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Is it Sunnah to recite هللا ةكبر  وعیل هللا بسم  before eating? 

We have been unable to locate this duʿāʾ in the books of ḥadīth. However, these words have 
become common and are found in many duʿāʾ books. The source of this duʿāʾ appears to be 
one of the books of Shaykh Ibn al-Imām (d. 745/1344). The following is what he has written: 

 (: وعن أ يب هریرة ريض هللا عنه يف حديثه يف۷۲۱) ءادلعا من يفسالح املو   يفمام ادلین املعروف اببن ال   يقال الش یخ تق 

وهل صیل هللا علیه قالرطب واللحم ورشهبم املاء ، و  وأ لكهم بيت أ يب الهیمثر ومعر ا ىل أ يب بكسمل و و  مسري النيب صیل هللا علیه

قال: سمل رسول هللا صیل هللا علیه و ن ذا هو النعمي اذلي تسأ لون عنه يوم القيامة ، وأ ن ذكل كرب عیل أ حصابه ، وأ  ن هوسمل: ا  

ذا أ صبمت فقولوا: امحلد هلل اذلي هو أ ش بعنا وأ رواان  ا ش بعمتذ: بسم هللا وعیل بركة هللا ، فا  واذا ورضبمت بأ يدیمك فقول مثل ها 

 .ی ، انت  ركرواهام احلامك يف املس تد رصل ، فا ن هذا كفاف هذا ، خمتأ فضوأ نعم علینا و 

This narration suggests that the Prophet  advised the companions to read the 
aforementioned duʿāʾ and that the ḥadīth has been narrated by Imam Ḥākim (d. 405/1014) 
in his famous collection of ḥadīth, al-Mustadrak.  

However, this is the narration of al-Mustadrak:  

عن ابن عباس ريض هللا عهنام أ ن النيب صیل هللا علیه وأ هل وسمل وأ اب بكر ومعر ريض هللا  هس ناد( اب  ۷۰۸٤ )مكخرج احلاا  

ذا أ صبمت ، عهنام أ توا بيت أ يب أ يوب  فلام أ لكوا وش بعوا قال النيب صیل هللا علیه وأ هل وسمل: خزب وحلم ومتر وبرس ورطب ، ا 

 .يبهاذل ه، ووافق ی ، انت  ، هذا حديث حصیح ال س ناد ومل خيرجاه  مثل هذا فرضبمت بأ يدیمك فلكوا بسم هللا وبركة هللا

Upon examining the narration of al-Mustadrak, there appear to be three errors in the 
narration transmitted by Shaykh Ibn al-Imām:  

First, the narration of al-Mustadrak is narrated from ʿAbd Allah ibn ʿAbbās  (d. 68/687-8) 
and not Abū Hurayrah  (d. 57/676-7).  

Second, the words in the narration of al-Mustadrak are: هللا وبركة هللا بسم  without the word عیل. 

Third, the narration mentioned by Shaykh Ibn al-Imam uses the word فقولوا advising the 
companions to read the duʿāʾ هللا وبركة هللا بسم . However, the narration of al-Mustadrak uses the 
word فلكوا advising the companions to eat with the name of Allah and His blessings. The 
meaning of the words هللا وبركة  is understood from the following narrations: 
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كنا مع رسول هللا صیل هللا علیه وسمل ،  عن عبد هللا قال: كنا نعد الآايت بركة وأ نمت تعدوهنا ختويفا (۳٥۷۹) يخرج البخار ا  

انء فيه ماء قلیل فأ دخل يده يف ال انء ، اطلبوا فضةل من ماء  :فقال، فقل املاء ، يف سفر  يح عیل الطهور  :مث قال، جفاءوا اب 

مع تسبيح الطعام ولقد كنا نس، فلقد رأ يت املاء ينبع من بني أ صابع رسول هللا صیل هللا علیه وسمل ، املبارك والربكة من هللا 

وقع ترصحی تعاىل ، فرشبنا ، احلديث ، و  من هللا كةوالرب  كور املبار هعیل الط  مث قال: يح (:۲۹) ادلاريموعند وهو يؤلك ، 

الفتح  يف ، قال احلافظ ابن جحر( ۳۳۸۰ الآاثر )لكرشح مش يف يوالطحاو ( ۳۱۷۲۲) ةشيب ابن ا يبعند  ذكلكالرشب 

شارة ا ىل أ ن ال جياد من هللا ، انت : الربكة (٥۹۲: ٦)  .ی مبتدأ  واخلرب من هللا ، وهو ا 

عن وحيش بن حرب ( ۱۰۳٥۹والبهیقي ) (۲٥۰۰ )مك(واحلا۱٦۰۷۸محد )( وا  ۳۲۸٦) ه( وابن ماج۳۷٦٤بوداود )خرج ا  وا  

ان نأ لك ول نش بع ،  قال: فلعلمك تفرتقون ، قالوا: عن أ بیه عن جده أ ن أ حصاب النيب صیل هللا علیه وسمل قالوا: اي رسول هللا ا 

د هالشوا  يفمكاحلا هوا ورد( ٥۲۲٤ابن حبان ) ه، حصح نعم ، قال: فاجمتعوا عیل طعاممك واذكروا امس هللا علیه يبارك لمك فيه

 .(٥: ۲خترجی ال حياء ) يف العرايق ه، وحس ن يبهول اذل هفمل يصحح

ذا الروايتني كو  مكاحلا ةوس یاق رواي،  ةال حاديث النبوي يف ةاملا مور ةتتعلق ابلتسمیل  مكاحلا ةرواي ر أ ن لفظة بركة هللا يفهفالظا

 ةام قال ل سامك، فا ن النيب صیل هللا علیه وسمل اكن يقول يف مناس بات كثرية: اغد عیل بركة هللا  ذاهدل عیل ا تهلك ورین كاملذ

ابن  هخرجا ن تغري ، ا   كوالنرص والعافية ، مث ا غر حيث ا مرت ة هللاك: اغد عیل بر ةل موتها ن يغري عیل ا   هبن زيد حني ا مر 

وسمل:  هعلی صیل هللا ام قال النيبكو ( ، ٥٦٦: ۱اترخی ال سالم ) يف يبه( واذل۱٤٦: ۲ابن سعد ) هر ك، وذ( ٦٤: ۸ر )كعسا

( ، قال ۸۲٥٥ )مك( واحلا۱٤۱: ۳مل )اكال يف يوابن عد( ۳٤۸۷) هابن ماج هخرجفاحتجموا عیل بركة هللا يوم امخليس ، ا  

: ۱التفسري ) يف يا البغو هر كذ ةقص بن حجش يف وسمل عبد هللا هعلی صیل هللا ویص النيبام ا  كو ،  ه: عامثن بن جعفر وايبهاذل

حديث بدر: سريوا  وسمل يف هعلی صیل هللا ام قال النيبكو (: فرس عیل بركة هللا مبن معك من أ حصابك ، احلديث ، ۲٤۷

ر كبوبام قال ا  كو ، ( ٤۳٥: ۲والتارخی )( ٤۱: ۱۱التفسري ) يف يالطرب ابن جریر  هوا برشوا ، احلديث ، روا هللا كةعیل بر 

ر العمل هوجوا ةاجملالس يف ينورادلي  هخرج، ا   هللا كةىل الشام: رس عیل بر ا   هلزیيد بن سفيان حني وهج هعن هللا الصديق ريض

 عامص يف ابن ا يب هخرج، ا   هللا كةعیل بر  وسمل: مِسم  هعلی صیل هللا ام قال النيبك، و ( ۲٤۸: ٦٥ر )كوابن عسا( ۱٥۳٥)

تلف واخملتلف ) يف وادلارقطين( ۲۱۷۹بري )ك ال  يف الطرباين( و ۱۲٥٦) الآحاد واملثاين  ةمعرف ( وا بونعمي يف۱۸۷٤: ٤املو 

 هون معناك(: وحیمتل ا ن ی۲۱: ۱۰اذلحب ) مس ئةل ام قال احلافظ ابن جحر يفكذا ه، و  (۱۳۲٦۳) يقوالبهی( ٦۱٥: ۲) ةالصحاب

 .هللا كةام يقال رس عیل بر ك ه ابمساكمترب 

It is worth noting that some scholars identified the second error and not the third error. As 
a result, they have mentioned citing the narration of al-Mustadrak that the Prophet  
advised the companions to read هللا وبركة هللا بسم  and it can therefore be regarded as a duʿāʾ that 
was encouraged by the Prophet  and read by the companions. However, the narration of 
al-Mustadrak makes no reference to this. 

Similarly, there are two narrations in Kanz al-ʿUmmāl that mention that the following duʿāʾ 
هللا وبركة هللا بسم  should be read. This is what is written in Kanz al-ʿUmmāl: 
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ذا أ صبمت مثل هذا فرضبمت بأ يدیمك فقولوا : بسم هللا ٤۰۸٤٤زن العامل )ك ويف وبركة هللا )ك (: خزب وحلم ومتر وبرس ورطب ، ا 

 عن ابن عباس(. -

ذا أ صبمت مثل هذا فرضبمت بأ يدیمك فقولوا: بسم هللا وبركة هللا ، فا ذا ش بعمت فقولوا: امحلد هلل أ ش بعنا وأ رواان ٤۰۸٤٥) هوفي (: ا 

 عن ابن عباس(. -ذا )هب هن هذا كفاف ا  وأ نعم علینا وأ فضل ، ف

The first narration cites the source as al-Mustadrak which has been discussed above. Again, 
the narration has replaced فلكوا with فقولوا.  

The second narration cites the source as Shuʿab al-Īmān of Imam Bayhaqī (d. 458/1066). This 
is the full narration of Imam Bayhaqī: 

( فقال: و متام احلديث فامي أ نبأ ان أ بو عبد هللا احلافظ ةتب العلمیك دار ال  نسخة،  ٤٦۰٤میان )شعب ال   يف يقخرج البهیوا  

آدم بن أ   براهمي بن احلسني بن دیزيل ان أ جازة أ ن عبدان بن یزيد بن يعقوب ادلقاق أ خربمه ان ا  يب ا ايس ان شيبان بن عبد الرمحن ا 

س ناده حنو هذا ، قال: و  يب الهیمث بن التهیان ال نصاري واكن رجال كثري النخل فانطلقوا ا ىل مزنل أ  ، أ ان وجدت بعض ذكل اب 

مل یكن هل خدم فمل جيدوه ، فقالوا لمرأ ته أ ین صاحبك؟ فقالت: انطلق يس تعذب لنا املاء ، فمل يلبثوا أ ن جاء أ بو والشاء و

يفديه بأ بیه و أ مه ، فانطلق هبم ا ىل حديقة فبسط صیل هللا علیه و سمل و  رسول هللامث جاء فالزتم ، الهیمث بقربته یزعهبا فوضعها 

سمل: أ فال انتقيت لنا من رطب ، فقال: اي فقال رسول هللا صیل هللا علیه و  هلم بساطا ، مث انطلق ا ىل خنةل جفاء بقنو فوضعه ،

فقال رسول هللا  رشبوا من ذكل املاء ،وا و، ا ين أ ردت أ ن ختريوا من برسه ورطبه ، فأ لك رسول هللا صیل هللا علیه و سمل

ماء ابرد ، لون عنه يوم القيامة ، ظل ابرد ورطب طیب و اذلي نفيس بیده النعمي اذلي تس ئصیل هللا علیه وسمل: هذا و 

اتمه فأ  داي سمل: ل تذحبن ذات در ، فذحب هلم عناقا أ و جال هل رسول هللا صیل هللا علیه و فانطلق أ بو الهیمث لیضع هلم طعاما ، فق

ذا أ ىت رسول هللا ، سمل: هل كل خادم؟ قال: ل ال هل رسول هللا صیل هللا علیه و به فأ لكوا ، فق قال: فا ذا أ اتان س يب فأ تنا ا 

 :فقال، فقال هل رسول هللا صیل هللا علیه و سمل: اخرت مهنام ، فأ اته أ بو الهیمث ، صیل هللا علیه و سمل برأ سني ليس معهم اثلث 

به  صواس تو ، خذ هذا فا ين رأ يته يصيل ، املستشار مؤمتن  :سملفقال رسول هللا صیل هللا علیه و ،  اخرت يل اي رسول هللا

فقالت هل امرأ ته: ما أ نت ببالغ ما ، قول رسول هللا صیل هللا علیه و سمل بخربها فانطلق أ بو الهیمث ابخلادم ا ىل امرأ ته فا  ، معروفا 

ل أ ن تعتقه  ه و سمل: ا ن هللا مل فقال رسول هللا صیل هللا علی، فقال: هو عتیق ، قال فيه رسول هللا صیل هللا علیه و سمل ا 

ل و وق بطانة السوء من ي، لوه خبال و بطانة ل ات  ، تهناه عن املنكر بطانة تأ مر ابملعروف و ، هل بطانتان يبعث نبيا ول خلیفة ا 

وب بدل أ يب أ بو أ ي :و قال، رواه أ بو جماهد عبد هللا بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس فذكر احلديث بزايدات ،  فقد ويق

ذقالفكرب ذكل عیل أ حصابه ف، : فهذا النعمي اذلي تس ئلون عنه يوم القيامة ومما زاد قال، الهیمث  ل هذا فرضبمت أ صبمت مث ا: بیل ا 

،  أ فضل فا ن هذا كفاف هذافا ذا ش بعمت فقولوا: امحلد هلل اذلي هو أ ش بعنا وأ رواان وأ نعم علینا و ،  بركة هللابأ يدیمك بسم هللا و 

ذا كه، و  ، احلديث هللا كةوبر   فقولوا ابمس هللامكذا فرضبمت اب يدیهصبمت مثل ذا ا  ا  (: بیل ٤۲۸۳الرشد ) ةتبك م  ةنسخ ووقع يف

ذا أ صبمت مثل هذا ورضبمت بأ يدیمك ، فقولوا : بسم هللا وبركة هللا ، ۱۸٥( والصغري )۲۲٤۷وسط )ال   يف الطرباينوقع عند  (: ا 

ل الفضل بن موىساحلديث ، قال الطرباين عبد  ه(: في۳۱۸: ۱۰) يیمثه قال ال ،  ی ، انت  : مل یروه عن عبد هللا بن كيسان ا 

ووقع عند ابن حبان ی  ، رجال الصحیح ، انت  رجاهل ة، وبقي هغري  هابن حبان ، وضعف ه، وقد وثق ييسان املروز ك بن  هللا
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ذا خرب هقال ابن حبان: ذا ش بعمت فقولوا ، احلديث ، ا  ، و   فقولوا: بسم هللامكيدیذا فرضبمت اب  هصبمت مثل ذا ا  ا  بل  (:٥۲۱٦)

ن يقال ما ا  ا  فال يقال ابلتعدد ، ف،  ة واحدمكاحلا ةالرواايت ورواي هذه يف ةوركاملذ ةن القصر ا  هی  ، مث الظا، انت  غريب

 .ابملعین ةو الروايابلتصحیف ا  

Upon examining the narration transmitted by Imam Bayhaqī (d. 458/1066), according to 
one edition, the word فقولوا is not mentioned therein at all. According to another edition, the 
word is mentioned. It seems as though the word has been mistakenly omitted from the 
former edition. This is further evident from the fact that this word is present in the 
narrations of Imam Ṭabarānī (d. 360/971) and Imam Ibn Ḥibbān (d. 354/965) as quoted 
above.  

Based on the above, if the word فقولوا is established, this would provide the basis for reading 
هللا وبركة هللا بسم . Thus, this duʿāʾ cannot be dismissed altogether. However, there is a strong 

possibility that the actual word used by the Prophet  was والكف  instead of فقولوا and this 
change occurred by mistake or resulted from Riwāyah Bi al-Maʿnā (transmission by 
meaning). This is for the following reasons: 

• The incident mentioned in the aforementioned narrations all relate to the same 
incident.  

• The narration of al-Mustadrak uses the words والكف  and this wording is supported by 
many different ḥadīths that make reference to Barakah (blessing).   

• The duʿāʾ هللا وبركة هللا بسم  has not been mentioned by the majority of the scholars of 
ḥadīth and jurisprudence. Generally, the scholarly discourse has focused on 
whether a person should read هللا بسم  or الرحمي الرمحن هللا بسم  as outlined below. 

• The narration of Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, relating to the same incident, makes no reference 
to the words هللا وبركة .  

However, there is also strong possibility that the actual word used by the Prophet  was 
 :This is for the following reasons .فقولوا

• The narrations of Imam Ibn Ḥibbān (d. 354/965), Imam Ṭabarānī (d. 360/971) and 
Imam Bayhaqī (d. 458/1066) all use this word.  

• The published versions of Kanz al-ʿUmmāl and Majmaʿ al-Zawāʾid have used these 
words when citing the narration.  

• The final part of the narration uses the words فقولوا and mentions a duʿāʾ for after 
food. 
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• The published copy (4: 107) and manuscript1 (2: 118) of the abridged version of al-
Mustadrak, authored by Imam Dhahabī (d. 748/1348), uses the word فقولوا.  

I asked our respected teacher muḥaddith al-ʿaṣr Shaykh Muḥammad Yūnus Jownpūrī (b. 
1355/1936 - ) regarding the aforementioned narrations. He replied that he has not 
conducted detailed research on this ḥadīth, however, made the following points:  

“The default position is that the narration of Ḥākim will supersede the narration of Bayhaqī 
or Ṭabarānī. The exception is where Ḥākim is isolated and a group of others are united on a 
different wording. As such, I am inclined towards فقولوا although I am not certain. In so far as 
Ibn Ḥibbān’s narration and the lack of the mention of the words هللا وبركة  this does not 
preclude its authenticity because the addition of a reliable narrator is acceptable.”   

Based on the above, it is difficult to conclude with certainty that the Prophet  advised the 
companions to read هللا وبركة هللا بسم . At the same time, there is a strong possibility that the 
Prophet  did instruct the companions to read this duʿāʾ. It would therefore be permissible 
to act on the ḥadīth and read this duʿāʾ. It is nevertheless worth noting that we were unable 
to locate any other ḥadīth or incident that makes reference to this duʿāʾ.   

This discussion leads on to ascertaining the duʿāʾs that have been narrated from the 
Prophet  and the companions.     

  

                                                           
1 The manuscript is downloadable from the following link: 
https://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/b/be/%D8%AA%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85
%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%83_%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A2_%D8%AE.pdf  

https://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/b/be/%D8%AA%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%83_%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A2_%D8%AE.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/b/be/%D8%AA%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%83_%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A2_%D8%AE.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/b/be/%D8%AA%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%83_%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A2_%D8%AE.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/b/be/%D8%AA%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%83_%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A2_%D8%AE.pdf
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Masnūn duʿāʾs before eating 

There are several narrations that mention the duʿāʾs before eating:  

(1) The most authentic of these narrations suggest that a person should read هللا بسم  before 
eating, and آخره آخره or بسم الّل  يف أ وهل وأ  if one forgets to recite the duʿāʾ and remembers بسم الّل  أ وهل وأ
whilst eating. This is clear from the following narrations and statements of scholars:  

كنت غالما يف جحر رسول هللا صیل هللا علیه  :( عن وهب بن كيسان أ نه مسع معر بن أ يب سلمة يقول٥۳۷٦) يخرج البخار ا  

، اي غالم مس هللا ولك بميینك ولك مما يلیك  :فقال يل رسول هللا صیل هللا علیه وسمل،  وسمل واكنت يدي تطيش يف الصحفة

 .مفا زالت تكل طعميت بعد

الطعام يف أ وهل ، ويف نقل ال جامع  : أ مجع العلامء عیل اس تحباب التسمیة عیل2: قال النووي(۲۲٥: ۹) قال احلافظ ابن جحر

ل فقد ذهب جامعة ا ىل وجوب ذكل ،  ن أ ريد ابلس تحباب أ نه راحج الفعل ، وا  ل ا  : ۹) وقالی  ، انت عیل الاس تحباب نظر، ا 

داود : املراد ابلتسمیة عیل الطعام قول بسم هللا يف ابتداء ال لك ، وأ رصح ما ورد يف صفة التسمیة ما أ خرجه أ بو (٥۲۱

ذا أ لك أ حدمك طعاما فلیقل بسم هللا ، فا ن نيس يف أ وهل فلیقل: بسم هللا يف  والرتمذي من طريق أ م لكثوم عن عائشة مرفوعا: ا 

آخره : لك من ال ذاكر، وهل شاهد من حديث أ مية بن خميش عند أ يب داود والنسايئ ، وأ ما قول النووي يف أ دب ال   3أ وهل وأ

،  معرفته ، وال فضل أ ن يقول بسم هللا الرمحن الرحمي ، فا ن قال بسم هللا كفاه وحصلت الس نة صفة التسمیة من أ مه ما ينبغي

آداب ال لك من ال حياء أ نه لو قال يف لك لقمة بسم هللا اكن  فمل أ ر ملا ادعاه من ال فضلیة دلیال خاصا ، وأ ما ما ذكره الغزايل يف أ

مع الثانیة بسم هللا الرمحن ومع الثالثة بسم هللا الرمحن الرحمي ، فمل أ ر حس نا ، وأ نه يس تحب أ ن يقول مع ال وىل بسم هللا و 

: ۸) ، وصنیع القسطالين ی لس تحباب ذكل دلیال ، والتكرار قد بني هو وهجه بقوهل حىت ل يشغهل ال لك عن ذكر هللا ، انت 

 .الغزايل ماموالتعقب عیل ال   ةالتسمی ةصف يف ر احلافظ ابن جحركما ذىل ا   ه( يدل عیل ميالن۲۱۱

 هحصحو  مهوغري( ۱۸۹٦۳محد )وا   (٦۷۲٥)ربی كال يف ( والنسايئ۳۷٦۸بوداود )ا   هخرجاحلافظ ا   هلیا  شار ا   يواحلديث اذل

اكن رسول هللا صیل هللا  :عن أ مية بن خميش واكن من أ حصاب رسول هللا صیل هللا علیه وسمل قال يبهواذل (۷۰۸۹ )مكاحلا

ل لقمة  آخره  :فلام رفعها ا ىل فيه قال، علیه وسمل جالسا ورجل يأ لك فمل يسم حىت مل يبق من طعامه ا  فضحك ، بسم هللا أ وهل وأ

 .4فلام ذكر امس هللا عز وجل اس تقاء ما يف بطنه، ما زال الش یطان يأ لك معه  :النيب صیل هللا علیه وسمل مث قال

                                                           
 (.۲۳۰صـ ) يذاكر للنووراجع ال    2
من طريق عبد هللا بن عبید بن  ووافقه اذلهيب (۷۰۸۷احلامك ) هحصحو  مهوغري( ۷۳۳٥۲محد )وا   (۸٥۱۸) ي( والرتمذ۷٦۳۷بو داود )خرجه ا  ا    3

 ( من طريق عبد هللا بن عبید بن معري عن عائشة. ۲٥۱۰٦محد )( وا  ۳۲٦٤خرجه ابن ماجه )م لكثوم عن عائشة ، وا  معري عن ا  
هللا عنه قال قال رسول هللا  ( عن جابر ريض۱٥صـ الثاین عرش من مش یخه البغدادية ) يف ي( وا بو الطاهر السلف۹۰۸ادلعاء ) يف خرج الطرباينا  و   4

اآخره ،  (: فلیذكر امس هللا يف٦۸٦۷ال وسط ) يف رواية الطرباين عیل الطعام فلیقرا  قل هو هللا ا حد ، ويف يا ن يسم صیل هللا علیه وسمل: من نيس

(: فلیقرا  قل هو هللا ٤٦۰) ( وابن الس ين۱۱٤: ۱۰) ةاحللی  يفنعمي  ( ورواية ا يب٥۲صـ ) يالطاهر السلف رواية ل يب ولیقرا : قل هو هللا ا حد ، ويف

 يوقال ابن اجلوز ر ،كمن ه( اب ن۲٦۲: ۳) يی  ، وجزم ابن عده انت ،  ثبوت هذا احلديث نظر (: يف۳٦٤: ۲زاد املعاد ) ذا فرغ ، قال ابن القمي يفا  ا حد 

( ۲۱٥: ۲) الالآىل   يف يالس یوط( و ۲۳۰ر )صـ اكال ذ يف يالنوو مالكر هظاو ی  ، (: حديث موضوع ، انت ۱٤۱)صـ  ( والفتين۳٤: ۳املوضوعات ) يف

 .هومل جيزم ب ها ىل عدم ثبوت (۲۲٦: ۱حتفة اذلاكرین ) يف مام الشواكينال   ومال،  اثبت ه( ا ن۲٥۸: ۲وابن عراق )
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ن رسول هللا صیل هللا علیه وسمل قال: ا ن الش یطان ا   هوفي،  هعن هللا ريض ة( حديثا عن حذيف۲۰۱۷مسمل )خرج وا  

 .يس تحل الطعام أ ن ل يذكر امس هللا علیه

(2) Some scholars are of the view that it is preferable to read الرحمي الرمحن هللا بسم . This is the view of 
the following scholars: 

• Imam Abū al-Layth Samarqandī al-Ḥanafī (d. 373/983). 
• Ḥāfiẓ Abū ʿUmar ibn ʿAbd al-Barr al-Mālikī (d. 463/1071). 
• Imam Abū Ḥāmid al-Gazālī al-Shāfiʿī (d. 505/1111). 
• Qāḍī ʿIyāḍ al-Mālikī (d. 544/1149). 
• Imam Nawawī al-Shāfiʿī (d. 676/1277) (as referred to above).  
• Imam Ibn Abī Jamarah al-Mālikī (d. 699/1299).  
• Shaykh al-Islām Ibn Taymiyah al-Ḥanbalī (d. 728/1328). 
• ʿAllāmah Tāj al-Dīn al-Fākihānī al-Mālikī (d. 734/1334).  
• ʿAllāmah Abū ʿAbd Allah al-Ubbī al-Mālikī (d. 827/1423-4). 
• ʿAllāmah Badr al-Dīn al-ʿAynī al-Ḥanafī (d. 855/1451).  
• Mullā ʿAlī al-Qārī al-Ḥanafī (d. 1014/1605). 
• ʿAllāmah Zarhūnī al-Mālikī (d. 1318/1900). 
• Shaykh Sharaf al-Ḥaq ʿAẓīmābādī (d. 1329/1911). 

However, many scholars are of the view that it is preferable to read هللا بسم . This is the view of 
the following scholars:  

• Imam Abū al-Ḥasan al-Shādhlī al-Mālikī (d. 656/1258). 
• ʿAllāmah Ibn al-Ḥāj al-Mālikī (d. 737/1336). 
• Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī al-Shāfiʿī (d. 852/1449).  
• Shaykh Zarrūq al-Mālikī (d. 899/1493).  
• ʿAllāmah Qasṭalānī al-Shāfiʿī (d. 923/1517).  
• ʿAllāmah Ibn ʿAllān al-Shāfiʿī (d. 1057/1647).  
• Muḥaddith al-ʿaṣr Shaykh Muḥammad Yūnus Jownpūrī al-Ḥanafī (b. 1355/1936 - ). 

This is also the general view of the Ḥanbalī scholars as mentioned by ʿAllāmah Ibn Mufliḥ 
(d. 763/1362). It also appears that the Ḥanafī scholars Imam Muḥammad ibn al-Ḥasan al-
Shaybānī (d. 189/805), ʿAllāmah Sarakhsī (d. ca. 490/1097) and ʿAllāmah Ibn ʿĀbidīn (d. 
1252/1836) are also inclined towards this duʿāʾ.  
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1. The basis of this view is that the words هللا بسم  are explicitly mentioned in the ṣaḥīḥ 
(sound) narration of Sunan al-Tirmidhī, Sunan Abū Dāwūd and other books, as cited 
above. There are also other narrations that support this.  

2. Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī (d. 852/1449) transmits a lengthy story of 73 
companions who ate food at the house of Abū Salamah and Umm Salamah . The 
narration states that the companions sat and said: هللا بسم .  

3. Similarly, there is a third narration that suggests that the Prophet  would read    
هللا بسم  when food was presented to him.  

4. There is also a fourth narration transmitted in Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān that has been cited 
above wherein the Prophet  advised the companions to read هللا بسم  although it has 
been mentioned that the narration has been narrated in brief.  

Thus, it is clear that this view seems stronger although there is no doubt that the Sunnah 
will be fulfilled by reading الرحمي الرمحن هللا بسم .     

، ویكفي من  ، وخريه ما اكن ادلاعي بنية ويقني ابل جابة : وادلعاء كثري ل حیىص(۳۸۷: ۸ر )اكالاس تذ قال ابن عبد الرب يف

آخره بسم هللا الرمحن الرحمي :ذكل قوهل يف أ ول الطعام ،  امحلد هلل رب العاملني اللهم ابرك لنا فامي رزقتنا وقنا عذاب النار :، ويف أ

(: وفيه ا شعار بأ ن س نة التسمیة حتصل بسم هللا ، وأ ما زايدة الرمحن الرحمي فهیي ۲۷۱۰: ۷) يالقار  وقال املال عيل،  ی انت 

ذا اعرتضه بعض احملدثني بأ نه  ، وقال  ی مل یر ل فضلیة ذكل دلیال خاصا ، انت أ مكل ، كام قاهل الغزايل والنووي وغريهام ، وا 

ن اكام ابلرمحن الرحمي ه، فان اتبع  ابمس هللا بقوهل ة: وحتصل الس ن(۱۳۱: ۷عیاض ) تبعا للقايض (۲۸: ۲۱) العیين افظاحل

: ۸الفروع ) ام يفك ةسالم ابن تميیوش یخ ال  ( ۱٦۸: ۱۲) يشارح البخار  وينه( والزر٥: ۲) الغزايل هواختار ،  ی حس نا ، انت 

 ام يفك ةمجر  يبابن ا  و ( ۳٤۳)صـ  بس تان العارفني ام يفك يبو اللیث السمرقندا   هوالفقي( ٤۸۰: ٥ربی )كوالفتاوی ال (۳٦٤

 يب( وال  ۳۸۲: ۲) عیل الرساةل ( ورشح ابن انيج۳۸۱: ۲لزروق ) رشح الرساةل ام يفك اينهك ( والفا۹۳: ٤النفوس ) ةجهب

تفصیل حسن  همالك يفتعقب عیل احلافظ ابن جحر ، و( و ۱۲۷: ۱۳صاحب عون املعبود ) هاختار  يو اذلهو ، ( ۳۳۲: ٥)

(: قال ال حصاب: يقول: بسم هللا ، ويف اخلرب املشهور: فلیقل ۳٦٤: ۸الفروع ) فلرياجع ، وقال ابن مفلح يف هغري  عند  يوجدل

آخره ، قال ش یخنا: ولو زاد: الرمحن  نه أ مكل ، خبالف اذلحب ، انت بسم هللا أ وهل وأ  حىكو  .ی الرحمي عند ال لك اكن حس نا ، فا 

 املذكور.  النووي قول (٣٤٦: ٢الشاه ويل هللا يف املسوى )

ابن  ةولعل العالم( ، ۱۲۸: ٥الفتوحات ) ابن عالن يف هلیا  ومال  ، هلیا   وميالن القسطالين م احلافظ ابن جحرالكتقدم  نكل

ذا قلت بسم هللا فارفع صوتك حىت تلقن من معك ، انت ۳٤۰: ٦قال )،  ىل الاقتصار عیل بسم هللاا  عابدین مال   ی  ،(: وا 

آخر ، (: وقد روينا احلديث بامتمه ۲۸۲: ۳۰املبسوط ) قال يف، ذا هيدل عیل  ذكلك مام الرسخيسوصنیع ال   زاد يف أ

ذا وضع  ذا فرغ يقول: امحلد هلل ، وهذه الزايدة مل يذكرها احلديث: فأ ما املؤمن فشكره ا  الطعام بني يديه أ ن يقول: بسم هللا ، وا 

، وحیمتل أ ن یكون هذا من الكم محمد ريض هللا عنه ،  أ هل احلديث يف كتهبم ، ومحمد ريض هللا عنه موثوق به فامي یروي

ذا وضع الطعام بني يدي  :هللا علیه وسمل أ نه قالوقد روي يف معین هذا عن رسول هللا صیل ،  ذكره بعد رواية احلديث ا 

ذا فرغ قال امحلد هلل حتاتت ذنوبه ولو اكنت مثل زبد البحر كام يتحات ورق الشجر ، انت   .ی املؤمن فقال بسم هللا ، وا 
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( ، ٤٦۱: ۲) عیل الرساةل هرشح يف يلالشاذ هواختار ،  ول تزيد عیل ذكل (: تقول ابمس هللا۲۸۲: ۲قال الش یخ زروق )و 

ن ۲۲۱: ۱املدخل ) ابن احلاج يف ةوقال العالم منا ورد بسم هللا وا  (: وكذكل ل يقول بسم هللا الرمحن الرحمي ل نه مل یرد ذكل وا 

 اكن ذكل حس نا ، وكذكل ينبغي أ ن ل يفعل ما قاهل بعضهم أ نه يقول يف أ ول لقمة بسم هللا ويف الثانیة بسم هللا الرمحن ويف

 .ی ، انت   الثالثة بسم هللا الرمحن الرحمي

صیل هللا علیه وسمل يده عیل القرص  وبسط النيب: هحديثا طويال وفي ه( وغري ۹) ةالعشاري ةالعرش  خرج احلافظ ابن جحر يفوا  

وفرق بني أ صابعه فقال : اي أ اب طلحة ، اذهب فادع من أ حصابنا عرشة ، فدعا بعرشة ، فقال هلم : اقعدوا ومسوا ولكوا من بني 

 5نداء ال زواج اج يفهالرساج الو  يات لیف ا يفا وخمرجهیهبطول  ةالرواي رت  كوقد ذاحلديث ، ، ، فقعدوا فقالوا : بسم هللا  يأ صابع

   .تزدد علام ه( فراجع۲٥)صـ 

( ۳۱٥۱: ٦) ةالصحاب ةمعرف بونعمي يف( وا  ٦۸۷۱)ربی كال يف والنسايئ (۲۳۱۸٤و  ۱۸۹۷۰و  ۱٦٥۹٥محد )خرج ا  وا  

وسمل عن عبد الرمحن بن جبري أ نه حدثه رجل خدم رسول هللا صیل هللا علیه  مه( وغري٤۲۰: ٦) ةسد الغابا   ثري يفوابن ال  

ذا قرب هل طعام يقول  :فا ذا فرغ من طعامه قال، بسم هللا  :مثان س نني أ و تسع س نني أ نه مسع النيب صیل هللا علیه وسمل ا 

ب الوابل الصي احلافظ ابن القمي يف هر كوذ،  أ طعمت وأ سقيت وأ غنيت وأ قنیت وهديت واجتبيت فكل امحلد عیل ما أ عطیت

 حسن ، وقال احلافظ ابن جحر هس نادا  (: ۲۳٦صـ ر )اكال ذ يف ي، قال النوو هوحصح (۳٦٥: ۲( وزاد املعاد )۱۲۷)صـ 

 .(۱٥٤: ٥) ابن عالن هقر وا  ،  حصیح هس نادا  : (٥۸۱: ۹)

(3) Imam Aḥmad (d. 241/855), Imam Abū Nuʿaym (d. 430/1038), Imam Ibn Abī Shaybah (d. 
235/849) and Imam Bayhaqī (d. 458/1066) narrate that the companion ʿAlī  encouraged 
reading the following duʿāʾ:  رزقتنا فامي لنا ابرك اللهم هللا بسم    

 يواملز  (۷۰: ۱) ةاحللی  يفبونعمي وا  ( ۲۳٥ادلعاء ) يف والطرباين( ۱۲۰۷) ةفضائل الصحاب( و ۱۳۱۳املس ند ) محد يفخرج ا  ا  

هل تدري ما حق الطعام؟ قال:  أ عبد ،: اي ابن يل عيل بن أ يب طالب عن ابن أ عبد قال: قال( ۳۲۲: ۲۰امل )كذيب الهت يف

ذا فرغت؟ قال:  اللهم ابرك لنا فامي رزقتنا هللاقلت: وما حقه اي ابن أ يب طالب؟ قال: تقول: بسم  ، قال: وتدري ما شكره ا 

و  ۲٤٥۰۹) ةشيب يبابن ا   هخرجوا  ، احلديث ىل اآخر ا  مث قال ، قلت: وما شكره؟ قال: تقول: امحلد هلل اذلي أ طعمنا وسقاان ، 

مبعروف ، (: ابن أ عبد قال ابن املديين: ليس ۷۹۰۱) يیمثه قال ال ( خمترصا ، ٥٦٤۰میان )شعب ال   يف يق( والبهی۲۹٥٦٤

  .وبقية رجاهل ثقات

The narrators of this ḥadīth are all trustworthy except one which is why this narration is 
weak. It is also worth noting that ʿAllāmah Ibn ʿAbd al-Barr (d. 463/1071) and other scholars 
have preferred the duʿāʾ رزقتنا فامي لنا ابرك اللهم  to be read after food as clear from his quote 

                                                           
5 https://nawadir.org/2015/04/14/addressing-the-husband-with-his-name/  

https://nawadir.org/2015/04/14/addressing-the-husband-with-his-name/
https://nawadir.org/2015/04/14/addressing-the-husband-with-his-name/


 صفة التسمية على الطعام وحتقيق األلفاظ املشهورة بسم اهلل وعلى بركة اهلل

~ 11 ~ 
 

above. Perhaps, this is also in accordance with the duʿāʾs of seeking blessings after drinking 
milk and eating food.6  

(4) Imam Ibn al-Sunnī (d. 364/975) and others relate a similar duʿāʾ with the two sections of 
the aforementioned duʿāʾ in the reverse order and the addition of النار عذاب وقنا . However, this 
narration is extremely weak. The narration mentions that the Prophet  would read the 
following duʿāʾ: هللا ابمس النار عذاب وقنا رزقتنا فامي لنا ابرك اللهم   

( من طريق محمد ٤۲۸: ۷مل )اكال يف يوابن عد (۸۸۸ادلعاء ) يف ( والطرباين٤٥۷) معل الیوم واللیةل يف خرج ابن الس ينوا  

 ن يقول يفاك هوسمل ا ن هعلی صیل هللا بن معرو عن النيب عبد هللا هعن جد هعن معرو بن شعیب عن ا بیبن أ يب الزعزیعة 

ىل ابن ا   هوعزا( ۲۲۸صـ ر )اكذال   يف يالنوو هر ك، وذ : اللهم ابرك لنا فامي رزقتنا وقنا عذاب النار ابمس هللاهلیا  ذا قربت ا  الطعام 

 .الس ين

ذا ه: يب(: قال ا  ٤۰۱: ٤العلل ) حامت يف يبقال ابن ا  و ی  ، ( عن ابن جحر: حديث غريب ، انت ۱۱۸: ٥  ابن عالن )كح

 (: محمد بن أ يب۲۸۹: ۲اجملروحني ) وقال ابن حبان يف،  ر احلديثكمن هل يش تغل ب ةعزیعلز ا يب، وابن ا   ءحديث ليس بيش

،  ی املوضوعات ، انت  ي، روى عنه أ هل العراق ، دجال من ادلجاجةل اكن یرو امللیح الريق الزعزیعة ش یخ یروى عن أ يب

  .ر احلديث جداك: من(۸۸: ۱بري )ك التارخی ال  يف يقال البخار و 

(5) There is an extremely weak and perhaps unfounded narration mentioned by Ḥāfiẓ Ibn 
Ḥajar (d. 852/1449) and ʿAllāmah Ibn al-Athīr (d. 630/1233). The narration mentions the 
following duʿāʾ: يشء امسه مع يرض ل اذلي هللا بسم والسامء ال رض رب هللا بسم ال سامء خري هللا بسم  

أ م محمد ال نصارية: جاء عهنا  ةترمج ( يف۳۸۲: ۷) ةا سد الغاب يف( تبعا لبن الثري ٤۷۲: ۸) ةصابال   ر احلافظ ابن جحر يفكذ

وهو حفص بن سلامين القارئ أ حد الضعفاء يف احلديث عن معر بن  7حديث أ خرجه أ بو موىس من طريق حفص بن أ يب داود

سمل يقول: من قال عند صیل هللا علیه و مسعت رسول هللا  عن أ م محمد ال نصارية قالت 9عن عبید هللا بن أ يب احلبحاب 8ذر

                                                           
اللهم ابرك لنا فيه وأ طعمنا خريا منه ، ومن سقاه هللا لبنا فلیقل: اللهم ابرك لنا فيه قال رسول هللا صیل هللا علیه وسمل: من أ طعمه هللا الطعام فلیقل:   6

وابن ماجه  (۳۷۳۰بوداود )خرجه ا  وزدان منه ، وقال رسول هللا صیل هللا علیه وسمل: ليس يشء جيزئ ماكن الطعام والرشاب غري اللنب ، احلديث ، ا  

 .هوحس ن( ۳٤٥٥والرتمذي ) (۳۳۲۲)
ل وكیع ، وقال عنه أ محد بن حنبل يف رواية: ما به بأ س ، وضعفه يف رواية أ خرى ءسدي صاحب القرابو معر ال  بن سلامين ا   حفصهو   7 ة ، مل يوثقه ا 

الرواية عنه (: ثبت يف القراءة واحلروف واه يف احلديث ، وقال ابن همدي: وهللا ما حتل ۱۷۹: ۱مثل ابيق احملدثني ، قال اذلهيب يف املغين يف الضعفاء )

بوحامت: ل یكتب حديثه وهو ضعیف احلديث ل يصدق مرتوك (: تركوه ، قال ا  ۳٦۳: ۲قال البخاري يف التارخی الكبري )و ، قال ابن معني: ليس بثقة ، 

ع ، قال ابن احلديث ، وقال النسايئ: مرتوك ، وقال ابن حبان: اكن يقلب ال سانید ویرفع املراس یل واكن يأ خذ كتب الناس فينسخها ویروهيا من غري سام

( ، وقد ۱۷۳: ۳( واجلرح والتعديل )۳٥٤: ۲( و هتذيب التذيب )۱۰: ۷ل )ة ، انظر ترمجته يف هتذيب الكامءمامته يف القراا  جحر: مرتوك احلديث مع 

رواايته الش یخ عبد هللا بن سعاف اللحیاين يف دراس ته املسم  بـ أ حاديث ال مام املقرئ حفص بن سلامين ال سدي الكويف املتوىف س نة  حولش بع الالكم ا  

 هـ( دراسة وخترجيا. ۱۸۰)
ل حیتج حبديثه ،  مرجئااهلمداين أ بو ذر ، وثقه حیىي القطان وابن معني والعجيل وابن حبان ، وقال أ بو حامت: صدوق واكن هو معر بن ذر بن عبد هللا   8

 (.۳۳٤: ۲۱( وهتذيب الكامل )۱۰۷: ٦( واجلرح والتعديل )۱٦٥: ۲معرفة الثقات ) وقال احلافظ ابن جحر: ثقة ريم ابل رجاء ، انظر ترمجته يف
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مطعمه ومرشبه: بسم هللا خري ال سامء بسم هللا رب ال رض والسامء بسم هللا اذلي ل يرض مع امسه يشء مل يرضه ما أ لك 

  .ی ب ، انت ورش

(6) As discussed above, there is a possibility that the Prophet  advised the companions on 
one occasion to read the following duʿāʾ هللا وبركة هللا بسم .  

Ruling on reading هللا وبركة هللا بسم  or هللا بركة وعیل هللا بسم  

By reading هللا وبركة هللا بسم   or  هللا بركة وعیل هللا بسم  or any of the duʿās cited above or any other form of 
Tasmiyah, the Sunnah of invoking Allah’s name will be achieved and one will benefit from 
the divine blessings. This is established from the authentic narrations that refer to taking 
Allah’s name or remembering Allah generally without any reference to specific words. This 
is further evident from the difference of opinion outlined above. If the words were indeed 
fixed as Shaykh Nāṣir al-Dīn al-Albānī (d. 1420/1999) suggests then the scholars would not 
have debated whether it is preferable and more virtuous to read هللا بسم  or الرحمي الرمحن هللا بسم . 
Shaykh Albānī suggests that it is not permissible to add anything to هللا بسم . This view 
contradicts with the view of the majority of scholars and contradicts the Prophetic 
statements.  

ن رسول هللا ا   هاحلافظ ابن جحر ، ولفظ هر كذ يا احلديث اذلعهن هللا ريض ةعن عائشبس ند حصیح ( ۳۷٦۷بوداود )خرج ا  وا  

ذا أ لك  أ حدمك فلیذكر امس هللا تعاىل ، فا ن نيس أ ن يذكر امس هللا تعاىل يف أ وهل فلیقل بسم هللا أ وهل صیل هللا علیه وسمل قال: ا 

آخره ، قال املال عيل (: وفيه ا شعار بأ ن مطلق اذلكر هلل اكف يف ابتداء ال لك ، ولكن البسمةل أ فضل ، ۲۷۱۱: ۷) يالقار  وأ

هل ا ل هللا ، أ و امحلد هلل ، أ و هل ا ل هللا يصري مقامي للس نة يف أ ول الوضوء ، فكذا يف أ ول  ففي احملیط: لو قال: ل ا  أ شهد أ ن ل ا 

آكد ، بل قال بعضهم بوجوهبام ، وقيل بكوهنا رشطا ، انت  ما ما قال الش یخ انرص ی  ، وا  ال لك ، ل ن التسمیة يف أ ول الوضوء أ

آراء حاديثال  ال يوافق ف سم هللاعیل ب  ة( بعدم جواز الزايد۳٤۳: ۱السلسةل الصحیحة ) يف لباينادلین ال   احملققني  ول ا

 .(۱۲۷: ۱۳، وراجع عون املعبود ) ور العلامءهومج 

However, there are several points worth noting: 

• It is preferable to read هللا بسم  or الرحمي الرمحن هللا بسم  according to the majority of scholars. Of 
this, reading هللا بسم  is the preferred opinion based on the four reasons cited above.  

• One should not regard the specific words هللا بركة وعیل هللا بسم  as the Prophetic supplication 
or words that are established from a ḥadīth. In fact, it is preferable to avoid reading 

هللا بركة وعیل هللا بسم  and preferable to adopt the words used by the Prophet . This not 
                                                                                                                                                                                     

 .علیهقف مل ا    9
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least because many people regard these words as Sunnah. In addition, Ḥāfiẓ Ibn 
Ḥajar (d. 852/1449) and others explain that it is necessary to protect the words of 
the different supplications and words of remembering Allah because they possess 
unique characteristics and benefits. The famous muḥaddith, Mawlānā Rashīd 
Aḥmad Gangohī (d. 1323/1905) explains that a person’s duʿāʾ is more likely to be 
accepted if he supplicates with the words used by the Prophet .  

• It is permissible to read هللا وبركة هللا بسم  but one should be aware of the uncertainty 
highlighted above and as such take care in attributing this duʿāʾ to the Prophet .     

ذا أ تيت  :( عن الرباء بن عازب ريض هللا عهنام قال قال يل رسول هللا صیل هللا علیه وسمل٦۳۱۱) يخرج البخار وا   ا 

لیك وأ جلأ ت  :وقل، مث اضطجع عیل شقك ال مین ، مضجعك فتوضأ  وضوءك للصالة  لیك وفوضت أ مري ا  اللهم أ سلمت نفيس ا 

آمنت بكتابك اذلي أ نزلت وبنبيك اذلي أ رسلت  لیك أ ل ا  لیك ل ملجأ  ول منجا منك ا  لیك رهبة ورغبة ا  فا ن مت ، ظهري ا 

آخر ما تقول  ، قال ل وبنبيك اذلي أ رسلت  :قال، وبرسوكل اذلي أ رسلت  :فقلت أ س تذكرهن، مت عیل الفطرة فاجعلهن أ

: وأ وىل ما قيل يف احلمكة يف رده صیل هللا علیه وسمل عیل من قال الرسول بدل النيب أ ن أ لفاظ (۱۱۲: ۱۱) احلافظ ابن جحر

ال ذاكر توقيفية ولها خصائص وأ رسار ل يدخلها القياس ، فتجب احملافظة عیل اللفظ اذلي وردت به ، وهذا اختیار املازري ، 

لیه هبذه اللكامت فيتعني أ داؤها قال: فيقترص فيه عیل اللفظ الوا رد حبروفه ، وقد يتعلق اجلزاء بتكل احلروف ، ولعهل أ وىح ا 

 ةمكا ينابیع احلهنالسالم ل   هعلی هلب: امنا مل تبدل الفاظه(: قال امل ۳٦٥: ۱) يرشح البخار  ی  ، وقال ابن بطال يفحبروفها ، انت 

ی  ، السالم ، انت  ها علیعطهیا   اليت ةالبالغ يف ةايالهن ةسقطت فائد هم غري الكب ةمالكن يعرب عن م ، فلو جوز ا  لكوجوامع ال

 صیل هللا ا النيبدعا هب اليت ةن الصیغل   ذكل همنا رد علیا  (: و ۳۳۷: ٤) يب ادلر كوكال يف يهمحد اجلنجووقال الش یخ رش ید ا  

 خی(: قال ش یخ املشا۱۸٤: ۳) يزن املتوار كال ی  ، ويفانت ن ادلعاء مس تجااب مبا شاء ، اكن ا  ، و  ةجابىل ال  ا  قرب وسمل ا   هعلی

رسار ليس ا   هن مرادفا ، وفياكن ا  ا ، ول يبدل لفظ بلفظ و خصوصیاهت ةجيب مراعا ةدعیلفاظ ال  ن ا  ىل ا  ا   ةشار ا   ه: وفيهترامج يف

 .ی ا ، انت هر كذا موضع ذه

 ابن قال،  هللا رسول عیل والسالم هلل امحلد :فقال معر ابن جنب ا ىل عطس رجال أ ن انفع عن( ۲۷۳۸) يوا خرج الرتمذ

 امحلد نقول أ ن علمنا،  وسمل علیه هللا صیل هللا رسول علمنا هكذا وليس،  هللا رسول عیل والسالم هلل امحلد أ قول وأ ان :معر

( وقال: ۷٦۹۱، ورواہ احلامك ) الربیع بن زايد حديث من ا ل نعرفه ل غريب حديث هذا :عيىس أ بو قال،  حال لك عیل هلل

 .(۸۸۸٤شعب ال میان ) يف يقالبهی ه، وتردد في يبهاذل هحديث حصیح ال س ناد غريب ، وا قر 
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Conclusion 

In conclusion, we have been unable to locate any ḥadīth that indicates that the Prophet  
recommended هللا بركة وعیل هللا بسم  to be read before eating food. Whilst one would fulfil the 
Sunnah of invoking Allah’s name by reading it, one should not regard the specific wording 
as a Prophetic supplication, and adopt the words used by the Prophet  instead, as this is 
more virtuous and beneficial. It is therefore advisable to read هللا بسم  before eating as this is 
the duʿāʾ the Prophet  would read and advise the companions to read. This is the most 
authentic duʿāʾ. One may also read the words الرحمي الرمحن هللا بسم  in accordance with the view of 
many scholars. It is also permissible to read another duʿāʾ هللا وبركة هللا بسم  although it is not 
certain that this duʿāʾ was read or recommended by the Prophet .  

Allah knows best 
Yusuf Shabbir  
13 Ramaḍān 1436 / 30 June 2015 
Checked and approved by: Mufti Shabbir Ahmad Sahib 
www.nawadir.org 

Addendum 
The following narration in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (6140) affirms that هللا بسم  is the duʿāʾ that was 
read by Abū Bakr al-Ṣiddīq  (d. 13/634): 

ين أ ضیافك دونك :الرمحن لعبد فقال رهطا تضیف بكر أ اب أ ن عهنام هللا ريض بكر أ يب بن الرمحن عبد ( عن٦۱٤۰ا خرج البخاري )  فا 

ىل منطلق  أ ین :فقالوا،  اطعموا :فقال،  عنده مبا فأ اتمه الرمحن عبد فانطلق،  أ يجء أ ن قبل قرامه من فافرغ وسمل علیه هللا صیل النيب ا 

آلكني حنن ما :قالوا،  اطعموا :قال،  مزنلنا رب نه قرامك عنا اقبلوا :قال،  مزنلنا رب جييء حىت بأ ن فا   فأ بوا،  منه لنلقني تطعموا ومل جاء ا 

 الرمحن عبد اي :قال مث،  فسكت،  الرمحن عبد اي :فقال،  فأ خربوه،  صنعمت ما :فقال،  عنه تنحیت جاء فلام،  عيل جيد أ نه فعرفت، 

ن علیك أ قسمت غنرث اي :فقال،  فسكت،  ،  به أ اتان صدق :فقالوا،  أ ضیافك سل :فقلت خفرجت،  جئت ملا صويت تسمع كنت ا 

منا :قال  ل مل أ نمت ما ويلمك،  اكللیةل الرش يف أ ر مل :قال،  تطعمه حىت نطعمه ل وهللا :الآخرون فقال،  اللیةل أ طعمه ل وهللا انتظرمتوين فا 

 .وأ لكوا فأ لك،  للش یطان ال وىل،  هللا ابمس :فقال،  يده فوضع جفاءه،  طعامك هات،  قرامك عنا تقبلون

Allah knows best 
Yusuf Shabbir  
28 Jumādā al-Thāniyah 1438 / 27 March 2017 
www.nawadir.org      
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Addendum 2 
Dār al-Minhāj al-Qawīm has recently published al-Mustadrak based on a comprehensive 
analysis of eight manuscripts of the book. The ḥadīth pertaining to هللا وبركة هللا بسم  is in volume 
8, p.278, ḥadīth number 7303. The ḥadīth uses the word فلكوا and the researchers have not 
mentioned an alternative version in the footnotes, which is their standard practice. This 
affirms that the narration of al-Mustadrak uses the word فلكوا. The version was published in 
2018.  

Allah knows best 
Yusuf Shabbir  
8 Ramaḍān 1439 / 24 May 2018 

Addendum 3 
The great Mālikī ḥadīth expert, saint and jurist Qāḍī Abū Bakr ibn al-ʿArabī (d. 543/1148) 
mentions that a person should read هللا بسم  before eating. 

آداب ال لك: ال ١/١٥٠قال القايض أ بو بكر بن العريب يف رساج املريدین ) تاسع عرش أ ن يقول بلسانه: بسم هللا، انتی . ( يف ذكر أ    

Allah knows best 
Yusuf Shabbir  
16 Rajab 1440 / 22 March 2019 


