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 ملخص البحث
ل البحث منهج اإلمام الدمياطي يف البسملة من خالل كتابه إحتاف فضالء البشر ابلقراءات و ايتن

األربعة عشر، إذ يقدم البحث دراسة موجزة عن حياة اإلمام الدمياطي، ومن َثمّ يبني منهجه يف ابب البسملة وما 
تتبع السرية العلمية والعملية لإلمام  إىلها، وقد سعت الدراسة إلىجه، وأهم النتائج اليت توصلنا أو ن يتعلق هبا م

فاً، وقد سلكت الدراسة املنهج االستقرائي لىالدمياطي، وإبراز جهوده يف نشر علم القراءات القرآنية تعليمًا وإت
عدة نتائج نذكر  إىللبسملة،.وقد توصلت الدراسة الكلي من خالل استقراء مجيع أراء اإلمام السيوطي يف ابب ا

أن البسملة منها أن كتاب إحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر من أجل الكتب اليت أُلفت يف عصره، و 
 بني السورتني واجبة ملن قرأ إبثباهتا من القراء.

 بشر ابلقراءات األربعة عشرفضالء المنهج، اإلمام السيوطي، البسملة، كتاب احتاف كلمات افتتاحية: 

Al-Imām al-Dimiāti's Approach to Basmalah in his book Ithāf Fudalāa al-
Bashar bil Qirāaāt al-Arba’a ‘Ashar (Upholding the Virtues of Human 

Beings with the Fourteen Readings) 

Abstract 

The current paper examines al-Imām al-Dimiāti's approach in the 
Basmalah chapter in his book entitled Ithāf Fudalāa al-Bashar bil Qirāaāt al-
Arba’a ‘Ashar (Upholding the Virtues of Human Beings with the Fourteen 
Readings). This research presents a brief review of al-Imām al-Dimiāti's life and 
demonstrates his approach to the Basmalah, its related aspects, and the most 
significant findings. The study also attempts to outline the intellectual as well 
vocational biography of al-Imām al-Dimiāti, and highlight his contributions to the 
propagation of the science of Qurʿānic readings at the level of education and 
authorship. The research followed the inductive approach to extrapolate all the 
interpretations of al-Imām al-Dimiāti in the Basmalah chapter. The study 
concluded that al-Imām al-Dimiāti’s book entitled Ithāf Fudalāa al-Bashar bil 
Qirāaāt al-Arba’a ‘Ashar is one of the most authoritative books authored in his 
time, and that the Basmalah between two Quranic verses (surah) is mandatory for 
those who read with affirmation from reciters . 
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 مقدمة
ه اهلمم كتاب هللا عز وجل والعلوم املتعلقة به، ومن هذه العلوم علم القراءات، إلىإن أفضل ما تصرف ف

 .حممد صلى هللا عليه وسلم والذي من خالله يعرف اختالف ألفاظ الوحي املنزل على نبينا

وال خيفى على طالب العلم الشرعي أن علم القراءات من أشرف العلوم ذكراً، وأرفعها قدراً، إذ مبعرفة 
ف عديدة، وأتوا فيه لىعلم القراءات يتلى القرآن كما أنزل، ولذلك اعتىن هبذا العلم السلف واخللف، وألفوا فيه إت

الطوال، وقطعوا  إىلبعد أن تلقوا هذا العلم من املشايخ األثبات، وسهروا اللي ابملسائل احملررة املفيدة، وذلك
لئك العلماء الذين أفنوا أعمارهم يف تعلم وتعليم أو ة. وإن من إلىاملسافات البعيدة، كل ذلك بنفس راضية، ومهة ع

ء البشر ه(، صاحب كتاب " إحتاف فضال1117القرآن، اإلمام الفاضل أمحد بن حممد الدمياطي )ت 
 ابلقراءات األربعة عشر".

جه عند القراءة، مع أو وإن اهلدف من هذا البحث التعريف ابإلمام الدمياطي وبيان ما يف البسملة من 
 ذكر اختالف القراء يف ذلك، وذلك ألن كثرياً من طالب هذا العلم قد خيفى عليهم ذلك.

 خطة البحث:
 وهي على النحو اآليت:يشتمل هذا البحث على مقدمة ومباحثان وخامتة 

ل فاحتوى على نبذة عن و فاملقدمة اشتملت على متهيد واهلدف من هذا البحث ومشكلته، وأما املبحث األ
 املؤلف وفيه ستة مطالب:

 ل: امسه.و املطلب األ
 املطلب الثاين: شيوخه.

 املطلب الثالث: تالميذه.
 املطلب الرابع: مؤلفاته.

 املطلب اخلامس: مكانته العلمية.
 املطلب السادس: وفاته.

 وأما املبحث الثاين وهو صلب املوضوع فقد احتوى على سبعة مطالب أيضاً.
 ل: حكمها.و املطلب األ

 جه البسملة بني السورتني.أو املطلب الثاين: 
 جه القراءة بني األنفال والتوبة.أو املطلب الثالث: 

 املطلب الرابع: األربعة الزهر.
 ل سورة التوبة.أو البسملة  املطلب اخلامس: عدم كتابة
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 ساط سورة التوبة.أو املطلب السادس: البسملة يف 
 املطلب السابع: االختالف يف عد آي سورة الفاحتة.

 ها.إلىوأخرياً اخلامتة واليت تشتمل على أهم النتائج اليت توصلت 
ّ الفهارس وتشتمل على قائمة املصادر واملراجع.  ومن َثم

 ؤلف.ل: نبذة عن املو املبحث األ
 وفيه ستة مطالب.

 .1ل: امسهو املطلب األ

العامل العالَّمة، وإمام الزمان، احملقق املدقق، عامل سائر العلــوم الشرعيـة ومتقنها، اندرة عصره، الصـوام القوام،  هو 
يــخ أمحد بن حممد الش الصويف النقشبنــدي، العابد الزاهد، حمٌب للعلم وأهله، ذو القرحية الصافيـة، الـذاكر هلل كثرياً،

 بن أمحد بن عبدالغين الدمياطي.

 . 2املطلب الثاين: شيوخه

يف عصره، وأخذ عنهم علوماً شىت،   األعالممما ال شك فيه أن اإلمام الدمياطي قد تتلمذ على يد كثري من 
 األعالمهؤالء كاحلديث واللغة والقراءات وغريها، وإين سأذكر هنا بعض شيوخه مكتفياً ابالسم وسنة الوفاة، و 

 هم:

 ه(.1066علي بن زين العابدين بن حممد األجهوري )ت  -1
 ه(.1069أمحد بن أمحد بن سالمة امللقب بشهاب الدين القليويب )ت  -2
 ه(.1069حممد بن أمحد اخلطيب الشوبري )ت  -3
 ه(.1075بن أمحد بن سالمة املزاحي )ت سلطان  -4
 ه(.1087علي بن علي الشرباملسي )ت  -5

 .3املطلب الثالث: تالميذه
تتلمذ على يدي اإلمام الدمياطي كثري من طلبة العلم الذين ظفروا بعلمه املتعلق بكتاب هللا جل جالله 

 حىت صاروا أئمة يقتدى هبم، وسأقتصر هنا بذكر بعض تالميذه وهم:

 ه(. 1113حسن بن علي بن حيىي العجيمي )ت  -1

                                                 
 

 .89ص ،1ج ،عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار اجلربيت، عبدالرمحن. 1 
 .89. املصدر نفسه ص2 
 .165, 70-69, 88, 85, 84ص نفسه. 3 
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 ه(. 1117ياطي )ت حممد بن سالمة بن عبداجلواد الدم -2
 ه(.1130أمحد بن حممد بن أمحد الشهري ابلنخلي )ت  -3
 ه(.1140حممد بن حممد بن حممد الدمياطي )ت  -4
 ه(.1159أمحد بن عمر اإلسقاطي )ت   -5

 .1املطلب الرابع: مؤلفاته
ا جعله ى أابن فيها عن سعة اطالعه ممخر لإلمام الدمياطي ثالث مؤلفات يف علم القراءات والعلوم اآل

 ًة بني علماء عصره وهذه املؤلفات هي:إلىيتبؤا مكانة ع

 خمتصر السرية احللبية. -1
 الذخائر واملهمات فيما جيب اإلميان به من املسموعات. -2
 إحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر. -3

 .2املطلب اخلامس: مكانته العلمية
بني العلماء يف زمانه يف شىت العلوم الشرعية، وما يعد إجازة ة من العلم إلىانل اإلمام الدمياطي مكانة ع

شيوخه له وإيذاهنم له ابلتدريس واإلفتاء إال دليل على إتقانه وسرعة نباهته، وذلك كله ال ينال إال ابجلهد 
 واالجتهاد.

ّ أرض احلجاز فتلقى احلديث على أحد أعالمها، ومن  إىلفبعد أخذه للعلم على أعالم مصر، ارحتل  َثم
مصر وألف كتابه املوسوم املسمى إحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر من أجل كتب القراءات  إىلرجع 

يف عصره، وقد أابن فيه املؤلف عن سعة اطالعه يف هذا العلم، ودقة فهمه، حىت قال عنه الشيخ أبو النصر املنزيل 
 أبنه أدق من ابن قاسم العبادي.

ين عن كتاب إحتاف فضالء "وهو كتاب جليل مجع فيه بني التحقيق والنقول وقال صاحب نشر املثا
 .3ة"خر أن ينفعين به يف اآل إىلوأتى فيه مبا يشفي ويبهر العقول، ..... واستفدت منه ما نرجو هللا تع

ي اإلمام الدمياطي بشهرة واسعة مبصر وخارجها، مما جعل طالب العلم يتوافدون عليه من كل ضحوقد 
 ، فعم النفع به وظهر علمه على طالبه حىت صار الناس يقتدون هبم.ن لألخذ عنهالبلدا

                                                 
 

 .89ص نفسه. 1 
 .90-89ص . نفسه2 
، 1، مكتبة الطالب، الرابط، طأمحد التوفيقو  حممد حجي حتقيق ،ثايننشر املثاين ألهل القرن احلادي عشر والالقادري، . حممد 3 

 .392ص ،2ج ،1982
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 .1املطلب السادس: وفاته
فبعـد مسـريٍة طـويلـٍة يف التعـلـم والتعـليـم تــويف اإلمـام الـدميـاطـي بـاملـدينـة املنـورة يف شهـر حمــرم سنة 

 نسأل أن يرمحه برمحته الواسعة، وأن جيازيه خري اجلزاء، وأن ه( بعد أدائه لفريضة احلج ودفن ابلبقيع، وهللا1117)
 يدخله فسيح جناته. 

 املبحث الثاين: البسملة.
 الكالم على البسملة هنا خاٌص ابلقراءة خارج الصالة ويتعلق به سبعة مطالب نذكرها فيما يلي:

 ل: حكمها بني السورتني.و املطلب األ
ة، وقد اختلف القراء يف إثبات البسملة التاليالسورة  إىلة وانتقاله إلىاحل املراد به انتهاء القارئ من السورة

 وحذفها وفيما يلي بيان كل ذلك.
األصبهاين وابن كثري وعاصم والكسائي وأبو جعفر ابلفصل  2فقد قرأ كٌل من قالون وورش من طريق

يأيت الكالم عنهما الحقاً، وقد وافقهم ، عدا بني األنفال والتوبة فال بسملة بينهما وس3ابلبسملة بني السورتني
 ابن حميصن يف ذلك.املطوعي و 

أمَّا ابقي القراء والرواة فقد اختلفوا يف إثبات البسملة وحذفها، فلورٍش من طريق األزرق الفصل ابلبسملة 
بني  لةذلك اإلمام مكي أنه قرأ على شيخه ابلفصل ابلبسم إىلبني السورتني عدا األنفال والتوبة، وقد أشار 

 .4لورش السورتني
ولورٍش أيضاً الوصل بني السورتني من غري بسملة، وقد ذكر ذلك اإلمام األنصاري، أن ورشاً قرأ بغري 

 . 5فصل بني السورتني ابلبسملة
عن اإلمام الداين، أنه اختري لورش السكت بني ذلك كما أن لورٍش السكت بني السورتني، وقد نُِقلم 

 .6ةالسورتني من غري بسمل
 وقد نظم اإلمام الشاطيب مسألة السكت والوصل لورش ومن معه بقوله:

ورََتنْيِ َفَصاَحٌة     َوِصْل َواْسُكتاً ُكلٌّ َجاَلاَيُه َحصَّالَ   1َوَوْصُلَك َبنْيَ السُّ

                                                 
 

 .90ص ،1ج ،عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار اجلربيت، عبدالرمحن. 1 
زرق . معناه كلُّ خالٍف ُنسب ملن أمخذم عن الراوي عن األئمة وإن سفل أي وإن بعد عن الراوي األول يسمى طريقاً، كطريق األ2 
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"فمن حجة من ترك الفصل  العالمة املهدويي السوسي فله السكت بني السورتني، حيث قال أو أما الر 
اً النفصال  به أن يقول ،  2ى"خر ل السورة اآلأو السورة عن  آخرأنه ليس من القرآن، وإمنا أثبت يف املصحف عملممم
 .3ذلك اإلمام الداين حيث قال "مذهب ورش وأيب عمرو وابن عامر السكت بني السورتني" إىلكما أشار 

أيب عمرو  إىلمشرياً  كما ورد أن له الوصل من غري بسملة بني السورتني أيضاً، قال العامل األهوازي
، كما يرى 4البصري "خيري بني التسمية وبني تركها بني السور ويف رؤوس األجزاء يف القرآن أمجع وابلوجهني قرأهتما"

، وأما إمامنا الداين فقد ذكر القولني الفصل من غري 5اإلمام األنصاري ابلفصل بني السورتني من غري بسملة
 .6الذي تلقاه عن مجيع شيوخه هو الفصل من غري بسملة بسملة، والفصل هبا، َث قال أبن

وقرأ السوسي إبثبات البسملة بني السورتني عدا بني األنفال والتوبة، قال العالمة القريواين أنه روي عن 
، ونُقل عن العامل املهدوي قوله "ومن حجة من فصل هبا بني 7أيب عمرو البصري الفصل ابلبسملة بني السورتني

ل أو أن يقول ملا رأيتها مكتوبة يف املصحف وكان إثباهتا ال خيلو من أحد أمرين: إما أن يكون من السورتني 
 .8فصاًل بني السورتني يزال به اللبس" أوالسورة، 

وقرأ ابن عامر ابلفصل ابلبسملة بني السورتني عدا بني األنفال والتوبة، وقد قال العالمة األنصاري بعد 
ولعله سهى  9السورتني من غري بسملة ما نصه "والباقون ابلفصل بينهما يف القرآن كله" ذكر من مذهبه الوصل بني

 عن ذكر اإلمام اجلليل ابن عامر.

وقرأ ابن عامر ابلوصل بني السورتني من غري بسملة، قال العالمة املهدوي يف ذلك "فمن حجة من ترك 
اً النفصال الفصل به أن يقول إنه ليس من القرآن وإمنا أثبت يف املصح ل السورة أو السورة من  آخرف عملممم

 .1ى"خر اآل

                                                                                                                                      
 . 45، ص1989، 2مكتبة الدار، املدينة املنورة، ط، الوايف يف شرح الشاطبيةعبدالفتاح القاضي، . 1 
 .12ص ،1995مكتبة الرشد، الرايض،  ،حتقيق حازم سعيد حيدر ،شرح اهلداية ،املهدويأمحد . 2 
 .16ص ،سبعالتيسري يف القراءات ال ،الداينعثمان . 3 
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كما ورد أن لإلمام ابن عامر السكت بني السورتني، وقد ورد عن العامل الفاضل اإلمام القيسي أنه قرأ 
على شيخه برواية ورش برتك الفصل بني السورتني، ومل يرد نص عن أيب عمرو وابن عامر يف ذلك وإمنا اختار 

، وقال اإلمام الداين يف ذلك "وخيتار يف مذهب ورش وأيب عمرو وابن 2ترك الفصل ابلبسملة هلمابعض الشيوخ 
 .3عامر السكت بني السورتني"

وأما يعقوب احلضرمي فقد قرأ ابلسكت بني السورتني عدا بني األنفال والتوبة، حيث ورد أن محزة وأبو 
، كما ورد أنه قرأ ابلفصل ابلبسملة بني السورتني "والتسمية عمرو ويعقوب وغريهم قرؤا برتك البسملة بني السورتني

، وورد أن له الوصل من غري بسملة بني السورتني، كما ورد عن كل 4بني السورتني مذهب البصريني عن أيب عمرو"
زيدي ورشاً إلىجه البسملة والسكت والوصل، وقد وافق أو من األزرق وأيب عمر وابن عامر ويعقوب ثالثة 

 جه الثالثة اليت بني السورتني.و ي وابن عامر ويعقوب يف األوالسوس

ة من غري بسملة، ألن القرآن التاليل السورة و السورة أب آخروقرأ اإلمام محزة واإلمام خلف العاشر بوصل 
 الكرمي عندمها كالسورة الواحدة. وافقهما الشنبوذي واإلمام احلسن.

 .جه البسملة بني السورتنيأو املطلب الثاين: 

ة، وعلى ذلك فإن كل من ذكر من التاليالسورة  إىلة وانتقاله إلىاملراد به انتهاء القارئ من السورة احل 
 جه:أو القراء أبن له الفصل ابلبسملة بني السورتني جاز له ثالثة 

 ل: وصل اجلميع.و األ
 الثاين: قطع اجلميع.

 ل ووصل الثاين ابلثالث.و الثالث: قطع األ
أنه مل يتلقى  أول والثالث ولعله سقط منه سهواً ذكره، و ام مكي سوى الوجهني األهذا ومل يذكر اإلم
 عن شيخه سوى الوجهني.

وكل ما ذكر من خالف بني القراء يف البسملة بني السورتني جائزٌة بني كل سورتني رتبتا يف املصحف 
رة الزمر، وكذلك فإن البسملة متعينٌة لكل الشريف حنو سورة املائدة وسورة األنعام، أم مل ترتبا حنو سورة النحل وسو 

 .5من يكرر السورة نفسها كمن يكرر سورة اإلخالص
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ة، التاليل السورة أو السورة ابلبسملة َث الوقوف عليهما َث االبتداء من  آخروهناك وجٌه رابع ال يقرأُ به وهو وصل 
 ام الشاطيب.ها، قال اإلمآخر و ائل السور ال ألو وهذا الوجه ممنوع ألن البسملة أل

ْهَر ِفيَها فَ تَ ثْ ُقالَ  آخرأو َوَمْهَما َتِصْلَها َمْع   1ُسورٍَة     َفاَل َتِقَفنَّ الدَّ
 جه القراءة بني األنفال والتوبة.أو املطلب الثالث: 

ثة سورة التوبة من غري قطع، فلكل القراء يف هذه احلالة ثال إىلاملراد هنا انتهاء القارئ من سورة األنفال وانتقاله 
 جه كلها من غري بسملة ال خالف بينهم يف ذلك:أو 
 ل: الوصل.و األ

 الثاين: الوقف.
 الثالث: السكت.

جه الثالثة السالفة الذكر، وإمنا اكتفى بقوله "ال خالف يف حذف و ومل يذكر اإلمام الدمياطي هذه األ
 ه ذكرها.، ولعله سقط من2وصلتها ابألنفال على الصحيح" أوابتدأت براءة  إذاالبسملة 

 .3املطلب الرابع: األربعة الزهر

واملقصود ابألربع الزهر هي سور القيامة واملطففني والبلد واهلمزة، وقد اختار بعض الشيوخ عند الفصل 
 بني السور السابقة مبا قبلها قولني:

 ل: أن من قرأ ابلوصل بني السورتني وهم ورش وابن عامر وأبو عمرو ومحزة أن يسكت عندهن.و األ

الثاين: أن من مذهب السكت بني السورتني وهم من سبق ذكرهم عدا اإلمام محزة أن يبسمل عندهن، وقد أشار 
 ذلك بقوله: إىلاإلمام الشاطيب رمحه هللا 

 َوَسْكتُ ُهُم اْلُمْخَتاُر ُدوَن تَ نَ فٍُّس     َوبَ ْعُضُهُم يف اأْلَرَْبِع الزُّْهِر َبْسَمالَ 
الَ  هَلُْم ُدوَن َنصٍا َوْهوَ   4ِفيِهنَّ َساِكٌت     حِلَْمَزَة َفافْ َهْمُه َوَلْيَس خُمَذَّ

اإلمام الداين "وكان بعض  ن الشيوخ وال نص هلم يف ذلك، قالوهذا االختيار إمنا هو استحباب م
ة ابلتسمية بني املدثر والقيامة واإلنفطار واملطففني والفجر والبلد والعصر واهلمز  1شيوخنا يفصل يف مذهب هؤالء

 .2ويسكت بينهن سكتًة يف مذهب محزة وليس يف ذلك أثر يروى عنهم وإمنا هو استحباب من الشيوخ"
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ويرى كثري من أهل األداء عدم التفرقة بني هذه السور وغريها من سور القرآن الكرمي كاإلمام ابن اجلزري 
 واإلمام الداين وغريمها من علماء القراءات.

ن مذهبه الفصل ابلبسملة بني السورتني فصل هبا بينهن، ومن مذهبه ويتلخص لنا مما سبق ذكره أن م
 السكت سكت بينهن، ومن مذهبه الوصل وصل بينهن.

َث إن العلة اليت من أجلها استحب الشيوخ التفرقة بني سور القرآن العظيم واألربعة الزهر هي عدم وصل 
ِفرمِة﴾ممغ  ُل ٱل  ومٰى ومأمه  ُل ٱلتَـّق  ﴿ُهوم أمه  املغفرة بال من 

ِقيٰمممِة﴾ِم ٱل  ِسُم بِيـمو  ﴿الم أُق   3
، وعدم وصل لفظ اجلاللة هلل بويل 4

م ﴿ومٱمن  نَّيِت﴾﴿ومٱد  ، وعدم وصل اجلنة بال من 6﴾ُمطمفِِّفنيم لِّل   لٌ ﴿ومي   5﴾ِّلَِّ  ممِئذٍ ُر يـمو  م  أل  ُخِلي جم
ا ﴿الم أُق   7 ِسُم هِبٰمذم

بـملمِد﴾ٱل  
ِت ومتـموماصمو  ٱلَِّذينم ءماممُنوا  ومعممِ  ﴿ِإالَّ ، وعدم وصل الصرب بويل من 8  9﴾ا  بِٱلصَّرب ِ ا  بِٱحلمقِّ ومتـموماصمو  ُلوا  ٱلصَِّٰلحٰم

زمةٍ  مهُمزمةٍ  لُِّكلِّ  لٌ ﴿ومي   ، فإن فصل بني هذه السور ابلبسملة فإن العلة اليت من أجلها استحب الشيوخ البسملة 10﴾لُّمم
ال فرق بني  إذاقرأان بوجه الوصل ابلبسمة بني السورتني ف إذا إىلتع السكت موجودة ألن يف البسملة أمساء هللا أو

 عدم الفصل هبا. أوالفصل ابلبسملة 

قميُّوُم الم يُّ ٱل  ﴿ٱِّلَُّ الم ِإلٰمهم ِإالَّ ُهوم ٱحل م  إىلوإن الــقـارئ للـقـرآن الكـرمي ليـجـد كثـريًا مـن ذلـك كـقـولـه تـعـ
﴾ مٌ و  نـم  ومالم  ُخُذُهۥ ِسنمةٌ تم  

ا ومُهوم ٱل  وُدُهۥ ِحف  اله ﴿ومالم يم ـل يف عـه جـولـقـوك 11 رماهم يف ٱلدِّينِِۖ ﴾ِإك   عمِظيُم الم عمِليُّ ٱل  ُظُهمم
12 

ِلكم نم  وقوله عز من قائٍل   ي زِ ﴿ِإانَّ كمذٰم
ُ
ذِّ لِّل   ممِئذٍ يـمو   لٌ ِسِننيم ومي  ح  امل وغريها كثري يف الذكر احلكيم وإن  13ِبنيم﴾ُمكم

السكت عند األربع الزهر لتقع عند هذه املواضع وغريها يف و اليت من أجلها استحب الشيوخ البسملة  البشاعة
 القرآن العظيم، ولعل كثرياً من الشيوخ وطلبة القرآن الكرمي يقرؤن بوصل هذه اآلايت وليس يف ذلك بشاعة.
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 ل سورة التوبة.أو املطلب اخلامس: عدم كتابة البسملة 

ل سورة التوبة، وإمنا يقع اخلالف يف السبب الذي أو ألداء يف عدم كتابة البسملة ال خالف بني أهل ا
هلا، وأما غريها من سور القرآن الكرمي فقد اتفق كل القراء على اإلتيان ابلبسملة أو من أجله مل تكتب البسملة يف 

 ل سورة الفاحتة فقط.أو ل كل سورة ابتدؤا هبا، إال احلسن فإنه يبسمل أو يف 

أن سورة التوبة وسورة األنفال كالسورة الواحدة، وذلك أن سورة األنفال ذُكر فيها العهود، وأما يف سورة فقيل 
 التوبة فقد ذُكر نقض العهود.

فعن عثمان بن عفان رضي هللا عنه أنه قال: "أشبهت معانيها معاين األنفال وكانت تدعى القرينتني يف زمن رسول 
 .1ك قرنت بينهما ومل أكتب )بسم هللا الرمحن الرحيم("هللا صلى هللا عليه وسلم فلذل

وقيل لنزوهلا ابلسيف، فعن ابن عباس رضي هللا عنه، قال سألت علي بن أيب طالب كرم هللا وجهه مل ال تكتب يف 
 .2براءة ) بسم هللا الرمحن الرحيم( ؟ قال ألن ) بسم هللا الرمحن الرحيم( أمان. وبراءة نزلت ابلسيف

 ذلك بقوله: إىلاإلمام الشاطيب وقد أشار 

َها يف ابِْتَداِئَك ُسورًَة     ِسَواَها َويف اأْلَْجَزاِء ُخريِاَ َمْن َتالَ   3َواَل بُدَّ ِمن ْ

 ساط سورة التوبة.أو املطلب السادس: البسملة يف 

بة فال خالف يف اإلتيان ل آيٍة منها، فأما غري سورة التو أو ساط السور ولو بعد أو املراد من ذلك ابتداء القارئ من 
 ساط سورة التوبة.أو ابلبسملة، وإمنا اخلالف يف 

ي "أال ترى أنه جيوز بغري خالف أن أو ساط سورة التوبة قال السخأو فمن علماء القراءات من يرى جواز البسملة 
ا  رِِكنيم كمآفَّةً ُمش  ُلوا  ٱل  ﴿ ومقٰمتِ تقول مبتدأً ) بسم هللا الرمحن الرحيم(  ا  ِتُلونمُكم  يـُقمٰ  كممم  كم

 
، 4ُمتَِّقنيم﴾لمُموا  أمنَّ ٱِّلَّم ممعم ٱل  ٱع  وم  فًَّة

 .5ويف نظائرها من اآلي
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ي "إن كان أو ساط سورة التوبة قال العالمة اجلعربي رداً على اإلمام السخأو ومنهم من يرى منع البسملة 
 ورة التوبة.ويرى العالمة اجلعربي منع البسملة خالل س 1نقاًل فمسلم وإال فرد عليه"

ساط أو والذي يرجحه اإلمام الدمياطي يف ذلك هو اختيار ابن اجلزري وهو أن من ترك البسملة يف 
 ساط سورة التوبة.أو السور غري سورة التوبة فال إشكال عنده من تركها يف 

ليت ساط السور فقال ابن اجلزري يف ذلك "فإن اعترب بقاء أثر العلة اأو البسملة يف  إىلوأما من ذهب 
هلا وهي نزوهلا ابلسيف كالشاطيب ومن سلك مسلكه مل يبسمل وإن مل يعترب بقاء أو من أجلها حذفت البسملة من 

 .2مل يرها علة بسمل بال نظر" أوأثرها 

 .3املطلب السابع: االختالف يف عد آي سورة الفاحتة

، فمن القرآن قوله عز ال خالف يف أن عدد آايت سورة الفاحتة سبع آايت، وذلك بنص القرآن والسنة
نم  اً عنٰمكم سمب  ﴿وملمقمۡد ءماتـميـ  من قائٍل  ثماين ومٱل  ٱل   مِّ عمِظيمم﴾ُقرءمانم ٱل  مم

، ومن السنة النبوية ما رواه أيب سعيد بن املعلي أنه 4
قال: " كنت أصلي يف املسجد فدعاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: اي رسول هللا إين كنت 

َث قال يل: ألعلمنك سورة هي أعظم السور يف  5دمعماُكۡم ﴾ إذا﴿ ٱۡستمِجيُبوا  ِّلَِِّ وملِلرَُّسوِل صلي، فقال: أمل يقل هللا أ
القرآن قبل أن خترج من املسجد، َث أخذ بيدي، فلما أراد أن خيرج قلت له: أمل تقل: ألعلمنك سورة هي أعظم 

، ولكن اخلالف 7تيته"أو هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي  6عٰملمِمنيم﴾ رمبِّ ٱل  ُد ِّلَِّ م  ﴿ٱحل م سورة يف القرآن؟ قال: 
 ىل.و بني القراء يف هذه املسألة يقع يف موضعني ومها البسملة ولفظ عليهم األ

 إىلالبسملة آية من سورة الفاحتة، وأما لفظ عليهم من قوله تع 9والكوفيون 8فقد عدَّ كل من املكي
، فإهنم ال يعدوهنا آية، وبذلك تكون عدد آايت سورة الفاحتة عندهم سبع 10ِهۡم ﴾تم عملمي  عمم  ٱلَِّذينم أمنـ  ﴿ِصرٰمطم 
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آايت ابلبسملة، وحجتهم يف ذلك أحاديث رويت عن النيب عليه الصالة والسالم منها ما روي عن أيب هريرة 
مد هلل رب العاملني سبع آايت إحداهن بسم هللا رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقول: )) احل

 .1الرمحن الرحيم، وهي السبع املثاين، والقرآن العظيم، وهي أم القرآن، وهي فاحتة الكتاب((

فهم ال يعدون البسملة آية، وإمنا يعدون لفظ عليهم من اآلية  4والشامي 3والبصري 2وأما القراء املدين
 آايت سورة الفاحتة عندهم سبعة آايت من غري البسملة. سلفة الذكر آية، وبذلك تكون عدد

وحجتهم يف ذلك أحاديث عن النيب عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم منها ما رواه أنس بن مالك 
رضي هللا عنه أنه قال: ))صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأيب بكر، وعمر، وعثمان، فلم أمسع أحداً 

 قال العالَّمة عبدالفتاح القاضي. 5 الرمحن الرحيم((منهم يقرأُ بسم هللا

 6ىَل َعَلْيِهْم ُعدَّ َلهُ أو َواْلُكوِف َمْع َمكٍا يَ ُعدُّ اْلَبْسَمَلة     ِسَواُُهَا 

ِإنَُّهۥ ِبس  ِمن ُسلمي   ﴿ِإنَُّهۥ إىلوال خالف يف أن البسملة بعض آية من قوله تع نم وم  .7﴾ِن ٱلرَِّحيمِ ِم ٱِّلَِّ ٱلرَّمحمٰ مٰم
 عدم الوقوع هبا: إىلبعض النتبيهات، لكي يتفطن قارئ القرآن  إىلويف هناية مطلب البسملة وجب التنبيه 

ُ لمُكۡم أمن االتيان ابإلقالب حنو  إىلالسورة منوانً وفصل القارئ ابلبسملة فليتفطن  آخركان   إذا – 1 ُ ٱِّلَّ ﴿ يـُبمنيِّ
ُ ِبُكلِّ شمۡيٍء عملِ   ومٱِّلَّ

ْۗ
﴾تمِضلُّوا   )بسم هللا الرمحن الرحيم(. ،8يُمُۢ
ة أل التعريف الساكنة وجب إظهارها وذلك ملن يقرأ ابلوصل حنو التاليل السورة أو السورة منوانً و  آخرإن كان  -2

 ومُهوم عملمٰى ُكلِّ شمۡيءٍ 
 
وٰمِت ومٱأۡلمۡرِض وممما ِفيِهنَّ وٰمِت ومٱأۡلمۡرضم ُد ِّلَِِّ ٱ﴿ٱحۡلمم   ،9﴾قمِديُرُۢ  ﴿ِّلَِِّ ُمۡلُك ٱلسَّمٰم لمقم ٱلسَّمٰم لَِّذي خم

 َُثَّ ٱلَِّذينم كمفمُروا  ِبرمهبِِّۡم يـمۡعِدُلونم﴾
ِۖ
ِت ومٱلنُّورم عملم ٱلظُُّلمٰم ومجم

10. 
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السكت وذلك ملن قرأ ابلوصل  أوة مهزة قطع فإنه جيب النقل التاليل السورة أو السورة منوانً و  آخركان   إذا -3
ِإنَُّهۥ لمغمُفورٌ  ﴿ ِإنَّ رمبَّكم سمرِيعُ حنو   .2، ﴿آلٓمٓص﴾1﴾رَِّحيُمُۢ  ٱۡلِعقماِب وم

 أوة مهزة قطع وجب ضم ميم اجلمع التاليل السورة أو السورة ميم اجلمع و  آخرملن يقرأ ابلوصل إن كان  -4
 يمُكونـُٓوا  أمۡمثٰملمُكم﴾﴿ ومِإن تـمتـموملَّۡوا  يمۡستـمۡبِدۡل قـمۡوًما غمرۡيمُكۡم َُثَّ الم ٍي حنو أو النقل حسب قراءة كل ر  أوالسكت 

، ﴿ِإانَّ 3
 .4﴾مُِّبيناً  اً فـمتمۡحنما لمكم فـمۡتح

نما السورة ميم اجلمع وجب إخفاؤها يف الباء ملن يقرأ ابلفصل ابلبسملة حنو  آخركان   إذا -5 ﴿َُثَّ ِإنَّ عملميـۡ
ُم﴾ ِحسماهبم

 ، )بسم هللا الرمحن الرحيم(.5

السكت ملن يقرأ ابلوصل  أوة مهزة قطع وجب النقل التاليل السورة و أالسورة حرف ساكن و  آخركان   إذاأما  -6
ِة رمبِّكم فمحمدِّۡث﴾حنو  ﴿ومأممَّا بِِنۡعمم

6﴾  نمۡشرمۡح لمكم صمۡدرمكم
 .7، ﴿أمملمۡ

 آخرالسورة حرف الباء ساكناً وجب إدغامها يف ابء البسملة ملن يقرأ ابلفصل وذلك عند وصل  آخركان   إذا -7
رمبِّكم فمٱۡرغمب﴾ إىلٰ ﴿وم حنو  السورة ابلبسملة

 ، )بسم هللا الرمحن الرحيم(8

﴿يف ة أل التعريف املدغمة فيجب اإلدغام ملن يقرأ ابلوصل حنو التاليل السورة أو السورة منوانً و  آخرإن كان  -8
 .10، ﴿ٱلرَّمۡحٰمُن﴾9﴾مُّۡقتمِدرُِۢ  ممۡقعمِد ِصۡدٍق ِعندم ممِليكٍ 

 اخلامتة والنتائج.
 ة:التاليعلينا إبمتام هذا البحث فإننا استخلصنا منه النتائج  إىل تعفبعد أن من هللا

 أن اإلمام الدمياطي إمام من أئمة القراءات وعلومها موثوق يف قوله ال سيما يف علم القراءات. -1
 اإلسهام يف إبراز بعض اجلوانب من سرية اإلمام الدمياطي. -2
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 جه البسملة بني السورتني جائزة بني كل سورتني رتبتا يف املصحف أم مل ترتبتا.أو  -4
 جه القراءة بني األنفال والتوبة جائزة لكل القراء.أو أن  -5
 جه القراءة بني األربعة الزهر وابقي سور القرآن العظيم.أو عدم التفرقة يف  -6
 جه البسملة اليت مت ذكرها.أو لقارئ القراءة أبي وجه من جيوز ل -7
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