بسم هللا الرحمن الرحٌم
سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً"
جواب سإال

هل البسملة جزء من سورة الفاتحة؟
إلى بكر ساعد
السؤال:
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ومغفرته ..أسؤل هللا أن ٌوفقكم لكل خٌر إنه ولً ذلك.
سإالً هو :إذا كان العلماء أجمعوا على أن من أنكر أن تكون البسملة آٌة من الفاتحة لم ٌكفر ألنها ثبتت باآلحاد
ال بالتواتر ..فكٌف تكون رقما فً بعض المصاحف فً أول الفاتحة الٌوم؟ ! ومتى دخلت كآٌة على الفاتحة؟ ! وهل
الفاتحة  ٧آٌات أم  ٙدون البسملة فقد اختلفت المصاحف فً ترقٌم الفاتحة؟ ! وهل هذا ٌتعارض مع حفظ هللا للقرآن
الكرٌم؟ ! وما موقف الدولة اإلسالمٌة القادمة إن شاء هللا من وجود ما هو غٌر متواتر فً المصحف كالبسملة والدعاء
فً آخر المصحف؟!
وبارك هللا فٌكم
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
لقد سبق أن أجبنا سإا ا
ال حول البسملة فً ٕٔ ربٌع اآلخر ٕٖٗٔهـ ٕٓٔٔ/ٖ/ٕٙ -م وجاء فٌه ما ٌلً:
ٌِم﴾.
[بالنسبة للبسملة فهً من القرآن الكرٌم كجزء من آٌة النمل ﴿إِ َّنه مِن سلٌَ َمانَ َوإِ َّنه بِس ِم َّ ِ
الرح َم ِن َّ
ّللا َّ
الرح ِ
وأما فً أول الفاتحة أو أوائل السور فمختلف فٌها من كونها آٌة من السورة أو هً مجرد فصل بٌن السور...
وهذا االختالف ال ٌضر ألن الفرٌقٌن ٌُقرّ ون بؤنها من القرآن فً سورة النمل ،واالختالف هو فً وضعها أول السور
ما عدا التوبة ،أهً آٌة فً أوائل السور أم آٌة فً أول الفاتحة ،أم لٌست آٌة ال فً أوائل السور وال فً أوائل
الفاتحة ...فما دام الجمٌع ٌقر بؤنها آٌة من القرآن فً سورة النمل ،فاالختالف بشؤنها فً أوائل السور ال ٌإثر إال فً
قراءتها فً الصالة أول الفاتحة أو أوائل السور ،جهراا أو سراا ،أو عدم قراءتها ،وفق األحكام الشرعٌة المستنبطة من
المجتهدٌن ].انتهى.
وزٌادة فً التوضٌح ولإلجابة على سائر األمور فً سؤالك أذكر األمور التالٌة:
ٔ -جاء فً الشخصٌة  -الجزء األول  -ص [ ٔٙٓ-ٔ٘1وقد كان جبرٌل ٌقرأ جمٌع ما نزل من القرآن على
الرسول ﷺ مرة فً كل سنة .وفً السنة التً توفً فٌها رسول هللا قرأ جبرٌل القرآن كله على الرسول مرتٌن .عن
س َنة َم َّرة
ارضنًِ القرآنَ كل َّ َ
عائشة رضً هللا عنها عن فاطمة علٌها السالم« :أَ َ
س َّر إِلَ ًَّ ال َّن ِبً ﷺ إِنَّ ِ
جب ِرٌل َ َكانَ ٌ َع ِ
ض َر أَ َجلًِ» أخرجه البخاري ،وعن أبً هرٌرة قالَ « :كانَ ٌَع ِرض َعلَى
ضنًِ ال َعا َم َم َّر َتٌ ِن َو َل أ َراه إِ َّل َح َ
ار َ
َوإِ َّنه َع َ
ض فٌِ ِه» أخرجه البخاري.
ض َعلٌَ ِه َم َّر َتٌ ِن فًِ ال َع ِام الَّذِي ق ِب َ
ال َّن ِبً ﷺ القرآنَ كل َّ َعام َم َّرة َف َع َر َ
فعرض جبرٌل القرآن على الرسول كل عام مرة معناه عرض ترتٌب آٌاته بالنسبة لبعضها ،وترتٌب آٌاته فً
سورها ،ألن عرض الكتاب معناه عرض جمله وكلماته وترتٌبه ،وعرضه مرتٌن فً العام الذي توفً فٌه الرسول،
معناه كذلك عرض ترتٌب آٌاته بالنسبة لبعضها .وترتٌب آٌاته فً سورها ،وٌمكن أن ٌفهم كذلك من الحدٌث عرض
ترتٌب سوره بالنسبة لبعضها .إال أنه وردت أحادٌث صحٌحة أخرى صرٌحة فً ترتٌب اآلٌات؛ فإنها تنص على
ضعوا َه ِذ ِه اآل ٌَا ِ
ضعوا
ور ِة َك َذا َبعدَ آ ٌَ ِة َك َذا»َ « ،
ت فًِ س َ
ترتٌب اآلٌات بالنسبة لبعضها وترتٌب اآلٌات فً سورهاَ « :
هَؤ َلءِ اآل ٌَا ِ
ور ِة الَّتًِ ٌذ َكر فٌِ َها َك َذا َو َك َذا» .وكانت السورة تختم وٌبدأ بسورة غٌرها بتوقٌف من هللا بواسطة
ت فًِ الس َ
ٌِم» وفً رواٌة:
ور ِة َح َّتى ٌَن ِزل َ ِبس ِم َّ ِ
الرح َم ِن َّ
ّللا َّ
جبرٌل .عن ابن عباس قالَ « :كانَ ال َّنبًِ ﷺ َل ٌَعلَم َخت َم الس َ
الرح ِ
ضت» سنن البٌهقً وأبً داود .فهذا كله ٌدل قطعاا على
« َفإِ َذا َن َزلَت ِبس ِم َّ ِ
ور َة َق ِد ان َق َ
ٌِم َعلِموا أَنَّ الس َ
الرح َم ِن َّ
ّللا َّ
الرح ِ

أن ترتٌب اآلٌات فً سورها وشكل السور بعدد آٌاتها ووضعها ،كل ذلك توقٌفً من هللا تعالى .وعلى ذلك نقلته األُمة
عن نبٌها ﷺ وثبت ذلك تواتراا]......
ٕ -عندما اعتمد الصحابة رضوان هللا علٌهم مصحف عثمان أثبتوا فٌه البسملة فً أول الفاتحة وفً أوائل سائر
السور باستثناء سورة براءة ،ولكن لم ٌكن واضحا ا إن كان ذلك ٌعنً أن البسملة هً آٌة من كل سورة من السور التً
أثبتوا البسملة فً أوائلها ،أي الفاتحة وسائر السور سوى براءة ،أو أن البسملة هً للفصل بٌن السور ،ولذلك حصل
اختالف بٌن العلماء فً كون البسملة آٌة من الفاتحة وفً كونها آٌة من سائر السور ...ومع هذا االختالف فكلهم
ٌقرون بؤن البسملة مثبتة كتابة فً المصحف الذي أجمع علٌه الصحابة الكرام فً أول الفاتحة وفً أوائل سائر السور
سوى سورة براءة ،فالبسملة لم ٌدخلها المسلمون الحقا ا فً أوائل السور وال فً أول الفاتحة ،بل هً ثابتة فً مصحف
عثمان فً أول الفاتحة وفً أوائل السور سوى براءة ،وذلك بإجماع الصحابة واتفاقهم رضً هللا عنهم أجمعٌن.
ٖ -جاء فً كتاب السٌوطً (اإلتقان فً علوم القرآن ٔ:)ٕٖٗ /
ْ
ونَ .و َقا َل ْال َح َسنُ َ :ث َمان
س ْال َباقُ َ
ون ﴿أَن َعمتَ َعلٌَ ِهم﴾ َو َع َك َ
[ال َفات َِح ُةْ :ال ُج ْمهُو ُر َسبْع َف َعد ْال ُكوفًِ َو ْال َم ِّكً ْال َبسْ َملَ َة ُد َ
ض ُه ْم سِ ت َفلَ ْم ٌُعِد ُه َما َو َ
آخ ُر تِسْ ع َف َعد ُه َما َو﴿ :إِ ٌَّا َك َنعبد﴾َ .و ٌُ َقوِّ ي ْاألَو َل َما أَ ْخ َر َج ُه أَحْ َم ُد َوأَبُو دَ اوُ دَ
َف َعد ُه َما َو َبعْ ُ
ٌِم *
ان ٌَ ْق َرأ ُِ ﴿ :بس ِم َّ ِ
ارقُ ْطنًِ َو َغ ٌْ ُر ُه ْم َعنْ أ ُ ِّم َسلَ َم َة أَن الن ِبً ﷺ َك َ
َوال ِّترْ ِمذِي َوابْنُ ُخ َز ٌْ َم َة َو ْال َحا ِك ُم َوالد َ
الرح َم ِن َّ
ّللا َّ
الرح ِ
ٌن * إِ ٌَّا َك َنعبد َوإِ ٌَّا َك َنس َتعٌِن * اه ِد َنا الص َر َ
اط المس َتقٌِ َم *
ال َحمد ِ َّ ِ
الرح َم ِن َّ
لِل َرب ال َعالَمٌِنَ * َّ
ٌِم * َمالِكِ ٌَو ِم الد ِ
الرح ِ
صِ َر َ
اط ا َّلذٌِنَ أَن َعمتَ َع َلٌ ِهم َغٌ ِر ال َمغضو ِ
الضالٌنَ ﴾ ،فقطعها آ ٌَ اة آ ٌَ اة َو َعد َها َعد ْاألَعْ َرابَِ ،و َعدِ ﴿ :بس ِم
ب َع َلٌ ِهم َول
َّ
صحٌِح َعنْ َع ْب ِد َخٌْرَ ،قا َلُ :س ِئ َل َعلًِ َع ِن السب ِْع
َّ ِ
ارقُ ْطنًِ ِب َس َند َ
ٌِم﴾ آ ٌَ اة َولَ ْم ٌَعُدَ ﴿ :علٌَ ِهم﴾َ .وأَ ْخ َر َج الد َ
الرح َم ِن َّ
ّللا َّ
الرح ِ
ٌِم﴾ آ ٌَة ].انتهى.
ًِ سِ ت آ ٌَات َف َقا َلِ ﴿ :بس ِم َّ ِ
ْال َم َثانًَِ ،ف َقا َل﴿ :ال َحمد ِ َّ ِ
لِل َرب ال َعالَمٌِنَ ﴾ َفقٌِ َل لَ ُه ِإن َما ه َ
الرح َم ِن َّ
ّللا َّ
الرح ِ
وهذا ٌعنً أن االختالف فً موضوع البسملة من حٌث كونها آٌة ...إلخ ٌقع فً باب االجتهاد بؤدلة صحٌحة عند
المجتهدٌن ،وأتباع المجتهدٌن المعتبرٌن ،هو أمر مشروع...
ٗ -إن ما أدخل على المصحف من التنقٌط والحركات ووضع عالمات للوقف وألحكام الترتٌل ...إلخ ،أو ما
وضع فً بعض المصاحف فً آخرها من أدعٌة أو على الهوامش من تفسٌر وشروح ...كل ذلك ال ٌإثر فً اختالط
القرآن بغٌره ،فقد اعتنى المسلمون بالقرآن عناٌة كبٌرة وحفظه المالٌٌن منهم ،وتواترت نصوصه ،فصار من غٌر
الوارد أن ٌختلط بغٌره وٌشتبه على الناس ،لذلك فإن المسلمٌن منذ مئات السنٌن أدخلوا على المصاحف بعض األمور
التً تساعد فً قراءة القرآن كالنقاط والحركات وغٌرها ولم ٌإثر ذلك على نص القرآن الكرٌم ...لذلك فإن دولة
الخالفة ال تمنع وجود هذه الحركات وعالمات الوقف ...فً المصاحف.
والخالصة :أن حدوث اختالف فً االجتهاد بالنسبة للبسملة أنها آٌة من الفاتحة أو لٌست آٌة ،أو أن الفاتحة عدد
آٌاتها  ٙأو  ...٧أو كونها تقرأ سراا أو جهراا ...فكل ذلك ال ٌإثر فً حفظ هللا سبحانه للقرآن الكرٌم ،فهً آٌة من
القرآن فً سورة النمل ،والقرآن مجموع فً مصحف واحد منذ عهد الخلفاء الراشدٌن رضً هللا عنهم كما كتب بٌن
ٌدي الرسول ﷺ وكما قرأوه عن رسول هللا ﷺ ،وصدق هللا العظٌم﴿ :إِ َّنا َنحن َن َّزل َنا الذك َر َوإِ َّنا لَه لَ َحافِظونَ ﴾.
آمل أن ٌكون فً هذا الكفاٌة وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 ٕٙذو القعدة ٖٗٗٔهـ
الموافق ٕٕٕٕ٘ٓ/ٓٙ/م
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/578580240496016

موقع حزب التحرٌر
www.hizb- ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمً المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جرٌدة الراٌة

موقع إعالمٌات حزب التحرٌر

موقع الخالفة

www.alraiah.net

www.htmedia.info

www.khilafah.net

