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 .  أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى ، العالمين رب هللا الحمد

 ِإلَه ولَا جدك، وتَعالَى اسمك، وتَبارك وبِحمدك، اللَّهم سبحانَك: "  يقوُل ثم:  تعالى اهللا رحمه المؤلف قال����
كرغَي  .  " 

 وسلم علي هللا صلى النبي عن ثابتة ، كثر أو صيغ خمس حوالي ، لالستفتاح أدعية عدة هنالك أن سابقا أخذنا
 عائشة وحديث) خطاياي وبين بيني باعد اللهم( هريرة أبي حديث ومثل) وجهي وجهت( علي حديث مثل ،

 أهل بين خالف فيها وقع المسألة هذه ؟ أفضل األدعية هذه أي) اسمك وتبارك ، وبحمدك اللهم سبحانك( وعمر
 :  عليهم اهللا رحمة العلم

 وذهب" جدك وتعالى ، اسمك وتبارك ، وبحمدك اللهم سبحانك" هو تفتاحاالس أدعية أفضل أن:  األول القول
 أبي ورأي ، إسحق ورأي ، الثوري رأي وهو ، مسعود وابن عنهما اهللا رضي وعلي ، الخطاب بن عمر إليه

 أهل عند العمل وعليه: ( المنذر ابن وقال، اهللا رحمه اإلسالم شيخ اختيار وهو ، الحنابلة مذهب وهو ، حنيفة
 :  منها ، مرجحات لعدة الدعاء هذا ورجحوا ،) وغيرهم التابعين من العلم

 نوع وفيها ، دعاء فيها األدعية من وغيره ، وجل عز الرب على ثناء فهو ، محض ذكر االستفتاح هذا أن •
 .  آخره حتى أوله من محض ذكر هذا لكن ، ذكر

 .  القرآن بعد الذكر أفضل هي التي ، الصالحات الباقيات على اشتمل قد أنه •

 .  القرآن من وهي" جدك وتعالى اسمك تبارك" فيه أن •

 .  به ويستفتح ، به يجهر كان ، عنه اهللا رضي عمر أن •

 .  عليه الناس أقره لما ، وذكر ثناء أنه ولوال ، به يجهر كان عنه اهللا رضي عمر أن •

 ، مسلم صحيح في هذا) وجهي وجهت: ( فمثال ، به وعلمنا نقله في غيره وفضيلة ، ذاته في فضيلته أن •
 الدارقطني عند هو وإنما ، الصحيحين في ليس الحديث هذا ، الصحيحين في) خطاياي وبين بيني باعد(

 شيخ وقال ، الراوي لبابة أبي بن عبدة وبين ، عمر بين منقطع ضعيف مسلم في والذي ، عمر على موقوفا
 الصالة عليه النبي عهد في كان الذكر وهذا ، به علمنا طريق في لهفض الذكر هذا غير:  وغيره اإلسالم
 في نقلها قبل تستوي كلها ، الذكر وهذا الصحيحين في ما عندنا إن أي ، نقله قبل ثابت ففضله ، والسالم

 .  إلينا ينقل أن قبل ثابتة ففضيلته ، والسالم الصالة عليه النبي زمان في كانت أنها

 واختاره  ، علي رأي وهو ، عنه اهللا رضي علي حديث في جاء ما االستفتاح أدعية أفضل أن:  الثاني القول
 .  ورجحوه هبيرة وابن كاآلجري الحنابلة بعض واختاره ، الشافعية مذهب وهو ، المنذر ابن

 :  األدلة
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��و���[ لقا ، الصالة إلى قام إذا كان ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنه اهللا رضي علي حديث -١���و

 العلماء عليها حكم الزيادة وهذه ، "المكتوبة الصالة إلى قام إذا ": الترمذي أبوداود وزاد ، مسلم صحيح في ..]
 أحمد اإلمام وجزم ، الذكر هذا يعني ، الليل صالة على الناس احتمله ما إن:  البزار قال ولهذا ؛ شاذة بأنها

 ال:  يقولون فالعلماء ، المكتوبة في النهار صالة في قرأه اإلنسان أن لو لكن ، الليل صالة في أنه اهللا رحمه
 .  الليل قيام في األصل في لكنه ، به بأس

 اللهم سبحانك( ب فأتي ، اهللا رحمه اإلسالم لشيخ آخر اختيار وهذا ، جميعا بها يأتي أنه:  الثالث القول
 ، موضع في الشيخ واختاره ، أحيانا وبذاك أحيانا ابهذ يأتي أنه:  آخر اختيار وله) وجهي وجهت( و) وبحمدك
 حديث يرجح عثيمين ابن الشيخ كان وإن ، جميعا اهللا رحمهم عثيمين ابن شيخنا واختاره ، المرداوي وصوبه

 الترجيح أن الدرس هذا في عرفنا وقد ، اإلسناد بسبب له وترجيحه) خطاياي وبين بيني باعد اللهم( هريرة أبي
 ال ، ذاته في فضيلته) وبحمدك اللهم سبحانك(و ، الذاتية بفضيلته يكون إنما الترجيح وأن ، له وجه ال باإلسناد

 . إسناده في

 :  الراجح

 وهذا ، بهذا وأحيانا ، بهذا أحيانا فيأتي ، ينوع أنه:  وهو ، األخير االختيار في اإلسالم شيخ إليه ذهب ما هو
 ، تنسى فال لألذكار وضبطا ، اإلنسان من سمع إذا للغير وتعليما ، ةللسن حفظا ذلك في أن:  كثيرة فوائد فيه

 وأما ، بمعناه يشعر وال يردده فإنه ، صالته به يفتتح معين ذكر على تعود إذا اإلنسان فإن ، للقلب وحضورا
 .  االستفتاحات هذه في يقول ما سيستحضر فإنه ينوع كان إذا

 .  يستعيذُ ثم:  قال ثم����

 " .الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ" يقول ثم:  أي

 :  االستعاذة صيغة


	    �َ�ِ�َ��َ�ِ�َ��َ�ِ�َ��َ�ِ�َ�{{{{ ،" الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ" بقوله يستعيذ أنه على:  العلم أهل جماهيرْ�	َ�	
ْ�	َ�	
ْ�	َ�	
ْ�	َ�    	���ُ�ْ��	���ُ�ْ��	���ُ�ْ��	���ُ�ْ��    ْ���َ����َ�ْ���َ����َ�ْ���َ����َ�ْ���َ����َ�    ��ّ���ِ���ّ���ِ���ّ���ِ���ّ���ِ�    
	�� 	�� 	�� 	��     ِ��َ!�"#$��ِ��َ!�"#$��ِ��َ!�"#$��ِ��َ!�"#$��    ِ%"ِ&#��ِ%"ِ&#��ِ%"ِ&#��ِ%"ِ&# .  لآلية ؛ والحنابلة الشافعيةو الحنفية مذهب هذا }}}}��

 ، ونفثه ونفخه همزه من ، الرجيم الشيطان من ، العليم السميع باهللا أعوذ:  يقول أنه أحمد اإلمام عن وجاء 
 .  سعيد أبي حديث من داود وأبي أحمد اإلمام عند مروي وهذا

 اهللا إن ، الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ:  يقولون كانوا أنهم ، وطائفة والحسن والثوري أحمد اإلمام عن ونقل
ِ���)��    �َ����َ���ْ�َ����َ���ْ�َ����َ���ْ�َ����َ���ْ{{{{ العليم السميع هو���(���ِ���(���ِ���(���ِ�    )�(*ِ+)�(*ِ+)�(*ِ+)�(*ِ+    	,)-	,)-	,)-	,)-    )."�/#0��)."�/#0��)."�/#0��)."�/#0��    %"��	��ْ�%"��	��ْ�%"��	��ْ�%"��	��ْ� { { { {....        
 ) . فحسن استعاذ وكيفما،  واسع كله وهذا:(  قدامة ابن قال

  .  والمحدثون والفقهاء ، القراءات أهل عنها الكالم في يشترك ، هذه غير أخرى استعاذات وهناك
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 :  الصالة في الستعاذةا

 الشيطان من باالستعاذة صالته يبتدئ إنه أي" ويستعيذ" يقول المؤلف ؟ ال أو صالته في  اإلنسان يستعيذ هل
 :  فيها مختلف المسألة هذه ، الرجيم

 لشيطانا من باهللا يستعيذ فإنه ، يقرأ أن اإلنسان أراد فإذا ، الصالة بدء في مستحبة االستعاذة أن:  األول القول
 واسحاق والثوري سيرين وابن الحسن رأي فهو عليهم اهللا رحمة العلم أهل جماهير رأي وهذا ، الرجيم

 .  والحنابلة والشافعية الحنفية مذهب هوو ، واألوزاعي

 . رواية في والحنابلة ، حزم وابن عطاء به قال ، واجبة االستعاذة أن:  الثاني القول

 : األدلة


	    �َ�ِ�َ��َ�ِ�َ��َ�ِ�َ��َ�ِ�َ�{{{{ وتعالى تبارك اهللا قول -األول الدليلْ�	َ�	
ْ�	َ�	
ْ�	َ�	
ْ�	َ�    	���ُ��ْ�	���ُ��ْ�	���ُ��ْ�	���ُ��ْ�    ْ���َ����َ�ْ���َ����َ�ْ���َ����َ�ْ���َ����َ�    ���ّ��ِ����ّ��ِ����ّ��ِ����ّ��ِ�    	�� 	�� 	�� 	��     ِ��َ!�"#$��ِ��َ!�"#$��ِ��َ!�"#$��ِ��َ!�"#$��    ِ%"ِ&#��ِ%"ِ&#��ِ%"ِ&#��ِ%"ِ&# اإلنسان فيستعيذ }}}}��
 . داخلها أو ، الصالة خارج يقرأ كان سواء ، قراءته بدء في

 يستفتح الصالة لىإ قام إذا كان ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنه اهللا رضي سعيد أبي عن -الثاني الدليل
 داود وأبو أحمد اإلمام رواه" ونفثه ونفخه همزه من ، الرجيم الشيطان من العليم السميع باهللا أعوذ" يقول ثم

 ولهذا ؛ إسناده أبي يحمد لم:  حنبل بن أحمد بن اهللا عبد عنه قال ، معلول إسناده الحديث وهذا ، والترمذي
 ذلك بعد ثم ، يستفتح يبدأ ، وسلم عليه اهللا صلى كان أنه:  ظاهر داللاالست ووجه ، العلم أهل من طائفة ضعفه
 . سنة فاالستعاذة ، الذكر هذا يقول

 .  الشيطان نخز أو الجنون الهمز) : همزه من(

 .  الكبر) : ونفخه(

 .  الشعر) : ونفثه(

 في ، واحدة قاعدتهم مالكيةوال ، المالكية إليه وذهب ، الصالة في مشروعة غير االستعاذة أن:  الثاني القول
 .  اهللا شاء إن وستأتي البسملة ثم االستعاذة ثم االستفتاح

 :  األدلة

 بكر وأبا ، وسلم عليه اهللا صلى النبي إن" قال ، عنه اهللا رضي أنس حديث من ، الصحيحين في ثبت ما -١
 وعمر بكر وأبو النبي كان إذا:  فقالوا """"}}}}���	�8�9	���	�8�9	���	�8�9	���	�8�9	    567567567567    4ِ4ِ4ِ4ِ    �2/3(�2/3(�2/3(�2/3({{{{ بـ الصالة يستفتحون كانوا ، وعثمان وعمر

�)��    �2/3(�2/3(�2/3(�2/3({{{{ بـ صالتهم يستفتحون وعثمان����(�����(�����(� وال ، يستعيذون وال يستفتحون يكونوا لم أنهم فمعناه} } } } ���	�89	���	�89	���	�89	���	�89	    567567567567    ��
 .  مباشرة الحمد في يشرعون كانوا وإنما ، يبسملون

 شيئا يقولون يكونوا لم أنهم على يدل ال وهذا ، القراءة استفتاح االستفتاح بهذا المراد بأن:  عليهم يجاب ولكن 
 .  وبسملة واستعاذة استفتاح دعاء من ، القراءة قبل

 :  الراجح
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   .  االستحباب سبيل على ، القراءة بدء عند اإلنسان يستعيذ أن السنة من وأن ، األول القول هو
 .   سرا يبسمُل ثم:  قال����

 الماضي الزمن في ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل بين خالف فيها وقع التي ، الكبرى المسائل من البسملة
 المتقدمون ، كبيرة كتابات فيها وكتبوا ، خاصةً تآليفَ العلم أهل فيها ألف التي المسائل من وهي ، والحاضر

 الفرقة مسائل من البسملة تكون أن ينبغي ال أنه:  معناه كالما وقال اإلسالم شيخ ذكرها ، والمتأخرون
 ينكر أال له ينبغي جهر فمن ؟ ال أو بالبسملة يجهر هل:  اختلفوا عليهم اهللا رحمة العلماء ألن ؛ واالختالف

 يبدع أال له ينبغي الجهر مشروعية ير ولم يجهر لم من وكذلك ، يفسقه وال يبدعه وال ، يجهر لم من على
 تنازع موضع المسألة هذه كانت الشديد ولألسف ، خالفية مسألة فهي ، منهجه في يتكلم وال ، يفسقه وال اآلخر

 بالخالف اإلنسان عطن يضيق إنما:  قلت أن وسبق ، والحاضر الماضي الزمن في واختالف فرقة وموضع ،
 قضايا اإلنسان سمار إذا أما ، عليهم اهللا رحمة العلماء بين الخالف لمسائل وممارسة دربة له ليس كان إذا

 صدره يضيق ال فإنه ، االستدالل وطرق ، النصوص من الداللة أوجه وانتزاع ، العلم أهل بين االختالف
 له وليس وجه له ليس االختالف كان إذا ذلك يكون إنما ، وجه له االختالف كان إذا ، الحاصل لالختالف

 وسلم عليه اهللا صلى النبي صحابة كان ولذلك ، اإلنكار له وينبغي ، اإلنسان صدر يضيق هنا نعم ، مسوغ
 اهللا صلى النبي يعنف لم ذلك ومع ، حكما الدليل من استنبطت طائفة كل ، الدليل من ويستنبطون ، يختلفون

 أن منهم واحد كل رأى بل ، األخرى الطائفة طائفة تعنف ولم ، عليهم ينكر ولم ، منهم طائفة ، وسلم عليه
 والذي ، متعددا وليس ، واحدا النهاية في الحق كان وإن ، ينبغي الذي وهذا ، وابص وعلى هدى على اآلخر

 الصحابة صالة قصة في كما ، واحد أجر فله أخطأ ومن ، أجران فله أصاب من لكن ، واحدا الحق يصيب
 .  قريظة بني في العصر عنهم اهللا رضي

 :  البسملة مسائل

 .  ؟ ال أم قرآنال من آية البسملة هل:  األولى المسألة

 :  قولين على هذا في العلماء اختلف

 والشافعية الحنفية مذهب فهو ، العلم أهل جمهور إليه وذهب ، القرآن من آية البسملة أن: األول القول
 .  والحنابلة

 :  األدلة

 حتى ةالسور فصل يعرفال وسلم عليه اهللا صلى النبي نكا " عنهما اهللا رضي عباس ابن عن -األول الدليل
 بنزول فالتعبير ، كثير وابن الذهبي صححه بإسناد ، داود أبو رواه" ) الرحيم الرحمن اهللا بسم( عليه لتنز

 .  اهللا كتاب من آية أنها على يدل البسملة
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 العشور من ، شيء كل من القرآن جردوا والسلف الصحابة فإن ، عنهم اهللا رضي الصحابة فعل - الثاني الدليل
 بل ، القرآن خط عن البسملة خط يغيروا ولم ، وجل عز اهللا وكالم ، البسملة إال فيه يبقوا فلم ، والكتابات

 .  تعالى اهللا كالم من آية اعتبروها فهم ، تماما القرآن كخط خطها جعلوا

 في والحنابلة ، اهللا رحمهم المالكية إليه وذهب ، وجل عز اهللا كتاب من آية ليست البسملة أن:  الثاني القول
 عز اهللا كتاب من آية ليست البسملة أن : الطحاوي قول وهو،  كاألوزاعي العلم أهل بعض هواختار ، رواية
 .  وجل

 بدليل ثابتة وليست ، بظن ثابتة والبسملة ، والتواتر القطعي بالعلم يثبت وإنما ، بالظن يثبت ال القرآن ألن -١
 .  اهللا المك من ليست أنها على يدلك وهذا ، تواتر أو قطعي

 كابرا المسلمون نقلها ، معه البسملة ونقلت ، نقل قد القرآن إن:  يقال بأن:  هذا االستدالل عن يجاب أن ويمكن
 ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عهد من ، البسملة من نقٌل يخُل ولم ، البسملة من مصحف يخل فلم ، كابر عن
 .  نقلت لما ، وجل عز اهللا كالم من ليست البسملة نتكا ولو ، السور مع تنقل فالبسملة ، اليوم إلى

 :  الراجح

 .  وتعالى تبارك اهللا كالم من آية البسملة أن

 مما هذا ؟ التوبة سورة إال ، سورة كل بدء في تكون مستقلة آية إنها أم ؟ السورة أول من آية البسملة هل
 :  قولين على ، عليهم اهللا رحمة العلماء فيه اختلف

 ، منها ليست البسملة فإن ، براءة سورة إال سورة كل بدء عند تكون ، مستقلة آية البسملة أن:  األول القول
	    *َ=#ْ�>	�*َ=#ْ�>	�*َ=#ْ�>	�*َ=#ْ�>	�    *َ;��(*َ;��(*َ;��(*َ;��(    +ِ*)�+ِ*)�+ِ*)�+ِ*)�{{{{ يقول تعالى اهللا ألن ؛ الكرام الصحابة ألثبتها منها كانت ولوْ>?���	ْ>?���	ْ>?���	ْ>?���    �(*ِ+	@�(*ِ+	@�(*ِ+	@�(*ِ+	@    )�َ�)�َ�)�َ�)�َ�    	�,ُA���	;َ�	�,ُA���	;َ�	�,ُA���	;َ�	�,ُA���	;َ�{{{{ ، وذهب 
 ؛ المسألة بهذه لهم شأن ال المالكية - والحنابلة الحنفية مذهب فهو ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور إليه

 .  كالمه من مواضع في اإلسالم شيخ القول هذا واختار – اهللا كتاب من أنها يرون ال ألنهم

 :  األدلة

:���&"�%�א��$�#"ل[ يقول وسلم عليه اهللا صلى النبي سمعت" قال عنه اهللا رضي هريرة أبا أن -األول الدليل

�
 رواه ]..}א�6&4"�;
�7ن�9:4��4���7$8א�456ْ
د2{�#"ل��1ذא�،�	/ل�
"���&*د��،��(-�ن�,*د��و*�ن�*����א�()'�#	
 .  الرحيم الرحمن اهللا بسم:  وسلم عليه اهللا صلى النبي يقل ولم ، مسلم

 رجل في شفعت ، آية ونثالث سورةٌ[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنه اهللا رضي هريرة أبي عن -٢
:  يقل ولم ، وغيره األلباني صححه بإسناد ، داود وأبو أحمد اإلمام رواه] الْملْك بِيده الَّذي تَبارك:  له غفر حتى
 اهللا بسم:  وسلم عليه اهللا صلى النبي لقال ، السورة من آية البسملة كانت ولو ، الرحيم الرحمن اهللا بسم

 .  الْملْك بِيده الَّذي تَبارك.   الرحيم الرحمن
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 خالف فبِال الفاتحة أما ، اهللا رحمهم الشافعية إليه وذهب ، سورة كل أول من آية البسملة أن:  الثاني القول
 .  عندهم المذهب فهو الفاتحة غير وأما ، عندهم

 :  األدلة

 ِإذْ َأظْهرِنَا، بين يومٍ ذَاتَ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى هاللَّ رسوُل بينَا قال ، عنه اهللا رضي أنس عن -األول الدليل
 بِسمِ{: فَقَرَأ سورةٌ، آنفًا علَيّ ُأنْزِلَتْ«: قَاَل اللَّه؟ رسوَل يا َأضحكَك ما: فَقُلْنَا متَبسّما، رْأسه رفَع ثُمّ ِإغْفَاءةً َأغْفَى

اللَّه حّنِالريمِ محِّإنَّا  الر نَاكطَيَأع ثَرلِّ  الْكَوفَص بِّكِلر رانْحو ِّإن َئكشَان وه تَربسم( فقال ، مسلم أخرجه }الَْأب 
 ..) .  الرحيم الرحمن اهللا

���	    /ْ��F�*�َGF�*�َGF�*�َGF�*�َG	��/ْ	��/ْ	��/ْ	     5�	 5�	 5�	 5�	    �	��D��E	��D��E	��D��E	<�"َC�    �D��E	�<�"َC�َB	�<�"َC�َB	�<�"َC�َB	�Bَ    @	��2َ�َ@	��2َ�َ@	��2َ�َ@	��2َ�َ{{{{ وتعالى تبارك اهللا قول في " عباس ابن عن -الثاني الدليلُ��ْ�	@	���ُ��ْ�	@	���ُ��ْ�	@	���ُ��ْ�	@    	%"�A	��ْ�	%"�A	��ْ�	%"�A	��ْ�	%"�A	��ْ� { { { {
 الشافعي اإلمام رواه"  الرحيم الرحمن اهللا بسم:  قال ؟ السبعة أينف:  عباس البن قيل ، الكتاب فاتحة:  قال

 .  ضعيف رجل إسناده ففي ، عباس ابن عن يثبت ال األثر هذا لكن ، والبيهقي

 :  الراجح

 ، هريرة أبي حديث عليه يدل وهذا ، سورة كل من آية وليست ، وجل عز اهللا كتاب من مستقلة آية البسملة أن
��א�()'�#	
�:��و�&"�%��*"�>�א��$�#"ل[ وسلم عليه اهللا صلى قوله في ، واضح صريح نص فهو��*�

 من السورة بداية أن على يدل وهذا ]..}א�6&4"�;
�7ن�9:4��4���7$8א�456ْ
د2{�א�&*د�#"ل��1ذא�،��(-�ن�,*د��و*�ن
 الْعالَمين رب للّه الْحمد.  الرحيمِ الرحمنِ اللّه بِسمِ{ وتعالى تبارك اهللا لقال ، منها البسملة كانت ولو) هللا الحمد(

 { . 

 .  ؟ الصالة في البسملة تشرع هل:  مسألة

 :  قولين على خالف فيها المسألة هذه

 أول في - سيأتي هذا ألن ، مستحبة وال واجبة نقل لم -  القراءة بداية في مشروعة البسملة أن:  األول القول
 أنها إلى والحنابلة الشافعية وذهب ، والحنابلة والشافعية الحنفية مذهب فهو ، الجمهور إليه وذهب ، الفاتحة

 .  سورة كل بدء في مشروعة

 :  األدلة

}  الْكَوثَر َأعطَينَاك ِإنَّا.  الرحيمِ لرحمنِا اللّه بِسمِ{ قال ، الكوثر سورة قراءة في ، أنس حديث -األول الدليل
 خارج في قرأها قد هو نعم) الرحيم الرحمن اهللا بسم( بـ القراءة بدأ ، وسلم عليه اهللا صلى فالنبي:  قالوا

 .  الصالة داخل الفاتحة قراءة عليها فلتُقَس ، الصالة

��0ِ%ِ{{{{ فقرأ ، عنه اهللا رضي هريرة أبي راءو صليت" قال ، المجمر نعيم عن -الثاني الدليلِ%�0ِ�ِ%�0ِ�ِ%�0ِ�    ��ّ�����ّ�����ّ�����ّ���    ِ�	/�H#��ِ�	/�H#��ِ�	/�H#��ِ�	/�H#��    
ِ%"�H#��ِ%"�H#��ِ%"�H#��ِ%"�H#" وسلم عليه اهللا صلى اهللا برسول صالة ألشبهكم إني ؛ بيده نفسي والذي:  قال ثم ، القرآن بأم قرأ ثم }}}}��

 صالة الناس أشبه أنه باهللا أقسم هريرة فأبو ، صحيح بإسناد والحاكم} مذكور غير{خزيمة وابن النسائي اهرو
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 الفاتحة أول في البسملة قراءة مشروعية على يدل مما ؛ البسملة قرأ قد وهو ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا برسول
 .  

 وابن عباس وابن عمر وابن هريرة وأبي وعلي عمر عن:  الصحابة من عدد عن مروي أنه: الثالث الدليل
 .  أجمعين عنهم اهللا رضي الزبير

 ، اهللا رحمهم المالكية إليه وذهب ، الفاتحة بدء وفي السورة بداية في مشروعة غير البسملة أن:  الثاني القول
 رحمه مالك ماماإل رأى ما رأوا فإنهم ، وغيره األوزاعي منهم ، به وأخذوا القول هذا اختاروا السلف وبعض

 فهو ، ) الناس أدركت وعليه ، السنة وهي (: يقول اهللا رحمه مالك واإلمام ، البسملة مشروعية عدم من ، اهللا
) الرحيم الرحمن اهللا بسم( يقرؤون ال وأنهم ، األمر هذا على يزالون ال الناس وأن ، الناس عمل إلى هذا ينسب

 . 

 :  األدلة

 وفي - وعثمان وعمر بكر وأبي ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خلف صليت" قال ، أنس عن -األول الدليل
) الرحيم الرحمن اهللا بسم( يذكرون وال }}}}���	�8�9	���	�8�9	���	�8�9	���	�8�9	    567567567567    4ِ4ِ4ِ4ِ    �2/3(�2/3(�2/3(�2/3({{{{ بـ القراءة يفتتحون نوافكا – وعلي:  بعضها

 .  عليه متفق "آخرها في وال القراءة أول في

 الرحمن اهللا بسم: أقول الصالة في وأنا أبي سمعني ":قال المغفل بن اهللا عبد بن يزيد عن -الثاني الدليل
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من أحداً أر ولم: قال. والحدث إياك ، محدث بني، أي: فقال الرحيم،

 وعمر بكر أبي و وسلم عليه اهللا صلى النبي مع صليت فإني. منه يعني اإلسالم، في الحدث إليه أبغض كان
  وأحمد الترمذي هأخرج " العالمين رب هللا الحمد: فقل صليت إذا تقلها، فال يقولها، منهم أحداً أسمع فلم وعثمان،

 .  الرحيم الرحمن اهللا بسم:  قول عليه فأنكر ،

 الرحمن اهللا بسم يذكرون ال"  عنه اهللا رضي أنس قول بأن ، الحديثين بهذين االستدالل عن الجمهور وأجاب
 البسملةب الجهر به المراد إنما ، المغفل بن اهللا عبد بن يزيد قول وكذلك" آخرها في وال القراءة أول في الرحيم

 .  البسملة ذكر به المراد وليس ،

 :  الراجح

 وفي الفاتحة أول في مشروعة:  قلنا سواء ، القراءة أول في مشروعة البسملة وأن ، أعلم واهللا األول القول هو
 مذهب هو كما ، فقط الفاتحة سورة أول في مشروعة أم ، والحنابلة الشافعية مذهب هو كما ، السور من غيرها
 .  القراءة بداية في مشروعة أنها المهم ، ةالحنفي

 :  البسملة حكم

 .  بواجبة وليست سنة أنها على:  الجمهور
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 الشافعية عند ركن والفاتحة ، الفاتحة من آية كانت وإذا ، الفاتحة من جزء ألنها ؛ ركن أنها يرون:  الشافعية
 ترك ومن ، الفاتحة من جزءا ترك فقد هاترك ومن ، ركن البسملة أن يرى فإنه -  الراجح وهو - معهم ومن

 .  صالته تصح ال الفاتحة من جزءا

 .  سرا يبسمُل ثم:  قال����

 أهل بين وكثر فيها االختالف وقع التي المسائل من وهذه ، جهرا ال سرا ويبسمل ، يبسمل أنه المؤلف أفاد
 :  قولين على فيها اختلفوا ، وباإلسرار جهربال جاءت قد والنصوص ، العلم

 ، العلم أهل من كثير عمل عليه هذا إن:  العلم أهل بعض وقال ، بها يجهر وال بالبسملة يسر أنه:  األول القول
 أنه كما ، البسملة مشروعية يرون ال ألنهم ؛ المسألة في لهم شأن ال المالكية ، والحنابلة الحنفية مذهب وهذا
 من طائفة ، الزبير وابن عمر وابن ، وعلي ، عنه اهللا رضي عمر رأي فهو ، الصحابة من ةطائف رأي

 هذا معنى ، سرا يبسمل:  يقولون كانوا فإذا ، البسملة مشروعية يرون كانوا أنهم أيضا منه ونأخذ ، الصحابة
 .  يبسمل أنه يرون أنهم

 :  األدلة

 ، وعثمان وعمر بكر وأبي ، وسلم عليه اهللا صلى النبي خلف صليت" قال ، السابق أنس حديث -األول الدليل
 القراءة أول في ال) الرحيم الرحمن اهللا بسم( يذكرون وال) العالمين رب هللا الحمد( بـ القراءة يفتتحون وكانوا

 .  آخرها في وال

 يقرأ أسمعه فلم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي خلف صليت" قال أنه عنه اهللا رضي أنس حديث -الثاني الدليل
 . " بها يسر والسالم الصالة عليه فكان،  مسلم أخرجه" ) الرحيم الرحمن اهللا بسم(

ّ����ّ��    �ْ�;	/�2(�ْ�;	/�2(�ْ�;	/�2(�ْ�;	/�2({{{{ بـ الصالة يفتتحون كانوا" قوله -الثالث الدليل����ّ����ّ� القراءة يفتتح يكن لم أنه:  معناه }}}}�ْ��	��َ/�8	���ْ	��8�/َ	���ْ	��8�/َ	���ْ	��8�/َ	    7	756	756	756	56    �
 .  أنس لبينه بالبسملة القراءة يفتتح كان ولو ، بالبسملة

 أسمع فلم ، وعثمان وعمر بكر وأبي وسلم عليه اهللا صلى النبي خلف صليت" قال أنه أنس عن  -الرابع الدليل
 في نص وهذا ، وغيره األرناؤوط حسنه بإسناد النسائي أخرجه)" الرحيم الرحمن اهللا بسم( بـ يجهر منهم أحدا

 .  المسألة

 من طائفة واختاره ، اهللا رحمهم الشافعية إليه وذهب ، بالبسملة المصلي يجهر أن السنة من أن:  الثاني القول
 .  السلف

 :  األدلة

 أسمعنا ما:  وقال) الرحيم الرحمن اهللا بسم( بـ وقرأ ، بالناس صلى أنه"  هريرة أبي حديث -األول الدليل
 .  البسملة قرأ وهو ، عليه متفق" كمنع أخفيناه عنا أخفى وما ، أسمعناكم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
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 الرحمن اهللا بسم( فقرأ ، عنه اهللا رضي هريرة أبي وراء صليت" قال أنه ، المجمر نعيم عن -الثاني الدليل
 عليه اهللا صلى ، اهللا برسول صالة ألشبهكم إني ؛ بيده نفسي والذي:  قال ثم ، القرآن بأم قرأ ثم ،) الرحيم
 .  جهر هأن على يدل وهذا،  النسائي أخرجه" وسلم

 رضي هريرة أبو كان إذا ، عليه المتفق الحديث في هريرة أبي قراءة في هناك أن مع ، أدلتهم أصرح وهذا
 ، أسمعناكم أسمعنا ما:  قال ثم ، الفاتحة قرأ ثم ، سرا قرأها يكون قد) الرحيم الرحمن اهللا بسم( بـ قرأ عنه اهللا
 . الجهر مشروعية على يدل ال فهو ، عليكم أخفينا علينا أخفى وما

 :  الراجح

 عليه اهللا صلى النبي عن الكثيرة النصوص عليه الذي وهذا ، الجهر ال اإلسرار البسملة قراءة في األصل أن
 القيم ابن اختاره وهذا ، أحيانا بالجهر بأس وال ، اإلسرار البسملة في األصل:  يقول من العلم أهل ومن ، وسلم

 يرده هذا لكن ، القديم في يجهر ، وسلم عليه اهللا صلى كان ربما:  يقول كان ماإلسال وشيخ ، عليه اهللا رحمة
 وربما:  أيضا اهللا رحمه الشيخ ويقول ، السابعة السنة في ، اإلسالم متأخر كان الجهر نقل الذي هريرة أبا أن

 كانت وإن ، اإلسرار  على ودلت الجهر على دلت النصوص أن فالحظ ، محتمل وهذا ، أحيانا يجهر كان
" والحدث إياك ، محدث بني أي" قال حينما ، المغفل بن اهللا عبد حديث:  مثل ، وأوضح أكثر اإلسرار نصوص

 عدم تنقل الصحابة من طائفة أن فانظر ، الجهر على يحمل وهذا) الرحيم الرحمن اهللا بسم( يقول سمعه لما
 وهو ، أحيانا يسر كان ، وسلم عليه اهللا لىص أنه على يحمل أن إما فهذا ، الجهر ينقل وبعضهم ، الجهر
 وهذا ، بأس فال بهذا أخذ ومن ، بأس فال بهذا أخذ فمن ، األقل وهو ، يجهر قليلة أحيان في وكان ، األكثر
 صدره يضيق ال فإنه ، بالبسملة يجهر إمام مع صلى فإذا ، يشتد وال يحتد ال المسألة هذه في اإلنسان يجعل
 بعض في يوجد والجهر ، أعلم واهللا اإلسرار هو بالدليل األسعد كان وإن ، به جاءت قد سنةال ألن ؛ بها لجهره
 فإنهم ، إندونيسيا في خاصة ، آسيا شرق وجنوب والفلبين إندونيسيا وفي وغيرها كمصر ، المسلمين بلدان
 السنة من هذا الن ؛ هب بأس ال ، نعم ؟ هناك الناس أم إذا يجهر أن لإلنسان يجوز وهل ، الشافعي مذهب على
 يرمى قد فإنه ، المملكة في يدرس يأتي الذي العلم طالب خاصة ، الناس لتأليف أدعى يكون قد وهذا ، أيضا
 ويستطيع ، إليه النظرة يخفف فهذا جهرا بالبسملة وقرأ رجع فإذا ، وتشدد مذهبه ترك وأنه) وهابي( بأنه

 إليهم الرسالة إيصال ويستطيع ، بالمعتقد يتعلق ما خاصة ، اسالن إلى اهللا شريعة يبلغ أن بالحكمة اإلنسان
 القنوت كدعاء ، عندهم المشهورة القضايا بعض في وخالفهم ، بالبسملة يقرأ ولم ، صادمهم لو لكن ، بسهولة

 قد هذا أن دام ما ، حكيما يكون واإلنسان ، حق من معه لما قبول وعدم إعراض منهم حصل ربما ، الفجر في
 ، المتقدمين العلم أهل من طائفة وعليه ، اهللا رحمه الشافعي مذهب وهو ، علماء به عمل وقد ، السنة في جاء
 .  للشقاق محال يكون فال

 .  الفَاتحةَ يقرُأ ثُم:  قال����
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 .  الفاتحة يقرأ ، بسمل ثم استعاذ ثم استفتح أن بعد أي

 .  مشروعينِ غيرِ سكوت أو بذكْرٍ قَطَعها فإن:  قال����

 ، ومواالتها وترتيبها ، وآياتها وحركاتها وكلماتها بحروفها يأتي أن بد ال ، صحيحة الفاتحة قراءة تكون لكي
 فلو ، يعيدها أن يهوعل ، صحيحة غير الفاتحة قراءة فإن ، األشياء هذه من بشيء أخل فإذا ، أشياء خمسة
 تشديداتها من تشديدا أسقط أو ، والالم األلف فأسقط ، العالمين رب هللا حمد:  يقول كأن ، األحرف بعض نقص

 من حرفا أسقط فقط الشدة أسقط فإذا ، حرفين عن المشدد الحرف ألن ؛ يعيدها فإنه ، شَدة ١٣ قرابة وهي ،
 وكذلك ، أخرى مرة يعيدها أن بد فال كلماتها من كلمة أسقط لوف ، بكلماتها يأتي أن بد ال كذلك ، الحرفين
 اللحن كان إذا أما ، المعنى يحيل لحنا يلحن أن إسقاطها على يترتب التي الحركة:  بالحركة والمراد ، حركاتها

 فلو ، آياتها كوكذل ، هللا الحمد أو ، مثال ، العالمين رب هللا الحمد:  قال لو كما ، يضر ال فإنه المعنى يحيل ال
 المشهور وهو ، يعيدها فإنه الترتيب أسقط فإذا ، اآليات ترتيب وكذلك ، يعيدها فإنه الفاتحة آيات من آية أسقط

 وذكر بسكوت قطعها فإذا ، فيها المواالة وكذلك ، القراءة يعيد فإنه آية على آية قدم فلو ، الحنابلة مذهب من
 وهو( مشروع بسكوت أو ، مشروع بذكر قطعها إن أما ، أخرى رةم يعيد أن يلزمه فإنه ، مشروعين غير

 وإما ، ذكر وإما ، قراءة إما ، مجرد سكوت فيها ليس الصالة ألن) لإلمام استماع فيه يكون الذي السكوت
 قطع أو ، مشروع غير بذكر الفاتحة قطع فإذا ، فال المجرد السكوت أما ، استماع مع سكوت وإما ، دعاء

 صحة في يشترط ألنه ؛ أخرى مرة القراءة يعيد أن يلزمه فإنه ، الفصل وطال ، مشروع غير كوتبس الفاتحة
 كالوضوء ، اجتماع صفة على تؤخذ أن بد فال ، أجزاء من مركبة عبادة ألنها ؛ متوالية تكون أن الفاتحة قراءة

 أعلم واهللا ، تجزئ ال فإنها رقةمف بها جاء فإن ، الحنابلة عند ورواية مالك مذهب وهو ، الراجح على والغسل
 . 

 . محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى

  


