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، َوَأَبا َبْكرٍ، َوُعَمَر، َكاُنوا َيْفَتتُِحوَن ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن َأَنٍس َرِضَي اهللُ َعنُْه: »َأنَّ النَّبِيَّ  - 218

ِه َربِّ الَعاَلِميَن﴾« ُمتََّفٌق َعَلْيِه.  ََلَة بِـ ﴿الَحْمُد لِلَّ  الصَّ

ِل قَِراَءٍة َوََل فِي آِخِرَها«. ِحيِم﴾ فِي َأوَّ ْحَمِن الرَّ  َزاَد ُمْسِلٌم: »ََل َيْذُكُروَن: ﴿بِْسِم اهللِ الرَّ

، َواْبِن ُخَزْيَمَة: »ََل َيْجَهُروَن  يِّ
ْحَمِن َوفِي ِرَواَيٍة ِِلَْحَمَد، َوالنََّسائِ بِـ ﴿بِْسِم اهللِ الرَّ

ِحيِم﴾«.  الرَّ

وَن«.َوفِي ُأْخ  ْبِن ُخَزْيَمَة: »َكاُنوا ُيِسرُّ
ِ

 َرى َل

َها  .َوَعَلى َهَذا ُيْحَمُل النَّْفُي فِي ِرَواَيِة ُمْسِلٍم، ِخََلفًا لَِمْن َأَعلَّ

 :(1) الشَّرُْح

، َوَأَبا ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ َوَعْن َأَنٍس َرِضَي اهللُ َعنُْه: »َأنَّ ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ ا قَ  الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

 ...(َبْكرٍ، َوُعَمرَ 

لبيان عدم اجلهر ببسم للا  ؛يف ابب صفة الصالة ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث
 الرْحن الرحيم.

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
يدل على دقة متابعة الصحابة  (ا َبْكرٍ، َوُعَمرَ ، َوَأبَ ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ )قوله:  املسألة األوىل:

 ابالقتداء هبم.  ملسو هيلع هللا ىلصواخللفاء الراشدين الذين أمران النيب  ،ملسو هيلع هللا ىلصهلدي النيب    رضي للا عنه
يدل على أن عدم اجلهر ابلبسملة   (، َوَأَبا َبْكرٍ، َوُعَمرَ ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ  )قوله:    املسألة الثانية: 

 وكذلك أبو بكر وكذلك عمر.  ،بل مات عليه ؛ومل ينسخ ،ملسو هيلع هللا ىلصهو هدي النيب 
ِه َربِّ الَعاَلِميَن﴾)قوله:    الثالثة:  املسألة ََلَة بِـ ﴿الَحْمُد لِلَّ دل على ي  (َكاُنوا َيْفَتتُِحوَن الصَّ

 . الصالة اجلهريةيف أن السنة عدم اجلهر ابلبسملة قبل الفاحتة 
 ما بعدوأما  ،نزاع العلماء يف اجلهر ابلبسملة إمنا هو يف الفاحتة فقط الرابعة: املسألة

ه فال يبسمل جهراً قبل قراءة املعوذات وحنو عدم اجلهر هبا حىت يف اجلهرية،  فاتفقوا على    ؛الفاحتة
 يف اجلهرية. 
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ِه َربِّ الَعاَلِميَن﴾)قوله:  اخلامسة: املسألة ََلَة بِـ ﴿الَحْمُد لِلَّ هذا  (َكاُنوا َيْفَتتُِحوَن الصَّ
َقَسْمُت » يف احلديث القدسي ملسو هيلع هللا ىلصويؤيده قول النيب  ،من أدلة أن البسملة ليست من الفاحتة

ْمُد ّلِليَّي َرب ي  الَ ﴿َعْبُد: ، فَإيَذا قَاَل الالصَََّلَة بَ ْيِني َوَبْْيَ َعْبديي نيْصَفْْيي، َوليَعْبديي َما َسَألَ 
 . «بسم للا الرْحن الرحيم» وليس فيه  ،(1)«َعاَلميَْي{ال

شيخ اإلسالم   قال   ،واحلنابلة إىل عدم اجلهر  ، واحلنفية  ، ذهب املالكية  السادسة:  املسألة
 » :رْحه للا

َ
 . (2) «ْهِر هِبَا َحِديٌث َصرِيحٌ ِديِث َعَلى أَنَّه  لَْيَس يف اجلَ اِبحلَ ْعرَِفِة َوَقْد اتَـَّفَق أَْهل  امل

وسيأيت الرد عليهم يف  ، اآليت ثابحلدي واستدلوا  ، الشافعية إىل اجلهر ابلبسملة وذهب
 . إبذن للا احلديث اآليت
 (ُمتََّفٌق َعَلْيهِ )قال: 

 

ِحيِم﴾َزاَد ُمْسِلٌم: »ََل َيْذُكُروَن: ﴿بِْسِم  )مث بعد ذلك قال:   ْحَمِن الرَّ ِل قَِراَءٍة   اهللِ الرَّ فِي َأوَّ

 (َوََل فِي آِخِرَها«
لبيان أتكيد عدم اجلهر ابلبسملة ال يف أول القراءة  ؛املصنف رْحه للا هذه الرواية ساق

 وإال فآخر القراءة ليس فيها بسملة.  ،من ابب املبالغة ايف آخره وال

وليس عدم  ،نفي اجلهرهو  (ََل َيْذُكُرونَ )املصنف رْحه للا أن املراد ابلنفي هنا  وبّيَّ 
 الذكر يف السر وهبذا جتتمع الرواايت.

، َواْبِن ُخَزْيَمَة: »ََل َيْجَهُروَن )قال:  يِّ
ْحَمِن َوفِي ِرَواَيٍة ِِلَْحَمَد، َوالنََّسائِ بِـ ﴿بِْسِم اهللِ الرَّ

ِحيِم﴾« ْحَمِن »ََل َيْجَهُروَن ) :أي (ََل َيْذُكُرونَ )وفيه بيان أن املراد بقوله  (الرَّ بِـ ﴿بِْسِم اهللِ الرَّ

ِحيِم﴾«  .(الرَّ
وَن«) ْبِن ُخَزْيَمَة: »َكاُنوا ُيِسرُّ

ِ
املصنف رْحه للا   فأراد ؛ يقرؤوهنا سراً  :يعين (َوفِي ُأْخَرى َل

 لكن ليست جهراً. ، قراءهتابذكر هذه الرواايت أن السنة 

 وعلى آله وأصحابه أمجعّي.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
 

 هريرة رضي للا عنه. ( من حديث أيب 395واه مسلم )ر( 1) 
 (. 415/ 22جمموع الفتاوى )( 2) 
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