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 المباحث اللغوية في البسملة

 *تهاني علي الشكري
  

  :ملخصال
حيوي ىذا البحث دراسة لغوية، وحنوية، وصرفية، وببلغية للبسملة، مستندا على آراء علماء لغويٌن، 

 وحنويٌن، وببلغيٌن، ومفسرين لكتاب اهلل. 

فقد اشتملت البسملة على أرقى األساليب اللغوية، اليت تدل على عظمة وإعجاز كبلم اهلل عز وجل، 
 والذي عجز العرب عن اإلتيان دبثلو.

 ا، وآخر دعوانا أن احلمدهلل رب العادلٌن.ىذ

  

                                                           

 قسم اللغة العربية، كلية اللغة العربية والدراسات اإلسبلمية، اجلامعة األمسرية اإلسبلمية *
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 تقديم
زلمد  -احلمد هلل الذي أنزل الكتاب بلسان عريب مبٌن، على أفصح العرب وخًن اخللق أمجعٌن، سيدنا 

 وعلى آلو الطيبٌن، وأصحابو الغر ادليامٌن، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. -صلى اهلل عليو وسلم

 أما بعد،

 فؤلن البسملة قد اشتملت على أرقى األساليب اللغوية والببلغية،  آثرت أن تكون عنوانا لبحثي ادلوسوم 
مفصلة القول فيها لغويا، ونحويا، وصرفيا، وبالغيا، وقد قسمتو بعد ىذه بـ) ادلباحث اللغوية يف البسملة(، 

 المقدمة إلى أربعة مطالب: 
 معناىاالمطلب األول: 

 إعراهبا :المطلب الثاني

 ببلغتهاالمطلب الثالث: 

 : صرفهاالمطلب الرابع

ًة بآراء َذِوي الِعْلم والشأن.منهجا وصفيا تحليليا، وقد اتبعت يف دراستها   زُلَْتجَّ

 مث أَنـَْهْيُت ىذا العمل خباسبة، وقائمة للمصادر وادلراجع اليت اْعَتَمْدُت عليها يف عملي. 

 ادلطلب األول : معناىا

ِصيَغ ىذا االسم على مـادة مللفـة مـن حـروك الكلمتـٌن )باسـم( ، صدر َبْسَمَل أي قال : بسم اهللالبسملة م
تتـأل  مادتـو مـن حـروك مجلـة أو حـروك ، وىي صياغة فعل ماٍض على وزن فـَْعَللَ ، و )اهلل( على طريقة النحت

لكثــرة دوران ذلـل علــى  لقصــد التيفيـ ، شلــا ينطـق بــو النـاس اختصــارا عـن ذكـر اجلملــة بأكملهـا، مركـب إاـايف
 . (1)األلسنة
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ـــَل داال علـــى ذات حســـية أو معنويـــة بشيصـــها ، ) اســـم (: ىـــو اللفـــع ادلواـــوو علـــى اجلـــوىر والعـــرض      ُجِع
 .(1)ونوعها

 وللعلماء  ثبلثة أقوال يف االسم ىل ىو ادلسمى أو غًنه ؟

وبـو قالـت ، (3)واأللوسـي (2)البـاقبل  وابـن فـور واختـاره ، االسم ىو ادلسمى، وىو قول أيب عبيدة وسـيبويو -1
 .(4)احلشوية، والكرامية، واألشعرية، واّعفو الرازي

 .(5)االسم غًن ادلسمى ونفس التسمية، وىو قول ادلعتزلة  -2

 .(6) االسم غًن ادلسمى ونفس التسمية، وىو اختيار الرازي  -3

 وىنا يـُثَار تساؤل: ىل هلل حبسب ذاتو ادليصوصة اسم أم ال ؟ 

فلـو كـان ، قـدماء الفبلسـفة ينكـرون أن يكـون هلل اسـما ألن ادلـراد مـن واـع االسـم اإلشـارة بـذكره إىل مسـماه
هلل حبســب ذاتــو ادليصوصــة اســم لكــان ادلــراد مــن واــع ذلــل االســم ذكــره مــع غــًنه لتعريــ  ذلــل ادلســمى، فــإذا 

فثبــت أن ، دا مــن اخللــق ال يعــرك ذاتــو ادليصوصــة ألبتــة   يبــَق يف واــع االســم لتلــل احلقيقــة فائــدةثبــت أن أحــ
ىذا النوو من االسم مفقود، فليس لتلل احلقيقة اسم إذاً بـل لـو لـوازم معرفـة، أي أنـو األزي الـذي ال يـزول، وأنـو 

هلل تعـاىل أن يشـّرك بعـمل ادلقـربٌن مـن عبـاده الواجب الذي ال يقبل العدم، ومنهم من قال إنـو ال تتنـع يف قـدرة ا
بــأن لعلــو عارفــا بتلــل احلقيقــة ادليصوصــة، فــإذا كــان األمــر كــذلل فــبل تتنــع حين ــذ واــع االســم لتلــل احلقيقــة 

 .(7)ادليصوصة
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ومــن قــال إن االســم مشــتق مــن العلــو يقــول:   يــزل اهلل ســبحانو موصــوفا قبــل وجــود اخللــق وبعــد وجــودىم 
وال تأثًن ذلم يف أمسائو وال صفاتو وىو قول أىل السنة، ومن قال بأنو مشتق من السمة يقـول كـان  وعند فنائهم،

 .(1)اهلل يف األزل ببل اسم وال صفة

ال يطلق إال على ادلعبود حبق، خاص بو ال يشاركو فيو غًنه وىو اسم اهلل ، )اهلل(: علم على واجب الوجود 
 .(3)لقدرة والعلو، وفيو إشارة إىل القهر وا(2)األكرب

ـــاه أقـــرأ بتســـمية اهلل وأبتـــدئ وأفتـــتح القـــراءة  وقـــد قـــال ســـبحانو وتعـــاىل ) بســـم اهلل( و  يقـــل )بـــاهلل(ا ألن معن
بتسمية اهلل بأمسائو وصفاتو، وىذا ادلعىن يتفـق مـع مـا أمـر اهلل بـو ادلسـلمٌن أن يبـدؤوا أعمـاذلم بتسـمية اهلل كمـا يف 

ا ألنــو لــو قــال بــاهلل لكــان مقصــوده ودىم وىــي أعمــال يناســبها بســم اهللوقعــطعــامهم وشــراهبم وذحبهــم وقيــامهم 
 . (4)اإلخبار عن اهلل وعظمتو سبحانو، وادلقام مقام ترب  واستعانة ال إخبار عن العظمة

) الرمحن (: ذو الرمحـة الـيت ال غايـة بعـدىا يف الرمحـة، وىـو الـذي َوِسـَعْت رمحتـو كـل شـيء، فبنـاء فـَْعـبَلن يـدل 
ُقِل اْدعُـوا اللهـوأ أأِو لكثرة، وأكثر العلماء على أنو سلتص باهلل ال لوز أن ُيَسمَّى بو غًنه، فقد قال تعـاىل: على ا

 .(6)فعادل االسم الذي ال يشاركو فيو غًنه، وَوْصُ  غًن اهلل بو من تعنت ادللحدين   (5)اْدُعوا الرهْحمأنأ 

والــرمحن أبلــغ لزيــادة مبناىــاا وألن الــرمحن عــام يشــمل ، غــًن اهلل ) الــرحيم (: ذو الرمحــة، ولــوز أن يُوَصــ  بــو
، والـرحيم (7)مجيع اخللق من ملمنٌن وكافرين، والرحيم خاص بادللمنٌن، والرمحن عـام لرمحـة اهلل يف الـدنيا واةخـرة 

 .(8)والرحيم رمحتو خاصة باةخرة 
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الــرمحن يــدل علــى الصــفة القائمــة بــو ســبحانو وفــرَّا ابــن القــيم بينهمــا قــائبل :  إن ، وقــال بعمــهم بهادفهمــا
ــا أ  والــرحيم الفعــل لــذلل قــال تعــاىل :، والــرحيم يــدل علــى تعلقهــا بــادلرحوم فكــأن الــرمحن الوصــ ، وتعــاىل وأكأ

بِاْلُمْؤِمِنينأ رأِحيماً 
بِاْلُمْؤِمِنينأ رأُؤوٌف رأِحيٌم  وقال تعاىل: (1)

 . (3)و  لَِْئ رمحن هبم (2)

يـُْقِسـُم لعبـاده أن ، :  قال العلماء بسم اهلل الرمحن الرحيم َقَسٌم من ربنا أنزلـو عنـد رأس كـل سـورةقال القرطيب 
وأ  أُويف لكــم يميــع مــا اــمنت يف ىــذه الســورة مــن ، ىــذا الــذي واــعت لكــم يــا عبــادي يف ىــذه الســورة حــق

ا، وعلـــى ىـــذه األمـــة خصوصـــا بعـــد وعـــدي ولطفـــي وبـــري وبســـم اهلل الـــرمحن الـــرحيم شلـــا أنزلـــو اهلل تعـــاىل يف كتابنـــ
ألهنـا تــدل علــى ، تمــّمنت مجيـع الشــرو، سـليمان عليــو السـبلم . وقــال بعــمل العلمـاء إن بســم اهلل الـرمحن الــرحيم

 .(4)وىذا صحيح ، الذات وعلى الصفات

أمــا األول فؤلهنــا إمجــال مــا بعــدىا وىــي آيــة عظيمــة ، قــال األلوســي:  إعــا جعــل البســملة مبــدأ كبلمــو لــوجهٌن
ونعمــة للعــارك جســيمة ال هنايــة لفوائــدىا وال غايــة لقيمــة فرائــدىا...، وأمــا الوجــو الثــا  فلتعلــيم العبــاد إذا بــدؤوا 

 .(5)بأمر كي  يبدؤون بو... 

ــيعّلم نبيــو زلمــداً    وتقــدذ ذكــر امســو ســبحانو ،   االبتــداء بامســو ســبحانو فقــد بــدأ اهلل كتابــو بالبســملة ل
حيــث يبــدؤون أعمــاذلم ، وصــار ىــذا التعلــيم والتأديــب والتوجيــو ســنة دائمــة للمســلمٌن، علــى مجيــع أقوالــو وأفعالــو

 . (6)وأقواذلم بالبسملة 

ومواــع ، قــال القــرطيب:  قــال علماؤنــا يف البســملة رد علــى القدريــة وغــًنىم شلــن يقــول إن أفعــاذلم مقــدورة ذلــم
ـــرنا عنــد االبتــداء بكــل فعــل أن نفتــتح بــذلل االحتجــاج علــيه . أي أن معــىن  (7)م مــن ذلــل أن اهلل سبحانـــو أمـ

 بسم اهلل: خبلقو وتقديره.

 
                                                           

 . 43( األحزاب: 1)
 . 38( التوبة: 2)
 . 10/  1( ينظر: تفسًن آيات األحكام 3)
 . 65/  1( اجلامع ألحكام القرآن 4)
 . 66،  65/  1( روح ادلعا  5)
 . 59/  1( ينظر: جامع البيان 6)
 . 65/  1( اجلامع ألحكام القرآن 7)



  
 تهاني علي الشكري                                                                              المباحث اللغوية في البسملة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 

[03] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ISSN 2710-4478 (enilnO)                                                                0772 2710 -446× (Print) 
 

 

 

 المطلب الثاني: إعرابها 
وادلعـىن علـى القـول ، والباء حرك جر يفيد االستعانة أو ادلصاحبة وىو قـول ادلتـأخرين، )باسم( : جار ورلرور
ـــاهلل( ال )باســـم اهلل ( ا ألن االســـتعانة ، باســـم اهللاألول : أقـــرأ مســـتعينا  وهبـــذا ادلعـــىن كـــان ينبغـــي أن يقـــال : ) ب
وذىــب آخــرون إىل أن االســم ، ولليــروج مــن ىــذا ذىــب بعمــهم إىل أن لفــع اســم مقحــم، تكــون بــاهلل ال بامســو

 . (2)أقرأوذىب ابن جرير الطربي إىل أن اسم ىنا ادلراد بو احلدث أي بذكر اهلل ، (1)عٌن ادلسمى

 .(3)وادلعىن على القول الثا : مصاحبة اسم اهلل يف القراءة تربكاً  

أن تكـون البـاء  (7)والبيمـاوي (6)وىـو رأي السـمٌن احللـيب (5)ووافقو أبو حيان األندلسي (4)ورجح األلوسي
 يُوَجــد تكــون البــاء لبلســتعانةا ألن جعلــو لبلســتعانة ُيْشــِعر بــأن لــو زيــادة مــدخل يف الفعــل حــ  كأنــو ال يتــأتى وال

بـــدون اســـم اهلل تعـــاىل، وال فلـــو عـــن لطـــ ، قـــال األلوســـي:  وعنـــدي أن االســـتعانة أوىلا بـــل يكـــاد أن تكـــون 
متعّينةا إذ فيها من األدب واالستكانة وإظهار العبودية ما ليس يف دعـو  ادلصـاحبة، وألن فيهـا تلميحـا مـن أول 

د وتأثًنىــا، وىــو اســتفتاح لبــاب الرمحــة وظفــر بكنــز ال وىلــة إىل إســقاط احلــول والقــوة ونفــي اســتقبلل قُــَدر العبــا
ِإيهاكأ نأْستأِعينُ حول وال قوة إال باهللا ألن ىذا ادلعىن أمّس بقولو تعاىل  ـِم  ا وألنو كادلتعٌن يف قولـو وأ ْْ اقْــرأْأ بِا

 .(8)لست بقارئ على أمت وجو وأكملو  - -ليكون جوابا لقولو   رأبِّكأ 

تكون الباء للمصاحبة ألهنا أكثـر يف االسـتعمال ال سـيما يف ادلعـا  ومـا لـري رلراىـا مـن ورّجح الزسلشري أن 
 وبأن الترب  باسم اهلل تعاىل تأدب معو وتعظيم لو خببلك جعلو لآللة فإهنا مبتذلة غًن مقصودة بذاهتا، ، األفعال
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وألن بــاء ادلصــاحبة ، يـُــَرّد علــيهم يف ذلــلوأن ابتــداء ادلشــركٌن بأمســاء آذلــتهم كــان علــى وجــو التــربّ  فينبغــي أن 
 . (1)وقد رّده الرازي، أدّل على مبلبسة مجيع أجزاء الفعل السم اهلل تعاىل

ومساىــا ســيبويو ، وىـي عنــد بعمـهم بــاء السـببية أي بســم اهلل الـذي ال يـُْعبَــد سـواه، وأنــو الـرمحن الــرحيم أبتـدئ
 .(2)من اإلعرابوىي حرك مبين على الكسر ال زلل لو ، باء اإللصاا

وذىـب الكوفيـون إىل أن ادلتعلـق ، واختل  النحويـون يف متعلـق البـاء فـذىب البصـريون إىل أن ادلتعلـق بـو اسـم
 مث اختلفوا: ، بو فعل

وبَِقــَي معمولــو تقـديره: ابتــدائي كــائن ، فـذىب بعــمل البصـريٌن إىل أن ذلــل احملــذوك مبتـدأ ُحــِذَك ىــو وخبــره
ويلـزم عليـو حـذك ادلصـدر وإبقـاء معمولـو وىـو ، و قـراء  باسـم اهلل كائنـة أو مسـتقرةأ، باسم اهلل كائن أو مسـتقر

والتقـدير: ابتـدائي كـائن ، وذىب بعمهم إىل أنو خرب ُحِذَك ىو ومبتدؤه أيما وبَِقَي معمولـو قائمـا مقامـو، شلنوو
، رفوعـــو لقيامـــو مقـــام اخلـــربفهـــو علـــى األول منصـــوب احملـــل وعلـــى الثـــا  م، باســـم اهلل أو قـــراء  كائنـــة باســـم اهلل
 وُحِذَك الكون اخلاص للدليل احلاي.

والتقـدير: أقـرأ باسـم اهلل ، وذىب بعمل الكوفيٌن إىل أن ذلل الفعل احملذوك مقدر قبلوا ألن األصـل التقـدذ
 .(3)أو أبتدئ باسم اهلل

شــري، وذلــل ليفيــد التقــدذ ومــنهم مــن قــدره بعــده والتقــدير : باســم اهلل أقــرأ أو أبتــدئ أو أتلــو وىــو رأي الزسل
االختصــــاصا ألنــــو وقــــع رّدا علــــى الكفــــرة الــــذين كــــانوا يبــــدؤون بأمســــاء آذلــــتهم كقــــوذلم: باســــم الــــبلت وباســــم 

وعلى ىذا يكون باسم اهلل يف مواـع نصـب ، (5)وذلل تفييما لشأنو بالتقدذ، ، وقد وافقو ابن ىشام(4)العز 
 .(6)نصب مفعوال بو
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ــم علــى اــربت زيــدا قــال: وإذا قــدمت االســم فهــو   وقــد رد أبوحيــان كــبلم الزسلشــري ألن ســيبويو عنــدما تكّل
 .(1)واالىتمام والعناية ىنا يف التقدذ والتأخًن سواء، عريب جيد كما كان ذلل يعين تأخًنه

يقتمــي ألنــو أمــّس وأخــص بادلقصــود وأمت  ــوال فإنــو ، واأللوســي يقــّدره مقــدما وبـــ )أتلــو( و )أقــرأ( كــابن جريــر
 .(2)أن القراءة واقعة بكماذلا مقرونة بالتسمية مستعانا باسم اهلل تعاىل عليها كلها

وذلــل ، وتقــديره مقــدما أرجــح   كمــا يــر  الزسلشــري  ، ورأي الكــوفيٌن أرجــح ألن األصــل يف العمــل للفعــل
 وىو ادليتار لوجوه : ، تفييما لشأنو بالتقدذ، والذي يقدره النحاة أبتدئ

ل االبتداء يصح تقديره يف كل بسملة ابُتِدئ هبا فعل من األفعال خبـبلك فعـل القـراءة والعـام أَْوىَل أن أن فع – 1
 يقّدر .

أن تقدير فعل االبتداء مستقل بالغرض من البسـملة فـالغرض منهـا أن تقـع مبـدأ فتقـدير فعـل االبتـداء أوقـع  – 2
َر أقــرأ فتعـين أَبـْتَـِدُئ القــراءة، باحملـل والواقـع يف أثنـاء الــتبلوة قـراءة أيمـا لكــن البسـملة غـًن مشــروعة يف ، وإذا قُـدر

 (3)غًن االبتداء 

واسـم يف مواـع ، قال القرطيب:  اختلـ  العلمـاء يف معـىن دخـول البـاء ىـل دخلـت علـى معـىن األمـر أو اخلـرب
اخلرب زلـذوك أي:  وقيل:، وقيل بسم اهلل يف مواع رفع خرب االبتداء أي: ابتدائي بسم اهلل، نصب على ادلعنيٌن

وقيـــل: يف مواـــع نصــــب ، وبســـم اهلل يف مواــــع نصـــب بثابـــت أو مستقــــر، ابتـــدائي مســـتقر أو ثابـــت بســـم اهلل
 .(4)والتقدير: ابتدائي ببسم اهلل موجود أوثابت ، بادلصدر ابتدائي

 و )الـــرمحن، ولفـــع اجلبللـــة ممـــاك إليـــو رلـــرور وعبلمـــة جـــره الكســـرة الظـــاىرة علـــى آخـــره، )اســـم(: ممـــاك
 الرحيم( صفتان هلل .
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قــال الــرازي:  أمجــع النحــاة علــى أن إعــراب الــرمحن الــرحيم ىــو اجلــر لكوهنمــا صــفتٌن للمجــرور األول إال أن 
وأمـا النصـب فعلـى ، أما الرفع فعلى تقـدير بسـم اهلل ىـو الـرمحن الـرحيم، الرفع والنصب جائز فيهما حبسب النحو
 .(1) تقديـــر بسم اهلل أعين الرمحن الرحيم

 المطلب الثالث: صرفها 
فـــذىب البصـــريون إىل أنـــو ، وقـــد اختلـــ  البصـــريون والكوفيـــون يف  اشـــتقاا كلمـــة اســـم، )اســـم(: فيـــو إبـــدال

 وذىب الكوفيون إىل أنو مشتق من الوسم وىو العبلمة .، مشتق من السمو وىو العلو

الــيت ىــي الــواو وُجِعلــت اذلمــزة عواــا عنهــا فُحــِذَفت الــبلم ، واألصــل فيــو عنــد البصــريٌن مِسْــٌو علــى وزن ِفْعــل
 ووزنو )افع( حلذك البلم منو.

ــَدت اذلمــزة يف أولــو ، واألصــل فيــو عنــد الكــوفيٌن َوْســم إال أنــو ُحــِذَفت منــو الفــاء الــيت ىــي الــواو يف َوْســم وزِي
 عواا عن احملذوك، ووزنو اْعل حلذك الفاء منو.

وألن تصــغًنه مُســّي ال ُوَسْيـــم، وألن تكســًنه علــى أمســاء ال ، تــوواألرجــح األول ألن ادلااــي منــو أمسيتــو ال ومس
والــذي يلكــد كونــو مقصــورا قــول بعمــهم مــا مســا  ، وألن العــرب قالــت فيــو مُســًى واألصــل مُسَــوٌ ، أوســام وأواســيم

م بكســر الســٌن وبمــمها ، وفيــو  ــس لغــات : اســم بكســر اذلمــزة وبمــمها، بإثبــات األلــ  مــع اإلاــافة ُُ وِس
 .(2)ن علىومُسًى بوز 

)اهلل (: ىــو مرذبــل غــًن مشــتق عنــد األكثــرينا ألنــو اســم ثبــت لعــٌن الــذات دون النظــر إىل صــفة ُيَشــتق منهــا 
 . (3)وعلى ىذا ترجع إليو مجيع األمساء

وأنـــو لـــيس دبشـــتق ألبتـــة، وىـــو قـــول اخلليـــل ، قـــال الـــرازي:  ادليتـــار عنـــدنا أن ىـــذا اللفـــع اســـم علـــم هلل تعـــاىل
 . (4)األصوليٌن والفقهاء  وسيبويو، وقول أكثر
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وقيل مادتو اله يلـوه دبعـىن احتجـب ، ولذلل مسُرَيت الشمس إذلة، وقيل: إنو مشتق ومادتو اله يليو أي: ارتفع
وعلــى ىــذا فقــد ُحــِذفت ، وقيــل: األلــ  زائــدة ومادتــو ألِــو أي فــزو أو ربــًن أو عبــد أو ســكن، ووزنــو فـَُعــل أو َفعِــل
 وقيل: مادتو ، وكبل القولٌن شاذ، أو للنقل ولزم مع اإلدغام، قيل يف ناس إن أصلو أناسكما ،  اذلمزة منو اعتباطا

ولِــو أي طــِرب وأُبــِدلت اذلمــزة فيــو مــن الــواو حنــو إشــاح وىــو اــعي  للــزوم البــدل وتكــون فـَُعــاال دبعــىن مفعــول 
 . (1)ووزنو على األصل فـَُعال فُحِذَفت مهزتو فصار وزنو عال

مث ، أُدِخلـــت األلـــ  والـــبلم تعريفـــا فقيـــل اإلاله، البـــن منظـــور أن اهلل كـــان حقـــو إالهوجـــاء يف لســـان العـــرب 
وذىبـت اذلمـزة ، حذفت العرب اذلمزة استثقاال ذلا فلمـا تركـوا اذلمـزة حولـوا كسـرهتا يف الـبلم الـيت ىـي الم التعريـ 

متحركـان فـادغموا األوىل يف الثانيـة  أصبل فقالوا البله فحركوا الم التعري  اليت ال تكون إال ساكنة مث التقى المـان
 .(3)معناه لكن أنا (2) لأِكنها ُىوأ اللهُو رأبِّي فقالوا اهلل كما قال عز وجل: 

 )الرمحن(: صفة مشتقة من صيغ ادلبالغة، أو صفة مشبهة باسم الفاعل على وزن فـَْعبَلن من رِحم يرَحم .

 . (4)مشبهة باسم الفاعل وزنو َفِعيل من رِحم يرَحم )الرحيم( : صفة مشتقة من صيغ ادلبالغة، أو صفة

 المطلب الرابع : بالغتها 
احلذك وىو حذك متعلق )بسم هلل( قيل للتيفي  وليس ىـذا بصـحيح وإال لكـان إظهـاره وإاـماره يف كـل -1

وىـو ال يسـتغين  فلـو ذُكِـر الفعـل، وإعـا ُحـِذك ألنـو مـوطن ينبغـي أال يُقـدَّم فيـو غـًن ذكـر اهلل، ما حُيَذك زبفيفـا
ولكـــن حُيـــَذك ليكـــون اللفـــع ، وكـــان يف حذفـــو مشـــاكلة اللفـــع للمعـــىن، عـــن فاعلـــو   يكـــن ذكـــر اهلل مقـــدما

 . (5)وىو أال يكون يف القلب ذكر إال اهلل عز وجل، باللسان مطابقا دلقصود لقلب

، ممـارعا ا ألنـو األصـل يف العمـلذكر زليي الدين الدرويش أن متعلق اجلار واجملرور اأَلْوىل أن يكون فعـبل  – 2
 ، وإعا ُحِذك لكثرة دوران ادلتعلق بو على األلسنة، والتمسل باألصل أَْوىَلا وألنو يفيد التجدد االستمراري
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كـأن االبتـداء باسـم اهلل حـتم دائـم يف كـل مـا عارسـو مـن ،  وإذا كان ادلتعلق بـو امسـا فإنـو يفيـد الدتومـة والثبـوت

 . (1)ونردده من قول، عمل

ـــاط يصـــل بـــٌن ادلســـتعٌن  – 3 ـــة لتشـــبيهها بارتب ـــاء لبلســـتعانة ففـــي الكـــبلم إذا اســـتعارة مكنيـــة تبعي إذا كانـــت الب
 . (2)وإذا كانت لئللصاا ففي الكبلم رلاز عبلقتو احمللية، وادلستعان بو

على القـول بـأن الـرمحن  ىذا، اإللاز بإاافة العام إىل اخلاص يف قولو: )الرمحن الرحيم( وُيَسمَّى إلاز قصر – 4
أعم من الرحيم، والذي نفاه األلوسي حٌن قال:  وعندي من باب اإلشارة أن تأخًن الـرحيم ألنـو صـفة زلمـد 

وبــو عليــو الســبلم كمــال الوجــود وبــالرحيم   (3)بِــاْلُمْؤِمِنينأ رأُؤوٌف رأِحــيٌم صـلى اهلل عليــو وســلم قــال تعــاىل: 
 . (4)سّبت البسملة وبتمامها مّت العا  خلقا وإبداعا ...  

وألن الرمحـة ىـي اإلنعـام ، (5)ويكون إما لتعظـيم ادلوصـوك أو للتأكيـد ليتقـرر يف الـنفس، التكرار يف الوص  -5
رأبِّ اْلعأــالأِمينأ الــرهْحمأنِ  وقــالاإلنعــام علــى احملتــاج وقــد ذكــر ادلــنعم دون ادلــنعم علــيهم فأعادىــا مــع ذكــرىم 

 

 

 . (7)هبم أمجعٌن(6)

والظــاىر أن جهــة ادلبالغــة ، وقيــل الــرحيم أكثــر مبالغــة، يف قولــو الــرمحن الــرحيم مبالغــة وىــي يف الــرمحن أقــو  – 6
، والغلبـةفمبالغة فـَْعبَلن مثـل غمـبان وسـكران يـامع االمـتبلء ، سلتلفة فلذلل مجع بينهما فبل يكون إذا توكيدا

ومبالغــة َفِعيــل مــن حيــث التكــرار والوقــوو دبحــال الرمحــة لــذلل ال يتعــد  فـَْعــبَلن ويتعــد  َفِعيــل فتقــول : زيــد 
 . (8)رحيم ادلساكٌن كما تـَُعدري فاعبل

لكون الرمحة من الكيفيات التابعة للمزاج ادلستحيل على اهلل سبحانو وتعاىل فإهنا تـُْلَخُذ باعتبـار غايتهـا إمـا  – 7
وإما على طريقـة التمثيـل بتشـبيو حـال اهلل بالقيـاس إىل ، باجملاز ادلرسل وذلل بذكر لفع السبب وإرادة ادلسبب
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فاســتعمل الكــبلم ، ادلرحــومٌن يف إيصــال اخلــًن إلــيهم حبــال ادللــل إذا را ذلــم فأصــاهبم دبعروفــو وإنعامــو
وإمـا علـى طريقـة االسـتعارة ادلصـرحة ، داتوادلواوو للهي ة الثانية يف األوىل من غًن أن يتمحل يف شيء من مفر 

وإمــا علــى ، بــأن يشــبو اإلحســان أو إرادتــو بالرمحــة يــامع ترتــب االنتفــاو علــى كــٍل وُيْشــَتق منهــا الــرمحن الــرحيم
طريقــة االســـتعارة ادلكنيــة التيييليـــة بــأن ُيشـــبرو معــىن المـــمًن العائــد إىل اهلل دبلـــل راَّ قلبــو علـــى رعيتــو تشـــبيها 

لنفس وحيذك ادلشبو بو ويـُْثِبت لو شيء مـن لوازمـو وىـو الرمحـة، ورأ  األلوسـي أن الرمحـة يف ذلـل مممرا يف ا
 . (1)حقيقة شرعية

َم اسـم اهلل علـى الـرمحن الـرحيم ا ألنـو اسـم ال ينبغـي إال لـو - 8 ، وَوَصـَفو بـالرمحن ألنـو أخـ  وأعـرك مـن (2)ُقدر
و  يكتـــِ  بـــو عـــن ، فلهـــذا ابتـــدأ بـــاألخص فـــاألخص، اءالـــرحيما ألن التســـمية أوال إعـــا تكـــون بأشـــرك األمســـ

الرحيم ألنو دلا َتَسمَّى غًنه بالرمحن ِجيَء بلفع الرحيم ليقطع الوىم بـذلل فإنـو ال يُوَصـ  بـالرمحن الـرحيم إال 
 . (3)اهلل

َم أبلغ الوصفٌن على ما ىو أدىن والقياس الهقي كقوذلم: عا  حنريرا ألنو دلا قـال الـرمحن  قال الزسلشري:  وُقدر
 . (4  ) فتناول جبلئل النعم وعظائمها وأصولو أردفو الرحيم كالتتمة والردي  ليتناول ما دا منها ولط 

أو ، ، أو لِتَـَقــّدم رمحــة الــدنيا(5)وقيــل: ِجــيَء بــالرحيم بعــد اســتغراا الــرمحن معــىن الرمحــة لتيصــيص ادلــلمنٌن بــو
 . (6)للمحافظة على رؤوس اةي

 ومجيعـو ال فلـو عـن مقـال وال يسـلم مـن رشـق نبـال  ورأ  أن تـأخًن الـرحيم ألنـو صـفة زلمـد قال األلوسـي: 
-   (  7) . 

 

                                                           

 . 60، 59/  1( ينظر: روح ادلعا  1)
 . 13: إعراب ثبلثٌن سورة من القرآن الكرذ ص ( ينظر2)
 . 57/  1( ينظر: تفسًن القرآن العظيم 3)
 . 51/  1( ينظر: الكشاك 4)
 . 230/  12( ينظر: لسان العرب 5)
 . 59/  1( ينظر: روح ادلعا  6)
 . 63   59/  1( ينظر: نفسو 7)
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 الخاتمة 
 

 ومن النتائج اليت توصَّلت إليها :، ىذا  ما تيّسر ي  يف ىذا العمل

 أن البسملة قد تمّمنت مجيع الشرو ا ألهنا تدل على الذات وعلى الصفات .-1

   وعباده إذا بدؤا بأمر كي  يبدؤون .أن يف البسملة تعليما من اهلل لنبيو   -2

 أن يف البسملة أرقى األساليب اللغوية والنحوية والصرفية والببلغية .-3

   

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العادلٌن
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Linguistic investigations in the Basmalah. 
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Abstract  

This research contains a linguistic, grammatical, Morphological, 
and rhetorical study of the Basmalah, based on the opinions of 
linguists, grammarians, rhetoricians, and interpreters of the Book of 
God. 

The basmalah included the finest linguistic methods, which indicate 
the greatness and miraculousness of the word of God Almighty, which 
the Arabs were unable to come up with. 

 

This is our last prayer, praise be to God, Lord of the worlds.    
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