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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيمِ 
يَّاَك 4{ َماِلِك َيْوِم الد يِن}3{ الرَّْحمـِن الرَِّحيِم}2اْلَعاَلِميَن} اْلَحْمُد لّمِه َرب   { ِإيَّاَك َنْعُبُد واِ 

َراَط الُمسَتِقيَم}5َنْسَتِعيُن} { ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَميِهْم َغيِر الَمغُضوِب َعَميِهْم 6{ اهِدَنــــا الص 
ال يَن}  {7َواَل الضَّ

 
 مكان نزولها:

 ختمف العمماء في مكان نزولها عمى قولين:ا
 

أنيا مكية من أوائل ما نزل من القران الكريم, وىذا مروي عن اإلمام عمي ) عميو القول األول: 
" نزلت فاتحة الكتاب بمكة من السالم (, وابن عباس وغيرىم, فقد روي عن اإلمام انو قال: 

 .كنز تحت العرش "
 

لت حين حولت القبمة إلى الكعبة, وىو مروي عن مجاىد وعطاء أنيا مدنية نز  القول الثاني:
 الخرساني وغيرىم.

وقيل أنزلت مرة بمكة ومرة بالمدينة ولذلك سميت مثاني, وقيل نزل نصفيا بالمدينة ونصفيا 
 بمكة.

( 87ِظيَم {)الحجر: }َوَلَقْد آَتْيَناَك َسْبعًا م َن اْلَمثَاِني َواْلُقْرآَن اْلعَ واألصح أنيا مكية لقولو تعالى 
وىذه اآلية من سورة الحجر وىي مكية بإجماع العمماء, وال خالف بين العمماء إن الصالة 

 ( اْلَحْمُد لّمِه َرب  اْلَعاَلِمينَ ) فرضت بمكة, وما نقل أنو كان في اإلسالم صالة بغير 
 

 ) أسماء السورة (:تسميتها : 
العمماء إلى أكثر من عشرين اسما, وأشير سورة الفاتحة ليا أسماء كثيرة أوصميا بعض 

 -:ت في السنة الصحيحة والمأثور فييأسمائيا ما ثب



 ) فاتحة الكتاب, أم الكتاب, وأم القران, السبع المثاني (.
 ) الحمد, الوافية, الكافية, الشافية (.وتسمى أيضا بـ 

 
 السورة: معاني

 ) الحمد هلل رب العالمين (
 يل عمى المحمود عمى جية التعظيم والتبجيل.ىو الثناء بالجمالحمد: 

الثناء عميو بصفاتو الحسنى, وبما انعم عمى عباده, وفي الحمد معنى الشكر  والحمد هلل:
والمدح فيو اعم من الشكر, وقال بعض العمماء أن الشكر اعم من الحمد ألنو بالمسان 

 والجوارح وبالقمب, والحمد يكون بالمسان خاصة.
 

 رب العالمين:
المالك, السيد, المربي, المصمح, المعبود, وال يستعمل الرب بإطالق لغير  -الرب في المغة:

 اهلل سبحانو وتعالى, أما بالنسبة لممخموقين فيستعمل مضافا فيقال: رب الدار, رب األسرة.
جمع عالم وىو كل موجود سوى اهلل تعالى, والعالم جمع ال واحد لو من لفظِو, ألنو  -العالمين:

ىو خاص بمن وقيل: جمع أشياء مختمفة, والعوالم أصناف المخموقات في السماوات واألرض, 
 يعقل خاصة, من األنس والجن والمالئكة والشياطين و ال يقع عمى البيائم والجماد.

 " مالك يوم الدين "
 لو. ىو المتصرف في األعيان الممموكة -المالك:
 الجزاء والمكافأة. -الدين:

:  معناىا ال يمتمك احد في ذلك اليوم معو حكما كممككم في الدنيا, قال تعالى س:قال ابن عبا
} َوَخَشَعت : , وقال تعالى(83)النبأ} الَّ َيَتَكمَُّموَن ِإالَّ َمْن َأِذَن َلُه الرْحَمُن َوَقاَل َصَوابًا {

 ,(803{)طو اأْلَْصَواُت ِلمرَّْحَمِن َفََل َتْسَمُع ِإالَّ َهْمساً 
ن شر فشر, قال تعالى لدين :فيوم ا : يوم الحساب لمخالئق يدينيم بأعماليم إن خير فخير وا 

نَّا َلُه َكاِتُبوَن { اِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفََل ُكْفَراَن ِلَسْعِيِه َواِ   (.49)األنبياء}َفَمن َيْعَمْل ِمَن الصَّ
 

ياك نستعين "  " إياك نعبد وا 



ذل ونخشع ونستكين, وىي أقصى غاية الخضوع والتذلل وىي : الذلة, ونعبد: نالعبادة في المغة
نَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن {: الغرض من الخمق, قال تعالى  (;:)الذاريات}َوَما َخَمْقُت اْلِجنَّ َواْلِْ

وكرره ليفيد الحصر فالمعنى ال نعبد أال  ( ) إياك: نطمب العون, وقدم المفعول بو نستعين
ك ألنو ما من قوة في الكون أال قوتو, فاهلل وحده المعبود إياك, وال نخضع ونذل لسوا

 والمستعان.
 " أهدنا الصراط المستقيم "

 : ثبتنا وأرشدنا ووفقنا إلى ما في صالحنا وفالحنا.أهدنا 
: الطريق, والمراد بو الطريق اليادي إلى دين اهلل الحق وىو اإلسالم وثبتنا عميو, وأحفظ الصراط

 قموبنا عمى ذلك.
 راط الذين أنعمت عميهم "" ص

}َوَمن ُيِطِع : أي طريق المنعم عمييم من النبيين والصديقين والشيداء والصالحين. قال تعالى
د يِقيَن َوالشَُّهَداء اِلِحيَن  الّمَه َوالرَُّسوَل َفُأْوَلـِئَك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم الّمُه َعَمْيِهم م َن النَِّبي يَن َوالص  َوالصَّ

ومعنى ذلك أحفظ قموبنا كم حفظت قموبنا عمى اإلسالم حتى ( 4;النساءُسَن ُأوَلـِئَك َرِفيقًا {)َوحَ 
 ماتوا عميو.

 " غير المغضوب عميهم وال الضالين "
: الحائد عن قصد السبيل, أي جنبنا طريق كل حائد عن طريق والضالوىم الييود والنصارى, 

 اإلسالم.
 

 الصَلة قي الفاتحة قراءة حكم
 :أختمف العمماء في حكم قراءة الفاتحة في الصالة عمى قولين

 
إلى أن قراءة  ) الشافعية, األمامية, المالكية, الحنابمة (ذىب جميور الفقياء  القول األول:

 مستدلين عمى وجوبيا عمى ما يأتي:الفاتحة شرط لصحة الصالة فمن تركيا لم تصح صالتو 
َلة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب ال ص ) :قال (والو وسمم صمى اهلل عميو). ما روي عن النبي 8
 فحمموا النفي في الحديث عمى النفي الحقيقة.. (



من صمى صَلة لم يقرأ فيها بأم القران :) قال (صمى اهلل عميو والو وسمم). روي عن النبي 2
 .(فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تام 

 
, زي بدون الفاتحة وال تبطل الصالةإلى أن الصالة تج أبو حنيفة والثوري ذىب القول الثاني:

 :بل تجزي مطمق القراءة, مستدلين عمى عدم وجوبيا في الصالة بما يأتي
 
فيذا يدل عمى أن  (20المزمل){َفاْقَرُؤوا َما َتَيسََّر ِمَن اْلُقْرآِن } : : قال تعالى. الكتاب1

: في القراءة في الصالة بدليل قولو تعالىالوجوب أن يقرأ أي شيء تيسر من القران , واآلية 
" فاقرؤوا إلى قولو  (20المزمل }ِإنَّ َربََّك َيْعَمُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمن ثُُمَثِي المَّْيِل َوِنْصَفُه َوثُُمَثُه {)

 .ولم تختمف األمة عمى ذلك في شأن الصالة في الميل ما تيسر من القران "
ندنا في صالة الميل وغيرىا من النوافل والفرائض لعموم المفظ وذلك عموم ع الجصاص:يقول 

 واآلية تفيد التخيير فإن معنى ما تيسر أي شيء تيسر.
 
صمى اهلل عميو والو ): ما روي أن رجال دخل المسجد فصمى ثم جاء فسمم عمى النبي . السنة2

ره بالرجوع وفعل ذلك فصمى ثم جاء فأم " ارجع فصل فأنك لم تصل ", فرد السالم وقال: (وسمم
إذا أقمت  (,عميو الصالة والسالم) :ثالث مرات فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فقال

لمصَلة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبمة فكبر ثم أقراء ما تيسر معك من القران, ثم اركع 
ارفع ساجدا حتى تطمئن راكعا, ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا و ثم 

و ثم ارفع حتى تطمئن جالسا, ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا, ثم ارفع حتى تستوي قائما, ثم 
 " افعل ذلك في صَلتك كمها

فيذا الحديث في تعميم الرجل صالتو يدل عمى التخيير ألن النبي أمره أن يقرأ ما تيسر من 
 القران.

عميو الصالة )األرجح لمواظبتو  والظاىر من األدلة أن ما ذىب إليو جميور الفقياء ىو
 عمى قراءتيا في الفريضة والنفل. (والسالم

 
 


