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باسل خلف حمود.د

ملخص البحث
ٍخ نكشف ٔعّ يٛهٛخ رؾهٕٚزُبٔل انجؾش دساعخ اعًبء عٕسح انفبرؾخ دساعخ نغٚ
خٕٚبسأعًبئّ يٍ خالل انشعٕع إنٗ انًؼبعى انهغٛ دلخ إخزٙخ فَٛٔعِٕ انجالغخ انمشآ
ش انُـجٕ٘ ٔششٔؽــٓبٚــى فضال ػٍ كزت انؾذٚش انمــشآٌ انكشٛخ ٔكزت رفغَٛٔانمشآ
بٌ يذٖ اسرجــبط ٔرُبعت كمٛخ نٓزِ االعًــبء ٔثٕٚضــبػ ٔكشف انذالالد انهــغٚال
تٛاعـــى يٍ االعًــبء يغ يضًــٌٕ عٕسح انفبرؾــخ ٔسرجُب االعًـبء ٔفك انزشر
. نـٓبٙانٓغـبئ
ABSTRACT
The research deal with the names of surat -Alfateha-analytical lingual
study after the names were documentated through collect Alsuna Alnbwia
and ajwal alsalf through recurrence to linguistic and Quran dictionary and
the inter pertative Quran books in addition the books of Alhadeth Nabwi
and its explanation to clarify and disclosure the semantic for thwse names
and declaration its connection and suitability each names with the
meaning of surat -Alfateha- also we arrange the names according of its
spelling.

.جامعت الموصل، كليت العلوم اإلسالميت،(*) مذرس اللغت العربيت
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املقدمـــة:
القرآن الكرٌم أساس إستقامة الحٌاة ،وسعادة اإلنسان فً الدارٌن ،فهو كاؾ لمن ٌقرأه
وٌتدبره ،ونور لمن ٌهتدي به ،وشفاء آلفات النفس ووساوسه ،ولكونه كتاب هللا المعجز الخالد
الذي ال ٌنضب أسراره،والبحر الذي الٌبلػ قعره ،فقد تناولنا فً هذا البحث بالدراسة والتقصً
ألسماء سورة الفاتحة التً هً كما ٌبٌن األثر(( كنز من كنوز العرش لم ٌإت مثلها نبً قط قبل
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم))(ٔ)  ،فً محاولة للكشؾ عن خصائص هذه السورة العظٌمة
التً ال صبلة لمن لم ٌقرأها ،فكل اسم من أسمائها التً وردت على لسان رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم أو صحابته الكرام أو التابعٌن المقتدٌن بهدي أولئك النجوم ٌ،كشؾ سرا من أسرارها.
قال االمام البقاعً((:إن إسم كل سورة مترجم عن مقصودها ألن إسم كل شًء تظهر المناسبة
بٌنه وبٌن مسماه ،وعنوانه الدال إجماال على تفصٌل ما فٌه ،فالفاتحة إسمها أم الكتاب،
واالساس ،والمثانً ،والكنز ،والشافٌة ،والكافٌة ،والوافٌة ،والرقٌة ،والحمد ،والشكر ،والدعاء،
والصبلة؛ فمدار هذه االسماء على أمر خفً كاؾ لكل مراد،فكل شًء ال ٌفتتح بها ال إعتداد
له،وهً أم الخٌر،وأساس كل معروؾ،وال ٌعتد بها إال إذا ثنٌت فكانت دائمة التكرار ،وهً كنز
لكل شًء ،شافٌة لكل داء ،كافٌة لكل هم  ،وافٌة بكل مراد ،رقٌة لكل ملم ،وهً إثبات للحمد
الذي هو اإلحاطة بصفات الكمال،والشكر الذي هو تعظٌم المنعم،وهً عٌن الدعاء فانه التوجه
الى المدعو،وأعظم مجامعها الصبلة))(ٕ) .
ونهجنا فً البحث بٌان المعنى اللؽوي لكل إسم من أسماء السورة التً أوردها اإلمام
السٌوطً فً كتابه(( اإلتقان فً علوم القرآن)) وأقتصرنا على ما أورده من أسمائها لكونه
ّنٌن داللة اإلسماء بالرجوع الى أهم معجمٌن
جامعا لها ذاكرٌن أسانٌدها حدٌثا كان أم أثرا مبٌ َ
لؽوٌٌن:معجم مقاٌٌس اللؽة إلبن فارس،لكشفه األصول اللؽوٌة لكل جذر،ولسان العرب إلبن
منظور الحاطته بالمعاجم التً سبقته ،وبصائر ذوي التمٌٌز للفٌروزآبادي،والمفردات فً ؼرٌب
القرآن للراؼب األصفهانً المختصٌن بالدالالت القرآنٌة،فضبل عن كتب التفسٌر والحدٌث التً
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أؼنت البحث بما أوردته من معانً وإشارات كشفت جلٌا عن معنى كل اسم من تلك األسماء
وإرتباطها وبٌانها خصٌصة من خصائص السورة .ورتبنا األسماء فً مباحث تقصت كل أسم
بالتحلٌل على وفق الترتٌب الهجائً كترتٌب المعجم لمادتها اللؽوٌة .فٌما ٌلً عرض لؤلسماء:

أسـاس:
اسّ  :الهمزة ،والسٌن ٌدل على االصل والشًء الوطٌد الثابت  ،فاالُسُّ أصل البناء ،
وجمعه آساس (ٖ) .
واالسس واالساس  :كل مبتدإ شً ٍء  ،واالسُّ واالساس  :اصل البناء
وفً اللسان  (( :االسٌّ
َ
وأسست الدار اذا بنٌت حدودها ورفعت من قواعدها  ،وجمع االُس  :اساس مثل عُس عساس ،
وجمع االساس  :أُسس  ،مثل َقذال قُ ُذل  ،وجمع االَ َسس  ،اساس  ،مثل سبب أسباب )) (ٗ) .وقد
وردت لفظة ( أساس ) اسما ً لسورة الفاتحة فً قول إبن عباس رضً هللا عنه حٌن قال (( :
أساس الكتب  ،القرآن  ،وأساس القرآن  ،الفاتحة .)٘( ))....
وكذلك سماها الشعبً (ت ٖٓٔهـ ) عندما شكى رجل الٌه وجع الخاصرة فقال (( :علٌك بؤساس
()7

القرآن فاتحة الكتاب ))(.)ٙووج ُه تسمٌتها باألساس

 :أنها أول سورة من القرآن فهً كاألساس

او انها مشتملة على أشرؾ المطالب ْ ٙاإلنٓٛبدٔ ،انًؼبد ٔ ،انُجٕاد ٔ،اصجبد انمضبء ٔانمذس،
او النها مشتملة على أشرؾ العبادات بعد االٌمان هو الصبلة  ،وهذه السورة مشتملة على كل ما
البد منه فً االٌمان  ،والصبلة ال تتم اال بها .و قد تكفل نصفها األول ببٌان الحقٌقة التً هً
أساس هذا الوجود،وأصل السعادة المطلقة بتقرٌر ربوبٌة هللا للعالمٌن ،ورحمته وتفرده بالسلطان
ٌوم الجزاء،وهذا هو الحق الذي بإدراكه تكمل قوة العلم والمعرفة،وتكفل النصؾ الثانً ببٌان
أساس الخطة العملٌة فً الحٌاة سواء فً العبادات أو المعامبلت،فالعبادة هلل،واالستعانة
باهلل،والهداٌة من هللا ،وبالتزام طرٌق هللا،والبعد عن طرٌق الجاحدٌن المستكبرٌن،والضالٌن
المتحٌرٌن(.)8وإذا كان األصل اللؽوي لهذا األسم-األساسٌ -دل على مبتدأ الشًء ،فإن هذه
السورة هً مبتدأ القرآن الكرٌم فهً أول سورة فٌه حسب الترتٌب المعهود للمصحؾ الشرٌؾ
،وفً هذا تناسب واضح مع سبب تسمٌة السورة بهذا االسم .
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أم  :الهمزة ،والمٌم اصل واحد ٌدل على األصل والمرجع  ،واأل ُم بالفتح ال َقصد  ،أ ّم ُه ٌإمُّه
صده ( ، )9واال ُم  :العلم الذي ٌتبعه الجٌش  ،وأ َّم القوم وا ّم بهم  :تقدمهم واإلمام  :كل
أ ًّما  ،اذا َق َ
من ائتم به قو ٌم  ،واألُم واال َّم ُة  :الوالدة والجمع أُمَّات وامهات  ،زادوا الهاء  ،وقال بعضهم :
فٌمن ٌعقل  ،واالمات بؽٌر هاء فٌمن ال ٌعقل (ٓٔ).
قال الجوهري  :اصل األُم  :أمّهة لذلك تجمع على امّهات ،وتصؽٌر أ ّم  :امٌمة  ،صؽر على
لفظها  ،وقٌل امٌهة ترد الى أصل تؤسٌسها (ٔٔ).و أ ُّم كل شًء  :اصله وعماده  ،وكل شً ٍء
انضمت الٌه اشٌاء فهو أ ٌّم لها (ٕٔ).وٌقال:لكل ما كان أصبل لوجود شًء أو تربٌته أو اصبلحه
أومبدئه أم(ٖٔ) .والكتاب من كتب  :والكاؾ ،والتاء ،والباء اصل صحٌح ٌدل على جمع شًء
الى شًء

(ٗٔ)

والك ْتب ضم أدٌم الى أدٌم بالخٌاطة،وفً التعارؾ ضم الحروؾ بعضها الى

بعض بالخط ،وقد ٌقال ذلك للمضموم بعضها الى بعض باللفظ،فاألصل فً الكتابة النظم بالخط
،لكن ٌستعار كل واحد لآلخر ،ولهذا ٌسمى كبلم هللا وان لم ٌكتب كتابا وهو مصدر وان سمً
المكتوب فٌه كتابا ثم صار اسما للصحٌفة مع المكتوب فٌه(٘ٔ).
وقد وردت ( أم الكتاب ) اسما لسورة الفاتحة فً حدٌث النبً صلى هللا علٌه وسلم (( :الحمد هلل
أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانً )) (.)ٔٙ
والمراد بؤم الكتاب :أصل الكتاب  ،وقٌل هً فاتحة الكتاب النها هً المتقدمة أمام كل سورة فً
جمٌع الصلوات وابتدئ بها فً المصاحؾ فهً كاألم ،ولكونها أصبل ومنشؤ له إمــا لمبتدئٌتها له
 ،وإما إل شتمــالها على ما فٌه من الثناء على هللا عز وجل والتعبــد بؤمره ونهٌه  ،وبٌان وعده و
وعٌده او على جملة معانٌه من الحكم النظرٌة واألحكام العملٌة (.)ٔ7فتسمٌة السورة بؤم الكتاب
ألنها أمَّت سور القرآن الكرٌم إذ ضمت الٌها ما بعدها من اآلٌات والسور كتابة  ،وربما ضمت
الٌها مقاصد القرآن فضبل عن مقاصد الكتب السابقة ،وضمت الٌها قراءة السور واآلٌات فً
أألم فهً
الصبلة ،وكل هذه الدالالت التً ذكرناها ،لها تناسب واضح مع المعنى اللؽوي للفظة ِ
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األصل والمرجع والمتقدم على باقً السور والمعانً التً تحملها وكتابٌ اي مكتوبٌ ومتقد ٌم على
ما بعدها من اآلٌات والسور وهذه إشارة واضحة فً علة تسمٌتها بهذا االسم .

أم القرآن*:
قرأ  :القاؾ  ،والراء ،والحرؾ المعتل اصل صحٌح ٌ ُّدل على جمع واجتماع  ،من ذلك القرٌة
سمٌت قرٌة إلجتماع ال َناس فٌها ( .)ٔ8وقرأت الشًء قرآنا  :جمعته وضممت بعضه الى بعض،
ومنه قولهم  :ما قرأت هذه الناقة سلى قط  ،وما قرأت جنٌنا  ،أي لم تضم رحمها على ولد ،
وقرأت الكتاب قراءة وقرآنا  ،وهو مصدر من فعل قرأ والقراءة:ضم الحروؾ والكلمات بعضها
الى بعض فً الترتٌل

()ٔ9

ومنه سمى القرآن ألنه ٌجمع السور فٌضمها وقٌل  :سمى به ألنه

جمع فٌه القصص واألمر والنهً والوعد والوعٌد او ألنه جامع ثمرة كتب هللا المنزلة او لجمعه
خص بالكتاب المنزل على سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم فصار له
ثمرة جمٌع العلوم (ٕٓ).وقد
َ
كالعلم .وقد وردت لفظة ( أم القرآن ) اسما لهذه السورة فً قوله صلى هللا علٌه وسلم (( :
الحمد هلل أم القرآن والسبع المثانً ))

(ٕٔ)

 ،وفً رواٌة أخرى (( :ما أنزل هللا فً التوراة وال

فً االنجٌل مثل أم القرآن وهً السبع المثانً )) (ٕٕ) .وقد ذكر المفسرون فً سبب تسمٌة
الفاتحة بؤم القرآن وجوها منها

(ٖٕ)

األول  :أنها مبدإه ومفتتحه فكؤنها أصله ومنشإهٌ ،عنً ان افتتاحه الذي هو وجود أول أجزاء
القرآن قد ظهر فٌها فجعلت كاألم للولد فً أنها األصل والمنشؤ فٌكون أم القرآن تشبٌها باألم التً
هً منشؤ الولد لمشابهتها بالمنشؤ من حٌث ابتداء الظهور والوجود .
الثاني  :أنها تضم محتوٌاتها على أنواع مقاصد القرآن  :الثناء على هللا ثناء جامعا لوصفـه
بجمٌع المحامد وتنزٌهه عن جمٌع النقائص  ،وإلثبات تفرده بالربوبٌة واثبات البعث والجزاء ،
وذلك فً قولـه ( الحمد هلل ) الى قولــه ( مالك ٌوم الدٌـن ) ،واألوامـر والنواهً مــن قولـه( :
إ ٌَاك نعبد ) والوعد والوعٌد من قوله ( صراط الذٌن الى أخرها ) فهذه هً أنواع مقاصد
القرآن كله  ،وؼٌرها ْ
تكمبلت لها الن القصد من القرآن إببلغ مقاصد القرآن األصلٌة وهً
صبلح الدارٌن وذلك ٌجعل باألوامر والنواهً .
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الثالث  :أنها تضم معانٌها على جملة معانً القرآن من الحكم النظرٌة ،واألحكام العملٌة  ،فإن
معانً القرآن إما علوم تقصد معرفتها ،وإما أحكام ٌقصد منها العمل بها  ،فالعلوم كالتوحٌد
والصفات والنبوات والمواعظ واألمثال والحكم والقصص  ،واألحكام إما عمل الجوارح وهو
العبادات والمعامبلت  ،وإما عمل القلوب وهو تهذٌب األخبلق وآداب الشرٌعة  ،وكلها تشتمل
علٌها معانً الفاتحة بداللة المطابقة او التضمن او االلتزام .
الرابع:النها ال تحتمل شٌئا مما فٌه النسخ والتبدٌل بل آٌاتها كلها محكمة فصارت أصبل(ٕٗ)
بالرؼم ماذكرناه من أقوال العلماء فً بٌان وكشؾ العبلقة بٌن هذا االسم ومضمون السورة
نقول المقصود من ٍأم أص ٌل ومرجعٌٌُ و القرآن المقروء فهً أص ٌل ومرجعٌ للمقروء السٌما فً
وسورأخرى .
ت
الصبلة إذ ال تصح الصبلة بدون قرآءتها فٌها وإتباعها بآٌا ٍ
ٍ

احلمـد:
حمد  :الحاء  ،والمٌم  ،والدال اصل واحد ٌدل على خبلؾ الذم ٌقال َ :ح ُ
مدت فبلنا أحْ م ُده ،
ورجل محمود ومحمد  ،اذا كثرت خصاله المحمودة ؼٌرُ المذمومة

(ٕ٘)

.والحمد قد ٌكون شكراً

للصنٌعة ،وٌكون ابتدا ًء للثناء على الرجل ،فحمد هللا الثناء علٌه ،وٌكون شكراً لنعمه التً شملت
الكل  ،والحمد أعم من الشكر ،فإنك تحم ُد االنسان على صفاته الجمٌلة ،وعلى معروفه ،وال
تشكره اال على معروفه دون صفاته (.)ٕٙوالحمد الثناء بالفضٌلة وهو أخص من المدح وأعم من
الشكر

()ٕ7
()ٕ8

السٌوطً

.وقد ورد تسمٌة سورة الفاتحة سورة الحمد كما ذكر ذلك الحافظ جبلل الدٌن
 ،ووجه تسمٌتها أن أولها لفظ الحمد

()ٕ9

وإذا كان الحمد هو الثناء على هللا لنعم ٍة

أفضلها علٌنا أوبدون نعمة  ،فالسورة بدأت بالثناء علٌه سبحانه وتعالى بالوصؾ الجمٌل؛ إذ هو
رب العالمٌن ،وهو الرحمن الرحٌم ،وهو المالك لٌوم الدٌن .
والحمد لٌس لمجرد الحمد هلل بل مع العلم بصفات الكمال ،ونعوت الجبلل التً ال تصلح إال له،
وإجراء هذه األوصاؾ بعد ذكر أسم الذات الجامع لصفات الكمال اشارة الى ان الذي ٌحمده
الناس ،وٌعظمونه ،إنما ٌكون حمده وتعظٌمه ألحد أمورأربعة:إما لكونه كامبل فً ذاته وصفاته
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وإن لم ٌكن منه إحسان الٌهم،وإما لكونه محسنا الٌهم ومتفضبل علٌهم،وإما ألنهم ٌرجون لطفه
وإحسانه فً اإلستقبال ،وإما ألنهم ٌخافون من كمال قدرته ،فهذه الجهات الموجبة للحمد
والتعظٌم ،فكؤنه ٌقولٌ :اعبادي ان كنتم تحمدون وتعظمون للكمال الذاتً والصفاتً ؛ فؤحمدونً
فانً أنا هللا،وان كان لئلحسان والتربٌة واإلنعام؛ فإنً أنا رب العالمٌن ،وإن كان للرجاء
والطمع فً المستقبل؛ فإنً الرحمن الرحٌم ،وإن كان للخوؾ؛ فإنً مالك ٌوم الدٌن(ٖٓ)وتسمى
الحمد االولى (ٖٔ)النها اول سور الحمد وروداً بالذكر  ،والسورالتً تبدأ بالحمد ( الفاتحة،
واالنعام ،والكهؾ  ،وسبؤ  ،فاطر )  ،كما سمٌت الحمد القصرى (ٕٖ) .النها أقصر سور الحمد
(ٖٖ).وهذا ما ٌتفق مع التسمٌة وٌناسب بٌنها وبٌن المسمى.

الدعــاء:
دعى  :الدال ،والعٌن  ،والحرؾ المعتل أصل واحد  ،وهو ان ُتمٌل الشًء إلٌك بصوت
وكبلم ٌكون منك  ،دعا الرجل دعواً ودعا ًء  :ناداه

(ٖٗ)

.والدعاء  :الرؼبة الى هللا تعالى  ،وقد

دعا ٌدعو دعاء وهو كالنداء لكن النداء قد ٌقال معها ٌ:ا وأٌا ونحو ذلك من ؼٌر أن ٌضم الٌه
االسم ،والدعاء ال ٌكاد ٌقال إال إذا كان معه االسم نحو ٌا فبلن (ٖ٘).
وقد ورد الدعاء اسما لسورة الفاتحة فً كتاب االتقان
قوله تعالى   :اهدنا الصراط المستقٌم 

()ٖ7

()ٖٙ

 ،و سبب التسمٌة بذلك الشتمالها على

 ،فقد تضمنت هذه اآلٌة الدعاء والتوجه الى هللا

سبحانه وتعالى بالرؼبة الصادقة فً هداٌة وإرشاد وتثبٌت اهل الصبلح على الحق واإلسبلم و
طرٌق هللا المستقٌم الذي بعث به األنبٌاء والرسل طرٌق الشهداء والصالحٌن ال طرٌق اهل
الضبللة من المؽضوب علٌهم كالٌهود وال الضالٌن كالنصارى .فهً تسمٌة للسورة بما تضمنتها
من دعاء وطلب هداٌة ورشاد من هللا عز وجل .
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الرقٌة(،)ٖ8
رقى  :الراء ،والقاؾ ،والحرؾ المعتل اصول متبانٌة منها رقٌْت االنسان من َ
وهً العوذة ،ورقٌا اسم مقصور على وزن فعلى والجمع رُ َقىً والمرة منه رُ ْق ٌَة  ،وتقول :
َ
َ
َ
عوذت ِه( ،)ٖ9قال
ونفث فً
تعوذ
راق  ،وقد رقاه رُقٌا و ُر ِقٌّا؛  ،اذا
استر ًق ٌْ ُت ُه فرقانً رُقٌة  ،فهو ٍ
إبن األثٌر (( :الرقٌة العوذة التً ٌُر َقى بها صاحب اآلفة كالح َمى والصً رع وؼٌر ذلك من
اآلفات))

(ٓٗ)

 ،وقد وردت لفظة الرقٌة اسما لهذه السورة فً حدٌث أبً سعٌد الخدري رضى هللا

عنه أنه قال:إن رهطا من أصحاب رسول هللا ( )إنطلقوا فً سفرة ،ونزلوا حٌا من أحٌاء
العرب فؤستضافوهم ،فؤبوا أن ٌضٌّفوهم  ،فلُدِغ سٌد ذلك الحً ،فسعو له بكل شًء الٌنفعه
شًء ،فؤتوهم فقالواٌ :ا أٌها الرهط إن سٌدنا لُدِغ ،فهل عند أحد منكم شًء؟ فقال بعضهم :نعم
جعبل( )

براق لكم حتى تجعلوا لنا
استضفناكم فلم تضٌفونا  ،فما أنا
لراق،ولكن
وهللا إنً
َ
ٍ
ٍ
فصالحوهم على قطٌع من الؽنم ،فؤنطلق فجعل ٌتف ُل وٌقرأ ُ الحمد هلل رّ ب العالمٌن حتى لكؤنما
ٔٗ

نشط من عقال فانطلق ٌمشً ما به قُ ْلبة(ٕٗ) ،فعندما عادوا قدموا على رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم فذكروا له فقال((:ما ٌدرٌك أنها رقٌة ؟ فقال ٌ :ا رسول هللا شً ٌء ا ُ ْلق ًَِ فً َر ْوعِ ً،
قال:أصبتم اقسموا واضربوا لً معكم سهما )) (ٖٗ) ،واختلؾ فً موضع الرقٌة من السورة
،فهناك من حددها فً قوله ( إ ٌَاك نعبد وإ ٌَاك نستعٌن ) ،وهناك من قال  :إن السورة كلها رقٌة،
لقوله صلى هللا علٌه وسلم للرجل لما أخبره ( وماٌدرٌك أنها رُقٌة ولم ٌقل  :إن فٌها رُقٌة )(

ٗٗ

) ،فدل هذا على أن السورة بؤجمعها رُقٌة؛ أي عوذةٌ ٌُر َّقى بها صاحب المرض أوالوجع
أوالصَّرع أو اللدٌػ ،فتقرأ علٌه هذه السورة فٌشفى بإذن هللا تعالى الذي بٌده الشفاء الحقٌقً
ب وعل ٍة للشفاء.
وإنما جعلت سورة الفاتحة مجرد سب ٍ
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السـؤال:
سؤل  :السٌن ،والهمزة ،والبلم كلمة واحدة ٌقال  :سؤل ٌسال  ،سإاالً ومسْ ؤلة ورجل سإلَ ّة
أي كثٌر السإال (٘ٗ).والسإال  :استدعاء معرفة او ما ٌإدي الى المعرفة ،واستدعاء مال او ما
ٌإدي الى المال  ،فاستدعاء المعرفة جوابه باللسان  ،والٌد خلٌفة له بالكتابة او اإلشارة ،
واستدعاء المال جوابه بالٌد  ،واللسان خلٌفة لها اما بوعد او ِب َر ٍّد (. )ٗٙ
وقد ورد السإال اسما ً لهذه السورة كما ذكر الحافظ جبلل الدٌن السٌوطً

()ٗ7

 ،فٌما ٌروٌه

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حكى عن رب العزة سبحانه وتعالى انه قال  (( :من شؽله
ذكري عن سإالً أعطٌته أفضل ما أعطً السائلٌن ))

()ٗ8

 ((،ففً هذه السورة وقعت البداءة

بالثناء علٌه سبحانه وتعالى وهو قوله   :الحمد هلل  الى قوله مالك ٌوم الدٌن  ، ثم ذكر
العبودٌة وهو قوله   :إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن  ، ثم وقع الختم على طلب الهداٌة وهو قوله :
 إهدنا الصراط المستقٌم  ، وهذا ٌدل على أن اكمل المطالب هو الهداٌة فً الدٌن  ،و أن جنة
المعرفة خٌر من جنة النعٌم النه تعالى ختم الكبلم هنا على قوله   :إهدنا  ولم ٌقل
ارزقنا))(.)ٗ9

السبـع المثانـي :
سبع  :السٌن ،والباء ،والعٌن اصبلن مطردان صحٌحان احدهما فً العدد واالخر شًء من
الوحوش  ،فالسبعة او ال ّسبُعْ جزء من سبعة ٌقال َ :س َبعْ ُ
ت القوم اسْ بُعهُم اذا اخذت ُسبْع اموالهم او
كنت لهم سابعا ً (ٓ٘)وقد سمٌت هذه السورة فً الحدٌث النبوي بالسبع المثانً (ٔ٘) النها سبع آٌات
بإجماع العلماء.
والمثانً من ثنً  :الثاء ،والنون،والٌاء اصل واحد وهو تكرٌر الشًء مرتٌن او جعله شٌئٌن
متوالٌٌن او متباٌنٌن (ٕ٘)  ،واالثنان فً العدد معروؾ ،والثنى  :االمر ٌعاد مرتٌن المثناة  :ما
قرئ من الكتاب وكرر(ٖ٘)  ،ومثانً  :مفاعل جمع ُم َث ّنى بضم المٌم وتشدٌد النون او م ُْثنى
مخفؾ ُم َثنى .ووجه تسمٌة السورة بها :انها تثنى وتكرر فً كل ركعة وصبلة ذات ركوع
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فرض او تطوع  ،أوألنها تثنى بسورة أخرى او النها نزلت مرتٌن وقٌل النها تكرر فٌها
القصص واالخبار واالؼراض والفرائض اوالنها قسمٌن دعاء وثناء او النها كلما قرأ العبد اٌة
ثناه هللا تعالى باالخبار عن فعله  ،وهذه االقوال مبنٌة على ان تكون المثانً من التثنٌة وٌحتمل
ان تكون من الثناء لما فٌها من الثناء على هللا تعالى او لما ورد من الثناء على من ٌتلوها أوأن
تكون من الثنٌا الن هللا استثناها لهذ االمة من سائر الكتب ،قال علٌه الصبلة والسبلم  (( :ما
أنزل فً التورة وال فً االنجٌل وال فً الزبور وال فً الفرقان مثل هذه السورة وانها السبع
المثانً والقرآن العظٌم )) (ٗ٘)))

(٘٘)

شفــاء:
شفى  :الشٌن ،والفاء والحرؾ المعتل ٌدل على االشراؾ على الشًء ٌ ،قال  :اشفى على
الشًء اذا اشرؾ علٌه  ،وسمً الشفا ُء شِ فا ًء  : :لؽلَبت ِه للمرض واشفائه علٌه وهو اسم ممدود
()٘ٙ

 ،وفً النهاٌة (( :الشفاء البرء من المرض والجمع اشفٌةواشاؾٍ جمع الجمع  ،والفعل :

شفاه هللا من مرضه  ،وشفاه بلسانه  :ابرأه  ،واشتفى افتعل منه  ،فنقله من شفاء االجسام الى
شفاء القلوب والنفوس )) (.)٘7
وقد ورد تسمٌة السورة بالشافٌة فً حدٌث النبً صلى هللا علٌه وسلم إذ ٌقول  (( :فاتحة
الكتاب شفاء من كل داء ))

()٘8

وٌتناسب مع تسمٌة السورة بهذا االسم ما ورد فً سبب تسمٌتها

برجل مصروع فقرأ هذه السورة فً أذنه فبرئ فذكروه لرسول
 :أنه عندما مر بعض الصحابة
ٍ
هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال ((:هً أم القرآن  ،وهً شفاء من كل داء ))

()٘9

واالمراض منها

روحانٌة ومنها جسمانٌة  ،والدلٌل علٌه انه تعالى سمى الكفر مرضا فقال تعالى   :فً قلوبهم
مرض 

(ٓ)ٙ

.وهذه السورة مشتملة على معرفة االصول التً هً سبب لحصول الشفاء (ٔ،)ٙ

قال إبن القٌم  ((:اذا ثبت إن لبعض الكبلم خواص ومنافع فما الظن بكبلم رب العالمٌن ،ثم
بالفاتحة التً لم ٌنزل فً القرآن ،وال فً ؼٌره من الكتب مثلها ،لتضمنها جمٌع معانً الكتاب،
فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء هللا ومجامعها ،واثبات المعاد ،وذكر التوحٌد ،واالفتقار الى
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الرب فً طلب اإلعانة به والهداٌة منه ،وذكر أفضل الدعاء ،وهو طلب الهداٌة الى الصراط
المستقٌم المتضمن كمال معرفته وتوحٌده وعبادته بفعل ما أمر به ،واجتناب ما نهى عنه،
واالستقامة علٌه،ولتضمنها ذكر أصناؾ الخبلئق وقسمتهم الى :منعم علٌهم لمعرفته بالحق
والعمل به،ومؽضوب علٌه لعدوله عن الحق بعد معرفته ،وضال لعدم معرفته له ،مع ما
تضمنته من اثبات القدر والشرع والمعاد والتوبة وتزكٌة النفس واصبلح القلب والرد على جمٌع
اهل البدع)) (ٕ ،)ٙوحقٌق بسورة هذا بعض شؤنها أن تسمى الشافٌة وٌستشفى بها من كل داء أو
مرض مادٌا كان أم معنوٌا.
الشكــر:
شكر  :الشٌن ،والكاؾ ،والراء أصول متباٌنة منها  :الشكر الذي هو الثناء على االنسان
الرضا بالٌسٌر (ٖ.)ٙوهو عرفان اإلحسان ونشره ،
بمعروؾ ٌُولِ ٌْ َك ُه  ،وٌقال :إن حقٌقة الشكر َ
والشكر ال ٌكون اال عن ٌد ،والحمد ٌكون عن ٌد وعن ؼٌر ٌدٍ ،والشكر من هللا  :المجازاة
شكرهُ وشكر له ٌش ُك ُر شكراً وشكوراً وشكرانا ً  ،وهو مقابلة النعمة بالقول
والثناء الجمٌل ،
َ
والفعل والنٌة؛ فٌثنً على المنعم بلسانه ،وٌذٌب نفسه فً طاعته  ،وٌعتقد أنه مولٌها (ٗ.)ٙ
وقد ذكر تسمٌتها بالشكر صاحب االتقان (٘ ،)ٙوذلك النها ثناء على هللا بالفضل والكرم
واالحسان ( ،)ٙٙفاذا كان معنى الشكر هو الثناء الجمٌل على المنعم كما تقدم فإن فً السورة ثناء
هلل عز وجل ما بعده ثناء  ،فهو ٌعلم الخلق كٌؾ ٌشكرونه وٌثنون علٌه الثناء الحسن فهو ذو
العظمة والمجد والسإدد والمتفرد بالخلق واالٌجاد رب االنس والجن والمبلئكة رب السموات
واالرض ،فالثناء والشكر هلل رب العالمٌن ،دون ما ٌعبد من دونه  ،وهو الرحمن الرحٌم الذي
وسعت رحمته كل شًء ،وع َّم فضله جمٌع االنام ؛ بما انعم على عباده من الخلق و الرزق
والهداٌة الى سعادة الدارٌن ،وهو سبحانه المالك للجزاء والحساب والمتصرؾ فً ٌوم الحساب،
والمختص بالعبادة وطلب العون فهو المستحق لكل اجبلل وتعظٌم ( .)ٙ7وهذا ما ٌدل على
الموائمة بٌن التسمٌة والمسمى .
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الصــالة:
صلى  :الصاد ،والبلم ،والحرؾ المعتل أصبلن احدهما النار واآلخر  :جنس من العبادة،
فالصبلة فً األصل هً الدعاء ( )ٙ8وهً فعلى من صلى وكتبت بالواو التً ابدل منها االلؾ الن
العرب تفخم اي تمٌلها الى مخرج الواو ولم تكتب بها فً ؼٌر القرآن(، )ٙ9وفً الحدٌث(( :إذا
دعً أحدكم الى الطعام فلٌجب فإذا كان مضطراً فلٌؤكل وإن كان صائما فلٌص ِّل )) (ٓ )7أي فلٌدع
لهم بالخٌر والبركة

(ٔ)7

 .سمٌت ببعض أجزائها ،وقٌل أصلها فً اللؽة :التعظٌم ،وسمٌت

العبادة المخصوصة صبلة لما فٌها من تعظٌم الرب تعالى(ٕ ،)7وقٌل أصلها تحرٌك الصلوتٌن
اي اإللٌتٌن ،مجاز لؽوي فً االركان المخصوصة لتحرٌك الصلوٌن فٌها استعارة فً الدعاء
تشبٌها للداعً بالراكع والساجد فً التخشع(ٖ ،)7والصبلة العبادة المشتملة على الركوع
والسجود والمفتتحة بالتكبٌر والمنتهٌة بالتسلٌم(ٗ.)7
وقد وردت لفظة الصبلة اسما لسورة الفاتحة فً الحدٌث القدسً الذي ٌقول فٌه هللا عز وجل :
(( قسمت الصبلة بٌنً وبٌن عبدي نصفٌن نصفها لً ونصفها لعبدي فاذا قال العبد ( الحمد هلل
رب العالمٌن ) ٌ ،قول هللا  :حمدنً عبدي  ،فإذا قال ( :الرحمن الرحٌم ) ٌ ،قول هللا  :اثنى علًَّ
عبدي  ،فإذا قال العبد  (:مالك ٌوم الدٌن ) ٌ،قول هللا  :مجدنً عبدي فإذا قال  (:إ ٌَاك نعبد وإ ٌَاك
نستعٌن ) ٌ ،قول هللا هـذا بٌنـً وبٌن عـبدي ولعبــدي ما سال  ،فـإذا قـال  ( :إهدنا الصراط
المستقٌم ) الى آخره  ،قال هللا  :هذا لعبد ي ولعبدي ما سؤل)) (٘.)7فالسورة إذن سمٌت بالصبلة
لما ثبت فً الحدٌث القدسً او ربما سمٌت من باب التسمٌة ببعض األجزاء  ،قال المرٌسً ( ت
 ٕٔ8هـ )  :إنما سمٌت صبل ًة النها من لوازمها فهو من باب تسمٌة الشًء باسم الزمه
(. )7ٙوٌإٌد ذلك ما ذكره ابو ثناء االلوسً فً قوله  (( :قسمت الصبلة بٌنً وبٌن عبدي)) :أراد
سورة الفاتحة والمجاز اللؽوي لعبلقة الكلٌة او الجزئٌة او اللزوم حقٌقة ام حكما (. )77
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تعليـم المسألـة*:
علم :العٌن،والبلم،والمٌم أصل صحٌح ٌدل على األثر بالشًء ٌتمٌز به عن ؼٌره،من
ذلك العبلمة وهً المعرفة علمت على الشًء عبلمة والعلم نقٌض الجهل،وهو إدراك الشًء
بحقٌقته وذلك ضربان:أحدهما ادراك ذات الشًء ،والثانً الحكم على الشًء بوجود شًء هو
موجود له أو نفً شًء هو منفً عنه،وتعلمت الشًء أخذت علمه،والتعلٌم أختص بما ٌكون
بتكرٌر وتكثٌر حتى ٌحصل منه أثر فً نفس المتعلم والتعلٌم :تنبٌه النفس لتصور المعانً ()78
والعلم ٌكون مرتبطا بالسإال أو المسؤلة ألنه من شابه الشًء الزمه( ، )79وسمٌت السورة بتعلٌم
المسؤلة(ٓ .)8قال المرٌسً:ألن فٌها آداب السإال وألنها بدأت بالثناء على رب العزة والجبلل فً
قوله تعالى( :الحمد هلل رب العالمٌن،الرحمن الرحٌم،مالك ٌوم الدٌن)(ٔ )8وقٌل:ألن هللا تعالى
علم عباده فٌها آداب السإال فبدأ بالثناء(الحمد هلل ،..ثم االخبلص(إٌّاك نعبد وإٌّاك نستعٌن) ،ثم
بالدعاء (إهدنا الصراط المستقٌم.)8ٕ( ).....

فاحتـة الكتاب:
فتحت الباب وؼٌره فتحا ً
ُ
فتح :الفاء ،والتاء ،والحاء اصل ٌدل على خبلؾ االؼبلق ٌ ،قال
(ٖ ،)8وكل امر قد بدأت به فقد استفتحت ُه  ،وكل شًء انكشؾ فقد انفتح عنه ومنه قولهم  :تفت ًّح
ال َنورُ  ،والفت ُح مصدر ٌؤتً بمعنى مفعول فتح بمعنى مفتوح  ،وفاتحة كل شًء مبدأه الذي ٌفتح
به ما بعده

(ٗ)8

 ،أو هً اسم فاعل جعلت اسما ألول الشًء فاالصل فاتح الكتاب وادخلت علٌه

هاء التانٌث داللة على نقل من الوصفٌة الى االسمٌة ؛أي معاملة االسم فً الداللة على ذات
معٌنة ال على ذي وصؾ ،وأٌا ً ما كان ففاتحة ُ وصؾٌ به مبدأ القرآن وعومل معاملة االسماء
الجنسٌة ثم اضٌؾ الى الكتاب ثم صار هذا المركب علما ً بالؽلبة على هذه السورة (٘ ،)8وسمً
القرآن كتابا ً النه مجتمع الحروؾ والكلمات والسور واآلٌات او لما جمع فٌه من القصص
واالمر والنهً واالمثال والشرائع والمواعظ ( .)8ٙوقد وردت تسمٌة السورة بفاتحة الكتاب فً
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أحادٌث للنبً صلى هللا علٌه وسلم كقوله  (( :ال صبلة لمن لم ٌقرا بفاتحة الكتاب ))  ،وفً
حدٌث أخر ((بٌنما جبرٌل قاعد عند النبً صلى هللا علٌه وسلم سمع نقٌضا فقال :أبشر بنورٌن
اوتٌتهما لم ٌإتهما نبًٌ قبلك فاتحة الكتاب ،وخواتٌم سورة البقرة لن تقرأ بحرؾ منها اال اوتٌته))
(.)87
وقد ذكر المفسرون ( )88وجوها ً عدة فً سبب تسمٌتها بهذا االسم منها:
أنها تفتح بها قراءة القرآن لفظاً ،وتفتتح بها الكتابة فً المصحؾ خطاً ،وتفتتح بها الصوات،
وٌفتتح بها فً التعلٌم .
وخالؾ هذا ابو الثناء االلوسً هذا التوجٌه بقوله :فاتحة الكتاب النها مبدوءة على الترتٌب
المعهود ال النها ٌفتتح بها فً التعلٌم ،وفً القراءة فً الصبلة كما زعم االمام السٌوطً وال
النها أول سورة نزلت كما قٌل  ،أما األول والثالث فؤلن المبدئٌة من حٌث التعلٌم،أو النزول،
تستدعً مرعاة الترتٌب فً بقٌة أجزاء الكتاب من تٌنك الحٌثٌتن ،وال رٌب فً أن الترتٌب
التعلٌمً والنزولً لٌس كالترتٌب المعهود  ،وأما الثانً فلما عرفت ان لٌس المراد بالكتاب القدر
المشترك الصادق على ما ٌقرأ فً الصبلة حتى ٌعتبر فً التسمٌة مبدئٌتها له ،وحكى المرٌسً:
أنها سمٌت بذلك النها أول سورة كتبت فً اللوح وهذا ٌحتاج الى نقل الثباته وإنْ صححنا أن
ترتٌب القرآن الذي فً مصاحفنا كما فً اللوح فلربما كتب التالً ثم كتب المتلو (.)89

التفويـض:
فوض  :الفاء  ،والواو  ،الضاد أصل ٌدل على :إتكال فً األمر على اآلخر ور ّده الٌه ،
(ٓ)9
وجع َل ُه الحاكم فٌه ،
افوض أمري الى هللا  ،)9ٔ( وصٌّرهُ الٌه
َّفوض إلٌه امْ َره اذا ر َّدهُ
َ
ِ ،

والمفاوضة  :المساواة والمشاركة وهً مفاعلة من التفوٌض كان كل واحد منهما ر ّد ما عنده
الى صاحبه (ٕ ، )9والتفوٌض براءةٌ وخرو ٌج من الحول والقوة وتسلٌم األمر كله الى مالكه (ٖ.)9
وسمٌت سورة الفاتحة سورة التفوٌض

(ٗ)9

الشتمالها علٌه فً قوله تعالى   :إ ٌَاك نستعٌن ، 

ولما فٌه من التوكل والتفوٌض الى هللا فً رعاٌة جمٌع شإون حٌاة المإمن وامره ونواهٌه من
919

المجلذ الرابع

مجلت كليت العلوم اإلسالميت
1341ﻫ 0212-م
العذد السابع

اجل نٌل الكرامة والسعادة فً الدارٌن ،وحقٌقة االستعانة طلب العون والمدد فً دفع المكروه
وجلب المرؼوب ،وذلك واقع فً تصرؾ من بٌده مقالٌد السموات واالرض(٘ )9لهذا كان من
وصٌة الرسول صلى هللا علٌه وسلم إلبن عباس رضى هللا عنهما(( :إذا استعنت فاستعنت
باهلل)) ،9ٙفتسمٌة السورة بالتفوٌض مستوحاة من جملة ما تحمله قوله (إ ٌَاك نستعٌن)من معانً
التفوٌض والتوكل ورد األمر الٌه سبحانه وتعالى وهو القائل عزوجل (أال له الخلق
واألمر)(.)97

القرآن العظيم*:
العظٌم  :من عظم  ،العٌن ،والظاء والمٌم أصل واحد صحٌح ٌدل على ِك َبر وقوّ ة  ،فال ِع َظم
العظم سمً بذلك لقوته وش ّدته (.)98
مصدر الشًء العظٌم؛ ومن الباب َ :
وقد ورد تسمٌة السورة بالقرآن العظٌم ،عن ابً سعٌد المعلى ( ت ٖ7هـ )أن رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم قال له  (( :أال أعلمك أعظم سورة فً القرآن  :قال الحمد هلل رب العالمٌن هً
السبع المثانً والقرآن العظٌم الذي اوتٌته )) (.)99
فسمٌت بالقرآن العظٌم الشتمالها على المعانً التً فً القرآن

(ٓٓٔ)

.قال اإلمام القرطبً :

((سمٌت بذلك لتضمنها جمٌع علوم القرآن  ،وذلك أنها تشتمل على الثناء على هللا عز وجل
بؤوصاؾ كماله وجبلله ،وعلى األمر بالعبادات واإلخبلص فٌها  ،واالعتراؾ بالعجز عن القٌام
بشًء منها اال بإعانته تعالى  ،وعلى اإلبتهال الٌه فً الهداٌة الى الصراط المستقٌم  ،وكفاٌة
احوال الناكثٌن  ،وعلى بٌان عاقبة الجاحدٌن)) (ٔٓٔ).

الكافيــة:
كفى  :الكاؾ ،والفاء ،والحرؾ المعتل اصل صحٌح ٌدل الحسب على الذي ال مستزاد فٌه
 ،وٌقال  :كفاك الشًء ٌكفٌك وقد كفى كفاٌة  ،اذا قام باالمر  ،وٌقال استكفٌت ُه امراً فكفانٌه ،
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وال ُكفٌة  :القوت الكافً والجمع كفى وٌقال  :حسبك زٌد من رجل  :أي كافٌك

(ٕٓٔ)

 ،والكافً

اسم فاعل ثم اضٌفت الٌه الهاء لنقلها من الوصفٌة الى االسمٌة (ٖٓٔ).
وذكر صاحب االتقان

(ٗٓٔ)

تسمٌتها بالكافٌة ونسبها الى ٌحٌى بن أبً كثٌر(تٖٕ٘هـ) أنه سؤله

سائل عن قراءة الفاتحة خلؾ االمام فقال  :عن الكافٌة تسؤل ؟ قال السائل  :وما الكافٌة ؟ قال :
هً الفاتحة

(٘ٓٔ)

 ،وسمٌت بذلك النها تكفً فً الصبلة عن ؼٌرها  ،وال ٌفكً عنها ؼٌرها

( ، )ٔٓٙومما ٌإٌد ذلك ما روي عنه صلى هللا علٌه وسلم (( :أم القرآن عوض عن ؼٌرها ولٌس
ؼٌرها عنها عوض )) (.)ٔٓ7

الكنــز:
الكنز  :الكاؾ ،والنون ،والزاء اصل صحٌح ٌ ،دل على تجمع فً شًء  ،واكتنز الشًء
اجتمع و امتبل ،وكنز الشًء فً الوعاء واالرض ٌكنزه كنزا  :ؼمزه بٌده  ،وٌقال  :للجارٌة
الكثٌرة اللحم ك ٌ
ِناز ،والكنز اسم للمال إذا احرز فً وعاء ولما ٌحرز فٌه  ،وقٌل الكنز  :المال
المدفون ،وجمعه كنو ٌز ( ،)ٔٓ8ومنه قوله((ال حول وال قوة اال باهلل كنز من كنوز الجنة)) اي
أجرها مدخرلقائلها والمتصؾ بها كما ٌدخر الكنز( )ٔٓ9وقد وردت لفظة الكنز اسما ً لهذه السورة
فً حدٌث النبً صلى هللا علٌه وسلم عن أنس رضى هللا عنه قال :قال النبً صلى هللا علٌه
وسلم  ((:إن هللا اعطانً فٌما َمنَّ به علًَّ فاتحة الكتاب وقال هً كنز من كنوز عرشً))

(ٓٔٔ)

،وسمٌت بذلك الشتمالها على مقاصد القرآن او جملة معانٌه التً هً كالجواهر النفٌسة
المكنوزة(ٔٔٔ) أوألنها من كنز تحت العرش كما ورد فً سبب نزولها.

المناجــاة:
نجى  :النون  ،والجٌم،والحرؾ المعتل أصل ٌدل على ستر وخفاء ،والنجو والنجوى السر
بٌن اثنٌن وناجٌته وتناجو وانتجو وهو نجً والجمع أنجٌة(ٕٔٔ) ،وفً اللسان(( :النجوى
والنجً:السر،والنجو:السر بٌن اثنٌن ٌقال:نجوته نجوا أي ساررته،وكذلك ناجٌته واألسم
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النجوى ،والمناجً المخاطب لؤلنسان والمحدث له وقد تناجٌا مناجاة وانتجاء))(ٖٔٔ)  ،ومناجاة
العبد لربه هو الدعاء وطلب الرحمة والمؽفرة والعون من خالقه ورازقه لنٌل مرؼوب ،وسمٌت
السورة بالمناجاة كما ورد عند االمام السٌوطً(ٗٔٔ) ،ألنها تضمنت مناجاة للخالق جامعة التنزه
عن التعطٌل واأللحاد والدهرٌة بما تضمنه قوله تعالى(:مالك ٌوم الدٌن)،وعن االشراك بما
تضمنه (إ ٌَاك نعبد وإ ٌَاك نستعٌن) وعن المكابرة والعناء بما تضمنه(اهدنا الصراط المستقٌم
صراط الذٌن انعمت علٌهم)،وقدم الحمد علٌها لٌضعه المناجون فً مناجاتهم جرٌا على طرٌقة
بلؽاء العرب عند مخاطبة العظماء أن ٌفتتحوا خطابهم اٌاهم بالثناء والذكر الجمٌل،واختٌار صفتا
الرحمن والرحٌم اللتان توحٌان بالرقة والرأفة فً مقام المناجاة ،فكؤن الحامد أو المناجً لما
انتقل من الحمد الى المناجاة لم ٌؽادرفرصة ٌؽتنم منها الثناء اال أنتهزها،ووجه تقدٌم (إ ٌَاك نعبد)
على(إ ٌَاك نستعٌن) إن العبادة تقرب للخالق تعالى فهً أجدر بالتقدٌم فً المناجاة،أما اإلستعانة
فهً لنفع المخلوق الٌسٌر علٌه ناسب أن ٌقدم المناجً ما هو من عزمه وصنعه على ما ٌسؤله
مما ٌعٌن على ذلك ،وألن اإلستعانة باهلل تتركب على كونه معبودا للمستعٌن به وألن من جملة
ما تطلب اإلعانة علٌه العبادة فكانت مقدمة على االستعانة فً التعقل(٘ٔٔ )

نـــور:
نور  :النون  ،والواو  ،والراء  ،أصل صحٌح ٌدل على إضاءة واضطراب وقلة ثبات ،
منه ال ُّنور وال َّنار  ،سمٌا بذلك من طرٌقة اإلضاءة الن ذلك ٌكون مضطربا سرٌع الحركة (،)ٔٔٙ
الن ٌَور
وتنورت النار  :تبصّرتها  ،ومنه ال َّن ْور  :نور الشجر ونوارُ ه وأثارت الشجرة  :أخرجت ًّ
َّ
ومنار األرض حدودها وإعبلمها سمٌت لبٌانها وظهورها(.)ٔٔ7ومن المجاز َنور األمر:بٌّنه

ٔٔ8

.والنور :الضوء المنتشر الذي ٌعٌن على األبصار ،وذلك ضربان دنٌوي وأخروي ،فالدنٌوي
ضربان:ضرب معقول بعٌن البصٌرة وهو ما انتشر من االمور االلهٌة كنور العقل ونور
القرآن،و محسوس بعٌن البصر،وهو ما انتشر من االجسام النٌرة كالقمر والنجوم( )ٔٔ9وقد ذكر
اإلمام السٌوطً من أسماء سورة الفاتحة النور (ٕٓٔ) .وسمٌت بذلك لظهورها بكثرة استعمالها او
لتنوٌرها القلوب لجبللة قدرها وقٌل ألنها لما اشتملت علٌه من المعانً عبارة عن النور
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.أوألنها كشفت وبٌنت وأظهرت أهم مقاصد القرآن الكرٌم والشرٌعة اإلسبلمٌة ألن من اهم
خصائص النور اإلضاءة والبٌان واإلظهار لتتناسب التسمٌة مع المعنى اللؽوي والمجازي لجذر
هذا اإلسم .

الوافيـــة:
وفى  :الواو  ،الفاء  ،والحرؾ المعتل  :كلمة تدل على إكمال وإتمام  ،ومنه الوفاء  :إتمام
العهد و إكمال الشرط  ،و وفى  :أوفى فهو  :وفًُّ  ،وٌقولون  :أوفٌتك الشًء اذا قضٌ ًت ُه اٌاه
(ٕٕٔ)

وافٌا  ،وتوفٌ ُ
ْت الشًء استوفٌته اذا اخذته كله حتى لم تترك منه شًء

،وقد وردت تسمٌتها

بالوافٌة (ٖٕٔ)عن سفٌان بن عٌٌنه ( ت ٔ97هـ ) إذ كان ٌسمٌها أي فاتحة الكتاب بالوافٌة ألنها
الوافٌة بما فً القرآن من معانً ودالالت ومقاصد أو ألنها ال تقبل التصنٌؾ فبل ٌقرأ نصفها فً
ركعة والنصؾ األخر فً ركعة أخرى ،وال تحتمل االختزال -ولو قريء سائر سور القرآن
الكرٌم نصفها فً ركعة والنصؾ الثانً فً ركعة أخرى لجاز -ألنها تجب قراءتها كلها ،وال
ٌجزيء بعضها فً الصبلة (ٕٗٔ).فالسورة أوفت بما فً القرآن الكرٌم من معانً بصورة مجملة
،أوأن قراءتها تفً عن ؼٌرها بشرط إتمامها وإكمالها.

الخـــاتــمــة:
بعد هذا التقصً والدراسة فً أثناء سورة الفاتحة وأسمائها نجد ان تعدد االسماء لهذه
السورة تدل على سمو وعلو ورفعة ومكانة المسمى وكٌؾ ال وان أهم عبادة وفرٌضـة فـً
االسبلم -الصبلة -ال تصح اال بقراءتها وتكرارها فً الٌوم مرات عدة،فضبل عن ان لكل اسم
داللة لؽوٌة خاصة تكشؾ معنى ومقصدا ووجها خاصا من معانً ودالالت هذه السورة،بالرؼم
من ال تقارب بٌن دالالت بعض االسماء مثل أم الكتاب وأم القرآن،والحمد والشكر،والشافٌة
والرقٌة،لكن هناك تباٌنا فً دالالتها الدقٌقة،وقد وثقنا هذه االسماء من خبلل نسبتها الى
قائلٌها،فضبل عن اللطائؾ اللؽوٌة التً كشفت ارتباط كل اسم بمقصود السورة.
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ﻫوامــــش البـــحث:
 - 9صؾٛؼ يغهى  ،اثٕ انؾغ ٍٛيغهى ثٍ انؾغبط(دْ999ـ)  ،كزبة فضبئم انغٕس ثبة عٕسح
انفبرؾخ .999/9
َ -9ظى انذسس ف ٙرُبعت اٜٚبد ٔانغٕس،اثٕ انؾغٍ اثشاْٛى ثٍ ػًش انجمبػ.99/9:ٙ
 - 9يمبٛٚظ انهغخ  ،اثٕ انؾغ ٍٛاؽًذ ثٍ فبسط(دْ919ـ).99/
 -9نغبٌ انؼشة (،اثٕ انفضم عًبل انذ ٍٚيؾًذ ثٍ يكشو ثٍ يُظٕس(دْ999ـ) . 991-991/9:
 - 9رفغٛش انمشآٌ انؼظٛى ،إعًبػٛم ثٍ كضٛش ،1/9:انذس انًُضٕس ،اثٕ انفضم عالل انذ ٍٚػجذ
انشؽًٍ اث ٙثكش انغٕٛط( ٙدْ119ـ) .99/9:
 - 9انغبيغ الؽكبو انمشآٌ ،اثٕ ػجذهللا يؾًذ ثٍ اؽًذ انمشطج(ٙدْ999ـ)  ، 999/9 :صاد
انًغٛش ف ٙػهى انزفغٛش ،اثٕ انفشط ػجذانشؽًٍ ثٍ انغٕص٘(دْ919ـ) .91/9 :
 - 9انغبيغ الؽكبو انمشآٌ  ، 91/9 :انزفغٛش انكجٛش ،اثٕ ػجذهللا يؾًذ ثٍ ػًشثٍ ؽغ ٍٛانًؼشٔف
ثبنفخش انشاص٘(دْ919ـ)  ، 991/9 :االرمبٌ .999/9 :
ُٚ - 9ظش :رفغٛش انمشآٌ انؼظٛى ،انشٛخ يؾًٕد شهزٕد .99-99/
 - 1يمبٛٚظ انهغخ.99/
 - 91نغبٌ انؼشة .999-999/9:
 - 99انصؾبػ  ،اعًبػٛم ثٍ ؽًبد انغْٕش٘(دْ919ـ).99-99 /
 - 99نغبٌ انؼشة .999/9:
 - 99انًفشداد ف ٙغشٚت انمشآٌ.99/
 - 99يمبٛٚظ انهغخ .999/
 -- 99انًفشداد ف ٙغشٚت انمشآٌ.999/
 - 99عٍُ انزشيز٘ ،اثٕ ػٛغٗ يؾًذ ثٍ ػٛغٗ ثٍ عٕسح انزشيز٘(دْ911ـ ) ،كزبة انزفغٛش،
ثبة( ٔيٍ عٕسحانؾغش)999/9سلى9999
 - 99انغبيغ الؽكبو انمشاٌ  ، 91/9 :اسشبد انؼمم انغهٛى .99/9 :
* عجك انؾذٚش ػُّ.
 - 99يمبٛٚظ انهغخ .999 :
 - 91انزطٕس انذالن ٙث ٍٛنغخ انشؼش ٔنغخ انمشآٌ  ،ػٕدح خهٛم ػٕدح .91/
 91ثصبئش رٔ٘ انزًٛٛضف ٙنطبئف انكزبة انؼضٚض ،اثٕ انطبْش يغذ انذ ٍٚيؾًذ ثٍ ٚؼمٕة انفٛشٔص
آثبد٘(دْ999ـ) .999-999/9 :
 - 99عٍُ انزشيز٘ كزبة انزفغٛش ثبة ٔيٍ عٕسحانؾغش999/9سلى.9999
، - 99عٍُ انُغبئ ٙكزبة ثبة رأٔٚم لٕنّ رؼبنٗ(ٔنمذ آرُٛبن عجؼب يٍ انًضبَٔ ٙانمشآٌ
انؼظٛى).991/9
 -23انغبيغ الؽكبو انمشاٌ  ، 91/9 :اسشبد انؼمم انغهٛى انٗ يضاٚب انمشآٌ ،اثٕ عؼٕد يؾًذ ثٍ
يؾًذ انؼًبد٘(دْ199ـ) 99/9 : ،سٔػ انًؼبَ ٙف ٙرفغٛش انمشآٌ انؼظٛى ٔانغجغ انًضبَ ،ٙأثٕ
911
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انضُبء شٓبة انذ ٍٚيؾًٕد ثٍ ػًش االنٕع ٙانجغذاد٘(،دْ9991ـ  ، 99/9 : ،انزؾشٚشٔانزُٕٚش
ؽًذ انطبْش ثٍ ػبشٕس .، 999-999/9 :
 - 99ػًذح انمبس٘.91/99:
 - 99يمبٛٚظ انهغخ .999 :
 - 99نغبٌ انؼشة .999-999/9 :
ُٚ - 99ظش ثصبئش رٔ٘ انزًٛٛض .91/9 :
 - 99االرمبٌ ف ٙػهٕو انمشآٌ. 999/9 :،
ُٚ - 91ظش  :انزفغٛش انكجٛش . 999/9 :
 - 91سٔػ انًؼبَ.999-999/9:ٙ
 - 99االرمبٌ . 999/9 :
 - 99انغبيغ الؽكبو انمشاٌ .91/9 :
 - 99االرمبٌ .999/9 :
 - 99يمبٛٚظ انهغخ.999/
 - 99ثصبئش رٔ٘ انزًٛٛض . 911/9 :
.9999/9 : - 99
 - 99انزفغٛش انكجٛش .991/9 :
 - 99يمبٛٚظ انهغخ 919/
 - 91انًصجبػ انًُٛش.999/9:
 - 91انُٓبٚخ ف ٙغشٚت انؾذٚش ٔاألصش ،يغذ انذ ٍٚاثٕ انغؼبداد انًجبسن ثٍ يؾًذ انغضس٘
انًؼشٔف ثبثٍ االصٛش(دْ919ـ).999/9:
 - 99أجرة
 - 99ألم وعلة.
- 99صؾٛؼ انجخبس٘،كزبة االعبسح ثبة يب ٚؼطٗ ف ٙانشلٛخػهٗ أؽٛبء انؼشة ثفبرؾخ
انكزبة999/9سلى،9999صؾٛؼ يغهى كزبة انغالو ثبة عٕاص أخزاألعشح ػهٗ انشلٛخ ثبنمشآٌ
ٔاألركبس9999/9سلى.9919عٍُ انزشيز٘،كزبة انطت ثبة يب عبءف ٙأخزاألعشح ػهٗ
انزؼٕٚز999/9سلى.9199
 - 99ػًذح انمبس٘ ششػ صؾٛؼ انجخبس٘.919/99:
 - 99يمبٛٚظ انهغخ .991/
 - 99ثصبئش رٔ٘ انزًٛٛض ،99/9:انًفشداد ف ٙغشٚت انمشآٌ.999/
 - 99االرمبٌ .91/9 :
 - 99عٍُ انزشيز٘ ،كزبة فضئم انمشاٌ ،ثبة يب عبء كٛف كبَذ لشاءح انُج 999/9 ٙسلى199
.
91
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 91يمبٛٚظ انهغخ999/
- 99صؾٛؼ انجخبس٘ ف ٙكزبة انزفغٛش ثبة(ٔنمذ أرُٛبن عجؼب يٍ انًضبَٔ ٙانمشآٌ انؼظٛى)
999/9سلى،9919عٍُ اث ٙدأد عهًٛبٌ ثٍ االشؼش انغغغزبَ(ٙدْ999ـ) ،كزبة انصالح ثبة
فبرؾخ انكزبة 99/9سلى،9999عٍُ انزشيز٘ كزبة انزفغٛش ثبة ٔيٍ عٕسح انؾغش
999/9سلى.9999
- 99يمبٛٚظ انهغخ.999/
 99نغبٌ انؼشة.991/9:
- 99عٍُ انزشيز٘ كزبة رفغٛشانمشاٌ ثبة ٔيٍ عٕسح انؾغش999/9سلى،9999عٍُ انُغبئٙ
كزبة ثبة رأٔٚم لٕنّ رؼبنٗ(ٔنمذ آرُٛبن عجؼب يٍ انًضبَٔ ٙانمشآٌ انؼظٛى) 991/9سلى.999
 - 99يغًغ انجٛبٌ ف ٙرفغٛش انمشآٌ،اثٕ ػه ٙانفضم ثٍ انؾغٍ ثٍ انفضم انطجشع91/9 : ٙ
عًبل انمشاء ٔكًبل االلشاء،ػهى انذ ٍٚػه ٙثٍ يؾًذ انغخبٔ٘(دْ999ـ)  ،99-99/9 :انُكذ
ٔانؼ،ٌٕٛاثٕ انؾغٍ ػه ٙثٍ يؾًذ ثٍ ؽجٛت انًبٔسد٘(دْ991ـ) .99/9 :انزفغٛش انكجٛش
 ،999/9انغبيغ الؽكبو انمشاٌ  ، 91/9 :االرمبٌ ،99 /9 :غشائت انمشاٌ  ، 99/9 :سٔػ
انًؼبَُٚٔ ، 99/9 : ٙظش  :انزؾشٚش ٔانزُٕٚش 999/9 :
 - 99يمبٛٚظ انهغخ ،911/رؾشٚش انفبظ انزُج.999/9:ّٛ
 - 99انُٓبٚخ ف ٙغشٚت انؾذٚش ٔاألصش.999/9:
 - 99صؾٛؼ انجخبس٘  :ف ٙاالعبصح ثبة يب ٚؼطٗ ف ٙانشلٛخ . 9999
 - 91صؾٛؼ انجخبس٘  / 9999 :االعبسح  /ثبة  :يب ٚؼطٗ ف ٙانشلٛخ ٔ ،يغهى  /انغالو  /ثبة :
عٕاص اخز االعش ػبٖ انشلٛخ(. )9919
 - 91اٜٚخ( )91يٍ عٕسح انجمشح.
 - 99انزفغٛش انكجٛش .991/9 :
 - 99التفسٌر القٌم ،يؾًذ ثٍ اث ٙثكش اثٍ انمٛى(دْ999ـ) ،ٗ8/وٌنظر:فتح الباري شرح صحٌح
البخاري،شهاب الدٌن ابو الفضل المعروؾ بؤبن حجر العسقبلنً.ٔ98/ٔٓ :
 - 99يمبٛٚظ انهغخ .999/
 - 99نغبٌ انؼشة .999-999/9:
.99/9 - 99
 - 99انزفغٛش انكجٛش .991/9 :
ُٚ - 99ظش  :انزؾشٚش ٔانزُٕٚش  ، 991-991/9 :صفٕح انزفبعٛش،يؾًذ ػه ٙانصبثَٕ-91/9 : ٙ
.91
 - 99يمبٛٚظ انهغخ .991 /
 - 91لسان العرب ، ٖ87/٘:كشاؾ اصطبلحات الفنون،انشٛخ يؾًذ ػه ٙثٍ ػهٙ
انزٓبَٕ٘(دْ9999ـ) .7٘/ٖ:
- 91انُٓبٚخ ف ٙغشٚت انؾذٚش األصش.99/9:
 -99و ٌ.99/9:
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 - 99و ٌ.99/9:
- 99لسان العرب٘ ، ٖ87/وٌنظر :كشاؾ اصطبلحات الفنون.7ٙ/ٖ :
 -99كشاؾ اصطبلحات الفنون.77/ٖ :
 - 99صؾٛؼ يغهى كزبة انصالح ثبة ٔعٕة لشاءح انفبرؾخ ف ٙكم سكؼخ. 919
 - 99االرمبٌ  ، 99/9 :سٔػ انًؼبَ.99/9: ٙ
*-رمذو انؾذٚش ػُٓب
 - 99سٔػ انًؼبَ.99/9 : ٙ
 - 99انًفشداد ف ٙغشٚت انمشآٌ.999-999/
 - 91يمبٛٚظ انهغخ/
 - 91االرمبٌ.99/9:
 - 99انزفغٛش انكجٛش، 91/ 9 :االرمبٌ،99/9:سٔػ انًؼبَ.99/9:ٙ
 -99غشائت انمشآٌ. 99/9:
 - 99يمبٛٚظ انهغخ.919 /
 - 99عًٓشح انهغخ ،اثٕ ثكش يؾًذ ثٍ انؾغٍ ثٍ دسٚذ االصد٘(دْ999ـ) .9/9 :
 - 99انزؾشٚش ٔانزُٕٚش ُٚ ٔ، 999-999/9 :ظش يؼبَ ٙاالثُٛخ.999 :
 - 99ثصبئش رٔ ٘ انزًٛٛض .991/9 – 99/9:
 - 99صؾٛؼ يغهى كزبة فضبئم انغٕس ثبة عٕسح انفبرؾخ .999/9
 - 99عبيغ انجٛبٌ ف ٙرفغٛش آ٘ انمشآٌ ،اثٕ عؼفشيؾًذ ثٍ عشٚش انطجش٘(دْ991ـ) ، 919/9 :
انغبيغ الؽكبو انمشاٌ ، 91/ 9:انزفغٛش انكجٛش. 999/ 9 :
 - 91سٔػ انًؼبَُٚ ، 99/9 : ٙظش  :فزؼ انجٛبٌ ف ٙيمبصذ انمشآٌ،اثٕ انطٛت صذٚك ثٍ ؽغٍ ثٍ
ػه ٙانمُٕع(ٙدْ9919ـ) ، 99/9 ،انزفغٛش انكجٛش .999/9 :
 - 11يمبٛٚظ انهغخ 919/
 - 19اٜٚخ ( )99يٍ عٕسح فبطش .
- 19نغبٌ انؼشة .991-999/9:
 - 19ثصبئش رٔ٘ انزًٛٛض .999/9 :
 - 19االرمبٌ . 999/9 :
 - 19مواهب الرحمن فً تفسٌر القرآن،الشٌخ عبد الكرٌم المدرس..8ٓ/ٔ :
 - 19انًغزذسن ػهٗ انصؾٛؾ.999/9:ٍٛ
 - 19اٜٚخ( ) 43يٍ عٕسح األػشاف.
*  -عجك انؾذٚش ػُّ.
 - 19يمبٛٚظ انهغخ.999 /
 - 11صؾٛؼ انجخبس٘ كزبة انزفغٛش ثبة يب عبء ف ٙفبرؾخ انكزبة999/9سلى.9919
 - 911االرمبٌ .999/9 :
 - 919انغبيغ الؽكبو انمشاٌ .91/9 :
999
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 - 919يمبٛٚظ انهغخ .919/
ُٚ - 919ظش يؼبَ ٙاالثُٛخ.999/
 - 919االرمبٌ .999/9 :
 - 919سٔػ انًؼبَ.99/9 : ٙ
 - 919انزفغٛش انكجٛش  ، 999/9 :االرمبٌ  ، 999/9 :انجصبئش  ، 999/9 :رفغٛش انًُٛش .99/9 :
 - 919انًغزذسن ػهٗ انصؾٛؾ،ٍٛاثٕ ػجذ هللا يؾًذ ثٍ ػجذ هللا انؾبكى انُٛغبثٕس٘(دْ999ـ)
كزبة انصالح ثبة أو انمشآٌ ػٕض يٍ غٛشْب.999/9
 - 919انُٓبٚخ ف ٙغشٚت انؾذٚش األصش.999/9:
 - 911و ٌ.999/9:
 - 991عٍُ انكجشٖ،اثٕ ثكشأؽًذ ثٍ انؾغ ٍٛانجٓٛم(ٙدْ)999ـ ف ٙشؼت االًٚبٌ ثبة ف ٙرؼظٛى
انمشآٌ فصم ف ٙفضبئم انغٕسٔاٜٚبد .999/9 :
ُٚ - 999ظش :االرمبٌ  ، 99/9 :غشائت انمشآٌ .99/9 :
 - 999يمبٛٚظ انهغخ.199/
 - 999نغبٌ انؼشة:
 - 999االرمبٌ.99/9:
ُٚ - 999ظش :انزؾشٚشٔانزُٕٚش.999/9:
 - 999يمبٛٚظ انهغخ .199/
 - 999نغبٌ انؼشة .999/9:
 - 999أعبط انجالغخ،انضيخشش٘919/9:
 - 991انًفشداد ف ٙغشٚت انمشآٌ،.991/ثصبئش رٔ٘ انزًٛٛض.999/9 :
 - 991االرمبٌ ُٚٔ ، 99/9 :ظش  ،انكشبف .991/9 :
 - 999سٔػ انًؼبَ.99-99/9 : ٙ
 - 999يمبٛٚظ انهغخ.9191/
 - 999االرمبٌ .99/9 :
ُٚ- 999ظش :انكشبف  ،99/9:انغبيغ الؽكبو انمشاٌ  ،91/9 :انزفغٛش انكجٛش  ، 99/9 :االرمبٌ :
 ، 99/9غشائت انمشآٌ  ، 99/9 :يغًغ انجٛبٌ  ، 91/9 :انزفغٛش انًُٛش .99/9 :

999
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المصادر والمراجع:
 .9انمشآٌ انكشٚى
 .9االرمبٌ ف ٙػهٕو انمشآٌ،اثٕ انفضم عالل انذ ٍٚػجذ انشؽًٍ اث ٙثكش
انغٕٛط( ٙدْ119ـ)،داس انُذٔح انغذٚذح-ثٛشٔد،د د.
 .9اسشبد انؼمم انغهٛى انٗ يضاٚب انمشآٌ انكشٚى،اثٕ عؼٕد يؾًذ ثٍ يؾًذ
انؼًبد٘(دْ199ـ)،يطجؼخ يؾًذ صجؾٔ ٙأٔالدِ،د د.
 .9أعبط انجالغخ ،عبس هللا يؾًٕد ثٍ ػًش انضيخشش٘(دْ999ـ)،داس انكزت
انؼهًٛخ-ثٛشٔد،ط9119 ،9و.
 .9انجؾش انًؾٛظ ،يؾًذ ثٍ ٕٚعف ثٍ ػه ٙثٍ ؽٛبح االَذنغ(ٙدْ999ـ)،يكزجخ
ٔيطجؼخ انُصش انؾذٚش-انشٚبض،د د.
 .9ثصبئش رٔ٘ انزًٛٛضف ٙنطبئف انكزبة انؼضٚض،اثٕ انطبْش يغذ انذ ٍٚيؾًذ ثٍ
ػهٙ
آثبد٘(دْ999ـ)(،ط)9-9رؼ:يؾًذ
انفٛشٔص
ٚؼمٕة
انُغبس9199،و)9-9(،رؼ:ػجذ انؼهٛى انطؾبٔ٘9191،و.
 .9انزؾشٚش ٔانزُٕٚش،يؾًذ انطبْش ثٍ ػبشٕس،داس عؾٌُٕ نهُششٔانزٕصٚغ،
انغًٕٓسٚخ انزَٕغٛخ9199،و.
 .9ا نزطٕس انذالن ٙث ٍٛنغخ انشؼش ٔنغخ انمشآٌ،ػٕدح خهٛم ػٕدح،يكزجخ انًُبس-
انضسلبء،ط9199 ،9و.
 .1انزفغٛش انكجٛش،اثٕ ػجذهللا يؾًذ ثٍ ػًشثٍ ؽغ ٍٛانًؼشٔف ثبنفخش
انشاص٘(دْ919ـ)،انًكزجخ انزٕفٛمٛخ-انمبْشح9119،و.
.91رفغٛش انمشآٌ انؼظٛى،أثٕ انفذاء إعًبػٛم ثٍ ػًش ثٍ كضٛش انذيشم،ٙداس انفكش-
ثٛشٔد9199،و.
.99رفغٛش انمشآٌ انكشٚى ،انشٛخ يؾًٕد شهزٕد،داس انششٔق-يصش،ط،9
9199و
.99انزفغٛش انمٛى،يؾًذ ثٍ اث ٙثكش اثٍ انمٛى(دْ999ـ)،عًغ:يؾًذأٔٚظ
انُذٔ٘،داس انكزت انؼهًٛخ-ثٛشٔد ،د د.
.99انزفغٛش انًُٛش ف ٙانؼمٛذح ٔانششٚؼخ ٔانًُٓظ،د ْٔجخ انضؽٛه،ٙداس انفكش-
ديشك،ط9119،.9و
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.99انغبيغ الؽكبو انمشآٌ،اثٕ ػجذهللا يؾًذ ثٍ اؽًذ انمشطج(ٙدْ999ـ)،
رؼ:عبنى يصطفٗ انجذس٘،داس انكزت انؼهًٛخ-ثٛشٔد،ط9111 ،9و.
 .99عبيغ انجٛبٌ ف ٙرفغٛش آ٘ انمشآٌ ،اثٕ عؼفش يؾًذ ثٍ عشٚشانطجش٘
(دْ991ـ)  ،داس انًؼبسف  -يصش9199،و.
.99عًبل انمشاء ٔكًبل االلشاء،ػهى انذ ٍٚػه ٙثٍ يؾًذ
انغخبٔ٘(دْ999ـ)،انمبْشح-يصش،ط9199،9و.
.99عًٓشح انهغخ،اثٕ ثكش يؾًذ ثٍ انؾغٍ ثٍ دسٚذ االصد٘(دْ999ـ)،داس
انكزت انؼهًٛخ-ثٛشٔد،ط9119 ،9و.
 .99ؽبشٛخ انشٓبة ػهٗ انزفغٛش انجٛضبٔ٘،شٓبة انذ ٍٚاؽًذ ثٍ يؾًذ ثٍ
ػًشانخفبع(ٙد،)9191داس انكزت انؼهًٛخ-ثٛشٔد،ط 9119 ،9و.
.91انذس انًُضٕس ف ٙانزفغٛش ثبنًأصٕس،انغٕٛط،ٙداس انفكش -ثٛشٔد9119،و
.91سٔػ انًؼبَ ٙف ٙرفغٛش انمشآٌ انؼظٛى ٔانغجغ انًضبَ، ٙاثٕ انضُبء شٓبة انذٍٚ
يؾًٕد ثٍ ػًش االنٕع ٙانجغذاد٘(،دْ9991ـ)  ،داس اؽٛبء انزشاس انؼشث-ٙ
ثٛشٔد  ،ط9111 ،9و.
.99صاد انًغٛش ف ٙػهى انزفغٛش،اثٕ انفشط ػجذانشؽًٍ ثٍ انغٕص٘ (دْ919ـ) ،
انًكزت االعالي-ٙثٛشٔد9199،و.
.99عٍُ اث ٙدأد،عهًٛبٌ ثٍ االشؼش انغغغزبَ(ٙدْ999ـ)،داس انؾذٚش-
انمبْشح9199،و .
.99عٍُ انزشيز٘،اثٕ ػٛغٗ يؾًذ ثٍ ػٛغٗ ثٍ عٕسح انزشيز٘(دْ911ـ)،داس
انؾذٚش-انمبْشح،ط9199، 9و.
 .99عٍُ انكجشٖ،اثٕ ثكشأؽًذ ثٍ انؾغ ٍٛانجٓٛم(ٙدْ999ـ)،داس انكزت انؼهًٛخ-
ثٛشٔد،ط9119 ،9و.
 .99عٍُ انُغبئ ٙثششػ انغٕٛط،ٙداس اؽٛبء انزشاس انؼشث،ٙط9119 ،9و.
.99انصؾبػ،اعًبػٛم ثٍ ؽًبد انغْٕش٘،داس انًؼشفخ-ثٛشٔد،ط9119 ،9و.
.99صؾٛؼ انجخبس٘،اثٕ ػجذهللا يؾًذ ثٍ اعًبػٛم(دْ999ـ)،يٛذاٌ االصْش-
انمبْشح،د د.
 .99صؾٛؼ يغهى،اثٕ انؾغ ٍٛيغهى ثٍ انؾغبط(دْ999ـ)،داس انًؼشفخ -
ثٛشٔد،د د.
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 .91صفٕح انزفبعٛش،يؾًذ ػه ٙانصبثَٕ،ٙداس انصبثَٕ-ٙانمبْشح،ط9119 ،9و.
 .91فزؼ انجبس٘ ف ٙششػ صؾٛؼ انجخبس٘ ،شٓبة انذ ٍٚاثٕ انفضم انؼغمالَٙ
انًؼشٔف ثأثٍ ؽغش انؼغمالَْ919(ٙـ)،داس اثٍ انغٕص٘-انغؼٕدٚخ،ط،9
9119و.
.99فزؼ انجٛبٌ ف ٙيمبصذ انمشآٌ،اثٕ انطٛت صذٚك ثٍ ؽغٍ ثٍ ػهٙ
انمُٕع(ٙدْ9919ـ)،داس انكزت انؼهًٛخ-ثٛشٔد ،ط9111،9و.
.99كشبف اصطالؽبد انفٌُٕ،انشٛخ يؾًذ ػه ٙثٍ ػه ٙانزٓبَٕ٘ (دْ9999ـ)
،داس انكزت انؼهًٛخ-ثٛشٔد،ط9119 ،9و.
 .99انكشبف ػٍ ؽمبئك انزأٔٚم ٔػ ٌٕٛاأللبٔٚم فٔ ٙعِٕ انزأٔٚم،عبس هللا يؾًٕد
ثٍ ػًش انضيخشش٘،داس انًؼشفخ-ثٛشٔد،ط 9119 ،9و.
 .99نغبٌ انؼشة،اثٕ انفضم عًبل انذ ٍٚيؾًذ ثٍ يكشو ثٍ يُظٕس(دْ999ـ)
 ،داس انؾذٚش-انمبْشح9119،و.
 .99ي غًغ انجٛبٌ ف ٙرفغٛش انمشآٌ،اثٕ ػه ٙانفضم ثٍ انؾغٍ ثٍ انفضم
انطجشع،ٙداس انكزت انؼهًٛخ-ثٛشٔد،ط9119 ،9و.
 .99انًغزذسن ػهٗ انصؾٛؾ،ٍٛاثٕ ػجذ هللا يؾًذ ثٍ ػجذ هللا انؾبكى انُٛغبثٕس٘
(ْ999ـ)  ،داس انفكش – ثٛشٔد 9199 ،و .
 .99يؼبَ ٙاالثُٛخ ف ٙانؼشثٛخ،د فبضم انغبيشائ، ٙثغذاد  ،ط9199 ،9و.
 .99يمبٛٚظ انهغخ،اثٕ انؾغ ٍٛاؽًذ ثٍ فبسط(دْ919ـ)  ،داس اؽٛبء انزشاس
االعالي – ٙثٛشٔد  ،ط9119 ،9و.
 .91يٕاْت انشؽًٍ ف ٙرفغٛش انمشآٌ،انشٛخ ػجذ انكشٚى انًذسط،داس انؾشٚخ-
ثغذاد،ط9199 ،9و.
.91انُكذ ٔانؼ،ٌٕٛاثٕ انؾغٍ ػه ٙثٍ يؾًذ ثٍ ؽجٛت
انًبٔسد٘(دْ991ـ)،داس انكزت انؼهًٛخ-ثٛشٔد،ط9119 ،9و.
.99انُٓبٚخ ف ٙغشٚت انؾذٚش ٔاالصش،يغذ انذ ٍٚاثٕ انغؼبداد انًجبسن ثٍ يؾًذ
انغضس٘ انًؼشٔف ثبثٍ االصٛش(دْ919ـ)،داس انكزت انؼهًٛخ-ثٛشٔد،ط،9
9119و.
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