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 مقدمة
إن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، وسيئات 

نا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا أعمال
 وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، وبعد: 

عن أيب فلسورة الفاحتة منزلة رفيعة، فهي أعظم سورة يف القرآن على اإلطالق كما جاء 
ألعلمنك سورة هللا عليه وسلم:)) رضي هللا عنه حني قال له النيب صلى سعيد بن املعلى 

 مث ذكر له الفاحتة. (1)(( هي أعظم السور يف القرآن
، وهي داللة على شرف (2)أبمساء كثرية جتاوزت الثالثني امسا  -أيضا  –وحظيت السورة 

 .(3)السورة، ومكانتها يف السنة، وعند املفسرين من الصحابة ومن بعدهم 
لت: ما سر تسمية الفاحتة ابلسبع املثاين، والقرآن فإن ققال السيوطي رمحه هللا:)) 

العظيم، والفاحتة، وأم الكتاب، وأم القرآن، والوافية، والكافية، والكْنز، واألساس، 
وسورة احلمد، وسورة الشكر، والواقية، والشافية، والشفاء، وسورة الدعاء، وتعليم 

 املسألة، وغري ذلك من أمسائها؟
 . (4) ((ا وأمسائها حيتاج جمللد مستقل أن ذكر فضائله :فاجلواب

ولكثرة أمسائها شرعت يف مجعها ودراستها، وبيان سبب إطالقها، فأسأل هللا التوفيق 
 واإلعانة. 

 مشكلة البحث:  
 تكمن مشكلة البحث يف سببني رئيسني:

أن سورة الفاحتة أعظم سورة يف القرآن، وأكثرها عددا يف األمساء، وهي  -1
 ، وبيان سببها دليال أو تعليال. مفتقرة إىل مجعها

                                 
 (.4204()4/1623خرجه: البخاري  )أ(  1)

 (.128: 1بصائر ذوي التمييز للفريوز آابدي ) ( 2)

 (.126: 1الكشف والبيان للثعليب )( 3)
 (.195: 3معرتك األقران للسيوطي ) ( 4)
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أن هذه األمساء يف كتب التفسري وعلوم القرآن مل حترر من حيث املصدر  -2
 واملورد، فمنها ما هو اثبت يف السنة، ومنها ما هو زائدة عنها. 

 .أمهية البحث وأسباب اختياره  
حظيت سورة الفاحتة بفضائل كبرية فهي أعظم سور القرآن، فجمع أمساء  -1

 سورة والعناية هبا يعزز من مكانتها. هذه ال
أن كثرة أمساء هذه السورة أظهر معان عظيمة هلا، فالوقوف عليها وتناوهلا  -2

 حيقق ذلك. 
انلت هذه السورة يف كتب التفسري وعلوم القرآن عناية خاصة أبمسائها مل  -3

 تكن لغريها، فإبرازها يظهر خصوصية الفاحتة هبذه األمساء. 
 أهداف البحث: 

أمساء الفاحتة وتتبعها يف كتب التفسري وعلوم القرآن، مع ربط داللة مجع  -1
 االسم على السورة ومقاصدها. 

 بيان مصادر هذه األمساء وتعدد مواردها.  -2
 مل أقف يف املطبوعات على دراسة مستقلة ألمساء الدراسات السابقة:

 الفاحتة، لكن هناك دراسات يف أمساء سور القرآن كلها، وهي كاآليت:  
 . أمساء سور القرآن وفضائلها، أتليف: د. منرية حممد انصر الدوسري -1
أمساء سور القرآن الكرمي، أتليف: أ.د حممد بن عبد الرمحن الشايع.  -2

وهو كتاب مؤلف، نشرته اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي 
 وعلومه. 

، املختصر يف أمساء السور، أتليف: أ.د إبراهيم بن سليمان اهلوميل -3
 (. 30حبث منشور يف جملة جامعة اإلمام عدد )

وهذه الدراسات تقوم يف األساس على مجع أمساء سور القرآن كاملة بداية 
 ابلفاحتة وانتهاء بسورة الناس، فهي دراسة عامة لسور القرآن كلها. 
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واجلديد يف هذه الدراسة : هو إفراد سورة الفاحتة بعناية خاصة حترر فيها 
مع عرض ألقوال املفسرين من حيث املصدر واملورد، دة فيها األمساء الوار 
 ومناقشتها . 

خطة البحث: تتكون خطة البحث من مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة، وفهارس 
 علمية.

 أما التمهيد فيشتمل على اآليت:  
  .فضل الفاحتة ومكانتها 

  .وقت نزوهلا 

 وأما املباحث: 
 اردة يف األحاديث املرفوعة. املبحث األول: األمساء الو 

 املبحث الثاين: األمساء اليت أطلقها الصحابة والتابعون. 
 املبحث الثالث: األمساء اليت أطالقها املفسرون. 
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 التمهيد
  :فضل سورة الفاحتة ومكانتها 

لسورة الفاحتة فضل كبري، ومكانة َعليَّة يف الكتاب والسنة، وذلك ملا حوته هذه السورة 
 صد القرآن كله. من مقا

عت يف املفصل، ومجع علم املفصل يف الفاحتة، وعلم الفاحتة يف قوله  فجميع مقاصده مجم
 .(1) چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ

 ميكن بيان هذه الفضيلة من أدلة كثرية منها: 
 أوال : ما جاء يف نصوص الكتاب والسنة. 

الحجر:  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   چ قال تعاىل  -1

هي فاحتة الكتاب كما ذهب له مجهور املفسرين، وهو  فالسبع املثاين ٨٧
مروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وأيب هريرة، وابن عباس رضي هللا 

 . (2)عنهم، وقول احلسن، وقتادة، وسعيد بن جبري وغريهم 
وحديث أيب سعيد بن املعلى قال:)) كنت أصلي يف املسجد، فدعاين  -2

ل هللا إين كنت أصلي، فقال: أمل فلم أجبه، فقلت: اي رسو  رسول هللا 
األنفال:  چ   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېچيقل هللا 

. مث قال يل: ألعلمنك سورة هي أعظم السور يف القرآن قبل أن خترج ٢٤
من املسجد. مث أخذ بيدي، فلما أراد أن خيرج قلت له: أمل تقل: ألعلمنك 

                                 
 (. 95: 1(، مدارج السالكني البن القيم )76: 8انظر: الفتاوى البن تيمية )( 1)

(، واجلاااامع ألحكاااام القااارآن 170: 3، والنكااات والعياااون للمااااوردي )(365: 5جاااامع البياااان للطااا ي )( 2)
(. 78: 14(، و روح املعاااين لولوساااي )863: 2(، وتفسااري القاارآن العظاايم الباان كثااري )54: 10للقاارطيب )

 (. 221: 20وانظر: التمهيد البن عبد ال  )



 

 
85 

 چ پ  پ  پ  پچ سورة هي أعظم سورة يف القرآن (. قال: 

 . (1)هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته ((  ٢الفاتحة: 
 عن ابن عباس رضي هللا عنهما، قال:))بينما ج يل قاعد عند النيب  -3

مسع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه، فقال: هذا ابب من السماء فتح اليوم مل 
ض مل يفتح قط إال اليوم، فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إىل األر 

ينزل قط إال اليوم، فسلم، وقال: أبشر بنورين أوتيتهما مل يؤهتما نيب قبلك 
 .(2)فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حبرف منهما إال أعطيته ((

قال:)) أال أخ ك خبري سورة  ، أن رسول هللا وعن عبد هللا بن جابر  -4
پ  پ  پ  چ  يف القرآن؟ قلت: بلى اي رسول هللا! قال: اقرأ

 . (3)حىت ختتمها (( چپ

قال: نزلنا منزال، فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد  ،  عن أيب سعيد اخلدريو  -5
احلي سليم، لدغ، فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا، ما كنا نظنه 
حيسن رقية، فرقاه بفاحتة الكتاب ف أ، فأعطوه غنما، وسقوان لبنا، فقلنا: 

قال فقلت: ال  ،ل: ما رقيته إال بفاحتة الكتابأكنت حتسن رقية؟ فقا
حتركوها حىت أنيت النيب صلى هللا عليه وسلم، فأتينا النيب صلى هللا عليه 

واضربوا  ،ما كان يدريه أهنا رقية؟ اقسموا فذكران ذلك له، فقال:)) ،وسلم
 .(4)((  يل بسهم معكم

                                 
 (.4204()4/1623أخرجه: البخاري )( 1)

 (. 806()1/554أخرجه: مسلم )( 2)

 ( بسند صحيح. 177: 4أخرجه: أمحد )( 3)

 (. 2201()4/1727(، ومسلم )2156()2/795أخرجه: البخاري ) (4)
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في ذلك داللة على فضلها، اثنيا: كثرة أمسائها ونعوهتا يف نصوص الكتاب والسنة، ف
 . (1)وعلو منزلتها 

 ، عن النيب اثلثا: األمر بقراءهتا يف الصالة، واالستفتاح هبا، فعن أيب هريرة 
غري متام. فقيل  -ثالاث-قال: ))من صلى صالة مل يقرأ فيها أبم القرآن فهي خداج 

مسعت رسول هللا  أليب هريرة إان نكون وراء األمام، فقال: اقرأ هبا يف نفسك، فإين
صلى هللا عليه وسلم يقول: قال هللا تعاىل:)) قسمت الصالة بني وبني عبدي 

قال هللا  چپ  پ  پ  پ چ نصفني، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: 
قال هللا تعاىل: أثىن علي  چڀ  ڀ چتعاىل: محدين عبدي، وإذا قال: 

وقال مرة: فوض إىل  قال: جمدين عبدي ) چٺ  ٺ    ٺ چ  عبدي، وإذا قال:
قال: هذا بيين وبني عبدي،  چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ عبدي (، فإذا قال: 

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  چ  ولعبدي ما سأل، فإذا قال:

 .(2)قال هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل(( چڄ
  :مقاصد السورة 

االسم يفصح عن املضمون، فأمساء سورة الفاحتة تظهر مقاصدها وأهدافها، فكل 
 من أمسائها له داللة على ذلك . اسم 

 يف حديثه عن سورة الفاحتة:  –رمحه هللا  -يقول البقاعي 
تلحظ املناسبة بينه  وهكذا اسم كل سورة مرتجم عن مقصودها، ألن اسم كل شيء)) 

مجال على تفصيل ما فيه وعلى قدر املقصود من كل ..، وبني مسماه، عنوانه الدال ابإلإ
ويؤخذ من ذلك أمساؤها، ويدل  ،يعرف ذلك مما ورد يف فضائلهاسورة، تكون عظمتها، و 

                                 
 (. 1/210مصاعد النظر للبقاعي ) ( 1)

 (. 395()1/296مسلم )( 2)
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على فضلها كثرهتا، فال سورة يف القرآن أعظم من الفاحتة، ألنه ال مقصود أعظم من 
 . (1)مقصودها((

 واملتأمل يف أمسائها جيد املقاصد اآلتية : 
بيان أصول الدين يف اإلهليات واملعاد والنبوات والقضاء والقدر، وهلذا  -1

 . (2)مسيت أبم القرآن، و القرآن العظيم، والوافية 

تقرير عظمة هللا جل ثناؤه، وذلك بوصفه بصفات الكمال، وأهنا سبب  -2
 . (3)استحقاقه للعبادة، فكان من أمسائها: أساس القرآن، والنور 

تقرير دعا هللا ومناجاته وتعليق القلب به، فتضمنت السورة أدب  -3
، (4)ب اهلداية والثبات على عليه السؤال، وعظيم املقصد من طل
 فسميت السورة بسورة املناجاة. 

حتقيق التفويض هلل سبحانه وتعاىل، والتوكل عليه قوال، فبينت السورة أنه  -4
وهو روح التوكل ولبه  ،چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ مقابل للعبادة 

وهو إلقاء أموره كلها إىل هللا، وإنزاهلا به طلبا واختيارا، ال كرها ، وحقيقته
 .(6) ، فكان من أمسائها سورة التفويض(5) واضطرارا

بيان أن أعلى مقاصد الدين وهو اهلداية للصراط املستقيم كما يف قوله  -5
، وهذا يدل على أهنا أكمل املطالب چٹ   ٹ  ٹ  چتعاىل: 
 ، وهلذا مسيت سورة السؤال، وسورة تعليم املسألة. (7)وأسناها 

                                 
 (. 210-1/209مصاعد النظر للبقاعي ) ( 1)
 (.162: 1اللباب البن عادل ) (،112: 1)اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  (،156: 8فتح الباري البن حجر )(  2)

 (. 40: 1، روح املعاين لولوسي )(200: 3معرتك األقران للسيوطي ) (3)

 (. 355: 2اإلتقان للسيوطي ) (4)
 (. 122: 2دارج السالكني البن القيم )م(  5)

 (. 40: 1روح املعاين لولوسي )( 6)

 (. 147: 1مفاتيح الغيب )( 7)
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 املبحث األول
 األحاديث املرفوعة.األمساء الواردة يف 

 االسم األول: فاحتة الكتاب. 
وهي أشهر تسمياهتا يف كتب السنة والتفسري، وال خالف يف هذه التسمية عند مجيع 

 . وتسمى:)) الفاحتة (( اختصارا. (1) -رمحه هللا -املفسرين كما نص القرطيب
 ومن األحاديث الواردة فيها: 

))ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة قال: ، عن النيب جاء يف حديث عبادة  -1
 . (2)الكتاب(( 

مسع  عن ابن عباس رضي هللا عنهما، قال: )بينما ج يل قاعد عند النيب  -2
نقيضا من فوقه، فرفع رأسه، فقال: هذا ابب من السماء فتح اليوم مل 
يفتح قط إال اليوم، فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إىل األرض مل 

فسلم، وقال: أبشر بنورين أوتيتهما مل يؤهتما نيب  ينزل قط إال اليوم،
قبلك فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حبرف منهما إال 

 .(3)أعطيته(

: )) وإمنا مسي أول الشيء ابلفاحتة: إما تسمية -رمحه هللا-قال الطاهر بن عاشور 
أجزاء الفعل، ففيه للمفعول ابملصدر اآليت على وزن فاعلة، ألن الفتح يتعلق أبول 

 يظهر مبدأ املصدر. 
وإما على اعتبار الفاحتة اسم فاعل، مث جعلت امسا ألول الشيء؛ إذ بذلك األول يتعلق 
الفتح ابجملموع فهو كالباعث على الفتح، فاألصل فاتح الكتاب، وأدخلت عليه هاء 

ة معاملة االسم يف التأنيث داللة على النقل من الوصفية إىل االمسية، أي إىل معاملة الصف

                                 
 (. 79: 1ألحكام القرآن للقرطيب )انظر:  اجلامع ( 1)

 (. 394()1/295(، ومسلم )723()1/236أخرجه: البخاري )( 2)

 (. 806()1/554أخرجه: مسلم )( 3)
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ىئ  ىئ     ی       چ الداللة على ذات معينة ال على ذي وصف، مثل الغائبة يف قوله تعاىل: 

 . (1)((  ٧٥النمل:  چی  ی  ی  جئ   حئ  مئ      ىئ  
 ويف سبب التسمية بفاحتة الكتاب أقوال: 

قرآن يف الكتابة القول األول: لالفتتاح هبا قراءة وكتابة، فهي فواتح ملا يتلوها من سور ال
 والقراءة. 

 . (2)وهذا اختيار أيب عبيد، والط ي، والقرطيب، والبغوي، وغريهم
  .(3)القول الثاين: أنه يفتتح هبا الصالة 

 القول الثالث: أهنا أول سورة نزلت، فكانت فاحتة سور القرآن نزوال. 
وسلم كان إذا برز :)) أن رسول هللا صلى هللا عليه فعن أيب ميسرة عمرو بن شرحبيل 

مسع مناداي يناديه: اي حممد، فإذا مسع الصوت انطلاق هااراب، فقاال لاه ورقاة بان نوفال: إذا 
مسعاات النااداء فاثباات حااىت تساامع مااا يقااول لااك. قااال: فلمااا باارز مسااع النااداء: اي حممااد، 
فقااال: لبيااك، قااال: قاال: أشااهد أن ال إلااه إال هللا، وأشااهد أن حممااد رسااول هللا، مث قااال: 

حااااااااااىت فاااااااااارغ ماااااااااان فاحتااااااااااة  چپ  پ  پ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ    ٺ چ    قاااااااااال:
 .(4)الكتاب ((

 (5)فظاهر هذا األثر أهنا من أول ما نزلت، لكنه ال يصح، وقد ضعفه مجع من أهل العلم

 مث على فرض صحته؛ فيجاب عنه جبوابني: 

                                 
 (. 131: 1التحرير والتنوير البن عاشور ) (1)

: 1(، اجلااامع ألحكاام القاارآن للقاارطيب )74: 1(، جااامع البيااان للطا ي )20: 1جمااز القاارآن أليب عبياد ) (2)
 (.23: 1(، معامل التنزيل للبغوي )111

 (. 15: 1تفسري القرآن العظيم البن كثري )( 3)

 (.24(، والواحدي يف ))أسباب النزول(()158: 2أخرجه: البيهقي يف ))دالئل النبوة (() (4)

 قال البيهقي: هذا منقطع، وقال ابن كثري: هو مرسل، وفيه غرابة وهو كون الفاحتة أول ما نزل. ( 5)
 قال ابن حجر: هو مرسل، ورجاله ثقات. و 

 (. 79: 1(، اإلتقان للسيوطي )155: 1(، العجاب البن حجر )9: 3انظر: البداية والنهاية البن كثري )
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ليس فيه داللة صرحية أن الفاحتة أول ما نزل، بل غاية ما فيه أهنا من أوائل ما  -1
 مبكة. نزل 

 احتمال وقوع ذلك بعد نزول " أقرأ ".  -2

فيحتمل أن  –يعين أثر أيب ميسرة  –:)) وإن كان حمفوظا -رمحه هللا -وهلذا قال البيهقي
يكون خ ا عن نزوهلا بعد ما نزلت عليه "اقرأ ابسم ربك "، و "أييها املدثر"، وهللا 

 . (1)أعلم (( 

 لوح احملفوظ.القول الرابع: ألهنا أول سورة كتبت يف ال

 وهذا القول ضعيف من وجهني: 
 . (2) :)) حيتاج إىل نقل (( -رمحه هللا -ال دليل على ذلك، قال املرسي -1
أن االعتبار أبولية النزول ما نزل على النيب صلى هللا عليه وسلم منجما، ال  -2

 ابعتبار ما يف اللوح احملفوظ، فهذا ال علم لنا به. 

 ل كتاب، فمن كتب كتااب بدأ ابحلمد. القول اخلامس: ألهنا فاحتة ك
 بعد حكايته من وجهني:  -رمحه هللا -وهذا القول بعيد، فقد ردَّه املرسي  

 األول: أن الذي افتتح به كل كتاب هو احلمد فقط، ال مجيع السورة. 
 .  (3)الثاين: أن املراد ابلكتاب القرآن ال جنس الكتب 

ه التسمية من املفسرين: النحاس، والثعليب، وابن االسم الثاين: السبع املثاين: ذكر هذ
اجلوزي، وابن عطية، والبغوي، والزخمشري، والرازي، والسمعاين، والقرطيب، والبيضاوي، 

 . (1)واخلازن، وابن كثري، وابن عادل، والبقاعي، وأبو حيان، واأللوسي، والزركشي 

                                                                             
 ومما يدل على نكارته حديث عائشة يف " الصحيحني " املشهور يف أول ما نزل.

 (. 159: 2دالئل النبوة للبيهقي )( 1)

(، واملرساااي: هاااو حمماااد بااان عباااد هللا بااان أيب الفضااال املرساااي أباااو عباااد هللا 349: 2اإلتقاااان للسااايوطي )( 2)
 (. 92النحوي، قال عنه السيوطي:)) عامل فاضل خريِإ حنوي لغوي متكلم مناظر (( طبقات املفسرين )ص/

 (. 349: 2انظر: اإلتقان للسيوطي )( 3)
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رين: النحاس، والقرطيب، االسم الثالث: القرآن العظيم. ذكر هذه التسمية من املفس
 . (2)وابن كثري، واأللوسي

االسم الرابع: أم القرآن. ذكر هذه التسمية من املفسرين: النحاس، واملاوردي، 
والزخمشري، وابن اجلوزي، والسمعاين، والبيضاوي، ابن جزي، واخلازن، وابن كثري، 

 . (3)، واأللوسي والبغوي، وابن عطية، وابن عادل، وأبو حيان، والزركشي، والبقاعي
االسم اخلامس: أم الكتاب. ذكر هذه التسمية من املفسرين: الثعليب، وابن اجلوزي، 

 . (4)والبغوي، ابن عطية، وابن كثري، وأبو حيان، والزركشي، واأللوسي 
 وهذه األمساء الثالثة اثبتة أبدلة وهي : 

                                                                             
(، 10: 1(، زاد املسري البن اجلوزي )89: 1(، الكشف والبيان للثعليب )38: 4معاين القرآن للنحاس)(  1)

(، 319: 2(، الكشااااف للزخمشاااري )11: 1( ، معاااامل التنزيااال للبغاااوي )62: 1احملااارر الاااوجيز البااان عطياااة )
(، 80: 1(، اجلااامع ألحكااام القاارآن للقاارطيب )31: 1(، تفسااري الساامعاين )146: 1مفااتيح الغيااب للاارازي )

(، 1966: 4(، تفسااري القاارآن العظاايم الباان كثااري )15: 1ب التأوياال )(، لبااا5: 1أنااوار التنزياال للبيضاااوي )
(، ال هاان 452: 5(، البحر احمليط أليب حيان )47: 1(، نظم الدرر للبقاعي )161: 1اللباب البن عادل )

 (. 40: 1(، روح املعاين لولوسي )270: 1للزركشي )

(، تفساري القارآن العظايم البان 80: 1للقارطيب ) اجلاامع ألحكاام القارآن (،38: 4معاين القرآن للنحاس)(  2)
 (.40: 1روح املعاين لولوسي ) (،1966: 4كثري )

: 1زاد املساااري البااان اجلاااوزي )(، 1/45النكااات والعياااون للمااااوردي )(، 38: 4) معااااين القااارآن للنحااااس(  3)
: 2للزخمشااااري )(، الكشاااااف 11: 1( ، معااااامل التنزياااال للبغااااوي )62: 1(، احملاااارر الااااوجيز الباااان عطيااااة )10

لباب التأويل (، 1/8تفسري ابن جزي )(، 5: 1(، أنوار التنزيل للبيضاوي )31: 1(، تفسري السمعاين )319
(، نظااام الااادرر 161: 1(، اللبااااب البااان عاااادل )1966: 4(، تفساااري القااارآن العظااايم البااان كثاااري )15: 1)

(، روح املعاين لولوسي 270: 1ركشي )(، ال هان للز 452: 5(، البحر احمليط أليب حيان )47: 1للبقاعي )
(1 :40.) 

: 1(، احملاارر الااوجيز الباان عطيااة )10: 1(، زاد املسااري الباان اجلااوزي )89: 1الكشااف والبيااان للثعلاايب )(  4)
البحاار احملاايط أليب  (،1966: 4تفسااري القاارآن العظاايم الباان كثااري ) (،11: 1( ، معااامل التنزياال للبغااوي )62

 (.40: 1(، روح املعاين لولوسي )270: 1ن للزركشي )(، ال ها452: 5حيان )
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الحجر:  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   چ قوله تعاىل:  -1

ي رمحه هللا:)) وأوىل األقوال ابلصواب قول من قال: عين قال الط   ٨٧
ابلسبع املثاين اللوايت هن آايت أم الكتاب، لصحة اخل  بذلك عن رسول هللا 

 ، وهو احلديث اآليت. (1)صلى هللا عليه وسلم (( 
وأان أصلي فدعاين، فلم  قال:)) مر يب النيب  عن أيب سعيد بن املعلى  -2

تيت، فقال: ما منعك أن أتيت؟ فقلت: كنت أصلي، آته حىت صليت، مث أ
ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  چفقال: أمل يقل هللا: 

. مث قال: أال أعلمك أعظم سورة يف القرآن ٢٤األنفال:  چۉ   ېې  
قبل أن أخرج من املسجد. فذهب النيب صلى هللا عليه وسلم ليخرج من 

هي  ٢تحة: الفا چپ  پ  پ  پ چ املسجد، فذكرته، فقال: 
 . (2)السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته (( 

 .(3)مرفوعا:)) ال صالة ملن مل يقرأ أبم القرآن(( عن عبادة بن الصامت  -3
مرفوعا:)) احلمد هلل رب العاملني أم القرآن، وأم الكتاب،  وعن أيب هريرة  -4

 .(4)والسبع املثاين (( 

 وأما سبب هذا التسميات: 

 ، وأم القرآن اختلف املفسرون فيهما على أقوال: فأم الكتاب
 األول: أهنا مسيت بذلك لتصدرها وتقدمها. 

:)) لتقدمها على سائر سور القرآن غريها، وأتخر ما سواها -رمحه هللا-قال الط ي 
 . (1)خلفها يف القراءة والكتابة (( 

                                 
 (. 107: 14جامع البيان للط ي ) ( 1)

 (. 4204)(4/1623)أخرجه: البخاري ( 2)

 (. 394)(1/296)أخرجه: مسلم ( 3)

 ( بسند صحيح. 3137)(5/297)(، والرتمذي 1457)(2/149)(، أبو داود 592: 2أمحد )(  4)
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أصله، كما قيل ملكة:  أي :ومعىن تسميتها أم القرآن:)) -رمحه هللا-قال القاضي عياض 
 .(2)((  م القرىأ

:)) وتسمى أم القرآن ألهنا مفتتحه ومبدؤه، فكأهنا أصله -رمحه هللا-قال البيضاوي 
 . (3)ومنشؤه، ولذلك تسمى أساسا (( 

 الثاين: لكوهنا اشتملت على مقاصده وأهدافه. 
 مجع الكتب : )) وهلذا قال من قال من السلف: إن اللِ -رمحه هللا-قال شيخ اإلسالم 

املنزلة يف القرآن، ومجع علم القرآن يف املفصل، ومجع علم املفصل يف فاحتة الكتاب، 
 . (4)((  چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ  ومجع علم فاحتة الكتاب يف قوله:

                                                                             
 (. 168: 1جامع البيان للط ي )(  1)

 (. 149: 2إكمال املعلم لعياض )(  2)

 (.  445: 4(، وانظر: شرح السنة للبغوي )5: 1أنوار التنزيل للبيضاوي ) ( 3)

 (. 232، 155: 19الفتاوى البن تيمية )(  4)
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الشتماهلا على املعاين اليت يف  مسيت أم القرآن: :وقيل: ))-رمحه هللا-قال ابن حجر 
وعلى ما فيها  والنهي والوعد والوعيد، اىل والتعبد ابألمر،من الثناء على هللا تع القرآن،

 . (1)((  من ذكر الذات والصفات والفعل واشتماهلا على ذكر املبدأ واملعاد واملعاش
مسيت الفاحتة: أم القرآن؛ ملا تضمنته من مجل معاين :)) -رمحه هللا  -قال القرطيب 

 . (2)((القرآن
 وهذان القوالن أقرب ما قيل. 

 ثالث: أهنا حممَْكَمة احملكمات. ال
 الرابع: أهنا أفضل السور. 

 اخلامس: ألهنا مفزع أهل اإلميان . 
 . (3)السادس: ألن حرمتها كحرمة القرآن كله 

أما السبع املثاين، فأصل كلمة املثاين من ثَاىَن الشيَء ثَاْنياً ردَّ بعضه على بعض، قال   
     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ جل:)) وقوله عز و  -رمحه هللا -ابن منظور

َ مرة بعد مرة، وقيل: فاحتة الكتاب،  ٨٧الحجر: چۉ  املثاين من القرآن ما ثامينِإ
وهي سبع آايت، قيل: هلا َمثَاٍن أَلهنا يامْثىن هبا يف كل ركعة من ركعات الصالة، وتعاد يف 

 كل ركعة. 

َمْثناة وهي سبع آايت،  : مسيت آايت احلمد مثاين، واحدهتا-رمحه هللا -قال أَبو اهليثم
 . (4): أَلهنا تثىن مع كل سورة (( -رمحه هللا -وقال ثعلب

                                 
 (. 156: 8فتح الباري البن حجر )(  1)

 (. 152: 1املفهم للقرطيب )( 2)

 (. 352: 2اإلتقان للسيوطي )( 3)

 (. 115: 14لسان العرب البن منظور ) ( 4)
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فهي إما من التثنية ألهنا تثىن بسورة أخرى، أو املراد التكرير مبعىن أهنا تقرأ يف كل ركعة 
ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  چ  ، وقد وصف القرآن أبنه مثاين، فقال تعاىل(1)

 . ٢٣الزمر:  چڄ  ڄ
 رر ويثىن، فال متله األمساع، وال خيلق من كثرة الرتداد، خبالف كالم البشر. فالقرآن يك

 -كما تقدم   –٨٧الحجر:  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ چواملراد آبية احلجر 
 الفاحتة. 

، وهذه هو (2)فوجه تسميتها ابلسبع، فون آايهتا سبع آايت عند عامة أهل العلم
 األقرب. 

  .(3)وقيل: سبعة آداب يف كل آية أدب
وقيل: ألهنا سبع آايت، كل آية تعدل قراءهتا قراءة سمبمع من القرآن، فكأنه قرأ القرآن  

 . (4)كله
ووجه أهنا مثان هو ما تقدم، فهي إما أهنا تثىن بسورة أخرى، أو تكرر يف كل ركعة، وهذا 

 هو األقرب.  
 . (5)  -ه هللارمح -وقيل: ألهنا نزلت مرتني مبكة مث ابملدينة، وبه قال احلسني بن الفضل

 وهذا القول ضعيف ال دليل عليه.
 . (6)وقيل: ألهنا قسمت قسمني ثناء ودعاء 

                                 
(، تفسااري 112: 1(، اجلااامع ألحكااام القاارآن للقاارطيب )4: 1(، الكشاااف الزخمشااري )46: 1(، النكاات والعيااون للماااوردي )75: 1جااامع البيااان للطاا ي )( 1)

 (. 863: 2القرآن العظيم البن كثري )

 (. 81: 1اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )( 2)

 (.38: 1(، روح املعاين لولوسي )169: 1تقان للسيوطي )اإل( 3)

 (. 146: 1مفاتيح الغيب للرازي )( 4)

 (.38: 1( روح املعاين لولوسي )8: 1(،إرشاد العقل السليم أليب السعود )146: 1(،مفاتيح الغيب للرازي )414: 4زاد املسري البن اجلوزي )( 5)

 (. 138: 1املعاين لولوسي ) (، روح164: 19مفاتيح الغيب للرازي )(6)
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 وأما تسميتها ابلقرآن العظيم فهي الشتماهلا ملقاصد القرآن والكتب السابقة كما تقدم 
: )) مسيت بذلك لتضمنها مجيع علوم القرآن، وذلك أهنا -رمحه هللا-قال القرطيب 

أبوصاف كماله وجالله، وعلى األمر ابلعبادات  -عز وجل-ء على هللا تشتمل على الثنا
واإلخالص فيها، واالعرتاف ابلعجز عن القيام بشيء منها إال إبعانته تعاىل، وعلى 

االبتهال إليه يف اهلداية إىل الصراط املستقيم، وكفاية أحوال الناكثني، وعلى بيانه عاقبة 
 .  (1) اجلاحدين ((

                                 
 (.112: 1اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) (1)



 

 
97 

 املبحث الثاين
 األمساء اليت أطلقها الصحابة والتابعون 

االساااام السااااادس: األساااااس أو أساااااس القاااارآن.  روى عاااان اباااان عباااااس رضااااي هللا 
 . (1)عنهما

ومماان ذكرهااا ماان املفساارين: الثعلاايب، والاارازي، والقاارطيب، واباان عااادل، والبقاااعي، وأبااو 
 . (2)حيان، واأللوسي، والزركشي 

:)) تساامى -رمحااه هللا -.قااال الساايوطي(3)الاادين وساابب التساامية الشااتماهلا علااى أصااول 
 .(4)سورة األساس الشتماهلا على توحيد هللا، وهو أساس الدين ((
، وقااد  -رضااي هللا عنااه -االساام السااابع: احلمااد. جاااءت هااذه التساامية عاان أيب هرياارة 

 ذكرها طائفة من املفسرين: الزجاج، والثعليب، والبغوي، والرازي، وابان عطياة، والقارطيب،
 . (5)وابن كثري، وأبو حيان، والبقاعي، والزركشي، واأللوسي 

                                 
(، والاادر 15: 1(. وانظاار: تفسااري القاارآن العظاايم الباان كثااري )128: 1( انظاار: الكشااف والبيااان للثعلاايب )1)

 (. 12: 1املنثور للسيوطي )

(، 147: 1مفاتيح الغياب للارازي ) (،11: 1(، معامل التنزيل للبغوي )89: 1الكشف والبيان للثعليب )(  2)
(، ال هاان 452: 5(، البحر احمليط أليب حيان )47: 1(، نظم الدرر للبقاعي )161: 1اللباب البن عادل )

 (.40: 1(، روح املعاين لولوسي )270: 1للزركشي )

 (. 819: 4( الكشاف للزخمشري )3)

 (. 200: 3( معرتك األقران للسيوطي )4)
( 62: 1(، احملارر الاوجيز البان عطياة )89: 1(، الكشف والبيان للثعلايب )1/45)للزجاج  آنمعاين القر (  5)

: 1(، اجلااامع ألحكااام القاارآن للقاارطيب )144: 1مفاااتيح الغيااب للاارازي ) (،11: 1، معااامل التنزياال للبغااوي )
رر للبقاااعي (، نظاام الااد161: 1(، اللباااب الباان عااادل )1966: 4تفسااري القاارآن العظاايم الباان كثااري ) (،80
: 1(، روح املعاااين لولوسااي )270: 1(، ال هااان للزركشااي )452: 5(، البحاار احملاايط أليب حيااان )47: 1)

40.) 
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، فاقرءوا: بسام هللا الارمحن الارحيم،  چپ  پ چ قال:)) إذا قرأمت  فعن أيب هريرة 
إهنااااا أم القاااارآن، وأم الكتاااااب، والساااابع املثاااااين، وبساااام هللا الاااارمحن الاااارحيم إحااااداها (( 

 . -رضي هللا عنه-أيب هريرة .واحلديث ال يثبت مرفوعا، بل موقوفا على  (1)
 ووجه التسمية: ذكر احلمد يف أوهلا؛ فغلب عليها هذا االسم جراي على عادة العرب.

 واألقرب أن احلديث ليس فيه داللة على هذه التسمية من وجهني: 
لبياهنا ال لتسميتها،  چپ  پ چ أن احلديث جاء بلفظ بداية السورة  -1

كان رسول هللا صلى هللا :))-هارضي هللا عن-وهذا كما قالت عائشة 
پ  پ  پ  چ  ااايستفتح الصالة ابلتكبري والقراءة ب عليه وسلم

 . (2)..((چپ 

پ  چ أن احلديث لبيان قراءة آية قبل آية، وهي قراءة البسملة قبل  -2

 ، وهلذا جاء احلديث بلفظ اآلية، ومل يسق للتسمية.  چپ 

 ،وعمر ،وأيب بكر، ف النيب صليت خل:)) -رضي هللا عنه-قال أنس بن مالك 
ال يذكرون بسم  چپ  پ  پ  پچ  بااا فكانوا يستفتحون ،وعثمان

 .(3)(( وال يف آخرها ،م يف أول قراءةيهللا الرمحن الرح
 االسم الثامن : الكافية. 

 . -رمحه هللا -مساها بذلك عبد هللا بن حيىي بن أيب كثري
لرازي، والقرطيب، والبيضاوي، واخلازن،، ذكر هذه التسمية من املفسرين: الثعليب، وا
 . (1)والنسفي، والزركشي، والسيوطي، واأللوسي 

                                 
(، واحلااديث جاااء موقوفااا ومرفوعااا وصااوب الاادارقطين 45: 2(، والبيهقااى )312: 1أخرجااه: الاادارقطىن )( 1)

 ( وقفه وهو الصحيح.149: 8يف" العلل " )

 (. 498()357: 1أخرجه: مسلم )(  2)

 (. 399()299: 1أخرجه: مسلم )( 3)
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سألت عبد الِل بن حيىي بن أيب كثري عن قراءة الفاحتة خلف  قال:)) ،عفيف بن ساملفعن 
قال: أما علمت أهنا تكفي عن  ؟قلت: وما الكافية؟ فقال: عن الكافية تسأل ،اإلمام

 . (2)((  هبا الإايك أن تصلي إ !واها عنهاسواها، وال يكفي س
ألهنا تكفي يف الصالة عن غريها، وال يكفي عنها غريها.  -كما تقدم   –ومسيت بذلك 

 فهي أمخذت من كون قراءهتا ركن ال جيزئ غريها عنها .  
 االسم التاسع: الوافية. 

 .(3) -رمحه هللا–مساها بذلك ابن عيينة 
ين:الثعليب، الزخمشري، الرازي، القرطيب، اخلازن، وأيب ذكر هذه التسمية من املفسر 

 . (4)السعود، وابن عادل، والبيضاوي، والزركشي، واأللوسي 
 فهي تسمية اجتهادية مل تثبت ابلنص. 

 واختلف يف سبب التسمية: 
 .(5)األول: مسيت بذلك ألهنا ال تقسم يف القراءة يف الصالة كما يقسم غريها من السور

:)) ألهنا ال تمنصف وال حتتمل االجتزاء، إال أن كل سورة من -رمحه هللا- قال الثعليب
سور القرآن لو قرئ نصفها يف ركعة، والنصف اآلخر يف ركعة كان جائزا، ولو نصفت 

 .(6)الفاحتة وقرئت يف ركعتني كان غري جائز ((
 الثاين: ألن مشلت مقاصد القرآن.

                                                                             
(، اجلاامع ألحكاام القارآن 146: 1(، مفااتيح الغياب للارازي )128: 1انظر: الكشف والبيان للثعلايب )  (1)

(، ماادارك التنزياال 15: 1(، ولباااب التأوياال للخااازن )5: 1(، أنااوار التنزياال للبيضاااوي ) 113: 1للقاارطيب )
 (.270: 1(، وال هان للزركشي )12: 1نثور للسيوطي ) (، الدر امل3: 1للنسفي )

 (. 128: 1أخرجه: الثعليب يف ))الكشف والبيان(( )( 2)

 (. 127: 1الكشف والبيان للثعليب )( 3)

: 1(، اجلااامع ألحكااام القاارآن للقاارطيب )146: 1(، مفاااتيح الغيااب للارازي )4: 1للزخمشااري )الكشااف (  4)
 (.8: 1(، وإرشاد العقل السليم أليب السعود )15: 1ن )(، ولباب التأويل للخاز 113

 (. 15: 1لباب التأويل للخازن )( 5)

 (. 127: 1الكشف والبيان للثعليب )( 6)
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ن املقصود من كل القرآن تقدير أمور أربعة: :)) أل-رمحه هللا-قال ابن عادل احلنبلي 
پ  پ  پ  چ اإلهليات، واملعاد، والنبوات، وإثبات القضاء والقدر هلل تعاىل، فقوله:

يدل على املعاد،  چٺ  ٺ    ٺ چ  يدل على اإلهليات، وقوله: چپ
يدل على نفي اجل ، والقدرة على إثبات أن  چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ وقوله: 

 وقدره. الكل بقضاء هللا 
إىل آخرها يدل أيضا على إثبات قضاء هللا وقدره،  چٹ   ٹ  ٹ  چوقوله: 

 .(1)وعلى النبوات..((
 .(2)وقيل: ألهنا جتب قراءهتا كلها، وال جيزئ بعضها يف الصالة 

 .(3)وقيل: ألهنا مجعت ما هلل والعبد 

                                 
 (. 162: 1اللباب البن عادل )( 1)

 (. 83: 1غرائب القرآن للنيسابوري )( 2)

 (. 196: 3معرتك األقران للسيوطي )( 3)
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 املبحث الثالث
 األمساء اليت أطلقها املفسرون

 العاشر : الصالة: 
هذه التسمية ذكرها بعضهم يف التسميات الواردة يف السنة ، وقد ذكرها عدد من  ذكر

املفسرين منهم : الثعليب، والزخمشري، والرازي، والبيضاوي، وابن كثري، وابن عادل، 
 . (1)والبقاعي، وأبو حيان، الزركشي 

قسمت يقول: قال هللا تعاىل:))   قال: مسعت رسول هللا  جاء ذلك يف أيب هريرة 
پ  پ  پ  چ الصالة بني وبني عبدي نصفني، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: 

قال هللا  چڀ  ڀ چقال هللا تعاىل: محدين عبدي، وإذا قال:  چپ 
قال: جمدين عبدي ) وقال مرة:  چٺ  ٺ    ٺ چ  تعاىل: أثىن علي عبدي، وإذا قال:
بيين وبني  قال: هذا چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ فوض إىل عبدي (، فإذا قال: 

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  چ  عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال:

 .(2)قال هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل(( چڄ
: )) قال العلماء: املراد ابلصالة هنا الفاحتة، مسيت بذلك ألهنا -رمحه هللا-قال النووي 

ل على وجوهبا ال تصح إال هبا، كقوله صلى هللا عليه وسلم:)) احلج عرفة((،ففيه دلي
 .(3)بعينها يف الصالة (( 

                                 
: 1(، مفاااااتيح الغيااااب للاااارازي )319: 2(، الكشاااااف للزخمشااااري )89: 1)الكشااااف والبيااااان للثعلاااايب (  1)

(، نظام الادرر للبقااعي 161: 1(، اللباب البان عاادل )1966: 4(، تفسري القرآن العظيم البن كثري )147
  .(270: 1(، ال هان للزركشي )452: 5(، البحر احمليط أليب حيان )47: 1)

 (. 395()1/296مسلم )( 2)

(، تفساري القارآن العظايم البان 89: 2(. وانظار: املفهام للقارطيب )103: 4مسالم للناووي ) شرح صحيح( 3)
( عن عبد الرمحن بن يعمر ، 889()228: 3وأما حديث " احلج عرفة " فأخرجه الرتمذي ) (.27: 1كثري )
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 وحيتمل أن )الصالة( يف قوله: ))قسمت الصالة (( أهنا القراءة. 
:)) قوله: )) قسمت الصالة بيين وبني عبدي(( يريد -رمحه هللا -قال ابن اجلوزي

 . (1)((.. (( چپ  پچ ابلصالة القراءة ،وهلذا فسره بقوله: ))فإذا قال العبد: 
:)) فإن قيل: كيف تكون قسمت الصالة عبارة عن -رمحه هللا -ال  قال ابن عبد

 السورة، وهو يقول قسمت الصالة، ومل يقل قسمت السورة؟ 
ڄ  چ قيل: معلوم أن السورة القراءة، وقد يع  عن الصالة ابلقراءة كما قال: 

، أي قراءة صالة الفجر ((  ٧٨اإلسراء:  چڃ   ڃ  ڃ    چ        چ      ڃڄ
(2) . 

 ووجه تسميتها بذلك لسنيتها املتأكدة، أو وجوهبا، أو ركنيتها يف الصالة. 
:))سورة الصالة؛ ألهنا تكون فاضلة أو جمزئه بقراءهتا -رمحه هللا -قال الزخمشري

 .(3)فيها((
 فالصواب فيها أهنا تسمية من املفسرين فلم يثبت أهنا موقوفة بنص صريح . 

 االسم احلادي عشر: الرقية. 
 .  (4)كر هذه التسمية من املفسرين: القرطيب، وابن كثري، وابن عادل، وغريهم ذ 

كانوا يف سفر،   :)) أن انسا من أصحاب رسول هللا حلديث أيب سعيد اخلدري 
فمروا حبي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فلم يضيفوهم، فقالوا هلم: هل فيكم راق؟ 

                                                                             
البان (، تفساري القارآن العظايم 3: 1(، تفساري النسافي )4: 1الكشااف للزخمشاري ) بسند صحيح . وانظر  :

 (.  24: 1(، فتح القدير للشوكاين )15: 1كثري )

 (.1040: 1كشف املشكل من حديث الصحيحني البن اجلوزي )( 1)

 (. 202 -201: 20التمهيد البن عبد ال  )(  2)

 (. 4: 1الكشاف للزخمشري )(  3)

(، اللبااب 15: 1ثاري )(، وتفسري القارآن العظايم البان ك113: 1للقرطيب )انظر: اجلامع ألحكام القرآن (  4)
 (. 2/354(، واإلتقان للسيوطي )1/163البن عادل )
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نهم: نعم، فأاته، فرقاه بفاحتة الكتاب، ف أ فإن سيد احلي لديغ أو مصاب، فقال رجل م
، فأتى الرجل، فأعطي قطيعا من غنم، فأىب أن يقبلها، وقال: حىت أذكر ذلك للنيب 

، فذكر ذلك له، فقال: اي رسول هللا وهللا ما رقيت إال بفاحتة الكتاب، فتبسم النيب 
 . (1)بسهم معكم (( وقال: وما أدراك أهنا رقية؟ مث قال: خذوا منهم، واضربوا يل 

وهذه اإلطالق أخذها بعض املفسرين من معىن احلديث وقصته، مع كون الرقية مل ختتص 
 ابلفاحتة بل ثبت الرقية بسور آايت أخرى . 

 االسم الثاين عشر: فاحتة القرآن. 
 ، وقد وردت أحاديث يف هذه التسمية : (2) -رمحه هللا –وهبذا مساها املرسي  

كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح  أن النيب :)) عن أيب هريرة  -1
اقرؤوا  ،هي آية من كتاب هللا :قال أبو هريرة، بابسم هللا الرمحن الرحيم
 . (3)((  فإهنا اآلية السابعة ،إن شئتم فاحتة القرآن

أهنما مسعا رضي هللا عنهما:)) وعمار بن ايسر  ،عن علي بن أيب طالب -2
يف فاحتة  ابت بابسم هللا الرمحن الرحيمجيهر يف املكتو  رسول هللا 

 . (4)((القرآن 

إين جلالس عند النيب  قال:)) عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن أبيه  -3
 ؟  وما وجع أخيك  فقال: إن يل أخا وجعا، فقال: ،إذ جاءه أعرايب

 فاحتة القرآن،بفسمعته عوذه  قال: اذهب فأتين به، قال: ،َمم  به لَ  قال:

                                 
 . (2201()4/1727(، ومسلم )2156()2/795رواه البخاري )أخرجه: ( 1)

. 350: 2انظر: اإلتقان للسيوطي )( 2)  ( حكاه عن املرسيِإ

ظ ))فاحتاااااة ( بلفااااا17( )306: 1( بساااااند ضاااااعيف، وقاااااد رواه الااااادارقطين )47: 2أخرجاااااه: البيهقاااااي )( 3)
 الكتاب((.

 ( بسند ضعيف. 25()49: 2أخرجه: الدارقطين )( 4)
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 .(1)..، احلديث (( ت من أول البقرة.وأربع آاي

 االسم الثالث والرابع عشر: الشفاء والشافية. 
ذكر هذه التسمية من املفسرين: الثعليب، والزخمشري، والرازي، والقرطيب، والبيضاوي، 

 . (2) وابن جزي،، وابن عادل ، والزركشي، واأللوسي
 وهذه التسمية جاءت استنباطا من أحاديث عدة، منها:  

مرفوعا:)) أال أخ ك خبري سورة نزلت يف القرآن؟ قلت: بلى اي  ما جاء عن جابر 
 .(3) رسول هللا، قال: فاحتة الكتاب فيها شفاء من كل داء ((

 .(4)مرفوعا:)) فاحتة الكتاب شفاء من السم (( ويف حديث أيب سعيد اخلدري 

 .(5)داء (( وعن عبد امللك بن عمري مرسال:)) فاحتة الكتاب شفاء من كل
لكن هذه فاألحاديث ال تثبت، وإن كان هذا الوصف صحيحا ، فالفاحتة وكل القرآن 

 شفاء . 
وسبب التسمية ظاهر فالقرآن شفاء كما وصفه هللا عز وجل، والفاحتة أعظم سورة يف 

 القرآن، فهي شفاء معنوي وحسي.
 االسم الرابع عشر: املناجاة. 

 . (1)بو حيان، والسيوطي، واأللوسي ذكر هذه التسمية من املفسرين: أ

                                 
( إبسناد ضعيف، قال اهليثمي:)) وفيه 1080( )12230-1229: 2أخرجه: الط اين يف ))الدعاء(( )( 1)

وهو ضعيف لكثرة تدليسه، وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح ((. انظر:  –الكليب  –أبو جناب 
 (.  115: 5لزوائد )جممع ا

(، 1:147(، مفاتيح الغيب للارازي )4: 1(، الكشاف للزخمشري )1128: 1الكشف والبيان للثعليب )( 2)
(، 5: 1(، أناوار التنزيال للبيضااوي )32: 1(،وتفساري ابان جازي )112: 1اجلامع ألحكاام القارآن للقارطيب )
(، 270: 1(، ال هاان للزركشاي )161: 1ل )(، اللبااب البان عااد15: 1تفسري القارآن العظايم البان كثاري )

 ( .3: 1(، مدارك التنزيل للنسفي )170: 1االتقان للسيوطي )

 ( بسند ضعيف.2/449البيهقى ىف ))شعب اإلميان (() أخرجه: (3)

 ( بسند ضعيف. 450: 2(، والبيهقى ىف )) شعب اإلميان (() 2:535أخرجه: سعيد بن منصور ) (4)

 (. 450: 2(، والبيهقى ىف " شعب اإلميان " )3370()2/538رواه الدارمى )(  5)
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ٿ  ٿ  ٿ  چ :))ألن العبد يناجي فيها ربه بقوله -رمحه هللا-قال السيوطي 

 .(2)((چ ٿ

 االسم اخلامس عشر: الشكر. 
ذكر هذه التسمية من املفسرين: الرازي، والبيضاوي، وابن عادل، والبقاعي، وأبو 

 . (3)السعود، واأللوسي، والسيوطي 
 . (4):)) وذلك ألهنا ثناء على هللا ابلفضل والكرم واإلحسان ((-رمحه هللا-قال الرازي 

 االسم السادس عشر: النور. 
 . (5)ذكر هذه التسمية من املفسرين: أبو حيان، والسيوطي، واأللوسي 

 : (6)يف سبب تسميتها النور ثالثة أمور  -رمحه هللا-وذكر األلوسي 
 لظهورها بكثرة استعماهلا.  -1
 ها القلوب جلاللة قدرها. لتنوير  -2

 ملا اشتملت عليه من املعاين.  -3

 االسم السابع عشر : الكنز .
ذكر هذه التسمية من املفسرين: الزخمشري، والبيضاوي، والبقاعي، والزركشي، 

 .(1)والسيوطي وغريهم 

                                                                             
 (. 40: 1(، وروح املعاين )355: 2اإلتقان للسيوطي )( 1)

 (. 355: 2اإلتقان للسيوطي ) (2)

(، 162: 1(، اللباااب الباان عااادل )5: 1(، أنااوار التنزياال للبيضاااوي )147: 1انظاار: مفاااتيح الغيااب )(  3)
(، واإلتقااان للساايوطي 40: 1(، وروح املعاااين لولوسااي )8: 1قاال السااليم )(، وإرشاااد الع1/47نظاام الاادرر )

(2 :354 ) 

 (. 147: 1مفاتيح الغيب )( 4)

 (. 40: 1(، وروح املعاين لولوسي )354: 2اإلتقان للسيوطي )( 5)

 (. 40: 1روح املعاين لولوسي ) (6)
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واحتج السيوطي لذلك حبديث أنس 
مرفوعا بلفظ:)) إن هللا أعطاين فيما منَّ به عليَّ  

 .(2)ة الكتاب، وهي من كنوز عرشي ((فاحت
 وهذه التسمية اجتهادية، فليس هذا من األمساء لوجهني: 

 األول: غاية ما يف احلديث إثبات فضل ومنزلة هلذه السورة. 
 . (3)الثاين: أن هذه الفضل ثبت لغري الفاحتة، كسورة الكوثر وآية الكرسي

 االسم الثامن عشر: تعليم املسألة. 
سمية من املفسرين: الثعليب، وأبو حيان، والبيضاوي، والسيوطي، وأبو ذكر هذه الت

 . (4)السعود، واأللوسي 
 .(5):)) ألن فيها آداب السؤال؛ ألهنا بدئت ابلثناء قبله ((-رمحه هللا-قال املرسيِإ 

 االسم التاسع عشر: التفويض.
 . (6)األلوسيذكر هذه التسمية من املفسرين: أبو حيان، والسيوطي، والشربيين، و 

                                                                             
(، ال هاان 47: 1، نظام الادرر للبقااعي )(5: 1(، أنوار التنزيال للبيضااوي )4: 1الكشاف للزخمشري )(  1)

 (. 354: 2(، اإلتقان للسيوطي )1/27للزركشي )

( وسنده ضاعيف، لكان لاه شاواهد يتقاوى هباا 2363( )448: 2أخرجه: البيهقي يف ))شعب اإلميان(( )(  2)
م الكتااب، وآياة منها: حديث أيب أمامة موقوفا:)) أربع آايت نزلت من كنز العرش، مل ينزل منه شيء غريهنَّ: أ

( بسااند 7920()235: 8الكرساي، وخامتاة سااورة البقارة، والكااوثر (( أخرجاه الطا اين يف " املعجاام الكباري " )
 جيد. 

 انظر احلاشية السابقة. (  3)

: 1(، البحاار احملاايط أليب حيااان ) 5: 1(، أنااوار التنزياال للبيضاااوي )129: 1الكشااف والبيااان للثعلاايب )( 4)
(، روح املعاااين لولوساااي 9: 1(، إرشاااد العقااال السااليم أليب السااعود )355: 2ساايوطي )(، واإلتقااان لل153

(1 :40 ) 

 (. 355: 2اإلتقان للسيوطي )( 5)

(، 4: 1(، السااراج املنااري للشااربيين )355: 2(، واإلتقااان للساايوطي )153: 1البحار احملاايط أليب حيااان )( 6)
 (. 40: 1روح املعاين لولوسي )
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ٿ  ٿ  ٿ  چ :)) ألن العبد يناجي ربه بقوله : -رمحه هللا-قال األلوسي 

 .(1)((چٿ
 االسم العشرون: الثناء. 

 .(2) -رمحه هللا -ذكر هذه التسمية من املفسرين: الفريزو آابدي
 ووجه التسمية ظاهر، فهذه السورة بدأت ابحلمد والثناء على هللا عز وجل. 

 لعشرون: الدعاء. االسم احلادي وا
ذكر هذه التسمية من املفسرين: الرازي، والبيضاوي، وابن عادل، والبقاعي، 

 . (3)والسيوطي، واأللوسي 
 االسم الثاين والعشرون: السؤال. 

 . (4)ذكر هذه التسمية من املفسرين: الرازي، وابن عال، والسيوطي، واأللوسي
يضا وقعت البداءة ابلثناء عليه سبحانه : ))ففي هذه السورة أ-رمحه هللا-قال الرازي 

، مث ذكر العبودية، چٺ  ٺ    ٺ چ إىل قوله: چپ  پ  چ وتعاىل، وهو قوله:

، ومث وقع اخلتم على طلب اهلداية، وهو قوله چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ وهو قوله: 
، وهذا يدل على أن أكمل املطالب، وهو اهلداية يف چٹ   ٹ  ٹ  چتعاىل:

 . (5)الدين..(( 
 

                                 
 (. 40: 1لولوسي )روح املعاين ( 1)

 (. 129: 1بصائر ذوي التمييز للفريوز آابدي )( 2)

 ( 40: 1(، وروح املعاين لولوسي )355: 2(، واإلتقان للسيوطي )147: 1مفاتيح الغيب للرازي ) ( 3)

 (. 355: 2(، واإلتقان للسيوطي )147: 1مفاتيح الغيب )( 4)

 (. 147: 1مفاتيح الغيب )( 5)
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 امتةاخل
 من خالل البحث والدراسة تبني يل النتائج اآلتية:

أن الفاحتة أكثر سور القرآن تسمية ، فقد بلغت اثنتني وعشرين امسا ،  -1
وقد يتداخل بعضها يف بعض ، فبعضهم عدَّ )) الشفاء والشافية (( ، و 

 )) األساس وأساس القرآن (( وغريمها تسميتني. 

رفوعة ستة، وهي: فاحتة الكتاب )) أو األمساء الواردة يف األحاديث امل -2
الفاحتة ((، والسبع املثاين، والقرآن العظيم، وأم القرآن، وأم الكتاب، 

 والصالة. 

 أن أكثر أمساء الفاحتة أطلقها املفسرون .  -3

 ملخص البحث
هذا البحث يعتين جبمع أمساء الفاحتة مع بيان سبب التسمية، وذلك ملا متيز به هذه 

 ة أمسائها وأوصافها. السورة من كثر 
 وهي على ثالثة أقسام:  وعشرين امسا، ننياثأكثر من  وقد بلغت
 ما جاء مرفوعا.  -1

 ما جاء موقوفا أو مقطوعا.  -2

 ما جاء عن املفسرين.  -3

 ويف كل قسم بينت ما حتته من األمساء، وسبب التسمية .
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 فهرس املصادر واملراجع

أيب بكر السيوطي، حتقيق: مركز الدراسات اإلتقان يف علوم القرآن، لعبد الرمحن بن  -
 ها.1426القرآنية مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، سنة الطبع 

إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي، حملمد بن حممد بن مصطفى  املعروف  -
 بريوت –أبيب السعود، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 

بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، أسباب نزول القرآن، لعلي  -
بريوت، الطبعة: األوىل،  –ها(، الناشر: دار الكتب العلمية 468الشافعي )املتوىف: 

 ها 1411
إكمال املعلم بفوائد مسلم، لعياض بن موسى اليحصيب، دار الوفاء للطباعة والنشر  -

 ها.1419مصر، الطبعة األوىل 
ف أبو حيان األندلسي، دار الكتب العلمية بريوت، البحر احمليط، حممد بن يوس -

 ها 1413الطبعة األوىل 

البداية والنهاية، إلمساعيل بن عمر بن كثري القرشي مث الدمشقي، الناشر: دار الفكر  -
 .م 1986 -ها  1407

ال هان يف علوم القرآن، حملمد بن عبدهللا الزركشي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم،  -
 اث القاهرة. دار الرت 

بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، حملمد بن يعقوب الفريوزآابدى،  -
 جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة. -الناشر: اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية 

التسهيل لعلوم التنزيل، حممد بن أمحد بن جزي الكليب، دار الكتاب العريب بريوت،  -
 ه. 1403

 رير والتنوير، حممد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر. تفسري التح -

تفسري القرآن العظيم، أليب الفداء ابن كثري، حتقيق: د. حممد البنا، الطبعة األوىل  -
 ها، دار ابن حزم بريوت1419
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التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، ليوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد ال   -
املغرب،  –لنمري القرطيب، الناشر: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية بن عاصم ا

 ها 1387سنة: 

اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد القرطيب، دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة  -
 ها.1408األوىل 

مجال القراء وكمال اإلقراء، لعلي بن حممد بن عبد الصمد اهلمداين املصري  -
د. حمسن  -احلسن، علم الدين السخاوي، حتقيق د. مروان العطيَّة الشافعي، أبو 

 -ها  1418بريوت الطبعة: األوىل  –دمشق  -خرابة، الناشر: دار املأمون للرتاث 
 م 1997

جامع البيان عن أتويل آي القرآن، حممد بن جعفر الط ي، ت:  عبدهللا الرتكي، دار  -
 ه. 1422هجر، الطبعة األوىل 

ثور يف علوم الكتاب املكنون، عبد الرمحن بن الكمال السيوطي، دار الفكر الدر املن -
 ها 1403بريوت، الطبعة األوىل 

دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، دار  -
 ها 1405 -بريوت، الطبعة: األوىل  –الكتب العلمية 

السبع املثاين، حملمود األلوسي، حتقيق: علي روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم و  -
 ها.1415عطية، دار الكتب العلمية بريوت، سنة الطبع 

زاد املسري يف علم التفسري، عبد الرمحن بن علي اجلوزي، املكتب اإلسالمي، الطبعة  -
 ه.1407الرابعة 

مد بن السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري، حمل -
القاهرة، سنة:  –أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي، الناشر: مطبعة بوالق )األمريية( 

 ها  1285

سنن أيب داود، لسليمان بن األشعث السجستاين، حتقيق عزت الدعاس، وعادل  -
 ها، دار احلديث بريوت. 1393السيد، الطبعة األوىل 
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ؤاد عبد الباقي، دار إحياء سنن الرتمذي، حملمد بن عيسى الرتمذي، حتقيق: حممد ف -
 الرتاث العريب.

سنن الرتمذي، حملمد بن عيسى الرتمذي، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء -
 الرتاث العريب. 

 ها.1413السنن الك ى، ألمحد بن احلسني البيهقي، دار املعرفة بريوت، سنة الطبع  -

د. عبد الغفار البندري، دار  السنن الك ى، ألمحد بن شعيب النسائي، حتقيق: -
 ها.   1411الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل 

صحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج النيسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، املكتبة  -
 اإلسالمية استانبول تركيا.

طبقات املفسرين، جلالل الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت ط األوىل،  -
 ها.1403

العجاب يف بيان األسباب، أمحد بن علي ابن حجر العسقالين، دار ابن اجلوزي  -
 ه.   1418الرايض، الطبعة األوىل، 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، للحسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري،  -
 ها 1416 -بريوت الطبعة: األوىل  –الناشر: دار الكتب العلميه 

ي، ألمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيق: حمب فتح الباري شرح صحيح البار  -
 ها. 1407الدين اخلطيب، دار الراين للرتاث و املكتبة السلفية، الطبعة الثالثة 

فتح القدير اجلامع بني الرواية والدراية من علم التفسري، حممد بن علي الشوكاين،  -
 ه. 1383مكتبة مصطفى البايب، الطبعة الثانية 

يف األحاديث واآلاثر، لعبدهللا بن حممد بن أيب شيبة، حتقيق: كمال الكتاب املنصف  -
 ها.1409احلوت، دار التاج بريوت، الطبعة األوىل 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، حملمود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار هللا،  -
 ها 1407 -بريوت، الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار الكتاب العريب 
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يف معاين التنزيل، لعلي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو  لباب التأويل -
بريوت الطبعة،  –ها(، دار الكتب العلمية 741احلسن، املعروف ابخلازن )املتوىف: 

 ها 1415األوىل  
اللباب يف علوم الكتاب، لعمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي النعماين،  -

 م1998-ها  1419بنان، الطبعة: األوىل، بريوت ل -الناشر: دار الكتب العلمية 

لسان العرب، حملمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور  -
 ها 1414 -بريوت، الطبعة: الثالثة  –األنصاري  اإلفريقى، الناشر: دار صادر 

جمموع الفتاوى، البن تيمية أمحد بن عبد احلليم احلراين، مجع: عبد الرمحن بن قاسم،  -
 .ها1425اعة جممع امللك فهد رمحه هللا ابملدينة املنورة سنة طب

احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، عبد احلق بن غالب بن عطية، ت: اجمللس  -
 ه. 1397العلمي بفاس 

مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني، حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن  -
بريوت، الطبعة: الثالثة،  –ية، الناشر: دار الكتاب العريب سعد مشس الدين ابن قيم اجلوز 

 م1996 -ها  1416

مدارك التنزيل وحقائق التأويل، لعبد هللا بن أمحد بن حممود حافظ الدين النسفي،  -
 م 1998 -ها  1419الناشر: دار الكلم الطيب، بريوت، الطبعة: األوىل، 

اين، مؤسسة قرطبة مبصر، ودار الراية مسند اإلمام أمحد، لإلمام أمحد بن حنبل الشيب -
 للنشر الرايض.

املصنف لعبد الرزاق، لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي،  -
 ها 1403املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية 

 املعجم الكبري للط اين، حتقيق: محدي السلفي، مكتبة ابن تيمية القاهرة. -

إعجاز القرآن، لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي،  معرتك األقران يف -
 م 1988 -ها  1408بريوت لبنان، الطبعة: األوىل  –دار الكتب العلمية 
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املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم، أمحد بن عمر القرطيب، ت:حمي الدين ديب  -
 ها. 1417ومجاعة، دار ابن كثري والكلم الطيب، الطبعة األوىل 

درر يف تناسب اآلايت والسور، إلبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن نظم ال -
 أيب بكر البقاعي، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة.

النكت والعيون، لعلي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري  -
 بريوت لبنان. -ابملاوردي، الناشر: دار الكتب العلمية 
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