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 .فی األذان واإلقامةموضوع: 
در اذان و اقامه بود، مطلبی که باید به آن توجه حبثمان 

هر کدام از اذان و فصول در مورد کیفیت  داشته باشیم
هم صاحب عروه و هم شهید در  ،و اقامه می باشد

بنی ما و عامه در مورد ملعه فصول اذان را بیان کرده اند، 
 .ان و اقامه اختالف نظر وجود دارداذفصول 

وفصول األذان ثمانية عشر: :»اینطور فرموده احب عروهص
اهلل أكبر، أربع مرات وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن 
محمدا رسول اهلل، وحي على الصالة، وحي على الفالح، 
وحي على خير العمل، واهلل أكبر، وال إله إال اهلل، كل واحد 

 .مرتان
وفصول اإلقامة سبعة عشر: اهلل أكبر، في أولها مرتان، ويزيد 
بعد حي على خير العمل: قد قامت الصالة مرتين، وينقص 

  .1«من ال إله إال اهلل في آخرها مرة
 دیگری که در اینجا وجو دارد این است که آیا حبث 

می توان چیزی به این فصول اذان و اقامه اضافه کرد یا 
شیخ  مثالف نظر وجود دارد، نه؟ در اینجا اختال

"أشهد أن علياً  اضافه کردن علیه الرمحة فرموده صدوق
و خیلی هم بدعت است صحیح نیست و  ولی اهلل"

بر این مطلب پافشاری کرده ولی فقهاء بعدی در برابر 
  .ل نکرده اندایشان موضع دارند و کالم ایشان را قبو 

ما اوال باید خود بدعت را معنا کنیم به این بیان که آیا 
؟ یا ادخال ما ليس من الدين فی الدينبدعت یعنی 
من الدين فی أنه ادخال مالم يعلم عنی یاینکه بدعت 
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 المدرسین.

استاد بزرگوار ما مرحوم آیت اهلل العظمی ؟ الدين
در درسشان مفصل این حبث  بروجردی اعلی اهلل مقامه

من ادخال ما ليس را مطرح کردند، ایشان فرمودند 
بدعت می باشد و در قران نیز ذکر  الدين فی الدين

یعنی  2"ُقْل آهلُل َأِذَن َلُكْم َأْم َعَلى اهلِل تَ ْفتَ ُرونَ ": شده 
 .داوند متعال نباشد افرتا می باشدتا اذن از طرف خ

حاال ما می خواهیم ببینیم آیا شهادت به والیت در 
اذان  ئز است یا نه؟ به عبارت دیگر آیااذان و اقامه جا

ال آورده شده نسبت و اقامه که از جانب خداوند متع
به شهادت به والیت ساکت است یا اینکه تأکید شده 

فقهاء ما در اینجا دو به عدم ذکر آن در اذان و اقامه؟ 
د مسکوت گذاشته دسته شده اند؛ عده ای فرموده ان

 بالذا گفنت آن در اذان و اقامه نشده  هتسبو راه شده 
ورود و با قصد قربت اشکالی ندارد ولی عده عدم قصد 

ای دیگر من مجله شیخ صدوق خیلی حمکم فرمودند 
 د.است و نباید گفته شو  ذکر آن بدعت

بعضی از فقهاء ما فرمودند االن گفنت شهادت به والیت در 
امه به عنوان شعار شیعه می باشد و ما شیعیان اذان و اق

فظ کنیم مثال االن مشا اگر به باید شعار خودمان را ح
شهری یا کشوری وارد شوید و در اذان شهادت به والیت  

ته شود سریع می فهمید که شیعه هستند و اگر گفته گف
 د.ود می فهمید سنی می باشننش

و خالف و مهچننی عالمه در طوسی در مبسوط شیخ 
بر گفنت شهادت به والیت در اشکالی نتهی نیز م ومعترب 

 اذان و اقامه نگرفته اند.
 ث اماند برای فردا ان شاء اهلل تعالی... . حب هبقی
  

 والحمد هلل رب العالمين و صلی اهلل
 علی محمد و آله الطاهرين
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