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  امللخص
من أهم املسائل والتي هلا عالقة باختالف عّد اآلي وتباين مذاهبه فيها ما يتعلق 

بسورة الفاحتة واالختالف يف عّد آياهتا، إذ هي أعظم سورة يف القرآن الكريم؛ مما 

يستوجب دراسة ذلك، وتوجيهه، وإبراز ما يرتتب عليه من آثار، وأحكام، بجمع 

د آي الفاحتة عند القراء، مع تناول جوانب الرواية أطراف مسألة االختالف يف ع

 والدراية ومناقشة األسباب واآلثار.

 تهدف الدراسة لما يلي: 
 إظهار أسباب نشأة اختالف عّد اآلي يف سورة الفاحتة. -1

 معرفة اختالف مواضع عّد اآلي يف الفاحتة عند مذاهب أهل العدد. -2

احتة، وبيان استدالالت مذاهب أهل توجيه اختالف عد اآلي يف سورة الف -3

 العدد فيها.

 إظهار اآلثار واألحكام املرتتبة عىل اختالف عد اآلي يف سورة الفاحتة. -4

 التوفيق واجلمع بني األقوال واآلراء املتعارضة يف عّد آي الفاحتة. -5

 ومن أهم النتائج التي وصل إليها البحث: 
وتباين مذاهب أهل العدد أّدى إليه  االختالف يف عّد آي القرآن الكريم، -1

االختالف يف النقل والرواية، فيام ورد به نص، واالجتهاد بالقياس عىل نظائره فيام 

 مل يرد به نص، وال حمظور فيه، إذ ال يرتتب عليه زيادة يف القرآن وال نقص منه.

اء عىل انعقد إمجاع مجهور العلامء ِمن القراء، واملفرسين، واملحدثني، والفقه -2

أن عدد آي سورة الفاحتة سبع آيات إمجاالً، خمتلفة التفصيل والتعيني عند مذاهب 

 أهل العدد.

اختالف الرواية يف البسملة يف الفاحتة عند القراء كان السبب  يف اختالف  -3

أدى إليه االعتامد عىل النص  ﴾ڦڤ  ڤ ﴿ واختالف العّد يف : العّد فيها،

 م موافقة املجمع عليه يف كون الفاحتة سبع آيات.الوارد يف احلديث، مع لزو
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حكم البسملة يف الفاحتة كحكم احلروف املختلف فيها بني القراء، فإهنا  -4

نزلت يف بعض األحرف، ومل تنزل يف بعض األحرف، واختالف العدِّ فيها 

كاالختالف يف أوجه القراءات، واألقوال فيها ترجع إىل النفي واإلثبات، وكالمها 

 يح. صح
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 املقدمة

احلمد هلل املنفرد باخللق والتدبري، الواحد يف احلكم والتقدير، امللك الذي ليس 

ل وْصِفه عن الشبيه والنظري.  كمثله يشء وهو السميع البصري، املتقّدس يف كاما

ز إال يف طاعته، وأشهد أن ال إله إال اهلل قيوم السموات واألرضني، الذي ال فو

ِغنى إال يف االفتقار إىل رمحته، وال حياة إال يف  ِعّز إال يف التذلل لعظمته، والوال 

 رضاه، وال أنس إال يف قربه.

وأشهد أن نبينا حممدًا عبده ورسوله املبعوث رمحة للعاملني، وحجة عىل العباد 

 حق جهاده، حتى أمجعني، بلغ الرسالة وأدى األمانة، ونصح األمة، وجاهد يف اهلل

أتاه اليقني، فصلوات اهلل وسالمه عليه، وعىل آله وأصحابه الطيبني الطاهرين، 

 وأزواجه أمهات املؤمنني، ومن سار عىل هنجهم، واقتفى أثرهم إىل يوم الدين.

 أما بعد:

فإن كتاب اهلل هو احلبل املتني، والرصاط املستقيم، أنزله اهلل هدًى للمتقني، 

نني وموعظًة للناس أمجعني، هو نور األبصار، ودليل البصائر، نْظُمه ونورًا للمؤم

  گگ ﴿  ومدارسته سعادة، وتالوته حياة للقلوب، قال تعاىل: بديع، ولفظه معجز،

 .[1]هود:  ﴾ ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں 
لٍم ومن العلوم التي نالت رشف التعلُّق بكتاب اهلل علُم عدِّ اآلي، وكلُّ ع

ف متعلَّقه، فعلم عّد اآلي ِمن أعظم الوسائل حلفظ كتاب اهلل عز وجل،  ا يارُشف برشا

 إذ هو اشتغال بحرص آيات القرآن الكريم وإحصاء عددها، وبيان مواضعها.

وِمن أهم ما اشتدت إليه حاجة »يقول الشيخ أبو عيد رضوان املخلاليت: 

بني ما يتعلق بمعرفة فواصل الطالبني، وامتدت نحوه أعناق املهرة من الراغ

اآليات، ومبادئها وما اتفق عىل عّده منها، وما جرى اخللف فيها، كيف ال! وقد 
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.. ثم نقلها كذلك اخللف عن السلف،  اشتغل بضبطها أكابر الصحابة األعالم 

«وألفوا فيها التآليف البليغة نظاًم ونثرا
 (1)

. 

آلي الختالفهم يف حتديد مواضع ومن املعلوم أنه قد تعددت مذاهب أهل عدِّ ا

انتهاء اآليات، واختلف عدد آي القرآن عىل حسب ذلك، مع أنه ال عالقة هلذا 

االختالف بألفاظ القرآن، فهي ثابتة ال زيادة فيها، وإنام اخلالف يف حتديد موضع 

 هناية اآلية فقط.

 وإن خصائص مسائل علم عّد اآلي ودقائقه قد قّل تناوهلا، وعزَّ كْشُف 

حواجبها، واختفى إظهار آثارها، وإبراز أوجه فرائدها، مما يستوجب البحث 

 والتنقيب.  

وإن من أهم املسائل والتي هلا عالقة باختالف عّد اآلي وتباين مذاهبه فيها ما 

 يتعلق بسورة الفاحتة واالختالف يف عّد آياهتا.

وركن الصالة إذ هي أعظم سورة يف القرآن الكريم، وفاحتة الكتاب املبني، 

 ومبتدؤها، وهذا يوجب االهتامم هبا وبعّد آياهتا.

وقد حصل اختالف بني مذاهب أهل العّد يف تعيني موِضعني من مواضع 

رؤوس آياهتا، مما يستوجب دراسة ذلك، وتوجيهه، وإبراز ما يرتتب عليه من آثار، 

 مسألة حرّية باإلظهار واإلشهار. وأحكام، إذ هي

 (.اختالُف عدِّ اآلي في ٌسورة الَفاِتحة توجيُهُه وأثُره) ن:وجعلت البحث بعنوا

 أهمية البحث:
تنطلق أمهية البحث من ارتباطه الوثيق بكتاب اهلل عز وجل ثم بتناول مسألة 

مرتبطة بعلم من أهم علوم القرآن، وهو علم عّد اآلي، وخصوصًا واملسألة تتناول 

 . اختالف عّد أعظم سورة يف كتاب اهلل عز وجل
                                                   

 .86القول الوجيز يف فواصل الكتاب العزيز عىل ناظمة الزهر للمخلاليت: ص  (1)
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 أهداف البحث: 
 إظهار أسباب نشأة اختالف عّد اآلي يف سورة الفاحتة. -1

 معرفة اختالف مواضع عّد اآلي يف الفاحتة عند مذاهب أهل العدد. -2

توجيه اختالف عد اآلي يف سورة الفاحتة، وبيان استدالالت مذاهب أهل  -3

 العدد فيها.

 عد اآلي يف سورة الفاحتة. إظهار اآلثار واألحكام املرتتبة عىل اختالف -4

 التوفيق واجلمع بني األقوال واآلراء املتعارضة يف عّد آي الفاحتة. -5

 خطة البحث:
 وتشتمل عىل أمهية البحث، وخطته، والدراسات السابقة.المقدمة: 

دِّ اآلي، وأمهيته، وفوائده، وآثاره. التمهيد:  تعريف علم عا

 .عند مذاهب أهل العدد منشأه، وتوجيههاختالف عدِّ آي الفاتحة الفصل األول: 
 وفيه مباحث: 

 منشأ االختالف يف عدِّ اآلي بني التوقيف واالجتهاد.المبحث األول: 

 عدد آي الفاحتة عند علامء العدد، ووجوب قراءهتا يف الصالة.المبحث الثاني: 

اختالف مواضع عدِّ آي الفاحتة عند مذاهب أهل العدد المبحث الثالث: 

 .وتوجيهه

 وفيه مطالب: 

   مواضع عّد آي الفاحتة عند مذاهب أهل العدد.المطلب األول: 
ن عّد البسملة، وترك عّد:المطلب الثاني:    .﴾ڤ   ڦ    ﴿ توجيه مذهب ما

ن عّد:المطلب الثالث:    وترك عّد البسملة. ،  ﴾ڤ   ڦ ﴿ توجيه مذهب ما

 اآلي.وجيهه، وأثره في عدِّ االختالف في عّد البسملة في الفاتحة تالفصل الثاني: 
 وفيه مباحث:
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 البسملة يف الفاحتة، وأثره فيها. قرآنيةاختالف العلامء يف المبحث األول: 
 وتوفيقه مع توجيهه، اختالف الرواية يف البسملة عند القراء، :المبحث الثاني

 اختالفهم يف عّدها.
  : عّد آي الفاحتة يف املصاحف العثامنية.المبحث الثالث

 وتشتمل عىل أهم النتائج والتوصيات. اةمة: اخل

 ثم الفهارس واملراجع.

وبعد فهذا البحث جهد املقل، ومن اهلل أستمد العون والسداد، فام كان فيه من 

صواب فمن ريب، وما كان من خطأ فمن تقصريي والشيطان، وأمحد اهلل عىل عونه 

 هًا أو تصويبًا، أو دعاًم.وتوفيقه، وأتقدم بالشكر اجلزيل لكل من أسدى إيّل توجي

 وأرجو من الكريم املنان أن يقبله عنده، وأن جيعله خالصًا لوجهه.

 واهلل املوفق واملعني.

 الدراسات السابقة:
علم عّد اآلي من علوم القرآن التي نالت حظها من التأليف والتدوين، وغالب 

م يتناول وصف اختالف مذاهب أهل عدِّ آي القرآن الكري م وتفصيله يف ما ُقدِّ

حتديد مواضع رؤوس اآلي يف القرآن الكريم، وهي املؤلفات املشهورة يف علم عدِّ 

 آي القرآن الكريم.

ولكن يقّل يف الساحة أن ترى مؤلفًا يناقش مسألًة من خصائص مسائل علم عّد 

 اآلي، ويسلط الضوء عليها موضحًا توجيهها، وأثرها، مما يربز علم عّد اآلي.

ضع رؤوس اآلي يف سورة الفاحتة منقول يف كتب علم عّد اآلي وتعيني موا

 ومنظوماته املعروفة، ومنسوب إىل ناقليه من أهل عد اآلي.

ن كتب يف مسألة اختالف عد اآلي يف سورة الفاحتة إيضاحًا  ولكن مل أر ما

 ألسبابه، وتوجيهًا ملذاهب أهله، وإبرازًا لآلثار املرتتبة عليه.
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مها بام ييل:وقد ةميَّزت هذه ال  دراسُة التي ُأقادِّ

عىل دراسة متكاملة فيه، مجع  -حسب اطالعي  -معاجلة موضوع مل أقف  -1 

أطراف مسألة االختالف يف عد آي الفاحتة، عند القراء ومذاهب أهل العدد، وأبرز 

 توجيهها وأثرها .

تناولات الدراسُة جوانب الرواية والدراية، فأوضحت مذاهب أهل العّد  -2

 واختالفهم يف عد آي الفاحتة مع التوجيه هلا، ثم ناقشت األسباب واآلثار. 

اتَّبعات الدراسة منهج السهولة والتقريب واالختصار والتذليل، وكان  -3

االعتامد فيها عىل أقوال العلامء السابقني، مع التحليل واالستدالل واملناقشة 

 العلمية اجلادة.

 ،،،. أمل بإخالصيدرك هذا الناظر بإنصاف، واملت
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 التمهيد
 :تعريف علم َعدِّ اآلي، وأهميته، وفوائده، وآثاره

ادًا، يقول ابن فارس:  تعريفه: لغة: ْعدا ّدًا، وتا ه عا ُعدُّ ُه يا دَّ ، عا
ِ
: إِْحصاُء اليشء دُّ العا

ّد الذي» «هو اإلحصاء العني والدال أصٌل صحيٌح واحٌد ال خيلو ِمن العا
(1)

، 

ْبلُغه، واجلمع أاعداد دُّ وما ُد: مقدار ما ُيعا دا ، تقول: واملعُدوُد ما وقع ، والعا دُّ عليه العا

ّدًا فأنا ه عا دُت اليشءا أُعدُّ دا ، واليشُء معدوٌد، قال األخفش:  عا  ومنه قوله تعاىل:»عادٌّ
علاه ذا عدد[ 2]اهلمزة:  ﴾ٹ  ٹ  ڤ   ﴿ « ، أي: جا

(2)
. 

ع آية، وهي العالمة، وسميت اآلية من القرآن آية؛ ألهنا عالمٌة مج: واآلي

النقطاع كالم من كالم
(3)

، أي: (جاء القوم بآيتهم)، تقول: (اجلامعة)، وتطلق عىل: 

«ومعنى اآلية من كتاب اهلل تعاىل مجاعُة ُحروٍف »بجامعتهم، قال اجلوهري: 
(4)

 ،

ب ِمن مجٍل ولو تقديرًا ذو مب دأ ومقطع مندرج يف سورةوهي: قرآٌن مركَّ
(5)

  . 

فنٌّ ُيبحث فيه عن سور القرآن وآياته من حيث بيان » واصطالحاً: علم عدِّ اآلي:

ه منها، معزوًا ملذاهب  عدد آي كلِّ سورة ورأِس اآلية ومبدئها، وما اختلف يف عدِّ

«أهله
 (6)

. 

                                                   
 .4/29 (عد)مقاييس اللغة البن فارس: مادة:  (1)

، وانظر: لسان العرب البن منظور: مادة: 2/505 (عدد)نقله اجلوهري يف الصحاح يف اللغة: مادة:  (2)

 .8/353 (عدد)للزبيدي: مادة:  ، وتاج العروس4/2833 (عد)

 .1/206 (أيا)، ولسان العرب البن منظور: مادة:8/441، (أيا)انظر: العني للخليل: مادة:  (3)

 .6/2275: (أيا)الصحاح يف اللغة للجوهري، مادة:  (4)

القرآن:  ، ونقله عنه السيوطي يف اإلتقان يف علوم204قاله اجلعربي يف: حسن املدد يف معرفة فن العدد:  (5)

1/230. 

، ولوامع البدر يف رشح ناظمة الزهر لعبد اهلل األيويب: 28انظر: حسن املدد يف معرفة فن العدد: ص  (6)

 =، ومعامل اليرس90يز عىل ناظمة الزهر للمخلاليت: ص، والقول الوجيز يف فواصل الكتاب العز5خ/
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 أهمية علم عدِّ اآلي، وفوائده، وآثاره:
دِّ اآلي ِعلٌم ُيبن وتعدادها،  القرآنيةى عليه معرفُة مواضع رؤوس اآليات ِعلم عا

وما اتفق وما اختلف عليه منها، فهو متعلِّق بالقرآن الكريم، وكلُّ علٍم يارُشف 

برشف متعلَّقه، فهو ِمن أعظم الوسائل حلفظ كتاب اهلل عز وجل، إذ هو اشتغال 

 بحرص آيات القرآن الكريم وإحصاء عددها، وبيان مواضعها.

ن بعدهم ِمن التابعني وأئمة القراءة؛ تعظياًم للقرآن ×  به صحابة النبي  اهتم ثم ما

 الكريم؛ وحياطًة له من الزيادة والنقصان. 
 يقول اإلمام الشاطبي:

ااااُظ أاْساااالفاُهم عنُاااوا أاى احلفَّ  وملاااا را
 

ْضااِل والاارِب   اان ُأِويل الفا ُنوهااا عا وَّ هبااا دا
(1) 

والتابعني بعدِّ  اهتامم أسالفهم من الصحابة  أي: ملا رأى حّفاُظ القرآن عظيما  

اآلي نشطت مهمهم جلمع قواعده، وتأليف فرائده
(2)

 . 

وكان الذي دعاهم إىل ذلك مع ما فيه من تعظيم »ويقول أبو عمرو الداين: 

القرآن وتبجيله، وحياطته ِمن مدخل الزيادة والنقصان فيه؛ التعريف بام لقارئ 

ه، أو بعضه، ِمن احلسنات إذ كان له بكلِّ حرٍف منه عرش القرآن إذا هو تاله كلَّ 

«حسنات
 (3)

. 

اعلم أن قوًما جهلوا العدد فقالوا: ليس بعلم، وإنام »ويقول أبو القاسم اهلذيل: 

ج به سوقه، ويتكرّب به عند الناس ... قال: وهذا جهل ِمن  اشتغل به بعضهم لريوِّ

                                                   
عدِّ آي القرآن، أ د. أمحد شكري: ص ، وامليرس يف علم 7رشح ناظمة الزهر لعبد الفتاح القايض: ص =

10. 

 (، ت/ د. أرشف طلعت.16متن ناظمة الزهر، البيت رقم: ) (1)

 .64بشري اليرس رشح ناظمة الزهر، لعبد الفتاح القايض: ص  (2)

 .75البيان يف عد آي القرآن، أليب عمرو الداين:  (3)
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يه من العلم .. ولو مل يكن ِعلاًم ملا اشُتغل قائله، مل يعلم مواقع العدد، وما حيتوي عل

« به يف زمن الصحابة
(1)

. 

بنان، وينسب لقد اعتنى أئمة القراءة بعلم عّد اآلي حتى أصبح يشار إليهم بال

 . بلدان أهل اإلسالمواملدينة، والكوفة، والبرصة، ويف غريها من  إليهم العّد يف مكة،

عليه مدار حتديد مقدار التعّلم لآليات إبان  وال غرو يف ذلك فقد كان هذا الِعلمُ 

كانوا ال يتجاوزون العرش اآليات حتى  ، فالصحابة ×التّلقي من النبي 

ل ما يتعّلموا ما فيها من الِعلِم والعا
(2)

. 

ل عىل النبي   ×وجاءت اإلشارة يف أحاديث نزول الوحي إىل اعتبار العدد يف املنزَّ
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ فأنزل اهلل تعاىل: »يف حادثة اإلفك: تقول عائشة 

«  العرشا اآليات كلَّها [ 11]النور:  ﴾  پپ
(3)

.

رون توقيت عبادات النبي  وكان الصحابة الكرام  بقدر عدد  ×يقدِّ

ثم قام إىل  ×تسّحرنا مع رسول اهلل »قال:  اآليات، فعن أنس بن مالك 

حور « ، قال: قادُر مخسنيالصالة، فقيل: كم كان بني اآلذان والسَّ
(4)

. 

ويف السنة املطهرة ورد حتديد األجر والثواب بقراءة عدد من اآليات معني،  

أّيكم  »ونحن يف الصفة فقال:  ×قال خرج رسول اهلل  فعن عقبة بن عامر 
يحّب أن يغدو كلَّ يوم إلى بُطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين َكْوَماَوْيِن في 

                                                   
 .102الكامل يف القراءات أليب القاسم، يوسف اهلذيل: ص  (1)

، 1/80، والطربي يف تفسريه: 6/117: (يف تعليم القرآن كم آية)أخرجه: ابن أيب شيبة يف مصنفه: باب:  (2)

هذا حديث صحيح اإلسناد،  »، وقال: 1/743، واحلاكم يف املستدرك: 38/466، وأمحد يف مسنده: 

 .« ومل خيرجاه

ڄ ڄ  ڃ   ڃ   ڄ ڄ ﴿باب: ( تفسري القرآن)أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب:  (3)

 .6/101:  ﴾ڃ  ڃ  

: : قدر كم بني السحور وصالة الفجر، باب( كتاب الصوم)أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب:  (4)

2/29 . 
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أفال يغدو أحدُكم  »، فقلنا يا رسول اهلل نحبُّ ذلك، قال: قطع رِحم غير إثٍم وال
إلى المسجد فَ يَ ْعَلَم أو يقرأ آيتين من كتاب اهلل عز وجل خيٌر له من ناقتين، 

« وثالث خير له من ثالث، وأربع خير له من أربع، وِمن أعدادِهّن من اإلبل
 (1)

. 

 يقول اإلمام الشاطبي:
 رازا آيااااةٍ وقااااد صااااّح عنااااه أنَّ إِحاااا

 
ااا ِماان اإلباال احلْماار  فضااُل ِماان كْوما  ألا

تعّلم آية من كتاب اهلل تعاىل أفضل من ناقة سمينة »يقول عبد الفتاح القايض:  

عظيمة السنام .. وتلك فائدة من فوائد معرفة هذا العلم إذ ال حيصل لإلنسان 

« العمل هبذا إال بمعرفة العدد، وتعّلم مبدأ اآلية ومنتهاها
(2)

. 

بالعّد بعقده باألصابع يف الصالة، فقد ورد عن ابن  وورد اهتامم الصحابة 

ون اآلي يف الصالة وعائشة  وابن عباس  عمر  أهنم كانوا يعدُّ
(3)

. 

« العدد مسامري القرآن»عن محزة الزيات قال:  وعن ابن مسعود 
(4)

. 

                                                   
باب فضل قراءة القرآن يف الصالة )، (صالة املسافرين وقرصها)أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب:  (1)

 .2/71: (قراءة القرآن يف ثواب)، وأبو داود يف سننه: باب: 1/552(وتعلمه

(، وانظر رشحه: معامل اليرس رشح ناظمة الزهر لعبد الفتاح القايض: 14متن ناظمة الزهر، البيت رقم: ) (2)

 .6ص 

أنه كان  ×من طريق عبد اهلل بن عمرو مرفوعًا إىل النبي  13/577أخرج الطرباين يف املعجم الكبري:  (3)

ُعدُّ اآلي يف الصالة يف ذلك ابن أيب شيبة يف مصنفه،  من الروايات عن الصحابة  ، وساق عدداً «يا

باب: مان عدَّ )، والبيهقي يف السنن الكربى: 1/426( باب: يف عدد اآلي يف الصالة من مل ير به بأساً )

، وورد عّد اآلي بعقد األصابع عن 41، والداين يف البيان يف عد اآلي: ص 2/359: (اآلي يف صالته

كأيب عبد الرمحن السلمي، وابن سريين، ومنهم من قرصه عىل النافلة ومنهم من أطلقه عدد من التابعني 

 يف الفريضة والنافلة.   

، 3، والشيخ املتويل يف حتقيق البيان يف عد آي القرآن: ص 102نقله اهلذيل يف الكامل يف القراءات ص  (4)

تالف عدد آيات القرآن أليب حفص العطار: وانظر يف أمهية عد اآلي: التبيان يف معرفة تنزيل القرآن واخ

، 1/230، واإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي:1/233، وفنون األفنان البن اجلوزي: 101ص 

، 225 – 193ومقدمة كتاب: حسن املدد يف معرفة فن العدد للجعربي، دراسة د. بشري احلمريي: ص 

 . 34شكري: ص  وامليرس يف علم عد آي القرآن لألستاذ الدكتور، د. أمحد
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 فوائد علم عدِّ اآلي وآثاره: 
ىل إدراك األجر والثواب املرتتب عىل قراءة عدد معرفة عدِّ اآلي يوصل إ: أوالً 

ن حفظ  »قال:  ×أن النبي  معني من اآليات القرءانية، فعن أيب الدرداء  ما

جال « عرشا آيات ِمن أّول سورة الكهف ُعِصم من الدَّ
 (1)

.  

معرفة عّد اآلي يوصل إىل اّتباع السنة فيام جاءت به من حتديد قراءة عدد : ثانياً 

آيات القرآن يف بعض العبادات كالصالة واألذكار وغريها، فعن أيب برزة معني من 

يقرأ يف الفجر ما بني الستني إىل املائة  ×ول اهلل اان رسااك »ال: اق ي ااألسلم

« آية
 (2)

. 

يف قراءته بالوقف عىل  ×معرفة عّد اآلي يؤدي إىل االقتداء بالنبي : ثالثاً 

كان »، حيث قالت:  ×صفة قراءة النبي  يف رؤوس اآليات، حلديث أم سلمة 

يقّطع قراءته يقول: احلمد هلل رب العاملني، ثم يقف، الرمحن  ×رسول اهلل 

 « الرحيم، ثم يقف
(3)

. 

تظهر صلته به جلّية يف باب اإلمالة، : وأما آثار علم عّد اآلي: ففي علم القراءات

باهبا أليب عمرو  عند إمالة رؤوس اآلي يف السور اإلحدى عرشة املفّصلة يف

البرصي، وورش عن نافع، حيث من أصول قراءهتام تقليل رؤوس آي هذه السور 

قوالً واحدًا، فلو مل يعرف القارئ رؤوس اآلي، والعدد املعتمد يف رواية ورش، 

                                                   
، والرتمذي 2/142 (فضل سورة الكهف)، باب: (صالة املسافرين)أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب:  (1)

هذا حديث حسن  »وقال:  (باب: ما جاء يف فضل سورة الكهف)، (فضائل القرآن)يف سننه، كتاب: 

 .5/162: «صحيح

 .1/114قت الظهر عند الزوال: ، باب: و(مواقيت الصالة)أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب:  (2)

هذا حديث صحيح عىل »، وقال: 2/252، واحلاكم يف املستدرك: 4/65أخرجه أبو داود يف سننه:  (3)

وقال الذهبي: عىل  رشط الشيخني ومل خيرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح عىل رشطهام عن أيب هريرة 

 رشط البخاري ومسلم. 
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وهو العدد املدين الثاين، ويعرف العدد املعتمد يف قراءة أيب عمرو؛ وهو العدد 

ا استطاع معرفة ما يقلَّل باتفاق أو باختالفالبرصي، أو املدين األول مل
(1)

. 

 : في األحكام الفقهية
عّد اآلي ارتبط بأحكام تتعلق بفقه الصالة، وفريضة اجلمعة، واعتربت صحتها 

 بقراءة عدد معني ِمن آي القرآن، وهي كالتايل:

 ورود النص بوجوب قراءة الفاحتة سبع آيات، عىل خالف يف عّد آياهتا، أو: أوالً 

 سبع آيات ملن مل حيفظها، )وسنتطرق له يف بحثنا هذا بإذن اهلل تعاىل(.

اعتبار العدد يف صحة خطبة اجلمعة، وقراءة آية كاملة يف إحدى اخلطبتني، ثانيًا: 

وقد ذهب مجهور العلامء إىل أن قراءة القرآن يف اخلطبة ركن ال تصح إال هبا، 

ةواختلفوا يف مقدار القراءة، فأوجب املالكي
(2)

، والشافعية
(3)

، ورواية عن أمحد
(4)

 ،

وهو الصحيح عند أصحابه، قراءة آية تامة يف اخلطبة سواء كانت طويلة أو قصرية، 

كانت صالة رسول اهلل قصدًا وخطبته »قال:  مستدلني بحديث جابر بن سمرة 

ر الناس « قصدًا يقرأ آيات ِمن القرآن، ويذكَّ
(5)

. 

                                                   
، والنرش يف القراءات العرش البن اجلزري: 2/442د للسخاوي: انظر: فتح الوصيد يف رشح القصي (1)

، والعدد املعتمد يف املصاحف 9، وعّد اآلي دراسة موضوعية مقارنة د. السامل اجلكني: ص 2/48

 .4/1685املطبوعة، د. باسم السيد، ضمن بحوث ندوة طباعة القرآن بمجمع امللك فهد : 

 .1/379كبري: انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح ال (2)

 .1/286، ومغني املحتاج للرشبيني: 3/375انظر: املجموع رشح املهذب للنووي:  (3)

 .2/174، ورشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي: 2/226انظر: املغني البن قدامة:  (4)

، وأبو داود يف سننه، 3/11: (باب ختفيف الصالة واخلطبة)، (صالة اجلمعة)أخرجه مسلم، كتاب:  (5)

باب ما جاء يف قصد )، والرتمذي يف سننه، 2/322: (باب الرجل خيطب عىل قاْوس)، (ب الصالةكتا)

 .2/381 «حديث حسن صحيح»، وقال: (اخلطبة
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ما دون آية إذا استقلَّ بمعنىوذهب احلنابلة إىل أنه جيزئ 
(1)

وذهب احلنفية إىل  ،

أن أقله ثالث آيات، أو آية طويلة
(2)

، وعىل هذا فكيف يستطيع اخلطيب أن يطبق 

 ذلك دون التيقن من معرفة عّد اآلي.

اعتبار العدد يف معرفة ما جتزئ قراءته بعد الفاحتة يف الصالة، حيث ذهب : ثالثاً 

نابلة، إىل أنه يسن للمصيل أن يقرأ شياًا من القرآن بعد املالكية، والشافعية، واحل

الفاحتة، ونص بعضهم عىل تعيني قراءة آية واحدة، برشط أن تكون طويلة، أو قراءة 

سورة قصرية قدرها ثالث آيات
(3)

. 

 في علوم القرآن: 
اعتبار العدد يف حتديد القدر املعجز من القرآن الكريم، حيث نص عدد من 

أن اإلعجاز ال يقع بأقل من ثالث آيات قصار، أو آية طويلة تعادهلا، فام  العلامء عىل

 مل ُتعرف اآلية ال يمكن أن نقف عىل القدر املعجز من القرآن
(4)

. 

 

 

 

                              

 

                                                   
 .2/160، واملبدع يف رشح املقنع البن مفلح: 2/226انظر: املغني البن قدامة:  (1)

 .2/26انظر: املبسوط للرسخيس:  (2)

، ونفائس 1/113، واختالف األئمة العلامء ليحيى بن ُهبارية: 1/162بيني: ( انظر: مغني املحتاج للرش3)

 .24البيان للقايض: 

، وأشار إليه السيوطي يف 108، واهلذيل يف الكامل: ص 254قال بذلك الباقالين يف إعجاز القرآن: ص  (4)

 .2/334، وأيده الزرقاين يف مناهل العرفان: 4/20اإلتقان يف علوم القرآن: 
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 الفصل األول
 مذاهب أهل العدد منشأه، وتوجيهه اختالف عدِّ آي الفاحتة عند

 املبحث األول
 قيف واالجتهاداالختالف يف عدِّ اآلي بني التو منشأ

اها منه  ×من املعلوم أن السورة من القرآن ذات العدد تنزل عىل النبي  ، ويتلقَّ

إن سورًة ِمن »: ×، وكان يشري إىل عدد آياهتا أحيانًا، كقوله صحابته الكرام 

عت لرجٍل حتى ُغِفر له، وهي: القرآن ثالثون فا  ﴾ ٻ   ٻٱ  ٻ  ﴿ آية شا

 « [1]امللك:
(1)

هلل رب العالمين سبع  الحمد»: -عن سورة الفاحتة  -: ×، وقوله 
«..آيات

(2)
. 

بعض اآليات املعدودة، مخسًا مخسا، وعرش آيات  يقرئ الصحابة  ×وكان 

 ال يتجاوزوهنا إىل عرش أخرى حتى يتعلَّموا ما فيها ِمن العلم والعمل.

، وحددوا  ×ام سمعوا من النبي كانوا يضبطون عدَّ اآلي ك والصحابة 

وه، بل كانوا يُعوُدون عند االختالف يف عّد اآلي إىل النبي  مواضع اآلي كام تلقَّ

اختلفنا يف سورة فقال بعضنا: ثالثني، وقال  »قال:  ، فعن ابن مسعود ×

فأخربناه، فتغري لونه فأرّس إىل عيّل شياًا،  ×البعض: اثنتني وثالثني. فأتينا النبي 

« يأمركم أن تقرءوا القرآن كام ُعّلمتم ×لتفت إلينا عيلٌّ فقال: إن رسول اهلل فا
(3)

. 

                                                   
، وقال: 5/164 (باب: ما جاء يف فضل سورة امللك)، (فضائل القرآن)أخرجه الرتمذي يف سننه،كتاب:  (1)

، وقال: 1/767: (باب: ذكر فضائل سور، وآي متفرقة)، واحلاكم يف املستدرك، «هذا حديث حسن»

 .«هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه»

جممع  «رواه الطرباين يف األوسط ورجاله ثقات»ثمي: ، وقال اهلي5/208أخرجه الطرباين يف األوسط:  (2)

 .، من حديث أيب هريرة 1/149، والبيهقي يف سننه: 2/109الزوائد: 

، وضياء الدين «إسناده صحيح » ، وقال حمققه: الشيخ أمحد شاكر:1/527أخرجه أمحد يف مسنده:  (3)

 .2/237املقديس يف املختارة: 
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وقد تعددت مذاهب أهل عدِّ اآلي الختالفهم يف حتديد مواضع انتهاء اآليات، 

 .واختلف عدد آي القرآن عىل حسب ذلك

واختالف  وأجاب العلماء عن أسباب االختالف في عّد آي القرآن الكريم،

 هل العدد، بأمور عدة منها ما ييل:  مذاهب أ

واعلم أن سبب اختالف العلامء  »ما ذكره الزركيش وغريه، بقوله: : الوجه األول

كان يقف عىل رؤوس اآلي للتوقيف، فإذا ُعِلم حملُّها  ×يف عدِّ اآلي .. أن النبي 

« وصل للتامم فيحسب السامع أهنا ليست فاصلة
 (1)

. 

و عمرو الداين، والسخاوي وغريمها، أن االختالف ما ذكره أب: الوجه الثاني

الواقع هو عىل نحٍو من اختالف أوجه القراءات، اختالف تنوٍع راجع إىل النقل 

 والرواية.

وعدد مجل آي السور عىل اختالف ذلك واتفاقه  »يقول أبو عمرو الداين: 

ذلك  هم الذين تلّقوا ، ومأخوذ عنه، وأن الصحابة  ×مسموع من رسول اهلل 

« منه كذلك تلقيًا كتلقيهم منه حروف القرآن واختالف القراءات سواء
 (2)

. 

.. مِل وقع اختالف، قلت: األمر يف ذلك عىل نحو من »ويقول السخاوي:  

« اختالف القراءات، وكلها مع االختالف راجع إىل النقل
 (3)

. 

شار إىل ذلك هذا العلم يدخله االجتهاد يف بعضه ال كله، كام أ: الوجه الثالث

الشاطبي
(4)

، والقسطالين
(1)

، وطاهر اجلزائري، والشيخ عبد الفتاح القايض، 

 وغريهم، ومن هنا اختلف العاّدون كام سيأيت بيانه.

                                                   
، وقال بذلك اجلعربي يف حسن املدد يف معرفة فن العدد: 1/252زركيش: ( الربهان يف علوم القرآن لل1)

 .29، وعبد الرازق موسى يف املحرر الوجيز يف عّد آي الكتاب العزيز: ص 243ص 

 .40البيان يف عّد آي القرآن: ص  (2)

 .321مجال القراء وكامل اإلقراء للسخاوي: ص  (3)

 .78وانظر رشحه يف: بشري اليرس لعبد الفتاح القايض:  (، 28متن ناظمة الزهر، البيت رقم: )  (4)
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والظاهر أن أكثر الفواصل قد ُأثبِتت بطريق النظر »يقول طاهر اجلزائري: 

جدًا، واألمر ليس واالجتهاد، فإن قيل إن هذا يقتيض أن يكون اخلالف فيها كثريًا 

يكون اخلالف كثريًا جدًا يف األمور الغامضة البعيدة الاُمْدرك،  كذلك، قيل: إنام

 والفواصل يف أكثر املواضع ليست كذلك.

ين اتفقوا يف مواضع عىل عدِّ كلامٍت من الفواصل  فإن قيل: قد ثبت أن العادِّ

كلامت من الفواصل وهي ال تشبه الفواصل، كام اتفقوا يف مواضع عىل ترك عدِّ 

وهي تشبه الفواصل، قيل: إن ذلك ال ُيستبعد أن يكون مما وقفوا فيه عىل أثر يقتيض 

« ذلك
 (2)

 . 

ومل يصلها  ×وهناك آيات وقف عليها الرسول  »ويقول عبد الرازق موسى: 

 ×فهي معدودة باالتفاق، ال يقع فيها خالف، وهناك مواضع وصلها الرسول 
ا فهي مرتوكة من العدد باالتفاق، وهناك مواضع وقف عليها دائاًم ومل يقف عليه

« مرة، ووصلها أخرى، وهذا حمط اختالفهم وسبب اجتهادهم
(3)

. 

 ؟.هل عدُّ اآلي توقيفي أم اجتهادي وهذا ينقلنا ملسألٍة، وهي:
أشار العلامء إىل تفصيل هذه املسألة مستدلني بأدلة تؤيد ما ذهبوا إليه، وسوف 

 ييل:  أسوق ذلك فيام

،  ×: أن حتديد رؤوس اآلي وتعيينها متوقف عىل التلقي من النبي القول األول

 فهو علم منقول عنه، ال جمال فيه لالجتهاد أو الرأي.

ما بني أيدينا مما نقله إلينا علامؤنا  »وذهب إىل هذا أبو عمرو الداين حيث يقول: 

شور، وعدد مجل عن سلفنا من عدد اآلي، ورؤوس الفواصل، واخلموس، والع

                                                   
بمجمع امللك فهد:  القرآنيةلطائف اإلشارات لفنون القراءات للقسطالين، حتقيق مركز الدراسات  (1)

2/522. 

 .203التبيان لبعض املباحث املتعلقة بالقرآن، للشيخ طاهر اجلزائري: ص  (2)

 .29لعزيز، لعبد الرازق موسى: ص املحرر الوجيز يف عّد آي الكتاب ا (3)
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، ومأخوذ عنه،  ×آي السور عىل اختالف ذلك واتفاقه مسموٌع من رسول اهلل 

تلّقوا ذلك منه كذلك تلقيًا كتلقيهم منه حروف القرآن  هم الذين وأن الصحابة 

عىل نحو ذلك إىل  -رمحة اهلل عليهم  -واختالف القراءات سواء، ثم أداه التابعون 

هم أهل األمصار وأدوه إىل األمة، وسلكوا يف نقله وأدائه اخلالفني أداًء، فنقله عن

الطريق التي سلكوها يف نقل احلروف وأدائها من التمسك بالتعليم بالسامع دون 

عليهم دون غريهم من  االستنباط واالخرتاع، ولذلك صار مضافًا إليهم، ومرفوعاً 

واتباع، ال  أئمتهم، كإضافة احلروف وتوقيفها سواء، وهي إضافة ةمسك ولزوم

« إضافة استنباط واخرتاع
 (1)

. 

فإن قيل: فام املوجب الختالفهم يف عدد اآلي؟ قلت: » ويقول السخاوي:

« النقل والتوقيف
 (2)

. 

والقول بالتوقيف أيده عدد من العلامء كالسيوطي، حيث نقل قول الزخمرشي 

ٱ  ٻ   ﴿ عدوا: اآليات ِعلٌم توقيفي ال جمال للقياس فيه، ولذلك »فيقول:  وأّيده،

وا ﴾ ٿ ﴿ ، و ﴾ ٱ ﴿ ، ومل يعّدوا:﴾ٱ  ٻ   ﴿ وقعت، و آية حيث ﴾  ، وعدُّ
« ﴾ ٱ ﴿ ، ومل يعّدوا ﴾ڤ  ڤ   ﴿ و  ﴾ڄ  ڃ   ﴿، و ﴾ٿ  ٿ   ﴿

 (3). 
وممن قال بالتوقيف األيويب عبد اهلل بن صالح

(4)
، والشيخ رضوان املخلاليت

(5)
 ،

واحلسيني احلداد
(6)

 ، وغريهم.

                                                   
 .39البيان يف عّد آي القرآن: ص  (1)

 ..320مجال القراء وكامل اإلقراء للسخاوي: ص  (2)

 . 1/231اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي:  (3)

 .9لوامع البدر رشح ناظمة الزهر لأليويب: خ/ (4)

 ..146القول الوجيز يف فواصل الكتاب العزيز: ص  (5)

، وانظر: دراسة د. بشري احلمريي 7سعادة الدارين يف بيان عّد آي معجز الثقلني للحسيني احلداد: ص  (6)

 .48لكتاب حسن املدد: ص: 
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أنه ِعلٌم اجتهادي، معتمد عىل القياس واالستنباط، وممن أيد ذلك : نيالقول الثا

ُدَّ يف  ×بل نقول: إن رسولا اهلل  »وذهب إليه أبو بكر الباقالين، حيث يقول:  مل حيا

ر حّدًا، وال وقفهم عليه يف ذلك عىل يشء، وال كان هو  وا ُعدُّ  ×عدِد آياِت السُّ يا

ون يف عرصه، وعند القراءة عليه ذلك، وإن جاز أن يكونوا هم قد كان وا يُعدُّ

وا، إذا مل ينقصوا من السورِة ومل  ألنفسهم فال ُينِكُر ذلك عليهم، بل خُيالِّيهم وما عدُّ

روا  موا مؤخرًا، وال أخَّ وا من تأليِف آياهِتا أمرًا، وال قدَّ يزيدوا فيها شياًا، وال غريَّ

مًا، وإذا كان ذلك كذلك مل يلزمنا يش مم  ×ا قلتم، ألنه ال نص من الرسول مقدَّ
« عىل عدِد اآلي ومقاديِرها

 (1)
. 

أنه توقيفي يف أغلبه، ومنه ما هو اجتهادي، فام ورد فيه نص عن : القول الثالث

 بالتحديد فهو توقيفي، وما مل يرد فيه نص ُردَّ قياسًا ملثله. ×رسول اهلل 

اجلعربياإلمام الشاطبي، و وهو قول مجاعة من العلامء، منهم:
(2)

، والقسطالين
(3)

، 

 والشيخ عبد الفتاح القايض، والشيخ عبد الرازق موسى، وغريهم.

 :يقول اإلمام الشاطبي
ها  ولكاان ُبعااوُث الباحااِث ال ُفاالَّ حاادُّ

 
ْعُلااو البشااائُر بالنَّصاا  ها تا اادِّ  راْعااىل حا

م املصنف أن  »: -عند رشحه للبيت -يقول الشيخ عبد الفتاح القايض   ملا قدَّ

عدد اآلي ثابت بالتوقيف، واستدل عليه بام تقدم، وكان ذلك مومهًا أن هذا العلم 

                                                   
، وهو قوٌل مل يؤيده أحد من علامء العدد فيام أحسب، وكأن أبا عمرو 1/226االنتصار للقرآن للباقالين:  (1)

وقد زعم بعض من أمهل التفتيش عن األصول، وأغفل إمعان » الداين يف كتابه البيان يرد عليه حيث قال:

النظر يف السنن واآلثار أن ذلك كله معلوم من جهة االستنباط، ومأخوذ أكثره من املصاحف دون 

ن له أدنى ×التوقيف والتعليم من رسول اهلل  ، وبطالن ما زعمه وفساد ما قاله غري مشكوك فيه عند ما

 .47، وأشار إىل ذلك حمقق كتاب حسن املدد: ص 40يف عّد آي القرآن: ص . البيان «فهم، وأقل ةمييز

 .269حسن املدد يف معرفة فن العدد: ص  (2)

بمجمع امللك فهد:  القرآنيةلطائف اإلشارات لفنون القراءات للقسطالين، حتقيق مركز الدراسات  (3)

2/522. 
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نقيل حمض ال جمال للعقل فيه، استدرك لدفع هذا التوهم فبني أن ليس معنى كونه 

نقليًا أن مجيع جزئياته كذلك، بل معنى ذلك أن معظمه نقيل، وقد استنبط منه 

« من اجلزئيات باالجتهاد قواعد كلية ُردَّ إليها ما مل ينص عليه
 (1)

. 

وهذا الرأي رجح عىل األول بوجوه منها:  »ويقول الشيخ عبد الرازق موسى: 

ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ﴿ »عن األعمش ملا سال عن عدم عدِّ قوله تعاىل:  ما ورد

 ... ﴾ ُخِفيَّا ﴿ احتج لذلك بأهنا يف قراءته: [114]البقرة:   ﴾ ڎ  ڈ
هذا أن هذا العلم بعضه ثبت بالنص وهو املعظم،  وخالصة القول يف: قال

وبعضه ثبت باالجتهاد، ولكن ملا كان االجتهاد يف هذا العلم هو رد اجلزئيات التي 

« مل ُيناص عليها إىل ما ُنصَّ عليه صح أن يقال إن هذا العلم نقيل
 (2)

. 

وأشار الشاطبي كذلك إىل دخول االجتهاد والقياس عند أئمة العدد من 

والتابعني، بقوله اب رسول اهلل أصح
(3)

 : 

اارى ها جا  فااإن قياال كياااف اخلْلااُف يف عاادِّ

 

ااِف التعديااد بااني أوىل احلجاار  لا  لاادى خا

 فقيااااااال إىل األصاااااالني ُردَّ اجتاااااااهاُدهم 

 

ااادر إلدالهلااام بالطبااااع يف الاااِوْرد   والصَّ

والتابعني  ×إن أئمة العدد من أصحاب رسول اهلل »يقول عبد الفتاح القايض: 

فلام جعلومها أساًسا  -مها التشاكل، والتناسب-تهادهم إىل وجود األصلني: ُرّد اج

                                                   
 .78: بشري اليرس لعبد الفتاح القايض: (، وانظر رشحه يف 28متن ناظمة الزهر، البيت رقم: )  (1)

، واألثر عن األعمش نقله أبو عمرو 20مرشد اخلالن إىل معرفة عد آي القرآن لعبد الرزاق موسى ص  (2)

، يقول عبد الفتاح القايض عن 109الداين بسنده عن محزة عن األعمش. البيان يف عد آي القرآن: ص 

ورعايتهم للمشاكلة بني الفواصل من غري إنكار، فإنه أراد وهذا يثبت اجتهاد السلف »هذه الرواية: 

اإلشارة إىل أهنا يف قراءته صارت ال تشاكل فواصل السور، قال: وهذا القول يعترب أصاًل وأساسًا العتبار 

قراءة  ﴾ُخفيَّا﴿: وقراءة،  1123. بشري اليرس: ص «هذا األصل، ودلياًل عىل وقوع االجتهاد يف الفواصل

، والدر املصون للسمني 1/357بة أليّب وابن مسعود. انظر: البحر املحيط أليب حيان: شاذة منسو

 . 1/349احللبي: 

 .13(، وانظر رشحه يف: بشري اليرس:  55متن ناظمة الزهر، البيت رقم: )  (3)
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، واتفق وجود أحد ×للحكم عىل اجلزئيات التي مل يرد فيها نص عن الرسول 

هذين األصلني دون اآلخر يف بعض اجلزئيات، كام ُوجد أحدمها دون اآلخر فيام 

ف أنظارهم، فمنهم من اعترب اجتهادهم واختال هو منصوص عليه كان ذلك حمّل 

وجود أحدمها كافًيا يف عد اآلي فعّد ما وجد فيه أحدمها، ومنهم من مل يعترب 

« وجوده وحده، فلم يعد
 (1)

. 

ملعرفة الفواصل طريقان: توقيفي  »وأشار إىل هذا القول اجلعربي حيث قال: 

ة، وما وصله دائاًم دائاًم حتققنا أنه فاصل ×وقيايس، أما التوقيفي ... فام وقف عليه 

حتققنا أنه ليس بفاصلة، وما وقف عليه مرة ووصله أخرى؛ احتمل الوقف أن 

يكون لتعريف الفاصلة، أو لتعريف الوقف التام، أو لالسرتاحة، والوصل أن 

 يكون غري فاصلة، أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها...

نصوص ملناسب، وال وأما القيايس فهو ما ُأحلق ِمن املحتمل غري املنصوص بامل

« حمذور يف ذلك؛ ألنه ال زيادة وال نقصان، وإنام غايته أنه حمل فصٍل أو وصل
 (2)

. 

وهو القول هو الراجح لعدم ثبوت النص بتحديد مجيع مواضع رؤوس : قلت

، وإنام ورد حتديد بعضها يف روايات، أو بذكر عدد آي بعض ×اآلي بالنقل عنه 

 السور باجلملة.

االجتهاد ال حمظور فيه، إذ ال يرتتب عليه زيادة يف القرآن وال وثبوت بعضه ب

 نقص منه، بل كل ما فيه تعيني حمل رأس اآلية.

 االختالف في عّد آي الفاتحة ال يترتب عليه زيادة في آيات القرآن أو نقص: 
املتأمل يف حرص أعداد اآليات يف سور القرآن جيد تباينًا عند نقلة األعداد 

 م، واختالفًا يف مجلة أعداد آيات القرآن الكريم.املنسوبة هل

                                                   
 .110ص  -باختصار -بشري اليرس رشح ناظمة الزهر:  (1)

قد ذهب حمقق الكتاب د. بشري احلمريي، إىل ختريج رأي ، و269حسن املدد يف معرفة فن العدد: ص  (2)

 .51اجلعربي عىل أنه يرى التوقيف، انظر: مقدمة حسن املدد: ص 
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اختلف يف عد اآلي أهل املدينة ومكة والشام والبرصة  »يقول ُشعلة املوصيل: 

« والكوفة
 (1)

. 

وقد يظن الناظر ويتوّهم أن ذلك ألجل زيادة يف آيات القرآن أو نقص منها، 

ّل إال عىل تعيني حمّل وغاية هذا االختالف يف حتديد رأس اآلية فقط، إذ هو ال يد

الوصل، والقرآن الكريم حمفوٌظ من الزيادة والنقصان والتحريف  الفصل أو

والتبديل، وقد أشار إىل ذلك أبو عمرو الداين، وأبو القاسم اهلذيل
(2)

 ، وغريمها.

واالختالف احلاصل يف تعيني موضعي رأس اآلية يف سورة الفاحتة هو كذلك ملا 

 ييل:

متفقون عىل عدد آياهتا إمجاالً، سبع آيات، واختلفوا يف بسطها،  أهل العدد: أوالً 

يقول السخاوي:  -كام سيأيت بيانه -وقد أمجع عىل ذلك القراء واملفرسون والفقهاء 

« هي سبع آيات باتفاق »
(3)

 . 

االختالف يف عدِّ البسملة يٌعّده علامء العدد من قبيل اختالف القراءات، : ثانياً 

 واز األمرين كاحلروف التي ثبتت يف قراءة دون قراءة مثل:وهذا يدل عىل ج
ومل يقل أحٌد أن هذه الوجه من هذه القراءة  [100]التوبة: ﴾ٺ  ٺ  ٿ ﴿

 -يرتتب عليه نقص كلمة من القرآن إال ملن مل يفقه االختالف يف أوجه القراءات

 .-وسيأيت مزيد إيضاح لذلك

ِلم فاحتة الكتاب،  »ه: وهذا أبو عمرو الداين يشري إىل ذلك بقول  ا اختلفوا يف كا مِل

وحروفها واملصاحف متفقة عىل مرسومها، قلت: ذلك فيها ليس ِمن قبل املرسوم، 

بل ِمن قبل اختالفهم يف التسمية يف أوهلا، هل هي منها، أم ليست منها؟ فمن قال 

                                                   
 .55ذات الرشد يف اخلالف بني أهل العدد، لشعلة املوصيل، حتقيق: عبد الرمحن اليوسف: ص  (1)

 .108هذيل: ص ، والكامل يف القراءات لل75انظر: البيان يف عد آي القرآن: ص  (2)

 .1/277مجال القراء للسخاوي:  (3)
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ِلِمها تسعًا وعرشين، وحروف ها ماة منهم: هي منها وعّدها آية فاصلة لذلك؛ عّد كا

ِلمها مخسًا وعرشين،  وأحد وأربعني، ومن قال: ليست منها، ومل يعّدها آية عّد كا

« وحروفها ماة واثنتني وعرشين
 (1)

. 

 
 
 

                              

 

                                                   
 .75البيان يف عد آي القرآن: ص  (1)
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 املبحث الثاني
 العدد، ووجوب قراءتها يف الصالة عدد آي الفاحتة عند علماء
ُل الكتاب امل بني، وأم القرآن العظيم، وأعظم سورة يف سورة الفاحتة هي أوَّ

كتاب اهلل عز وجل،  وهي السبع املثاين، أي: سبُع آيات ُتثنَّى يف الصالة، فُتقرأ يف 

 ُكلِّ ركعة.

، [ 87] احلجر:  ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ﴿ قال تعاىل:

أي: سبع  الفاحتة، يف أحد أقوال املفرسين، ُسميت بالسبع؛ (بالسبع املثاين)فاملراد: 

، وابن آيات، وباملثاين؛ ألهنا ُتثنَّى يف كلِّ ركعة، قال بذلك عمر بن اخلطاب 

، والربيع بن أنس، وأبو ، وأبو هريرة ، وعيل بن أبى طالب مسعود 

العالية، وغريهم
(1)

. 

 وورد يف السنة املطهرة وصفها بالسبع املثاين، ومن ذلك ما ييل:

حمد هلل رب العالمين سبع ال»: ×ول اهلل قال: قال: رس عن أيب هريرة 
«وهي أم القرآن، وفاتحة الكتابوهي السبع المثاني، والقرآن العظيم، آيات..

(2) 
 . 

كنت أصيل يف املسجد فدعاين رسول اهلل »قال:  وعن أيب سعيد بن املعىلَّ 

نَّكا سورة هي أعظم السور يف القرآن قبل أن خترج × لِّما من  .. ثم قال يل: ألُعا

نَّكا سورة هي  لِّما املسجد، ثم أخذ بيدي فلام أراد أن خيرج قلت له: أمل تقل: ألُعا

، هي السبع املثاين، ﴾پ  پ  پ  پ ﴿ أعظم سورة يف القرآن، قال:

«والقرآن العظيم الذي ُأوتِيُته
(3)

 . 

                                                   
، واألندرايب يف اإليضاح 3/65، والبغوي يف تفسريه: 4/16نقل ذلك عنهم البيهقي يف شعب اإليامن:  (1)

ي ، وفتح البار1/102، وتفسري ابن كثري: 10/54، وانظر: تفسري القرطبي: 250يف القراءات: ص 

 .8/158رشح صحيح البخاري البن حجر: 

جممع  «رواه الطرباين يف األوسط ورجاله ثقات»، وقال اهليثمي: 5/208أخرجه الطرباين يف األوسط:  (2)

 .1/149، والبيهقي يف سننه: 2/109الزوائد: 

 .6/20أخرجه البخاري، كتاب التفسري، باب ما جاء يف فاحتة الكتاب:  (3)
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وقد انعقد إمجاع مجهور العلامء ِمن القراء، واملفرسين، واملحدثني، والفقهاء عىل 

ن عدد آي سورة الفاحتة: سبع آيات، مستدلني عىل ذلك بام ورد يف القرآن الكريم، أ

 والسنة املطهرة.

«فاحتة الكتاب سبع آيات ليس فيها اختالف»يقول الفضل بن شاذان: 
 (1)

. 

«وهي سبع آيات يف مجيع العدد»ويقول أبو احلسن األنطاكي: 
 (2)

. 

ت باإلمجاع ال اختالف يف مجلتهافاحتة الكتاب: سبع آيا»يقول األندرايب:  
(3)

». 

وهي سبع آياٍت باّتفاق القّراء واملفرّسين، ومل يشّذ عن »ويقول ابن عاشور: 

احلسن البرصي، قال: هي ثامن آياٍت، وُنسب أيًضا لعمرو بن عبيٍد، وإىل  ذلك إال

«ٍت ونسب إىل بعضهم غري معنّيٍ أهّنا تسع آيااحلسني اجلعفّي قال: هي سّت آياٍت، 
 (4)

. 

ة سورة الفاتحة سبع آيات في الصالة، وذلك ركن من أركانها قراء وتجب
كلِّ ركعة ِمن كلِّ صالة فرضًا أو نفاًل، جهريًة كانت الصالة أو رسية، ومن ترك  يف

 .آية منها مل ُيعتّد بتلك الركعة، فال تصح الصالة إال هبا

ذهب إىل ذلك مجهور الفقهاء من املالكية
(5)

عية، والشاف
(6)

، واحلنابلة
(1)

، وُروي 

، وعثامن بن ، منهم: عمر بن اخلطاب ×ذلك عن عدٍد من صحابة رسول اهلل 

أيب العاص 
(2)

. 

                                                   
 .98اته وحروفه ونزوله البن شاذان، ت/ بشري احلمريي: ص سور القرآن وآي (1)

وآياهتا سبع »، ويقول رضوان املخلاليت: 211كتاب عدد آي القرآن لألنطاكي. ت/ حممد الطرباين: ص  (2)

. القول الوجيز يف فواصل «خمتلفة التفصيل»، قال حمققه الشيخ عبد الرازق موسى: «متفقة اإلمجال

 161الكتاب العزيز: ص 

 .239اإليضاح يف القراءات لألندرايب: ص  (3)

 .1/135التحرير والتنوير البن عاشور:  (4)

 .1/231، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري: 1/202انظر: الكايف يف فقه أهل املدينة البن عبد الرب:  (5)

ملنهاج للرشبيني: ، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا67انظر: أحكام القرآن للشافعي: ص  (6)

1/155. 
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وجوب قراءة الفاحتة وأهنا متعيَّنة ال جيزي غريها إال لعاجز »يقول النووي: 

ن عنها مذهب مالك، والشافعي، ومجهور العلامء من الصحابة  ، والتابعني فما

«همبعد
 (3)

. 

«الة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتابال ص»:×بعموم قول النبيواستدلوا عىل ذلك  
(4)

 . 

وذهب احلنفية إىل أن قراءة الفاحتة يف الصالة واجبة، وتتحقق القراءة بأي آية 

 من القرآن غريها، ُنقل ذلك عن أيب حنيفة وأصحابه، واألوزاعي، والثوري.

، فإن املراد القراءة يف [ 20املزمل: ] ﴾  ڑژ   ڑ ڈ  ژ  ﴿ واستدلوا بقوله تعاىل:

الصالة
(5)

إذا قمت »: ×، كام استدلوا بام جاء يف حديث امليسء صالته من قوله 

«إىل الصالة فكرب ثم اقرأ ما تيرّس معك من القرآن 
 (6)

 . 

قال أبو حنيفة: ال تتعني الفاحتة، لكن جتب وال تشرتط، ولو قرأ »قال النووي: 

القرآن أجزأه، قال: ويف قدر الواجب ثالث روايات عنه منها: أن يقرأ:  غريها من

«آية تامة، أو ثالث آياٍت قصار، أو آية طويلة
 (7)

. 

 عىل قراءهتا يف الصالة فرضًا ونفاًل. ×والراجح: قول اجلمهور؛ ملواظبة النبي 

القراءة،  واجلواب عن اآلية التي احتجوا هبا: أهنا وردت يف قيام الليل ال يف قدر

جممٌل مبني، أو مطلٌق مقيد، أو مبهٌم مفرّس بأدلة  «ما تيرسَّ »وعن احلديث: أن قوله: 

                                                   
 .1/336، وكشاف القناع للبهويت: 1/246انظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد البن قدمة:  (1)

 .2/44، ونيل األوطار للشوكاين: 1/343انظر: املغني البن قدامة:  (2)

 .4/102رشح النووي عىل مسلم:  (3)

قراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات وجوب ال)، باب: (صفة الصالة)أخرجه البخاري، كتاب:  (4)

 .2/8: (باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة)، (كتاب الصالة)، ومسلم: 1/192(كلها

، وأحكام القرآن للجصاص: 2/143، وفتح القدير البن اهلامم: 1/19انظر: املبسوط للرسخيس:  (5)

 .2/446، حاشية ابن عابدين: 1/18

 .وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات، باب:(الصالة صفة)أخرجه البخاري، كتاب:  (6)

 .1/192"كلها

 .3/327املجموع رشح املهذب للنووي:  (7)
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الفاحتة؛ ألن الفاحتة كانت هي املتيرسة حلفظ املسلمني هلا، وقيل: إن  وجوب قراءة

املراد بام تيرس فيام زاد عىل الفاحتة مجعًا بني األدلة؛ ألن حديث الفاحتة زيادة وقعت 

«عارضةغري م
(1)

. 

 :يقرأ بقدرها عدَد سبع آيات العاجز عن قراءة الفاتحة
ن عجز عن قراءة الفاحتة يف الصالة، فإن   فقد اتفق الشافعية، واحلنابلة عىل أن ما

كان يقدر عىل أن يأيت بآيات من القرآن بقدر الفاحتة سبع آيات فإنه جيب عليه أن 

ر فإنه يفرتض عليه أن يكرر ما حيفظه يأيت بذلك، فإن كان حيفظ آية واحدة، أو أكث

بقدر عدد آيات الفاحتة
(2)

. 

وإن كان ال حيسن أم القرآن فيحمد اهلل ويكربه مكان أم القرآن »يقول الشافعي: 

ال جيزئه غريه، وإن كان حيسن غري أم القرآن قرأ بقدرها سبع آيات ال جيزئه دون 

«ذلك
 (3)

. 

حيسن سورة احلمد لزمه تعلمها، فإن  ومن مل»ويقول أبو الربكات ابن تيمية: 

«ضاق الوقت قرأ من غريها سبع آيات ال تنقص عنها يف احلروف
(4)

. 

واخُتلف يف قدر عدد السبع اآليات التي ُتقرأ بقدر الفاحتة يف هل يعترب أن يكون 

 فيها بقدر حروف الفاحتة؟، عىل قولني:

ترب أن يكون القضاء يف يوٍم أحدمها: ال يعترب، كام إذا فاته صوم يوم طويل مل يع 

 بقدر ساعات األداء.

                                                   
 .3/329، وانظر: املجموع رشح املهذب للنووي 2/245نيل األوطار:  «وهذا حسن»قال الشوكاين:  (1)

املطلب يف دراية املذهب أليب املعايل  ، وهناية2/233انظر: احلاوي يف فقه اإلمام الشافعي للاموردي:  (2)

 .1/242، والكايف يف فقه اإلمام أمحد البن قدامة: 2/332اجلويني: 

 .3/379، وانظر: املجموع رشح املهذب للنووي 1/124األم للشافعي:  (3)

 .1/60املحرر يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد:  (4)
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والثاين: يعترب، وهو األصح؛ ألنه ملا اعترب عدد آي الفاحتة يف الثواب عىل قراءهتا 

اعترب قدر حروفها، ألن الثواب مقّدر باحلروف فاعترب
(1)

. 

 
 
 

                              

                                                   
 .1/351غني البن قدامة: ، وامل3/374انظر: املجموع يف رشح املهذب:  (1)



 (ه1436 ذو الحجة)             العدد العشرون          مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

115 

 املبحث الثالث
 ة عند مذاهب أهل العدد وتوجيههحتاختالف مواضع عدِّ آي الفا

   آي الفاتحة عند مذاهب أهل العدد المطلب األول: مواضع عدّ 
من املعلوم أن األعداد املتداولة عند علامء العدد ستة أعداد يف الغالب، وجرت 

عادة العلامء نسبتها إىل األمصار، فيقولون العدد املدين نسبة إىل العدد املنقول عن 

 دين، وهكذا .اإلمام نافع امل

اعلم أيدك اهلل بتوفيقه أن األعداد التي يتداوهلا الناس »يقول أبو عمرو الداين: 

بالنقل ويعّدون هبا يف اآلفاق قدياًم وحديثًا ستة: عدد أهل املدينة األول واألخري، 

«وعدد أهل مكة، وعدد أهل الكوفة وعدد أهل البرصة وعدد أهل الشام
 (1)

. 

فقوا عىل أن عدد آيات سورة الفاحتة سبع آيات يف مجلتها، ومجيع أهل العدد ات

 واختلفوا يف تفصيلها عىل ما ييل: 

، (5)والدمشقي، (4)والبصري، (3)والمدني الثاني ،(2)أواًل: العدد المدني األول
 يعّدون آي سورة الفاحتة سبع آيات، ومواضعها كالتايل: 

   ﴾ڀ     ٺ     ٺ  ٺ  ﴿  ﴾ڀ  ڀ  ڀ    ﴿  ﴾پ  پ  پ  پ  ٻ    ﴿

ڤ  ڤ  ڤ    ﴿  ﴾ٹ      ٹ   ٹ  ٹ   ﴿     ﴾ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿

 . ﴾ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ﴿ ﴾ڦ  ڤ  
                                                   

 .67البيان يف عدِّ آي القرآن: ص  (1)

وهو ما رواه اإلمام نافع عن شيخيه أيب جعفر، وشيبة بن نصاح، هذا العدد هو الذي رواه أهُل الكوفة  (2)

عن أهل املدينة، دون تعيني أحد منهم بعينه بل أوقفوه عىل مجاعتهم، ويرويه أهل البرصة عن ورش عن 

 شيخيه.نافع عن 

 وهو ما رواه إسامعيل بن جعفر، وقالون عن سليامن بن مسلم بن مجاز عن أيب جعفر، وشيبة بن نصاح. (3)

 وهو ما روي عن عاصم اجلحدري، وعن أيوب بن املتوكل، وعن يعقوب احلرضمي . (4)

 . ( وهو ما رواه حييى بن احلارث الذماري عن عبد اهلل بن عامر اليحصبي عن أيب الدرداء 5)
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«آية  ﴾  ڤ  ڤ   ڦ    ﴿ فرتكوا عّد البسملة، وعدوا:
 (1)

. 
 :(3)، والكوفي(2)العدد المّكي ثانيًا:

 يعدون آي سورة الفاحتة سبع آيات، ومواضعها كالتايل:

    ﴾ڀ  ڀ  ڀ   ﴿ ﴾پ  پ  پ  پ  ڀ    ﴾﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     ٱ      ﴿

     ﴾ٹ  ٹ  ڤ   ٹ﴾﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ﴿ ﴾ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ﴿

 .﴾ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ﴿
 . ﴾  ڤ  ڤ   ڦ    ﴿ عدوا البسملة آية، وتركوا عدّ  

ها املكي، ع ﴾ٱ       ٻ  ٻ  ٻ    ﴿ اختالفها آيتان:»ويقول أبو عمرو الداين:   دَّ
ها  ﴾ڤ   ڦ   ﴿والكويف، ومل يعّدها الباقون، و ها املكي والكويف، وعدَّ مل يعدَّ

«الباقون
 (4)

. 

 يقول اإلمام الشاطبي:

ها ُعاااادُّ ااااابعًا يا  وُأمُّ الُقاااارآِن الُكاااالُّ سا

 

الً ُيْساااِقط الااااُمْثر  ِكااان علااايهم أاوَّ  ولا

عتاااااُض بساااِم اهللِ واملساااتقيِم ُقااال   ويا

 

اا  ااّدوا الااذين عااىل ِذْكاارلُِكاالو وما ا عا
(5) 

يسقطها  ﴾ڤ   ڦ   ﴿ الواقعة يف املوضع األول، وهي: ﴾ڦ   ﴿ أي: كلمة: 

ومها: املكي والكويف، ويعّدان البسملة، فتعني لغريمها  (الاُمثر)املرموز هلا بكلمة: 

                                                   
، وفنون األفنان 112، والكامل يف القراءات للهذيل: ص 139انظر: البيان يف عد آي القرآن للداين: ص  (1)

 .279يف علوم القرآن البن اجلوزي: ص 

 .باس، عن أيب بن كعب عن رسول اهللوهو ما رواه اإلمام عبد اهلل بن كثري، عن جماهد بن جرب عن ابن ع (2)

لزيات عن ابن أيب ليىل عن أيب عبد الرمحن السلمي عن عيل بن أيب طالب وما رواه وهو ما رواه محزة ا (3)

سفيان الثوري عبد األعىل عن أيب عبد الرمحن السلمي عن عيل بن أيب طالب.  انظر: البيان، حسن املدد 

 .227ص 

 .139البيان يف عد آي القرآن للداين: ص  (4)

 (. 70 - 69متن ناظمة الزهر، البيت رقم: )  (5)
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وإسقاط البسملة، والكّل  ﴾ڤ   ڦ   ﴿ والبرصي والشامي، عدّ  وهم املدنيان

الً )الثانية من العدد، وهلذا احرتز املصنف عنه بقوله:  ﴾ڦ   ﴿ ُيسقط ، وقوله: (أوَّ

معدود آية للجميع،  ﴾ٹ   ٹ  ٹ  ﴿ معناه: أن قوله: (واملستقيم ُقل لُِكلو )

ّدوا الذين)وقوله:  مرتوك للجميع ﴾ڤ  ڤ   ﴿ معناه أن قوله تعاىل: (وما عا
(1)

. 
 ﴾ڤ   ڦ   ﴿ك عّد المطلب الثاني: توجيه مذهب من عّد البسملة وتر 

لقد ذكر علامء العدد توجيهاٍت عّدة لالختالف الذي وقع بني األئمة يف تعيني 

ن ذهب ِمن أهل العدِّ إىل اعتبار البسملة آية معدودة ِمن  مواضع عّد آي الفاحتة، فما

 :منها فلوجوه ﴾ڤ   ڦ   ﴿ الفاحتة، وترك عد: آي
ن قال: إن البسملة آ أواًل: ية من الفاحتة، أّدى إىل ظهور خالف إتباعًا ملذهب ما

ُه اختالف الرواية فيها عنهم  قرآنيتهاعند القراء يف اعتقاد  حا كام سيأيت  -أوضا

 . -تفصيله 

النعقاد اإلمجاع عىل أن عدد آي الفاحتة سبع آيات، وال يستقيم ذلك يف  ثانيًا:

   إال بعّد البسملة آية من الفاحتة. ﴾ڤ   ڦ   ﴿  حال ترك
ّد التسمية دون:»بو عمرو الداين: يقول أ حصلت الفاحتة  :﴾ڤ   ڦ   ﴿  بِعا

« سبع آيات عىل ما ورد به التوقيف، وانعقد عليه اإلمجاع ِمن كوهنا كذلك
(2)

. 

وقعا حرُف املدِّ فيه قبل  ﴾ٻ   ﴿ اعتبار املشاكلة يف آخرها، فآخر البسملة:: ثالثاً 

ِمن آي الفاحتة يف القدر والطول، فيّتسق آخر حرٍف منها، وهو بذلك مشبٌه ملا بعدها 

                                                   
، 38، وغيث النفع يف القراءات السبع للصفاقيس: ص 126انظر: بشري اليرس رشح ناظمة الزهر: ص  (1)

لايهم ُعدَّ »وأشار إىل ذلك الشيخ عبد الفتاح القايض بقوله:  امها ُأوىل عا والُكوف مع مكو يعدُّ البسملة   ِسوا

 .«له 

 .27آي القرآن: ص  انظر: نفائس البيان يف رشح الفرائد احلسان يف عد

 .111البيان يف عد آي القرآن: ص  (2)
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مل يرد يف يشء  ﴾ٻ ﴿حيناٍذ عدد آي الفاحتة سبع آيات طوالً وقدرًا، عىل أن لفظ:

 من القرآن إال رأس آية. 

مل يرد يف يشء من القرآن رأس آية ﴾ڦ   ﴿ بينام
(1)

. 
 اآلي.واملشاكلة واملساواة هلام اعتبارمها يف التعرف عىل الفاصلة يف علم عدِّ 

 :يقول اإلمام الشاطبي 
اهُلااااا اااااواِل طِوا  ومااااا هااااّن إال يف الطِّ

 
اُر عىل قاْدر  ور الُقرْصى الِقصا ويف السِّ

(2) 

 

 
ن عدَّ التسمية يف أول الفاحتة دون:»يقول أبو عمرو الداين:   ﴾ڤ   ڦ ﴿إن ما

آخر  أن آخر التسمية ُمشاِكٌل ألواخر آهيا بوقوع حرف املدِّ قبلفألشياء: منها ..

در والطول..منها، ومشبٌه ملا بعد حرٍف   ﴾ڤ   ڦ ﴿وأن قوله:ها ِمن اآلي يف القا
زنه، وأن  غري مشبٍه ملا قبله وما بعده ِمن اآلي، وال ُمشاِكٌل ليشء منهن يف بِنيِة وا

«مل يرد يف يشء من القرآن رأس آية ﴾ڦ   ﴿ قوله:
 (3)

. 

 ترك عّد البسملةو  ﴾ڤ   ڦ   ﴿المطلب الثالث: توجيه مذهب من عّد 
ن ذهب إىل عدِّ    فلوجوه منها: ﴾ڤ   ڦ   ﴿ وأما ما

ن قال: إن البسملة ليست آية من الفاحتة.: أوالً   إتباعًا ملذهب ما
:»يقول أبو عمرو الداين:  فألن  ﴾ڦ ڤ  ﴿ ومن مل يُعّد التسمية، وعدَّ

«اإلمجاع مل ينعقد عىل أهنا آية من أول الفاحتة
 (4)

 . 

                                                   
، واملخلاليت يف رشحه عىل ناظمة الزهر 111قال بذلك أبو عمرو الداين يف البيان يف عد آي القرآن: ص  (1)

 .126، وعبد الفتاح القايض يف بشري اليرس: ص 162القول الوجيز: ص 

 (. 36متن ناظمة الزهر، البيت رقم: ) (2)

يف احلرف األخري وهي معدودة،  (املستقيم)، قلت: بل هو مشاهبة لا: 111البيان يف عد آي القرآن: ص  (3)

لطائف اإلشارات للقسطالين، حتقيق مركز  .«وهي مماثلة يف الّروي ملا قبلها»يقول القسطالين: 

 .2/537بمجمع امللك فهد:  القرآنيةالدراسات 

 .112البيان يف عد آي القرآن: ص  (4)
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ع عىل عدم عدِّ البسملة آية من أوائل السور غري الفاحتة، فحمل لإلمجا: ثانياً 

 املختلف فيه وهي بسملة الفاحتة عىل املجمع عليه أحق وأوىل.

انعقد اإلمجاع عىل أن البسملة ليست آية يف سائر السور، وإن »يقول أبو عمرو: 

ا يف كانت مرسومة يف أوائلهن، من حيث مل يعّدوها مع مجلة آهين، وإن اختلفو

عّدها يف أول الفاحتة؛ فواجب محلها معها عىل وجه محلها عىل غريها من السور يف 

أهنا ليست ِمن مجلتها، وال بآية منها إذ محل املختلف فيه عىل املجمع عليه ورده إىل 

«حكمه أوىل وأحق
(1)

. 

النعقاد اإلمجاع عىل أن عدد آي الفاحتة سبع آيات، وال يستقيم ذلك يف  ثالثًا:

 .(2) ﴾ڤ   ڦ   ﴿    ل عدم عّد البسملة آية إال بعّد:حا
قسمت الصالة  قال اهلل تعالى:»: ×استدلوا بلفظ احلديث يف قوله : رابعاً 

پ  پ  پ   ﴿ بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبُد:

ڀ  ڀ  ڀ    ﴿ قال اهلل تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال:، ﴾پ  ٻ   

قال: ، ﴾ڀ     ٺ  ٺ    ٺ   ﴿ تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال:قال اهلل ، ﴾
قال: هذا بيني وبين  ﴾ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿ مجدني عبدي، فإذا قال:

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹ   ٹ  ٹ ﴿ عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال:

«قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ﴾ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڦ  ڤ  
(3)

. 

، «فهؤالء لعبدي»: - ﴾ٹ ﴿ دعاء العبد ِمن قوله: بعد ِذكر-ففي قوله 

ل عىل أن ِمن قوله: إىل هناية السورة  ﴾ٹ    ﴿ فهؤالء مجع، وأقل اجلمع ثالثة فدَّ

 .«هاتان»، ولو مل تعّد ألعقبه بقوله: ﴾ڤ   ڦ   ﴿ ثالثة آيات، وهذا يوجب عّد:

                                                   
 .112املرجع السابق: ص  (1)

 ..127ذكره عبد الفتاح القايض يف بشري اليرس رشح ناظمة الزهر: ص  (2)

(: 904، رقم: )(وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة)، باب: (الصالة)احلديث: أخرجه مسلم، كتاب:  (3)

، رقم: (بسورة فاحتة الكتا)، باب: (×تفسري القرآن عن رسول اهلل )، والرتمذي، كتاب: 2/9

(2953 :)5/201. 
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ق أن اآلية السادسة: أعقب ما  ِمن حيث ﴾ڤ   ڦ   ﴿ يقول أبو عمرو: وحمقَّ

 «فهاتان»، ومل يعقبه بقوله: «فهؤالء»إىل آخر السورة بقوله: ﴾ٹ  ﴿للعبد ِمن لدن

إذ كان جيب لو مل تكن السادسة، ولو كان ذلك لبطلت القسمة أيضًا، ولكانت 

«احلمد ست آيات
(1)

. 

فهذه بيني وبني  ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴿ قال حني ذكر:»ويقول املهدوي: 

ية الرابعة، أخرب تعاىل أهنا بينه وبني العبد، إذ أم القرآن سبع عبدي، فدّل عىل أهنا اآل

آية منها لكانت اآلية التي بني اهلل تعاىل  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ﴿ فلو كانت: آيات

«ألهنا هي الرابعة عىل ذلك  ﴾ٺ  ٺ    ٺ  ﴿ قوله تعاىل: وبني العبد
 (2)

. 

، أيب بكر  من وجوه، وعن اخللفاء الثالثة من بعده ×ثبت عنه : خامساً 

، أهنم مل يفتتحوا القراءة يف الصالة بالبسملة، بل افتتحوا ، وعثامن وعمر 

« ×بأول احلمد، وأن ذلك كان آخر املحفوظ عنه ِمن فعله 
 (3)

. 

التشاكل يف آي السور والتساوي  عن ﴾ڤ   ڦ   ﴿وقد أجابوا القائلون بعّد: 

 ووزِن ما قبله ليس بمبطٍل  بني الفواصل بأن ما جاء منه خمالفًا خارجًا عن
ِ
حكم بناء

 حلساب عّد اآلي.

حيث ورد العدُّ عن أهل العدد آليات غري ُمشبهاٍت ملا قبلهن وما بعدهن ِمن 

 اآلي يف القدر والطول، والتشاكل والتساوي.

هم يف سورة النِّساء قوله تعاىل:  ﴾ڻ ں  ں  ڻ  ڻ  ﴿ ومثال ذلك: عدُّ

هم يف سورة املرسالت قوله  وهو غري مشاكل ملا [3]النساء: قبله وما بعده، وعدُّ

، وهو كذلك غري مشاكل ملا قبله وما [ 7]املرسالت:  ﴾ۀ   ۀ  ہ  ہ   ﴿ تعاىل:

 بعده.

                                                   
 .111البيان يف عد آي القرآن: ص  (1)

 .1/12رشح اهلداية للمهدوي:  (2)

 البسملة يف هذا البحث بإذن اهلل. قرآنيةسيأيت ذكر اآلثار يف ذلك يف مسألة االختالف يف  (3)
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 بل ويف املقابل تركوا عدَّ آيات مشاهبة ملا قبلها وما بعدها، كام يف قوله تعاىل:
 ا قبله وما بعده.فلم ُيعد مع أنه مشاكل مل [12]البقرة:  ﴾ڱ  ں    ں  ڻ  ﴿

التشاكل يف آي السور والتساوي بني الفواصل ليس »يقول أبو عمرو الداين: 

 ووزِن ما قبله، 
ِ
وذلك بمبطل ما جاء نادرًا، وورد خمالفًا لذلك خارجًا عن حكم بناء

من حيث عّد الكل من العادين باتفاق منهم وباختالف بينهم آيات غري مشبهات ملا 

«اآلي يف القدر والطول والتشاكل والشبه قبلهن وما بعدهن من
 (1)

 . 

 بأمرين: كما أجابوا على عدم عّد البسملة في الفاتحة
بحمل ذلك عىل اإلمجاع عىل عدم عّدها يف آوائل بقية السور، مع وجود  أواًل:

 االختالف يف اعتبارها آية من الفاحتة.

تثبت باإلمجاع، وال  الزيادة يف القرآن ال تثبت باالختالف، وإنام»يقول مكي: 

«إمجاع يف أن البسملة آية من احلمد
 (2)

. 

يف  ﴾ٻ  ٻ   ﴿ عّدها عىل اعتبار أهنا من الفاحتة  يوجب تكرار لفظي:ثانيًا: 

كالٍم غري طويل ليس بينهام فصٌل كبري، وذلك مما ال حُيمد يف باب البالغة
(3)

. 

التكرار ألجل التأكيد كثري إن »وأجاب القائلون بإثباهتا بام نقله الرازي بقوله: 

«يف القرآن، وإن تأكيد كونه تعاىل رمحانًا رحيام ِمن أعظم املهامت
(4)

. 

وأنا أدفع جوابه بأن التكرار وإن كانت له مواقع »وتعّقبه ابن عاشور بقوله: 

حممودة يف الكالم البليغ مثل التهويل، ومقام الرثاء، أو التعديد، أو التوكيد 

مناسبة هلا بأغراض التكرير، وال سيام التوكيد؛ ألنه ال  لفاحتة الاللفظي، إال أن ا

ُمنكر لكونه تعاىل رمحانًا رحيام، وألن شأن التوكيد اللفظي أن يقرتن فيه اللفظان بال 

                                                   
 .112البيان يف عد آي القرآن ص:  (1)

 .1/23جها: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحج (2)

 .1/141، والتحرير والتنوير البن عاشور: 1/178انظر: مفاتيح الغيب للرازي:  (3)

 .1/178مفاتيح الغيب للرازي:  (4)
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فصل، فتعنّي أنه تكرير اللفظ يف الكالم لوجود مقتىض التعبري عن مدلوله بطريق 

أن يبعد ما بني املكررين بعدًا يقصيه االسم الظاهر دون الضمري، وذلك مرشوط ب

عن السمع، وقد علمت أهنم عّدوا يف فصاحة الكالم خلّوه من كثرة التكرار، 

«والقرب بني الرمحن والرحيم حني كررا يمنع ذلك
 (1)

. 

 ﴾ٻ  ٻ   ﴿ مل حُيْتاج إىل اإلبانة عن وجه تكرير اهلل لا»يقول أبو جعفر الطربي: 
من فاحتة الكتاب آية،  ﴾ٱ       ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ نرى أن: يف هذا املوضع، إذ كنا ال

فيكون علينا لسائل مسألة بأن يقول: ما وجه تكرير ذلك يف هذا املوضع، وقد مىض 

مع قرب مكان إحدى ﴾ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ وصف اهلل عز وجل به نفسه يف قوله:

 اآليتني من األخرى وجماورهتا لصاحبتها؟.

من ﴾ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ خطأ دعوى من ادعى أن قال: بل ذلك لنا حجة عىل

فاحتة الكتاب آية، إذ لو كان ذلك كذلك لكان ذلك إعادة آية بمعنى واحد، ولفظ 

واحد مرتني من غري فصل يفصل بينهام، وغري موجود يف يشء من كتاب اهلل آيتان 

متجاورتان مكررتان بلفظ واحد ومعنى واحد، ال فصل بينهام من كالم خيالف 

وإنام يؤتى بتكرير آية بكامهلا يف السورة الواحدة، مع فصول تفصل  معناه معنامها،

 بني ذلك، وكالم يعرتض به معنى اآليات املكررات، وال فاصل بني هنا ..

فاصل بني ذلك، قيل: قد أنكر  ﴾پ  پ  پ  پ   ﴿ فإن قال قائل: إن

لذي معناه التقديم، وإنام ذلك مجاعة من أهل التأويل، وقالوا: إن ذلك من املؤّخر ا

وقالوا: نظائر ، رب العاملني، ملك يوم الدين....هو: احلمد هلل، الرمحن الرحيم

ذلك، من التقديم الذي هو بمعنى التأخري، واملؤخر الذي هو بمعنى التقديم يف 

 كالم العرب أفشى، ويف منطقها أكثر، ِمن أن حيىص..

                                                   
 ..1/141التحرير والتنوير البن عاشور:  (1)
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ن أنك  ﴾ٱ       ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ ر أن تكونويف ذلك دليل شاهد عىل صحة قول ما
«ِمن فاحتة الكتاب آية

 (1)
. 

 
 

                              

                                                   
 .1/147: -باختصار –تفسري الطربي، جامع البيان  (1)
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 الفصل الثاني
 احتة توجيهه، وأثره يف عدِّ اآلياالختالف يف عّد البسملة يف الف

 املبحث األول
 البسملة يف الفاحتة، وأثره فيها قرآنيةاختالف العلماء يف 

 تمهيد:
لةمسألة البسم

(1)
من املسائل التي تتعلق هبا علوم متفرعة، ومباحث كثرية، وقد  

ن ال حيىص من املحققني، بينوا أحكامها وبحثوا مسائلها،  أفردها بالتأليف ما

وأبرزوا لطائفها
(2)

 . 

عىل أقوال كثرية، فقد ذكر ابن اجلزري فيها مخسة  قرآنيتهاوقد تنازع العلامء يف 

أقوال
(3)

ها عرشة أقوال، وذكر األلويس في
(4)

. 

 ومما أمجع عليه العلامء أن البسملة آيٌة من وسط سورة النمل من قوله تعاىل:
 .[30]النمل:  ﴾ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ﴿

                                                   
، وهي لغة (اهلل)ملفوظ به، والالم من:  (بسم)، فا:(اهلل)، ومن: (بسم)البسملة مشتّقة من اسمني، من:  (1)

إذا  (حولق)، و(حوقل الرجل)، و(بسم اهلل الرمحن الرحيم)، إذا قال: (بسمل الّرجل)للعرب، تقول: 

انظر: املفردات  ،، وهو كثري(ال إله إال اهلل)إذا قال:  (هّلل الرجل)، و(ال حول وال قّوة إال باهلل)قال: 

 .64وإبراز املعاين أليب شامة: ص  ،834للراغب: ص 

امء يف: بسم اهلل الرمحن فيام بني العل (اإلنصاف)ممن أفردها بالتأليف: ابن عبد الرب، يوسف بن عمر، يف:  (2)

، والشوكاين: حممد بن (كتاب البسملة)، وأبو شامة، عبد الرمحن بن إسامعيل يف: (من اخلالف)الرحيم

، (املسألة يف البسملة)، والقاري، عيل بن سلطان، يف: (دلة البسملةالرسالة املكملة يف أ)عيل يف: 

، وأبو عبد (القول األجىل يف كون البسملة من القرآن أو ال)واملارغني، إبراهيم بن عبد اهلل، يف: 

اعلم أن مسألة »، يقول اإلمام النووي: (األنوار املسبلة يف مباحث البسملة)القدوس، بشري الساملي يف: 

لة عظيمة مهمة ينبني عليها صحة الصالة التي هي أعظم األركان، وهلذا اعتنى العلامء بشأهنا، البسم

 .3/334املجموع:  «وأكثروا التصانيف فيها مفردة

 .1/270النرش يف القراءات العرش:  (3)

 .1/68روح املعاين لأللويس:  (4)
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 والذي هيّمنا هنا هو أن نتطرق ملسألٍة وهي:

؟ هل البسملة آية من القرآن من سورة الفاتحة، ومن أوائل السور، أو ليست آية منها
 تصه  ا  لي:: وخال

وإنام ، أن البسملة ليست بآية ال من الفاتحة وال من غيرها من السور: القول األول

كتبت يف املصاحف للتيّمن والتربك، وإىل هذا ذهب اإلمام مالك، وأبو حنيفة، 

ورواية عن أمحد، والثوري، واألوزاعي، وغريهم من فقهاء املدينة، والبرصة 

والشام
(1)

. 

اء املدينة والبرصة، والشام، وأّيده مكي بن أيب طالبقر: ومن القراء
(2)

. 
قراء املدينة والبرصة والشام مل جيعلوها آية ال من الفاحتة، وال »يقول الشوكاين: 

«ِمن غريها من السور، وقالوا: إنام كتبت للفصل والترّبك
 (3)

. 

 واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:  
قال اهلل تعالى: قسمت الصالة  »قال:  ×أن النبي  حديث أيب هريرة  – أ

پ  پ  پ   ﴿ بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبُد:

ڀ  ڀ  ڀ    ﴿قال اهلل تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: ، ﴾پ  ٻ   

قال:  ،﴾ڀ     ٺ  ٺ    ٺ  ﴿ قال اهلل تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال:، ﴾
 قال: هذا بيني وبين ﴾ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿مجدني عبدي، فإذا قال: 

                                                   
، واجلامع ألحكام القرآن 1/346، واملغني البن قدامة: 1/11انظر: أحكام القرآن للجصاص:  (1)

، 13/418، وجمموع الفتاوى البن تيمية: 3/334، واملجموع رشح التهذيب: 1/93:  للقرطبي

 .154، واألنوار املبسملة يف مباحث البسملة: ص 46وإحكام القنطرة يف أحكام البسملة: ص 

 .2/496اء للسخاوي: ، وانظر: مجال القر1/22يف كتابه الكشف عن وجوه القراءات السبع:  (2)

 . 1/20فتح القدير للشوكاين:  (3)
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹ   ٹ  ٹ ﴿ عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال:

«قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ﴾ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڦ  ڤ  
(1)

. 
مُت الصالةا »قوله: والشاهد  أي: الفاحتة، وملا جعلها مقسومًة بينه وبني  «قاسا

 فيها فدّل عىل أهنا ليست منها. (البسملة)، ومل يذكر: (داحلم)عبده ابتدأ الِقسمةا با

فتكون ثالث آيات يف الثناء عليه، وثالث   ﴾ ٿ  ٿ  ﴿ كذلك جعل النصف:

«آيات للعبد، وآية بينهام، ويف جعل البسملة منها إبطال للقسمة
 (2)

. 

وهو أصح حديث روي يف سقوط: بسم اهلل الرمحن »يقول ابن عبد الرب: 

أول فاحتة الكتاب، وأبينه وأبعده ِمن احتامل التأويل .. وقد رفع  الرحيم ِمن

« (بسم اهلل)اإلشكال يف سقوط: 
 (3)

. 

واحتج القائلون بأن البسملة ليست ِمن الفاحتة هبذا احلديث، »وقال النووي: 

«وهو ِمن أوضح ما احتجوا به
(4)

. 

لصالة يستفتح ا ×كان النبي »قالت:  حديث أم املؤمنني عائشة  – ب

«بالتكبري والقراءة باحلمد هلل رب العاملني
 (5)

. 

                                                   
(: 904، رقم: )(وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة)، باب: (الصالة)احلديث: أخرجه مسلم، كتاب:  (1)

، رقم: (سورة فاحتة الكتاب)، باب: ( ×تفسري القرآن عن رسول اهلل )، والرتمذي، كتاب: 2/9

(2953 :)5/201. 

، ورشح النووي عىل 1/93، واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي: 1/346البن قدامة:  انظر: املغني (2)

 .4/103مسلم: 

 .190و  181، البن عبد الرب: ص (من اخلالف)امء يف: بسم اهلل الرمحن الرحيماإلنصاف فيام بني العل (3)

 .4/103رشح النووي عىل مسلم:  (4)

رقم:  (ما جيمع صفة الصالة وما يفتتح به وخيتم به): ، باب(كتاب الصالة)احلديث: أخرجه مسلم:  (5)

(: 1768رقم: ) (ذكر وصف ما يفتتح به املرء صالته)، وصحيح ابن حبان، باب: 1/357(: 498)

5/64. 
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فلو كانت البسملة آية من الفاحتة لقرأها، ولو قرأها لنُِقلْت عنه، فلام مل ُينْقل عنه  

 ذلك بدليل قطعي دّل عىل أهنا ليست بآية منها.

، وأبى بكر، ×صليت خلف النبي »أنه قال:  حديث أنس بن مالك  - ج

بسم )، فكانوا يستفتحون باحلمد هلل رب العاملني، وال يذكرون وعمر، وعثامن 

ل القراءة، وال يف آخرها(اهلل الرمحن الرحيم «، ال يف أوَّ
 (1)

. 

قالوا وجود اخلالف فيها بني العلامء دليل عىل أهنا ليست قرآنًا، فالقرآن ال  – د

 خيتلف فيه.

االستدالل، وإنام يثبت والفيصل أن القرآن ال يثبت بالنظر و»يقول القرطبي: 

بالنقل املتواتر القطعي االضطراري، ثم قد اضطرب قول الشافعي فيها يف أول كل 

 -املالكية  –سورة فدّل عىل أهنا ليست بآية من كل سورة، واحلمد هلل ... إن مذهبنا 

باملدينة  ×يرتجح يف ذلك بوجه عظيم، وهو املعقول؛ وذلك أن مسجد النبي 

إىل  ×األزمنة والدهور، من لدن رسول اهلل  ور، ومرت عليهانقضت عليه العص

الِك، ومل يقرأ أحد فيه قط: «إتباعًا للسنة ﴾ٱ       ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ زمان ما
 (2)

. 
وهو قول اإلمام الشافعي، وأكثر أئمة ، أنها آية من الفاتحة: القول الثاني

 الشافعية، ورواية عن أمحد، ونقل عن عطاء والثوري.

أيب شامة، وقراء مكة والكوفة، وأكثر فقهاء احلجاز، ونقله البغوي : اءوِمن القر 

، وأيب هريرة عن عدٍد ِمن الصحابة ،كابن عباس 
(3)

. 

                                                   
، ورواه 2/12(: 918رقم: ) (حجة من قال ال جيهر بالبسملة)، باب: (الصالة)أخرجه مسلم، كتاب:  (1)

كانوا يفتتحون الصالة باحلمد هلل  وأبا بكر وعمر،  ×النبي أن  عن أنس »البخاري بلفظ: 

 .1/189(: 731رقم: )( ما يقول بعد التكبري)، باب:(بدء الوحي). البخاري: كتاب: « رب العاملني

 .89، وانظر: اإلملام بام يف البسملة من فضائل ومسائل وأحكام: ص 1/95اجلامع ألحكام القرآن:  (2)

، ونيل األوطار 13/418، وجمموع الفتاوى البن تيمية: 3/334ح املهذب: انظر: املجموع رش (3)

 .2/225للشوكاين: 
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وتردد اإلمام الشافعي يف كوهنا آية من الفاحتة فقط، أو آية من أّول كلِّ سورة،  

دنا، وفيام البسملة ِمن أول الفاحتة بال خالف عن»وحرر القول الزركيش بقوله: 

«عداها من السور سوى براءة للشافعي أقوال: أصحها: أهنا آية من كل سورة
(1)

. 

أن البسملة آية ِمن أول الفاحتة بال خالف،  -الشافعية-مذهبنا »يقول النووي: 

فكذلك هي آية كاملة ِمن أّول كل سورة غري براءة عىل الصحيح .. وهبذا قال 

«خالئق ال حيصون من السلف
 (2)

. 

 واستدلوا بما يلي: 
قرأ يف الصالة: بسم اهلل الرمحن الرحيم،  ×أن النبي » حديث أم سلمة  -أ 

فعّدها آية، واحلمد هلل رب العاملني آيتني، والرمحن الرحيم ثالث آيات، ومالك يوم 

ْسا أصابعهالدين أربع آيات، وقال: هكذا: إياك نعبد، وإياك  «نستعني، ومجع مخا
(3) 

. 

إذا قرأتم الحمد هلل  »: ×قال رسول اهلل  »قال:  بى هريرة حديث أ -ب 
بسم اهلل الرحمن الرحيم، فإنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع  :فاقرءوا

«المثاني، وبسم اهلل الرحمن الرحيم إحداها
 (4)

. 

                                                   
 .2/216البحر املحيط يف أصول الفقه للزركيش:  (1)

 ..3/334املجموع رشح التهذيب  (2)

: عمر بن هارون أصل يف السنة، -وفيه- »(، وقال: 848احلديث: أخرجه احلاكم يف املستدرك، رقم: )  (3)

،  « أمجعوا عىل ضعفه يعني عمر بن هارون »، وقال الذهبي: 1/356 « ومل خيرجاه وإنام أخرجُته شاهدا

مدار هذه الرواية عىل عمر بن هارون البلخي وهو جمروح » ، وقال العيني:  « مرتوك »وقال النسائي: 

عمدة القارئ:  « بيشء تكلم فيه غري واحد من األئمة، فعن أمحد: ال أروي عنه شياًا، وعن حييى: ليس

وهذا ليس  »، وقال الزيلعي: 2/66(: 2385،  وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى، رقم: )5/287

بحجة لوجوه: أحدها: أنه ليس برصيح يف اجلهر، ويمكن أهنا سمعته رسًا يف بيتها لقرهبا منه، والثاين: أن 

 .1/350. نصب الراية: « رسدهامقصودها اإلخبار بأنه كان يرتل قراءته حرفا حرفا، وال ي

قال أبو بكر احلنفي ثم لقيت نوحًا فحدثني »، وقال: 2/86(: 1190أخرجه: الدار قطني يف سننه، قم: ) (4)

رجاله »، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد:  « عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة بمثله ومل يرفعه

وقال  =،57بلوغ املرام: ص  « ه الدار القطني وصوب وقفهروا »، وقال ابن حجر: 2/109 «ثقات
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الحمد هلل رب العالمين »قال:  ×أن رسول اهلل  ويف لفظ عن أيب هريرة 
«الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني سبع آيات، بسم اهلل

 (1)
. 

أما حجة مذهب الشافعي ومن وافقه بأهنا آية من سورة »يقول ابن عاشور: 

الفاحتة خاصة .. ال يكاد يستقيم منها بعد طرح املتداخل، واخلارج عن حمل النزاع، 

 وضعيف السند، أو الواهيه إال أمران:

 ...، وقول أم سلمة  ى أبو هريرة أحاديث كثرية منها ما رو :أحدهما

 اإلمجاع عىل أن ما بني الدفتني كالم اهلل .: الثانيو 

فهو مل خيرجه أحد من رجال الصحيح،  أما عن حديث أيب هريرة : والجواب

إنام خرجه الطرباين، وابن مردويه، والبيهقي، فهو نازل عن درجة الصحيح فال 

 يعارض األحاديث الصحيحة.

فلم خيرجه من رجال الصحيح غري أيب داود،  أم سلمة وأما حديث 

وأخرجه أمحد بن حنبل، والبيهقي وصحح بعض طرقه، وقد طعن فيه الطحاوي 

                                                   
ه عىل رفعه، وأعله ابن القطان هبذا الرّتدد،  »كذلك ابن حجر: = وصحح غري واحد من األئمة وْقفا

وتكلم فيه ابن اجلوزي من أجل عبد احلميد بن جعفر؛ فإن فيه مقااًل، ولكن متابعة نوح له مما يقويه، وإن 

نوح ابن أيب بالل  »، يقول الشوكاين: 2/166تلخيص احلبري:  « يف حكم املرفوعكان نوح وقفه، لكنه 

نيل األوطار:  « الراوي له عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة تردد فيه فرفعه تارة ووقفه أخرى

2/215 

فجائز  ، ومع ذلك ×توقيف عن النبي  -حديث أيب هريرة  –فلم يثبت به  »ويقول أبو بكر اجلصاص: 

؛ ألن الراوي قد يدرج كالمه يف احلديث ِمن غري ِمن قول: أبى هريرة  « إحداها »أن يكون قوله: 

. أحكام القرآن «فصل بينهام لِعلم السامع الذي حرضه بمعناه، وقد وجد مثل ذلك كثريًا يف األخبار

 .1/12للجصاص: 

جممع  « واه الطرباين يف األوسط ورجاله ثقاتر »، وقال اهليثمي: 5/208أخرجه الطرباين يف األوسط:  (1)

أما عن حديث أيب هريرة  »، قال ابن عاشور: 1/149، والبيهقي يف السنن الصغرى: 2/109الزوائد: 

  فهو مل خيرجه أحد من رجال الصحيح إنام خرجه الطرباين، وابن مردويه والبيهقي فهو نازل عن

 .1/142. التحرير والتنوير: « درجة الصحيح فال يعارض األحاديث الصحيحة
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رواه ابن أيب مليكة، ومل يثبت سامع ابن أيب مليكة من أم سلمة، يعني أنه  بأنه

« مقطوع، عىل أنه روى عنها ما خيالفه ..
 (1)

. 

أما كون املواضع التي رسمت فيها يف املصحف مما و»الثاين فقال: وأجاب عن 

 .«جتب قراءهتا فيها، فذلك أمر يتبع رواية القراء

وليست آية القول الثالث: أنها آية من القرآن مستقّلة يؤتى بها للفصل بين السور، 

من الفاحتة، وال ِمن أّول كل سورة، وهو القول املرتىض عند احلنفية، وهو املشهور 

أمحدعن اإلمام 
(2)

. 

هي آية بني كل سورتني غري األنفال وبراءة وليست »قال أبو بكر اجلصاص: 

من السور، بل هي قرآن مستقل كسورة قصرية، وحكي هذا عن داود وأصحابه، 

«وهو رواية عن أمحد
 (3)

. 

مذهب أيب حنيفة، وأمحد، وغريمها أهنا من القرآن حيث ُكتبت »يقول ابن تيمية: 

«السورةالبسملة وليست من 
 (4)

. 

                                                   
إذا  ×كان رسول اهلل  »هو قوهلا:  ، واللفظ الذي أشار إليه عن أم سلمة 1/142التحرير والتنوير:  (1)

 قرأ يقطع قراءته آية آية: بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين

، 4/37 )احلروف والقراءات(، وأبو داود يف سننه، كتاب: 44/206: . أخرجه: أخرجه أمحد يف املسند«

وليس إسناده بمتصل ألن  »، وقال: 5/170 (يف فاحتة الكتاب)، باب: (القراءات(والرتمذي كتاب: 

الليث بن سعد روى هذا احلديث عن ابن أيب مليكة عن يعىل بن مملك عن أم سلمة أهنا وصفت قراءة 

قلت:  »، قال العيني:  « حديث الليث أصح، وليس يف حديث الليث وكان يقرأحرفًا حرفا، و ×النبي 

 «كيف كانت، وبيان ترتيله، وليس فيه ذكر الصالة ×ليس فيه حجة للخصم ألن فيه ِذْكرها قراءة النبي 

 .5/287عمدة القاري رشح صحيح البخاري: 

، وجمموع الفتاوى 2/192لبدر الدين العيني: ، والبناية رشح اهلداية، 1/346انظر: املغني البن قدامة:  (2)

 .2/225، ونيل األوطار للشوكاين: 13/418البن تيمية: 

 .2/215نيل األوطار للشوكاين:  (3)

 .418/ 13جمموع الفتاوى البن تيمية:  (4)
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 :واستدل أصحاب هذا المذهب بما يلي
ْعِرف فاْصل السورة حتى » ×أن رسول اهللّ  حديث ابن عباس  -أ  كان ال يا

نِْزل عليه بسم اهللَّ الرمحن الرحيم «يا
 (1)

 . 

كنا ال نعرف انقضاء السور حتى تنزل: »أهنم قالوا :  وروي عن الصحابة 

«بسم اهلل الرمحن الرحيم
(2)

. 

عىل كتابتها يف املصاحف مع حرصهم عىل جتريد  إمجاع الصحابة  - ب

القرآن مما ليس بقرآن، كعدم كتابتهم لالستعاذة، والتأمني يدل عىل أهنا آية من 

 القرآن، مفصولة عام قبلها وما بعدها.

وهذا أعدل األقوال، فإن كتابتها يف املصحف بقلم القرآن »يقول ابن تيمية: 

ن القرآن، وكتابتها مفردة مفصولة عام قبلها وما بعدها تدل عىل أهنا يدل عىل أهنا م

«ليست من السورة
(3)

. 

والصحيح أهنا ليست ِمن الفاحتة، وال ِمن غري الفاحتة، بل »يقول ابن عثيمني: 

 «هي آية مستقلَّة .. وأهنا ُسنَّة
(4)

. 

الوسط بني والقول الثالث هو الراجح والذي تؤيده األدلة، وهو املذهب : قلت

القولني املتعارضني، فالشافعية يقولون: إهنا آية من الفاحتة، ومن أول كل سورة يف 

 القرآن، واملالكية يقولون: ليست بآية ال من الفاحتة وال من القرآن.

                                                   
، وقال حمققه شعيب 1/209 (اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم)أخرجه أبو داود يف سننه، باب:  (1)

ال يعلم ختم  »، واحلاكم يف املستدرك بلفظ:  « حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات »ؤوط: األرن

هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني، ومل  »، وقال:  « السورة حتى تنزل بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .1/355 « خيرجاه

 .1/95نقله القرطبي يف تفسريه:  (2)

 .22/930جمموع الفتاوى ال بن تيمية:  (3)

 .331، و3/59ملمتع عىل زاد املستقنع: الرشح ا (4)
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ن عّدها من   بل هذا القول هو ما يتامشى مع اخلالف فيها من جهة عّد اآلي، فما

ن  ترك عّدها فلكوهنا آية مفصولة عن السورة.  الفاحتة فلكوهنا آية منها، وما

آية من كِتاب  ﴾ٻ  ٻ  ٻ   ٱ    ﴿ » يقول األندرايب نقاًل عن الشعبي قوله: 

اهلل ُجِعلات فصاًل بني السور، وعىل هذا أعظاُم الفقهاء، ودليل ذلك إمجاع القّراء عىل 

«ترك عّدها آية ِمن كل سورة كتبت يف أوهلا إالّ من سورة احلمد
 (1)

. 

 :األثر الفقهي المترتب على االختالف في عّد البسملة آية من سورة الفاتحة
اختلف احلكم الفقهي يف قراءة البسملة يف أول الفاحتة يف الصالة، واختلف  

أثره يف صحتها أو بطالهنا بناًء عىل االختالف يف كوهنا آية معدودة من آيات 

 تايل:الفاحتة، أو ليست بآية منها عىل النحو ال

ن جعل البسملة آية من القرآن نزلت للفصل بني السور، ومل جيعلها من  - ما

الفاحتة عىل وجه اخلصوص مل يوجب قراءهتا يف الصالة، وإنام ُتقرأ عىل سبيل 

 االستحباب فقط وهذا مذهب احلنفية.

يسّمي اإلمام واملنفرد رسًا يف أول كل ركعة، سواء كانت الصالة رسية »فقالوا: 

هرية .. ويأيت بالتسمية بعد دعاء االفتتاح .. أما إذا نيس التسمية، ورشع يف أو ج

«قراءة الفاحتة، فإنه يستمر، وال يعيد التسمية
 (2)

. 

ن يرى أن البسملة ليست آية من الفاحتة وال من القرآن فإنه جيعل قراءة  -  أما ما

 البسملة أثناء الصالة غري مستحبة، وهذا مذهب اإلمام مالك.

عيني املالكي: ي هذه املسألة تتعلق بثالثة أطراف: »قول أبو عبد اهلل حممد الرُّ

األول: أن البسملة ليست عندنا من احلمد، وال من سائر القرآن، إال من سورة 

                                                   
 .466اإليضاح يف القراءات لألندرايب: ص:  (1)

 .2/190انظر: البناية رشح اهلداية لبدر الدين العيني:  (2)
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النمل، الثاين: أن قراءهتا يف الصالة غري مستحبة، واألاوىل أن ُيستفتح باحلمد، 

«ر هبا فذلك مكروهالثالث: أنه إن قرأها مل جيهر فإن جه
 (1)

. 

ن يرى أن البسملة آية ِمن الفاحتة وِمن كل سورة من سور القرآن فإنه  -  أما ما

أوجب قراءهتا يف الصالة، عىل أهنا فرض ال سنة، فحكمها حكم الفاحتة يف الصالة 

الرسية، أو اجلهرية، وجيهر هبا يف اجلهرية، وإن مل يأت هبا بطلت صالته، وهذا 

 الشافعي. مذهب اإلمام

،  ﴾ھ  ھ   ھھ  ﴿ وجيب افتتاحها بقراءة» اجلويني الشافعي:يقول اإلمام 

«آية من الفاحتة ﴾ھ  ھ   ھ   ھ    ﴿ فمذهبنا أن
 (2)

. 
 أهنا ِمن الفاحتة دون غريها ... وعىل هذا جتب: همااحدإ وعن أمحد روايتان:

ا ليست من غريها، وعليه أهنا ليست من الفاحتة كام أهن: ةوالثاني قراءهتا يف الصالة،

تكون التسمية سنة، ويأيت هبا رساً 
(3)

. 

ن عّد ِمن القراء»ويقول ابن حزم:  ن كان يقرأ برواية ما ھ  ھ   ھ  ﴿ ما

ن ال  ﴾ھ ن كان يقرأ برواية ما آية من القرآن مل جتزه الصالة إال بالبسملة .. وما

«أن ال يبسمل .. يعّدها آية ِمن أم القرآن: فهو خمري بني أن يبسمل، وبني 
 (4)

 . 

 وقد جمع الخالف في حكم قراءاتها في الصالة، مع الخالف في عّدها ابن تيمية
ن أثبتها، أو  » بقوله: ن قال من الفقهاء إهنا واجبة عىل قراءة ما هبذا يتبني أن ما

ن  ن مل يثبتها فقد غلط، بل القرآن يدل عىل جواز األمرين، وما مكروهة عىل قراءة ما

ن ترك ما قرأ به غريه قرأ بإح دى القراءات ال يقال إنه كلام قرأ جيب أن يقرأ هبا، وما

                                                   
 .1/544مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل للرعيني املالكي:  (1)

 .2/137هناية املطلب يف دراية املذهب للجويني:  (2)

،وأثر القراءات يف الفقه اإلسالمي، د. صربي 1/246انظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد البن قدامة:  (3)

 .189عبدالرؤوف: ص 

 .2/283املحىل البن حزم الظاهري:  (4)
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ال يقول إن قراءة أولاك مكروهة، بل كل ذلك جائز باالتفاق، وإن رجح كل قوم 

«شيااً 
 (1)

. 

ها آية من عدمه، كام : قلت واخلالف الفقهي بني عىل وجود خالف القراء يف عدِّ

عند رأي القراء وهو عىل غري ما يذهبون إليه، فقد  سيأيت، فقد ثبت نزول الفقهاء

نقل ابن اجلزري رواية عن أيب القاسم اهلذيل، عن مالك أنه سأل نافعًا عن البسملة 

«فقال: السنة اجلهر هبا، فسلَّم إليه وقال: كلُّ علٍم ُيسأل عنه أهله
 (2)

. 

 
 

                              

                                                   
 .22/354جمموع الفتاوى البن تيمية:  (1)

 .1/217يف القراءات العرش:  ، وابن اجلزري يف النرش43نقل ذلك اهلذيل يف الكامل يف القراءات: ص  (2)
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 الثاني املبحث
 لرواية يف البسملة عند القراءف ااختال 

 ه، وتوفيقه مع اختالفهم يف عّدهاتوجيه 
من املعلوم أن البسملة تقع يف قراءة القراء يف ثالثة مواضع: بني السور، ويف 

 أوائلها وأجزائها. 

سورة  ابتدءواالبسملة تقع يف قراءة القراء يف ثالثة مواضع، إذا »يقول أبو شامة: 

ببيانه ألن االختالف فيه  -الشاطبي-بني كل سورتني، فابتدأ أو جزءا .. والثالث: 

«أكثر، واحلاجة إىل معرفته أمّس 
(1)

. 

يقول اإلمام الشاطبي يف حزر األماين
(2)

: 

نْيِ بُِسااااانَّةٍ  تا اااااورا ااااانْيا السُّ لا با ْساااااما با  وا

 

اااااالا   مُّ ا حتا اااااًة وا ْوهااااااا ِدْريا ااااااٌل ناما  ِرجا

ري بسملوا بني السورتني، وهذا فأخرب أن قالون والكسائي وعاصاًم وابن كث 

احلكم جاٍر بني كل سورتني، سواء كانت الثانية بعد األوىل مبارشة، أو مل تكن 

بعدها مبارشة، لكن اشرتطوا أن تكون الثانية بعد األوىل يف الرتتيب وعىل هذا فال 

يدخل يف احلكم املشار إليه آخر الناس بأول الفاحتة
(3)

. 

تيان بالبسملة روايًة يف أول الفاحتة سواء كانت القراءة ولقد أمجع القراء عىل اإل

مبدوءًا هبا أو متصلة مع غريها، إذ الفاحتة مبتدٌأ هبا وإن وصلت بغريها، وقد نّبه 

الشاطبي عىل اتفاق القراء عىل اإلتيان هبا يف أول سور القرآن فيام يرجع إىل القراءة 

 والتالوة بقوله:

                                                   
 .65إبراز املعاين أليب شامة: ص  (1)

 (.100متن الشاطبي، حرز األماين، البيت: ) (2)

، والعقد النضيد للسمني احللبي: 121انظر: إبراز املعاين أليب شامة، والآليلء الفريدة للفايس: ص  (3)

 ت: أيمن سويد . 3/330
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الا ُباااادَّ ِمنْهاااااا يِف ابْ  ةً وا اِئكا ُسااااورا  تِاااادا

 

ااالا   ااْن تا ا ما ااريَّ  خا
ِ
اء يف األاْجاازا اهاا وا  ِسااوا

القراء كلهم اتفقوا يف ابتداء السور عىل البسملة، سواء يف ذلك »يقول أبو شامة:  

ن بسمل منهم بني السورتني ومن مل يبسمل .. وال خالف بني القراء يف البسملة  ما

ورة أخرى قبلها، أو ابتدأ هبا، ومل يذكر الكتاب، سواء وصلها القارئ بس أول فاحتة

ذلك يف القصيدة اعتامدًا عىل أن الفاحتة يف غالب األحوال ال يكون القارئ هلا إال 

«مبتدئاً 
 (1)

. 

لكن يطرح هنا سؤال هل اإلمجاع عىل اإلتيان هبا يف أول الفاحتة قراءة عىل أهنا 

يست بآية وإنام أثبتت قراءة آية منها، أو لكوهنا آية مستقلة جيء هبا للفصل، أو ل

تربكًا هبا؟ فهذا اخلالف قد وقع بني القراء، ونقله عنهم أهل القراءات، وكتب 

 الرواية والدراية.

فأما إمجاع من ذكرنا يف كتابنا عىل إظهار البسملة يف أول احلمد »يقول املهدوي:

ومنهم من  فإهنم عىل رضبني: منهم من استفتح هبا معتقدًا أهنا آية من القرآن،

يستفتح هبا معتقدًا أهنا ليست بآية من أم القرآن، وأهنا وضعت لالبتداء والتيمن 

«والتربك هبا كام توضع يف سائر الكالم
(2)

 . 

عىل اتفاقهم عىل اإلتيان هبا يف أول:  -يقصد الشاطبي-وقد نبه »يقول الفايس: 

ع إىل القراءة، وأما ما هذا حكمها فيام يرج -وصاًل وبدءاً -عىل احلالني  (الفاحتة)

يرجع إىل اعتقاد كوهنا آية من القرآن فإن ابن كثري وعاصاًم والكسائي يعتقدوهنا آية 

من كل سورة، ووافقهم محزة عىل الفاحتة خاصة، ومل يعتقدها الباقون آية من الفاحتة 

وال غريها، وقالون منهم، وهو وإن كان ممن يلتزمها يف قراءته يف احلالني فإن 

«نقول عنه وعّمن تابعه من قراء املدينة ما ذكرتهامل
(3)

  . 

                                                   
 .68إبراز املعاين أليب شامة: ص  (1)

 .1/10رشح اهلداية للمهدوي:  (2)

 .1/122الآليلء الفريدة يف رشح القصيدة، للفايس:  (3)
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 :قرآنيتهاوإليك توجيه خالف القراء في اعتقاد 
ن يعتقد ِمن القراء أهنا آية من الفاحتة، وهم ابن كثري، وعاصم، : أوال ما

والكسائي
(1)

 ، ومما ُيوّجه به ما اذهبوا إليه ما ييل:

احلمد هلل رب العاملني سبع »ل: قا ×أن النبي  ما روي عن أيب هريرة  -1

«آيات، بسم اهلل الرمحن الرحيم إحداهن، وهي السبع املثاين
(2)

. 

، وقد (براءة)كتابتها يف املصاحف العثامنية يف أوائل السور ما عدا سورة  -2

«اقرءوا ما يف املصحف»قوهلا:  روي عن عائشة 
 (3)

فلم »: ، وقول ابن عمر 

«ُكتِبت إن مل ُتقرأ؟
(4)

. 

قالوا ملا أمرنا اهلل بالتعوذ إذا أردنا القراءة، ومل يأمرنا بالبسملة؛ علمنا أنه مل   -3

مع سائر السورة، فنبهنا عىل  ×يأمرنا بقراءهتا ألهنا آية من احلمد أنزهلا عىل نبيه 

التعوذ الذي ليس هو من القرآن، وترك البسملة إذ معلوم أهنا من القرآن
(5)

. 

، وحصوٌل عىل الربكة يف ×ن هبا فيه اقتداء بسنة النبي كام ُنقل أن اإلتيا

 هبا. االبتداء

ن يعتقد أهنا ليست بآية من الفاحتة: نافع وأبو عمرو وابن عامر مستدلني  ثانيًا: ما

بأهنا وضعت أول احلمد وغريها من السور عىل ما جرت به العادة من استعامهلا يف 

كنا »: ، يقوي ذلك ما روي عن ابن مسعود كلِّ ما ُيبتدأ به تيّمنًا وترّبكًا هبا

                                                   
، وانظر: املوضح يف 1/380، واجلعربي يف كنز املعاين 2/202ذكر هذا السخاوي يف فتح الوصيد:  (1)

 .1/224وجوه القراءات البن أيب مريم: 

 سبق خترجيه قريبًا. (2)

، والسيوطي يف نواهد األبكار وشوارد األفكار، عن 1/20ن وجوه القراءات: نقله مكي يف الكشف ع (3)

 ، ومل أقف عىل احلكم عليه.1/72أيب طاهر بن هشام بسنده عن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق: 

 .65نقله أبو شامة يف إبراز املعاين: ص  (4)

 .1/10نقل ذلك املهدوي يف رشح اهلداية:  (5)
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كتبنا: بسم اهلل،  [41]هود:  ﴾  گ  گ  ک ﴿ فلام نزلت: نكتب باسمك اللهم،

كتبنا: بسم اهلل الرمحن،  [110]اإلرساء:   ﴾ ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک ﴿ فلام نزلت:

«كتبناها  [30النمل: ] ﴾ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ   ﴿ فلام نزلت:
 (1)

. 

«فهذا دليل عىل أهنا مل تنزل آية من القرآن»املهدوي:  قال
 (2)

. 

اًم النفصال آخر السورة من أول لا  وأجابوا عن إثباهتا يف املصحف بأهنا أثبتت عا
 السورة األخرى، وقالوا: ولو كانت بعضًا من أوائل السور لوجب أن يكون قبلها

من االستفتاح هبامرة أخرى عىل ما جرت به العادة  ﴾ٱ       ٻ  ٻ  ٻ   ﴿
(3)

. 

فيام عدا الفاحتة فال يرى القراء مجيعًا أهنا آية منها، واتفق  وأما في أوائل السور

 علامء العدد عىل عدم عّدها يف أوائل السور.

القرآن كله عندي كالسورة الواحدة، فإذا قرأت بسم اهلل »يقول اإلمام محزة: 

«الرمحن الرحيم يف فاحتة الكتاب أجزأين
(4)

. 

إن سورًة ِمن »أنه قال:  ×عن النبي  ويدل عىل ذلك حديث أيب هريرة 

عت لرجٍل حتى ُغِفر له، وهي: القرآن فا  ﴾ٻ   ٱ  ٻ  ٻ  ﴿ ثالثون آية شا

 « [1]امللك: 
(5)

. 

 وال خيتلف العادون أهنا ثالثون من غري البسملة.

                                                   
، وأبو عبيد القاسم بن سالم يف فضائل 2/476الرزاق يف تفسريه عن الشعبي مرساًل: أخرجه عبد  (1)

 ، ومل أقف عىل احلكم عليه. 7/267، أبو بكر بن أيب شيبة يف مصنفه: 1/216القرآن: 

 .1/384، وانظر: كنز املعاين للجعربي: 1/11رشح اهلداية للمهدوي:  (2)

 .1/11رشح اهلداية للمهدوي:  (3)

 .1/264نرش يف القراءات العرش: ال (4)

، 5/164 (باب: ما جاء يف فضل سورة امللك)، (فضائل القرآن)كتاب:  أخرجه الرتمذي يف سننه، (5)

، 1/767: (باب: ذكر فضائل سور، وآي متفرقة)، واحلاكم يف املستدرك،  « هذا حديث حسن »وقال: 

 .« هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه »وقال: 
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من قال: إن البسملة آية يف أّول كلِّ سورة فقد زاد يف »قال مكي بن أيب طالب: 

، وال من القرآن مائة آية وثالث عرشة آية، وما مل يقل بذلك أحد من الصحابة 

التابعني، فاإلمجاع قد حصل عىل ترك عدها آية من كل سورة، وما حدث بعد 

«اإلمجاع ِمن قوٍل منفرد فقول مرفوض غري مقبول
 (1)

 . 

 :قرآنيتهاراءة بالبسملة رواية في الفاتحة، والخالف في اعتقاد الجمع بين الق
أرشت سابقًا إىل أن القراء أمجعوا عىل اإلتيان بالبسملة يف أول الفاحتة روايًة، مع 

، وعىل هذا جتب التفرقة بني القراءة والتالوة وبني قرآنيتهااختالفهم يف اعتقاد 

 االعتقاد عند القراء.

دأ القارئ قراءته ِمن أول السور ومنها الفاحتة فالبد من ففي التالوة إذا ابت

 اإلتيان بالبسملة، نقل ذلك التالميذ والتزموا به أمام شيوخهم.

 ويف التسمية أثر مروي عن أهل املدينة، قال أبو القاسم»يقول أبو عمرو الداين: 
.. قال:  ﴾ٻ   ٱ       ٻ  ٻ  ﴿ املسيبي: كنا إذا افتتحنا عىل مشاخينا السور نبدأ با:

ل  -فيام قرأنا هلم -وال خالف بني القّراء  ن فاصا يف التسمية يف أول فاحتة الكتاب، ما

ن مل يفصل؛ ألهنا ابتداء القرآن، واالختالف بني الفقهاء والعاّدين ِمن  منهم، وما

هلا فقط -يف أهنا آية، وغري آية  -القّراء  «إنام جاء يف أوَّ
 (2)

. 

بن اجلزري يف النرش ملا تطرق ملسألة اختالف القراء يف وعىل هذا حُيمل قول ا

 البسملة. 

وهل هي آية يف أول كل سورة كتبت فيه أم ال؟ وهذه مسألة اختلف »فقال: 

الناس فيها، وُبِسط القول فيها يف غري هذا املوضع، وال تعّلق للقراءة بذلك، إال أنه 

«بنا منهملا جرت عادة أكثر القراء للتعرض لذلك مل نخل كتا
 (3)

. 

                                                   
 .23 – 1/22شف عن وجوه القراءات السبع ملكي: الك (1)

 .1/405جامع البيان يف القراءات السبع للداين:  (2)

 .1/270النرش يف القراءات العرش:  (3)
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وأما التالوة فال خالف بني القراء السبعة يف أول فاحتة »ويقول الشوكاين:

«الكتاب، ويف أول كل سورة إذا ابتدأ هبا القارئ ما خال سورة التوبة
 (1)

. 

فاإلتيان هبا يف أول الفاحتة أمر يتحّكم فيه النقل والتلقي، ولذا مل يكن : قلت

مؤثرًا يف مسار الرواية، بينام أّثر يف اختالف العّد آلي  قرآنيتهااالختالف يف اعتقاد 

 الفاحتة، وأّثر يف االختالف الفقهي.  

 البسملة واختالفهم في عّدها: قرآنيةالتوفيق بين اختالف القراء في 
البسملة يف أول الفاحتة عند القراء يدرك أنه  قرآنيةعند النظر يف االختالف يف 

ه القراءات، فمن أثبتها فقد ثبت النقل عنده اختالف من قبيل اختالف أوج

ها آية.  بإثباهتا، وعّدها آية، ومن مل يثبتها فلم يثبت النقل عنده بإثباهتا، فلم يعدَّ

فحكم البسملة كحكم احلروف املختلف فيها بني القراء، فإهنا نزلت مع السور 

ختالف يف بعض األحرف، ومل تنزل يف بعض األحرف، واالختالف يف العدد كاال

 القراءات، ذهب إىل هذا عدد من العلامء كابن حزم يف أوجه
(2)

، وابن تيمية، وابن 

 اجلزري، والسيوطي وغريهم.

ومل يبسمل،  ×قد أقرأهم الرسول  ال يقرءوهناالذين »يقول ابن تيمية: 

وبسمل، فهذا يدل عىل جواز األمرين، وإن كان أحدمها  ×وأولاك أقرأهم 

هنا يف أحد احلرفني ليست من القرآن، وأنه هنى عن قراءهتا، فإن أفضل ال يدّل عىل أ

هذا مجع بني النقيضني، كيف يسوغ قراءهتا والنهي عن قراءهتا، بل هذا يدل عىل 

ٺ  ٺ   ﴿ قراءة مثل: جواز األمرين كاحلروف التي ثبتت يف قراءة دون

فالرسول  [ 26]لقامن:  ﴾ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ﴿ ومثل: [ 100]التوبة:  ﴾ٿ  

جيّوز إثبات ذلك، وجيّوز حذفه كالمها جائز يف رشعه .. وهبذا يتبني أن من  ×

                                                   
 .2/215نيل األوطار:  (1)

 .2/285املحىل البن حزم:  (2)
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ن أثبتها بناء عىل أن  أنكر كوهنا من القرآن بالكلية إال يف سورة النمل وقطع بخطأ ما

القرآنية ال تثبت إال بالقطع فهو خمطئ يف ذلك، ويقال له: وال تنفى إال بالقطع 

ن أثبتها يقطع بأهنا ثابتة ويقطع بخطأ من نفاها؛ بل التحقيق أن أيضًا، ثم يقال له: م

راءات تدل عىل جواز اايف، والقار إضاعي أمار قطاعيًا أو غياكون اليشء قط

«األمرين
 (1)

. 

عند القراء:  قرآنيتهاوأشار إىل ذلك ابن اجلزري بعد أن ساق األقوال يف اعتقاد 

اإلثبات، والذي نعتقده أن كليهام صحيح، وهذه األقوال ترجع إىل النفي و»بقوله: 

« وأن كل ذلك حق، فيكون االختالف فيهام كاختالف القراءات ...
 (2)

. 

نقول يف البسملة: أهنا نزلت يف بعض األحرف ومل تنزل يف »ويقول السيوطي: 

بعضها، فإثباهتا قطعي وحذفها قطعي، وكلٌّ متواتر، وكلٌّ يف السبعة، فإن بعض 

 ة قرءوا هبا، وبعضهم قرءوا بحذفها، وقراءات السبعة كلها متواترة،القراء السبع

فمن قرأ هبا فهي ثابتة يف حرفه متواترة إليه، ومن قرأ بحذفها فحذفها يف حرفه 

 متواتر إليه..

قال السيوطي: وألطف من ذلك أن نافعًا له روايتان: قرئ أحدمها عنه هبا، 

واترا عنده، بأن قرأ باحلرفني معًا بإسنادين، واآلخر بحذفها، فدلَّ عىل أن األمرين ت

 أو ألسانيد متعددة.

وهبذا التقرير ينجيل اإلشكال عن األمرين، ويتضح كال الطرفني، وال يستغرب 

«اإلثبات ممن أثبت، وال النفي ممن نفى
 (3)

. 

                                                   
 .22/355جمموع الفتاوى البن تيمية:  (1)

نظر: القول العميم يف مسائل حديث عمر بن اخلطاب وهشام بن ، وا15/ 1النرش يف القراءات العرش:  (2)

 .42حكيم: ص 

 .23ميزان املعدلة يف شأن البسملة، جلالل الدين السيوطي: ص  (3)
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 ويقول عبد اهلل بن إبراهيم الشنقيطي صاحب مراقي السعود:

 وبعضاااااهم إىل القاااااراءة نظااااار

 

 اك للوفاااااااق رأي معتااااااربوذ 

أي: النظر إىل القراءات رأي معترب ملا فيه من التوفيق بني كالم األئمة، فال  

خالف حيناذ 
(1)

. 

ووجه اخلالف بني القراء يف إثبات »وحرر القول الشيخ الضباع حيث قال: 

البسملة وحذفها أن القرآن نزل عىل سبعة أحرف، ونزل مرات متكررة، فنزلت 

بعض األحرف ومل تنزل يف بعضها، فإثباهتا قطعي، وحذفها قطعي، البسملة يف 

وكل منهام متواتر ويف السبع، فمن قرأ هبا فهي ثابتة يف حرفه، متواترة إليه، ثم منه 

إلينا، ومن قرأ بحذفها فحذفها يف حرفه متواتر إليه ثم منه إلينا، ومن روي عنه 

متواترة.. قال: وهبذا جيمع بني  سانيدإثباهتا وحذفها فاألمران تواترا عنده كلٌّ بأ

« األحاديث الواردة يف إثباهتا، واألحاديث الواردة يف حذفها...
 (2)

. 

فالقراء الذين ثبتت عندهم البسملة آية من الفاحتة جعلوها  وعىل هذاقلت: 

ن مل تثبت عندهم آية ال يعّدوهنا آية.  معدودًة عندهم، وما

 البسملة عند القراء يف الفاحتة هو السبب يف وهذا ُيظهر أن اختالف الرواية يف

 اختالف العّد فيها.

ن مل يعّد البسملة فإنه يُعدّ   اعتامدًا عىل النص الوارد يف  ﴾ڤ  ڤ   ڦ   ﴿ وما

«قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين ..»حديث: 
(3)

  -كام بّينت سابقاً - 

 وملوافقة اإلمجاع يف كون الفاحتة سبع آيات.

                                                   
 .83نرش البنود عىل مراقي السعود للشنقيطي: ص  (1)

نارص القثامي: ص ، وانظر: العرضة األخري داللتها وأثرها. د. 6اإلضاءة يف بيان أصول القراءة: ص:  (2)

32. 

 سبق خترجيه. (3)
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من قرأ بحرٍف مل تنزل معه البسملة مل يعّدها، ولزمه من »طالين: يقول القس

«وهي مماثلة يف الّروي ﴾ڤ   ڦ   ﴿ كوهنا سبع آيات أن يعّد عوضها: إمجاع
 (1)

.  
من  ﴾ڤ   ڦ   ﴿ وحمقق أن اآلية السادسة»أشار إليه أبو عمرو الداين بقوله: 

، ومل «فهؤالء»بقوله:  إىل آخر السورة ﴾ٹ    ﴿ حيث أعقب ما للعبد ِمن لدن:

إذ كان جيب لو مل تكن السادسة، ولو كان ذلك لبطلت  «فهاتان»يعقبه بقوله: 

«القسمة أيضًا، ولكانت احلمد ست آيات
 (2)

. 

فأما ما اختلف السلف فيه من عدد آيات القرآن بناء عىل »ويقول ابن عاشور: 

 الرواية كام قدمنا االختالف يف هناية بعضها، فقد يكون بعض ذلك عن اختالف يف

«آنفًا، وقد يكون بعضه عن اختالف االجتهاد
 (3)

. 

وقد كان كثري من السلف يقول البسملة آية »وأشار إىل ذلك ابن تيمية بقوله: 

ڤ    ﴿ منها ويقرؤها، وكثري من السلف ال جيعلها منها، وجيعل اآلية السابعة

القولني حّق، فهي  الصحيح، وكال كام دّل عىل ذلك حديث أيب هريرة  ﴾ڦ

منها ِمن وجٍه، وليست منها ِمن وجٍه، والفاحتة سبع آيات، من وجٍه تكون البسملة 

ألن  ﴾ڤ   ڦ   ﴿منها فتكون آية، ومن وجٍه ال تكون منها، فاآلية السابعة 

«البسملة أنزلت تبعًا للسور
 (4)

. 
 

                              

 
                                                   

. لطائف اإلشارات لفنون القراءات للقسطالين، حتقيق مركز الدراسات القرآنية (املستقيم)أي مع:  (1)

 .2/537بمجمع امللك فهد: 

 .112البيان يف عد آي القرآن: ص  (2)

 .1/77التحرير والتنوير:  (3)

 .22/351جمموع الفتاوى البن تيمية:  (4)
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 املبحث الثالث
 حتة يف املصاحف العثمانيةآي الفاعّد 

من املعلوم املنقول عن كتب الرسم أن املصاحف العثامنية حني كتبها الصحابة 

  يف عهد عثامن  كانت خالية من حتديد مواضع رؤوس اآلي، إذ كانوا

حريصني عىل جتريد القرآن من كل ما عداه، فكانت املصاحف حمتوية عىل الكلامت 

فقط القرآنية
(1)

. 

عمرو الداين بسنده إىل األوزاعي قال: سمعت حييى بن أيب كثري  وساق أبو

كان القرآن جمردًا يف املصاحف، فأول ما أحدثوا فيه النقط عىل التاء والياء، »يقول: 

وقالوا ال بأس به، وهو نور له، ثم أحدثوا فيه نقطًا عند منتهى اآلي، ثم أحدثوا فيه 

 الفواتح واخلواتم...

وهذه األخبار كلها تؤذن بأن التعشري والتخميس وفواتح »ثم قال أبو عمرو: 

«فأداهم إىل عمله االجتهاد السور ورؤوس اآلي من عمل الصحابة 
(2)

. 

أنه كان يكره أن »واخرج ابن أيب داود يف املصاحف: عن املغرية، عن إبراهيم، 

«يكتب بالذهب أو ُيعلَّم رأس اآلي
 (3)

. 

 ختلف فيه في المصاحف العثمانية: وإليك تفصيل عّد آي الفاتحة الم
 أواًل: البسملة:

البسملة كتبت يف املصاحف العثامنية يف أوائل سور القرآن ومنها الفاحتة، ما عدا 

 براءة، وأشار علامء الرسم إىل كيفية رسمها.

 قال يف مورد الظمآن:

                                                   
 .31انظر: امليرس يف علم عد آي القرآن: ص  (1)

 .131البيان يف عد آي القرآن: ص  (2)

 .332املصاحف البن أيب داود: ص  (3)
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اِضاااْح  ااانُْهْم وا اااْذُف بِْساااِم اهللِ عا حا  وا

 

يِف ا  النَّْمااااااِل وا اتِْح يِف ُهااااااودا وا ااااااوا  ْلفا

 ﴾ٱ       ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ أراد قوله تعاىل: «ويف الفواتح»وقوله: »قال الرجراجي:  
«املكتوب يف أوائل السور

 (1)
.  

بيد أن علامء الرسم مل يتعرضوا للخالف بني القراء يف كوهنا آية أو ليست آية من 

 الفاحتة إال ما كان من إشارة إىل مجلة اخلالف.

فوجب »امن بن نجاح يرى أهنا ليست آية من الفاحتة، يقول: فهذا أبو داود سلي

  ﴾ڤ   ڦ   ﴿ ، واآلية السادسة: ﴾ٹ   ﴿ هذا، أن يكون رأس اخلمس: عىل
«وهذا اعتقادي وإليه أميل

 (2)
. 

واعلم أن البسملة إن كانت من الفاحتة، ومن كل سورة، أو »ويقول املارغني: 

ل يف ترمجة الفاحتة وال إشكال، وإن مل تكن من الفاحتة فقط كام قيل بكلو منهام دخ

من الفاحتة وال من غريها كام هو قول مالك، ومجاعة دخلت فيها أيضًا ملالزمتها 

«إياها لفظًا وخطاً 
 (3)

. 

وقد جعل املثبتون للبسملة آية من الفاحتة كتابتها يف املصاحف العثامنية دلياًل 

ىل كتابتها مع حرصهم عىل جتريد ع عىل قرآنيتها، قالوا: إن إمجاع الصحابة 

بقرآن، كعدم كتابتهم لالستعاذة، والتأمني يدل عىل أهنا آية من  القرآن مما ليس

 القرآن.

بأن -ائلني بإثباهتا آية من الفاحتة الشافعية الق -واحتج أصحابنا »يقول النووي: 

راءة بخط أمجعوا عىل إثباهتا يف املصحف مجيعًا يف أوائل السور سوى ب الصحابة 

                                                   
 .2/66تنبيه العطشان رشح مورد الظمآن:  (1)

 إن مجيع املصاحف األمهات التي كتبها سيدنا عثامن  »، قال حمققه د. رششال: 2/20خمترص التبيني:  (2)

 .« ا البسملة بنفس الرسم مع حمافظتهم عىل جتريد املصحف من كل ما ليس بقرآنكتبت فيه

 .66دليل احلريان عىل مورد الظمآن: ص:  (3)
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املصحف، بخالف األعشار وتراجم السور فإن العادة كتابتها بحمرة ونحوها، فلو 

«مل تكن قرآنًا ملا استجازوا إثباهتا بخط املصحف من غري ةمييز
(1)

. 

بعدم اعتبارها آية من أول الفاحتة وأوائل السور؛ بأن كتابتها يف  وأجاب القائلون

آية منها؛ كام ُكتبت للترّبك هبا لعموم األدلة املصاحف للفصل بني السور، ال ألهنا 

بربكتها، ولذلك علامء العدد جممعون عىل عدم عّدها آية يف أوائل السور
(2)

. 

إهنا من القرآن حيث كتبت، وإهنا مع ذلك ليست من السور  »يقول ابن تيمية: 

« بل ُكتبت آية يف أول كل سورة وكذلك تتىل آية منفردة يف أول كل سورة
(3)

. 

عىل  إذا تأملنا وجدنا أن كتابتها يف املصحف، مع حرص الصحابة : قلت

جتريد املصحف من كل ما ليس قرآنًا يدّل ذلك عىل أهنا قرآن، لكن ال يدل عىل أهنا 

آية من كل سورة، أو آية من سورة الفاحتة، وإنام ُكتبت للفصل بني السور، وهذا 

 سابقًا. قرآنيتها يتوافق مع ما رجحُته يف اخلالف يف اعتقاد

 : ﴾ڤ   ڦ   ﴿ثانياً: 
رأس آية ليس يف املصاحف األوىل ما يشري إليه، حيث  ﴾ڤ   ڦ   ﴿ إثبات

 أثبتُّ أن املصاحف كانت خالية من حتديد رؤوس اآلي.

ولكن عند النظر يف املصاحف التي أحدثت فيها بعد ذلك رؤوس اآلي نجد 

ت فيها أهنا اخ عىل حسب الر ﴾ڤ   ڦ   ﴿ ُعدَّ واية املنقولة، حيث كان النُسَّ

 يثبتون رؤوس اآلي فيها عىل حسب رواية أهل العدد املعتمدة يف ذلك البلد.

فإذا أراد القارئ أن يقف عىل رؤوس اآلي »يقول الشيخ عبد الرزاق موسى: 

ألي قارئ من القراء العرشة، أو يكتب كاتٌب مصحفًا عىل ما يوافق قراءة أحد من 

                                                   
 .3/336املجموع رشح املهذب:  (1)

 .3/336املجموع رشح املهذب:  (2)

 .22/434جمموع الفتاوى البن تيمية:  (3)
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فعليه أن يتبع عدد أهل بلد القارئ الذي يقرأ له، أو يكتب عىل ما  القراء العرشة

«يوافق روايته
 (1)

. 

: ن كتب مصحفًا عىل رواية نافع وافق العدد املدين بعدِّ  ، ومان﴾ڤ   ڦ   ﴿ فما
 .﴾ڤ   ڦ   ﴿ كتب مصحفًا عىل رواية عاصم مل يعدّ 

 
 
 

                              

                                                   
، والعدد 24. وانظر: امليرس يف علم عد آي القرآن: ص 51املحرر الوجيز يف عّد آي الكتاب العزيز:  (1)

طباعة القرآن بمجمع امللك فهد يف ة د. باسم السيد، ضمن بحوث ندوة املعتمد يف املصاحف املطبوع

 .4/1680: ا ه1436عام 
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 اخلامتة
أمحد اهلل عز وجل عىل ما مّن به عيّل ووفقني به من إةمام حترير هذا  وبعد فإنني

 (.اختالف عد اآلي في سورة الفاتحة توجيهه وأثره)البحث: 

وِمن خالل معايشتي هلذا البحث، ثم وُقويف عىل فصوله وجزئياته، وحماولتي 

علم موثقة االستناد إىل كثري مما أستطيع االعتامد عليه من أقوال ونقوالت ألهل ال

مستعينًا -ائج والتي توّصلت إليها فأقول:فإين أسّجل للقارئ الكريم أهم النت

 -باهلل

علم عّد اآلي ِمن أعظم الوسائل حلفظ كتاب اهلل عز وجل، مع ما فيه من   -1

 تعظيم القرآن وتبجيله، وحياطته ِمن مدخل الزيادة والنقصان. 

باين مذاهب أهل العدد أّدى إليه االختالف يف عّد آي القرآن الكريم، وت -2

االختالف يف النقل والرواية، فيام ورد به نص، واالجتهاد بالقياس عىل نظائره فيام 

 مل يرد به نص.

ثبوت بعض مواضع رؤوس اآلي باالجتهاد برد اجلزئيات التي مل ُيناص   -3

رآن وال نقص عليها إىل ما ُنصَّ عليه ال حمظور فيه، إذ ال يرتتب عليه زيادة يف الق

 منه، بل كل ما فيه تعيني حمل رأس اآلية.

انعقد إمجاع مجهور العلامء ِمن القراء، واملفرسين، واملحدثني، والفقهاء عىل  -4

سورة الفاحتة سبع آيات إمجاالً، خمتلفة التفصيل والتعيني عند مذاهب  أن عدد آي

 أهل العدد.

أهنا متعيَّنة ال جيزئ غريها إال وجوب قراءة الفاحتة يف الصالة سبع آيات، و -5

 لعاجز.

اختالف الرواية يف البسملة يف الفاحتة عند القراء كان السبب  يف اختالف  -6

أدى إليه االعتامد عىل النص  ﴾ڤ  ڤ   ڦ   ﴿ واختالف العّد يف : العّد فيها،

 الوارد يف احلديث، مع لزوم موافقة املجمع عليه يف كون الفاحتة سبع آيات.
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البسملة باعتقادها آية من الفاحتة، أو بعدم اعتقادها آية  قرآنيةاالختالف يف  -7

ه به اختالف العّد فيها، وما حُيتج به لكال املذهبني.  من الفاحتة من أهم ما ُيوجَّ

حكم البسملة يف الفاحتة كحكم احلروف املختلف فيها بني القراء، فإهنا  -8

ض األحرف، واختالف العدِّ فيها نزلت يف بعض األحرف، ومل تنزل يف بع

كاالختالف يف أوجه القراءات، واألقوال فيها ترجع إىل النفي واإلثبات، وكالمها 

 صحيح. 

اإلتيان بالبسملة جلميع القراء تالوة يف أول الفاحتة أمر يتحّكم فيه النقل  -9

 اختالف العّد مؤثرًا فيه، بينام أّثر يف قرآنيتهاوالتلقي، ومل يكن االختالف يف اعتقاد 

 فيها.

كتابة البسملة يف املصاحف يف أوائل السور للفصل بينها، ال ألهنا آية  – 10

 منها؛ وللترّبك هبا، ولذلك علامء العدد جممعون عىل عدم عّدها آية يف أوائل السور.

يل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به وعموم  وأسأل اهلل أن جيعل عما

 املسلمني.

 نا أن احلمد هلل رب العاملني.وآخر دعوا

 

 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 املراجعاملصادر وفهرس 
o برواية حفص عن عاصم.القرآن الكريم ، 

o أليب شامة عبد الرمحن بن إسامعيل،إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع ، 

 ها.1413ها(، حتقيق الشيخ: حممود عبد اخلالق جادو، ط. اجلامعة اإلسالمية 665)ت

o ها(، حتقيق: سعيد املندوه، دار 911، جلالل الدين السيوطي، )تاإلتقان في علوم القرآن

 ها . 1416الفكر، بريوت ط . األوىل 

o الرياض، رؤوف، أضواء السلف، د. صربي عبدالي الفقه اإلسالمي راءات ف   أثر الق ،

 .اه1418

o  ،ها(، املحقق: عبد 370، أمحد بن عيل أبو بكر، احلنفي )ت: للجصاصأحكام القرآن

، الطبعة: األوىل، لبنان –السالم حممد عيل شاهني، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت 

 .اه1415

o يل ها( ت: ع543، أيب بكر حممد بن عبد اهلل املالكي )ت: البن العريب، أحكام القرآن

 ها. 1424البجاوي، دار املعرفة بريوت، 

o ها(، دار الكتب العلمية  204حممد بن إدريس الشافعي )ت ، أحكام القرآن، للشافعي- 

 .، حتقيق : عبد الغني عبد اخلالق1400بريوت ، 

o  ،ها(، حتقيق:  1304) ت ، ملحمد بن عبد احلي اللكنويإحكام القنطرة في أحكام البسملة

 دار الرسالة، األردن. صالح أبو احلاج،

o ة( )ت ،اختالف األئمة العلماء ، املحقق: السيد يوسف أمحد، ها(560ليحيى بن )ُهبارْيا

 ها.1423الطبعة: األوىل، ، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت

o ها( حتقيق: أبو الوفاء 483، أليب بكر حممد بن أمحد الرسخيس، )ت: أصول السرخسي

 ها.1372لقاهرة األفغاين، دار الكتاب، ا

o ها(، نرش املكتبة األزهرية 1376، للشيخ عىل الضباع، )تاإلضاءة في بيان أصول القراءة

 ها.1420للرتاث، ط: األوىل 
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o دراسة وحتقيق: منى  (،اه500بن أيب عمر األندرايب )ت بعد ، ألمحد اإليضاح في القراءات

 .اه1423بنات يف جامعة تكريت رسالة دكتوراة مقدمة اىل جملس كلية الرتبية للعدنان غني،

o ها(، حتقيق: 403، ملحمد بن الطيب، القايض أبو بكر الباقالين املالكي )ت: االنتصار للقرآن

ن، دار ابن حزم  -د. حممد عصام القضاة، النارش: دار الفتح  امَّ  األوىل: الطبعة بريوت، –عا

 .ها1422

o الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب اإلنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم اهلل ،

ها(، حتقيق: عبد اللطيف اجليالين، النارش: أضواء 463أليب عمر يوسف بن عبد الرب )ت: 

 ها.1417السلف، السعودية، الطبعة: األوىل، 

o أليب عمرو حييى بن سامل، دار اإليامن، اإللمام بما في البسملة من فضائل ومسائل وأحكام ،

 م. 2008مرص، 

o أليب عبد القدوس، بشري بن أمحد الساملي، دار ر المبسملة في مباحث البسملةاألنوا ،

 .اه1434الصميعي، الرياض، 

o ها(، حتقيق: الشيخ عادل 745، أليب حيان حممد بن يوسف األندليس، )تالبحر المحيط

 ها.1413أمحد عبد املوجود، ورفقاه، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: األوىل 

o ط: ، ها(، دار الكتبي794لبدر الدين الزركيش )ت:  ،ي أصول الفقهالبحر المحيط ف

 .ها1414األوىل، 

o ها(، حتقيق: حممد أبو 794، لبدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش، )البرهان في علوم القرآن

 الفضل إبراهيم، املكتبة العرصية، بريوت ط: الثانية.

o ها( طبع دار السالم، 1403القايض )  للشيخ عبد الفتاح ،بشير اليسر شرح ناظمة الزهر

 ها.1429مرص 

o دار (اه855أيب حممد حممود احلنفى العينى )ت:  ،البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني ،

 .ها 1420الطبعة: األوىل، ، الكتب العلمية  بريوت، لبنان
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o ها(، 444ت: ، عثامن بن سعيد بن عثامن بن عمر أبو عمرو الداين )البيان في عّد آي القرآن

، الطبعة: الكويت –: مركز املخطوطات والرتاث املحقق: غانم قدوري احلمد، النارش

 ها.1414األوىل، 

o مكتب  للشيخ طاهر اجلزائري الدمشقي،، التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن

 ها.1411املطبوعات اإلسالمية، بريوت، ط: الثانية، 

o 432أليب حفص العطار ) ت:  تالف عدد آيات القرآنالتبيان في معرفة تنزيل القرآن واخ 

 ها.1433ع جممع امللك فهد باملدينة، ها( حتقيق/ د. هاشم بن هزاع الرشيف، طب

o ( ت: جمموعة من اه1205، ملحمد بن حممد الزبيدي، )ت تاج العروس من جواهر القاموس

 املحققني، النارش: دار اهلداية.

o حنون ها( دار س1393طاهر بن عاشور التونيس،)ت : للشيخ حممد ال ،التحرير والتنوير

 م.1997للنرش والتوزيع، تونس، 

o ( اه1313، للشيخ العالمة حممد بن أمحد املتويل، )ت: تحقيق البيان في عد آي القرآن

 نسخة حاسوبية.

o اجلامع ألحكام القرآن )حرف اجليم(. تفسير القرطبي = 

o جامع البيان )حرف اجليم(.  تفسير الطبري = 

o الكشاف عن حقائق التنازيل )حرف الكاف(.  تفسير الزمخشري = 

o فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية )حرف الفاء(. تفسير الشوكاني = 

o معامل التنزيل يف تفسري القرآن )حرف امليم(.=  تفسير البغوي 

o مفاتيح الغيب )حرف امليم(.  تفسير الرازي = 

o ها(، دار الفكر، ومراجعة 774الفداء إسامعيل بن كثري، )ت:أليب  ،تفسير القرآن العظيم

 نخبة من العلامء بدار الكتب املرصية.

o عبد الرمحن بن حممد بن زنجلة،  أليب زرعة، تنزيل القرآن وعدد آياته واختالف الناس فيه

 ها، حتقيق/ أ د. غانم قدوري احلمد. 1427ها (. جملة الشاطبي، العدد الثاين،  420ت )
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o ها( حتقيق: 310، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي )ت:البيان عن تأويل آي القرآن جامع

 ها.1421حممود شاكر، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط: األوىل 

o حتقيق:   ،ها(444 أيب عمرو الداين )ت -، لعثامن بن سعيد جامع البيان في القراءات السبع

 ها.1428األوىل جمموعة حمققني طبع جامعة الشارقة، ط: 

o سنن الرتمذي )حرف السني(. الجامع الصحيح = 

o صحيح البخاري )حرف الصاد(. الجامع الصحيح للبخاري = 

o صحيح مسلم )حرف الصاد(.  الجامع الصحيح لمسلم = 

o ها(، دار 671، أليب عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطبي، )تالجامع ألحكام القرآن

 ها.1414وىل، احلديث، القاهرة، ط: األ

o ها(، حتقيق: د. عىل حسني 643، لعلم الدين السخاوي، )تجمال القراء وكمال اإلقراء

 ها.1408البواب، مطبعة املدين القاهرة، ط: األوىل 

o حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي )ت: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،

 ها(، النارش: دار الفكر، بريوت.1230

o بن حممد، الشهري باملاوردي ، أبو احلسن عيلير في فقه مذهب اإلمام الشافعيالحاوي الكب 

العلمية، بريوت: ط/ األوىل، ها(، املحقق: عيل حممد معوض، النارش: دار الكتب 450)ت:

 ها.1419

o ها(، حتقيق/ د.  732، إلبراهيم بن عمر اجلعربي ) ت:حسن المدد في معرفة فنِّ العدد

 .اه1431مع امللك فهد باملدينة عام بشري احلمريي، طبع جم

o ها(، دار الفكر، 911)ت: ، جلالل الدين السيوطي،الدر المنثور في التفسير بالمأثور

 م.1993بريوت، ط: األوىل 

o أليب الفضل حممود األلويس، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، والسبع المثاني ،

 ها(، دار إحياء الرتاث، بريوت.1270)ت
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o أليب إسحاق إبراهيم بن أمحد بن سليامن املارغني التونيس ، حيران على مورد الظمآندليل ال

 القاهرة. -ها(، النارش: دار احلديث1349املالكي )ت: 

o حتقيق ورشح: د. عبد الرمحن ، ذات الرشد في الخالف بين أهل العدد، لشعلة الموصلي

 اليوسف، نسخة حاسوبية.

o ها(، حتقيق: د. شوقي 324بكر بن جماهد، البغدادي، )ت، لإلمام أيب السبعة في القراءات

 ضيف، دار املعارف، الطبعة الثانية.

o ها(، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، 375ملحمد بن يزيد، )ت ، سنن ابن ماجة

 بريوت.

o ها(، ومعه رشحه: حتفة األحوذي 279، ملحمد بن عيسى الرتمذي، )سنن الترمذي

 ها.1384ة املدين، القاهرة، ط. القاهرة، ط: الثانية للمباركفوري، مطبع

o ها(، املحقق: حممد 275أليب داود سليامن بن األشعث السجستاين، )ت  ،سنن أبي داود

 .بريوت –حميي الدين عبد احلميد، النارش: املكتبة العرصية، صيدا 

o ها.1411ها(، دار الكتب العلمية، بريوت 303أمحد بن عيل، )ت ،سنن النسائي الكبرى 

o ها(، حتقيق: حممد عبد 458أيب بكر أمحد بن احلسني بن عيل، )ت ،السنن الكبرى للبيهقي

 ها.1414القادر عطا، مكتبة الباز، مكة املكرمة، 

o للشيح حممد بن خلف احلسيني، احلداد، ) ، سعادة الدارين في بيان عّد آي معجز الثقلين

 ا.ه 1343ها(، طبع املعاهد املرصية، سنة: 1282ت 

o للشيخ/ عيل بن حممد الضباع، )ت: ، سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين

 .اه1420ها(، املكتبة األزهرية للرتاث، الطبعة األوىل: 1380

o ها( ت/ بشري  290أليب العباس، الفضل بن شاذان، )ت ، سور القرآن وآياته وحروفه ونزوله

 .اه1430احلمريي، دار بن حزم الرياض ، 

o ها(، 676، ملحيي الدين حييى بن رشف النووي )ت: نووي على صحيح مسلمشرح ال

 .ها1392 الثانية،: الطبعة بريوت، –النارش: دار إحياء الرتاث العريب 
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o ملحيي السنة، أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي الشافعي )ت للبغوي شرح السنة ،

 -: املكتب اإلسالمي حممد زهري الشاويش، النارش-ها(، حتقيق: شعيب األرنؤوط516

 م.1983 -ها 1403دمشق، بريوت الطبعة: الثانية، 

o ت، أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش احلنبيل ،شرح الزركشي على مختصر الخرقي( 

 ها.1423ها(، النارش : دار الكتب العلمية، عام 772

o يق: د. حازم سعيد ها(، حتق440أليب العباس أمحد بن عامر املهدوي،  )ت ،شرح الهداية

 ها.1416حيدر، مكتبة الرشد، ط: األوىل 

o ها(، حتقيق: حممد السعيد بسيوين 458، أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، )تشعب اإليمان

 ها.1410زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت، ط:  األوىل 

o  ها(، 393، أليب نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري، )تالعربيةالصحاح تاج اللغة وصحاح

 ها.1420حتقيق: حممد نبيل طريفي، وزميله، دار الكتب العلمية، ط: األوىل 

o ها(، مع فتح الباري، تصحيح وحتقيق: حمّب 256، حممد بن إسامعيل، )تصحيح البخاري

 ها.1407الدين اخلطيب، وترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي، دار الشعب، القاهرة، ط: األوىل 

o ها(، مع رشحه: 261بن مسلم بن احلجاج النيسابوري، )ت  ، أليب احلسنيصحيح مسلم

 ها.1392املنهاج رشح مسلم للنووي، دار إحياء الرتاث العرب، بريوت، ط: الثانية 

o د. نارص بن سعود القثامي، طبع كريس القرآن وعلومه، . العرضة األخيرة، داللتها وأثرها

 ها. 1435جامعة امللك سعود الرياض. 

o  د. السامل اجلكني، نسخة حاسوبية.موضوعية مقارنةعّد اآلي دراسة ، 

o د. باسم السيد، منشور ضمن بحوث ندوة: طباعة العدد المعتمد في المصاحف المطبوعة ،

 ها. 1436القرآن الكريم، املنعقدة بمجمع امللك فهد. 

o أليب احلسن عيل بن حممد األنطاكي، ) ت ، عدد آي القرآن، المتفق عليه والمختلف فيه

 ، حتقيق/ حممد الطرباين، مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، املغرب. (اه 377
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o (، النارش: دار اه855، بدر الدين العيني احلنفي، )عمدة القاري شرح صحيح البخاري

 إحياء الرتاث، بريوت.

o للسمني احللبي(، أيب العباس أمحد بن يوسف بن حممد، العقد النضيد في شرح القصيد( .

 يق: د. أيمن سويد.ها(، حتق756)ت

o لعيل الصفاقيس، هبامش: رساج القارئ، رشكة ومطبعة غيث النفع في القراءات السبع ،

 مصطفى البايب احللبي.

o ها(، 852، للحافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين )تفتح الباري شرح صحيح البخاري

 ها.1379بريوت ،  -النارش: دار املعرفة 

o ملحمد بن عيل الشوكاين، لرواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجامع بين فنّي ا ،

 ها.1403ها(، دار الفكر، 1250)ت

o ها( حتقيق: د. موالي 643أليب احلسن السخاوي )  ،فتح الوصيد في شرح القصيد

 ها.1423الطاهري، دار الرشد الرياض، 

o دار ، ها(597لعبد الرمحن بن عيل اجلوزي )ت:  ،فنون األفنان في عيون علوم القرآن

 ها.1408 -البشائر، بريوت، الطبعة: األوىل 

o براهيم بن أمحد املارغني )ت إل، القول األجلى في كون البسملة من القرآن أو ال

 (، حتقيق/ عبد احلليم قابه، دار ابن كثري بريوت.اه1349

o د. نارص بن سعود ، القول العميم في مسائل حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم

 ها.1436ي، طبع اجلمعية العلمية للقرآن تبيان عام القثام

o (اه1311للمخلاليت ) ت ، القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز على ناظمة الزهر ،

 ها، مطابع الرشيد، املدينة املنورة.1412حتقيق/ الشيخ عبد الرازق موسى، ط. األوىل 

o هلل بن أمحد قدامة احلنبيل، )ت أليب حممد موفق الدين عبد ا ،الكافي في فقه اإلمام أحمد

 ها .1414، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل ها(،620

o ها(، 463، أليب عمر يوسف بن عبد الرب القرطبي، )ت : الكافي في فقه أهل المدينة

 ها.1400حتقيق: حممد ماديك املوريتاين، نرش: مكتبة الرياض احلديثة، الطبعة: الثانية، 
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o  أليب حممد مّكي بن أيب طالب،  ،وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاالكشف عن

 ها.1418ها(، حتقيق: د. حميي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، ط: اخلامسة 437)ت

o أليب القاسم جار اهلل حممود الكشاف عن حقائق التن زيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،

أمحد عبد املوجود، ورفقاه، مكتبة العبيكان،  ها(، حتقيق: الشيخ عادل538الزخمرشي، )ت

 ها.1418ط: األوىل 

o ( خمطوط. دار 1252، لعبد اهلل بن صالح  األيويب، ) ت لوامع البدر في شرح ناظمة الزهر

 الكتب القطرية.

o ها(، دار صادر، 711، جلامل الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي، )تلسان العرب

 . م2000بريوت، ط: األوىل 

o لإلمام شهاب الدين أمحد بن حممد القسطالين،  ،لطائف اإلشارات لفنون القراءات

ها(، حتقيق: الشيخ عامر السيد عثامن، و د. عبد الصبور شاهني، املجلس األعىل 923)ت

 ها.1392للشؤون اإلسالمية، القاهرة، ط: األوىل 

o النارش: دار الكتب ، (ها884إلبراهيم بن حممد ابن مفلح، )ت ، المبدع في شرح المقنع

 .ها 1418العلمية، بريوت ، الطبعة: األوىل، 

o (ا، النارش: دار اه676،  ملحيي الدين حييى بن رشف النووي )ت: المجموع شرح المهذب

 الفكر. بريوت.

o ها(، تصحيح: الشيخ حممد 490، شمس الدين أمحد بن حممد، )تالمبسوط للسرخسي

 والنرش، بريوت.رايض احلنفي، دار املعرفة للطباعة 

o ها(، 807، أليب احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي )ت مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

 .ها 1414حتقق: حسام الدين القديس، النارش: مكتبة القديس، القاهرة، 

o ها(، مجع: عبد الرمحن بن 728أمحد بن عبد احلليم احلراين،  )ت ،مجموع الفتاوى البن تيمية

سم، طبع جممع امللك فهد لطباعة املصحف، حتت إرشاف وزارة الشؤون حممد القا

 ها.1416اإلسالمية، باململكة العربية السعودية،  
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o للشيخ عبد الرازق موسى، طبع دار املعارف ، المحرر الوجيز في عّد آي الكتاب العزيز

 ها.1408الرياض، 

o الم بن عبد اهلل ابن تيمية لعبد الس ،المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل

الطبعة: ، الرياض -النارش: مكتبة املعارف، ها(652احلراين، أبو الربكات، جمد الدين )ت: 

 ها.1404الطبعة الثانية 

o (، دراسة اه496لإلمام أيب داود سليامن بن نجاح، )ت ، مختصر التبيين لهجاء التنزيل

ع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، وحتقيق، د. أمحد بن أمحد بن معمر رششال، طبع جمم

 .اه1421عام 

o ( اه1429، للشيخ عبد الرزاق موسى، )ت: مرشد الخالن إلى معرفة عد آي القرآن

 .اه1409املكتبة العرصية، بريوت، 

o ها(، حتقيق: مصطفى عبد 405، ملحمد بن عبد اهلل احلاكم، )تالمستدرك على الصحيحين

 ها.1411بريوت، ط: القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

o ها(، إرشاف: د. عبد اهلل عبد املحسن الرتكي، 241)ت ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل

 ها.1420وط، مؤسسة الرسالة، ط: الثانية والشيخ: شعيب األرنؤ

o ها(، حتقيق: 316، أليب بكر بن أيب داود، عبد اهلل بن سليامن السجستاين )ت المصاحف

 . ها1423 األوىل،: الطبعة القاهرة، مرص، –احلديثة  حممد بن عبده، النارش: الفاروق

o ها(، 235، أليب بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم )تمصنف ابن أبي شيبة

 ها.1409حتقيق: كامل يوسف احلوت، النارش: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة: األوىل، 

o ( حتقيق: 502بن حممد،)ت: ، للراغب األصفهاين، احلسني المفردات في غريب القرآن

 ها..1418 دار املعرفة، بريوت، ط: األوىل حممد خليل عيتاين،

o ه(، النارش: دار إحياء 606، لإلمام فخر الدين الرازي، حممد بن عمر، )ت مفاتيح الغيب

 ها.1420الرتاث العريب بريوت. ط. الثالثة 
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o م حممد هارون، رشكة :ها(، حتقيق: عبد السال395، ألمحد بن فارس، )تمقاييس اللغة

 ها.1420الرياض، دار اجليل 

o تفسري البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي  معالم التنزيل في تفسير القرآن =

، بريوت–ها( ت: عبد الرزاق املهدي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب 510الشافعي، )ت: 

ها( 510ود البغوي الشافعي، )ت: ها.، أبو حممد احلسني بن مسع 1420الطبعة : األوىل ، 

، الطبعة : األوىل ، بريوت -ت: عبد الرزاق املهدي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 ها.1420

o ها( ، مطابع اجلامع 1403للشيخ عبد الفتاح القايض ) ت  ،معالم اليسر شرح ناظمة الزهر

 م. 1949األزهر، 

o ها(، حتقيق: طارق بن 360الطرباين، )ت ، أليب القاسم سليامن بن أمحدالمعجم األوسط

 ها.1415عوض اهلل، وعبد املحسن احلسيني، دار احلرمني، القاهرة، ط: 

o ها(، املحقق: محدي بن  360أليب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين، )ت: ، المعجم الكبير

 .م 1983عبد املجيد السلفي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: الثانية، 

o ها(، حتقيق: د. عبد اهلل الرتكي، د. عبد الفتاح احللو، 620البن قدامة، )ت ،المغني في الفقه

 ها.1417توزيع وزارة الشؤون اإلسالمية باململكة العربية السعودية، ط: الثالثة 

o ملحمد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي  ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

 .ها1415النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، ، ها(977)ت: 

o معهد القرآنية، أ د. أمحد شكري، طبع مركز الدراسات الميسر في علم عدِّ آي القرآن ،

 ه.1433الشاطبي جده، 

o ها(، حتقيق. د.  565لنرص بن عيل ابن أيب مريم، ) ت ، الموضح في وجوه القراءات وعللها

 ها. 1414اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن بجده، ط/ األوىل عمر محدان الكبييس، طبع 

o املحقق: راشد بن ، ها( 911جلالل الدين السيوطي، ) ت: ، ميزان المعدلة في شأن البسملة

 ها. 1431الطبعة: األوىل ، دار البشائر اإلسالمية ، الرياض ،عامر الغفييل العجمي
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o ها (. حتقيق: د.  590ن فرية الشاطبي ) ، لإلمام القاسم بناظمة الزهر في عد آي السور

 ها1427أرشف طلعت، مكتبة اإلمام البخاري، مرص، الطبعة الثانية: 

o ها(، تصحيح: الشيخ عيل 833أليب اخلري حممد ابن اجلزري، )ت ،النشر في القراءات العشر

 حممد الضباع، دار الفكر للطباعة.

o ت ، للشيخ عبد الفتاح القايض )ننفائس البيان شرح الفرائد الحسان في عد آي القرآ

 ها.1404األوىل،  ها(، مكتبة الدار، املدينة النبوية، الطبعة 1403

o عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني، إمام احلرمني )ت :  ،نهاية المطلب في دراية المذهب

الطبعة: األوىل، ، النارش: دار املنهاج، حققه د/ عبد العظيم حممود الّديب، ها(478

 .اه1428

o ملحمد بن عيل بن حممد بن عبد  ،من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار نيل األوطار

، النارش: دار احلديث، مرص، حتقيق: عصام الدين الصبابطي ها(،1250اهلل الشوكاين )ت: 

 ها.1413الطبعة: األوىل، 
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