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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  :البسملة و التسمية 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم:  مث استعمل يف قولك  أو تعيني االسمذكر االسم: التسمية 
ٍالبــسملة اســم لكلمــة باســم اهللا ، صــيغ هــذا االســم علــى مــادة مؤلفــة مــن حــروف الكلمتــني باســم واهللا علــى : البــسملة  َّ

َعلـل مـضي علـى زنـة فـعلـل مؤلفـة مادتـه مـن حـروف مجلـة أو حـروف مركـب إضـايف ، ْطريقة تسمى النَّحت ، وهو صوغ ف ِ َ ِ َّ ِ ُِّ ٍٍ َِْ َ ُ ِ
   .ًمما ينطق به الناس اختصارا عن ذكر اجلملة كلها لقصد التخفيف لكثرة دوران ذلك على األلسنة 

ًواعتمـادا علـى الـشهرة وإن كـان فأصل بسمل قال بسم اهللا مث أطلقه املولدون على قول بسم اهللا الرمحن الـرحيم ، اكتفـاء 
ًهـذا املنحــوت خليــا مـن احلــاء والــراء اللـذين مهــا مــن حـروف الرمحــان الــرحيم ، فـشاع قــوهلم بــسمل يف معـىن قــال بــسم اهللا  َّ ِ ُ
َّالـرمحن الـرحيم ، واشــتق مـن فعــل بـسمل مـصدر هــو البـسملة كمــا اشـتق مــن هلـل مـصدر هــو اهليللـة وهــو مـصدر قياســي  َ

  .ه اسم فاعل يف بيت عمر بن أيب ربيعة ومل يسمع اشتقاق اسم مفعول واشتق من. لفعلل 
َبــسمل يف بـسم اهللا ، وســبحل يف ســبحان اهللا ، وحيـعــل يف حــي علــى الــصالة ، : ُاألفعـال الــيت حنتــت مــن أمسائهــا ســبعة  َ ََ ْ َْ َ َ ََ ْ

ََّوحوقل يف ال حول وال قـوة إال بـاهللا ، ومحـدل يف احلمـد هللا ، وهلـل يف ال ُ َ ََ ْ َ َ ْ َ إلـه إال اهللا ، وجيـعـل إذا قـال َ ْ ِجعلـت فـداك ، : َ ُ
ََوزاد الطيـقلة يف َأطال اهللا بقاءك ، وا ََلدمعزة يف أدام اهللا عزك َّْ َْ َّ.  

  
  :الفرق بين التسمية والبسملة 

  )التسمية ذكر اهللا تعاىل على كل شيء: (وقال األزهري عن الليث 
ـا عبـا)بسم ا هللا الرمحن الـرحيم(لك البسملة عبارة عن قو( وقال ابن حجر اهليتمي  رة عـن ذكـر اهللا ، خبـالف التـسمية فإ

   .بأي لفظ كان 
  :تنبيه 

ــا اختيــار أمــري  ًجريــت علــى الفــرق الــذي ذكــره ابــن حجــر اهلتيمــي  وإن كــان مرجوحــا عنــد عمــوم أهــل اللغــة ، وذلــك أل
َّباب الت: (يف صحيحه فقد قال ’ املؤمنني و إمام احملدثني البخاري  ِسمية على كل حـال وعنـد الوقـاع َ َِْ َ ِْ َِ ٍ َ َِّ ُ ََ ِ َِبـاب التـسمية  (-)ْ َِ ْ َّ

ِعلى الطعام واألكل باليمني ِ َْ ِ ِ ْ َ ْ َ ِ ََّ ِباب التسمية على الصيد(-)ََ ْ َّ ََ َِ َِ ْ ِباب التسمية على الذبيحة (-)َّ َِ َ َِ َّ ََ ِ ْ وقد قال ابـن حجـر العـسقالين )َّ
ْقـوله ’    ََباب التسمية على ا( َ َ َِ ْ ِلطعام ، واألكـل بـاليمني َّ ِ َْ ِ ْ َ ْ َ ْالمـراد بالتـسمية علـى الطعـام قــول بـسم اللـه يف ابتـداء األكـل ، )ََّ َ َّْ َ ِ ِِْ ِ َّ ِ َّْ ْ ِْ َِ َ ََ َ ِ َ ُ ْ

ْوَأصرح ما ورد يف صـفة التـسمية مـا َأخرجـه أَبـو داود والتـرمـذي مـن طريـق أُم كلثـوم عـن عائـشة مر ّ ْ ْ ََ ْ ْ ُ َ َ َ ََ ُِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ّ َُِ ِ ِّ َ ُ َ ََ َ ْ ََ َِ َّ َ ِ ًفوعـا ْ ْإذا َأكـل َأحـدكم " ُ ُ ََ َ َ ِ
ْطعامـا فـليـقــل بــسم اللــه ، فــإن نــسي يف أَولـه فـليـقــل  ُْ َ َُ َ ًْ َْ َ ََّ ِ َ ِ ْ ِ َِّ ِ ْ ِبــسم اللــه يف أَولــه وآخــره : ََ َ َّ ِ َّ ِ ْ ٍّولـه شــاهد مــن حــديث أُميــة بــن خمــشي " ِ ِ َِْ ِ ْ ََُّ َ ِْ ِ َ ََ

ِّعند َأيب داود والنَّسائي  ِ َِ َ َُ َ ِ   .هـ.محهم اهللا ا وكذلك فعل أصحاب السنن ر-)ْ
  

   : في بسم اهللالباء
  هنا أهل العلم اختلفوا يف الراجح يف الباء هل هي للمصاحبة أم لالستعانة؟

ــا للمـصاحبة يقــول العالمـة تــاج أيب العبــاس سـيدي أمحــد بـن محــدون الـسلمي املعــروف بــابن .. الـراجح يف بــاء البـسملة أ
  :احلاج

ألن بـاء االســتعانة هـي الداخلــة . عانة ملـا يف األول مــن رعايـة التعظــيم دون الثـاينو املختـار أن البـاء للمــصاحبة ال لالسـت(
  ) .كتبت بالقلم ويف جعل اسم اهللا آلة سوء أدب : على آلة الفعل كما يف قولك 
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  :وقال الشيخ العثيمني 

  بسم اهللا أهي لالستعانة أم للمصاحبة؟ : والباء يف قوله
ا لالستعانة: هناك من قال ا للمصاحبة: ومنهم من قال. إ   . إ

ا للمصاحبة؛ الزخمشري صاحب الكشاف وهو معتـزيل مـن املعتزلـة، وكتابـه الكـشاف فيـه اعتزاليـات كثـرية قـد  وممن قال إ
  ال يستطيع أن يعرفها كل إنسان، 

ا لالسـتعا ّلكنـه رجـح املـصاحبة؛ ألن املعتزلـة يـرون أن اإلنـسان ! نةَّوالزخمشري رجح أن الباء للمصاحبة، مع أن الظاهر أ
ًمستقل بعمله فإذا كان مستقال بعمله فإنه ال حيتاج لالستعانة ٌّ .  

االستعانة اليت تصاحب كل الفعل، فهـي يف األصـل لالسـتعانة وهـي مـصاحبة لإلنـسان : لكن ال شك أن املراد بالباء هو
ل كـل مـستعني بـشيء ً آخرا وهو التربك إذا مل حنمل التـربك علـى االسـتعانة، ونقـومن أول الفعل إىل آخره، وقد تفيد معىن

  .فإنه متربك به
  

  :اشتقاق االسم 
  :اختلفوا يف اشتقاق االسم على وجهني

  .اسم ألن صاحبه مبنزلة املرتفع به: هو مشتق من السمو وهو العلو والرفعة، فقيل: فقال البصريون
  . فريفعه عن غريهوقيل ألن االسم يسمو باملسمى

احلـــرف والفعـــل، واالســـم أقـــوى منهمـــا باإلمجـــاع ألنـــه : وقيــل إمنـــا مســـى االســـم امســـا ألنـــه عـــال بقوتـــه علـــى قـــسمي الكـــالم
  .األصل، فلعلوه عليهما مسى امسا فهذه ثالثة أقوال

  ".وسم " ذا إنه مشتق من السمة وهي العالمة، ألن االسم عالمة ملن وضع له، فأصل اسم على ه: وقال الكوفيون
وسـيم : واألول أصح، ألنه يقال يف التصغري مسى ويف اجلمع أمساء، واجلمع والتصغري يـردان األشـياء إىل أصـوهلا، فـال يقـال

  .وال أوسام
  

  :االسم و المسمى 
  :هل االسم هو املسمى أو غريه 

َّهــو اللفــظ الـدال علــى املــسمى؛ ومـن زعــم أن االســم هــو االسـم  ُّ ه أبـو عبيــدة ، وســيبويه ، والبــاقالين ، املـسمى كمــا قالــ: َّ
ًوابن فورك ، وحكاه الرازي عـن احلـشوية والكراميـة واألشـعرية ، فقـد غلـط غلطـا بينـا ، وجـاء مبـا ال يعقـل ، مـع عـدم ورود  ًَّ َّ
ما يوجب املخالفة للعقل ال من الكتـاب ، وال مـن الـسنة ، وال مـن لغـة العـرب ، بـل العلـم الـضروري حاصـل بـأن االسـم 

. مدلولــه ، والبحــث مبــسوط يف علــم الكــالم : أصــوات مقطعــة ، وحــروف مؤلفــة ، غــري املــسمى الــذي هــو : الــذي هــو 
ًإن هللا تـسعة وتـسعني امســا مـن أحـصاها دخــل اجلنـة « وقـد ثبـت يف الــصحيحني مـن حـديث أيب هريــرة  ّ، وقـال اهللا عــز » ً

ا { : ّوجل  َِولله االمساء احلسىن فادعوه  َِّ َّقـل ادعـوا اهللا أَو ادعـوا الـرمحن أَيـا مـا { : وقـال تعـاىل  ] ١٨٠: اف األعر[ } َ ًّ ِ ِ ُ
ُتدعوا فـله األمسآء احلسىن  ََ ْْ ُ    )١/٢فتح القدير  ( .فله األمساء احلسىن  ] ١١٠: اإلسراء [ } َ

  
  هل االسم هو املسمى ؟:س 
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  "االسم واملسمى " يف : ’ قال شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية 
  .  غريه ؟ أو ال يقال هو هو وال يقال هو غريه ؟ أو هو له ؟ أو يفصل يف ذلك ؟ هل هو ،هو أو

" أئمـة الـسنة " فإن الناس قد تنازعوا يف ذلك والنزاع اشتهر يف ذلك بعد األئمة بعد أمحد وغريه والـذي كـان معروفـا عنـد 
  .أمساء اهللا خملوقة : الذين يقولون " اجلهمية " اإلنكار على : أمحد وغريه 

االسم غري املسمى وأمساء اهللا غريه ومـا كـان غـريه فهـو خملـوق ؛ وهـؤالء هـم الـذين ذمهـم الـسلف وغلظـوا فـيهم : فيقولون 
  . القول ؛ ألن أمساء اهللا من كالمه وكالم اهللا غري خملوق ؛ بل هو املتكلم به وهو املسمي لنفسه مبا فيه من األمساء 

  . غري املسمى بل يقال االسم للمسمىفالصواب أال يقال االسم هو املسمى أو
  

  كالم الشوكاين يف فتح القدير إمنا يتعلق باللفظ من حيث اللفظ و كالم ابن تيمية يتعلق باملعىن و االعتقاد
  
 


