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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
  1396اردیبهشت  25:تاریخ                                                   تفسیر سوره حمد موضوع کلی:     

  1438شعبان  18مصادف با:                                          بعد از سوره ادله عدم جواز آمین موضوع جزئی:      

  59جلسه:                                                   بررسی قصد انشاء در سوره حمد                             

ئهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صّل   رّب الحمدلّل }   {  ارهین و اللعن علی اعدا
 آمین بعد از سورهادله عدم جواز 

 اجماعدلیل اول: 

در مورد تامین، یعنی آمین گفتن بعد از سوره حمد در نماز عرض کردیم تقریباً اجماعی است که این جایز نیست، یعنی 

در بین علماء شیعه هم متقدمین و هم متاخرین قائل به عدم جواز هستند، اما در بین علماء اهل سنت از بین مذاهب 

ها( قائل مین مستحب است، ولی سه مذهب دیگر)حنبلی، و حنفی و شافعیچهارگانه تنها مذهب مالکی معتقد است که تا

، قدر مشترک بین مذاهب اربعه اهل سنت، جواز و مطلوبیت آمین بعد از سوره حمد است، این تامین هستندبه وجوب 

درست مقابل نظر فقهای شیعه است که تقریباً همگی قائل به عدم جواز هستند، فی الجمله، چون یک تفکیکی بین 

، آنچه که در این مجال مختصر صورتی که این به عنوان جزء الصالۀ اتیان شود یا به قصد دعا بعضاً داده شده است

  است.دو مطلب دیگر« اجماعاً کاد أن یکون»غیر از این شهرت عظیمه کهدر این باره بگوییم وانیم تمی
 دلیل دوم: توقیفی بودن عبادات

ای گونها به همانیکی اینکه بطور کلی عبادات توقیفی هستند، معنای توقیفی بودن عبادت این است که ما صرفاً عبادت ر

و کیفیت عمل عبادی، تابع و مطابق بیان  هوانیم انجام دهیم، یعنی شکل عبادت و نحوتمیکه در شریعت وارد شده است 

باشد، یا در خود است وارد شده آن در شریعت است، حال یا در کالم و گفتار و عمل رسول خدا که به عنوان سنت 

وانیم در هیچ جزء و شرط عبادات تغییر ایجاد کنیم، تمیهیچ وجه نقرآن، الزمه توقیفی بودن عبادت این است که ما به 

کبرای کلی باید ببینیم این وانیم چیزی بر آن بیفزاییم، بر این اساس و بر مبنای تمیوانیم چیزی را کم کنیم و نه تمینه 

 رسول خدا وارد شده است یا خیر؟در نماز آمین 

سنت رسول خدا هستند چنین چیزی را نداریم، در زمان خود رسول خدا ما در گزارشات و منابع معتبری که مبین 

اده و بعداً این اضافه شده است، اگر این صغری را بپذیریم که دمیاینگونه نبوده، و خود رسول خدا این عمل را انجام ن

جواز هستند قهراً در صغری  ند، البته آنهایی که قائل بهمامیدیگر وجهی برای جواز تامین باقی ن شد،بامیظاهراً قطعی 

انند که به نوعی بیان شده است، لذا منافاتی بین دمیآنها به نوعی این را در دایره آن مواردی با ما اختالف نظر دارند، 

 انند ولی این محل اشکال است.دمیتامین و توقیفی بودن عبادت ن
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ز اولین یم اتز یک عبادت است و ما مکلف هسعلی ای حال یک دلیل محکم برای عدم جواز تامین این است که نما

ه تصریح هم ست و بهرا رعایت کنیم، و این مسئله به عنوان شرط یا جزء نماز ذکر نشده او شرط جزء تا آخرین جزء 

ۀ کنار جزء الصال ه عنوانبواند کالمی از خودش را در هیچ بخشی از نماز اضافه کند، اینکه چیزی را تمیفقها، انسان ن

ین اده است و ماز شناجزاء بیاورد آن هم بدون اینکه مجوزی داشته باشد، از مواردی است که کالم آدمی وارد  سایر

 قطعاً مبطل نماز است.
 دلیل سوم: روایات

ایز جمین گفتن آایات اما به غیر از این روایاتی هم داریم که در جوامع روایی شیعه نقل شده است و بر اساس آن رو

 متعددی است از جمله این روایت:نیست، روایات 

وانم آمین بگویم، حضرت فرمودند: ال، تمیآیا بعد از پایان سوره حمد وید: از امام صادق )ع( پرسیدم که گمیحلبی 

 ت من فاتحۀ الکتاب آمین،بی عبداهلل)ع( أقول اذا فرغنان عن ابن مسکان عن محمد الحلبی، قال سألت اس)عن محمد بن 

 یات آمده است که بعد از فراغاز نظر شیعه به استناد روایات متقن و محکم این جایز نیست، در بعضی روا لذا، 1قال: ال(

قال جیلویه حدثنا محمد بن علی ما)د، شومیاز سوره حمد، الحمدهلل رب العالمین بگوییم که البته این حمل بر استحباب 

فان  ،ت من قرائتک آمینوال تقولن اذا فرغ :زراره عن ابی جعفرحریز عن عن حدثنا علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد 

 ، این صریحاً نهی کرده است از گفتن آمین بعد از سوره حمد، منتهی فرموده است، )إن2(شئت قلت الحمد هلل رب العالمین

 شئت قلت الحمدهلل رب العالمین(.

 بررسی نظر اهل سنت

، جوب هستندل به وها قائل به استحباب هستند اما سه مذهب دیگر قائاهل سنت دو گروه هستند در این جهت، مالکی

ن اند، آدهه نقل کرریرهطریق ابو ریره است، و بخشی را از غیر هرابطه بخشی مستند به ابواین روایات اهل سنت در 

ه است تداش ریره در نقل حدیث ضعف آشکاریهره است ضعف آن مشخص است، چون ابوریهروایاتی که مستند به ابو

غیر ابو  وایاتی کهمورد ر اما دروان اعتماد کرد، تمیو به احادیث او بخاطر جهات متعددی که درباره او نقل شده است ن

وایات ست، این رال شده عمدتاً در سنن ابن ماجد و سنن ابی داوود و سنن ترمزی نق اندریره در این رابطه نقل کردهه

م ظر متنی هاز ن از نظر سند اشکاالتی در مورد سلسله راویان وجود دارد و هم سنداً و هم متناً مخدوش هستند،

 شد.بامیا میر از نظر غنظر آنها در مورد روایات ردد به بررسی این روایات و البته گمیبر اضطراب دارد، حال این 

 نتیجه

به هر حال از نظر فقهای شیعه به استناد روایاتی که هم سندا و هم داللتاً قابل اتکا هستند و با توجه به توقیفی بودن 

و چنین  شدبامیپیامبر و آل او از ناحیه عبادت و اینکه صالۀ عبادتی است که همه اجزاء و شرایط آن متوقف بر بیان 

                                                           
 وسائل، باب عدم جواز تامین فی آخر الحمد. /44، ح74، ص2. تهذیب، ج 1
 .464، ص 5وسائل الشیعه، ج /358، ص2. علل الشرایع، ج 2
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طور که علمای عظام فتوی نیم نتیجه بگیریم که آمین جایز نیست و همانواتمیچیزی در مورد صالۀ وارد نشده است 

است و « ادخال ما لیس فی الدین، فی الدین»اتیان کند، در حقیقت   نمازاز اند، اگر کسی آن را به عنوان جزئی داده

 محرم و بدعت است و لذا موجب بطالن نماز است. تشریع 

 بررسی قصد انشاء در سوره حمد

به در نماز د این است که اگر اجزاء و آیات سوره حمد را ما بخواهیم شومیمطلب دیگری که در ذیل این بحث مطرح 

 آن را مثل)اهدنا الصراط المستقیم( آیا این جایز است یا خیر؟فرازهای قصد انشاء بگوییم مخصوصاً بعضی از 

د، یعنی آن جهت اولی و اصلی در قرائت سوره حمد شومیقرآن خوانده آیات سوره حمد تارۀ به عنوان قرائت و تالوت 

سوره حمد را به قصد قرآنیت تالوت کند، که اینها کالم خداست که بر پیامبر به این معنا که در نماز قصد قرآنیت است، 

یعنی این  وقت ممکن است این را به قصد انشاء بخواند، منظور از قصد انشاءاما یکو جزء نماز است. نازل شده است، 

 خواهد با این، می«اهدناالصراط المستقیم» و « ایاک نعبد و ایاک نستعین»و « الحمدهلل رب العالمین»وید گمیوقتی  که

ایاک »وید، گمیبنا را بر این بگذارد که خارجاً بر طبق اینها عمل کند یعنی وقتی  الفاظ این معانی را ایجاد کند و کأنّ

و در صرف نظر از قصد قرآنیت و اینکه این یک کالمی است که بر قلب پیامبر نازل شده است « نعبد و ایاک نستعین

وید به این قصد که واقعاً بنا را بر این بگذارد که فقط خدا را بپرستد، گمیوقت این را یکنماز باید قرائت شود. ولی 

-پرستم و از تو استعانت میواهم بپرستم و میخمییعنی کأنّ من فقط تو را « نستعینایاک نعبد و ایاک »وید، گمیوقتی 

گونه باشد، صرف نظر از آن جهت قرآنیت قصد انشاء کند، آیا قصد ذارد که خارجا اینگمیجویم، یعنی بنا را بر این 

 ؟انشاء به این الفاظ عالوه بر قصد قرآنیت جایز است یا خیر

شد بامیکسی سوره حمد را به قصد انشاء تالوت کند و بخواند این جایز ناگر اند جایز نیست، تهبعضی از مفسرین گف

نیست، معقول اً واحد، است و هو ال یجوز، استعمال لفظ در بیش از دو معنا چون مستلزم استعمال لفظ در اکثر من معن

ند این را به عنوان اینکه این نزل من ناحیۀ اهلل تبارک و تعالی و کمیهم قصد « و ایاک نستعین ایاک نعبد»وید:گمیوقتی 

بر عمل به آن بنا ند معانی و مفاهیم این جمله را ایجاد کند و کمیهم قصد به عنوان اینکه این قول اهلل عزوجل است، و 

 یک معنا جایز نیست.از د و استعال لفظ در اکثر شومیاین دو معنا لذا در خارج بگذارد، 

د استعمال لفظ در اکثر از معنا ممتنع است خودش شومیبالً پاسخ دادیم اصل این مبنا محل بحث است، اینکه ادعا ما ق

در مباحث اصول عرض کردیم حق در این مسئله همان است که برخی از اعاظم از جمله امام)ره( محل بحث است، ما 

ویند محال است از لفظ دو معنا قصد شود، این به گمیفرمودند، که استعمال لفظ در اکثر از معنا ممتنع نیست. اینکه 

 تفصیل پاسخ آن داده شده است، لذا اصل این مبنا محل بحث است.

ر ما نحن فیه قابل تطبیق داین مسئله ثانیاً: بر فرض ما استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را ممتنع بدانیم، آیا واقعاً 

است یا خیر، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مربوط به آنجایی است که متکلم، دو معنا را به صورت مستقل اراده و 
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ولی اگر از این دو معنا یکی مقصود باالصاله باشد و دیگری مقصود بالتبع، قصد کند، که هر یک در عرض دیگری باشد، 

وید، گمیدر اینجا در واقع این جمله را به قصد قرآنیت « اهدنا الصراط المستقیم»ویدگمیی مثالً کسی اشکالی ندارد، یعن

را به صراط مستقیم بخواهد او ند و در واقع به دنبال این است که از خداوند کمیبعد به تبع این به معنای آن توجه 

یکی آن عمل کند، این چه مانعی دارد که  و بر طبق هدایت کند و بنای عملی او هم بر این است که این چنین شود

آنچه از ما خواستند در استقاللی باشد، قصد انشائیت تبعی باشد، مقصود باالصاله باشد و دیگری بالتبع، قصد قرآنیت 

ور القرآن، قرائتش از ساین سوره بما أنه من های قرآن است، ای از سورهنماز بخوانیم، سورۀ الحمد است، که یک سوره

واند، نه خمیما خواسته شده است، پس تردیدی در این نیست که در نماز باید قصد قرآنیت شود، یعنی وقتی این را 

واند خارج از اینکه این در کالم خدا آمده است، نه، این را به قصد قرآنیت باید در خمیای را بعنوان اینکه چند جمله

ند که این کمیاقتضاء « وال صالۀ إال بفاتحۀ الکتاب»هم که قوام نماز به فاتحۀ الکتاب است،  نماز بخواند، و از آنجا

حتماً باید باشد، حال اگر کسی در نماز فاتحۀ الکتاب و این هفت آیه را بخواند ولی قصد قرآنیت نداشته باشد، نمازش 

واند کند یا خیر، تمیقصد قرآنیت آیا قصد انشاء هم  ند، آنچه در اینجا بحث است این است که عالوه برکمیاشکال پیدا 

تهی بحث در ند، منکمیقرآنیت باید باشد اگر قصد قرآنیت نباشد به مسئله خلل وارد و إال قدر متیقن از این مسئله قصد 

، نه «جوزی»آیا قصد انشاء هم جایز است یا خیر، که مالحظه فرمود قصد انشاء« قصد القرآنیهزائداً عن »این است که

این را به عنوان یعنی ، جایز است قصد انشاء کند نه اینکه واجب باشد و آنچه واجب است قصد قرآنیت است، «یجب»

 اینکه آیه قرآن است تالوت کند.

 

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


