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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس 
  1396اردیبهشت  24:تاریخ                                                         تفسیر سوره حمدموضوع کلی:     

  1438شعبان  17مصادف با:         حکم آمین گفتن در آخر سوره -جزئیت بسم اهلل در سوره حمد موضوع جزئی:      

  58جلسه:                                                                                                                                

ئهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صّل   رّب الحمدلّل }   {  ارهین و اللعن علی اعدا
 حمدجزئیت بسم اهلل، در سوره 

های قرآن هست در بین علمای شیعه تقریباً اختالفی نیست، اما در مورد اینکه بسم اهلل جزء سوره حمد و نیز همه سوره

انند و دمیجزء سوره حمد هم در بین علماء اهل سنت اقوال مختلفی ذکر شده است، بین دانشمندان شیعه، بسم اهلل را 

بسم اهلل ذکر شده و در همه صور آمده است، شاهدی بر هم  هاآناینکه در قرهای قرآن و خود هم جزئی از همه سوره

آوری شده که قرآن تدوین و جمعهم از زمانی چیزی نبوده که بعداً اضافه شده باشد، و است، سوره این که این جزء 

ختلفی ذکر شده است. سنت، اقوال م است تاکنون این جریان داشته و متعارف بوده است، اما در بین دانشمندان اهل

و عاصم که از اهل کوفه بوده است بعضی از دانشمندان چه فقیهان و چه قاریان از جمله ابن کثیر، که از اهل مکه بوده 

های قرآن است، به تبع در مورد سوره حمد هم همین عقیده را است، اینها قائل به این هستند که بسم اهلل جزئی از سوره

شده نقل کاری نداریم، اما از برخی از علمای اهل سنت، غیر از این  هاآننیم و به دالیل کمیقل اقوال اند، فعالً نبرگزیده

از فقهای معروف اهل سنت و احمد ها نیست، ، بسم اهلل جزء سوره حمد است اما جزء سایر سورهمعتقدند هاآناست، 

بسم  هاآنحنیفه و مالک و برخی دیگر هم نقل شده است، که  اند، از پیروان ابوبعضی از قاریان کوفه این عقیده را داشته

 ها نازل شده است، یعنی این از طرفانستند که برای بیان آغاز سوره و فاصله بین سورهدمیاهلل را یک آیه مستقل 

 .خداوند نازل شده است، حال غرض نزول آن همین جهتی بوده است که عرض کردیم

انیم تومیاگر بخواهیم مجموع اقوال را بررسی کنیم، تقریباً در اینکه بسم اهلل الرحمن الرحیم جزئی از سوره حمد است 

که بسم هم  هاآنگونه است، اما در بین علمای اهل سنت، بگوییم شهرت قوی وجود دارد، در بین علمای شیعه قطعاً این

شد، قدر متیقن این است که در مورد بامیال تاکید دارند که جزء سوره حمد اند، اما در عین حدمیاهلل را جزء سوره ن

ظن متاخم به علم، یا اطمینان که انیم به نحو تومیاست، اگر یقیناً هم نگوییم اما قبول سوره حمد این مسئله مورد 

 .شدبامینزدیک به علم است، بگوییم بسم اهلل در سوره حمد جزء سوره 

روایات متعددی هم در مجامع روایی شیعه و هم در جوامع روایی اهل سنت ذکر شده است که بدلیل اینکه بناء بر بحث 

 :نمکمینخواهیم شد. اما اجماالً به چند روایت اشاره  هاآنمفصل نیست دیگر وارد 

م )ع( پرسیدم وقتی که به نماز وید: از اماگمیاز جمله روایتی معاویۀ بن عمار از امام صادق)ع( نقل کرده است، 

 یزم بسم اهلل را در آغاز سوره حمد بخوانم؟ امام فرمودند: بله.خبرمی
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در اً، یا اخفات ه است، حال اینکه جهراًروایت دیگری هم در همین رابطه وارد شده است که تاکید به خواندن بسم اهلل شد

که تاکید شده است با صدای بلند و جهراً خوانده شود، یک همینی است، باز هم در مورد بسم اهلل تانمازهایی که اخف

 شد و باید خوانده شود. بامیجهت آن این است که جزء سوره حمد 

ای که بدون آن اگر بسم اهلل جزئی از سوره باشد و جزئی از قرآن باشد و این سوره جزئی از نماز به گونهبر این اساس 

نماز قوام ندارد، به چه دلیل بخشی از این سوره موقع خواندن نماز حذف شود، عرض کردیم، عمده فائده و ثمره این 

عمداً کسی بسم اهلل را که جزئی از سوره حمد است ترک کند اگر د شومیبحث در نماز به عنوان یک بحث فقهی ظاهر 

د، این محل اشکال است، چون آنچه باعث قوام نماز است سوره حمد است اگر به عنوان اینکه جزء قرآن نیست ترک کن

الصالۀ إال بفاتحۀ »واهم بعضی آیات را بخوانم و بعضی را نخوانم، اگر خمیاند بگوید از سوره حمد تومیو کسی ن

کسی چه چناناد کردیم را پذیرفتیم، و فاتحۀالکتاب را مشتمل بر بسم اهلل دانستیم و آن را جزئی از سوره قلمد« الکتاب

باید به نغافالً یا ناسیاً یا جاهالً ترک کند بخشی از آیه یا بسم اهلل را، قطعاً وقتی از محل آن گذشته باشد و شک کند، 

اعتناء کند، اما اگر کسی عامداً و عالماً بخواهد بخشی از سوره حمد را حذف کند، این نماز خالی از اشکال شک خود 

 حال قوام نماز به سوره حمد است و ترک آن جائز نیست. نیست، چون به هر

در کلمات بعضی از علمای اهل سنت هم آمده این است که این مسئله را تقویت و تایید کند و اند تومیای که یک نکته

برائت، تاکید اند، در ذکر بسم اهلل در قرآن و در ابتدای سوره حمد، بجز سوره آمده هاآنهمه صحابه و کسانی که بعد از 

اند، و باز هم همه تاکید دارند بر اینکه چیزی اگر جزئی از قرآن نباشد نباید در قرآن آورده شود، با مالحظه این دو کرده

 .، نتیجه این است که به هر حال باید این ذکر شود وعدم ذکر آن موجب اشکال در نماز استهاآنجهت و دقت در 

 رآخر سوره حمددگفتن آمین حکم 

مطلب دومی که به عنوان یک بحث فقهی در ادامه مباحث مربوط به سوره حمد مناسب است اشاره شود بحث تامین 

« والالضالین»است، تامین یعنی آمین گفتن بعد از قرائت حمد، که در بین برادران اهل سنت هم رایج است که بعد از کلمه

و آیا دارد است یا خیر؟ اگر کسی آمین بگوید، چه اشکالی  ویند، آیا آمین گفتن بعد از سوره حمد جایزگمیآمین 

 اساساً این در بین علمای اهل سنت مورد اتفاق است یا محل اختالف است؟

به طور کلی از نظر شیعه گفتن آمین بعد از کلمه والالضالین جایز نیست و اگر کسی آمین را بگوید در حالی که اعتقاد به 

  .نماز است، مبطل نماز است این داشته باشد که این جزء

تقریباً چیزی شبیه اجماع است، یعنی شاید کسی در بین علمای شیعه اصل اینکه آمین گفتن در نماز موجب بطالن است 

ال یجوز قول آمین »)ذیل این قول شرایع: فرماید:نباشد که با این مخالفت کرده باشد، صاحب جواهر در این رابطه می

، کادت أن تکون اجماعاً کما اعترف به القدما و المتاخرین، شهرۀ عظیمه ،المشهور بین االصحابعند »( فی آخر الحمد

این را به « عرین به دعوی االجماع علیهکشف االلتباس نسبته إلی علماءنا، مشعن فی جامع المقاصد بل فی المنتهی و 
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اینها همه قائل « النتصار و الخالف و نهایۀ االحکامبل فی الغنیه و التحریر، و المحکی عن ا»هد که، دمیعلماء ما نسبت 

 .1دشومیبه این هستند که نماز با آمین باطل 

 تقریباً همه همین را قائل هستند. از معاصرین هم

 بعد از کسی عمداً «فاتحۀالتاسع تعمد قول اآلمین بعد تمام ال»فرماید:منهاج الصالحین می مرحوم آقای خوئی مثالً در

 را ایشان ن شرطسوره فاتحۀ آمین بگوید، چه با صدای بلند بگوید چه با صدای آهسته بگوید، بطور کلی، فقط ای

م یقصد أو ل»ست، طل اعاً مبسوره کند، قطقصد جزئیت آمین را در اگر « إذا قصد الجزئیه أو لم یقصد به الدعاء»ذاردگمی

ا عامداً رکسی این  د، ولیاشکالی ندارقصد آن دعا نباشد، این یعنی اینکه اگر کسی به قصد دعا آمین بگوید، « به الدعاء

 د.شومیبیاورد و اتیان کند موجب بطالن نماز اگر و به عنوان اینکه جزء نماز است 

 سوال:

اجح، اگر رجزء  اگر چیزی مستحب باشد، معنایش این است که جزء راجح در نماز است، یک جزء الزامی داریم و یک

ه برا بخواهد  هاآنان ند با آن چیزهایی که انسکمیکسی در سجده، ذکر سجده را با یک کیفیت خاصی بگوید، این فرق 

د، ولی شومی« الدین ادخال ما لیس فی»ونه بخوانید، این همانو بگوید دستور داده شده که اینگ شریعت بگذاردعهده 

مال هم کلکه باعث بدارد ، اگر بر اساس روایات در بعضی موارد ذکر یا دعایی خواند شود نه تنها اشکال نلوال این جهت

 ر کس خودشه هعنا نیست کاین به این م د.شومی، تشریع بداندد، اما اگر جزء راجح را به عنوان جزء الزامی شومی

 بتواند چیزی اضافه کند.

 بحث جلسه آینده

نت مای اهل سین علعلی ای حال تقریبا این مسئله اتفاقی است که تامین در نزد علمای شیعه جایز نیست، حال در ب

که  یالت عمدهعلی خالصه داشته باشیم، و بعد در حد خی هاآناین مسئله متفاوت است، باید یک اشاره اجمالی به نظر 

ر جای خودش دصیل باید ه به تفاند را اجماالً بیان کنیم، البته این بحث، بحثی است کفقهای شیعه فتوا به عدم جواز داده

 مطرح شود.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»

                                                           
 .2، ص10. جواهر، ج 1


