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 ملخص

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد األمني، وعلى آله وصحابته 
 أمجعني، ومن تبعهم إبحساٍن إىل يوم الدين، أما بعد..

البسملة.. يعيشها املسلم يف كلِّ حياته طالًبا بركتها وخريها وفضلها، وملّا كان كثري 
إن َعِلُموها مع حاجتهم الشديدة هلا وذلك من الناس جيهلون أحكامها؛ أو يُهملون تطبيقها 

 لتعايشهم اليومي معها؛ كان هذا البحث..

ذكرت فيه معاين البسملة وفضائلها، وما ورد من آاثر يف عالقتها بسَوِر القرآن الكرمي 
والصالة، ومجْعُت فيه ما يسره هللا تعاىل من أقوال أهل العلم يف ذلك.. ليتسىن لقارئ القرآن 

يقرأها يف تالوته وصالته على اجلهة املشروعة.. وحىت أيخذ هبا املسلم الكرمي يف  الكرمي أن
مجيع أمور دينه ودنياه، وحىت نريب عليها أنفسنا لينشأ جيل يعتز بذكر اسم هللا تعاىل يف كل 

 مكان وزمان.

مث مجعت مواطن ذكِر البسملة اليت وردت يف القرآن الكرمي، مث يف السنة النبوية 
 رة على صاحبها أفضل صالة وأزكى سالم..املطه

هذا وأسأل املوىل جل شأنه وتقدست أمساؤه أن يرزقين اإلخالص يف القول والعمل، 
، كما أسأله أن ينفع به من مجعه وكتبه، ومن قرأه واطلع عليه، إنه على كل  وأن يتقبل مينِّ

 شيء قدير..

 وهللا تعاىل أجل وأعلم وأعلى وأحكم..

 م وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعنيوصلى هللا وسل

 واحلمد هلل رب العاملني



 د
 

 شكر وتقدير
 

بعد أن أكرمين هللا تعاىل وَمّن علّي ابالنتهاء من هذا البحث؛ وبعد مْحِدِه وشكرِه 
جل وعال على ما تفّضل به وأنعم؛ وانطالقًا من قول املصطفى صلى هللا عليه وسلم يف 

ذي رواه الرتمذي وغريه من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال احلديث الصحيح ال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )من ال يشكر الناس ال يشكر هللا(، ُيسعُدين أن أتقدم 

ابلشكر اجلزيل لفضيلة شيخنا الدكتور: خالد نبوي؛ الذي َشرُْفُت ابلتتلمِذ عليه وسُعدُت 
ليت يزرعها فينا حنن الطالب، وأسأل املوىل جل شأنه أن جيزيه حُبْسن أدبه وأخالقه اجلميلة ا

 عين خري اجلزاء وأن حيقق له ما يتمناه يف دنياه وأخراه.

كما أشكر املشايخ الفضالء الذين وافقوا على مناقشة هذا البحث املتواضع ملا 
 قّدموه من نصائَح وتوجيهاٍت وإرشادات..

وّفرت يل راحة البال واستقرار احلال إلكمال كما ال يفوتين أن أشكر زوجيت اليت 
 هذا البحث وإخراجه..

وأشكر ُكلَّ من ساعدين وأفادين وأرشدين من إخويت طلبة العلم، وأسأل املوىل جل 
شأنه وتقدست أمساؤه أن جيزي اجلميع خري اجلزاء، وأن يرزقين اإلخالص يف القول والعمل، 

 ويف السر واجلهر..

وهللا أعلم؛ وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
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 أحكام البسملة على ضوء القرآن الكريم
 

 املقدمة

ِلْل َفاَل َهاِدَي َلُه ِضلَّ َلُه َوَمْن ُيضْ مُ  َفاَل ِه اّلِلَُّ ْهدِ َمْن يَـ  ِإنَّ احْلَْمَد ّلِلَِِّ حَنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
ُ َوْحَدُه اَل َشرِيكَ   ..، أَمَّا بـَْعدُ ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ نَّ حُمَمَّ ُه َوأَ لَ  َوَأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اّلِلَّ

مور شر األو م عليه وسل فإن أصدق احلديث كالم هللا وخري اهلدي هدي حممد صلى هللا
 حمداثهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار..

ال أره ودقائقه،  أسراث يفأمحد هللا تعاىل أن وفقين الختيار هذا املوضوع للكتابة فيه والبح
 وهو "أحكام البسملة على ضوء القرآن الكرمي".

، وذلك أن االبتداء ابسم هللا تعاىل من وهذا املوضوع يف غاية األمهية لكل مسلم ومسلمة
األمور اليت تُبارُِك لإلنسان حياَته يف دنياه، وينال هبا األجر من هللا تعاىل يف أخراه، كيف وقد 

اختار هللا تعاىل ألشرف كتبه وأعظمها أن تكون بدايُته ابمسه تعاىل، وخاطب بذلك أعظَم 

چ  چ  ليه الصالة والسالم؛ كما قال هللا تعاىل:رسِله وأحبَّ خلِقه إليه حممَد بن عبدهللا ع

وقد متثل تلك البداية الكرمية ابمسه سبحانه وتعاىل نبيُّنا حممٌد صلى ، 1چچ  چ  ڇ  ڇ
وهذا مما يدعوان هللا عليه وسلم يف خطبه العظيمة وكتاابته الكرمية وأخالقياته اجلميلة الرحيمة، 

ويف األعمال اليومية يف يف قراءة القرآن الكرمي،  ةيدعو كلَّ مسلٍم أن يتعلم أحكام البسملو 
 حياة املسلم.

                                                            
 .1القرآن الكرمي. سورة العلق، اآلية:  1
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ا بتوجيهات شيخنا د. من هنا انطلْقُت مبتدأً ابسم هللا تعاىل مستعيًنا به متوكاًل عليه مسرتشدً 
 .هللا تعاىل به علّي يف هذا الباب وتدوين ما يفتح يف مجع -حفظه هللا تعاىل-خالد نبوي 

 العون والتوفيق..وأسأل هللا تعاىل 

 أواًل وآخرًا..واحلمد هلل 

 الباحث،،
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 دمتهي

 ويتضمن:

:  البسملة. ومعىن تعريف أوًلا

، ِصيَغ َهَذا ااِلْسُم َعَلى َمادٍَّة ُمَؤلََّفةٍ قال ابن عاشور:   اْلَبْسَمَلُة اْسٌم ِلَكِلَمِة اَبِسِم اّلِلَِّ
َعَلى َطرِيَقٍة ُتَسمَّى النَّْحُت، َوُهَو َصْوُغ ِفْعِل ُمِضيٍّ َعَلى  "َوهللاْسِم ابِ "ِمْن ُحُروِف اْلَكِلَمَتنْيِ 

، ممَّا يـَْنِطُق ِبِه النَّاسُ  اْخِتَصارًا  زِنَِة فـَْعَلَل ُمَؤلََّفٍة َمادَّتُُه ِمْن ُحُروِف مُجَْلٍة أَْو ُحُروِف ُمرَكٍَّب ِإَضايفٍّ
ْخِفيِف ِلَكثْـَرِة َدَورَاِن َذِلَك َعَلى اأْلَْلِسَنِة. َوَقِد اْستَـْعَمَل اْلَعَرُب َعْن ِذْكِر اجْلُْمَلِة ُكلَِّها ِلَقْصِد التَّ 

 النَّْحَت يف النََّسِب ِإىَل اجْلُْمَلِة َأِو اْلُمرَكَِّب ِإَذا َكاَن يف النََّسِب ِإىَل َصْدِر َذِلَك أَْو ِإىَل َعُجزِهِ 
ىَل َعْبِد ََشٍْس َعْبَشِميٌّ َخْشَيَة ااِلْلِتَباِس اِبلنََّسِب ِإىَل َعْبٍد أَْو ِإىَل اْلِتَباٌس، َكَما قَاُلوا يف النِّْسَبِة إِ 

اِر َعْبَدرِيٌّ َكَذِلك َوِإىَل حضر موت َحْضَرِميٌّ قَاَل ِسيبَـَوْيِه يف  ََشٍْس، َويف النِّْسَبِة ِإىَل َعْبِد الدَّ
َضاَفِة )َأِي النََّسِب( ِإىَل اْلُمضَ  َضاَفِة امْسًا "اِف ِمَن اأْلَمْسَاِء: اَبِب اإْلِ َوَقْد جَيَْعُلوَن لِلنََّسِب يف اإْلِ

هـ، .ا "فَ مبَْنزَِلِة َجْعَفرِيٍّ َوجَيَْعُلوَن ِفيِه ِمْن ُحُروِف اأْلَوَِّل َواآْلِخِر َواَل ُُيْرُِجونَُه ِمْن ُحُروِفِهَما لِيـُْعرَ 
اْلَعَرِب َواْستَـْعَمُلوا َهِذِه الطَّرِيَقَة يف ِحَكايَِة اجْلَُمِل الَّيِت َيْكثـُُر َفَجاَء َمْن َخْلَفُهْم ِمْن ُمَولَِّدِي 

ْساَلِم َفَصاَرِت الطَّرِيَقُة َعَربِيًَّة.  قَاَل َدَورَاُُنَا يف اأْلَْلِسَنِة ِلَقْصِد ااِلْخِتَصاِر، َوَذِلَك ِمْن َصْدِر اإْلِ
 الرَّاِعي:

ْساَلِم   عوُنم َوُيَضيُِّعوا التـَّْهِلياَل مينعوا ... َما املّ قـَْوٌم َعَلى اإْلِ
ُ. َوقَاَل ُعَمُر ْبُن َأيب َربِيَعةَ   :رمحه هللا َأْي ََلْ َيرْتُُكوا قـَْوَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اّلِلَّ

َلى َغَداَة َلِقيتـَُها ... َأاَل َحبََّذا َذاَك احْلَِبيُب اْلُمَبْسِملُ   َلَقْد َبْسَمَلْت لَيـْ
ْسِم اَلْت ِبْسِم اّلِلَِّ فـََرقًا ِمْنُه، َفَأْصُل َبْسَمَل قَاَل ِبْسِم اّلِلَِّ مُثَّ َأْطَلَقُه اْلُمَولَُّدوَن َعَلى قـَْوِل بِ َأْي قَ 

اِء َوالرَّاِء اّلِلَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم، اْكِتَفاًء َواْعِتَماًدا َعَلى الشُّْهَرِة َوِإْن َكاَن َهَذا اْلَمْنُحوُت َخِليًّا ِمَن احلَْ 
اللََّذْيِن مُهَا من ُحُروف الرمحان الرَِّحيِم، َفَشاَع قـَْوهُلُْم َبْسَمَل يف َمْعىَن قَاَل ِبْسِم اّلِلَِّ الرَّمْحَِن 
َلَلُة َوُهَو الرَِّحيِم، َواْشُتقَّ ِمْن فـَْعِل َبْسَمَل َمْصَدٌر ُهَو اْلَبْسَمَلُة َكَما اْشُتقَّ ِمْن َهلََّل َمْصَدٌر ُهَو اهْلَيْـ 
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َربِيَعَة َوََلْ ُيْسَمِع اْشِتَقاُق  َمْصَدٌر ِقَياِسيٌّ ِلَفْعَلَل. َواْشُتقَّ ِمْنُه اْسُم فَاِعٍل يف بـَْيِت ُعَمَر ْبِن َأيب 
 ا.ه .2اْسِم َمْفُعولٍ 

 الفرق بني التسمية والبسملة :
 الرمحن الرحيم، خبالف رمحه هللا: البسملة عبارة عن قولك بسم هللا قال ابن حجر اهليتمي

 . ا.ه3التسمية فإُنا عبارة عن ذكر هللا أبي لفظ كان

 ب التَّْسِمَية َعَلى الطََّعامابَ " :قـَْوله :يف شرحه صحيح البخاري قال ابن حجر العسقالين
 . ا.ه4َداء اأْلَْكلاّلِلَّ يف ابتِ  اْلُمرَاد اِبلتَّْسِمَيِة َعَلى الطََّعام قـَْول ِبْسمِ " َواأْلَْكل اِبْلَيِمنيِ 

 معىن البسملة:

 ك.لتب اوقد تفيد معىن آخراً وهو الستعانة اليت تصاحب كل الفعل، باء: لال

، فـََقاَل اسم: قال القرطيب رمحه هللا يف تفسريه:  اْختَـَلُفوا يف اْشِتَقاِق ااِلْسِم َعَلى َوْجَهنْيِ
 ،َوُهَو اْلُعُلوُّ َوالّرِفْـَعُة، َفِقيَل: اْسٌم أِلَنَّ َصاِحَبُه مبَْنزَِلِة اْلُمْرَتِفِع بهاْلَبْصرِيُّوَن: ُهَو ُمْشَتقٌّ ِمَن السُُّموِّ 

َي ااِلْسُم امْسًا أِلَنَُّه َعاَل ِبُقوَّتِِه  ،وقيل ألن االسم يسمو اِبْلُمَسمَّى َفرَيْفـَُعُه َعْن َغرْيِهِ  َا مسُِّ َوِقيَل ِإَّنَّ
مْجَاِع أِلَنَُّه اأْلَْصُل، فَِلُعُلّوِه  ،حْلَْرِف َواْلِفْعلِ َعَلى ِقْسَمِي اْلَكاَلِم: ا ُهَما اِبإْلِ َوااِلْسُم أَقْـَوى ِمنـْ

َمِة َوِهَي اْلعَ  َي امْسًا فـََهِذِه َثاَلثَُة أَقْـَواٍل. َوقَاَل اْلُكوِفيُّوَن: ِإنَُّه ُمْشَتقٌّ ِمَن السِّ اَلَمُة، أِلَنَّ َعَلْيِهَما مسُِّ
َوَسَم. َواأْلَوَُّل َأَصحُّ، أِلَنَُّه يـَُقاُل يف  :َمٌة ِلَمْن ُوِضَع َلُه، َفَأْصُل اْسٍم َعَلى َهَذاااِلْسَم َعاَل 

                                                            

حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري »لتحرير والتنوير ا ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور، لتونسيا 2
 1/137ه(،1984،الدار التونسية للنشر، ط )تونس: «الكتاب اجمليد

 1/299 الفتوحات الرابنية بشرح األذكار النووية 3
 ،ه(1379دار املعرفة، )بريوت: فتح الباري شرح صحيح البخاري ، رمحه هللا حجر أبو الفضلأمحد بن علي بن ، العسقالين 4
9/521 
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َقاُل: َوِسيٌم التَّْصِغرِي مُسَيٌّ َويف اجْلَْمِع َأمْسَاٌء، َواجْلَْمُع َوالتَّْصِغرُي يـَُردَّاِن اأْلَْشَياَء ِإىَل ُأُصوهِلَا، َفاَل يُـ 
 ا.ه .5َسامٌّ َواَل أَوَ 

؛ رْيُ ُمْشتَ غَ اِمٌد  جَ ِقيَل ِإنَُّه اْسمٌ قال السفاقسي رمحه هللا: لفظ اجلاللة "هللا":   ؛قٌّ أَنَُّه ُمْشتَ وقيل قٍّ
 إىل أقوال: َواْخُتِلَف يف اْشِتَقاِقهِ 

 أحدها: إّن مادهتا الم وايء وهاء، من: اله يليه، أي: ارتفع.

 .اراستن يلوه، أي: احتجب أو هوهاء، من: الالثاين: إّن مادته الم وواو 

ب فعول، كالكتاعىن مال مبالثالث: إّن مادته مهزة والم وهاء، من أله أي: عبد، فإاله: فع
 .صليةأمبعىن املكتوب، واأللف اليت بني الالم واهلاء زائدة. واهلمزة 

 . ا.ه6الرابع: أّن مادته واو والم وهاء، من: وله، أي: طرب

، وصفاته، الحتجاهبا أبنوار العظمةاتهت العقالء يف ذاته تعاىل  :اب القرآن وبيانهقال يف إعر 
ا يف لفظ اجلاللة كأنه انعكس إليه من تلك األنوار أشعة هبرت أعني املستبصرين، وحترّيوا أيضً 

اشتقاقه؟ وما أصله؟ أو غري  فاختلفوا: أسراييّن هو أم عريب؟ اسم أو صفة؟ مشتّق وممّ 
 . ا.ه7مشتق؟ علم أو غري علم؟

رحم: الرَّمْحة: الّرِقَُّة والتـََّعطُُّف، واملْرمَحَُة ِمثْـُلُه، َوَقْد َرمِحُْتُه الرمحن الرحيم: قال يف لسان العرب: 
َمْغِفَرُة؛ َوقـَْولُُه تـََعاىَل يف َوْصِف وَتراَحَم القوُم: َرِحَم بـَْعُضُهْم بـَْعًضا. والرَّمْحَُة: الْ  ،وتـََرمحَُّْت َعَلْيهِ 

؛ َأي َفصَّْلناه َهاِداًي َوَذا َرمْحٍَة؛ َوقـَْولُُه تـََعاىَل: 8چپ  پ  پ    ڀچاْلُقْرآِن: 

                                                            

حتقيق: ، اجلامع ألحكام القرآن ، رمحه هللا أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي َشس الدين، القرطيب 5
 1/101(، م1964 -هـ1384 دار الكتب املصرية ، )القاهرة:2، طإبراهيم أطفيشأمحد البدوين وَ 

دار ، )1، طحامت صاحل الضامنحتقيق: ، اجمليد يف إعراب القرآن اجمليد ،إبراهيم بن حممد بن إبراهيم القيسيبرهان الدين  ،السََّفاُقِسي 6
 بتصرف 1/32( ه1430، ابن اجلوزي للنشر والتوزيع

دار ابن  بريوت:  -، دمشقدار اإلرشاد للشئون اجلامعية، )محص: 4ط ،القرآن وبيانهإعراب  ،حميي الدين بن أمحد مصطفى، درويش 7
 1/9 (ه1415، كثري

 52القرآن الكرمي، سورة األعراف، اآلية:  8
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؛ َأي ُهَو َرمْحٌة ألَنه َكاَن َسَبَب ِإمياُنم، َرمِحَُه ُرمْحاً وُرمُحاً 9چائ  ەئ     ەئ  وئچ
ُ َعزَّ َوَجلَّ: وَرمْحًة وَرمَحًَة؛ َحَكى اأَلخري  ۅ  ۅ          ۉ  ۉ   ې  چة ِسيبَـَوْيِه، وَمرمَحًَة. َوقَاَل اّلِلَّ

؛ َأي أَوصى بعُضهم بـَْعًضا ِبَرمْحَة الضَِّعيِف والتـََّعطُّف 10چې   ې    ې  ى
 َعَلْيِه. وتـََرمحَُّْت َعَلْيِه َأي قـُْلَت َرمْحَُة اّلِلَِّ َعَلْيِه.

ُ الرَّمْحَُن  َفُة اأُلوىل َعَلى فـَْعالَن أَلن َمْعَناُه اْلَكثْـَرُة، َوَذِلَك أَلن َرمْحََتُه َواّلِلَّ الرَِّحيُم: بُِنَيِت الصِّ
وٌر وِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو أَْرَحُم الرَّامِحِنَي، فَأما الرَِّحيُم فِإَّنا ذُِكَر بـَْعَد الرَّمْحن أَلن الرَّمْحن َمْقصُ 

: ِإَّنا ِقيَل ِبْسِم اّلِلَِّ الرَّمْحن رمحه هللا َوالرَِّحيَم َقْد َيُكوُن ِلَغرْيِِه؛ قَاَل اْلَفارِِسيُّ  ،لَّ َعَلى اّلِلَِّ َعزَّ َوجَ 
ِمِننَي ِبِه يف قـَْولِِه تـََعاىَل: ؤ امل الرَِّحيِم َفِجيَء اِبلرَِّحيِم بـَْعَد اْسِتْغرَاِق الرَّمْحِن َمْعىَن الرمْحَة لَِتْخِصيصِ 

: الرَّمْحُن اْسٌم ِمْن َأمساء اّلِلَِّ َعزَّ رمحه هللا اَل الزَّجَّاجُ قَ . 11چجث  مث  ىثچ
؛ قَاَل أَبو احلََْسنِ  : رمحه هللا َوَجلَّ َمْذُكوٌر يف اْلُكُتِب األَُول، َوََلْ َيُكونُوا يـَْعرُِفونَُه ِمْن َأمساء اّلِلَِّ

أَراه يـَْعيِن َأصحاب اْلُكُتِب اأُلَوِل، َوَمْعَناُه ِعْنَد َأهل اللَُّغِة ُذو الرمْحِة الَّيِت اَل َغايََة بـَْعَدَها يف 
يٌع مبَْعىَن  ساِمع  الرَّمْحِة، أَلن فـَْعالن بَِناٌء ِمْن أَبنية اْلُمَباَلَغِة، وَرِحيٌم َفِعيٌل مبَْعىَن فاعٍل َكَما قَاُلوا مسَِ

وقديٌر مبَْعىَن قَاِدٍر، وََكَذِلَك َرُجٌل َرُحوٌم وامرأَة َرُحوٌم؛ قَاَل اأَلزهري َواَل جَيُوُز َأن يـَُقاَل َرمْحن ِإالَّ 
اَل ّلِلَِِّ َعزَّ َوَجلَّ، وفـَْعالن ِمْن أَبنية َما يُباَلُع يف َوْصِفِه، فالرَّمْحن الَِّذي َوِسَعْت َرمْحَُتُه ُكلَّ َشْيٍء، فَ 

 ا.ه .12وُز َأن يـَُقاَل َرمْحن ِلَغرْيِ اّلِلَِّ جيَُ 
 

 إعراب البسملة.اثنياا: 

 .الباء يف: بسم متعلقة مبحذوفقال يف التبيان: 
ن ابسم ؛ أي كائ هللاي بسم دائفعند البصريني احملذوف مبتدأ واجلار واجملرور خبه، والتقدير ابت

 هللا ؛ فالباء متعلقة ابلكون واالستقرار.
                                                            

 61القرآن الكرمي، سورة التوبة، اآلية:  9
 17القرآن الكرمي، سورة البلد، اآلية:  10
 43القرآن الكرمي، سورة األحزاب، اآلية:  11
، )بريوت: دار صادر، 3ط ،لسان العربي، حممد بن مكرم بن على أبو الفضل مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي، اإلفريق 12

 12/230ه(، 1414
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الكوفيون: احملذوف فعل تقديره ابتدأت، أو أبدأ، فاجلار واجملرور يف موضع نصب وقال 
 ..ابحملذوف

 ، أثبتَّ سم ربكاب وحذفت األلف من اخلط لكثرة االستعمال، فلو قلت السم هللا بركة أو
 األلف يف اخلط.

 وقيل حذفوا األلف ؛ ألُنم محلوه على سم، وهي لغة يف اسم.
 السني وضمها، اسم بكسر اهلمزة وضمها، ومسى مثل ضحى.ولغاته مخس: سم بكسر 

واألصل يف اسم: مسو فاحملذوف منه المه يدل على ذلك قوهلم يف مجعه أمساء وأسامي ويف 
ه كامسك، والفعل منه مسيت امس وبنوا منه فعيال، فقالوا فالن مسيك: أي« مسي»تصغريه 
 ؛ فقد رأيت كيف رجع احملذوف إىل آخره.وأمسيت

الكوفيون: أصله وسم ألنه من الوسم، وهو العالمة وهذا صحيح يف املعىن فاسد  وقال
 ا.اشتقاقً 

 . هو االسم؟فإن قيل: كيف أضيف االسم إىل هللا، وهللا
؛ ألن عىن التسمية، والتسمية غري االسمقيل يف ذلك ثالثة أوجه: أحدها: أن االسم هنا مب

 ظ ابالسم.االسم هو الالزم للمسمى، والتسمية هو التلف
؛ ومن ا زايدةسمى هللا. والثالث أن امسً والثاين: أن يف الكالم حذف مضاف، تقديره ابسم م

ذلك قوله: إىل احلول مث اسم السالم عليكما وقول اآلخر: داع يناديه ابسم املاء أي السالم 
 عليكما، ونناديه ابملاء.

رفة مث سكنت وأدغمت يف الالم واألصل يف هللا اإلالء، فألقيت حركة اهلمزة على الم املع
الثانية، مث فخمت إذا َل يكن قبلها كسرة، ورققت إذا كانت قبلها كسرة ومنهم من يرققها يف  

 كل حال، والتفخيم يف هذا االسم من خواصه.
؛ وهو من أله فا من غري إلقاء، ومهزة إاله أصل: مهزة إاله حذفت حذرمحه هللا وقال أبو علي

 إذا عبد، فاإلله مصدر يف موضع املفعول أي املألوه، وهو املعبود. أيله
 ؛ أي تتحري.الوله، فاإلله توله إليه القلوب ؛ ألنه منوقيل أصل اهلمزة واو

؛ ألُنم قالوا يف مقلوبه هلي أبوك مث أدخلت عليه صله اله على فعل، وأصل األلف ايءوقيل أ
 األلف والالم.
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 تقتان من الرمحة.)الرمحن الرحيم( صفتان مش
 فعيل. بلغ منأان والرمحن من أبنية املبالغة. ويف الرحيم مبالغة أيضا؛ إال أن فعال

 ا.ه .13؛ والعامل يف الصفة هو العامل يف املوصوفوجرمها على الصفة
 

 البسملة. وفوائد فضائلاثلثاا: 

أال وهو ل البسملة أن هللا سبحانه وتعاىل قد افتتح هبا أفضل كتاب ائفضمن أعظم 
، وذلك يف قوله تعاىل لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم يف أول آية أنزهلا عليه: القرآن الكرمي

، ولذلك فقد متثل نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم هذا 14چچ  چ  چ  ڇ  ڇچ
 كان يصدر رسائله التوجيه الرابين الكرمي يف حياته كلها، فقد ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم

ِبْسِم اّلِلَِّ َل، فـََقَرأَُه فَِإَذا ِفيِه "َفَدفـََعُه ِإىَل ِهَرقْ كما جاء يف صحيح البخاري رمحه هللا: )  ابلبسملة؛
 اهلَُدى، الرَّمْحَِن الرَِّحيِم، ِمْن حُمَمٍَّد َعْبِد اّلِلَِّ َوَرُسولِِه ِإىَل ِهَرْقَل َعِظيِم الرُّوِم: َساَلٌم َعَلى َمِن اتَـَّبعَ 

ُ َأْجَرَك َمرََّتنْيِ، فَِإْن تـََولَّ أَمَّ  ْيَت فَِإنَّ ا بـَْعُد، فَِإيّنِ أَْدُعوَك ِبِدَعايَِة اإِلْساَلِم، َأْسِلْم َتْسَلْم، يـُْؤِتَك اّلِلَّ
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ وَ  ،َعَلْيَك ِإمْثَ اأَلرِيِسيِّنيَ 

ڌ  ڎ   ڌ   ڍڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

حينما كتب   سليمان عليه السالم نيب هللا سنة يه، و 16(15چڎ  ڈ      ڈ
يقول هللا تعاىل: يف القرآن الكرمي،  كما جاء ذلك  كتااًب إىل بلقيس يدعوها فيه إىل اإلسالم

، وال شك أن ابتداء األنبياء 17چہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھچ
 البسملة.ابلبسملة يف كتاابهتم َلِمن أعظم فضائل 

                                                            

عيسى البايب ، )دار: ق: علي حممد البجاوييقحت ،التبيان يف إعراب القرآن، أبو البقاء عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا، العكبي 13
 1/4(، يب وشركاهاحلل
 1القرآن الكرمي، سورة العلق:  14
 64القرآن الكرمي، سورة آل عمران، اآلية:  15
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه  ،حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا، البخاري اجلعفي 16

، رقم 1/8دء الوحي، بابب  صحيح البخاريه( 1422، دار طوق النجاة، )1ط ،حممد زهري بن انصر الناصرحتقيق:  ،وأايمه
 7احلديث

 30القرآن الكرمي، سورة النمل، اآلية:  17
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 قراءة قرآنمن ألمور كالعبادات، من ا اهبا كثريً ولقد كان نبينا صلى هللا عليه وسلم يفتتح 
. كل ذلك طلًبا منه ، وكاملباحات من أكل وشرب ومجاع وحنوها.وغري ذلك غسل، ووضوءو 

: لبكة اسم هللا تعاىل يف مجيع شؤونه؛ ولذلك قال صلى هللا عليه وسلم صلى هللا عليه وسلم 
وقد سئل ابن ابز رمحه هللا يف فتاويه  ،18هو أقطع(فيه بذكر هللا ف يبدأ كل أمر ذي ابل ال)

ما مدى صحة حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم:  عن صحة هذا احلديث؛ فقال السائل:
 ؟(كل أمر ذي ابل ال يبدأ فيه ببسم هللا فهو أبرت أقطع أجذم)

طريقني أو أكثر عند ابن حبان وغريه، وقد ضعفه : جاء هذا احلديث من فأجاب رمحه هللا
 19بعض أهل العلم واألقرب أنه من ابب احلسن لغريه، وابهلل التوفيق.

ن كان اتما إو ة انقص البككل عمل ال يبدأ فيه بذكر اسم هللا تعاىل فهو أن   احلديث: ومعىن
  ظاهره. يف

رضي هللا  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  الصحيحني:ما جاء يف املستدَرِك على لبسملة ومما ورد يف فضل ا
ُ َعْنهُ  َأنَّ ُعْثَماَن ْبنَ عنهما  َسَأَل َرُسوَل اّلِلَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ِبْسِم اّلِلَِّ  َعفَّاَن َرِضَي اّلِلَّ

َنهُ )الرَّمْحَِن الرَِّحيِم، فـََقاَل:  ، َوَما بـَيـْ نْيَ اْسِم اّلِلَِّ اأْلَْكَبِ ِإالَّ َكَما َبنْيَ َوبَ  ُهَو اْسٌم ِمْن َأمْسَاِء اّلِلَِّ
ْسَنادِ َهذَ (. "اْلُقْربِ اِد اْلَعنْيِ، َوبـََياِضَها ِمَن َسو   .20"َوََلْ ُُيَّرَِجاهُ  ا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ

ثَـ يف ُمْسَنِدِه:  رمحه هللا بن حنبل َأمْحَدُ  َوقَالَ  ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ َنا ُشْعَبُة، َعْن َعاِصٍم، َحدَّ
ْعُت َأاَب مَتِيَمَة، حُيَدُِّث َعْن َرِديِف النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل ُشْعَبُة: أَْو قَالَ   قَاَل: مسَِ

قَاَل: َعثـََر اِبلنَّيبِّ َصلَّى  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن َرِديِف النَّيبِّ  اِصٌم: َعْن َأيب مَتِيَمَة َعْن َرُجلٍ عَ 
  تـَُقلْ اَل ) هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مِحَارُُه، فـَُقْلُت: َتِعَس الشَّْيطَاُن، فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:

 اّلِلَِّ ِبْسِم  َوِإَذا قـُْلتَ  ، َصَرْعُتهُ ، فَِإنََّك ِإَذا قـُْلَت َتِعَس الشَّْيطَاُن تـََعاَظَم َوقَاَل ِبُقوَّيت َتِعَس الشَّْيطَانُ 
 .21(ىتَّ َيِصرَي ِمْثَل الذُّاَببِ َتَصاَغَر حَ 

                                                            

وضبط:  حتقيق، سنن الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي، الدارقطين 18
 (م2004 -هـ1424سسة الرسالة، مؤ ، )بريوت: 1، طأمحد برهوموَ عبد اللطيف حرز هللا وَ  ليب،حسن عبد املنعم شوَ شعيب االرنؤوط، 

رقم  أشرف على مجعه وطبعه: حممد بن سعد الشويعر ،رمحه هللا ابن ابز جمموع فتاوى العالمة بن عبدهللا، عبد العزيز، بن ابزا 19
 3602الفتوى: 

املستدرك على  ،أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري، ابن البيع 20
 م(1990 -ه1411، دار الكتب العلمية، )بريوت: 1، طعطا حتقيق: مصطفى عبد القادر ،الصحيحني

عادل  -: شعيب األرنؤوطحتقيق ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد ،الشيباين 21
 (م2001 -هـ1421، مؤسسة الرسالة، )1، طعبد هللا بن عبد احملسن الرتكي .مرشد، إشراف: د
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رضي هللا عنه أن  عليّ  عنفاجلن،  أعني من بين آدم أُنا سرت لعوراتومن فضائل البسملة 
سرت ما بني أعني اجلن وعورات بين آدم إذا دخل ) رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:

 .22(اخلالء أن يقول: بسم هللا أحدهم
 من فوائد وآاثر البسملة:

 الستعانة به والى هللاعذكرها وملا فيها من الثناء  ةذكر يف سائر األمور لبكا تأُن -1
 سبحانه.

 لبسملةاسلم يف ذكر و صلى هللا عليه قتداء ابلنيب االهللا تعاىل و  قتداء بكتاباال -2
 والتسمية.

 .جل وعال ثبات األلوهية هللإفيها أن  -3
 إثبات صفة الرمحة. أن فيها  -4
صفات اء والن األمسإحيث لنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم إثبات الرسالة أن فيها  -5

 .الن هللا جل وعمرسل م علم إال عن طريق رسولواليت ال تُ  من األمور التوقيفية
 حيم(.ن والر الرمحو فيها ثالثة أمساء من أمساء هللا تبارك وتعاىل وهي )هللا أن  -6

 

 

 

 

 الفصل األول: البسملة وعالقتها ابلقرآن الكرمي.

 وفيه مباحث:

                                                            

حممد فؤاد أمحد حممد شاكر وَ  حتقيق وتعليق: ،مذيسنن الت  ،حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك أبو عيسى الرتمذي، 22
  (م1975 -هـ1395، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، )مصر: 2، طإبراهيم عطوة عوضعبد الباقي وَ 
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 .ومناسبة استفتاح القرآن هبا املبحث األول: نزول البسملة

 قال: أول ما نزل به جبيل رضي هللا عنهما ابن عباسَورَد يف نزول البسملة ما رواه 
بسم هللا الرمحن  استعذ مث قل: اي حممد: )على النيب صلى هللا عليه وسلم قال عليه السالم

عليه السالم قال أوُل ما نزل جبيُل  رضي هللا عنهما عن ابِن عباسٍ  ويف رواية ، 23(الرحيم
ُذ ابلسميِع العليِم من أستعي :قالذ ْسَتعِ د احمم ايل: )قا عليِه وسلَّمَ  هللاُ ى صلَّ  حممدٍ  على

قال  ،اقْـَرْأ اِبْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ  :قال مثم، الرَِّحين الرَّمحَْ  هللام ِبسْ  لل: ققامث  الرجيم الشيطانِ 
عليِه وسلََّم بلساِن  هللاى صلّ د حممى عل هللاا وهَي أوُل سورٍة أنزهل رضي هللا عنه: هللا عبدُ 

 .24عليه السالم جبيلَ 

السورة كان النيب صلى هللا عليه وسلم ال يعرف فصل )قال:  رضي هللا عنهما عن ابن عباسو 
 .25م(حىت تنزل عليه بسم هللا الرمحن الرحي

رضي هللا  عن ابن عباس رمحه هللا من وجه آخر عن سعيد بن جبري رمحه هللا وأخرج احلاكم
كان املسلمون ال يعلمون انقضاء السورة حىت تنزل بسم هللا الرمحن الرحيم، فإذا )قال:  عنهما

 .26(نزلت علموا أن السورة قد انقضت

يؤخذ من هذا أن لنزول البسملة ) قال اجلعبي:يف كتابه العجاب: " رمحه هللا حجرقال ابن 
 .27 "الفصل بني السورتني وهللا أعلم( والثاين: هبا، لتبك ابالبتداءا أحدمها: سببني،

                                                            

، عبد احلكيم حممد األنيسحتقيق:  ،العجاب يف بيان األسباب، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر، العسقالين 23
  ، وفيه راٍو ضعيف.1/223)دار ابن اجلوزي(، 

، 1، طحممد حسني َشس الدينحتقيق: ، تفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري البصري مث الدمشقي ،القرشي 24
 .يف إسناده ضعف وانقطاعو  ،1/29، ه(1419، دار الكتب العلمية)بريوت: 

ِجْستاين25  حممد حميي حتقيق:  سنن أيب داوود،، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي، السِّ
 1/209 ،788( برقم املكتبة العصرية، )بريوت: الدين عبد احلميد

البدر املنري يف ختريج األحاديث واألاثر الواقعة يف  املصري، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي ابن امللقن، 26
 -هـ1425 ،ار اهلجرة للنشر والتوزيعد، )الرايض: 1، طمصطفى أبو الغيط وعبد هللا بن سليمان وايسر بن كمالحتقيق:  ،الشرح الكبري

 3/561(، م2004

http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1
http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1
http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1
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 أُنا هي أول آية نزلت على يرى اإلمام السيوطي رمحه هللا فإنأما فيما يتعلق بتاريخ نزوهلا 
: ، قال رمحه هللا عند ذكره ألقوال العلماء يف أول ما نزلاإلطالق حلاجة أول السورة إليها

فهي  فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معها، وعندي أن هذا ال يعد قواًل برأسه،"
 28ق"أول آية نزلت على اإلطال

 

 

 

 

 

 

 

ذكر أقوال و ور، الس بقيةاملبحث الثاين: بيان هل البسملة آية من الفاحتة ومن 
 العلماء يف ذلك.

هي جزء من آية يف قوله  أمجع العلماء على أن البسملة الواردة يف سورة النمل]
ولكنهم اختلفوا هل هي آية ، 29   چہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھچ تعاىل:

 من الفاحتة، ومن أول كل سورة أم ال؟ على أقوال:
                                                                                                                                                                          

 1/243، 11ص انظر اب يف بيان األسباب،العج :مصدر سابق 27
، اهليئة املصرية العامة للكتاب، )حممد أبو الفضل إبراهيمحتقيق:  ،اإلتقان يف علوم القرآن ،عبد الرمحن بن أيب بكرالسيوطي،  28

 1/95 (،م1974 -هـ1394
 30القرآن الكرمي، سورة النمل، اآلية:  29
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وهو  لفاحتةامن  أُنزلت للفصل بني السور، وليست آيةاألول: هي آية اتمة من القرآن 
.ُ  مذهب أبو حنيفة َرمِحَُه اّلِلَّ

 .مِحَُه اّلِلَُّ رَ مالك  ذهبمالثاين: ليست آية ال من الفاحتة، وال من شيء من سور القرآن، وهو 
دى لرواية و  رمحه هللا الثالث: هي آية من الفاحتة ومن كل سورة، وهو مذهب الشافعي

 .ةاحلنابل
 دليل احلنفية:

ية آدل على أُنا يكن ال ول وأما احلنفية: فقد رأوا أّن كتابتها يف املصحف يدل على أُنا قرآن
لفاحتة تدل اة مع لصالمن سورة، واألحاديث الواردة اليت تدل على عدم قراءهتا جهراً يف ا

 -نمل ورة السري غيف  -على أُنا ليست من الفاحتة، فحكموا أبُنا آية من القرآن اتمة 
 أنزلت للفصل بني السور.

ور حىت تنزل اء السنقضكنا ال نعرف ا" ومما يؤيد مذهبهم: ما روي عن الصحابة أُنم قالوا:
هللا  هما أن رسول َعنْ ، وكذلك ما روي عن ابن عباس َرِضَي اّلِلَُّ  ")بسم هللا الرمحن الرحيم(

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  كان ال يعرف ف  . "محن الرحيمبسم هللا الر "عليه  نزليصل السورة حىت َصلَّى اّلِلَّ
اء ، فعّدها قرّ أم ال لكتاباوقد اختلف يف أُنا آية من فاحتة »: رمحه هللا أبو بكر الرازي قال

تركها  ية منها وإنْ : هي آرمحه هللا الكوفة آية منها، وَل يعّدها قرّاء البصريني، وقال الشافعي
ن من فاحتة َل تك إذا عدم اجلهر هبا، وألُنا بو احلسن الكرخيأ ة، وحكى شيخناأعاد الصال

وما سبقه  سورة، كل  أُنا آية من رمحه هللا الكتاب فكذلك حكمها يف غريها، وزعم الشافعي
لكتاب( أو احتة ا)ف إىل هذا القول أحد، ألن اخلالف بني السلف إَّنا هو يف أُنا آية من

 « .من سائر السورليست آبية منها، وَل يعّدها أحد آية 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  »مث قال:  ومما يدل على أُنا ليست من أوائل السور، ما روي عن النيب َصلَّى اّلِلَّ

ٱ  ٻ  ٻ     چ أنه قال: سورة يف القرآن ثالثون آية شفعت لصاحبها حىت غفر له 

سوى )بسم هللا الرمحن واتفق القرّاء وغريهم أُنا ثالثون "، 30چٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمالرحيم( فلو كانت منها كانت إحدى وثالثني وذلك خالف قول النيب صَ  . لَّى اّلِلَّ

                                                            

 1القرآن الكرمي، سورة امللك، اآلية: 30
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ويدل عليه أيضاً اتفاق مجيع قرّاء األمصار وفقهائهم على أن سورة )الكوثر( ثالث آايت، 
 ا.ه .31"واوسورة )اإلخالص( أربع آايت، فلو كانت منها لكانت أكثر ممّا عدّ 

 دليل املالكية:
دلة هي للتبك أب وإَّنا رآنواستدل املالكية على أن البسملة ليست آية من الفاحتة، وال من الق

 نوجزها فيما يلي:
ُ َعْنها قالت:  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ كان رسول هللا َصلَّ )أواًل: حديث عائشة َرِضَي اّلِلَّ  يفتتح ى اّلِلَّ

 32(والقراءة ابحلمد هلل ربِّ العاملنيالصالة ابلتكبري، 
ُ َعَلْيِه )قال:  كما يف الصحيح  رضي هللا عنه اثنياً: حديث أنس صّليُت خلف النيب َصلَّى اّلِلَّ

 .33(َوَسلَّمَ  وأيب بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون ابحلمد هلل رب العاملني
 . 34ل قراءة وال يف آخرها(يف أو رون )بسم هللا الرمحن الرحيم( : )ال يذكويف رواية

قال: مسعت  رضي هللا عنه اثلثاً: ومن الدليل أُنا ليست آية من الفاحتة حديث أيب هريرة
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  يقول: قال هللا عّز وجل:  قسمت الصالة بيين وبني عبدي )رسول هللا َصلَّى اّلِلَّ

قال هللا تعاىل:  35چپ  پ  پ  پ چفإذا قال العبد: ، نصفني ولعبدي ما سأل
وإذا ، قال هللا تعاىل: أثىن علّي عبدي 36چڀ  ڀچوإذا قال العبد: ، محدين عبدي
وقال مرة فّوض إيّل  ،قال هللا تعاىل: جمّدين عبدي 37چٺ  ٺ    ٺچقال العبد: 

قال: هذا بيين وبني عبدي ولعبدي ما  38چٿ  ٿ  ٿ  ٿچفإذا قال: ، عبدي

                                                            

دار الكتب ، )بريوت: 1، طعبد السالم حممد علي شاهني حتقيق: ،حكام القرآنأ احلنفي، أمحد بن علي أبو بكر الرازياجلصاص،  31
 1/9 م1994 -هـ1415 ،العلمية

 783، برقم: 1/208، 11، مصدر سابق راجع ص: سنن أيب داود 32
املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه  املسند الصحيح، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشرييالنيسابوري،  33

 1/299(، دار إحياء الرتاث العريب، )بريوت: حممد فؤاد عبد الباقيحتقيق:  ،وسلم
 1/299املصدر السابق،  34
 1القرآن الكرمي، سورة الفاحتة، اآلية: 35
 2القرآن الكرمي، سورة الفاحتة، اآلية: 36
 3لفاحتة، اآلية:القرآن الكرمي، سورة ا 37
 4القرآن الكرمي، سورة الفاحتة، اآلية: 38
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ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چفإذا قال: ، سأل

 . 40«قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل 39چڄ
 تصح إال اللصالة ن األيريد الفاحتة، ومسّاها صالة  (قسمت الصالة)قالوا: فقوله سبحانه: 

 هبا، فلو كانت البسملة آية من الفاحتة لذكرت يف احلديث القدسي.
 وصفني حيم{ يفلر }الرمحن ا رابعاً: لو كانت البسملة من الفاحتة لكان هناك تكرار يف

( لرمحن الرحيمني، ااملد هلل رب العموأصبحت السورة كاآليت: )بسم هللا الرمحن الرحيم، احل
 وذلك خمّل ببالغة النظم اجلليل.

وائل بدء هبا يف أها والطلببخامساً: كتابتها يف أوائل السور إَّنا هو للتبك، والمتثال األمر 
 ا. فيهرآانً قها يف أوائل السور، فلم يتواتر كوُنا األمور، وهي وإن تواتر كتبُ 

الصحيُح من هذه األقوال قول مالك، ألن القرآن ال يثبت أبخبار ": رمحه هللا قال القرطيب
 .41"اآلحاد وإَّنا طريقُه التواتر القطعي الذي ال ُيتلف فيه

فيها، والقرآن ال ويكفيك أُنا ليست من القرآن اختالف الناس ": رمحه هللا قال ابن العريب
ُيتلف فيه. واألخبار الصحاح اليت ال مطعن فيها دالة على أن البسملة ليست آبية من 

مث قال: إّن مذهبنا يرتّجح يف ذلك بوجه عظيم وهو ، وال غريها إالَّ يف النمل وحدهاالفاحتة 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ابملدينة ان قضت عليه العصور، ومّرت املعقول، وذلك أن مسجد النيب َصلَّى اّلِلَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  إىل زمان مالك، وَل يقرأ أحد  عليه األزمنة، والدهور من لدن رسول هللا َصلَّى اّلِلَّ
فيه قّط بسم هللا الرمحن الرحيم اتّباعاً للُسّنة، وهذا يرّد ما ذكرمتوه، بيد أن أصحابنا استحبوا 

 .42"الواردة يف قراءهتا أو على السعة يف ذلكقراءهتا يف النفل، وعليه حُتمل اآلاثر 
 :واحلنابلة دليل الشافعية

 :ا يليعلى مذهبهم مبوا استدل

                                                            

 6-5القرآن الكرمي، سورة الفاحتة، اآلية: 39
 1/296، 395املصدر السابق، برقم:  40
 (هـ 1418 ،دار الفكر املعاصر، )دمشق: 2، طالتفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، وهبة بن مصطفى .د الزحيلي، 41
 (م1980 -هـ1400، مكتبة الغزايل، )دمشق: 3ط ،روائع البيان تفسري آايت األحكامالصابوين، حممد علي،  42
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ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  أنه قال:  رضي هللا عنه حديث أيب هريرة -أواًل  إذا قرأمت »عن النيب َصلَّى اّلِلَّ
احلمد هلل رب العاملني، فاقرؤوا بسم هللا الرمحن الرحيم، إُنا أّم القرآن، وأّم الكتاب، والسبُع 

 . 43«املثاين، وبسم هللا الرمحن الرحيم أحُد آايهتا
 .44(يـَْفَتِتُح الصَّاَلَة بِِبْسِم اّلِلَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ َكاَن   َأنَّ َأاَب ُهَريـَْرةَ ) :حديث –اثنياً 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ فقال:  -اثلثاً  ُ َعْنه أنه سئل عن قراءة رسول هللا َصلَّى اّلِلَّ حديث أنس َرِضَي اّلِلَّ

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   چ :مثّ قرأ، كانت قراءته مّداً )

 46 (45چٺ  ٺ    ٺ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ذات يوم  ُ َعْنه أنه قال: )بينا رسول هللا َصلَّى اّلِلَّ رابعاً: حديث أنس َرِضَي اّلِلَّ

ة، مثّ رفع رأسه متبّسماً، فقلنا ما أضحكك اي رسول هللا؟ قال: ءبني أظهران إذ أغفى إغفا
ڎ    ڎ  ڈژ  ژ  ٱ       ٻ  ٻ  ٻچنزلت علّي آنفاً سورة، فقرأ: 

 .48(47چک     ک  ک  ک     ڑ 
، بدليل أن ن أيضاً قرآقالوا: فهذا احلديث يدل على أن البسملة آية من كل سورة من سور ال

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قرأها يف سورة الكوثر  .الرسول َصلَّى اّلِلَّ
ملة يف أول ه البسفي خامساً: واستدلوا أيضاً بدليل معقول، وهو أن املصحف اإلمام ُكتبت

يف  ت كذلككتبو ويف أول كل سورة من سور القرآن، ما عدا سورة )براءة( ،  الفاحتة،
 املصحف ما تبون يفيك مصاحف األمصار املنقولة عنه، وتواتر ذلك مع العلم أبُنم كانوا ال

نه، فلما ما ليس مليه إحفظاً للقرآن أن يتسّرب  ليس من القرآن، وكانوا يتشّددون يف ذلك،
ن سور مسورة  ن كلمالفاحتة، ويف أوائل السور دّل على أنه آية وجدت البسملة يف سورة 

 القرآن.

                                                            

 1/11، 14راجع ص أحكام القرآن،مصدر سابق:  43
عبد املعطي أمني  حتقيق: ،معرفة السنن واآلاثر ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي 44

 (م1991 -هـ1412 ،دار قتيبة، )دمشق: 1، طقلعجي
 3-1القرآن الكرمي، سورة الفاحتة، اآلية:  45
 6/195، 5046: احلديث رقم 8، انظر صصحيح البخاريمصدر سابق،  46
 3-1القرآن الكرمي، سورة الكوثر، اآلية:  47
 1/300، 400: احلديث رقم 14انظر ص صحيح مسلم،مصدر سابق:  48
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 التجيح:
 لعّل ما ذهب قول:نوبعد استعراض األدلة وما استدل به كل فريق من أئمة املذاهب 

ية ضني، فالشافعملتعار  اإليه احلنفية هو األرجح من األقوال، فهو املذهب الوسط بني القولني
ن ميست آبية ال لولون: ة يقالفاحتة ومن أول كل سورة يف القرآن، واملالكييقولون إُنا آية من 

تواتر ذلك و صحف،  امليفولكْن إذا أمعنا النظر وجدان أن كتابتها ، الفاحتة وال من القرآن
 -س قرآانً ما لي ن كلدون املصحف ممع العلم أبّن الصحابة كانوا جيرّ -بدون نكري من أحد 
لفاحتة اسورة  من كن ال يدل على أُنا آية من كل سورة، أو آيةيدّل على أُنا قرآن، ل

ديث ابن حإليه  شارابلذات، وإَّنا هي آية من القرآن وردت للفصل بني السور، وهذا ما أ
ُ َعَليْ رضي هللا عنهما عباس  عرف فصل مَ  كان ال يَسلَّ ِه وَ السابق )إّن رسول هللا َصلَّى اّلِلَّ

 ..هللا الرمحن الرحيم( السور حىت ينزل عليه: )بسم
ُ َعَلْيِه و  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  بكتابتها ويتواتر ذلك عنه َصلَّى اّلِلَّ يكفي أن أيمر الرسول َصلَّى اّلِلَّ

َوَسلَّم، وقد اتفقت األمة على أن مجيع ما يف املصحف من القرآن، فتكون البسملة آية 
يكتب يف أوائل الكتب على جهة  مستقلة من القرآن كّررت يف هذه املواضع على حسب ما

التبك ابسم هللا تعاىل، وهذا ما تطمئن إليه النفس وتراتح، وهو القول الذي جيمع بني 
 .49[النصوص الواردة وهللا أعلم

 

 أحكام قراءة البسملة عند القراء:املبحث الثالث: 

 قال يف البدور الزاهرة يف القراءات العشرة املتواترة:
عن  بتداءسواء كان اال ورة،العشرة على اإلتيان ابلبسملة عند االبتداء أبول كل سأمجع القراء 

 ف.قطع أم عن وق
 ا واالنتقال منها ألمر آخر.واملراد ابلقطع ترك القراءة رأسً 

 ،واملراد ابلوقف قطع الصوت على آخر السورة السابقة مع التنفس ومع نية استئناف القراءة
ة السابقة وقطع صوته على آخر كلمة فيها مع التنفس يعتب ألنه بوقفه على آخر السور 

                                                            

 16انظر ص روائع البيان تفسري آايت األحكام،مصدر سابق:  49
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عند استئناف القراءة فالبد حينئذ من البسملة  يريد القارئ وإن كان ،مبتدائ للسورة الالحقة
مجيع القراء، وهذا احلكم عام يف كل سورة من سور القرآن إال براءة فال خالف بينهم يف ترك 

رمحهما  فوا يف حكم اإلتيان هبا؛ فذهب ابن حجر واخلطيبواختل ،البسملة عند االبتداء هبا
إىل  ومن يرى برأيه رمحه هللا وذهب الرملي، إىل أن البسملة حترم يف أوهلا وتكره يف أثنائها هللا

 أُنا تكره يف أوهلا وتسن يف أثنائها كما تسن يف أثناء غريها.
اإلتيان ابلبسملة وتركها، ال فرق يف ذلك بني براءة  عندهموأما االبتداء أبواسط السور فيجوز 

 .وغريها واستثىن بعضهم وسط براءة فأحلقه أبوهلا يف عدم جواز اإلتيان ابلبسملة
وذهب بعضهم إىل أن البسملة ال جتوز يف أوساط السور إال ملن مذهبه الفصل هبا بني 

 جيوز له اإلتيان ابلبسملة يف وأما من مذهبه السكت أو الوصل بني السورتني فال ،السورتني
فمن بسمل يف أوهلا  ا،ألوهل ااتبعً  ةكون وسط السور يوعلى هذا املذهب  ،أواسط السور

بسمل يف أثنائها، ومن تركها يف أوهلا تركها يف أوساطها؛ واملراد أبوساط السور ما بعد أوائلها 
 ولو آبية أو بكلمة.

العشرة فيه؛ فذهب قالون وابن كثري وعاصم  وأما حكم ما بني كل سورتني فاختلف القراء
 إىل الفصل ابلبسملة بني كل سورتني، وذهب محزة وخلف رمحهم هللا والكسائي وأبو جعفر

إىل وصل آخر السورة أبول ما بعدها من غري بسملة، وروي عن كل من ورش  رمحهما هللا
  .السكت، والوصلالبسملة، و  :ثالثة أوجه رمحهم هللا ويعقوب وأىب عمرو وابن عامر

 الوقف على آخر السابقة وقفة لطيفة من غري تنفس.  :واملراد ابلسكت
  .واملراد ابلوصل وصل آخر السورة أبول اتليتها

وال بسملة مع السكت وال مع الوصل، وهذا احلكم عام بني كل سورتني سواء أكانتا مرتبتني  
لكن يشرتط  ،عراف مع أول يوسفكآخر البقرة وأول آل عمران، أم غري مرتبتني كآخر األ

ن كانت قبلها إف كما يف املثال السابق،  أن تكون الثانية بعد األوىل يف ترتيب القرآن والتالوة
 اإلتيان ابلبسملة جلميع القراء وال جيوز ل آخر الرعد أبول يونس تعنّي وصَ  فيما ذكر كأنْ 

  .السكت وال الوصل ألحد منهم
أبوهلا كأن كرر سورة من السور فان البسملة تكون متعينة ل آخر السورة كذلك لو وصَ 
 .حينئذ للجميع
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 كذلك تتعني البسملة للكل لو وصل آخر الناس أبول الفاحتة.
هذا وبعض أهل األداء اختار الفصل ابلبسملة بني املدثر والقيامة، وبني االنفطار والتطفيف 

السكت يف غريها. وهم ورش والبصراين  وبني الفجر والبلد، وبني العصر واهلمزة ملن روي عنه
 . عليهم رمحة هللا والشامي

 واختار السكت بني ما ذكر ملن روي عنه الوصل يف غريها وهم املذكورون وخلف ومحزة
 . رمحهما هللا

والذي ذهب إليه احملققون من العلماء عدم التفرقة بني هذه السور وبني غريها، وهو الصحيح 
 .ملاملختار الذي عليه الع

 ثالثة أوجه: فيهيجوز أما ابلنسبة للفصل بني السورتني ابلبسملة ف
 األول: الوقف على آخر السورة وعلى البسملة.

 الثاين: الوقف على آخر السورة ووصل البسملة أبول التالية.
 الثالث: وصل آخر السورة ابلبسملة مع وصل البسملة أبول التالية. 

 جلميع. عند االسورة ابلبسملة مع الوقف عليها فهو ممتنع أما الوجه الرابع: وهو وصل آخر 
وعلى هذا يكون لقالون ومن معه هذه األوجه الثالثة بني كل سورتني ويكون لورش 

بني كل سورتني مخسة أوجه: ثالثة البسملة والسكت والوصل،  رمحهم هللا والبصريني والشامي
 ني إال وجه واحد وهو الوصل.فليس هلما بني السورت رمحهما هللا أما خلف ومحزة

 اء العشرة ثالثة أوجه:من القرّ  لكلٍّ أما بني األنفال والتوبة ف
 الوقف وقد يعب عنه ابلقطع، وهو الوقف على آخر األنفال مع التنفس.  :األول

 الثاين: السكت وهو الوقف على آخر األنفال من غري تنفس. 
 .الثالث: وصل آخر األنفال أبول التوبة

وكلها من غري بسملة، وهذه األوجه الثالثة جائزة بني التوبة وبني أي سورة بشرط أن تكون 
هذه السورة قبل التوبة يف التالوة فلو وصلت آخر األنعام مثال أبول التوبة جازت هذه 

 األوجه الثالثة جلميع القراء. 
النور أبول التوبة فلم  أما إذا كانت هذه السورة بعد التوبة يف التالوة كأن وصلت آخر سورة

أنه يتعني الوقف  -وهللا أعلم-نص على احلكم يف هذا. ويظهر يل أجد من أئمة القراءة من 
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حينئذ وميتنع السكت والوصل، وهللا تعاىل أعلم. كذلك يتعني الوقف وميتنع السكت والوصل 
 ا.هـ. 50إذا وصلت آخر التوبة أبوهلا

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 :فقه البسملةالفصل الثاين: 

 .اجلهر ابلبسملة يف الصالة املبحث األول:

َتِلُف َواَل تَْ  ،ِن الرَِّحيِم( الرَّمحَْ  اّلِلَِّ ِبْسمِ )َواَل جَيَْهُر هِبَا( يـَْعيِن )قال ابن قدامة رمحه هللا: 
ِْمذِ قَالَ  ،ونٍ الّرَِوايَُة َعْن َأمْحََد َأنَّ اجْلَْهَر هِبَا َغرْيُ َمْسنُ  ُل ِعْنَد َأْكَثِر َأْهِل اْلِعْلِم، اْلَعمَ يُّ: َوَعَلْيِه  الرتِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وَ  ُهْم اَدُهْم ِمْن  بـَعْ َمنْ ِمْن َأْصَحاِب النَّيبِّ َصلَّى اّلِلَّ بُو َبْكٍر َوُعَمُر أَ لتَّاِبِعنَي، ِمنـْ
ِبِه يـَُقوُل احلََْكُم وَ  ،لزَُّبرْيِ، َوَعمَّارٍ ا، َواْبِن ْسُعودٍ  مَ َوذََكَرُه اْبُن اْلُمْنِذِر، َعْن اْبنِ ، َوُعْثَماُن َوَعِليٌّ 

، َوالثَـّْورِيُّ، َواْبُن اْلُمبَ   . رَّْأيِ َأْصَحاُب الِك، وَ ارَ َومَحَّاٌد، َواأْلَْوزَاِعيُّ

                                                            

دار )بريوت:  ،لبدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطبية والدُّرةا ،عبد الفتاح بن عبد الغين بن حممدلقاضي، ا 50
 1/13(، الكتاب العريب
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؛ َويـُْرَوى َعْن َعطَاٍء، َوطَاُوٍس، َوجُمَاِهٍد، َوَسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، اجْلَْهُر هِبَا َوُهَو َمْذَهُب الشَّافِ  ِعيِّ
َما َأمْسََعَنا َرُسوُل اّلِلَِّ "أَنَُّه قـََرَأَها يف الصَّاَلِة َوَقْد َصحَّ أَنَُّه َقاَل:  رضي هللا عنه حِلَِديِث َأيب ُهَريـَْرةَ 

َناُه َعَلْيُكمْ  َنا َأْخَفيـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأمْسَْعَناُكْم، َوَما َأْخَفى َعَليـْ رضي هللا عنه  أََنسٍ . َوَعْن 51"َصلَّى اّلِلَّ
ُ َعَلْيِه  َوقَاَل: أَقْـَتِدي ِبَصاَلةِ  ،أَنَُّه َصلَّى َوَجَهَر بَِبْسِم اّلِلَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ » َرُسوِل اّلِلَِّ َصلَّى اّلِلَّ

َم ِمْن َحِديِث أُمِّ َسَلَمةَ  ،«َوَسلَّمَ  َا آيٌَة ِمْن اْلَفا 52َوِلَما تـََقدَّ َماُم َوَغرْيِِه، َوأِلَُنَّ حِتَِة، فـََيْجَهُر هِبَا اإْلِ
 . ا.ه.53يف َصاَلِة اجْلَْهِر، َكَسائِِر آاَيهِتَا

وكان جيهر بـ "بسم هللا الرمحن الرحيم" اترة، وُيفيها أكثر مما جيهر  :رمحه هللا ابن القيميقول 
سفراً، هبا، وال ريب أنه َل يكن جيهر هبا دائماً يف كل يوم وليلة مخس مرات أبداً حضراً و 

وُيفى ذلك على خلفائه الراشدين، وعلى مُجهور أصحابه، وأهل بلده يف األعصار الفاضلة، 
هذا من أحمل احملال حىت حيتاج إىل التشبث فيه أبلفاظ جمملة، وأحاديث واهية، فصحيح 

 ا.ضخمً  تلك األحاديث غري صريح، وصرحيها غري صحيح، وهذا موضع يستدعي جمّلداً 
 54ا.ه

أن اجلهر واإلسرار ابلبسملة قد وردا عن النيب صلى هللا عليه وسلم،  وهللا أعلم يظهر والذي
فالسنة اإلسرار ابلبسملة، وال أبس  من األدلة وبناًء على ما تقدم لكن اإلسرار هبا كان أكثر

 وهللا أعلم. ،ابجلهر هبا يف بعض األحيان مجعاً بني األدلة

 

 
                                                            

َفَما َأْعَلَن َرُسوُل هللِا َصلَّى "َقاَل أَبُو ُهَريـَْرَة:  (اَل َصاَلَة ِإالَّ ِبِقَراَءةٍ )َعْن َأيب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: نص احلديث:  51
َناُه َلُكمْ   1/297، 396ه، برقم: م يف صحيحمسل " رواههللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْعَلنَّاُه َلُكْم، َوَما َأْخَفاُه َأْخَفيـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَـَرأَ يف الصَّاَلِة: ِبْسِم اّلِلَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم، َوَعدََّها آ"َوَعْن أُمِّ َسَلَمَة يقصد بذلك قوله:  52 يًَة، َو}احْلَْمُد ّلِلَِِّ َربِّ َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اّلِلَّ
 "َننْيِ اْلَعاَلِمنَي{ اثْـ 

 املغين، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي،ابن قدامة املقدسي،  53
 1/345(، م1968 -هـ1388 ،مكتبة القاهرة)

 مؤسسة الرسالة، )بريوت: 27ط ،العبادزاد املعاد يف هدي خري  ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد َشس الدين ،ابن قيم اجلوزية 54
 1/199(، م1994 -هـ1415
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 كرمي.البسملة الوارد يف القرآن الاملبحث الثاين: مواطن وفقه 

يف مواطن كثرية، جاء بعضها  55ندب الشارع الكرمي إىل االبتداء ابلبسملة أو التسمية
صرحًيا يف كتاب هللا تعاىل، أو ضمنيًّا ُمبَـيـًَّنا يف سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم، وسأذكر يف 
هذا املبحث اآلايت اليت اشتملت على سنية االبتداء ابلبسملة صراحة أو ضمًنا مبينا ابلسنة 

 النبوية املطهرة.

دمه؛ كما علة من لبسممن حيث مشروعية ابتدائها اب موأفعال العباد تنقسم إىل ثالثة أقسا
 يف كتابه الفروق؛ فقال: رمحه هللا ذكر ذلك اإلمام القرايف

                                                            

 4البسملة: بسم هللا الرمحن الرحيم، والتسمية: بسم هللا، راجع ص 55
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َها َما ُشرَِعْت  َها َما اَل ُتْشرَعُ ْسَمَلُة وَ  اْلبَ يهِ فِ أَفْـَعاُل اْلِعَباِد َثاَلثَُة أَْقَساٍم ِمنـْ َها ِمنـْ  ِفيِه اْلَبْسَمَلُة َوِمنـْ
  ..ِفيهِ َما ُتْكَرُه 
َوِمْنُه ُمَباَحاٌت  ؛ْرآنِ ُسِك َوِقَراَءِة اْلقُ َذْبِح النُّ وَ اَلِف َكاْلُغْسِل َواْلُوُضوِء َوالتـََّيمُِّم َعَلى اخلِْ   :فَاأْلَوَّلُ 

 .لَْيَسْت ِبِعَباَداٍت َكاأْلَْكِل َوالشُّْرِب َواجلَِْماعِ 
َعاءِ ذَْكاِر وَ َكاأْلَ َو  اْلُعْمَرةِ َكالصََّلَواِت َواآْلَذاِن َواحلَْجِّ وَ   :َوالثَّاين   .الدُّ

 ،أِلَنَّ اْلَغَرَض ِمْن التَّْسِمَيِة ُحُصوُل اْلَبََكِة يف اْلِفْعِل اْلُمَبْسَمِل َعَلْيهِ  ؛َكاْلُمَحرََّماتِ   :َوالثَّاِلثُ 
َوَهِذِه اأْلَْقَساُم تـََتَحصَُّل ِمْن تـََفارِيِع أَبـَْواِب اْلِفْقِه يف  ،َواحْلَرَاُم اَل يـُرَاُد َتْكِبريُُه وََكَذِلَك اْلَمْكُروهُ 

ْحُث ِفيِه اْلَمْذَهِب َفَأمَّا َضاِبُط َما ُتْشرَُع ِفيِه التَّْسِمَيُة ِمْن اْلُقُراَبِت َوَما ََلْ ُتْشرَْع ِفيِه فـََقْد َوَقَع اْلبَ 
َا ََلْ ُتْشرَْع يف َمَع مَجَاَعٍة ِمْن اْلُفَضاَلِء َوَعُسَر حتَْ  رِيُر َذِلَك َوَضْبطُُه َوِإنَّ بـَْعَضُهْم َقْد قَاَل: إُنَّ

َا ِمْن أَ  َا بـَرََكٌة يف نـَْفِسَها فـََوَرَد َعَلْيِه ِقرَاَءُة اْلُقْرآِن فَِإُنَّ ْعَظِم اْلُقُراَبِت اأْلَذَْكاِر َوَما ذُِكَر َمَعَها أِلَُنَّ
َا  فَاْلَقْصُد ِمْن َهَذا اْلَفْرِق بـََياُن ُعْسرِِه َوالتـَّْنِبيُه َعَلى طََلِب اْلَبْحِث  ،ُشرَِعْت ِفيهِ َواْلَبََكاِت َمَع َأُنَّ

ْشَكاِل اْستَـَفادَ  ْنَساَن َقْد يـَْعَتِقُد َأنَّ َهَذا اَل إْشَكاَل ِفيِه فَِإَذا نـُبَِّه َعَلى اإْلِ ُه َعْن َذِلَك فَِإنَّ اإْلِ
َواِم يـََهُب َفْضَلُه ِلَمْن َيَشاُء يف َأيِّ َوَحثَُّه َذِلَك َعَلى طَ  ٌق َعَلى الدَّ ُ تـََعاىَل َخالَّ َلِب َجَواِبِه َوَاّلِلَّ

 56. ا.هَوْقٍت َشاءَ 
 ومما ورد يف هذا الشأن:

، وقد فصلنا القول فيها يف 57چچ  چ  چ  ڇ  ڇچقراءة القرآن: قال تعاىل:  /1
 مبحث سابق.

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     ٱچالوضوء: قال هللا تعاىل:  /2

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  

                                                            

)عاَل الكتب(،  ،= أنوار الربوق يف أنواء الفروقالفروق، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي القرايف، 56
1/132 

 1الكرمي، سورة العلق، اآلية:  القرآن 57
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، وقد ثبتت سنية البسملة عند الوضوء بقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: 58چٺ
 . 59(ال ُوُضوَء ِلَمْن ََلْ َيْذُكْر اْسَم اّلِلَِّ َعَلْيهِ )

وحكم  لوضوء،اند عومعناه عند أكثر العلماء: أي ال وضوء كامل ملن َل يذكر اسم هللا 
 التسمية عند الوضوء مستحب عند مجهور العلماء.

واعلم أن حكم التسمية على الغسل  : "قال املرداوي رمحه هللاسل: قياًسا على الوضوء؛ الغ /3
 التسمية عند الوضوء والغسل مستحبة يف قول مجهور الفقهاء،، ف 60"على الوضوء يكه
ابن عثيمني رمحه هللا: "والتسمية على املذهب واجبة كالوضوء، وليس فيها نص، ولكنهم  قال

والصحيح أُنا ليست ، كبأقالوا: وجبت يف الوضوء فالغسل من ابب أوىل، ألنه طهارة 
 .61بواجبة ال يف الوضوء وال يف الغسل"

ىئ  ىئ  ی  چالذبح والنحر: جتب التسمية عند الذبح والنحر لقول هللا تعاىل:  /4

 ، واألمر للوجوب، قال ابن عثيمني رمحه هللا:62چمئ ىئ  ی  ی  ی  جئ  حئ

  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئچ :شرط السادس: أن يسمي هللا عليها؛ لقوله تعاىلال

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  چ :، وقوله63چمئ ىئ

 ،65)ما أُنر الدم وذكر اسم هللا عليه فكلوا( :وقول النيب صلى هللا عليه وسلم64چڈ
 .فشرط النيب صلى هللا عليه وسلم للحل ذكر اسم هللا عليه مع إُنار الدم

                                                            

 6القرآن الكرمي، سورة املائدة، اآلية:  58
 ، ويف احلاشية: حسنه األلباين25، رقم احلديث: 9راجع ص سنن التمذي،مصدر سابق:  59
 ،اخلالفاإلنصاف يف معرفة الراجح من  ،عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي ،املرداوي 60
 1/257(، دار إحياء الرتاث العريب، )2ط

 1/358ه(، 1428-1422، )دار ابن اجلوزي، 1ط ،الشرح املمتع على زاد املستقنع، حممد بن صاحل بن حممد العثيمني، 61
 118القرآن الكرمي، سورة األنعام، اآلية:  62
 118القرآن الكرمي، سورة األنعام، اآلية:  63
 121األنعام، اآلية: القرآن الكرمي، سورة  64
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ويشرتط أن تكون التسمية عند إرادة الذبح، فلو فصل بينهما وبني الذبح بفاصل كثري َل 
)وذكر وقوله صلى هللا عليه وسلم:  66چىئ  ىئ  ی  ی  ی  یچ تنفع؛ لقوله تعاىل:

وكلمة )َعَلْيِه( تدل على حضوره وأن التسمية تكون عند الفعل، وألن  ،67اسم هللا عليه(
مشرتط لفعل فاعتب اقرتاُنا به لتصح نسبتها إليه، لكن لو كان الفصل من أجل  كرٌ التسمية ذِ 

خذ السكني َل يضر ما دام يريد التسمية على الذبح ال على فعل أضجاعها و إهتيئة الذبيحة ك
ويشرتط أن تكون . ضاء الوضوء ألمر يتعلق ابلطهارةا على ما لو فصل بني أعالتهيئة، قياسً 

ر من ، هذا هو املشهو رمحن أو ابسم رب العاملني َل جتز، فلو قال بسم البلفظ بسم هللا
، والصواب أنه إذا أضاف التسمية إىل ما ُيتص ابهلل كالرمحن ورب العاملني ومنزل املذهب

،  إليه تعاىل عند اإلطالق ونواه بهق الناس أو إىل ما يشركه فيه غريه وينصرف الكتاب وخال
نه جيزئ ؛ فإن أو ابسم العظيم وينوي به هللا: ابسم الرمحوىل والعظيم وحنومها مثل أن يقولكامل

 .حلصول املقصود بذلك، وهللا أعلم
ها أعاد ىل غري إها تركويعتب أن تكون التسمية على ما أراد ذحبه، فلو مسى على شاة مث 

 .ها فال أبسبح بغري وذ التسمية، وأما تغيري اآللة فال يضر، فلو مسى وبيده سكني مث ألقاه
ثة يحة؟ على ثالل الذبحت واختلف العلماء رمحهم هللا فيما إذا ترك التسمية على الذبيحة فهل

 أقوال:
 يالشافع و مذهب، وهانسياسمية عاملا ذاكرا أم جاهال أحدها: أُنا حتل سواء ترك الت

 التسمية سنة وال شرط. على أنّ  بناءً  رمحه هللا
 وهو مذهب أيب ،اهاًل جلو ا و ، وال حتل إن تركها عمدً الثاين: أُنا حتل إن تركها نسياانً 

ية مترك التس إنْ  قالوا:فل، حنيفة ومالك وأمحد يف املشهور عنه، وهنا فرقوا بني النسيان واجله
 بيحة والصيد،ني الذب ق أصحابنا َل حتل، كما فرّ تركها جاهاًل  بيحة، وإنْ ت الذحلّ  اانسيً 

ملا واء تركها عاس حيل َليه ترك التسمية عل فقالوا يف الذبيحة كما ترى، وقالوا يف الصيد: إنْ 
 ا.انسيً  ا أم جاهاًل ذاكرً 

                                                                                                                                                                          

 2488، رقم احلديث: 8راجع ص صحيح البخاري،مصدر سابق:  65
 118القرآن الكرمي، سورة األنعام، اآلية:  66
 2488، رقم احلديث: 8راجع ص صحيح البخاري،مصدر سابق:  67



26 
 

 
ً
حدى ، وهو إاسيً  انهاًل جا ا أما ذاكرً القول الثالث: أُنا ال حتل سواء ترك التسمية عامل

ابن و  يف خالفه محه هللار  ابمه يف الفروع، واختاره أبو اخلطقدّ  ؛رمحه هللا الروايتني عن أمحد
 من السلف. واحدٍ  غريِ  وقال: إنه قولُ  رمحه هللا تيمية

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  چ وهذا هو القول الصحيح؛ لقوله تعاىل:

ر اسم هللا عليه كِ )ما أُنر الدم وذُ  :عليه وسلم، لقول النيب صلى هللا ، وهذا عام68چڈ
 لو َل، فكما أنه ن بني إُنار الدم وذكر اسم هللا على الذبيحة يف شرط احللرَ قَ فَـ  ،69فكلوا(

؛ ألُنما شرطان قرن بينهما  َل حتل الذبيحة، فكذلك إذا َل يسمّ ا أو جاهاًل ينهر الدم انسيً 
، فال ميكن التفريق بينهما إال بدليل صحيح، وألن النيب صلى هللا عليه وسلم يف مجلة واحدة

التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي ال يسقط ابلنسيان كما لو صلى بغري وضوء 
 . ا.ه70ا، فإن صالته ال تصحانسيً 

الصيد: وجتب التسمية عند إرسال الصائد سواء كان كلًبا أو سهًما أو حنو ذلك، لقول  /5

ں  ں   ڻ  ڻ    ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ  ڳ  ڳچهللا تعاىل: 

َعْن ، و 71چہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ے  ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ
ِإيّنِ أُْرِسُل اْلِكاَلَب اْلُمَعلََّمَة فـَُيْمِسْكَن  قـُْلُت اَي َرُسوَل اّلِلَِّ : )قَالَ  رضي هللا عنه َعِديِّ ْبِن َحامتٍِ 

َعلََّم َوذََكْرَت اْسَم ِإَذا أَْرَسْلَت َكْلَبَك امل صلى هللا عليه وسلم: َعَليَّ َوأَذُْكُر اْسَم اّلِلَِّ َعَلْيِه فـََقالَ 
َوِإْن قـَتَـْلَن َما ََلْ َيْشرَْكَها َكْلٌب لَْيَس َمَعَها قـُْلُت َلُه فَِإيّنِ  :قَالَ  ؟قـُْلُت َوِإْن قـَتَـْلنَ  ،اّلِلَِّ َعَلْيِه َفُكلْ 

َقاَل ِإَذا َرَمْيَت اِبْلِمْعرَاِض َفَخَزَق َفُكْلُه َوِإْن َأَصابَُه ِبَعْرِضِه َفاَل أَْرِمي اِبْلِمْعَراِض الصَّْيَد َفُأِصيُب فَـ 
 .72(ََتُْكْلهُ 
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سواء ظهرت لنا احلكمة أم َل تظهر، ومن  ،ما أمرت به الشريعة هو خري حمض وال شك أنَّ 
َرْيَب َأنَّ ِذْكَر اْسِم َواَل آاثر ذكر هللا على الذبيحة ما ذكره ابن القيم رمحه هللا تعاىل بقوله: "

اِبِح َواْلَمْذبُوِح، فَِإَذا َأَخلَّ ِبذِْكِر امسِْ  بِيَحِة يُطَيِّبـَُها َوَيْطُرُد الشَّْيطَاَن َعْن الذَّ ِه اَلَبَس اّلِلَِّ َعَلى الذَّ
ثًا يف احْلَيَـَواِن، َوالشَّْيطَ  اِبَح َواْلَمْذبُوَح، َفأَثَـَّر َذِلَك ُخبـْ ِم ِمْن الشَّْيطَاُن الذَّ اُن جَيْرِي يف جَمَارِي الدَّ

اِبُح اْسَم اّلِلَِّ َخرََج  ُم َمرَْكُبُه َوَحاِمُلُه، َوُهَو َأْخَبُث اخْلََباِئِث، فَِإَذا ذََكَر الذَّ الشَّْيطَاُن احْلَيَـَواِن، َوالدَّ
بِيَحُة، فَِإَذا ََلْ َيْذُكْر اْسَم اّلِلَِّ ََلْ ُيَْ  ِم َفطَاَبْت الذَّ َوأَمَّا إَذا ذََكَر اْسَم َعُدّوِِه ِمْن ، رُْج اخْلُْبثُ َمَع الدَّ

ثًا آَخرَ  بِيَحَة ُخبـْ  73."الشََّياِطنِي َواأْلَْواَثِن فَِإنَّ َذِلَك ُيْكِسُب الذَّ
، 74چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچوقد ذكره هللا تعاىل يف قوله:  اجلماع: / 6

 ابن َعبَّاسٍ  عند إرادة اجلماع؛ وذلك فيما رواهوبني النيب صلى هللا عليه وسلم أمهية التسمية 
ُلُغ به النيب رضي هللا عنه قال: )لو َأنَّ َأَحدَُكْم إذا أتى َأْهَلُه قال صلى هللا عليه وسلم أنه  يـَبـْ

نَـُهَما َوَلٌد َل َنا الشَّْيطَاَن َوَجنِّْب الشَّْيطَاَن ما َرَزقْـتَـَنا فـَُقِضَي بـَيـْ  .75( َيُضرُّهُ بسم اّلِلَِّ اللهم َجنِّبـْ

ک  ک     چ: يب هللا نوح عليه السالم بقولهأخب هللا عز وجل عن ن : إذْ ركوب البحر /7

 76چڳ       ڳ  ڳ     ڳ  گک  ک       گ  گ  گ

 

 .مواطن أخرى لفقه البسملة: لثاملبحث الثا

 :ا أييتها ممن املواطن الواردة يف السنة املطهرة واليت تسن التسمية عند

                                                            

حتقيق: حممد عبد السالم  ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،أيب بكر بن أيوب بن سعد َشس الدينحممد بن ابن قيم اجلوزية،  73
 2/118( م1991 -هـ1411، دار الكتب العلمية، )بريوت: 1، طإبراهيم
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َعُه ِمْن ُعَمَر ْبِن ا ثبت يف صحيح مسلم األكل والشرب: ملعند  /1 َعْن َوْهِب ْبِن َكْيَساَن، مسَِ
، قَاَل: ُكْنُت يف ِحْجِر َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، وََكاَنْت َيِدي رضي هللا عنه َأيب َسَلَمةَ 

 .77(َسمِّ هللَا، وَُكْل بَِيِميِنَك، وَُكْل ممَّا يَِليكَ  اَي ُغاَلمُ )َتِطيُش يف الصَّْحَفِة، فـََقاَل يل: 
 رضي هللا عنهماجابر بن عبد هللا عن  عند إغالق الباب وتغطية اإلانء وإطفاء السراج، /2

َياَنُكْم، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ) ُتْم َفُكفُّوا ِصبـْ ِإَذا َكاَن ُجْنُح اللَّْيِل َأْو أَْمَسيـْ
َتِشُر ِحيَنِئٍذ، فَِإَذا َذَهَب َساَعٌة ِمَن اللَّْيِل َفَخلُّوُهْم، َوَأْغِلُقوا اأْلَبـَْواَب، َواذْ فَ  ُكُروا ِإنَّ الشَّْيطَاَن يـَنـْ

ُروا آنِيَـَتُكْم  اْسَم هللِا، فَِإنَّ الشَّْيطَاَن اَل يـَْفَتُح اَباًب ُمْغَلًقا، َوأَوُْكوا ِقَرَبُكْم، َواذُْكُروا اْسَم هللِا، َومخَِّ
ًئا، َوَأْطِفُئوا َمَصابِيَحُكمْ  َها َشيـْ  78(َواذُْكُروا اْسَم هللِا، َوَلْو َأْن تـَْعُرُضوا َعَليـْ

َتُه، فـَْليَـُقْل:  عند دخول البيت: /3 قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َوََلَ الرَُّجُل بـَيـْ
، َوَخرْيَ اْلَمْخرَِج، ِبْسِم اّلِلَِّ َوجَلَْنا، َوِبْسِم اّلِلَِّ َخَرْجَنا، َوَعَلى اّلِلَِّ َربَِّنا اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَلُ  َك َخرْيَ اْلَمْوَلَِ

ْلَنا، مُثَّ لُِيَسلِّْم َعَلى َأْهِلِه " َع النَّيبَّ يف صحيح مسلم و ، 79تـَوَكَّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا أَنَُّه مسَِ
َتهُ )َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:  َفذََكَر هللَا ِعْنَد ُدُخولِِه َوِعْنَد َطَعاِمِه قَاَل  ِإَذا َدَخَل الرَُّجُل بـَيـْ

 َيْذُكِر هللَا ِعْنَد ُدُخولِِه قَاَل الشَّْيطَاُن: الشَّْيطَاُن: اَل َمِبيَت َلُكْم َواَل َعَشاَء، َوِإَذا َدَخَل فـََلمْ 
 .80(أَْدرَْكُتُم اْلَمِبيَت، َوِإَذا ََلْ َيْذُكِر هللَا ِعْنَد َطَعاِمِه، قَاَل: أَْدرَْكُتُم اْلَمِبيَت َواْلَعَشاءَ 

ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأنَّ النَّيبَّ َصلَّ رضي هللا عنه  َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ : عند اخلروج من البيت /4
، اَل َحْوَل َواَل قـُوََّة ِإالَّ اِبّلِلَِّ " قَاَل: ، ِإَذا َخرََج الرَُّجُل ِمْن بـَْيِتِه فـََقاَل ِبْسِم اّلِلَِّ تـَوَكَّْلُت َعَلى اّلِلَِّ

فـَيَـُقوُل َلُه َشْيطَاٌن آَخُر: قَاَل: يـَُقاُل ِحيَنِئٍذ: ُهِديَت، وَُكِفيَت، َوُوِقيَت، فـَتَـتَـَنحَّى َلُه الشََّياِطنُي، 
 81َكْيَف َلَك ِبَرُجٍل َقْد ُهِدي وَُكِفَي َوُوِقَي؟ "

قَاَل: َكاَن النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا أَرَاَد َأْن يـََناَم  رضي هللا عنه َعْن ُحَذيـَْفةَ : عند النوم /5
َقَظ ِمْن َمَناِمِه قَاَل: ( َوَأْحَيااِبمسَِْك اللَُّهمَّ أَُموُت )قَاَل:  احلَْمُد ّلِلَِِّ الَِّذي َأْحَيااَن بـَْعَد )َوِإَذا اْستَـيـْ

قَاَل: قَاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه رضي هللا عنه  َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ ، و 82(َما أََماتـََنا َوِإلَْيِه النُُّشورُ 
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ىَل ِفرَاِشِه فـَْليَـنـُْفْض ِفرَاَشُه ِبَداِخَلِة ِإزَارِِه، فَِإنَُّه اَل َيْدرِي َما َخَلَفُه َعَلْيِه، ِإَذا َأَوى َأَحدُُكْم إِ )َوَسلََّم: 
 مُثَّ يـَُقوُل: اِبمسَِْك َربِّ َوَضْعُت َجْنيب َوِبَك أَْرفـَُعُه، ِإْن أَْمَسْكَت نـَْفِسي فَاْرمَحَْها، َوِإْن أَْرَسْلتَـَها

 83(ُظ ِبِه ِعَباَدَك الصَّاحِلِنيَ فَاْحَفْظَها مبَا حَتْفَ 
سنن ابن ماجه َعْن َعْبِد اّلِلَِّ ْبِن احلََْسِن َعْن في : فاخلروج منهعند عند دخول املسجد و  /6

ِه َعْن فَاِطَمَة بِْنِت َرُسوِل اّلِلَِّ   َكاَن َرُسوُل اّلِلَِّ   :تْ الصلى هللا عليه وسلم رضي هللا عنها ق أُمِّ
 اّلِلَِّ اللَُّهمَّ اْغِفْر ِبْسِم اّلِلَِّ َوالسَّاَلُم َعَلى َرُسولِ ) :ِإَذا َدَخَل اْلَمْسِجَد يـَُقولُ صلى هللا عليه وسلم 

 اّلِلَِّ اللَُّهمَّ ِبْسِم اّلِلَِّ َوالسَّاَلُم َعَلى َرُسولِ ) :َوِإَذا َخرََج قَالَ  (،أَبـَْواَب َرمْحَِتكَ  َتْح يلَواف ُذنُويب يل
 (84)(أَبـَْواَب َفْضِلكَ  افْـَتْح يل وَ  ُذنُويب  اْغِفْر يل 

َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن بـَُرْيَدَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم : عند احلرب /7
َوَمْن َمَعُه ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َخرْيًا،  يف َخاصَِّتِه بِتَـْقَوى هللاِ  أَْوَصاهُ  ا أَمََّر أَِمريًا َعَلى َجْيٍش َأْو َسرِيَّةٍ ِإذَ 

 85(اْغُزوا اِبْسِم هللِا يف َسِبيِل هللِا، قَاتُِلوا َمْن َكَفَر اِبهللِ )مُثَّ قَاَل: 
أَنَُّه َشَكا ِإىَل َرُسوِل هللِا  رضي هللا عنه َعْن ُعْثَماَن ْبِن َأيب اْلَعاِص الثَـَّقِفيِّ عند املرض :  /8

ُدُه يف َجَسِدِه ُمْنُذ َأْسَلمَ َصلَّى هللاُ عَ  فـََقاَل َلُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ؛َلْيِه َوَسلََّم َوَجًعا جيَِ
َضْع َيَدَك َعَلى الَِّذي ََتَلََّ ِمْن َجَسِدَك، َوُقْل اِبْسِم هللِا َثاَلاًث، َوُقْل َسْبَع َمرَّاٍت َأُعوُذ )َوَسلََّم: 

 86(ِه ِمْن َشرِّ َما َأِجُد َوُأَحاِذرُ اِبهلِل َوُقْدَرتِ 
ْعُت ُعْثَماَن يـَْعيِن اْبَن َعفَّانَ لاق َأاَبن بن ُعْثَمانَ ملا روى : الصباح واملساء يف /9 رضي هللا  : مسَِ

ْعُت َرُسوَل اّلِلَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:  عنه الَِّذي اَل َيُضرُّ َمَع َمْن قَاَل ِبْسِم اّلِلَِّ )يـَُقوُل مسَِ
ِه َشْيٌء يف اأْلَْرِض َواَل يف السََّماِء َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم َثاَلَث َمرَّاٍت ََلْ ُتِصْبُه َفْجَأُة َباَلءٍ   َحىتَّ امسِْ

، َوَقاَل: َفَأَصاَب (ِسيَ اَلٍء َحىتَّ ميُْ ََلْ ُتِصْبُه َفْجَأُة بَ  َمرَّاتٍ  قَاهَلَا ِحنَي ُيْصِبُح َثاَلث ُيْصِبَح، َوَمنْ 
َع ِمْنُه احلَِْديَث يـَْنظُُر ِإلَْيِه فـََقاَل َلُه:  َما َلَك )َأاَبَن ْبَن ُعْثَماَن اْلَفاِلُج َفَجَعَل الرَُّجُل الَِّذي مسَِ

                                                            

 8/70، 6320، رقم احلديث: 8انظر ص صحيح البخاري،مصدر سابق:  83
دار إحياء الكتب ، )حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجه ،وماجة اسم أبيه يزيد، أبو عبد هللا حممد بن يزيد ،القزويين 84

 1/253(، فيصل عيسى البايب احلليب -العربية
 3/1357، 1731، رقم احلديث: 14انظر ص صحيح مسلم،مصدر سابق:  85
 4/1728، 2202، رقم احلديث: 14انظر ص صحيح مسلم،مصدر سابق:  86
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لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، تـَْنظُُر ِإيَلَّ؟ فـََواّلِلَِّ َما َكَذْبُت َعَلى ُعْثَماَن َواَل َكَذَب ُعْثَماُن َعَلى النَّيبِّ صَ 
 87(َوَلِكنَّ اْليَـْوَم الَِّذي َأَصاَبيِن ِفيِه َما َأَصاَبيِن َغِضْبُت فـََنِسيُت َأْن أَُقوهَلَا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَأنَّ النَّيبَّ صَ  رضي هللا عنهما َعِن اْبِن ُعَمرَ : يت القبعند إدخال امل /10  لَّى اّلِلَّ
 88(َسلَّمَ ِبْسِم اّلِلَِّ َوَعَلى ُسنَِّة َرُسوِل اّلِلَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ )َكاَن ِإَذا َوَضَع اْلَميَِّت يف اْلَقْبِ قَاَل: 

ُ َعْنُه َوُأيتَ ِبَدابٍَّة كوب الدابةعند ر  /11 : َعْن َعِليِّ ْبِن رَبِيَعَة، قَاَل: َشِهْدُت َعِليًّا َرِضَي اّلِلَّ
احْلَْمُد "، فـََلمَّا اْستَـَوى َعَلى َظْهرَِها قَاَل: "ِبْسِم اّلِلَِّ "ِلرَيَْكبَـَها، فـََلمَّا َوَضَع رِْجَلُه يف الرَِّكاِب قَاَل: 

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇڇ  ڇ       ڍ    ڃ  چ ، مُثَّ قَالَ "ّلِلَِّ 

ُ َأْكَبُ "َثاَلَث َمرَّاٍت مُثَّ َقاَل:  "احلَْْمُد ّلِلَِّ "، مُثَّ قَاَل: 89چڍ َثاَلَث َمرَّاٍت مُثَّ قَاَل: " اّلِلَّ
نُوَب ِإالَّ أَْنتَ " مُثَّ َضِحَك َفِقيَل اَي  "،ُسْبَحاَنَك ِإيّنِ ظََلْمُت نـَْفِسي فَاْغِفْر يل، فَِإنَُّه اَل يـَْغِفُر الذُّ

رَأَْيُت النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََعَل َكَما "أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، ِمْن َأيِّ َشْيٍء َضِحْكَت؟ قَاَل: 
، ِمْن َأيِّ َشْيٍء َضِحْكَت؟ قَاَل:  "،فـََعْلتُ  َك يـَْعَجُب ِإنَّ َربَّ )مُثَّ َضِحَك فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اّلِلَِّ

نُوَب َغرْيِي  .90(ِمْن َعْبِدِه ِإَذا قَاَل اْغِفْر يل ُذنُويب يـَْعَلُم أَنَُّه اَل يـَْغِفُر الذُّ
َعِليِّ ْبِن َأيب من حديث اه الرتمذي وصححه األلباين رمحه هللا رو  ِعْنَد دخول اخلالء ملا /12

ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اّلِلَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ طَاِلٍب َرِضَي اّلِلَّ رْتُ َما َبنْيَ َأْعنُيِ اجلِْنِّ : "سَ َصلَّى اّلِلَّ
يف  اْلُمَناِويُّ رمحه هللا لقا ،91"ِبْسِم اّلِلَّ  :َوَعْورَاِت َبيِن آَدَم ِإَذا َدَخَل َأَحُدُهْم اخلَْاَلَء َأْن يـَُقولَ 

تَنا الشَّاِفِعيَّة  ،َتْسَتِطيع اجلِّْن فكهأِلَن امْسه كالطابع على بين آدم َفاَل " التيسري: قَاَل بعض أَِئمَّ
 92ا.ه "ووقوفاً َمَع ظَاهر َهَذا اخلََْب  ؛َواَل يزِيد الرَّمْحَن الرَِّحيم أِلَن اْلمحل لَْيَس حَمل ذكر

  مستعان.ايت وهللالب وابجلملة فإن البسملة مندوبٌة جللب البكات وطلب اخلريات من رب ا

                                                            

 4/323، 5088، رقم احلديث: 11انظر ص أيب داود، سننمصدر سابق:  87
 3/34، 3213، رقم احلديث: 11انظر ص سنن أيب داود،مصدر سابق:  88
 14-13القرآن الكرمي، سورة الزخرف، اآلية:  89
 3/34، 2602، رقم احلديث: 11انظر ص سنن أيب داود،مصدر سابق:  90
  2/5503، 606، رقم احلديث: 9انظر ص سنن التمذي،مصدر سابق:  91
التيسري بشرح ، زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري، املناوي  92

 2/56(  م1988 -هـ1408، )الرايض: مكتبة اإلمام الشافعي، 3ط ،اجلامع الصغري
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 اخلامتة
 

هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وأصلي وأسلم على نبينا حممد بن عبدهللا  احلمد 
 وعلى آله وصحابته أمجعني..    مث أما بعد..

مع ختام هذا البحث اتضح لنا جليًّا أن البسملة أمر مشروع يف ديننا احلنيف، شرعه لنا ربنا 
 عليه وسلم يف تعامالته. يف كتابه الكرمي، وانتهجه نبينا حممد صلى هللا

لذا كان لزاًما على كل مسلم حمبٍّ لربه جل جالله ومتبٍع لنبيه صلى هللا عليه وسلم؛ أن ُيكِثر 
من ذكر اسم هللا سبحانه وتعاىل يف كل موطٍن يصلح لذلك، وحىت حتلَّ بنا البكات، ونناَل 

ولنعلمها ألهلينا رفيع الدرجات من فاطر األرض والسماوات؛ فلنحرص على التسمية، 
 وأبنائنا ولننشرها يف جمتمعاتنا.

وهللَا أسأل أن جيعل أعمالنا خالصًة لوجهه الكرمي وأن جيعلنا مّمن يستمعون القول فيتبعون 
ران خلدمة هذا الدين احلنيف..  أحسنه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصاحل، وأن ُيسخِّ

 واحلمد هلل أواًل وآخًرا
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 م وابرك وأنعم على نبينا حممٍد وعلى آله وصحابته أمجعني.وصلى هللا وسل

 

 

 

 

 املراجع

أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم ، ابن البيع /1
 حتقيق: مصطفى عبد القادر ،املستدرك على الصحيحني ،الضيب الطهماين النيسابوري

 م(1990 -ه1411، العلميةدار الكتب ، )بريوت: 1، طعطا
البدر املنري  املصري، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي ابن امللقن، /2

مصطفى أبو الغيط وعبد هللا حتقيق:  ،يف ختريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبري
 -هـ1425 ،دار اهلجرة للنشر والتوزيع، )الرايض: 1، طبن سليمان وايسر بن كمال

 (م2004
أشرف على  ،رمحه هللا ابن ابز جمموع فتاوى العالمة بن عبدهللا، عبد العزيز، بن ابزا /3

 .مجعه وطبعه: حممد بن سعد الشويعر
أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة ابن قدامة املقدسي،  /4

 (م1968 -هـ1388 ،مكتبة القاهرة) املغين، اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي،
إعالم املوقعني عن  ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد َشس الدينابن قيم اجلوزية،  /5

، دار الكتب العلمية، )بريوت: 1، طحتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم ،رب العاملني
 (م1991 -هـ1411

زاد املعاد يف هدي  ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد َشس الدين ،ابن قيم اجلوزية /6
 (م1994 -هـ1415 مؤسسة الرسالة، )بريوت: 27ط ،خري العباد
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معرفة  ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي /7
 -هـ1412 ،ر قتيبةدا، )دمشق: 1، طعبد املعطي أمني قلعجي حتقيق: ،السنن واآلاثر

 (م1991
حممد بن مكرم بن على أبو الفضل مجال الدين ابن منظور األنصاري ي، اإلفريق /8

 ه(1414، )بريوت: دار صادر، 3ط ،لسان العربي، الرويفع
اجلامع املسند الصحيح املختصر من  ،حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا، البخاري اجلعفي /9

 ،حممد زهري بن انصر الناصرحتقيق:  ،وسلم وسننه وأايمه أمور رسول هللا صلى هللا عليه
 ه( 1422، دار طوق النجاة، )1ط

سنن  ،حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك أبو عيسى الرتمذي، /10
، إبراهيم عطوة عوضحممد فؤاد عبد الباقي وَ أمحد حممد شاكر وَ  حتقيق وتعليق: ،التمذي

  (م1975 -هـ1395، عة مصطفى البايب احلليبشركة مكتبة ومطب، )مصر: 2ط
حترير »لتحرير والتنوير ا ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور، لتونسيا /11

الدار التونسية ، ط )تونس: «املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد
 ه(1984،للنشر
عبد السالم  حتقيق: ،حكام القرآنأ احلنفي، أمحد بن علي أبو بكر الرازياجلصاص،  /12

 (م1994 -هـ1415 ،دار الكتب العلمية، )بريوت: 1، طحممد علي شاهني
أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن ، الدارقطين /13

 شليب،حسن عبد املنعم وَ وضبط: شعيب االرنؤوط،  حتقيق، سنن الدارقطين ،دينار البغدادي
 (م2004 -هـ1424مؤسسة الرسالة، ، )بريوت: 1، طأمحد برهوموَ عبد اللطيف حرز هللا وَ 

دار اإلرشاد ، )محص: 4ط ،إعراب القرآن وبيانه ،حميي الدين بن أمحد مصطفى، درويش
 (ه1415، دار ابن كثريبريوت:  -، دمشقللشئون اجلامعية

، 2، طيف العقيدة والشريعة واملنهج التفسري املنري، وهبة بن مصطفى .د الزحيلي، /14
 (هـ 1418 ،دار الفكر املعاصر)دمشق: 

السجستاين، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي، 
 سنن أيب داوود، حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد، )بريوت: املكتبة العصرية(
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اجمليد يف إعراب القرآن  ،هيم بن حممد بن إبراهيم القيسيإبرابرهان الدين  ،السََّفاُقِسي /15
 (ه1430، دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، )1، طحامت صاحل الضامنحتقيق: ، اجمليد
حممد أبو الفضل حتقيق:  ،اإلتقان يف علوم القرآن ،عبد الرمحن بن أيب بكرالسيوطي،  /16

 (م1974 -هـ1394، اهليئة املصرية العامة للكتاب، )إبراهيم
مسند اإلمام أمحد  ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد ،الشيباين /17

عبد هللا بن عبد احملسن  .عادل مرشد، إشراف: د -: شعيب األرنؤوطحتقيق ،بن حنبل
 (م2001 -هـ1421، مؤسسة الرسالة، )1، طالرتكي

مكتبة ، )دمشق: 3ط ،آايت األحكام روائع البيان تفسريالصابوين، حممد علي،  /18
 (م1980 -هـ1400، الغزايل

، )مكة املكرمة: 1ط ،أحكام األضحية والذكاةالعثيمني، حممد بن صاحل بن حممد،  /19
 م(1992 -ه1412دار الثقة للنشر والتوزيع، 

، )دار ابن 1ط ،الشرح املمتع على زاد املستقنع، حممد بن صاحل بن حممد العثيمني، /20
 ه(1428-1422اجلوزي، 

العجاب يف بيان ، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر، العسقالين /21
  ، )دار ابن اجلوزي(عبد احلكيم حممد األنيسحتقيق:  ،األسباب

فتح الباري شرح صحيح  ، رمحه هللا أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل، العسقالين /22
 ه(1379دار املعرفة، )بريوت: البخاري

 ،التبيان يف إعراب القرآن، أبو البقاء عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا، العكبي /23
 (عيسى البايب احلليب وشركاه، )دار: ق: علي حممد البجاوييقحت

 الفتوحات الرابنية بشرح األذكار النووية /24
لبدور الزاهرة يف القراءات العشر ا ،عبد الفتاح بن عبد الغين بن حممدلقاضي، ا /25

 (دار الكتاب العريب)بريوت:  ،املتواترة من طريقي الشاطبية والدُّرة
= الفروق، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي القرايف، /26

 )عاَل الكتب( ،أنوار الربوق يف أنواء الفروق
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، تفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري البصري مث الدمشقي ،القرشي
 ه(1419، دار الكتب العلمية، )بريوت: 1، طحممد حسني َشس الدينحتقيق: 

أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي َشس ، القرطيب /27
، 2، طإبراهيم أطفيشحتقيق: أمحد البدوين وَ ، القرآناجلامع ألحكام  ، رمحه هللا الدين

 (م1964 -هـ1384 دار الكتب املصرية )القاهرة:

حتقيق: ، سنن ابن ماجه ،أبو عبد هللا حممد بن يزيد، وماجة اسم أبيه يزيد ،القزويين /28
 (فيصل عيسى البايب احلليب -دار إحياء الكتب العربية، )حممد فؤاد عبد الباقي

 ،عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي ،رداويامل /29
 (دار إحياء الرتاث العريب، )2ط ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف

زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفني بن علي بن زين ، املناوي  /30
، )الرايض: مكتبة 3ط ،التيسري بشرح اجلامع الصغري، العابدين احلدادي مث املناوي القاهري

 (م1988 -هـ1408اإلمام الشافعي، 

املسند الصحيح املختصر بنقل ، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشرييالنيسابوري،  /31
، حممد فؤاد عبد الباقيحتقيق:  ،العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 (ث العريبدار إحياء الرتا)بريوت: 
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