبد وأستعني ويف هذا  باجلمع نعبد ونستعنيجاءت كلميت      

إشارة إىل أمهية اجلماعة يف اإلسالم لذا تلزم قراءة هذه السورة يف الصالة وتلزم أن صالة 

على أمهية اجلماعة عامة يف اجلماعة أفضل من صالة الفرد بسبع وعشرين مرة، وفيها دليل 

إضافة إىل أن املؤمنني . اإلسالم مثل احلج وصالة اجلماعة، الزكاة، اجلهاد،األعياد والصيام

نذكر كل  (إياك نعبد) إخوة فلو قال إياك اعبد ألغفل عبادة إخوته املؤمنني وإمنا عندما نقول

  ."املؤمنني ويدخل القائل يف زمرة املؤمنني أيضاً 

َوِإيَّاَك  . (اهللا متعلٌق بألوهيته وامسه ِإيَّاَك نـَْعُبدُ داللية تقدم  لوهيةاأل على ربوبيةلتقدم ا    

كما تقدم اسم  )َوِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ  على ِإيَّاَك نـَْعُبدُ  (متعلق بربويته وامسه الرب، فقدم )َنْسَتِعنيُ 

  .1"اهللا على الرب يف أول السورة

                                                           
1
م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب 1951 -هـ 1370، 3اإلتقان يف علوم القرآن جلالل الدين السيوطي، ط  

 .26،صاحلليب، مصر



 الفاتحة سورة في بيانية لمسات                                              الفصل الثاني

 

 
41 

 االستعانة؟لماذا قدم العبادة على  

واالستعانة إمنا هي وسيلة للعبادة فالعبادة أوىل  لغاية وهي العبادة  العبادة خلق اإلنس -

َوَما َخَلْقُت الجن { :قال عز وجل.بالتقدمي إنَّ العبادة هي ِعلَُّة َخْلِق اإلنس واجلن

االستعانة إمنا وإ�ا الغايُة من َخْلقهم، وإن  .56: الذاريات} واإلنس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ 

 ."هي وسيلٌة للقيام �ا

  .العبادة هي حق اهللا واالستعانة هي مطلب من مطالبه وحق اهللا أوىل من مطالبه -

  :)ِإْهِدنَا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ (

ويبدو أن اهلداية على   ": يقول السامرائي ،واهلداية على مراحل وليست هداية واحدة  -

مراتب، فالبعيُد الضالُّ عن الطريق، حيتاج إىل هاٍد يدلّه على الطريق، ويوصله إليه، 

واإلنسان حمتاج إىل هذه اهلدايات كلها، فإن ضلَّ احتاج من يهديه إىل الطريق، وإن ...

قطع يف وصل احتاج َمْن يُعّرفُه بالطريق، وإن سلك احتاج الوصول إىل اهلدف، وأّال ين

  ."الطريق، وإن قطع الطريق، احتاج إىل من يبلغه غايته، وأن ينيله مرامه ويهديه له

  ولم يقل اهدني؟ اهدنا فلم قال

ألنه مناسب لسياق اآليات السابقة وكما يف آيات االستعانة والعبادة اقتضى اجلمع  -

 .يف اهلداية أيضاً 

واألنانية وفيه نزع األثرة واالستئثار من فيه إشاعة لروح اجلماعة وقتل لروح األثرة  -

 .النفس بان ندعو لآلخرين مبا ندعو به ألنفسنا

االجتماع على اهلدى وسري ا�موعة على الصراط دليل قوة فإذا كثر السالكون يزيد  -

األنس ويقوى الثبات فالسالك وحده قد يضعف وقد ميل أو يسقط أو تأكله 

 .1ادعى لالطمئنان واالستئناسالذئاب، فكلما كثر السالكون كان 
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البناء اللغوي للصراط هو على وزن ِفعال وهو من األوزان الدالة على االشتمال   -

كاحلزام والشداد واخلمار والغطاء والفراش، الصراط يدل على أنه واسع رحب يتسع 

  .لكل السالكني

  )َوَال الضَّالِّينَ ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهْم (

بــاأللف والـــالم وباإلضــافة وموصـــوفاً : جــاءت كلمـــة الصــراط مفـــردة ومعرفــة بتعـــريفني    

باالستقامة ليدل على أنه صراط واحد ، وأي طريق آخر غري هذا الصراط املسـتقيم ال يوصـل 

  .إىل اهللا تعاىل ومرضاته 

ِصـَراَط (  وتعريفـه بـأل بقـولمث زاد هذا الصراط توضيحا وبيانا بعد وصفه باالستقامة    

مجعــت هــذه اآليــة كــل أصــناف )الَّــِذيَن أَنَعمــَت َعَلــيِهْم َغيــِر الَمغُضــوِب َعَلــيِهْم َوَال الضَّــالِّينَ 

  :اخللق املكلفني ومل تستثين منهم أحداً فذكر

 .الذين انعم اهللا عليهم هم الذين سلكوا الصراط املستقيم وعرفوا احلق وعملوا مبقتضاه -

 .ويقول قسم من املفسرين أ�م العصاة (املغضوب عليهم) عرفوا احلق وخالفوهالذين  -

قل هل أنبئكم باألخسرين أعماال الذين ضل ) الذين مل يعرفوا احلق وهم الضالني -

- 103الكهف آية ) (سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أ�م حيسنون صنعا

ال خيرج املكلفون عن هذه ف.هذا احلسبان ال ينفعهم إمنا هم من األخسرين (104

  .األصناف الثالثة فكل اخللق ينتمي لواحد من هذه األصناف

ــيِهمْ (قــال تعــالى     : ومل يقــل تــنعم علــيهم فاختــار الفعــل املاضــي علــى املضــارع )أَنَعمــَت َعَل

 ألغفـَل ُكـلَّ َمـْن مضـى مـن رسـل صـراَط الـذين تُـنِعُم علـيهم:ولـو قـال .أل�ا أوسـع وأمشـل وأعـم

  .1"اهللا والصاحلني، 
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و قال صراط املنعم عليهم باالسم مل يتبني املعىن أي من الذي  ورد يف كتاب السامرائي   

ألن معرفة املنِعم مهمة  )أنعمت عليهم(: تعالى قولهيف  بكسر العني أنعم إمنا بني املنِعم

لذا أراد سبحانه وتعاىل أن يبني املنعم ليبني قدرة  بكسر العني فالنعم تقدر مبقدار املنِعم

النعمة وعظيمها ومن عادة القرآن أن ينسب اخلري إىل اهللا تعاىل وكذلك النعم والتفضل وينزه 

وأنا ال ندري أشر أريد بمن في األرض أم أراد بهم ربهم  ( :سبحانهنسبة السوء إليه 

 .10الجن آية ) (رشدا

آل ) (زين للناس حب الشهوات( السوء قال تعاىلاهللا سبحانه ال ينسب لنفسه  نإ   

أفمن زين له سوء ) (37غافر آية ) . (وزين لفرعون سوء عمله) (14عمران آية 

أما النعمة ) 48األنفال آية ) (وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم) (8فاطر آية ) (عمله

القصص آية ) (ربي بما أنعمت علي) كلها خيرفينسبها اهللا تعالى إلى نفسه ألن النعمة  

وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرض ) (59الزخرف آية ) (إن هو إال عبد أنعمنا عليه) (17

ومل ينسب سبحانه النعمة  ). 83اإلسراء آية ) (ونئا بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا

عليه أمسك عليك  وإذ تقول للذي انعم اهللا عليه وأنعمت (لغريه إال يف آية واحدة

  .فهي نعمة خاصة بعد نعمة اهللا تعاىل عليه ) 37األحزاب آية ) (زوجك

غُضوِب َعَليِهمْ (باستخدام الفعل و املنَعم عليهمعن  اهللا عرب
َ
  : باالسم) الضآلني(و) امل

الفعل يدل على التجدد واحلدوث واالسم يدل على الشمول والثبوت فوصفه أ�م  -

  .يدل على الثبوت والدواممغضوب عليهم وضالون 

جعـــل املغضـــوب علـــيهم جبانـــب املـــنعم علـــيهم فاملغضـــوب علـــيهم منـــاقض للمـــنعم علـــيهم  -

  .1والغضب مناقض للنعم
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ملاذا قال صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم لسامرائي اجاء يف كتاب    

 وال الضالني؟

واملغضوب عليهم والضالني  أنعمت أي ملاذا عرب عن الذين أنعم عليهم باستخدام الفعل

 .باالسم؟

االسم يدل على الشمول ويشمل سائر األزمنة من املغضوب عليهم والداللة على     

أما الفعل فيدل على التجدد واحلدوث فوصفه أ�م مغضوب عليهم وضالون دليل  ،الثبوت

  .على الثبوت والدوام

الوجود وهي صفة إبليس عندما أُمر وصفة املغضوب عليهم هي أول معصية ظهرت يف     

بالسجود آلدم عليه السالم وهو يعرف احلق ومع ذلك عصى اهللا تعاىل وهي أول معصية 

ظهرت على األرض أيضًا عندما قتل ابن آدم أخاه فهي إذن أول معصية يف املأل األعلى 

ضب اهللا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغ(: قال تعاىل وعلى األرض

  .93النساء آية ) (عليه

أما جعل املغضوب عليهم جبانب املنعم عليهم فألن املغضوب عليهم مناقض للمنعم    

  .1عليهم والغضب مناقض للنعم
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  :المستوى البالغي.-5

أهي خرب أم إنشاء؟ اخلرب هو ما حيتمل الصدق أو الكذب واإلنشاء هو ما  " الحمد هللا   "

 .ال حيتمل الصدق أو الكذب

احلمد هللا سبحانه أن احلمد هللا إخبار كأنه خيرب أن  :قال أكثر النحاة واملفسرين   

 .أ�ا خرب يتضمن إنشاء: أ�ا إنشاء ألن فيها استشعار احملبة وقسم قال :وقسم قال وتعاىل،

فلماذا مل  ..وهذا هو الراجح يف رأيي، فإ�ا حتتمل اخلرب وإنشاء التعظيم، فتجمع املعنيني معاً 

ستعمل ) أن جنعل اجلملة خربًا حمضا يف قول احلمد هللا ...؟ " إن احلمد هللا " يقل سبحانه

  .1"ال ميكن إال أن يكون إنشاء " إن " ولكن عندما تدخل عليه (للخرب أو اإلنشاء

  .تفيد التوكيد، وليس املقام مقام شك أو إنكار يقتضي توكيدا ) إن( -

وال ) ت احلمد هللا تعاىلثبو (مجلة خربية حتمل إلينا خربًا واضحًا حمددًا ) إن احلمَد هللا ( -

فتفيد اإلخبار بثبوت احلمد هللا ، فهي خربية ولكنها تفيد ) احلمُد هللا(حتتمل إنشاء ، أما 

  .فهي ذات معان أكثر ، ، وفيها معىن الدعاءنعم اهللا عليناإنشاء التعظيم واستشعار 

احلمد هللا خرب واحلمد هللا هي من العبارات اليت ميكن أن تستعمل خربا وإنشاء مبعىن    

ونستشعر نعمة اهللا علينا ونستشعر التقدير كان نقوهلا عندما نستشعر عظمة اهللا سبحانه يف 

  .أمر ما فنقول احلمد هللا

كلمــة احلمــد هللا وحــدها بُــدئ �ــا يف أربــع ســور أخــرى كأمنــا هــذه ورد يف كتــاب الســامرائي     

 عــز وجــل هنــا لرمحتــه وهنــا لفضــله وهنــا البــدايات حتــاول أن تبــّني مناذجــاً مــن احلمــد، ُحيَمــد اهللا

لعلمـــه وهنـــا إلعطائـــه العلـــم لآلخـــرين وهنـــا خللقـــه الســـموات واألرض، فكـــأن بـــدايات الســـور 

يف الفاحتة احلمد هللا هـو جـنس احلمـد، نظـام كلـيٌّ وهنـاك جزئيـات يف بـدايات أربـع -:متكاملة

  .1سور أخرى بينها نوع من التالزم والتشابك
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الكالم ) احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّورَ (األنعام يف 

على بدء اخللق وفيه معىن التقدير والتصوير، ومن رمحة اهللا سبحانه تعاىل جعل الظلمات 

  . والنور

ــَماَواِت َواْألَ (يف فــاطر  - تكلــم علــى جعــل ) ْرِض َجاِعــِل اْلَمَالِئَكــِة ُرُســًال احلَْْمــُد لِلَّــِه فَــاِطِر السَّ

  .رسال املالئكة

ـــَماَواِت َوَمـــا ِيف اْألَْرضِ (يف ســـبأ  - هـــذا الـــذي يف الســـموات ) احلَْْمـــُد لِلَّـــِه الَّـــِذي لَـــُه َمـــا ِيف السَّ

  .ملك هللا سبحانه وتعاىل  واألرض

ــَزَل َعَلــى عَ (يف الكهــف  - ــِدِه اْلِكَتــابَ احلَْْمــُد لِلَّــِه الَّــِذي أَنـْ املالئكــة والرســل وإنــزال الكتــاب ) ْب

  . مناذج من آآلء اهللا ونعمه اليت ُحيمد عليها

قدم صيغة الرمحن واليت هي الصفة املتجددة وفيها االمتالء بالرمحة  )الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ (   

اآليت السريع ألبعد حدودها ألن اإلنسان يف طبيعته عجول وكثريًا ما يؤثر اإلنسان الشيء 

  .وان قل على الشيء الذي سيأيت الحقاً وإن كثر

  ):ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعينَ (

 )ال ليعبـــدونإ واإلنـــسومـــا خلقـــت الجـــن (العبـــادة هـــي علـــة خلـــق اإلنـــس واجلـــن  

 تبــدأ الســورة باحلمــد هللا رب العــاملني،ف للعبــادة فالعبــادة أوىل بالتقــدمي، واالســتعانة هــي وســيلة

الرمحن الرحيم، مالك يوم الـدين وهـذه كلهـا مـن أسـلوب الغيبـة أي كلهـا للغائـب مث انتقـل إىل 

فلـو قسـنا علـى سـياق اآليـات األوىل لكـان ).ِإيـَّاَك نـَْعبُـُد َوِإيـَّاَك َنْسـَتِعنيَ ( اخلطاب املباشر بقوله

  . 1أوىل القول إياه نعبد وإياه نستعني

                                                           
1
، مطابع دار احلكمة للطباعة والنشر املوصل، دار الفكر، عمان، 1معاين النحو، الدكتور فاضل صاحل السامرائي، ط 
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 فلماذا لم يقل سبحانه هذا؟

 " البالغــة يســمى هــذا االنتقــال مــن الغائــب للمخاطــب أو املــتكلم أو العكــسيف      

فائـــدة عامــة وفائـــدة يف املقـــام، أمــا الفائـــدة العامـــة فهــي تطريـــة لنشـــاط  لاللتفـــاتو  االلتفــات

   .السامع وحتريك الذهن لإلصغاء واالنتباه

ذه االلتفاتـة فائـدة غــري أمـا الفائـدة الـيت يقتضـيها املقـام فهـي إذا التفــت املـتكلم البليـغ يكـون هلـ

حــر حتــى إذا كنــتم فــي الفلــك هــو الــذي يســيركم فــي البــر والب( قــال تعــالى العامــة مثــال

أل�ـم عنـدما ركبـوا يف البحـر وجـرت ،مل يقـل وجـرين بكـم فيهـا  .22يونس آية ) همبجرين و 

  ."�م الفلك أصبحوا غائبني وليسوا خماطبني

  ):اْلُمْسَتِقيمَ ِاْهِدنَا الصَِّراَط ( 

هـذا دعـاء وال دعـاء مفـروض علـى املسـلم  )ِاْهـِدنَا الصِّـَراَط اْلُمْسـَتِقيمَ (: تعالى قوله     

قولــه غــري هــذا الــدعاء فيتوجــب علــى املســلم قولــه عــدة مــرات يف اليــوم وهــذا بــدوره يــدل علــى 

أمهيــة الطلــب وهــذا الــدعاء الن لــه أثــره يف الــدنيا واآلخــرة ويــدل علــى أن اإلنســان ال ميكــن أن 

   . يهتدي للصراط املستقيم بنفسه إال إذا هداه اهللا تعاىل لذلك

إذا تـرك النــاس ألنفسـهم لــذهب كـل إىل مذهبــه ومل يهتـدوا إىل الصــراط املسـتقيم ومبــا فـ     

أن هذا الدعاء يف الفاحتة وال صالة بدون فاحتة فلذا جيب الدعاء به يف الصالة الفريضة وهـذا 

  .201البقرة آية ) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنةقوله  غري دعاء السنة يف

راط املستقيم الذي ليس فيه صتصرحيية فقد شبه الدين بال االستعارة )اهدنا الصراط(

  1.احنراف
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ما  أن أبّني ة جاهد خاللهمن  حاولت الذي دقيق البحث الستفيضة و املدراسة البعد 

  :مبجموعة من النتائج أبرزها حبثي ختمت ،يف كتابه ملسات بيانية قدمه فاضل السامرائي 

من املفسرين املعاصرين وصاحب منهج خاص يف علم يعد فاضل صاحل السامرائي قامًة  -

  . اللُّغة والبيان القرآين

وهو كتاب معاصر من أواخر ما أنتجت " ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل" كتاب  -

وتذوق أسراره , فيه على إفهام إعجاز القرآن البياين السامرائي املدرسة البيانية ينصب اهتمام

  .البالغية على هدي التتبع الدقيق لتعبريه

عن ببعدها عن التعقيد وشطط التأويالت،ومتيزت ن الرؤية البيانية عند السامرائي متيزت إ-

عرض أسلوب احلوار مع القارئ واستحضار ما جيول يف ذهنه من تساؤالت سابقيها ب

تفكيكه ببينه وبني القارئ  فكاراأل من خالل  تبادلول النص القرآين وذلك شكاليات حإو 

  .خري والذكر واحلذفأين من حيث البناء والتقدمي والتآللنص القر 

أن السامرائي : ما عرضنا له من مسائل ميكن أن نقول  أما من الناحية التفسريية وبعد-

حتقيق التفسري  وذلك يفيف حقل التفسري  وفذهل اللغة مهذب النحو العريب أل بالنسبة

   .القرآين

لفاظ برز هلا ،تستقر عليه مداوالت األاهتمامه بالسياق حيث يعترب الوجه التعليلي األ-

  .يتناسب يات على ماآلومعاين ا

  .من التفسري البياين مادة متاحة للعام واخلاص تعلجطريقة العرض متيز السامرائي ب -
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نسجله من استنتاجات حول ما اتسم به منهج السامرائي يف تفسريه يف ولعل آخر ما ،-

قوال ال أل،حكامه لقواعد اللغةوذلك إل عرض أرائه دون تعرض ملخالفات ملسات بيانية هو

  .من سبقوه

ن أالفاحتة يف كتاب ملسات بيانية حملت مالحظات وهي  يت لسورةاسر من خالل د-

ال وذكره إالسامرائي بذل جهودا جبارة يف ذكر مجاليات السورة لفظا ومعىن فلم يرتك جانبا 

بكل مستويا�ا من حنو وصرف وداللة وبالغة وهذا ما جاء منسجما مع عنوان كتابه  أملّ وقد 

  .ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل

  . كون قد وفقت يف هاته الدراسةأن أرجو  أخري ويف األ

 .واهللا ويل التوفيق
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  .القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع

 .،القاهرةالتفسري الكبري لفخر الدين الرازي، املطبعة البهية، مصر -

م، شركة 1951 -هـ 1370، 3اإلتقان يف علوم القرآن جلالل الدين السيوطي، ط -

 .البايب احلليب، مصرمكتبة ومطبعة مصطفى 

هـ، مطبعة 1328، سنة 1البحر احمليط أليب عبد اهللا بن يوسف الشهري بأيب حيان، ط -

  .السعادة مبصر

دار طيبة للنشر  ،حتقيق سامي بن حممد سالمة الكرمي، القرآنتفسري ، ابن كثري -

 .1،ج2ط السعودية - الرياض،والتوزيع 

الربهان يف علوم القرآن، لبدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي حتقيق حممد أيب الفضل  -

  .دار إحياء الكتب العربية. م1957/ هـ1376، 1إبراهيم، ط

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، جلار اهللا الزخمشري، مطبعة  -

 .م1948/ هـ1368مصطفى البايب احلليب وأوالده، مبصر، سنة 

فاضل صاحل السامرائي، دار عمار للنشر والتوزيع، . التعبري القرآين، دبالغة الكلمة يف  -

  .م1998األردن  -عمان 

على "كتابه   خاللالتفسري البياين عند إبراهيم فاضل صاحل السامرائي من ،كحلة  بلعربيـــة -

جامعة عبد احلميد بن باديس ـ ، رسالة ماسرت، "طريق التفسري البياين

  .2016/2017،مستغامن

، 1التنزيل وغرة التأويل للخطيب اإلسكايف، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت طدرة  -

  .م1973/ هـ1393
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روح املعاين يف تفسري القرآن الكرمي لشهاب الدين السيد حممود األلوسي، إدارة الطباعة  -

  .املنريية، دار إحياء الرتاث العريب

، 1ذي، حتقيق حممد حميي الدين ومجاعة طاباسرت شرح شافية ابن احلاجب لرضي الدين اإل -

 .م، مطبعة حجازي بالقاهرة1939/هـ1358

  .هـ1340، مطبعة مصطفى البايب احلليب مبصر سنة 1طفتح القدير للشوكاين،  -

 اإلسالميةعز الدين عبد السامل ،ابن أيب قاسم ابن احلسن ،الدمشقي ،دار البشائر  -

  .1987-ه1407، 1،بريوت ،ط

عمر العبس رابطة أدباء الشام  -

http://www.odabasham.net/فاضل-الداعية-األديب-107698/تراجم-

  .16:40:، التوقيت.03/04/2021:املراجعةالسامرائي، تاريخ 

، كلية اآلداب والعلوم ،جامعة 1فاضل صاحل السامرائي ،على طريق التفسري البياين ،ج -

  .2002 -1423الشارقة ،

، دار عمار للنشر والتوزيع، 1معاين األبنية يف العربية، الدكتور فاضل صاحل السامرائي، ط -

  .عمان، األردن

، مطابع دار احلكمة للطباعة والنشر 1الدكتور فاضل صاحل السامرائي، طمعاين النحو، -

 .املوصل، دار الفكر، عمان، األردن
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مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل، أليب -

العربية للطباعة جعفر بن الزبري الغرناطي، حتقيق الدكتور حممود كامل أمحد، دار النهضة 

 .م1985/ هـ1405والنشر، بريوت، 

–حممد رجائي أمحد اجلبايل، توجيه التشابه اللفظي يف القرآن الكرمي بني القدامى واحملدثني  -

 .م2012أمحد الغرناطي وفاضل السامرائي، رسالة دكتوراه، جامعة ماليا، كواالالمبور، 

       :املوقعانظر  مقاصد سورة الفاحتة،الكلم الطيب،-

https://kalemtayeb.com/safahat/item/43447  ، تاريخ

 .16:00التوقيت .15/04/2021:املراجعة

السابق، تاريخ على الشبكة العاملية، املرجع  منتدى جممع اللغة العربية -

 .16:50:التوقيت، .03/04/2021:املراجعة
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