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 المقدمة
الحمدهلل رب العالمٌن، نحمده ونستعٌنه ونستغفره ونتوب الٌه، وأشهد ان ال اله اال هللا وحده       

ال شرٌن له، وأشهد ان دمحما عبده ورسوله، سٌد المرسلٌن، وإمام المتمٌن، وعلى آله وصحبه 

الى ٌوم الدٌن، احمده على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد لدرته، فمد رضً  ومن تبعه باحسان

بالحمد شكرا بجزٌل نعمته، وجلٌل االئه، وجعله مفتاح رحمته، وكفاء نعمته، وأخرى دعوى 

ب َسيَٰ ﴿اهل جنته، كما اخبر هللا فً كتابه:  َٖ ٌۡ فِٞ ُٖ ُ رَِحَّٞز َٗ  ٌَّ ُٖ ََْل ٱىيَّ ب ُسۡجَحٰ َٖ ٌۡ فِٞ ُٖ ٰى َ٘ ٌۡ دَۡػ ُٖ ٰى َ٘ َءاِخُش دَۡػ َٗ  ٞۚ ٌ

 َِ ٞ َِ يَ ِ َسّةِ ٱۡىؼَٰ ذُ ّلِِلَّ َۡ ُِ ٱۡىَح ، موضوع بحثً هو عن لراءة الفاتحة فً الصالة، فالمسلمون ٔ﴾ٓٔأَ

بحاجة لمعرفة عظمة هذه السورة من بٌن سور المرآن الكرٌم، وبٌان الفوائد العظٌمة التً 

ة التً ال تص  الصالة إال بها، لهذا تناولتها هذه السورة، وهً اهم ركن من أركان الصال

 اخترت عنوان بحثً )حكم لراءة الفاتحة فً الصالة(.

 شًء ٌنالنً أن عسى بركبه،  وألتحك الجلٌل، العمل هذا أسلن أن فً رغبت هذا أجل من      

 .وجل عز هللا عند العظٌم الثواب من

 دراستها على ألتصر أن إلى ذلن دفعنً كبٌر، وفضل عظٌم، شأن لها الفاتحة سورة كانت ولما

 وٌحفظها وثٌما، ارتباطا مسلم ل ن بحٌاة ترتبط إنها حٌث الكرٌم، المرآن سور بٌن من وتفسٌرها

 واألمراض الخلل نواحً تعالج وهً.. ورجاال ونساء وجاه، وعالمة وكبٌرا، صغٌرة إنسان كل

 الكرٌم المرآن معانً تضمنت لد وجازتها و لصرها على وهً المسلمٌن، والع فً المنتشرة

 والعبادة العمٌدة أمور تناولت حٌث غنٌة، ومعلومات أساسٌة، لضاٌا على واشتملت كله،

 .ذلن وغٌر واألخالق والتشرٌع

 الذلة ومن والضٌاع التٌه من لتنملهم الفاتحة؛ سورة فً المعانً هذه إلى ماسة بحاجة فالمسلمون

 .واآلخرة بالدنٌا والفوز النجاة إلى والهوان،

 :الموضوع اختٌار أسباب

 مسلم كل بحٌاة ترتبط إنها حٌث الكرٌم، المرآن سور بٌن من السورة هذه ومكانة عظمة -ٔ

 .وكبٌرا صغٌرا إنسان كل وٌحفظها. وثٌما ارتباطا

 . السورة علٌها اشتملت التً اإلٌمانٌة والمواعد العظٌمة الفوائد بٌان  -ٕ

 واألمراض الخلل نواحً تعالج عظٌمة، موضوعات من السورة تناولته ما عظمة  -ٖ

 أساسٌة، لضاٌا على واشتملت كله، المرآن معانً تضمنت حٌث. المسلمٌن والع فً المنتشرة

 . ذلن وغٌر والوالع والتشرٌع والعبادة العمٌدة أمور تناولت حٌث. غنٌة ومعلومات

 .المختلفة وموضوعاتها مماصدها لبٌان محكمة؛ موضوعٌة دراسة السورة هذه دراسة -ٗ

 

 

 

 

                                                           
ٔ
 ٓٔسورة ٌونس االٌة  
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 -ولسمت بحثً الى ثالثة مباحث:

 المبحث األول:●

 المطلب األول: سورة الفاتحة وأسماء سورة الفاتحة. -

 آٌات سورة الفاتحة وزمن نزولها.المطلب الثانً: عدد  -

 المطلب الثالث: فضل سورة الفاتحة. -

  -المبحث الثانً: ●

 لغة واصطالحا ومشروعٌة الصالة.المطلب األول: الصالة  -

 المطلب الثانً: أهمٌة الصالة وفضلها. -

 -المبحث الثالث: ●

 المطلب األول: حكم لراءة الفاتحة فً الصالة. -

 فً حك المأمومحكم لراءة  -

 المطلب الثانً: حكم من لم ٌستطع لراءة الفاتحة فً الصالة. -

 الصالة.لراءة الفاتحة فً الركعتٌن األخٌرتٌن من  -

 تكرار السورة بعد الفاتحة فً الركعتٌن االولٌتٌن. -

 المطلب الثالث: هل ٌمرأ المأموم خلف االمام. -

 لراءة السورة فً صالة الجنازة. -
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 المبحث األول

 المطلب األول
 سورة الفاتحة:

والمرطبً والسٌوطً  سورة الفاتحة لها أسماء كثٌرة ذكرها العلماء فً كتبهم منهم االمام الرازي

 وغٌرهم وكثرة األسماء تدل على شرف المسمى.

الفاتحة فً اللغة: مشتمة من الفت  وهو نمٌض االغالق، فتحه ٌفتحه فتحا وافتحه وفتحه       

فانفت  وتفت ، وفاتحة الشًء اوله.... وفوات  المرآن: أوائل السور، الواحدة فاتحة، وام الكتاب 

 .ٔنٌمال لها فاتحة المرآ

والفاتحة على وزن )فاعلة(، تطلك على اول كل شًء فٌه تدرٌج، والتاء إما للتأنٌث او للنمل 

 .ٕالوصفٌة االسمٌة، ولٌس تاء المبالغة

 

 أسماء سورة الفاتحة:

فمد ذكر االمام ابن عاشور انه لم ٌثبت فً السنة الصحٌحة والمأثور من اسمائها إال فاتحة       

 .ٖنً، وام المرآن أو ام الكتابالكتاب والسبع المثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
 .5ٖ٘-ٖٙ٘/ٔهـ(دار صادر بٌروت، لبنان،1ٔٔلسان العرب أبو الفضل دمحم بن مكرم المعروف بابن منظور )ت:  
ٕ
 .ٙ/ٔألبً السعود،  -، وارشاد العمل السلٌم الى مزاٌا الكتاب الكرٌم5ٗٙألبً البماء الكفوي،  -ٌنظر الكلٌات 
ٖ
 .ٖٔٔ/ٔوالتنوٌر،  التحرٌر 
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 -فاتحة الكتاب: -ٔ
عن ابً هرٌرة رضً هللا عنه ان رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( امره ان ٌخرج فٌنادي ان: )ال صالة 

 .ٔإال بمراءة فاتحة الكتاب فما زاد(

ٌفتت  بها المصاحف والعلٌم، والمراءة فً الصالة، ولٌل: ألنها  وسمٌت بذلن: النه      

اول سورة نزلت من السماء، ولٌل ألنها كتبت فً اللوح المحفوظ  ولٌل ألن الحمد 

 ٕفاتحة كل كالم.

 السبع المثانً: -ٕ

ىَقَذۡ ﴿لال تعالى:  لَ  َٗ َْٰ ۡٞ َِ  َسۡجٗؼب َءارَ ثَبِّٜ ٍِّ ََ َُ  ٱۡى ٱۡىقُۡشَءا َٗ  ٌَ   3﴾٧٨ٱۡىؼَِظٞ
وعن ابً كعب رضً هللا عنه انه لرأ على النبً )ملسو هيلع هللا ىلص( ام المرآن فمال رسول هللا )صلى 
هللا علٌه وسلم(: )والذي نفسً بٌده ما انزل فً التوراة وال فً االنجٌل وال فً الزبور 

 ٗوال فً الفرلان مثلها، هً السبع المثانً والمرآن العظٌم الذي اوتٌته(.
 -ٌتها بالسبع: فألنها سبع آٌات، واما سبب تسمٌتها بالمثانً فوجوه:وفً سبب تسم

 ألنها مستثناة من سائر الكتب السماوٌة كما جاء فً الحدٌث السابك. -ٔ
  ٘ولٌل: ألنها اجتمع فٌها فصاحة المثانً وبالغة المعانً. -ٕ
 .ٙولٌل: ألنها استثنٌت بهذه االمة فلم تنزل على احد لبلها ذخرا لها -ٖ
 -أو ام الكتاب: ام المرآن -ٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
 (، لال حمزة الزٌن فً تخرٌجه للمسند، اسناده حسن.5ٗ5ٙ، رلم الحدٌث )1ٖٕ/5مسند احمد،  
ٕ
 1ٗٔ/ٔ، واالتمان فً علوم المرآن، للسٌوطً ٔٔٔ/ٌٔنظر: التفسٌر الكبٌر، الرازي، والجامع ألحكام المرآن، للمرطبً،  
ٖ
 71سورة الحجر، اآلٌة  
ٗ
 (، ولال عنه: هذا حدٌث صحٌ 71ٕ٘، حدٌث )٘/٘، باب ما جاء فً فضل فاتحة الكتاب، ٕٗضائل المرآن، سنن الترمذي، كتاب ف 
٘
 .1٘ٔ/ٔ،ٔ، واالتمان فً علوم المرآن، ٗٙٔ/ٔ،ٌٔنظر: التفسٌر الكبٌر،  
ٙ
 .ٕٔٔ/ٔالجامع ألحكام المرآن،  
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عن ابً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً )ملسو هيلع هللا ىلص( لال: )من صلى صالة لم ٌمرأ فٌها بأم المرآن فهً 
 .ٔخداج ثالثا غٌر تام(

 وسبب تسمٌتها بذلن فٌه وجوه:      

انه لال: )األم فً كالم العرب الراٌة التً ٌنصبها العسكر،  ٕروي عن ابً بكر بن درٌد -ٔ
: ألن مفزع اهل االٌمان الى هذه السورة كما أن مفزع فسمٌت هذه الصورة بأم المرآن

 ٖالعسكر الراٌة((.
 .ٗلٌل: ألنها محكمة والمحكمات ام الكتاب -ٕ

 

 المطلب الثانً
 عدد اٌات سورة الفاتحة وزمن نزولها

 
 سورة الفاتحةأوال: عدد آيات 

لمد اهتم سلف هذه االمة رضوان هللا علٌهم ببٌان عدد آٌات المرآن الكرٌم وحروفه وٌرجع       
ذلن الى شدة حرصهم على المحافظة على المرآن الكرٌم، ونمل علومه التً تعلموها من النبً 

وحضه إٌاهم على تحصٌل ثوب عدد )ملسو هيلع هللا ىلص(، وشفموا بعمد اصابعهم فٌها ألجل ترغٌب النبً )ملسو هيلع هللا ىلص( 
خاص من اآلٌات فً الصالة، وتعٌٌن هذا العدد سببا للفوز بثواب هللا الكثٌر، فعن عبدهللا بن 
مسعود رضً هللا عنه لال: لال رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(: )من لرأ فً لٌلة خمسٌن آٌة لم ٌكتب من 

ومن لرأ ثالثمائة اٌة، كتب له لنطار، ومن لرأ  الغافلٌن، ومن لرأ مائة آٌة كتب من المانتٌن،
 .٘سبعمائة افل (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ٔ
 (.5ٖ٘، رلم الحدٌث )5ٙ/ٔ(، ٔٔ(، باب وجوب لراءة الفاتحة فً كل ركعة )ٗصحٌ  مسلم، كتاب الصالة ) 
ٕ
هـ، وتوفً سنة ٖٖٕأبو بكر بن درٌد: هو أبو بكر دمحم بن الحسٌن بن درٌد األزدي من ازاد عمان من لحطان، ولد فً البصرة سنة  

 .ٕٙٔ/٘، الجبوري كاملهـ، ٌنظر )معجم األنبٌاء( ٕٖٔ
ٖ
 .ٙٗٔ-ٗٗٔ/ٔ٘ٔالتفسٌر الكبٌر للرازي،  
ٗ
 .1٘ٔ-1ٗٔ/ ٔ،ٔالمران، للسٌوطً، ٌنظر، االتمان فً علوم  
٘
 العلوانً(، ولال: رواه ٖٙٔٙ، رلم الحدٌث )ٗ٘ٗ/ٕ(، 1ٓ(، باب كم ٌمرأ فً اللٌل )ٗالهٌثمً، مجمع الزوائد، كتاب الصالة ) 

 الكبٌر، ورجاله ثمات.
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ُ ﴿اجمع العلماء على ان البسملة الواردة فً سورة النمل هً جزء من تعالى:        َِ  ۥإَِّّٔ ََٰ ۡٞ ِ ُسيَ ٍِ

 ُ إَِّّٔ ٌِ  ۥَٗ ِ ثِۡس ِِ  ٱّلِلَّ ََٰ ۡح ٌِ  ٱىشَّ ِحٞ  ٔ.﴾ٖٓٱىشَّ
 من الفاتحة، ومن اول كل سورة ام ال؟ على الوال عدٌدة:ولكنهم اختلفوا هل هً آٌة       
 ٕهً من اٌة الفاتحة، ومن كل سورة، وهو مذهب الشافعً رحمه هللا. -أوال:
لٌست اٌة ال من الفاتحة، وال من شًء من سور المرآن، وهو مذهب مالن )رحمه هللا(،  -ثانٌا:

 ٖأخبار االحاد، وانما طرٌمة التواتر.ألن المرآن ال ٌثبت ب
ثالثا: هً آٌة تامة من المرآن انزلت للفصل بٌن السور ولٌست آٌة من الفاتحة وهو مذهب ابً 

 .ٗحنٌفة )رحمه هللا(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ٔ
 ٖٓسورة النحل، اآلٌة  
ٕ
هـ ٓٓٗٔبٌروت،  -دمشك، مؤسسة مناهل العرفان -به الغزالً، كتالصابونًروائع البٌان فً تفسٌر آٌات االحكام، دمحم علً بن علً  

 .ٖٗ/ٔم، 57ٓٔ-
ٖ
 الباب فً علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدٌن عمر بن علً بن عادل الحنبلً الدمشمً  
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 دلٌل الشافعٌة: -ٔ
ٌوم بٌن اظهرنا اذا أغفى إغفاءة،  حدٌث، أنس رضً هللا عنه انه لال: )بٌنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذات - أ

ٌِ ﴿ثم رفع رآه مبتسما، فملنا ما اضحكن ٌا رسول هللا، لال: نزلت علً آنفا سورة فمرأ ) ِ ثِۡس ٱّلِلَّ

 ِِ ََٰ ۡح ٌِ إَِّّب   ٱىشَّ ِحٞ َل  ٱىشَّ َْٰ ۡٞ ثَشَ أَۡػَط ۡ٘ َٗ  ٔٱۡىَن َحۡش فََصّوِ ِىَشثَِّل  ّۡ َ٘  ٕٱ ُٕ َُّ َشبِّئََل  لالوا: فهذا . 1﴾ٖٱۡۡلَۡثزَشُ إِ

أٌضا، بدلٌل ان رسول هللا فهذا الحدٌث ٌدل على ان البسملة من كل سورة من سور المرآن 
 ٕملسو هيلع هللا ىلص لرأها فً سورة الكوثر.

ٌِ ﴿حذٝث اثِ ػجبس سضٜ هللا ػَْٖب اُ سس٘ه هللا ملسو هيلع هللا ىلص مبُ ٝفززح اىصالح،  - ة ِ ثِۡس ِِ  ٱّلِلَّ ََٰ ۡح  ٱىشَّ

 ٌِ ِحٞ  .ٖ﴾ٱىشَّ
 دىٞو اىَبىنٞخ: -ٕ

 :لوقي ( ٝق٘ه: قبه هللا ػ) ٗمو: )قسَذ حذٝث ػبئشخ سضٜ هللا ػْٖب، قبىذ: )مبُ سس٘ه هللا )ملسو هيلع هللا ىلص - أ

اىصالح ثْٜٞ ٗثِٞ ػجذٛ ّصفِٞ، ٗىؼجذٛ، ٍب سؤه، فئرا قبه اىؼجذ: اىحَذهلل سة اىؼبىَِٞ، قبه هللا 

 رؼبىٚ: حَذّٜ ػجذٛ، إرا قبه اىؼجذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
التراث هـ، تحمٌك دمحم فؤاد عبد البالً، دار احٌاء ٕٔٙالمسند الصحٌ ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن الشمٌري النٌسابوري، ت/ 

 (.ٓٓٗ، رلم الحدٌث )ٖٓٓ/ٔبٌروت،  -العربً
ٕ
 .ٗٗالمصدر نفسه ص 
ٖ
هـ، تحمٌك بشار عواد 15ٕسنن الترمذي، دمحم بن عٌسى بسن سورة بن موسى الضحان الترمذي، أبو عٌسى، ت/ -الجامع الكبٌر 

 .57ٗ، رلم الحدٌث 7ٕٖ/ٔبٌروت،  -معروف، دار العرب اإلسالمً
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اىشحَِ اىشحٌٞ، قبه هللا رؼبىٚ: اثْٚ ػيٜ ػجذٛ، ٗارا قبه اىؼجذ ٍبىل ًٝ٘ اىذِٝ، قبه هللا رؼبىٚ: 

ٍجذّٜ ػجذٛ، ٗقبه ٍشح ف٘ض اىٜ ػجذٛ، فئرا قبه: إذّب اىصشاط اىَسزقٌٞ صشاط اىزِٝ اّؼَذ 

ػيٌٖٞ غٞش اىَغض٘ة ػيٌٖٞ ٗال اىضبىِٞ، قبه ٕزا ىؼجذٛ ٗىؼجذٛ ٍب سؤه :لوقي (.
ٔ
 

 :خدىٞو اىحْفٞ -ٖ

)صيٞذ خيف اىْجٜ ملسو هيلع هللا ىلص، ٗأث٘ ثنش ٗػَش ٗػثَبُ، فنبّ٘ا  :حذٝث أّس سضٜ هللا ػْٔ - أ

ٝسزفزحُ٘ ثبىحَذهلل سة اىؼبىَِٞ، ٗفٜ سٗاٝخ ٍسيٌ: ال ٝزمشُٗ بسم ميحرلا نمحرلا هللا.
ٕ

 

اىشامح: ٗثؼذ اسزؼشاض اۡلدىخ ٍٗب اسزذه ثٔ مو فشٝق ٍِ أئَخ اىَزإت ّق٘ه ىؼو ٍب رٕت اىٞٔ 

ٝق٘ىُ٘  ٍِ االق٘اه، فٖ٘ اىَزٕت اى٘سظ ثِٞ اىق٘ىِٞ اىَزؼبسضِٞ، فبىشبفؼٞخاىحْفٞخ ٕ٘ اۡلسمح 

خ ٗال ٍِ اّٖب آٝخ ٍِ اىفبرحخ ٍِٗ اٗه مو س٘س اىقشآُ، ٗاىَبىنٞخ ٝق٘ىُ٘ ىٞسذ ثآٝخ ال ٍِ اىفبرح

اىقشآُ )ٗىنو ٗمٖخ ٕ٘ ٍ٘ىٖٞب، ٗىنِ ارا اٍؼْب اىْظش ٗمذّب اُ مزبثزٖب فٜ اىَصحف ٗر٘ارش رىل 

ثذُٗ ّنٞش ٍِ احذ، ّغ اىؼيٌ اُ اىصحبثخ مبّ٘ا ٝجشدُٗ اىَصحف ٍِ مو ٍب ىٞس قشآّب، ٝذه ػيٚ 

اد، ٗاَّب ٕٜ اٝخ اّٖب قشآُ ىنِ ال ٝذه ػيٚ اّٖب اٝخ ٍِ مو س٘سح، اٗ اٝخ ٍِ س٘سح اىفبرحخ ثبىز

ٍِ اىقشآُ ٗٗسدد ىيفصو ثِٞ اىس٘س.
ٖ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا: زمن نسول سورة الفاتحت

                                                           
ٔ
 .5ٖ٘، رلم الحدٌث 5ٕٙ/ٔسفٌان بن عٌنٌه، عن أبً هرٌرة مرفوعا، اخرجه مسلم، من حدٌث  
ٕ
 (57ٗ، رلم الحدٌث )55ٕ/ٔصحٌ  مسلم، كتاب الصالة، باب حجة من لال ال ٌجهر بالبسملة،  
ٖ
 .7ٗ/ٔالمصدر السابك،  



ٔٓ 
 

اخزيف اىؼيَبء فٜ ربسٝخ ّ)ٗه اىفبرحخ، فقٞو إّٖب ّ)ىذ ثَنخ ثؼذ س٘سح )اىَذثش :لوقي ( ٕٗ٘ ق٘ه       

اّٖب ّ)ىذ ٍشرِٞ: ٍشح ثَنخ ٍٗشح ، ٗقٞو اّٖب ّ)ىذ ثبىَذْٝخ، ٕٗ٘ ق٘ه ٍجبٕذح ٗفٞو امثش اىؼيَبء

ثبىَذْٝخ، ٗسجت رىل اىزْجٞٔ اىٚ ششفٖب ٗفضيٖب، ٗارا مبّذ قذ ّ)ىذ ثؼذ س٘سح )اىَذثش :لوقي (، فٖٜ 

خبٍس س٘س اىقشآُ فٜ اىْ)ٗه، ٗقذ ّ)ىذ ثزىل فٜ ٍشرجزٖب مفبرحخ ىينزبة، ثؼذ اىَْبسجبد اىزٜ 

اقزضذ سجق اىس٘س اۡلسثغ ىٖب
ٔ
. 

ّ)ىذ ٕزٓ اىس٘سح ىزنُ٘ ٍِ اىقشآُ ثَْ)ىخ اىَقذٍخ ىينزبة، ۡلُ ّظبً اىزؤىٞف ٝقضٜ ثؤال       

ٝفبمئ اىَؤىف قشاءح مزبة ثَقص٘دٓ ٍْٔ، ثو ٝجت أُ ٝجذأ ػيٚ ثصٞش ثٔ قجو اىششٗع فٞٔ، ٕٗزٓ 

 اىَقذٍخ ٝجت اُ رشزَو ػيٚ ثالثخ اسمبُ:

ػيٞٔ شنشا ىٔ ػيٚ رىل اىزؤىٞف اىٜ ٕذٙ اىٞٔ. ٗاىثْبء أٗىٖب: افززبحٖب ثبسٌ هللا، ٗاىحَذهلل،
ٕ
  

 ٗثبّٖٞب: إظٖبس اىخض٘ع ىٔ ، ٗثٞبُ أّ ال ػُ٘ إال ٍْٔ سجحبّٔ ٗرؼبىٚ.

ثبىثٖب: االىزجبء اىٞٔ ثبىذػبء السزَذاد اىؼُ٘.
ٖ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
التمرٌب بٌن المذاهب  الموسوعة المرآنٌة، خصائص السور، جعفر شرف الدٌن، تحمٌك: عبدالعزٌز بن عثٌمٌن التوٌجري، دار 

 .ٖٔ/ٔهـ، ٕٓٗٔ، ٔبٌروت، ط -اإلسالمٌة
ٕ
 المصدر نفسه 
ٖ
 ٗٔالمصدر نفسه، ص  



ٔٔ 
 

 المطلب الثالث

 فضل سورة الفاتحت

 
 مبءد اۡلحبدٝث اىششٝفخ فٜ فضو س٘سح اىفبرحخ، ٍِٗ ٕزٓ االحبدٝث:      

سٗٙ اىجخبسٛ فٜ صحٞحٔ ػِ أثٜ سؼذ اىَؼيٚ )سضٜ هللا ػْٔ :لوقي ( أّٔ قبه: ) مْذ أصيٜ فٜ  -ٔ

اىَسجذ، فذػبّٜ سس٘ه هللا )ملسو هيلع هللا ىلص :لوقي ( فيٌ أمت حزٚ صيٞذ، ثٌ أرٞزٔ، فقبه ٍب ٍْؼل أُ رؤرٜ؟ 

ب ﴿مْذ اصيٜ ، فقبه: أىٌ ٝقو هللا :   هللا سس٘ه ٝبفقيذ  َٖ َِ َٰٝ ؤَُّٝ ُْ٘اْ  ٱىَِّزٝ ٍَ ِ  ٱۡسزَِجٞجُ٘اْ َءا ّلِِلَّ

  ٌۡ ب ُٝۡحُِٞٞن ََ ٌۡ ِى ُسِ٘ه إِرَا دََػبُم ِىيشَّ َٗ﴾ 1
. ثٌ قبه: ۡلػيَْل س٘سح ٕٜ اػظٌ اىس٘س فٜ اىقشآُ قجو 

اُ رخشج ٍِ اىَسجذ ثٌ أخز ثٞذٛ، فيَب أساد اُ ٝخشج، قيذ ىٔ ٝب سس٘ه هللا: اىٌ رقو 

ۡلػيَْل س٘سح ٕٜ اػظٌ س٘س اىقشآُ؟ قبه: اىحَذهلل سة اىؼبىَِٞ ٕٜ اىسجغ اىَثبّٜ ٗاىقشآُ 

اىؼظٌٞ اىزٛ اٗرٞزٔ.
ٕ

 

هللا ػْٔ :لوقي ( ػِ اىْجٜ )ملسو هيلع هللا ىلص :لوقي ( قبه: )ٍِ صيٚ صالح ىٌ ٝقشأ فٖٞب ثؤً اىقشآُ ػِ اثٜ ٕشٝشح )سضٜ  -ٕ

فٖٜ خذاج، خذاج، خذاج :لوقي (.
ٖ
غٞش رَبً.  

ٗ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
 ٕٗسورة االنفال اآلٌة  
ٕ
هـ ، باب ما ٕٕٗٔ، ٔصحٌ  البخاري، دمحم بن إسماعٌل أبو عبدهللا الجعفً، تحمٌك: دمحم زهٌر ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط 

 (.1ٗٗٗ، رلم الحدٌث )1ٔ/ٙجاء فً فاتحة الكتاب، 
ٖ
 خداج: أي نالصة غٌر كاملة. 
ٗ
 (.5ٖ٘، رلم الحدٌث )5ٕٙ/ٔصحٌ  مسلم، كتاب الصالة، باب وجوب لراءة الفاتحة فً كل ركعة،  



ٕٔ 
 

 ػجذٛ ٗثِٞ ثْٜٞ اىصالح قسَذٝق٘ه: قبه هللا ػ) ٗمو: ) -ملسو هيلع هللا ىلص -ٗػْٔ أٝضب قبه: )سَؼذ سس٘ه هللا -ٗ

 إرا ػجذٛ، حَذّٜ: رؼبىٚ هللا قبه اىؼبىَِٞ، سة اىحَذهلل: اىؼجذ قبه فئرا سؤه، ٍب ٗىؼجذٛ، ّصفِٞ،

 هللا قبه اىذِٝ، ًٝ٘ ٍبىل اىؼجذ قبه ٗارا ػجذٛ، ػيٜ اثْٚ: رؼبىٚ هللا قبه اىشحٌٞ، اىؼجذ اىشحَِ قبه

 اىزِٝ صشاط اىَسزقٌٞ اىصشاط إذّب: قبه فئرا ػجذٛ، اىٜ ف٘ض ٍشح ٗقبه ػجذٛ، ٍجذّٜ: رؼبىٚ

 :لوقي (سؤه ٍب ٗىؼجذٛ ىؼجذٛ ٕزا قبه اىضبىِٞ، ٗال ػيٌٖٞ اىَغض٘ة غٞش ػيٌٖٞ اّؼَذ
ٔ
. 

 -قبه: ثَْٞب مجشٝو ػيٞٔ اىسالً قبػذ ػْذ اىْجٜ ملسو هيلع هللا ىلص سَغ ّقٞضب -سضٜ هللا ػَْٖب -ٗػِ اثِ ػجبس -٘

ٌ ٝفزح قظ ٍِ ف٘قٔ فشفغ سأسٔ فقبه: ٕزا ثبة ٍِ اىسَبء فزح اىًٞ٘ ى -أٛ ص٘رب مص٘د اىجبة ٝفزح

اال اىًٞ٘ فسيٌ: ٗقبه: اثشش  -اال اىًٞ٘ فْ)ه ٍْٔ ٍيل فقبه: ٕزا ٍيل ّ)ه اىٚ اۡلسض ىٌ ْٝ)ه قظ

ال ثْ٘سِٝ اٗرٞزَٖب ىٌ ٝؤرَٖب ىْجٜ قجيل: فبرحخ اىنزبة، ٗخ٘ارٌٞ س٘سح اىجقشح ىِ رقشأ ثحشف ٍَْٖب ا

اػطٞزٔ
ٕ
. 

والذي نفسً  اً اىقشآُ فقبه سس٘ه هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )أّ قشأ ػيٚ اىْجٜ ملسو هيلع هللا ىلص -سضٜ هللا ػْٔ -ػِ اثٜ مؼت -ٙ
بٌده ما انزل فً التوراة وال فً االنجٌل وال فً الزبور وال فً الفرلان مثلها، هً السبع المثانً 

 :لوقي (.والمرآن العظٌم الذي أوثٌته
ٖ

 

 : إُ اىْجٜ ملسو هيلع هللا ىلص قبه -سضٜ هللا ػَْٖب -ػِ مبثش ثِ ػجذهللا -٨

قبه: اقشأ اىحَذهلل  -شآُ، قيذ ثيٚ ٝب سس٘ه هللا)اال اخجشك ٝب مبثش ثِ ػجذهللا ثؤخٞش س٘سح فٜ اىق

سة اىؼبىَِٞ حزٚ رخزَٖب :لوقي (
ٗ
. 

ٍِٗ ٕزٓ االحبدٝث اىششٝفخ ٝزجِٞ فضو ٕزٓ اىس٘سح اىؼظَٞخ، فٖٜ افضو ٗاخٞش س٘سح فٜ       

اىقشآُ اىنشٌٝ، ىٌ ْٝ)ه فٜ اىنزت اىسَبٗٝخ ٗال فٜ اىقشآُ ٍثيٖب، فٖٜ ّ٘س امشً هللا ثٔ سٞذّب دمحما 

 ملسو هيلع هللا ىلص ٗاٍزٔ ػيٚ سبئش اۡلّجٞبء ٗاۡلٌٍ مَٞؼب.

 لعلماء:اما عن اقوال ا      

 سُ اسثغ سّبد حِٞ -ىؼْٔ هللا -فقذ سٗٛ ػِ ٍجبٕذ ثِ مجٞش أّ قبه: اُ اثيٞس -ٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
 (.5ٖ٘حدٌث ) 5ٕٙص -ٔج-(ٔٔباب وجوب لراءة الفاتحة فً كل ركعة ) -(ٗكتاب الصالة ) -صحٌ  مسلم 
ٕ
حدٌث  -1ٖٙص -ٔج -(ٖٗباب فضل الفاتحة و خواتٌم سورة البمرة ) -(ٙكتاب صالة المسافرٌن ولصرها ) –صحٌ  مسلم  

(7ٓٙ.) 
ٖ
 .٘ص -سبك تخرٌجه 
ٗ
-ٔج-لأللبانً -(، لال حمزة الزٌن فً تخرٌجه للمسند إسناده حسن، وصحٌ  الجامع1ٕ٘7ٔحدٌث ) -5ٕٗص-ٖٔج -مسند أحمد 

 (.5ٕٕ٘حدٌث ) -ٙٓ٘ص



ٖٔ 
 

 المبحث الثاني

 الصالة

 المطلب األول:

 أوال: الصالة لغت واصطالحا او مشروعيت الصالة.
اىصالح ىغخ: اىذػبء -ٔ

ٔ
 

ثبىزسيٌٞ.ػجبدح هلل راد اق٘اه ٗافؼبه ٍخص٘صخ ٍفز٘حخ ثبىزنجٞش، ٍخزً٘  -اصطالحب:
ٕ
 

ٍششٗػٞخ اىصالح ٗامجخ ثبىنزبة ٗاىسْخ ٗاالمَبع -ٕ
ٖ
. 

اْ إِالَّ ِىَٞۡؼجُذُٗاْ ﴿اٍب اىنزبة فق٘ىٔ رؼبىٚ: )   ٗ ُش ٍِ ُ ب  أ ٍَ َٗ َ َِ ىَُٔ  ٱّلِلَّ ۡخِيِصٞ ٍُ َِ ٝ ٘اْ  ٱىذِّ َُ ُِٝقٞ َٗ ُحَْفَب َء 

حَ  ٰ٘ يَ ُٝۡؤرُ٘اْ  ٱىصَّ حَۚٞ َٗ ٰ٘ َم ُِ  ٱى)َّ ِىَل ِدٝ رَٰ خِ َٗ ََ  4﴾٘ٱۡىقَِّٞ
َُّ ﴿) تعالى ولوله حَ إِ ٰ٘ يَ َِ َمبَّۡذ َػيَٚ  ٱىصَّ ِْٞ ٍِ ۡؤ َُ قُ٘ٗرب ٱۡى ۡ٘ ٍَّ ٗجب  َٰ  5﴾ِٖٓٔمز

و اما السنة: عن ابن عمر، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص )بنً اإلسالم على خمسة، على ان ٌوحد هللا، 
والام الصالة، واٌتاء الزكاة، وصٌام رمضان والحج( فمال رجل: )الحج وصٌام 

 ٙ: )ال صٌام رمضان والحج( هذا سمعته من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.رمضان( لال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
ٔ
 .ٖٙ٘/ٔ، ٕٔدمشك، ط -سورٌة -مً، وهبة بن مصطفى الزحٌلً، دار الفكرالفمه اإلسال 
ٕ
مختصر الفمه اإلسالمً فً ضوء المرآن والسنة، دمحم بن إبراهٌم بن عبدهللا التوٌجري، دار أصداء المجتمع، المملكة العربٌة  

 .ٖٖٗم،ٕٓٔٓ -هـ ٖٔٗٔ، ٔٔالسعودٌة، ط
ٖ
 .ٖ٘ٙ/ٔالفمه اإلسالمً،  
ٗ
 .٘اٌة سورة البٌنة،  
٘
 .ٖٓٔسورة النساء، اٌة  
ٙ
 .ٙٔ، رلم الحدٌث ٘ٗ/ٔصحٌ  مسلم، باب لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص )بنً اإلسالم على خمس،  



ٔٗ 
 

الصالة صلة بٌن العبد وربه، وهً عماد الدٌن، ٌجد فٌها المسلم لذة مناجاة ربه، فتطٌب 
نفسه، وتستر عٌبه، وٌطمئن للبه، وٌنشرح صدره، وتمضى حاجته، وبها ٌرتاح من 

 ٔهموم الدنٌا واالمها.
امر هللا كل مسلم بعد الراره بالشهادتٌن ان ٌمٌد حٌاته بأربعة أشٌاء )الصالة، الزكاة،  -ٖ

تمرٌن لتنفٌذ أوامر هللا على نفس الصٌام، الحج( وهذه اركان اإلسالم، وفً كل منها 
االنسان، وماله، وشهوته، وطبٌعته، لٌمضً حٌاته حسب أمر هللا ورسوله، وحسب ما 

 سب هواه.ٌحب هللا ورسوله ال ح
المسلم فً الصالة ٌنفذ أوامر هللا على كل عضو من اعضاءه لٌتدرب على طاعة هللا  -ٗ

وتنفٌذ أوامر هللا فً شؤون حٌاته كلها، فً اخالله، ومعامالته، بطعامه ولباسه وهذا 
 ٕحتى ٌكون مطٌعا لربه داخل الصالة وخارج الصالة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
 المصدر السابك نفسه 
ٕ
 .ٙٗٗالمصدر السابك نفسه،  



ٔ٘ 
 

 المطلب الثاني

 الصالة وفضلها أهمية

 

للصالة منزلة فً اإلسالم، ال تصل الٌها اٌة عبادة أخرى، فهً عماد الدٌن الذي ال ٌموم  -ٔ

 اال به.

 ٔوهً الركن الثانً من اركان اإلسالم بها ٌفرق بٌن المسلم والكافر. -ٕ
ة الصالة، انها ال تسمط بحال، وانما تخفف أركانها وعدد ركعاتها مما ٌدل على مكان -ٖ

 المسافر. على العبد

وكذلن الطهارة للصالة واالمر ببناء مساجد لها، مما ٌدل على مكانة الصالة وعظم   -ٗ

 شأنها.
 الصالة تنهً عن الفحشاء والمنكر، فهً تعالج النفس البشرٌة. -٘

 فضل عظٌم ورد على فضل الصالة احادٌث كثٌرة: وان للصالة

: لال تعالى؟ هللا إلى أحب العمل أي)( عن عبدهللا بن مسعود لال: سألت النبً )ملسو هيلع هللا ىلص -ٔ

 الجهاد: لال أي؟ ثم: للت الوالدٌن، بر: لال أي؟ ثم: للت: ولال ولتها، على الصالة

 ٕ( لال حدثنً بهن ، ولو استزدته لزادنً.هللا سبٌل فً

عن ابً بصرة الغفاري، لال: صلى بنا رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( العصر بالمخصص، فمال:  -ٕ

هذه الصالة عرضت على من كان لبلكم فضٌعوها، فمن حافظ علٌها كان له  إن

 ٖاجره مرتٌن.
 اختلف الفمهاء فً ذلن على مذهبٌن:

لال جمهور الفمهاء )الشافعً ومالن وأحمد(: إن لراءة الفاتحة تتعٌن فً الصالة،  -ٔ

 فمن تركها مع المدرة علٌها لم تص  صالته، واحتجوا على ذلن بما ٌلً:

)من صلى صالة لم  لال -ملسو هيلع هللا ىلص –ان رسول هللا  -رضً هللا عنه –ً هرٌرة عن اب - أ

 والخداج النمصان. ٌٗمرأ فٌها بأم المرآن فهً خداج، فهً خداج، فهً خداج(

انه لال: لال  -رضً هللا عنه -ما ثبت فً الصحٌحٌن عن عبادة بن الصامت - ب

 .٘لم ٌمرأ بفاتحة الكتاب( رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ) ال صالة لمن

 .ٙولال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )ال صالة إال بمراءة فاتحة الكتاب فما زاد( - ت
انه علٌه الصالة والسالم واضب طوال عمره على لراءة الفاتحة فً الصالة  -د

ٱرَّجِؼُُ٘ٓ ﴿فوجب ذلن علٌنا لموله تعالى:  َٗ  ٌۡ َُ  ىَؼَيَُّن زَذُٗ ٖۡ  الى:ولموله تع 7﴾٧٘ٔرَ
َِ  فَۡيَٞۡحزَسِ ﴿ َُ  ٱىَِّزٝ ِۡ  َُٝخبِىفُ٘ ِٓۦ   َػ ِش ٍۡ ٌۡ  أَُ أَ ُٖ ٗۡ  فِۡزَْخ   رُِصٞجَ َ ٌۡ  أ ُٖ ٌ   َػزَاة   ُِٝصٞجَ  9 8﴾ٖٙأَِىٞ

                                                           
ٔ
، السنة الثانٌة ٓٔٔالمنورة، ط دعائم التكمٌن للملكة العربٌة السعودٌة، حمد بن حمدي الساعدي، الجامعة اإلسالمٌة، المدٌنة 

 .ٙٙ-ٕٙ/ٔم، ٕٓٓٓ-هـ ٕٓٗٔوالثالثون، 
ٕ
 .ٕٔٔ/ٔ(، 1ٕ٘صحٌ  البخاري، باب فضل الصالة لولتها، رلم الحدٌث ) 
ٖ
 .7ٙ٘/ٔ(، 7ٖٓصحٌ  مسلم، باب األولات التً نهى عن الصالة فٌها، رلم الحدٌث ) 
ٗ
 (5ٖ٘حدٌث ) -5ٔٔص -(ًٔٔ كل ركعة )باب وجوب لراءة الفاتحة ف -ٗكتاب الصالة  -صحٌ  مسلم 
٘
( وصحٌ  مسلم كتاب 1٘ٙحدٌث ) -ٖٙٔص -(5٘باب وجوب المراءة لالمام والمأموم ) -(ٓٔكتاب األذان ) -صحٌ  البخاري 

 (.5ٖٗحدٌث ) -75ٔص -(ٔٔباب وجوب لراءة الفاتحة فً كل ركعة ) -(ٗالصالة )
ٙ

 -(ٖكتاب الصالة ) -ن فً تخرٌجه للمسند: إسناده حسن وسنن الترمذي(، لال حمزة الز5ٗ5ٌٙحدٌث ) -1ٖٕص -5ج-مسند احمد

 (، ولال هذا حسن.ٕٖٔحدٌث ) -51ص-ٕج -(ٖٖٕباب ما جاء فً ترن المراءة خلف االمام اذا جهر بالمراءة )
1
 (7٘ٔاآلٌة ) -سورة األعراف 
7
 (ٖٙسورة النور اآلٌة ) 
5
 .5٘ٔ-ٙ٘ٔص-ٔج-ٔم -، والتفسٌر الكبٌر للرازيٕٗٔ-1ٔٔص-ٔج-للمرطبًانظر: الجامع ألحكام المرآن  
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وسفٌان الثوري واالوزاعً: إن لراءة الفاتحة ال تتعٌن فً الصالة، بل  لال االحناف -ٕ
مهما لرأ به من المرآن أجزأه فً الصالة مع اإلساءة، وال تبطل صالته واحتجوا 

 على ذلن بما ٌلً:

َِ  ٲۡقَشُءٗاْ فَ ﴿بعموم لوله تعالى:  - أ ٍِ ب رََٞسََّش  ٍَ ُِٞۚ  1﴾ٱۡىقُۡشَءا

فً لصة المسًء  -رضً هللا عنه -ما ثبت فً الصحٌحٌن من حدٌث ابً هرٌرة - ب
فً صالته أن رسول هللا صلى هللا علٌه وصلم لال له: )إذا لمت الى الصالة 

 ٕفكبر، ثم إلرأ ما تٌسر معن من المرآن.

بها فً لالوا: فأمره بمراءة ما تٌسر، ولم ٌعٌن له الفاتحة، وال غٌرها، فّدل على عدم وجو      
. وٌرى الباحث أن الرأي الراج  هو رأي جمهور الفمهاء بأن لراءة الفاتحة واجبة فً ٖالصالة

 -الصالة وال ٌجزى غٌرها، وذلن لموة أدلتهم، وعمال بما ثبت فً السنة من مواضبة الرسول
ي األحناف ومن وصحابته الكرام على لرائتها فً صالة الفرٌضة والنفل. وٌرد على رأ -ملسو هيلع هللا ىلص

معهم: أن إطالق اآلٌة والحدٌث على العموم لٌده حدٌث "ال صالة لمن لم ٌمرأ بفاتحة الكتاب". 
والصحٌ  أن معنى الحدٌث: ال صالة صحٌحة لمن لم ٌمرأ بماتحة الكتاب. فالنفً هنا نفً 

 ال نفً الكمال والفضٌلة وهللا تعالى أعلم.الصحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 المطلب األول
 أوال: حكم قراءة الفاتحة في الصالة

                                                           
ٔ
 (ٕٓاآلٌة ) -سورة المزمل 
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لراءة الفاتحة واجبة فً الصالة وركن من أركانها ال تص  اال به فً المشهور عن احمد       

. وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن ٔنمله عنه الجماعة وهو لول مالن والنوري والشافعً

ال بمراءة فاتحة الكتاب وروي عن احمد رواٌة ابً العاص وهوت بن جبٌر انهم لالوا ال صالة ا

 أخرى انها ال تتعٌن وتجزئ لراءة اٌة من المرآن من أي موضع كان وهذا لول أبً حنٌفة.

فكذا فً الصالة، المراءة ركن فً وألن الفاتحة وسائر المرآن سواء فً سائر االحكام       

روى الشافعً باسناده عن رفاعة بن الصالة فكانت معٌنة كالركوع والسجود واما خبرهم فمد 

رافع )ان شاء هللا ان تمرأ( ثم تحمله على الفاتحة وما تٌسر معها مما زاد علٌها وٌحتمل انه لم 

ٌكن ٌحسن الفاتحة اما االٌة فتحتمل انه ارٌد الفاتحة وما تٌسر معها وٌحتمل انها نزلت لبل 

 مأمور بمٌام اللٌل فنسخه هللا تعالى عنه والمعنى الذي نزول الفاتحة ألنها نزلت بمكة والنبً ملسو هيلع هللا ىلص

 ٕذكروه أجمعنا على خالفه فان من ترن الفاتحة كان مسٌئا بخالف بمٌة السور.

       

 

 

 اختلف الفمهاء فً ذلن على مذهبٌن:

 لال جمهور الفمهاء )الشافعً ومالن واحمد(ان لراءة الفاتحة تتعٌن فً الصالة فمن تركها مع - أ

 المدرة علٌها لم تص  صالته، واحتجوا على ذلن بما ٌلً:

ملسو هيلع هللا ىلص لال: ) من صلى صالة لم ٌمرأ فٌها بأم  -ان رسول هللا ٓرضً هللا عنه ٓعن ابً هرٌرة -ٔ

 والخداج النمصان. ٖالكتاب فهً خداج، فهً خداج، فهً خداج(.

ه انه لال لال رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(: )ال رضً هللا عن -ما ثبت فً الصحٌحٌن عن عبادة بن الصامت - ب

 ٗصالة لمن لم ٌمرأ بفاتحة الكتاب(
 .٘(ولال رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(: )ال صالة اال بمراءة فاتحة الكتاب فما زاد –ج 

انه علٌه الصالة والسالم واظب طول عمره على لراءة الفاتحة فً الصالة فوجب ذلن علٌنا  -د

فيٞحزس اىزِٝ ٝخبىفُ٘ اٍشٓ اُ رصٞجٌٖ فزْخ ولموله )....  ٙ(ٗارجؼ٘ٓ ىؼينٌ رٖزذُٗه تعالى: )....لمول

 7 1(اٗ ٝصٞجٌٖ ػزاة اىٌٞ

وسفٌان الثوري واالوزاعً: ان لراءة الفاتحة ال تتعٌن فً الصالة بل مهما لرأ به  لال االحناف -ٕ

 المرآن أجزاء فً الصالة مع اإلساءة، وال تبطل صالته واحتجوا على ذلن بما ٌلً:
 5....(فبقشءٗا ٍب رٞسش ٍِ اىقشآُبعموم لوله تعالى: )... - أ

 

                                                           
ٔ
 المغنً فً فمه االمام احمد بن حنبل الشٌبانً، أبو دمحم موفك الدٌن عبدهللا بن احمد بن دمحم بن لدامة الجماعٌلً الممدسً ثم الدمشمً 

 .٘٘٘/ٔ، ٘ٓٗٔ، ٔبٌروت ط، -هـ(، دار الفكرٕٓٙالحنبلً، الشهٌر بأبن لدامة الممدسً )ت:
ٕ
 .٘٘٘/ٔالمصدر نفسه  
ٖ
 5ٖ٘حدٌث  5ٔٔص ٔٔباب وجوب لراءة الفاتحة فً كل ركعة  ٗكتاب الصالة  -صحٌ  مسلم 
ٗ
باب  ٗوصحٌ  مسلم كتاب الصالة  1٘ٙحدٌث  -ٖٙٔص -5٘باب المراءة لالمام والمأموم  ٓٔكتاب االذان  -صحٌ  البخاري 

 5ٖٗحدٌث 75ٔص  ٔٔءة الفاتحة فً كل ركعة وجوب لرا
٘
باب  -ٖ( لال حمزة الزٌن فً تخرٌجه للمسند: اسناده حسن وسنن الترمذي كتاب الصالة 5ٗ5ٙحدٌث ) 1ٖٕص -5ج -مسند احمد 

 ( ولال هذا حدٌث حسن.ٕٖٔحدٌث ) -51ص -ٕ( جٖٖٕما جاء فً ترن المراءة خلف االمام اذا جهر بالمراءة )
ٙ
 7٘ٔاف االٌة سورة األعر 
1
 ٖٙسورة النور االٌة  
7
 .5٘ٔ-ٙ٘ٔص-ٔج-ٔم-للرازي -، والتفسٌر الكبٌرٕٗٔ-1ٔٔص -ٔج -للمرطبً -انظر الجامع الحكام المران 
5
 ٕٓسورة المزمل االٌة  
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 دليل الجمهور:

 ٔهللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: )ال صالة لمن لم ٌمرأ بفاتحة الكتاب.( عن عبادة بن الصامت: ان رسول      

 ٕدلٌل الحنفٌة: ولول هللا تعالى: )فالرؤوا ما تٌسر من المرآن( ولوله: )فالرؤوا ما تٌسر منه(

 الفاتحة في حق المأموم:ثانيا: حكم قراءة 

 -لسببٌن هما:لدٌما وحدٌثا فً هذه المسألة  -رحمهم هللا -اختلف اهل العلم

ٌوجب لراءة الفاتحة فً  السبب األول: ظاهر النصوص الواردة فً هذه المسألة، فبعضها -ٔ

الصالة، وبعضها ٌوجب االنصات لمراءة المرآن. األمر الذي جعل اهل العلم تختلف الوالهم 

  ٖي توجٌه األدلة، والتوفٌك بٌنها.

هذه المسألة، واختالف النمل عنهم  السبب الثانً: كثرة المروي عن الصحابة والتابعٌن فً -ٕ

المراءة خلف االمام فً اسرٌة دون الجهرٌة، ومنهم من فٌها: فمنهم من روي عنه جواز 

روي عنه المنع من المراءة خلف اإلمام مطلما. بل منهم من روي عنه اكثر من لول فً هذه 

وبناء على هذا كثر االختالف فً هذه المسألة الى ٌومنا هذا. وق ألف فٌها كثٌر من  المسألة.

أهل العلم، وبسطوا المول فٌها، منهم من افردها بالتألٌف كاالمام البخاري فً كتابه )خٌر 

 .ٗالكالم فً المراءة خلف اإلمام( والبٌهمً فً كتابه )المراءة خلف اإلمام(

 

 

 المطلب الثاني

 م من لم يستطع قراءة الفاتحة في الصالة:أوال: حك
 ٌجب على المسلم ان ٌتعلم ما ٌمٌم به الواجب من أمر دٌنه، من اذكار الصالة وغٌرها:      

وبما ان لراءة الفاتحة فً الصالة واجبة، بل ركن من أركانها على الصحٌ  من الوال اهل       

إن لم ٌستطع تعلمها وال تعلم وال تعلم شًء من العلم، فٌجب على المسلم بذل طالته فً تعلمها، ف

. لما رواه عبدهللا بن أبً اوفى لال: ٘اجزأ عنه ان ٌسب  هلل، وبحمده، وٌهلله، وٌكبرهالمرآن 

)جاء رجل الى النبً )ملسو هيلع هللا ىلص( فمال: إنً ال استطٌع ان اخذ من المرآن شٌئا فعلمنً ما ٌجزٌنً منه. 

والحمدهلل، وال اله اال هللا وهللا اكبر، وال حول وال لوة اال باهلل العلً لال )لل سبحات هللا، 

                                                           
ٔ
 .ٔ٘ٔ/ٔ(، 1٘ٙصحٌ  البخاري، رلم الحدٌث ) 
ٕ
 .ٕٓسورة المزمل: من اآلٌة  
ٖ
 -والبسملة وفاتحة الكتاب، سلٌمان بن إبراهٌم بن عبدهللا الالحم، دار المسلم للنشر والتوزٌع، الرٌاض الباب فثً تفسٌر االستعاذة 

 .ٖٗ٘/ٔم، 555ٔ-هـ ٕٓٗٔ، ٔالمملكة العربٌة السعودٌة ط
ٗ
 .ٖٗ٘/ٔ نفسه السابك المصدر 
٘
 .ٖٗٗ/ٔ السابك، المصدر 



ٔ5 
 

العظٌم. لال ٌا رسول هللا هذه هلل عز وجل، فما لً؟ لال: لل اللهم ارحمنً، وارزلنً، واهدنً، 

 ٔفلما لام لال: هكذا بٌده فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اما هذا فمد مأل ٌده من الخٌر.(

 

  الصالة: فً ركعة كل فً الفاتحة لراءة حكم

 :عدة آراء على المسألة هذه فً الفمهاء اختلف

 فً تركها فإن ركعة، كل فً تتعٌن الفاتحة لراءة إن: مالن لإلمام ولول وأحمد الشافعً لال -ٔ 

. عنهم هللا رضً مسعود وابن وعلً وعمر بكر أبو به لال الرأي وهذا صالته، بطلت ركعة

 الركعات كل فً ٌمرأ كان -وسلم علٌه هللا صلى - الرسول إن -أ: ٌلً بما ذلن على واستدلوا

).... ٗارجؼ٘ٓ ىؼينٌ رٖزذُٗ :لوقي ( :تعالی لموله به نمتدي أن علٌنا فٌجب
ٕ 

 ٖإن المراءة فً الركعات جمٌعها أحوط فوجب المول بوجوبها. -ب

معظم الركعات، وال تتعٌن فً جمٌعها ن: انه تتعٌن لراءة الفاتحة فً مال لإلمام اآلخر المول -ٕ

فإن كانت الصالة أربع ركعات كفت المراءة فً ثالث ركعات، وان كانت مغربا كفت فً 

 .ٗركعتٌن، وإن كانت صبحا وجبت المراءة فٌهما معا

لال الحسن البصري وأكثر البصرٌٌن: إنما تتعٌن لراءتها فً ركعة واحدة من  -ٖ

فً الصالة أجزاه، ولم تكن علٌه إعادة اخذا بمطلك الصلوات، فإذا لرأها مرة واحدة 

 .ٙ ٘الحدٌث: "ال صالة لمن لم ٌمرأ بفاتحة الكتاب"

لال أبو حنٌفة وسفٌان الثوري واألوزاعً: ال تتعٌن لراءة الفاتحة أصال، بل لو لرأ  -ٗ

، ولال أبو حنٌفة: 1....(فبقشءٗا ٍب رٞسش ٍِ اىقشآُبغٌرها اجزاه لموله تعالى ).... 

لراءة اٌة سورة فً الركعتٌن االولٌن واجبة، وهو فً االخٌرٌتٌن بالخٌار إن شاء إن 

 7لرأ، وإن شاء سب ، وإن شاء سكت.

وٌرى الباحث أن الرأي الراج  هو رأي الشافعً وأحمد والمول األول لمالن وهو  -٘

إن لراءة الفاتحة تجب فً كل ركعة، فمن تركها فً ركعة بطلت صالته، وذلن 

صالة لمن لم ٌمرأ بفاتحة الكتاب". فالحدٌث ٌدل على أن لراءة الفاتحة  لحدٌث: ال

واجبة فً كل ركعة، ولٌس فً بعض الركعات، فكما ال ٌنوب سجود أو ركوع 

 ركعة عن ركعة أخرى، فكذلن ال تنوب لراءة ركعة عن غٌرها وهللا اعلم.

 

 

 

                                                           
ٔ
هـ(، تحمٌك دمحم عبدالمادر عطا، دار 7٘ٗ، أبو بكر البٌهمً )ت:  السنن الكبرى، احمد بن الحسٌن بن علً بن موسى الخسروجردي 

 .ٕٖ٘/ٕ( 515ٖ، باب الذكر ٌموم ممام المراءة اذا لم ٌحسن، رلم الحدٌث )ٖٕٓٓ-هـ ٕٗٗٔ، ٖلبنان،ط -الكتب العلمٌة، بٌروت
ٕ
 (7٘ٔاآلٌة ) -سورة األعراف 
ٖ
 .5ٔٔص -ٔج -للمرطبً -انظر: الجامع ألحكام المرآن 
ٗ
 .11ٔص -ٔج-ٔم-للرازي -: التفسٌر الكبٌرانظر 
٘
 .7٘ٔص -سبك تخرٌجه 
ٙ
 .7ٔٔص -ٔج-انظر: الجامع ألحكام المرآن 
1
 (ٕٓاآلٌة ) -سورة المزمل 
7
 .7ٔٔص-ٔج-، والجامع ألحكام المرآنٙٗٙص-ٔج-د. وهبة الزحٌلً -انظر الفمه اإلسالمً وأدلته 
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 األخيرتين من الصالة:ثانيا: قراءة السورة في الركعتين 

ذهب الجمهور من المالكٌة والحنابلة وهو االظهر عند الشافعٌة: الى انه ال ٌسن لراءة       

سورة بعد الفاتحة فً الركعتٌن األخٌرتٌن، ألن عامة صالة النبً )ملسو هيلع هللا ىلص( انه ال ٌمرأ فٌها شٌئا، 

ال ٌجب علٌه إن شاء سكت وان شاء لرأ وان وذهب الحنفٌة الى ان المصلً فً الركعة الثالثة 

 ٔوالذكر شاء سب ، وان لرأ ٌمرأ الفاتحة على وجه الثناء

 ثالثا: تكرار السورة بعد الفاتحة في الركعتين األوليين:

ذهب الجمهور من الحنفٌة والشافعٌة والحنابلة الى انه ال بأس للمصلً ان ٌكرر من السورة من 

الركعة األولى، فعن رجل من جهٌنة سمع رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( ٌمرأ فً الصب  المرآن التً لرأها فً 

 )اذا زلزلت( فً الركعتٌن كلتٌهما، فال ادري انسً رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( ام لرأ ذلن عمدا.

نً وحدٌث الرجل الذي كان ٌصلً بالناس فكان ٌمرأ  لبل كل سورة )لل هو هللا احد( فمال: ا

 احبها، فمال رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(: حبن إٌاها ادخلن الجنة.

                                                           
ٔ
 .75ٕ-77ٕ/ٕ٘هـ(، 1ٕٗٔ -1ٓٗٔالكوٌت )من  -ؤون اإلسالمٌةالموسوعة الفمهٌة الكوٌتٌة: وزارة األولاف والش 
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 -ابن عمروذهب المالكٌة الى كراهٌة تكرار السورة، ولال بعضهم: هو خالف األولى. فمد لال 

 ٔ"لكل سورة حظها من الركوع والسجود. -رضً هللا عنهما

 

 المطلب الثالث

 أوال: هل يقرأ المأموم خلف االمام:
فك العلماء على ان المأموم اذا ادرن اإلمام راكعا فإنه ٌحمل عنه المراْءة، إلجماعهم على ات

سموط المراءة، عنه بركوع اإلمام، واما اذا ادركه لائما فهل ٌمرأ خلفه ام تكفٌه لراءة اإلمام؟ 

 اختلف العلماء فً ذلن على الوال:

االمام سواء كانت الصالة سرٌة ام فذهب الشافعً واحمد: الى وجوب لراءة الفاتحة خلف -ٔ

 ٕجهرٌة.

 .الجهرٌة فً ٌمرأ وال االمام، خلف لرأ سرٌة كانت اذا الصالة ان الى مالن وذهب  -ٕ

 وذهب أبو حنٌفة: الى انه الٌمرأ خلف االمام ال فً السرٌة وال فً الجهرٌة. -ٖ
 )ال صالة لمن لم ٌمرأ بفاتحة استدل الشافعٌة والحنابلة بالحدٌث المتمدم وهو لوله ملسو هيلع هللا ىلص

فإن اللفظ عام ٌشمل اإلمام والمأموم، سواء كانت الصالة سرٌة جهرٌة، فمن لم  ٖالكتاب(

 ٌمرأ بفاتحة الكتاب لم تص  صالته.

واستدل االمام مالن: على لراءة الفاتحة اذا كانت الصالة سرٌة بالحدٌث المذكورة، ومنع 

الصالة جهرٌة لموله تعالى )واذا لرئ المرآن فاستمعوا له  المراءة خلف اإلمام اذا كانت

الجهرٌة بشًء من  ولد نمل المرطبً: عن اإلمام انه ال ٌمرأ ٗوانصتوا لعلكم ترحمون(

المرآن خلف اإلمام، واما فً السرٌة فٌمرأ بفاتحة الكتاب، فإن ترن لراءتها فمد اساء وال 

 شًء علٌه.

واما اإلمام أبو حنٌفة: فمد منع من المراءة خلف اإلمام مطلما عمال باالٌة الكرٌمة )واذا لرئ 

 .ٙولحدٌث )من كان له إمام فمراءة االمام له لراءة( ٘المرآن فاستمعوا(

 واستدل أٌضا بما روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص انه لال:

 1وإذا لرأ فانصتوا( )انما جعل االمام لٌؤتم به، فإذا كبر فكبروا،

 ثانيا: قراءة السورة في صالة الجنازة:

                                                           
ٔ
 .75ٕ/ٕ٘المصدر نفسه،  
ٕ
بٌروت  -دمشك مؤسسة مناهل العرفان -روائع البٌان تفسٌر االحكام، دمحم علً الصابونً، حسن عباس الشربتلً،: مكتبة الغزالً 

 .5٘-7٘/ٔم، 57ٓٔ-هـ ٓٓٗٔ/، ٖط
ٖ
 .ٔ٘ٔ/ٔ(، 1٘ٙصحٌ  البخاري، رلم الحدٌث ) 
ٗ
 .ٕٗٓسورة األعراف من اآلٌة:  
٘
 .ٕٗٓسورة األعراف من اآلٌة  
ٙ
 .ٕٔ/ٖٕ(، ٖٗٙٗٔمسند االمام احمد بن حنبل، رلم الحدٌث ) 
1
هـ( تحمٌك السٌد أبو المعاطً النوري، ٕٔٗمسند احمد بن حنبل، أبو عبدهللا احمد بن دمحم بن حنبل بن هالل بن اسد الشٌبانً )ت:  

 .5ٕٗ/ٕ( 5ٕٗ7م، باب المجلد الثانً، رلم الحدٌث )577ٔ-هـ 5ٔٗٔ، ٔوت، طبٌر -عالم الكتب
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ذهب الحنفٌة والمالكٌة:  الى انه لٌس فً صالة الجنازة لراءة، وما ثبت عنه فً لرائتها انما 

: ان النبً كان ٌمرأ فً سبٌل الثناء ال على وجه المراءة، ولمول ابن مسعود رضً هللا عنه

 ٔها لوال ، وال لراءة وألن ما ال ركوع فٌه ال لراءة فٌه كسجود التالوة.ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌولت فٌ

وذهب الشافعٌة والحنابلة الى وجوب لراءة سورة الفاتحة، فمد ثبت عن ابن عباس رضً 

انه صلى على جنازة فمرأ بفاتحة الكتاب فمال: انه من السنة او من تمام السنة  -هللا عنهما

سول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(ان نمرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وأٌضا هو فعن ام شرٌن لالت: أمرنا ر

 ٕ)ملسو هيلع هللا ىلص( ال صالة لمن ٌمرأ بام المرآن. -داخل فً عموم لوله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثة: حكم من فاتته سورة الفاتحة وأدرك اإلمام راكعا:

لراءة سورة الفاتحة، وادرن اإلمام راكعا، فإنه  اتفك الفمهاء على ان المأموم اذا فاتته      

. وهذه الوال الفمهاء ٌٖحمل عنه المراءة، إلجماعهم على سموط المراءة عنه بركوع اإلمام

 فً هذه المسألة وذلن للبٌان والتوضٌ :

لال االحناف: اذا ادرن المأموم اإلمام راكعا تحسب له هذه الركعة، وان ادركه بعد  -ٔ

 الركعة. الركوع ال تحسب

لال المالكٌة: إذا ادرن المأموم ركوع االمام فمكن من ركبتٌه لبل ان ٌرفع رأسه من  -ٕ

 الركوع فمد ادرن الركعة.

لال الحنابلة: ال ٌكون المأموم مدركا لركعة إال اذا ركع مع االمام لبل رفع رأسه من  -ٖ

اذا اطمأن هو، الركوع، غٌر شان فً ادران االمام راكعا، ولو لم ٌدرن معه الطمأنٌنة 

إنه لال: لال رسول هللا )صلى هللا  -رضً هللا عنه -ثم لحك امامه لحدٌث أبً هرٌرة

                                                           
ٔ
 .5ٕٓ/ٕ٘الموسوعة الفمهٌة الكوٌتٌة،  
ٕ
 .ٕٔٗ/1ٖ(، 1ٗ5ٕٕمسند االمام احمد بن حنبل، رلم الحدٌث ) 
ٖ
 .7ٔٔص -ٔج -للمرطبً -انظر: الجامع الحكام المرآن 
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)اذا جئتم للصالة ونحن سجود فاسجدوا، وال تعدوها شٌئا، ومن أدرن  علٌه وسلم(

 ٔالركوع فمد ادرن الركعة.

كه راكعا وطمأن لال الشافعٌة: إن ادرن المأموم مع االمام ممدار الركوع الجائز بأن ادر -ٗ

معه، فمد أدرن الركعة، وإن لم ٌدرن ذلن أو ادركه فً ركوع زائد أو فً الثانً من 

عن النبً )ملسو هيلع هللا ىلص( لال: )من أدرن  -صالة الكسوفٌن لم ٌدرن الركعة، لما رواه أبو هرٌرة

 ٖ ٕركعة من الصالة فمد ادرن الصالة.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
تعالى الذي وفمنً الى إتمام هذا البحث واسأل هللا تعالى ان أكون لد وفمت ولد  الحمدهلل

 فٌه بعض النتائج وهً:جعلت 

 تم التعرٌف بسورة الفاتحة واسمائها. -ٔ
سورة الفاتحة مكٌة عند جمهور العلماء، وعدد اٌاتها سبع اٌات اال انه اختلف فً  -ٕ

 .البسملة، وكان الراج  انها اٌة من سورة الفاتحة

 تعد هذه السورة ممن السور الخمس التً افتتحت )بالحمدهلل( -ٖ
 لد بٌنت فضل سورة الفاتحة التً وردت فٌه احادٌث كثٌرة فً فضل الفاتحة. -ٗ
 تم التعرف بالصالة والحكمة منها ومشروعٌتها واهمٌة الصالة وفضلها. -٘

 بها.ان ٌعرف العامة ان الفاتحة ركن من اركان الصالة ال تص  الصالة اال  -ٙ
 معرفة حكم لراءة المأموم خلف اإلمام فً الصالة. -1

                                                           
ٔ
. صححه األلبانً، 75ٖ، حدٌث ٖٕ٘ص-ٔج -ٌدرن اإلمام ساجدا كٌف ٌصنعباب فً الرجل  -ٕكتاب الصالة  -سنن ابً داود 

 (5ٙٗحدٌث ) -ٓٓٔص -ٔوذكره فً مختصر إرواء العلٌل ج
ٕ
كتاب  -(، وصحٌ  مسلم7ٓ٘حدٌث ) -ٖٔٔص -5ٕباب من أدرن من الصالة ركعة  -(5كتاب موالت الصالة ) -صحٌ  البخاري 

 (.1ٓٙحدٌث ) -17ٕص ٖٓة من الصالة فمد أدرن الصالة باب من أدرن ركع -٘المساجد ومواضع الصالة 
ٖ
 .5ٕٔ-5ٕٓص-ٕج -د. وهبة الزحٌلً -انظر الفمه اإلسالمً وأدلته 
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بعد الفاتحة  فً الركعتٌن األولٌٌن، ولراءة السورة فً معرفة حكم تكرار السورة  -7

 الركعتٌن االخرٌٌن فً الصالة.

 معرفة حكم لراءة سورة الفاتحة فً صالة الجنازة. -5

 

 آخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر
 المرآن الكرٌم

 .ٓٔسورة ٌاسٌن آٌة  -ٔ

:هـ( دار 1ٔٔلسان العرب، أبو الفضل دمحم بن مكرم المعروف بإبن منظور )ت:   -ٕ

 صادر، بٌروت لبنان.

ألبً  -، وإرشاد العمل السلٌم الى موااٌا الكتاب الكرٌم5ٗٙالكلٌات ألبً البماء الكفوي،  -ٖ

 .ٙ/ٔالسعود، 

(، لال حمزة الزٌن فً تخرٌجه للمسند، 5ٗ5ٙ)، رلم الحدٌث 1ٖٕ/5مسند احمد،  -ٗ

 إسناده حسن،
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، ٔٔٔ/ٔ، والجامع ألحكام المرآن، للمرطبً، ٗٗٔ/ٌٔنظر: التفسٌر الكبٌر، للرازي،  -٘

 .1ٗٔ/ٔواإلتمان فً علوم المرآن، للسٌوطً، 

، ٘/٘، باب ما جاء فً فضل فاتحة الكتاب، ٕٗسنن الترمذي، كتاب فضائل المرآن،  -ٙ

 ال عنه: هذا حدٌث صحٌ .، ول7ٕٙ٘حدٌث 
(،  ٔٔ(، باب وجوب لراءة الفاتحة فً كل ركعة )ٗصحٌ  مسلم، كتاب الصالة ) -1

 (.5ٖ٘، رلم الحدٌث )5ٙ/ٔ

أبو بكر بن درٌد: هو أبو بكر دمحم بن الحسٌن بن درٌد األزدي من ازاد عمان من  -7

( كامل هـ ٌنظر )معجم االدباءٕٖٔهـ، وتوفً سنة ٖٕٕلحطان، ولد فً البصرة سنة 

 .ٕٙٔ/٘الجبوري، 

، رلم ٗ٘ٗ/ٕ(، 1ٓ(، باب كم ٌمرأ فً اللٌل )ٗالهٌثمً، مجمع الزوائد، كتاب الصالة ) -5

 ، ولال: رواه الطبرانً الكبٌر، ورجاله ثمات.ٖٙٔٙالحدٌث 

روائع البٌان فً تفسٌر اٌات االحكام، دمحم علً بن علً الصابونً، كتبه  -ٓٔ

 .ٖٗ/ٔم، 57ٓٔ -هـ ٓٓٗٔ/ٖبٌروت ، ط -دمشك، مؤسسة مناهل العرفان -الغزالً

اللباب فً علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدٌن عمر بن علً بن عادل الحنبلً  -ٔٔ

هـ، تحمٌك: الشٌخ عادل احمد عبد الموجود، والشٌخ علً 1٘٘الدمشمً النعمانً، ت: 

 .ٔ٘ٔ/ٔم، 577ٔ-هـ 5ٔٗٔ، ٔدمحم معوض، دار الكتب العلمٌة، بٌروت/ لبنان ط

بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع، عالء الدٌن، أبو بكر بن مسعود بن احمد  -ٕٔ

م، 57ٕٔ، ٕلبنان، دار الكتاب العربً، ط -هـ، بٌروت71٘الكاسانً الحنفً، ت:

ٔ/ٕٖٓ. 

المسند الصحٌ ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن المشٌري النٌسابوري، ت/  -ٖٔ

، رلم ٖٓٓ/ٔبٌروت،  -راث العربًهـ تحمٌك دمحم فؤاد عبد البالً، دار إحٌاء التٕٔٙ

 (.ٓٓٗالحدٌث)

سنن الترمذي، دمحم بن عٌسى بن سورة بن موسى بن الضحان  -الجامع الكبٌر -ٗٔ

 -هـ، تحمٌك بشار عواد معروف، دار العرب اإلسالم51ًٕالترمذي، أبو عٌسى، ت: 

 (.ٕ٘ٗ، رلم الحدٌث )7ٕٖ/ٔبٌروت، 

، رلم 1ٖ٘/ٔالصالة،  رواه مسلم، عن عائشة رضً هللا عنها، فً كتاب -٘ٔ

 .57ٗالحدٌث 

الموسوعة المرآنٌة، خصائص السور، جعفر شرف الدٌن، تحمٌك: عبدالعزٌز  -ٙٔ

هـ، ٕٓٗٔ، ٔبٌروت، ط -بن عثمان التوٌجري، دار التمرٌب بٌن المذاهب اإلسالمٌة

ٔ/ٖٔ. 

صحٌ  البخاري، دمحم بن إسماعٌل أبو عبدهللا البخاري الجعفً، تحمٌك: دمحم  -1ٔ

هـ، باب ما جاء فً فاتحة الكتاب، ٕٕٗٔ، ٔالناصر، دار طوق النجاة، طزهٌر ناصر 

 (.1ٗٗٗ، رلم الحدٌث )1ٔ/ٙ

، 5ٕٙ/ٔصحٌ  مسلم، كتاب الصالة، باب وجوب لراءة الفاتحة فً كل ركعة،  -7ٔ

 (.5ٖ٘رلم الحدٌث )

المغنً فً فمه اإلمام أحمد بن حنبل الشٌبانً، أبو دمحم موفك الدٌن عبدهللا بن  -5ٔ

دمحم بن لدامة الجماعٌلً الممدسً ثم الدمشمً الحنبلً، الشهٌر بإبن لدامة أحمد بن 

 .ٔبٌروت ط -هـ(، دار الفكرٕٓٙالممدسً )ت: 
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اللباب فً تفسٌر االستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب، سلٌمان بن إبراهٌم بن  -ٕٓ

، ٔ، طةالمملكة العربٌة السعودٌ -عبدهللا الالحم، دار المسلم للنشر والتوزٌع، الرٌاض

 .ٖٗ٘/ٔم 555ٔ -هـ ٕٓٗٔ

السنن الكبرى، احمد بن الحسٌن بن علً بن موسى الخسروجردي الخرسانً،  -ٕٔ

 -هـ(، تحمٌك دمحم عبدالمادر عطا، دار الكتب العلمٌة، بٌروت7٘ٗأبو بكر البٌهمً )ت:

م، باب الذكر ٌموم ممام المراءة اذا لم ٌحسن، رلم الحدٌث ٖٕٓٓ-هـ ٕٗٗٔ، ٖلبنان ط

(ٖ515) ٕ/ٖٕ٘. 

الكوٌت )من  -الموسوعة الفمهٌة الكوٌتٌة: وزارة األولاف والشؤون اإلسالمٌة -ٕٕ

 .75ٕ-77ٕ/ٕ٘هـ( 1ٕٗٔ -هـ ٗٓٗٔ

روائع البٌان فً تفسٌر اٌات االحكام، دمحم علً الصابونً، حسن عباس  -ٖٕ

 -هـ ٓٓٗٔ، ٖبٌروت، ط -دمشك، مؤسسة مناهل العرفان -الشربتلً، مكتبة الغزالً

 .5٘-7٘/ٔم، 57ٓٔ

مسند احمد بن حنبل، أبو عبدهللا احمد بن دمحم بن حنبل بن هالل بن اسد  -ٕٗ

 ٔبٌروت،ط -هـ( تحمٌك السٌد أبو المعاطً النوري، عالم الكتبٕٔٗالشٌبانً )ت:

 م باب المجلد الثانً.577ٔ -هـ5ٔٗٔ

 


