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 .فی األذان واإلقامةموضوع: 
انیم به این ترتیب سکه امروز به عرضتان می ر مباحثی  

فصول اذان و دوم  .اول ثواب اذان گفنت :خواهد بود
شهادت به والیت و کالم شیخ سوم  فصول اقامه.

چهارم  است.وق در این رابطه که فرموده بدعت صد
از کتاهبای یکی که   مدرسه اهل بیت و مدرسه خلفاء

تألیف  "معالم المدرستین"ر این رابطه دبسیار خوب 
البته  می باشد یر کسید مرتضی عسمرحوم آیت اهلل 

کتاهبای   دیگر از یکی ولیفات زیادی دارد أایشان ت
 مختلق" یباو مئة صحن خمسو "بسیار خوب ایشان 

م عدول و کلهم هلکمی باشد، عامه قائلند الصحابة  
 051جمتهدون در حالی که در این کتاب ذکر شده که 

خودشان درست کرده اند و از قول آهنا هرچه صحابه 
 هیصدلشون خواسته نقل کرده اند! علی أی حال بنده تو 

می کنم کتاهبای مرحوم آیت اهلل سید مرتضی عسکری 
ستفاده از اذان به عنوان اعالم ا مپنج را مطالعه کنید.

که مناز  خواندن برای و بیدار کردن مردم دخول وقت 
پیغمب و مسلمانان قرار  ئیل برایاب این امر توسط ج

بر خالف نصاری که ناقوس می زدند یا یهود   داده شد
و عالمه در تذکره مفصل در این  که طبل می زدند

 رابطه حبث کرده.
"الصالة خری من النوم"  تر احبث قرار دادن عبششم 

 .العمل" توسط ُعمر ریخجبای "حی علی 
عرض خدمتتان فهرست وار رئوس مطالب بود که اینها 
 شد.

که  اول در مورد ثواب اذان گفنت می باشدمطلب 
ز این ثوابی که برای ا انسان عقل هدفرمو صاحب جواهر 

سابقا مرسوم بود  ، دنااذان گفنت ذکر شده حریان می م
که علماء سر تپه یا بلندی می رفتند و اذان می گفتند 

م که از علماء مهدان بود بعد از بنده یادم هست پدر 
       خواندن مناز شب بروی تپه ای می رفت و اذان 

، بعضی این امور را دون شأن خود می دانند می گفت
 طرحر کاری که برای خدا باشد شأنیت مولی خب د

نیست علی أی حال ما باید عادت کنیم به اجنام این  
 .راک

دارمی که چند ثواب اذان گفنت  فراوانی در مورداخبار 
 می خوانیم:خب را به عنوان منونه 

وعنه عن محمد بن الحسین عن جعفر بن »اول: خب 
بشیر عن العرزمي عن أبي عبد اهلل علیه السالم قال: 

 .1«يوم القیامة المؤذنین أعناقا الناس أطول إن من
 از اینکه مؤذننی در قیامت از مهه سر افراز ترکنایه 

 .دنتسه
في )المحاسن(  أحمد بن محمد البرقي»دوم: خب 

عن عبید بن يحیى بن المغیرة عن سهل بن سنان عن 
سالم المدائني عن جابر الجعفي عن محمد بن علي 
علیه السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل علیه وآله 

)مواظب است که در سر وسلم المؤذن المحتسب
كالشاهر سیفه في سبیل اهلل القاتل  وقت اذان بگوید(

 .2«بین الصفین
محمد بن علي بن الحسین باسناده : 11» :سومخب  

د اهلل بن علي عن بالل مؤذن رسول اهلل صلى اهلل عن عب
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علیه وآله )في حديث طويل( قال: سمعت رسول اهلل 
صلى اهلل علیه وآله يقول من أذن أربعین عاما محتسبا 

 وم القیامة وله عمل أربعین صديقابعثه اهلل عز وجل ي
 .عمال مبرورا متقبال

قال وسمعته يقول: من أذن عشرين عاما بعثه اهلل : 15
 .يوم القیامة وله من النور مثل زنة السماء

قال: وسمعته يقول من أذن عشر سنین أسكنه اهلل : 14
عز وجل مع إبراهیم الخلیل علیه السالم في قبته أو في 

 .درجته
أذن سنة واحدة بعثه اهلل قال: وسمعته يقول من  : 11

يوم القیامة عز وجل وقد غفرت ذنوبه كلها بالغة ما بلغت 
 .3«.ولو كانت مثل زنة جبل أحد

   ول هر کدا از اذان و اقامه دوم در مورد فصمطلب 
ر این رابطه را کالم صاحب عروه دمی باشد که دیروز  

ذان ثمانیة عشر و فصول فصول األ" فرمود ندمی کهخوا
ایشان در ادامه کالمش می فرماید:  "اإلقامة سبعة عشر

ويستحب الصالة على محمد وآله عند ذكر »
 .4«اسمه
" را منی گویند بر  آل تند "وقتی صلوات می فرسعامه 

آل حممد نیز صلوات می فرستیم  ربخالف ما که حتما 
و این یک حبث مهمی است که روایات فراوانی نیز در 

 این رابطه دارمی.
 و گفنت شهادت به والیت در اذانسوم در مورد  مطلب 

مه می باشد که صاحب عروه در این رابطه فرموده: اقا
بالوالية وإمرة  علیه السالم وأما الشهادة لعلي»

 .5«المؤمنین فلیست جزءا منهما
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من مجله شیخ طوسی در مبسوط ای از فقهاء عده 
ولی خب اگر  جزئی از اذان و اقامه نیستفرموده اند 

و توسل گفته شود و به بک و حمبت از باب تیمن و ت
بر خالف  ندارد یلاکشعنوان اینکه شعار شیعه است ا

ت است و عدشیخ صدوق که خیلی حمکم می گوید ب
هر آنچه فقط گفته شود، شیخ صدوق مقید بوده  دیابن

در منت روایت ذکر شده را بیان کند و در منت روایات 
جزء فصول اذان و اقامه بیان والیت  هب تشهادنیز 

 .نشده
صاحب عروه بیان کرده این است  بعدی که مطلب 

غناء، وإال  ويكره الترجیع على نحو ال يكون»:که
 .6«فیحرم

قبال و  لصوت فی احللقیعنی حتریک اترجیع تیم که فگ
 مفصال درباره غنا حبث کردمی.

نیز در کتاب مرتضی عسکری سید آیت اهلل مرحوم 
هر کدام از اذان و اقامه در نزول "معامل املدرستنی" شأن 

در مدرسه خلفاء را  و مدرسه اهل بیت علیهم السالم
و بنده نیز در   که مراجعه و مطالعه بفرمائیدبیان کرده  

و  رابطه نوشته ام کتاب مخس خودم مطالبی را در این
و اقامه  ره شأن نزول اذانابر دخبی را از مشایخ ثالثه 

مصادیق اذان در مدرسه خودشان ولی عامه  امنقل کرده 
خباری را و ا یای عبداهلل بن زید می دانندرؤ مأخوذ از را 

البته عالمه  کتب خود نقل کرده انددر این رابطه در  
هفت اشکال به عامه در این رابطه وارد  در منتهی حلی 

 کرده است.
 حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی... .بقیه 

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