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 .فی األذان واإلقامةموضوع: 
در حبث دیروز فرمودید  که نوشته اند یفیاضآقای 

یعنی  تفویض دو نوع است؛ یکی تفویض در خلقت
نیز بتواند  ذات أقدس اهلیبعضی چیزها را غری اینکه 

اینکه  یعنی در احکامو دیگری تفویض  خلق کند
به غری خودش  داوند متعال تشریع بعضی از احکام راخ

ما عرض کردمی که خداوند متعال و بعد  واگذار کرده
قات در واقع خملوق خملو  و مههه خلقت را تفویض نکرد

است که  نیز مهنی سوال ایشان ، اماد هستندخداونخود 
      سازگار  از قران کرمی مطلب مشا چگونه با این آیه

  بَني  َو َرُسواًل ِإلي»آیه شریفه این است: ؟ ی باشدم
ِإْسرائيَل َأنِّي َقْد ِجْئُتُکْم بِآيٍَة ِمْن رَبُِّکْم َأنِّي َأْخُلُق َلُکْم 
ِمَن الطِّيِن َکَهْيَئِة الطَّْيِر فَأَنْ ُفُخ فيِه فَ َيُکوُن طَْيرًا بِِإْذِن 

ِن بِِإذْ   اللَِّه َو أُْبِرُئ اأْلَْکَمَه َو اأْلَبْ َرَص َو ُأْحِي اْلَمْوتي
ِخُروَن في بُ ُيوِتُکْم ِإنَّ   اللَِّه َو أُنَ بُِّئُکْم ِبما تَْأُکُلوَن َو ما َتدَّ

و فرستاده ای ، 1«ذِلَک ََليًَة َلُکْم ِإْن ُکْنُتْم ُمْؤِمنينَ   في
هد که به آنان می  به سوی بنی اسرائیل ) قرار می د

گوید ( که من نشانه ای برای مشا از جانب پروردگارتان 
آورده ام ، من از گل برای مشا چیزی به صورت پرنده 
می سازم ، پس در آن می دمم که به اراده خداوند 
پرنده ای می گردد ، و کور مادرزاد و پیس را هببود می 

، و مشا  خبشم و مردگان را به اراده خداوند زنده می کنم
را از آنچه می خورید و آنچه در خانه هایتان ذخریه می  
کنید خرب می دهم. حقا که در این نشانه ای ) از 
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توحید و علم و قدرت خدا و نبوت من ( است برای 
  .مشا اگر مؤمن باشید

در اینجا یک حبث مهمی وجود دارد و آن اینکه اگر 
معجزاتی مثل شفاء مریض یا زنده کردن میت از 

در واقع آیا  هم السالم صادر شودپیغمربان یا ائمه علی
    مستجاب دعا می کنند و خداوند متعال فقط آهنا 

یعنی فعل اصلی از خود خداوند متعال صادر می کند 
قدرتی داده که و  یمزیتیا اینکه خداوند به آهنا می شود 
ما ؟ بدهندتوانند این امور را اجنام  مستقال میخودشان 

معتقدمی که پیامربان و ائمه علیهم الصالة و السالم 
که   و شایستگی و خباطر مزیت و جایگاههستند  وسیله

او می خواهند و بعد با اذن  ازنزد خداوند متعال دارند 
اموراتی مثل شفاء مریض و زنده کردن مردگان  خدا
و کار اصلی متعلق به  فعل و در واقع رت می گریدو ص

که در آیه   "بإذن اهلل"خداوند متعال است و کلمه خود 
بعالوه  و شریفه ذکر شده نیز به مهنی مطلب اشاره دارد

يَا َأي َُّها النَّاُس ُضِرَب »سوره حج نیز اینطور گفته:  در
ُدوِن اللَِّه َلْن  ِمنْ  َتْدُعونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  َۚمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُه 

ُهمُ  َوِإنْ  َۖيْخُلُقوا ُذبَابًا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُه  بَابُ  َيْسُلب ْ  الذُّ
، 2«َواْلَمْطُلوبُ  الطَّاِلبُ  َضُعفَ  ۚ ِمْنهُ  َيْستَ ْنِقُذوهُ  اَل  َشْيًئا

ای مردم! ]برای مشا و معبودانتان[ َمثَلی زده شده است؛ 
آن گوش فرا دهید، یقیناً کسانی که به جای خدا پس به 

می پرستید، هرگز منی توانند مگسی بیافرینند اگر چه 
برای آفریدن آن گرد آیند و اگر مگس، چیزی را از آنان 
برباید، منی توانند آن را از او بازگریند، هم پرستش  

 .کنندگان و هم معبودان ناتوانند
در اذان و اقامه بود  در مورد شهادت به والیت حبثمان 

را شیخ صدوق  ه کالمعدر شرح ملرض کردمی شهید عکه 
                                                           

 .37حج، آیه سوره  2



 (155ج )  کتاب الصالة                                                                                )حفظه اهلل(درس خارج فقه حضرت آيت اهلل العظمی نوری همدانی
 

                                   
                                                                                                    

2 

شهادت به خیلی حمکم فرموده ایشان نقل کرده که 
بدعت نباید اضافه شود و اگر کسی اضافه کند والیت 

اذان و عمومات که منتهی ما عرض می کنیم   می باشد
خصوصا که ما نند ک یمنشهادت به والیت را نفی اقامه 

به عبارت ن و اقامه است اذا ءمنی خواهیم بگوئیم جز 
نگفته  دیگر أدله گفته اند اذان و اقامه این است ولی

خاطرم نیز بنده  واند چیز دیگری به آن اضافه نکنید 
م آیت اهلل تاد بزرگوارم مرحو هست وقتی در درس اس

ما د می فرمودنحمقق داماد شرکت می کردم ایشان نیز 
سفارش شده اند ولی که دارمی  و ادعیه خیلی مستحبات 

به آهنا اضافه کنیم طبق عمومات دیگر می توانیم چیزی 
است تا اینکه  نآ زامنتهی نه به این نیت که جزئی 

بدعت بشود بلکه مثال می گوئیم در این زمینه فالن دعا 
و بسیاری از فقهاء نیز مهینطور جواب  را می خوانیم

که در حاشیه داده اند من مجله امام رضوان اهلل علیه  
به گفنت شهادت به والیت در اذان و اقامه عروه فرموده  

رود اشکالی ندارد خصوصا که عمومات و  مدقصد ع
دیگری دارمی که داللت دارند بر اظهار والیت 

طوسی نیز در اول   خیشامریاملؤمننی علیه السالم و حتی 
در اذان و  کتاب مبسوط فرموده شهادت به والیت

 اقامه اشکالی ندارد.
شده شیخ جعفر کاشف الغطاء یک وقتی به نقل 

فر کرده بود، در پاکستان مساجد بسیار پاکستان س
به عنوان یکی از علماء  رارد و شیخ جعفبزرگی وجود د

خواست وقتی  ،بزرگ شیعه وارد یکی از آن مساجد شد
ت هم گفت یالو  همناز خبواند در اذان و اقامه شهادت ب

 منتهی برگشت و دید مهه رفته اند و فقط چند نفری که
وما نیز  مهراهش بودند مانده اند چون آهنا قبول نداشتند

عرض کردمی که امروز شهادت به والیت در اذان و اقامه 

خباطر ما را با مهنی می شناسند فلذا و  شعار شیعه شده
علیهم  تیب لهحفظ عظمت شیعه و احیاء امر ا

بنابراین  قصد ورود اشکالی ندارد نو دگفتنش بالسالم  
 ول ندارمی.بقما قول شیخ صدوق را 

 اند برای فردا نن شاء اهلل تعالی... .مبحبث بقیه 
 

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

 
 

لسالم ظم عليه ااکمناسبت شهادت امام  به   توجه:
مراسم سوگواری در دفتر مرجع عاليقدر حضرت آيت 
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