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 األولى :المحاضرة 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 : أمر اهلل سبحانو وتعالى بيا فقالاالستعاذة : 
 ٜٛ}َفِإَذا َقرَْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِبالّمِو ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم {النحل

 :معانييا المغوية
 معناىا ألوذ وأستجير, أعوذ:

 واالستعاذة: االستجارة,
احد الشياطين, والنون أصميو, ألنو من شطن بمعنى بعد, فيو كل متمرد من الجن  الشيطان:

}َوَكَذِلَك َجَعْمَنا ِلُكلِّ ِنِبيٍّ َعُدّوًا َشَياِطيَن اإِلنِس َواْلِجنِّ  واألنس والدواب وكل شيء قال تعالى:
 111األنعامُيوِحي َبْعُضُيْم ِإَلى َبْعٍض{ 

 واصل الرجم:المبعد بالمعن والسَّب, والمطرود من رحمة اهلل,  فعيل بمعنى مرجوم, وىو الرجيم:
 الرمي بالرجم والمعن.



, االلتجاء إلى اهلل سبحانو وتعالى واالستجارة بو من ومعنى االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم
الشيطان الرجيم الممعون أن يضمو في دينو ودنياه, فال يدفع شر الشيطان وضره إال اهلل رب 

عالمين, وفي ىذا إقرار من العبد بالعجز والضعف واعتراف بقدرة اهلل سبحانو وتعالى عمى ال
 ٜٚ: }َوُقل رَّبِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َىَمَزاِت الشََّياِطيِن {المؤمنوندفع المضرات, قال تعالى 

 
 حكم قراءتيا

لصالة واختمفوا في كل قراءة من غير ا أمر مندوبذىب جميور من الفقياء إلى أن االستعاذة 
من الصالة وال تقرأ في كل  الركعة األولىفي قراءتيا في الصالة, فمنيم من أوجب قراءتيا في 

, ألنيا رتبت عمى شرط القراءة فتتكرر بتكرر في كل ركعةركعة, ومنيم من أوجب قراءتيا 
 الشرط.

 
 

 ( البسممة )  الثاني  موضوع

 ٔالرَِّحيِم {الفاتحةقال تعالى : } ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن 
 معاني الكممات .

يعني باسم اهلل أو أبدأ باسم اهلل تعالى ولكن لم يذكر بدأت ألن الحال تنبئ أنك  بسم اهلل:
مبتدئ فيستغنى عن ذكره, وىذا تعميم من اهلل لعباده ليذكروا اسمو تعالى عند افتتاح القران 

 وغيرىا حتى يكون االفتتاح ببركة اسم اهلل تعالى.
 

اسم موضوع لمذات اإلليية المقدسة فيو عمم مختص بالمعبود بحق لم يطمق عمى غيره  اهلل:
 تبارك وتعالى.

المبنى اسمان اشتقا من الرحمة, إال أن فعالن أشد مبالغة من فعيل, فزيادة الرحمن الرحيم: 
 , ففي الرحمن زيادتان, وفي الرحيم زيادة واحدة.تدل عمى زيادة المعنى



}ُقِل و الرحمة التي ال نظير لو فييا فال يجوز أن يطمق عمى غيره قال تعالى:  فالرحمن ذ
فعادل االسم    ٓٔٔاْدُعوْا الّمَو َأِو اْدُعوْا الرَّْحَمـَن َأّيًا مَّا َتْدُعوْا َفَمُو اأَلْسَماء اْلُحْسَنى {اإلسراء

ران وصفا لرسول اهلل ) الذي ال يشركو فيو غيره, والرحيم: بمعنى الراحم, وقد وردت في الق
فيجوز أن يوصف فييا ، ٕٛٔ} ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف رَِّحيٌم {التوبة صمى اهلل عميو والو وسمم (

 البشر.
بعض آية من سورة النمل حكاية  )ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيِم (لقد اجمع العمماء عمى أن لفظة 

نَُّو ِبْسِم المَِّو الرَّْحَمِن إلى ما كان في كتاب سميمان إلى بمقيس قال تعالى:   }ِإنَُّو ِمن ُسَمْيَماَن َواِ 
 .ٖٓالرَِّحيِم {النمل

 
ولكن اختمفوا في البسممة ىل ىي آية من الفاتحة ومن أول كل سورة غير سورة براءة أم ال 

 :؟عمى أقوال ىي
 

الشافعية  ىي آية من الفاتحة ومن كل سورة كتبت فييا وىو ما ذىب أليو  القول األول:
, تجب قراءتيا في الصالة في الجير جيرا وفي السر سرا, ومن تركيا بطمت صالتو, واألمامية

 واستدلوا عمى قوليم بما يأتي:
َذا َقَرْأُتِم: اْلَحْمُد ِلمَِّو إِ  روي عن النبي محمد ) صمى اهلل عميو والو وسمم( انو قال: )  -1

[ . ِإنََّيا ُأمُّ اْلُقْرآِن ، َوُأمُّ اْلِكَتاِب ، َوالسَّْبُع َٔفاْقَرُءوا: }ِبْسِم المَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيِم{ ]الفاتحة: 
 [ ِإْحَداَىا (ٔاْلَمثَاِني ، َو }ِبْسِم المَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيِم{ ]الفاتحة: 

) ِبْسِم روي عن رسول اهلل محمد ) صمى اهلل عميو والو وسمم ( انو كان يفتتح الصالة بـ   -1
 اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيِم (.

 
ولذلك  مالك بن انس،ليست آية ال من الفاتحة وال من سور القران وىو مذىب  القول الثاني:

 .منع قرأتيا في الصالة المكتوبة جيرا كان أو سرا
 بما يأتي:واستدل 



لو كانت البسممة من القران لكان طريق إثباتيا أما بالتواتر أو باآلحاد. والتواتر باطل ألنو   .1
لو ثبت بالتواتر أنيا من القران المتنع وقوع الخالف بين الفقياء, وأما خبر اآلحاد فال يفيد 

والقران حجة إال الظن, وال يجوز أن تجعمو طريقا إلثبات القران ألنو يجعل القران ظنا 
 يقينية.

قسمت الصالة بيني . روي عن رسول اهلل محمد ) صمى اهلل عميو والو وسمم (قال اهلل تعالى  1
 وبين عبدي، وقال ُمرَّة: لعبدي ما سأل، فإذا قال: }اْلَحْمُد ِلمَِّو َربِّ اْلَعاَلِمين{، قال: حمدنى

عبدي، فإذا قال: }الرَّْحَمِن الرَِّحيِم{ قال: مجدني عبدي، أو أثنى عمّي عبدي، فإذا قال: }َماِلِك 
يَّاَك َنْسَتِعيُن {، قال: فيذه بيني  َيْوِم الدِّيِن{، قال: فوض إلّي عبدي، فإذا قال: } ِإيَّاَك َنْعُبُد َواِ 

 وبين عبدي، ولعبدي ما سأل،
 
 

أبي حنيفة امة من القران الكريم أنزلت لمفصل بين السور وىو مذىب ىي آية ت القول الثالث:
وقال تقرأ سرا مع الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصالة , ويحسن  وفي رواية عن أحمد ،
 قراءتيا مع كل سورة.

 
 وأستدل األحناف عمى قوليم بما يأتي :

يدل عمى أنيا آية من كل . أن كتابة البسممة في المصحف يدل عمى أنيا قران, ولكن ال 1
سورة, واألحاديث التي تدل عمى عدم قراءتيا جيرا في الصالة مع الفاتحة تدل عمى أنيا ليست 

 من الفاتحة فحكموا بأنيا آية من القران تامة في غير سورة النمل أنزلت لمفصل بين السور.
لسورة حتى تنزل, . ما روي عن ابن عباس ) رضي اهلل عنو ( قال: كنا ال نعرف انقضاء ا1

 .)ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيِم (
 
 

 


