بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ 0801/10/10 :
موضوع  :تأمین در صالة؛ نقد و بررسی صحیحه «جمیل بن دراج»
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصالة
علی رسول الله و علی آله آل الله السیما علی موالنا بقیة الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله
بحث ما در رابطه با صحیحه «جمیل بن دراج» بود که نقل شده او از امام سؤال کرد :نظر شما در رابطه
با «آمین» بعد ازسوره حمد چیست؟ «آمین» گفتن مردم بعد از سوره حمد چه صورتی دارد؟ حضرت فرمود:
الصوْ َ
« مَ ا أَ ْح َسن ََها وَ ْاخف ِ
ت بِ َها»
ِض َّ
چقدر زیباست که صدایتان را در آمین گفتن آهسته کنید.
تهذیب األحکام ،نویسنده :طوسی ،محمد بن الحسن ،محقق  /مصحح :خرسان ،حسن الموسوی ،ج  ،2ص  ،17ح
57
عرض کردیم جناب آقای «معرفت» در اینجا اوالً گفته است که فقها «آمین» را جزو مکروهات شمردند .عرض
کردیم که ما در میان فقهای شیعه کسی را نداریم که این عمل را از مکروهات شمرده باشند.
ایشان گفتند :اگر به قصد بدعت بگوید ،مبطل نماز است .ما در جواب عرض کردیم :چه به قصد بدعت بگوید و چه به
هر قصد دیگری بگوید ،مبطل نماز هست .ما در جواب اهل سنت عرض خواهیم کرد« :آمین» به
معنای «استجب»است ،قبول کنید.

«استجب» ملتزم است که مسبوق در دعا باشد .به این معنا که دعایی میکنیم و سپس «استجب» میگوییم .قبل
از «آمین» که میگوییم:
راط ْالمُ ْس َتقِیمَ ِص َ
الص َ
(ا ْه ِدنَا ِّ
ِین أَ ْنعَ مْ َ
یهم)
راط َّالذ َ
ت عَ لَ ِ
ما را به راه راست هدایت فرما .راه کسانی که آنها را مشمول نعمت خود ساختی.
سوره فاتحه ( :)0آیات  6و 1
بسیاری از فقها معتقدند که باطل است .ما در جواب اهل سنت چندین دلیل بر بطالن «آمین» عرض خواهیم کرد و
یکی از آنها این است که «آمین» گفتن مستلزوم مسبوقیت در دعاست .مسبوقیت در دعا هم این است که
الص َ
از (ا ْه ِدنَا ِّ
راط ْالمُ ْس َتقِیمَ ) قصد دعا کنیم.
اگر قصد دعا کردیم ،نماز باطل است .شرط صحت نماز خواندن سورهای از قرآن کریم است ،نه چیزی را به عنوان
دعا گفتن! آنچه برای ما بسیار مهم بود که ایشان فرموده بودند ،این بود:
«و لذلک وردت الرخصة فیها فی صحیحة جمیل»!
در صحیحه جمیل بن دراج امام رخصت داده است.
جمله «ما أحسنها» دلیل بر رخصت امام صادق و تجویز امام صادق بر گفتار «آمین» گرفتند.
ما اقوال فقهای شیعه ،روایات اهل بیت ،اقوال علمای اهل سنت ،روایات اهل سنت و جواب ما را بیان میکنیم .ما در
هر کاری میخواهیم وارد شویم ،این پنج محور یا پنج رکن را باید مورد توجه قرار دهیم.

فقه مقارن بر این پنج محور بنا شده است و غیر از این نمیتوانیم وارد شویم .ما در آخر بحث تالش میکنیم
تلخیصی از گفته ها داشته باشیم تا عزیزان حضور ذهن داشته باشند.
جمع بندی این مطالب برای کسانی که میخواهند این مطالب را خالصه کنند یا در بحث و مناظره و گفتگو با وهابیت
شرکت کنند ،مفید است.
یک مرتبه بحثهایی میشود که دو سه ماه طول میکشد .نگاه داشتن مطالب دو سه ماهه در ذهن مقداری سخت
است ،اما تالش ما این است که آخر هر بحث جمع بندی کنیم ولو یک روز هم طول بکشد مشکلی ندارد.
ما باید بگوییم ک ه عصاره بحث ما به اینجا منجر شد .ما در جواب اهل سنت یا اعتراض یک وهابی به ما یا اعتراض
ما به آنها مبنی بر نماز بدعتی آنها نیاز به عصاره این مباحث داریم.
گرچه یکی از عزیزان تمام بحث فقه ما را در دو سال که داشتیم اعم از مباحث وضو ،اذان و جهر به بسم الله خالصه
کردند و قرار است در سایت «مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر» بگذارند .اگر این مباحث خیلی زیاد نباشد،
تکثیر میشود و در اختیار دوستان قرار میگیرد.
بنابراین در اینجا در رابطه با صحیحه «جمیل بن دراج» که از امام صادق سؤال میپرسد :نظر شما نسبت
به «آمین» گفتن اهل چیست و حضرت «مَ ا َأ ْح َسن ََها» فرمودند ،ما سه جواب اساسی داریم.
نظر آقای «معرفت» یا هر کسی دیگر که باشد ،اصالً اینطور برداشت کردن از روایت خالف فقاهت است .تحمیل
کردن عقیده خویش بر حدیث معصوم خالف است.

جواب اول این است که با توجه به روایاتی که ما داریم ،صریح در نهی است .امام صادق فرمود:
ام َف َقرَأَ ْال َحمْ َد وَ َفر َ
ین وَ َال َت ُق ْ
َاءت َِها َف ُق ْ
ت ْال َحمْ ُد ل َِّلهِ ر ِّ
ل أَ ْن َ
« ِإ َذا ک ْن َ
ین»
ن ِقر َ
ت َخ ْل َف ِإمَ ٍ
َغ مِ ْ
ل آمِ َ
َب ْالعَ الَمِ َ
الض ِّ
زمانی که در نماز جماعت بودید و امام (وَ ال َّ
الین) گفت ،الحمدلله رب العالمین بگویید و آمین نگویید.
وسائل الشیعة ،نویسنده :شیخ حر عاملی ،محمد بن حسن ،محقق  /مصحح :مؤسسة آل البیت علیهم السالم ،ج ،6
ص  ،61ح 1862
زمانی که در اینجا از «جمیل» به این شکل نقل میکند ،به دلیل اینکه مخالف با صریح روایات گذشته است «ال
ً
تقیة!!»
نشک بأن الروایة صدرت
دلیل ما هم گفتار فقهای بزرگ ما در این زمینه است .اولین کسی که در این زمینه نظر میدهد« ،مرحوم شیخ
طوسی (رضوان الله تعالی علیه)» است که عرض کردیم در ذیل همان روایت فرمودند :ما این روایت را حمل بر تقیه
میکنیم.
« ِِل ِْجمَ اع َّ
الطائ َِفةِ ْالمُ حِ َّقةِ عَ َلی َترْ ک ْالعَ مَ ِل ِبه»
ِ
اِلستبصار فیما اختلف من األخبار ،نویسنده :طوسی ،محمد بن الحسن ،محقق  /مصحح :خرسان ،حسن الموسوی،
ج  ،0ص  ،803ح 8
ٌ
معمول علیه است و فقهای ما از صدر اسالم تاکنون کسی به این روایت عمل نکرده است و فتوا بر
این روایت غیر
مضمون آن نداده است.

اعراض فقها که این روایت در منظرشان بود و فتوا ندادند ،نشانگر این است که این روایت مورد اعراض فقهای ما
ٌ
معمول به بوده است .بنابراین مشخص است که این روایت از روی تقیه صادر شده است« .مرحوم عالمه
بوده و غیر
حلی» میگوید:
«فیحمل هذه الروایة علی التقیة ألنه فی موضعها»
این روایت حمل بر تقیه میشود ،زیرا روایت در موضع تقیه است.
منتهی المطلب ،نویسنده :العالمة الحلی ،ج  ،0ص  ،200باب الرابع
موضع تقیه عبارت از تسابق مضمون تقیه با فتاوی عامه است« .مرحوم شهید اول» میفرماید:
«والحق ان هذه الروایة تنادی علی نفسها بالتقیة»
حق این است که این روایت داد میزند :من از روی تقیه صادر شدم.
مشاهده کنید چقدر تعبیر زیبایی است!
«الن االخبار مصرحة بالنهی عنها»
زیرا روایات اهل بیت تصریح به نهی از گفتن آمین دارد.
ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة ،نویسنده :الشهید األول ،ج  ،8ص  ،850باب النظر الثالث :فی اللواحق
«صاحب مدارک» میفرماید:
«و األولی حمل هذه الروایة علی التقیة ،لموافقتها لمذهب العامة»

أولی این است که این روایت را حمل بر تقیه کنیم ،به خاطر موافقت او با مذهب عامه.
مدارک األحکام فی شرح عبادات شرائع اِلسالم ،نویسنده :عاملی ،محمد بن علی موسوی ،ج  ،8ص  ،815باب قوله:
(مسائل سبع ،األولی :ال یجوز قول آمین فی آخر الحمد ،و قیل :هو مکروه)
«صاحب معالم» میگوید:
«ال ریب فی حمل هذا الخبر علی التقیة»
شبههای نیست که این روایت باید حمل بر تقیه شود.
منتقی الجمان ،نویسنده :حسن بن زین الدین العاملی ،ج  ،2ص  ،05باب القراءة فی الصالة
«صاحب جواهر» میگوید:
«إذا قرئ بالتعجب کان مخالفا الجماع اِلمامیة»
اگر ما این حدیث را به صیغه تعجب بخوانیم ،مخالف با اجماع امامیه است.
راوی میگوید :یابن رسول الله! نظر شما نسبت به «آمین» که اهل سنت بعد از:
(وَ ال َّ
الضالِّین)
و نه گمراهان!
سوره فاتحه ( :)0آیه 1
هست ،چیست و شما چه میفرمایید؟ حضرت بفرمایند :چقدر زیباست و چه کار خوب و باارزشی است!!

«إن لم یکن ضروریهم»
اگر نگوییم با ضروریات عقیده امامیه مخالف است.
«وموافقا للعامة الذین جعل الله الرشد فی خالفهم»
و موافق با اهل سنت است که خداوند عالم رسیدن به هدایت را در خالف اهل سنت قرار داده است.
جواهر الکالم ،نویسنده :الشیخ الجواهری ،ج  ،01ص  ،3باب مسائل سبع
قسمت آخر اشاره به روایت مقبوله «عمر بن حنظله» است .او سؤال میپرسد :یابن رسول الله! من چکار کنم؟
روایت متعارضی از شما رسیده است .حضرت ابتدا میفرماید:
« ُخ ْذ ِبمَا ْ
َین أَ ْص َحا ِبک»
اش َت َه َر ب َ
بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،2ص  ،257ح 71
تا جایی که میفرماید:
«خذ بما خالف العامة فإن الرشد فی خالفهم»
رسیدن به هدایت و هدف در مخالفت با این افراد است.
بلغة الفقیه ،نویسنده :بحر العلوم ،محمد بن محمد تقی ،ج  ،5ص  ،85پاورقی 8
ما نمی خواهیم داخل مطلب حاشیه باز کنیم ،به همین خاطر علت آن را سر فرصت توضیح خواهم داد .ما توضیح
خواهیم داد که چرا امام میفرماید« :فإن الرشد فی خالفهم» و خود بحث مفصلی دارد.

کتاب «منتقی الجمان» یکی از کتابهای «مرحوم صاحب معالم» است و از کتابهای فقهی قوی شیعه است .ما
کتابی همانند «منتقی الجمان» کم داریم .بنده به دوستان توصیه میکنم روز پنجشنبه یا جمعه این کتاب را مطالعه
کنند.
ابتدا جامعه مدرسین حوزه علمیه این کتاب را تحقیق و چاپ کردند ،اما تحقیق خوبی انجام نشده است.
«مرحوم صاحب معالم» در این کتاب برای اولین بار در تاریخ شیعه مباحث رجالی را به صورت استداللی وارد متن
فقه کرده است .البته مبتکر این فن «مرحوم مقدس اردبیلی» بود.
بعد از «مقدس اردبیلی» علمایی چون «شهید ثانی» و قبل از ایشان «محقق کرکی» و قبل از ایشان «فخر
المحققین» و قبل از ایشان «عالمه حلی» و قبل از ایشان «محقق حلی» مباحث رجالی را میآوردند و در مورد
روایات تنها مینوشتند« :صحیحة» یا «ضعیفة».
علما در آن زمان دلیل ضعیف بودن ،صحیح بودن یا متعارض بودن روایت را نمیآوردند .اولین بار «مقدس
اردبیلی» مباحث رجالی را مثل فقه استداللی وارد کرد ،اما به دلیل اینکه اولین نفر بود مقداری ناپختگی داشت و
بسیار زیاد چنگ به دل نمیزند.
دو تن از شاگردان بزرگوار ایشان همچون «صاحب مدارک» و «صاحب معالم» در رجال یل قدرتمندی هستند.
«صاحب معالم» پسر «شهید ثانی» است ،اما در بحث رجالی بین این پدر و پسر تفاوت از زمین تا آسمان است.
عزیزان در گوشه ذهن خود بسپارند که «صاحب معالم» پسری به نام «شیخ محمد» دارد که ایشان در رجال از پدر
و جد به مراتب قویتر است و به عبارت دیگر قهرمان میدان رجال است.

در صورت تعارض ما روایتی داریم که به یک کیفیت است ،روایت دیگری داریم که خالف آن است .ما نمیدانیم
ً
واقعا صادر شده و کدام یک از روایات از روی تقیه صادر شده است.
کدام یک از این روایات
ما این دو روایت متعارضین را بر نظر اهل سنت عرضه میکنیم و هرکدام موافق نظر اهل سنت بود رد میکنیم .ما
از اول باب طهارت تا آخر دیات هزاران مسائل فرعی داریم.
علت اینکه حضرت میفرماید« :فإن الرشد فی خالفهم» و بنده قول میدهم یک جلسه مفصل در این خصوص
صحبت کنیم ،این است که وقتی دودمان بنی امیه روی کار آمدند اوالً تالش کردند تمام احادیث مربوط به
امیرالمؤمنین را از فرهنگ اسالمی حذف کنند.
ً
مخصوصا امیرالمؤمنین در کتب مدونه اهل سنت بیاید .مشاهده کنید بعد از دو
آنها نگذاشتند روایاتی از ائمه اطهار
قرن و نیم کتاب «صحیح بخاری» به عنوان اولین کتاب معتبر اهل سنت نوشته میشود.
«بخاری» متوفای  276هجری است و نقل میکنند که کتاب «صحیح بخاری» أصح الکتاب بعد از قرآن کریم است.
از اول تا آخر این کتاب از امیرالمؤمنین بیست و ُنه روایت آمده است ،اما از «ابوهریره» چهارصد و هشتاد روایت
آمده است.
«بخاری» از «ابوهریره» که تنها یک سال و نیم با پیغمبر اکرم بود چهارصد و هشتاد روایت نقل کرده است ،اما از
امیرالمؤمنین که از ابتدای طفولیت با رسول الله بودند تنها بیست و ُنه روایت نقل کرده است.
در مجموع کتاب «صحیح بخاری» از عایشه دویست و چهل و شش روایت آمده است ،اما از حضرت فاطمه زهرا
تنها یک روایت آمده است.

در کتاب «مقدمه فتح الباری» اثر «ابن حجر عسقالنی» یکی از استوانههای علمی اهل سنت صفحه  511تمام
روایات صحابه که در کتاب «صحیح بخاری» آمده را طبق حروف الفبا آورده است .به عنوان مثال از امام حسن و
امام حسین حتی یک روایت هم نقل نشده است.
این کارها نشانگر این است که جنایتی بر حذف اهل بیت (علیهم السالم) از تراث اسالمی آغاز شد.
پرسش:
استاد یک روایت از امام حسن و امام حسین وجود دارد.
پاسخ:
آنها به صورت استطرادی آوردند .آن ها روایت مستقل که از امام حسن و امام حسین بیان شده باشد که از نبی
گرامی اسالم نقل شده باشد ،ندارند .به عنوان مثال از «سلمان» دو روایت نقل شده است ،از «ابوذر» دو روایت نقل
شده است ،از «مقداد» یک روایت نقل شده است.
به عبارت دیگر کسانی که اطراف امیرالمؤمنین بودند روایت کمی نقل شده است ،اما مشاهده کنید چه تعداد روایت
از «عبدالله بن عمر» نقل شده است« .عبدالله بن زبیر» که با امام حسن شش ماه اختالف سنی داشت ،روایات
زیادی در این کتاب وارد شده است.
«صحیح بخاری» از امیرالمؤمنین بیست و ُنه روایت دارد ،اما از «ابوهریره» چهارصد و هشتاد و اندی روایت نقل
کرده است .در این کتاب از حضرت فاطمه زهرا یک روایت نقل شده است ،اما از عایشه دویست و چهل و شش
روایت نقل شده است!

این افراد تصمیم گرفتند که احادیث اهل بیت را از تراث اسالمی حذف کنند .به همین خاطر معاویه و دیگران به
روات دستور دادند هرآنچه روایت از علی بن أبی طالب میبینید خالف آن را نقل کنید.
آن ها ملزم شدند هرچه روایتی از امیرالمؤمنین هست ،روایتی از دیگر صحابه بیاورند که مخالف او باشد .این
فرهنگ در جامعه اسالمی آن روز کامالً نهادینه شد.
«مرحوم شیخ انصاری» نقل میکند که «ابوحنیفه» تالش میکرد هرچه روایت از امام صادق بیان شده خالف آن را
بگوید .روزی از او سؤال کردند :آیا زمانی که در سجده میرویم ،چشم خود را باز نگاه داریم یا ببندیم؟
«ابوحنیفه» گفت :نمیدانم امام صادق در این زمینه چه نظری دارد ،اما من فتوا میدهم یک چشم خود را ببندید و
چشم دیگر خود را باز کنید! دلیل فتوای او این بود که در هر صورت مخالفت قطعی با نظر امام صادق (علیه السالم)
شده است.
اگر امام صادق فرموده بودند چشمان خود را باز کنید آنها مخالفت کردهاند ،زیرا یک چشمشان بسته است .اگر
امام صادق فرموده بودند چشمان خود را ببندید آنها بازهم مخالفت کردهاند ،زیرا یک چشمشان باز است.
البته ما با این مدارکی که در دست داریم ،نتوانستیم این روایات را از منابع اهل سنت گیر بیاوریم ،اما «شیخ
انصاری» این قضیه را نقل کردند.
ً
حتما داستان آن را شنیدهاید که در زمان بعثیها یا قبل از
«شیخ انصاری» از نظر وثاقت در اهل سنت زبانزد بودند.
آنها به حکومت عراق گزارش دادند که محل زندگی «شیخ انصاری» محل توطئه است و به فکر براندازی هستند.

از طرف استخبارات (ساواک عراق) به منزل «شیخ انصاری» رفتند و آنجا را بررسی کردند ،اما مشاهده کردند در
إن زهد شیخ
منزل ایشان تنها تعدادی حصیر و کتاب موجود است .آن ها به رئیس جمهور وقت گزارش دادندّ « :
األنصاری کزهد سیدنا عمر»!!
این قضیه مشهور است و در شرح حال «شیخ انصاری» هم آوردند« .شیخ انصاری» برای ما حجت است .زمانی که
ایشان مطلبی را نقل میکند ،ما یقین داریم که به سند درستی رسیدهاند .شاید بسیاری از کتابها در اختیارشان
بوده که ما آنها را نداریم.
اینکه میگویند« :فإن الرشد فی خالفهم» هدف این نیست که هرچه اهل سنت گفتند ما با آنها مخالفت کنیم .روح
ائمه اطهار (علیهم السالم) روح تعامل با اهل سنت است.
ما حدود شصت روایت داریم که ائمه اطهار به ما میفرمایند :اگر اهل سنت مریض شدند به عیادتشان بروید ،زمانی
که از دنیا رفتند در تشییع جنازه آن ها شرکت کنید ،زمانی که گرفتار شدند در حقشان احسان کنید ،با آنها وصلت
کنید.
این روایات نشانگر این است که ائمه اطهار نهایت تالش را در ایجاد الفت میان شیعه و اهل سنت به کار بردند ،اما
زمانی که به بحث والیت و احکام الله میرسند این قضایا شوخی بردار نیست.
«المفتی یفتی عن الله»
زمانی که مفتی میخواهد فتوا بنویسد و به عنوان مثال میگوید که تسبیحات اربعه یکی است ،به معنای این است
که خداوند تبارک و تعالی فرموده که تسبیحات اربعه یکی است.

بنابراین سیاست این افراد در ط ول دوران بنی امیه و دوران بنی عباس این بود که آنچه از شریعت اهل بیت (علیهم
السالم) آمده خالف آن را در کتبشان نقل کنند .بنابراین حضرت میفرماید:
«فإن الرشد فی خالفهم»
رشد در مخالفت با اهل سنت است.
به دلیل اینکه اهل سنت روایاتی خالف روایات امیرالمؤمنین و اهل بیت (علیهم السالم) در میان مردم منتشر
کردند« .صاحب جواهر» در ادامه میفرماید:
ً
خصوصا وقد أمر بخفض الصوت بها»
«إذ لم یقل أحد من األصحاب باالستحباب ،ولذا حملوه علی التقیة،
جواهر الکالم ،نویسنده :الشیخ الجواهری ،ج  ،01ص  ،3باب مسائل سبع
«شیخ انصاری (رضوان الله تعالی علیه)» میفرماید:
«إال أن یقال :إنه یحتمل حینئذ أن یکون هذا الکالم إخبارا من الراوی»
الصوْ َ
ت ِب َها» به امام خبر میدهند و امام «مَ ا َأ ْح َسن ََها» را آهسته فرمودند.
در روایت «وَ ْاخ ِف ِض َّ
« بأن المعصوم علیه السالم لم یعلن هذا الکالم; ألجل التقیة»
امام معصوم (علیه السالم) به خاطر تقیه این کالم را بلند نفرمودند.
«أو یکون أمرا»
یا اینکه امر است.

الصوْ َ
به این معنا که به «جمیل» میفرمایند« :وَ ْاخف ِ
ت ِب َها».
ِض َّ
«ویکون الضمیر فی قوله (بها) راجعا إلی الجواب»
ضمیر در «بها» به جواب حضرت برمیگردد.
«فقد أمره علیه السالم بعدم إعالن هذا الجواب»
سپس مینویسد:
«وخفض الصوت بها عند الشیعة»
شیعیان تالش کنند این حرف را علنی مطرح نکنند.
کتاب الصالة ،نویسنده :الشیخ األنصاری ،ج  ،0ص  ،500باب النظر الثانی فی الماهیة وفیه مقاصد
«مرحوم محقق همدانی» معروف به «فقیه همدانی» یکی از فقهای بنام شیعه است .بنده احساس میکنم «فقیه
همدانی» مقداری گمنام و مظلوم است.
ً
اخیرا آنها را چاپ کردند ،ایشان نوآوریهای زیادی دارد به صورتی که
این بزرگوار کتابهایی نوشته است که گرچه
وقتی کسی وارد مقامشان میشود قهرمانانه در مباحث فقهی غور میکنند .ایشان میگوید:
«لو کان بصیغة التعجب ینبغی ان ال یشک فی صدورها تقیة»
اگر به صیغه تعجب بخوانیم ،شکی نداریم که روایت تقیة صادر شده است.
«ضرورة ان اِلمام علیه السالم لم یکن یبالغ فی تحسین قول الناس»

ما شکی نداریم که امام (علیه السالم) که آمین میگویند تحسین یا تعریف کند.
«الذی کان من مبتدعاتهم ومخترعاتهم فی العبادة االمر باب التقیة»
«آمین» گفتن یکی از بدعتها اختراعات اهل سنت در عبادت است.
این کار به این دلیل است که ا مام بفرماید چیزی که اهل سنت اختراع کردند و بدعت گذاشتند ،چقدر زیباست!
«کما ال یخفی علی من تتبع اخبار األئمة علیهم السالم وتدبر فیها»
مصباح الفقیه ،نویسنده :آقا رضا الهمدانی ،ج  ،2ص  ،802باب بسم الله الرحمن الرحیم
«مرحوم آقای حکیم (رضوان الله تعالی علیه)» میفرماید:
«لکن یتعین حمله علی التقیة»
متعین است که ما روایت جمیل را حمل بر تقیه کنیم.
«لموافقته للعامة»
مستمسک العروة ،نویسنده :السید محسن الحکیم ،ج  ،6ص  ،730باب العاشر :تعمد قول " :آمین "
آیت الله العظمی خوئی (رضوان الله تعالی علیه) در این خصوص مینویسد:
« بل المتعین فی مقام الجمع هو الحمل علی التقیة لموافقتها للعامة»
متعین است که در مقام جمع بین این روایات برای موافقت با عامه ما حمل بر تقیه کنیم.
کتاب الصالة ،نویسنده :السید الخوئی ،ج  ،5ص  ،752باب العاشر :تعمد قول آمین

موافقت با عامه یکی از مرجحات صدوری است .مشاهده کنید فقهای ما فرمودند« :روایت صدرت تقیة»! حال
بزرگواری همانند آقای «معرفت» ادعا میکند« :روایت صدرت رخصة»!
به دلیل اینکه ما بتوانیم به نوعی الفت جدیدی برای وحدت شیعه و سنی ایجاد کنیم و قدمی در این زمینه برداریم
این آقایان برخالف آنچه فقهای ما خلفا عن سلفا نظر دادند ،نظر میدهند.
این فقاهت نیست؛ فقاهت این نیست که ما بیاییم از مقدمات اصولیه ،فقهیه ،روایات یا مصادر تشریع حکم الله را
استنباط کنیم .فقاهت به این معنا نیست که ما آنچه در ذهن داریم را بر مصادر تشریع حمل کنیم.
حداقل فقاهت اقتضا میکرد زمانی که آقای معرفت می خواهند این حرف را بزنند ،اشارهای به نظر فقها میکردند و
میآوردند:
آقای «حکیم» چنین نظری دارند ،آیت الله العظمی خوئی چنین نظری دارند« ،صاحب جواهر» چنین نظری دارند،
«عالمه حلی» چنین نظری دارند« ،شهید ثانی» چنین نظری دارند؛ اما نظر ما هم این است! ایشان دلیل
میآوردند؛«نحن ابناء الدلیل».
ً
واقعا دلیلی قویتر داشتند ،ما جمودیت نداریم که هرآنچه فقها گفتند ما
ما باید میدیدیم دلیل ایشان چیست .اگر
هم بگوییم .اگر کسی در بابی یک مسئله جدید مطرح کرد و یک دلیل خوب و پویای عقل پسند آورد ،ما تسلیم
میشویم و میگوییم :سمعا و طاعتا!
حال اینکه ما همینطور کلی بگوییم که این روایت از امام معصوم صادر شده و به ما رخصت داده که بعد از نماز هم
آمین بگوییم ،درست نیست .این یکی از قسمتهای نظرات فقهاست.

بخش بعدی این است که بنده چندین نکته خدمت آقایان عرض کنم و این بخش را ببندیم .بعضی از بزرگان ما
اصالً «مَ ا َأ ْح َسن ََها» نخواندند و گفتند« :ما ُا َح ِّس ُنها»! «ما» در اینجا «ما» نافیه است.
خواندن جمله امام در فتوای فقیه زمین تا آسمان تأثیر میگذارد .بستگی دارد که ما جمله امام را چطور بخوانیم .ما
َ
ن» صیغه تعجب نیست ،بلکه «ما ُا َح ِّس ُنها».
میتوانیم بگوییم که در اینجا «ما» موصوله نیست و «أ ْح َس َ
حضرت ممکن است فرموده باشند من کار اهل سنت را که «آمین» میگویند ،کار خوبی نیست و من این کار را
نمیپسندم« .شهید ثانی» میگوید:
ً
أیضا بطریق آخر عنه علیه السالم حین سأله عن قول الناس حین تقرأ فاتحة الکتاب :آمین ،قال:
«وأمّ ا ما رواه جمیل
ً
نافیة لکونه یحسنها»
«ما أحسنها وأخفض الصوت بها» فإ ّنه یحتمل کون «ما»
ً
نافیة لکونه یحسنها» به معنای این است که از تحسین امام نفی میکند .ما میگوییم« :ما ُا َح ِّس ُنها» به این معنا
«
که «آمین» اهل سنت کار زیبایی نیست.
«فال داللة فیها»
این داللتی بر جواز گفتن «آمین» نیست.
روض الجنان فی شرح ارشاد األذهان ،نویسنده :الشهید الثانی ،ج  ،2ص  ،110باب واجبات الصالة
«فال داللة فیها» به این معناست که دلیل نمیشود تا ما آن را حمل بر تقیه کنیم .این مطالب طوالنی است و فرصت
نیست این مطالب را به صورت کامل بیان کنم ،اما در جزوهای که خدمت دوستان تقدیم میشود عین عبارت را
میآوریم.

«مرحوم محقق اردبیلی» یا به تعبیر دیگر «مقدس اردبیلی» روایتی در این زمینه بیان کرده است .مرحوم آیت الله
العظمی مشکینی همیشه میگفتند که اردبیل ما یک فقیه داشت که آن را مقدس کردند!
زمانی که «محقق اردبیلی» میگویند ،بیشتر انصراف به صاحب کتاب «جامع الرواة» دارد که یکی از رجالیون بنام
شیعه است .از «مرحوم اردبیلی» به «مقدس اردبیلی» تعبیر میشود« .مرحوم محقق اردبیلی» میگوید:
«ویحتمل أن یکون (ما أحسنها) بضم الهمزة وتشدید السین»
سپس مینویسد:
«أی ما أعده حسنا»
من این کار اهل سنت را خوب نمیشمارم.
ً
صریحا فی الکراهة»
«فیکون
نهایت این روایت این است که «آمین» گفتن کراهت دارد.
مجمع الفائدة ،نویسنده :المحقق األردبیلی ،ص  ،287باب وقول آمین
«مرحوم صاحب ریاض (رضوان الله تعالی علیه)» هم مینویسد:
«یحتمل أن تکون جملة منفیة ،بل لعله المتعین»
احتمال دارد که جمله منفی باشد ،بلکه متعین این هست.
ریاض المسائل ،نویسنده :السید علی الطباطبائی ،ج  ،8ص  ،506باب األولی :قول آمین فی آخر الحمد

«مرحوم نراقی (رضوان الله تعالی علیه)» صاحب کتاب «مستند» هم همین تعبیر را دارد .ایشان مینویسد:
«(ما أحسنها واخفض الصوت بها)»
سپس مینویسد:
«بجعل (ما) نافیة ،مدخولها فعل متکلم»
مدخول مای نافیه فعل متکلم «أحسن» است.
«(وأخفض) فعل ماض»
«أخفض» فعل ماضی است.
«وکالما للراوی»
این مطلب به این معناست که امام فرمود« :ما ُا َح ِّس ُنها»؛ من این کار اهل سنت را خوب نمیشمارم .راوی
میگوید« :وَ ْ
أخ َف َ
الصوْ َ
ت ِب َها» .زمانی که «ما ُا َح ِّس ُنها» فرمودند ،به این معنا بود که این کار را نیکو نمیشمارند.
ض َّ
« ْ
أخ َف َ
ض » کالم راوی است .ایشان میگویند :امام که «ما ُا َح ِّس ُنها» گفتند ،آن را آهسته فرمودند.
«والضمیر المجرور لکلمة ما أحسنها»
ضمیر مجرور اشاره به «ما ُا َح ِّس ُنها» دارد.
مستند الشیعة ،نویسنده :المحقق النراقی ،ج  ،7ص  ،031المسألة الرابعة والعشرون

بازهم «محقق همدانی» در یک جای دیگر «مصباح الفقیه» همین تعبیر را دارد و مینویسد:
« ما أحسنها واخفض الصوت بها فإنها متشابهة خطأ إذ ال یتعین کون ما أحسنها بصیغة التعجب کی یتحقق التنافی
بینها وبین األخبار المتقدمة»
مصباح الفقیه ،نویسنده :آقا رضا الهمدانی ،ج  ،2ص  ،802باب بسم الله الرحمن الرحیم
بنابراین بخشی از فقهای ما این روایت را حمل بر تقیه نکردند .آنها گفتند :اصالً این روایت مؤید روایات نهی از
گفتن «آمین» است .آنها گفتند« :ما ُا َح ِّس ُنها» مشابه تعبیری که در روایت دیگر هست که میفرمایدَ « :ال َت ُق ْ
ل
ین».
آمِ َ
جواب دیگر این است که دو روایت قبل از «جمیل بن دراج» خواندیم و روایت «مَ ا َأ ْح َسن ََها» یا «ما ُا َح ِّس ُنها» از
«جمیل بن دراج» است ،حال آنکه روایتی که از «کلینی» خواندیم و روایت صحیفه است هم از «جمیل بن دراج
است.
جالب اینجاست که هردو روایت از «جمیل بن دراج» است .در یک روایت از امام صادق نقل میکند که فرمود:
ام َف َقرَأَ ْال َحمْ َد وَ َفر َ
ین وَ َال َت ُق ْ
ن قِ رَاءَ ت َِها َف ُق ْ
ت ْال َحمْ ُد ل َِّلهِ ر ِّ
ل أَ ْن َ
« ِإ َذا ک ْن َ
ین»
ت َخ ْل َف ِإمَ ٍ
َغ مِ ْ
ل آمِ َ
َب ْالعَ الَمِ َ
این روایت «جمیل بن دراج» است! روایت چهارم هم از امام صادق است که حضرت فرمود:
الصوْ َ
« مَ ا أَ ْح َسن ََها وَ ْاخف ِ
ت بِ َها»
ِض َّ
اگر این دو روایت را کنار هم بگذاریم ،می بینیم از یک راوی و یک امام صادق شده است .ما یقین پیدا میکنیم که
این روایت تقیتا صادر شده است یا ناگزیریم «ما ُا َح ِّس ُنها» بخوانیم و با روایت اول «جمیل بن دراج» مؤید باشد.

نکته سوم این است که همانطور که در کتاب هم آمد این است که ما از زمان «شیخ صدوق (رضوان الله تعالی
علیه)» تا این زمان یک نفر از فقهای ما به مضمون این روایت عمل نکرده است.
من عبارت «مرحوم شیخ صدوق» را خواندم که ایشان فرمود :حرمت گفتن «آمین» از دین شیعه است!
به فرموده «شیخ صدوق» یکی از ضروریات دین شیعه است که بعد از (وَ ال َّ
الضالِّین) کلمه «آمین» را نگویند.
نکته چهارم همانطور که گفتم روایت موافق با اهل سنت است .ما ادله اهل سنت را آوردیم ،رد کردیم و ثابت کردیم
که «آمین» گفتن خالف نمازی است که از پیغمبر اکرم صادر شده است.
بنده معتقدم روایت نماز رسول الله یکی از موارد ضروری و کلیدی است .توصیه میکنم دوستان متن روایت را
همانند حمد و سوره حفظ کنند و همچنین دو یا سه سند برای آن حفظ کنند.
نمازی که «سهل ساعدی» در دفن صحابه از نبی گرامی اسالم میخوانند نه تکتف دارد ،نه «آمین» دارد و نه شامل
بسیاری از مواردی است که در نمازی که ا ز پیغمبر اکرم نقل کردند .هیچکدام این موارد در نماز رسول الله وجود
ندارد.
پرسش :روایت سهل ساعدی چیست؟
پاسخ:
این روایت را در فرصتی مناسب عرض خواهیم کرد .نماز رسول الله بهترین دلیل است .ما با اهل سنت در اذان
اختالف داریم ،در اقامه اختالف داریم ،در بسم الله الرحمن الرحیم اختالف داریم ،در «آمین» اختالف داریم ،در
تکتف اختالف داریم ،در قنوت اختالف داریم.

بهترین قضاوت میان ما و علمای اهل سنت روایت صحیح «سهل ساعدی» بر صالة رسول الله است .زمانی که ما
ثابت کردیم صالة رسول الله چنین بوده است ،این روایت «صدرة خالفا رسول الله» ،ولو اینکه اصالً فقهای شیعه در
این زمینه اظهار نظری نکرده باشند.
همین که برای ما ثابت میشود مضمون ر وایت مخالف است ،با فعل رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است.
َّ ُ
(لَ َق ْد َ َ
اللهِ أ ْسوَ ٌة َح َسنَة)
ول
کان لکمْ فِی ر َُس ِ
برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود.
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این تمام مطالب نسبت به این مباحث است .همانطور که ما در اطالعیه هم آوردیم ،نظرم بر این است که پنج روزی
که در هفته خدمت دوستان هستیم سه روز را به مباحث فقه مقارن مباحث خالفی در حوزه فقه اختصاص بدهیم.
همچنین سه شنبه و چهارشنبه را به اساسیترین شبهات وهابیت نسبت به عقاید شیعه اختصاص بدهیم.
در حال حاضر در حوزه علمیه جای این مباحث خالی است و شاید این مورد در مباحث فقهی ما ضروریتر است.
روایت «ابن ابی نجران» در جلد اول کتاب «وسائل الشیعه» صفحه اول حدیث اول بیان شده است.
شی ٍء مَ ا ُنودِی ب ْ
الصوْ ِم وَ ْال َح ِّج وَ ْالوَ َالیةِ وَ َلمْ ینَا َد ِب َ
الوَ َالیة»
الص َال ِة وَ ال َّزکا ِة وَ َّ
س عَ لَی َّ
« ُبنِی ْاِل ِْس َالمُ عَلَی َخمْ ٍ
ِ
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ً
مخصوصا جدیدترین شبهات آنها علیه شیعه بحث استداللی داشته
ما میخواهیم روی شبهات اساسی وهابیت
باشیم .آقا یان حداقل در طول یک مدت نحوه پاسخگویی به شبهات اهل سنت را بدانند که همانند مباحث فقهی ما
است.
ما ادله مباحث استداللی را میآوریم و نفی میکنیم ،ادله شیعه را میآوریم و همانند بحثی که ما در فقه استداللی
داریم در پاسخ به شبهات استداللی هم داشته باشیم .اگر نظر خالفی از آقایان هست که بگویند ،اما اگر نظر خالفی
نیست صلوات بفرستند.
«ثبت والیة علی بن أبی طالب» !
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته

