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  بسم هللا الرحمن الرحيم
    فاتحه رهٔ سو  خواندن 

  نماز عقب امام در
نازل شده و دارای هفت ايت (آيه) ميباشد.  مکٰه مکرمه مکی يعنی در  سورۀ فاتحه سورۀ 

در روايتی فرموده  وبه پيروی از او ابن النقيب مفسر مشهور جهان اسالم  ابن حبيب 
اندکه:  فاتحه الکتاب ( سورهٔ فاتحه)  با مشايعت  هشتاد هزار فرشته بر پيامبر اسالم 

  وسلم  فرود آمده  و نزول يافته است. محمد صلی هللا عليه

 تسمئه سورهٔ فاتحه درمقام اولين سورهٔ کتاب هللا قرآن عظيم الشأن می  مفسرين در وجه
  فاتحة«را نيز  سوره   ، اين آغاز هرچيز است  معنای  به  فاتحه  كه  اين  به  : با توجه نويسند
  است.    شده  افتتاح  عظيم الشان بدين سوره  ناميدند زيرا قرآن»  الكتاب

عظيم الشأ ن را از دهن مبارک رسول هللا (ص) نوشتند و بعد به  که قرآن  كاتبان وحی  
را   مجيد الهی  ازكتاب  سورۀ  اولين فته، اين کبار اسالم قرارگر صورت مصحف توسط

 سورۀ می اغازيدند .اين سورۀ فاتحه قرار دادند وآغاز تالوت قرآن عظيم الشان را به 
 نيست.  قرآن  شده  نازل  آيات  اولين  سوره  ، اين آيات  نزول هر چند از نظر ترتيب 

  
  مشهور ترين  نام های سورۀ فاتحه:

   أم القرآن: 1-

من صلی صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهی « پيامبر صلی هللا عليه وسلم  فرمودند: 
مسلم )  (هر کس که نماز را بدون ام القرآن ( فاتحه ) »( خداج، خداج، خداج غير تمام

  بخواند، نمازش تمام نيست، تمام نيست، تمام نيست).
  أم الکتاب:2- 

بخاری (رح) می فرمايد: سورهٔ فاتحه به اين دليل ام الکتاب نامFذاری شده که قرآن با  
شود و اولين سورهٔ قرآن عظيم الشأن انتخاب شده است و در نماز نيز اولين  آن آغاز می

  شود. سورهٔ است که به ان نمازد حقيقت  آغاز می
  :السبع المثانی3-

) (ای محمد، حقيقتاً ما هفت 87(حجر/» القرآن العظيم  و لقد آتيناک سبعاً من الثمانی و« 
  آيه با ثنا و اين قرآن با عظمت را بر تو فرستاديم).

  : القرآن العظيم 4-

سورٔه حجر دليل بر اين نام است و همچنين پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در  87 ۀـهمان آيـ 
الحمد C رب العالمين، أم القرآن، أم « اند:  اسمی را که تا حال ذکر شده آورده 4حديثی هر 

ما  –فاتحه  –.(بخاری )(الحمد C رب العالمين » العظيم الکتاب و السبع المثانی و القرآن 
  ای که تکرار می شوند و قرآن بزرHی است). ا در کتاب، هفت آيهدر قرآن، م

   :فاتحة الکتاب -  5

»  ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب « صلی هللا عليه وسلم  فرمودند:  پيامبر اسالم محمد 
(متفق عليه ) (نماز کسی که فاتحة الکتاب را در آن نمی خواند درست نيست). فاتحة 

ز و شروع قرآن است و بدليل اينکه نماز Hذارد در وهله اول شروع به الکتاب همان آغا
  کند به فاتحة الکتاب مشهور است. قرائت آن می
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  :الصالة - 6

قسمت الصالة بينی و بين عبدی « پيامبر صلی عليه وسلم  در حديثی قدسی می فرمايند:
مسلم ) (سوره فاتحه  » ( عبدینصفين فإذا قال العبد: الحمد C رب العالمين قال هللا:حمدنی 

Hويد: حمد و  را بين خود و بندHانم به دو قسمت تقسيم کردم هرHاه بنده ام می –الصالة 
فرمايد: بنده ام مرا ستايش کرده  ستايش برای پروردHار جهانيان است، خداوند بزرګ می

ان نماز است).در اين حديث سوره فاتحه به اسم نماز نام[ذاری شده، چون يکی از ارک
 است و نماز بدون آن ناقص و باطل است.

  :الحمد - 7

 ) (تمام حمد و ستايش برای خالق جهانيان است).2(فاتحه/» الحمد C رب العالمين «  
  :الرقية- 8

(تو نمی » و ما يدريک أنها رقية« پيامبر صلی هللا عليه وسلم به ابوسعيد خدری فرمود: 
  است). –بردن و دعا کردن به خداوند پناه  –دانی که سوره فاتحه، رقيه 

  :اساس القرآن - 9

Hفت: سوره فاتحه پايه  اين اسم را عبدهللا بن عباس (رض) روی سوره فاتحه Hذاشت و می
 و بنيان قرآن است.

  :الواقية-10
اين اسم را سفيان بن عينيه (رح) روی سوره فاتحه قرار داد، و به معنای حفاظت و 

  دهد. را به خداوند سپردن و واGذار کردن نيز معنا میمحافظت کردن است و خود 
  الکافية: -11

اين اسم را يحيی بن کثير (رح) روی سوره فاتحه Gذاشت و از (کفی) به معنای، بس و 
 کافی و کفايت کننده آمده است.

   

  درسهاى تربيتى درسورۀ فاتحه:
  بارت است از:که مهمترين آن ع اندبيتی نهفته تر در سورۀ فاتحه درس های مهمی

 .كند از غير خدا قطع اميد مى» Jّ  بسم«  حمد، با  هٔ انسان در تالوت سور -1
 .كند كه مربوب و مملوك است احساس مى» مالك يوم الّدين« و » رّب العالمين«با  -2
 .كند ميان خود و هستى ارتباط برقرار مى» رّب العالمين «  با كلمه  -3
 .بيند خود را در سايه لطف Gسترده او مى» الّرحمن الّرحيم «با  - 4
 .شود غفلتش از قيامت زدوده مى» الدين  مالِك يوم«با  - 5
 .Gذارد طلبى را كنار مى خودخواهى و شهرت » اياك َنعبد «با  - 6
 .رود از فكر يارى طلبى از غيرخدا بيرون مى» اياك نستعين«با  -7
 ها بدست اوست و بايد حسادت را كنار فهمد كه تقسيم نعمت مى» انعمَت عليهم«با  - 8

 .Gذاشت، زيرا حسود در واقع از داورى و تقسيم روزى به دست خدا راضى نيست
 .رهسپارى در راه حق را درخواست كند» اهِدنا الّصراط الُمستقيم«با  -9

همبستFى خود را با پيروان راه خدا اعالم » صراط الّذين انعمَت عليهم«با  -  10
 .دارد مى
 از باطل و اهل باطل بيزارى» غيرالمغضوب عليهم وال الّضالين«و در نهايت با   - 11
  جويد. مى
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  فضيلت سورۀ فاتحه:

در مورد فضائل سورۀ فاتحه و رکن بودن آن  صلی هللا عليه وسلم  اسالم محمد  پيامبر
ليه) (متفق ع» الصالة لمن اليقرأ (فيها) بفاتحة الکتاب (فصاعداً)«در نماز می فرمايد :

(کسی که سوره فاتحه (و اندکی بيش از آن را) در نماز، قرائت نکند نمازش درست 
  نخواهد بود).

التجزیء صالة «در حديثی ديFری همين مطلب درجايی ديFر، با اين الفاظ، آمده است: 
(روايت دارقطنی و ابن حبان) (نمازی که در آن، فاتحه » اليقرأ الّرجل فيها بفاتحة الکتاب

  ه نشوند کافی نخواهد بود).خواند
من صلّی صالةً لم يقرأ فيها بفاتحة الکتاب؛ فهی خداج، «و Gاهی نيز چنين ميفرمودند: 

(نمازی که در آن فاتحه خوانده  .)١/٢٩۶، ٣٩۵(مسلم » (هی خداج، هی خداج؛ غير تمام
  نشود؛ ناقض و ناتمام است؛ و اين جمله را سه بار تکرار کرد).

فی التّوراة و ال فی اإلنجيل مثل أّم أل ما أنزل هللا«فرمود:   هللا عليه و سلمرسول هللا صلی 
(روايت نسائی و حاکم) » القرآن. و هی الّسبع المثانی (والقرآن العظيم الّذی أوتيته)

(خداوند در تورات و انجيل سورهای به عظمت سوره فاتحه، نازل نفرموده است. اين 
  است که به من داده شده است.» آن عظيمسبع مثانی و قر«(سوره) همان 
  خوانندۀ محترم! 

حمد نهفته است در حديثی  قدسی که حضرت   هٔ در مورد فضيلت ودرس بزرGی در سور 
صلی هللا عليه - ابوهريره  رضی هللا عنه آنرا  روايت نموده آمده است که: رسول هللا

الة بينی وبين عبدی نصفين، فإذا الص قسمت:«فرمود: هللا سبحان تعالی بيان ميدارد  -وسلم
ْحمـنِ  قال:  ( اْلَحْمُد eِّ َربِّ  ِحيِم)، قال  اْلَعالَِميَن ) قال هللا: حمدنی عبدی، وإذا قال:  (الرَّ الرَّ

يِن )، قال هللا: مجدنی عبدی، وقال مرة: فوض  هللا: أثنى علی عبدی، فإذا قال:(َماِلِك يْومِ  الّدِ
ولعبدی ما  إِياَك َنْعبُُد وإِياَك َنْستَِعيُن )، قال: هذا بينی وبين عبدی،إلی عبدی، فإذا قال : ( 

َراَط الُمستَِقيمَ  ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب    سأل، فإذا قال:  (اهِدَنــــا الّصِ
الِّيَن ) ، قال هللا: هذا لعبدی، ولعبدی ما سأل َعلَيِهْم َوالَ    .)١/٢٩۶، ٣٩۵لم (مس». الضَّ

اْلَحْمُد eِّ «بFويد:  ام به دو بخش تقسيم كرده ام، پس هرGاه او نماز را بين خود و بنده(
ام مرا حمد و ستايش كرده است، و اGر بFويد:  بنده :فرمايد ، خداوند می »َرّبِ اْلَعالَِمينَ 

ْحمـنِ « ِحيمِ  الرَّ و يك  كرده و بزرګ داشته است،ام مرا ثنا  فرمايد: بنده  ، خداوند می »الرَّ
إِياَك َنْعبُُد «بFويد:  ام امورش را به من واGذار كرده است، و آنFاه كه بار فرمود: بنده 

ام، و هر  رمز و پيمانی است) بين من و بنده ) فرمايد: اين خداوند می » وإِياَك َنْستَِعينُ 
 َنــــا اهد«د، و آنFاه كه بFويد: باش برايش مهيا شده و فراهم می  ام بخواهد آنچه كه بنده 

َراَط الُمستَِقيمَ  الِّينَ  * ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغيرِ   الّصِ ، »الَمغُضوِب َعَليِهْم َوالَ الضَّ
ام بخواهد فراهم  ام است، و هر آنچه را كه بنده  بنده  فرمايد: اين از آنِ  خداوند می 

  د. Gرد می 
-كنت أصلی فی المسجد، فدعانی رسول هللا «علی روايت شده كه Gفت: ـ از ابوسعيد بن م

فقلت: يا رسول هللا، إنّی كنت أصلی، فقال: ألم يقل هللا:)  فلم أُجبه، - صلی هللا عليه وسلم
ُسوِل إَِذا َدَعاُكم ِلَما يْحييُكْم(؟، ثم قال لی: ألعلمنك سورة هی أعظم السور  ِ َوِللرَّ ّeِ ْاْستَِجيبُوا

ی القرآن، قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدی، فلّما أراد أن يخرج، قلت له: ألم تقل: ف
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  ألعلمنك سورة هی أعظم سورة فی القرآن؟ 
(البخاری ». قال: (اْلَحْمُد eِّ َرّبِ اْلَعالَِميَن( هی السبع المثانی والقرآن العظيم الذی أوتيته

  وأحمد).
مرا فرا خواندند، ولی به  -صلی هللا عليه وسلم- يامبر خدا خواندم كه پ در مسجد نماز می «

ايشان جوابی ندادم. (بعد از تمام شدن نماز نزد ايشان رفته) وGفتم: اى رسول خدا 
فرمودند:  -صلی هللا عليه وسلم-كه مرا فرا خوانديد) در حال نماز بودم. ايشان   (هنFامی

خوانند تا (دلهايتان) زنده  ول شما را فرا میآنFاه كه خدا و رس«آيا خداوند نFفته است كه 
Gرديده و جان يابد دعوتشان را پاسخ داده و بپذيريد؟ بعد از آن (ادامه داده) و فرمودند: 

ترين  ترين و باشكوه ای را كه از باعظمت پيش از آنكه از مسجد خارج شوی به تو سوره
ند و همينكه خواستند (از های قرآن است آموزش خواهم داد. سپس دستم را Gرفت سوره

ای را كه از باعظمت ترين   مسجد) خارج شوند به ايشان Gفتم: آيا نفرموديد: به تو سوره
اْلَحْمُد eِّ َرّبِ «های قرآن است آموزش خواهم داد؟ فرمودند: سوره  ترين سوره و باشكوه
از نماز تكرار  ای است كه هفت آيه دارد (و در هر ركعت است همان سوره» اْلَعالَِمينَ 

  ».شود) و اين همان قرآن با عظمت و بزرGی است كه به من داده شده است می
انطلق نفر من أصحاب «روايت شده است كه Gفت:  -رضی هللا عنه از ابوسعيد خدری  -

فی سفرة سافروها، حتى نزلوا على حی من أحياء العرب،   صلى هللا عليه وسلم النبی 
ضيفوهم، فلُدغ سيد ذلك الحی فسعوا له بكل شیء، ال ينفعه شیء، فاستضافوهم فأبوا أن ي

فقال بعضهم: لو أتيتم هؤالء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شیء، فأتوهم 
فقالوا: يا أيها الرهط، إنَّ سيدنا لُدغ، وسعينا له بكل شیء، ال ينفعه، فهل عند أحد منكم من 

إنّی ألرقی، ولكن وهللا لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا  شیء؟ فقال بعضهم: نعم، وهللا
براق لكم حتى تجعلوا لنا ُجعالً، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ 
(اْلَحْمُد eِّ َرّبِ اْلَعالَِميَن)، فكأنَّما نُشط من عقال، فانطلق يمشی وما به َقَلَبةٌ، قال: فأوفوهم 

ی صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذی رقى: ال تفعلوا حتى نأتی ُجعلهم الذ
- فنذكر له الذی كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول هللا  - صلى هللا عليه وسلم -النبی 

فذكروا له، فقال: وما يدريك أنَّها رقيةٌ، ثم قال: قد أصبتم، اقسموا،  - صلى هللا عليه وسلم
(البخاری حديث ». - صلى هللا عليه وسلم-كم سهما، فضحك رسول هللا واضربوا لی مع

  فتح الباری). ۴/۴۵٣، ٢٢٧۶
در سفری از  - صلی هللا عليه وسلمبزرGوار اسالم محمد  تعدادی از ياران پيامبر«

های عرب رسيدند، از ساكنان آن قريه  سفرهايشان رهسپار شدند تا آنكه به يكی از قريه
خواستند تا آنان را ميهمان كرده و مساعدتشان نمايند، ولی آنان از ميهمان كردن شان 

كاری  سرباز زدند. (در همان زمان بود كه) سرور و بزرګ آن قبيله Gزيده شد، هر
برايش كردند سودی به او نبخشيد، يكی از آنان Gفت: اGر نزد اين كاروانی كه به اينجا 
آمده است برويد شايد چيزی نزد كسی از آنان باشد، در نتيجه به نزدشان رفته و Gفتند: 

ای كاروانيان، سرور و بزرګ ما Gزيده شده است، و هر چه برای او تالش كرديم (و هر 
به كار بستيم) سودی نبخشيد، آيا نزد كسی از شما چيزی است؟ (كه برای درمانی را كه 

درمان وی مفيد واقع شود)؟ يكی از اصحاب Gفت: بله، سوGند بخدا، بر او از َدم خود 
خواهم دميد، اما از شما خواستيم كه ما را ميهمان كنيد، چنين نكرديد! بنابراين تا چيزی به 
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يم كرد! در نتيجه در مقابل يك Gله Gوسفند به توافق ما ندهيد برای وی دعايی نخواه
  »اْلَحْمُد eِّ َرّبِ اْلَعالَِمينَ «رسيدند، در اين هنFام آن شخص (صحابی) رفت و بر او سوره 

دميد، بدنبال آن Gويا آن شخص از ريسمانها و بندها آزاد شد، و شروع  خواند و می را می
كرد. راوی سخنش را ادامه  ه و دردی احساس نمیبه راه رفتن كرد، مثل آنكه هيچ عارض

دهد: آنان نيز بر آنچه به توافق رسيده بودند عمل كردند. Gروهی از اصحاب Gفتند:  می
آنها را تقسيم كنيد، اما آن كسی كه َدم زده بود، Gفت: هيچ كاری نكنيد تا نزد پيامبر اكرم 

اده است برايشان تعريف كنيم تا ببينيم رفته و آنچه را كه اتفاق افت -صلی هللا عليه وسلم-
آمده و ماجرا  - صلی هللا عليه وسلم- دهند. زمانی كه نزد رسول هللا   به ما چه دستوری می

فرمودند: از كجا آGاه شديد و  - صلی هللا عليه وسلم-را برای ايشان تعريف كردند، ايشان 
د: كار درست و به جايی انجام توان َدميد، سپس فرمودن  می  »سوره فاتحه«فهميديد كه با 

داده ايد، (برويد و Gوسفندان) را تقسيم كنيد، و يك سهم هم برای من كنار بFذاريد، سپس 
  ».خنديدند - صلی هللا عليه وسلم-رسول هللا 

ابن عباس می فرمايد: (پيامبر صلی هللا عليه وسلم  نزد ما بود و جبرئيل (ع) کنار او، 
باالی سرش شنيد، در اين لحظه جبرئيل (ع) چشمش را به ناGهان صدايی شديد را از 

طرف آسمان کرد و Gفت: اين دری از درهای آسمان بود که باز شد و تا حال باز نشده 
بود. از آن در مالئکه ای پائين و نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم  آمد و Gفت: ای محمد 

خداوند به تو عطا کرده است و قبل  صلی هللا عليه وسلم مژده بده در مقابل دو روشنی که
از تو اين دو روشنی به کسی داده نشده است. و اين دو روشنی، يکی سوره فاتحه و 
   ديFری دو آيه آخر سوره بقره است. و قبل از تو هيچ حرفی از آنها تلفظ نشده است)

  (مسلم )
در مضمون عالی خواندن سورۀ فاتحه ، درک معانی آن و تفکر  ناGفته نبايد Gذاشت که:

وقف   اين سوره  ٔهآخر هر آيدر بهتر است  که مقاصد نماز است  اين سوره ا ز مهمترين 
  کرد.

  قرائت فاتحه درتمام رکعت ها:
قابل تأکيد و ياد آوری ميدانيم که عبادت  به نقل است نه به عقل. لذا در ذيل به مستند 

  . شرعی ونقلی قرائت فاتحه در نماز  ذيالً ميپردازيم
امامان  احکام الهی که توسط امامان مجتهد و فقهای اسالمی استنباط Gرديده  درين مورد 

) اتفاق رحمه هللا عليهم اجمين  احمدامام سه Gانه  هريک  (امام مالک و امام شافعی و
، نظر دارند بر اينکه قرائت فاتحه در تمامی رکعت های نماز، فرض و رکن می باشد

اGر نمازGزار عمدا در يکی از رکعتهای نماز خود قرائت  اشد که واين بدين معنا ميب
  فاتحه را ترک کند نمازش باطل می شود.

اما اGر سهوا خواندن فاتحه را در يکی از رکعت ها فراموش کرد، او بايستی رکعت  
ديFری را بجای آن رکعت ناقص بخواند و در انتها بعد از سالم دو سجده ی سهو بجای 

سالم دهد. و در اين حکم هيچ تفاوتی بين نمازهای فرض و نوافل (سنت)  آورد و باز
  وجود ندارد.

و دليل آنها بر اين حکم، اين فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم است که می فرمايد: 
کسی که سوره فاتحه را (در نمازش) نخواند، « ».الصالة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب«
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  ليهمتفق ع».نمازش قبول نيست
واين حکم (حديث) عام می باشد، يعنی شامل هر نماز فرض يا سنت و شامل تمامی 

رکعت های نماز می Gردد، يعنی قرائت فاتحه در تمامی رکعت های نماز فرض و سنت، 
  واجب (رکن) می باشد.

Gفته که قرائت فاتحه در نماز، فرض و رکن نيست، بلکه واجب  (رح) اما امام ابوحنيفه
ابوحنيفه فرض و واجب دو حکم متفاوت است، طوريکه  اGر  نزد اماماست. (در 

نمازGزار عمدا يا سهوا قرائت فاتحه را در يکی از رکعت های نمازش ترک کند، نماز 
   وی باطل نخواهد شد.

می Gويد: قرائت فاتحه در دو رکعت اول نمازهای فرض، واجب (رح) امام ابوحنيفه 
نمازهای فرض، قرائت فاتحه مستحب است نه واجب، ولی است ولی در دو رکعت آخر 

در تمامی رکعت های نماز سنت (يا نوافل) واجب است، حتی اGر نماز سنت چهار 
  رکعتی باشد.

از واجب بودن قرائت فاتحه در دو رکعت اول نمازهای  (رح)  و منظور امام ابوحنيفه
ند نمازش باطل می شود بلکه فرض، اين نيست که اGر کسی در اين دو رکعت فاتحه نخوا

در نظر وی اGر کسی در اين دو رکعت فاتحه نخواند Gناهکار خواهد بود با اين وجود 
  نمازش صحيح است.

، قرائت فاتحه رکن د )امام مالک و امام شافعی و احم ( ولی در نظر ائمه ی سه Gانه
  است، يعنی اGر کسی عمداً فاتحه را نخواند نمازش باطل است .

ظر امام ابوحنفيه، مطلق قرائت قرآن (هر سوره يا آيه ای که باشد) رکن است، نه در ن
اينکه حتما سوره   فاتحه قرائت شود، زيرا خداوند متعال در مورد نماز شب می فرمايد: 

ای که برای شما ممکن  پس به اندازه ). يعنی:20(سوره مزمل » َفاْقَرُؤوا َما تََيسََّر ِمْنهُ «
  وت کنيد.است از آن تال

آنچه که در اينجا واجب شده است قرائت قرآن در نماز است و اين چيزی است که  
نمازGزار به آن مکلف شده است، همانطور که پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد: 

أْ َما تََيّسَر َمَعَک ِمَن إَِذا قُْمَت إلَی الصَّالةِ فَأَْسِبغِ اْلوضوء ثُمَّ اْستَقِبِل اْلِقْبَلةَ فََکبَّْر ثُمَّ اْقرَ «
يعنی: هر Gاه خواستی نماز بخوانی به نحوه احسن وضوء بFير ، سپس رو به » اْلقُُرآنَ 

  بFو و سپس هر چه از قرآنی برايت مقدور است بخوان. روايت بخاری. قبله تکبير 
پس قرائت قرآن در نماز فرض است ولی قرائت فاتحه مفروض نشده است. اما با اين 

ود خواندن فاتحه در دو رکعت اول نمازهای فرض واجب است ولی فرض نيست، و وج
در مابقی رکعات ديFر مستحب است. يعنی اGر کسی در دو رکعت اول نماز فرض بجای 

فاتحه سوره ی ديFری را بخواند نمازش صحيح است، ولی چون واجبی را (خواندن 
زمست تا نمازش را تکرار کند فاتحه) ترک کرده است چنانچه عمدی باشد بر او ال

هرچند  که اGر چنين نکند (يعنی نمازش را تکرار نکند) باز نمازش صحيح است ولی 
  Gناهکار خواهد شد.

و چنانچه سهوا خواندن فاتحه را در آن دو رکعت اول فراموش کند براو واجب است تا  
جده ی سهو نبرد) در انتهای نمازش سجده ی سهو بجای آورد و اGر چنين نکند (يعنی س

بر او واجب است تا نمازش را تکرار کند، و اGر نمازش را تکرار نکند باز نماز وی 
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  صحيح است.
و اين حکم برای نمازهای فرض بود، اما امام ابو حنيفه  در مورد حکم خواندن فاتحه در 

  نمازهای سنت (نوافل) می Gويند که:
ت (نوافل)، واجب است، حتی اGر کسی خواندن فاتحه در تمامی رکعت های نمازهای سن

چهار رکعت بخواند، مثال چهار رکعت نماز سنت قبل از نماز ظهر را با   نماز سنت را
يک سالم بخواند، در اين حالت بر او واجب است تا در هر چهار رکعت فاتحه را 

بخواند، زيرا هر دو رکعت از نماز سنت، خود نماز مستقلی است و اGر کسی دو نماز 
سنت را به هم وصل نمايد و بصورت چهار رکعتی با يک سالم بخواند، در اينحالت هر 

دو رکعت از اين نماز، خود نماز مستقلی محسوب می شود، و از آنجايی که خواندن 
فاتحه در دو رکعت اول هر نمازی واجب است پس او بايستی در هر چهار رکعت اين 

ت آخر آن نيز خود نماز مستقلی است که بايستی نماز سنت، فاتحه را بخواند چون دو رکع
  در آن نيز فاتحه خواند به مانند دو رکعت اول.

همچنين نماز وتر نيز اين حکم را دارد و قرائت فاتحه در تمامی رکعات آن واجب است، 
زيرا نماز وتر نيز جزوی از نوافل می باشد پس حکم آن نيز به مانند حکم ديFر نوافل 

  خواهد بود.
اين نظر ابوحنفيه و دليل آنها برای اين حکم بود. اما حقيقت آنست که رأی جمهور و 

يعنی (امام مالک و امام شافعی وامام  احمد) راجح و صحيح می باشد، زيرا پيامبر صلی 
کسی که سوره فاتحه را »«الصالة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب«هللا عليه وسلم فرمودند: 
من صلی صالة لم يقرأ فيها «و می فرمايند: ».زش قبول نيست(در نمازش) نخواند، نما

که نماز بخواند و  يعنی: کسی» بفاتحة الکتاب فهی خداج، هی خداج، هی خداج غير تمام
. احمد  است  باطل  و  فاسد  ناقص و  نماز او  نخواند،  فاتحه را  سوره  در آن

و نماز ناقص بعنوان نماز حقيقی  اند. کرده ) آنرا روايت  بخاری  و مسلم (  شيخين  و
  شمرده نمی شود.

آمده است که پيامبر » مسیء صالة«و در روايت رفاعه بن رافع در حديث مشهور  
کسی که نمازش را بصورت درست نخوانده بود هدايت فرمود که   صلی هللا عليه وسلم

خواندن و اين عمل (» «ثم افعل ذلک فی صالتک کلها«سوره فاتحه را بخواند و : 
  متفق عليه». فاتحه) را در تمام رکعات نمازت انجام بده

ِ « همچنين از ابو قتاده ی انصاری رضی هللا عنه روايت است که Gفت:  َّJ َکاَن َرُسوُل
ْکَعتَْيِن األُولَيَْيِن ِمْن َصالةِ الظُّْهِر ِبَفاتَِحِة اْلِکتَاِب َوُسو  صلی هللا عليه وسلم َرتَْيِن َيْقَرأُ فِی الرَّ

ُر فِی الثَّانَِيِة ، َويُْسِمُع اآلَيةَ أَْحَياناً ، َوَکاَن َيْقَرأُ فِی اْلَعْصِر ِبَف  ُل فِی األُولَی ، َويَُقِصّ اتَِحِة ، يَُطِوّ
ْکَعتَْيِن األُْخَرَييْ  ُر فِی الثَّانَِيِة ، َوفِی الرَّ ُل فِی األُولَی ، َويَُقِصّ ِن ِبأُِمّ اْلِکتَاِب َوُسوَرتَْيِن يَُطِوّ
ُر ِفی الثَّانَِيِة  ْبحِ ، َويَُقِصّ ْکَعِة األُولَی فِی َصالةِ الصُّ ُل ِفی الرَّ (بخاری  ».اْلِکتَاِب ، َوَکاَن يَُطِوّ

( رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در دو رکعت اول نماز ظهر و عصر سوره ی  . )776
رکعت اول ، نماز را طوالنی و فاتحه و دو سوره ی ديFر می خواند ، به Gونه ای که در 

در رکعت دوم کوتاه می خواند ، و Gاه Gاهی بعضی از آيات را بلند می خواند تا بشنويم ، 
و در دو رکعت بعدی از اين دو نماز فقط سوره ی فاتحه می خواند ،همچنين رکعت اول 
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  .نماز صبح را طوالنی و رکعت دوم را کوتاه می خواند.)
 يث در می يابيم که قرائت فاتحه در تمامی رکعات نماز رکنی ابا توجه به اين احاد

آيات مورد استناد » مسیء صالة«ز ارکان آن می باشد و اين احاديث، از جمله حديث 
علماء حنفی  را مقيد می کنند، و از طرفی حفظ و خواندن فاتحه برای مسلمين ميسر و 

  ممکن می باشد.
در مکه نازل شده و در مورد نماز » ُؤوا َما تََيسََّر ِمْنهُ َفاْقرَ «و بعضی Gفته اند که آيه ی 

  شب بوده، ولی بعدا حکم آن نسخ شده و قرائت فاتحه فرض شده است.
  

  :جهـریقرائت فاتحه برای مقتدی در نماز 
جايز نيست که در نماز جهريه (صبح و مغرب و عشاء) بجز ( مقتدی )  برای ماموم  

َوإَِذا قُِرَئ اْلقُْرآَُن  «، زيرا هللا متعال می فرمايد:  را قرائت کند  فاتحه سوره ديFری
هنFامی که قرآن «). يعنی : 204(سوره اعراف » َفاْستَِمعُوا َلهُ َوأَْنِصتُوا لََعلَُّکْم تُْرَحُمونَ 

  ». شود، Gوش فرا دهيد و خاموش باشيد تا مشمول رحمت خدا شويد خوانده می 
حمد و ابوداود ترمذی و ابن حبان روايت کرده اند آمده که پيامبر صلی و در روايتی که ا

شايد شما »« لَعلُّکْم تْقَرءون َخْلف إماِمُکْم؟«هللا عليه وسلم خطاب به اصحابش فرمود : 
ال تَْفَعلُوا ِإال ِبَفاِتَحِة اْلِکتَاِب، «Gفتيم: آری! فرمود : » پشت سرامامتان قرائت می خوانيد؟

اين کار را نکنيد، بجز «). يعنی : 823أبو داود (» ال َصالةَ ِلَمْن َلْم َيْقَرأْ بَِها َفإِنَّهُ 
».  (خواندن) سوره   فاتحه، چون نماز کسی که سوره فاتحه را نخواند، صحيح نيست

بخواند و بعد از آن سکوت کرده و به راتنها مشروع است که فاتحه برای ماموم  بنابراين
د، و اGر کسی تابحال از روی جهل سوره را هم قرائت کرده نمازش قرائت امام Gوش ده

  باطل نيست اما نبايد ديFر چنين کند.

 قرائت فاتحه پشت سر امام:
عات عمده  در نماز وفاتحه (الحمد) عقب امام در نماز جماعت  از موض هٔ سور خواندن
فاسد  ميFردد، پس رکنی از ارکان  نماز است که در صورت فوت شدن ان نماز  بوده، و

بر هر مسلمانی فرض است كه در اين مسأله  با دقت فکر نموده ودر اين مورد از 
تعصب مذهبی کار نه Gيرد ، ودر فهم احاديثی روايت شده در اين بابت که به تفصيل بيان 

  می Gردد  بخاطر رسيدن به راه ثواب از دقت الزم استفاده بعمل ارد.
در نماز ضروری و واجب است، چه منفرد باشد، چه امام و يا  فاتحه  هٔ بنآ خواندن سور

  مقتدی.
 :حکم شرعی همين است که ا0ر

واجب است كه سورۀ فاتحه را   و عصر، بر ماموم رّرى باشد مانند نماز ظهنماز سِ  
رى باشد مانند نماز صبح و مغرب و عشاء، در اينصورت در ـبخواند، ولى اGر نماز جه

 ،همچنين دو ركعت اخير عشاء كه امام قرائت را آهسته ميخواندركعت سوم مغرب و 
فاتحه را بخواند، ودر هنFام قرائت امام بصورت جهرى، علماء  در  هٔ ماموم بايد سور

فاتحه  واجب دانسته اند، و  اينمورد اختالف نظر دارند، برخی از علماء خواندن سورهٔ 
سكوت كرد ولى اGر امام پس از قرائت  برخی  بر اين باورند كه وقت قرائت امام بايست

فاتحه کم مكث كرد مقتدی بايد سوره فاتحه را بخواند، ولى قويترين اقوال در مورد قرائت 
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فاتحه پشت سر امام اينست كه خواندن قرائت فاتحه پشت سر امام فرض است، چه در 
قرائت سوره نماز جهرى و چه در نماز سرى، و چه امام (بعد از قرائت فاتحه) در حال 

اى ديFر باشد و چه در حال سكوت باشد، زيرا طبق حديث صحيح پيامبر صلى هللا عليه 
يعنى: (  نماز ندارد كسى كه »  ال صالة لمن ال يقرا بفاتحة الكتاب« و سلم ميفرما يد: 

پس براى خروج از خالف و اطمينان خاطر، بهتر .فاتحه را قرائت نكند)   (در نماز)
  .اينكه امام فاتحه را خواند فاتحه را بخواند است كه پس از

  فاتحه در نماز جهری: ۀسور
آنچه که از نظرتعداد کثيری از علماء راجح است؛  طوريکه در فوق هم ياد اور شديم،

ريه و جهريه واجب است، اما ــدر نماز س  اينست که خواندن فاتحه برای امام و مأمومين
در نماز جهريه  بخواند؛ در اين باره بعضی از اهل  اينکه ماموم چه وقت فاتحه خود را

علم Gفتند: وقتی امام فاتحه می خواند مامومين سکوت کرده و بعد از آنکه امام فاتحه را 
خواند هريک از( مقتديان ) فاتحه خود را به آرامی بخوانند، و بعضی Gفتند: ( مقتدی ) 

کند، يعنی آيه آيه بعد امام بخوانند، اما همراه با امام به آرامی آيات سوره حمد را تکرار 
صحيح تر آنست که در هنFام قرائت فاتحه امام سکوت کند و بعدا خودش فاتحه بخواند، 
هرچند که امام در حال قرائت سوره بعدی باشد، و بعد از اکمال فاتحه اين بار به قرائت 

  سوره امام Gوش فرا دهد.
است که ابوداود از عباده بن صامت رضی و دليل شرعی در اين مورد حديث صحيحی 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فِی َصَالةِ اْلفَْجِر، «هللا عنه روايت کرده که Gفت:  َّJ َصلَّی ِ َّJ ُكنَّا َخْلَف َرُسوِل
ا َف  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فَثَقَُلْت َعلَْيِه اْلِقَراَءةُ، َفلَمَّ َّJ َصلَّی ِ َّJ َرَغ َقاَل : لََعلَُّكْم تَْقَرُءوَن َفَقَرأَ َرُسوُل

ِ . َقاَل : َال تَْفَعلُوا إِالَّ ِبَفاِتَحِة اْلِكتَاِب ، َفإِنَّهُ  َّJ َال َصَالةَ َخْلَف إَِماِمُكْم ! قُْلَنا : نََعْم ، َيا َرُسوَل 
ابی ) وقد حسنه الترمذی وصححه البيهقی والخط823أبو داود (» ِلَمْن َلْم َيْقَرأْ ِبَها
ما در نماز صبح پشت سر پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز می خوانديم، «وغيرهم.يعنی: 

و ايشان درحال قرائت بودند، که قرائت بر ايشان دشوار Gشت، وقتی که نماز تمام شد 
اين کار : « Gفتيم: آری! فرمود»Gويا شما پشت سر امامتان قرائت می کرديد؟« فرمود:

سوره ی فاتحه، چون نماز کسی که سوره ی فاتحه را نخواند،  دن)(خوان را نکنيد، بجز
  .»صحيح نيست

بر طبق صحيح ترين Gفته علماء ؛ اGر امام (بعد «عالمه ابن باز رحمه هللا می Gويد: 
فاتحه) سکوت نکند، بر ماموم واجب است که فاتحه بخواند هرچند که امام درحال قرائت 

  ).11/221» (ن بازفتاوی الشيخ اب« ». (سوره) باشد
اGر Gفته شود: هرGاه امام سکوت نکند پس «و شيخ  ابن عثيمين رحمه هللا می Gويد:  

ماموم چه وقت فاتحه (خود) را بخواند؟ می Gوئيم: فاتحه را بخواند وقتی که امام قرائت 
می کند، زيرا صحابه همراه رسول صلی هللا عليه وسلم قرائت می کند و ايشان به آنها 

اين کار را نکنيد، بجز (خواندن) سوره ی فاتحه، چون نماز کسی که سوره ی  «ود: فرم
  ). 322صفحه» ( فتاوی أركان اإلسالم»». «فاتحه را نخواند، صحيح نيست

  ررکعت:ـقرائت فاتحه در ه
زيررسول هللا صلی فاتحه در هررکعت از نماز بر نمازGزار واجب است؟ قرائت سورهٔ 

را به خواندن سوره فاتحه در هر رکعت، امر نمود. » مسيیء الصالة«  هللا عليه و سلم
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ثّم «چنانکه پس از دستور به خواندن آن، در رکعت اول (روايت ابوداود و احمد) فرمود: 
(روايت احمد) » فی کّل رکعة«(متفق عليه) (و فی رواية : » افعل ذلک من صالتک کلّها

ر هر رکعت) انجام ده). همچنين فرموده است: (اين را در تمام نماز (يا طبق روايتی د
(روايت ابن ماجة و ابن حبان) (در هر رکعت، قرائتی وجود » فی کل رکعة قراءة«

  دارد).
   :شخصيکه  قرائت فاتحه برايش دشوار باشد

فاتحه برايش دشوار باشد پيامبر صلی هللا عليه وسلم    و در مورد کسی که حفظ سورۀ
سبحان هللا و الحمد�، و الإله االهللا، و هللا «فرمود: به جای آن، تسبيحات زير را بخواند: 

مسيیء «(روايت ابوداود و ابن خزيمه) چنانکه به » اکبر و الحول و القوة اال با�
» فاقرأبه، و إالّ فاحمدهللا و کبّره و هلّلهفإن کان معک القرآن «نيز فرمود: » الصلوة

الحمد� و «(روايت ابوداود و ترمذی) (پس اGر چيزی از قرآن ياد داری بخوان و Gرنه 
  کافی خواهد بود).» هللا اکبر و الإله إالّ هللا

  : از سورۀ فاتحه قرائت ساير سوره ها در نماز بعد
ازهای فرض و چه نمازهای نافله (سنت) بطور کلی قرائت سورۀ بعد از فاتحه چه در نم

واجب نيست، بلکه خواندن آن مستحب است، بعبارتی اGر کسی در نماز فرض يا نافله 
سورۀ بعد از فاتحه را نخواند و بعد از قرائت فاتحه به رکوع برود، نمازش صحيح است 

ش می ولی بايد آGاه باشد که ترک مستحبات در نماز باعث کاسته شدن از ثواب نماز
شود، زيرا سنت نبوی صلی هللا عليه وسلم بر آن بود که ايشان در دو رکعت نخست 

نمازهای فرض بعد از فاتحه، سوره يا آياتی از سوره ای را قرائت می نمودند، چنانکه از 
َيْقَرأُ فِی  صلی هللا عليه وسلم َکاَن النَِّبیُّ « ابوقتاده رضی هللا عنه روايت شده که Gفت:

کْ  ُر فِی الرَّ ُل ِفی األُولَی، َويَُقِصّ َعتَْيِن األُولَيَْيِن ِمْن َصالةِ الظُّْهِر ِبَفاِتَحِة اْلِکتَاِب َوُسوَرتَْيِن، يَُطِوّ
ُل فِ الثَّانَِيِة، َويُْسِمُع اآلَيةَ أَْحَيانًا، َوَکاَن َيْقَرأُ فِی اْلَعْصِر ِبَفاِتَحِة اْلِکتَاِب َوُسوَرتَْيِن، َوَکاَن يُطَ  ی ِوّ

ُر فِی الثَّاِنَيِة.. در دو  صلی هللا عليه وسلم هللا  يعنی: رسول .)759(بخاری:». األُولَی َويَُقِصّ
را می خواند. و قرائت (سوره) در  رکعت اول نماز ظهر، سوره فاتحه و سوره ای ديFر

  کرد.  تر می رکعت اّول را طوالنی انتخاب می کرد و در رکعت دوم قرائت سوره را کوتاه
و Gاهی بعضی از آيات را طوری تالوت می کرد که ما می شنيديم. همچنين در دو 

رکعت اول نماز عصر، سوره فاتحه و سوره ای ديFر را تالوت می نمود. رکعت اول را 
  ».طوالنی و رکعت دوم را کوتاه می خواند..

می خواندند، و همينطور در نمازهای نافله بعد از فاتحه سوره يا آياتی از سوره ای ديFر 
و حتی از حذيفه رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در قيام نماز 

  ).873شب، سوره هايی مانند بقره و آل عمران و نساء را قرائت می کردند. ابوداود (
هرچند نماز شب بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم واجب بوده، اما در حق ما نافله است 

برای تبعيت کردن از سنت پيامبرمان و در نتيجه کسب ثواب بيشتر، خوب است .بنابراين 
  که سوره بعد فاتحه را در نمازهای نافله هم بخوانيم.

  آيا قرائت فاتحه در نماز كفايت ميكند؟
معموالً نماز عشاء را پشت سر رسول   محدثين مينويسند که حضرت معاذ رضی هللا عنه

ر جماعت ميخواند . بعد از اينکه از نماز جماعت فارغ ميشود ، هللا صلی هللا عليه و سلمد
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  را امامت ميFرد .نزد قوم خويش ميرفت وبرای قوم خويش نماز جماعت عشا ء  
محدثين مينويسند : در يکی از شب ها ، حضرت معاذ نماز جماعت را کمی  طوالنی 

طوالنی شدن نماز، به تن�  خواند، ميFويندمردی به نام سليم که ازخويشاوندان او بود، از
آمد، بدين جهت نماز جماعت را ترک داد و در Gوشهای از مسجد به تنهايی نماز خواند 
سپس بيرون رفت و جلوی  شتری را Gرفت و به راه افتاد، هنFامی که معاذ رضی هللا 

نفاق نماز را به پايان رساند او را از عمل آن جوان، مطلع ساختند. Gفت: در او آثار   عنه
  را در جريان اين حادثه  قرار ميدهم.   ميبينم لذا رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم 

آن جوان نيز به نوبه خود Gفته بود که من از دست معاذ، به آن حضرت صلی هللا عليه و 
پيامبر اكرم صلی هللا عليه و سلم  محضر شکايت خواهم کرد. روز بعد هر دو به    سلم

  رسيدند. 
را از کار ديشب آن جوان با خبر ساخت، آن جوان    رسول هللا صلی هللا عليه و سلممعاذ 

در جواب  Gفت: ای رسول هللا  صلی هللا عليه و  سلم ! معاذ تا ديروقت نزد شما ميماند، 
  سپس نزد ما ميآيد و با طوالنی خواندن نماز، ما را خسته و ناراحت ميکند.

(ای معاذ! » أفتّان أنت يا معاذ«خطاب به معاذ فرمود:   رسول هللا صلی هللا عليه و سلم 
آيا ميخواهی مردم را در فتنه بيندازی؟!).سپس روی خويش به آن جوان کرد و فرمود: 

ای برادرزاده! تو در نماز، چه ميخوانی؟ Gفت: سوره فاتحه را ميخوانم و از خداوند طلب 
از علت طوالنی کردن نماز چيزی  جنت  ميکنم و از آتش دوزخ، به او پناه ميبرم ولی

  نمی دانم.
 فرمود: من و معاذ نيز کم و بيش، همين اندازه ميخوانيم.   صلی هللا عليه و سلم  پيامبر

جوان (که از نيروی ايمانی قوی، برخوردار بود) Gفت: فردا که دشمن حمله کند، معاذ 
  خواهد دانست (که چه کسی برنده خواهد شد).

قبالً خبر حمله دشمن رسيده بود، جنFی بين مسلمانان و کفار راوی ميFويد: چون 
اكرم صلی  درGرفت و آن جوان، به مقام رفيع شهادت نايل آمد. پس از آن حادثه، رسول

به معاذ فرمود: سرانجام کار آن جوان چه شد؟ معاذ Gفت: ای رسول هللا    هللا عليه و سلم
، شهيد شد ولی من، صادق نبودم (روايت ابن صلی هللا عليه و سلم ! او با خدا صادق بود

  خزيمه).
  :يه)ـفـ(نمازخ یرّ سِ  درنماز سورۀ فاتحه قرائت 

مسئله قرائت سوره فاتحه برای مقتدی در نماز جماعت  بخصوص در نماز های سری 
  موضوع قابل  اختالف وبحث  در بين علماء  ميباشد .

  اينجا به سه قول اکتفاء مينمايم :بنآ ما  غرض روشن  شدن نظريات علماء   صرف در 
   قول اول:

قول اول مربوط به  آنعده از علمای اسالم ميFردد که قايل به : قرائت سوره فاتحه برای  
ماموم در نمازهای سريه (خفيه)  اند وميFويند در نماز های جهريه الزم نيست که مقتدی 

  قرائت کند ، بلکه مقتدی بايد  به قرائت امام Gوش کند.
  قول دوم:

قول دوم ، مربوط به آنعده از علمای ميFردد که قايل اند که :در نمازهای سريه هم امام و 
هم ماموم بايستی فاتحه بخوانند. ولی در نمازجهريه الزم نيست که ماموم فاتحه 
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رابخواند.( از جمله  در Gروه علماء  ميتوان از شيخ االسالم ابن  تيميه وشيخ  البانی 
    نام برد).رحمهما هللا
  قول سوم:

قول سوم مربوط آنعده از علمای اسالم ميFردد که قايل آند که قرائت سوره  فاتحه هم  در 
  نمازهای  سريه (خفيه) و هم  درنماز جهريه هم بر امام و هم بر ماموم واجب ميدانند.

  دليل حکمی Gروه های سه Gانه :
ظرايات خويش داليلی را ازاحاديثی نبوی هر سه Gروه   از علماء  سه Gانه برای تائيد ن

  پيشکش مينمايند.
را درهر رکعتی از نماز هم برای امام و هم بر ماموم  فاتحهسوره   خواندن علمای که 

  ميدانند نظريات خويش را به احاديثی ذيل مستند نموده اند : فرض 
  حديث اول:

پيامبر صلی هللا عليه و   : که  است  شده  روايت  رضی هللا عنه  الصامت  بن  عباده  از -
در   که کسی برای   نيست  ( نمازی »ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: « فرموده    سلم
باشد ، تا سوره فاتحه را نخوانی نمازت قبول نيست .)   نخوانده  را   فاتحه  سوره  آن

  همه محدثين  اسالمی اين حديث را روايت فرموده اند.
  حديث دوم:

پيامبر صلی هللا عليه و    : که است     روايت   رضی هللا عنه ابوهريره  در حديثی از  -
فهی  - من صلى صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن ، وفی رواية: بفاتحة الكتاب :« فرموده لم

در آن سوره فاتحه را نخواند ،  و   بخواند  نماز   که کسی» ( هی خداج غير تمام  خداج
احمد  است ) (  باطل  و  فاسد  نماز او ناقص 

  .اند.) کرده روايت   را  آن  ) بخاری  و  مسلم (  شيخين و
  حديث سوم:

پيامبر   است که :    روايت   رضی هللا عنه ابوهريره  ازدر حديثی ديFری   باز هم -
» ( ال تجزئ صالة ال يقرأ فيها بفاتحة الكتاب : « است  فرموده صلی هللا عليه و سلم

نمازی که در آن سوره فاتحه ، خوانده نشود ، کفايت نمی کند وموجب سقوط فرض 
   ابوحاتم  و  حبان  و ابن  »    صحيح «   اسناد  با  خزيمه  (ابن .نيست.)

  اند. ) کرده  روايت آنرا
  حديثی چهارم:

ال تجزئ صالة « فرموده اند :  روايت   »  صحيح   «   اسناد  با در حديثی  دارقطنی  -
(نماز ». لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

  قبول نيست)  و  کند نمی  کفايت باشد، نخوانده  را  فاتحه  که کسی
  حديثی پنجم:

أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما : « است  شده  روايت     رضی هللا عنه  ابوسعيد  از  -
و   را  فاتحه  از)در نم (  بود که  شده  داده   دستور   ما  (به» تيسر
.  ) بخوانيم  باشد  ميسر  که قرآن  از  آنقدر

صحي «   آن  اسناد  : که  اند Gفته سيدالناس  ابن  و  حافظ  و  کرده  روايت را  آن  ابوداود
  .  است  » ح
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  حديثی ششم:
ثم اقرأ بأم : « که است  آمده »    صالته  فی  ء المسی« حديث ازروايتهای دربعضی -

 .»ثم افعل ذلك فی كل ركعة«إلى أن قال له: »القرآن
  ). تکرار کن درهررکعت را عمل واين  ... بخوان را فاتحه سوره سپس

  :دليل هفتم
پيامبر صلی هللا عليه و سلم درهر   که  است  رسيده اثبات به مطابق روايات محدثين 

سوره   ) (نفل  سنت   فرض و  نمازهای  رکعتی از
پيامبر صلی هللا عليه و   از  آن  خالف  و   خوانده می  را  فاتحه

   . است  نرسيده  ثبوت  به  سلم
من كان له إمام «فاتحه بر مقتدين نيستند: ۀدال يل علمای که قايل به بر واجب بودن سور

  (کسی که امام جماعت دارد، قرائت امام برای اوکافی است) » فقراءة االمام له قراءة
» كبر االمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتواإذا « و نيز حديثی:

و هر   نيز تكبير Gوئيد، شما     ، Gفت   تكبير  امام وقت  (هر
  مسلم . دهيد)  فرا  Gوش وی   به   خواند  را  قرآن   وقت

اما مخالفان آنها می Gويند که حديث اولی ضعيف و غيرقابل استناد است( مراجعه کنيد به 
ابومالک »  صحيح فقه السنه:« و کتاب »  ارواءالغليلمستدرک التعليل علی «  کتاب:

  سيد سالم)
و اما حديث دوم که مسلم آنرا روايت کرده است صحيح است ولی جمله آخر آن اضافه  

و بخاری و ابوداود آن اضافه را ضعيف می دانند.( به »  وإذا قرأ فأنصتوا « است يعنی:
ه رای صحيح آن باشد که خواندن مراجع سابق رجوع شود)در مجموع بنظر می رسد ک

  فاتحه برای امام و ماموم در نمازهای سريه (خفيه) و جهريه واجب است. 
  در نماز:  خواندن سورۀ فاتحه

عبادات در اسالم توقيفی هستند، چنانچه Gفته امديم  متذکر ميشويم که  خواننده محترم !
را وضع کرده است زمانيکه  يعنی عبادات بصورتی بايد انجام شوند که شارع حکيم آنها

نص صريح وجود داشته باشد ، ضرورت  به حدس وGمان ها ومحاسبات عقلی ومنطقی 
   نيست.

خواندن سوره فاتحه  هم از جمله عبادات  توقفی است بنآ  پيامبر صلی هللا عليه وسلم در 
و  نمازی ها ی  ( صبح و مغرب و عشاء ) سوره فاتحه را  جهری ودر نماز های ( ظهر

  عصر ) سوره فاتحه سری قرائت فرموده اند. 
بنا بر ما مسلمانان است وبه اصطالح مکلفيت داريم تا چنين روشی را در نماز  های 

خويش مراعات نمايم .اين حکم درشرع وضع Gرديده است و از سنت نبوی چنين امری 
دو نماز  به اثبات رسيده است يعنی ايشان در سه نماز فاتحه را بصورت جهری و در

  بصورت سری خوانده اند و ما مکلف هستيم به تبعيت از ايشان چنين عمل کنيم.
ُسوُل َفُخذُوهُ َوَما َنَهاُكْم َعْنهُ َفانتَُهوا «هللا تعالی در قرآن می فرمايند: حشر »(َوَما آتَاُكُم الرَّ

ز آنچه نهى رسول هللا براى شما آورده بFيريد (و اجرا کنيد)، و ا که)  يعنی: آنچه را7
  کرده خوددارى نماييد.

نماز بخوانيد »«صلوا کما رايتمونی اصلی«و نيز پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايند:
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  بخاری ) .». ( خوانم همانطور که مرا ديديد نماز می
بنابراين امام نماز جماعت بايد به  تبعيت از روش نماز پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

مازهای صبح و مغرب و عشا، سوره فاتحه را بصورت جهری موظف است که در ن
  بخواند و در دو نماز ديFر بصورت سری يا خفی بخواند.

به همين ترتيب در مورد خواندن سوره در دورکعت اول هر نماز (فرق نميکند نماز سنت 
باشد ويا نماز فرض) و نخواندن سوره در دو رکعت آخر هر نماز، نيز از سنت نبوی به 

کان النبی صلی هللا عليه وسلم «بات رسيده است. طوريکه ابوقتاده در حديثی ميفرمايد :اث
يقرأ فی الرکعتين األوليين من الظهر و العصر بفاتحة الکتاب و سورة، و يسمعنا اآلية 

پيامبر صلی هللا عليه وسلم در دو » «أحيانا، و يقرأ فی الرکعتين األخريين بفاتحة الکتاب
خواند و Gاهی آيه را طوری  ای را می ز ظهر و عصر فاتحه و سورهرکعت اول نما

  مسلم )». ( خواند شنيديم، و در دو رکعت آخر فاتحه را می کرد که آن را می تالوت می
پس اين مسئله نيز جزو سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم در نماز خواندن می باشد و ما 

 يم.نيز به تبعيت از ايشان چنين نماز می خوان
  

  :نظری ابوهريره درمورد  سورۀ فاتحه در نماز
مشهور جهان اسالم متولد کشور  (رضی هللا عنه) که يکی از راويان حضرت ابو هريره 
من صلی « از پيامبر صلی عليه وسلم  روايت نموده ميفرمايد :  يمن است درحديثی  

  ) ( مسلم وغير او» صالة لم يقرأ فيها بأم الکتاب فهی خداج، خداج، خداج، غير تمام
( مسلم ) (هر شخصيکه  نماز بخواند و سوره فاتحه را در آن نخواند، نمازش ناقص 

  است، ناقص است، ناقص است، تمام نيست).
م از حضرت ابوهريره (رضی هللا عنه) پرسيدند، اGر در نماز جماعت باشيم  صحابه کرا

چه کار کنيم؟ ابوهريره (رضی هللا عنه) درجواب فرمود: آن را آهسته برای خودت 
خداوند « فرمود:  ام که می بخوان ،  چون من از پيامبر صلی هللا عليه وسلم  شنيده

  فإذا قال العبد:»  دی نصفين ولعبدی ما سأل قسمت الصالة بينی وبين عب« فرمايد:  می 
مالك يوم «  ، فإذا قال: » َحِمَدنِی عبدی «  ، قال هللا تعالى:  » الحمد � رب العالمين «  

دنی عبدی« ، قال هللا: » الدين  ض إلیَّ عبدی « ، وقال مرة: » مجَّ   فإذا قال:»  فوَّ
« ين عبدی، ولعبدی ما سأل؛ فإذا قال: ، قال: هذا بينی وب»إياك نعبد وإياك نستعين«  

، » اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين
ام از وسط نصف  من سوره فاتحه را بين خود و بنده» (قال:هذا لعبدی ولعبدی ما سأل

Gويد:  بنده می خواهد، وقتی که ام آن قسمت است که در آن از من می ام و سهم بنده کرده
ام مرا ستايش کرد، وقتی بنده  فرمايد: بنده خداوند بزرګ می (الحمد � رب العالمين) 

ام مرا مورد تمجيد و سپاس قرار داد،  فرمايد: بنده Gويد: (الرحمن الرحيم) خداوند می می
شت، و ام مرا بزرGدا فرمايد: بنده Gويد: (مالک يوم الدين) خداوند بزرګ می وقتی بنده می
فرمايد: اين سهم من و  خداوند بزرګ می» اياک نعبد و اياک نستعين«Gويد:  وقتی که می

اهدنا الصراط « دهم وقتی بنده بFويد:  ام هر چه را بخواهد به او می ام است، و بنده بنده
خداوند بزرګ » المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب و ال الضالين

ابن کثير مسلم وغير او  دهم). ام است وهر چه را بخواهد به او می م بندهفرمايد اين سه می
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اش را درسوره فاتحه  فرمايد: خداوند سهم بين خود و بنده بعد از نقل اين حديث می
باشد و  مشخص کرده است، و اين هم دليلی برمهم بود خواندن سوره فاتحه درنماز می

  ماز است.خواندن سوره فاتحه از بزرGترين ارکان ن
  : خداوندا!  يعنی »آمين«

هللا عنها  رضی  حضرت بی بی عايشه  روايت  به  شريف  . در حديث كن  را اجابت  دعايمان
ء ما  شی  اليهود على  ما حسدتكم«خداصلی هللا عليه وسلم فرمودند:    رسول  كه  است  آمده

  ».والتأمين  السالم  على  حسدتكم
  ».اند   بر شما حسد نورزيده  Gفتن و آمين  Gفتن  سالم  اندازه بهچيز ديFر،   يهود بر هيچ«

بعد از   Gفتن آمين  . البته نيست  قرآن  و آيات  و از كلمات  دعا بوده»  آمين»  كه  بايد دانست
  آمين  امام  كه هنFامی: « شريف  حديث  اين  دليل  است، به  سنت  فاتحه  سوره  خواندن

  همراه  فرشتFان  Gفتن با آمين  Gفتنش  آمين  بFوييد زيرا هر كس  مينGويد، شما نيز آ می
  ».شود می  آمرزيده  اش Gذشته  Gردد، Gناهان

  : كه  است  ها اين و مالكی  نظر احناف
:  ها برآنند كه ها و حنبلی . اما شافعی بهتر است آن   از بلند خواندن  آمين  خواندن  آهسته 

نيز در   شود و مقتدی  بلند خوانده  جهری  و در نمازهای  آهسته  سری  در نمازهای  آمين
  كند. همراهی  با امامش  آمين  Gفتن

  اين  در نماز، بر دو نظرند. نظر احناف  فاتحه  سوره  خواندن  حكم  در باره  علمای اسالم
  آيه  مقدار سه  ـ به  غير آن  و چه  فاتحه  سورۀ  در نماز ـ چه  قرآن  قرائت  مطلق  كه  است
  بلكه  نبوده  در نماز فرض  فاتحه  سورۀ  ، خواندن بنابراين  است  بلند فرض  آيه  يا يك  كوتاه

  باشد. می  واجب
  سوره  خواندن  كه  ها) است ها، حنبلی ها، شافعی جمهور علماء  (مالكی  : رأی دوم  رأی 

  دانند. می  را در نماز فرض  فاتحه
  :وخواندن سورۀ فاتحه  (ص)نماز محمد

ميخواهم در بدو متذکر شوم که سوره فاتحه قبل از فرض شدن نمازباالی پيامبر صلی هللا 
زيرا سورۀ فاتحه جزو اولين  آياتی است  که در مکه «عليه وسلم  نازل Gرديده است : 

در کتاب خويش »   واحدی« ، اين سخن را »بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم نازل Gشت
  ذکر کرده است.» أسباب نزول القرآن  «

البته Gفته می شود که قبل از فرض شدن نمازهای پنجFانه، پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
). ودر روايات آمده است 8/35»  (التمهيد البن عبد البر« هميشه نماز شب می خواندند، 

می خواندند،  که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در همين نماز شب هميشه  سوره فاتحه
ما اين سخن را تاييد نمی کنيم که پيامبر «می Gويد: »  اسباب النزول« واحدی در کتاب 

صلی هللا عليه وسلم بيشتر از ده سال در مکه نماز را بدون فاتحه خوانده باشند، چرا که 
  ».اين سخن را عقلها نمی پذيرد

آيه زير از سوره الحجر است و اما يکی از داليل آنکه سوره فاتحه در مکه نازل شده، 
َن اْلَمثَانِی َواْلقُْرآَن اْلعَِظيمَ  «که می فرمايد:  ). 87(سوره الحجرآيه  » َوَلَقْد آتَْيَناَک َسْبعًا ِمّ

واحدی در کتاب »  را عطا کرديم  بزرګ  و قرآن  المثانی تو سبع  راستی، به  و به«يعنی: 
  لحجر اتفاق نظر هست.خود اظهار می دارد که در مکی بودن سوره ا



 نماز در امام عقب فاتحه سورهٔ  خواندن

 

 

17 

مفسرين مينويسند که :اGر سوره الحجر مکی باشد، بصورت قطع حکم بايد کرد که  
َن اْلَمثَاِنی«سوره فاتحه هم مکی است، زيرا مراد از  همان فاتحه است، چنانکه » َسْبعًا ِمّ

ی َنْفِسی َوالَّذِ «Gويد: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود:  أبی بن کعب رضی هللا عنه می
ُ فِی التَّْوَراةِ َوالَ فِی اِإلْنِجيِل ِمثَْل أُِمّ اْلقُْرآِن وإنها السَّْبُع اْلَمثَانِی َوالْ  َّJ قُْرآُن بَِيِدِه َما أَْنَزَل

سوGند به ذاتی که جانم در دست اوست، خداوند متعال نه «يعنی: ».اْلعَِظيُم  الَِّذی أُْعِطيتُه
ل مانند أم القرآن (فاتحه) نازل نفرموده است. اين سوره سبع در تورات و نه در انجي

شود و همان قرآن  باشد) که در هر رکعت نماز، تکرار می المثانی (دارای هفت آيه می
روايت ترمذی؛ و اين حديث، صحيح می باشد ». بزرGی است که به من عنايت شده است

  چنان که در صحيح ترغيب و ترهيب آمده است.
بخاری از ابو سعيد بن معلَّی رضی هللا عنه روايت است که Hفت: رسول هللا  و در صحيح

ألَُعِلَّمنََّک ُسوَرةً ِهَی أَْعَظُم السَُّوِر ِفی اْلقُْرآِن قَْبَل أَْن «صلی هللا عليه وسلم به من فرمود: 
ا أََرادَ أَْن َيْخُرجَ ». تَْخُرَج ِمَن اْلَمْسِجدِ  قُْلُت َلهُ: أََلْم تَقُْل ألَُعِلَّمنََّک ُسوَرةً ِهَی  ثمَّ أََخذَ بَِيِدی، َفلَمَّ

ِ َرِبّ اْلَعالَِميَن ِهَی: السَّْبُع اْلَمثاِنی َواْلقُْرآُن اْلعَِظيُم «أَْعَظُم ُسوَرةٍ ِفی اْلقُْرآِن؟ َقاَل:  َّrِ ُاْلَحْمد
  ).4474(بخاری:». الَِّذی أُوِتيتُهُ 

ای را که بزرHترين سورة قرآن است، به  شوی، سورهقبل از اينکه از مسجد خارج «يعنی: 
سپس دستم را Hرفت و هن[امی که خواست از مسجد، بيرون برود، به او ». آموزم تو می

آموزم؟ فرمود:  ای را که بزرHترين سوره قرآن است، به تو می Hفتم: م[ر نفرمودی سوره
ِ َرِبّ اْلَعالَِميَن که سبع المثانی «  َّrِ ُباشد) وآن همان قرآن  است (دارای هفت آيه میاْلَحْمد

  ».بزرHی است که به من عنايت شده است
   مينتويسد :» اإلتقان فی علوم القرآن « امام سيوطی در کتاب 

ی الحمد تفسير کرده اند،  پيغمبراکرم صلی هللا عليه وسلم (سبع مثانی) را به سوره «
ی الحجر است که به  ين آيه در سورهچنانکه در حديث صحيح اين مطلب آمده است، و ا

بينيم که در اين سوره خداوند بر پيغمبر صلی هللا عليه وسلم منت نهاده  اتفاق مکی است. می
ی الفاتحه قبالً  ی الحمد را بر ايشان نازل فرموده است، پس الزم است که سوره که سوره

(اتقان جلد ». تواند باشد؟ نازل شده باشد وHرنه بر چيزی که هنوز نازل نشده چه منتی می
  . ).54-53صفحه  1

   خالصه بحث وحکم نهايی:
از آنجائيکه سورهٔ فاتحه جزو نخستين آيات نازل شده بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم بود، 

و نمازهای فرض پنجFانه در سال دوازده بعثت بر مسلمانان فرض شد، نتيجتا به اين 
 عليه وسلم قبل از فرض شدن نمازهای پنجFانه و نکته می رسيم که نماز پيامبر صلی هللا

نماز مسلمانان در هنFام فرض شدن آن نمازها، بدون فاتحه نبوده و همواره سوره فاتحه 
  را خواندند.

ترديدی نيست که وجوب نماز در مکه بوده  « اتقان مينويسد :امام سيوطی در کتاب 
ی الحمد بوده باشد، اين  کسی نFفته است که زمانی در اسالم نماز بدون خواندن سوره و

.  ) پس نزول سوره 54-53صفحه  1اتقان جلد». (  را ابن عطيه و ديFران ذکر کردند
  فاتحه قبل از تشريع نماز بوده است.

  پايان 



 نماز در امام عقب فاتحه سورهٔ  خواندن
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