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قرآنية البسملة يف أوائل السور
الدكتور عبد اإلله احلوري
أمجع املسلمون على أن البسملة جزء آية من سورة النمل يف قوله تعاىل:
الرِحي ِم[ النمل ،]30
 إِنَّهُ ِم ْن ُسلَْي َما َن َوإِنَّهُ بِ ْس ِم َّ
الر ْْحَ ِن َّ
اَّللِ َّ
وأمجعوا أيضا على أهنا ليست آية من أول سورة التوبة ،واختلفوا فيما وراء ذلك على أقوال :
أولا :مذهب الشافعية ( :)1البسملة آية كاملة يف أول الفاحتة بال خالف يف املذهب الشافعي،
أما يف ابقي السور عدا براءة ففي املذهب ثالثة أقوال :
األول :أهنا آية كاملة يف أول كل سورة .وهو مذهب اإلمامية والزيدية واإلابضية(.)2
الثاين:أهنا بعض آية يف أول كل سورة.
الثالث :أهنا ليست بقرآن يف أوائل السور عدا الفاحتة .
وقد ذكر النووي أن الراجح يف املذهب هو األول (.)3
اثنيا :مذهب احلنفية :مل ينقل عن أيب حنيفة شيء يف كون البسملة آية من القرآن أم ل ،وإمنا
نقل عنه أنه يسر هبا يف الصالة ،وسئل حممد بن احلسن عنها فقال :ما بني الدفتني كالم هللا
تعاىل( .)4واملختار عند علماء احلنفية أهنا آية اتمة مستقلة أنزلت للفصل بني السور ،فهي من القرآن
وليست من الفاحتة ول من غريها(.)5
اثلثا :مذهب احلنابلة :قال ابن قدامة :واختلفت الرواية عن أْحد هل هي آية من الفاحتة جيب
قراءهتا يف الصالة أو ل ؟ فعنه أهنا من الفاحتة وذهب إليه أبو عبد هللا ابن بطة وأبو حفص ،وروي
عن أْحد أهنا ليست من الفاحتة ول آية من غريها ،ول جيب قراءهتا يف الصالة ،وهي املنصورة عند

( )1اجملموع ()289/3
( )2شرائع اإلسالم ( ، )71/1جممع البيان ( ، ) /1البحر الزخار ( ، )245-244/2شرح النيل ()135/2
( )3اجملموع ()289/3
()4حاشية الشهاب على تفسري البيضاوي ()29 /1
( )5أحكام القرآن للجصاص ( ، )17/1حاشية الشهاب ()29/1
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أصحابه .قال ابن قدامة :واختلف عن أْحد فيها –أي يف هذه الرواية– فقيل عنه هي آية مفردة
كانت تنـزل بني سورتني فصالا بني السور ،وعنه هي آية من سورة النمل ( .)6أي وليست من غريها.
وقال ابن تيمية معلقا على هذه الرواية عن أْحد" :وحيكى هذا رواية عن أْحد ول يصح عنه وإن
كان قول يف مذهبه" ( .)7وقد نصر ابن تيمية القول أبهنا من القرآن حيث كتبت من أول كل سورة
وليست من السورة ،وقال :وهذا أعدل األقوال (.)8
رابعا :مذهب املالكية :البسملة ليست من القرآن يف غري سورة النمل (.)9
وهذه املذاهب تدور بني النفي واإلثبات ،فهناك من نفاها مطلقا كاملالكية ورواية عن أْحد،
وهناك من أثبتها يف كل املواضع ،أو أثبتها يف موضع دون آخر .
وقد استدل من أثبتها أبدلة منها:
 -1أن الصحابة قد أثبتوها يف املصاحف مع حرصهم الشديد على جتريد القرآن وعدم كتابة
شيء معه(.)10
 -2روى مسلم عن أنس رضي هللا عنه أنه قال :بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم
بني أظهران إذ أغفى إغفاءة مث رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك اي رسول هللا ؟ قال:
"أنزلت علي آنفا سورة" فقرأ :
اك الْ َكوثـَر  ،فَ ِ
ك ُه َو األَبَْتُ.)11(" 
ك َو ْاْنَْر  ،إِ َّن َشانِئَ َ
ص ِل لَربِ َ
بسم هللا الرْحن الرحيم إِ َّان أ َْعطَْيـنَ َ ْ َ َ
-3

سئل أنس كيف كانت قراءة النيب صلى هللا عليه وسلم فقال كانت مدا مث قرأ بسم هللا
(.)12
الرْحن الرحيم ميد ببسم هللا وميد ابلرْحن وميد ابلرحيم

( )6املغين ()285/1
( )7الفتاوى الكربى ()182/2
( )8السابق
( )9مواهب اجلليل ( ، )544/1أحكام القرآن لبن العريب ( ، )6/1اجلامع ألحكام القرآن (، )93 /1
( )10أنوار التنـزيل ( ، )31/1معامل التنـزيل ( ، )19/1لباب التأويل ()19/1
( )11انظر  :لباب التأويل ( ، ) 19/1واحلديث رواه مسلم  :كتاب الصالة  ،ابب حجة من قال البسملة آية من كل سورة سوى
بـراءة  .وانظــر  :أبــو داود  :كتــاب الصـالة  ،ابب مــن مل يــر اجلهــر ب بســم هللا الـرْحن الــرحيم  .النســائي  :كتــاب الفتتــاح ابب
قراءة بسم هللا الرْحن الرحيم
( )12البخاري  :كتاب فضائل القرآن ابب مد القراءة
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 -4عن ابن عباس قال :كان النيب صلى هللا عليه وسلم يفتتح صالته ببسم هللا الرْحن
()13
الرحيم
 -5عن ابن عباس قال :كان النيب صلى هللا عليه وسلم ل يعرف فصل السورة حىت تنـزل
عليه بسم هللا الرْحن الرحيم(.)14
 -6عن أم سلمة أهنا ذكرت قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسم هللا الرْحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني الرْحن الرحيم ملك يوم الدين  ،يقطع قراءته آية آية(.)15
 -7عن أيب هريرة رضي هللا عنه أنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم :إذا قرأمت احلمد هلل فاقرءوا بسم هللا الرْحن
الرحيم فإهنا أم القرآن وأم الكتاب والسبع املثاين وبسم هللا الرْحن الرحيم أحد آايهتا (.)16
أما من نفاها فقد استدل مبا يلي (:)17
 -1حصول الختالف فيها ولو كانت قرآان ملا اختلف فيها.
 -2قوله تعاىل يف احلديث القدسي" :قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني ولعبدي ما
سأل ،فإذا قال العبد احلمد هلل رب العاملني قال هللا تعاىل ْحدين عبدي ،وإذا قال الرْحن
( )13التمذي :كتاب الصالة ابب من رأى اجلهر بـ بسم هللا الرْحن الرحيم ،
قال أبو عيسى التمذي :هذا حديث ليس إسناده بذاك وقد قال هبذا عدة من أهل العلم مـن
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم منهم أبو هريرة وابـن عمـر وابـن عبـاس وابـن الـزبري ومـن بعـدهم
من التابعني رأوا اجلهر بـ بسم هللا الرْحن الرحيم وبه يقـول الشـافعي وإعاعيـل بـن ْحـاد هـو ابـن أيب
سليمان وأبو خالد يقـال هـو أبـو خالـد الـواليب واعـ ه هرمـز وهـو كـويف  .وقـال ابـن حجـر :احلـديث
غ ــري حمف ــوا  ،وق ــال أب ــو رع ـ ة :ل أع ــرف أاب خال ــد .الدراي ــة  .)130/1( :وانظ ــر نص ــب الراي ــة
للزيلعي (.)324 /1

( )14أبو داود :كتاب الصالة ابب من جهر هبا  .وقال الزيلعي :رواه أبو داود واحلاكم وقال :إنه صحيح علـى شـر الشـيخني .
نصب الراية .)327 /1( :
( )15أبو داود :كتاب احلروف والقراءات .أْحد) 302 /6( :
( )16الــدارقطين . )312/1( :وقــال  :قــال أبــو بكــر احلنفــي  :مث لقيــت نوحـا فحــدثين عــن ســعيد بــن أيب ســعيد املقــربي عــن أيب
هريرة مبثله ومل يرفعه .
( )17اجلامع ألحكام القرآن ( )93/1وما بعدها  ،أحكام القرآن لبن العريب ()6/1
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الرحيم قال هللا تعاىل أثىن علي عبدي ،وإذا قال مالك يوم الدين قال جمدين عبدي،
وقال مرة فوض إيل عبدي ،فإذا قال إايك نعبد وإايك نستعني قال هذا بيين وبني عبدي
ولعبدي ما سأل ،فإذا قال اهدان الصرا املستقيم ،صرا الذين أنعمت عليهم غري
املغضوب عليهم ول الضالني ،قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل" (.)18
قال القرطيب بعد أن ذكر احلديث" :قسمت الصالة" يريد الفاحتة وعاها صالة ألن الصالة ل
تصح إل هبا ،فجعل الثالث اآلايت األول لنفسه واختص هبا تبارك اعه ،ومل خيتلف املسلمون فيها،
مث اآلية الرابعة جعلها بينه وبني عبده ،ألهنا تضمنت تذلل العبد وطلب الستعانة منه وذلك يتضمن
تعظيم هللا تعال ،مث ثالث آايت تتمة سبع آايت ،ومما يدل على أهنا ثالث قوله "هؤلء لعبدي"،
أخرجه مالك( ،)19ومل يقل هااتن فهذا يدل على أن أنعمت عليهم آية ،قال ابن بكري قال مالك:
"أنعمت عليهم آية مث اآلية السابعة إىل آخرها "(.)20
 -3قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم أليب " :كيف تقرأ إذا افتتحت الصالة ؟ قال
فقرأت احلمد هلل رب العاملني حىت أتيت على آخرها فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :هي هذه السورة وهي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أعطيت" (.)21
 -4عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستفتح الصالة
()22

-5

ابلتكبري والقراءة ب "احلمد هلل رب العاملني"
عن أنس قال :صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان فلم
()23
أعع أحدا منهم يقرأ بسم هللا الرْحن الرحيم

( )18مسلم :كتاب الصالة ابب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة .املوطأ :النـداء للصـالة ابب القـراءة خلـف اإلمـام فيمـ ا ل جيهـر
فيه ابلقراءة .التمذي :كتاب تفسري القرآن ابب ومن سورة فاحتة الكتاب
النسائي :كتاب الفتتاح ابب ترك قراءة فاحتة الكتاب .ابن ماجه :كتاب األدب ابب ثواب القرآن
( )19املوطأ :املوضع السابق
( )20اجلامع ألحكام القرآن ()94/1
( )21جزء حديث رواه مالك يف املوطأ :كتاب النداء للصالة :ابب ما جاء يف أم القرآن .التمذي :كتاب فضائل القرآن ابب مـا
جاء يف فضل فاحتة الكتاب
( )22مسلم  :كتاب الصالة ابب ما جيمع صفة الصالة .أبو داود  :كتاب الصالة ابب من مل ير اجلهر بـ بسم هللا الرْحن الرحيم
( )23مســلم :كتــاب الصــالة ابب حجــة مــن قــال ل جيهــر ابلبســملة .النســائي :كتــاب الفتتــاح ابب تــرك اجلهــر ببســم هللا الــرْحن
الرحيم
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 -6عن ابن عبد هللا بن مغفل قال :ععين أيب وأان يف الصالة أقول بسم هللا الرْحن الرحيم
فقال يل :أي بين حمدث إايك واحلدث ،قال :ومل أر أحدا من أصحاب رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم كان أبغض إليه احلدث يف اإلسالم يعين منه ،قال وقد صليت مع النيب
صلى هللا عليه وسلم ومع أيب بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أعع أحدا منهم يقوهلا فال
()24
تقلها ،إذا أنت صليت فقل احلمد هلل رب العاملني"
 -7الستدلل بعمل أهل املدينة ،قال القرطيب" :مث إن مذهبنا يتجح يف ذلك بوجه عظيم
وهو املعقول  ،وذلك أن مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم ابملدينة انقضت عليه العصور
ومرت عليه األ منة والدهور من لدن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم إىل مان مالك
ومل يقرأ أحد فيه قط بسم هللا الرْحن الرحيم اتباعا للسنة وهذا يرد أحاديثكم" (. )25
هذه هي أدلة الطرفني فيما ذهبوا إليه من اإلثبات والنفي ،وأقوى هذه األدلة فيما أرى هو ما
استدل به أصحاب القول األول من كتابة الصحابة هلا يف املصاحف مع حرصهم الشديد على جتريد
املصاحف ،واألدلة األخرى معظمها يف مسألة قراءة البسملة يف الصالة ،والذي أراه أن هناك انفصال
اتما بني ثبوت قرآنية البسملة وقراءهتا يف الصالة ،وذلك ألن القرآنية ل تثبت إل ابلتواتر أما قراءة
شيء يف الصالة سواء أكان قرآان أم غريه فال حيتاج ألكثر من صحة النقل فيه ،أي إن الظن يكفي
فيه .جند -مثال -أن املسلمني اتفقوا على مشروعية قراءة التشهد يف الصالة –على خالف بينهم يف
وجوبه– مع إمجاعهم على أن التشهد ليس من القرآن ،وكذلك احلال يف الستعاذة ،حيث ذهب
اجلمهور إىل سنيتها مع اتفاقهم على أهنا ليست من القرآن .
وإذا غضضنا النظر عن كون معظم هذه األدلة يف قراءة البسملة يف الصالة ،وأن هناك انفصال
بني قراءة شيء يف الصالة وثبوت قرآنيته ،فإن هذه األدلة أخبار آحاد ل ترقى إىل مستوى إثبات
قرآنية شيء أو نفيها ألن القرآن ل يثبت إل ابلتواتر.
( )24التمذي :كتاب الصالة ابب ما جاء يف ترك اجلهر بـ بسم هللا الرْحن الرحيم  ،قـال أبـو عيسـى :حـديث عبـد هللا بـن مغفـل
حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم منهم أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي
وغــريهم ومــن بعــدهم مــن التــابعني وبــه يقــول ســفيان الثــوري وابــن املبــارك وأْحــد وإســحق ل يــرون أن جيهــر ب بســم هللا الــرْحن
الــرحيم قــالوا ويقوهلــا يف نفســه .النســائي كتــاب الفتتــاح ابب تــرك اجلهــر بـ ـ بسـ م هللا الــرْحن الــرحيم  .ابــن ماجــه :كتــاب إقامــة
الصالة والسنة فيها ابب افتتاح القراءة
( )25اجلامع ألحكام القرآن ()95/1
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ومن جهة أخرى فإننا جند أن القراء اختلفوا يف قرآنية البسملة يف أوائل السور ،فقراء مكة
والكوفة على أهنا قرآن ،وقراء املدينة والشام والبصرة على أهنا ليست من القرآن( .)26ومن املعلوم أن
هذه القراءات متواترة ،لذلك ميكن القول أبن البسملة من القرآن يقينا يف قراءة متواترة وليست منه
يقينا يف قراءة أخرى متواترة أيضا.
ومعلوم أن التواتر قد يثبت عند قوم ،ول يثبت عند آخرين وخاصة املتقدمني منهم ،فيحمل عليه
اختالفهم يف البسملة الذي سيزول عند اطالعهم على تواترها يف قراءة ،وعدم تواترها يف أخرى.
فإذا كان ذلك كذلك فال يبعد أن يكون اإلمام مالك مل تصله البسملة بطريق متواتر والذي ثبت
عنده متواترا عدم قرآنيتها ،وكذلك احلال ابلنسبة لألئمة املتقدمني ،من أثبتها منهم وصلته متواترة،
ومن نفاها مل تصله كذلك.
وهذا الذي أشرت إليه هو ما فهمه ابن اجلزري من صنيع الشافعي حيث يقول" :ومما حيقق لك
أن قراءة أهل كل بلد متواترة ابلنسبة إليهم أن الشافعي رضي هللا عنه جعل البسملة من القرآن مع أن
روايته عن شيخه مالك تقتضي عدم كوهنا من القرآن ،ألنه من أهل مكة وهم يثبتون البسملة بني
السورتني ويعدوهنا من أول الفاحتة آية  ،وهو قرأ قراءة ابن كثري على إعاعيل القسط عن ابن كثري فلم
يعتمد يف روايته عن مالك يف عدم البسملة ألهنا آحاد واعتمد قراءة ابن كثري ألهنا متواترة "(.)27
وقد بني ابن حزم رْحه هللا تعاىل مسألة قراءة البسملة يف الصالة أحسن بيان ،وهو يف مجلته يؤيد
ما ذهبت إليه حيث يقول" :مسألة :ومن كان يقرأ برواية من عد من القراء بسم هللا الرْحن الرحيم آية
من القرآن مل جتزه الصالة إل ابلبسملة وهم :عاصم بن أيب النجود وْحزة والكسائي وعبد هللا بن كثري
وغريهم من الصحابة والتابعني رضي هللا عنهم .ومن كان يقرأ برواية من ل يعدها آية من أم القرآن
فهو خمري بني أن يبسمل وبني أن ل يبسمل ،وهم :ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب ويف بعض الرواايت
عن انفع .وقال مالك ل يبسمل املصلي إل يف صالة التاويح يف أول ليلة من الشهر ،وقال الشافعي
ل جتزيء صالة إل ببسم هللا الرْحن الرحيم.
قال علي –يعين ابن حزم نفسه -وأكثروا من الحتجاج مبا ل يصح من اآلاثر مما ل حجة ألي
الطائفتني فيه .مثل الرواية عن أنس كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان
( )26أنوار التنـزيل ()28/1
( )27منجد املقرئني ()68
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يفتتحون الصالة ابحلمد هلل رب العاملني ل يذكرون بسم هللا الرْحن الرحيم ل قبلها ول بعدها  .وعن
أيب هريرة مثل هذا .
قال علي :وهذا كله ل حجة فيه ألنه ليس يف شيء من هذه األخبار هني من رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم عن قراءة بسم هللا الرْحن الرحيم وإمنا فيها أنه عليه السالم كان ل يقرؤها ،وقد
عارضت هذه األخبار أخبار أخر ،منها :ما روينا من طريق أْحد بن حنبل حدثنا وكيع ثنا شعبة عن
قتادة عن أنس قال :صليت خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان فكانوا ل
جيهرون ببسم هللا الرْحن الرحيم .وروينا أيضا" :فلم جيهروا ببسم هللا الرْحن الرحيم" فهذا يوجب أهنم
كانوا يقرءوهنا ويسرون هبا وهذا أيضا ل إجياب فيه لقراءهتا وكذلك سائر األخبار.
قال علي :واحلق من هذا أن النص قد صح بوجوب قراءة أم القرآن فرضا ،ول خيتلف اثنان من
أهل اإلسالم يف أن هذه القراءات حق كلها مقطوع به ،مبلغة كلها إىل رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم عن جربيل عليه السالم عن هللا عز وجل … فقد وجب -إذ كلها حق -أن يفعل اإلنسان يف
قراءته أي ذلك شاء وصارت بسم هللا الرْحن الرحيم يف قراءة صحيحة آية من أم القرآن ،ويف قراءة
صحيحة ليست آية من أم القرآن ،مثل لفظة "هو" يف قوله تعاىل يف سورة احلديد "هو الغين احلميد"
وكلفظة "من" يف قوله تعاىل "من حتتها األهنار" يف سورة براءة على رأس املائة آية مها من السورتني يف
قراءة من قرأ هبما ،وليستا من السورتني يف قراءة من مل يقرأ هبما ،ومثل هذا يف القرآن وارد يف مثانية
مواضع ذكرانها يف كتاب القراءات ،وآايت كثرية وسائر ذلك من احلروف يطول ذكرها  .مث قال:
"والقرآن أنزل على سبعة أحرف كلها حق وهذا كله حق وهذا كله من تلك األحرف بصحة اإلمجاع
املتيقن على ذلك وابهلل تعاىل التوفيق" (.)28
هذا وقد أشار بعض املفسرين هلذا الرأي ولكين مل أجد من تبناه ودافع عنه غري ابن حزم يف النقل
السابق عنه ،فهذا ابن تيمية رْحه هللا تعاىل يقول خبطأ الباقالين يف قطعه بنفي كون البسملة من أوائل
السور وذكر أن املعتمد عنده هو أن البسملة أية من كتاب هللا حيث أثبتت مث يقول :بل قد يقال ما
قاله طائفة من العلماء :إن كل واحد من القولني حق وإهنا آية من القرآن يف بعض القراءات ،وهي

( )28احمللى ()284/2
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قراءة الذين يفصلون هبا بني السورتني ،وليست آية يف بعض القراءات ،وهي قراءة الذين يصلون ول
يفصلون هبا بني السورتني (.)29
وذكر ذلك أيضا الشهاب اخلفاجي حيث عد هذا القول قول من األقوال يف مسألة :هل
البسملة من الفاحتة؟ فقال :السادس :أنه جيو جعلها آية منها ،وجعلها ليست منها بناء على أهنا
نزلت بعضا منها مرة ومل تنـزل أخرى لتكرر النـزول استقالل أو ملدارسة جربيل عليه الصالة والسالم يف
كل عام ،وهكذا سائر القراءات ،وهو املشار إليه يف حديث" :أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها
كاف شاف" وهذا أغرهبا –أي أغرب األقوال اليت ذكرها يف املسألة – وكان ابن حجر يرتضيه ويقرره
يف دروسه ويدفع به العتاض أبن القرآن قطعي التواتر فكيف يصح إثباته أو نفيه بدونه؟ فيقول:
إثباهتا ونفيها متواتران كسائر القراءات .وقد نقله القراء كأيب شامة وغريه وأطنب يف حتسينه السيوطي
يف حواشيه "(. )30
وقال السيوطي يف مسألة اشتا تواتر القرآن يف أصله وأجزائه" :وقد بىن املالكية وغريهم ممن قال
إبنكار البسملة قوهلم على هذا األصل وقرروه أبهنا مل تتواتر يف أوائل السور وما مل يتواتر فليس بقرآن.
وأجيب من قبلنا مبنع كوهنا مل تتواتر فرب متواتر عند قوم دون آخرين ويف وقت دون آخر" (. )31
وقال يف موضع آخر" :البسملة نزلت مع السورة يف بعض األحرف السبعة ،من قرأ حبرف نزلت
فيه عدها آية  ،ومن قرأ بغري ذلك مل يعدها"

(32

( )29دقائق التفسري ()88/1
( )30حاشية الشهاب على البيضاوي ()28/1
( )31اإلتقان ()268/1
( )32اإلتقان ()240/1
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