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الة وأتم التس�ليم عىل س�يدنا حممد  احلم�د هلل رب العامل�ن، وأفضل الصَّ

وعىل آله وصحبه أمجعن.

وبع�د: فه���ذه » مي�زان املعدل�ة يف ش�أن البس�ملة «، وه�ي من رس�ائل 

الس�يوطي القرآني�ة، التي أبدى فيها اختيارًا له يف مس�ألة كث�ر فيها االختالف، 

وأتناول الكالم عليها حتت العناوين اآلتية:

- وصفها:

كان للسيوطي اختيارات فقهية، وقد ذكرها عىل وجه االختصار يف كتابه 

» التحدث بنعمة اهلل « وبسطها بأدلتها يف كتابه » حواشي الروضة «، ومن هذه 

االختيارات: رأي في مس�ألة البسملة، فقد ذهب - كما يقول - إلى أن إثبات 

البس�ملة من الفاتحة ومن كل س�ورة بالقطع ال بالظن، ونفيها كذلك بالقطع 

ال بالظن، كس�ائر الحروف الثابتة في بعض الق�راءات دون بعض، فهي نازلة 

في حرف دون حرف، وكالهما قطعي الثبوت واإلسقاط «، قال: » وفي هذه 

المسألة تأليف سميته: ميزان المعدلة «���.

وبن�ى عل�ى ذلك أن البس�ملة ال تجب قراءته�ا في الصالة، وأن�ه لو قرأ 

��� التحدث بنعمة اهلل �ص �229 .
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الفاتحة بدونها صحت صالته. فهذه الرسالة تتولى بيان ذلك، واالستدالل له، 

وقد أفاد السيوطي ممن سبقه، وخرج برأي جديد يخالف قول الشافعي.

- توثيق النسبة:

ذكرها الس�يوطي لنفس�ه ف�ي كتاب�ه المذكور، ضم�ن القس�م الرابع من 

مؤلفاته، وهو ما كان كراسًا ونحوه، سوى مسائل الفتاوى، وذلك مئة مؤلف، 

فكانت برقم �����58.

باإلضافة إلى النص المنقول آنفًا .

وذكره�ا ف�ي حس�ن المحاض�رة، ضم�ن األج�زاء المف�ردة في مس�ائل 

مخصوصة��2.

وف�ي فهرس�ت المصنف�ات، ف�ي ف�ن التفس�ير وتعلق�ات الق�رآن برق�م 

.�����6�

��� التحدث بنعمة اهلل �ص ���8 .
��2 انظر ��/�295.

��� انظر: هبجة العابدين �ص ��78.
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- عنواهنا:

اتفقت النصوص المذكورة، والنسخ الخطية على تسميتها بهذا العنوان: 

» ميزان المعدلة في ش�أن البس�ملة «، وكأنه س�ماها بذلك لذكره الميزان في 

نصها - كما سيأتي - وجاء في عقود الجوهر���: » في شرح « وهو خطأ .

- مص�ادره�ا:

ذكر - رحمه اهلل - فيها عدة مصادر، وهي:

- سنن النسائي �ت: ��0 ه��.

- صحيح ابن خزيمة �ت: ��� ه��.

- صحيح ابن حبان �ت: �54 ه��.

- المستدرك للحاكم �ت: 405 ه��.

- شرح المهذب » المجموع « للنووي �ت: 676 ه��.

- رف�ع الحاجب ع�ن مختصر اب�ن الحاجب لتاج الدين الس�بكي �ت: 

�77 ه��.

- النشر في القراءات العشر البن الجزري �ت: ��8 ه��.

��� �ص �2�4.
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- وذكر القاضي أبا بكر الباقالني �ت: �40 ه��، ولم يذكر كتابًا، ولعله 

اعتمد في ذكره على » رفع الحاجب «. 

- وأحال من كتبه على » اإلتقان «.

وتبين لي أنه أفاد من: 

- كتاب البس�ملة ألبي ش�امة المقدس�ي �ت: 665 ه�� ال�ذي نقل هذا 

الرأي عن ابن حزم.

- » عنوان الزمان في تراجم الشيوخ واألعيان « للبقاعي �ت: 885 ه�� 

الذي نقل رأي ابن حجر في قضية اإلثبات والنفي معًا.

- تاريخ التأليف:

ل�م يذكر في النس�خ التي بي�ن يديَّ تاري�خ لتأليف هذه الرس�الة، ولكن 

ِذْكرها في التحدث بنعمة الله يشير إلى أنها مبكرة نوعًا ما .

ويبدو أن السيوطي كتب هذا القدر، ثم شغل عنها، ولم يتيسر له الرجوع 

إليه�ا إل�ى حي�ن وفات�ه، إذ جاء ف�ي بعض نس�خها: » هذا آخر م�ا وجد بخط 

المصن�ف، وتوف�ي وه�و على هذه الص�ورة «، ولذلك نظائر ف�ي كتبه وكتب 

غيره.

وسياق الرسالة يدل على أّن�ه كان يريد َم�دَّ القول فيها فيذكر األح�اديث 
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التي فيها أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قرأ البسملة في الصالة، والتي فيها أنه لم يقرأها. وعلى 

أية حال فهذا القدر الذي أنجزه داٌل تمام الداللة على رأيه في ذلك .

والغريب أن كل َمْن ذكر هذه الرسالة - بما في ذلك المصنف - لم يشر 

إلى أنها لم تكتمل ���.

وال�ذي يلف�ت النظر أن�ه لم يذكرها ف�ي كتابه » نواهد األبكار وش�واهد 

األبكار « الذي أنجزه سنة 900 ه�، وقد أطال في الكالم على البسملة، وبين 

 كالم�ه في الموضعين قدٌر مش�ترك يظهر من خالل ق�راءة النص المنقول من 
» نواهد األبكار « في الملحق.

- وصف النسخ:

وقفت لهذه الرسالة على خمس نسخ، وهي:

�- نس�خة مص�ورة في مكتبة الجامعة اإلس�المية بالمدين�ة المنورة عن 

مظاهر العلوم بسهارنفور في الهند، ورقمها ��6�7/ف/��4، في ورقتين. 

ورمزها: ع ��2. وقد انفردت هذه النسخة في آخرها بزيادة مهمة .

��� انظ�ر: كش�ف الظن�ون ���9�8/2، وهدي�ة العارف�ن ��/��54، وعق�ود اجلوهر 
�ص�2�4، ومكتب�ة اجل�الل الس�يوطي �ص ��62، ودليل خمطوطات الس�يوطي 

�ص �40.
��2 جاء يف معجم مؤلفات السيوطي املخطوطة بمكتبات اململكة العربية السعودية العامة 
�ص ��56 أن عنوان هذه النسخة: » املعدلة «. وهو سهو يف النظر، فعنواهنا: ميزان 

املعدلة .
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2- نس�خة مصورة م�ن مكتب�ة الحرم المدن�ي، ورقمه�ا ��80/�48، 

وخطها مغربي، في � أوراق، كتبت سنة �275 ه�. ورمزها: ح .

�- نس�خة مصورة في مركز جمعة الماجد بدبي من دار الكتب الوطنية 

بتونس، ورقمها ����952، في � أوراق. ورمزها: س . 

4- نس�خة مص�ورة م�ن مكتب�ة رش�يد أفن�دي ف�ي اس�طنبول، ورقمها 

���004، في ورقتين. ورمزها: ر .

5- نسخة مصورة من المكتبة السليمانية في اسطنبول، ورقمها ��598، 

في � أوراق، ورمزها: م . وكلها ضمن مجاميع. 

وهاتان النس�ختان تكرم بهم�ا األخ الدكتور محمد إقب�ال فرحات جزاه 

اهلل خيرًا .

ولها نس�خ أخرى ُذِكَر منها في »الفهرس الشامل« ثماني نسخ ليس منها 

هذه النسخ ���. وهي في القاهرة وبغداد وتطوان واسطنبول وبرلين.

- خطة التحقيق:

قابلت النسخ بعضها ببعض، للخروج بنص سليم، وجريت وفق الخطة 

المعتادة تحريرًا وتوثيقًا وتعليقًا، ومن اهلل نستمد العون.

��� انظر ��/��54 .
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الصفحة األوىل من النسخة )ع(
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الصفحة األخرية من النسخة )ع(
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الصفحة األوىل من النسخة )ح(
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الصفحة األخرية من النسخة )ح(
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الورقة األوىل من النسخة )س(
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الصفحة األخرية من النسخة )س(
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الصفحة األوىل من النسخة )ر(
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الصفحة األخرية من النسخة )ر(
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الصفحة األوىل من النسخة )م(
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الصفحة األخرية من النسخة )م(
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احلمد هلل وكفى ، وسالم عىل عباده الذين اصطفى���.

�وبع��د: ف����2 �قد اش�تهر كالم الناس يف شأن��� البسملة واحتجاجهم 
ع�ىل أهن�ا ق�رآن أو غري ق�رآن ، وش�نع الق�ايض أبو بك�ر الباق�الين وغريه عىل 
الشافعي��4 يف إثباهتا قرآنًا بأن القرآن ال يثبت بالظن ، وإنام يثبت بالتواتر ��5.

 وش�كك��6 بعضهم عىل الفريقن معًا َمْن أثبت وَمْن نفى ، وقال: القرآن 
ال يثبت بالظن ، �وال ُينفى بالظن���7، ورشطه القطع يف اجلانبن . 

ومل أر أحدًا ممن تكلم عىل هذه املسألة جنح إىل القول بالقطع والتواتر، بل 
 كله�م معرتف بأهنا ظنية ��8، حتى ق�ال القايض تاج الدين ...................

��� يف ح، س: والصالة والسالم عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .
��2 من ر، م .

��� من ح، س .
��4 جاء بعدها يف ع: »عىل أهنا قرآن «. ومل ترد يف ح، س، وال معنى هلا، فحذفتها .

��5 انظر ما جاء يف ذلك يف: تفسري الرازي ��/�200، �ضمن املسائل الفقهية املستنبطة من 
هذه الس�ورة�، وكتاب البس�ملة �ص �269، واملجموع ��/���7، ورفع احلاجب 

عن خمترص ابن احلاجب ��/89-�90، واالنتصار للقرآن ��/�225-204.
��6 يف ح، س: وشكل ! ويف ر: وشنع .

��7 سقطت من ح، س.
��8 هذا مس�تغرب، فإن كالم ابن اجلزري الذي س�ينقله هنا يش�ري إىل ذلك، ثم إنه رصح 
يف حاش�يته عىل تفس�ري البيضاوي » نواهد األبكار وش�واهد األف�كار « أن هذا رأي 
اب�ن حج�ر، وابن اجل�زري، وأن�ه رأي حكاه أبو ش�امة يف كتاب البس�ملة عن بعض 
 املتأخري�ن، �وه�و اب�ن ح�زم�، وس�ياقه يدل عىل أنه س�مع ب�رأي ابن حج�ر قبل = 
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�اب�ن الس�بكي���� يف »رف�ع احلاج�ب« : » ال يس�رتاب يف أّن حكمن�ا بأهنا ِمَن 

القرآن دون حكمنا عىل آية الكريس ونحوها « ��2.

 وق�ال يف موض�ع آخر- ع�ىل وجه املعارضة البن احلاج�ب- : » نحن��� 

ال ندع�ي تواتر البس�ملة اآلن ، فإّنا نح�ن مل نثبتها إنام املثبت إمامنا الش�افعي ، 

فلعله�ا توات�رت عن�ده ، وُربَّ متواتر عن�د قوم دون آخري�ن ، ويف وقٍت دون 

آخر«��4.

وأقول: الذي أعتقده وال ��5 أرتاب فيه أن البس�ملة من باب القطع إثباتًا 

ونفيًا ال من باب الظن ، وإّنا ��6 عىل إثباهتا نحكم بكوهنا قرآنًا كحكمنا عىل آية 

الكريس ونحوها ��7 سواء من غري تفاوت.

 وه�ذا ال�كالم - وإن مل تألف�ه النفوس- فكوهنا قطعي�ة اإلثبات هو أحد 

= وقوفه عىل رأي ابن اجلزري، ثم إن كالمه يف امليزان هنا فيه إفادة واضحة من كتاب 
البس�ملة أليب ش�امة، مما يعني أنه وقف عليه قبل أن يؤلفه. وألمهية هذا النص نقلته 

هنا، وجعلته يف ملحق آخر الرسالة .
��� ليست يف ع، ويف ر: بال » ابن «.

��2 رفع احلاجب ��89/2.
��� يف ح، س: بحق !

��4 رفع احلاجب ��86/2.
��5 يف س: وملا !

��6 يف ح، س، ر، م: وإهنا .
��7 ليست يف ع، ويف ر: ونحوه !
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الوجه�ن ألصحابن�ا ، كم�ا هو حمك�ي يف » رشح املهذب «��� وغ�ريه ، فال ��2 

يس�تغرب ذل�ك ، إنما يس�تغرب احلك�م بالقطع ع�ىل جهتي اإلثب�ات والنفي 

مع�ًا ، فه�و كاجلمع بن النقيضن ، وال غرابة يف ذلك ، � فقد أش�ار إليه بعض 

املتأخرين من القراء كما سأنقل عبارته .

 وحتري�ر الق�ول يف ذل�ك � ��� :أن القرآن نزل عىل س�بعة أح�رف ، ونزل 

م�رات متك�ررة كام بينته يف كت�اب » اإلتقان «��4، فن�زل يف بعضها بزيادة ، ويف 

بعضها بنقص : 

كقراءة ﴿ مالك ﴾ و﴿ ملك ﴾��5 .

��� انظر املجموع ��/����.
��2 يف ح، س: وإن !

��� ما بن اهلاللن سقط من ع . انتقل نظر الناسخ من »ذلك« األوىل إىل الثانية.
��4 عق�د املؤل�ف الن�وع احل�ادي عرش من أن�واع عل�وم القرآن ملا تك�رر نزول�ه وقال فيه 
��/2�5-�2�6: » قد جيعل من ذلك األحرُف التي تقرأ عىل وجهن فأكثر، ويدل 
ل�ه ما أخرجه مس�لم م�ن حدي�ث ُأيب: إّن ريب أرس�ل إيلَّ أن اقرأ الق�رآن عىل حرف، 
: أن اقرأه ع�ىل حرفن، فرددُت إليه: أن  ن عىل أمتي، فأرس�ل إيلَّ ف�رددُت إليه: أن هوِّ
: أن اقرأه عىل س�بعة أحرف . فه�ذا احلديُث يدّل عىل أن  ن عىل أمتي، فأرس�ل إيلَّ ه�وِّ

القراءات مل تنزل من أول وهلة بل مرة بعد أخرى.

ويف مج�ال القراء للس�خاوي بعد أن حكى القول بن�زول الفاحتة مرتن: فإن قيل: فما 
فائدة نزوهلا مرة ثانية ؟ قلُت: جيوز أن تكون نزلت أّول مرة عىل حرٍف واحد، ونزلت 

يف الثانية ببقية وجوهها نحو: ملك ومالك، والرساط والرصاط، ونحو ذلك «.
��5 انظر: معجم القراءات ��/8-�9، وكالمها سبعيتان .
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 و﴿ جتري حتتها ﴾، ﴿ ومن حتتها ﴾، يف براءة ���.

 و﴿ إن اهلل ه�و الغن�ي احلميد ﴾، ﴿ وإن اهلل الغني احلميد ﴾ ��2 يف س�ورة 
احلديد ���.

 فال يش�ك أحد ��4 وال يرتاب يف أن القراءة ��5 بإثبات ��6 األلف ، وِمن، 
وه�و، ونحو ذل�ك ��7 متوات�رة ��8 �قطعي�ة، وأن الق�راءة بحذف ذل�ك أيضًا 

متواترة قطعية���9، وأن ميزان���0 اإلثبات واحلذف يف ذلك سواء .

وكذل�ك نق�ول يف البس�ملة : إهن�ا نزلت يف بع�ض األح�رف ومل تنزل يف 
بعضه�ا ، فإثباهت�ا قطعي وحذفها قطعي ، وكٌل متواتر ، وكٌل يف الس�بعة ، فإنَّ 
بعض القراء الس�بعة قرؤوا هبا، وبعضهم قرؤوا بحذفها، وقراءة الس�بعة كلها 

متواترة:

��� اآلي�ة �00، انظ�ر: معجم القراءات ��/�446، وكالمها س�بعيتان، وانفرد ابن كثري 
بقراءة » ِمْن «.

��2 اآلي�ة 4، انظ�ر: معجم القراءات ���47/9، وكالمها س�بعيتان. وجاء يف ع: وإن اهلل 
لغني محيد. وهو من سهو الناسخ. ومل تذكر يف ر، م .

��� اقرأ كالم أيب شامة ضمن النص املنقول يف امللحق. واملحىل ��/��254-25.
��4 ليست يف ح، س.

��5 يف ح، س، ر: القرآن .
��6 يف ح، س: يف إثبات .

��7 ونحو ذلك: ليست يف ح، س . ويف ر ذكرت » هو « بعدها .
��8 يف ح، س: متواتر ! ويف م: متواترة ونحو ذلك !

��9 ما بن اهلاللن سقط من ح، س. ويف ر،  م: بحذف ذلك متواترة أيضًا .
���0 حترفت يف ع إىل: بن إن .
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 فَمن قرأ هبا فهي ثابتة يف حرفه متواترة إليه.

 وَمن قرأ بحذفها فحذُفها يف حرفه متواتر إليه .

 وألط�ف��� م�ن ذل�ك أن نافع�ًا له راويان ق�رأ أحدمها عنه هب�ا ، واآلخر 
بحذفه�ا، فدلَّ ع�ىل أن األمرين تواترا عنده بأن قرأ باحلرفن معًا بإس�نادين أو 
بأس�انيد متعددة ، وهب�ذا التقرير ينجيل اإلش�كال عن األمري�ن ، ويتضح كال 

الطرفن��2، وال ُيستغرب اإلثبات ممن أثبت، وال النفي ممن نفى . 

وقد أشار إىل يشٍء مما ذكرته أستاُذ القراء اإلمام شمس الدين ابن اجلزري، 
فقال يف كتابه » النرش«��� - بعد أن حكى يف البسملة مخسة أقوال -:

» قل�ُت: وه�ذه األق�وال ترج�ع إىل النفي واإلثب�ات ، وال�ذي نعتقده أن 
كليه�ام صحي�ح ، وأنَّ كل ذلك ح�ق ، فيكون االختالف فيه�ا كاالختالف يف 

القراءات « هذا لفظه��4 .

��� حترفت يف ع: والظن !
��2 يف ع: الطريقن .

.��69/�� ���
��4 أّما األقوال اخلمسة فهي:

» أحده�ا: أهنا آية من الفاحتة فقط، وهذا مذه�ب أهل مكة، والكوفة، ومن وافقهم، 
وُروي قوالً للشافعي.

الثاين: أهنا آية من أول الفاحتة، ومن أول كل سورة، وهو األصح من مذهب الشافعي 
وَمْن وافقه، وهو رواية عن أمحد، ونسب إىل أيب حنيفة.

الثالث: أهنا آية من أول الفاحتة، بعض آية من غريها، وهو القول الثاين للشافعي.

الرابع: أهنا آية مس�تقلة يف أول كل س�ورة ال منها، وهو املش�هور عن أمحد، وقول = 
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فصل: إذا تقرر ما ذكرُته فقد نتج��� يل منه بحٌث ال يسمعه شافعي فيقبله، 
وال يصغي إليه بأذنه ، وربام عدَّ ذلك من اهلذيان ، وربام ارتقى إىل غري ذلك من 

العبارات وليس اخلرب كالعيان ، وأذكره وال عيلَّ :

 أم�ا عال�ٌم ل�ه ذوق وعنده حتقي�ق فيعرتف بصحت�ه، أو جيي�ب عنه بقدح 
قرحيته. 

وأما جاهٌل فال عربة باجلاهلن .

 أو جامٌد قارٌص فدعه ينعق مع الناعقن :

 الذي يقتضيه النظر أنَّ البسملة ال جتب قراءهتا يف الصالة ، وأنه لو قرأ ��2 
ْت صالت�ه ، وذلك أنه مل ي�ِرْد عن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص األمُر بقراءة  الفاحت�ة بدوهن�ا صحَّ
البسملة بعينها يف الصالة ، إنما َوَرَد ��� األمر بقراءة الفاحتة، وَوَرَد ما يدل عىل 
أن البس�ملة م�ن الفاحتة ، فأنتج ه�ذا لألصحاب أهنم أوجبوا قراءة البس�ملة، 
وهذه النتيجة غري الزمة ملا قدمت تقريره أن البس�ملة نسبتها إىل الفاحتة كنسبة 

سائر القراءات املتنوعة��4 يف احلروف والكلامت .

= داود وأصحاب�ه، وح�كاه أبو بكر الرازي عن أيب احلس�ن الكرخي - وهو من كبار 
أصحاب أيب حنيفة - .

اخلام�س: أهنا ليس�ت بآية، وال بع�ض آية من أول الفاحتة، وال م�ن أول غريها، وإنام 
كتب�ت للتيمن والت�ربك، وهو مذهب مال�ك، وأيب حنيفة، والث�وري، ومن وافقهم، 
وذلك مع إمجاعهم عىل أهنا بعض آية من سورة النمل، وأن بعضها آية من الفاحتة «.

��� يف ع ، ر: فتح .
��2 يف ح: » يف « بدل: قرأ !

��� سقطت من ح، س . ويف ر ، م: وإنام .
��4 يف ع: املنتزعة .
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 وق�د اتف�ق األصحاب عىل أنه ال��� جيب عىل املص�يل أن يقرأ الفاحتة عىل 
احلرف األتم، بل الواجب قراءهتا بقراءة أحد األئمة السبعة، فلو قرأها بحرف 
﴿ ملك ﴾، و﴿ عليهم ﴾ يف املوضعن بال صلة��2 أجزأه ��� باالتفاق، وإن��4 
كان ناقص�ًا ثالث�ة أحرف عن��5 قراءة من يق�رأ : ﴿ مالك ﴾، و﴿ عليهم ﴾ يف 

املوضعن بالصلة .

وكذلك نقول��6: َمْن قرأ الفاحتة بقراءة نصف��7 الس�بعة الذين يقرؤوهنا 
ب�ال بس�ملة أجزأه ، وال جي�ب عليه أن يقرأ بقراءة النص�ف الذين يزيدون فيها 

البسملة ��8. 

ق فارٌق بأنَّ ه��ذه آية وتلك ثالثة أحرف؟ فإن فرَّ

��� ال: سقطت من ح ، س .
 ��2 جاء يف معجم القراءات ��/��2 عند قوله تعاىل: ﴿ صراط الذين أنعمت عليهم ﴾: 
» ق�رأ اب�ن كثي�ر وناف�ع وقال�ون بخ�الف عنه وأب�و جعفر واب�ن محيص�ن وورش. 
» َعَلْيِهُم�و « بكس�ر اله�اء وض�م المي�م وواو بع��ده�ا، وإذا وقف ابن كثير أس�قط 
الواو«. ولم يذكر شيئًا عند قوله تعالى: ﴿ غير المغضوب عليهم ﴾، وذكر ذلك عن 

ابن كثير: ابن مجاهد في السبعة ص �08 .
��� يف ح، س: أجزأت .

��4 يف ح ، س: فإْن !
��5 يف ع: نحو !  ويف ر: عىل !

��6 يف ع: يقول !
��7 نصف: مل تذكر يف ع، هنا، ويف املوضع اآليت.

��8 انظر كالم ابن حزم ضمن النص املنقول يف امللحق .
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قلن�ا: ال ف�رق  في�ام خيل بالصالة ب�ن اآلية واحل�رف ، فلو أس�قط��� من 

الفاحت�ة حرف�ًا  من املجمع عليه مل جيزه باالتفاق ، فلام أجزأه إس�قاُط حرٍف من 

املختل�ف في�ه باالتفاق ، فكذلك إس�قاط آيٍة أو بعِض آية خمتل�ف��2 فيها ، بل 

مسألة البسملة أوىل باإلجزاء ، ألهنا خمتلف يف إثباهتا ، واجلمهوُر عىل أهنا ظنية 

ال قطعي�ة بخالف األحرف املذكورة ���، فإذا أجزأ إس�قاُط حرٍف مقطوٍع بأنه 

قرآن متواتر�فإسقاط ماقالوا إنه ظني وغري متواتر���4 أوىل باإلجزاء .

جُح هذا الذي قلُته من الدليل أنَّ األحاديث خمتلفة يف قراءة النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ويرِّ

هبا ��5 يف الصالة وعدم قراءته هلا، وكلها صحيحة ، بل أحاديث عدم��6 قراءته 

هل�ا أصح وأكثر ، فالظاهر أن�ه ملسو هيلع هللا ىلص  َفَعَل األمرين لبيان األكمل  واجلائز ، فكان 

يق�رأ يف بع�ض األوقات �باحل�رف الذي نزل�ت فيه، ويف بعضه�ا���7 باحلرف 

الذي مل تنزل فيه ، كام كان يفعل يف سائر احلروف والقراءات .

��� يف ح، س ، م: سقط !
��2 يف ع: خيتلف !

��� سقطت من ح ، س .
��4 ما بن اهلاللن سقط من ح، س .

��5 سقطت من ح . ويف ر ، م: هلا .
��6 عدم: سقطت من ح ، س .

��7 ما بن اهلاللن سقط من ح ، س ، ر ، م !
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ذكُر األحاديث��� يف أنه ملسو هيلع هللا ىلص قرأه�ا ��2 يف الّصالة : 

أخ�رج النَّس�ائي واب�ن ُخزيم�ة واب�ن ِحبَّان واحلاك�م وغريهم ع�ن ُنعيم 

ر��� قال : » صليُت خلف أيب هريرة فقرأ بس�م اهلل الرمحن الرحيم ، ثم  الُمَجمِّ

ا س�لم قال : والذي نفيس بيده  قرأ بأم القرآن ، فذكر احلديث ، ويف آخره: فلمَّ

إين ألشبهكم صالًة برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص «��4.

 هذا حديث صحيح ال علة له ، وهو أصح ما ورد يف الباب ، بل مل يصح 

فيه حديث غريه��5. 

��� يف ر: احلديث . ثم: أخرجه النسائي !
��2 يف ح: قرأمها .

ر املس�جد، أي:  ��� يف ع: املح�رب، ويف س: املحج�ر ! والص�واب: املجم�ر، ألّنه كان جيمِّ
يبخره. انظر: هتذيب الكامل ��488-487/29.

��4 انظر: س�نن النسائي ����4/2 برقم ��905، وصحيح ابن خزيمة ��/��25 برقم 
��499، وصحي�ح اب�ن حبان �اإلحس�ان� ���00/5 برقم ���797، واملس�تدرك 
 ��/�498 برق�م ��882. واحلدي�ث م�ع خترجي�ه يف كت�اب البس�ملة أليب ش�امة 

�ص ��0-��07، ونقل عنه النووي يف املجموع ��/��45-�44.
��5 هن�ا تنتهي النس�خ ح، س، ر، م، وكتب الناس�خ: انتهى! وما بع�ده من ع فقط . وهذا 
ف النس�اخ، فق�د حذفوا ش�يئًا مهاًم وه�و الداللة ع�ىل أنَّ املؤلف مل  ش�اهد ع�ىل ترصُّ
يكم�ل تأليفه ه�ذا، كام جاء رصحيًا يف النس�خة ع. وهذا يؤك�د رضورة مجع ما أمكن 

من النسخ.
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وأخرج احلاكم يف »املستدرك«��� ....

ه�ذا آخر ما وج�د بخط املصنف، وتويف وهو عىل ه�ذه الصورة رمحه اهلل 

تعاىل، واحلمد هلل وحده ، وصىل اهلل عىل س�يدنا حممد وعىل آله وصحبه وس�لم 

تسلياًم كثريًا.

* * *

��� لعل املقصود ما رواه عن أنس قال: س�معُت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جيهر ب�: بس�م اهلل الرمحن 
الرحيم. قال احلاكم: » رواة هذا احلديث عن آخرهم ثقات «. املس�تدرك ��/�500 

برقم ��886. ونقل هذا يف املجموع للنووي ��/�296.

 



235

ملحـق

قال املؤلف يف »نواهد األبكار وشواهد األفكار« �الورقة �6 ب و�7 أ�:

»وقد حكى النووي يف »رشح املهذب« يف املسألة وجهن:

أحدمها - وصححه - أن إثباهتا قرآنًا عىل وجه الظن.

والثاين: أنه عىل وجه القطع .

وق�د ش�نّع القايض أب�و بكر الباق�الين وغريه ع�ىل الش�افعي يف ذلك بأن 
الق�رآن ال يثب�ت بالظن، إنام يثبت بالتواتر، وأجاب عن�ه القايض تاج الدين يف 
»رفع احلاجب« بأنَّا ال ندعي تواتر البسملة اآلن، فإنا نحن مل نثبتها، إنام املثبت 
هلا إمامنا الش�افعي، فلعلها تواترت عنده، ورب متواتر عند قوم دون آخرين، 

ويف وقت دون آخر.

واستشكل قوم النفي عىل وجه القطع، فإن املقطوع بكونه قرآنًا يكفر نافيه.

وأجاب مجاعة بأن قوة الشبهة كام قامت البن مسعود يف املعوذتن.

واستش�كل آخ�رون األمرين مع�ًا: اإلثبات والنفي، فإن الق�رآن ال يثبُت 
بالظن، وال ينتفي بالظن، وال شك أنه إشكال قوي كاجلبل.

وقد أخربين بعض الفضالء أنه س�مع احلافظ ابن حجر يقرر يف درس�ه يف 
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اجلواب عنه أن حكم البس�ملة يف ذلك حكم احلروف املختلف فيها بن القراء 
الس�بعة، فتكون قطعية اإلثب�ات والنفي معًا، وهلذا قرأ بعض الس�بعة بإثباهتا، 

وبعضهم بإسقاطها.

فاستحسنُت ذلك جدًا.

ثم رأيُت تلميذه الش�يخ برهان الدين البقاعي، حكى ذلك عنه يف ترمجته 
من » معجمه « ���.

ثم رأيُت خامتة القراء الشيخ شمس الدين اجلزري سبقه إىل ذلك فقال يف 
كتاب » النرش « بعد أن حكى األقوال اخلمسة السابقة يف البسملة:

»وه�ذه األق�وال ترج�ع إىل النفي واإلثب�ات، وال�ذي نعتق�ده أن كليهام 
صحيح، وأن كل ذلك حق، فيكون االختالف فيها كاالختالف يف القراءات« 

هذا لفظه.

��� انظر: عنوان الزمان يف تراجم الشيوخ واألعيان ��/64 خمطوط� و ��/���7 من املطبوع.

ونص�ه: » ومنه�ا بحث�ه - أي ابن حجر- املرق�ص املطرب يف إثبات البس�ملة آية من 
الفاحت�ة أو نفيها. وحمصله: النظر إليه�ا باعتبار طرق القراءة، فمن تواترت يف حروفه 
آية من أول السورة مل تصح صالة أحد بروايته إال بقراءهتا عىل أهنا آية، ألهنا مل تتصل 

إليه إال كذلك، ومن ثم أوجبها الشافعي رمحه اهلل لكون قراءته قراءَة ابن كثري.

وهذا من نفائس األنظار التي ادخرها اهلل تعاىل له، وقد أشبعُت القول فيه يف »النكت 
عىل رشح ألفية العراقي« يف نوع املعلول«.

أق�ول: وكأنه بن�اه عىل كالم ابن حزم . واهلل أعلم، وانظ�ر »النكت الوفية بام يف رشح 
األلفي�ة« للبقاع�ي ��/5�8-��52، وق�د ذكر هناك قول ابن حج�ر وابن اجلزري 
واب�ن ح�زم يف املح�ىل، وقال: »الظاه�ر أّن أول من حرر هذه املس�ألة، أب�و حممد ابن 

حزم ...« .
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ث�م رأي�ُت أبا ش�امة حكى ذل�ك يف » كتاب البس�ملة « فق�ال���: » ونقل 
ع�ن بعض املتأخري�ن��2 أهنا آية حي�ث كتبت يف بعض األحرف الس�بعة دون 

بعض«.

ل  ق�ال: » وه�ذا ق�وٌل غريب، وال بأس به إن ش�اء اهلل تع�اىل، وكأنه��� نزَّ
اختالف القراء يف قراءهتا بن الس�ور منزل�ة اختالفهم يف غريها، فكام اختلفوا 
يف ح�ركات وحروف اختلفوا أيضًا يف إثب�ات كلامت وحذفها، كقوله تعاىل يف 

سورة احلديد: ﴿ ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ﴾:

اختلف القراء في إثبات �هو� وحذفها .

وكذلك �ِمْن� في آخر سورة التوبة: ﴿ تجري من تحتها األنهار ﴾.

فال ُبْعَد أن يكون االختالف في البسملة من ذلك، وإن كانت المصاحف 
أجمع�ت عليه�ا، فإن من الق�راءات ما ج�اء على خالف خ�ط المصحف ك� 
﴿ الص�راط ﴾، و﴿ يبصط ﴾، و﴿ مصيط�ر ﴾، اتفقت المصاحف في كتابتها 

بالصاد، وفيها قراءة أخرى ثانية بالسين.

وقول�ه تعال�ى: ﴿ وما هو على الغيب بظنين ﴾ تقرأ بالضاد وبالظاء، ولم 
تكتب في المصاحف األئمة إال بالضاد.

��� ص �22-�25 والنقل باختصار .
��2 عبارة أيب شامة: بعض متأخري الظاهرية. ثم رصح باسم ابن حزم، والنقل من املحىل 

. 25�-25�/�
��� تعبري أيب ش�امة » كأنه « يش�عر أنه حياول أن يس�تدل له، مع أن ابن حزم رصح بذلك، 

انظر: املحىل �/�25 . نعم قد زاد أبو شامة املسألة بيانًا .
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وق�راءة القرآن تك�ون في بعض األحرف الس�بعة أتم حروف�ًا وكلمًا من 
بعض، وال مانع من ذلك يخش�ى���، فالبس�ملة في ق�راءة صحيحة آية من أم 
القرآن، وفي قراءة صحيحة ليست آية من أم القرآن، والقرآن أنزل على سبعة 
أحرف، كلها حق، وهذا كله من تلك األحرف لصحته، فقد وجب - إذ كلها 

حق - أن يفعل اإلنسان في قراءته أي ذلك شاء ...��2

ق�ال: وتكلم القاضي أبو بكر عل�ى صحة مجيء بعض األحرف أتم من 
غيرها، وبينه في كتاب »االنتصار«.

ث�م ق�ال أبو ش�امة: ف�إن قلت: يتف�رع عل�ى القول به�ذا بع�د تقريره أن 
المكلف بالصالة مخير في قراءة البسملة فيها، إن شاء قرأها، وإن شاء تركها، 
كغير هذا الحرف مما اختلف فيه القراء، كال األمرين له واسع، وفي مذهبك 

تتحتم قراءتها ؟

قل�ُت: إنما يتحتم قراءتها في مذهب الش�افعي في الفاتحة وحدها، وال 
يناف�ي هذا الق�ول ذلك، فإن القراء مجمع�ون على قراءته�ا أول الفاتحة، إال 
ما ش�ذَّ روايته عن بعضه�م، فليس فيها في الفاتحة تخيي�ر بخالف غيرها من 
الس�ور، وإنم�ا وجبت ف�ي الفاتح�ة احتياطًا لما أم�ر به، وخروج�ًا من عهدة 
الصالة الواجبة بيقين المتوقفة صحتها على ما س�ّماه الش�رع فاتحة الكتاب. 

هذا كله كالم أبي شامة «. اه� مصححًا .

��� ط�وى الس�يوطي هنا هذا الس�طر: » قال أبو حممد ابن ح�زم: النص قد صح بوجوب 
قراءة أم القرآن فرضًا، والبسملة ...«.

��2 وطوى هنا تعليق أيب شامة .
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املصادر
- اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي �ت: ��9 ه��، حتقيق: مركز الدراسات القرآنية، 

جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة، ط ��426ه��.

- االنتص�ار للق�رآن للباق�الين �ت: �40 ه���، حتقي�ق: حممد عصام القض�اة، دار 

الفتح، عامن، ودار ابن حزم، بريوت، ط� ��422 ه�- �200م�.

- هبجة العابدين برتمجة حافظ العرص جالل الدين �السيوطي� لعبد القادر الشاذيل 

�كان حيًا سنة 946 ه��، حتقيق: عبد اإلله نبهان، مطبوعات جممع اللغة العربية، 

دمشق، ط � ��4�9 ه� - �998م�.

- التح�دث بنعمة اهلل للس�يوطي، حتقي�ق: إليزابث ماري س�ارتن، مطبعة كمربدج 

��972م�.

- تفسري الرازي �ت: 606 ه��، دار الفكر، بريوت ��4�4 ه� - ��99م�.

- هتذيب الكامل بأسامء الرجال للمزي �ت: 842 ه��، حتقيق: بشار عواد معروف، 

مؤسسة الرسالة، بريوت، ط4 ��406 ه� - �985م�.

- حاشية السيوطي عىل تفسري البيضاوي املسامة »نواهد األبكار وشواهد األفكار«، 

نسخة مصورة عن نسخة املدرسة احلسنية يف املوصل بالعراق.

- حس�ن املح�ارضة يف تاريخ م�رص والقاهرة للس�يوطي، حتقيق: حمم�د أبو الفضل 

إبراهيم، دار الفكر العريب، القاهرة ��4�8 ه� - �998م�.

- دليل خمطوطات الس�يوطي وأماك�ن وجودها، إعداد حممد بن إبراهيم الش�يباين، 

وأمح�د س�عيد اخلازن�دار، منش�ورات مرك�ز املخطوط�ات وال�رتاث والوثائ�ق، 

الكويت، ط2 ��4�6 ه� - �995م�.
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- رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب لتاج الدين السبكي �ت: �77 ه��، حتقيق: 

عيل حممد معوض، وعادل أمحد عبد املوجود، عامل الكتب، بريوت، ط� ��4�9 

ه�- �999م�.

- سنن النسائي �ت: ��0 ه�� برشح السيوطي وحاشية السندي، برتقيم عبد الفتاح 

أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، ��406 ه� - �986م�.

- صحي�ح اب�ن حب�ان �ت: �54 ه��� برتتيب ابن بلب�ان �ت: 7�9 ه���، حتقيق: 

شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط2 ��4�4 ه�-��99م�.

- صحي�ح اب�ن خزيمة �ت: ��� ه���، حتقيق: حممد مصطف�ى األعظمي، املكتب 

اإلسالمي، بريوت، ط2 ��4�2 ه� - �992 م�.

- عقود اجلوهر يف تراجم َمْن هلم مخسون تصنيفًا فمئة فأكثر، جلميل بك العظم �ت: 

��52 ه��، املطبعة األهلية، بريوت ���26 ه��.

- عنوان الزمان يف تراجم الشيوخ واألعيان للبقاعي �ت: 885 ه��.

�- نسخة مصورة عن كوبرييل باسطنبول.

2- النس�خة املطبوع�ة بتحقي�ق حس�ن حب�ي، دار الكت�ب والوثائ�ق القومية، 

القاهرة، ط� ��422ه�-�200م�.

- الفهرس الش�امل للرتاث العريب اإلس�المي املخطوط �علوم القرآن: خمطوطات 

التفسري وعلومه�، املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية، عامن ��989م�.

- كتاب البس�ملة أليب شامة املقديس �ت: 665 ه��، حتقيق: عدنان بن عبد الرزاق 

احلموي، املجمع الثقايف، أبو ظبي ��425 ه� - 2004 م�.
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- كتاب السبعة يف القراءات البن جماهد �ت: �24 ه��، حتقيق: شوقي ضيف، دار 
املعارف، القاهرة، ط� �د. ت�.

- كش�ف الظنون للحاج خليفة �ت: �067 ه��، مصورة مؤسس�ة التاريخ العريب، 
بريوت .

- املجموع للنووي �ت: 676 ه��، دار الفكر، بريوت .

- املحىل البن حزم �ت: 456 ه��، مصورة دار الفكر، بريوت.

- املس�تدرك عىل الصحيحن للحاكم �ت: 405 ه��، حتقيق: عبد الس�الم علوش، 
بريوت، ط� ��4�8 ه� - �998م�.

الق�راءات لعب�د اللطي�ف اخلطي�ب، دار س�عد الدي�ن، دمش�ق، ط�،  - معج�م 
��422ه�- 2002م�.

- معجم مؤلفات السيوطي املخطوطة بمكتبات اململكة العربية السعودية لنارص بن 
س�عود الس�المة، مطبوعات مكتب�ة امللك فه�د الوطنية، الري�اض ��4�7ه� - 

�996م�.

- مكتب�ة اجلالل الس�يوطي ألمحد الرشق�اوي إقبال �ت: ��42ه���، دار الغرب، 
الرباط ���97 ه� - �977 م�.

- النرش يف القراءات العرش البن اجلزري �ت: ��8 ه��، حتقيق: حممد سامل حميسن، 
مكتبة القاهرة �د. ت�.

- النك�ت الوفي�ة ب�ام يف رشح األلفية للبقاع�ي، حتقيق: ماهر ياس�ن الفحل، مكتبة 
الرشد، نارشون، الرياض، ط� ��428 ه�-2007م�.

- هدي�ة العارف�ن للبغ�دادي �ت: ���9 ه��، مصورة مؤسس�ة التاري�خ العريب، 
بريوت .

 * * *

 




