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  صادقي فدکيسيد جعفر 
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عبارت پس از قرائت حمـد در نمـاز    :آمين

  اهل سنت، از جمله نمازهاي جماعت حرمين

ــاي » ا ـ م ـ ن    «واژه آمــين از ريشــه  ــه معن ب

و  ١اشتنپند اعتماد کردن، تصديق نمودن، امين

ــي   ــرس و نگران ــدن ت ــرف ش ــده و در  ٢برط آم

اصطالح به معناي در خواسـت اجابـت دعـا از    

پژوهـــان آن را بـــه   برخـــي واژه ٣.خداســـت

هاي اَمين و آمـين، بـا تشـديد و بـدون      صورت

روشن نيست که اين واژه  ٤.اند آن، به کار برده

. هاي دخيل است در اصل عربي بوده يا از واژه
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  .٣٧؛ معجم لغة الفقهاء، ص٣٤٩معاني االخبار، ص. ٣

  .٢٧-٢٦، ص١٣لسان العرب، ج. ٤
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اي بيگانه و اصل  آن را واژهشماري از مفسران 

» همـين «يا معـرب کلمـه    ١آن را عبري، سرياني

در برابر، برخـي آن  . اند دانسته ٢در زبان فارسي

يـا  » ٣اجابت کـن «را عربي و اسم فعل به معناي 

ــل آن را   ــي و اصـ ــين«از اســـماي الهـ ــا امـ » يـ

  ٤.اند دانسته

و بر  ٥گفتن آمين در بسياري موارد مستحب

قيهان امامي، در مواردي حـرام و  پايه ديدگاه ف

هــاي  موجــب بطــالن نمــاز اســت و از چــالش 

  .رود فراروي مذاهب اسالمي به شمار مي

آمـين گفـتن پـس از     :پيشينه موضوع �

دعا و نيز برخي موارد ديگـر، در ميـان پيـروان    

در حديثي آمده  ٦.شرايع و ملل رايج بوده است

هنگـام دعـاي يکـي از     7که حضرت ابراهيم

نيز نقـل شـده کـه هنگـام      ٧.ن آمين گفتمؤمنا

بـه فرعـون، فرشـتگان     7موسـي کـردن   نفرين

از  ۱۰/يــونس  ۸۹-۸۸آيــات  ٨.آمــين گفتنــد 

و اجابـت دعـاي دو    7نفرين حضرت موسـي 

 {: نفر سخن گفته است
َ

مـَوالِِهم  َرب�َنا اطِمـس َ�
َ
أ
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.٤٧، ص٦القاري، ج

، ٥؛ المجمـوع، ج ٣٣-٣٢، ص١؛ المبسوط، ج٨٧، ص١الموطأ، ج. ٥
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اند که در اين ماجرا موسي  برخي مفسران گفته

 ٩.گفـت  دعا کرد و برادرش هـارون آمـين    7

اي  پاره ١٠.اين تفسير در احاديث هم آمده است

بـه معنـايي مشـابه    » آمـين «منابع از کاربرد واژه 

مفهـــوم واژه عربـــي آن در کتـــاب مقـــدس و 

ناجيــل پــس از دعــا يــا نمــاز يــا مــوارد ديگــر  ا

 7در حديثي از امام صادق ١١.اند گزارش داده

ــين     ــان آمـ ــيحيان در نمازشـ ــه مسـ ــده کـ آمـ

  ١٢.اند گفته مي

از مواردي که گفتن آمين در متون اسـالمي  

بسيار ترغيب شـده، پـس از دعاسـت و از ايـن     

روي، فقيهان شـيعه و اهـل سـنت گفـتن آن را     

بـه روايتـي،    ١٣.انـد  ردهپس از دعا مستحب شـم 

گو را يکسان  و آمين کننده پاداش دعا 9پيامبر

ــمرده ــاي   ١٤ش ــان دع ــر، ايش ــديثي ديگ و در ح

مؤمنان را هرگاه گرد هـم آينـد و برخـي دعـا     

کنند و ديگران آمين گويند، مستجاب خوانده 
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؛ قـاموس الكتـاب المقـدس،    ٢٦-١٥: ٢٧: کتاب مقدس، تثنيه. ١١
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ــالم، ج. ١٢ ــائم االس ــوار، ج١٦٠، ص١دع ــار االن ؛ ٤٩، ص٨٢؛ بح

.١٩٧، ص٨الحدائق الناضره، ج

  .٣٠٩، ص٢؛ كشف الغطاء، ج٤٩٣، ص٣المجموع، ج. ١٣

؛ كنـز العمـال،   ٢٧٤ارم االخالق، ص؛ مک٤٨٧، ص٢الكافي، ج. ١٤

.٧٥، ص٢ج
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ــت ــه     ١.اس ــرت ب ــه آن حض ــده ک ــل ش ــز نق ني

اي توصيه فرمود کـه دعـاي خـود را     کننده دعا

بــا  *در مــاجراي مباهلــه ٢.ن خــتم کنــدبــه آمــي

بـه حضـرت    9مسيحيان نجران نيز پيامبر اکرم

و امام حسن و امام  3، حضرت فاطمه7علي

سفارش فرمود که در پـي دعـاي او    8حسين

آمده که 7در سيره امام صادق ٣.آمين بگويند

شـد، زنـان و کودکـان را     هرگاه اندوهگين مي

دعـاي  خواست پس از  گرد آورده، از آنان مي

ــد ــين بگوين ــث،   ٤.او آم ــي احادي ــه برخ ــر پاي ب

خود يـا  کردن  هنگام دعا :و امامان 9پيامبر

بنــابر روايتــي،   ٥.گفتنــد ديگــران آمــين مــي  

روزي بر منبر چند بار آمـين گفـت و    9پيامبر

در جواب پرسش اصحاب، آن را در پاسخ بـه  

بر پايـه حـديثي ديگـر،     ٦.دعاي جبرئيل دانست

ــامبر    ــه پي ــس از آن ک ــرمپ ــتمکاران 9اک   س

  را 7و حضـــرت علـــي 9بــر رســـول خـــدا 

آمـين   7و هم علـي  9نفرين کرد، هم پيامبر
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  .٣٤٧، ص٣؛ المستدرك، ج١٧٠، ص١٠مجمع الزوائد، ج. ١
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؛ بحـار االنـوار،   ٣٤٣، ص١؛ الصـافي، ج ٣٩، ص٢الدر المنثور، ج. ٣
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؛ وسائل الشـيعه،  ٢٧٤م االخالق، ص؛ مکار٤٨٧، ص٢الکافي، ج. ٤
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ــد، ج . ٥ ــع الزوائ ــوار، ج ١٧٦، ص١٠مجم ــار االن ؛ ٤٥، ص٤٠؛ بح

.٥٢٠، ص١المستدرك، ج

.٤٢٦، ص٧؛ مستدرك الوسائل، ج٢٠٦، ص٧وسائل الشيعه، ج. ٦

  ٧.گفتند

عموم فقيهان اهل سنت آمين گفتن پـس از  

ــتحب   ــاز مسـ ــوره حمـــد را در نمـ قرائـــت سـ

برخي از آنان گفتن آمـين پـس از    ٨.اند شمرده

تالوت سوره حمد را خواه در نماز و خواه جز 

آن را در نماز مسـتحب  آن، مستحب شمرده و 

به نظر بسياري از فقيهان اهل  ٩.اند مؤکّد دانسته

سنت، اين کـار بـر همـه نمـازگزاران مسـتحب      

است، اعم از زن و مرد، امام و مأموم، در نمـاز  

 ١٠.جماعت يا فرادا و نمـاز مسـتحب يـا واجـب    

  البتــه مالکيــان آمــين گفــتن در نمــاز جماعــت

بـه شـنيدن   جهري را تنها براي مأموم، مشـروط  

انـدکي از   ١١.انـد  صداي امـام، مسـتحب دانسـته   

فقيهان اهل سنت، آمين گفتن در نماز جماعت 

بــر اســاس  ١٢.انــد را بــر مــأموم واجــب شــمرده

ها که آمـين را   هاي ياد شده، جز حنفي ديدگاه

، پيروان ديگر مـذاهب اهـل   ١٣گويند آهسته مي

سـنت در نمازهــاي جهـري از جملــه نمازهــاي   

و  مسـجدالحرام ب و عشـاء  جماعت صبح، مغر
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؛ االنـوار  ٩٥، ص٥؛ احقـاق الحـق، ج  ٤٥، ص٤٠بحار االنـوار، ج . ٧

.٧٧البهيه، ص

، ٣؛ فتح العزيـز، ج ٥٣١، ص١المغني، ج ؛٣٧١، ص٣المجموع، ج. ٨

.٣٤٧ص

ــي، ج. ٩ ــوع، ج٥٢٨، ص١المغن ــاع، ج٣٧١، ص٣؛ المجم ، ١؛ االقن

  .١٢٤ص

.٣٧١، ص٣المجموع، ج. ١٠

.٥٢٨، ص١؛ المغني، ج١٠٤رساله ابن ابي زيد، ص. ١١

  .٢٤٥، ص٢نيل االوطار، ج. ١٢

.٣٢، ص١المبسوط، ج. ١٣
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مسجدالنبي، در پي قرائت حمد امام، با صداي 

  .گويند بلند و هماهنگ آمين مي

مستند فقيهان اهل سنت براي استحباب ايـن  

. است 9عمل، احاديث متعدد منقول از پيامبر

اند کـه از   روايت کرده 7از جمله از امام علي

ــامبر  َوال {پــس از تــالوت  9آمــين گفــتن پي

نيـز ابـوهريره نقـل     ١.خبـر داده اسـت   }الضال6

مسـلمانان را بـه آمـين     9کرده که رسول خدا

گفتن پس از سوره حمد امـام جماعـت فرمـان    

داده  و خــود نيــز ايــن کــار را انجــام مــي  ٢داده

نيز از رسـول خـدا    ٥و ابن عباس ٤عايشه ٣.است

اند کـه آمـين گفـتن مسـلمانان را      روايت کرده

در . ن شمرده استمايه حسادت يهوديان به آنا

نيز گفتن آمـين بـا صـداي بلنـد      9سيره پيامبر

بنا بـر حـديثي ديگـر، بـالل از      ٦.نقل شده است

خواست تا در آمين گفتن از او پيشي  9پيامبر

از ام حصَين نقل شده که در صف اول  ٧.نگيرد

زنــان در نمــاز جماعــت، صــداي آمــين گفــتن 

  ٨.پيامبر را شنيده است
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.٢٧٧، ص١سنن ابن ماجه، ج. ١

  .٢١٢، ص١؛ سنن ابي داود، ج١٩٠، ص١ي، جصحيح البخار. ٢

.٢٧٨، ص١؛ سنن ابن ماجه، ج٢١٢، ص١سنن ابي داود، ج. ٣

.١٧، ص١؛ الدر المنثور، ج٢٧٨، ص١سنن ابن ماجه، ج. ٤

.١٧، ص١؛ الدر المنثور، ج٤٤٧، ص٧كنز العمال، ج. ٥

؛ ٢٧٨، ص١؛ سـنن ابـن ماجـه، ج   ٢١٢، ص١سنن ابـي داود، ج . ٦

.١٥٧، ص١سنن الترمذي، ج

  .٢١٣، ص١؛ سنن ابي داود، ج٢١٢، ص٦مسند احمد، ج. ٧

-١١٣، ص٢؛ مجمـع الزوائـد، ج  ١٥٨، ص٢٠المعجم الكبيـر، ج . ٨

١١٤.  

هور فقيهان امامي، تـأمين  در برابر، به نظر مش

پس از حمد در نماز اعم از فُرادا ) گفتن آمين(

و جماعت، براي امـام و مـأموم حـرام اسـت و     

 ٩.شـود  چنين نمازي بدعت و باطل شـمرده مـي  

برخي اين مسئله را اجماعي ميان فقيهان اماميـه  

با استناد به برخي روايات، سخناني  ١٠.اند دانسته

شود؛ از جملـه   افت ميديگر هم در فقه امامي ي

حرمت آمين گفتن در نماز، بدون باطـل شـدن   

اين کار، و نيز جـواز آن کـه    ١٢، کراهت١١نماز

برخـي،   ١٣.به ابن جنيد نسـبت داده شـده اسـت   

رواياتي را که بر جواز آمين گفتن داللت دارد 

و مستند قائالن به جواز يـا کراهـت آن اسـت،    

  ١٤.اند بر تقيه حمل کرده

، اسـتناد بـه احاديــث   ١٥يعهاز نظـر علمـاي شـ   

مورد استدالل اهل سنت، درست نيسـت؛ زيـرا   

همه روايات منقول از طريق اهل سنت در ايـن  

حـديث منقـول از امـام    . ۱: انـد  باره بر سه دسته

. روايــات ابــوهريره. ۲. در ايــن زمينــه 7علــي

از  7روايت منسوب به علي. روايات ديگر .۳

والً جز جهات گوناگون پذيرفتني نيست؛ زيرا ا
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؛ ذکري الشـيعه،  ١٦٢، ص٣؛ تذكرة الفقهاء، ج١٤٤االنتصار، ص. ٩

.٣٤٥، ص٣ج

.٤٦٥، ص١؛ نهاية االحكام، ج٣٣٤، ص١الخالف، ج. ١٠

  .٣٧٥، ٣٧٣، ص٣مدارک االحکام، ج. ١١

  .٦٦، ص١؛ شرائع االسالم، ج١٨٦، ص٢المعتبر، ج. ١٢

.٢٢٥؛ الحبل المتين، ص١٧٤، ص١الدروس، ج. ١٣

.٣٧٤، ص٣؛ مدارک االحکام، ج١٧٤، ص١الدروس، ج. ١٤

  .٤٦٥، ص١؛ نهاية االحكام، ج١٨٧، ص٢المعتبر، ج. ١٥
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از منابع شيعه و يك ، در هيچ سنن ابن ماجهدر 

ليلي کـه در   ابي ثانياً ابن. اهل سنت نيامده است

زمره راويان اين حديث است، ضعيف به شمار 

ثالثاً مضمون ايـن روايـت بـا ديـدگاه      ١.رود مي

تعـارض دارد کـه بـه احاديـث      :امامان شيعه

  )ادامه مقاله ←. (متعدد مستند است

قل شده از طريـق ابـوهريره نيـز بـه     احاديث ن

جهت ضعف و غير قابل اعتمـاد بـودن او معتبـر    

نيستند؛ زيرا بسياري از اصحاب و فقيهان بزرگ 

از جمله بنا بر حـديثي، امـام   . اند او را طعن کرده

ــي ــمرد  7عل ــراد ش ــوترين اف  ٢.او را از دروغگ

انـدوزي از راه   خليفه دوم نيز او را به سـبب مـال  

عايشه او  ٣.يد و دشمن خدا ناميدحکمراني نکوه

ــده اســت   ٤.را دروغگــو و جاعــل حــديث خوان

افزون بر اين، بسياري از فقيهـان ماننـد ابوحنيفـه    

ــر    ــوا دادن ب ــمرده و فت ــردود ش ــث او را م احادي

  ٥.اند ها را نپذيرفته اساس آن

روايات منقول از عايشـه و ابـن عبـاس نيـز از     

هـا   چند جهت اشکال دارنـد؛ زيـرا مضـمون آن   

چنين است که آمين گفـتن در شـرايع پيشـين از    
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  .٢٧٨، ص١سنن ابن ماجه، ج. ١

.٤٨، ص٤؛ شرح نهج البالغه، ج٤١، ص١وسائل الشيعه، ج. ٢

؛ ١٦٥، ص١٦؛ شرح نهـج البالغـه، ج  ٤٢، ص١وسائل الشيعه، ج. ٣

.١٢١، ص٨البداية و النهايه، ج

، ٣؛ نفحــات االزهــار، ج٤١تأويــل مختلــف الحــديث، ص: نـک . ٤

.٢٣٠ص

؛ اضـواء علـي السـنة المحمديـه،     ٦٨، ص٤شرح نهج البالغه، ج. ٥

  .٢٠٥-٢٠٤ص

جملــه ديــن يهــود نبــوده، در حــالي کــه ايــن بــا 

هـا   نيز سند آن. مسلمات تاريخي ناسازگار است

در  ٦صـالح  ابـي  پذير است؛ زيرا سهيل بـن  مناقشه

آمـده   ٧بن عمر طلحةسلسله سند روايت عايشه، 

هر چنـد برخـي روايـت    . که تضعيف شده است

انـد، شـماري از    را صحيح شمردهوائل بن حجر 

حــديث  ٨.انــد اهــل ســنت آن را ضــعيف دانســته

عبدالجبار به نقل از پدرش نيز مقطوع است؛ زيرا 

وي پس از مرگ پدر زاده شده و حـديث را از  

حديث بـالل نيـز مناقشـه پـذير      ٩.او نشنيده است

و هـم بـه دليـل     ١٠است؛ هم به سبب مرسل بودن

ــ   ــند آن ک ــول در س ــم اح ــود عاص ــي وج ه برخ

 ١١.انـد  محدثان اهـل سـنت او را ضـعيف شـمرده    

همچنين در سند روايت ام حصين، اسماعيل بـن  

 ١٢.انـد  مکي قـرار دارد کـه او را ضـعيف دانسـته    

افزون بر اين، بسياري از احاديـث مـورد اسـتناد،    

  ١٣.ندارند اند و به گفتن آمين در نماز تصريح عام

 ترين ادله نظر مشهور در فقـه امـامي،   از مهم

؛ از جمله آن ١٤است 9روايات منقول از پيامبر
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  .٥٤٤، ص١؛ فيض القدير، ج٢٣٢، ص٤تهذيب التهذيب، ج. ٦

.٥٦٢، ص٥؛ فيض القدير، ج٢٧٨، ص١سنن ابن ماجه، ج. ٧

.١٤٤، ص٣عون المعبود، ج. ٨

.٢٩٢، ص٢؛ عون المعبود، ج٧، ص٣سنن الترمذي، ج. ٩

.١٤٩، ص٣؛ عون المعبود، ج٤٨، ص٦عمدة القاري، ج. ١٠

.٣٥٠، ص٢ميزان االعتدال، ج. ١١

  .٢٨٩، ص١؛ تهذيب التهذيب، ج١١٤، ص٢مجمع الزوائد، ج. ١٢

.٥٦٢، ص٥؛ فيض القدير، ج٢٧٨، ص١نن ابن ماجه، جس .١٣

؛ نهايـة االحكـام،   ١٨٥، ص٢؛ المعتبر، ج٣٣٤، ص١الخالف، ج. ١٤

.٤٦٥، ص١ج
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که ايشـان از ذکـر کـالم آدمـي در نمـاز نهـي       

نيز حديثي که نمـاز را شـامل سـه     ١.کرده است

عنصــر تکبيــر، تســبيح و قرائــت قــرآن شــمرده 

از ايـن  يك ؛ و گفتن آمين مصداق هيچ ٢است

خـود بـه    9افـزون بـر ايـن، پيـامبر    . سه نيست

ــا   ــان داده ت ــلمانان فرم ــد آن  مس ــاز را همانن نم

در حديث ابوحميد ساعدي  ٣.حضرت بگزارند

ــد و در آن، وي  کــه اهــل ســنت نقــل کــرده  ان

تـن از   ۱۰چگونگي نمـاز پيـامبر را در حضـور    

صحابه تشريح کرده، سخني از آمين گفتن بـه  

اگـر آمـين جـزء نمـاز بـود،       ٤.ميان نيامده است

بايد در شمار اذکار واجب يا مستحب آن ذکر 

بــه نظـر فقيهـان شــيعه، آمـين پــس از     .شـد  مـي 

تـوان درخواسـت    تالوت سـوره حمـد را نمـي   

هاي نمازگزار هنگام قرائت آن  اجابت خواسته

را بـه   سوره به شمار آورد؛ زيرا وي اين جملـه 

کند، نه به قصـد   قصد تالوت سوره تالوت مي

 احتياط هم اقتضا دارد آمين کـه احتمـاالً   ٥.دعا

  ٦.زبان جاري نشودکننده نماز است، بر  قطع

نيــز مســتند  :ســخنان و ســيره امامــان شــيعه

از جملـه  . ديگر فقيهان امامي در اين زمينه اسـت 
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ــلم، ج. ١ ــائي، ج٧٠، ص٢صـــحيح مسـ ــنن النسـ ؛ ١٧، ص٣؛ سـ

.٤٢٧، ص٥مستدرک الوسائل، ج

  .٢٧٩، ص٨٢؛ بحار االنوار، ج٣٤٥، ص٢السنن الكبري، ج. ٢

  .٢٧٩، ص٨٢؛ بحار االنوار، ج٣٤٥، ص٢السنن الكبري، ج. ٣

.٣١٣، ص١؛ سنن الدارمي، ج٤٢٤، ص٥مسند احمد، ج. ٤

.١٤٥االنتصار، ص. ٥

.٧٢؛ جامع الخالف و الوفاق، ص١٤٤االنتصار، ص. ٦

آمــده کــه پيــامبر  7در حـديثي از امــام صــادق 

بنا بر  ٧.از گفتن آمين نهي فرموده است 9اکرم

روايتي ديگر، آن حضرت ضمن نهـي از گفـتن   

ِ {آمـين، نمــازگزاران را بـه گفــتن    9مــُد ِب�
َ
 َرِبّ ا

 َ6
َ
در حـديثي   ٨.پس از حمد سفارش کرد }العا;

ديگر، گفتن آمين از کارهاي مسـيحيان شـمرده   

افزون بر اين، در روايات گزارشگر  ٩.شده است

ــان    ــاز گــزاردن امام ــونگي نم ، گفــتن :چگ

به عنوان ذکر واجب يا مسـتحب مطـرح   » آمين«

 7١٠امام بـاقر  نشده است؛ مانند روايت زراره از

  7.١١بن عمار از امام صادق معاويةت و رواي

برخي از فقيهان يکـي از مسـتندات حرمـت    

ــين در نمـــاز را اجمـــاع فقيهـــان شـــيعه      آمـ

پـذير   ؛ ولي استناد به اجماع، مناقشـه ١٢اند دانسته

ــي     ــامي، برخ ــان ام ــان فقيه ــرا در مي ــت؛ زي اس

اند و نيـز ممکـن    مخالف نظر مشهور را پذيرفته

نهـي    درباره است اين اجماع به احاديث منقول

از گفتن آمين مستند باشد و از اين رو مسـتقالً  

  ١٣.کاشف از رأي معصوم نيست
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؛ جـامع  ٤٩، ص٨٢؛ بحار االنوار، ج١٦٠، ص١دعائم االسالم، ج. ٧

.١١٢، ص٥احاديث الشيعه، ج

؛ وســائل ٧١، ص٢م، ج؛ تهــذيب االحكــا٣١٣، ص٣الكــافي، ج. ٨

  .٦٧، ص٦الشيعه، ج

.٦٧، ص٦؛ وسائل الشيعه، ج٧١، ص٢تهذيب االحكام، ج. ٩

.٨٣، ص٢؛ تهذيب االحکام، ج٣٣٤، ص٣الکافي، ج. ١٠

  .٣٠٠، ص١؛ من ال يحضره الفقيه، ج٣١١، ص٣الكافي، ج. ١١

  .٢٦٧؛ روض الجنان، ص٣٣٤، ص١الخالف، ج. ١٢

، ٦ک العــروه، ج؛ مستمســ٢٣٤، ص٢مجمــع الفائــده، ج: نــک. ١٣

  .٥٩١ص
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آراي فقيهان در جواز گفتن آمـين در ديگـر   

بيشـتر فقيهـان اهـل    . مواضع نماز مختلـف اسـت  

سنت گفتن آمين را جز در نماز صبح، تنها پـس  

دانند و برآنند کـه   از قرائت سوره حمد جايز مي

ــورت فرام ــتن از  در ص ــازگزار و گذش ــي نم وش

برخـي ديگـر در    ١.محل، گفتن آن جايز نيسـت 

صورت فراموشي، گفتن آمين را تا قبل از رفـتن  

برخي از فقيهـان اهـل    ٢.اند به رکوع جايز شمرده

سنت نيز در قنوت نماز صبح، آمين گفتن مأموم 

ــان   را واجــب شــمرده و شــماري ديگــر او را مي

پاسخ به دعـاي  خواندن قنوت يا آمين گفتن در 

مستند اسـتحباب آمـين در    ٣.اند امام مخير دانسته

 9قنوت، روايتي از ابن عباس است کـه پيـامبر  

ــك در  ــد و  ي ــوت خوان ــا قن ــاه در همــه نمازه م

بيشتر فقيهان امامي گفـتن   ٤.گفتند مأمومان آمين 

آمين را به طـور مطلـق، خـواه پـس از خوانـدن      

ــايز     ــاز، ج ــر نم ــع ديگ ــواه در مواض ــد و خ حم

تـرين مسـتند ايـن ديـدگاه آن      مهـم  ٥.انـد  ندانسته

است که آمين سخن آدميان است نه ذکر نمـاز؛  

رو، گفتن آن در هيچ جـاي نمـاز جـايز     و از اين

ديدگاه ديگر آن است که آمـين گفـتن    ٦.نيست
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؛ المجمـوع،  ٤٠٧، ص١؛ كشـاف القنـاع، ج  ٥٣٠، ص١المغني، ج. ١

.٣٧٣، ص٣ج

.٣٥٢، ص١روضة الطالبين، ج. ٢

.٥٠١، ص٣المجموع، ج. ٣

  .٥٠٢، ص٣المجموع، ج. ٤

.٢١٠، ص١؛ مسالك االفهام، ج٢٤٨، ص٢جامع المقاصد، ج. ٥

.٥٩٢، ص٦؛ مستمسك العروه، ج٥٠٨، ص٢غنائم االيام، ج. ٦

؛ زيــرا ٧تنهــا پــس از قرائــت حمــد جــايز نيســت

احاديث مورد اسـتناد تنهـا گفـتن آن را پـس از     

  ٨.اند هحمد ممنوع کرد

به نظر فقيهان امـامي، گفـتن آمـين در حـال     

مسـتند ايـن   . اسـت  ١٠و حتي واجـب  ٩تقيه جايز

است که  *حکم، ادله عام جواز يا وجوب تقيه

بـا   ١١.شـود  شامل آمين گفـتن در نمـاز هـم مـي    

وجود اين، اگر کسي آمين گفتن را در حالـت  

کند، هر چنـد مرتکـب گنـاه شـده،     ترك تقيه 

يرا آمين گفـتن حتـي   ؛ ز١٢نمازش صحيح است

رود  نزد اهل سنت از اجزاي نماز به شمار نمـي 

برخي نماز را در ايـن حـال،    ١٣.و واجب نيست

اند که نماز طبق وظيفه  آن رو صحيح دانسته از

  ١٤.واقعي به جا آورده شده است

  منابع �

اهللا الحســيني الشوشــتري  نــور :احقــاق الحــق

 شهاب الدين نجفي، قـم،  ، تعليقات.)ق١٠١٩.م(

اضـواء علـي السـنة    ؛ ق١٤٠٦مكتبة النجفـي،  

 ،، قــم.)ق١٣٨٥.م(محمــود ابوريــة  :المحمديــه

، بيـروت،  .)ق٩٧٧.م(الشـربيني   :االقناع؛ البطحا

�����������������������������������������������������������

  .٣، ص١٠؛ جواهر الكالم، ج١٩٠، ص٥مستند الشيعه، ج. ٧

.٣١٣، ص٢مصباح الفقيه، ج. ٨

.٤٦٦، ص١؛ نهاية االحكام، ج١٦٣، ص٣تذكرة الفقهاء، ج. ٩

.١١-١٠، ص١٠؛ جواهر الکالم، ج٢٣٧، ص٢مجمع الفائده، ج. ١٠

.١١-١٠، ص١٠جواهر الکالم، ج. ١١

.٤٥٣، ص٢غنائم االيام، ج. ١٢

  .١١، ص١٠الم، ججواهر الك. ١٣

.»کتاب الطهاره«، ٣٢٤، ص٤التنقيح، ج. ١٤
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ــه ــار؛ دار المعرفـ ــي  :االنتصـ ــيد المرتضـ السـ

؛ ق١٤١٥، قــم، النشــر االســالمي،   .)ق٤٣٦.م(

، .)ق١٣٥٩.م(شيخ عباس القمـي   :نوار البهيهالا

 :بحـار االنـوار  ؛ ق١٤١٧مي، قم، النشـر االسـال  

، بيروت، دار احياء التراث .)ق١١١٠.م(المجلسي 

ابـن كثيـر    :البدايـة والنهايـه  ؛ ق١٤٠٣العربي، 

شيري، بيـروت، دار   ، به كوشش علي.)ق٧٧٤.م(

 :تـاج العـروس  ؛ ق١٤٠٨احياء التـراث العربـي،   

، به كوشش علـي شـيري،   .)ق١٢٠٥.م(الزبيدي 

ــر،  ــروت، دار الفک ــلتأ؛ ق١٤١٤بي ــف  وي مختل

، بــه كوشــش .)ق٢٧٦.م(ابــن قتيبــه  :الحــديث

 ؛هدار الكتـب العلميـ   ،اسماعيل اسعردي، بيروت

قـم،  ، .)ق٧٢٦.م(العالمـة الحلـي    :تذكرة الفقهاء

ــت آل ــر  ؛ ق١٤١٤، :البي ــن کثي ــير اب تفس

، .)ق٧٧٤.م(ابـن كثيـر    :)تفسير القرآن العظيم(

ــه،    ــروت، دار المعرف ــلي، بي ــش مرعش ــه كوش ب

 :)الكشــف والبيــان(ر ثعلبــي تفســي؛ ق١٤٠٩

، بــه كوشــش ابــن عاشــور، .)ق٤٢٧.م(الثعلبــي 

ــي،    ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي ؛ ق١٤٢٢بي

تفسـير القـرآن   (تفسير سيد مصطفي خميني 

، .)ش١٣٥٦.م(مصـطفي خمينـي    سيد :)الكريم

شـرح   التنقيح فـي ؛ ق١٤١٨، 1نشر آثار االمام

 ،).ق١٤١٣.م(تقرير بحث الخوئي  :العروة الوثقي

؛ ق١٤١٧ميــرزا علــي تبريــزي، قــم، انصــاريان، 

ــام  ــذيب االحك ــي  :ته ــه .)ق٤٦٠.م(الطوس ، ب

كوشش موسوي و آخوندي، تهـران، دار الکتـب   

ابــن  :تهــذيب التهــذيب؛ ش١٣٦٥االســالميه، 

بيـروت، دار الفکـر،   .)ق٨٥٢.م(حجر العسقالني 

ــيعه؛ ق١٤٠٤ ــث الش  اســماعيل :جــامع احادي

؛ ق١٣٩٩ ،هلعلميـ مطبعـة ا الماليري، قم،  معزي

محمـد القمـي    علي بـن  :الوفاق جامع الخالف و

 ،، به كوشش حسـني، قـم  )٧قرن .م(السبزواري 

جـامع  ؛ ش١٣٧٩زمينه سازان ظهور امام عصر، 

، :البيت ، قم، آل.)ق٩٤٠.م(الكركي  :المقاصد

، .)ق١٢٦٦.م(النجفـي   :جواهر الكالم؛ ق١٤١١

 ، بيروت، دار احيـاء و ديگران قوچانيبه كوشش 

البهـــائي  :الحبــل المتــين   ؛التــراث العربــي  

ــيرتي،  .)ق١٠٣١.م( ــة بص ــم، مكتب ؛ ق١٣٩٨، ق

، .)ق١١٨٦.م(يوسف البحراني  :الحدائق الناضره

ــالمي،      ــر اس ــم، نش ــدي، ق ــش آخون ــه كوش ب

ــالف؛ ش١٣٦٣ ــي  :الخ ــه .)ق٤٦٠.م(الطوس ، ب

كوشش سيد علي خراساني و ديگران، قم، نشـر  

ــالمي،  ــور؛ ق١٤١٨اس ــدر المنث ــيوطي ال :ال س

؛ ق١٣٦٥، بيــــروت، دار المعرفــــه، .)ق٩١١.م(

، .)ق٧٨٦.م(الشــهيد االول  :الــدروس الشــرعيه

 :دعــائم االســالم؛ ق١٤١٢قـم، نشــر اســالمي،  

، به كوشش فيضـي،  .)ق٣٦٣.م(النعمان المغربي 

ــاهر ــارف، هقـ ــدعوات؛ ق١٣٨٣، دار المعـ  :الـ

ــام .)ق٥٧٣.م(الراونـــدي  ، قـــم، مدرســـة االمـ

ــدي،  ــري؛ ق١٤٠٧المهـ ــهيد االول  :ذكـ الشـ

رسـالة  ؛ ق١٤١٩، :البيت ، قم، آل.)ق٧٨٦.م(

ــي ابــن بيــروت، .) ق٣٨٩.م(القيروانــي  :زيــد اب

شرح ارشـاد   روض الجنان في ؛المکتبة الثقافيه

، قـــم، .)ق٩٦٥.م(الشـــهيد الثــاني   :االذهــان 

ــالبين ؛:البيـــت آل ــة الطـ ــووي  :روضـ النـ

ــي .)ق٦٧٦.م( ــه كوشــش عــادل احمــد و عل  ، ب

 :زاد المسـير ؛ ر الکتب العلميهمحمد، بيروت، دا

ــه كوشــش محمــد .)ق٥٩٧.م(ابــن الجــوزي  ، ب

سـنن  ؛ ق١٤٠٧عبدالرحمن، بيروت، دار الفکر، 

، بـه كوشـش   .)ق٢٧٥.م(ابـن ماجـه    :ابن ماجه

محمد فؤاد، بيـروت، دار احيـاء التـراث العربـي،     

السجســــتاني  :داود ابــــي ســــنن؛ ق١٣٩٥

، به كوشـش سـعيد محمـد اللحـام،     .)ق٢٧٥.م(

 :ســنن الترمــذي؛ ق١٤١٠وت، دار الفکــر، بيــر

، بـه كوشـش عبـدالوهاب،    .)ق٢٧٩.م(الترمـذي  

ــدارمي؛ ق١٤٠٢بيــروت، دار الفکــر،  ــنن ال  :س

السنن ؛ ، احياء السنة النبويه.)ق٢٥٥.م(الدارمي 

؛ ، بيروت، دار الفکـر .)ق٤٥٨.م(البيهقي  :الكبري

بيـروت، دار  ، .)ق٣٠٣.م(النسائي  :سنن النسائي

المحقق الحلـي   :شرائع االسالم؛ ق١٣٤٨ الفکر،
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شـيرازي،   ، به كوشـش سـيد صـادق   .)ق٦٧٦.م(

 :شرح نهـج البالغـه  ؛ ق١٤٠٩تهران، استقالل، 

، بـه كوشـش محمـد    .)ق٦٥٦.م(الحديد  ابي ابن

؛ ق١٣٧٨، هاحيــاء الكتــب العربيــابوالفضــل، دار 

، بيـروت،  .)ق١٠٩١.م(الفيض الكاشاني  :الصافي

ــي،  ــحاح؛ ق١٤٠٢اعلمــ ــو :الصــ هري الجــ

، به كوشش احمـد العطـار، بيـروت،    .)ق٣٩٣.م(

 :صحيح البخـاري ؛ ق١٤٠٧دار العلم للماليـين،  

؛ ق١٤٠١بيروت، دار الفکـر،  .)ق٢٥٦.م(البخاري 

النــووي  :مســلم بشــرح النــووي   صــحيح

، بيــــروت، دار الکتــــاب العربــــي، .)ق٦٧٦.م(

ــحيح؛ ق١٤٠٧ ــلم ص ــلم  :مس ، .)ق٢٦١.م(مس

ــر  ــروت، دار الفک ــاري ؛ بي ــدة الق ــي  :عم العين

؛ ، بيــروت، دار احيــاء التــراث العربــي.)ق٨٥٥.م(

ــود ــون المعب ــادي  :ع ، .)ق١٣٢٩.م(العظــيم آب

 :العــين؛ ق١٤١٥بيــروت، دار الکتــب العلميــه، 

ــل  ــي و  .)ق١٧٥.م(خلي ــش المخزوم ــه كوش ، ب

 :غنـائم االيـام  ؛ ق١٤٠٩، ه، دار الهجرالسامرائي

، به كوشـش  .)ق١٢٢١.م(ميرزا ابوالقاسم القمي 

ــالم االســالمي،  تبريز ــان، االع ــتح ؛ ق١٤١٧ي ف

، بيروت، .)ق٨٥٢.م(ابن حجر العسقالني  :الباري

محمـد   عبـدالكريم بـن   :فتح العزيز؛ دار المعرفه

 :فــيض القــدير؛ ، دار الفكــر.)ق٦٢٣.م(الرافعــي 

، بـــه كوشـــش احمـــد .)ق١٠٣١.م(المنـــاوي 

؛ ق١٤١٥عبدالسالم، بيروت، دار الکتب العلميه، 

بطـرس عبـدالملك و    :قـدس قاموس الكتاب الم

 :الكـافي  ؛م١٩٩٤، ه، دار الثقافـ هديگران، القاهر

، به كوشش غفاري، تهـران،  .)ق٣٢٩.م(الكليني 

 :كتاب الطهـاره ؛ ش١٣٧٥دار الکتب االسالميه، 

ــاري  ــراث  .)ق١٢٨١.م(االنص ــق ت ــة تحقي ، لجن

المؤتمر العالمي لميالد الشيخ االنصـاري،  الشيخ، 

فاضل خـان  : جمهتر :مقدس كتاب؛ ق١٤١٥قم، 

مــرتن، تهــران،  همــداني، ويليــام گلــن، هنــري

ــاطير،  ــاف؛ ش١٣٨٠اس ــاع كش ــور :القن  منص

 حسـن،  محمد كوشش به، .)ق١٠٥١.م( البهوتي

ــف ؛ ق١٤١٨ ،هالعلميــ بيــروت، دار الكتــب كش

 ،، اصــفهان.)ق١٢٢٧.م(كاشــف الغطــاء  :الغطــاء

، .)ق٩٧٥.م(المتقي الهندي  :كنزالعمال؛ مهدوي

ــه كوشــش صــفوة  ــاله،   ب ــروت، الرس الســقاء، بي

، .)ق٧١١.م(ابن منظـور   :لسان العرب؛ ق١٤١٣

السرخسي  :المبسوط؛ ق١٤٠٥، هقم، ادب الحوز

؛ ق١٤٠٦، بيــــروت، دار المعرفــــه، .)ق٤٨٣.م(

، به كوشـش  .)ق٥٤٨.م(الطبرسي  :مجمع البيان

مجمع ؛ ق١٤١٥گروهي از علما، بيروت، اعلمي، 

ت، دار الکتاب ، بيرو.)ق٨٠٧.م(الهيثمي  :الزوائد

ــي،  ــع؛ ق١٤٠٢العرب ــدة مجم ــان الفائ  :والبره

ــق ــي المحق ــه، .)ق٩٩٣.م( االردبيل ــش ب  كوش

؛ ق١٤١٦ اسـالمي، نشـر   قـم،  ديگـران،  و عراقي

، دار .)ق٦٧٦.م(النووي  :المجموع شرح المهذب

محمـد بـن علـي     سـيد  :مدارك االحكـام ؛ الفكر

ــاملي   ــوي العـــ ــم، .)ق١٠٠٩.م(الموســـ ، قـــ

ــي  ؛ق١٤١٠، :البيــت آل مســالك االفهــام ال

، .)ق٩٦٥.م(الشهيد الثـاني   :شرائع االسالم تنقيح

 :مستدرك الوسائل؛ ق١٤١٦قم، معارف اسالمي، 

، :البيـــت ، بيـــروت، آل.)ق١٣٢٠.م(النـــوري 

 محسـن  سيد :الوثقي العروة مستمسك؛ ق١٤٠٨

ــيم ــم،، .)ق١٣٩٠.م( حكـ ــة قـ ــي، مكتبـ  النجفـ

احمـــد النراقـــي  :مســـتند الشـــيعه؛ ق١٤٠٤

مسند ؛ ق١٤١٥، :البيـت  ، قم، آل.)ق١٢٤٥.م(

، بيـروت، دار  .)ق٢٤١.م(احمـدبن حنبـل    :احمد

، .)ق١٣٢٢.م(رضا الهمداني  :مصباح الفقيه؛ صادر

الصـدوق   :معـاني االخبـار  ؛ مكتبة الصـدر  ،تهران

، بــه كوشــش غفــاري، قــم، انتشــارات .)ق٣٨١.م(

ــالمي،  ــر؛ ش١٣٦١اس ــي   :المعتب ــق الحل المحق

ــ ،.)ق٦٧٦.م( ــيد ةمؤسس ــهداء،  س ؛ ش١٣٦٣الش

، بـه كوشـش   .)ق٣٦٠.م(الطبراني  :المعجم الكبير

حمــدي عبدالمجيــد، دار احيــاء التــراث العربــي، 

 جـي،  هقلعـ  محمـد  :الفقهـاء  لغة معجم؛ ق١٤٠٥

مقـاييس   معجـم ؛ ق١٤٠٨ بيروت، دار النفـائس، 

ــه ــارس   :اللغ ــن ف ــه كوشــش  .)ق٣٩٥.م(اب ، ب
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و  المغني؛ ق١٤٠٤عبدالسالم، قم، دفتر تبليغات، 

و .) ق٦٢٠.م( ةقدامـ  عبـداهللا بـن   :الشرح الكبيـر 

، بيــروت، دار .)ق٦٨٢.م( ةقدامــ عبــدالرحمن بــن

 نشـر ، .)ق٤٢٥.م( الراغب :مفردات؛ الکتب العلميه

ــاب، ــالق؛ ق١٤٠٤ الكت ــارم االخ الطبرســي  :مك

مـن ال  ؛ ق١٣٩٢، بيـروت، اعلمـي،   )٥٤٨قرن .م(

، بـه كوشـش   .)ق٣٨١.م(الصدوق  :يحضره الفقيه

مالـك   :أالموطّ؛ ق١٤٠٤قم، نشر اسالمي،  غفاري،

، بـه كوشـش محمـد فـؤاد،     .)ق١٧٩.م(بن انـس  

ميـزان  ؛ ق١٤٠٦بيروت، دار احياء التراث العربي، 

، بـه  .)ق٧٤٨.م(الذهبي  :االعتدال في نقد الرجال

؛ ق١٣٨٢، هكوشش البجاوي، بيـروت، دار المعرفـ  

سـيد   :االنـوار  نفحات االزهار في خالصة عبقـات 

نهايـة  ؛ ش١٣٧٨يني الميالنـي، قـم،   علي الحسـ 

، بـه كوشـش   .)ق٧٢٦.م(العالمة الحلـي   :االحكام

 :االوطـار  نيـل ؛ ق١٤١٠رجائي، قم، اسماعيليان، 

ــوكاني ــل،، .)ق١٢٥٥.م( الشـ ــروت، دار الجيـ  بيـ

ــيعه ؛ م١٩٧٣ ــائل الشـ ــاملي   :وسـ ــر العـ الحـ

  .ق١٤١٢، :البيت ، قم، آل.)ق١١٠٤.م(

  صادقي فدکيسيد جعفر 

���

قيمتي و اسـناد   شيايا :کعبه هاي آويزه

  مهم آويخته بر کعبه

نزديـك  کعبه براي مردمـان دور و   ديربازاز 

را ي بسـيار  يهدايا ،از اين رو .ه استمحترم بود
به آن تقديم و اسناد مهمي را در آن نگهداري 

داران کعبه برخي از اين هـدايا   پرده. کردند مي
و اسناد را به ديوارهـاي داخلـي و خـارجي آن    

اين اشيا از اسناد مهم تـاريخي بـه    .ندآويخت يم

  )۷ تصوير شماره( .آيند شمار مي

تـرين آويـزه    کهـن . ۱ :هداياي قيمتي �
اند کـه خداونـد    کعبه را دو شاخ قوچي دانسته

ــماعيل   ــح اس ــاي ذب ــه ج ــرت   7ب ــراي حض ب
فـــتح مکـــه پـــس از  در. فرســـتاد 7ابـــراهيم

اين دوشاخ ، ها ها و تمثال پاکسازي کعبه از بت
ــامبر  ــتور پي ــه دس ــد  9ب ــاقي مان ــان  در .ب جري

 .ق۶۴ سالبه  *بازسازي کعبه در زمان ابن زبير
اثـر فرسـودگي بسـيار متالشـي      بـر هـا   اين شاخ

ها از مانـدن آن تـا    ، هرچند برخي گزارش١شد
به مکه و غارت گوهرهاي  *زمان حمله قرامطه

مسـعودي   ٢.کننـد  ياد مـي . ق۳۱۶کعبه در سال 
کساني دانسـته کـه امـوال و     ايرانيان را نخستين

  ٣.دندکري به کعبه هديه يگوهرها
۲ . ــدالمطلب جــد ــن کــه عب  دو آهــوي زري

حفر چاه زمـزم يافـت و بـر در    هنگام  9پيامبر

اين دو آهو را  ،بر پايه گزارشي. کعبه آويخت

کـرده   هديـه ساساني به کعبه بابك ساسان پسر 

جرهميـان را از   بيله خزاعه،که ق بود و هنگامي

داري کعبـه را از آنـان    د و پـرده بيرون رانـ  مکه

اين آهوان  ٤.گرفت، اين دو آهو را دفن کردند

�٥.اند ين زيور طالي کعبه دانستهنخسترا 

�����������������������������������������������������������
.٢٢٤، ص١اخبار مکه، ازرقي، ج .١

.١١٩ص ،١١ج طبري، تاريخ .٢

  .٢٢٣، ص١؛ شفاء الغرام، ج٢٦٥ص ،١ج ذهب،ال مروج .٣

ــات، .٤ ــ ؛٦٩ص ،١ج الطبق ــذهب، جم ــاريخ؛ ٢٦٥، ص١روج ال  ت

  .٤٠٣ص ،٢ج خلدون، ابن

.١٤٧ص ،١ج ،هالنبوي السيرة .٥


