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 مقدمه
 انسان، مانند هر كارخانه اي كه براي كاالئي كه  توليد مي كند يك دفترچه راهنما و خلقخداوند متعال بعد از 

 قرآن كريم مي باشد و يك ن داده كه هماقرار مي دهد براي انسان هم يك دفترچه راهنما قراريك نمايندگي  
مي باشد و خداوند در اين دفترچه راهنما راه سعادت و هدايت ) عليهم السالم( كه اهل البيت  قرار دادهنمايندگي

و بندگي را به انسان آموخته است و بر او الزم و واجب نموده است كه در مهم ترين عبادت خود يعني نماز 
   . تا هيچ موقع از راه سعادت دور نشودت نمايدمقداري از آن را قرائ

پرداختيم در اين درس به بررسي يكي ديگر از اجزاء نماز ز يعني قيام يكي از اجزاء نمادر درس گذشته به بررسي 
  .يعني قرائت مي پردازيم 
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٢

  متن عربي
القراءة

  . قراءة سورة كاملة- المشهور لدي- و في الفريضةتلزم في الركعتين األوليتين من الصالة قراءة الحمد
  .ان البسملة جزء من كل سورة فتجب قراءتها معها إلّا سورة التوبة و المشهور

  :و المستند في ذلك
صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه   و تدل عليه. فامر ال خالف فيه   اما وجوب الفاتحة في األوليتين.1

 و 1» ال صالة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات: ة الكتاب في صالته، قالسألته عن الذي ال يقرأ بفاتح«: السالم
  .غيرها

  .طالق الصحيحة المتقدمةفإل  و اما وجوبها في النافلة أيضا.2
قال «: ففي رواية  منصور بن حازمف تبعا الختالف الروايا فقد وقع محال لالختال  و اما قراءة سورة كاملة بعد الحمد.3

  .2»ال تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و ال بأكثر: د اللّه عليه السالمأبو عب
  3.»ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة«) عليه السالم( و في صحيحة علي بن رئاب عن ابي عبد اهللا

ن اعمال لحمل الثانية علي التقية فا –بعد امكانه  –و ال معني . و يمكن الجمع بحمل االولي علي االستحباب 
  .المرجحات فرع استقرار التعارض و هو غير متحقق بعد امكان الجمع بما ذكر 

  . و االحتياط ال ينبغي تركه تحفظا من مخالفظ المشهور

: يحة محمد بن مسلمو تدل عليه صح. فينبغي أن تكون من المسلّمات بالنسبة إلى الفاتحة،  و اما جزئية البسملة.4
بسم اللّه الرحمن : قلت. نعم:  أ هي الفاتحة؟ قال،ه السالم عن السبع المثاني و القرآن العظيماللّه عليسألت أباعبد«

   .4»نعم، هي أفضلهن: الرحيم من السبع؟ قال
   فقد ادعي عليها االجماع بل ربما عد ذلك من المسلّمات، -  عدا التوبة-و اما جزئيتها من بقية السور
إذا قمت للصالة اقرأ بسم اللّه الرحمن : قلت ألبي عبد اللّه عليه السالم«:  بن عمار معاوية و قد يستدلّ له بصحيحة

: فإذا قرأت فاتحة الكتاب اقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: قلت. نعم: الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال
د و ان يكون عن الوجوب، و هو مالزم ، بتقريب ان السؤال عن االستحباب بعد عدم المعنى له لوضوحه فال ب5»نعم

  .للجزئية لعدم احتمال إرادة الوجوب النفسي

                                                 
  .1حديث  ،من ابواب القراءة في الصالة1وسائل الشيعة؛باب -  1
  2ث حدي من ابواب القراءة في الصالة،4باب وسائل الشيعة؛ 2
  .1حديث  ،من ابواب القراءة في الصالة2سائل الشيعة؛بابو 3
  .5حديث  ،من ابواب القراءة في الصالة11وسائل الشيعة؛باب-  4
  .5حديث  ،من ابواب القراءة في الصالة11اب بوسائل الشيعة؛-  5
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تظهر في مثل عدها آية  –بعد وضوح لزوم قرائتها حتي لو لم تكن جزءا  - ثم ان الثمرة للحكم بجزئية البسمله للسورة
  .من صالة اآليات او لزوم تعيين السورة عند قرائتها
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  قرائت
 اين درس به در .بيان گرديد ، االحرام و قيامةتكبير  نماز يعني نيت،، سه جزء از اجزاءفصيلمباحث گذشته، تدر 

  . خواهيم پرداخت »قرائت«بررسي جزء 
 :  له بررسي مي كنيم كه عبارتند از ر مسئااين جزء را در ضمن چه

  . بايد سوره حمد خوانده شود ي واجبنمازهاهمه در دو ركعت اول .1
   .ه شود وره حمد خواندسبايد هاي مستحبي نمازاول  در دو ركعت .2
 هر چند به نظر ما  شوده بايد يك سوره كامل خواند، بعد از حمد، در نماز واجب:مي گويند فقهامشهور - 3

   .از باب احتياط الزم استخواندن يك سوره كامل واجب 
بسم اهللا الرحمن « در نماز واجب است، قبل از هر سوره »بسم اهللا الرحمن الرحيم« عالوه بر اينكه خواندن - 4

  .باشد هاي قرآن غير از سوره توبه مي سوره تمام جزء »الرحيم
  مستند مسأله اول 

   :دو دليل وجود داردنماز  سوره حمد در دو ركعت اول قرائت وجوب براي
  . وجود نداردبين فقهااختالفي در اين باره  و 1له اجماعي استاين مسئ.1
در حضرت زيرا  ؛كندسوره حمد در دو ركعت اول نماز ميبر وجوب قرائت   بن مسلم داللت صحيحه محمد.2

   .»باشد صحيح نمي،ون خواندن سوره حمدهيچ نمازي بد« :فرمودند اين صحيحه 
  مستند مسأله دوم 

ت زيرا حضر ؛باشد اطالق صحيحه قبلي مي،سوره حمد در دو ركعت اول نمازهاي مستحبيقرائت وجوب دليل 
  . و اين تعبير شامل نماز مستحبي نيز مي شود »هيچ نمازي بدون خواندن سوره حمد صحيح نمي باشد« :فرمودند

  مستند مسأله سوم 
اختالف  ،هم الفي است و منشأ اين اختالفاخت در بين فقهاوجوب خواندن يك سوره كامل بعد از سوره حمد 

در نماز واجب نبايد كمتر و يا بيشتر از يك سوره « :ند در روايتي حضرت مي فرمايزيرا  ؛بين روايات است
ت مثل روايااز كند ولي در بعض ديگر داللت بر وجوب يك سوره كامل مياين روايت اگر چه    ».ه شودخواند

                                                 
  .اتّفاق نظر فقيهان بر حكم شرعى:  اجماع- ١
 از جهات گوناگون مورد بحث قرار گرفته ،رود و در باب حجج و امارات اصول فقه شرعى به شمار مى از منابع چهارگانة استنباط احكام »اجماع«

  .شود است كه به چند محور مهم آن اشاره مى
 حجت است و )عليه السالم(اجماع هر چند در رديف داليل چهارگانه شمرده شده است، ليكن دليل مستقلى نيست؛ بلكه قول معصوم : حجيت
از اين رو، طرح آن در فقه در كنار كتاب و سنّت، جنبة صورى و ظاهرى .  در صورتى حجت است كه كاشف قطعى از قول معصوم باشداجماع
.  باشد)عليه السالم(اند؛ هر چند مخالف قول معصوم  در مقابل، اهل سنّت از اجماع به عنوان دليلى مستقل ياد كرده و آن را حجت دانسته. دارد

  (   (.عى نزد شيعه، مردود و باطل استچنين اجما
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لت كه اين روايت دال ».فقط سوره حمد را خوانددر نماز مي توان « :فرمايند صحيحه علي بن رئاب حضرت مي
  .كندوره در نماز ميبر عدم وجوب س
  روايات اول را حمل بر استحباب كهاستمي شود  اين گونه اين دو دسته از روايات جمع :جمع بين روايات

  . و روايات دسته دوم را بر تقيه حمل كنيمباشداندن سوره كامل در نماز مستحب مييعني خو ،كنيم
 زيرا حمل بر تقيه در  ؛صحيح نيست –كن باشد بر فرض كه مم -  دوم بر تقيه  دسته حمل كردن روايات:نكته

  . در حالي كه در اينجا ممكن است ،صورتي صحيح است كه جمع بين روايات ممكن نباشد
    .1 براي اينكه با مشهور مخالفت نشود احتياط اين است كه سوره در نماز ترك نشودالبته

  تطبيق
القراءة

  2.3 قراءة سورة كاملة- لدي المشهور- و في الفريضةة الحمدتلزم في الركعتين األوليتين من الصالة قراء
  .ان البسملة جزء من كل سورة فتجب قراءتها معها إلّا سورة التوبة و المشهور

  :و المستند في ذلك
صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه  و تدل عليه. فامر ال خالف فيه   اما وجوب الفاتحة في األوليتين.1

  و 4»ال صالة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات: سألته عن الذي ال يقرأ بفاتحة الكتاب في صالته، قال«: السالم
  .غيرها

  .فلإلطالق الصحيحة المتقدمة  و اما وجوبها في النافلة أيضا.2
امل خواندن سوره ك ،فقها طبق نظر مشهوردر نماز واجب  خواندن حمد الزم است و ،در دو ركعت اول نماز

بنا بر اين خواندن آن با باشد ، جزء هر سوره اي ميطبق نظر مشهور »بسم اهللا الرحمن الرحيم«و .باشد واجب مي
  .باشد وره اي غير از سوره توبه واجب ميهر س

  :مستند اين مسائل 
 محمد  امري است كه در آن اختالفي وجود ندارد و صحيحه،اما واجب بودن سوره حمد در دو ركعت اول نماز

ت در مورد از حضر «گويد در اين صحيحه محمد بن مسلم ميكندبر آن داللت مي) عليه السالم(بن مسلم از امام باقر 

                                                 
 احتياط ، در اينجا نيز ظاهرا مراد مصنف. د آن احتياط وجوبي مي باشد؛ نداده باش احتياط بكند و قبل از آن فتواله ايهرگاه فقيهي در مسئ- ١

  .وجوبي است
 .دة منها، بل ال بد من الجمع مرتبا مع البسملة الواقعة في البينلم نشرح، فال تجزي واحو كذلك و الضحى و أ  سورة الفيل و اإليالف سورة واحدة،- ٢
.).164 ص1، ج ؛تحرير الوسيله( 
 و له ترك السورة في بعض األحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت و الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة، و لو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف - ٣

تحرير (  الركوع فان لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة، و إن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحةالصالة، و لو قدمها سهوا و ذكر قبل
  .).164 ص،1ج ؛ الوسيله

 .اين روايت فقط داللت بر اصل وجوب خواندن سوره حمد در نماز مي كند ولي داللت بر وجوب آن در دو ركعت اول نمي كند - ٤
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هيچ نمازي صحيح نمي باشد مگر اينكه  :خواند سوال كردم حضرت فرمودندمد نميكسي كه در نمازش سوره ح
  .مطلب داللت مي كند ر اين روايت هم بر و همچنين غي »ره حمد آهسته يا بلند خوانده شوددر آن سو

   .باشدبي به خاطر اطالق صحيحه گذشته مياما وجوب حمد در نماز مستح
  فقد وقع محال لالختالف تبعا الختالف الروايات  و اما قراءة سورة كاملة بعد الحمد.3

  .1»كتوبة بأقل من سورة و ال بأكثرال تقرأ في الم: قال أبو عبد اللّه عليه السالم«: ففي رواية  منصور بن حازم
  »ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة«) عليه السالم( و في صحيحة علي بن رئاب عن ابي عبد اهللا

لحمل الثانية علي التقية فان اعمال  –بعد امكانه  –و ال معني . و يمكن الجمع بحمل االولي علي االستحباب 
  . هو غير متحقق بعد امكان الجمع بما ذكر المرجحات فرع استقرار التعارض و

  .  المشهوراط ال ينبغي تركه تحفظا من مخالفةو االحتي

در روايت .  واقع شده است ، محل اختالف بين فقها به تبع اختالف در روايات،اما قرائت سوره كامل بعد از حمد
-و بيشتر از يك سوره خوانده نمي كمتر ،در نماز واجب«:اند فرموده) عليه السالم(منصور بن حازم امام صادق 

جائز است « :نقل شده است كه حضرت فرمودند) عليه السالم( از امام صادق  نيز در صحيحه علي بن رئاب.».شود
    ».در نماز فقط سوره حمد خواند

ه وحمل روايات دست . دسته اول را بر استحباب حمل كردكه روايات ممكن است  بين روايات  جمعاين گونه
 در ، فرع مستقر بودن تعارض است،عمال مرجحاتباشد زيرا إ صحيح نمي- بر فرض امكان- بر تقيه نيز دوم 

  2.شود اي كه بيان شد محقق نمي مستقر بعد از امكان جمع به گونهحالي كه تعارض
  .ترك نمايد  با مشهور مخالفت نكردنبه جهت  كه انسان احتياط را و سزاوار نيست

Sco1:12:10 

  مستند مسأله چهارم 
 بر آن نيزباشد عالوه بر اينكه صحيحه محمد بن مسلم براي سوره حمد جزء مسلمات دين مي »بسم اهللا«جزئيت 

 سوره حمد است؟ جزء »بسم اهللا الرحمن الرحيم«شود كه آيا زيرا در اين روايت از حضرت سؤال مي ؛داللت دارد
   .»بله«: حضرت در جواب مي فرمايند

                                                 
على ان سندها اشتمل على محمد . هي ال تدل على وجوب قراءة السورة بل ان من أراد قراءتها فليقرأ واحدة بال زيادة و ال نقيصة: قال و يمكن أن ي 1

 روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى، و كان ثقة من أصحابنا. محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر«: بن عبد الحميد، و قد قال النجاشي
الى عبد الحميد ال إلى محمد، و يكفي االجمال في عدم ثبوت وثاقته إلّا أن » و كان«الضمير في   و من المحتمل رجوع. »...له كتاب النوادر . الكوفيين

 .ازةعلى أن أحمد بن محمد بن يحيى مشترك لم يوثق سوى من هو شيخ للصدوق بناء على كفاية شيخوخة اإلج .يستظهر بقرائن رجوعه إليه
ال بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة «: و احتمال حمل الثانية على حالة الضرورة و االستعجال بقرينة صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السالم.٢

  .طالق على الفرد النادر و هو مستهجن حمل لإل؛»بفاتحة الكتاب في الركعتين األوليتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا
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 بن عمار ةيبه صحيحه معاو  و شده ي اجماع ادعا،توبهسوره  غير از هاه براي بقيه سور»بسم اهللا«جزئيت اي براما 
بسم اهللا الرحمن  «،شود كه آيا هنگام نماز خواندنزيرا در اين روايت از حضرت سؤال مي ؛.هم تمسك شده است

بسم اهللا « وجوب خواندن ، از اين رواياتراينبناب »بله «: ره حمد واجب است حضرت مي فرماينددر سو» الرحيم 
احتمال وجود اين  زيرا ؛ مالزم با جزئيت آن براي نماز است،فهميده مي شود و اين وجوب» الرحمن الرحيم 

  .در نماز باشد»  الرحمن الرحيم بسم اهللا« وجوب نفسي ،ندارد كه مراد حضرت
 - چه جزء سوره باشد و چه جزء سوره نباشد  -»  الرحيمحمن الربسم اهللا« با توجه به اينكه خواندن: ثمره بحث 

  :داردثمره ؟ اين نزاع در دو مورد  ثمره اين بحث چيست. واجب استدر نماز 
 و رويم يكي اينكه بعد از هر حمد و سوره به ركوع -توان خواند را به دو شكل مي1از آنجائي كه نماز آيات.1

اگر كسي  حال  -برويم تقسيم نموده و بعد از خواندن هر جزء به ركوع ديگري اينكه يك سوره را به پنج جزء 
 بسم اهللا«تواند ميجزء سوره باشد » بسم اهللا الرحمن الرحيم «اگر بخواند را به شيوه دوم بخواهد نماز آيات 

-جزء نباشد نمي، ولي اگر و بعد از خواندن آن به ركوع رود را يكي از اجزاء پنج گانه قرار داد »الرحمن الرحيم 

  .تواند اين كار را انجام دهد
وقتي كه شخص مي خواهد سوره را بخواند بايد موقع خواندن  ، جزء سوره باشد»بسم اهللا الرحمن الرحيم«اگر .2
 مثال اگر مي خواهد سوره كوثر را ؛ه چه سوره اي را مي خواهد بخواندمعين كند ك»الرحمن الرحيم بسم اهللا «

خواند  مي كوثررا به قصد سوره »م اهللابس«بايد معين كند كه اين  »الرحيمبسم اهللا الرحمن «ندن بخواند هنگام خوا
  .ها را معين نمايد بگويد و بعد يكي از سوره» م اهللابس«تواند اول و نمي

                                                 
ها و وقتها  هي نوع خاص من جنس الصالة أو صنف خاص من نوعها مخترعة من ناحية الشرع للعبادة، و األصحاب قد بينوا حالها بالبحث عن أسباب- ١

قمر كذلك، ء يسير منها إذا كان قابال لرؤية األبصار، الثاني خسوف ال األول كسوف الشمس و لو شي: أما األسباب فهي أمور. و كيفيتها و أحكامها
الثالث الزلزلة خفيفة كانت أو شديدة، و ال يشترط في الثالثة خوف الناس منها، الرابع كل مخوف سماوي كالريح السوداء و الحمراء و الصفراء و 

سف فيها و انفجارها و  ذلك، و أما المخوف األرضي كحدوث الخ الظلمة الشديدة و الصاعقة و الصيحة و الهدة و النار تظهر في السماء و ما أشبه
و أما وقتها ففي الكسوفين من . س، ففي وجوبها له خالف أحوط ذلكخروج األشياء المذابة منها و حصول الخرق فيها و ما أشبه ذلك مما أخاف النا

 ة إليها بمجرده ثم تجب فورا ففوراحين األخذ في االنكساف و االنخساف إلى تمام االنجالء، و في الزلزلة و غيرها أول وقوع الحادثة، فتجب المبادر
و اما كيفيتها فقد ذكروا انها ركعتان في كل منهما خمس ركوعات و سجدتان، فالمجموع عشر ركوعات و سجدتان . إلى آخر العمر و هي أداء دائما

ن يكبر لإلحرام ثم يقرأ الحمد و سورة تامة أية فهي أ: أما األولى. و لها صورتان تفصيلية و إجماليةبعد الركوع الخامس و سجدتان بعد الركوع العاشر 
سورة شاء ثم يركع ثم يرفع رأسه و يقرأ الحمد و سورة تامة و يركع و هكذا حتى يتم خمس ركوعات فيسجد سجدتين ثم يقوم للركعة الثانية و 

فيقرأ في الركعة األولى بعد الحمد آية أو أكثر من سورة، فهي أن يفرق سورة واحدة على الركوعات : و أما الثانية. صليها كاألولى ثم يتشهد ثم يسلمي
ثم يركع ثم يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من تلك السورة بدون الحمد، و هكذا إلى الركوع الخامس، حتى يتم سورة، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم و 

سورة تامة مفرقة على الركوعات الخمسة، و لها صور أخرى بين يصنع كما صنع في األولى، فيتم صالته فقد قرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و 
  .).333 ص؛فقهمصطلحات ال(.التفصيل و اإلجمال ذكرت في محلها
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١٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٨

  تطبيق
سألت «: حمد بن مسلمو تدل عليه صحيحة م. فينبغي أن تكون من المسلّمات بالنسبة إلى الفاتحة، و اما جزئية البسملة

بسم اللّه الرحمن الرحيم من : قلت. نعم: أباعبد اللّه عليه السالم عن السبع المثاني و القرآن العظيم أ هي الفاتحة؟ قال
  .» نعم، هي أفضلهن: السبع؟ قال

  ات،  فقد ادعي عليها االجماع بل ربما عد ذلك من المسلّم-  عدا التوبة-و اما جزئيتها من بقية السور
يحه محمد و صح. براي سوره حمد سزاوار است كه جزء مسلمات باشد »حمن الرحيمبسم اهللا الر«اما جزء بودن 

ل كردم كه آيا آن ادرباره سبع المثاني و قرآن عظيم سؤ)  عليه السالم(از امام صادق «كند بن مسلم بر آن داللت مي
؟ حضرت جزء هفت آيه مي باشد»رحيم م اهللا الرحمن البس« آيا : گفتم،بله:  حضرت فرمودند؟سوره فاتحه است

  .»باشدبرترين آن هفت آيه مي» من الرحيمبسم اهللا الرح «، بله:فرمودند

ه چه  بلك،ها غير از سوره توبه ادعاي اجماع شده استنسبت به بقيه سوره»بسم اهللا الرحمن الرحيم«زء بودن اما ج
  »اند بسا آن را جزء مسلمات شمرده

إذا قمت للصالة اقرأ بسم اللّه الرحمن : قلت ألبي عبد اللّه عليه السالم«:  معاوية بن عمار  يستدلّ له بصحيحةو قد
» نعم: فإذا قرأت فاتحة الكتاب اقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: قلت. نعم: الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال

دم المعنى له لوضوحه فال بد و ان يكون عن الوجوب، و هو مالزم للجزئية ، بتقريب ان السؤال عن االستحباب بعد ع
  1.لعدم احتمال إرادة الوجوب النفسي

تظهر في مثل عدها آية  – بعد وضوح لزوم قرائتها حتي لو لم تكن جزءاً -ثم ان الثمرة للحكم بجزئية البسمله للسورة
  .من صالة اآليات او لزوم تعيين السورة عند قرائتها

 بن عمار يةها به صحيحه معاو به بقيه سورهنسبت ».بسم اهللا الرحمن الرحيم«و استدالل شده است براي جزئيت 
را در سوره  »اهللا الرحمن الرحيم بسم «كنم زماني كه براي نماز قيام مي: عرض كردم )عليه السالم(به امام صادق «
 »بسم اهللا الرحمن الرحيم«خوانم سوره فاتحه را مي كه زماني :بله ،عرض كردم: ؟حضرت فرمودند ماتحه بخوانف

 و تقريب استدالل به اين روايت اين است كه چون مستحب بودن ؛» بله:را با سوره بخوانم؟ حضرت فرمودند
ال راوي از دارد كه راوي از مستحب بودن آن سؤال كند بنا بر اين سؤباشد معنا ن واضح مي»بسم اهللا«خواندن 
باشد زيرا احتمال وجوب نفسي  و وجوب آن مالزم با جزئيت آن مياست »اهللا الرحمن الرحيم بسم «وجوب 

   .2وجود ندارد

                                                 
و دعوى عدم احتمال إرادة الوجوب . ان الثابت أصل الوجوب و هو الذي يمكن دعوى االجماع عليه و كونه من المسلّمات دون الجزئية:  فيه-  1

 .).223،ص1؛ج في الفقه االستداللي علي مذهب الجعفريةدروس تمهيدي.(ة عهدتها على مدعيهاالنفسي في الصحيح
هرگاه انگيزه از واجب كردن چيزي رسيدن به واجب ديگري باشند به نحوي كه بدون اين شئي نمي توان به آن واجب رسيد وجوب غيري .  ٢

  .سي است باشد وجوب نفشيئاست ولي اگر مراد از وجوب چيزي خود آن 
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٩

اشد هر بعد از اين كه خواندن آن الزم مي ب، »بسم اهللا الرحمن الرحيم«ه جزءيت سپس همانا ثمره حكم كردن ب
را مي توان جزئي از نماز آيات بر شمرد »لرحيم بسم اهللا الرحمن ا«شود در مثل اينكه چند كه جزء نباشد ظاهر مي

  .بايد سوره را معين كرد »بسم اهللا الرحمن الرحيم «و اينكه هنگام خواندن 
Sco2:26:18  
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 احكام مربوط به قرائت

  . شود بايد سوره حمد خوانده ي واجبنمازهاهمه در دو ركعت اول  .1
  .ه شودوره حمد خواندسهم بايد نمازهاي مستحبي  در دو ركعت اول .2
  .شود ه بعد از حمد بايد يك سوره كامل خواند، در نماز واجب:گويندميفقها مشهور  .3
واجب قبل از هر سوره در نماز  »م اهللا الرحمن الرحيمبس«عالوه بر اينكه خواندن  .4

  .ي قرآن غير از سوره توبه مي باشدهاسوره تمام جزء است،
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١٠

  چكيده
 و دليل آن صحيحه محمد بن مسلم  بايد سوره حمد خوانده شودي واجبنمازهاهمه در دو ركعت اول .1

  .باشد مي
ه شود و دليل آن اطالق صحيحه محمد بن وره حمد خواندسهم بايد نماز هاي مستحبي عت اول  در دو رك.2

   .باشدمسلم مي
 هر چند به نظر ما  شوده بعد از حمد بايد يك سوره كامل خواند، در نماز واجب:گويندميفقهاء مشهور .3

   .خواندن يك سوره كامل مطابق احتياط است
هاي سوره تمام جزء قبل از هر سوره در نماز واجب است،  »بسم اهللا الرحمن الرحيم«عالوه بر اينكه خواندن  .4

  .باشد  بن عمار مييةقرآن غير از سوره توبه مي باشد و دليل آن صحيحه معاو
   


