
 

  



 

 

 

 

  2 

 

  

 

 



 

                                                                                            

                                                                                                                                       3 

 

 

  



 

 

 

 

  4 

 

  

 لثالثة.ا.............................................. الشهادة  اسم الكتاب:

 لسند.ا................................تقريرا ألحباث اية اهلل الشيخ حمّمد 

 غدادي....................................... الشيخ علي الُشكري البتأليف: 

 ة.شعبة البحوث والدراسات يف قسم الشؤون الديني ................ الناشر:

 ة.نسخ 1000 ................................................. عدد النسخ:

 نقحة(... الثانية )مزيدة ومالطبعة: .......................................

 النشر.ودار الوارث للطباعة  ...................................... املطبعة:

 هـ.1439م ــ 2017 ........................................... سنة الطبع:

 .اديلعلي جبار البه ............................. اإلخراج الفين:التصميم و



 

                                                                                            

                                                                                                                                       5 

 

  

 

 



 

 

 

 

  6 

 

  

 

 



 

                                                                                            

                                                                                                                                       7 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

ْسََلَم ِدينًا اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي  َوَرِضيُت َلُكُم اْْلِ

 3 :املائدة

 ُيَسّبُح َلُه فِيَها بِاْلُغُدّو َواالََصالِ  َأن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمهُ اهللُ  ُبُيوٍت َأِذنَ  ِف 

 36النور: 

 ُْذوَها ُهُزًوا َوَلِعًباإََِل  َوإَِذا َناَدْيُتم َ ََلِة اَّتَّ لَِك  الصَّ ُمْ  َذَٰ  َيْعِقُلونَ  الَّ  َقْوم   بَِأَّنَّ

 58 :املائدة

 ََوالَِّذيَن ُهم بَِشَهاَداِِتِْم َقائُِمون 

 33 :املعارج

 َلَك ِذْكَركَ َوَرَفْعنَا 

 4 :االنشراح
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 تقريظ

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ىل  يع أ ب أءه خين  يفخم ث ق  خ خخنب أءه خين ًي لت  خذ اإليامن برسااااخ لذي أ احلمد هلل ا

 ِميَثاَق النَّبِيِّنَي ََلَا آَتْيُتُكْم ِمْن كَِتاٍب َوِحْكَمٍة َوإِْذ َأَخَذ اهللُاليطخيهب اليفهوة ح ث ىلخل: 

ُص  َا َمَعُكْم َلُتْؤِمنُنَّ بِِه َوَلَتنْ
ق  َلِ َصدِّ ُسول  ُم ُه َقاَل َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعََل ـــــُثمَّ َجاَءُكْم َر ُرنَّ

اِهِدينَ  َهُدوا َوَأَنا َمَعُكْم ِمَن الشــــَّ ي َقاُلوا َأْقَرْرَنا َقاَل َفاشــــْ فكخن أ ب   (1.)َذلُِكْم إِْْصِ

، وىلد جع  نعخىل ق  أصاول هذا الدي  والديخءت األءه خي والرسا  يع ًي  ممد 

ص   يل خم  ضخم واليت و ْغ َما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك ح ث ىلخل:  أي ُسوُل َبلِّ َا الرَّ َيا َأُّيه

ْْ َفَ   ْ َتْفعـَ ُه َواهللَُوإِْن ََل اَلتـَ َت ِرســــَ َك مِ  َيعْ  َبلَّغـْ مـُ
ِِ إِنَّ اهللَصــــِ ا ِدي اْلَقْوَم َن النّـَ َُّيْ  ال 

َشْوُهْم َواْخَشْوِن  :وىلخل نعخىل (2)اْلَكافِِرينَ  اْلَيْوَم َيئَِس الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ِدينُِكْم َفَل ََّتْ

َلمَ  يُت َلُكُم ااِلســــْ َْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرضــــِ ْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْْت ناً  اْلَيْوَم َأْكَم  (3)ِدي

ريعت افجع  الواليت ق  الدي  الواحد الذي بع ت ب  أ ب األءه خي ال ق  خمتصخت الش

 األخرية.

                                                 

 .81آل عمران، آية: (1)

 .67املائدة ، آية:  (2)

 .3املائدة، آية:  (3)
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ثب الصالة والسالم يع املهعوث رمحت للعخملني لك  األزقيفت واله ئخت الهرشيت إىل يوم 

فقرن ذكرن بذكر اهلل نعخىل   (1)َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَركَ الق خقت الذي ىلخل نعخىل ث شاااا ء  

ح ث قخ يذكر فرفب ذكرن ث األذان قب ذكرن نعخىل كام ىلرن اسااام  بخسااام  ث العر  

ُْ الذي  أذهب ييفهب الرجس والذي ىلخل نعخىل ث شاااا  ب  ،ويع آل  املطهري  َث َم

َكاٍة    بُِّح َلُه فِيَها  َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فِ ِف ُبُيوٍت َأِذَن اهلل(2) ُُنوِرِه َكِمشــــْ ُمُه ُيســــَ يَها اســــْ

ارَ  ِرَجال  (3) بِاْلُغُدوِّ َواآلَصالِ   .(4)ة  َوال َبْيع  َعْن ِذْكِر اهللِال ُتْلِهيِهْم ِِتَ

التي هي رجخل قعصاااوقون ق  الرجس قطهرون كام رفب ذكر  اله وتفرفب اهلل نلك 

رن الشهخًة بواليتهب بخلشهخًنني. فجع  حق قت التشهد ث رشيعت اإليامن هي قءه  ، ف

َهاَداِِتِْم َقائُِمونَ الشاااهخًات ال الث وء عت أه  االيامن بقول :  (5 )َوالَِّذيَن ُهْم بِشــــَ

  .فجمب لفظ الشهخًة

 وبعد:

حول املتقدقني  والساارية وفتخو فهذا الكتخب ساافر اسااتدالا ث ا يخت والروايخت 

ىلخم جيفخب الفهخقت اللوذيي ءجب  الشاااهخًة ال خل ت ث األذان ونشاااهد الصاااالة ىلد 

                                                 
 .4االنشراح:  (1)

 .35النور: اآلية:  (2)

 .36النور، اآلية:  (3)

 .37النور: اآلية:  (4)

 .33املعارج، اآلية:  (5)
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قخ يرن ا  مو  ق   عد ق  بتقريرن ب فخضاااا  الشااا ش يي الشاااكري ًام نوف  األ

هااااااا.  1418التسااااخحالت حول الوج لة التي كيفت كتهتهخ ث ذلك و هعت يخم 

ن كتخبخم قساااتقالم وىلد كتب التوف إل اإلأي أن وىلفيفخ يع فوجدت اإلجخبت يل هخ نكو

 شواهد روائ ت وقوارً لالستدالل مل يقف يل هخ الهحث الفقهي ق  ىله . 

 ف رجو قيف  نعخىل ل  املليد ق  التوف إل واليفجخح خلدقت الدي  وقيفهخج احلإل واأد .

 

 ممد سيفد                                                                                                           

 ها. 1426/ رب ب األول /  5                                                                                           
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 املقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي هداءخ أذا وقخ كيفخ ليفهتدي لوال أن هداءخ اهلل، احلمد هلل يع هدايت  إىل 

بقدر قخ أحتملت   حقخئإل اإليامن وأءخر ىللوبيفخ ب ءوار العلب واملعرفت ب ه  ب ت  ممد 

س دءخ وءه يفخ وشف ب ذءوبيفخ  صلوات اللاك خت يع  ىللوبيفخ وويت  يقوليفخ القخرصة ثب ال

ً   بخلدي  احليف ف واملهلل لرسااخالت رب  ويع ال  األ هخر وحه ب ىللوب يفخ ممد الصااخ

والديخة إىل اهلل واليفخرشي  ألحكخم اهلل ال ساا ام ساا د العملة املشااهوً لاااااا  بخلواليت ث 

 السموات واألرضني املقرون اسم  بيفهي الرمحت ث ك  يخمل الوجوً واإلقكخن.

شااا ء  وقعوءت سااا  د املرسااالني وآل  الطخهري  أن  : إن ق  قيف  املوىل القدير ج  وبعد

الشااا ش ممد السااايفد )ًاقت أفخًان   ايت اهلل وفقُت حلضاااور أبحخث االساااتخذ املحقإل

ون يدان ( واألرنواي ق  قيفهل  الصخث العذب وىلد أقتخزت أبحخث  بخلدىلت والتحق قخت 

خل الصااالة إذ أءيفي مل الهكر الساا ام بحث الشااهخًة ال خل ت ث األذان واإلىلخقت وبخىلي أفع

أجد أحدام ال ق  الساااخبقني واحلخ ي  ىلد بلور جلئ ت الشاااهخًة ال خل ت طذن الطريقت 

وهذا الفهب الدىل إل والواساااب واملساااتف د ق  الضاااوابو العخقت والقوايد اإلساااخسااا ت 

بخلتفحص الطوي  والعم إل ث روايخت ونراث  للمذهب والدي  كام ىلد أقتخز بح   

ه  اله ت  يفخ املعصاااوقني فل أ ل  ًرن ويع اهلل أجرن واحلق  اهلل وأع  قب أئمت

 الطخهري .
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ْْ َفَ  وبعد: فخء  ىلد ىلخل نعخىل:  ْغ َما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن ََلْ َتْفَع وُل َبلِّ ســـُ َا الرَّ  َيا َأُّيه

ْغَت ِرَساَلَتُه َواهللُ ِِ إِنَّ اَبلَّ    (1)ال َُّيِْدي اْلَقْوَم اْلَكافِِرينَ  هللَ َيْعِصُمَك ِمَن النَّا

ف خُنر  قخ هذا الذي ُأقر الرسول بخليفداي ب  يع رحوس اليفخس ث أخريخت ح خن  امللاق  

 خر سورة ءللت يل  ؟ وقخ هذا األقر الذي يدل ب بالغ  رُب العلة ابالغ ك  

ن ال إل  اال اهلل قيفذ الرسخلت؟ أو قخ كخن رسول اهلل ىلد أبلل فريضت التوح د ق  شهخًة أ

أول يوم صد  بخلرسخلت ث قكت أو قخ كخن رسول اهلل ىلد أبلل الفريضت ال خء ت ب ء  رسول 

اهلل، وأي يشي يعظب خطهت ق   الشهخًنني بح ث ييفذر الهخري ءه   ب ن يدم ابالغ  

لليفخس هو بميفللت يدم االبالغ للرسخلت برقتهخ وقخ هو هذا االقر الذي يتخوف ق  

رشك ويهخًة األصيفخم قستفحلت اخس التمرً يل   ويدم أءص خيهب لا  أو قخ كخن الاليف

بخبالغ التوح د ييفدقخ أقر بخلصد  أو قخ كخءت ىلريش  ث ىللوطب وقب ذلك سخر  

ذار ق  االء ي ب   والعرب واجلخهل ت نيفخبذ بيفي هخشب يع ءهوة اليفهي وقب ذلك مل

 
 
هذا الذي خيشى اليفهي ق  يص خن ومترً اليفخس ي   والتهشري بيفهون  فخذن أي يشي

 االستجخبت إل  ؟ ثب قخ هذا األقر الذي يوجب سلب  اإليامن ي  اليفخس بتمرًهب يل  ؟ 

                                                 

 .67املائدة، اآلية:  (1)
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لعيفخ ا يت األخر  ث ساااورة املخئدة بخالفصاااخح ييف  ح ث ىلخل نعخىل: طن هذا األقر نُ إ

 ََشْوِن اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم اْلَيْوَم َيئَِس الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ِدينُِكْم ف َشْوُهْم َواْخ َل ََّتْ

   (1)َوَأْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم ااِلْسَلَم ِدينا

وهذن االيت نيفخغب ا يت السخبقت، ونفصح ي  حدث ث ذلك ال وم ىلد وىلب ب  ايخس 

 ت خللوً هذا الدي  كام حص  ب  يلة الكفخر ق  ازالت الدي  وب  حصلت الظامءت االأ

املسلمني وقيفعت حوزهتب فام هو هذا اليشي الذي حدث ث ذلك ال وم وكتب ب  

أيلازهب وقخ هذا االقر ث ذلك ال وم الذي لوالن مل يكم  الدي  ولوالن مل يرن الربُّ 

لوال ابالغ  نعخىل اإلسالم ًييفخ؟ وهذا التعهري يع وزان التعهري ث االيت االوىل ق  ان

ذلك ملخ حص  ابالغ الرسخلت أي اء  ثمرة الرسخلت وضامن بقخئهخ وان ق  اركخن االيتقخً 

الذي ب  يتكخق  ظخهر اإلسالم إىل  ور حق قت االيامن اذ اء  الغخيت املريضُّ طخ ق  ظخهر 

ِْ َقاَلِت االَْعَراُب آَمنّا ُقْ ََلْ ُتْؤِمنُوا َولكِن ُقولُ اإلسالم ىلخل نعخىل:  وا َأْسَلْمنَا َوَلَّا َيْدُخ

  (2)اِْليَ ُن ِف ُقُلوبُِكمْ 

فكخءت ب عت الغدير وق  خ  الواليت بخلشهخًة ال خل ت نتلوا الشهخًنني وطخ كامل الدي  ال 

خصوص الرشيعت ورىض الرب لالسالم ال  رً الرشيت وامليفهخج فآلت ركيفخم ايتقخًيخم 

ت التوح د كام ث حديث الرضخ املعروف بخلسلسلت ثخل خم ث الدي  ب  هي رشط حق ق

الذهه ت ي  آبخئ  ي  رسول اهلل ح ث ىلخل: ))سمعت أيب قوسى اب  جعفر يقول: 

سمعت أيب جعفر ب  ممد يقول سمعت أيب ممد ب  يي يقول: سمعت أيب يي ب  

                                                 

 .3املائدة، اآلية:  (1)

 .14احلجرات، اآلية:  (2)
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ؤقيفني احلسني يقول: سمعت أيب احلسني ب  يي ب  أيب  خلب يقول: سمعت أيب اقري امل

يقول: سمعت رسول اهلل يقول: سمعت جربئ   يقول: سمعت اهلل ج  جالل  يقول: 

ال إل  إال  اهلل حصيفي فم  ًخ  حصيفي أق  ق  يذايب ىلخل: فلام قرت الراحلت ءخًاءخ 

 .(1)برشو هخ وأءخ ق  رشو هخ(( 

جع   فآىل بتجريد الشاااهخًنني ق  الشاااهخًة ال خل ت إىل االءخال  ق  ربقت االيامن وىلد

عخىل: ل  ن قخ أشااااخر إل   ث ىلو فخت االيامن ث املؤقيفني  عخىل ق  صااا ّلِذيَن ُهم  ن َوا

  (2)بَِشَهاداِِتِْم َقائُِمونَ 

فجخي بلفظ اجلمب ل دلك يع زيخًة الشاااهخًات يع االثيفتني وىلد نوانرت الروايخت 

 قت رشي ت الوارًة ي  اه  اله ت ب  وي  ألت ق  املصخًر العخقت يع أن التشهد حق

ث الشاااهخًات ال الث ب  وث  م  العقخئد احلقت وذلك بلساااخن اىلملان الشاااهخًات 

روائ ت ال الث ث ك  قراح  ءواق س اخللقت االأ ت وسااا  ال االشاااخرة إىل املصاااخًر ال

 .وقضخن ابواب نلك الروايخت

كام ىلد ورً أن التشهد كحق قت رشي ت اخذت ث حق قت االذان وجع  ث قطلب االذان 

لليفداي ب  فكخءت  مو  هذن املقررات الرشي ت بم خبت التقرير الواضح ق  الرش  يع 

ىلد رو  أىلملان  ب   هد  بخلتشااا يفخً  ف    هخًة ال خل ت ث االذان ح ث ي بخلشااا يفداي  ال

                                                 

 .23، ابب ثواب املوحدين والعارفني ، ح25التوحيد ـ للصدوق ـ ص (1)

 .33املعارج، اآلية:  (2)
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شهخًات ال الث ث حق قت التشه ( كام ورً ث روايخت 1د ألت غفرية ق  الصحخبت)ال

ر صخحب الرسخلت اايعهخ اليفهوي ث االذان قيفذ يصاارالفريقني ممخ يدلك يع ن ص  نش

كام هو احلخل ث ابالغ  مل  خ  الواليت ث ب عت الغدير هذا قضاااخفخم إىل قخ ي ال ق  األًلت 

ت الغدير نيفكر أيضاااخم لليفداي اخلخصااات يع ذلك اال اء  كام نيفكر ألصااا  الواليت وله ع

بخلشهخًة ال خل ت ث االذان ك ف ال وىلد جر  بعد وفخة الرسول قخ جر  قخالنستويه  

االسام  وىلد رو  الكل يفي ي  يي ب  ابراه ب  ي  صخلح ب  السيفدي ي  جعفر ب  

: )ىلخل: ايخكب وذكر يي وفخ مت فخن اليفخس ل س بشري ي  ييفهست ي  أيب يهداهلل 

 .(2)ق  ذكر يي وفخ مت( ال هب غض يشي أب

وىلخل اب  أيب احلديد املعتلا ث قعرن كالق  ي  حرب بيفي أق ت لعي ولذكرن )ىلخل: 

ان الطهخ  حترص يع قخ متيفب قيف  ونلح ف   فخليفخس ملخ قيفعوا ق  ذكر فضاااخئل  واملواالة 

سهون بيفي أق ت  لااا  وأللقوا سه  وبغض  ازًاًوا بذلك مهتم لااا  واظهخرام لرشف  ولذلك

ت  إال  يفخس ث مه لك ذكر يي  اال يلوام وال ازًاً ال يفخبر فام زاً ذ ألف شاااهر يع امل

 .(3)يلوام(

وأخرج قخلك ث املو   بإساايفخًن أن رجالم ساا ل ي امن ب  يفخن ي  األختني ق  قلك 

ىلخل:  ءخ فال أحب أن أصااايفب ذلك  قخ أ فخ يت  ه  جيمب ب يفهام؟ فقخل: أحلتهام آ ال مني 

                                                 

 ذكر هذه الرواايت يف مطاوي الكتاب. وسيأيت (1)

 .159، ص8الكايف، ج (2)

 .223، ص13شرح هنج البالغة، ج (3)
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فس ل  ي  ذلك فقخل: لو  فخرج ق  ييفدن فلقي رجالم ق  أصحخب رسول    اهلل 

 كخن ل س ق  األقر يشي ثب وجدت أحدام فع  ذلك جلعلت  ءكخالم.

الرب ث كتخب االساااتذكخر يع  ىلخل اب  شاااهخب أران يي ب  أيب  خلب ويلإل اب  يهد

صت اب  ذحيب ي  يي ب   أيب  خلب لصحهت  يهد هذن الروايت بقولااااا : )اءام كيفى ىله 

 . (1)امللك ب  قروان وكخءوا يست قلون ذكر يي ب  أيب  خلب(

قخ أبقى  ل :  ىلد أًخ  يدي ب  حخنب الطخئي يع قعخويت وىلخل  ء   وكذلك روي )ا

الدهر ق  ذكر يي ب  أيب  خلب فقخل يدي: فه  ريي الدهر اال ذكرا وىلخل: ك ف 

 جديد ال يه د وىلد متك  ق  شاااغخف حهك لااااااا  فتيففس الصاااعداي، وىلخل: حهي واهلل

 .(2)الفؤاً إىل يوم املعخً وىلد اقتأل ق  حه  صدري وفخن ث جسدي وفكري(

وءق  اب  أي ب ث الفتوح أيضااخم )أن قعخويت ىلخل لاااااا : يخ أبخ  ريف قخ الذي أبقى لك 

الدهر ق  ذكر يي ب  أيب  خلب فقخل يدي: وه  يملكيفي الدهر أن ال أذكرن ىلخل: فام 

الذي بقي ث ىللهك ق  حه  ىلخل يدي: كل  وإذا ذكر ازًاً فقخل قعخويت: قخ أريد اال 

                                                 
، وقد ذكر الشــيا ايميت س ــعة 484، ص1، راجع أيضــات سري ــن ابن ك ن ج10، ص2املوطأ ملالك بن أنس ، ج (1)

 ، طبعة طهران.215، ص8مصادر أخرى فراجع ج

 ـ طبعة النجف.314الكرار، ص أشعة اينوار يف فضل احليدر (2)
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يت....  عخو حك ق يت فضااا عخو يخ ق يفخ ل ساااات ب دك  يدي: ىللوب قخل  اخال  ذكرن ف

 .(1)احلديث(

ورو  أبو الفرج األصااافهخ  ث االغخ  ي  اب  يخئشااات ىلخل: كخن أبو يدي يكرن قخ 

 وساااه   يع امليفخبر ويظهر االءكخر لذلك فشاااهد يل   جيري يل   بيفوا أق ت ق  ذكر يي

 ىلوم ق  بيفي أق ت بمكت بذلك و ون ييف  فخءتق  إىل املدييفت وىلخل:

يا  شـــردوا ن عند امتداحي عل

ــدهــر حــى ــا  بــرح ال  فــو ي م

 وبـــنـــيـــأ  ـــ   محـــد  ي

ــا وشـــر  حــ  دين ال حــ  دني

 

 وراوا ذاك يف داءًا دويــــا

ــا  ختتلي مهجيت بـــــــح  علي

ــُ   ــاكن ني ــد هم حبــ  ال ت جب  ا

ــا  (2)ا ــ  حــ  يــكــون دنــيــوي

 

وءق  اب  أيب احلديد ي  شاا خ  أيب جعفر االسااكخث ىلول : )لوال قخ غلب يع اليفخس 

ق  اجله  وحب التقل د مل حيتج إىل ءقض قخ احتجت ب  الع امء ت فقد يلب اليفخس كخفت 

ش وخهب ويلامئهب  سلطخن ألربخب ققخلتهب ويرف ك  أحد يع أىلدار  ان الدولت وال

 ب وارنفخ  التق ت ييفهب والكراقت واجلخئلة مل  واقرائهب وظهور كلمتهب وىلهر ساالطخ

رو  األخهخر واألحخًيث ث فضاااا  أيب بكر وقخ كخن ق  ن ك د بيفي أق ت لذلك وقخ 

قخ  ي لون جهدام ث  ول  يدهيب فكخءوا ال  ملخ ث أ هخم  روان املحدثون ق  األحخًيث  ل

ب وقيفخىلههب وولدن ويطفئوا ءورهب ويكتموا فضاااخئله قلكوا أن خيملوا ذكر يي 

وسوابقهب وحيملوا يع شتمهب وسههب ولعيفهب يع امليفخبر فلب يلل الس ف يقطر ق  

                                                 
 .134، ص3الريتوح البن أع م، ج (1)

 .364، اجملدي يف ان اب الطالبيني ـ لعلي بن حممد العلوي، ص131، ص10قاموس الرجال: ج (2)



 

 

 

 

  20 

 

هخرب  كخءوا بني ىلت   واساااري ورشيد و يدوهب ف يدًهب وك رة  لت  قخئهب قب ىل ً

قخيض واملتكلب  وقساااتخف وذل   وخخئف وقملىلب حتى أن الفق   واملحدث وال

قوبت االَّ يذكروا شااا ئخم ق  فضاااخئلهب وال يتقدم إل   ويتويد بغخيت االبعخً واشاااد الع

حدي خم ي  يرخصاااوا ألحد ان يط ف طب وحتى بلل ق  نق ت ا ء  إذا ذكر  ملحدث ا

كيفى ي  ذكرن فقخل: ىلخل رج  ق  ىلريش وفع  رج  ق  ىلريش وال يذكر  يي

وال يتفون بخسم  ثب رأييفخ أ ب املختلفني ىلد حخولوا ءقض فضخئل  ووجهوا  يل خم 

والت ويالت ءحون ق  خخرجي قخر  وءخصاااب حيفإل وثخبت قساااتههب وءخشااا  احل   

يت  يفخفإل قكذب وي ام  حساااوً يفملن ويطع ... وىلد يلمت أن قعخو ءد وق قعخ

شامنني ااااا مل يديوا  ويليد وق  كخن بعدمهخ ق  بيفي قروان أيخم قلكهب ااااا وذلك ءحو 

 .(1)  وسوابق ( جهدام ث مح  اليفخس يع شتم  ولعيف  واخفخي فضخئل  وسمل قيفخىله

ثب ذكر اب  أيب احلديد روايخت قستف ضت ق  قصخًرهب ث السيف  التي أىلخقهخ بيفو أق ت 

 .(2)وشتم  فالحظ ذلك ث اليف   ق  يي 

وكذلك ءق  اب  أيب احلديد ث قوضااب آخر بقول  )ولقد كخن احلجخج وق  والن كعهد 

مهخ ق  فراي عد كخن ىلهلهام وب لك والول د وق   مخسااا   يفت بيفيامل فخي  أق ت يع إخ

وفضاااخئل  وفضاااخئ  ولدن وشااا عت  وإساااقخط أىلدارهب احرص قيفهب يع  يي

                                                 
 .219، ص13شرح هنج البالغة ـ البن أيب احلديد ـ ج (1)

 .219، ص13شرح هنج البالغة ـ البن أيب احلديد ـ ج (2)
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اهلل وُأيب ألن نلك القرايات ال نكون ساااههخم للوال قلكهب وفساااخً  إساااقخط ىلراية يهد

وولدن واظهخر مخسيفهب بوارهب  وث اشتهخر فض  يي  ،أقرهب واءكشخف حخأب

ل هب فخرصاااوا واجتهدوا ث اخفخي فضاااخئل  ومحلوا ونسااال و حكب الكتخب امليفهوذ ي

ىلخم  اليفخس يع كتام خ وساااملهخ وأبى اهلل أن يليد أقرن واقر ولدن اال اساااتيفخرة وارشا

وحههب اال شاااغفخم وشااادة وذكرهب اال اءتشاااخرام وك رة وحجتهب اال وضاااوحخم وىلوة 

وا بإهخءتهب وفضاالهب اال ظهورام وشاا  ب اال يلوا واىلدارهب اال ايظخقخم حتى أصااهح

 احلديث. (1)إيخهب أيلاي...( 

وق  هذا ُيعلب أن ذكر أه  اله ت حخرب  أيداي اهلل طذن الصورة قب أن ذكرهب مل يك  

ث أذان أو ث صالة ب  كخن ذكر فضخئلهب ومخسيفهب وهب سخًة اخللإل يع رحوس 

األذان  اإلشهخً ق  خالل اخلطب و خلس الذكر فك ف أذن لو ذكر يٌي وأوالًن ث

وهو احلإل قخذا كخءت نصيفب ىلريش وقخذا كخن يصيفب قعخويت وهو الذي كخن يصعب 

يل   أن يسمب ذكر خخنب اليفه ني وس د املرسلني ا الذي ءقل  وءقلهب ق  الضاللت إىل 

سقو احت الكفر واخلروج ي  اإلسالم ألاأد  ا ث األذان ولوال خوف االهتخم برص

وإىل هذا املعيفى اشخرة  ي ث ذكر رسول اهلل ق  األذان ب  ق  ك  يش ذكرن 

 روايخت يديدة ق  قصخًرهب اذكر بعضخم قيفهخ.

قخ روان أمحد ب  أيب  خهر ث كتخب )أخهخر امللوك( ان قعخويت سمب املؤذن  األوىل:

يقول ))اشهد ان ال إل  إال اهلل(( فقخأخ ثالثخم ، فقخل: أشهد ان ممدام رسول اهلل فقخل: 

                                                 

 .224، ص13البالغة ، ج شرح هنج (1)
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اهلل لقد كيفت يخا اأمت، قخ رض ت اال أن ُيقرن اسمك بخسب رب  يخب  يهد هلل أبوك

 .(1)العخملني((

)رو  اللبري ب  بكخر ث املوفق خت وهو غري قتهب يع قعخويت وال قيفسوب  الثانية:

واالءحراف ييف : ىلخل  إىل ايتقخً الش عت ملخ هو قعلوم ق  حخل  ق   خءهت يي 

ف ب  املغرية ب   شعهت: ًخلت قب أيب يع قعخويت وكخن أيب ي ن   ف تحدث قع ، املطر 

ثب ييفرصف اا  ف ذكر قعخويت ويقل  ويعجب بام ير  قيف  اذ جخي ذات ل لت ف قسك ي  

العشخي ورأيت  قغتامم فخءتظرن  سخيت وظيفيفت أء  ألقر حدث ف يفخ فقلت: قخا أراك قغتامم 

اليفخس واخه هب ىللت: وقخ ذاك؟ ىلخل: قيفذ الل لت؟ فقخل: يخ ُبيفي جئت ق  ييفد أكفر 

ىللت ل  وىلد خلوُت ب : إءك ىلد بلغت سيفخم يخ أقري املؤقيفني فلو أظهرت يدالم وبسطت 

خريام فخءك ىلد كربت ولو ءظرت إىل اخونك ق  بيفي هخشب فوصلت أرحخقهب فواهلل 

قخ ييفدهب ال وم يشي ختخف  وان ذلك ممخ يقي لك ذكرن وثواب  فقخل: ه هخت ه هخت! 

ب فعدل وفع  قخ فع ، فام يدا أن هلك حتى هلك  ن أي ذكر أرجو بقخين! قلك أخو

ر يرش سيفني فام  ىلخئ :ذكرن، اال أن يقول  أبو بكر، ثب قلك أخو يدي، فخجتهد وشم 

يدا أن هلك حتى هلك ذكرن اال ان يقول ىلخئ : يمر، وإن اب  أيب كهشت لُ صخح ب  ك  

سول اهلل(( ف ي يم  يهقى؟ واي ذكر يدوم بعد يوم مخس قرات: ))اشهد أن ممدام ر

 .(2)هذا ال أبخم لك! ال واهلل اال ًفيفخم ًفيفخم(

                                                 
 ـ طبعة املرعشي النجريي. 101، ص10شرح ابن أيب احلديد: ج (1)

 .130ـ  129، ص6شرح ابن أيب احلديد، ج (2)
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وق  هذي  الروايتني ُيعلب يدم نسل ب قعخويت بخلشهخًة ال خء ت وهلل ًر اب  أيب احلديد 

روا يع نفس ق  اصاح ث ىلخل )وىلد  ع  ك ري ق  أصحخبيفخ ث ًي  قعخويت ومل يقت

كخن قلحدام ال يعتقد اليفهوة، وءقلوا ييف  ث فلتخت كالق  وسقطخت ألفخظ   وىلخلوا ييف  إء 

 .(1)قخ يدل يع ذلك(

وولدن  ولذا قورست التق ت وبشك  شديد اجتخن اإليالن بذكر فضخئ  يي 

ث األذان قيفذ يهد رسول اهلل فلب يك  بٌد ق  نهل ل الشهخًة ال خل ت  والس ام ذكرن 

ؤقيفني واملسلمني بواليت  ب  أن احلكوقت آءذاك أحست إىل خواص األصحخب وامل

ويلمت بوجوً ذكر لعي وولدن بغري ص غت وفص  الشهخًة لعي ث األذان ولذا 

أىلدقت يع حذف فص  )حي يع خري العم ( ق  األذان قب اإلهيخم والتموي  بعلت 

ب  جعفر أخر  للحذف ث أوسخط املسلمني وىلد أشخرت إىل ذلك روايت اإلقخم قوسى 

ح ث س ل  اب  أيب يمري فقخل )حي يع خري العم ، مل نركت ق  األذان ؟ ىلخل: نريد 

العلت الظخهرة أو الهخ يفت ؟ ىللت: أريدمهخ أ عخم، فقخل: أقخ العلت الظخهرة فلئال  يد  

اليفخس اجلهخً انكخالم يع الصالة، وأقخ الهخ يفت فإن  خري العم  الواليت ، ف راً ق  أقر 

 .(2)حي يع خري العم  ق  األذان أن ال يقب حث  يل هخ وًيخي إل هخ(بملك 

 الشهادة الثالثة والتقية:

وولدن  يي  ان ق  أظهر قصخًيإل التق ت وأبرزهخ هو االنقخي ي  ذكر فضخئ 

وح ث كخءت الشهخًة ال خل ت هي اىلملان ذكر يي بذكر اهلل ورسول  ث األذان يعيفي 

                                                 

 .129، ص60شرح ابن أيب احلديد ، ج (1)

 .16، ح19الوسائل ـ أبواب ايذان واإلقامة ، ابب  (2)
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  بعد رسول اهلل وأذا ال قعيفى أن يسكت يل   اليفخصهون اإلىلرار بواليت  ووصخيت

 العداوة لعي وأوالًن ألء  يعيفي اأدم حلكوقتهب ونسلطهب يع اليفخس ألن يل خم 

بعد مل يمت فك ف يذكر اسم  ث ك  يوم مخس قرات وهو ث قعلل ي  إًارة املسلمني 

ق  جتريدهب ق  ك  أسهخب  وىل خًهتب ث الظخهر هذا قضخفخم إىل قخ ذكرن ليفخ التخريش

القوة الظخهريت أو اثهخت إقخقتهب بعد رح   رسول اهلل ق  خالل اأجوم يع الدار 

واجهخر يي يع اله عت وقيفب روايت احلديث ي  اليفهي ملخ ف   ق  أحخًيث الفضخئ  

ث االذان والصالة ييفد  ولذا بق ت هذن السرية ق  ذكر يي  الك رية ث يي 

كام س  ال ث روايت كدير الضهي وبعض الصحخبت   بوصخيخ اليفهي األكرم املتمسكني

 املخلصني خوفخم ق  اظهخرهخ ملخ كخءوا جيدوا ث أءفس اليفخس ق  حرج ذكر يي 

ث نفسري  اهلل  فقد رو  يي ب  إبراه ب القمي قعتربة أيب بصري سمعت أيب يهد

فقخل يعيفي بخلذكر واليت  (1)ِف ِغَطاٍء َعن ِذْكِرياّلِذيَن َكاَنْت َأْعُينُُهْم ىلول  نعخىل 

وهو ىلول : ذكري ىللت: ىلول  )ال يستط عون سمعخم( ىلخل: كخءوا ال يستط عون  يي

ييفدهب أن يسمعوا ذكرن لشدة بغض لا  ويداوة قيفهب لا  وأله   إذا ذكر يي 

 .(2)ب ت (

قيفب ك  قخ يشااري إىل  األذان ب ولذلك يمد أولئك األيداي إىل كتامن الشااهخًة لعي ث 

ذلك ق  ىلريب أو بع د فقد روي ث التفسااري امليفسااوب ل قخم العسااكري ث نفسااري 

                                                 
 .101الكهف، آية:  (1)

 .47، ص2سري ن القمي، ج (2)
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ِِ ِف ىلول  نعخىل:  َدى ِمن َبْعِد َما َبّينّاُه لِلنّا إِّن اّلِذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزْلنَا ِمَن  اْلَبّينَاِت َواْْلُ

فوجهوا اللعيفتني إىل ال هوً الكخمتني  (1) َوَيْلَعنُُهُم الَلِعنُونَ هللَُتاِب ُأولِئَك َيْلَعنُُهُم ااْلكِ 

صفت   ض  يي  وذكر يي  ءعت ممد و صب الكخمتني لف وحل ت  وإىل اليفوا

 والرافضني لفضل .

أيامأب، واصلحوا قخ كخءوا  واصلحواق  كتامء   إاِل اّلِذيَن آَمنُوا :ثب ىلخل اهلل 

قخ  َوَبّينُواأفسدون بسوي الت وي  ، ف جحدوا ب  فض  الفخض  واستحقخ  املحإل 

وحل ت  وقخ ذكرن رسول  وصفت  ق  ذكر يي  ذكرن اهلل نعخىل ق  ءعت ممد 

 احلديث. (2)َوَأَنا الّتّواُب الّرِحيمُ أىله  نوبتهب  َفُأولئَِك َأُتوُب َعَلْيِهمْ  اهلل 

فكخن هذا الظرف العص ب أحد األقور التي سخيدة ث يدم التفخت الهعض إىل يدم 

وصول اليفصوص الرصحيت أو خفخي اليفصوص الرصحيت وبقخيهخ ث صدور الذي  أقيفوا 

سرية ًييف تم ث صلواهتب ويهخًاهتب وهكذا إىل أن أصهحت وك  خ ق  املسلامت الفقه ت 

ث  شهخًة ال خل ت ث األذان وكخن ىلهُ  ًور  الصدو  ييفد أخيت ق  يدم جلئ ت ال

ث األذان ولعل  للتق ت أو لغلهت  اهيخم الراويني واملرصحني بخلروايخت الذاكرة لعي 

قسلك القم ني ث يلب الرجخل وهذا أيضخم سخيد يع يدم وضوح احلق قت واستههخقهخ 

الشهخًة ال خل ت ولك  قب ذلك  ب  ًفب الهعض إىل االيتقخً بخلهدي ت اليتقخً جلئ ت

كخءت هيفخك فتخو  ق  يلامئيفخ السخبقني كخلس د املرنىض املعخرص للصدو  ق  ًفب 

ث األذان إىل األقخم ق  خالل فتوان ث كتخب  املسخئ  املهخفخرىل ت ب ن  الذاكري  لعي 

                                                 

 .159البقرة، آية:  (1)

 .571التري ن املن وب لإلمام الع كري، ص (2)
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ملهذب ب  املعتقد بجلئ ت الشهخًة ال خل ت غري ق ثوم وكذا فتو  الش ش اب  براج ث ا

وكذا ش ش الطخئفت الطويس ا رضوان اهلل يل   ث املهسوط بعدم األثب للعخق  بتلك 

لفتو   الروايخت قب نلك القراية الدىل قت لفتوان كام س  ال ث حتل الت استخذءخ املحقإل 

 وكذا الشه د ث الذكر  وغريهب ممخ س  ال استعراض .  الش ش 

فااخلالزم يع الهااخحااث المليااث والتاادبر والتمع  ث قواً الهحااث وجتيفااب القراية 

السااطح ت العخبرة ويدم الغفلت ي  الفذلكخت الصاايفخي ت وىلد نيفويت ًاللت األًلت ث 

هذا الهحث بني قخ هو رصيح كخلطوائف الروائ ت التي اشااخر إل هخ الصاادو  ث الفق   

تعريض ممخ ءظب إىل شاااواهد أخر  فتتكون ًاللت وبني قخ هو بخلداللت االلتلاق ت وبخل

االىلتضااخي وبني قخ هو ًال لهخم كخلساارية املتقخًقت كام اختلفت ًرجخت الداللت بتقريب 

الصااا خغخت املختلفت أخ يع وج  اجللئ ت اخلخصاااات ث االذان والتشاااهد أو اجللئ ت 

 عخريت. ه خن الصالة أو اجللئ ت اليفدب ت اخلخصت والعخقت أو الشباملختصت 

 فهذا الكتاب مشتمل على عدة  حباث:

ا ختريج الفذلكت الصيفخي ت الدىل قت للمرشوي ت وفإل ق لان وجون قتعدًة أصول ت 1

 وفقه ت وحدي  ت ًرائ ت قب نه خن حق قت قؤً  أىلوال ايالم الطخئفت. 

ا االلتفخت إىل كون الروايخت ا الوارًة ث ضم  فصول االذان املشخر إل هخ ق  ىله  2

 هي قوجوًة ث أصول األصحخب املعتربة. الصدو  

ا كون هذن األخهخر قعتربة ث ءفسهخ بشهخًة وصفهخ بخلشذوذ ال الضعف وأ ب  3

 قتهمون بخلغلو ال أء  قتحقإل ق  غلوهب.



 

                                                                                            

                                                                                                                                       27 

 

هذب  بخحد   وائف نلك الروايخت التي اشخر إل هخ ث ق ا فتو  اب  براج  4

 ث الفق   ممخ يعلز اليفقطتني السخبقتني. الصدو  

يران الصدو  والعديد ق  القدقخي ي  نلك الروايخت هو إالتيفوي  إىل أن قيفش  ا  5

قعخرضت لطه عت وءمو لسخن  ال نوجدوهي ال نقو  يع املعخرضت ب   صح حت زرارة

 ة ث فصول األذان.الروايخت الوارً

كام يظهر ذلك ق  الش ش أيضخم بوجوً ىلطخيخت ق  الش عت ث  ا إىلرار الصدو   6

 زقخء  نؤذن بخلشهخًة ال خل ت.

ا االشخرة إىل روايخت يديدة مل يستدل طخ ق  ىله  ث املقخم ذات ًاللت ىلريهت املرقى  7

 ق  املطلوب قب ب خن الفيف ت الفق ت للداللت.

ً روايخت ًالت يع االستحهخب املطلإل للقرآن ث األذان بني الشهخًة ا التيفه    8 يع وجو

 ال خل ت واألولتني ونكرارهخ بعدً نكرارمهخ.

ا التيف   يع أن التشهد بخل خل ت بخللسخن وزاء  وزان التشهد بخلشهخًنني ث كو ام سههخم 9

االيامن بمقتىض  للدخول ث حظرية اإلسالم وهي كذلك ث كو خ سههخم للدخول ث

نعريف  أء : ))االيتقخً بخجليفخن واالىلرار بخللسخن والعم  بخألركخن(( وهو قراً 

املشهور ث نعهريهب ا ث فصول األذان ا )أ خ ق  أحكخم اإليامن بال خالف بمقتىض 

 ( وهذا قدلول الروايخت املتوانرة واملستف ضت ذلك أيضخم.املذهب احلإل

كب الغفري املستف ض ق  الروايخت احلخك ت ي  اىلملان ا حتل   قغل  وروً ال 10

 الشهخًات ال الث ث قوا   رشيفت يديدة ق  قدارج اخللقت.
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ا ءق  كالم املتقدقني ث جواز واستحهخب ذكر الشهخًة ال خل ت ث نشهد ونسل ب  11

الصالة وب خن الفذلكت الصيفخي ت ث ذلك وارنهخ هخ بخألذان وا خ أي ذكر الشهخًة 

، ك ق خل الصدو  ل خل ت ث التشهد ق  املشهور املفتى ب  ييفد املتقدقني ق  يلامئيفخ ا

 ووالدن واملف د والش ش ث اليفهخيت وقصهخح املتهجد واب  براج وغريهب.

هذا وأخريام أس ل اهلل نعخىل أن يوفقيفخ لألخالص ث واليت أه  اله ت وان جيعليفخ ق  

العخرفني بحق قت ققخقهب واملتمسكني بواليتهب وان حيفظ استخذءخ األج  ث ءرش 

 قعخرف الدي  واحلمد هلل رب العخملني.

  
 علي الشكري

 هجرية1426ربيع األول/ من عام  /10

 على مهاجرها االالف التحية والسالم

 الطاهرةيف جوار السيدة اجلليلة 

 فاطمة املعصومة ــ قم املقدسة
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 املدخل

 

 

 

والشه د يع خلق  ا خذ يل هب املواث إل والعهوً والصالة والسالم  احلمد هلل الشخهد

يع اليفهي الشخهد ق  ىلهلا  نعخىل واملشهوً لا  بخلرسخلت ويع آلا  شهداي اهلل يع أيامل 

 خلق  والرسول ق  بعد شه دام يل هب.

املسلب وبعد: فخن شعرية األذان واإلىلخقت ق  أبرز الشعخئر العظ مت التي يلاولاهخ 

واملؤق  ث ك  يوم كام أ خ ق  أبني واظهر الشعخئر املم لة جلاميت املسلمني ث أي بقعت 

نواجدوا ف هخ واملم لة لاهب ي  بق ت املل  واألقب، ك ف ال وىلد نضم  األذان 

الشهخًنني اللتني مهخ قفتخح بوابت الدخول ث اإلسالم، فخألذان حيم  ث   خن  ييفخوي  

وال يقترص يع ييفوان املقدق ت للصالة. وبخألحر  أن  (1)شخر إل هخ الفقهخيقتعدًة كام أ

قيفهخ: اء  نشهد بخلشهخًات  ققدق ت  للصالة قتقوقت بتلك العيفخوي  املطويت ف   التي

 احلقت، والتي قيفهخ: أء  ًيوة للصالة والتي قيفهخ أيضخم أء  ذكر ونيفلي  وهتل  .

 

                                                 
 سيأيت استعراض حقيقة ايذان وكلمات الريقهاء فيها. (1)
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 :األذان يف التشريع القرآي 

َوالَِّذيَن كخن التشهد هو نشهد بخلشهخًات احلقت فهو اقت خل ملصدا  ىلولا  نعخىل  ملخ

َوالَِّذيَن ُهْم َعََل  َوالَِّذيَن ُهم بَِشَهاَداِِتِْم َقائُِموَن  ُهْم الَماَناِِتِْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن 

بلفظ الت يف ت ممخ يدلك يع نعدً فخن التعهري بخ يت بلفظ اجلمب ال  (1)َصَلِِتِْم ُُيَافُِظونَ 

كام رو  ييف  يطخي: يريد الشهخًة ب ء  واحدة ال الشهخًة بخحلإل وىلخل اب  يهخس )

ورو  ( 2) (رشيك لا  والقراية بخجلمب هو ىلراين سه  ويعقوب وحفص كام روي ييف 

 .(3)ي  سه  أن املراً بخإلىلرار بخلشهخًات هو اإلىلرار بخلشهخًنني

  لآلية: قوال املفسرين 

ذكر بعضهب أن أحد األىلوال ث نفسري ا يت أن املراً بإىلخقت الشهخًة أو الشهخًات هو 

ث ا يت ( 4)اإلىلرار بخلشهخًنني يعيفي الشهخًة بخلتوح د واليفهوة ويعضد هذا التفسري

فخن إىلخقت الشهخًة أحد  َوالَِّذيَن ُهْم الَماَناِِتِْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ السخبقت ىلولا  نعخىل : 

َ َواِت َواالْرِض قصخًيإل األقخءخت كام ث ىلولا  نعخىل  ا َعَرْضنَا االَماَنَة َعََل السَّ إِنَّ

                                                 
 .34ـ  33سورة املعارج، آية  (1)

 .443، ص13كنز الدقائق، ج  (2)

 ، مال فتح هللا الكاشاين.12، ص10منهج الصادقني، ج (3)

 .317، ص13سري ن اثىن عشري، ج (4)
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ُه َكاَن َظُلوًما َجُهوالً  ِمْلنََها َوَأْشَفْقَن ِمنَْها َوََحَلـها اْلنسان إِنَّ َباِل َفَأَبنْيَ َأن َُيْ  (1)َواْْلِ

رز وأهب قصخًيإل األقخءت والشهخًة هي قواث إل ويهوً اإلىلرار وا يت نشري إىل أن أب

 بخلتوح د والرسخلت واإلقخقت.

)وىل  : ان ققتىض وظ فت الق خم بخلشهخًات هو الق خم بمؤً  الشهخًنني شهخًة ان ال 

الا  إال  اهلل وان ممدام رسول اهلل ح ث أن ققتىض الشهخًة األوىل يدم التوج  والولا  

لغري اهلل وققتىض الشهخًة ال خء ت يدم خمخلفت الرسول ث أقر ق  أواقرن وكذلك هو 

ت الاهد   ققتىض وقعيفى الشهخًة  . (2)بخلواليت واإلقخقت والوصخيت ب ئم 

)وىل  : أن لألقخءت قعيفى واسب ول س هي األقخءخت املخًيت املتيفويت لليفخس فحسب ب  

ت املعصوقني ويشري إىل ذلك  إ خ نشم  األقخءخت اإللاه ت وأقخءخت األءه خي وك  األئم 

وْا االماناتإِنَّ اهلل َيْأُمُرُكْم َأن ىلولا  نعخىل:  ح ث أن س خ  ا يت بني  إَل َأْهلـها ُتؤده

ا ا يخت املتصلت طخ يراً ق  األقخءت، اإلقخقت والواليت كام ث ىلولا  نعخىل أيضخ  إِنَّ

َ َواِت  أي األقخءخت اإللاه ت العظ مت وهي  َواالَْرض ِ    َعَرْضنَا االََماَنَة َعََل السَّ

 .(3)الديخءت( 

ول األقخءت والعهد للعهوً اإللاه ت ب  هي أبرز العهوً ألت ق  وىلد رصح بشم

فقخل الس د ال لًي )الظخهر  َأْوُفوْا بِاْلُعُقودِ املفرسي  والفقهخي ث ذي  ىلولا  نعخىل 

كام رصح ب  بعضهب أن املراً ق  العقوً ث ا يت قطلإل العهوً أيب ق  التكخل ف 

                                                 
 .72ايحزاب:  (1)

 .194ص 13أطيب البيان: يف ذيل اآلية ج (2)

 .29ص 19االم ل يف ذيل اآلية: ج (3)
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خلخلإل كخليفذر وشهه  والعهوً التي ب يفهب بعضهب اإللاه ت والعهوً التي بني اخللإل وا

 .(1)قب بعض( 

يموم الشهخًات بلفظ اجلمب للشهخًات ال الث إذ هي  فيتحصل من مفاد اآلية:

بإىلخقتهخ وب ًائهخ والعم  طخ، وق   وأللقهبق  أيظب األقخءخت التي محلاهخ اهلل الهرش 

بخللسخن واليفداي يع رحوس األءخم، ىلخقتهخ اإلىلرار طخ إقصخًيإل أًاي الشهخًات و

فخألقر طخ يخم شخق  لك  نلك املوارً ب  إن س خ  هذن ا يت ىلد وىلب ث س خ  هذن 

 السورة التي قستهلاهخ ءلل ف م  نيفكر لواليت يي ث يوم الغدير.

  

                                                 

 .508طبعة دار املصطريى سعليق ص 371ص 2حاشية املكاسب لل يد اليزدي ج (1)
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 :الروايات الواردة يف تفسري األمانة 

إِنَّ اهلل َيْأُمُرُكْم َأن ا  نعخىل فقد ورًت روايخت قستف ضت ييفد الفريقني ث ذي  ىلول

وْا االمانات إَل َأْهلـها َ َواِت وىلولا  نعخىل: (1 )ُتؤده ا َعَرْضنَا االَماَنَة َعََل السَّ إِنَّ

 . (2)َواالْرِض   

ت ق  أه  اله ت      (3)وفرسهتخ بواليت يي وواليت األئم 

ا : رو  الصدو  ث املوثقت ي  أيب بصري )ىلخل: س لت أبخ يهد اهلل ي  ىلول اهلل  إِنَّ

ِمْلنََها َوَأْشَفْقَن ِمنَْها َوََحَلـها  َباِل َفَأَبنْيَ َأن َُيْ َ َواِت َواالْرِض َواْْلِ َعَرْضنَا االَماَنَة َعََل السَّ

ُه َكاَن َظُلوًما َجُهوالً   .(4)ىلخل: األقخءت الواليت واإلءسخن أبو الرشور امليفخفإل( اْلنسان إِنَّ

                                                 

 .58الن اء:  (1)

 .72ايحزاب:  (2)

ة وأخرج فيه عشـــــــرات ايحادي  يف ذلك و لة فقد عقد اجملل ـــــــي يف البمار ابن من االمانة يف القرآن هي اإلمام (3)
منها عن معاين ايخبار للصـــــــــدوق والعيون وغيبة النعماين والكايف للكليت وغنها من املصـــــــــادر املعتمدة وك ن من 

 طرقها أسانيد عالية ايسناد. 

 .107وعيون ايخبار ص 38معاين ايخبار ص (4)
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إِنَّ ث ىلولا  نعخىل: رو  الصفخر ث الصح ح ي  بريد ب  قعخويت ي  أيب جعفر 

ُكُموْا بِاْلَعْدِل إِنَّ  ِِ َأن ََتْ وْا االمانات إَل َأْهلـها َوإَِذا َحَكْمُتم َبنْيَ النَّا اهلل َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤده

 .(2). وغريهخ ق  الروايخت(1)يخءخ ييفخ( إىلخل:  نِِع َّ َيِعُظُكم بِهِ  اهلل

ويتضح ق  ك  ذلك أن واليت يي وولدن األ هخر هي أبرز أقخءت ققصوًة ث ا يخت 

الكريمت وان اإلىلرار طخ هي ضم  الشهخًات التي أقر بخىلخقتهخ وأن التشهد بخلشهخًة 

أقر قطلوب ث ك  األحوال واألوىلخت رشيخم وا خ ال خل ت يع حذو التشهد بخلشهخًنني 

ق  أيظب الشهخًات التي يق مهخ املكلف وايظب األقخءخت التي اسمليي املكلف يع 

أًايهخ وان ق  أبرز قوا   إىلخقت الشهخًات احلقت هو التشهد بخلشهخًنني ث األذان، 

ىل كام ث آيت فصلت إىل اهلل نعخ ةوىلد جعلت ا يخت األخر أء  أحس  القول واء  ًيو

 ي ال.وآيت املعخرج كام 

الَِّذيَن ُهْم َعََل  إاِل اَلَُْصلِّنَي وذكر املصلني ث س خ  ا يت املتقدقت ح ث ىلخل نعخىل: 

ْعُلوم   َصَلِِتِْم َدائُِموَن  ِْ َواَلَْْحُروِم  َوالَِّذيَن ِف َأْمَوالـهْم َحقٌّ مَّ ائِ َوالَِّذيَن  لِّلسَّ

ين        ُقوَن بَِيْوِم الدِّ َوالَِّذيَن ُهم  َوالَِّذيَن ُهْم الَماَناِِتِْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن  ُيَصدِّ

                                                 

 .140بصائر الدرجات ص (1)

 ربهان ونور ال قلني يف ذيل سري ن اآليتني من الن اء وايحزاب.الحظ سري ن ال (2)



 

                                                                                            

                                                                                                                                       35 

 

َك ِف َجنَّاٍت  َوالَِّذيَن ُهْم َعََل َصَلِِتِْم ُُيَافُِظوَن  بَِشَهاَداِِتِْم َقائُِموَن 
ُأْوَلئِ

ْكَرُمونَ   .(1)مه

واملديح طخ ث القرآن ىلد ذكر للمصلني ث صدر نلك الصفخت كام ذكر فهذن الصفخت 

ث ذيلاهخ أيضخم إىلخقت الشهخًات وريخيت األقخءخت، فال خيلو الس خ  ق  نيفخسب ألن ق  

قوارً إىلخقت الشهخًات وأبرزهخ هو ث الصالة الس ام وأن الصالة ىلد نضميفت التشهد 

 لتشهد.بخلشهخًات احلقت ث األذان واإلىلخقت وا

 :حقيقة األذان يف القرآن 

نِي ِمَن اَلُْْسلِِمنيَ ىلخل نعخىل:  ا َوَقاَل إِنَّ َْ َصاِِلً َّن َدَعا إَل اهلل َوَعِم  (2)َوَمْن َأْحَسُن َقْوالً ِّمِّ

ُذوَها ُهُزًوا َوَلِعًبا َذلَِك وأيضخم وىلد ىلخل نعخىل  َ ََلِة اَّتَّ ُْم َقْوم  الَّ َوإَِذا َناَدْيُتْم إَل الصَّ بَِأَّنَّ

  (3)َيْعِقُلونَ 

ىلخل املقداً الس وري ث كيفل العرفخن )انفإل املفرسون يع أن املراً بخليفداي هيفخ األذان 

ف ستدل بذلك يع قرشوي ت ، وهو لغت: اقخ ق  األذن بمعيفى العلب أو ق  االذن 

عيفى اإليامن والعطخي بمعيفى اإلجخزة ويع التقديري  األذان أصلا  اإليذان كخألقخن بم

                                                 
 .35ـ  22املعارج:  (1)

 .33فصلت:  (2)

 .58املائدة:  (3)
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الم بمعيفى التسل ب والكالم بمعيفى  بمعيفى اإليطخي وىل   إء  فعخل بمعيفى التفع   كخلس 

 .(1)التكل ب ف ذان املؤذن ح يفئذ بمعيفى الت ذي  وهو أىلرب( اءتهى

: أن األذان مل يرش  كجلي ءديب للصالة فقو ب  هو لأليالم والديخي لاهخ ومنأ يعلم

الشعرييت وس  ال ب خن ذلك ث الوج  الرابب قفصالم واء  ه  هو شعخر أي أن ف   قخه ت 

 للصالة فقو أو ل سالم ولأليامن أيضخ.

وىلخل القطب الراوءدي ث ذي  ا يت )اليفداي ث ا يت الديخي بمد الصوت ث األذان 

الكفخر الذي   ى املؤقيفني ي  اختخذهب أول خي ب  ب إذا ءخً   توءحون، أخرب اهلل ي  صف

املؤقيفون للصالة وًيوا إل هخ اختذوا هلوام ولعهخ... إىل ان ىلخل: فخالستدالل طذن ا يت 

ُمَعةِ يمك  يع األذان وكذا بقولا   َلِة ِمن َيْوِم اْْلُ إىل ان ىلخل:     إَِذا ُنوِدي لِلصَّ

لأليالم ىلخئب ققخم اإليذان كام ان العطخي اسب ل يطخي وهو ث  واألذان ث اللغت اسب

، واألذان ث الرش  إيالم لليفخس بحلول وىلت الصالة .... إىل (2)األص  يلٌب سمعي

ان ىلخل: وىلد ب يفخ ب ن املؤذن ث اللغت ك  ق  نكلب بخليشي ءدايام وأذءت  وآذءت  ويستعم  

 .(3)كقولا  ف ذءوا بحرب ق  اهللذلك ث العلب الذي يتوص  إل   بخلسام  

                                                 

 املقداد ال يوري. 112ص 1كنز العرفان ج  (1)

 أي اعالم ابلصوت وعلم صويت. (2)

 .100ـ  99ص 1فقه القرآن ـ القطب الراوندي ج (3)
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يؤكد أن جهت الشعرييت ث األذان هي األص  ث قخه ت  ففي ققخي س اللغت  وكالق  

الب  فخرس ث قخًة أذن الاهملة والذال واليفون أصالن قتقخربخن ث املعيفى قتهخيدان ث 

األقر( أي وا خر العلب نقول العرب )ىلد أذءت طذا  (1)اللفظ أحدمهخ أذن ك  ذي أذن

 يلمت  وآذءيفي فالن ايلميفي... وق  الهخب األذان وهو اسب الت ذي .

قخ زيم  العخقت اء   يع أن نرشيب األذان بيفص الكتخب ال تثب إن ث هذن ا يت ًاللا

بيفص الكتخب،  رحيخ ث املقخم رآهخ أبو مذورة يهد اهلل ب  زيد ب  هو  وحيٌّ ق  اهلل 

 .(2) وكام رصحت بذلك روايخت أه  اله ت

دي: ءللت ث رج  ق  ءصخر  املدييفت كخن  وىلخل الواحدي ث أسهخب اليفلول )ىلخل الس 

إذا سمب املؤذن يقول: أشهد أن ممدام رسول اهلل ىلخل: حر  الكخذب فدخ  خخًق  

له ت فخحمل  هو وأهلا . بيفخر ذات ل لت وهو ءخئب وأهلا  ء خم، فطخرت قيفهخ رشارة ث ا

واملسلمون يع  وىلخل آخرون: إن الكفخر ملخ سمعوا األذان حرضوا رسول اهلل 

ذلك، وىلخلوا: يخ ممد لقد أبديت ش ئخم مل ءسمب ب  ث قخ قىض ق  األقب، فإن كيفت 

يي اليفهوة فقد خخلفت ف ام أحدثت ق  هذا األذان األءه خي ق  ىله ، ولو كخن ث هذا  ند 

ن أوىل اليفخس ب  األءه خي والرس  ق  ىلهلك فم  أي  لك ص خح كص خح الهعري، خري كخ

َوَمْن فام أىلهح ق  صوت وال أسمج ق  كفر، فخءلل اهلل نعخىل هذن ا يت واءلل: ا 

ا َْ َصاِِلً َّن َدَعا إَل اهلل َوَعِم  ا ا يت. (3)َأْحَسُن َقْوالً ِّمِّ

                                                 

 أي اجلارحه عضو ال مع. (1)

 الوسائل أبواب ايذان الباب ايول. (2)

 دار الكتب العلمية ـ بنوت لبنان. 134اسباب النزول للواحدي ص (3)
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ويتيفه  ق  ذلك إىل كون األذان ًيخي ق  اهلل إىل رصا   وان ىلريش مل نك  لملىض بذكر 

اسب اليفهي واليفداي ب  ث األذان فك ف بذكر أب  يم  ووص   فكام حسدت ىلريش بيفي 

هخشب يع اليفهوة مل نك  لملىض بجمب اليفهوة واخلالفت ث بيفي هخشب فك ف نسلب بذكر 

ذان وىلد رو  املؤرخون ان قعخويت ب  أيب سف خن أءظر كام اسب يي بيفعت األقرة ث األ

ىلخل اب  أيب احلديد )وىلد  ع  ك رٌي ق  أصحخبيفخ ث ًي  قعخويت ومل يقترصوا يع 

نفس ق  وىلخلوا ييف  أء  كخن قلحدام ال يعتقد اليفهوة، وءقلوا ييف  ث فلتخت كالق  

املوفق خت وهو غري قتهب  وسقطخت ألفخظ  قخ يدل يع ذلك. ورو  اللبري ب  بكخر ث

 يع قعخويت وال قيفسوب إىل ايتقخً الش عت ملخ هو قعلوم ق  حخلا  ق   خءهت يي 

ف ب  املغرية ب  شعهت: ًخلت قب أيب يع قعخويت وكخن أيب  واالءحراف ييف : ىلخل املطر 

ي ي ن   ف تحدث قع ، ثب ييفرصف إاَّ ف ذكر قعخويت ويقلا  ويعجب بام ير  قيف  إذ جخ

ذات ل لت ف قسك ق  العشخي ورايت  قغتامم فخءتظرن  سخيت وظيفيفت أء  ألقر حدث ف يفخ 

فقلت: قخا أراك قغتامم قيفذ الل لت؟ فقخل: يخ بيفي جئت ق  ييفد أكفر اليفخس وأخه هب 

ىللت: وقخ ذاك؟ ىلخل: ىللت لا  وىلد خلوت ب : إءك ىلد بلغت سيفخم يخ أقري املؤقيفني فلو 

ام فخءك ىلد كربت ولو ءظرت إىل أخونك ق  بيفي هخشب أظهرت يدالم وبسطت خري

فوصلت أرحخقهب فواهلل قخ ييفدهب ال وم يشي ختخف  وإن ذلك ممخ يهقى لك ذكرن 

وثواب ، فقخل: ه هخت، ه هخت! أي ذكر أرجوا بقخين! قلك أخو ن ب فعدل، وفع  قخ 

قلك أخو  فع ، فام يدا أن هلك حتى هلك ذكرن؛ إال  أن يقول ىلخئ : أبو بكر، ثب

يدي، فخجتهد وشمر يرش سيفني فام يدا أن هلك حتى هلك ذكرن، إال  أن يقول ىلخئ : 
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أن ممدام رسول اهلل((  يمر، وإن اب  أيب كهشت ل صخح ب  ك  يوم مخس قرات: ))أشهدُ 

 .(1)ف ي يم  يهقى؟ وأي ذكر يدوم بعد هذا ال أبخم لك! ال واهلل إال  ًفيفخم ًفيفخم(

 خهر ث كتخب )أخهخر امللوك( )أن قعخويت سمب املؤذن يقول ورو  أمحد ب  أيب 

))أشهد أن إال  الا  إال  اهلل(( فقخلاهخ ثالثخم، فقخل: أشهد أن ممدام رسول اهلل فقخل: هلل 

اسمك بخسب رب  ناهلل! لقد كيفت يخا الاهمت؛ قخ رض ت إال  ان يقر أبوك يخب  يهد

 .(2)العخملني(

ىلريش قب ذكر اسب اليفهي ث األذان فك ف يكون احلخل  فإذا كخن هذا قوىلف :أقول

ح يفئذ قب ذكر اسب يي ث األذان فقد روي ان قعخويت ىلخل لعدي ب  حخنب الطخئي: يخ 

أبخ  ريف قخ الذي أبقى لك الدهر ق  ذكر يي ب  أيب  خلب؟ فقخل يدي: وه  

قخل يدي: كلا  يملكيفي الدهر أن ال أذكرن؟ ىلخل: فام الذي بقي ث ىللهك ق  حه ؟ ف

فقخل يدي: ىللوبيفخ ل ست ب دك  ذكرن.قخ أريد إال  أخال   قعخويت:وإذا ذكر ازًاً. فقخل 

 .(3)يخ قعخويت فضحك قعخويت... احلديث( 

ف علب ق  ذلك أن قخه ت األذان هو ءداي إىل الصالة كام هو ًيخي إىل اهلل ورصا   فامه ت  

قيفخسهت أنب امليفخسهت إىل اليفداي بخلواليت بتهب اليفداي إىل التوح د والرسخلت، وهذا ب خن 

ألص  قخه ت الترشيب ال ندل ٌ  نفص ي يع املطلب ب  هو مته ٌد ملخ ي ال ق  شواهد 

ضب إىل ذلك ويكون هذا املفخً القرآ  يالقت يع صحت قضخقني نلك نفص ل ت نيف

                                                 

 .130ـ  129، ص6شرح ابن أيب احلديد ج (1)

 طبعة املرعشي النجريي. 101، ص10شرح ابن أيب احلديد ج (2)

 .135ـ  134، ص3فتوح ابن ايع م ج (3)
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الشواهد وقوافقتهخ ألص  الترشيب والكتخب العليل ويتهني ق  ذلك أن التق ت ي  ب خن 

الشهخًة ال خل ت ث األذان قرنهطت برفض ىلريش والسق فت لواليتهب فال غروا قب هذا 

ً أئمت  ت يي الوصف ق  حتديد ًائرة ب خ خ يع خواص ش ع ون خري ب خ خ إىل يهو

املت خرة وإيكخل ب خ خ إل هب، وايتامً أسلوب الكيفخيت واإلشخرة ث  أه  اله ت 

بعض ألس  األًلت الرشي ت والروايخت وىلد ورً ث روايخت أه  اله ت أ ب مل يذكروا 

ش هو ح طت يع القرآن ق  احلذف والترصف ق  ىله  ىلري ث القرآن ب سامئهب 

فام  ب  لعمد أئمت اجلور ث جع  أسامي اجلخئري  ث األذان لتقمصهب قيفصههب 

وا األذان املشتم  يع الشهخًة ال خل ت  كخءوا ل غصهوا خلالفت وييفكروا الوصخيت ويقر 

 ف وجب ذلك فتح هذا الهخب والتدي  بواليت أئمت اجلور ث فصول األذان.

ا وَ وىلخل الطربيس ث ذي  ا يت الكريمت  َْ َصاِِلً َّن َدَعا إَل اهلل َوَعِم َمْن َأْحَسُن َقْوالً ِّمِّ

نِي ِمَن اَلُْْسلِِمنيَ   .(1)َوَقاَل إِنَّ

ت الديخة الاهداة  وهذا الدايي هو رسول اهلل )ىلخل:  .... وىل   هو وأ ب األئم 

إىل احلإل ي  ققخن  وأخيت ق  املفرسي  وىل  : هب املؤذءون.... وث هذن ا يت ًاللت 

يع أن الديخي إىل الدي  ق  أيظب الطخيخت وأج  الواجهخت ف تهني ق  ذلك أن 

ذان ونكوءخن ا يتني الكريمتني بميفللت األص  الترشيعي الذي ييفحدر ق  نرشيب األ

بميفللت العموم الفوىلخ  الذي يرجب يل   ث أحكخم وقخه ت األذان وإن مل يك  ذلك 

بخملعيفى املصطلح للعموم الفوىلخ  ب  بمعيفى العموقخت التي نتعرن إىل حكمت 

                                                 
 .33فصلت:  (1)
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الترشيب واغراض  وبخلتخا املخه خت الفوىل ت للجع  الرشيي، وان حق قت األذان هي 

لشهخًات احلقت وهو أحس  القول واليفداي للصالة أيضخم وثهت ًيوة إىل اهلل وىل خم بخ

أذن وكخن يقول )أشهد ا  رسول اهلل( ونخرة يقول )أشهد  أيضخم ان رسول اهلل 

 .ان ممدام رسول اهلل( ف ءكر العخقت اذاء  

يقول )ث أذاء : حي يع خري العم  حي يع  قؤذن يي  (1)وث روايت اب  اليفهخح

 ىلخل: قرحهخم بخلقخئلني يدال وبخلصالة قرحهخم وأهال(. فإذا رآن يي  خري العم ،

بوصف  ألذان أب  اليفهخح ب ن ىلولا  يدل قضخفخم إىل ًيون  للصالة يشري  ويفهب قيف  

بذلك إىل حتل   قخه ت األذان وأ خ قتضميفت للقول العدل وهو الشهخًة بخلعقخئد احلقت 

ويموم  وبخلديوة إىل الصالة ءظري قخ قر  ث حتل   قخه ت األذان ث حديث الرضخ 

التي هي ق  أركخن العق دة واأليامن كام هو احلخل القول العدل شخق  للشهخًة ال خل ت 

 ث ب خن قخه ت األذان. ث يموم ييفوان اإليامن املذكور ث حديث الرضخ 

  

                                                 

 .894، ح289ص 1جالريقيه  (1)
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 حملة عن املسار العملي للمسألة

لقد كتب واستدل ملرشوي ت الشهخًة ال خل ت ث األذان واإلىلخقت ث ضم  رسخئ  يديدة 

ة ب  إن املس لت ق خرٌة يلم خم ث كتب األىلدقني أليالم الطخئفت ث اإليصخر األخري

واملتقدقني ب  هي ظخهرة يمل ت ثخبتت قخرستهخ أنهخ  أه  اله ت كام يشري إىل ذلك 

، ب  ىلد ُيلي ث بعض املصخًر أن خن بعض صحخبت رسول (1)الصدو  ث كتخب  الفق  

صغري الضهي يقخل طخ فقد ىلخل اب  حجر العسقال  ث اإلصخبت )كدير( بخلت اهلل 

رو  حدي   زهري ب  قعخويت ي  أيب إسحخ  ي  كدير الضهي اء  أنى       هو اب  ىلتخًة...

 ....(2)اليفهي 

وىلخل الهخخري ث الضعفخي ))كدير الضهي رو  ييف  أبو إسحخ  ورو  ييف  سم ك 

ف  ملخ روان قغرية ب  ققسب ي  سامك ب  سلمت ىلخل ًخلت يع كدير  ب  سلمت وضع 

يع اليفهي والويص فقلت واهلل ال   وهو يقول: اللهب ص   فوجدن  يصي   الضهي أيوًن

 .(3)أيوًك ابدام.(

                                                 

 سيأيت التعرض إىل كالمه مريصالت. (1)

االصابة يف متييز الصمابة يف حرف الكاف الق م ايول يف ابب ك د. وسيأيت ذكر مصادر أخرى سشن إىل ذلك  (2)
 من املدخل. 52يف ص

 .1الحظ امللمق  (3)
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ورو  العق ي ث الضعفخي بسيفدن ي  سامك ب  سمكت )ىلخل: ًخلت يع كدير بعد 

الغداة فقخلت ا أقرأن  أًءوا قيف  فخء  يصي حتى يتوك  يل ك فذههت ل عتمد يي  

 .(1)ث الصالة: سالم يع اليفهي والويص فقلت...( فسمعت  وهو يقول 

وبخلرغب ق  ذلك فإن كلامت قت خري املت خري  مل يستغر  ف هخ اليفظر حق  ث 

الروايخت الوارًة بح خم وًراست ومل يك روا الت ق  كفخيت  ث كالم املتقدقني فهيفوا يع 

املتقدقني( يع قفخً الظخهر الهدوي ق  كالقهب وجعلوا قؤً  كلامهتب )أي كلامت 

واحد قب أ خ خمتلفت ونق  مهب اليتهخر الروايخت قتهخي  فيفظرة الصدو  حول نلك 

الروايخت خمتلفت متخقخم ي  ءظرة الش ش الطويس فضال ي  املرنىض واب  براج فلب ُييفجل 

الهحث الدرائي حول الروايخت كام هو حق  ، كام مل يعخلج السهب للموىلف الفقهي 

لش ش اجتخن نلك الروايخت قب أن ذلك السهب قدركي اجتهخًي ال نعهدي للصدو  وا

ب  مل يتب حتل   رأي الصدو  وقغل  قراق  الذي هو أشد املتقدقني  عيفخم اجتخن نلك 

الروايخت بحسب الظخهر اململآ  قب أن حق قت قوىلف الصدو  ل س قخ يوح   ظخهر 

ذن اليفقخط ث كالم املتقدقني قؤثرة كالق  بموجب ىلرائ  يدة آن ت ث حتل   كالق . وه

 قصرييخم ث نق  ب وايتهخر حج ت الروايخت صدورام.

هذا قضخفخم إىل ءضوب الهحث واالختلال ث االستدالل ث املسئلت ث اجلهخت 

الصيفخي ت للوجون املختلفت فلب يورًوا ث املقخم  وائف الروايخت األخر  التي ال خيلو 

طت أو بع دة لكيفهخ غري أجيفه ت ي  املقخم ق  رأس وال قضمو خ ق  ربو وصلت قتوس

 ققطويت الصلت بتخنخم.

                                                 

 . طبعة دار الصنيعي. 1571رقم امل ل ل  1184، ص3الضعرياء: ج (1)
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أضف إىل ذلك أن هيفخك ألت ق  الفتخو  لهعض املتقدقني أو املت خري  قوان ت الثهخت 

احلكب ث املس لت مل ييفه  يل هخ ث الكتب املطولت الراصدة ألىلوال الفقهخي وهذا ممخ 

إىل نقرير احلكب ا ي  خمخلفت ظخهر املشهور، وىلد  أوجب است حخ  ألت ا مم  قخل

رصح ألت ق  االسخ ني بذلك، ومل يقف األقر واحلخل ييفد ذلك ب  آل ييفد بعض 

قت خري العرص إىل االستشكخل ث املس لت ونقريب وجون امليفب واحلرقت غفلتم ي  قخ 

 نقدم.
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 املتون الروائية اخلاصة بالشهادة الثالثة يف األذان

األقور املهمت ث املقخم الالزم االلتفخت إل هخ أن قتون الروايخت املتضميفت جللئ ت  إن ق 

 (1)الشهخًة ال خل ت ث فصول األذان ىلد ذكرهخ الصدو  ءصخم ث كتخب  ق  ال حيرضن الفق  

قب أن املالحظ ث الك ري ق  الكلامت الغفلت ي  ذلك ونوهب أن الصدو  ىلد أشخر 

أن يروي قتو خ، ال كام صيفب الش ش الطويس ث املهسوط واليفهخيت  إل هخ أأخالم ق  ًون

ح ث اشخر إل هخ إأخالم ق  ًون أن يورً قتو خ لكيف  بني  بيفحو واضح حخل اسخء دهخ 

يكس الصدو  الذي بني  قتو خ ق  ًون أن يفصح نفص الم ي   رىلهخ. وهذا قخ غف  

صدو  مل يورً قصخًر نلك الطوائف ق  ييف  ج   املت خري  ث املقخم غخيت األقر ان ال

الروايخت وال  ر  روايخهتخ وإءام ألفخظ قتو خ بيفحو املراس  ، لكيف  أشخر إىل نعدًهخ 

ً ألسيفتهخ ونطويفهخ إىل ثالث  وائف، كام هو ًيدن الصدو  ث ك ري ق  األبواب  ونعد

ملراس   قب أ خ الفقه ت الروائ ت ق  كتخب ق  ال حيرضن الفق   ح ث يورً العديد ق  ا

قسخء د ث التهذيب والكخث، والش ش ث املهسوط ىلد ءه  بكالق  ا ال يع أ خ قسخء د 

قعتربة غخيت األقر أ خ قهتالة بروايخت أخر  قعخرضت بحسب ءظرن الرشيف وءظر 

 الصدو .

وس  ال ءص يهخرة الصدو  ث الفق   التي نعد روايت قيف  لتلك الروايخت بيفحو 

وان حكب يل هخ هو بخلضعف وس  ال أء  ل س  (2)كام أشخر إىل ذلك ث اجلواهراإلرسخل 

كام س  ال ب خء  قفصالم ح ث  ضعفخم ث السيفد ب  هو ضعف ق  جهت أخر  ث ءظرن 

                                                 

 طبعة قم. 290كتاب الصالة أبواب ايذان واإلقامة ص  1الريقيه ج (1)

 .86ص 9اجلواهر ج (2)
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ىلخل )وقب ذلك كلا  فع  املجليس أء  ال يهعد كون الشهخًة بخلواليت ق  األجلاي 

 ( 1)راس   التي رق ت بخلشذوذ(املستحهت ث األذان استيفخًام إىل هذن امل

ومم  ءه  يع وصول املتون الروائ ت أيضخ املجليس األول ث رشح الفق   ث كتخب  روضت 

املتقني ح ث ىلخل ث ذي  يهخرة الصدو  ا التي نضميفت حكم  ب ن نلك الروايخت ق  

تي وضب املفوضت ا )احللم ب ن هذن األخهخر ق  قوضويخهتب قشك  قب أن األخهخر ال

ذكرءخ خمتلفت الليخًة واليفقصخن وقخ مل ءذكرن ك ريا والظخهر أن األخهخر بليخًة هذن 

الكلامت أيضخ كخءت ث األصول وكخءت صح حت أيضخ كام يظهر ق  املحقإل والعالقت 

 .(2)فخ ب ءسهوهخ إىل الشذوذ والشخذ قخ يكون صح حخم غري قشهور( والشه د 

ىلخل ث ذي  يهخرة الصدو  )ال يهعد كون الشهخًة  وكذلك املجليس ال خ  ث الهحخر

بخلواليت ق  األجلاي املستحهت ث األذان لشهخًة الش ش والعالقت والشه د وغريهب 

 .(3)بوروً األخهخر طخ(

فم  الغريب بعد االلتفخت إىل ذلك ا أي إىل أن الصدو  ىلد رو  هذن الروايخت الدالت 

ان بيفحو الروايخت املرسلت وان الروايخت نلك قرويت يع جلئ ت الشهخًة ال خل ت ث األذ

ث كتخب الفق   بمتو خ وألفخظهخ ا نشهث ألت ق  األيالم الستحهخب الشهخًة ال خل ت 

ث األذان بيفمو ءدب ت املقخرءت العخقت بني الشهخًنني والشهخًة ال خل ت ا يتشه ون بمرسلت 

                                                 
 .86ص 9اجلواهر ج (1)

 طبعة بنياد فرهنكي إسالمي. 245ص 2روضة املتقني ج (2)

 .111ص 84البمار ج (3)
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لشهخًة ال خء ت بخلشهخًة ال خل ت ث قطلإل االحتجخج ا ن ت الدالت يع استحهخب ققخرءت ا

األحوال ق  ًون نعرضهخ لألذان فهني املتيفني بوٌن بع د كام أن ب يفهام بوءخم كهريام ث امل خذ 

الروائي فخن املرس  ث األوىل هو الصدو  األىلرب يهدام بصدور اليفص قضخفخم إىل 

ج هي روايت واحدة واملرس  روايت  لاهخ وا خ يع  وائف ثالث، ب يفام قرسلت االحتجخ

لاهخ الطربيس املت خر يهدام ب الث  هقخت أو اك ر ي  يهد الصدو ، فهذن ىل مت ًرائ ت 

 حدي  ت.

ومم  نيفه  إىل وصول قتون الروايخت بخلشهخًة ال خل ت إل يفخ العالقت املحدث الش ش 

ي ث حسني العصفوري الهحرا  ح ث ىلخل ث الفرحت األءس ت: )واقخ الفص  املرو

بعض األخهخر املرسلت وهو )أشهد أن يل خم وا اهلل( فمام ءفخن األك ر وظخهر الش ش ث 

 .(1)املهسوط ثهون  وجواز العم  ب  وهو األىلو (

ومم  أشخر إىل ذلك أيضخم صخحب القواءني ث كتخب الغيفخئب ح ث ىلخل )ويظهر ق  

 .(2)الشهخًة بخلواليت(هؤالي األيالم وروً الروايت طخ فال يهعد القول برجحخن 

ومم  أشخر إىل ذلك أيضخم املحقإل الاهمدا  ث قصهخح الفق   ىلخل )ولوال رقي الش ش 

والعالقت لاهذن األخهخر بخلشذوذ واًيخي الصدو  وضعهخ ألقك  االلتلام بكون قخ 

نضميفت  هذن املراس   ق  الشهخًة بخلواليت واألقرة وأن ممدام وآلا  خري الربيت ق  

                                                 

 ، طبعة بنوت.16، ص2الريرحة اين ية، ج (1)

 كتب االعالم اإلسالمي ـ قم.مركز النشر التابع مل 423ص 2غنائم ايايم ج (2)
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جلاي املستحهت لألذان واإلىلخقت لقخيدة التسخقح كام ءفى ييف  الهعد املحدث املجليس األ

 .(1)ث املحكي نعويالم يع هذن املراس  (

 :املتون الروائية 

ثب إء  يعد  مم  ءق  قتون هذن الروايخت أيضخم اب  براج والس د املرنىض وذلك لكون 

ىل ذلك الش ش الطويس ث ققدقت املهسوط فتخو  املتقدقني هي قتون روايخت كام أشخر إ

ب ن األصحخب كخءوا يستوحشون ق  الفتو  بغري ألفخظ الروايخت، وق  ثب يرف ي  

الس د الربوجرًي أء  كخن يقول ان كتب املتقدقني هي قتون روايخت وهي بميفللت 

  األصول املتلقخة، ويع ذلك ففتو  اب  براج ث املهذب والس د املرنىض ث رسخئلا

بم خبت اليفق  ملتون الروايخت الس ام وأ خ قتطخبقت قب املتون التي رواهخ الصدو  ث 

الفق   وال ك ءص املت  الروائي ث فتو  اب  براج: ح ث ىلخل )يستحب مل  أذن أو 

 أىلخم أن يقول ث ءفس  ييفد ))حي يع خري العم ((: ))آل ممد خري الربيت(( قرنني(.

قتون  وائف الروايخت التي استعرضهخ الصدو  ث الفق   وهذا املت  هو يني أحد 

 كام قر.

واملت  الروائي ث فتو  الس د املرنىض: ا ح ث ُسئ  ه  جيب ث األذان )بعد ىلول 

)حي يع خري العم ( ا )ممد ويي خري الهرش(؟ ف جخب )ممد ويي خري الهرش( 

                                                 
 مصباح الريقيه، كتاب الصالة فصل ايذان. (1)
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هخًة بذلك صح حت وان مل يع أن ذلك ق  ىلولا  خخرج ق  لفظ األذان جخز ألن الش

 .(1)يك  فال يشي يل  ( 

وقراًن ق  الذي  كام س  ال رشح ذلك ان ىلخل يع أء  ق  فصول األذان فال يشي يل   

واملالحظ ث هذا املت  الذي أفتى ب  قغخيرن  قب املتون ال الثت التي ذكرهخ ث الفق   وان 

بعد حي يع خري  ص املوضب قخالس ام قب قت  اب  براج ح ث خ ألحدهخكخن ققخربخم 

العم  ب  ىلد يستكشف ق  ذلك ان الشهخًة ال خل ت لاهخ قوضعخن أحدمهخ بعد الشهخًة 

ال خء ت وهو الشهخًة بخألقرة والواليت واملوضب ا خر بعد )حي يع خري العم ( وهو 

 القول ب ن )ممد وآلا  خري الهرشيت( أو ىلولا  )ممد ويي خري الهرش(.

 الروائية اليت رواها الصدوق: املتون 

هذا هو األذان  وإل ك قت  ث يهخرة الصدو  ث الفق   وىلخل قصيفف هذا الكتخب 

الصح ح ال يلاً ف   وال ييفقص ف   واملفوضت لعيفهب اهلل ىلد وضعوا أخهخرام وزاًوا ث 

األذان ))ممد وآل ممد  خري الربيت(( قرنني وث بعض روايخهتب بعد أشهد أن ممدام 

رسول اهلل ))أشهدوا أن يل خم وا اهلل(( قرنني وقيفهب ق  رو  بدل ذلك ))أشهدوا أن 

أقري املؤقيفني حقخم(( قرنني وال شك ث أن يل خم وا اهلل وأء  أقري املؤقيفني حقخم وان  يل خم 

ممدام وآلا  صلوات اهلل يل هب خري الربيت ولك  ل س ذلك ث أص  األذان واءام ذكرت 

ون أءفسهب ث ألتيفخ( اءتهى  (2)ذلك ل عرف طذن الليخًة املتهمون بخلتفويض املدلس 

 .كالق  

                                                 
 ، طبعة املرعشي.279: ص1، ورسائل ال يد املرسضى ج257امل ائل املبافارقية : ص (1)

 .1الريقيه ج (2)
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ل حتل لاهخ ونق  مهخ بيفحو قفص  إال  أن ويهخرن   وان كخءت كام س  ال ث الفص  األو 

الذي يعيف يفخ ث املقخم هو نيفص ص الصدو  يع كو خ روايخت ال روايت واحدة 

 ونيفص ص  يع كو خ ثالثت  وائف وروايت  ملتو خ ب لفخظهخ.

 

 :املتون اليت رواها الشيخ يف النهاية واملبسوط 

ن اليفهخيت كلاهخ قتون روايخت كام هو قعروف ب  ىلد ءصص الش ش ف هخ بلفظ الس ام وا

الروايت فقخل )واقخ قخ رو  ث شواذ األخهخر ق  ىلول ))أشهد أن يل خم وا اهلل(( 

وس  ال نتمت كالق  ييفد استعران فتوان وىلخل ث  (1)و))وآل ممد خري الربيت((.....(

ري املؤقيفني، وآل ممد خري الربيت(( يع قخ ورً املهسوط )واقخ ىلول ))أشهد أن يل خ أق

 وس  ال نتمت كالق  ييفد استعران فتوان. (2)ث شواذ األخهخر.....(

  :ملحة عن  سانيد املتون اخلاصة 

ن  الظخهر امليفسهإل ق  يهخرة الصدو  السخبقت وإن كخن يتهخًر قيف  حكم  بخلوضب ث إ

صدور نلك الروايخت قب أء  رو  قتو خ إال  أء  س  ال أن ذي  يهخرن  ييفخث ذلك إال  

أء  ييفخسب ققدقت الهحث ذكر يهخرة املهسوط ونق  م  لدرجت صدور نلك الروايخت 

 ت ق  فصول األذان وهو خيخلف بذلك قوىلف الصدو  الدالت يع كون الشهخًة ال خل

                                                 

 طبعة  اعة املدرسني. 293ص 1النهاية ج (1)

 طبعة  اعة املدرسني. 293ص 1املب وط ج (2)
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ل كام س  ال  ق  صدور الروايخت وىلد وافإل الش ش ث ذلك العالقت احلي والشه د األو 

 الحقخم ث استعران األىلوال وال ك ءص يهخرة املهسوط.

ىلخل ث كتخب الصالة قيف  ث فص  األذان )ففصول األذان أربب نكهريات ث أولا .... 

ول ))أشهدوا أن يل خم أقري املؤقيفني وآل ممد خري الربيت(( يع قخ ورً ث شواذ ف قخ ىل

األخهخر فل س بمعمول يل   ث األذان ولو فعلا  اإلءسخن مل ي ثب ب  غري أء  ل س ق  

 .اءتهى كالق   (1)فض لت األذان وال كامل فصولا ( 

ف هام بحٌث ( 2)خ نذيلنيفقد حكب يل هخ بخلشذوذ ويدم اإلثب بخلعم  طخ وىلد يقدء

قفص  ث خخمتت الفص  األول ث ب خن قعيفى الشخذ لد  الش ش واملحدثني ويلامي 

 الدرايت هو املعترب سيفدام املعرن ييف  يمالم.

وىلخل ث اليفهخيت ث كتخب الصالة )وهذا الذي ذكرءخن ق  فصول األذان واإلىلخقت هو 

فصالم ث بعض الروايخت وث املختخر املعمول يل   وىلد روي سهعت وثالثون 

بعضهخ..... وث بعضهخ..... فخن يم  يخق  يع إحد  هذن الروايخت مل يك  ق ثوقخم 

واقخ قخ روي ي  شواذ األخهخر ق  ىلول )) أشهد أن يل خم واُّ اهلل، وآل ممد خري 

اءتهى  الربيت( فمام ال يعم  يل   ث األذان واإلىلخقت فم  يم  طخ كخن خمطئخم(

 .(3)ق كال

                                                 
 ، طبعة  اعة املدرسني ـ قم املقدسة.148: ص1املب وط ج (1)

 ، من الريصل ايول.241راجع ص  (2)

 طبعة  اعة املدرسني ـ قم املقدسة.  293النهاية ص (3)
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ورشح كالق  س  ال قفصالم الحقخم لك  ءشري أأخالم إىل أن نعهرين ث املهسوط ان العخق  

طخ غري ق ثوم ىلد يرب ب  ث اليفهخيت ي  العم  بطوائف الروايخت املختلفت الوارًة ث 

يدً فصول األذان التي هي قسئلت أخر  غري الشهخًة ال خل ت وألت نلك الروايخت 

تربة ممخ يؤكد ايتهخر صدور الروايخت ث الشهخًة ال خل ت ث فصول األذان  وائفهخ قع

 غخيت األقر أء  وصفهخ بخلشذوذ بمعيفى األيران ي  العم  طخ.

  فتحصل 

األلفخت إىل كون الروايخت الوارًة املتضميفت لكون الشهخًة ال خل ت ق  فصول  أواًل:

األذان ىلد أشخر إىل قتو خ الصدو  ث كتخب  ق  ال حيرضن الفق   وغرين ق  املتقدقني 

 ث كتههب كام قر  وهي قوجوًة ث أصول األصحخب املعتربة ث الطهقخت السخبقت يل  .

ربة ث ءفسهخ ييفد الش ش وألت ق  األصحخب كام س  ال ان هذن األخهخر قعت ثانيًا:

رشح ذلك قفصالم بشهخًة وصفهخ بخلشذوذ ال الضعف وان العخق  طخ غري ق ثوم وغري 

ذلك ق  يهخراهتب ا ن ت، وأن الصدو  بمقتىض ذي  كالق  كام قر وس  ال رشح  مل 

 لتفويض ييفدن ال أء  جيلم بخلوضب لاهخ صدورام وإءام  رحهخ لكو ب ق  املتهمني بخ

 قتحقإل ق  نفويضهب وق  وصفهخ.

واجلدير بخاللتفخت أيضخم أن يهخرة الصدو  ث الفق   ءخصت يع نك ر روايخت الشهخًة 

ال خل ت ث األذان فعرب بلفظ )أخهخرام( ويرب أيضخم بلفظ )وث بعض روايخهتب( ي  وروً 

ق  رو  بدل ذلك ي  الص غت  الص غت ال خء ت ث نلك الروايخت ويرب أيضخم وقيفهب

حكخيت واضحت ي  ك رة  ر   ال خل ت للشهخًة ال خل ت والتفيف  طذن التعهريات قيف  
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نلك األخهخر وممخ يشهد لك رة الطر  أيضخم اختالف ص ل الشهخًة ال خل ت ث األذان 

 املرويت ث نلك الروايخت وس  ال ب خن ذلك الحقخم.

ث ايتهخر الروايخت   وكذا الصدو  ا وان اختلف رأي وس  ال أن الش ش وغري واحد ب 

ي  الش ش وانهخي  ا إءام أ رحوا هذن الروايخت لديو  املعخرن الراجح ممخ يقيض 

ثب العخق  بتلك األخهخر أي إبكو خ حجت ث ءفسهخ لوال املعخرن وق  ثب مل حيكموا ب

ملج ح أي أن كال ال تيع أ خ ق  فصول األذان وإءام حكموا بخطئ  بحسب صيفخي

 رث الروايخت قعترب ث ءفس  وإءام  رحت روايخت الشهخًة ال خل ت ألرجح ت 

وىلد نهب الش ش ث قوىلف  ونق  م  للروايخت وقعخجلت  لاهخ ث ك  ذلك ك   (1)قعخرضهخ

 ق  العالقت والشه د األول كام س  ال ءق  كالقهب.

  

                                                 
وسيأيت ان دعوى أصل املعارضة من متقدمي ايصماب ليس يف حملة كما نبه عليه اجملل ي ايول يف روضة املتقني  (1)

 لشرح كتاب الريقيه فضالت عن أرجمية الرواايت اخلالية من الشهادة ال ال ة.
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 صيغ الشهادة الثالثة

للشهخًة ال خل ت ث األذان واإلىلخقت أو الصالة هي ب شكخل قتعدًة يتضح ممخ نقدم أن 

 وص ل خمتلفت.

ق  قتون الروايخت )ممد  (1)ا قخ ذكرهخ الصدو  ث الفق   األوىل والثانية والثالثة:

وآل ممد خري الربيت( قرنني ومل حيدً لاهخ الصدو  ث الروايت الوارًة قوضعخم خخصخم 

)حي يع خري العم (، كام ث كلامت الس د املرنىض واب  براج  ث األذان ولعلاهخ بعد

وغريمهخ. )واشهد ان يل خم وا اهلل( قرنني وىلد ذكر الصدو  قوضعهخ بعد الشهخًة 

ال خء ت وص غتهخ قكررةم كهق ت فصول األذان. و)اشهد ان يل خم أقري املؤقيفني حقخم( قرنني 

 ر  هذن الص غت بعد الشهخًة ال خء ت.وظخهر الصدو  ان الوارً ث الروايخت األخ

ا الص غت التي رواهخ الس د املرنىض ث كتخب  )قسخئ  املهخفخرىل خت( بعد حي  الرابعة:

 .(2)يع خري العم  وهي )أشهد ان ممد ويل خم خري الهرش(

ممخ روان ق  صح حت  (3)ا الص غت التي بيفى يل هخ العالقت احلي ث امليفتهى اخلامسة:

ت بخإلأخل ث الصالة كذكر  ق  أذكخرهخ  احللهي وهو نسم ت األئم 

                                                 
 طبعة قم. 290كتاب الصالة، أبواب ايذان واإلقامة ص  1الريقيه: ج (1)

 .257املبارقيات: ص (2)

 طبعة االستانة الرضوية. 292ص 5املنتهى:ج (3)
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ا الص غت التي ذكرهخ يي ب  بخبوي  ث التشهد ث كتخب  الفق  الرضوي ح ث  السادسة:

ىلخل )فإذا نشهدت ث ال خء ت فق  بسب اهلل وبخهلل واحلمد هلل واألسامي احلسيفى كلاهخ هلل، 

لا  إال  اهلل وحدن ال رشيك لا  واشهد ان ممدام يهدن ورسولا .... فإذا اشهد ان ال ا

صل ت الرابعت فق  ث نشهدك بسب اهلل وبخهلل.... اشهد ان ال الا  إال  اهلل وحدن ال 

رشيك لا  واشهد ان ممدام يهدن ورسولا ... واشهد أءك ءعب الرب وإن ممدام ءعب 

 .(1) الوا وان اجليفت حإل.....(الرسول وان يي  ب  أيب  خلب ءعب 

 ا الص غت التي ذكرهخ ك  ق  يي ب  بخبوي  واليفراىلي واملريزا اليفوري. السابعة:

)اللهب ص ِّ يع ممد املصطفى ويي املرنىض وفخ مت اللهراي واحلس  واحلسني ويع 

ت الراشدي ....( األئم 
(2). 

ا ومهخ الص غتخن املذكورنخن ث ًيخي التوج  ث فتخو  القدقخي نهعخم  الثامنة والتاسعة:

ملخ ورً ث اليفصوص ومهخ واليت أقري املؤقيفني يي ب  أيب  خلب(. و)قيفهخج يي ب  أيب 

  خلب( و)هدي يي(.

يع اليفهي     ا قخ ورً ث ىلض ت ُكدير الضهي بقولا  ث صالن  )اللهب ص العاشرة:

 والويص(.

  

                                                 
 .108الريقه الرضوي ص (1)

 .(فقه الرضا، امل تند، م تدرك الوسائل) (2)
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 لعلماء املتقادمة وفتاواهم جبوا  الشهادة الثالثةسرية ا
 

   األوىل: فتوى السيد املرتضى باجلوا 

ه  جيب ث األذان بعد  ايرش: ث رسخلت لا  )قسخئ  قه خفخرىل خت( )املس لت اخلخقست 

 ىلول ))حي يع خري العم (( ا ممد ويي خري الهرش؟

ذلك ق  ىلولا  خخرج ق  لفظ األذان  اجلواب:ا إن ىلخل: ممد ويي خري الهرش يع ان

 .(1)جخز، فخن الشهخًة بذلك صح حت، وان مل يك  فال يشي يل  (

ا وال خيفى ان الشإل ال خ  ق  جواب  ق  ىلولا  )وان مل يك  فال يشي يل  (  أقول:

املراً قيف  أي ان مل يق  ذلك يع أء  ق  خخرج لفظ األذان أي جعلا  ق  ًاخ  لفظ 

فتو  رصحيت بمضمون الروايخت التي    فال يشي يل   فحكم  األذان وفصولا

أورًهخ الصدو  )الفق  ( املتضميفت بكون ص ل الشهخًة ال خل ت ق  فصول األذان ثب 

ا وهي قدييفت كهرية ييفد إي  ق  بالً اجلليرة وث  (2)إن سؤال السخئ  ق  قدييفت قهخفخرىلي

األذان وسواي كخن السخئ  ق  العوام قعخمل العلامي ق خفخرىلي ا وىلب ي  وجوب ذلك ث 

أو ق  أه  الفض  فخن سؤالا  يهيفي ي  وىلو  الت ذي  بخلشهخًة ال خل ت ث األذان ييفد 

الش عت واملفروغ ت ق  قرشوي تهخ لدهيب، واءام نرًيدهب ث للوقهخ يع ءحو الوجوب 

                                                 
رسالة امل ائل مطبوعة بضميمة جواهر الريقه البن براج ــــــــ طبعة  اعة املدرسني ويف رسائل ال يد املرسضى ــــــــ طبعة  (1)

 .279ص 1ال يد املرعشي ـ ج

 ي: بريتح امليم وسشديد الباء املوحدة والرياء بني ايلريني وأخرها الراء والقاف، قريبة من املوصل.املّبافارق (2)
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وً ظخهرة أو اليفدب، وهذا يؤكد قخ نف دن يهخرة الصدو  ث الفق   املتقدقت ق  وج

يم  وسلوك الش عت وسريهتب بذكر الشهخًة ال خل ت ث األذان ث زق  الصدو  وزق  

الس د املرنىض ح ث يعد الصدو  ق  قشخيش الس د املرنىض ث الروايت، كام هو ق  

قشخيش الش ش املف د ث الروايت، وبذلك ءقف بخلدالئ  يع وجوً السرية بخلشهخًة 

لش عت ث بدايخت الغ هت الكرب  وس  ال ث قهحث سرية املترشيت ال خل ت ث األذان لد  ا

ق  الطخئفت الش ع ت أن سريهتب ث بغداً وشامل العرا  وجيفوب إيران وحلب وقرص 

وكذلك الدولت احلمداء ت وآل بوي  والدولت والعه ديت والفخ م ون كخءت يع الت ذي  

الص ل القريهت ق  الطوائف ال الث  بخلشهخًة ال خل ت )ممد ويي خري الهرش( وهي أحد

التي رواهخ الصدو  ث الفق  ، ك  ذلك بخليفصوص الت رخي ت العديدة يع ذلك وهذن 

 السرية قتقدقت يع الصدو  بطهقت أو  هقتني.

ف علب أن قهدأ السرية لدهيب ل س ث ابتداي الغ هت الكرب  ب  املراً أن ققدار قخ  أقول:

نعط   العهخرة املتقدقت للصدو  ويهخرة الش ش الطويس هو الداللت يع قخ هو أىلدم 

وهو وجوً ألت ق   وائف الروايخت الوارًة ي  الرواة وبذلك يف د أن هذن السرية 

غ هت الصغر  ألن ًأب وًيدن الرواة العم  والفتو  كخءت لد  رواة األئمت ىله  ال

بام يرووء  وإال  ف ست يفون وييفههون يع يدم ايتامًهب يع قضمون الروايت ييفد 

 روايتهب لاهخ ث ذيلاهخ كام هو واضح للمتتهب لكتب احلديث وأبواب الروايخت.
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 : الثانية: فتوى الشيخ الطوسي باجلوا 

خالل املقخرءت بني يهخرن  ث اليفهخيت ويهخرن  ث املهسوط ونتهني فتوان بخجلواز ق  

املتقدقتني ح ث ىلخل ث املهسوط ب ن العخق  بخلروايخت املتضميفت للشهخًة ال خل ت بكو خ 

ق  فصول األذان غري ق ثوم، وءظري هذا التعهري يرب ب  الش ش ث اليفهخيت ف م  يم  

ً الفصول ح ث ذهب أن العخق  ب حدهخ ب حد  وائف الروايخت املختلفت قفخًام ث يد

كخن ث صدً يدم ارنضخي اجلمب بني  غري ق ثوم، وهذا يقيض بفتوان بخجلواز إذ هو 

الروايخت املتضميفت للشهخًة ال خل ت واخلخل ت قيف  بحم  املتضميفت قيفهخ يع االستحهخب، 

اليفوبت إىل  ألء  يهيفي يع استحكخم التعخرن ال اجلمب الدالا ب يفهام، فم  ثب نص 

الملج ح ب يفهام ييفدن، ءظري قخ رصح ب  ث الروايخت الوارًة ث يدً فصول األذان 

املختلفت ث حتديدن فخء  مل جيمب ب يفهام بحم  املتضميفت للليخًة يع اليفدب ب  بيفى يع 

استحكخم التعخرن ب يفهام، وق  ثب ىلخل بخلتخ ري ث العم  طخ ح ث ىلخل ث كتخب 

  بإحد  هذن الروايخت مل يك  ق ثوقخم( الذي هو يني التعهري ث اليفهخيت )ق  يم

املهسوط ث روايخت الشهخًة ال خل ت ح ث ىلخل )لو فعلا  اإلءسخن مل ي ثب( وىلد قر  أن 

قيفهب يل هخ واال لذيل وا بقولاهب املعملن يع  ام روايت رواة األئمت لتلك الروايخت ايتامً

ولو كخن ق   ذلك الذي  ث كالم الرواة لتلك  قضمو خ بصورة لفظ است يفخي وءحون

 الروايخت قوجوًام ليفقلا  الصدو  والش ش الطويس وألشخرا إل   الس ام وأ ام 

كخءخ ا بحسب يهخرهتام ا ث ققخم نق  ب ًرجت ايتهخر الروايخت، فظهر ق  ذلك ًاللت 

ققطويت وال  يهخرة الصدو  والش ش ا ح ث مل يصفخ الروايخت بخإلرسخل وال بكو خ

بكو خ قضمرة وال بكو خ قعلقت ا يع كون الروايخت قتصلت اإلسيفخً إىل املعصوقني، 
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وبكو خ سرية روائ ت لد  ألت ق  الرواة أل ب ىلد وصفوهخ بوصف اجلمب ممخ يدل 

يع نعدً قضخق يفهخ و رىلهخ ا كام ءق  نعدً املتون ونعدً  رىلهخ وبخلتخا نعدً سلسلت 

 الرواة لاهخ.

قخ يعلز فتوان بخجلواز ا وان أنى طخ يع ا خ ق   ثب ان هيفخك ث فتو  الس د املرنىض 

 فصول األذان أقري : 

أن فتوان كام قر  صدرت ث ظ  سرية الش عت ث بغداً وشامل العرا  وجيفوب  األّول:

إيران وقرص وًولت احلمداء ني وآل بوي  والفخ م ني والعه ديت، يع الت ذي  بخلشهخًة 

 ال خل ت بيففس الص غت التي أفتى طخ الس د فتكون فتوان قسخءدة لاهذن السرية وًيب لاهخ، 

لت بخلعهخرة السخبقت ح ث سئ  ))املس لت السخًست يرش: ق  هو فتوان املتص والثاي:

لفظ اذان املخخلفني يقولون ث أذان الفجر: )الصالة خري ق  اليفوم( ه  جيوز ان ءقول 

 ذلك أم ال؟

ق  ىلخل ذلك ث أذان الفجر ىلد أبد  وخخلف السيفت الأخ  أه  اله ت يع  اجلواب:

 ذلك( اءتهى.

ففتوان بهدي ت )الصالة خري ق  اليفوم( قب وروً الروايخت املتضميفت لاهخ الصخًرة نق ت 

ب  وفتو  أخيت ق  املتقدقني بجوازهخ ييفد التق ت، يدل بوضوح بمقتىض املقخبلت قب 

فتوان السخبقت املتصلت بخلشهخًة ال خل ت بيفخين يع استفخًة املرشوي ت للشهخًة ال خل ت ث 

  الروايخت الوارًة ف هخ وبيففس التقريب س  ال ث فتو  الش ش فصول األذان ق

الطويس ح ث نعرن ف هخ للشهخًة ال خل ت وسيفهني أفخًهتخ للجواز غخيت األقر أء  حيكب 

بخط  ق  يم  بمضمو خ الذي هو كون الشهخًة ال خل ت ق  فصول األذان أي ختطئت 
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ت ال التخطئت القطع ت كام هو احلخل ث اجتهخًيت ث ققخم الملج ح بني الروايخت املتعخرض

الت ويب، ح ث ىلخل ىله  فتوان ا ال ءقلاهخ ث الشهخًة ال خل ت )وال جيوز الت ويب ث 

األذان فخن أراً املؤذن إشعخر ىلوم بخألذان جخز لا  نكرار الشهخًنني وال جيوز ىلول 

فيفالحظ الش ش  (1)))الصالة خري ق  اليفوم(( ث األذان، فم  فع  ذلك كخن قهديخم(

الطويس كخلس د املرنىض ىلد أختلف حكمهام يع الت ويب ي  حكمهام يع الشهخًة 

ال خل ت فخ ام حكام )بخلهدي ت( أي التخطئت القطع ت يع ذكر الت ويب ث فصول األذان 

قب أن الروايخت الوارًة ث الت ويب كفص  ق  األذان قتعدًة ىلد وص  إىل يرصءخ 

إال  أ خ ح ث ورًت ث التق ت بشهخًة روايخت أخر  رصحيت ًالت يع إسيفخًهخ املتص ، 

ذلك فحكام يع الت ويب بخلهدي ت واقخ الشهخًة ال خل ت إذا ُأال طخ يع ا خ ق  فصول 

األذان فقد حكب الس د املرنىض بيففي املحذور ث ذلك فضالم يام لو أنى طخ ث األذان 

الطويس حكب بخخلط  بصيفخيت الملج ح لو أنى طخ يع يع أ خ خخرجت قيف  ب يفام الش ش 

( 2)ا خ ق  فصول األذان وىلد ذهب العالقت احلي إىل التفرىلت ث احلكب بني الت ويب

والشهخًة ال خل ت بعني قخ صيفع  الش ش الطويس فهني حكب الت ويب وحكب الشهخًة 

 خيت االستدالل.ال خل ت ث األذان بون بع د كام ال خيفى يع املتحذلإل ث صيف

وممخ يدل يع ذهخب  للتخ ري واجلواز للعم  طخ ويعضد ىلويخ استظهخر فتوان بخجلواز 

ىلولا  يق ب يهخرن  ث املهسوط )غري أء  ل س ق  فض لت األذان وال كامل فصولا ( فخن 

                                                 

 ط. قم مؤس ة النشر اإلسالمي. 290 /1النهاية ج (1)

 .47وص 45ص 3التذكرة ج (2)
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هذا االست يفخي ال يصلح التعهري ب  إال  ث س خ  سهإل احلكب ف   بخجلواز، الن هذا 

خي بمعيفى االستدراك فهو يستدرك يع يشي ىلد قىض ولو كخن يفتي بخحلرقت ملخ االست يف

 صح االستدراك، 

ثب ان فتو  الش ش كام نقدم ث فتو  الس د قرنىض قسخءدة وًايمت لسرية الش عت ث 

بغداً وشامل العرا  وجيفوب إيران وقرص وحلب والدول الش عت كخحلمداء ني ث 

والعه ديني والفخ م ني كام س  ال ث بحث السرية  شامل العرا  وحلب وآل بوي 

 استعران اليفصوص التخرخي ت ث ذلك.

 :الثالثة: فتوى ابن براج باجلوا  يف املهذب 

ىلخل اب  الرباج ث املهذب )ويستحب مل  أذن أو أىلخم أن يقول ث ءفس  ييفد حي يع  

 .(1)العم : آل ممد خري الربيت قرنني(

و  ب حد الطوائف التي ذكرهخ الصدو  والتي نقدم ءق  قتيفهخ ورصحي  العم  والفت

وهو يقيض أن الروايخت كخءت واصلت لدي ، ف يتمد وأفتى بمضمو خ خالفخم ملوىلف 

الصدو  ق  نلك الروايخت وخالفخ ملوىلف الش ش الطويس ح ث بيفى يع التعخرن 

رسار، فك ء  مح  يع اجلمب ب يفهخ بحملاهخ يع اإل والتخ ري، فخب  الرباج ىلد بيفى

التق ت الروايخت اخلخل ت قيفهخ أي ق  الشهخًة ال خل ت يع التق ت، وفهب قيفهخ قطلوب ت 

رسار طخ، الس ام قب قخ س  ال ق  حصول الصداقخت يقوًام والتق ت بخلتخا نقتيض اإل

 ق  اللق  بني الش عت وسيفت أخيت اخلالفت ث بغداً ىلهلا  بطهقتني أو ثالث، يع ك ف ت

                                                 

 طبعة  اعة املدرسني. 90ص 1املهذب ج (1)
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فصول األذان وإًراج الشهخًة ال خل ت وحي يع خري العم  ف  ، والس ام وان اب  براج 

 ىلد اءتق  وهخجر إىل الشخم ث ظ  الدولت الش عت هيفخك آءذاك.

رسار س  ال فخلتق ت نقتيض اإلرسار بقرايهتخ ًون االجهخر طخ أقخم العخقت هذا، قب أن اإل

ً كام أن اإلجهخر ق  ك ف خن  املطلوبت بحسب أء  أحد ك ف خت األذان ث بعض املوار

غخلب املوارً، ف كون بذلك ىلد أب بني ًاللت الطخئفتني، كام أء  يظهر ق  رصيح فتوان 

 الفتو  ث ذلك ث ك  ق  األذان واإلىلخقت ال خصوص األذان. 

ان كام أن نق  دن هذا القول بخملرنني هو ا خر رصيح بخإلن خن طخ يع ا خ فصول األذ

كام أء  شخهد يع يملا  بمضمون قتون الروايخت التي أشخر إل هخ ث الفق   ح ث 

 .يع كو خ ق  فصول األذان قرنني ءصت
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  الرابعة: فتوى املتقدمني واملتأخرين بالشهادة الثالثة يف حماكاة

 األذان:

س  ال ث وفتواهب هذن وان كخن قصههخ ث حكخيت األذان مل  سمع  ق  غرين، إال  أء  

الفصول الالحقت فتواهب األخر  املعتمدة ق  للوم قطخبقت حكخيت األذان ومخكخن  

ملت  فصول األذان، وطذن الضم مت نشعر فتواهب األوىل يتضم  فصول األذان 

 للشهخًة ال خل ت.

ىلول الش ش الطويس ث املهسوط )ويستحب ل ءسخن ان يقول قب ءفس  ق   قخ  منها:

يسمب ق  فصول األذان. إىل أن ىلخل... وروي أء  إذا سمب املؤذن يقول: اشهد ان ال 

الا  إال  اهلل ا ان يقول: وأءخ أشهد ان ال لا  إال  اهلل وحدن وال رشيك لا  وان ممدام يهد 

ت  ربخم وبخإلسالم ًييفخم وبمحمد  اهلل ورسولا  رض ت بخهلل رسوالم وبخألئم 

 .(1)الطخهري  أئمت ويصي يع اليفهي وآلا (

 ا قخ ىلخلا  العالقت ث التذكرة: )روي أء  يستحب إذا سمب املؤذن يقول أشهد ومنها:

أن ال الا  إال  اهلل ان يقول واءخ أشهد أن ال الا  إال  اهلل وحدن ال رشيك لا  وان ممدام 

ت الطخهري  ي هدن ورسولا  رض ت بخهلل ربخم وبخإلسالم ًييفخ وبمحمد رسوالم وبخألئم 

 .(3)وافتى بذلك ث امليفتهى أيضخم  (2)أئمت ثب يصي يع اليفهي وآلا ( 

                                                 

 املب وط طبعة  اعة املدرسني. 145ـ144اجمللد ايول ص (1)

 طبعة مؤس ة أهل البيت. قم املقدسة. 84ص 3التذكرة ج (2)

 ، ط، مشهد املقدس.343 /4املنتهى ج (3)
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: ا قخ ىلخلا  الشه د ث الذكر  ث أحكخم األذان املس لت الرابعت يرش )ىلخل اب  ومنها

يقول ث ءفس  ييفد )حي يع خري العم ( ))آل يستحب مل  أذن أو أىلخم ان  الرباج 

 .(1)ممد خري الربيت(( قرنني

يع فتوان والتي هي يم  بمضمون  (2)ويظهر ق  الشه د نقرير اب  براج ث املهذب

الطوائف التي استضعفهخ الصدو  ث الفق   املتضميفت جللئ ت الشهخًة ال خل ت ث األذان. 

فتو  اب  براج أن الشهخًة ال خل ت ق  أذكخر األذان  ءعب الظخهر ق  الشه د اء  فهب ق 

التخبعت لا  امليفدوبت بخليفدب اخلخص ال جلي فصولا  وك ن اب  براج بيفى يع ذلك إال  أن 

بيفخي الشه د يع بعض قضمون نلك الطوائف ا الس ام واء  ذكر ث ك ري ق  كته  

ن يع صدورهخ وفخىلخم الب  وصول الروايخت امللبورة ووىلوف  يل هخ ا ًال يع ايتامً

براج والطويس والعالقت خالفخم للصدو  وال خيفى التيفه   ث املقخم يع أن االستحهخب 

 هيفخ ىلد جعلا  للمؤذن واملق ب ءفس  ال للسخقب ث حكخيت  ملخ يسمع  ث األذان.

 فتو  املحقإل ث املعترب ومنها:

ىلخل )قس لت: ق  السيفت حكخيت ىلول املؤذن ملخ روي ي  أيب سع د اخلدري )ان رسول 

ىلخل: إذا سمعتب اليفداي فقولوا كام يقول املؤذن( ىلخل الش ش ث املهسوط: ق   اهلل 

كخن خخرج الصالة ىلطب كالق  وحكى ىلول املؤذن، وكذا لو كخن يقرأ القرآن ىلطب وىلخل 

                                                 

 .طبعة مؤس ة آل البيت  241ص 3ذكرى الشيعة ج (1)

 .1/90املهذب ج (2)
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ىلخل ث املهسوط أيضخم: روي إذا ىلخل املؤذن أشهد ان ال كقولا  ألن اخلرب يع يموق  و

ألا  إال  اهلل أن يقول: واءخ أشهد ان ال الا  إال  اهلل وأن ممدا يهدن ورسولا  رض ت بخهلل 

ت الطخهري  أئمت....(وربخم  بخإلسالم ًييفخم وبمحمد رسوالم وبخألئم 
(1). 

ال خل ت ق  األذان بمقتىض ىلخيدة  وظخهرن نقريرن فتو  الش ش قشعر أيضخم ب ن الشهخًة

نطخبإل حكخيت األذان قب األذان املستحهت، وال أىل  ق  ًاللتهخ يع أن الشهخًة ال خل ت 

ق  نوابب األذان، وق  ثب أًرج الفقهخي استحهخب احلكخيت بخلشهخًات ال الث ييفد 

 سام  األذان ث ءفس قس لت احلكخيت لسام  األذان.

 :اخلامسة: الفتوى بذكرية امسائهم يف الصالة 

 أي ذكر أسامئهب ث الصالة قب وصفهب بخإلقخقت الذي هو ءحو ق  الشهخًة بخلواليت.

 ا فتو  الصدو  ث الفق   منها:

ت صالة فخء  ىلد أورً صح ح احللهي املتقدم ث قوضعني ق  الفق   أحدمهخ ث ىليفو

ويظهر قيف  كال املوضعني اإلفتخي طخ  (3)وا خر ث قطلإل بخب القيفوت ث الصالة (2)الونر

الء  مل يعلإل يل هخ برً أو نوىلف قب أء  ىلد يلإل يع روايخت ىلهلاهخ وبعدهخ، ب  ىلد ىلخل 

ىله  هذن الصح حت بعد حكخيت ش خ  لفتو  سعد ب  يهد اهلل اء  كخن يقول ال جيوز 

                                                 
 الطبعة القدمية. 146ص 2املعترب ج (1)

 طبعة قم. 493ص 1الريقيه ج (2)

 طبعة قم. 317ص 1الريقيه ج (3)
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القيفوت بخلفخرس ت وكخن ممد ب  احلس  الصفخر يقول اء  جيوز والذي أىلول الديخي ث 

 ب  إء  جيوز ثب استدل لذلك بروايتني، ثب أورً صح ح  احللهي فالحظ ثمت كالق .

 ا فتو  الش ش املف د بمضمون صح ح احللهي ومنها:

فخ  أشهُد ح ث ىلخل ث ًيخي ىليفوت الونر بذكر لفظ الشهخًات ال الث ىلخل ).... اللهب 

يع حني غفلت ق  خلقك: أءك أءت اهلل ال الا  إال  أءت وان ممدام يهدك املرنىض 

وءه ك املصطفى أسهغت يل   ءعمتك وامتمت لا  كراقتك وفضلت لكراقت  آلا  

فجعلتهب أئمت الاهد  وقصخب ح الدجى وأكملت بحههب و خيتهب اإليامن وىلهلت 

ل واستعهدت بخلصالة يل هب يهخًك وجعلتهب بمعرفتهب واإلىلرار بواليتهب األيام

ك وآلا  الطخهري ...... اللهب يع ممد يهدك ورسول قفتخحخم للديخي..... اللهب ص   

يع احلس  واحلسني  يع أقري املؤقيفني ويص رسول رب العخملني اهلل، اللهب ص    ص   

ت ق  ولد احلسني، يي الاهد  وص    سهطي الرمحت وإقخقي ب  احلسني......  يع األئم 

 .(1)اللهب اجعلا  اإلقخم امليفتظر......( واخللف احلجت 

 ا فتو  الش ش الطويس بذلك. ومنها:

                                                 
 طبعة قم ـ  اعة املدرسني. 130ـ  126ـ  125املقنعة ص (1)



 

                                                                                            

                                                                                                                                       67 

 

ح ث أورً صح ح احللهي ث قوضعني أيضخم أولاهام ث ًيخي ىليفوت الونر ح ث ىلخل 

)وممخ ورً ث احلث يع الديخي ث الونر( ثب أورً ألتم ق  الروايخت وق  ضميفهخ 

 .(1)احللهي املتقدم((صح ح 

ك ف ت الصالة وصفتهخ ح ث أورًهخ بعد ذكر روايت  ث قطلإل  (2)وثخء هام قخ ورً ث بخب

ذكر اهلل ث الصالة ومل يعلإل يل هخ برً أو نوىلف كام هو ًأب  ف ام ال يرنض   ث قضخقني 

الة بعض الروايخت حتى أء  أورً ث املوضب ال خ  ىله  ذلك روايت ث اليفهي ي  الص

واإلزار ملول ويلإل يل هخ ب ن هذا األقر ممول يع االستحهخب واستشهد بروايت 

 أخر .

كام ث كتخب امليفتهى الفص  ال خلث: ا ث الملوك ح ث است يفى  االعالقت: ا فتو   منها:

ت  ق  الكالم املهط  ث الصالة ك  كالم هو ق  ذكر اهلل وجع  قيف  ذكر أسامي األئم 

 إىل صح ح احللهي الدال بخخلصوص يع ذلك. قستيفدام ث ذلك

املطلب ال خ  يرش )ال ب س ب صيفخف الكالم الذي ييفخجي ب    الرب نعخىل ملخ روان  قال:

ي  الرج  يتكلب ث  الش ش ث الصح ح ي  يي ب  قهليخر ىلخل س لت أبخ جعفر 

 .(3)صالة الفريضت، بك  يشي ييفخجي رب ؟ ىلخل: ءعب(

                                                 
 .506، ح131ـ  130ص 2التهذيب ج (1)

 .1338، ح326ص 2التهذيب ج (2)

 طبعة االستانة الرضوية. 292ص 5منتهى املطلب ج (3)
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ت  )وي  احللهي ))ىلخل ىللُت اليب يهد اهلل  ث الصالة؟ ىلخل:  أسمي األئم 

 .(2)وق  هذا الهخب ك  ذكر  يقصد ب  نيفه   غرين(  (1)أألاهب((

وقخ أشخر إل   ق  صح حت احللهي س  ال وروً يدة صحخح ىلريب ق  قضمو خ 

وقوثإل  (5)وصح ح ممد ب  قسلب (4)وصح ح زرارة (3)كصح ح يهد اهلل ب  سيفخن

ت  (7)وقوثإل أيب بصري (6)ساميت ويع ك  حخل ف ظهر ق  فتو  العالقت ان ذكر أسامي األئم 

ث الصالة وبوصفهب أئمت للدي  الذي هو ءمو ق  الشهخًة بواليتهب هو ق  أذكخر 

الصالة اخلخصت وق  ثب ال يكون ق  الكالم املهط  للصالة وس  ال حترير ونيفق ح 

الوج  ال خ ، وقلخص ب خن كون التوص ف بخإلقخقت لاهب هو  كالق  بشك  قهسوط ث

شهخًة بإقخقتهب وذلك لكون الواصف ث كالق  ث ققخم األخهخر يلتلم ويقر  ويعملف 

ب هوت الوصف للموصوف كام هو احلخل ث بخب األىلخرير يؤخذ املتكلب ث ققخم 

                                                 
 .1338احلدي   326ص 2احلدي  ايول، التهذيب ج 14أبواب القنوت ابب  (1)

 احلدي  ايول. 13أبواب قواطع الصالة ابب  (2)

 .1، ح20أبواب الركوع ابب  (3)

 .1، ح42أبواب ايذان واإلقامة ابب  (4)

 .1، ح25أبواب صالة اجلمعة ابب  (5)

 .2املصدر ال ابق، ح (6)

 .3، ح3الصالة ابب  أبواب الذكر من أبواب (7)
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ث ه ئت اجلملت اخلربيت  األخهخر بمدلول كالق  التصميفي وااللتلاقي فخلملك ب اليفعتي

 قوازيت ث املعيفى للفظ اإلىلرار وااللتلام.

 ا فتو  املحقإل األرًب ي ث  مب الفخئدة والربهخن ومنها:

ح ث ىلخل بعد حكخيت كالم الصدو  ث الفق  :ا والذي استعملا  وأفتي ب  وقىض يل   

اجلمعت وغريهخ ث الركعت قشخخيي رمحت اهلل يل هب هو أن القيفوت ث أ ب الصلوات ث 

احللهي: ا  تال خء ت بعد القراية وىله  الركو  ثب ىلخل املقدس األرًب ي وىلخل ث صح ح

يع ممد ويع أئمت املؤقيفني )املسلمني( اللهب  )ىلخل ث ىليفوت اجلمعت: ا اللهب ص   

ت؟ ىلخل: سمهب  اجعليفي مم  خلقت  لدييفك ومم  خلقت  جليفتك. ىللت أسمي األئم 

 ،(1).(ألتم 

ىلخل ث امليفتهى إء  صح ح كام ىلليفخ قب وجوً أبخن ك ء  اب  ي امن وال يرض ملخ يرفت 

 .(2)قرارام وهو قؤيد ملخ ىلليفخن(

والروايت التي نعرن لاهخ األرًب ي هي صح حت أخر  للحلهي غري قت  الصح حت 

ي نقدير فهذن التي نعرن لاهخ العالقت ث امليفتهى ث املوضب الذي أرشءخ إل   ب  ويع أ

الصح حت ث ىليفوت صالة اجلمعت ال ث خطهتي صالة اجلمعت ف ظهر قيف  العم  

بمضمو خ وال خيفى أن نوص فهب بخإلقخقت هي ءمو ق  الشهخًة لاهب بذلك وبخلواليت 

 كام قر  وس  ال بسو ب خن ذلك.

                                                 

 .2، ح14أبواب القنوت ابب  (1)
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 ا فتو  املحقإل اليفراىلي ث املستيفد ومنها:

)املسئلت ال خل ت: ا ث بحث التشهد ث الصالة، ىلخل: وجتب ىلخل املحقإل اليفراىلي ث املستيفد 

ف   الصالة يع اليفهي وآلا  ث ك  ق  التشهدي ...... ثب استدل بجملت ق  الروايخت 

وىلخل: يستفخً ق  الروايتني األوىل واألخرية وجوب اضخفت ا ل أيضخم كام يل   

ت االأخيخت املحك ت وندل يل   صح حت القداح ... وصح ح ت احللهي: أسمي األئم 

ث الصالة ىلخل: أألاهب.... األقر ًل يع الوجوب وال وجوب ث غري قوضب اليفلا  

 .(1)بخإلأخ (

وظخهرن اإلفتخي بصح ح احللهي إال  أء  فرس  ييفوان الصالة الوارً ث الصح حت بغري 

جلاي فجع  نفسري العالقت ث امليفتهى ا ح ث فرسهخ ث امليفتهى بمجمو  األركخن واأل

ت ق  أذكخر  مو  الصالة وق  الكالم غري املهط  لاهخ ا وبغري نفسري  ذكر أسامي األئم 

 الصدو  ث الفق   ا ح ث فرس الصدو  ييفوان الصالة بخلصالة يع اليفهي 

ت  ث ىليفوت الصالة ا وءظري الصدو  املقدس األرًب ي ح ث فرس  ييفوان  واألئم 

ث ىليفوت صالة  الصالة ث صح ح احللهي ا خر بخلصالة يع أئمت املؤقيفني 

اجلمعت، ب يفام ظخهر فتو  اليفراىلي ويملا  بصح حت احللهي نفسري ييفوان الصالة 

ت إال  أ خ نشملك ث ذكر بخلصالة ث التشهد: وهذن احتامالت أربب ث قعيفى الصح ح

ث الصالة ولو بخإلأخل ووصفهب بخإلقخقت وهو ءحو شهخًة لاهب  أسامئهب 

 بخإلقخقت وشهخًة لاهب بخلواليت.

                                                 

 .طبعة آل البيت  332ـ  329ص 5امل تند ج (1)
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  للصالة:السادسة: الفتوى بالشهادة الثالثة يف التشهد والتسليم 

فق  بسب ا فتو  يي ب  بخبوي  ث الفق  الرضوي ىلخل: فإذا نشهدت ث ال خء ت  منها:

اهلل وبخهلل واحلمد هلل واألسامي احلسيفى كلاهخ هلل، اشهد ان ال الا  إال  اهلل وحدن ال رشيك 

لا  واشهد ان ممدام يهدن ورسولا ..... فإذا صل ت الركعت الرابعت فق  ث نشهدك: 

ن ال بسب اهلل وبخهلل واحلمد هلل واألسامي احلسيفى كلاهخ هلل اشهد ان ال الا  إال  اهلل وحد

رشيك لا  واشهد أن ممدام يهدن ورسولا ... أشهد اءك ءعب الرب وأن ممدام ءعب 

الرسول وان يي  ب  أيب  خلب ءعب الوا وان اجليفت حإل واليفخر حإل.....
(1). 

الديلمي الطربستخ  )وأقخ التشهد  ليهد العليا فتو  سالر أبو يعي محلة ب   ومنها:

ال خ  الذي يتعقه  التسل ب ث الرابعت ق .... فهو ))بسب اهلل وبخهلل واحلمد هلل واالسامي 

احلسيفى كلاهخ هلل.... واشهد أن ريب ءعب الرب وان ممدام ءعب الرسول وأن يل خم ءعب 

 .(2)مد...(يع ممد وآل م اجليفت حإل واليفخر حإل... اللهب ص    اإلقخم وان

 ا فتو  اليفراىلي ث املستيفد ومنها:

)ىلخل: املس لت الرابعت ا يستحب ان يليد ث نشهدن ث الركعتني األول ني قخ ث روايت يهد 

امللك.... واألكم  قيف  للتشهدي  قخ ث قوثقت أيب بصري..... أو قخ ث الفق  الرضوي ا 

ثب أورً يني اليفص الذي ءقليفخن للفق  الرضوي ا املتضم  للشهخًة ال خل ت ا إىل أن ىلخل: 

. وه  جيوز التهع ض ب ن يذكر  ثب اء  ال شك ث جواز االكتفخي بخلتشهد بام ث روايت 

بعض قخ ث روايت واحدة ف  ؟ ال ريب ث جوازن )التهع ض( ق  ح ث أء  ًيخي واقخ 

                                                 
 .108الريقه الرضوي ص (1)

 .73املراسم العلوية، ص (2)
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ق  ح ث وروًن واستحهخب  بخصوص  )التهع ض( فمح  ءظر، ءعب جيوز االكتفخي 

وجيوز االكتفخي بخفتتخح التشهد خخصت ب حد التشهدي  ب ن يذكر قخ ورً ف   ًون ا خر 

 .(1)كام ث روايت بدأ األذان

ح ث أورً قخ ث الفق  الرضوي  ومنها: ـ ما يظهر من املري ا النوري يف املستدرك

ا التعل إل  (2)ق  ًون أن يعلإل يل   برً أو غرين قب أن ًأب  ا كام يظهر ث املستدرك 

 بخإلشكخل أو املعخرضت بروايخت أخر  يع قخ ال يتب ييفدن ق  الروايخت.

بخلشهخًة ال خل ت ث ص غت  بن بابويأ والنراقي والنوري  يضاومنها: ـ فتوى علي 

قخ سهإل وف هخ هذا الصالة ث التشهد ح ث أورًوا روايت يي ب  بخبوي  وف هخ زيخًة يع 

د املصطفى ويي املرنىض وفخ مت اللهراي واحلس  يع مم اليفص )اللهب ص   

ت الراشدي  ق  آل    ويخسني، اللهب ص    يع ءورك األءور ويع  واحلسني ويع األئم 

حهلك األ ول ويع يرونك األوثإل ويع وجهك الكريب ويع جيفهك األوجب 

 .(3)ويع بخبك األًءى ويع قسلك الرصاط(

ت التي  ووج  يد هذن املس لت ق  الشهخًة ال خل ت وهو الشهخًة بخلواليت هو ءعتهب بخألئم 

نقدم أ خ ءحو ق  اإلىلرار بخإلقخقت والواليت لاهب وهو قفخً الشهخًة ال خل ت، وقضخفخم إىل 

                                                 

 .336ـ  334ص 5م تند الشيعة ج (1)

 .6ص 5ج 2م تدرك الوسائل أبواب التشهد ابب  (2)

 .(فقه الرضا ـ م تند النراقي ـ م تدرك الوسائل)الحظ املصادر ال الثة ال ابقة  (3)
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شخهد  ذلك ختص صهب بخألسامي اخلخصت لاهب ث الصلوات ث رًيف اسب اليفهي 

أي أ ب خري الربيت وهو أحد ص ل الشهخًة  بعد  اليفهي يع خصوص ت ققخقهب 

ال خل ت التي قرت ث الروايخت التي ءقلاهخ الصدو  ث الفق   وق  ذلك يستشف ق  

 فتخو  املشهور هذا املطلب كام سيفتعرن إل  .

بخلشهخًة ال خل ت ث ص غت  ومنها: فتوى علي بن بابويأ والنراقي والنوري  يضا

الة ح ث أورًوا روايت يي ب  بخبوي  وف هخ اليفص التخا ث التسل ب التسل ب ث الص

)السالم يل ك اهيخ اليفهي ورمحت اهلل وبركخن  السالم يل ك ويع أه  ب تك الط هني 

 .(1)السالم يل يفخ ويع يهخً اهلل الصخحلني ثب سلب(

 (2)يفبوث كتخب  املق ومنها: فتوى الصدوق حممد بن علي بن بابويأ يف التسليم

)أبواب الصالة( وكذلك ورً ث الفق   ىلخل )ثب سلب وىل : اللهب أءت السالم وقيفك 

ً السالم، والسالم يل ك أهيخ اليفهي ورمحت اهلل وبركخن ،  السالم ولك السالم وإل ك يعو

ت الراشدي  املهديني....( السالم يع األئم 
وىلد أفتى الش ش الطويس ث اليفهخيت بذلك  (3)

 غت التسل ب )السالم يل ك أهيخ اليفهي ورمحت اهلل وبركخن  السالم يع ح ث ىلخل ث ص

أ ب أءه خي اهلل وقالئكت  ورسلا  السالم يع االئمت الاهخًيني املهديني السالم يل يفخ 

وبعني هذن األلفخظ افتى اب  ( 4)ويع يهخً اهلل الصخحلني ثب يسلب يع حسب قخ ىلدقيفخ( 

                                                 
 .(فقه الرضا ـ م تند النراقي ـ م تدرك الوسائل)الحظ املصادر ال الثة ال ابقة  (1)

 طبعة قم/ مؤس ة االمام الـهادي. 96املقنع ص (2)

 طبعة قم. 944، ح319ص 1ج الريقيه (3)

 ، طبعة مؤس ة النشر ـ قم.311، ص1النهاية ج (4)
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وأفتى سالر ث التسل ب بقولا  )ويوق  بوجه  آل  (1)ملهذببراج ث التسل ب ث كتخب  ا

القهلت ف قول: ))السالم يع األئمت الراشدي  السالم يل يفخ ويع يهخً اهلل 

ث املقيفعت بذلك ث التسل ب ح ث ىلخل: )السالم يل ك  وأفتى املف د  (2)الصخحلني((

اهيخ اليفهي ورمحت اهلل وبركخن  ويوق  بوجه  إىل القهلت ويقول السالم يع االئمت 

الراشدي  السالم يل يفخ ويع يهخً اهلل الصخحلني وييفحرف بع يف  إىل يم يف  وإذا فع  

 ذلك فقد فرغ ق  صالن  وخرج قيفهخ طذا التسل ب(.

فتو  احللهي ث الكخث ىلخل: )السالم يل ك أهيخ اليفهي ورمح  اهلل وبركخن ، السالم  وقيفهخ

يل يفخ ويع يهخً اهلل الصخحلني، السالم يع ممد  وآلا  املصطفني ثب نسلب التسل ب 

 الواجب(

وىلخل ىله  ذلك )ث فرون الصالة: الفرن احلخًي يرش: السالم يل كب ورمح  اهلل 

 واحلفظت( يعيفي ممدام وآلا  

وغريهخ بخلشهخًة ال خل ت  (4)شهرة يظ مت بام ث قوثقت أيب بصري (3)وقيفهخ: ا فتو  املشهور

يع ممد وآل ممد وبخرك  ث ص غت الصالة ث التشهد، ح ث ورً ف هخ )اللهب ص   

                                                 
 ، طبعة مؤس ة النشر اإلسالمي.95، ص1املهذب ج (1)

 .73املراسم العلوية ص (2)

 .334ص 5م تند النراقي ج (3)

 .2ـ ح 3الوسائل أبواب التشهد ـ ابب  (4)
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يع ممد ويع آل ممد وسلب يع ممد ويع آل ممد ونرحب يع ممد ويع آل 

رمحت يع إبراه ب ويع آل إبراه ب اءك مح د   د(، إذ نوبخركت و ممد، كام صل ت

صالة يع آل ممد قب الصالة يع آل إبراه ب ث رًيف ال التقخب  ث الصالة يع

إِنَّ اهلل اْصَطَفى آَدَم ويع إبراه ب ًال بوضوح يع قخ ث ىلولا  نعخىل   ممد

ًة َبْعُضَها ِمن َبْعٍض َواهلل َسِميع     َوُنوًحا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعََل اْلَعاَلَنَِي  يَّ ُذرِّ

َوإِِذ  أي يع االصطفخي واالءتجخب لاهب بخلواليت واإلقخقت كام ث ىلولا  نعخىل (1)َعلِيم  

تِي َقاَل الَ اْبَتََل إِْبَراِهيَم َربه  يَّ ِِ إَِماًما َقاَل َوِمن ُذرِّ َُّهنَّ َقاَل إِِّنِّ َجاِعُلَك لِلنَّا ُه بَِكلَِ ٍت َفَأَْت

تِي وىلولا  نعخىل يع لسخن إبراه ب    (2)َينَاُل َعْهِدي الظَّاَلنِِيَ  يَّ نَا إِِّنِّ َأْسَكنُت ِمن ُذرِّ بَّ رَّ

ِِ َِتِْوي  بَِواٍد َغْْيِ ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيتَِك  َن النَّا ْْ َأْفئَِدًة مِّ ََلَة َفاْجَع نَا لُِيِقيُموْا الصَّ ِم َربَّ اَلَُْحرَّ

ْْ ُدَعاء نَا َوَتَقبَّ تِي َربَّ يَّ ََلِة َوِمن ُذرِّ وىلخل نعخىل يع  (3)إَِلْيِهْم    َربِّ اْجَعْلنِي ُمِقيَم الصَّ

نَا َواْجَعْلنَا ُمْسلِ لسخن إبراه ب وإسامي    ْسلَِمًة لََّك َربَّ ًة مه تِنَا ُأمَّ يَّ  .(4)َمنْيِ َلَك َوِمن ُذرِّ

فهذن الص غت الوارًة ث قوثقت أيب بصري وغريهخ ق  الصالة يع آل ممد ص غت ءعت 

واىلرار لاهب بخلواليت والسؤًً واخلرييت يع الربيت فهي ىلريهت ق  أحد الص ل التي 

وهي )آل ممد خري الربيت( وكذلك ىلريهت ق  ذكرهخ الصدو  ث الفق   للشهخًة ال خل ت 

 الص غت التي أورًهخ الس د املرنىض ث قسخئلا  الهخفخرىل خت )ممد ويي خري الهرش(.

                                                 

 آل عمران. 34، 33آية  (1)

 البقرة. 124آية  (2)

 إبراهيم. 40، 37آية  (3)

 البقرة. 128آية  (4)
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  اإلحرام:السابعة: الفتوى بالشهادة الثالثة بعد تكبرية  

 اإلحرام.الفتو  بخلشهخًة ال خل ت ث ًيخي التوج  إىل الصالة والذي يؤنى ب  بعد نكهرية 

ا فتو  الش ش الطويس ث كتخب االىلتصخً ىلخل ث فص  ف ام يقخرن حخل الصالة  منها:

))أول قخ جيب ق  أفعخل الصالة املقخرءت لاهخ اليف ت.... ويستفتح الصالة بقولا  ))اهلل 

أكرب((.....فخن أراً السيفت ث الفض لت كرب ثالث قرات.... ثب يكرب نكهرينني أخريني 

خن ويقول..... ثب يكرب نكهرينني أخريني ويقول بعدمهخ ))وجهت وجهي ق لام ىلدقيف

وواليت أقري  للذي فطر الساموات واألرن يع قلت إبراه ب وًي  ممد 

املؤقيفني وقخ أءخ ق  املرشكني ىل  ان صالال وءسكي وم خي هلل رب العخملني ال رشيك 

 .(2)قخ جخي ث كتخب اليفهخيت وىلريب قيف  (1)لا  وبذلك أقرُت واءخ ق  املسلمني(( ((

 ا فتو  احللهي ث الكخثومنها: 

ىلخل ث الكخث )ف قخ التوج  فهو قخ يفتتح ب  الصالة ق  التكهري والديخي وصفت  أن يقول 

  أنوج  إل ك إاملتوج  بعد الفراغ ق  اإلىلخقت ويدان قهسو تخن جتخن وجه : اللهب 

: آًم وممد وق  ب يفهام ق  اليفه ني واألوص خي  وانقرب إل ك بم  أوجهت حقهب ييَّ

واحلجج والشهداي والصخحلني وآل ممد املصطفى: يي واحلس  واحلسني ويي ب  

احلسني وممد ب  يي وجعفر ب  ممد وقوسى ب  جعفر ويي ب  قوسى وممد ب  

                                                 
 منشورات جامع جهل تون. 261ـ  260االقتصاد ص (1)

 .294، ص1النهاية ج (2)
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يل هب أأعني    يي واحلجت ب  احلس  اللهب فص   يي ويي ب  ممد واحلس  ب

يفي طب وج هخم ث الدء خ وا خرة وق  املقربني اللهب أجع  صالال طب ققهولت واجعل

ويمي طب قربورام وذءهي طب قغفورا وي هي طب قستورا وًيخئي طب قستجخبخم قيفيفت 

اللهب ييَّ بمعرفتهب فخختب ا بطخيتهب وواليتهب واحرش  يل هخ وجخز  يع ذلك 

برمحتك يخ أرحب الرامحني ثب يكرب ثالث نكهريات.... الفوز بخجليفت واليفجخة ق  اليفخر 

ثب يكرب نكهرينني ويديوا بعدمهخ.... ثب يكرب نكهرية ثب ييفوي الصالة ويكرب نكهرية 

االفتتخح قصخحهت لليف ت ويقول بعدهخ: وجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرن 

ت ق  ذريتهب  حيف فخ قسلامم يع قلت إبراه ب وًي  ممد وواليت أقري املؤقيفني واألئم 

 .(1)الطخهري .....(

 منها: ـ فتوى الشيخ املفيد:

ىلخل ث املقيفعت ث بخب ك ف ت الصالة وصفتهخ )ول ستفتح الصالة بخلتكهري ف قول ))اهلل 

أكرب(( ويرفب يدي  قب نكهرية..... ويكرب نكهرية أخر  كخألوىل و..... ويكرب ثخل ت.... 

يكرب نكهرينني آخرنني إحدامهخ بعد األخر  ا كام ىلدقيفخ  ثب يكرب نكهرية رابعت.... ثب

ذكرن ويقول: ))وجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرن حيف فخم قسلامم يع قلت 

إبراه ب وًي  ممد وواليت أقري املؤقيفني يي ب  أيب  خلب وقخ أءخ ق  املرشكني... أيوذ 

لرمح  الرح ب ثب يقرأ ا بخهلل السم ب العل ب ق  الش طخن الرج ب )بسب اهلل

 .(2)((احلمد...

                                                 
 طبعة مكتبة االمام أمن املؤمنني. 122ـ  121الكايف يف الريقه ص (1)

 طبعة قم ـ  اعة املدرسني. 103املقنعة ص (2)
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قيفهخ: ا فتو  الش ش الصدو  ث كتخب  املقيفب ث أبواب الصالة ىلخل: )ثب كرب نكهرينني 

وىل : وجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرن يخمل الغ ب والشهخًة الرمح  

ت أقري املؤقيفني يي ب  أيب ووالي الرح ب يع قلت إبراه ب، وًي  ممد 

،....(  خلب  .(1)حيف فخم قسلامم

 ومنها: ـ فتوى القاضي ابن الرباج:

ىلخل )وجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرن حيف فخ قسلام يع قلت إبراه ب 

وقيفهخج يي ب  أيب  خلب وقخ أءخ ق  املرشكني ان صالال  وًي  ممد 

 .(2)وءسكي....(

  

                                                 

 هادي.طبع قم ـ مؤس ة االمام الـ 93املقنع ص (1)

 كتاب الصالة طبعة  اعة املدرسني ـ قم.  92ص  1املهذب ج (2)
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 ومنها: ـ فتوى بن  هره ا ل :

نكهرية اإلحرام: وجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرن ىلخل )وأن يقول بعد 

ت ق  ذريتهام  حيف فخم قسلامم يع قل ت إبراه ب ًي  ممد وواليت أقري املؤقيفني يي  واألئم 

 .(1)وقخ أءخ ق  املرشكني....(

 رومنها: ـ الشيخ  ن يعلي محزة بن عبد العزيز الديلمي املعروف بساّل

ىلخل )ثب يكرب نكهرينني ال خء ت قيفهام نكهرية االفتتخح ثب يقول: وجهت وجهي للذي 

وواليت أقري  فطر الساموات واألرن حيف فخم قسلامم يع قلت إبراه ب وًي  ممد 

 .(2).....(املؤقيفني يي ب  أيب  خلب 

لتوج  للصالة وغريهخ ق  الفتخو  التي جيدهخ املتتهب  هقخم للروايخت الوارًة ث ًيخي ا

والتي ي ال التعرن لاهخ الحقخم وهي ءخصت يع كون اإلىلرار بخلشهخًة ال خل ت بخلص غت 

املتقدقت ق  أوراً الصالة اخلخصت والتي يؤنى طخ ًاخ  الصالة فضالم ي  ققدقخهتخ 

اخلخرجت كخألذان واإلىلخقت، ءعب ث بعض فتخو  املت خري  ختص ص ًيخي التوج  بام 

ونكهرية االحرام وهو ا خر أيضخم ءخفب ث املقخم لتوسط  بني اإلىلخقت  بني اإلىلخقت

 ونكهرية االحرام فضالم ي  ختللهخ ث اإلىلخقت واألذان ذان هام

وقيفهخ: ا فتو  الش ش الصدو  ث الفق   ث وصف الصالة واًب املصي ىلخل: )ىلخل 

))وجهت وجهي  الصخً  )إذا ىلمت إىل الصالة فق ....... ثب كرب نكهرينني وىل 

وقيفهخج  للذي فطر السموات واألرن حيف فخ يع قلت إبراه ب وًي  ممد 

                                                 

 كتاب الصالة ـ طبعة قم ـ مؤس ة االمام الصادق.  830غنية النزوع ص (1)

 كتاب الصالة ـ طبعة ـ أمن ـ قم.  71املراسم العلوية ص (2)
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يي، حيف فخم قسلامم وقخ أءخ ق  املرشكني، إن صالال وءسكي وم خي وممخال هلل رب 

العخملني، ال رشيك لا  وبذلك أقرت وأءخ ق  املسلمني، أيوُذ بخهلل السم ب العل ب ق  

ثب ىلخل الصدو  ث ذيلاهخ )وان شئت  (1) الرمح  الرح ب(((الش طخن الرج ب، بسب اهلل

كربت سهب نكهريات والي إال  أن الذي وصفيفخن نعه د وإءام جرت السيفت ث افتتخح 

 الصالة بسهب نكهريات ملخ رو  زرارة((

ـ فتوى الشيخ الطوسي ً التوج  ىلخم قستقه   ومنها:  ث قصهخح املتهجد ىلخل: )فإذا أرا

فقخل: اهلل أكرب، يرفب طخ يدي  إىل شحمتي أذء   ال أك ر ق  ذلك ثب يرسلاهام القهلت وكرب 

ثب يكرب ثخء ت وثخل ت ق   ذلك ويقول.... ثب يكرب نكهرينني أخريني ق   ذلك 

ويقول..... ثب يكرب نكهرينني أخريني يع قخ وصفيفخن ويقول: وجهت وجهي للذي 

ممد وقيفهخج يي حيف فخم قسلامم وقخ أءخ  فطر الساموات واألرن يع قلت إبراه ب وًي 

ق  املرشكني إن صالال وءسكي وم خي وممخال هلل رب العخملني ال رشيك لا  وبذلك 

 .(2)أقرت وأءخ ق  املسلمني أيوذ بخهلل ق  الش طخن الرج ب(

                                                 

 طبعة  اعة املدرسني. 304ـ  302ص 1الريقيه: ج (1)

 مؤس ة االعلمي بنوت. 44مصباح املتهجد: فصل يف سياقه الصلوات اإلحدى واخلم ني ركعة يف اليوم والليلة ص (2)
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 يف خطبة   الثامنة: الفتوى بذكرهم بوصف إمامتهم

 اجلمعة:

نضم  خطهت اجلمعت ل قخم التي هي يون ركعتي الظهر والتي هي  رشط ث ركعتي 

ت  ففي قفتخح  صالة اجلمعت ب  هي ق  األجلاي الواجهت لتضميفهخ ألسامي األئم 

ىلخل: وث اجلعفريت وكشف االلتهخس وحخش ت اإلرشخً وجوب الصالة ف هام  (1)الكراقت

ء  أوىل وايتمد ث املدارك والشخف ت يع صح ح يع أئمت املسلمني وث فوائد الرشايب أ

ممد الطوي  وظخهر الدروس أو صح حهخ أن الصالة يع أئمت املسلمني ق  وظخئف 

ال خء ت كخليفخفب واملعترب وك ء  قخل إل   ث إرشخً اجلعفريخت وث قوضب ق  الرسائر 

ت املسلمني ث ال خء ت و ظخهر اليفهخيت اء         وامليفقول ي  قصهخح الس د أء  يديو ألئم 

ممد ب  قسلب األقر بذكر  (2)يديو ألئمت املسلمني وىلد نضميفت صح حت

 .(3)وكذا قوثإل ساميت أساميهب

وىلخل ث اجلواهر )لك  ظخهرن )املوثإل( وظخهر صح ح اب  قسلب أجيخب الصالة يع 

ت ث ال خء ت ب  ث ال خ  قيفهام ذكرهب  بني اليفصوص نفص الم فمقتىض اجلمب  األئم 

ذلك ف هام قعخم إال  أن ءدرة الفتو  طخ وقخ سمعت  ق  اأخ  الش ش وغرين يع االجتلاي 

بدوء  وسو  اليفصوص لأليب ق  الواجب وامليفدوب وءحو ذلك ممخ ال خيفى يميفب 

ق  اجللم يع الوجوب وان كخن الوجوب ث اجلملت ظخهر قخ سمعت  ث قصهخح الس د 

                                                 
 .114، ص3ج :مريتاح الكرامة (1)

 ابب هتيئه االمام للجمعة وخطبته. 422ص 3ج :الكايف (2)

 .1، ح24الوسائل: أبواب صالة اجلمعة ب (3)
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ب واملعترب وغريهخ ب  ربام أستظهر ق  قوضب ق  الرسائر إال  أء  و خيت الش ش واليفخف

 .(1)استظهر قيف  اليفدب حلرص الواجب ث اخلطهت ث أربعت أصيفخف

واحلخص : ا ان قرشوي ت ذكر األسامي لألئمت ورجحخء  بخخلصوص ث خطهت اجلمعت 

ال خالف ف   واخلطهت كام قر يون الركعتني وبميفللت اجللي املقدم يع ركعتي صالة 

اجلمعت فهي أًخ  ث الصالة ق  األذان واإلىلخقت وىلد نضميفت لك  ق  الشهخًات 

ة يع اليفهي بخلتوص ف والصالة يع ال الث وان كخءت بصورة احلمد هلل والصال

ت بوصف اإلقخقت الس ام وأء  ىلد أقر ءدبخم ووجوبخم بذكر األسامي نفص الم ث  األئم 

 صح ح ممد ب  قسلب و مويخم ث قوثإل ساميت وهذا الترشيب اخلخص بذكرهب 

ن ث خطهت اجلمعت يدفب ك ريام ق  االستهعخًات واالشكخل خت التي ذكرهخ أخيت ق  أ

لتوفرت  صورة األذان لو كخءت قتضميفت للشهخًة ال خل ت يع يهد اليفهي 

الدوايي ليفقلاهخ وءحون ممخ ذكر ث استهعخً نضم  األذان للشهخًة ال خل ت كفص  فخن 

هذن االستهعخًات بع يفهخ نت نى ث خطهت صالة اجلمعت ول س ق  وج  ث اجلواب إال  

بسهب يدم استجخبت اليفخس ونقهلاهب لذلك كام ندرجي ت الترشيب وب خن األحكخم ولو 

ث ابالغ أص  الواليت بيفحو يخم لك  املسلمني كام ث واىلعت غدير خب ح ث كخن اليفهي 

  واهلل يعصمك من الناِخيشى مترً امليفخفقني فطم ء  اهلل نعخىل بقولا : 

                                                 

 .114، 3مريتاح الكرامة: ج (1)
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 السرية على عهد رسول اهلل 

بخلرغب ق  كون نرشيب االحكخم وابالغهخ ق  اهلل نعخىل ورسولا  الكريب ندرجي خم ب  

بعهد قعهوً  الغهخ إىل يهد أئمت أه   اله ت إبأن بعض نفخص   األحكخم ن خر 

واملطهري  ق  ولدن أئمت إال   ق  رسول اهلل اذ كامل الدي  بيفصب رسول اهلل لعي 

لشهخًة ال خل ت ث األذان ه  وىلب ث يهد رسول اهلل أء  يطرح السؤال ي  أن نرشيب ا

بالغ  يع يدي أئمت أه  اله ت الذي يمسون الكتخب املكيفون واللوح إء  نب ب خء  وأم أ

املحفوظ الذي  يهد إل هب اليفهي العلب اإللاهي ق  بعدن فخن الذي يسمليي االءتهخن هو 

فص  )حي يع خري العم ( فخن ظخهرن حذف السلطت بعد رسول اهلل يع يهد ال خ  ل

ري التسخحل ب ن  ظخهرن الترصف ث األذان بخليفق صت أو زيخًة الصالة خري ق  اليفوم ن

األذان الذي كخن يع يهد رسول اهلل ىلد ءقص قيف  أقور وزيد ف   أقورام أخر  وهذا 

خ ث التطخول يليد ث احتامل قطروح بدوام ث كون الشهخًة ال خل ت ىلد حص  الت ذي  ط

يالن ييفهخ ث واىلعت الغدير وىلهلاهخ ق  الواىلخئب الس ام قب اإل يهد رسول اهلل 

ْغ َما ُأْنِزَل إَِلْيَك   وأء   (1)وءلول أيت اكامل الدي  ُسوُل َبلِّ َا الرَّ َيا َأُّيه
وهذا قخ يظهر  (2)

بوضوح ق  قصحح اب  أيب يمري ا ال قب ايتضخً قضموء  ونوافق  قب فتخو  الس د 

املرنىض واب  براج ونطخبإل بعض قضموء  قب بعض االحخًيث اليفهويت املرويت ق  ىله  

 الفريقني فهخهيفخ ءقطتخن.

                                                 
 ، املائدة.3آية  (1)

 .67املائدة، آية  (2)
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بعد  األوىل: فتو  ك  ق  الس د املرنىض واب  براج بجواز )ممد ويي خري الهرش(

ىلول )حي يع خري العم ( ث األذان كام أفتى بذلك الس د املرنىض ث املسخئ  

اب  براج بجواز ىلول )آل ممد خري الربيت( قرنني بعد ىلول )حي  (2)وفتو  (1)املهخفخرىل ت

 يع خري العم ( ث األذان واإلىلخقت.

شخر إىل روايتهخ الصدو  ثب أن هخنني الفتويني بيف خهخ العلامن يع املتون الروائ ت التي أ

ث الفق   وىلد أشخر الش ش الطويس ث املهسوط واليفهخيت بوروًهخ، ف ستفخً إىل أن أحد 

قوضعي الشهخًة ال خل ت ث األذان بعد فص  )حي يع خري العم ( قضخفخم إىل املوضب 

ل والذي هو الشهخًة ال خء ت فهضم مت اليفقطت ال خء ت وهي:  األو 

ي  )حي  احلس   ورً ث قصحح  اب  أيب يمري اء  س ل ابخوهي قخ  الثانية:

يع خري العم ( مل نركت ق  األذان ؟ ىلخل: نريد العلت الظخهرة أو الهخ يفت؟ ىللت: 

أريدمهخ أ عخم، فقخل: أقخ العلت الظخهرة فلئال يد  اليفخس اجلهخً انكخالم يع الصالة، 

ً ق  أقر بملك حي يع خري العم  ق  األذان  واقخ الهخ يفت فخن خري العم  الواليت، فخرا

ق  العلت الهخ يفت السهب احلق قي اخلفي  ب حث يل هخ وًيخي إل هخ وقراً ان ال يق

الذي ًفب ال خ  إىل حذفهخ ق  األذان أء  لكي ال يديى إىل الواليت قب أن قت  )حي 

يع خري العم ( ل س ف   لفظ الواليت فال يكون هذا الفص  ًيوة إىل الواليت إال  

ل ممد خري الربيت( أو )ممد ويي خري الهرش( بضم مت قخ ذكر ث اليفقطت ق  وجوً )آ

                                                 

 .256امل ائل املبافارقية: ص (1)

 ، كتاب الصالة ـ طبعة  اعة املدرسني ـ قم.92، ص1املهذب: ج (2)
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وأن هذا الفص  كخن ىلد ىلرأ ب  ث األذان ث بعض األيخم رسول اهلل أو فملة ق  الفملات 

ل وهو )حي يع خري العم (  وح ث ان هذي  الفصلني قملابطخن حذف الفص  األو 

خري الهرش( والذي  لئال يذكر الفص  ال خ  وهو )آل ممد خري الربيت( أو )ممد ويي

كخن يامرس ث بعض االح خن ث يهد رسول اهلل فلكي ال يذكر هذا الفص  ال خ  

ل وطخنني اليفقطتني يتهني سيفد روائي قعترب يع نرشيب الشهخًة ال خل ت قيفذ  حذف األو 

يهد رسول اهلل وان هذن املصححت والروايخت املشخر إل هخ ث اليفقطت االوىل سيفد روائي 

نرشيب الشهخًة ال خل ت وا خ نرشيب ءهوي وهذا قخ نعط   نرصيح الروايت ق  ان  لتخريش

السيفد احلق قي ق  اىلدام ال خ  بحذف )حي يع خري العم ( والدايي االصي لدي  

هو لئال يديى بخلواليت بتوسو حي يع خري العم  ممخ يستللم أن ىله  يهد ال خ  وهو 

نفرسن  يت بتوسو )حي يع خري العم ( وهذا قخكخن يديى للوال يهد رسول اهلل 

ق  أن نرشيب الشهخًة ال خل ت ىلد كخن ث أص  الترشيب االوىل  الروايخت ث اليفقطت األوىل

بخلعلت الهخ يفت يريد ب  الوصف للعلت أي السهب اخلفي الذي  لالذان وان نعهرين 

توهب أن لفظ الهخ   حذا بخل خ  يع أن يقدم يع حذف )حي يع خري العم ( فال ي

هو وصف للمعيفى اخلفي حلي يع خري العم  ألء   بع د ممجوج اذ سؤال الراوي ي  

سهب نرك وحذف )حي يع خري العم ( ق  ىله  السلطت ث األذان ولذلك نرك العلت 

الظخهرة لاهذا الملك واحلذف أي العلت املعليفت يع السطح ق  ىله  السلطت لليفخس وهو 

لطت ال خ  اًيت )لئال يد  اليفخس اجلهخً انكخال يع الصالة( اذ : أن س ىلولا  

املعروف ان حذف )حي يع خري العم ( هي ق  بد  ال خ  فهذن املصححت قيفخًيت 

بوجوب الديخي واحلث يع واليت آل ممد ث األذان ث الترشيب االوا ق  ىله  رسول 

ن املصححت بخإلضخفت إىل إال  أن ال خ  ىلخم بحذف ، ويديب قضمون هذ اهلل 
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الروايخت املشخر إل هخ ث اليفقطت االوىل والتي افتى طخ ك  ق  الس د املرنىض واب  براج 

قخ روان الفريقخن قستف ضخم ي  اليفهي وقخ هو  خءس لفظخم ملضمون هذن الروايخت ث 

لب هذن ذلك سورة اله يفت ان آل ممد خري الربيت وان )ممدام ويل خم خري الهرش( فقوا

األلفخظ واجلم  هي احخًيث ءهويت قرويت ييفد الفريقني وهو يشخك  وجيخءس لفظخم 

)حي يع خري العم ( وهو يني الفص  ال خ  الذي اشخرت إل   روايخت اليفقطت االوىل 

ال س ام وأن ا يت ث سورة اله يفت )ان الذي  آقيفوا ويملوا الصخحلخت اولئك هب خري 

ان العخقت ق  نسم ت يي بخري الربيت فكخءوا يقولون لا  يع يهد روفالحظ قخ  (1)الربيت( 

ث  (2)رسول اهلل جخي خري الربيت وذهب خري الربيت فقد رو  الس و ي ث الدر امليف ور

 ذي  ا يت )ىلخل : وأخرج اب  يسخكر ي  جخبر ب  يهداهلل )ىلخل: كيفخ ييفد اليفهي 

إن هذا وش عت  لاهب الفخئلون يوم  والذي ءفيس ب دن فقخل اليفهي  فخىله  يي 

ةِ الق خقت وءللت:  يَّ َك ُهْم َخْْيُ اْلََبِ
اِت ُأوَلئِ اِِلَ فكخن  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

 ىلخلوا جخي خري الربيت(. إذا أىله  يي  أصحخب اليفهي 

وىلخل الس و ي واخرج اب  يدي واب  يسخكر ي  أيب سع د قرفويخم يي خري الربيت. 

اِت واخرج اب  يدي ي  اب  يهخس )ىلخل: ملخ ءللت:  اِِلَ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

ةِ  يَّ َك ُهْم َخْْيُ اْلََبِ
لعي: هو اءت وش عتك يوم الق خقت  ىلخل رسول اهلل  ُأوَلئِ

أمل  ىلخل: ىلخل ا رسول اهلل  يي  قرض ني واخرج اب  قرًوي  ي  راض ني

                                                 

 .7البينة االية  (1)

 .389، ص6الدر املن ور لل يوطي ج (2)
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ةِ نسمب ىلول اهلل  يَّ َك ُهْم َخْْيُ اْلََبِ
اِت ُأوَلئِ اِِلَ أءت  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

وش عتك وقويدي وقويدكب احلون إذا ج ئت االقب للحسخب نديون غرام 

 .(1)مجلني(

هجريت ث نفسرين جخقب اله خن وىلد حدثيفخ  310ورو  الطربي اب  جرير املتوث سيفت 

َك ُهْم َخْْيُ اب  مح د ىلخل حدثيفخ ي سى ب  فرىلد ي  أيب اجلخروً ي  ممد ب  يي 
ُأوَلئِ

ةِ  يَّ  .(2)فقخل اليفهي )صع اهلل يل   ))والا  (( وسلب( : أءت يخ يي وش عتك(  اْلََبِ

هذن الروايخت ي  نلك املصخًر احلدي  ت ورو   (3)الشوكخ  ث فتح القديروىلد رو  

 هذن الروايخت أيضخم ي  ءفس نلك املصخًر احلدي  ت . (4)ا لويس ث روح املعخ 

خمطوط فقخل )وي   59ورو  اب  حسيفوي  احليففي ث كتخب  )ًر بحر امليفخىلب( ص

اهلل األءصخري ىلخل: ب يفام ءح  بني  داالقخم فخر الدي  الطربي يرفع  إىل جخبر ب  يه

يوقخم ث قسجدن بخملدييفت فذكر بعض الصحخبت فقخل رسول اهلل  يدي رسول اهلل 

ان هلل لواي ق  ءور ويموًن ق  زبرجد خلق  اهلل نعخىل ىله  أن خيلإل السامي بخلفي  

وأءت يخ يي إقخم يخم قكتوب يل   ا ال إلا  إال  اهلل ممد رسول اهلل آل ممد خري الهرش 

 .(5)القوم، فعيفد ذلك ىلخل يي: احلمد هلل الذي هداءخ واكرقيفخ بك ورشفيفخ.... احلديث(

                                                 
 .389، ص6الدر املن ور لل يوطي ج (1)

 .171، ص3سري ن الطربي، ج (2)

 .477، ص5فتح القدير، ج (3)

 .600، ص30روح املعاين ـ لآللوسي، ج (4)

 46. فقد أورده امام احلنابلة امحد بن حنبل الشــيباين املرو ي يف فضــائل الصــمابة ص284، ص4أحقاق احلق، ج (5)
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 تقادم السرية على الشهادة الثالثة

إن ق  أىلدم الشهخًات التخرخي ت يع السرية ث ذكر الشهخًة ال خل ت  املحطة اأُلوىل:

الضهي وهو أحد صحخبت اليفهي  هي قخ ذكرن العخقت ث كتب الملاجب ث نرأت كدير

وأء  ذكرهخ ث نشهد الصالة ح ث صع يع اليفهي ويع الويص بلفظ  األكرم 

مم  كخن يتش ب  الويص وهو ييفه  ي  السرية املوجوًة لد  صحخب  الرسول 

 قعروف ت نضع ف  ألج  ذلك. (1)ويظهر ق  الملاجب املشخر إل هخ ألقري املؤقيفني 

ورو  ممد ب  سل امن الكوث القخيض املتوىف بعد ال الثامئت هجري ىلمري ث كتخب  

ىلخل: )حدثيفخ ممد ب  قيفصور ي  ي امن ب  أيب ش ه  ي   قيفخىلب أقري املؤقيفني 

جرير ي  املغرية ي  سامك ب  سلمت ىلخل: ًخلت يع كدير الضهي حني صل ت الغداة 

 (2) فسمعت  يقول: سالم يع اليفهي والويص(فقخلت ا أقران : اًءوا قيف  فخء  يصي

 فقلت: ال واهلل ال يرا  اهلل يخئدا إل ك(( 

                                                 

 .258إىل ص 249، ص4خمطوط كما حكاه يف احقاق احلق ج

يف ل ــــــــــان امليزان  وابن حجر 220، ص2الرايض النظرة جويف  96وروى حمب الدين الطربي يف ذخائر العقىب ص
ادر فالحظ واخرجه ابن مردويه يف كتابه املناقب وغنها من املصــــــــــــ 175، ص1، ج78، ص6، ج166، ص3ج

 احقاق احلق.

 الحظ التذييل ال ال  يف خامتة الريصل ايول. (1)

رواه كل من العقيلي وابن حجر يف سر ة سصــــــــــــــميح ا مودي واحلدي   386مناقب االمام علي امن املؤمنني ص (2)
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ب  ان هيفخك روايخت أخر  نعد  أىلدم ق  ذلك ي  أخيت ك رية ق  الصحخبت وهي قخ 

وهو قخ روان بسيفد قتص  إىل اب   رو  ي  اب  يهخس ث يدة روايخت ي  اليفهي 

كرهخ ث الفص  ال خ  ث الطوائف الروائ ت العخقت وس  ال ذ( 1) يهخس ي  اليفهي 

الطخئفت األوىل ح ث ىلرن ف هخ الشهخًات ال الث وىلريب قيف  قخ روان الصدو  ي  اب  

وي  االصهل ب  ءهخنت ي  أقري املؤقيفني ا واألصهل ق   (2)يهخس بسيفد قتص  ي  اليفهي

الصحخبت والتخبعني وكذلك قخ أوائ  التخبعني ا وهذا قخ يدل  يع أن السرية قتقخًقت ث 

 (3)روان الفض  ب  شخذان ي  األيمش ي  جخبر ي   خهد ي  يهداهلل ب  العهخس

وست ال ث الفص  ال خ  ث الطخئفت االوىل ق   وائف الروايخت العخقت وكذلك قخ روان 

 (5)وكذلك رو  ييف  الفض  ب  شخذان (4)اهلل ب  قسعوً الفض  ب  شخذان ي  يهد

 حديث املعراج ق  اىلملان الشهخًات ال الث.

حرن يع اىلملان الشهخًات  ف ظهر ق  هذن الروايخت وغريهخ أن اليفهي  أقول:

ال الث ث يدة قوا   لدفب املسلمني يع االيت خً يع ذكر الشهخًة ال خل ت كلام ذكروا 

قيفهخ األذان وىلد الشهخًنني وجعلاهخ شعخرام لاهب ث ك  املوا   والشعخئر العهخًيت و

                                                 
 .486ص 4كدير الضيب من كتاب الضعرياء ول ان امليزان ج

 .318، ص38، البمار ج93الريضائل البن شاذان ص (1)

 .10، ح4، ح282ـ  279سوحيد الصدوق ص (2)

 .323، ص1، اخلصال للصدوق، ج83الريضائل البن شاذان ص (3)

 .152الريضائل البن شاذان ص (4)

 .153الريضائل البن شاذان ص (5)
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ي  أبو الطف   يخقر ب  واثلت اىلملان الشهخًات  (1)رو  الصدو  بإسيفخًن ث كام الدي 

ال الث وهيفخك روايخت أخر  ث الفص  ال خ  رواهخ الطربا  واحلخفظ اب  يسخكر 

اهلل األءصخري وأيب  والس و ي واب  يدي وغريهب ي  أءس ب  قخلك وجخبر ب  يهد

رسول وغريهب ق  الصحخبت ث اىلملان الشهخًات ال الث وكلاهخ ق  احلمراي خخًم ال

 .(2)كتب وقصخًر العخقت

قخ يظهر ق  سرية الطخله ني ث حلب والشخم وقرص ق  الت ذي   املحطة الثانية:

بخلشهخًة ال خل ت ييفدقخ نسلموا سدة احلكب ث أواخر القرن ال خلث الاهجري وأوائ  

 هذن اليفصوص التخرخي ت. القرن الرابب و والا  وال ك

ا قخ ذكرن اب  العديب ث كتخب  بغ ت الطلب ث نخريش حلب رو  بسيفدن ي  أيب بكر  1

الصوا أء  ملخ أجلس أمحد ب  يهد اهلل )وهو اخلخرج بخلشخم ث أيخم املكتفي بخهلل وكخن 

 ييفتمي إىل الطخله ني وهو املعروف بصخحب اخلخل وىلت  بخلدكت ث سيفت إحد  ونسعني

هجري ىلمري(( يع سدة احلكب سخر أمحد ب  يهد اهلل إىل محص وًيي  291وقخئتني )

لا  طخ وبكورهخ وأقرهب ب ن يصلوا اجلمعت أربب ركعخت وان خيطهوا بعد الظهر ويكون 

أذا ب أشهد أن ممدام رسول اهلل، أشهد أن يل خم وا املؤقيفني، حي يع خري العم  

تب يل هخ )الاهخًي املهدي ال الا  إال  اهلل ممد رسول و ب الدراهب والدءخءري وك

                                                 

 .3، ح296ـ  294كمال الدين ص  (1)

 .493ـ  468، ص16ملمقات احقاق احلق ج (2)
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اهلل جخي احلإل وزهإل الهخ   إن الهخ   كخن زهوىلخ ويع اجلخءب ا خر ىل  ال اسئلكب 

 .(1)يل   أجرام إال  املوًة ث القربى(

ا قخ ذكرن أبو يهد اهلل ممد ب  يي ب  محخً ث كتخب  )أخهخر قلوك بيفي يه د( ث نرأت  2

هجريت ىلمريت( قؤسس الدولت العه ديت  322املتوىف سيفت ) (2)يه د اهلل أب  ممد الطخلهي

ث قرص ىلخل )وكخن ممخ أحدث يه د اهلل أن ىلطب صالة الملاويح ث شهر رقضخن وأقر 

بخلص خم يوقني ىلهلا  وىليفت ىله  صالة اجلمعت ىله  الركو  وجهر بخلهسملت ث الصالة 

لصهح )الصالة خري ق  اليفوم( وزاً ))حي يع خري املكتوبت واسقو ق  أذان ا

العم ((، ))ممد ويي خري الهرش(( وءص األذان  ول قدة بيفي يه د بعد التكهري 

والتشهدي : حي يع الصالة، حي يع الفالح قرنني، حي  يع خري العم  ممد ويي 

 .(3)خري الهرش قرنني ال إلا  إال  اهلل قرة(

 384اَلتوىف لتيفوخي )أيب يي احلس  ب  أيب القخسب التيفوخي )ا قخ روان القخيض ا 3

ها( ىلخل: سمعت رجالم ق  356) ( ي  أيب الفرج االصفهخ  املتوىف سيفتهجرية قمرية

القطع ت يؤذن: اهلل أكرب، أشهُد ان ال إلا  إال  اهلل أشهد أن ممدام رسول اهلل، أشهد أن 

                                                 

 .944، ص2بغية الطلب يف أخبار حلب: ج (1)

وهو عبيد هللا بن حممد بن احل ــــــــــــــني بن حممد بن اباعيل بن جعرير بن حممد بن علي بن أيب طالب كما ذكر يف  (2)
وسويف يوم االثنني الرابع عشــــر من شــــهر ربيع ايول ســــنة ثالوائة واثنان وعشــــرون  (هجرية 260)ن ــــبه وولد ســــنة 

 .49ص 1كما جاء يف اخبار ملوك بت عبيد ج  (هجرية قمرية 322)

 .50ص 1أخبار ملوك بت عبيد ج (3)
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أبى فقد كفر وق  ريض فقد شكر، حي يع  يل خم وا اهلل ممد ويي خري الهرش فم 

 .(1)الصالة، حي يع الفالح، حي يع خري العم ، اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إلا  إال  اهلل(

ل ق   ىلخل ث األذان بخلل   ))ممد  4 ا ىلخل املقريلي ث )املوايظ وااليتهخر(: ))... وأو 

خل اشكيفه ، وهو اسب أيجمي ويي  خري الهرش(( احلسني املعروف كخب  شكيفه ، ويق

قعيفخن: الكر ، وهو: يي ب  ممد ب  يي ب  إسامي   ب  احلسني ب  زيد ب  احلس  

ل ن ذييف  بذلك ث أيخم س ف الدولت ب  محدان بحلب ث  ب  يي  ب  أيب  خلب، وكخن أو 

(، ىلخلا  الرشيف ممد ب  أسعد هجرية قمرية 347سيفت سهب وأربعني وثالثامئت )

  اليفسخبت ومل يلل األذان بحلب يلاً ف   )حي يع خري العم ، ممد ويي خري اجلوبخ

خم ءور الدي  مموً(  .(2)الهرش(( إىل أي 

( ستت ومخسني وثالثامئت ث قرص، ىلخل: )ملخ 356ا قخ ذكرن املقريلي ث حواًث سيفت ) 5

ذهب الش عت، القخئد لعسخكر املعل لدي  اهلل وىلد بيفى القخهرة وأظهر ق (3)ًخ  جوهر

واذن ث أ ب املسخجد اجلخقعت با))حي يع خري العم (( وأيل  بتفص   يي ب  أيب 

                                                 
 .133ص 2نشوار ا اضرة للتنوخي ج (1)

 (يف ذكر اخلطب واآلاثراملواعظ واالعتبار ) 272ـ  271ص 2خطط املقريزي ج (2)

وهو جوهر الصـــــــــيقلي والقائد أبو احل ـــــــــن واملعروف ابلكاسب الرومي كان من موا. املعز بن املنصـــــــــور.... وفيات  (3)
 وهو الذي فتح مصر للدولة الرياطمية. 375ص 1ايعيان البن خلكان ج
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احلس  واحلسني وفخ مت اللهراي رضوان   خلب يع غرين وجهر بخلصالة يل   ويي

 .(1)اهلل يل هب.....(

لت وذكر أب  العديب ث كتخب  زبدة احللب ق  نخريش حلب ىلخل: )واستقر  أقر سعد الدو

ً احلله ون يامرة املسجد اجلخقب بحلب، وزاًوا ث يامرة األسوار ث (2)بحلب  ، وجد 

ها( وغري  سعٌد األذان بحلب وزاً ف   ))حي يع 367سيفت سهب وستني وثالثامئت )

 .(3)خري العم  وممد ويي خري الهرش((

 ث )ال واىل ت والرضب ث نخريش حلب(( ءظري ذلك. (4)وذكر أبو الفداي 

ا وىلخل ءخرص خرسو ث كتخب  )سفر ءخق ( ىلخل ث ييفوان ال امقت التي زارهخ أثر قدن  6

هجريت ىلمريت ىلخل: إن أقراحهخ يلويون قيفذ القديب ومل ييفتل   433سخبقت ذكرهخ سيفت 

أحد الواليت قيفهب إذ ل س ث جوارهب سلطخن أو قلك ىلخهر وهؤالي العلويون ذو 

ئت فخرس وقذهههب الليديت وهب يقولون ث اإلىلخقت ممد شوكت فلدهيب ثالثامئت أو أربعام

                                                 
ادر أخرى ما هو قريب من ذلك ، وذكرت مصـــــــ340ص 2املواعظ واالعتبار يف ذكر اخلطب واآلاثر للمقريزي: ج (1)

ـــــــــــ الذهيب. ص 316ص 2م ل العرب يف خرب من غرب ج ـــــــــــ  375ص 1وم ل الوفيان البن خلكان ج 86ـ /  386ـ
 .85ص 1، وكتاب أخبار ملوك بت عبيد ج197ص 14واملنتظم البن اجلو ي يف اتريا ايمم وامللوك ج

 م.991م إىل 892شرية واليت بدأت من سنة وهو من ملوك الدولة احلمدانية وهم من الشيعة االثىن ع (2)

 .160ـ  159ص 1 بدة احللب من اتريا حلب البن العدمي ج (3)

 .134اليواقيت والضرب يف اتريا حلب ص (4)
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ويي خري الهرش وحي يع خري العم  وىل   إن سكخن هذن املدييفت رشيف ت خخضعون 

 .(1)لالرشاف......(

ا قخ ذكرن املؤرخون ق  حواًث ك رية ث أواخر القرن الرابب وأوائ  القرن اخلخقس  7

عت وق  قظخهر نلك اخلالفخت احلخصلت بني ث بغداً بني سيفت أخيت اخلالفت والش 

الطرفني الت ذي  بحي يع خري العم  بخألذان ق  ىله  الش عت وبخلصالة خري ق  اليفوم 

ث اذان سيفت اجلاميت واخلالفت وبخلكتخبت يي أبواب املسخجد والدور والدروب ممد 

 .(2)ويي خري الهرش فالحظ املصخًر التخرخي ت ث ذلك

 

                                                 
 .142ـ  141سريرانمه ـ انصر خ رو ـ ص (1)

ــ.ق والبداية والنهاية ـــ ابن 450هـــ.ق إىل سنة  362، من سنة 9، ج8الكامل يف التاريا ج (2) ك ن، اتريا اخللرياء   هـ
لل ــــــيوطي، ال ــــــنة احللبية، اتريا أيب الريداء، املنتظم البن اجلو ي، النجوم الزاهرة، الشــــــذرات البن عماد احلنبلي، 

هجرية قمرية كالذي مر يف اإلشــارة إليه يف كتابه نشــوار ا اضــرة  356ومن ابب النموذج الحظ ما وقع قبل ســنة 
هجرية قمرية الحظ  442هجرية قمرية و 441 الريرج االصــــــــريهاين وكذلك ســــــــنة برواية القاضــــــــي التنوخي عن أيب

هجرية قمرية الحظ املصــــــــــــــادر  443الكامل يف التاريا واملنتظم واتريا أيب الريداء والنجوم الزاهرة وكذلك ســــــــــــــنة 
بغداد هجرية قمرية وهي ال نة اليت سرك فيها الشيا  448هجرية وسنة  445هجرية،  444ال ابقة وكذلك سنة 

هــــــــــــــــــ ق وموقف 450وهاجر إىل النجف ب ــــبب سلك الريتنة والحظ البداية والنهاية وال ــــنة احللبية وكذلك ســــنة 
 وهناية ايرب يف فنون ايدب واتريا بغداد للخطيب البغدادي.  (*)الب اسني

هجرية  320ن ســــنة الب ــــاســــني: وهو قائد سركي ايصــــل كان من هاليك بت بويه وقد حكم آل بويه م (*)
 هجرية قمرية. 334 هجرية قمرية جنوب إيران والعراق واما بغداد فقد حكموها من سنة 448قمرية إىل سنة 
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 الثانية حتليل احملطة

ويظهر ممخ قر أن الت ذي  بذكر الشهخًة ال خل ت ث فصول األذان ىلد وىلب ث محص وقرص 

الش ش الصدو  وأن ث بغداً والعرا  كخءت الصداقخت قشتدة  (1)وبغداً ىله  والًة

ومتدن بني الش عت وسيفت أخيت اخلالفت يع الشعخئر املذهه ت بخخصت األذان وخطب 

اجلمعت وىلد كخءت الدولت العه ديت والفخ م ت ث قرص والشخم نرفب ث أذا خ كذلك 

امل العرا  والشخم والتي كخءت الشهخًة ال خل ت كام قر وكذلك ًولت احلمداء ني ث ش

اوائ  القرن الرابب وكذا الدولت الهوهي ت ث جيفوب إيران والعرا  وبغداً، ف ظهر ق  

ذلك أن بلدان الش عت وًولاهب كخءت سريهتب يع الت ذي  بخلشهخًة ال خل ت ث الغ هت 

الصغر  و وال القرن الرابب واخلخقس. ث فصول األذان يع ءفس الدرجت ق  

ًهب ونق  دهب بخلت ذي  بفص  )حي يع خري العم (ن وكخن املصخًقخت ث بغداً  (2)شد 

بني الش عت وسيفت أخيت اخلالفت يع ك  ق  الفصلني ث األذان ممخ يدل   مو  ذلك 

يع أن كال الفصلني يع ًرجت واحدة ق  ال هوت واالرنكخز املترشيي لدهيب، وس  ال 

بني حي يع خري العم  والشهخًة ال خل ت كام قر  ث قصحح ث الفص  األول ب خن الصلت 

                                                 

هجرية قمري حي  كانت  381) هجرية قمرية ين وفاسه يف ثالوائة وواحد ووانني 305ولد الصـــــــدوق يف حدود  (1)
هجرية قمرية أما الدولة العبيدية يف مصر فقد كانت من  355وفاسه يف العشر ال امن من عمره وقد ورد بغداد سنة 

هجرية قمري واست بعدهم  322من سنة  (60)هجرية قمرية وأما الدولة احلمدانية فقد استمرت ستني سنة  301
هجرية قمري ويف أفريقيا من  356دولة الرياطمية فقد بدأت يف مصــــــــــر من ســــــــــنة الدولة الرياطمية يف حلب واما ال

 هجري قمري.  567هجرية قمري إىل سنة  297سنة 

رصــــــد فيه  (ايذان بني ايصــــــالة والتمريف)ويف هذا اجملال قد ألف البماثة املتتبع ال ــــــيد علي الشــــــهرســــــتاين كتاابت  (2)
 الت ل ل الزمت ل نة الشيعة يف رفع ايذان حبى على خن العمل.
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)واقخ الهخ يفت فخن خري العم  الواليت، ف راً ق  أقر  ث ىلولا   (1)ممد ب  أيب يمري

بملك حي يع خري العم  ق  األذان أن ال يقب حث يل هخ وًيخٌي إل هخ( وس  ال قخ لا  

رنكخز لد  املترشيت ييفهغي ًراست صلت أيضخم، وث ظ  أجواي هذن السرية وهو اال

 وائف الروايخت التي أشخر لاهخ الصدو  ث الفق   ث الشهخًة ال خل ت، وحق قت قوىلف 

الصدو  قيفهخ الس ام وان الصدو  لا  صلٌت وث قت بآل بوي ، وكذلك احلخل ث فتو  

الش عت ث الس د املرنىض ث الشهخًة ال خل ت والتي هي بعني الص غت املتداولت ث يم  

هذن الهقخ  )ممد ويي خري الهرش(، وكذلك فتو  الش ش الطويس الس ام وأن الش ش 

الطويس كخن شخهدام للمصخًقخت التي حصلت بني الطرفني يع األذان وغرين ق  

شعخئر املذهب والتي بسهههخ هخجر الش ش إىل اليفجف األرشف فالبد ق  نفسري فتوان 

وىلت الفعي املعخ  ق  ىله  الش عت، وهكذا احلخل ث إىل ذلك ال ةبيفحو نكون ءخظر

 فتو  أب  براج وغريهب ق  ايالم الطخئفت.

  

                                                 

 .16، ح19الوسائل أبواب ايذان واإلقامة ابب  (1)
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 :املحطة الثالثة 

أن سرية ألت ق  الش عت ث زقخء  كخءوا يؤذءون ( 1)ىلد أنضح ممخ قر ق  يهخرة الصدو 

الظخهر ق  بخلشهخًة ال خل ت ث األذان واإلىلخقت ويامرسون العم  ث هذن الروايخت ب  

يهخرن  ويهخرة الش ش الطويس أن هذن الروايخت و وائفهخ قتلقخة ق  أصول 

األصحخب فهي املتداولت روايت ويمالم ث الطهقخت السخبقت زقيفخم يع الصدو  وق  ثب 

وصف الصدو  سلسلت رواهتخ ب  ب قتهمون بخلتفويض ومل يصف نلك الروايخت 

خ يعلز انصخل أسخء دهخ وان مل يذكر اسخء دهخ بخ خ ققطويت أو قرسلت أو قرفويت مم

وحذفهخ ث يهخرة الفق   ف ظهر ق  ذلك أن املامرست العمل ت للشهخًة ال خل ت قتقخًقت 

 .(2)يع يرص الصدو  وق لاهخ يهخرة الش ش الطويس

هذا قضخفخم إىل قخ نقدم ث املحطت ال خء ت ق  اثهخت أن الت ذي  بخلشهخًة ال خل ت كخن ق  

  الش عت ث بغداً وآل بوي  وكذلك احلمداء ون ث حلب وشامل العرا  فضالم ي  يم

يم  الطخله ني ق  العه دي  والفخ م ني ث الشخم وقرص وغرب أفريق خ ىله  وث زقخن 

 .الصدو  

                                                 
 .1ما ال حيضره الريقيه: ج (1)

ري بن أيب حيحمل بن أيب دارم ا د  قال: أبو بكر  (2) وذكر الذهيب يف ميزان االعتدال يف سر ة أمحد بن حممد ال ــــــــــــــّ
ــــــــــــــــ357)فضـــي الكذب مات يف أّول ســـنة ســـبعة وو ـــني وو ـــني وثالوائة الرا مث حكى عن ابن محاد الكويف  (هـ

احلافظ أنه قال فيه: كان م ـــــتقيمات عامة دهره مث كان يف آخر أايمه أك ر ما يقرء عليه امل الب وقد حضـــــرت ورجل 
يقرأ عليه أن عمر رفس فاطمة فأســـقطت ا  ـــن.... مث أنه حني أذن الناس ذذا ايذان ا د  وضـــع حدي ات متنه 

، 1ميزان االعتدال ج (ط مبغضــــــــــــــي آل حممد ووافقته عليه.... وحيتجون به يف ايذانخترج انر من قعر عدن سلتق)
 .139ص
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  :املحطة الرابعة 

ح ث س ل السخئ  ق  قدييفت ( 1)قخ يظهر ق  قسخئ  الس د املرنىض )املهخفخرىل خت(

خرىلي )وهي قدييفت كهرية ييفد إي  ق  بالً اجلليرة التي هي ال وم ق  ىلريهت املوص  قهخف

ث العرا ( ي  وجوب الشهخًة ال خل ت ث األذان وهو ييفه  ي  قفروغ ت الت ذي  طخ 

ييفد أه  قيفطقت  ق  الش عت وممخرستهب لاهخ ووضوح قرشوي تهخ لدهيب وإءام سؤالا  

خيفى ان الصدو  ُيعد ق  قشخيش الس د املرنىض وىلب ي  يليمت ذلك وللوق  وال 

بخلروايت إال  أن الصدو  حكى ي  وجوً السرية ث بلدان فخرس واملرنىض حكى ي  

ً السرية ث بلدان العرا  ومهخ ث أوائ  الغ هت الكرب  فضالم يام ءههيفخ يل   أن هذن  وجو

 للطهقخت املتقدقت.الروايخت ًالت يع وجوً السرية لد  أصحخب األصول الروائ ت 

وأيضخم يظهر ق  كالم اب  اجليف د ح ث ىلخل )روي ي  سه  ب  حيف ف ويهد اهلل ب  

يمر والهخىلر والصخً  ا ب كخءوا يؤذءون با)حي يع خري العم ( وث حديث اب  يمر 

 أء  سمب أبخ مذورة ييفخًي با)حي يع خري العم ( ث أذاء  ييفد رسول اهلل 

سول ويل   العم  بطربستخن وال م  والكوفت وءواح هخ وبعض ويل   شخهدءخ آل الر

 .(2)بغداً(

                                                 

 .257املبافارقيات: ص (1)

 .طبعة مؤس ة أهل البيت  214ص 3الذكرى: ج (2)
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ا وهو يدل يع اختالف املسلمني بحسب الهلدان ث صورة فصول األذان  أقول:

اليفخش  ق  اختالف املذاهب كام يشري ىلول الصدو  ث الفق   اىل وجوً السرية ييفد 

 بعض الطخئفت اإلقخق ت يع الت ذي  بخلشهخًة ال خل ت.

  الش عت وق  ثب ىلخل املجليس األول ث روضت املتقني ث ذي  كالم الصدو  )إن يم

 .(1)( كخن يل   ث ىلديب اللقخن وحدي 

ب  إن ممخ نقدم ا ث املحطت ال خء ت نهني أن إرصار الش عت ث الهلدان املختلفت كهغداً 

وشامل العرا  وحلب وقرص ق  الت ذي  بخلشهخًة ال خل ت الس ام طذن الص غت )ممد 

ن الدولت احلمداء ت ث شامل ويي خري الهرش( وكتخبتهخ يع أبواب وجدران املسخجد وا

العرا  وحلب ىلد كخءت نؤذن طذن الص غت ق  الشهخًة ال خل ت كام قر ا يرنسب ق  ذلك 

بوضوح أنَّ هذا السخئ  املستفتي للس د املرنىض ق  قدييفت شامل ت ث العرا  ي  كون 

ث هذن الص غت ث األذان واجهت أو غري واجهت فخرغخم ي  قرشوي تهخ يعلز قخ نكرر 

املصخًر التخرخي ت املتعدًة ق  رفب احلمداء ني شعخر األذان طذن الص غت ق  الشهخًة 

ال خل ت والتي قر ذكرهخ ث اليفصوص التخرخي ت ي  سريهتب، وهذن الفتو  ق  الس د 

املرنىض بقولا  ))لو ىلصد اجللئ ت(( ث الشإل ال خ  ق  فتوان أء  )ال يشي يل  ( هو 

ش عت ث شامل العرا  وبغداً وقرص وحلب وأفريق خ وكذلك إقضخي وًيب لسرية ال

جيفوب إيران ممخ كخن حتت س طرة آل بوي  وكذلك فتو  أب  براج، الس ام وأن أب  

براج ىلد هخجر ق  بغداً إىل الشخم ف ظهر ق  فتوان أيضخ قد  قسخءدة يم  الش عت ث 

وي ذلك يتهني أن فتو  الش ش هذن الهلدان لتقرير املرشوي ت لاهب ف ام يامرسون، ويع ض

                                                 
 طبعة قم ـ املطبعة العلمية. 246ص 2روضة املتقني: ج (1)
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الطويس ث اليفهخيت واملهسوط ح ث ءفى األثب يم  ي ال طخ بقصد اجللئ ت يمالم 

بطوائف الروايخت التي وصفهخ بخلشذوذ، هذن الفتو  نسويل بخملرشوي ت ق  الش ش 

 لعم  الطخئفت ث زقخء .

 :املحطة اخلامسة 

سخفرءخ اىل قدييفت القط ف ك ء  نصغري  ث رحلت  ح ث ىلخل: )ثب (1)قخ ذكرن اب  بطو ت

ىلطف وهي قدييفت كهرية حسيفت ذات ءخ  ك ري نسكيفهخ  وائف العرب وهب رافض ت 

غالة يظهرون الرفض جهخرام ال خيخفون أحدام ويقول قؤذ ب ث أذاء  بعد الشهخًنني 

كهرية )أشهد أن يل خم وا اهلل( ويليد بعد احل علتني حي يع خري العم  ويليد بعد الت

 .(2)األخرية ممد ويي خري الهرش ق  خخلفهام فقد كفر(

وهذن املحطت نكشف أيضخم ي  سرية الش عت ث قكخن آخر وهو القط ف ق  ممخرستهب 

 للت ذي  بخلشهخًة ال خل ت وب حد الص ل التي رواهخ الصدو  ث الفق  .

  

                                                 

 ( رحاله وعامل جغرايف.779ـ  703الطنجي )وهو أبو عبدهللا حممد بن عبدهللا بن حممد بن إبراهيم  (1)

 .305، ص1رحلة ابن بطوطة: ج (2)
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 عناوين طوائف الروايات

جيدر اإلشخرة إىل وجوً  وائف ق  الروايخت العديدة التي مل يستدل طخ ق  ىلهُ  يع 

 ذلك وهي يع ءمطني ث الداللت. 

قخ هو وارً ث بخب الصالة أو األذان ونعد ًاللتهخ بخخلصوص واملطخبقت أو  منها:

 بميفللت ذلك.

ر  أو االيتقخًيت قخ هو وارً ث غري بخب الصالة ق  األبواب العهخًيت األخ ومنها:

الدالت بيفحو اإليامي واالشخرة أو غريمهخ ق  أءحخي الداللت االلتلاق ت يع املطلوب ولو 

بيفحو العموم فهي ذات ًاللت ىلريهت املرقى ق  املطلوب وس  ال ث الفصول الالحقت 

الوجون الفيف ت الفقه ت ث ًاللتهخ، وق  ضم  اليفمو ال خ  أيضخ روايخت ك رية 

ًالت يع استحهخب االىلملان قطلقخم ث األذان وغرين بني الشهخًة ال خل ت قستف ضت 

والشهخًنني، ب  نكرارهخ بتكرارمهخ، أي أن قب الهيفخي يع خروجهخ ق  األذان 

واستحهخب ذكرهخ بعد الشهخًنني ق  بخب االستحهخب املطلإل يمك  استخراج 

املطلإل أي إن خ خ قكررام، استحهخب إن خ خ بصورة وشك  فصول األذان بخالستحهخب 

وس  ال حتل   املغل  والغرن ق  وروً جب  غفري قستف ض ق  الروايخت احلخك ت 

الىلملان الشهخًات ال الث ث قوا   رشيفت يديدة ث ءش ة التكوي  واخللقت وبخب 

الترشيب وأن لهخب  هو است خرة احلث  يع االىلملان بني الشهخًات ال الث بلسخن وًاللت 

 يت.اشخر

 وال ك نعداً و وائف اليفمو األول
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 :النمط األّول: وفيأ عدة طوائف 

 ا روايخت الصدو  اخلخصت التي ذكر قتو خ األّوىل:

قخ ورً ث نطخبإل التشهد ث الصالة قب التشهد ث األذان بضم مت روايخت  الثانية:

 التشهد املتضميفت للشهخًة ال خل ت.

ا روايخت ذكر أسامئهب ث الصالة وا خ ق  أذكخرهخ اخلخصت التي أفتى  الثالثة:

 بمضمو خ العالقت ث امليفتهى.

 ا الروايخت الوارًة ث ذكر اسامئهب ث القيفوت. الرابعة:

 ا الروايخت الوارًة ث ذكر اسامئهب ث خطهت اجلمعت. اخلامسة:

 التسل ب.ا الروايخت الوارًة ث ذكرهخ ث التشهد و السادسة:

ا الروايخت الوارًة ث نفسري خري العم  بخلشهخًة ال خل ت وان ذكر هذا  السابعة:

الفص  ق  األذان بم خبت ذكر الشهخًة ال خل ت واء  لسخن كيفخئي ييفهخ وق  ثب حذفت 

 العخقت.ييفد 

 ا قخ ورً ث نفسري األذان اء  ءداي ل سالم واإليامن قعخم. الثامنة:

 ث جواز الديخي والذكر قخ بني األذان واإلىلخقت. ا قخ ورً التاسعة:

ا قخ ورً ث ذكر الشهخًات ال الث ث ًيخي التوج  بعد نكهرية اإلحرام أو  العاشرة:

 بعد اإلىلخقت.
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 النمط الثاي: وفيأ عدة طوائف 

ألت ق  الروايخت الدالت بخليفصوص ت والرصاحت يع استحهخب التالزم  األوىل:

 والتقخرب بني الشهخًات ال الث قطلقخم.

 ألت ق  الروايخت ورًت ث الشهخًة ال خل ت قب الشهخًنني ث الليخرات. الثانية:

ً ث ققخرءت الشهخًة ال خل ت قب الشهخًنني ث نلقني امل ت ويرن الدي الثالثة:   .قخ ور

قخ ورً ث ءداي املالئكت ث  هقخت الساموات بخلشهخًات ال الث ث أوىلخت  الرابعة:

 األذان.

 قخ ورً ث ألت ق  الروايخت ث نفسري القول الصخً  بخلشهخًات ال الث. اخلامسة:

ت بخلشهخًات ال الث ييفد  السادسة: قخ ورً ث ألت ق  الروايخت بخىلرار األئم 

 والًهتب. 

خ ورً ق  الروايخت املستف ضت ث ق  خ  األءه خي والرس  ق  أخذ ق السابعة:

 الشهخًات ال الث يل هب.

 . قخ ورً ق  أن ذكرهب ق  ذكر اهلل  الثامنة:

 .قخ ورً ق  أن الصالة يل هب كه ئت التكهري والتسه ح التاسعة:
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 منشأ إعراض الصدوق ومجلة من القدماء

ايران الصدو  وألت ق  القدقخي ي  نلك البد ق  التيفه   إىل اختالف قيفش  

الروايخت اخلخصت الوارًة ث الشهخًة ال خل ت ث األذان واإلىلخقت وإن كخءت هيفخك جهت 

اشملاك أيضخم، وهي ًيو  قعخرضت هذن الروايخت اخلخصت املتضميفت للشهخًة ال خل ت 

ة كل ب جلملت  وائف أخر  اخلخل ت ييفهخ ث قوارً األذان كصح حت زرارن وقعترب

األسدي وغريهخ، إال  أن االختالف ث امليفش  أيضخم قوجوً، ح ث أن الصدو  بيفى يع 

األسملابت ث أسخء د نلك الروايخت كام س  ال قفصالم، ب يفام ذهب الش ش الطويس وحي ى 

ب  سع د والعالقت والشه د وغريهب إىل اخلدشت ف هخ ق  جهت املعخرضت ويدم يم  

خ بخلشذوذ وق  ثب فتوىلفهب ف هخ ق  ءخح ت املضمون وًوايي األصحخب طخ فوصفوه

جهت اله خن ال ق  ءخح ت الصدور واسخء د نلك الروايخت كام س  ال ءق  كلامهتب 

قفصالم، هذا قب أن ألت ق  القدقخي كخلس د املرنىض واب  براج وغريمهخ ىلد يملوا 

ويس ىلد أفتى بخجلواز بمقتىض طذن الروايخت اخلخصت ث اجلملت، ب  س  ال أن الش ش الط

نلك الروايخت وك ف ت استظهخر ذلك ق  يهخرن  ث املهسوط واليفهخيت وان حصلت 

الغفلت ي  قراًن ييفد املت خري ، ب  س  ال أن الصدو  ىلد يدل يام ذكرن ث الفق   ث 

كته  األخر  كام س  ال االستشهخً بعهخئرن األخر  يع ذلك، وس  ال أن يمدة 

ت خري  وقت خري املت خري  ي  نلك الروايخت وغريهخ ق  الطوائف التي إيران امل

ً وقوىلف  لاهخ ءحو ًاللت يع الشهخًة ال خل ت ث األذان هو الغفلت ث استظهخر حق قت قرا

 القدقخي ق  نلك الروايخت.
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 الشهادة الثالثة سبب اإلميان وشرط األذان

بخلشهخًة ال خل ت ل س خطورن  وأمه ت  ث  إن قخ جيدر بخلتيفه   واإلشخرة إل   أن التشهد

كقول ق خوذ ك حد األيامل التي  أيالدي  قيفحرصةم ث جلئ ت  ث األذان كعم  يهخًي 

هي ق  فرو  الدي . ب  إن قكم  قوىلع ت  كقول هو ث كوء  سههخم لتحق إل اإليامن كام 

بخألركخن كام هو  هو ققتىض نعريف  أء  )االيتقخً بخجليفخن واإلىلرار بخللسخن والعم 

احلخل ث التشهد بخلشهخًنني كقول قوجب للدخول ث اإلسالم وقفتخح للولوج ث 

ٌ لهيفخي األيامن وهو قراً املشهور  الدي  فكذلك ىلول الشهخًة ال خل ت قفتخح وأٌس ركني 

ث نعهريهب )ث فصول األذان( )أ خ ق  أحكخم األيامن بال خالف ملقتىض املذهب 

ق  أيظب أحكخق  كقول يتشهد طخ املكلف ث ح خن  ويقرب  كام يتشهد احلإل( ب  هي 

بخلشهخًنني للدخول ث اإلسالم بغض اليفظر ي  األذان واإلىلخقت، وإذا انضح ذلك كام 

هو قدلول األًلت القرآء ت والروايخت املتوانرة، ف تهني أن حتقإل األيامن قتوىلف يع 

 غهخ، وح ث أن األيامن رشط ث صحت التلفظ بخلشهخًة ال خل ت ب ي ص غت ق  ص

العهخًات كام ذهب إل   املشهور امليفصور أو رشط ىلهول كام احتملا  ألٌت ق  الفقهخي 

وان مل يهيفوا يل   ث الفتو ، فخء  يع كال القولني ييفتج ق  هذن القخيدة الرشي ت ان 

قر يع القول الشهخًة ال خل ت رشط وضعي ث األذان واإلىلخقت، كعم  يهخًي غخيت األ

األول رشط وضعي للوقي ث صحت األذان واإلىلخقت ويع القول ال خ  رشط وضعي 

كاما ف هام وب خن ذلك قلخصخم ا وس  ال بسو جهخت الهحث ف   الحقخم أء  يع ىلول 

املشهور اإليامن رشط ث صحت األيامل الس ام العهخًات وقيفهخ األذان واإلىلخقت 

ة إىل أن اإليامن البد ث حتقق  ق  اإلىلرار بخللسخن وهو القول والصالة وىلد قرت اإلشخر

 .أيضخم بخلشهخًة ال خل ت فال مخلت يكون سهب اإليامن رش خم ث صحت األيامل والعهخًات 
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وأقخ يع القول ب ن اإليامن رشط ث ىلهول األيامل والعهخًات فال مخلت يكون اإليامن 

قالك  ملصلحت  وفخئدن  املرجوة وثواب  األخروي،  رش خم كامل خم ث العم  ل ملنب يل  

س كون األيامن ًخ الم ث كامل العم  وأك ر قالئمت ث صحت ، وهذا هو قعيفى  أي

الرشط املستحب الذي هو رشط وضعي ءديبٌّ ث قخه ت العم  ًخ ٌ  ث كاملا  ون ك د 

خه ت العم  وًخ الم صحت . فك  رشط ث ىلهول العم  البد أن يكون قيفسجامم وقالئامم مل

ث كاملا  وهذا يني قخه ت الرشط الوضعي اليفديب ث العم  املقرر ث بحث املركهخت 

االيتهخريت فالبد أن يكون رش خم وضع خم ءدب خم، فضالم ي  اقتيفخ  كوء  قخءعخم ي  صحت ، 

البد إذ ال يعق  أن قخ هو ًخ ٌ  ث ىلهول العم  أن يكون قضخًام ملخه ت العم  وأثرن ب  

أن يكون ب يفهام متخم االءسجخم واملالئمت واالرنهخط واأليداً ث هت ئت املصلحت وأثر 

يامن الذي هو رشط لشهخًة ال خل ت ح ث أ خ سهٌب ل العم  وق  ذلك يتضح ان ا

وضعي وكاما ث األيامل والعهخًات وقيفهام األذان واإلىلخقت والصالة يمتيفب أن يكون 

التقريب امللخص )وس  ال بسو زوايخن الحقخم( يتهني ان  قخءعخم ي  صحتهخ وطذا

قرشوي ت الشهخًة ال خل ت ث األذان واإلىلخقت ال يعملي  الريب والوسوست إال  قب الغفلت 

 ي  هذن احلق قت الصيفخي ت وهذا ش ن آخر.
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 حبث يف حقيقة األذان وبيان األغراض التشريعية له

 كونأ لإلعالم 

ذان ث اللغت )اإليالم( وث الرش  اسب لألذكخر املوضويت ل يالم ىلخل ث املعترب )األ

 .(1)بدخول أوىلخت الصالة وهو ق  وك د السيف  انفخىلخم(

 كونأ ذكرا 

ىلخل الش ش ث اخلالف ث قس لت )لو فرغ ق  الصالة ومل حيِك األذان( يونى ب  ال ق  

 ح ث كوء  أذاءخم ب  ق  ح ث كوء  ذكرا.

 كونأ تشهدا 

ىلخل الشه د ال خ  ث رون اجليفخن ث قس لت )ه  يكون الكخفر بتلفظ  بخلشهخًنني ث  

) وءسه  إىل اخت خر العالقت ث التذكرة الن الشهخًة رصحيت ث  (2)األذان أو الصالة قسلامم

اإلسالم لكيف  اختخر العدم وىلخل ألفخظ الشهخًنني ل ست قوضويت ألن يعتقد ب  

ً وكذا نشهد الصالة مل يوضب لذلك ل يالم بوىلت الصالة و ان كخن ىلد يقخر خ االيتقخ

ب  لكوء  جليام ق  العهخًة، وق  ثبَّ لو صدرت ق  غخف  ي  قعيفخهخ صحت الصالة 

حلصول الغرن املقصوً قيفهخ، بخالف الشهخًنني املجرًنني ييفهام املحكوم بإسالم 

 هامق  نلفظ طام فخ ام قوضويتخن للداللت يع ايتقخً ىلخئلا

                                                 
 .121ص 2املعترب: ج (1)

 .242روض اجلنان: ص (2)
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فيفالحظ ان الشه د ال خ  يستدل يع قرشوي ت األذان بمطلإل قرشوي ت ذكر اهلل كام 

أء  يهني نيفو  األذان بحسب الغخيت املرشويت الراجحت فتخرة هي اإليالم ونخرة هي 

ا ن ت كام  الذكر واإليظخم كام أشري إىل ذلك ث روايت نعل   األذان ل قخم الرضخ 

 ث صدرهخ.

جيليك إذا خلوت  رو  يهد اهلل ب  سيفخن ييف  ( 1)د األول ث الذكر وىلخل الشه 

))إذا كخن صع وحدن ث اله ت أىلخم  ث ب تك اىلخقت بغري أذان( ورو  احللهي ييف  

أىلخقت ومل يؤذن( ىلخل ث التهذيب اءام يكون للميففرً غري املصي أخيت، ىللت ث هذي  

للخخا وحدن إذ الغرن األهب ق  األذان هو اخلربي  ًاللت يع اء  ال يت كد األذان 

االيالم وهو قيففي هيفخ، اقخ أص  االستحهخب فخء  ىلخئب لعموم قرشوي ت األذان 

 ((.ويكون األذان هيفخ لذكر اهلل نعخىل ورسولا  

أن األغران الترشيع ت لألذان قتعدًة يمدهتام األيالم  يظهر ق  كالقهب  أقول:

 وقيفهخ ذكر اهلل نعخىل ورسولا .

وممخ ييفهغي االلتفخت إل   ث صور فصول األذان واإلىلخقت جواز اإلن خن طخ واحدة 

واحدة ال ق يفى ق يفى فخلصورة املرشويت نتحقإل أًءى قرانههخ بذلك وامل يفى ق يفى إءام 

وىلد ورً االذن بخالجتلاي واحدة واحدة ث قوارً كام ث هي صورة كامل األذان 

املسخفر، وق  نعجلت ب  حخجت  وث املرأة، ب  ىلد ورً ف هب االكتفخي بخلتكهري 

                                                 

 .235ص 3الذكرى: ج (1)
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وث بعض الروايخت االكتفخي بخلشهخًنني فقو وهو  (1)والشهخًنني ًون احل عالت

عمدة ف هخ هو التشهد يعطي أن الصورة األصل ت ث األذان واإلىلخقت هي الواحدة وان ال

ث ق  يصي قب القوم وال يمهلا  يؤذن ويق ب ف ء  يكتفي  (2)بخلشهخًنني وق لا  قخ ورً

بهعض فصول اإلىلخقت األخرية املتضميفت لق خم الصالة والتهل  ، كام ىلد ورً أن املرأة 

نرس  ث األذان وهو يعطي أن االرسار هو بعض حخالت األذان واإلىلخقت، كام أن ق  

فى األذان واإلىلخقت ي  اليفسخي يستفخً قيفهب ان ق  بعض أفراً األذان قخ يسقو وان ء

 كخن قرشويخم.

 :مشروعيتأ يف الصالة 

ىلخل الش ش ث املهسوط )ولو ىلخلا  ث الصالة )األذان( مل نهط  صالن  إال  ث ىلولا  )حي 

الء  ل س بتحم د يع الصالة( فخء  قتى ىلخل ذلك قب العلب ب ء  ال جيوز فسدت صالن  

وال نكهري ب  هو كالم األًق ني فخن ىلخل بدالم ق  ذلك ال حول وال ىلوة إال  بخهلل مل نهط  

 صالن .

 شعاريتأ لإلسالم ولإلميان 

ىلخل ث التذكرة )قس لت: ا ال جيوز االست جخر ث األذان وشهه  ق  شعخئر اإلسالم غري 

ث األجر يع الشعخئر غري املفروضت ث املفروضت شعخريت ... إىل أن ىلخل وللشخفع ت 

األذان نفريعخم يع األصح ييفدهب ثالثت أوج ، فخن جوزون ف الث اوج  ث ان املؤذن 

                                                 

 .14كما يف أبواب ايذان واإلقامة: ب  (1)

 .1احلدي   34أبواب ايذان واإلقامة: ابب  (2)
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ي خذ بخألجرة إحداهخ: أء  ي خذ يع ريخيت املواىل ت وال خ : يع رفب الصوت وال خلث 

 يع احل علتني فخ ام ل ستخ ق  األذان.

أء  ي خذ يع األذان بجم ب صفخن  وال يهعد استحقخ  واألصح ييفدهب وج  رابب 

األجرة يع ذكر اهلل نعخىل كام ال يهعد استحقخىلهخ يع نعل ب القرآن وان اشتم  يع 

دقخ ذكر أن التشهد بخلواليت نعل ب القرآن( وىلخل الشه د ال خ  ث الروضت الهه ت بع

وان ممدام وآلا  خري الربيت أو خري الهرش ل س ق  جلي األذان وان كخن  لعي

الواىلب كذلك ىلخل: )وبخجلملت فذلك ق  احكخم االيامن ال ق  فصول األذان( )وىلخل 

 .(1)بعدقخ ءق  كالم الصدو : لو فع  هذن الليخًة ال حرج( 

 .(2)وق لا  ىلخل صخحب املدارك

ل ب  خ ق  احكخم االيامن ول ست ق  فصول وىلخل صخحب الريخن بعدقخ حكى القو

األذان )وقيف  يظهر جواز زيخًة ان ممدام وآلا  ا إىل آخرن ا وكذا يل خم وا اهلل قب يدم 

ىلصد الرشي ت ث خصوص األذان واال حيرم رشيخم وال أظيفهام ق  الكالم املكرن أيضخم 

ً ق  بعض لألص  ويدم اءرصاف ا ال  اليفهي ييف  ال هام بحكب يدم التهخ ًر ب  يستفخ

 .(3)االخهخر استحهخب الشهخًة بخلواليت بعد الشهخًة بخلرسخلت( 

                                                 

 الروضة البهية حب  ايذان. (1)

 .290، ص3املدارك ج (2)

 .98ـ  97، ص3رايض امل ائل ج (3)
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وىلخل الس د احلك ب ث املستمسك )ب  ذلك ا أي ذكرن الشهخًة ال خل ت ث األذان ا ث 

هذن االيصخر قعدوً ق  شعخئر االيامن ورقل إىل التش ب ف كون ق  هذن اجلهت راجحخم 

 .(1)(رشيخم 

ث اثهخت شعخريت األذان )وممخ هيون اخلطب أءيفخ ث غيفى ق   د اخلوئي وىلخل الس 

وروً اليفص اذ ال شههت ث رجحخن الشهخًة ال خل ت بعد أن كخءت الواليت ق  قتمامت 

اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم الرسخلت وققوقخت االيامن وق  كامل الدي  بمقتىض ىلولا  نعخىل: 

التي بيفي يل هخ اإلسالم ال س ام وىلد اصهحت ث هذن االيصخر ب  ق  اخلمس  ِدينَُكمْ 

ق  أجع أءحخي الشعخئر وابرز رقوز التش ب وشعخئر قذهب الفرىلت اليفخج ت فهي اذن 

 .(2)اقر قرغوب ف   رشيخم وراجح ىلطعخم ث األذان وغرين....(

 :الوالية فيأ 

حي يع خري العم ( ىلخل وىلخل الصدو  ث ذي  خرب ث األذان نرك الراوي ف   ذكر )

)إءام نرك الراوي لاهذا احلديث ذكر )حي يع خري العم ( للتق ت. وىلد روي ث خرب 

سئ  ي  قعيفى ))حي يع خري العم (( فقخل: خري العم   آخر أن الصخً  

                                                 
 .545، ص5م تم ك العروة الوثقى ج (1)

 .260ـ  259، ص13م تند العروة الوثقى ج (2)
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الواليت وث خرب العم  بر  فخ مت وولدهخ 
 (2)وذكر ءظري ذلك ث كتخب التوح د (1)

 .(3)وىلد أشخر إىل هخنني الروايتني الس د اب   خووس ث فالح السخئ  ث ذي  ءفس اخلرب

وىلخل املجليس األول ث روضت املتقني ث ذي  روايت قتضميفت ملدح أقري املؤقيفني ملؤذء  

أن  اب  اليفهخح يع ىلولا  )حي يع خري العم ( ىلخل: )ورو  ي  أيب احلس  

ونركهخ العخقت  أء  برُّ فخ مت وولدهخ  نفسريهخ الهخ   الواليت وي  أيب جعفر 

وظخهرام وبخ يفخم وس علب الذي  ظلموا أي  قيفقلب ييفقلهون ول س هذن أول ىلخرورة 

 .(4)كرست ث اإلسالم(

وىلخل املجليس ال خ  )ون وي  خري العم  بخلواليت ال ييفخث ث كو خ ق  فصول أذان 

 .(5)اهلل، ال خ ق  ايظب رشائو صحتهخ وىلهولاهخ(

                                                 
 طبعة جامعة املدرسني ـ قم. 41معاين ايخبار ص (1)

 طبعة  اعة املدرسني ـ قم. 241التوحيد ص (2)

 .150، ص148فالح ال ائل ص (3)

 .238ـ  237ص 2تقني جروضة امل (4)

 .24من أبواب ايذان واإلقامة ذيل ح 35ابب  84البمار ج (5)
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وس  ال ءق  الروايخت  (1)وذكر قخ يامث  ذلك أو قخ يقرب قيف  اب  شهر آشوب ث امليفخىلب

ث ذلك خمصوصخم والكلامت ث ذلك وهي ًالت يع أن قخه ت األذان قتضميفت للديخي 

 لواليت أه  اله ت كام أء  ًيخي ل سالم واإلىلرار بخلشهخًنني.

 عدة طبايع 

ً ق  كالم العخقت واىلوال املذاهب األخر  أن األذان نيفطهإل يل   يدة  أقول: ا ويستفخ

 هخيب قيفدوبت، فمضخفخم إىل خصوص ت األذان نيفطهإل يل   أيضخم الطه عت العخقت لشعخئر 

اإلسالم ف يفدرج ث ىلخيدة نعظ ب الشعخئر، كام نيفطهإل يل    ه عت ذكر اهلل امليفدوب 

احل عالت ي   ه عت بق ت الفصول إذ ل س هي بذكر وق  ولعلا  بخللحخظ ال خلث خترج 

ثب مل يسوغ الش ش الطويس ث املهسوط حكخيته  ث الصالة ييفد سام  األذان وىلخل 

أ   ق  كالم ا ًقي وان ك  قستحهخت ق  ح   ت األذان أي ح   ت اإليالم وبخلتخا 

ب ييفسحب يل هخ ًون فطه عت األذان ىلد أجتمب ف هخ يدة  هخيب رشي ت ولك  قيفهخ حك

الطه عت األخر  كام هو واضح ق  أق لت األحكخم ا ءفت. وق  ثبَّ يتهني نعدً وج  

 قرشوي ت الشهخًة ال خل ت ث األذان، والتي نص  إىل ثالثت وجون أو أك ر.

كوء  جلي  ه عت األذان ق  ح ث هو أي ق  ح ث األذاء ت وق  خصوص  األّول:

 ييفوان األذان كجلي قيف 

 االستحهخب العخم ق  جهت ىلخيدة االىلملان اي:الث

 ق  جهت الشعرية والشعخئر اإليامء ت  الثالث:

                                                 
 .326ص 3مناقب ابن شهر آشوب ج (1)
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ق  جهت كون الشهخًة ال خلث ذكر اهلل كام أشخر إل   ألت ق  فحول ايالم  الرابع:

 اليفجف ث فت خهب

)ىلخل: لو فرغ ق  صالن  ومل حيك  ف هخ كخن خمريام بني  (1)وق لا  قخ ىلخلا  الش ش الطويس

 احلكخيت ويدقهخ ا.

 ىلخل الش ش ال قليت ألحدمهخ ق  ح ث كوء  أذاءخم ب  ق  ح ث كوء  نسه حخم ونكهريام 

استدل يع قرشوي ت األذان للصالة ال خء ت ييفد اجلمب )ىلخل:  (2)وث قوضب ق  الذكر 

ًلفت وه  يكرن األذان مل أىلف ف   يع ءص وال فتو  وكذلك ث املغرب والعشخي ث املل

 وال ريب ث استحضخر ذكر اهلل يع ك  حخل ولو أذن ق  ح ث أء  ذكر اهلل فال كراه ت

وظخهرن أء  ال  وىلخل أيضخم )واحتج الش ش للكراه ت بام ذكرءخن ق  أب اليفهي 

رن ث قواضب استحهخب نرصيح ف   بخلكراه ت واألىلرب اجللم بخءتفخي التحريب واء  يك

اجلمب اقخ لو انفإل اجلمب قب يدم استحهخب  )أي ث قوارً يدم استحهخب ( فخء  يسقو 

 .(3)اذان األيالم ويهقى أذان الذكر وااليظخم(

                                                 
 .97ص 1املب وط: ج (1)

 .231الذكرى ص (2)

 .232الذكرى ص (3)
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وافتى الفقهخي بتعدً قوارً يستحب ف هخ األذان ث غري الصالة قيفهخ الفلوات املوحشت 

وقيفهخ األذان املقدم لدخول الفجر لالستعداً  وقيفهخ أذان املولوً وقيفهخ ق  سخي خلق 

 والته ؤ لا  وبعض املوارً األخر .

 غاياتأ 

وهو يعطي: ا أن حق قت األذان غري خخصت بخلصالة فقو ب  هو يتضم  قعخ   وغخيخت 

أخر ق  التذكر بخإليامن واملويظت وكوء  ق  األذكخر الرشيفت واء  ممخ حيملز ب  كهق ت 

االحراز الرشي ت وهذن املعخ  ىلد ورًت أ خ ق  خصخئص الشهخًة ال خل ت والواليت 

بعض املصخًر الدالت يع خصخئص الواليت املطخبقت لتلك  ث( 1)ءظري قخ ورً لعي 

 املوارً التي يستحب ف هخ األذان.

وىلخل الشه د ال خ  ث الروضت ث قس لت سقوط األذان ث قوارً اجلمب وغريهخ ح ث 

استدل الهعض يع قرشوي ت األذان ث كوء  ذكرام ىلخل: واقخ نقس ب األذان إىل القسمني 

اصلاهخ اإليالم وبعضهخ ذكر وبعضهخ غري ذكر نؤًي وظ فت  بخيقخي  الء  يهخًة خخصت 

رسام ييفخث ايتهخر أصلا  واحل عالت نيفخث ذكريت  ب  هو ىلسب ثخلث وسيفت قتهعت ومل 

يوىلعهخ الشخر  ث هذن املواضب ا أي قواضب اجلمب ا ف كون بديت، ءعب ىلد يقخل أن 

إىل األحكخم اخلمست وقب ذلك ال قطلإل الهديت ل س مرقخم ب  ربام ىلسمهخ بعضهب 

 ي هت اجلواز.

                                                 

بذمامك .... مث قل اصـــبمت اللهم معتصـــما ))نظن ما رواه الشـــيا يف مصـــباح املتهجد يف سعقيب صـــالة الصـــبح  (1)
املنيع الذي ال يطاول وال حياول... يف جنة من كل خموف بلباس ســــــــــــــابغة والء أهل بيت نبيك حمتجبات...  دار 

 (حصني االخالص يف االعرتاف حبقهم والتم ك حببلـهم...
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وىلخل ث قسخلك االفهخم ث قس لت أخذ األجرة يع األذان ق  أء  ه  يكون األذان 

مرقخم وغري قرشو  كام ذهب إل   العالقت ث املختلف؟ )ىلخل: وهو قتج  لك  يشك  

 .(1)  يهخًة أو شعخر(ب ن اليف ت غري قعتربة ف   واملحرم هو أخذ املخل ال ءفس األذان ألء

)وذكر الشه د ث الدروس أن استحهخب األذان ق  القخيض لك   (2)وىلخل ث املدارك

صالة ييفخث سقو   يم  أب ث األًاي وهو غري ج د لعدم امليفخفخة بني احلكمني لو ثهت 

وهو  يًل لاهخ ثب احتم  كون السخىلو قب اجلمب أذان االيالن ًون األذان الذكر

 د الن األذان يهخًة خمصوصت قشتملت يع األذكخر وغريهخ وال ييفحرص احتامل بع

قرشوي ت  ث األيالم بخلوىلت إذ ىلد ورً ث ك ري ث الروايخت ان ق  فوائدن ًيخي 

املالئكت إىل الصالة وك ف كخن فهو وظ فت رشي ت ف توىلف يع اليفق  وقتى اءتفى سقو 

 وغرين فال أيرف لا  وجهخم(. يرالتوظ ف قطلقخم واقخ الفر  بني األذان الذك

ىلخل )ال خل ت: لو فرغ ق  الصالة ومل حيكي األذان فخلظخهر سقوط احلكخيت  (3)وأيضخم 

 لفوات ملاهخ وهو قخ بعد الفص  بغري فص  أو قع 

                                                 

 .131ص 3م الك االفهام ج (1)

 .263ص 3املدارك ج (2)

 .295ص 3املدارك ج (3)
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: إء  يكون خمريام بني احلكخيت ويدقهخ. وىلخل الش ش ث (1)وىلخل العالقت ث التذكرة

 ح ث كوء  أذاءخم، ب  ق  ح ث كوء  ذكرام ومهخ ضع فخن( : يؤنى ب  ال ق (2)اخلالف

وىلخل: )ذهب بعض أصحخب الشخفعي إىل وجوب األذان واإلىلخقت كفخيتم وذهب قخلك 

إىل وجوب  ث قسخجد اجلاميت التي جيمب ف   للصالة وذهب اب  حيفه  إىل وجوب 

إلسالم ف شه  ب ء  ق  شعخئر ا (3)األذان يع أه  املرص واستدلوا بهعض الروايخت

اجلهخً وءخىلش  العالقت بخلفر  بني األص  وهو اإلسالم وبني الفر  وهو األذان ب ن 

األص  وضب للدخول ث الدي  وهو ق  أهب الواجهخت فكخن الطريإل إل   واجهخم 

واألذان وضب للدخول ث اجلاميت وهو غري واجه  فخألوىل بخلوس لت ان ال نكون 

 .(4)واجهت(

  ق  كلامت األيالم ث األذان ذهخطب إىل كوء  قتضميفخم لعدة  هخيب ا ويتحص أقول:

وأ خ قيفطهقٌت يل   كام أن لا  غخيخت رشي ت قتعدًة وق  ثب نملنب يل   أحكخم خمتلفت 

بحسب املخه خت امليفطهقت يل   وبحسب اختالف غخيخن  كام أ ب حرروا قخ هو الرك  

حخالن  فهذن املقخقخت املتعدًة ث األذان  ف   قخ ل س برك  ورنهوا يع ذلك اختالف

جيدهخ املتتهب ث كلامت األيالم أقخ الطهخيب التي ذكروهخ فهي )األيالم، الذكر، التشهد 

 الديخي للصالة، الشعخريت(.

                                                 

 .108ص 1املدارك ج (1)

 .97ص 1املدارك ج (2)

 .61ص 1، املدونه الكربى ج81ص 3، اجملموع ج461ص 1املغت ج (3)

 طبعة جامعة املدرسني. 411ص 4منتهى املطلب ج (4)
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وىلد بيفوا يع حق قت هذن الطهخيب ال ق  بخب االحتامل ب  يع ءحو التحق إل فرنهوا آثخرام 

 نالحظ ذلك ث كلامهتب املتقدقت املقتطفت وجيدهخ املتتهب ث وأحكخم ك   ه عت يل   كام

قظخن نلك املسخئ  ويشري إىل نعدً  هخيب األذان قخ ث قعتربة الفض  ب  شخذان ي  

أء  ىلخل ))إءام أقر اليفخس بخألذان لعل  ك رية، قيفهخ أن يكون نذكريام لليفخس  الرضخ 

شتغ  ييف  ويكون املؤذن بذلك ًاي خم إىل ونيفه هخم للغخف  ونعريفخم مل  جه  الوىلت وا

يهخًة اخلخلإل وقرغهخم ف هخ ققرام لا  بخلتوح د  خهرام بخإليامن قعليفخم بخإلسالم قؤذءخم مل  

ييفسخهخ وإءام يقخل لا : قؤذن ألء  يؤذن بخألذان بخلصالة وإءام بدأ ف   بخلتكهري وختب 

واسم  واسب اهلل ث التكهري ث أول  أراً أن يكون االبتداي بذكرن بخلتهل   ألن اهلل 

احلرف وث التهل   ث آخرن وإءام جع  ق يفى ق يفى ل كون نكرارام ث آذان املستمعني 

قؤكدام يل هب إن سهى أحٌد ي  األول مل يسهى ي  ال خ  وألن الصالة ركعتخن ركعتخن 

ل األذان أربعخم ألن ل األذان إءام  فلذلك جع  األذان ق يفى ق يفى وجع  التكهري ث أو  أو 

يهدو غفلتم ول س ىلهلا  كالم ييفه  املستمب لا  فجع  األول خن نيفه هخم للمستمعني ملخ بعدن 

ث األذان وجع  بعد التكهري الشهخًنخن ألن أول اإليامن هو التوح د واإلىلرار هلل 

ن بخلوحداء ت وال خ  اإلىلرار للرسول بخلرسخلت وأن  خيتهام وقعرفتهام ققروءتخن وأل

أص  األيامن إءام هو الشهخًنخن فجع  شهخًنني شهخًنني كام جع  ث سخئر احلقو  

بخلرسخلت فقد أىلر  بخلوحداء ت، وأىلر  للرسول  شخهدان فإذا أىلر العهد هلل 

بجملت اإليامن ألن أص  اإليامن إءام هو اإلىلرار بخهلل وبرسولا  وإءام جع  بعد 

الشهخًنني الديخي إىل الصالة ألن األذان إءام وضب ملوضب الصالة، وإءام هو ءداي إىل 



 

                                                                                            

                                                                                                                                       119 

 

الصالة ث وسو األذان وًيخي إىل الفالح وإىل خري العم  وجع  ختب الكالم بخسم  

 .(1)بخسم ((كام فتح 

أن الروايت ب يفت أن ث األذان ذكر اهلل وًيو  إىل التوح د وًيو  إىل  فاملحصل:

اإلسالم وًيو  إىل اإليامن وهذا العيفوان األخري س  ال أن أحد  هخيب األذان اشتاملا  

يع الديوة إىل اإليامن والواليت كام أشخرت الروايت إىل اإلىلرار والتشهد كام أن األذان 

وًيو  إىل الصالة، وس  ال رشح كخق  لداللت الروايت يع الشهخًة ال خل ت ث  ءداي

األذان ث الفص  األول. ثب ان ممخ قر ق  كلامت الفقهخي يظهر أن قخ ذكرون ق  غخيخت 

ث األذان وقوارً قستحهت لا  غري الصالة يظهر قيفهخ )ن ك دام ملخ سهإل( أ ب يهيفون يع 

ئإل األخر  امليفطهقت يع األذان وأء  ل س متخم حق قت  اليفداي نرن ب ا ثخر يع احلقخ

للصالة وااليالم لاهخ هذا فضالم ي  اءطهخ  ييفخوي   خرئت أخر  يل    كخلشعخريت 

وغريهخ ق  العيفخوي  التي رنهوا آثخرهخ يع األذان كام أ ب ب يفوا قخ هو الرىلي ث األذان 

بخلشهخًنني ًون بق ت املخه خت املتضم   وهو قخه ت الذكر بخلتكهري وقخه ت التشهد

 األذان لاهخ.

  

                                                 

 .14من أبواب ايذان واإلقامة ح 19الوسائل الباب  (1)
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 املبحث األول

الشهادة الثالثة يف األذان و جزاء 

 الصالة

 وفيه
 ثالثة فصول

 مةتقريب إثبات جزئية الشهادة الثالثة واإلقا
 فضاًل عن مشروعيتها فيهما
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الشهادة الثالثة يف األذان واإلقامة فضاًل عن  تقري  إثبات جزئية

 مشروعيتها فيهما

 

ويستدل لذلك بعدن ق   وائف الروايخت اخلخصت الدالت قطخبقتم يع ذلك بخلرصاحت 

 أو الظهور والهحث يقب ث جهخت:

ا الهحث ث  وائف الروايخت اخلخصت التي رو  قتو خ الصدو  ث  اجلهة اأُلوىل:

الفق   سيفدام وًاللت وأىلواالم وهي ثالث  وائف ثب نتهب بذكر  وائف روائ ت خخصت 

 أخر .

ا الهحث ث ققتىض ىلخيدة رش  ت الواليت واأليامن ث صحت األيامل  اجلهة الثانية:

 ذان.األوالعهخًات لرش  ت الشهخًة ال خل ت ث 
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 اجلهة اأُلوىل

البحث يف طوائف الروايات اخلاصة اليت روى متوهنا الصدوق يف 

 الفقيأ سندًا وداللًة و قواالً 

ا لقد جخي ث كتخب ق  ال حيرضن الفق   للصدو  ث  نص الطوائف الثالث األّول:

بخب األذان واإلىلخقت بعد استعراض  لصورن هام ىلخل )هذا هو األذان الصح ح ال يلاً 

ف   وال ييفقص قيف  واملفوض  لعيفهب اهلل ىلد وضعوا أخهخرام وزاًوا ث األذان ))ممدام 

شهُد أن ممدام رسول اهلل وآل ممد خري الربيت(( قرنني، وث بعض روايخهتب بعد أ

))أشهد أن يل خم وا اهلل(( قرنني، وقيفهب ق  رو  بدل ذلك ))أشهدوا أن يل خم أقري 

املؤقيفني حقخم(( قرنني، وال شك ث أن يل خم وا اهلل وأء  أقري املؤقيفني حقخم وأن ممدام 

 ذكرُت وآلا  صلوات اهلل يل هب خري الربيت، ولك  ل س ذلك ث أص  األذان، وإءام

 .(1)ذلك ل عرف طذن الليخًة املتهمون بخلتفويض املدل سون أءفسهب ث ألتيفخ(

وهذن املتون التي ذكرهخ الصدو  بيفحو اإلرسخل هي ثالث  وائف بخألحر  كام قر 

 نوض ح  ث املدخ .

  :البحث يف سند الطائفة 

 ا ويالحظ ويستشف ق  كالم الصدو  يدة أقور:  نظرة الصدوق:

 وجوً روايخت وارًة ث الشهخًة ال خل ت وأ خ قتعدًة ذات  وائف.ا  1

                                                 

 طبعة قم. 290ص 1الريقيه: ج (1)
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ا ان نلك الروايخت كخءت ث أصول أصحخبيفخ ال ث كتب الفر  امليفحرفت فر  املفوضت  2

وإال  ملخ أشخر إل هخ الصدو  لعدم ًأب  بخلتعرن لروايخت الفر  األخر  ويعضد هذن 

حول هذن الروايخت الدال يع ذلك  احلق قت قخ س  ال ق  كالم الش ش الطويس 

 أيضخم.

ا حكخيت الصدو  بوجوً ألت ق  الش عت يامرسون األذان بخلشهخًة ال خل ت ث زقخء   3

ويعملون بتلك الروايخت وكخءوا ق  ألت ابيفخي الطخئفت وث قد ب، ب  إن التدبر ث 

ون كالم الصدو  ح ث وصف سلسلت الرواة لطر  نلك الروايخت ب  ب قتهم

بخلتفويض يقتيض كون نلك الروايخت قتداولت ث الطهقخت السخبقت يل   روايتم ويمالم، 

 ف ظهر ق  ذلك أن السرية امللبورة قتقخًقت يع يرص الصدو .

بخبخم حتت ييفوان )نفسري حروف األذان  (1)ا أن الصدو  ىلد يقد ث كتخب التوح د 4

ن مل نتضم  )حي يع خري العم ( فعلإل واإلىلخقت( ثب ءق  روايت  ويلت ث نفسري األذا

يل هخ بقولا  )إءام نرك الراوي لاهذا احلديث )حي يع خري العم ( للتق ت، ثب ىلخل وىلد 

سئ  ي  قعيفى )حي يع خري العم ( فقخل: خري  روي ث خرب آخر أن الصخً  

 اءتهى كالق . العم  الواليت. وث خرب آخر خري العم  بر فخ مت وولدهخ 

ر ق  الصدو  الهيفخي يع أن بعض فصول األذان ىلد نملك ث روايخت األذان ف ظه

الج  التق ت فم  الغريب بعد ذلك استيفتخج  لوضب الشهخًة ال خل ت ث الروايخت 

                                                 
 التوحيد ـ طبعة قم. 241ـ  238ص 34ابب  (1)
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املتقدقت ألج  نرك ذكرهخ ث ك ري ق  الروايخت األخر  حسب س خ  كالق  ث كتخب 

 ي ءقليفخهخ.الفق   فالحظ كالق  املتقدم يع العهخرة الت

كام أء  يظهر قيف  ث كتخب  التوح د أن األذان قشتم  يع فص  كيفخئي ي  واليت أه  

اله ت وهو حي يع خري العم  فهذا ممخ يعضد نضم  األذان لذكر الواليت ب  ىلد رو  

ث املصحح ي  أب  يمري ي  أيب احلس  أء  س لا  ي  )حي يع  (1)الصدو  ث العل 

ت ق  األذان؟ ىلخل نريد العلت الظخهرة أو الهخ يفت؟ ىللت: أريدمهخ خري العم ( مل نرك

أ عخم فقخل: أقخ العلت الظخهرة فألن ال يد  اليفخس اجلهخً أو انكخالم يع الصالة واقخ 

فخن خري العم  الواليت ف راً ق  أقر بملك حي يع خري العم  ق  األذان أن  (2)الهخ يفت

 ءتهى.ال يقب حث يل هخ وًيخي إل هخ(. ا

ممخ يدل يع بيفخي الصدو  يع كون فص  )حي يع خري العم ( هو ييفوان لواليت أه  

وص غت ق  ص ل الشهخًة ال خل ت الكيفخئ ت ثب اء  يالحظ يع كالم الصدو   اله ت 

 ث الفق   ألت ق  األقور.

روايت ث األذان بسيفد قتص   (3)أن الصدو  ىلد أيتمد ورو  ث كتخب التوح د  واًل:

نتضم  ءداي قلك ق  املالئكت العظخم إذا حرض وىلت الصالة بخلشهخًات ال الث وأء  

ألج  ذلك نص ح الديكت ث أوىلخت الصالة كام س  ال ءقلاهخ قفصالم، قب أء  ىلد رو  

                                                 

 .16ح 19بواب ايذان واإلقامة ابب الوسائل أ (1)

 أي اخلريية اليت مل يريصح ال اين عنها علنات. (2)

 .10، ح281ص 38التوحيد ابب  (3)
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حسب أيضخم ث يل  الرشائب كام س  ال أن هذا اليفداي ذا صلت بخألذان كام س  ال قفصالم ب

 .الروايخت التي رواهخ الصدو  ءفس  

بوصف اإلقخقت ث  أن الصدو  ث الفق   ىلد بيفى ورو  ذكر أسامئهب  :ثانيا

ىليفوت الصالة وىليفوت صالة الونر ح ث أورً ث بخب ىليفوت الصالة الروايت بقولا  

ت وىلخل احللهي لا  )للصخً    .(1)ث الصالة ىلخل: أألاهب( ( أسمي األئم 

قب أء  أورً ث املوضب األول الفتو  لسعد ب  يهد اهلل بعدم جواز الديخي ث القيفوت 

بخلفخرس ت ممخ يظهر قيف  أن احلخل ث القيفوت نوىل في غري قوسب وقب ذلك أفتى برجحخن 

ذكرهب بخالقخقت ف  . وكذلك أفتى الصدو  بخلشهخًة ال خل ت ث املقيفب ث ًيخي التوج  

ىلخل: ثب نكرب نكهرينني وىل  وجهت وجهي للذي فطر الساموات بعد نكهرية االحرام 

 واألرن يخمل الغ ب والشهخًة الرمح  الرح ب يع قلت إبراه ب وًي  ممد 

( وواليت أقري املؤقيفني يي ب  أيب  خلب   .(2)حيف فخم قسلامم

 ذكر الشهخًة ال خل ت ث يدة قواضب  ا أن والد الصدو  يي ب  بخبوي   :ثالثا

 الصدو .ث ًيخي التوج  بعد نكهرية اإلحرام ءظري قخ قر ث يهخرة  نها:م

                                                 

 .493طبعة قم وص 317ص 1الريقيه ج (1)

 طبعة قم ـ مؤس ة االمام الـهادي. 93املقنع: ص (2)
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ث التشهد ح ث ىلخل )أشهد أءك ءعب الرب وان ممدام ءعب الرسول وان يي   ومنها:

 .(1)ب  أيب  خلب ءعب الوا(

يع ممد املصطفى  ث ص غت الصالة ث نشهد الصالة ح ث ىلخل )اللهب ص    ومنها:

ت الر اشدي  ق  آل    ويي املرنىض وفخ مت اللهراي واحلس  واحلسني ويع األئم 

يع ءورك االءور وحهلك األ ول ويع يرونك األوثإل ويع  ويخسني، اللهب ص   

 .(2)وجهك الكريب ويع جيفهك األوجب ويع بخبك األًءى ويع قسلك الرصاط(

ي  ث ص غت التسل ب ث الصالة ح ث ىلخل )السالم يل ك قخ ذكرن يي ب  بخبو ومنها:

أهيخ اليفهي ورمحت اهلل وبركخن  السالم يل ك ويع أه  ب تك الط هني السالم يل يفخ ويع 

وىلريب قيف  قخ نقدم وي ال ق  ايتامً الصدو  ث الفق   ذلك ث ( 3)يهخً اهلل الصخحلني(

ضب التهمت بخلتفويض ييفد الصدو  التسل ب للصالة. فلب نوجب روايت ك  هذن املوا

فام الوج  ث ختص ص رواة الشهخًة ال خل ت ث األذان بتهمت التفويض، قب أن يهخرة 

الصدو  قتدافقت بني الصدر والذي  ح ث أء  ث الصدر وصف رواة هذن الروايخت 

بخملفوضت يع ءحو التحق إل وث الذي  وصفهب ب  ب قتهمون بخلتفويض أي يظ  طب 

وقيفش  هذا الظ  ل س إال  خترصخم ورأخم بخلغ ب، بعد كون الشهخًة ال خل ت ذلك 

قضمو خ ق   وري املذهب وقكملت للدي  ولقهول ورىض الرب بخأليامل 

واشملاط اإليامن طخ، وبعد قخ أنضح روايت الصدو  ءفس  لروايخت ث قوارً يدة ث 

                                                 

 .طبعة آل البيت  108الريقه الرضوي ص (1)

 املصدر ال ابق. (2)

 املصدر ال ابق. (3)
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التقخي لذلك قب التفويض. وحيتم  الصالة يذكرهخ بص ل خمتلفت للشهخًة ال خل ت، ف ي 

ىلريهخ أن الصدو  ذكر ذلك نق ت ءظرام لألحداث والفت  الداق ت التي حصلت بني 

الش عت وسيفت أخيت اخلالفت ث بغداً وغريهخ ق  الهلدان ىله  وروً الصدو  لهغداً 

ذلك  (1)بعقوً ق  السيفني، وكذلك أثيفخي وروًن إل هخ وىلد استعرضت الكتب التخرخي ت

 :منهاتفص   ويعضد هذا االحتامل ىلرائ  ب

أ ا الصلت الوث قت بني الصدو  وآل بوي  قب أ ب هب الذي  رفعوا شعخر التش ب ث 

األذان كخلشهخًة ال خل ت وحي يع خري العم  كام قر نفص لا  ث بغداً وجيفوب إيران 

 فوضت.قب أن آل بوي  ق  الش عت االثيفى يرشيت ومل يكوءوا ق  فر  الغالة وامل

)ىلخل:  ب ا ىلول الصدو  ث الفق   ث بخب الوضوي وث صفت وضوي رسول اهلل 

 .(2)ليفه   أقر ًييف  ومل يفون إل   نعدي حدوًن( وىلد فون اهلل 

وىلخل املجليس ث الهحخر بعد ءق  الكالم املتقدم للصدو  )ولع  الصدو  ييفدقخ ءفى 

إىل ءه   أقر ًييف  ومل يفون إل    املعيفى األول ح ث ىلخل: ث الفق   وىلد فون اهلل 

                                                 

 قد مر سريصيل املصادر يف ذلك يف املدخل يف مبم  ال نة فالحظ. (1)

، من ال حيضره 202ص 2، اعتقادات الصدوق عيون أخبار الرضا ج351ثواب ايعمال ابب عقاب العجب ص (2)
 .605طبعة  اعة املدرسني حدي   201ص 1الريقيه ج
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ومل يتعرن  (1)ىلد رو  ك ريام ق  أخهخر التفويض ث كته  نعدي حدوًن وأيضخم هو 

 .(2)لت ويلاهخ(

 أقر ًييف  فقخل  إىل ءه    ث كتخب  االيتقخًات )وىلد فون اهلل ىلخل الصدو  

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما ََّنَاُكْم َعنُْه َفانَتُهوا ت  َوَما آَتاُكُم الرَّ وىلد فون ذلك إىل األئم 

)....(3). 

))كخن الذي فرن  ىلخل الصدو  ث الفق   )وىلخل زرارن ب  أيني ىلخل أبو جعفر 

يع العهخً يرش ركعخت وف ه  القراية ول س ف ه   وهٌب ا يعيفي السهو ا فلاً  اهلل 

 .(4)سهعخم ف ه  السهو....( رسول اهلل 

ا فمب هذن الترصحيخت ق  الصدو  بخلتفويض أو صحت بعض أىلسخم  أقول:

ث احلدوً التي رسمهخ اهلل نعخىل لا   التفويض كخلتفويض ث الترشيب ق  اليفهي 

 (5)قب فتو  الصدو  بخلشهخًة ال خل ت ث قواضب ق  الصالة كام ث ضم  ًيخي التوج 

ب  ث الفق  الرضوي الذي هو رسخلت والدن يي ب   (7)وث التسل ب (6)وث ىليفوت الصالة

                                                 

 طبعة قم. 41ص 1الريقيه ج (1)

 .347ص 52البمار ج (2)

 .111ـ  109اعتقادات الصدوق ص (3)

 طبعة  اعة من املدرسني. 201ص 605ابب فرض الصالة ح 1من ال حيضره الريقيه ج (4)

 طبع قم ـ مؤس ة االمام الـهادي. 93املقنع ص (5)

 طبعة قم. 317وص 493ص 1الريقيه ج (6)

 .319ص 1طبع قم ـ مؤس ة االمام الـهادي والريقيه ج 96املقنع ص (7)
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و  الفت  الداق ت بني وقب قخ نقدم ق  وىل( 1)بخبوي  ذكر الشهخًة ال خل ت ث نشهد الصالة

الش عت وأه  سيفت اجلاميت ث بغداً وحلب وقرص وبني آل بوي  وغريهب كام قر قفصالم 

ث بحث السرية ال يهعد كون حكب الصدو  بخلتفويض يع رواة هذن الروايخت أء  

ق  بخب بخلتق ت وللوم االنقخي يع الش عت وىلد يكون التدافب بني صدر يهخرن  وذيلاهخ 

وإيامي ونلويح التق ت ح ث حكب ث صدر يهخرن  ب  خ ق  وضب املفوضت ثب نعريض 

ذكر ث ذي  يهخرن  أن ق  يتعخ ى هذن الروايخت ويعم  طخ فهو قتهب بخلتفويض قب 

أن اجللم بخلوضب قتوىلف يع اجللم أيضخم بخلتفويض ويع اجللم بميفخفخة املضمون 

يدم اجللم بخلتفويض ب  املظيفت ب  ب ملسلامت وأصول املذهب فك ف يتالئب ذلك قب 

 قفوضت وقتهمون.

وش خ  اب  الول د وقدرست الرواة  أن ق لان التفويض والغلو ييفد الصدو   :رابعا

واملحدثني القم ني خيتلف ي  ق لان ذلك لد  الش ش املف د واملرنىض والطويس 

واملدرست الهغداًيت والكوف ت، فإن  األوىل انصفت بخحلدة واإلفراط ث ذلك فخن 

بعضهب ا كخلصدو  ث كتخب  امللبور جيع  ءفي السهو ي  املعصوم ث األفعخل ذات 

ل ًرجخت الغلو ووىلخئب املدرست األوىل قب كهخر وجون وفقهخي  احلكب اإلللاقي أو 

وقتكلمي الطخئفت والربىلي وغريهب ا قعروفت فالحظ رجخل الكيش وغرين، وءح  وإن 

ءعطي اليفصفت واحلإل للمدرست األوىل ث ذلك ءظرام ألخذ احل طت ث نراث الروايخت 

خ  واملدلسني ي  الطمب ث اجلع ، إال  أن ذلك كلا  ث إ خر  وًحرام اليدي الوض 

                                                 
 طبعة آل البيت. 108الريقه الرضوي ص (1)
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هتب ث رصاقت املهخ  الرجخل ت  ت ك  نشدًهب وحد  الوىلخيت واحلاميت ال أء  يعيفي صحَّ

 والدرائ ت التي نض  ب هي األخر  ىلسامم ق  الملاث الروائي الدييفي.

ولذلك خط   أهور أصحخبيفخ ا حتى أب  الغضخئري الهغداًي املتشدً ا  ع  الصدو  

ً وزيد اليفريس ب  ام قوضويخن وش خ   ث يدة قواضب كام ث  عيف  يع أصي زيد اللرا

ق  ىله  ممد ب  قوسى الاهمدا  ب ن هذي  األصلني ىلد روامهخ األصحخب ب سخء د 

 خمتلفت أخر  صح حت.

وكام ث ختطئت اليفجخيش وغرين ق  الرجخلني املحدثني ث استغراطب بعض قخ است يفخن ب  

هع  الصدو  ق  ءواًر احلكمت ملحمد ب  أمحد األشعري القمي  ح ث حكى الول د وبت

اليفجخيش ي  ش خ  أيب العهخس ب  ب  ءوح نعجه  ق  است يفخي روايخت ممد ب  ي سى 

ب  يه د ق  الكتخب امللبور قب أء   كخن يع ظخهر العدالت وال قت. وىلد است يفى الصدو  

زيخً ا ًقي قب أن الكل يفي أًق  الروايت  وش خ  ق  الكتخب امللبور روايخت سه  ب 

ييف  ث الكخث قب ان الصدو  أيضخم ىلد ايتمدن ث  ريإل املش خت وكذا است يف خ روايخت 

أمحد ب  هالل العربنخئي قب أن الش ش ث العدة اًيى اأخ  الطخئفت يع العم  بروايخن  

ً التي اقتيفب الصدو  ق   ءق  روايت الرواة املوجوًة ث حخل استقخقت  وغريهخ ق  املوار

ث األصول املعتربة ملسلك  اخلخص  ب  وبش خ  ب  نرامهخ يمتيفعخن ق  ءق  روايت كتخبني 

)أصلني( قعتربي  ييفد األصحخب لذلك، وق  قوارً وأق لت التشدً بحدة التي نفرً 

ام طخ الصدو  قخ ذهب إل   ث الفق   ق  أن شهر رقضخن ال ييفقص ي  ثالثني يوقخم أبد

وذكر ألت ق  الروايخت طذا املضمون ثب ىلخل: )ق  خخلف هذن األخهخر وذهب إىل 

األخهخر املوافقت للعخقت ث رًهخ أنقي كام يتقى ق  العخقت وال ُيكلب إال  بخلتق ت كخئيفخم ق  
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كخن إال  أن يكون قسملشد ويهني لا  فخن الهديت إءام مُتخث ونهط  بملك ذكرهخ وال ىلوة 

 . (1)(إال  بخهلل

وىلخل أيضخم ث اخلصخل بعدقخ أورً الروايخت )أن إكامل العدة ثالثني يوقخم قذهب 

خواص الش عت وأه  االستهصخر ث شهر رقضخن أء  ال ييفقص ي  ثالثني يوقخم أبدام 

واألخهخر ث ذلك قوافقت للكتخب وخمخلفت للعخقت فم  ذهب ق  ضعفت الش عت إىل 

أء  ييفقص ويص ه  قخ يص ب الشهور ق  اليفقصخت االخهخر التي ورًت للتق ت ث 

 .(2)والتامم أنقي كام نتقى العخقت ومل يكلب إال  بام يكلب ب  العخقت وال ىلوة إال  بخهلل(

قب أء  ىلد رجب ي  ذلك ث كتخب  املقيفب فقخل ث بخب رحيت هالل شهر رقضخن: )وىلد 

ب الشهور ق  يكون شهر رقضخن نسعت ويرشي  ويكون ثالثني ويص ه  قخ يص 

 .(3)اليفقصخن والتامم(

  

                                                 
 ، طبعة قم.2، ج171الريقيه ـ كتاب الصوم، ابب النوادر، ص (1)

 ، طبعة قم.531، ص2اخلصال، ج (2)

 ، طبعة قم.183املقنع ص (3)
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 نظرة الشيخ الطوسي والسيد املرتضى 

وىلد أختلف قوىلف الش ش الطويس والس د املرنىض ي  الصدو  ث ايتهخر  ر  هذن  

 الروايخت وق لاهام أب  براج والعالقت والشه د األول وليفذكر ألت ق  يهخئرمهخ.

ه  جيب ): قه خفخرىل خت( ث املس لت اخلخقست يرشىلخل الس د املرنىض ث رسخلت  )قسخئ  

 ث األذان بعد ىلول )حي يع خري العم ( ممد ويي خري الهرش؟(.

ا )إن ىلخل: ممد ويي خري الهرش يع ان ذلك ق  ىلولا  خخرج ق  لفظ األذان  اجلواب:

 . (1)جخز، فخن الشهخًة بذلك صح حت، وان مل يك  فال يشي يل  .(

واب  ث الشإل ال خ  أء  إن أنى ب  يع أء  ق  ًاخ  األذان وفصولا  وظخهر ج أقول:

بمضمون أحد الروايخت التي  فال يشي يل   أي ف سوغ ذلك وهي فتو  قيف  

أورًهخ الصدو  ث الفق   والتي قر ءق  قتو خ كام أن سؤال السخئ  ق  قدييفت كهرية 

ً اجلليرة وهي قهخفخرىلي هو ي  وجوب اًاي ال شهخًة ال خل ت ث األذان وهو يف د ق  بال

املفروغ ت ق  قرشوي تهخ كام أء  يكشف ي  ممخرست وىل خم السرية بخلت ذي  طخ ث األذان 

ييفد الش عت آءذاك وإءام وىلب الملًيد ث للوقهخ وهذا يديب قخ نقدم ق  يهخرة الصدو  

ال خل ت وهي سرية  ث الفق   ق  وجوً السرية لد  الش عت آءذاك يع الت ذي  بخلشهخًة

ث بدايت الغ هت الكرب  قضخفخم إىل قخ ىلدقيفخن ث يهخرة الصدو  ق  ًاللتهخ يع كون هذن 

السرية لد  رواة نلك الطوائف ىله  الغ هت الصغر  لداللت روايخهتب لاهخ يع يملاهب 

طخ قب أن الصدو  وكذلك قخ س  ال ق  يهخرة الش ش الطويس مل يصفخ الروايخت 
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خل وال بكو خ ققطويت وال قضمرة وال قعلقت قب أ ام ث ققخم نق  ب ًرجت رسبخإل

ايتهخر صدور الروايخت وقضمو خ الس ام الصدو  ح ث كخن ث ققخم ب خن الطع  

ف هخ ويدم للوم األخذ طخ ممخ يدل يع كون الروايخت قتصلت اإلسيفخً إىل املعصوقني 

 الفق   ييفد نق  م  ألسخء د الروايخت وذكرن ويظهر هذا جل خم مل  نتهب ًيدن الصدو  ث

ألىلسخم وأءوا  الضعف ث أسخء دهخ فإذا أنضح انصخل اإلسيفخً ف ظهر قيف  أ خ سرية 

روائ ت لد  ألت ق  الرواة بعد نعهري الصدو  ييفهب بقولا  روايخهتب وىلولا ( بعد ذلك 

ً السرية وقيفهب ق  رو  ونعهرين ث صدر كالق  بكلمت )أخهخرام( ك  ذلك  يقيض بوجو

يع العم  بتلك الروايخت وممخ يديب ايتامً الس د املرنىض يع نلك الروايخت ث فتوان 

املتقدقت أن الس د يقب  هذن الفتو  بفتو  أخر  وهي بدي ت )الصالة خري ق  اليفوم( 

ث األذان وأ خ خمخلفٌت للسيفت واأخ  أه  اله ت قب أء  ىلد ورًت روايخت قتضميفت 

 نق ت ب  ىلد افتى بجواز ذلك نق تم فك  ذلك يدل بوضوح يع بيفخي الس د  لذلك

يع قرشوي ت الشهخًة ال خل ت ث األذان بمقتىض الروايخت الوارًة ف هخ وس  ال ءظري 

 ذلك ق  الش ش الطويس.

ثب إن فتو  الس د املرنىض كام نقدم ث املدخ  ث قهحث السرية وفتخو  األيالم كخءت 

رية املترشي ت للطخئفت اإلقخق ت ث بغداً وشامل العرا  وحلب وقرص يع ث ظ  الس

الت ذي  بخلشهخًة ال خل ت ث األذان كمعلب للطخئفت املعخرصة واملتقدقت يل   بعقوً ق  

يم ل أذا ب ي  أذان  خئفت سيفت أخيت اخلالفت  السيفني وأقخم قرأ  ويني قيف  

واحلمداء ني والعه دي  والفخ م ني وكخءت وكذلك الدول الش ع ت كدولت آل بوي  

ص غت الشهخًة ال خل ت لاهب ث األذان حسهام فصليفخ ث ءق  املصخًر واليفصوص التخرخي ت 
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الك رية )ممد ويي خري الهرش( ففتوان بجوازهخ ث األذان يع ءحو اجللئ ت غطخي 

الم. وك  ق  رشيي ًايب لتلك السرية فالحظ بحث السرية ث املدخ  وفتخو  األي

السرية وهذن الفتخو  الدايمت هو بم خبت القرائ  املوجهت للوثو  بصدور  وائف 

الروايخت التي رواهخ الصدو  ث الفق   الس ام قب قخ ي ال ق  قوىلف الش ش 

 واألصحخب ق  اسخء دهخ.

اقخ الش ش الطويس فقد ىلخل ث اليفهخيت )واقخ قخ روي ث شواذ األخهخر ق  ىلول )أشهد 

يل خ وا اهلل وآل ممد خري الربيت( فمام ال يعم  يل   ث األذان واإلىلخقت فم  يم   أن

بخط  العخق  يريد ب  األخذ بغري الراجح ث صيفخيت  . ونعهرين (1)طخ كخن خمطئخم(

الملج ح بني املتعخرضني ال بمعيفى يدم وجوً احلج ت االىلتضخئ ت ف هخ إذ التخطئت إءام 

نكون بحسب صيفخيت قوازي  االجتهخً، وق  ثب مل يق  كخن قهديخم ممخ يدل يع 

ئت ققخب  التصويب قعذوريت  بحسب قوازي  االستيفهخط ييفد العخق  يع قهيفخن فخلتخط

ً ق  كالق  ث اليفهخيت بكالق  ث املهسوط  ً ويطخبإل هذا املفخ بخط  العخق   ث االجتهخ

 يريد ب  األخذ بغري الراجح ث صيفخيت الملج ح بني املتعخرضني.

وىلخل ث املهسوط )ففصول األذان أربب نكهريات ث أولا ... ف قخ ىلول )أشهد أن يل خم 

( يع قخ ورً ث شواذ األخهخر فل س بمعمول يل   ث األذان ولو وآل ممد خري الربيت

 .( 2)فعلا  اإلءسخن مل ي ثب ب  غري أء  ل س ق  فض لت األذان وال كامل فصولا (
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وق  هذن العهخرة يالحظ أن الش ش ىلد حكب يع الروايخت املتقدقت ا التي أشخر إل هخ 

خلوضب وأن العم  طخ ال يوجب اإلثب، الصدو  ث الفق   ا بخلشذوذ ال احلكب يل هخ ب

وقعيفى العم  طخ هو العم  بمضمو خ وقضمو خ جلئ ت الشهخًة ال خل ت كفص  ق  

األذان واإلىلخقت، فخلعم  طخ يعيفي الهيفخي واالن خن طخ يع أ خ جلي ق  فصول األذان 

 واإلىلخقت وحكب ذلك العم  ييفد الش ش ال يستوجب اإلثب.
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  الشيخ باجلوا شواهد لفتوى 

 ووج  استفخًة ذلك ق  يهخرة الش ش: 

 الشاهد األول:

أن الضمري ث )ولو فعلا ( ث كالم الش ش راجب إىل )ف قخ ىلول...( أي ىلول الشهخًة 

 ال خل ت الذي وصف  ب ء  قروي ث شواذ األخهخر. 

 الشاهد الثاي: 

األخهخر ا أي العم  وممخ يعلز إراًة الش ش يدم األثب وجواز العم  بمضمون نلك 

بمفخًهخ ق  كون الشهخًة ال خل ت جلي فصول األذان ا نعهري الش ش ث اليفهخيت ي  العم  

بطوائف الروايخت املختلفت ث يدً فصول األذان واإلىلخقت بعني التعهري ث املقخم ح ث 

ي ىلخل )وهذا الذي ذكرءخن ق  فصول األذان واإلىلخقت هو املختخر املعمول يل   وىلد رو

سهعت وثالثون فصالم ث بعض الروايخت وث بعضهخ ثامء ت وثالثون فصالم وث بعضهخ 

اثيفخن وأربعون فصالم ا ثب ذكر نفص   نلك األيداً ا فإن يم  يخق  يع أحد  هذن 

 .(1)الروايخت مل يك  ق ثوقخم(

وقس لت يدً فصول األذان وإن كخءت قس لت أخر  ال ختتص بخصوص الشهخًة 

ال خل ت كفص  ث األذان إال  أن متخث  حكب الش ش ث املس لتني أي ءف   ل ثب مل  يم  

يع أحد  وائف الروايخت الوارًة ث يدً فصول األذان واإلىلخقت قب كون ألت نلك 

خ هو بمعيفى العم  بمفخًهخ واألخذ طخ والفتو  الروايخت و وائفهخ قعتربة والعم  ط
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بمضمو خ، فإذا كخن هذا هو املعيفى لعدم اإلثب بخلعم  ث نلك الروايخت فعني هذا 

املعيفى ييفسحب يع روايخت الشهخًة ال خل ت ح ث حكب يل هخ الش ش بيففس احلكب 

ل ت ث األذان وبيففس اللفظ والتعهري، ممخ يقيض بخيتهخر صدور الروايخت للشهخًة ال خ

لد  الش ش وجواز العم  واألخذ طخ والفتو  بمضمو خ وإن كخن األرجح لدي  

 العم  بخلروايخت األخر  اخلخل ت.

 الشاهد الثالث:

اليتهخر صدور نلك الروايخت الشخذة لكون  وأقخ حكم  بشذوذهخ ف علز إراًن  

الدرايت هو املعترب سيفدام  قعيفى الشخذ لد  الش ش ث التهذيهني وكذا املحدثني ويلامي

املعرن ييف  يمالم فخلشذوذ وصف ملضمون اخلرب ال لطريق  وىلد يقدءخ لذلك نذيلني 

ث  خيت هذا: الفص  األول: ث أىلوال أربخب الدرايت ث الشخذ. وال خ : ث استعامل 

الشخذ ث كالم الش ش الطويس والصدو  واملف د ث كتب احلديث، وىلد ذكرءخ ءهذة ق  

أستعم  ف هخ لفظت الشخذ ث املعترب سيفدام وجعلوا  (1)املوارً نليد يع ال الثني قورًام 

وصف الشذوذ للمت  ال لضعف الطريإل بسهب املعخرضت للروايخت األخر  ث نلك 

املوارً ف  لقوا الشخذ يع اخلرب املوثإل واملصحح واملتكرر وروًن ث الكتب احلدي  ت، 

رً ب ن يلت الشذوذ خمخلفت املضمون ملخ هو ثخبت ث ىلهخلا ، كام رصح الش ش ث غري قو

ال ضعف السيفد، وث ك ري ق  قوارً الشخذ يتكلف الش ش ث نوج   قضموء  وث أحد 

املوارً يرصح الش ش بعدم اقتيفخ  العم  بخخلرب الشخذ وأء  حجت بيففس  لوال املعخرن 
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 رً أ لإل الش ش املف د الراجح، أي قتصف بخحلج ت االىلتضخئ ت وث بعض املوا

وصف الشخذ يع  مو  ق  األحخًيث، كام ءه  يع يم  الصدو  ث قوارً يدة 

بخألخهخر الشخذة، وءه  أيضخم يع اءطهخ  األخهخر الشخذة يع قخ كخن اسيفخًن صح حخم 

د ثخبتخم، وأن العم  بخلشخذ ممكيفخم إذا وجد العخق  ب  وجهخم أو سه الم لذلك، كام رصح املف 

واب   خووس يع أن قعيفى الشخذ ث الغخلب هو غرابت املضمون أو قيفخفخن  جلملت ق  

األخهخر، وكام رصح ب ن الروايت الشخذة يرخص العم  طخ إال  أء  بيفحو التخ ري ال 

الللوم التع  يفي، وهو ييفطهإل متخقخم يع قخ رصح ب  الش ش الطويس ث املهسوط ث 

 األذان ق  العهخرة التي قر ءقلاهخ روايخت الشهخًات ال الث ث 

يع أن قخ يورًن القدقخي ق  قضخقني الروايخت وقتو خ  كام ءه  الس د ب   خووس 

ث كتههب هو ألج  الرخصت ث العم  طخ، وهذا الذي ذكرن هو الذي أشخر إل   الش ش 

( 1كتخب  اإلفصخح)ث املهسوط ث العهخرة املتقدقت أيضخم. كام أء  ىلد ءه  الش ش املف د ث 

إىل أن الشخذ يطلإل يع قعخن  أربعت أو مخست أحدهخ ث ققخب  املتوانر وث ققخب  قخ أأب 

يع صحت  وث ققخب  قخ هو أشهر وأك ر ءقلت وث ققخب  قخ هو أوضح  ريقخم وهو ءظري 

قخ ورً ث قصححت يمر ب  حيفظلت كام أء  ءه  يع قغخيرة الشخذ قب قعيفى الضع ف ث 

 إلسيفخً.ا

ك  هذن األقور جتدهخ ث التذيلني ا ن ني ث  خيت هذا الفص  ح ث ءقليفخ نرصيح يلامي 

الدرايت يع كون الشخذ يعم  ب  ث ألت ق  املوارً، وق  ثب ذهب ألت قيفهب إىل أن 

العم  بخلشخذ يدور قدار اختالف املوارً كام أ ب رصحوا ب ن الشخذ يطلإل يع قخ صح 
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األشهر بني أه  الروايت واحلديث إ الىل  يع قخ روان ال قت خمخلفخم ملخ روان إسيفخًن وأن 

أخيت. وىلد ءه  غري واحد قيفهب يع حصول اخللو بني الشخذ وامليفكر ممخ أوجب نرسيت 

أحكخم امليفكر إىل الشخذ، كام ءه  يلامي الدرايت يع وىلو  العم  بخلشخذ ق  ىله  ألت ق  

لصدو  ث روايخت العدً ث شهر رقضخن وكام حص  أيالم الطخئفت كام حص  ل

 للش ش املف د والطويس ث روايت التوض  ث أثيفخي الصالة والهيفخي يع قخ سهإل.

فتهني ق  ك  ذلك أن وصف الش ش لألخهخر بخلشذوذ يقتيض ايتهخر صدورهخ قعتضدام 

ذلك بام قر ق  ءفي الش ش ل ثب للعخق  طخ. ءظري قخ يرب ب  ث حكب اختالف الروايخت 

ث يدً الفصول لألذان ق  ءفي اإلثب ي  العم  ب ي قيفهخ، وممخ يعضد ذلك أيضخم 

فض لت األذان وال ق  فصولا ( فخن هذا التعهري ال ىلولا  يقب ذلك )غري أء  ل س ق  

يؤنى ب  إال  بعد احلكب بخجلواز ألن االست يفخي استدراك يع يشي سهإل فلو كخءت يهخرن  

السخبقت قفخًهخ احلرقت ملخ صح استدراك  فخالستدراك يعطي ًفب الش ش ملخ ىلد يرنكب 

وايخت األخر  اخلخل ت قيفهخ ق  اجلمب بني الروايخت املتضميفت للشهخًة ال خل ت والر

بحم  املتضميفت لاهخ يع االستحهخب وذلك ألء  يهيفي يع استحكخم التعخرن والهيفخي 

يع التخ ري ث العم  ب يفهام ءظري بيفخئ  ث اختالف الروايخت الوارًة ث فصول األذان 

خ ث فخء  مل جيمب ب يفهخ بحم  الليخًة يع اليفدب ب  بيفى يع استحكخم التعخرن ب يفه
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العدً وحكب بخلتخ ري ث العم  طخ بقولا  )ق  يم  بإحد  هذن الروايخت مل يك  

 .(2)ويظهر ق  العالقت ث التذكرة استظهخر هذا املعيفى ق  كالم الش ش فالحظ (1)ق ثوقخم(

وققتىض التخ ري هو جواز العم  بمضمو خ وقفخًهخ الذي هو جلئ ت الشهخًة ال خل ت 

ن ثالثت قواضب ث كالم الش ش نهني يدم  رح الش ش لاهذن ث فصول األذان فهذ

 األخهخر ق  رأس كام نهني حتديد الش ش امل لان العلمي لدرجت ايتهخر هذن الروايخت. 

 الشاهد الرابع: 

وهيفخك قوضب رابب يديب قخ نقدم ق  قوىلف الش ش وهو ىلول الش ش ث املهسوط 

سمب ق  فصول األذان...... ورو  )ويستحب ل ءسخن أن يقول قب ءفس  ق   قخ ي

ن يقول: أشهد أن ال الا  إال  اهلل وحدن ال رشيك لا  وان ممدام  أء  إذا سمب املؤذن يؤذ 

ت  يهدن ورسولا  رض ت بخهلل ربخم وبخإلسالم ًييفخم وبمحمد رسوالم وبخألئم 

 .(3)الطخهري ....(

وهذن الفتو  ق  الش ش قطخبقت لفتو  اب  براج ا ن ت ث ك ف ت األذان قب بيفخي الفقهخي 

يع قطخبقت احلكخيت لألذان املسمو  كام قر ث املدخ  وهذا يف د يم  الش ش بتلك 

 ذلك ث كالم اب  براج. أك راألخهخر املوصوفت بخلشذوذ ث اجلملت وسيفوضح 
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 الشاهد اخلامس:

قس يعضد إراًة الش ش جواز العم  بخلروايخت املتضميفت للشهخًة وهيفخك قوضب خخ 

ال خل ت ق  بخب التخ ري وهو ىلولا  ىله  فتوان املتقدقت بخلشهخًة ال خل ت )وال جيوز الت ويب 

ث األذان، فخن أراً املؤذن اشعخر ىلوم بخألذان جخز لا  نكرار الشهخًنني ًفعتني )وال 

 .(1)ث األذان فم  فع  ذلك كخن قهديخم( جيوز ىلول الصالة خري ق  اليفوم((

ىلد حكب يع الت ويب ث فصول األذان يع خالف حكم  ث  ف الحظ أن الش ش 

الشهخًة ال خل ت ث األذان فخن احلكب بخلهدي ت يعيفي القطب بمخخلفت الواىلب أو القطب 

الت ويب ث بعدم الدل   يل   وبعدم نوفر رشائو احلج ت، قب أن الروايخت الوارًة ث 

فصول األذان ك رية واسخء دهخ قتصلت واصلت ال يفخ ث الكتب احلدي ت التي بني ايدييفخ إال  

أ خ ح ث كخءت صخًرة نق ت بداللت الروايخت العديدة األخر  فحكب يع الت ويب 

بخلهدي ت. وهذا بخالف حكم  يع الشهخًة ال خل ت فقد حكب ف ام لو أنى طخ يع أ خ 

ألذان يمالم بتلك الروايخت حكب بخخلط  بمقتىض صيفخيت الملج ح فهني ق  فصول ا

حكم  بخلت ويب وحكم  بخلشهخًة ال خل ت ث األذان قهخييفت واضحت كام ال خيفى يع 

 املتدبر للمهخحث الصيفخي ت. 

                                                 

 طبعة قم ـ مؤس ة النشر اإلسالمي ـ 290ص 1النهاية ج (1)
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 الشاهد السادس: 

ان وس  ال ث الطخئفت اخلخقست ق  الروايخت روايت للش ش ث املهسوط ث حكخيت األذ

بخلشهخًة ال خل ت ممخ يعلز ويديب استظهخر فتوان بخجلواز ييفد إن خ خ جليام ث األذان كام 

س  ال ان روايت  للطخئفت اخلخقست يعلز ايتامًهب يع الطوائف ال الث األوىل التي 

رواهخ الصدو  ث الفق   واشخر إل هخ ث املهسوط وىلد استظهر ذلك ق  الش ش، العالقت 

ش حسني العصفور الهحرا  ح ث ىلخل ث الفرحت األءس ت: )وأقخ الفص  املحدث الش 

املروي ث بعض األخهخر املرسلت وهو أشهد أن يل خم وا اهلل فمام ءفخن األك ر وظخهر 

 .(1)الش ش ث املهسوط ثهون  وجواز العم  ب ....(

 دواعي فتوى الشيخ 

لروايخت أي اجلواز الفقهي وبعدقخ أنضح فتو  الش ش بخجلواز أو جواز العم  بخ

واألصوا وبعدقخ نهني ث املدخ  ث بحث السرية ق  وجوً السرية املترشي ت ق  

الطخئفت الش ع ت يع الت ذي  بخلشهخًة ال خل ت ك حد فصول األذان الس ام ش عت بغداً 

وشامل العرا  وحلب وجيفوب إيران والس ام بغداً التي كخن يقطيفهخ الش ش الطويس 

رت ف هخ قصخًقخت وفت  ًاق ت بني الش عت وأه  سيفت اجلاميت واخلالفت قيفذ ح ث ج

يقوً ق  السيفني ىله  الش ش الطويس ونصخيدت هذن الفت  إىل أوجهخ ح ث ُحرىلت 

ًار الش ش الطويس واضطر إىل نرك ًارن والاهجرة إىل اليفجف األرشف، وكخن 

لشهخًة ال خل ت ث األذان وحي الصخب ث املصخًقخت ث الدرجت األوىل يع الت ذي  بخ

يع خري العم ، وىلد قر بيفخ ث قهحث السرية ث املدخ  ءق  اليفصوص التخرخي ت 

                                                 

 طبعة بنوت. 16ص 2الريرحة اين ية ج (1)
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الك رية حول ذلك، ففتوان بخجلواز وءف   ل ثب ث العم  بطوائف الروايخت التي رواهخ 

الصدو  ث الفق   ب  رواهخ هو الش ش الطويس ث اليفهخيت واملهسوط. و مو  فتو  

الش ش ث الكتخبني كام نر  ًيب قتصلب ق  الش ش ملوىلف الطخئفت الش ع ت ق  األذان 

رغب ضغوط الدولت العهخس ت وأه  سيفت أخيت اخلالفت الىلال  الش عت ي  األذان برسب 

قذهههب. وق  ذلك يتهني ق  نوص ف الش ش لاهذن الطوائف ق  الروايخت بخيتهخر 

ا وىلد قر  أن هذا التعهري اصطالح يستعملا  ث فتوان سيفدهخ وان العخق  طخ غري ق ثوم 

بجواز العم  )اجلواز ث املس لت األصول ت للعم  بخألخهخر كام يرب بيفظري ذلك ث 

الروايخت املختلفت الوارًة ث يدً فصول األذان ث اليفهخيت( ا قب كون هذا املوىلف 

يضحون ف هخ بخلغخا واليفف س الفتوائي يشك  ًيامم ق  الش ش لسرية الش عت التي كخءوا 

ق  أج  ال هخت يل هخ أقخم قرأ  وي خن ق  الش ش ك  ذلك يشك  ىلرائ  ىلويت للوثو  

بخلصدور لاهذن الطوائف ق  الروايخت التي رواهخ الصدو  ث الفق   والش ش ث 

 اليفهخيت واملهسوط.

  وسرية عصره نظرة ابن براج 

فقد ىلخل ث املهذب )ويستحب مل  أذن أو أىلخم أن يقول ث ءفس  ييفد )حي يع خري 

العم (: )آل ممد خري الربيت( قرنني( وهذا نرصيح قيف  بخلعم  والفتو  ب حد 

الطوائف التي رواهخ الصدو  ث الفق  ، ويظهر ق  ذلك أ خ واصلت لدي ، غخيت األقر 

د اجلمب بني الروايخت املتضميفت للشهخًة ال خل ت ىلد ىل د ىلرايهتخ رسام. وهذا ممخ يعض

ولطوائف الروايخت اخلخل ت قيفهخ أي ق  الشهخًة ال خل ت ب ن وج  خلو أك ر الروايخت 
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ق  الشهخًة ال خل ت، هو ألج  احلذر يع الطخئفت والش عت ق  اجلهخر طخ وممخرستهخ يليفخم 

أن قهيفخن خمخلف ملسلك الصدو  جتخن أقخم العخقت أي أن اخللو الج  التق ت ويظهر جل خم 

نلك الروايخت كام أء  خمخلف ملسلك الش ش الطويس ح ث يهيفى يع التعخرن 

والتخ ري، ب يفام بيفى اب  براج يع اجلمب ب يفهخ بحم  املتضميفت للشهخًة ال خل ت يع 

ت اإلرسار، وهذا يعطي محلا  للروايخت اخلخل ت قيفهخ يع التق ت. واالرسار أحد ك ف خ

جهخر ق  ك ف خن  ث غخلب املوارً فقد حكى ث األذان ث بعض املوارً كام أن اإل

ألذان رسام واستحهخب  للميففرً لكيف  أشكلا  ث امليففرً ث اي  املهسوط جواز  (1)اجلواهر

 قوارً امليفب ولو يع جهت الكراهت لعدم الفر  بني الرس والعالء ت أل ال  األًلت.

ب بعض األصحخب إىل أن اإلرسار ق  ك ف خت األذان امل ال طخ ويع أيت حخل فقد ذه

ث بعض احلخالت لهعض العوارن، ففتو  اب  براج بخالرسار بخلشهخًة ال خل ت ث 

األذان ال خترج ي  ك ف ت األذان. ثب إن فتوان مل ختتص بخألذان ب  رصح ث اإلىلخقت 

طخ كه ئت فصول األذان وهو شخهد يع أيضخم كام أن نق  دن لاهخ بخملرنني رصيح بخالن خن 

يملا  بعني قضمون  وائف الروايخت التي رواهخ الصدو  ث الفق   وال خيفى أن 

ح ث  (2)القخيض أب  براج ث  رابلس يرشي  أو ثالثني سيفت كام حكي ي  الشه د

 481هجري ىلمري( وأىلخم طخ إىل أن قخت سيفت ) 438ذهب إىل  رابلس ث سيفت )

 (3)وكخن خل فت الش ش الطويس ث الهالً الشخق ت وكخن ث زق  بيفي يامر هجري ىلمري(

                                                 

 .45ص 9جواهر الكالم: ج (1)

 .63ـ  60ص 3، رجال ال يد حبر العلوم ج142ـ  141ص 3رايض العلماء ـ لألقندي التربيزي ج (2)

 .18ص 7أعيان الشيعة ج (3)
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ً والفخ م ني ث حلب والشخم. وىلد نقدم أن سرية الش عت  فهو ىلد يخرص آل بوي  ث بغدا

ث بغداً وحلب وسرية الدولتني آل بوي  والفخ م ني كخءت يع الت ذي  بخلشهخًة 

وأء  كخءت قصخًقخت ب يفهب وبني أه  سيفت  ال خل ت وحي يع خري العم  ث األذان،

أخيت اخلالفت ًاق ت يع هذا املعلب، ففتوان املتطخبقت ألحد قضخقني الطوائف التي 

رواهخ الصدو  والش ش ق  ص ل الشهخًة ال خل ت كفتو  بت  ت ق  جخءب، ونق  دن لاهذن 

وائي ق  اب  براج الفتو  ب ن يقرأ ب خفخت ث ءفس  وقضمرام ذلك يدل  يع الديب الفت

لاهذن السرية املترشي ت، كام أء  يربز قد  احلخلت العص هت ق  التق ت التي كخءت نواج  

الطخئفت الش ع ت ث ك  الهلدان الس ام ث الشخم أيضخم ح ث كخن اب  براج، فك  ذلك 

يورث الوثو  بخلصدور لتلك الطوائف الروائ ت الس ام قب يم  ق   اب  براج الذي 

ذ يع يد الس د املرنىض والش ش الطويس وُيعد كتخب  نالري   األول وىلد  هو ق  تلم 

)ق  األصول املتلقخة( ككتخب اليفهخيت واملقيفعت واملقيفب التي هي قتون روائ ت أو ىلريهت 

ث ًروس  وأن املت خري   املضمون بخملتون كام ءه  يع ذلك الس د الربوجرًي 

وىلد يرفت ان هذن الطوائف ق  الروايخت ىلد رواهخ يتلقون هذن الكتب كمتون روائ ت 

ك  ق  الصدو  والش ش ث اليفهخيت واملهسوط فذكرهخ أب  براج ث املهذب. وىلد نقدم 

ث املدخ  ث قهحث السرية أن فتو  الس د املرنىض واب  براج ث )آل ممد خري الربيت( 

 ب خن يلت حذف حي و)وممد ويي خري الهرش( قب قصحح  اب  أيب يمري الوارً ث

 يع خري العم  يدل يع ان السرية هي ق  يهد رسول اهلل فالحظ.



 

                                                                                            

                                                                                                                                       149 

 

 نظرة املحقق والعالمة والشهيد 

ىلخل املحقإل ث املعترب )قس لت: ا ق  السيفت حكخيت ىلول املؤذن ملخ روي..... ثب ىلخل ا وىلخل 

أن يقول وأءخ أشهد أن  ث املهسوط أيضخم روي إذا ىلخل املؤذن أشهدوا أن ال الا  إال  اهلل

يهدن ورسولا  رض ت بخهلل ربخم  ال الا  إال  اهلل وحدن ال رشيك لا  وان ممدام 

) ت الطخهري  أئمتم وبخإلسالم ًييفخم وبمحمد رسوالم وبخألئم 
(1). 

وظخهرن نقرير فتو  الش ش وبمقتىض ىلخيدة نطخبإل حكخيت األذان قب األذان يف د 

املوصوفت بخلشذوذ ث اجلملت وال أىل  ق  ًاللت  يع أن كالق  يملا  بتلك األخهخر 

الشهخًة ال خل ت ق  نوابب األذان ولذلك جع  األصحخب استحهخب احلكخيت 

 للشهخًات ال الث ييفد سام  األذان ث قت  قس لت احلكخيت لسام  األذان.

بذلك ث  ءظري قخ صيفع  املحقإل ث املعترب وكذلك أفتى (2)وىلد صيفب العالقت ث امليفتهى

 .(3)التذكرة

ىلخل اب  وأقخ الشه د ث الذكر  فقد ىلخل ث أحكخم األذان )املس لت الرابعت يرش: )

( يستحب مل  أذن أو أىلخم أن يقول ث ءفس  ييفد )حي يع خري العم ( ))آل براج

 .(4)ممد خري الربيت(( قرنني((

                                                 
 .146ص 2املعترب ج (1)

 طبعه مشهد االستانة الرضوية. 433ص 4املنتهى ج (2)

 طبعة قم ـ مؤس ة آل البيت. 84ص 3التذكرة ج (3)

 طبعة قم ـ مؤس ة آل البيت. 241ص 3الشيعة ج ذكرى (4)
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ن الطوائف التي وظخهر الشه د نقرير فتو  أب  براج والتي ىلد يم  طخ بمضمو

ث الفق   املتضميفت للشهخًة ال خل ت ث فصول األذان، وان كخن  ضعفهخ الصدو  

س خ  يهخرة الشه د وس خ  املس لت ملخ ىلهلاهخ وبعدهخ ق  املسخئ  أء  يستظهر ق  فتو  

اب  براج كون الشهخًة ال خل ت ق  أذكخر األذان التخبعت لا  امليفدوبت بخخلصوص ال ق  

قخ قب ذكرن ث ك ري ق  ه د لفتو  أب  براج فصولا  األصل ت، وهذن املوافقت ق  الش

كته  لوروً روايخت الشهخًة ال خل ت ًال يع ايتامً أص  صدورهخ وفخىلخم الب  براج 

والطويس والعالقت يع خالف الصدو  واالستحهخب ث الفتو  هذن هي للمؤذن 

فتو  ب   واملق ب ال حلكخيت السخقب ملخ يسمع  ق  األذان. ففتو  الشه د قتطخبقت قب

 براج بخلعم  بمضمون نلك الروايخت ونتم ل يع فتو  الفخضلني.

ءقال كالم الش ش  (4)واله خن (3)والشه د ث الدروس (2)والتذكرة (1)ثب إن العالقت ث امليفتهى

 ث اليفهخيت واملهسوط.

                                                 
 . طبعة مشهد. االستانة الرضوية.381ص 4املنتهى ج (1)

 طبعة قم ـ مؤس ة آل البيت. 45ص 3التذكرة ج (2)

 طبعة قم ـ مؤس ة النشر اإلسالمي. 162ص 1الدروس ج (3)

 طبعة قم ـ بنياد امام مهدي. 144البيان ص (4)
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ً ييفدءخ ..... ىلخل الش ش: ولو يم  يخق  158فقخل العالقت ث التذكرة )قس لت  : ىلد ور

ذلك مل يك  ق ثوقخم ف قخ قخ روي ث شواذ األخهخر ق  ىلول )أن يل خم وا اهلل، وآل ممد ب

 .(1)خري الربيت(( فمام ال يعم  يل   ث األذان فم  يم  ب  كخن خمطئخم((

وىلخل أيضخم ث امليفتهى )واقخ قخ روي ث الشخذ ق  ىلول ))أن يل خم وا اهلل(( و))آل ممد 

يعول يل   ىلخل الش ش ث املهسوط: فخن فعلا  مل يك  آثامم وىلخل ث  خري الربيت(( فمام ال

 .(2)اليفهخيت: كخن خمطئخم(

ث الواليت ا وان ممدام وآلا  خري  وىلخل الشه د ث الدروس ) أقخ الشهخًة لعي 

الربيت ا فهام ق  أحكخم اإليامن ال ق  الفخظ األذان وىلطب ث اليفهخيت بتخطئت ىلخئلا  وءسه  

بخبوي  إىل وضب املفوضت، وث املهسوط ال ي ثب ب ( واستعران العالقت والشه د اب  

لكلامت الصدو  والش ش ق  كته  املتعدًة ح ث ءقال كالق  ث املهسوط وكالق  ث 

اليفهخيت لالشخرة إىل اختالف اليفظر واملوىلف جتخن الروايخت الوارًة بخلشهخًة ال خل ت التي 

 .(3)رواهخ الصدو  والش ش

                                                 

 م ـ مؤس ة آل البيت.طبعة ق 45ص 3التذكرة ج (1)

 طبعة مشهد. 381ص 3املنتهى ج (2)

 ـ مؤس ة النشر اإلسالمي. 162ص 1الدروس ج (3)
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وىلخل ث اله خن )ىلخل الش ش: ف قخ ىلول: أشهد أن يل خم أقري املؤقيفني وآل ممد خري الربيت 

ا يع قخ ورً ث شواذ األخهخر ا، فل س بمعمول يل   ث األذان، ولو فعلا  اإلءسخن مل 

 .(1)ي ثب ب  غري أء  ل س ق  فض لت األذان وال كامل فصولا ( 

ويس ق  هذن الروايخت وىلد نقدم أن الشه د ىلد ويظهر قيفهام نقرير قوىلف الش ش الط

ىلرر فتو  أب  براج وكالم هذي  العلمني ًال يع وروً هذن الروايخت ث الشهخًة 

 ال خل ت.

وىلخل حي ى ب  سع د احلي )واملروي ث شخذ األخهخر ق  ىلول: ان يل خم وا اهلل وآل ممد 

 .(2)خري الربيت فل س بمعمول يل  ....( 

يقرر وروً الروايخت ث الشهخًة ال خل ت وا الي  كخلعالقت احلي والشه د يع وكالق  

كام نقدم ق  املرنىض والش ش الطويس  (3)نلك الروايخت ثب ان العالقت حكب ث التذكرة

بهدي ت الت ويب وهو بذلك ىلد فر  بخحلكب بني الشهخًة ال خل ت وبني الت ويب كام نقدم 

ل ث روضت املتقني  ويس نقريه  ث كالم الش ش الط وق  ثبَّ ىلخل املجليس األو 

)والظخهر أن األخهخر بليخًة هذن الكلامت ا أي الشهخًة ال خل ت ا أيضخم كخءت ث االصول 

                                                 

 . طبعة قم ـ بنياد امام مهدي  144البيان: ص (1)

 .73اجلامع للشرائع: ص (2)

 .47ص 3التذكرة: ج (3)
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فقد ءسهوهخ إىل  وكخءت صح حت أيضخم كام يظهر ق  املحقإل والعالقت والشه د 

 .(1)الشذوذ والشخذ قخ يكون صح حخم غري قشهور...(

 ة الشيخ املجلسي األّول: نظر 

)اجللم ب ن هذن األخهخر ق   ث نعل قت  ورشح  لكالم الصدو   ىلخل املجليس 

قوضويخهتب قشك  قب أن األخهخر التي ذكرءخ ث الليخًة واليفقصخن وقخ مل ءذكرن ك رية، 

والظخهر ان األخهخر بليخًة هذن الكلامت أيضخم كخءت ث األصول وكخءت صح حت أيضخم 

فخ ب ءسهوهخ إىل الشذوذ والشخذ قخ يكون   يظهر ق  املحقإل والعالقت والشه د كام

صح حخم غري قشهور قب أن الذي حكب بصحت  أيضخم شخذ كام يرفت فهمجرً يم  

املفوضت أو العخقت يع يشي ال يمك  اجللم بعدم ذلك أو الوضب إال  ان يرً ييفهب 

ب أن يم  الش عت كخن يل   ث ىلديب اللقخن صلوات اهلل يل هب قخ يدل يل   ومل يدل ق

وحدي  ، والظخهر أء  لو يم  يل   أحد مل يك  ق ثوقخم إال  قب اجللم برشي ت  فخء  يكون 

خمطئخم واألوىل ان يقولا  يع اء  جلو اإليامن ال جلو األذان ويمك  ان يكون واىلعخ 

حي يع خري العم ( نق ت ويكون سهب نرك  التق ت كام وىلب ث ك ري ق  األخهخر نرك )

يع أء  غري قعلوم ان الصدو  أي أخيت يريد ق  املفوضت والذي يظهر قيف  كام 

س جيي أء  يقول ك  ق  مل يق  بسهو اليفهي فخء  ق  املفوضت وك  ق  يقول بليخًة 

فخء  ق  املفوضت، فخن كخن هؤالي قيفهب ك  الش عت قفوضت  العهخًات ق  اليفهي 

                                                 
 طبعة بنياد فرهنكي. 245ص 2روضة املتقني ج (1)
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 ، وان كخن غري هؤالي فال ءعلب قذهههب حتى ءيفسب إل هب غري الصدو  وش خ

ت أو ءهوهتب فخ ب قلعوءون( الوضب واللع  ءعب ك  ق  يقول ب لوه ت األئم 
(1). 

  نقطتان: ويفهم من كالمأ 

استظهخر أن هذن األخهخر املتضميفت للشهخًة ال خل ت ىلد ورًت ث األصول  اأُلوىل:

الروائ ت وا خ يع وصف الصحت واستظهر كال األقري  ق  كالم احلل ني املحقإل 

 لوصفهب إيخهخ بخلشذوذ. والعالقت والشه د 

يران ألت ق  املتقدقني ي  العم  بروايخت الشهخًة ال خل ت إأجخب ي   الثانية:

تي رواهخ الصدو  ث الفق   بديو  املعخرضت قب الروايخت الك رية األخر  غري ال

 املتضميفت لاهخ بعدة أقور:

 :اخلالف يف فصول األذان 

أن الروايخت اخلخل ت ق  الشهخًة ال خل ت الك رية خمتلفت ث الليخًة واليفق صت ث  منها:

ً فصول األذان واإلىلخقت اختالفخم ك ريام جدام فلو ك ً سههخم للمعخرضت يد خن اختالف العد

ملخ سلمت اي  قيفهخ ي  التعخرن  ألوجب التعخرن ف ام ب يفهخ ب  كام ىلخل املجليس 

قتنٌي جدام فإن اختالف الروايخت الوارًة ث يدً فصول اإلىلخقت واألذان  وقخ ذكرن 

                                                 
 ـ طبعة بنياد فرهنكي إسالمي ـ قم. 245ص 2روضة املتقني ج (1)
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 خمتلفت جدام وىلد ايملف بذلك ألت املتقدقني واملت خري  كام ورً ي  الطويس ث

 .(1))ييفدءخ ثامء ت يرش كلمت وث أصحخبيفخ ق  ىلخل يرشون كلمت...( 19اخلالف قس لت 

وىلخل ث اليفهخيت قخ لفظ  )وىلد روي سهعت وثالثون فصالم ث بعض الروايخت وث بعضهخ 

ثامء ت وثالثون فصالم وث بعضهخ اثيفخ وأربعون فصالم فم  يم  يع إحد  هذن 

 .(2)الروايخت ا مل يك  ق ثوقخم(

ويستفخً ق  هذا الكالم أن يدً فصول األذان ل ست وفخىل   وىلد ىلررن يع ذلك 

 .(3)العالقت ث قيفتهى املطلب

وىلخل ث املهسوط )واألذان واإلىلخقت مخست وثالثون فصالم ..... وق  أصحخبيفخ ق  

 .(4)جع  فصول اإلىلخقت ق   فصول األذان وزاً ف هخ ىلد ىلخقت الصالة قرنني....(

محلة ث الوس لت )فجم ب فصولاهخ مخست وثالثون فصالم وىلد روي أك ر ق   وىلخل اب 

 .(5)ذلك والعم  يع قخ ذكرءخ(

                                                 
 .278ص 1اخلالف ج (1)

 .292ص 1النهاية ج (2)

 طبعة مشهد. 386ص 4منتهى املطلب ج (3)

 .99ص 1املب وط ج (4)
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وقيفهخ: ان اخلرب الذي حكب الصدو  بصحت  ث كالق  املتقدم يع كالق  ث روايخت 

الشهخًة ال خل ت وهو خرب أبو بكر احلرضقي وكل ب األسدي هو شخذ املضمون فك ف 

وايخت املتضميفت ث كون الشهخًة ال خل ت ق  فصول األذان وذلك ألن هذا يعخرن ب  الر

اخلرب ىلد نضم  احتخً األذان واإلىلخقت ث يدً فصولاهام وال ىلخئ  ب  أحد ق  

 األصحخب.

أن قيفش  إيران ألت ق  املتقدقني ي  روايخت الشهخًة ال خل ت ث األذان هو  ومنها:

ارن وأيب بكر احلرضقي وكل ب األسدي االيتامً يع بعض الصحخح كصح ح زر

وغريهب قب أ خ ال نصلح ألن نكون سههخم لأليران للتحفظ يع قضمو خ سواي ق  

 جهت يدً فصول األذان واإلىلخقت الوارً ف هخ أو ق  جهت احتخً فصولاهام.

 ا أن  رً خلو ك ري ق  األخهخر ي  الشهخًة ال خل ت ال يوىلب املعخرضت ب يفهخ وبني ومنها:

الروايخت املتضميفت لاهخ وذلك لوىلو  ءفس الش ن بخليفسهت إىل فص  )حي يع خري 

العم ( ح ث ان ك ريام ق  األخهخر نرك ذكر هذا الفص  ث يداً فصول األذان 

، ومل يوىلعوا املعخرضت ب يفهخ وبني الروايخت املتضميفت لاهخ واحلخل أن  واإلىلخقت نق تم

ة ال خل ت ا ث الروايخت اخلخل ت قيفهخ أوجب وأشد ق  قوجب التق ت ث نركهخ ا أي الشهخً

 فص  )حي يع خري العم (.

أء  ال يمك  األخذ بطع  الصدو  ث روايخت الشهخًة ال خل ت ث األذان لعدم  ومنها:

وضوح قراًن ق  التفويض الذي  ع  ب  رواهتخ ألن قهيفى الصدو  ان ك  ق  مل يق  

 ن ك  ق  يقول بليخًة العهخًات ق  اليفهي فخء  ق  املفوضت وا بسهو اليفهي 
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فخء  ق  املفوضت قب أن القول طذي  األقري  هو ىلول ك  الش عت يدا الصدو  وش خ  

ب  ىلد رو  العخقت ث صحخحهب أن قخ زاً يع الركعتني ث الفرائض ال وق ت ق  سيف  

 ال فريضت إلاه ت. اليفهي 

بعض الروايخت ال يوجب اخلدشت ث  أن  رً يم  املفوضت قطخبإل ملضمون ومنها:

نلك الروايخت فضالم ي  اجللم بوصفهخ كام هو احلخل ث يم  العخقت املطخبإل ملضمون 

بعض الروايخت فخن  رً ذلك ال يوجب اخلدشت ث نلك الروايخت فضالم ي  اجللم 

.  بصدورهخ نق تم

يع الت ذي  بخلشهخًة ا شهخًن  ب ن يم  الش عت ث ىلديب اللقخن وحدي   ىلخئب  الثالثة:

ال خل ت ث األذان واإلىلخقت وىلد يرفت أن ث قهحث السرية ث املدخ  أن اليفصوص 

التخرخي ت شخهدة يع وجوً هذن السرية بصورة قيفترشة وواسعت ث الهلدان قيفذ  خيت 

القرن ال خلث وبدايت القرن الرابب ث يدة ق  الهلدان وكذلك كخن يم  الدول الش ع ت 

 .آءذاك

  نظرة العالمة املجلسي الثاي 

ىلخل ث الهحخر بعدقخ ءق  يهخرة الصدو  ث روايخت الشهخًة ال خل ت ث األذان: )ال يهعد 

كون الشهخًة بخلواليت ق  األجلاي املستحهت لألذان لشهخًة الش ش والعالقت والشه د 

 اءتهى. (1)املتقدقني ا(وغريهب بوروً األخهخر طخ، ىلخل الش ش: ا وءق  كالقي الش ش 

                                                 
 .111ص 84البمار ج (1)
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  نظرة صاح  ا دائق: 

ىلخل صخحب احلدائإل: )وث املقخم فوائد األوىل.... ا ثب ءق  كالم الصدو  ث الفق   

ق  ىلولا  )واملفوضت لعيفهب اهلل....( فف   قخ ذكرن ش خيفخ ث  ثب ىلخل ا ثب ان قخ ذكرن 

الهحخر ح ث ىلخل وءعب قخ ىلخل ا ثب ءق  كالم املجليس املتقدم ث الهحخر إىل آخرن ا وىلخل 

 .(1)وهو ج د(

  نظرة صاح  اجلواهر 

وىلخل ث اجلواهر بعدقخ ءق  كالم الش ش ث اليفهخيت وكالم الصدو  ث الفق   ثب ءق  

م املجليس ث الهحخر ثب ءق  كالم العالقت الطهخ هخئي ث امليفظوقت وىلخل: )ب  لوال كال

نسخمل األصحخب ألقك  ًيو  اجللئ ت بيفخيام يع صالح ت العموم ملرشوي ت 

 .(2)اخلصوص ت واألقر سهٌ (

. بإقكخن ًيو  اجللئ ت للشهخًة ال خل ت ث األذان ا بعدقخ ءق  كالم الش ش ويريد 

  واملجليس امليفصب حول الروايخت اخلخصت ث الشهخًة ال خل ت ث األذان ثب والصدو

ذي  كالم العالقت املجليس والعالقت الطهخ هخئي ث قرشوي ت الشهخًة ال خل ت بيفحو 

االستحهخب العخم ث األذان واإلىلخقت استيفخًام إىل يموقخت ا أن ال قعخرضت بني 

 خل ت ث األذان واخلخل ت ييفهخ واء  لو فرن الروايخت اخلخصت املتضميفت للشهخًة ال

                                                 

 .404ـ  403ص 7احلدائق الناظرة ج (1)

 .87ـ  86ص 9اجلواهر ج (2)
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التعخرن ب يفهام لكخن الملج ح للروايخت املتضميفت للشهخًة ال خل ت ث األذان واإلىلخقت 

ًون اخلخل ت قيفهخ وذلك أليتضخً الروايخت اخلخصت املعتضدة بخلعموقخت الدالت يع 

قر يدم نسخمل  استحهخب اىلملان الشهخًة ال خل ت بخلشهخًنني، لكيفك يرفت ف ام

األصحخب يع يدم اجللئ ت للشهخًة ال خل ت ف ام ءقليفخن ق   وائف فتخوهيب ث املدخ  

ح ث نشعر ألت قيفهخ بخجللئ ت ءظري قخ ءقليفخن ق  فتو  الس د املرنىض والطويس واب  

 براج ب  والشه د ىلدس ارسارهب فالحظ ثمت.

  نظرة ا ر العاملّي  

الاهدايت أن املجليس ذهب إىل كون الشهخًة بخلواليت ف هام ق  ث  ىلخل احلر العخقي 

 األجلاي املستحهت وىلخل: إن قخ ذكرن ش خيفخ ث الهحخر ىلوي.

  نظرة الشيخ حسني العصفور 

: )واقخ الفص  املروي ث بعض األخهخر املرسلت وهو أشهد ان (1)ىلخل ث الفرحت األءس ت

يل خم واُّ اهلل فمام ءفخن األك ر وظخهر الش ش ث املهسوط ثهون  وجواز العم  ب  وان كخن 

غري الزم وهو األىلو  والطع  ف   بخء  ق  أخهخر املفوضت والغالة كام وىلب للصدو  

فال ب س بام ذهب إل   الش ش ول س ق  الهد   ث الفق   ممخ يشهد ب هون  وهو غري مقإل

شهد لا  بخليفهوة فل ذكر قع   ويؤيدن أخهخر يديدة آقرن ب ء  كلام ذكر ممد 

 ول شهد لا  بخلواليت(. يي

أىلول: وقخ استظهرن ق  اختالف قوىلف الش ش الطويس واختالف فتوان ي  فتو  

يس ث املهسوط ب هوت الشهخًة الصدو  قتني جدام كام أن استظهخر فتو  الش ش الطو

                                                 
 طبعة بنوت. 16ص 2الريرحة اين ية ج (1)
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ال خل ت ث األذان وجتويل الش ش العم  بتلك الروايخت هو الصح ح الذي قرَّ استظهخرن 

بقرائ  يديدة ق  كالم الش ش ث املهسوط واليفهخيت وان خفي ذلك وغف  ييف  ك ري ق  

األصحخب لعدم قالحظت  مو  كلامت الش ش فظ  ق  ذلك احتخً قذهب الش ش قب 

 دو  ث هذن الروايخت.الص
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  نظرة صاح  القوانني 

))واقخ ىلول ))أشهد أن يل خم وا اهلل(( ))وان ممدام وآلا  خري (1)ث الغيفخئب ىلخل 

الربيت(( فخلظخهر اجلواز ا ثب ءق  كالم الصدو  ث الفق   وكالقي الش ش ث اليفهخيت 

ويظهر ق  هؤالي األيالم وروً  واملهسوط وأشخر إىل يهخرة العالقت ث امليفتهى ا وىلخل:

 الروايت فال يهعد القول بخلرجحخن(.

  نظرة الشيخ حممد رضا جنف 

ث العدة اليفجف ت ا وهو رشح للمعت ا )الذي يقو  ث اليففس أن الرس ث سقوط  ىلخل 

 الشهخًة بخلواليت ث األذان إءام هو التق ت وقع  فقد يكون هو احلكمت ف طرً(.

 لنراقي نظرة الشيخ ا 

ث املستيفد )ب  الظخهر ق  شهخًة الش ش والفخض  والشه د ا كام رصح ب  ث  ىلخل 

الهحخر، وروً األخهخر طخ ث األذان بخصوص  أيضخم، ثب ءق  كالم الش ش ث املهسوط 

واليفهخيت. وىلخل ا ويع هذا فال بعد ث القول بخستحهخطخ ف   للتسخقح ث أًلت  وشذوذ 

ونراهب ك ريام جي هون ي  األخهخر بخلشذوذ  يفب ي  اثهخت السيف  طخ ك ف؟أخهخرهخ ال يم

 .(2)ف حملو خ يع االستحهخب(

أىلول: وقخ ذكر إللام صيفخيي ث االستدالل ملشهور املت خري  ح ث بيفوا يع 

 االستحهخب اخلخص ث ألت قوارً وروً الروايخت املوصوفت بخلشذوذ.

                                                 
  طبعة مشهد املقدسة. 423ـ  422ص 2الغنائم ج (1)

 .487ص 4م تند الشيعة ج (2)
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  نظرة السيد ا كيم 

دقخ ذكر يهخرة الصدو  ث الفق   ويهخرة الش ش ث اليفهخيت واملهسوط والعالقت ىلخل بع

ث امليفتهى ح ث ُوصفت الروايخت بخلشذوذ ىلخل )لك  هذا املقدار ال يميفب ق  جريخن 

ىلخيدة التسخقح يع نقدير متخق تهخ ث ءفسهخ و رً الشهخًة بكذب الراوي ال يميفب ق  

املطلوب ت... وق  ذلك يظهر وج  قخ ث الهحخر ق  احتامل الصد  املوجب الحتامل 

أء  ال يهعد كون الشهخًة بخلواليت ق  االجلاي املستحهت لألذان لشهخًة الش ش والعالقت 

والشه د وغريهب بوروً االخهخر طخ وأيد ذلك بخرب القخسب ب  قعخويت املروي ي  

 .(1)(احتجخج الطربيس ي  الصخً  

 ويستفخً ق  كالق   أقول:

 نقريرن لشهخًة القدقخي بوروً أخهخر األذان بخلشهخًة ال خل ت.  واًل:

 أء  رغب  ع  الصدو  طخ ال يميفب احتامل صد  الرواة. :ثانيا

استفخًن  ق  الروايخت الدالت يع استحهخب االىلملان أ خ قؤيدة ملضمون جلئ ت  :ثالثا

 الشهخًة ال خل ت ث األذان.

                                                 
 .545، ص5م تم ك العروة الوثقى، ج (1)
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  نظرة السيد اخلوئي 

ىلخل )ولع  قخ ث الهحخر ق  كون الشهخًة ق  األجلاي املستحهت قستيفد إىل هذن الروايت 

 (.1او قخ يرفت ق  شهخًة الصدو  والش ش وغريمهخ ق  وروً اليفصوص الشخذة( )

وهذا اشخرة إىل قخ ذكرن الصدو  ق  قتون ث الفق   أ خ قتون روايخت وان  أقول:

 خ شخذ.صفت قضمو 

  نظرة السيد اخلميين  

ث كتخب  ا ًاب املعيفويت للصالة )ىلد ورً ث بعض الروايخت غري املعتربة أن  ىلخل 

يقخل بعد الشهخًة بخلرسخلت ث األذان )أشهد أن يل خم وا اهلل( قرنني وث بعض 

ممد الروايخت )أشهد أن يل خم أقري املؤقيفني حقخم( قرنني وث بعض آخر )ممد وآل 

هذن الروايخت ق  قوضويخت املفوضت  خري الربيت( وىلد جع  الش ش الصدو  

ً يع هذن الروايخت وجع   وكذطخ واملشهور بني العلامي رضوان اهلل يل هب يدم االيتام

بعض املحدثني هذن الشهخًة جليام قستحهخم ق  جهت التسخقح ث أًلت السيف  وهذا 

خن أًاحن بقصد القربت أوىل وأحوط..... القول ل س بهع د ي  الصواب وان ك

وبخجلملت هذا الذكر الرشيف يستحب بعد الشهخًة بخلرسخلت قطلقخم وث فصول األذان 

ال يهعد استحهخب  بخخلصوص وإن كخن االحت خط يقتيض أن يؤال ب  بقصد القربت املطلقت 

 (.2)ال بقصد اخلصوص ت ث األذان لتكذيب العلامي األيالم لتلك الروايخت(

                                                 
 .259، ص13امل تند يف شرح العروة الوثقى، ج (1)

 طبعة قم ـ دار الكتاب. 265ـ  264اآلداب املعنوية للصالة ص (2)
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ظخهر كالق  العم  والفتو  بمضمون روايخت الشهخًة ال خل ت ث األذان  أقول:

واإلىلخقت يع ءحو قخ ذهب إل   املحقإل اليفراىلي وقخ ذهب إل   العالقت املجليس ث 

الهحخر الذي أشخر إل   ث كالق  بقولا  )بعض املحدثني( ءعب االحت خط االستحهخيب ا 

السخبقت بخجللئ ت اليفدب ت يمالم بمضمون الروايخت امللبورة ا الذي ال يتيفخىف قب الفتو  

الذي ذهب إل   ان يؤنى بيف ت وىلصد االستحهخب املطلإل يمالم بقخيدة التسخقح ث أًلت 

السيف  لروايت االحتجخج وس  ال ءق  هذا املقطب ق  كالق  ث الوج  ال خلث، ويظهر 

ك الروايخت لهيفى يع اجللئ ت األول ت ث يران املشهور بني العلامي ي  نلإقيف  أء  لوال 

األذان واإلىلخقت كهق ت فصول األذان واإلىلخقت إال  أء  ىلد قر كام يرفت أن قشهور 

املتقدقني مل يعرضوا ي  نلك الروايخت يدا الصدو  وان قوىلفهب قيفهخ خيتلف ييف  

مم  ىلد  ءعب ألت ق  املت خري  وقت خري املت خري  ىلد أيرضوا ييفهخ ًون ألت أخر 

نقدقت فتخواهب كخلفخضلني والشه د األول واألرًب ي واملجلس ني وصخحب احلدائإل 

 واحلر العخقي واليفراىلي ىلد بيفوا يل هخ ث اجلملت كام قر نفص   كلامهتب وفتخوهيب.

  نظرة السيد السبزواري: 

خ ق  ىلخل بعد ان ذكر روايت االحتجخج وقخ روي ي  اإلقخم الصخً  ث الكخث وغريه

ً املتفرىلت التي يستفخً  األخهخر ىلخل )التي يقف املتتهب يل هخ أن الروايخت الوارًة ث املوار

ق   مويهخ نالزم نرشيب الشهخًات ال الث قب استظهخر أب ق  األسخ ني كخلشه د 
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والش ش والعالقت رجحخء  بخألذان وهذا املقدار يكفي بعد التسخقح ث أًلت السيف  وهب 

 .(1)ً ب ىل  ىلل   ق  ذلك كام ال خيفى( احلكب بخالستحهخب ث ألت ق  املواريتسخمون ث

يظهر قيف  ق  ختص ص ذكر الش ش والعالقت والشه د استظهخرن قيفهب القول  أقول:

برجحخ خ ث األذان رغب وصفهب للروايخت الوارًة ف هخ بخلشذوذ وق  ثب سوغ جريخن 

ىلخيدة التسخقح ث الروايخت الوارًة ف هخ بخألذان وان نلك الروايخت متملت الصدور 

حتامل الصدور ث روايخت هي أًون ث صفت رغب وصفهخ بخلشخذة وان ًيدن الضعفخي ا

الطريإل ق  روايخت املقخم كام أء  استظهر ق  روايخت اىلملان الشهخًات ال الث ث 

ءواق س اخللإل اإللاه ت احلث يع اىلملا خ الترشيعي فتعضد قضمون روايخت األذان 

 املتضميفت للشهخًة ال خل ت واملوصوفت بخلشذوذ.

 نظرة السيد الروحاي 

ل الس د الروحخ  ث حخش ت  يع العروة ييفد ىلول املخن  )أ خ ل ست جليام قيفهام( ىلخ

 ىلخل: لكيفهخ راجحت بال اشكخل وق  شعخئر التش ب والقول بجلئ تهخ ىلريب.

 دعم املضمون

وممخ يديب قضمون  وائف الروايخت اخلخصت ا التي رواهخ الصدو  ث الفق   ث 

ىلخقت وأشخر إل هخ املرنىض والطويس واب  براج الشهخًة ال خل ت ث األذان واإل

 والفخضالن والشه د ا أقور:

                                                 
 .20، ص6مهذب ايحكام ج (1)
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ا قخ قر ق  ب خن السرية املتقخًقت ييفد الش عت ق  زقخن الصحخبت ح ث ذكر العخقت  األّول:

كدير الضهي أء  كخن ي ال بخلشهخًة  ث كتب نراأهب ث نرأت صحخيب الرسول 

( كام أء  ىلد نقدم 2ث نشهدن ث الصالة وىلد أشخر إىل ذلك صخحب اجلواهر) (1)ل خل تا

ث املدخ  ث قهحث السرية استعران يدة قصخًر نخرخي ت أشخرت إىل أن الش عت ث 

بغداً وحلب وشامل العرا  وجيفوب إيران وقرص ىلد كخءوا يؤذءون بخلشهخًة ال خل ت 

آل بوي  وًولت احلمداء ني والعه دي   ث األذان وبحي يع خري العم  ث ظ  ًولت

والفخ م ني ألء  ىلد جرت ك ري ق  املصخًقخت ق  أه  سيفت اجلاميت لصد  وقيفب الش عت 

ي  الت ذي  بذلك، الس ام ث بغداً وحلب وقرص وىلد قر  أن فتو  الس د املرنىض 

ت ألهخا شامل العرا  كخءت قسخءدة فتوائ ت ًايمت لسريهتب جتخن ضغو سيفت أخي

                                                 

 486ص 4ايصـــــابة يف متييز الصـــــمابة يف حرف الكاف الق ـــــم ايول يف ابب ك د، ل ـــــان امليزان البن حجر ج (1)
، 6961حتــت رقم  497ص 5، ميزان االعتــدال للــذهيب ج1539حتــت عنوان من ابــه كــدير وكــديرا رقم الرت ــة 

 مد بن ســـــــــليمان الكويف ، مناقب االمام أمن املؤمنني 1568حتت رقم  13ص 4العقيلي يف كتاب الضـــــــــعرياء ج
سصــــميح ا مودي وهذا الريصــــل من كدير مع كونه  386القاضــــي املتويف ثالوائة هجري قمري والرواية ب ــــنده ص

ــــــ يعز  ما حيكى عن كتاب ال الفة يف أمر اخلالفة للشيا  ــــــ الحظ مب وط سر ته يف التذييل ال ال  ـ من الصمابة ـ
أنه نقل أن بعد واقعة الغدير أذن أبو ذر الغرياري ابلشهادة ال ال ة فأعرتض عليه  (من علماء العامة)عبد هللا املراغي 

ـــــــــــــــــهم:   اعة من املنافقني عند رســــول هللا  أما بعتم  ((أما وعيتم خطبيت يوم الغدير لعلي ابلوالية ))فقال لـ
ـــــــــهجه أصدق من أيب  ذر إنكم ملنقلبون بعدي على قو. يف أيب ذّر: ما اظّلت اخلضراء وال أقّلت الغرباء على ذي لـ

 .(اعقابكم

 قد مر يف املدخل ذكر مصادر ذلك وسيأيت ب ط سر ته يف التذييل ال ال ؛ امللمق ابلريصل ايول.  (2)
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اخلالفت وكذلك فتو  الش ش الطويس وفتو  اب  براج ففي ظ  هذن السرية التي 

الىلت هذن املواجهخت الصعهت جيب حتل   وًراست فتخو  الس د املرنىض والش ش 

الطويس واب  براج وحق قت قوىلفهب. كام أء  ىلد قضت يهخرة الصدو  املتضميفت 

ث األذان واإلىلخقت ب  يظهر ق  لوجوً السرية لد  ألت ق  الش عت كخءوا يؤذءون 

يهخرن  ويهخرة الش ش الطويس أن رواة هذن الروايخت ث أصول األصحخب قتداولت 

يهخرة الس د املرنىض ث ( 1)أي قعمول طخ ث  هقخت سخبقت يع الصدو  وكذلك قرت

ح ث يظهر قيفهخ قفروغ ت الت ذي  طخ ث ألت ق  قيفخ إل الش عت  (2)املهخفخرىل خت

ث يليمتهخ  ستهب لاهخ ووضوح ارنكخز قرشوي تهخ لاهب وأ ب كخءوا قملًًي وممخر

 (3)ث الذكر  وللوم اإلن خن طخ كام يظهر ق  يهخرة اب  اجليف د التي حكخهخ الشه د 

اختالف املسلمني بحسب الهلدان ث صورة فصول األذان بحسب قذاهههب وكام قر 

  عت ث ىلديب اللقخن لذلك.يهخرة املجليس األول املتضميفت لعم  الش

أن لد  األصحخب ث روايخهتب قخ يقرب ق  نسب ص ل ( 4)ا ىلد نقدم ث املدخ  الثاني:

وبخألحر  س  ال ( 5)ق  ص ل الشهخًة ال خل ت كام قر استعران ألت املتون الروائ ت

                                                 

 .54املدخل، ص (1)

 .257املبارقيات ص (2)

 .214ص 3الذكرى ج (3)

 ، املدخل./51صيغ الشهادة ال ال ة ص (4)

 ومابعدها. 43املدخل،  (5)
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 ضم  جهخت الفص  األول ذكر بق ت الطوائف اخلخصت الدالت يع الشهخًة ال خل ت زيخًة

 يع الطوائف ال الث التي أورًهخ الصدو  فالحظ.

أن هيفخك ثامء ت قوارً وقوا   لفتخو  األصحخب  (1)ا أء  ىلد نقدم ث املدخ  الثالث:

بخلشهخًة ال خل ت ث قواضب ق  الصالة وىلد استعرضيفخ ث ك  قورً وقو   ألت ق  

 فتخو  املتقدقني واملت خري  وقت خرهيب.

يخت الك رية ي  الشهخًة ال خل ت ث األذان الوارًة ث فصول األذان إن خلو الروا الرابع:

واإلىلخقت ال يهعد كوء  الج  التق ت لعدة ىلرائ  قيفهخ ا قضخفخ إىل قخ نقدم ق  ىلرائ  يع 

 فالحظ: (2)التق ت ث املدخ 

ا خلو ألت ق  الروايخت ق  فص  )حي يع خري العم ( وىلد مح  األصحخب هذا  1

 لتق ت ث ققخب  الروايخت املتضميفت لاهخ.اخللو يع ا

ا قخ يظهر ق  ألت ق  الروايخت أن احلكخم والوالة ىلد أسقطوا ق  األذان ألت ق   2

الفصول وغريوا ق  ه ئت فصولا  كام هو احلخل املعروف ث )حي يع خري العم ( ففي 

نركت ث ي  )حي يع خري العم ( مل  قصحح اب  أيب يمري أء  س ل أبخ احلس  

                                                 

 ، ومابعدها.54املدخل: ص (1)

 مواضع متعددة يف املدخل. (2)
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أقخ العلت الهخ يفت ف ن خري العم  الواليت ف راً ق  أقر بملك  األذان؟..... فقخل 

 .(1)حي يع خري العم  ق  األذان أن ال يقب حث يل هخ وًيخي إل هخ(

أخر  ل ليد ب  احلس  ىلد نضميفت فصول األذان ونرك الراوي ف هخ حي  (2)وث روايت

هخ: ا إءام نرك الراوي )حي يع خري العم ( يع خري العم  فقخل الصدو  ث ذيلا

 : كخن اسب اليفهي الصخً   ىلخل )ىلخل (3)للتق ت ورو  الصدو  ث الفق  

يكرر ث األذان ف ول ق  حذف  اب  أرو (. ورو  املجليس ي  كتخب العل  ملحمد 

( بعد التهل   إال  ب  يي ب  إبراه ب ب  هخشب )أن آخر األذان ممد رسول اهلل 

أن يذكر ث أول األذان حتى يذكر ث  أء  ألقخن قعخويت، وىلخل: أقخ يرىض ممد 

وإن ىلخل صخحب اجلواهر ث ذي  اخلرب )أء : ق  الغرائب ويهعدن زيخًة يع قخ  (4)آخرن(

يرفت أء  لو كخن األقر هكذا لكخن ذلك مفوظخم، كام حفظ إسقخط يمر )حي يع خري 

  هو أوىل قيف  بذلك خصوصخم بعد فرن استمرارن كذلك إىل زقخن قعخويت العم ( ب

 .اءتهى (5)الذي كخن قعروفخم ث زقخء  بخلفسإل والفجور، واهلل أيلب(

ىلد يرفت ث روايت الصدو  أن بدي اإلسقخط املذكور أو ارنكه  اب  أرو   أقول:

هذا التغ ري ث األذان كام وهو ي امن ف حم  قخ ث الروايت األخرية يع أن قعخويت ًيب 

                                                 

 .16، ح17الوسائل أبواب ايذان واإلقامة: الباب  (1)

 .18، ح19الوسائل أبواب ايذان واإلقامة: الباب  (2)

 طبعة قم. 913، ح299ص 1الريقيه: ج (3)

 .7، ح37قامة ابب أبواب ايذان واإل 74ـ  73ص 4، م تدرك الوسائل ج170ـ  169ص 81البمار ج (4)

 .89ص 9اجلواهر ج (5)
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ً ث صح ح  ً ث صالة قعخويت متخقخم ث قيفى ًيامم إلمتخم ي امن الصالة ث السفر كام ور ور

 .(1)زرارة

ا ًيب هذن الطوائف ال الث بام س  ال ق   وائف روائ ت أخر  خخصت  اخلامس:

 خمتلفت ث ًرجخت خصوص الداللت وسيفتعرن لاهخ نهخيخم.

ا ايملاف ألت املتقدقني واملت خري  بخختالف الروايخت الك رية املعتربة ث  السادس:

يدً فصول األذان أي اختالف ث الروايخت ث ققدار الفصول املتضم  لاهخ األذان 

ًون أن نرصح  ك جلاي الس ام وان بعض نلك الروايخت اىلترصت يع ذكر العدً ق 

لك ًايمت لطوائف الروايخت املتضميفت بعيفخوي  نلك الفصول فهي يمك  أن نكون بذ

للشهخًة ال خل ت ح ث أن بعض روايخت العدً مل نفصح ب سامي نلك الفصول فلع  

بعضهخ هو الشهخًة ال خل ت وقيف  يعلب اختالف يدً الفصول ث األذان واالىلخقت ث 

الروايخت وألج  ذلك ىلخل الش ش الطويس ث اليفهخيت )ىلد روي سهعت وثالثون فصالم 

بعض الروايخت ا وث بعضهخ ثامء ت وثالثون فصالم وث بعضهخ اثيفخن واربعون فصالم.  ث

ات ))اهلل أكرب((  ف قخ ق  رو  سهعت وثالثون فصالم، فإء  يقول ث أول اإلىلخقت أربب قر 

قيفخن.  ويقول ث الهخىلي كام ىلد 

ة وق  رو  ثامء ت وثالثني فصالم، يض ف إىل قخ ىلدقيفخن ق  ىلول ))ال إلا  إ ال  اهلل(( قر 

 أخر  ث آخر اإلىلخقت.

                                                 

 .9، ح3وسائل الشيعة أبواب صالة امل افر ابب  (1)
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وق  رو  اثيفني وأربعني فصالم، فإء   جيع  ث آخر األذان التكهري أربب قرات، وث أول 

اإلىلخقت أربب قرات وث آخرهخ أيضخم ق   ذلك أربب قرات ويقول ))ال الا  إال  اهلل(( 

 (.1مل يك  ق ثوقخم()قرنني ث آخر اإلىلخقت. فخن يم  يخقٌ  يع إحد  هذن الروايخت 

وىلخل أيضخم ث كتخب  قصهخح املتهجد )وروي: اثيفخن وأربعون فصالم، ف كون التكهري  

ات ث أول األذان وآخرن وأول اإلىلخقت وآخرهخ والتهل   قرنني ف هام()  (.2أربب قر 

وفتو  الش ش بعدم اإلثب بخلعم  ب ي قيفهخ يني لفظ فتوان ث املهسوط ث  أقول:

 روايخت الشهخًة ال خل ت بيفص  هذن الفتو .

 يت حخل فتقريب ًيب هذا الشخهد ملضمون روايخت الشهخًة ال خل ت بيفحوي .أويع 

أ ا أن جتويل األصحخب وأعهب بني اختالف روايخت يدً فصول األذان بخلتخ ري 

 (3)م  ب ي قيفهخ سواي أراًوا التخ ري الفقهي أو األصوا كام رصح طذا اجلواز ألتبخلع

يديدة ق  األصحخب غري الش ش الطويس كام يظهر للمتتهب وهذا يقيض ب ن الشخر  

جع  يدً فصول األذان لا  حد أًءى وحد أىلىص ومل حيرصن بيفحو التع ني ث قرنهت 

القول بخلتخ ري الفقهي ب  حتى يع القول  يدً ب  خري بني املرانب الس ام يع

 بخلتخ ري األصوا فخء  خت ري ظخهري أيضخم.

                                                 

 طبعة قم.  اعة املدرسني. 293ص 1النهاية ونكتها ج (1)

 طبعة بنوت ـ مؤس ة ايعلمي. 39مصباح املتهجد يف ذكر ايذان واإلقامة ص (2)

الشــــــهيد يف الذكرى كالم الشــــــيا إالّ انه مال إىل الرتجيح بينها وذكر  386، ص4وقرر ذلك العالمة يف املنتهى ج (3)
، وقد مّر ذكر غنها من كلمات االصـــــــماب 200، ص3ومحل بعضـــــــها على حاالت أخرى من ال ـــــــرير و وه ج

 فراجع.
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ويع هذا اليفحو ق  التقريب نرنفب املعخرضت بني الروايخت اخلخل ت ي  الشهخًة ال خل ت 

والروايخت املتضميفت لاهخ ح ث يتهني أن يدً فصول األذان ل ست ييفد الشخر  بيفحو 

خ ري رشيخم بني قرانب العدً فال نكون روايخت الشهخًة ال خل ت ث التع ني يدًام ب  الت

األذان قتضميفت ألقر غريب ي  قخه ت األذان، وهذا هو الذي أشخر إل   املجليس األول 

األذان واإلىلخقت ث السفر قرة قرة  (1)ث روضت املتقني، ويؤيد ذلك قخ ورً ق  نقصري

 (3)وكذلك للمرأن (2)العجلت أو ض إل الوىلت بدل ق يفى ق يفى ث الفصول وكذلك ث حخلت

 .(4)ب  ورً ييفد ض إل الوىلت االكتفخي بخلفصول األخرية

ب ا أن نفسري اختالف العدً ث روايخت فصول األذان كام ث يهخرة الش ش الطويس ث 

اليفهخيت ل س هو ق  قضمون ك  روايخت العدً ب  هو ق  نفسري الش ش الطويس 

املصهخح التي قرت آءفخم ح ث يطف يع العدً بخلفخي بقولا  ويشهد بذلك يهخرن  ث 

)ف كون التكهري أربب قرات...( ممخ يدل  يع أن بسو العدً طذا اليفحو ق  الفصول 

ً ف هخ نكرار بعض الفصول ولك   ث نفسري الش ش استظهخرام ق  بعض الروايخت ممخ ور

                                                 

 من أبواب ايذان واإلقامة. 21ابب  (1)
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ق الم فخالحتامل ىلخئب ف هخ يع  ذلك ال حيتب كون املراً ذلك ق  العدً اثيفني وأربعني

 االءطهخ  يع قخ نضميفت  الروايخت األخر  الوارًة ث الشهخًة ال خل ت.

وىلد يوج  التعخرن بني الطوائف ال الث التي رواهخ الصدو  ث اجللئ ت ث الفق   

والروايخت األخر  الصح حت الوارًة ث فصول األذان ب ن روايخت الصحخح التي 

ذان أو التي ذكرت نعداً فصول األذان ق  غري يد الشهخًة ال خل ت حرصت فصول األ

 ث ضميفهخ بخ خ قسوىلت له خن الفصول الواجهت ث الصحت ال املستحهت. 

ايتضخً قضمون هذن الطوائف ال الث )بام أشخر إل   املريزا القمي ث كتخب   السابع:

الغيفخئب والش ش حسني العصفوري ث كتخب  الفرحت األءس ت( بخلعموقخت املستف ضت 

ا ال اإلشخرة إل هخ وا قرة بقرن واىلملان الشهخًات ال الث الهخلل ق  العدً حد  السيفت 

يهتيفي يع ب خن ققدقت وهي أن حج ت اخلرب ييفد األك ر القطع ت، ووج  االيتضخً طذا 

 ال ندور قدار حج ت خرب ال قت فقو ب  ندور قدار الوثو  بخلصدور.

أن العمدة لد  قشهور الفقهخي ث حج ت اخلرب هو يع صحت  وبعبارة  خرى:

قضموءت ملخ ورً ق  روايخت قستف ضت ق  يرن قضخقني اخلرب الوارً ييفهب يع 

لسيفت فام وافإل قيف  الكتخب والسيفت أخذ ب  وقخ خخلف الكتخب والسيفت  رح الكتخب وا

فخملوافقت للكتخب والسيفت ق  الرشائو االول ت حلج ت اخلرب وهي ققدقت يع رشائو 

الصدور ول س حج ت الصدور هي متخم حج ت اخلرب ب  قخ هو الرك  قيف  هو صحت 

ت التفص ل ت ب  املوافقت االأخل ت فخذا املضمون وقوافقت  واملراً بخملوافقت ل س املطخبق

نهني ذلك يلب أن قضمون الروايخت التي ذكرهخ الصدو  املتضميفت جللئ ت الشهخًة 

ال خل ت ث األذان واالىلخقت هي قطخبقت الصول املذهب وىلوايدن اذ الشهخًة ال خل ت ق  

والديوة إل هخ  أصول االيامن وىلوايدن واألذان هو ق  االيالم واليفداي بخصول االيامن
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فمضمون هذن الروايخت قوافإل للكتخب والسيفت وىلد ايملف الصدو  بذلك ب  ك  

املشهور ويع ذلك ف ي ن ثري ث ضعف الصدور بعد أءجهخرن بقوة املضمون ك ف وأن 

احلخل ث املقخم هو صحت الصدور ح ث أن الش ش والعالقت والاشه د وصفوهخ 

والغريهت قضموءخم كام قرت اإلشخرة إل   وس  ال  بخلشذوذ أي الصح حت سيفدام الشخذة

ألن قطخبقت اخلرب ملضمون السيفت ال  لا  نتمت وهذا الوصف ق  الغرائب قيفهب 

يقترص يع املطخبقت التفص ل ت ب  نعب املطخبقت اإلأخل ت العخقت وهي حخصلت ث الهني ب  

يع خري العم  كام ث إن املطخبقت التفص ل ت أيضخم حخصلت بمع   قخ وذلك ألن حي 

)أن حي يع خري العم  حث يع الواليت  أيب يمري ي  أيب احلس   صح حت اب 

 .( 2)وق لاهخ قعتربة الفض  ب  شخذان وممد ب  سيفخن ي    الرضخ ( 1)وًيخي إل هخ( 

ً فصول األذان خمتلفت بشدة ث العدً  هذا قضخفخ إىل ان الروايخت اخلخصت الوارًة ث يد

ستفخً قيفهخ ا كام استظهر غري واحد ق  املتقدقني واملت خري  وقت خري املت خري  ا ممخ ي

أن قخه ت فصول األذان ل ست مدوًة بعدً واحد قؤىلت ب  هي بني حد األًءى 

وحدوً يل خ ف ي شذوذ للمضمون يهقى ح يفئذ  وق  ثب أخذ غري واحد ق  األيالم 

ملف ب ن املضمون ث ءفس  حإل وق  عييع الصدو  يملافب كالق  ح ث أء  ق  جخءب 

جخءب آخر يتهب رواة األحخًيث بخملفوضت ويملفب إىل اجللم بخلوضب. هذا وس  ال ث 

الفص  ال خلث ب خن ًاللت آيت اليفور بضم مت سورة الضحى وقخ ورً ث ذلك ا يتني قخ 
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َوالَِّذيَن ُهْم يؤيد أو يعضد اجللئ ت ث األذان كام ىلد نقدم ث املدخ  ىلولا  نعخىل: 

بتقريب املضمون بام يؤيد ذلك وغريهخ ق  ا يخت ث املدخ   بَِشَهاَداِِتِْم َقائُِموَن    

 وكذلك آيت األذان وغريهخ فالحظ.
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 الطائفة الرابعة

 الروايات املتضمنة لكون الشهادة الثالثة من األذان

 قعتربة الفض  ب  شخذان ف ام ذكرن ي  العل  ي   الرضخ  الرواية األوىل:

ليفخس بخألذان لعل  ك رية، قيفهخ ان يكون نذكريام لليفخيس  ]للسااخهي  ا)اء  ىلخل: إءام أقر 

ونيفه هخ للغخف  ونعريفخم مل  جه  الوىلت واشااتغ  ييف ، ويكون املؤذن بذلك ًاي خم إىل 

بخلتوح د  خهرام بخإليامن، قعليفخم بخإلسالم، قؤذءخم يهخًن اخلخلإل وقرغهخم ف هخ، ققرام لااااا  

ل األذان أربعخم.... وجع  بعد التكهري الشهخًنخن  مل  ييفسخهخ...... وجع  التكهري ث أو 

رسول بخلرسخلت لألن أول األيامن هو التوح د واإلىلرار هلل بخلوحداء ت وال خ  اإلىلرار ل

  اإليامن إءام هو الشاااهخًنخن، فجع  وأن  خيتهام وقعرفتهام ققروءتخن، وألن أصاااا

فإذا أىلر العهد هلل  هخًنني كام جع  ث سااااخئر احلقو  شااااخهدان  هخًنني شااا  الشااا

سول  ص  اإليامن  بخلوحداء ت، وأىلر للر سخلت فقد أىلر بجملت األيامن ألن أ بخلر

ذن وه( 1)إءام هو اإلىلرار بخهلل وبرسولاااا ، وإءام جع  بعد الشهخًنني الديخي إىل الصالة(

 .(2)الروايت رواهخ الصدو  ث الفق  

                                                 
 .14حدي   19الوسائل أبواب ايذان واإلقامة ابب  (1)

 طبعة قم. 914، ح299ص 1الريقيه ج (2)



 

                                                                                            

                                                                                                                                       177 

 

صول األذان كام  أقول: ضت ملخه ت وف ونقريب ًاللت هذن الروايت ح ث أ خ قتعر

 يي: 

أء  ىلد وىلب املقخبلت بني ىلولاااااا  )املجخهرة بخإليامن واإليالن بخإلسااالم( فإن  أواًل:

قيفهام ي  ا خر  هذي  العيفواءني كخءخ يساااتعم  ك  قيفهام ث قعيفى ا خر إذا أءفرً ك 

ضهام الهعض الس ام إذا أىلملءخ بيفحو املقخبلت كام ث هذا  ستعمالن ث ققخب  بع إال  أ ام ي

ْ ُتْؤِمنُوا َوَلكِن ُقوُلوا َأْسَلْمنَا َوَلََّا احلديث ءظري ىلولااااا  نعخىل  َقاَلِت االْعَراُب آَمنَّا ُقْ َلَّ

يَ ُن ِف ُقُلوبُِكمْ  ِْ اْْلِ  .(1)َيْدُخ

ياً   يخهتب  :ثان ب  اإلساااالم   هو  إن املعيفى املعهوً املساااتعم  ث روا ث ققخ

لااا   االيتقخً بواليتهب قضخفخم إىل التوح د واليفهوة واملعخً ف ستفخً ق    إ الىلهب 

 الس ام قب ققخبلت  قب ييفوان اإلسالم ييفسهإل قيف  قعيفى إراًة اإلىلرار بواليتهب.

ق  ( 2)ملعتربة قخ س  ال ق  روايت قعتربة اب  أيب يمرييديب هذا املفخً لاااهذن ا ثالثًا:

نضم  األذان احلث يع الواليت وأء  ًيخٌي إىل الواليت ث فص  )حي يع خري العم ( 

ممخ يدل  يع أن قخه ت األذان هي الديوة إىل اإليامن والواليت أيضااااخم كام هو ًيوة إىل 

 اإلسالم والشهخًنني.

قخ نضاااميفت املعتربة بموضاااب آخر ق  التعهري ب ن أول اإليامن هو التوح د  رابعًا:

والتعهري )ال خ  اإلىلرار للرساااول بخلرسااااخلت( نلويح ب ن هيفخك فقرات أخر  لأليامن 

ف كون األذان ًيخيام إل   و خهرة ب  ويعضااد هذا التعهري نعهري الروايت ث قوضااب بعد 
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هخًنخن( ممخ يلوح ب ن الشهخًنني ل ستخ متخم فقرات ذلك )وألن أص  اإليامن إءام هو الش

قرة ثخل ت  قخ يديو إل   األذان ق  اإليامن والذي يؤكد ذلك التلويح أيضخم ىلولاااا  

أء  إذا أىلر العهد بخلوحداء ت وللرسااول بخلرسااخلت فقد أىلر بجملت األيامن ونعق ه  ذلك 

أء  لو كخءت الشااهخًنخن مهخ  هو اإلىلرار بخلشااهخًنني قب قرةم أخر  ب ن أصاا  اإليامن

شهخًنني  ك  ألت اإليامن ملخ يقب  ص  اإليامن هو اإلىلرار بخل ذلك بقولااااا  إءام أ

أي أ ام قهتدأ األيامن المتخم فقرات ألت ، ف هدوا بمجمو  هذن القرائ  أن املراً ق  

م هو كون قخه ت األذان هو الديوة إىل التوح د واجلهخر بخإليامن وااليالن بخإلساااال

 كون األذان ًيوة إىل الشهخًنني وإىل الواليت.

ق   (1)قخ يقرب وىلد رو  الصاااادو  ث العل  وي ون األخهخر ي  الرضااااخ 

 ذلك

ث ب خن قخه ت الشاااهخًنني ث األذان )أء  إىلرار هلل  أن ىلولاااااااا   :خامســــا

وءتخن.... بخلوحداء ت أوالم وال خ  اإلىلرار للرسول برسخلت وان  خيتهام وقعرفتهام ققر

بخلرسخلت فقد أىلر بجملت األيامن  بخلوحداء ت وأىلر للرسول  فإذا أىلر العهد هلل 

جع  الشهخًنني ث األذان  ألن أص  األيامن إءام هو اإلىلرار بخهلل وبرسولا  ويل  

 ب الث يل :

 ـ بأَّن  قوام اْلي ن  1

                                                 

 .19/15أبواب ايذان واالقامة بالوسائل  (1)
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 ـ أن طاعته  مقرتنتان  2

 الس وية ـ أن معرفته  ف ساير الكتب  3

وولدن  وهذن العل  ال الث قت ن ت ث الشاااهخًة ال خل ت لتقوم اإليامن بواليت  

واىلملان  خيتهب وقعرفتهب بطخيت اهلل ورساااولااااااا  وقعرفتهام ث ا يخت القرآء ت ىلخل 

وَل َوُأْوِا االَْمِر ِمنُكمْ نعخىل  ســـُ َ  وىلخل نعخىل  َأطِيُعوْا اهلل َوَأطِيُعوْا الرَّ َولِيهُكُم اهلل إِنَّ

َكاَة َوُهْم َراكُِعونَ  َلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ ِذيَن ُيِقيُموَن الصــــَّ ِذيَن آَمنُوا الَّ ـــــــه َوالَّ ولـ  (1)َوَرســــُ

وكذلك الشهخًة ال خل ت ققروءت بخلشهخًنني ث سخئر الكتب السامويت وث ءش ة العر  

ال خلث ييفه  يع وجوً  والكريس والسااااموات والعديد ق  األكوان والعوامل والتعل  

اإلشاااخرة إىل الشاااهخًة ال خل ت ث األذان ث لساااخن الطوائف الك رية املتعرضااات الىلملان 

 الشهخًات ث ءش ة وخلإل األكوان.

هذا قب أن ييفوان اإلىلرار ييفواٌن ىلد ورً ث ب خن قخه ت  اىلملان الشااهخًات ال الث 

س  ال  (2)كام ث الروايخت الوارًة ث نلقني امل ت شهد ح ث  وكام ث اإلىلرار الذي ث الت

يقد فصاا  خخص بخلتشااهد وأن قؤً  اليفصااوص الوارًة ث التشااهد ب ن قخه ت  هو 

اإلىلرار بخلعقخئد احلقت ب  إن هيفخك بعض الروايخت اخلخصت بخلشهخًة ال خل ت ث التشهد 

الصاااالال وكذلك هو قورً فتو  ألت ق  األيالم كام سااا  ال. فخإلىلرار ث التشاااهد 

هخًات ال الث وكذلك اإلىلرار الوارً ث الطوائف الروائ ت العخقت  ققروءت ف   الشااا

                                                 
 .55املائدة:  (1)
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ا ن ت فإن اإلىلرار ف هخ كذلك ققرون بخألقور ال الث فخإلىلرار بحق قت اإليامن لااااااا  

 قخه ٌت رشي ت قتقوقت بخلشهخًات ال الث.

ي  )حي   قصحح ممد ب  أيب يمري )أء  س ل أبخ احلس  الرواية الثانية:

يع خري العم (، مل نركت ق  األذان؟ ىلخل: نريد العلت الظخهرة أو الهخ يفت؟ ىللت: 

أريدمهخ أ عخم فقخل: أقخ العلت الظخهرة فألن ال يد  اليفخس اجلهخً انكخالم يع الصالة 

ً ق  أقر بملك حي يع خري العم  ق  األذان  وأقخ الهخ يفت فخن خري العم  الواليت، ف را

 .(1)يقب حٌث يل هخ وًيخي إل هخ(أن ال 

وهذن املصححت ءٌص ث نضم  قخه ت األذان الديخي إىل الواليت واحلُث يل هخ وان 

ذلك جلي األذان فخألذان الذي هو أيالم وًيخي ل س هو ًيخي للشهخًنني فقو ب  هو 

ًيخي للشهخًات ال الث بيفص هذن املصححت فتضب هذن املصححت إىل املعتربة السخبقت 

لدالت يع أن قخه ت األذان ًيخٌي للتوح د جهخٌر بخإليامن وإيالن بخإلسالم، فخلتوح د ا

هو التكهري والتهل   ث األذان وإيالن اإلسالم هو الشهخًنخن وجهخر اإليامن هو 

الفصول األخر  الدالت يع الواليت سواي الشهخًة ال خل ت ث الطوائف ال الث املتقدقت 

 العم ( كام ث هذن املصححت.أو فص  )حي يع خري 

ب  يهد اهلل الورا  ويي ب   رو  الصدو  فقخل حدثيفخ يي الرواية الثالثة:

ممد ب  احلس  القلوييفي ىلخال: حدثيفخ سعد ب  يهد اهلل ب  أيب خلف االشعري ىلخل: 

حدثيفخ العهخس ب  سع د األزر ، ىلخل: حدثيفخ أبو ءرص ي  ي سى ب  قهران ي  حي ى 
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)ىلخل: أندري قخ  يهد الوهخب ي  ممد ب  قروان ي  أيب جعفر  ب  احلس  ب 

نفسري )حي يع خري العم ( ىللت: ال. ىلخل: ًيخك إىل الرب، أندري برُّ ق ؟ ىللت: ال، 

، ورو  (2)وروان أيضخم قسيفدام ث كتخب  العل  (1)ىلخل: ًيخك إىل بر فخ مت وولدهخ 

اخلرب األول ق  الهخب الذي يقدن ث ذلك الصدو  قرسالم ث املعخ  أيضخم ث ذي  

ذلك اخلرب )ىلخل قصيفف هذا  قعيفى حروف األذان واإلىلخقت ح ث ىلخل ث ذي 

: إءام نرك الراوي لاهذا احلديث ذكر ))حي يع خري العم (( للتق ت. وىلد الكتخب

خري العم (( فقخل:  سئ  ي  قعيفى ))حي يع روي ث خرب آخر أن الصخً  

خري العم  الواليت وث خرب آخر خري العم  بر  فخ مت وولدهخ 
، وىلد أشخر إىل (3)

، وىلد ذكر ءظري ذلك ث كتخب (4)هخنني الروايتني الس د اب   خووس ث فالح السخئ 

، ث ذي  ءفس اخلرب وهذن الروايت أيضخم ءص ث كون قخه ت األذان قتضميفت (5)التوح د

 ىل الواليت.الديخي إ

                                                 
 .42معاين ايخبار ص (1)

 .5، ح89ابب  368ص 2علل الشرائع ج (2)

 طبعة جامعة املدرسني ـ قم. 41معاين ايخبار ص (3)

 .150، ص148فالح ال ائل ص (4)

 طبعة قم ـ جامعة املدرسني. 241التوحيد ص (5)
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ورو  الصدو  قرسالم ث الفق   ىلخل: وكخن أب  اليفهخح يقول  الرواية الرابعة:

ث أذاء : حي يع خري العم ، حي يع خري العم ، فإذا رآن يي ىلخل: قرحهخم بخلقخئلني 

 .(1)يدال وبخلصالة قرحهخم وأهال(

وات اهلل يل   ىلخل املجليس ))) وكخن اب  اليفهخح(( وهو قؤذن أقري املؤقيفني صل

ذن اهلل نعخىل. إب )يقول )إىل ىلولا ( يدال( أي حقخم وصوابخم كام ىلخل رسول اهلل 

)بخلصلوة قرحهخم واهال( يعيفي هب الن نقه  صلواهتب ال ق  يملك ، أأب األصحخب 

يع ىلول )حي يع خري العم ( قرنني بعد )حي يع الفالح( لألخهخر املتوانرة ي  

ت صلوات اهلل يل هب، وروي ق   ر  العخقت سه  ب  حيف ف ويهد اهلل  اليفهي واألئم 

أء  سمب ابخ مذورة ييفخًي )بحي يع خري العم ( ث اذاء   ب  يمر ورو  أب  يمر

وىلخل اب  اجليف د شخهدءخ يل   آل الرسول ويل   العم   ييفد رسول اهلل 

بطربستخن وال م  والكوفت وءواح هخ وبعض بغداً، وىلخل اب  أيب يه د قيفهب: إءام 

ا  ث ققخم اسقو )حي يع خري العم ( ق   ى ي  املتعني، واء   ى ي  ذلك كل

واحد، وذكر العخقت أن يمر رأ  نرك  لريغب اليفخس ث اجلهخً. ورووا ي  يكرقت 

ىلخل: ىللت الب  يهخس أخرب  ألي يش حذف ق  األذان )حي يع خري العم ( ىلخل: 

أراً يمر بذلك إال  يتك  اليفخس يع الصالة ويديوا اجلهخً فلذلك حذفهخ ق  األذان 

أن نفسريهخ  ي  يكرقت. ورو  ي  أيب احلس  روان الصدو  بإسيفخًن ييفهب 

ونركهخ العخقت ظخهرام  أء  برُّ فخ مت وولدهخ  الهخ   الواليت، وي  أيب جعفر 

                                                 

 .12، ح19أبواب ايذان واإلقامة ابب  (1)
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ول س هذا أول ىلخرورة كرست  َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب َينَقلُِبونَ وبخ يفخم 

 .(1)ث اإلسالم(

قعتربة الفض  ب  شخذان املتقدقت ا الروايت األوىل وىلخل املجليس ال خ  ث ذي  

ث نفسري )حي يع الفالح( و)حي يع خري  املتقدقت ث هذن الطخئفت ا ييفد ىلولا  

العم ( أ خ حٌث يع الرب ىلخل: لعلا  إشخرة إىل أن  الفالح يشم  غري الصالة ق  الرب 

ت  أيضخم أو إشخرة إىل قخ ث بط  الفالح وخري العم  ورسمهخ ق  برِّ فخ مت وواليت األئم 

 .(2)ق  ذريتهام وبعلاهخ صلوات اهلل يل هب كام قر(

املجليس ث ذي  احلديث الطوي  الذي روان الصدو  ث قعخ  فصول األذان وىلخل 

والذي ذيلا  الصدو  ب ن نرك الراوي )حي يع خري العم ( للتق ت وب ء  روي ي  

ب ن قعيفى حي يع خري العم  الواليت وث خرب آخر خري العم  بر  فخ مت  الصخً  

يمك  أن يكون لملك املؤذن هذا  وولدهخ ىلخل: ونرك نفسري )حي يع خري العم (

كخن يفرسِّ قخ يقولا  املؤذن ون وي  خري العم  بخلواليت ال ييفخث كوء   الفص  ألء  

 .(3)ق  فصول أذان اهلل، أل خ ق  أيظب رشائو صحتهخ وىلهولاهخ(

اء  سئ  الصخً  ي  قعيفى حي يع خري العم   (4)وث امليفخىلب ألب  شهر آشوب

  فخ مت وولدهخ وث خرب آخر الواليت وءق  شعر الصخحب:فقخل خري العم  برُّ 

                                                 
 .238ـ  237ص 2روضة املتقني ج (1)

 .39، ح35ابب ايذان واإلقامة ابب  146ص 84البمار ج (2)

 .24من أبواب ايذان واإلقامة ذيل، ح 35ابب  84البمار ج (3)

 .326ص 3مناقب ابن شهر آشوب ج (4)
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ـــوجـــْ ـــن ال ـــي م ـــجـــئ ـــل  وم

 

 حـــــب عـــــ  ا أمــــــْ

 فــــحــــبــــه خــــْي الــــعــــمــــْ 

 

 إن َل يـــكـــن ا مـــن عـــمـــْ 

ألب  اليفهخح ب ء  ق  القخئلني يدال هو ا خر يف د  ثب إن ىلول أقري املؤقيفني  

ب ن األذان ال يقترص يع الديخي إىل الصالة ب  ف   ًيخٌي إىل ىلول العدل وهو القول 

بخلواليت ف ؤكد قخ نقدم ث الروايخت ق  هذن الطخئفت ق  أن فص  )حي يع خري 

 العم ( ًيخي للواليت.

أء  ىلخل أن بالالم كخن يهدام صااخحلخم فقخل  وث صااح ح أيب بصااري ي  أحدمهخ 

 .(1)فملك يوقئذ حي يع خري العم ( ال أحذن ألحد  بعد رسول اهلل 

وىلخل املجليس األول ث رشح الفق   ث ذي  هذن الروايت )أء  رو  العخقت أن يمر 

كخن يهخحث )جيخًل( قب رسول اهلل ث نرك حي يع خري العم  وجي ه  ب  خ ق  وحي 

وان   ول ست قيفي وب دي حتى ىلخل يمر ثالث ك  ث يهد رسول اهلل اهلل

أحرقه  وايخىلب يل ه  قتعت اليفسخي وقتعت احلج وىلول )حي يع خري العم ( روان 

 .(2)العخقت ث صحخحهب(

 وهي يع ألس   الرواية اخلامسة:

                                                 
 .11احلدي   19الوسائل أبواب ايذان واإلقامة الباب  (1)

 .228ـ  227ص 2روضة املتقني ج (2)
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قخ روان فرات الكوث ث نفسرين فع  يي ب  يتخب قعيفعيفخ ي  فخ مت  منها:

: ملخ ُيرج يب إىل السامي رصت إىل سدرة ىلخلت: ىلخل رسول اهلل  للهراي ا

امليفتهى فكخن ىلخب ىلوسني أو أًءى، ف برصن  بقلهي، ومل أرن بع يفي، فسمعُت أذاءخم ق يفى 

خن سامواال وأريض ومحلت يريش  ق يفى، واىلخقت ونرام ونرام، فسمعُت قيفخًيخم ييفخًي وسك 

وحدي ال رشيك ا، ىلخلوا: شهدءخ وأىلررءخ، ىلخل: اشهدوا يخ أشهدوا أ  ال إلا  إال  أءخ 

خ  سامواال وأريض ومحلت يريش أن ممدام يهدي ورسوا، ىلخلوا:  قالئكتي وسك 

خن سامواال وأريض ومحلت يريش ان  شهدءخ وأىلررءخ، ىلخل: أشهدوا يخ قالئكتي وسك 

 (1)هدءخ واىلررءخ...(يل خم ول ي  ووا  رسوا، ووا املؤقيفني بعد رسوا، ىلخلوا: ش

 احلديث.

وروان ي  يي ب  يتخب ث ذي  سورة األحلاب وروان ث ذي  سورة اليفجب ىلخل: 

حدثيفخ جعفر ب  ممد قعيفعيفخم ي  يهخً ب  صه ب ي  جعفر ب  ممد ي  أب   ي  يي 

 .(2)ىلخلت: ىلخل رسول اهلل.....( ب  احلسني ي  فخ مت بيفت ممد 

ث شواهد ك رية ث روايخت املعراج كام أشخر إىل ذلك وال خيفى أن لفقرات احلدي

 .(3)املصحح لطهعت التفسري األخرية

ونقريب ًاللت الروايت ا خ ًالت بوضااوح يع االرنهخط بني حق قت األذان واإلىلخقت 

ث الروايت )فسااامعت قيفخًيخم  وبني الشاااهخًات ال الث هذا لو جعليفخ ىلولااااااا  

                                                 

 .72سري ن فرات الكويف يف ذيل سورة ايحزاب آية  (1)

 .9سري ن فرات الكويف يف ذيل سورة النجم اآلية  (2)

 سري ن فرات طبعة و ارة ال قافة واالرشاد اإلسالمي ـ طهران. (3)
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ييفخًي...( ءدايام بعد ءداي األذان ال أن الفخي ث )فساامعُت( نفساارييت لفصااول وفقرات 

األذان واإلىلخقت إذ يع نقرير كو خ نفساارييت يكون قضاامون الروايت ءصااخم ث املطلوب 

ىلخل  متخث  ونكرار التعهري بكلمت )فسااامعت( ح ث  قدير   ويعضااااد هذا الت

 ونرام فساامعت قيفخًيخم ييفخًي( وأقخ يع التقدير )فساامعت أذاءخم ق يفىم ق يفى وإىلخقتم ونرام 

هو يقب األذان  األول ب ن يكون اليفداي بخلشاااهخًات ال الث الذي سااامع  

قتصااالم ب  وأيضااخم هو ًال يع املطلوب ألء  يهني الصاالت واالرنهخط الوث إل بني قخه ت 

خت املعراج ىلد األذان واإلىلخقت السااا ام وان ذلك األذان واإلىلخقت كام ث ألت ق  رواي

أنى طام الن خء  الصاااالة ث املعراج ف كون اليفداي ث الشاااهخًات ال الث قتخلالم بني 

فت أن ق  أجلاي  طخئ هذن ال يخت املعتربة ث  قت ونكهرية اإلحرام وىلد قرت الروا اإلىلخ

 حق قت األذان الشهخًة ب صول اإليامن.

ي نضاااميفت أء  أذن ويديب قضااامون هذن الروايت ألت ق  روايخت املعراج الت

وأىلخم لااااااا  جربائ   وصاااع بخألءه خي واملرسااالني واملالئكت وأء  كخن اليفداي أيضاااخم هو 

 بخلشهخًات ال الث: 

اهلل ث  قخ رو  الكل يفي ث الصاااح ح االيالئي ي  اب  أذييفت ي  أيب يهد منها:

الئكت حديث املعراج ))أن جربئ   أذن فقخل: اشهد أن ممدام رسول اهلل فخجتمعت امل

بخ خر، ممد خ بخألول وقرحهخم  بخليفخرش وقرحهخم  بخحلخرش وقرحهخم  ري فقخلت قرحهخم 

اليفه ني وييٌّ خري الوص ني((
(1). 

                                                 

 .15، ص2، أثباة الـهداة، ج484، ص3الكايف، ج (1)
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وال خيفى أن األذان ث وضااب اللغت ث األصاا  هو بمعيفى اليفداي وااليالم كام قر 

ىلخل: وق   (1)رشالهخب العخ ث املدخ  فقد رو  احلر العخقي ث كتخب  إثهخت الااااهداة ث

)رأيت ل لت أرسي يب ث  كتخب احلساا  ب  يي ب  يامر بخساايفخً بملن ي  اليفهي 

الساااامي الرابعت ًيكخم ييفخًي: ال إلااااااا  إال  اهلل ممد رساااول اهلل، يي أقري املؤقيفني وا 

 .(2)اهلل(

قخ رو  الصدو  بإسيفخً قتص  ي  أب  يهخس ث يل  الرشائب ث حديث  ومنها:

وهو يقه  فخ مت فقخلت: أحتههخ يخ رسول  ىلخل )ًخلت يخئشت يع رسول اهلل 

اهلل؟ ىلخل: أقخ واهلل لو يلمت حهي لاهخ ألزًًت لاهخ حهخم أء  ملخ ُيرج يب إىل السامي الرابعت 

أًءوا يخ ممد فقلت: أنقدم واءت بحرضال يخ أذن جربئ   وأىلخم ق كخئ   ثب ىل   ا 

فض  أءه خئ  املرسلني يع قالئكت  املقربني وفضلك أءت  جربائ  ؟ ىلخل: ءعب إن اهلل 

 .(3)خخصت فدءوت فصل ت ب ه  السامي الرابعت(

وهخنخن الروايتخن ندالن يع أن األذان واإلىلخقت ث املعراج كخءتخ ث ءفس املو   

سمب ف   اليفهي اليفداي للشهخًات ال الث وروايخت املعراج حخفلت ب ن ق  املعراج الذي 

 بدي الترشيب لألذان والصالة كخن ث املعراج.

                                                 

 .526احلدي   46الريصل  (1)

 .1526، ح285ص 2اثبات الـهداة ج (2)

 .61، ح350ص 18، البمار ج183علل الشرائع ص (3)
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قخ ذكرن احلر العخقي أيضخم بسيفد )ان اهلل خلإل قلكني يكيففخن العر   ومنها:

 .(1)وأقرمهخ بشهخًنني فشهدا ثب ىلخل لاهام: أشهدا أن يل خم أقري املؤقيفني فشهدا( 

سيفد منها:و صدو  ب اي إىل  (2)قخ ورو  ال ي  األصهل ب  ءهخن  ىلخل: جخي اب  الكو 

فقخل: يخ أقري املؤقيفني واهلل إن  ث كتخب اهلل اليتم ىلد أفساااادت يي   أقري املؤقيفني 

نلِك ا يت؟  ثكلتك ُأقك ويِدقتك وقخ ىللهي وشككتيفي ث ًييفي، فقخل لاااا  ييٌّ 

ْسبِيَحهُ ىلخل: ىلول اهلل نعخىل  َصَلَتُه َوَت ٌّْ َقْد َعلَِم  اٍت ُك َصافَّ فقخل لااااا  أقري  َوالطَّْْيُ 

اي إن  اهلل نهخرك ونعخىل خلإل املالئكت ث صور شتى إال  أن هلل املؤقيفني  : يخ أب  الكو 

، براثيف  ث األرن السخبعت السفع ق يفى  نهخرك ونعخىل قلكخم ث صورة ًيك أبح  أشهب 

جيفخحخن جيفخح ث املرش  وجيفخح ث املغرب واحٌد ق  ءخر وآخر ق  حتت العر  لاااا  

ثلج فإذا حرضاا وىلت الصااالة ىلخم يع براثيف  ثب رفب ييفق  ق  حتت العر  ثب صاافإل 

يوك ث قيفخزلكب فال الذي ق  اليفخر يذيب ال لج وال الذي ق   بجيفخح   كام نصااافإل الدُّ

هلل وحدن ال رشيك لا  واشهد أن ممدام ال لج يطفي اليفخر، ف يفخًي أشهُد أن ال الا  إال  ا

هوح ىلدوس رب املالئكت والروح  ساا د اليفه ني وأن وصاا   ساا د الوصاا ني وأن اهلل سااُ

                                                 

 العاشر.الباب  75الريصل  193ص 2اثبات الـهداة ج (1)

، قال: حدثنا حممد بن حيحمل العطار عن احل ـــني بن احل ـــن بن أابن حدثنا حممد بن احل ـــن بن أمحد بن الوليد  (2)
 عن حممد بن أورقة عن أمحد بن احل ن املي مي عن أيب احل ن الشعني عن سعد بن طريق عن ايصبغ بن نباسه.
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َوالطَّْْيُ نعخىل  ىلول  ىلخل: فتخفإل الديكت ب جيفحتهخ ث قيفخزلكب فتج ه  ي  ىلولااا  وهو

ٌّْ َقْد َعلَِم َصَلَتُه َوَتْسبِيَحهُ  اٍت ُك  .(1) األرنق  الديكت ث  َصافَّ

 اليفهي  آخر قتصااا  إىل اب  يهخس ي  (2)رو  الصااادو  بسااايفد قخ ومنها:

 ىلريب ق  قضمون هذن الروايت أيضخم.

والسيفد األول للصدو  ىلخبٌ  لاليتهخر كام ال خيفى يع املامرس وقفخًهخ  أقول:

يديب روايت نفسري فرات الكوث ق  صلت هذا اليفداي بخلشهخًات ال الث ث األذان وأن 

هذا اليفداي الساموي بخلشهخًات ال الث قب األذان ألوىلخت الصالة مل يك  ث ل لت 

ام يقخم األذان للصالة إىل يوم الق خقت خخصت ب  هو قستمر قخ ً قعراج اليفهي 

له خن ذلك ث ألت ق  الروايخت هو ألج  ب خن هذن الصلت بني  كام أن نصدهيب 

األذان والشهخًات ال الث ألن األص  األوا ث كالم املعصوقني هو اله خن الرشيي 

املعراج  خهخر التكوييفي املحض كام هو قطرً ث ألت روايختواملعيفى الترشيعي ال اإل

شعخر يالم واإليفداي ق  امللك الساموي أذاءخم ل وغريهخ. ويعلز ويديب كون ذلك ال

بوىلت الصالة وًخولا  بضم مت قخ نقدم وروي بطر  قعتربة ث التعوي  الستعالم 

ًخول الوىلت يع الديكت وذلك ييفد وجوً العلت املخءعت ي  نهني ًخول الصالة أو 

ث  (4)ب  بخبوي  ث فق  الرضخ والصدو  (3)ري  ك  ق  ييقطلقخم كام ىلخل ب حد التقدي

                                                 
َوالطَّْْيُ درسني وروان القمي ث نفسرين ث نفسري ا يت الكريمت:  هعت أخيت امل 281ص 10احلديث  38التوح د بخب  (1)

اٍت   .َصافَّ

 .279ص 4حدي   38التوحيد ابب  (2)

 .137فقه الرضا ص (3)

 .144ص 1الريقيه ج (4)
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ث  مب  (3)ال خ  ث جخقب املقخصد واألرًب ي (2)ث الذكر  واملحقإل (1)الفق   والشه د

ث املستيفد  (6)احلدائإل واليفراىلي (5)ث الذخرية وصخحب (4)الفخئدة والربهخن والسهلواري

ث نقريرات  (9)  ث قصهخح الفق   واليفخئ يفيالاهمدا (8)اجلواهر وآىلخ رضخ (7)وصخحب

. ب  ءسهو ذلك إىل املشهور وذكروا أن هذن (10)الكخظمي وألت ق  أيالم العرص

الروايخت هي قستيفد املشهور للقول بحج ت قطلإل الظ  الستعالم الوىلت ييفد العجل 

 ي  حتص   العلب ث ذلك. ب  ذهب بعض ق  نقدم إىل حج ت هذن العالقت حتى قب

القدرة يع حتص   العلب إذا نوفر الرشط املذكور ث الروايخت ق  جتخوطخ وص خح 

                                                 
 .128الذكرى ص (1)

 .29ص 2جامع املقاصد ج (2)

 .53ص 2جممع الريائدة والربهان ج (3)

 .209الذخنة ص (4)

 .302ص 6جاحلدائق  (5)

 .97ص 4امل تند ج (6)

 .269، ص272، ص106، ص72ص7اجلواهر ج (7)

 .71ص 1مصباح الريقيه ج (8)

 .134ص 1كتاب الصالة ج  (9)

كتاب الصـــــــالة   /102خلل الصـــــــالة لل ـــــــيد اخلميت ص /397ص 1كتاب الصـــــــوم/ سقريرات ال ـــــــيد اخلوئي ج  (10)
 .214للممقق الداماد بقلم املؤمن ص
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اي )سل ب( ي  أيب يهد اهلل  )ىلخل: ىلخل  ثالث قيفهخ واليم كصح ح أيب يهد اهلل الغر 

لا  رجٌ  ق  أصحخبيفخ ربام اشته  الوىلت يل يفخ ث يوم الغ ب فقخل: نعرف هذن الط ور 

رنفعت أصواهتخ اهخ: الديكت؟ فقلت: ءعب ىلخل: إذا التي نكون ييفدكب بخلعرا  يقخل لا

وق لا  قعتربة احلسني ب  املختخر )ىلخل:  (1)وجتخوبت فقد زالت الشمس أو ىلخل: فصلا .(

، فإذا كخن يوم غ ب مل أيرف الوىلت؟ فقخل: إذا صخح  ىللت للصخً  : إ  قؤذن 

الديك ثالث أصوات واليم فقد زالت الشمس وًخ  وىلت الصالة(
(2). 

ىلد استفخً ألتم ق  األحكخم ق  هذن الروايخت كخستحهخب  (3)ب  إن كخشف الغطخي

 خم.االيقخظ للصالة وكراقت املحخفظت يع أوىلخت الصالة وغريهخ ق  األحك

ثب إن ف ام نقدم ق  روايخت ق  إضخفت سه وح ىلدوس ث ءداي امللك الوىلخت 

 الصالة ييفد اذان واىلخم صالة اليفهي ث املعراج وغريهخ ق  ال يفخي والتمج د للهخري 

ال ييفخث كوء  ق  فصول األذان ألء  كلحو  الصلواة يع اليفهي وآلا  بعد الشهخًة 

 ال خء ت ث األذان واإلىلخقت.

قخ روان الفض  ب  شخذان بخسيفخًن إىل املقداً ب  األسوً  السادسة:رواية ال

يقول اللهب و الكيفدي ىلخل: كيفخ قب س دءخ رسول اهلل وهو قتعلإل بخستخر الكعهت وه

وىلخل:  ايضد  واشدً ازري وارشح صدري وارفب ذكري فيفلل يل   جربئ   

أىلرأ يخممد ىلخل: وقخ أىلرأ ىلخل: أىلرأ )أمل ءرشح لك صدرك ووضعيفخ ييفك وزرك الذي 

                                                 
 .5، ح14املواقيت الباب الوسائل أبواب  (1)

 .1، ح14أبواب املواقيت ابب  (2)

 .390ص 2ج 233، ص225، ص70ص 1كشف الغطاء ج  (3)
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 اءقض ظهرك ورفعيفخ لك ذكرك( قب يي ب  أيب  خلب صهرك فقرأهخ اليفهي 

ي امن ب  يفخن حني وحد  وأثهتهخ يهداهلل ب  قسعوً ث قصحف  ف سقطهخ

 .(1)املصخحف(

اثهخهتخ ث قصحف  أء  قشتم  يع التيفلي   لقد أراً اب  قسعوً ق  خالل أقول:

اليفهي ورفب ذكر الويص  والت وي  ويع هذا نكون ًاللت الروايت كخليفص ث رفب ذكر

هو جع  اسم  الرشيف  َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَركَ وىلد ورً ث روايخت الفريقني ان نفسري 

ث األذان فتكون الروايت كخليفص ث جع  الشهخًة ال خل ت ث األذان وىلد رو  هذن 

بخختالف يسري بخأللفخظ وبيففس اإلسيفخً إىل  (2)الروايت اب  شهر اشوب ث امليفخىلب

املقداً ب  األسوً الكيفدي ورو  أيضخم ي  يهدالسالم ب  صخلح ي  الرضخ )...... 

ثق   َوَوَضْعنَا َعنَْك ِوْزَركَ يخ ممد أمل ءجع  يل خم وص ك    ْح َلَك َصْدَركَ َأََلْ َنْشَ 

أي  ِذْكَركَ بذلك  َوَرَفْعنَا َلَك ققخنلت الكفخر وأه  الت وي  بعي ب  أيب  خلب 

َوَرَفْعنَا َلَك وىلد رويت روايخت ك رية ان قعيفى  (3)قب ذكرك يخ ممد لا  رنهت رفعيفخ

 نذكر إذا ُذكِرُت وهو ىلول اليفخس اشهد ان ال الا  إال  اهلل وان ممدام رسول اهلل. ِذْكَركَ 

  

                                                 
 .151الريضائل البن شاذان ص (1)

 .67، ص2املناقب البن شهر اشوب، ج (2)

 .23، ص3املناقب البن شهر اشوب ، ج (3)
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 الطائفة اخلامسة

 الروايات املتضمنة  كاية األذان

 مطابقة ملا يسمعأ من املؤذن يف كل شيء

وىلد نضميفت ث صورة احلكخيت الشهخًة ال خل ت أقخ قس لت قطخبقت حكخيت األذان ملخ 

املؤذن فهو قتفإل يل   فتو  وءصخم وبضم مت قخ ورً ث روايخت حكخيت يسمع  ق  

األذان ق  الشهخًة ال خل ت يتب املطلوب بخيتهخر التالزم بني احلكخيت واملحكي بخيتهخر 

 التالزم بني احلكخيت واملحكي اقخ ب خن ذلك نفص الم فعرب ءقطتني.

 ن ءصخم وفتو .ا ب خن للوم قطخبقت احلكخيت قب قخ يسمع  ق  األذا 1

 أقخ اليفص

إذا  ىلخل )كخن رسول اهلل  أ ا صح ح ممد ب  قسلب ي  أيب جعفر 

 .(1)سمب املؤذن يؤذن ىلخل ق   قخ يقولا  ث ك  يشي(

أء  ىلخل لا : يخ ممد ب  قسلب، ال  ب ا صح ح ممد ب  قسلب ي  أيب جعفر 

ألذان وأءت يع اخلالي يع ك  حخل، ولو سمعت امليفخًي ييفخًي بخ ندي   ذكر اهلل 

 .(2)وىل  كام يقول املؤذن( فخذكر اهلل 

                                                 

 .1احلدي   45أبواب ايذان واإلقامة الباب  (1)

 .2، ح45ايذان واإلقامة ابب أبواب  (2)
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وكذلك  (1)وق لاهخ روايت سل امن ب  املقه  املدييفي ي  أيب احلس  قوسى ب  جعفر

 . (2)روايت أي بصري

 ا أقخ الروايخت املتضميفت للشهخًة ال خل ت ث احلكخيت: فهي 2

أ ا قخ روان الش ش الطويس قرسالم ث املهسوط ىلخل )وروي أء  إذا سمب املؤذن 

يقول: أشهد أن ال إلا  إال  اهلل ان يقول: وأءخ أشهد أن ال الا  إال  اهلل وحدن ال رشيك 

 لا  وأن ممدام يهد اهلل ورسولا  رض ت بخهلل ربخ وبخإلسالم ًييفخ وبمحمد 

ت الطخهري  أئ وهذن الروايت ق  الش ش ث  (3)مت ويصي يع اليفهي وآلا (رسوالم وبخألئم 

املهسوط يعلز ايتامً الش ش للطوائف ال الث التي رواهخ الصدو  ث الفق   كام 

 ايتمدهخ اب  براج ث فتوان

سمب  إذاب ا قخ روان العالقت قرسالم ث التذكرة ح ث ىلخل )روي أء  يستحب 

أن ال الا  إال  اهلل ان يقول: وأءخ أشهد أن ال الا  إال  اهلل وحدن ال  املؤذن يقول أشهد

رشيك لا  وان ممدام يهدن ورسولا  رض ت بخهلل ربخم وبخإلسالم ًييفخم وبمحمد رسوالم 

ت الطخهري  أئمت ثب يصي يع اليفهي  وآلا ( وأفتى بذلك ث امليفتهى   .أيضخم وبخألئم 

                                                 
 .3حدي   8أبواب أحكام اخللوه الباب  (1)

 .2حدي   8أبواب أحكام اخللوه الباب  (2)

 طبعة  اعة املدرسني. 145، ص144ص 1املب وط ج (3)
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ت املهسوط ح ث ىلخل )ىلخل: الش ش الطويس ث وث املعترب ايتمد املحقإل رواي

املهسوط: ق  كخن خخرج الصالة ىلطب كالق  وحكى ىلول املؤذن وكذا لو كخن يقرأ 

: رو  إذا ىلخل أيضخم القرآن ىلطب وىلخل كقولا  ألن اخلرب يع يموق  وىلخل ث املهسوط 

م  للشهخًة ثب حكى قخ نقدم ق  ىلول املهسوط ث حكخيت األذان املتض (1)املؤذن....((

 ال خل ت.

وبمجمو  اليفقطتني و خئفتي الروايخت ف هام يتهني أن نرك الشهخًة ال خل ت ث أغلب 

روايخت األذان هو للتق ت وأن الطخئفتني ق  الروايخت ث اليفقطتني يشريان بيفحو 

التعريض إىل ذلك. كام يتهني نعليل قخ قر  استظهخرن ق  فتو  الش ش الطويس ث 

 الشهخًة ال خل ت ث األذان واإلىلخقت اء  ىلخئ  بخجلواز.املهسوط حول 

  

                                                 

 الطبعة القدمية. 146ص 2املعترب ج (1)
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 الطائفة السادسة

 الروايات املتضمنة لتطابق التشهد يف األذان والتشهد يف الصالة

وىلد نضم  التشهد ال خ  وروً بعض اليفصوص ث الشهخًة ال خل ت ف   أقخ نطخبإل 

قعتربة الفض  ب  شخذان ي   قخه ت التشهد ث األذان والصالة فقد ًلت يل  

م ىله  الركو  والسجوً  الرضخ ))ىلخل: واءام جع  التشهد بعد الركعتني ألء  كام ىلد 

 .(1)ق  األذان والديخي والقراية فكذلك أيضخم أخر بعدهخ التشهد والتح ت والديخي(( 

 واقخ قخ ًل يع نضم  التشهد ث الصالة للشهخًة ال خل ت فهو يع ءمطني:

 ل:األو 

قخ ًل يع أن التشهد ل س قؤىلتخم بمقدار وك ف خت خخصت ق  جخءب الك رة ب  

جيلي قيف  كلام هو حإل ق  االيتقخًات وهذا العيفوان بعموق  شخق  ملخ كم  الدي  ب  

وريض الرب ب  اإلسالم ًييفخ وس  ال استعراضهخ قفصالم ث املهحث ال خ  الذي س عقد 

 صالة.ملرشوي ت الشهخًة ال خل ت ث ال

                                                 
 .6، ح3الوسائل ـ أبواب التشهد ـ الباب  (1)
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 :الثاي 

قخ ًل بخخلصوص بخلتيفص ص يع ذكر الشهخًة ال خل ت ث التشهد وهو قخ روي ي  

كدير الظهي وقخ روان يع ب  بخبوي  وقخ أفتى ب  أبو يعي سالر الديلمي ث املراسب 

العلويت واليفراىلي ث املستيفد وغريهخ ق  الروايخت والفتخو  كام س  ال وييفدرج ث 

 قخ ورً ث نشهد صالة اجليفخزة بعد قخ ورً أ خ نضم  التشهد. الداللت اخلخصت

قخ ث قوثإل ساميت الوارً ث ب خن التشهد والصالة يع اليفهي ث صالة امل ت  ومنها:

ث حديث )ىلخل: س لت  ي  الصالة يع امل ت فقخل: مخس نكهريات يقول إذا كرب: اشهد 

ص  يع  بان ممدام يهدن ورسولا  الله ان ال الا  إال  اهلل وحدن ال رشيك لا  واشهد

 احلديث.( 1)ممد وآل ممد ويع أئمت الاهد (( 

)ىلخل: س لت  ي  الصالة يع امل ت،  قخ ث قوثإل يامر ي  أيب يهداهلل  ومنها:

فقخل: نكرب ثب نقول إءخ هلل وإءخ إل   راجعون، ان اهلل وقالئكت  يصلون يع اليفهي يخ اهيخ 

ص  يع ممد وآل ممد..... اللهب  بالذي  آقيفوا صلوا يل   وسلموا نسل ام، الله

ملسلمني.... ويع إقخم اص  يع ممد  بص  يع ممد ويع أئمت املسلمني، الله

 .(2)احلديث((

س ام بعد  امل ت الفتدل هخنخن املوثقتخن يع جواز الشهخًة ال خل ت ث ك  ق  صالة 

وروً اء  ل س ث نشهدهخ والديخي ف هخ ش ئخم قؤىلتخم كام ندل املوثقتخن أيضخم يع جواز 

صالة ال خل ت ث نشهد يموم الصالة ولعلا  يعملن أن هخنني املوثقتني وارًنخن ث 

                                                 
 ..6، ح2اجلنا ة ـ الباب الوسائل ـ ابواب صالة  (1)

 .11، ح2الوسائل ـ أبواب صالة اجلنا ة ـ الباب  (2)
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امل ت وهي ل ست إال  ًيخي ول ست صالة حق ق ت قب أن الذي ورً قيفهام اءام هو بص غت 

 الصالة يع اليفهي وآلا  ال بص غت التشهد وال ث ضميف .

  واًل: 

ييفدفب هذا االيملان ب ن الصالة يع امل ت هي صالة أيضخم وق  ثبَّ ايترب ف هخ 

ء  ورً ث الروايخت أ خ ل ست الصالة ذات ألت ق  رشائو صالة اجلاميت غخيت األقر ا

الركو  والسجوً فخمليففي ييفهخ ل س حق قت الصالة ب  امليففي ييفهخ ءمو ق  أءوا  

الصالة وهو اليفمو الذي ف   الركو  والسجوً كام ث قعتربة الفض  ب  شخذان ي  

))ىلخل: اءام جوزءخ الصالة يع امل ت بغري وضوي ألء  ل س ف هخ ركو  وال  الرضخ 

سجوً وإءام هي ًيخي وقس لت وىلد جيوز أن نديو اهلل ونس لا  يع أي حخل كيفت وإءام 

 .(1)جيب الوضوي ث الصالة التي ف هخ ركو  وسجوً(( 

 .(2)وق لاهخ روايخت أخر 

  

                                                 

 .7، ح21أبواب صالة اجلنا ة ـ ابب  (1)

 .8أبواب صالة اجلنا ة ابب  (2)
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 الثاي:

أن التشهد الوارً ث صالة اجليفخزة ىلد أقر ف هخ بعيفوان التشهد كام ث الصح ح إىل 

 .(1)ممد ب  قهخجر ))كرب ونشهد(( 

وبضم مت قخ ورً ث قعتربة الفض  ب  شخذان الوارًة ث نشهد الصالة ذات 

الركو  والسجوً الدالت يع أن التشهد ث الصالة هو التشهد ث األذان واالىلخقت ففي 

))ىلخل: واءام جع  التشهد بعد الركعتني ألء   قعتربة الفض  ب  شخذان ي  الرضخ 

كام ىلدم ىله  الركو  والسجوً ق  األذان والديخي والقراية فكذلك أخر بعدهخ التشهد 

 .(2)والتح ت والديخي(( 

 فامه ت التشهد ث هذن املواضب واحدة قتحدة.

 : ثالثا

نوابب التشهد والصورة املذكورة ث قوثإل ساميت أن الصالة يع اليفهي وآلا  ق  

وقوثإل يامر مهخ أيضخم ق  ص ل االىلرار والتشهد وذلك ألن يهخرة ))اللهب ص  يع 

ممد ويع أئمت املسلمني أو يع اقخم املسلمني أو يع ائمت الاهد (( وان كخءت بص غت 

ذا اليفص والتوىل ف قؤًان الصالة إال  أن ذكر آل ممد ييفعتهب ب ئمت املسلمني وءحون وه

إىلرار ويتشهد ألن املتكلب الذي ي ال بصورة الملن ب اليفعتي هو قدلول خربي يلتلم 

نر  أن القخئ  أو الدايي لليد بقولا : )اللهب أرحب  خهخر ب  وي خذ ب  كخىلرار إالبخأل

                                                 
 1، ح2أبواب صالة اجلنا ة الباب (1)

 .6، ح3أبواب التشهد ابب  (2)
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د بمئت يملاف قيف  بخالىلرار أء  قدي  لليخزيدام الذي أىلرضيفي قئت ًييفخرام فخء  يؤخذ ب  ك

ًييفخر ويكون هذا الملك ب ط ئت اجلملت اخلربيت وان كخن قعيفخم حرف خم ال اسم خم إال  أن هذا 

املعيفى احلرث يوازي املعيفى االسمي بلفظ  ايملف أو التلم أو أىلر  أو اشهدوا فخن ألت 

ق  املعخ  كام يمك  يتلفظ طخ أو نؤًي بصورة املعيفى االسمي يمك  أن نؤً  بصورة 

عيفى احلرث املوازي املطخبإل لاهخ وكام يمك  أن نؤً  ب لفخظ الاهجخي يمك  أن نؤً  امل

ط ئخت اجلم  والملاك ب وهذا ال يضعف ق  الداللت وان كخن خيفى وج  الداللت يع 

غري املتع  وغري املتدرب بخالقخقت ف تهني ق  ذلك أن ص غت الصالة يع اليفهي والا  قب 

يي بيفعتهب ث الصالة يل هب أن هذن الص غت ل ست ص غت ًيخي الملك ب اليفعتي واملج

وق  ثب ست ال روايخت قعتربة يدة  إقخقتهب  هي ص غت ًيخي طب وص غت نشهد بفقو ب

كخلتي ورًت ث خطهت صالة اجلمعت وكخلتي ورًت ث القيفوت ًاخ  الصالة وىلد 

ب ئمت املسلمني أو ائمت  أفتى طخ ألت املشهور وىلد نضميفت الصالة يع آل ممد بيفعتهب

الاهد  ان هذن الص خغخت ث نلك الروايخت املعتربة املفتى طخ ييفد يخقت يلامي الطخئفت 

هي ل ست ص خغخت ث ك ف ت الصالة يل هب والديخي لاهب ب  هي ص خغخت نشهد 

بخقخقتهب أيضخم وكذلك ورً ث روايخت التسل ب ث الصالة ص غت التسل ب يل هب بيفعت 

الاهد  )السالم يع ائمت الاهد ( فخن هذن الص غت وان كخءت ص غت نسل ب ءديب ائمت 

ىله  التسل ب الواجب املخرج ق  الصالة إال  أ خ ص غت نشهد أيضخم واىلرار وايملاف 
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ق  املتقدقني كام  تبخقخقتهب وىلد أفتى طخ الصدو  ءفس  ث الفق   وغرين ق  كته  وألا

 .(1)ستيفدس  ال وكذلك اليفراىلي ث امل

ويمك  نقريب ًاللت هذن الطخئفت به خن آخر ىلخل ث املستمسك ث ذي  ىلول العروة 

الوثقى للس د ال لًي ث قهحث االكتفخي سام  األذان ي  األذان واالكتفخي بخحلكخيت 

ىلخل )حيتم  ان يكون الوج  ث ذلك أن احلكخيت أذان يقصد املتخبعت ءظري صالة امل قوم 

االكتفخي بخلسام  ًل   أقك  االكتفخي طخ ال خ قصدا  حق قي لألذان  فلو مل يدل يع

وًيو  أن احلكخيت ل ست ق  األذان ألن املؤذن يقصد قعخ  الفصول واحلخكي يقصد 

لفظ الفصول ف هخ أن التعهري بخحلكخيت اءام كخن ث كلامت االصحخب وأن اليفصوص فإءام 

راًهتب إوفرسهخ بذلك األصحخب والظخهر ذن اشتملت يع أن يقول ق لام يقول املؤ

قعيفى الفصول كام يظهر ذلك ممخ ورً أء  ذكر اهلل نعخىل لك  ث ظهور ءصوص احلكخيت 

لكو خ اذاءخم بقصد املتخبعت ءظري صالة امل قوم ن قالم أو قيفعخم ب  الظخهر قيفهخ أن استحهخطخ 

ا قخن  العروة ا )لا  أن يكتفي...(  مل ييفخسب ىلولا   ُسلِّبق  بخب الذكر فالحظ، ولو 

الظخهر ث الرخصت قضخفخم إىل أء  ييفهغي ختص ص االكتفخي بصورة حكخيت أ ب الفصول 

 .(2)ق  ًون نهدي  بخحلوىللت فالحظ( 

                                                 
ــــــــــه وهذا ما اشار إليه صاحب اجلواهر يف حب  الشهادة ال ا (1) لوال س امل االصماب يمكن دعوى )ل ة يف ايذان بقولـ

أي أن ايمر العام وان كان يف داللته املطابقية  (اجلزئية بناءات على صـالحية العموم ملشـروعية اخلصـوص وايمر سـهل
 عام الداللة إاّل أنه بريذلكة القرائن ميكن أن سصاغ داللته ولو االلتزامية على املرياد واملؤدى اخلاص.

 .575، ص5امل تم ك ج (2)
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قتني ث حتل   قخه ت احلكخيت لألذان وأن قخ يد  احلوىللت  قخ أفخًن  أقول:

 قطخبإل ملت  قخ ث فصول األذان.
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 السابعة الطائفة

 يف الصالة بوصف اإلمامة والوالية  الروايات املتضمنة لندبية  مسائهم

و م  التقريب طذن الطخئفت ق  الروايخت التي هي يع ألس  قتعدًة وكلاهخ 

قتضم  لألقر اخلخص بذكر الشهخًة ال خل ت بص ل قع يفت، إقخ بيفحو اليفدب اخلخص ث 

ث خصوص ًيخي التوج  كام ث اللسخن ال خلث قطلإل الصالة كام ث اللسخن األول أو 

أو ث خصوص التشهد أو الصالة التي ف   يع اليفهي وآلا  أو ث التسل ب كام ث اللسخن 

الرابب، أو األقر بص غت ق  ص ل الشهخًة ال خل ت بيفحو العليمت كام ث اللسخن ال خ  ث 

 خطهتي صالة اجلمعت

قفخً ك  واحد قيفهخ ا أن الشهخًة ال خل ت  ويتحص  ق   مويهخ كام س  ال نفص  

ق  األذكخر اخلخصت ث الصالة ونوابعهخ وان اىلملا خ بخلشهخًنني ق  الك ف ت الراجحت 

بخخلصوص ث قطلإل الصالة فجملت لسخن هذن األًلت شخق  لألذان واإلىلخقت ا الس ام 

ذا أىل مت الصالة زرارة )إ (2))ق  الصالة( وث صح ح (1)وان اإلىلخقت كام ث احلديث

حرم الكالم...( احلديث. وان كخءت بمعيفى شدة الكراهت ف ستفخً قيفهخ الرجحخن 

شعخر جللي اليفديب فضالم ي  استفخًة اإلاخلخص ث الصالة والوروً اخلخص أي ا

اخلخص بخصوص الشهخًات ال الث ث األذان واإلىلخقت قيفهخ. الروايخت يع يدة 

 ألس :

                                                 
 .1، ح10أبواب ايذان واإلقامة ابب  (1)

 .12، ح10أبواب ايذان واإلقامة ابب  (2)
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  :يات الواردة بذكر  مسائهم يف الصالة:الروااللسان األّول 

 (2)والش ش (1)قخ ورً ث صح ح احللهي الذي روان ك  ق  الصدو  الرواية األوىل:

ت ث الصالة فقخل: أألاهب( ي  أيب يهد اهلل  أء  ىلخل لا : أسمي األئم 
(3). 

ولعلا  : أي اذكرهب  مالم ك ئمت املسلمني ق الم (4)ىلخل املجليس ث قالذ األخهخر

 انقخيام وابقخيام يل هب وىل  : أي أذكرهب بخجلم   واألول أظهر.

وىلخل املجليس األول ث روضت املتقني ث رشح احلديث الذي أورًن الصدو  ث 

ت الطخهري  أو الراشدي  املهديني والظخهر أء  للتق ت  الفق   )أي اذكرن  مالم كخألئم 

. وىلد أفتى بمضموء   (5)فهب بخجلم  (وان كخن االحوط اإلأخل وفرسن بعٌض بوص

ح ث جع  ذكر أسامئهب ث الصالة ق  أذكخر الصالة  (6)العالقت احلي ث امليفتهى

واست يفخن ق  الكالم املهط  ث الصالة ح ث ىلخل )املطلب ال خ  يرش: ال ب س ب صيفخف 

قهليخر ىلخل الكالم الذي ييفخجي ب    الرب نعخىل ملخ روان الش ش ث الصح ح ي  يي ب  

ي  الرج  يتكلب ث صالة الفريضت بك  يشي ييفخجي رب ؟ ىلخل:  س لت أبخ جعفر 

                                                 
 طبعة قم. 938، ح317ص 1وج 15، 14ح 493ص 1الريقيه ج (1)

 .1338، ح326ص 2، ج506، ح313ص 2التهذيب ج (2)

 .1، ح14الوسائل أبواب القنوت ابب  (3)

 .499ص 4مالذ ايخبار ج (4)

 .349ص 2روضة املتقني ج (5)

 طبعة االستانة الرضوية. 292ص 5منتهى املطلب ج (6)
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ت  ءعب( وىلخل )وي  احللهي )ىلخل: ىللُت أليب يهد اهلل  ث  أسمي األئم 

 الصالة؟ ىلخل: أألاهب( وق  هذا الهخب ك  ذكر يقصد ب  نيفه   غرين(.

ىلخل ث ىليفوت  (1)لش ش الطويسوث صح ح آخر للحلهي روان ا الرواية الثانية:

يع ممد ويع أئمت املؤقيفني ]املسلمني ، اللهب اجعليفي مم  خلقت   اجلمعت )اللهب ص   

.) هب ألتم ت ىلخل: سم   لدييفك ومم  خلقت  جليفتك، ىللت: أسمي األئم 

وذي  هذن الروايت ال خء ت وان احتم  محلا  يع خصوص القيفوت ث أثيفخي وضم  

 أء  حيتم  اإل ال  كام ث الصح ح السخبإل صالة اجلمعت إال  

والظخهر ق  الصدو  اإلفتخي بخلصح ح السخبإل ح ث أورًن ث بخب ىليفوت صالة 

الونر وبخب القيفوت ث الصالة، وىلد أورًءخ قهسوط كالق  ث املدخ  ييفد استعران 

ث الشهخًة ال خل ت، وكذلك أفتى بمضمون صح ح احللهي الش ش  (2)فتخو  األيالم

ت واحدام واحدام ث ىليفوت صالة الونر وىلد قر ث املدخ  (3)ملف دا وبسو أسامي األئم 
(4) 

استعران قهسوط فتوان وكذلك أفتى الش ش الطويس ب  ح ث أورًن ث قوضعني ق  

                                                 

 .2، ح14، الوسائل أبواب القنوت ابب 63، ح18ص 3التهذيب ج (1)

 وما بعدها. 54املدخل، ص (2)

 طبعة قم ـ جامعة املدرسني. 130ـ  126ـ  125املقنعة ص (3)

 .64املدخل ص (4)
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ث بخب ًيخي ىليفوت الونر  (2)ث بخب ك ف ت الصالة وصفتهخ وال خ  (1)التهذيب أحدمهخ

 دخ  ييفد استعران فتخو  األيالم فالحظ.وىلد بسطيفخ ءق  كالق  ث امل

وكذلك أفتى املحقإل األرًب ي ث  مب الفخئدة والربهخن بمضمون صح ح احللهي 

 ال خ  وىلد نعرضيفخ ث املدخ  ليفق  يهخرن  بتامقهخ فالحظ

كام أفتى املحقإل اليفراىلي ث املستيفد بمضمون صح حت احللهي األول وىلد نقدم ث 

امقهخ والذي يتحص  ق  فتخو  األصحخب بمضمون املدخ  ءق  يهخرن  بت

 الصح حني أربب وجون ث نفسري الصح حني املتقدقني

قخ ذهب إل   العالقت ث امليفتهى ق  نفسري الصالة بمجمو  األركخن  الوجه األول:

ت ف هخ ق  أذكخر الصالة.  وان ذكر أسامي األئم 

نفسري الصالة بخلصالة يع قخ ق  قخ ذهب إل   الصدو  واملف د  الوجه الثاني:

ت إقخ ث ىليفوت الصالة قطلقخ أو ث ىليفوت صالة الونر.  اليفهي واألئم 

قخ ذهب إل   املقدس األرًب ي ح ث فرس  الصالة بخلصالة يع أئمت  الوجه الثالث:

 املؤقيفني ونسم تهب ث ىليفوت صالة اجلمعت أي أثيفخي ركعتي صالة اجلمعت

قخ ذهب إل   املحقإل اليفراىلي ث املستيفد ق  نفسري الصالة بخلصالة  الوجه الرابع:

ت ونسم تهب ث نشهد الصالة وال خيفى أن هذن االحتامالت األربعت كلاهخ  يع األئم 

                                                 

 .506ح، 131ص 2التهذيب ج (1)

 .1338، ح326ص 2التهذيب ج (2)
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ت ووصفهب بخإلقخقت ث الصالة هو ق  األذكخر اخلخصت  قتفقت يع أن ذكر أسامي األئم 

 ال خل ت ث أثيفخي الصالة. ث الصالة والذي هو ءو  وءحو ق  الشهخًة

 وممخ يديب فتو  األصحخب بمضمون الصح حني املتقدقني

ىلخل )قخ اجتمب ىلوم ث  لس  قوثإل أيب بصري ي  أيب يهد اهلل  الرواية الثالثة:

ومل يذكروءخ إال  كخن ذلك املجلس حرسةم يل هب يوم الق خقت ثب ىلخل:  مل يذكروا اهلل 

 .(1)ق  ذكر اهلل وذكر يدوءخ ق  ذكر الش طخن( : إن  ذكرءخىلخل أبو جعفر 

 .(2)وق لاهخ روايت يي ب  أيب محلة الرواية الرابعة:

كلام ذكرت  :صح حت احللهي ىلخل )ىلخل أبو يهد اهلل  الرواية اخلامسة:

 .(3)فهو ق  الصالة( واليفهي   اهلل

يستيفتج يني  وبضم مت صح حت احللهي إىل قوثإل أيب بصري وروايت يي ب  أيب محلة

قفخً الصح حني األول ني ق  أن ذكر اسامئهب ث الصالة بوصف اإلقخقت والواليت 

 وهي ص غت ق  ص ل الشهخًة ال خل ت ا هو ق  أذكخر الصالة.

                                                 
 .2، ح496ص 2، الكايف اجمللد 3حدي   3أبواب الذكر من الوسائل ابب  (1)

 .186ص 1كتاب اإلميان والكرير ابب سذاكر االخوان ح  2الكايف ج (2)

 316ص 2والتهذيب ج 6، ح337ص 3ـــــــــــــــــــــــ الكايف ج 4من أبواب الركوع احلدي   20الباب  6الوســـــــــائل ج (3)
ـــــ ويف موضع آخر من الوسائل أبواب الت ليم أبواب قواطع الصالة  1293احلدي   ابسناده عن احل ني بن سعيد ـ
 .2حدي   13ابب 



 

 

 

 

  208 

 

 :الروايات الواردة بذكر  مسائهم يف خطبة صالة اجلمعة. اللسان الثاي 

الروايخت الوارًة ث ذكر وممخ ورً طذا املضمون ويعد وييفدرج ث هذن الطخئفت 

 اسامئهب وبوصف اإلقخقت ث خطهت صالة اجلمعت وف   يدة روايخت.

ث خطهت يوم اجلمعت،  صح حت ممد ب  قسلب ي  أيب جعفر  الرواية اأُلوىل:

وذكر خطهت قشتملت يع محد اهلل وال يفخي يل   والوص ت بتقو  اهلل والويظ إىل أن ىلخل: 

، واً  للمؤقيفني اليفهي  واىلرأ سورة ق  القرآن، واً  ربك وص   يع

واملؤقيفخت، ثب جتلس ىلدر قخ يمك  هيف ئت، ثب نقوم ونقول، وذكر اخلطهت ال خء ت وهي 

اهلل وال يفخي يل   والوص ت بتقو  اهلل والصالة يع ممد وآلا  واألقر  قشتملت يع محد

ت  إىل آخرهب والديخي بتعج   الفرج إىل أن ىلخل: ويكون آخر كالق   بتسم ت األئم 

 ِإِنَّ اهلل َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواِْلْحَسان  (1)ا يت. 

: خيطب، يعيفي إقخم اجلمعت قوثقت ساميت ا ىلخل )أبو يهد اهلل  الرواية الثانية:

وهو ىلخئب، حيمد اهلل وي يفي يل  ، ثب يويص بتقو  اهلل، ثب يقرأ سورة ق  القرآن صغرية 

ويع أئمت  ثب جيلس، ثب يقوم ف حمد اهلل وي يفي يل  ، ويصي يع ممد 

املسلمني ويستغفر للمؤقيفني واملؤقيفخت، فإذا فرغ ق  هذا أىلخم املؤذن، فصع بخليفخس 

 .(2) يقرأ ث األوىل بسورة اجلمعت وث ال خء ت بسورة امليفخفقني(ركعتني

                                                 
 .1احلدي   25أبواب صالة اجلمعة وآداذا الباب  (1)

 .2احلدي   25أبواب صالة اجلمعة وآداذا الباب  (2)
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د  الرواية الثالثة: صح حت احللهي )ىلخل ث ىليفوت اجلمعت: اللهب ص   يع مم 

ويع أئمت املؤقيفني اللهب اجعليفي مم   خلقت  لدييفك، ومم   خلقت جليفتك، ىللت: أسمي 

هب ألت( ت؟ ىلخل: سم  األئم 
(1). 

 معة واستبعادات األعالم خطبة صالة اجل 

نتضم  خطهت اجلمعت ل قخم التي هي يون ركعتي الظهر والتي هي رشط ث 

ت  ففي قفتخح  ركعتي صالة اجلمعت ب  هي ق  األجلاي الواجهت ألسامي األئم 

الكراقت ىلخل: )وث اجلعفريت وكشف االلتهخس وحخش ت اإلرشخً وجوب الصالة ف هام 

فوائد الرشائب أء  أوىل وايتمد ث املدارك والشخف ت يع صح ح  يع أئمت املسلمني، وث

ممد الطوي  وظخهر الدروس أو رصحيهخ ان الصالة يع أئمت املسلمني ق  وظخئف 

ال خء ت كخليفخفب واملعترب وك ء  قخل إل   ث إرشخً اجلعفريخت. وث قوضب ق  الرسائر 

مني ث ال خء ت، وظخهر اليفهخيت أء  يديو وامليفقول ي  قصهخح الس د أء  يديو ألئمت املسل

ت املسلمني وىلد نضميفت صح حت ممد ب  قسلب األقر بذكر أساميهب   .(2)(ألئم 

وىلخل ث جواهر الكالم )لك  ظخهرن )املوثإل( وظخهر صح حت اب  قسلب إجيخب 

ت ث ال خء ت ب  ث ال خ  قيفهام ذكرهب  نفص الم فمقتىض اجلمب  الصالة يع األئم 

بني اليفصوص ذلك ف هام قعخم إال  أن ءدرة الفتو  طخ وقخ سمعت  ق  اأخ  الش ش وغرين 

يع االجتلاي بدوء  سو  اليفصوص لأليب ق  الواجب وامليفدوب وءحو ذلك ممخ ال 

خيفى يميفب ق  اجللم بخلوجوب وان كخن الوجوب ث اجلملت ظخهر قخ سمعت  ث 

                                                 

 .2ـ ح 14أبواب القنوت ـ الباب  (1)

 .114ص 3مريتاح الكرامة ج (2)
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 خيت الش ش واليفخفب واملعترب وغريهخ ب  ربام استظهر ق  قوضب ق  قصهخح الس د و

 (1الرسائر إال  أء  استظهر قيف  اليفدب حلرص الواجب ث اخلطهت ث أربب أصيفخف()

ت ورجحخء  بخخلصوص ث خطهت  أقول: واحلخص  أن قرشوي ت ذكر أسامي األئم 

ت اجللي املقدم يع ركعتي اجلمعت ال خالف ف   واخلطهت كام قر يون الركعتني وبميفلل

صالة اجلمعت فهي أًخ  ث الصالة ق  األذان واإلىلخقت وىلد نضميفت لك  ق  

 الشهخًات ال الث وان كخءت بصورة احلمد هلل وال يفخي والصالة يع اليفهي 

ت بوصف اإلقخقت، الس ام وأء  ىلد أقر ءدبخم ووجوبخم بذكر  بخلتوص ف والصالة يع األئم 

   كام ث صح ح ممد ب  قسلب و مويخم ث قوثإل ساميت، وهذا أسامئهب بخلتفص

ث خطهت اجلمعت يدفب ك ريام ق  االستهعخًات  الترشيب اخلخص بذكرهب 

واالشكخل خت التي ذكرهخ أخيت ق  أن صورة األذان لو كخءت قتضميفت للشهخًة ال خل ت 

استهعخً نضم  لتوفرت الدوايي ليفقلاهخ وءحون ممخ ذكر ث  يع يهد اليفهي 

األذان للشهخًة ال خل ت كفص  فخن هذن االستهعخًات بع يفهخ نت نى ث خطهت صالة 

اجلمعت ول س ق  وج  ث اجلواب إال  ندرجي ت الترشيب وب خن األحكخم ولو بسهب يدم 

استجخبت اليفخس ونقهلاهب لذلك كام ث ابالغ أص  الواليت بيفحو يخم لك  املسلمني كام 

ً امليفخفقني فطمئيف  اهلل نعخىل  خب ح ث كخن اليفهي  ث واىلعت غدير َواهلل خيشى متر

 ِِ  .َيْعِصُمَك ِمَن النَّا

                                                 

 جواهر الكالم، صالة اجلمعة. (1)
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ت  أقخ صح حت احللهي ف ظهر ق  ييفوان بخب الوسخئ  استحهخب ذكر أسامي األئم 

ث القيفوت وغرين ث الصالة ال خصوص التشهد فضالم ي  خصوص الصالة ث 

 التشهد.

بوحدة الروايت الوارًة ث ىليفوت صالة اجلمعت والروايت املطلقت ث الصالة  قد يقال:

روايت احللهي األوىل  إ ال فهي ق  بخب احتخً الراوي واملروي، ولك  الذي يهعدن 

وظهورهخ وظخهر قتيفهخ يدم التقط ب، وق  ثب أورًهخ الصدو  ث قورًي  ال ربو 

لصالة والقيفوت ث صالة الونر، ولو كخءت لاهام بصالة اجلمعت، وهو القيفوت ث قطلإل ا

قتضميفت لتسم تهب ث ىليفوت اجلمعت ألورًهخ ث بخب صالة اجلمعت وق  ثب أورًهخ 

الش ش ث قوضعني ث بخب ك ف ت الصالة وصفتهخ أي قطلإل  ه عي الصالة وأورً ث 

 قوضب ثخلث ث صالة اجلمعت الروايت ال خء ت هذا.

خصوص الصالة يل هب ث القيفوت يوم اجلمعت لكخن قب أء  لو كخن السؤال ي  

ت ب سامئهب(. هذا قب أن نسم تهب ث ىليفوت  األوىل ث نعهري السخئ  )أصي يع األئم 

صالة اجلمعت أيضخم ًاٌل يع ءفس املؤً  ق  جواز ذكرهب ث الصالة ألن فرن 

يفوت ث صالة السؤال ث الروايت ال خء ت ل س ي  ذكرهب ث خطهتي اجلمعت ب  ي  الق

 اجلمعت وهو ًاخ  الصالة يع ك  حخل.

ويظهر ق  كالم الش ش ث التهذيب االيتامً يع قفخً الروايت األوىل ث قطلإل 

الصالة وهذا يؤكد ويعلز نعدً الروايت ثب أء  ه  املراً ق  الصالة ث الروايت األوىل 

اً التفرييش ث خصوص التشهد )أي الصالة يل هب ث التشهد( كام استظهرن املر

حخش ت  يع الفق   أو ث قطلإل الصالة كام ىلد يشعر ب  كالم املجلس ني ورصيح كالم 

الوسخئ  أو خصوص القيفوت كام يظهر ق  الصدو  ث الفق   والش ش ث التهذيب 



 

 

 

 

  212 

 

وه  أن األقر بخإلأخل يليمٌت أو للتق ت أو أء  األوىل كام يظهر ق  الصدو  والش ش، 

الوارً ث ك ف ت خطهت اجلمعت قشتم  يع الصالة يع  (1)ب  قسلبوث صح ح ممد 

ت بذكر اسامئهب بخلتفص  . اليفهي   ويع األئم 

ويع أئمت  ممد  الوارًة ث ذلك أيضخم )ويصي يع (2)وكام قر ث قوثإل ساميت

املسلمني( ومهخ وان كخءخ وارًي  ث خطهتي صالة اجلمعت ال ث ىليفوت اجلمعت إال  أن 

خطهتي اجلمعت مهخ بدل ي  الركعتني ث أربب الظهر ومهخ رشط أو جلي ق  صالة 

 اجلمعت.

ت وبخلتخا  ويع أي نقدير يفهب قيفهام يدم العليمت ث األقر بخإلأخل ب سامي األئم 

كر أساميهب بخلتفص  ، ويع نقدير العليمت ف يضخ يستفخً قرشوي ت ذكر قرشوي ت ذ

أسامئهب بصورة اإلأخل ث الصالة ونوابعهخ كخلقيفوت واألذان واإلىلخقت أوىل بخلتهع ت 

 للصالة ق  القيفوت والس ام اإلىلخقت فقد ورً ث روايخهتخ )أء  ث الصالة(.

ر: )) ال ب س ب صيفخف الكالم ال خ  يش)املطلب ا (3)وىلخل العالقت ث قيفتهى املطلب

ي  يي ب  قهليخر ىلخل: س لُت  الذي ييفخجي طخ الرب نعخىل ملخ روان الش ش ث الصح ح

صالة الفريضت بك  يشي ييفخجي رب   ىلخل: ءعب  ي  الرج  يتكلب ث أبخ جعفر 

                                                 

 .1، ح25أبواب صالة اجلمعة الباب  (1)

 .10، ح9، ح13أبواب ايذان واإلقامة ابب  (2)

 طبعة قم. 310ص 1منتهى املطلب ج (3)
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ت  وي  احللهي ىلخل: ىللُت أليب يهد اهلل  ث الصالة ىلخل:  أسمي األئم 

 اهب(.أأل

ويظهر قيف  يموم قرشوي ت ذكر أساميهب بخإلأخل ث أجلاي الصالة كام هو احلخل 

 ث الديخي ءظري قخ نقدم استظهخرن ق  يهخرة الش ش ث التهذيب.

ث قعرن استداللا  يع الصالة يع اليفهي وآلا  ث  (1)وىلخل اليفراىلي ث املستيفد

األوىل واألخرية وجوب إضخفت ا ل  التشهد ث الصالة )ىلخل: ويستفخً ق  الروايتني

أيضخم كام يل   االأخيخت املحك ت وندل يل  ... ثب ذكر صح حت القداح وىلخل: 

ت ث الصالة ىلخل: أألاهب( األقر ًل يع الوجوب وال  وصح حت احللهي )أسمي األئم 

وجوب ث غري قوضب اليفلا  بخالأخ ، ويظهر ق  كالم اليفراىلي: أء  استظهر اءطهخ  

الروايت يع الصالة يع اليفهي وآلا  ث التشهد وهذا االستظهخر يديب قفخً الروايت يع 

 العموم ث أجلاي الصالة.

ف تحص  ق  كالم الش ش ث التهذيب واليفراىلي ث املستيفد أن ذكر أساميهب 

بخلصالة يل هب أو التشهد بواليتهب ث الصالة ءظري امليفخجخة والديخي ث الصالة أي أء  

  األذكخر الصالن ت اخلخرجت ي  الكالم املهط  للصالة وبخلتخا ف عب نوابب الصالة ق

أيضخم ق  األذان واإلىلخقت، غخيت األقر يكون ق  األذكخر املستحهت ث الصالة ب  إن ذلك 

يظهر ق  الصدو  أيضخم ح ث بيفى يع رجحخن ذكرهب ث ىليفوت الصالة، وكذلك 

وإن ذكر الروايت واستشهد طخ ث  (2) ث  مب الفخئدةيظهر ق  يهخرة املقدس األرًب ي

                                                 

 .332ـ  331ص 5امل تند ج (1)

 .393ـ  392ص 2جممع الريائدة والربهان ج (2)
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خصوص ىليفوت اجلمعت، والوج  ث هذا االستظهخر ق  كالم الش ش ث التهذيب ث 

قوضب آخر، أي استظهخر بيفخئهب يع كوء  ق  أذكخر الصالة قطلقخم املست يفخة ق  الكالم 

طلإل الصالة أو صالة املهط  ث الصالة، هو أن ذكرهب ث ىليفوت اجلمعت أو ىليفوت ق

 الونر.

ب حد قهطالت الصالة ث اثيفخئهخ فإن  ثب إن القيفوت كوٌن صالال فلو أنى املصي

ذلك يوجب بطالن الصالة فلو بيف يفخ يع أن القيفوت ل س جليام قستحهخم ث الصالة واء  

قستحب قستق  ظرف  الصالة فخن ذلك ال يرض بخالستدالل ملخ يرفت ق  أن ظرف  

ور الكون الصالال، هذا فضالم يام لو بيفى يع أء  جلي قستحٌب كام هو قسلك املشه

امليفصور، ويع ذلك فام يرش  ذكرن ث القيفوت أي ىليفوت أي صالة ولو صالة اجلمعت 

)ًون خطهتي صالة اجلمعت( البد ان يكون ق  األذكخر املسخغت بحسب  ه عتهخ ث 

قطلإل  ه عي الصالة وإال  لكخن االن خن ب  ث القيفوت قوجب للكالم ا ًقي املهط  

حللهي ال خء ت املتقدقت والوارًة ث خصوص ىليفوت للصالة ف تهني ق  ذلك ان روايت ا

اجلمعت )ال خطهتي اجلمعت( أيضخم يمك  االستدالل طخ يع املطلوب وهو كون ذكر 

 سواي بخلشهخًة بواليتهب أو الصالة يل هب ق  األذكخر اخلخصت بخلصالة. أسامئهب 

ث الصالة بخلصالة يل هب أو بخلتشهد  فتحص  ق  ذلك: أن ذكرهب 

واليتهب ق  األذكخر الراجحت بخلدل   اخلخص ث بخب الصالة وقيف  يستفخً قرشوي ت ب

الشهخًة ال خل ت ث نشهد الصالة كام س  ال الهحث ي  ذلك ث القسب ال خ  ق  

الكتخب، ثب إء  يديب قخ ذهب إل   العالقت ث امليفتهى رصحيخم وغرين ظخهرام ق  كون 
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ق  أيالم العرص وذههوا إل   ق   (1)دل ب  أهرةق  أذكخر الصالة قخ است ذكرهب 

ت ذكر هلل  )ىلخل: قخ اجتمب  كروايت وقوثقت أيب بصري ي  أيب يهد اهلل  أن ذكر األئم 

ومل يذكروءخ إال  كخن ذلك املجلس حرسةم يل هب يوم  ث  لس ىلوم مل يذكروا اهلل 

 .(2)يدوءخ ق  ذكر الش طخن( : إن ذكرءخ ق  ذكر اهلل وذكرالق خقت، ثب ىلخل أبو جعفر 

)ىلخل: كلام ذكرت اهلل واليفهي فهو ق  الصالة فخن  ورو  احللهي ي  الصخً  

 .(3)ىللت: السالم يل يفخ ويع يهخً اهلل الصخحلني فقد اءرصفت(

  :الروايات الواردة املتضّمنة للشهادة يف دعاء اللسان الثالث

 التوّجأ.

للشهخًة ال خل ت ث ًيخي التوج  وث يدة روايخت قخ ورً ق  الروايخت املتضميفت 

 وهي يع ص غتني:

 ـ ما ورد ف دعاء التوجه بعد تكبْية اْلحرام: 1

أ ا قخ روان الصدو  ث كتخب  املقيفب ث أبواب الصالة ىلخل: )ثب كرب نكهرينني وىل : 

وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرن يخمل الغ ب والشهخًة الرمح  الرح ب 

                                                 
 .78رسالة سر اإلميان لل يد عبد الر اق املقرم ص (1)

 .496ص 2، الكايف ج3حدي   3الوسائل أبواب الذكر ابب  (2)

 .104، ح42ص 2عوا. الآل. ج (3)
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 وواليت أقري املؤقيفني يي ب  أيب  خلب   قلت إبراه ب، وًي  ممد يع

.....( احلديث  ، ب  روان ث الفق   أيضخم.(1)حيف فخم قسلامم

 الفص  األول ا روايخت ًيخي التوج 

ث كتخب  املقيفعت وأفتى ب  وكذا الش ش الطويس روان ث كتخب   (2)ب ا وروان املف د

 وافتى ب . (3)االىلتصخً

ج ا قخ روان الطربيس ث االحتجخج ي  ممد ب  يهد اهلل ب  جعفر احلمريي أء  

يس لا  ي  التوج  للصالة يقول: يع قلت إبراه ب وًي   كتب إىل صخحب اللقخن 

ممد فإن بعض أصحخبيفخ ذكر أء  إذا ىلخل: يع ًي  ممد، فقد أبد  ألء  مل ءجدن ث 

ن ي  احلس  ب  يشي ق  كتب الصالة خال حدي خم ث كت خب القخسب ب  ممد ي  جد 

ىلخل للحس : ك ف نتوج  ؟ فقخل: أىلول: له  ك وسعديك،  راشد أن الصخً  

: ل س ي  هذا أس لك، ك ف نقول: وجهت وجهي للذي فطر فقخل لا  الصخً  

؟ ىلخل احلس : أىلولا ، فقخل الصخً   : إذا ىللت الساموات واألرن حيف فخم قسلامم

وًي  ممد وقيفهخج يي ب  أيب  خلب واالئتامم بآل  قلت إبراه ب ذلك فق : يع 

 ممد حيف فخم قسلامم وقخ أءخ ق  املرشكني.

                                                 

 ، يف ابب وصف الصالة.916، ح304ص /1. الريقيه طبع قم ـ مؤس ة اإلمام الـهادي  93املقنع ص (1)

 اعة املدرسني.طبعة قم ـ   104ـ  103املقنعة ص (2)

 منشورات جامع جهل تون. 261ـ  260القتصاد ص (3)
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: التوج  كلا  ل س بفريضت والسيفت املؤكدة ف   التي كخالأخ  الذي ال  فأجاب 

ت وجهي للذي فطر الساموات واألرن حيف فخم قسلامم يع قلت إبراه ب  خالف ف   وجه 

وقخ أءخ ق  املرشكني إن صالال  وهد  يي أقري املؤقيفني  مد وًي  م

 .(1)وءسكي وم خي وممخال هلل رب العخملني

و ا قخ روان الس د اب   خووس ي  كتخب اب  خخءه  )ىلخل: ويقول بعد ثالث 

نكهريات ق  نكهريات االفتتخح.... ثب يكرب نكهرينني، ويقول.... ثب نكهرينني اخريني 

ُت وجهي للذي فطر السموات واألرن( يع قلت إبراه ب، وًي  ممد، ويقول )وجه

وقيفهخج يي صلوانك يل هب حيف فخم قسلامم وقخ أءخ ق  املرشكني إن صالال وءسكي 

وم خي وممخال هلل رب العخملني ال رشيك لا  وبذلك أقرت وأءخ ق  املسلمني، أيوذ بخهلل 

 .(2)ق  الش طخن الرج ب(

 .(3)زا اليفوري ث قستدرك وروان أيضخم املري

))ثب نكرب قب التوج  ثالث نكهريات   (4)ن ا وكذا قخ روي ث كتخب فق  الرضخ

ثب نقول.... ثب نكرب نكهرينني ونقول... ثب نكرب نكهرينني ونقول )وجهت وجهي 

للذي فطر السموات واألرن، حيف فخم قسلامم يع قلت إبراه ب وًي  ممد وواليت أقري 

ي ب  أيب  خلب صلوات اهلل يل هب.... ال رشيك لا  وبذلك أقرت وأءخ ق  املؤقيفني ي

                                                 
 .3، ح8وسائل الشيعة: أبواب سكبنة االحرام واالفتتاح ـ الباب  (1)

 طبعة دفرت سبليغات إسالمي. 132فالح ال ائل: ص (2)

 من أبواب سكبنات االحرام. 6الباب  141ص 4امل تدرك: ج (3)

 .ابب الصلوات املريروضة ـ حتقيق مؤس ة آل البيت  104فقه الرضا: ص (4)
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املسلمني اللهب اجعليفي ق  املسلمني، أيوذ بخهلل السم ب العل ب ق  الش طخن الرج ب 

 (.بسب اهلل الرمح  الرح ب ثب نقرأ احلمد

ح ث ىلخل ىلخل  ا قخ روان الصدو  أيضخم ث الفق   ي  اإلقخم الصخً   ه

)وىل  ))وجهت وجهي للذي فطر السموات   مالقخاالصخً  وث ذيلاهخ ىلخل 

وقيفهخج يي حيف فخم قسلامم وقخ أءخ ق   واألرن يع قلت إبراه ب وًي  ممد 

املرشكني، إن صالال وم خي وممخال هلل رب العخملني ال رشيك لا  وبذلك اقرت وأءخ 

العل ب ق  الش طخن الرج ب، بسب اهلل الرمح   ق  املسلمني، أيوذ بخهلل السم ب

ت سهب نكهريات والي إال  أن  (1)الرح ب(( ( وىلخل الصدو  ث ذيلاهخ )وإن شئت كرب 

الذي وصفيفخن نعه د، وإءام جرت السيفت ث افتتخح الصالة بسهب نكهريات ملخ روان 

 زرارن...

 ظ.اللف (2)ي ا قخ روان الطويس أيضخم ث قصهخح املتهجد بيففس

ب  أيضخم بني اإلىلخقت ونكهرية اإلحرام  ىوهيفخك روايخت ث ًيخي افتتخح الصالة يؤن

 وق  هذن الروايخت:

 ـ ما ورد ف دعاء التوجه قبْ تكبْية اْلحرام: 2

                                                 

 طبعة  اعة املدرسني. 304ـ  302ص 1الريقيه ج (1)

 مؤس ة االعلمي. 44مصباح املتهجد ـ فصل يف سياقة الصلوات االحدى واخلم ني ركعة يف اليوم والليلة ص (2)
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: إذا ىلمت إىل الصالة أ ا صح حت قعخويت ب  وهب )ىلخل: ىلخل أبو يهد اهلل 

م إل ك ممدام  بني يدي حخجتي وأنوج   ب  ال ك فخجعليفي  فق : اللهب إ  أىلد 

ب  وج هخم ييفدك ث الدء خ وا خرة وق  املقربني واجع  صالال ب  ققهولت، وذءهي ب  

 .(1)قغفورام وًيخئي ب  قستجخبخم إءك أءت الغفور الرح ب(

)ىلخل:  ب ا الصح ح إىل يي ب  اليفعامن ي  بعض أصحخب  ي  أيب يهد اهلل 

يقول: ق  ىلخل هذا القول كخن قب ممد وآل ممد إذا ىلخم ىله    كخن أقري املؤقيفني

قهب بني يدي  أن يستفتح الصالة: اللهب إ  أنوج  إل ك بمحمد وآل ممد وأىلد 

صالال، وأنقرب طب إل ك فخجعليفي طب وج هخم ث الدء خ وا خرة وق  املقربني قيفيفت 

 . يي  بمعرفتهب فخختب ا بطخيتهب وقعرفتهب وواليتهب

فخ خ السعخًة، أختب ا طخ فخءك يع ك  يشي ىلدير، ثب نصي فإذا اءرصفت ىللت: 

اللهب اجعليفي قب ممد وآل ممد ث ك  يخف ت وبالي واجعليفي قب ممد وآل ممد ث 

ك  ق و  وقيفقلب، اللهب أجع  م خي م خهب وممخال ممخهتب واجعليفي قعهب ث املوا   

 .(2)ب أبدا إءك يع ك  يشي ىلدير(كلاهخ وال نفر  ب يفي وب يفه

                                                 

 .3عند القيام إىل الصالة، ح استمباب الدعاء املأثور 15أبواب القيام الباب  (1)

 .2، ح15أبواب القيام، الباب  (2)
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 .(3)والديلمي (2)واب  زهرة (1)وىلد أفتى بذلك اب  براج ث املهذب

  :الروايات الواردة يف تشّهد وتسليم الصالة.اللسان الرابع 

ث السالم ىلخل: ( 4)قخ ورً ث التشهد ونسل ب الصالة فقد رو  الصدو  ث الفق  

واحلمد هلل.... واشهد أن ريب ءعب الرب وأن ممدام ءعب ىل  ث نشهدك )بسب اهلل وبخهلل 

الرسول أرس  واشهُد أن قخ يع الرسول إال  الهالغ املهني، السالم يل ك أهيخ اليفهي  

ت  ورمحت اهلل وبركخن  السالم يع ممد ب  يهد اهلل خخنب اليفه ني السالم يع األئم 

ورسلا  وقالئكت  السالم يل يفخ ويع  الراشدي  املهديني السالم يع أ ب أءه خي اهلل

 يهخً اهلل الصخحلني(( وجيليك ث التشهد الشهخًنخن.

ءظري ذلك، ورو  ث الفق  الرضوي يي ب  بخبوي  ىلخل: فق  ث  (5)ورو  ث املقيفعت

نشهدك ))بسب اهلل وبخهلل واحلمد هلل.... أشهُد أءك ءعب الرب وأن ممدام ءعب الرسول 

وىل وان اجليفت حإل واليفخر حإل..... اللهب ص  يع ممد املصطفى ويي وأن يل خم ءعب امل

ت الراشدي  ق  آل    ويخسني  املرنىض وفخ مت اللهراي واحلس  واحلسني ويع األئم 

                                                 
 .92ص 1املهذب: ج (1)

 .83غنية النزوع: ص( 2)

 .71املراسم العلوية:  (3)

 .319ابب وصف الصالة من فاحتتها إىل خامتتها ص 1الريقيه: ج (4)

 طبعة قم. 96املقنعة: ص (5)
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اللهب ص  يع ءورك األءور ويع حهلك األ ول ويع يرونك األوثإل ويع وجهك 

قسلك الرصاط ويع قسلك األكرم ويع جيفهك األوجب ويع بخبك األًءى ويع 

الاهخًيني املهديني الراشدي  الفخضلني الط هني الطخهري  األخ خر األبرار.... السالم 

يل ك اهيخ اليفهي ورمحت اهلل وبركخن ، السالم يل ك ويع أه  ب تك الط هني السالم 

 .(1)يل يفخ ويع يهخً اهلل الصخحلني(

املستيفد سواي ث ص غت التشهد أو ص غت وىلد أيتمد روايت يي ب  بخبوي  اليفراىلي ث 

 .(2)الصالة قيف  وكذا ص غت السالم فالحظ قخ ذكرن ث املستيفد

ومل يرً يل هخ  (3)وكذلك أيتمد املريزا اليفوري روايت يي ب  بخبوي  ث املستدرك

 بيشي.

أيب بصري وغريهخ ح ث أفتى بمضمو خ املشهور كام أشخر إىل ذلك  (4)وث قوثقت

ح ث ورً ف هخ ))اللهب ص  يع ممد وآل ممد وبخرك يع ممد  (5)اليفراىلي ث املستيفد

                                                 
 .108فقه الرضا ص (1)

 .336ـ  334ص 5م تند الشيعة ج (2)

 .6ص 5ج 2م تدرك الوسائل أبواب التشهد ابب  (3)

 .2، ح3الوسائل: أبواب التشهد ابب  (4)

 .336ـ 334ص 5م تند الشيعة: ج (5)



 

 

 

 

  222 

 

ويع آل ممد وسلب يع ممد ويع آل ممد ونرحب يع ممد ويع آل ممد كام 

 ب إءك مح د   د(صل ت وبخركت ونرمحت يع إبراه ب ويع آل إبراه 

والتقخب  بني آل ممد وآل إبراه ب إشخرة إىل االصطفخي وء   يهد اإلقخقت املشخر 

الكريمت وىلد نقدم ث الطخئفت األوىل بعض الصحخح كصح ح للحلهي  (1)إل   ث ا يخت

الذي استظهر قيف  اليفراىلي اء  وارً ث التشهد ث الصالة يع اليفهي وآلا  وذكر أسامئهب 

.بخلت  فص   وىلد ايتمد ث الفتو  كام قر 

  :الروايات الواردة يف دعاء قنوت صالة العيد.اللسان اخلامس 

قخ ورً ًيخي ىليفوت صالة الع د قخ روان الش ش ث التهذيب ي  بشري ب  سع د ي  

ىلخل: نقول ث ًيخي الع دي  بني ك  نكهرينني : اهلل ريب أبدا، واإلسالم  أيب يهداهلل 

، وممد ءه ي أبدا والقرآن كتخيب أبدا، والكعهت ىلهلتي أبدا، ويي ول ي أبدا، ًييفي أبدا

 .(2)واألوص خي أئمتي أبدا ونسم هب إىل آخرهب، وال أحد إال  اهلل( 

ً ث صح ح ممد ب  قسلب ي  أحدمهخ  أقول: يعضد قضمون هذن الروايت قخ ور

نني ث الع د ىلخل: قخ شئت ق  )ىلخل: س لت  ي  الكالم الذي يتكلب ب  ف ام بني التكهري

 .(3)الكالم احلس ( 

                                                 
 .40ـ  37ـ إبراهيم:  128ـ  124ـ البقرة:  34ـ  33آل عمران: آية  (1)

 .4، ح26أبواب صالة العيد: الباب  (2)

 1، ح26أبواب صالة العيد: الباب  (3)
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فخء  يدل يع أء  ل س ث ىليفوت الع دي  يشي قؤىلت ققتضدام بام ث صح ح أيب 

 الصهخح وغرين ق  ذكر  م  العقخئد احلقت ق  ًون االىلتصخر يع الشهخًنني فقو.
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 الطائفة الثامنة

 الثالثالروايات العامة الستحباب اقتران الشهادات 

وهي يع  وائف يديدة جدام قتكخثرة بعدً كهري س  ال استعراضهخ ث الفص  

ال خ  ث  وائف الروايخت العخقت له خن الوج  ال خ  وال خلث ث الشهخًة ال خل ت ث 

األذان وهو ب خن اليفدب ت اخلخصت أو العخقت ونلك الطوائف ق  الروايخت وان كخءت 

هو رجحخن االىلملان بني الشهخًات ال الث وق  ثب نصخغ  مو الداللت ف هخ ابتدايام 

فذلكت ًاللتهخ لليفدب ت اخلخصت أو العخقت إال  أء  بضم مت ألت ق  القرائ  األخر  

يمك  ص خغت فذلكت الداللت ف هخ بتقريب جيعلاهخ ق  الطوائف اخلخصت الدالت يع 

استعران قتون نلك الروايخت الشهخًة ال خل ت ث األذان والذي يعيف يفخ ث املقخم ل س 

شخي اهلل ث الفص  ال خ  ب  املهب ث املقخم هو ب خن فذلكت ًاللتهخ قب القرائ   فخ خ آن ت ان

ث ص خغت الداللت اخلخصت لاهخ يع الشهخًة ال خل ت ث األذان بعد الفراغ ق  قفخًهخ 

والفراغ ق  كون  األوا ق  كو خ ًالت يع رجحخن االىلملان بني الشهخًات ال الث

 االىلملان قتعلقخم للطلب الرشيي األك د والذي س  ال ب خء  ث الفص  الالحإل.

  ءحوي :أقخ نقريب فذلكت الداللت اخلخصت قب القرائ  فهي يع 

أن هذن الطوائف بمجمويهخ قؤًاهخ أن التشهد واإلىلرار حق قت رشي ت  األول:

األص  ث االش خي وجوًهخ احلق قي ث الشهخًات ال الث ققملءت ا قضخفخ إىل أن 

الواىلعي ال الظخهري التيفليي واحلخل ث التشهد كذلك فإن يموم حق قت  ذلك إال  قخ 
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است يفى ث قورً الدخول ث اإلسالم الظخهري ق  االكتفخي بخلشخًنني. وأن هذا 

 ليفهي االىلملان ث قعيفى االىلرار بخلشهخًة ىلد صدر ث ألت ق  املوارً أبخن وأبلغهخ ا

جلملت ق  الصحخبت ويع ذلك فتكون نلك الطوائف قفرسة لعيفوان التشهد والاهشخًة 

 امل خوذ ث األذان ب  وكذلك ث التشهد امل ال ب  ث وسو الصالة. 

أن احلث الشديد يع االىلملان بني الشهخًات ال الث ث قوا   قتعدًة  الثاي:

ء  وج  العهخًة ومورهخ كام يشهد يخم لك  حخل واهب نلك األحوال هو األذان أل

كلام ذكرن ذاكر وابرز نلك األحوال  لذلك استحهخب اىلملان الصالة يع اليفهي 

ث حديث )ىلخل: وص   هو األذان كام ًل يع ذلك صح حت زرارة ي  أيب جعفر 

وكام ث الصح حت إىل  (1)كلام ذكرن  أو ذكرن ذاكر ث اذان أو غرين( يع اليفهي 

)ىلخل: ىلخل رسول اهلل  صفوان ب  حي ى ي  احلسني ب  يليد )زيد( ي  أيب يهد اهلل 

ومل يصلوا يع ءه هب إال   : قخ ق  ىلوم اجتمعوا ث  لس فلب يذكروا اسب اهلل 

 .(2)كخن ذلك املجلس حرسةم ووبخالم يل هب( 

ب  وال ريب أن قكخن اإلىلخقت هو  لس يشملا  هذا العموم وطذا التقريب يقر 

ىلخل: ))ىلخل قخ اجتمب ىلوم ث  لس مل يذكروا  قفخً قوثإل أيب بصري ي  أيب يهداهلل 

ومل يذكروءخ إال  كخن ذلك املجلس حرسة يل هب يوم الق خقت، ثب ىلخل: ىلخل: أبو  اهلل 

ءخ ق  ذكر الش طخن((جعفر   .(3): إن ذكرءخ ق  ذكر اهلل، وذكر يدو 

                                                 

 .1احلدي   42أبواب ايذان واإلقامة الباب  (1)

 .2، ح3أبواب الذكر، الباب  (2)

 .3حدي   3أبواب الذكر  (3)
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وثإل ث الداللت يربز اىلملان ذكرهب بذكر اهلل ث املجخلس وأبرزهخ األذان كام وهذا امل

 ث صح ح زرارة املتقدم.

وق  القرائ  التي يفهب قيفهخ اللح  واإليامي إىل ذكرهخ ث األذان واإلىلخقت أء  يفهب 

تهل   ق  نلك الطوائف أن السيفت اإللاه ت ث ًوام ققخرءت الواليت وإقرة أقري املؤقيفني بخل

والرسخلت ث ك  املوا   الهخلغت الرشف وامليفللت كخلإل العر  والكريس واللوح 

والقلب والساموات واألرن والهحخر واجلهخل وأبواب اجليفت ويع الرصاط واملس لت ث 

القرب وييفد امل لان وءرش الكتب وأخذ العهد واإلىلرار ق  اليفه ني واملرسلني ب الثت 

ث والديخي ث الور خت والتوس  حتى ق  األءه خي وأوا أقور، أي الشهخًات ال ال

العلم وءدب يخقت املكلفني إىل ذلك، وكذا ق  خ  الفطرة التي فطر اليفخس يل هخ 

بخلقهب يل هخ ويخمل الذر، وأخذ الرسول اإلىلرار بخلشهخًة ال خل ت ققملءت بخلشهخًنني 

لسيفت اإللاه ت ث اىلملان ث قوا   ق  املسلمني كغدير خب وغرين، وك  ذلك يشهد بخ

الشهخًات ال الث ث املوارً الشعخريت فهذا اللسخن املؤكد يع هذن السيفت اإللاه ت 

 الراسخت بضم مت حكوقت التق ت يع ظروف صدور اليفص بح ث خيشى اليفهي 

ق  الهوح ب ص  اإلقخقت ث واىلعت الغدير كميفصب إلاهي فضالم ي  الترصيح طخ ث 

األذان واإلىلخقت يع الظخهر املكشوف، قب نوص تهب ش عتهب بخلتق ت، وق  ثب ورً ث 

بعض الروايخت ث الشهخًة ال خل ت ث األذان التي أشخر إل هخ الصدو  والش ش ذكر 

ذان، كام أفتى بذلك ب  براج ث املهذب والشه د ث الواليت رسام ث اليففس ييفد األ

.  الذكر  كام قر 
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أن الت ك د ث السيفت اإللاه ت ث اىلملان الشهخًات ال الث نعريض  ل:فيتحّص

بذكرهخ بخخلصوص ث ق   شعرية األذان واإلىلخقت ب  إن ث بعضهخ ذكر أءموذج قيف  

لشهخًنني ويع أن يكون نكرارهخ قشتم  يع ءدب نكرار الشهخًة ال خل ت بعد نكرار ا

بعد الفراغ ق  نكرارمهخ كام هو احلخل ث صورة فصول األذان وهذا التامث  ث الصورة 

نعريض ث إن خ ام ث األذان وق   ذلك التعهري ث ألت قيفهخ بخليفداي ث الشهخًات 

.  ال الث واليفداي هو قعيفى األذان بلفظ قراًف لغتم

  وقفة مع كاشف الغطاء  

))ول س ق  األذان ىلول أشهد أن يل خم  (1)ىلخل الش ش جعفر كخشف الغطخي ث كتخب 

وا اهلل وأن ممدام وآلا  خري الربيت وأن يل خم أقري املؤقيفني حقخم قرنني قرنني ألء  ق  

وضب املفوضت لعيفهب اهلل يع قخ ىلخلا  الصدو  وملخ ث اليفهخيت أن قخ روي أن قيف  أن يل خم 

وأن ممدام وآلا  خري الهرش أو الربيت ق  شواذ األخهخر ال يعم  يل   وقخ ث  وا اهلل

املهسوط وحكى ىلولا  وىلول امليفتهى ا ثب ىلخل: ))ثب إن خروج  ق  األذان ق  املقطو  

ب  إلأخ  اإلقخق ت ق  غري ءكري حتى مل يذكرن ذاكر بكتخب وال فخن ب  أحد ق  ىلدقخي 

إلسالم ًون اإليامن ولذا نرك ف   ذكر بخىلي األئمت األصحخب وألء  وضب لشعخئر ا

فال يذكر يع امليفخبر وألن  وألن أقري املؤقيفني حني ءلولا  كخن ري ت لليفهي  

ثهوت الوجوب للصالة امل قور طخ قوىلوف يع التوح د واليفهوة فقو يع أء  لو كخن 

خن اخلتخم وق  حخول جعلا  ظخهرام ث قهدي اإلسالم لكخن ث قهدي اليفهوة ق  الفملة قخ ك

                                                 

ـــــــ ج  (1) ـــــــ الشيا جعرير كاشف الغطاء ـ ـــــــ  143، ص3كشف الغطاء ـ ـــــــ فرع  145ـ ـــــــ طبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي ـ ـ
 مشهد.
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قكررام  وىلد أقر اليفهي  ق  شعخئر اإليامن، فخللم ب  لذلك يللم ذكر األئمت 

يستعفي حذرام ق  امليفخفقني حتى جخين التشديد  ق  اهلل ث ءصه  للخالفت واليفهي 

ق  رب العخملني، وألء  لو كخن ق  فصول األذان ليفق  بخلتوانر ث هذا اللقخن ومل خيف 

يع أحد ق  آحخً ءو  اإلءسخن وإءام هو ق  وضب املفوضت الكفخر املستوجهني اخللوً 

فسخيدن يع  ىل يي ث اليفخر. ولع  املفوضت أراًوا أن اهلل نعخىل فون اخللإل إ

اخللإل فكخن ول خم وقع يفخم فم  أنى بذلك ىلخصدام ب  الت ذي  فقد رش  ث الدي  وق  

ىلصدن جليام ق  األذان ث االبتداي بط  أذاء  بتامق ، وكذا كلام أءضب إل   ث القصد 

إلظهخر ش ء  أو ملجرً رجحخء  لذان   صح قخ يدان وق  ىلصد ذكر أقري املؤقيفني 

ذكر رب العخملني أو ذكر س د املرسلني كام روي ذلك ف   وث بخىلي األئمت أو الرً أو قب 

يع املخخلفني وإرغخم أءوف املعخءدي  أث ب يع ذلك لك  صفت الواليت ل س لاهخ قليد 

رشف ت لك رة قعخء هخ، فال اقت خز لاهخ إال  قب ىلرييفت إراًة قعيفى الترصف والتسلو ف هخ 

رسولا  واألئمت ث ا يت الكريمت وءحون ألن أ ب املؤقيفني أول خي كخالىلملان قب اهلل و

ل بخخلل فت بال فص  أو بقول أقري املؤقيفني أو يقول حجت اهلل نعخىل أو يقول  اهلل، فلو بد 

وءحوهخ كخن أوىل وأبعد ي  نوهب األيوام )العخقت(  أفض  اخللإل بعد رسولا  

وا اهلل قب نرك لفظ أشهد أبعد ي  الشههت أء  ق  فصول األذان. ثب ىلول وان يل خم 

صع اهلل يع ممد س د املرسلني وخل فت  بال فص   ولو ىل   بعد ذكر رسول اهلل 

يي وا اهلل أقري املؤقيفني لكخن بع دام ي  اإلهيخم وأأب لصفخت التعظ ب واالحملام ثب 

يل    ق  اليفهي الذي أءكرن امليفخفقون يوم الغدير وقأل ق  احلسد ىللوطب اليفص 
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ق  ىلخل ال إلا  إال  اهلل ممد رسول اهلل فل ق  يي  بإقرة املؤقيفني وي  الصخً  

 وجيري ث وصف  ث اإلىلخقت ءحو قخ جر  ث األذان((. أقري املؤقيفني 

 عدة مواضع للنظر: يف كالمأ  أقول:

ولذا نرك ف    األول: ىلولا  ))أء  ا أي األذان ا وضب لشعخئر اإلسالم ًون اإليامن

 (.ذكر بخىلي األئمت 

 ففيأ: 

أ ا أء  ىلد نقدم ث قصحح الفض  ب  شخذان ف ام ذكر ق  يل  األذان ي  الرضخ 

أء  ىلخل: )إءام أقر اليفخس بخألذان لعل  ك رية... ويكون املؤذن... ققرام لا   

بخلتوح د جتخهرام بخإليامن قعليفخم بخإلسالم... وجع  بعد التكهري الشهخًنخن ألن أول 

اإليامن هو التوح د واإلىلرار هلل بخلوحداء ت وال خ  اإلىلرار للرسول بخلرسخلت... وألن 

 (1)الشهخًنخن... ألن أص  اإليامن إءام هو اإلىلرار بخهلل ورسولا (( أص  اإليامن إءام هو

ففي هذا املصحح نرصيح ب ن األذان ءداي وشعخر ل يامن أيضخم ال خصوص ظخهر 

اإلسالم كام أن التعهري املتكرر ف هخ ب ن الشهخًنني أول وأص  اإليامن رصيح ث إراًة 

خا ف يفدرج ف   الشهخًة ال خل ت بعد كون األذان قعيفى اإليامن املقخب  لظخهر اإلسالم وبخلت

ا ث حديث ا )ألن  جهرام بخإليامن، وءظرين قصحح ممد ب  سيفخن ي  الرضخ 

التهل   إىلرار هلل نعخىل بخلتوح د وخلب األءداً ق  ًون اهلل وهو أول اإليامن وأيظب 

 ق  التسه ح والتحم د(.

                                                 
 .14ح  17ابب  أبواب ايذان واإلقامة (1)
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ي  حي  مري )أء  س ل أبخ احلس  وأيضخم قخ روي ث العل  ي  ممد ب  أيب ي

يع خري العم  مل نركت ق  األذان؟ ىلخل: نريد العل ت الظخهرة أو الهخ يفت؟ ىللت: 

خ العل ت الظخهرة فلئال  يد  اليفخس اجلهخً انكخالم يع الصالة،  أريدمهخ أ عخم، فقخل: أق 

 العم  ق  األذان وأقخ الهخ يفت فإن خري العم  الواليت، ف راً ق  أقر بملك حي  يع خري

 .(1)أن ال يقب حث يل هخ وًيخي إل هخ( 

 وهذن املصححت رصحيت أيضخم ث أن األذان ًيخي وءدايم للواليت واإليامن.

أن كامل الدي  ورشط اإلخالص ورشط التهل   ورشط  (2)ب ا أء  ىلد نقدم

َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم اْلَيْوَم الشهخًنني هو اإلىلرار بخلشهخًة ال خل ت وكام ث ىلولا  نعخىل 

 . (3)َوَأْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اِْلْسََلَم ِديناً 

كام أن ث ألت ق  روايخت  ج ا إن ذكر أقري املؤقيفني قفتخح ذكر األئمت 

الفريقني وا يخت الدالت يع واليت أه  اله ت اىلترص ف هخ يع أقري املؤقيفني ال ق  بخب 

 احلرص وإءام هو رقل أله  اله ت اإلثيفي يرش.

  تم لليفهي يحني ءلولا  كخن ر ))وألن أقري املؤقيفني  ىلولا   الثاي:

 فال يذكر يع امليفخبر((.

                                                 
 16ح  19أبواب ايذان واإلقامة الباب  (1)

 يف طوائف الرواايت العامة (2)

 .3املائدة:  (3)
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ََطِيُعوا اهلل أال ييفخث ذلك أل س ىلد جخيت ا يخت  كوء  ري ت لليفهي  ففيأ:

إِّنَ  َولِّيُكُم اهلل َوَرُسولـه َواّلِذيَن وىلولا  نعخىل:  َوَأطِيُعوا الّرُسوَل َوُأوِا االَْمِر ِمنُْكمْ 

َكاَة َوُهْم َراكُِعونَ  َلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ وغريهخ ق  ا يخت التي  آَمنُوا اّلِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ

ووج  ذلك أن اخلطخب هو لألقت ث  ول  خيت وواليت اهلل  قفخًهخ واليت  

 ورسولا .

)والن ثهوت الوجوب للصالة امل قور طخ قوىلوف يع التوح د  ىلولا   الثالث:

 واليفهوة فقو(

 أن ذلك قهيفي  يع يدم نكل ف الكفخر بخلفرو  وإال  فال نوىلف للتكل ف ففيأ:

ث الفرو  يع الشهخًنني قضخفخم إىل أن صحت الصالة ييفد املشهور أو ىلهولاهخ قهيفي  يع 

اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم الواليت كام هو ققتىض 

 .اِْلْسََلَم ِديناً 

)إء  لو كخن ظخهرام ث قهدأ اإلسالم لكخن ث قهدأ اليفهوة ق   ىلولا   الرابع:

الفملة قخ كخن ث اخلتخم ا إىل أن ىلخل ا وألء  لو كخن ق  فصول األذان ليفق  بخلتوانر ث 

 هذا اللقخن ومل خيف الش(.

أء  ىلد ايملف بمامءعت امليفخفقني واحلخسدي  ي  نيفص ه  )صلوات اهلل يل    ففيأ:

ث يدة قوا   وقواىلف وهو السهب ث يدم األقر طخ ث األذان الس ام  وآلا ( لا  

ب األذان كغرين ق  سيف  رسول وأء  يؤنى ب  ث ال وم مخس قرات وقب ذلك مل يسل

ق  ىله  ال الثت وبيفي أق ت كام ىلد حذفوا قيف  حي يع خري العم  فقد ىلخل اب   اهلل

أ ب كخءوا مر والهخىلر والصخً  اهلل اب  ي اجليف د )روي ي  سه  ب  حيف ف ويهد

يؤذءون با )حي يع خري العم ( وث حديث اب  يمر أء  سمب أبخ مذورة ييفخًي با 
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ويل   شخهدءخ آل الرسول ويل    )حي يع خري العم ( ث أذاء  ييفد رسول اهلل 

 .(1)العم  بطربستخن وال م  والكوفت وءواح هخ وبعض بغداً( 

ث األذان  )كخن اسب اليفهي  ىلخل الصخً   (2)وىلخل الصدو  ث الفق   

 وأول ق  حذف  اب  أور (

 َوَأنِذْر َعِشَْيَتَك االَْقَربنِيَ روان الفريقخن ييفد ءلول ىلولا  نعخىل  (3)وحديث الدار

أخخم ووارثخم ووزيرام ووص خم وخل فتم ث بدي  يل خم  وهو حديث ءصب اليفهي 

قيفذ قهدي اإلسالم ثب إءيفخ ىلد ذكرءخ ث املدخ  ث قهدي السرية  اليفهوة ًال يع ءصه  

يع الت ذي  أ خ بديهخ ييفد الصحخبت ثب ق  بعدهخ ييفد رواة األئمت وس  ال ث الفص  

 الالحإل استعران لتلك السرية.

 )ولع  املفوضت أراًوا أن اهلل نعخىل فون اخللإل إىل يي  ىلولا   اخلامس:

 كخن ول خم وقع يفخم(. فسخيدن يع اخللإل ف

إن ًيو  إراًة ذلك املعيفى ييفد الرواة لروايخت جلئ ت الشهخًة ال خل ت ث  ففيأ:

األذان حتكب بخرً وإال  لكخن القخرئ لآليخت اليفخصت يع واليت  قيفهخ بخلتفويض أيضخم 

                                                 
 طبعة مؤس ة أهل البيت. 3الذكرى ج (1)

 .913ح  195ص  1الريقيه ج (2)

 .178ص  18البمار ج (3)
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وهذا نوج   يل   ملخ ذكرءخ ق  احتامل التق ت ث كالم الصدو  ولذلك شواهد ىلد 

 نقدقت.

 )لك  صفت الواليت ل س لاهخ قليد رشف ت لك رة قعخء هخ...( ىلولا   السادس:

فف  : إن املروي املشخر إل   ث كالقي الصدو  والش ش والفخضلني والشه د ل س 

خصوص ذلك ب  بخإلقرة للمؤقيفني أيضخم قضخفخم إىل أن الواليت بقول قطلإل نعيفي 

ال  ث ك  نلك املعخ  هو السلطت والطخيت املتخبعت املطلقت ب ي قعيفى فرست الزم اإل 

 واإلقخقت كام هو احلخل ث آيخت الواليت املشخر إل هخ.

إن ىلولا : ))ان خروج  ق  األذان ق  املقطو  ب  الأخ  االقخق ت ق  غري  السابع:

 ءكري حتى مل يذكرن ذاكر بكتخب وال فخن ب  أحد ق  ىلدقخي األصحخب((.

يدم وىلوي  قل خم بتدبر ويدم استقصخي لك  كلامت بسهب  إن قخ زيم   ففيأ:

املتقدقني فقد يرفت فتو  الس د املرنىض ث املهخفخرىل خت واب  براج ث املهذب 

والشه د ث الذكر  بذلك ب  يرفت بخلتدىل إل فتو  الش ش ث املهسوط بمضمون 

إىل روايخت اجللئ ت بعني لفظ فتوان بروايخت اختالف يدً فصول األذان قضخفخم 

ايملاف الش ش والصدو  ا كام قر  نفسري كالقهام ا بروايت  هقخت الرواة لاهذن 

الروايخت ممخ يعيفي نهيف هب ملضمو خ كام هو ًيدن الرواة للروايت إذا رووهخ ق  ًون رً 

لاهخ وال نعق ب، وكذلك يظهر ذلك ق  العالقت والشه د، وأن فتخو  القدقخي هو ًيب 

ً  قب أخيت سيفت اخلالفت للسرية املعخرصة لاهب ق   الش عت الذي  كخءوا ث اصطدام حخ

 ث بغداً وغريهخ ق  املدن اإلسالق ت ث الهلدان.
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 اجلهة الثانية

 البحث يف مقتضى قاعدة شرطية الوالية واإلميان

 ث صحت األيامل والعهخًات لرش  ت الشهخًة ال خل ت ث األذان

فهو أن إن خن العهخًات البد ث  تقريرها:  ما مفاد القاعدة فالبيان األّول يف

فخءام  صحت  ق  رش  ت ايتيفخ  واليت أه  اله ت وأن ق  ال يعرف األقخم قيفهب 

وأء  ال حج  وال صوم  جخبر ي  أيب جعفر  (1)يعرف ويعهد غري اهلل كام ث قعتربة

يت العجي وث صح ح بريد ب  قعخو (2)كام ث ألت ق  الروايخت إال  للمواا لاهب 

))أن ك  يم  يملا  وهو ث حخل ءصه  وضاللت  ل س يل   ىلضخحن إذا ق َّ اهلل يل   

 .(3)ويرف  بخلواليت إال  اللكخة فخء  يع دهخ ألء  وضعهخ ث غري قوضعهخ((

فهي ق  الرشائو العخقت ث صحت العهخًات كام ذهب إىل ذلك املشهور شهرةم 

حتملني لكون الواليت رشط ىلهول االيامل مل يظ مت ب  إن بعض قت خري العرص امل

يسوغوا ء خبت غري املؤق  ث احلج وىلضخي الصالة والص خم وغريهخ ق  العهخًات ي  

))ىلخل س ل  املؤق . ب  ث خصوص املقخم ث قوثإل يامر السخبخ ي ي  أيب يهد اهلل 

                                                 

 .6حدي   29أبواب مقدمة العبادات ابب  (1)

 نريس الباب من أبواب مقدمة العبادات. (2)

 .1، ح31أبواب مقدمة العبادات ابب  (3)
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أن يؤذن ب  ي  األذان ه  جيوز أن يكون غري يخرف ىلخل ال يستق ب األذان وال جيوز 

إال  رج  قسلب يخرف فإن يلب األذان وأذن ب  ومل يك  يخرفخم مل جيل أذاء  وال أىلخقت  

 .(1)وال يقتد  ب (

 قوال العلماء  

بعد أن أورً هذا املوثإل ))وهذا حكب قتفإل يل   بني  (2)ىلخل العالقت احلي ث امليفتهى

أه  العلب قب أن الغالم غري الهخلل جيتلأ ب ذاء  ذهب إل   العلامي أأب كام ث امليفتهى 

يهد اهلل ب  سيفخن. وىلخل ث الدروس  (3)أيضخم وًلت يل   اليفصوص كام ث صح حت

 .(4)ب  جيف د ال ب ذان املخخلف(())ويعتد ب ذان املم ل ال غرين وب ذان الفخسإل خالفخم أل

 فمضخفخم إىل قخ نقدم ق  روايخت األصحخب، أن الواليت لعي   أقول:

ت رشط ث صحت األذان كام هو احلخل ث سخئر العهخًات واليفص املتقدم أءفخم  واألئم 

رصيح ث ءفي الصحت ويدم االيتداً. والتوا ق  سيفش اليف ت وذلك لكوء  فعالم ىلله خم 

 ت كام هو مرر ث بحث التعهدي والتوصي ث قهخحث األصول هي روح العهخًة واليف

وبميفللت الصورة والفص  كامًة العهخًة وجسمهخ فهي التي نيفو  الفع  ونصرين يهخًة 

و خيت هلل، وذلك يقتيض أن اإلىلرار بخلتكهري والتشهد بخلشهخًنني الذي  مهخ  ه عتخن 

قخه ت األذان، وهخنخن الطه عتخن ال نتحقإل  ه عتهام  ق خوذنخن كجلي ث رنهت سخبقت يع

                                                 
 .1ح 26أبواب ايذان واإلقامة ابب  (1)

 .395ص 4منتهى املطلب ج (2)

 .1، ح32أبواب ايذان واإلقامة ابب  (3)

 .164ص 1الدروس ج (4)
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كعهخًة ذان ت ث رنهت سخبقت يع  ه عت األذان إال  بخالىلملان بواليت يي وولدن والتوا لا  

وكام يتقوم بعقد القلب يتقوم بخإلىلرار اللسخ ، وبخلتخا يتهني أن يهخًيت  

 هخًة ال خل ت.الشهخًنني ث األذان ق خوذة ف هخ االىلملان بخلش

ان الترصيح واإلجيخً واإلءشخي للرشط ث ضم  املرشوط ل س خي  ببيان ثان: و

بصحت املرشوط ب  يليدن صحتم ومتخق ت ءظري التلفظ بخليف ت فإء  إبراز للرشط ون ك د ث 

وجوًن الدخ   ث صحت املرشوط وققتىض وفخ  األصحخب يع رش  ت الواليت ث 

قرشوي ت الترصيح ب  قب املرشوط ولك أن نقول أن األذان  صحت األذان ويهخًيت  هو

قتكون ق  أجلاي قتعدًة ف هخ التكهري والتهل   واإلىلرار بخلشهخًنني وه  يهخًات ىلد 

أخذت الواليت ث صحتهخ واملوحد للواليت حدوثخ وبقخيام ون ك دام هو اإلىلرار بخلواليت 

 وبخلتخا يقملن قب الشهخًنني.

  : إن قل 

 ا إن غخيت هذا الوج  رش  ت الشهخًة ال خل ت ال جلئ تهخ 1

 ا أن الواليت ييفد أخيت ق  قت خري العرص رشط ث القهول ال رشط ث الصحت2

ا ان الرشط هو الواليت القله ت ال اإلىلرار اللسخ  وغخيت كون اإلىلرار بخللسخن ق  3

 خل بخلتلفظ بخليف ت.ققوقخت الواليت هو جواز التلفظ ال استحهخب  كام هو احل
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  : قل 

ال ضمري ث الرش  ت بعد كو خ ءحو ًخخلت لليشي ث ضم  املركب  اما األول:

 وبخلتخا يكون الرشط جليام يقل خم.

فال ضمري ث كو خ رشط القهول أيضخم الء  ال يق  ي  رشط الكامل  اما الثاي:

بمقتىض للوم الواليت، كخألجلاي املستحهت ب  هو رشط قللم وان مل يك  رشط صحت 

قب أن الصح ح هو قخ يل   املشهور ق  كون الواليت رش خم ث الصحت، ألن الصحت 

نالزم اًءى ًرجخت القهول فمب ءفي  ه عت القهول بجم ب أفراًهخ نيفتفي الصحت 

(، قضخفخم 1ونفص   الكالم ث ذلك حررءخن ث قس لت )اشملاط إيامن اليفخئب ث احلج()

 لت ث املقخم الدالت يع رش  ت اإليامن ث صحت األذان. إىل خصوص األً

( 2فخلتلفظ بخليف ت ىلد ثهت رجحخء  ث أيامل احلج بخليفص اخلخص) واما الثالث:

، وىلد استفخً أخيت ق  ذلك رجحخن التلفظ طخ ث بق ت  وكذا ث اليف خبت ث احلج 

دايي، واجلواز ث العهخًات، الس ام واء  قوجب لت ك د حضور اليف ت واستحضخر ال

العهخًات ال ييففك ي  الرجحخن العخم وان مل يك  خخص ب  ث املقخم أن التلفظ 

بخلشهخًة ال خل ت سهٌب إلءشخي الواليت التي هي رشط وان كخن بيفحو الت ك د بقخيام بعد 

الفراغ ي  االكتفخي بحدوث  ولو قرة إال  أن األفراً املتكررة قيف  قؤكدة لهقخي الوجوً 

يت كام هو احلخل ث نكرر اإلىلرار بخلشهخًنني، فتحص  وج  قستق  ي  اليفصوص للوال

                                                 

 .235ص 1الحظ سند العروة كتاب احلج ج (1)

 .17 - 16ام ابب الوسائل أبواب اإلحر  (2)
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اخلخصت والعخقت له خن ًخخلت الشهخًة ال خل ت ث األذان بحسب ققتىض القخيدة بعد 

 رش  ت الواليت ث صحت األذان لكون اإلىلرار طخ ققوم لاهخ.

ال خل ت ق  أحكخم  بعد انفخ  املشهور يع أن التلفظ بخلشهخًة وببيان ثالث:

األيامن وأن ًخخلت سهه تهخ ل يامن كدخخلت سهه ت الشهخًنني ث اإلسالم هذا بضم مت 

قخ ذهب إل   قشهور يلامي اإلقخق ت ق  أن الواليت واأليامن رشط ث صحت العهخًات 

وال واب يع سخئر األيامل وهو رشط ث ىلهولاهخ كام قخل إل   ألت ق  قت خري العرص، 

ىض اليفقطتني املتقدقتني كون الشهخًة ال خل ت رش خم وضع خم ث األذان واإلىلخقت وققت

كعم   يهخًيٍّ إقخ رشط صحت  أي رشط وضعي للوقي ث صحتهام يع ىلول املشهور 

وإقخ رشط ث القهول أي رشط وضعيٌّ كاماٌّ ف هام وهذا الرشط البد ث حتقق  ق  

خلشهخًة ال خل ت وق  ثب  يرب الفقهخي ي  الشهخًة اإلىلرار بخللسخن وهو التلفظ بخلقول ب

يامن أي سهٌب لأليامن ولو ث ضم  األفراً املكررة ال خل ت ث األذان ب  خ ق  أحكخم اإل

املتالحقت ق  اإلىلرار بخلواليت، كام هو احلخل ث التهل   واإلىلرار بخلرسخلت كورً قتكرر 

يت رشط وضعيٌّ وللوقي  ث الصحت أو بخليفسهت ل سالم. وح ث يكون اإليامن والوال

كاماٌّ ث الصحت كام هو  ه عت رشائو القهول اذ هي ًخ لٌت ث كامل املالك واملصلحت 

اململنهت، وهو قعيفى الرشط املستحب الوضعي واليفديب ث قخه ت العم ، أي البد أن 

ث املركهخت يكون رشط القهول املقخرن للعم  قيفسجامم وقالئامم ملخه ت  كام هو ققرر 

االيتهخريت، فالبد أن يكون رش خم وضع خم ءدب خم فضالم ي  اقتيفخ  كوء  قخءعخم ي  الصحت 

هذا لو كخن الواليت رشط القهول. واقخ لو كخءت رشط صحت فخشملاط الشهخًة ال خل ت 

 التي هي قوجب وسهب للواليت ث العهخًة كخألذان والصالة أوضح وأبني.
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ً ق  الشهخًة ال خل ت املقخرن لألذان بعد حتقق  ف ام سهإل يكون ءعب، املجيي طذا الف ر

ق  بخب نكرير السهب وقيف  يتضح أن املشهور القخئ  بخجلواز للشهخًة ال خل ت ث األذان 

يامن، واإليامن لدهيب رشط ث الصحت يامن أي راجحت لسهه تهخ ل خم اإلوا خ ق  أحك

ب  خ راجحت ءدب ت بخخلصوص ث الصحت يع أىل  فال مخلات يستللم ذلك القول قيفهب 

 يامن رشط ث القهول.، وكذلك احلخل ييفد ق  ىلخل ب ن اإلنقدير

اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْْتَْمُت َعَلْيُكْم إن ققتىض ىلولا  نعخىل  وببيان رابع:

ال خل ت قكملت للشهخًنني، كام أن  هو أن الشهخًة (1)نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اْلسَلم ِدينًا

ققتىض اشملاط الرضخ والقهول ل سالم بخلواليت ث ا يت هو اشملاط الواليت ث الرضخ 

والقهول بخلصالة، فخألذان الذي هو ءداي للصالة وًيوة إل هخ وأ خ الفالح وأ خ خري 

نوح د وال ءهوة العم  إذا كخءت ققروءت بخلواليت وإال فهي قرًوًة كام لو كخءت بال 

 فإ خ قرًوًة أيضخ . وس  ال ث الروايخت قخ يشري إىل ذلك

إن العهد إذا نوض  فغس   وروي ث نفسري العسكري: )ىلخل : وىلخل رسول اهلل 

نيفخثرت ذءوب وجه ... وان ىلخل ث آخر وضوئ  أو غسلا  ق  اجليفخبت: سهحخءك   وجه

أنوب إل ك واشهد أن ممدام يهدك وفرك اللهب وبحمدك أشهد ان ال الا  إال  أءت استغ

ورسولك واشهدوا أن يل خم ول ك وخل فتك بعد ءه ك وأن أول خئ  خلفخئك 

 احلديث . (2)وأوص خئ ...( 

                                                 

 .3املائدة:  (1)

 ، طبعة قم.521، سري ن الع كري ص21، ح15الوسائل ـ ابواب الوضوء ـ ابب  (2)
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وهذن الروايت رصحيت ث أن اإلىلرار بخلواليت ضم  العهخًات يؤكد رشط  أقول:

الصحت ويعلز رشط القهول والكامل لاهخ والروايت وارًة ث ك  ق  الوضوي والغس  

 ويؤكد قفخًهخ الروايت التخل ت.

: )ىلخل: ىلخل رسول اهلل  ورو  ث التفسري امليفسوب إىل العسكري 

هخ التكهري وحتل لاهخ التسل ب ال يقه  اهلل نعخىل صالة بغري قفتخح الصالة الطهور وحتريم

 هور، وال صدىلت ق  غلول وان ايظب  هور الصالة التي ال نقه  الصالة إال  ب  وال 

ش ئخم ق  الطخيخت قب فقد قواالة ممد واء  س د املرسلني وقواالة يي وأء  س د 

 .(1)الوص ني وقواالة أول خئهام وقعخًاة يدائهام(

واملواالة والرباية كام نقدم وان كخءتخ ىلله ت إال  أن ق  ًرجخهتام اليفخزلت الالزقت أيضخم 

 هو اإلىلرار والتوا اللسخ  والتربي اللسخ .

أن األذان املفرون ف   أء  ءداي للصالة وًيو  لاهخ ل س هو  وببيان خامس:

ألج  الدخول ث ظخهر اإلسالم وان كخن قتضميفخم ل ىلرار بخإلسالم لذا فخن ىلرص 

اإلىلرار بظخهر اإلسالم ف   ًون اإلىلرار بخإليامن يللم ق  ذلك ان نكون قخه ت األذان 

يامن الذي هو واىلب اإلسالم وىلد قر ءدايام وًيو  لظخهر اإلسالم ال ءدايام وًيو  ل 

ث قعتربة الفض  ب  شخذان ث الطخئفت الرابعت ان قخه ت األذان ل س هي اليفداي ل سالم 

الظخهري ب  هو ءداي الواىلب وحق قت اإلسالم واإليامن هذا قضخفخم إىل أن العم  

ن إذ بخألركخن وقيفهخ الصالة ل ست ق  أحكخم ظخهر اإلسالم ب  ق  أحكخم اإليام

                                                 

 .317ص 80، البمار ج239سري ن االمام الع كري ص (1)
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م كحق  الدم وحرقت املخل والعرن وءحوهخ ق  احكخم التعخيش خلظخهر اإلسالم أحك

ُقوا ث ًار الدء خ بخالف االلتلام بخلدي  فخء  ق  أحكخم اإليامن ءظري ىلولا  نعخىل:  اتَّ

با إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننِيَ  اهلل َوَذُروا    َما َبِقَي ِمَن الرِّ
ك الربخ يع  االيامن فخء  يلإل االلتلام بمل (1) 

َّا ُذكَِر اْسُم اهلل َعَلْيِه إِْن ُكنُْتْم بِآياتِِه ُمْؤِمننِيَ وق لا  ىلولا  نعخىل:   .(2)َفُكُلوا ِِّم

  

                                                 

 .278البقرة، اآلية:  (1)

 .118اينعام، اآلية:  (2)
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 التذييل األّول

  قوال  رباب علم الدراية يف الشاذ

ا ىلخل الشه د ال خ  ث رشح الهدايت ث يلب الدرايت ييفد نقس م  ألىلسخم احلديث  1

وصفخن  ىلخل ث الشخذ )ال خ  يرش الشخذ: وهو قخ روان ال قت خمخلفخم ملخ روان اجلمهور أي 

األك ر سمي شخذام بخيتهخر قخ ىلخبلا  فخء  قشهور ثب إن كخن املخخلف لا  الراجح أحفظ 

أو أضهو أو أيدل ق  راوي الشخذ فشخٌذ قرًوً لشذوذن وقرجوح ت  لفقد أحد 

س فكخن الراوي للشخذ أحفظ للحديث أو اضهو أو أيدل األوصخف ال الث وان اءعك

ققخبلت فال يرً ألن ث ك  قيفهام صفت راجحت وصفت قرجوحت  ةق  غرين ق  روا

ف تعخرضخن فال نرج ح وكذا إن كخن املخخلف أو راوي الشخذ ق لا  أي ق   ا خر ث 

ً ألن قخ قع  ق  ال قت يوجب ىلهولا  و رجحخن لآلخر  الاحلفظ والضهو والعدالت فال ير

 يل   ق  نلك اجلهت.

 وقيفهب ق  رًن قطلقخم ءظرام إىل شذوذن وىلوة الظ  بصحت جخءب املشهور

وقيفهب ق  ىلهلا  قطلقخم ءظرام إىل كون راوي  ثقت ث اجلملت ولو كخن راوي الشخذ 

بني الشذوذ ويدم ال قت ويقخل   املخخلف لغرين غري ثقت  فحدي   قيفكر قرًوً جلمع

املعروف وقيفهب ق  جعلاهام اي الشخذ وامليفكر قراًفني ملعيفى الشخذ املذكور وقخ ملقخبلت 

 ذكرءخن ق  الفر  أضهو.
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ا ىلخل والد الش ش الههخئي؛ الش ش حسني ب  يهد الصمد العخقي ث كتخب   2

ث نقس ب احلديث بحسب الصفخت ىلخل  (1))وصول األخ خر إىل أصول األخهخر(

ًر وامليفكر، اقخ الشخذ واليفخًر فهو ييفدءخ وييفد الشخفعي قخ )ال خلث يرش: الشخذ واليفخ

خخلف املشهور وان كخن راوي  ثقتم ال أن يروي قخ يروي  غرين. وىلد يم  ب  بعضهب كام 

ث ق  ًخ  بخلصالة بت مب ثب أحدث أء  يتوض   ةانفإل للش خني ث صح حت زرار

ت احلدث ن س خم وأقخ امليفكر وان خصهخ ث حخل (2)ح ث يص ب املخي ويهيفي يع الصالة(

فام خخلف املشهور وكخن راوي  غري ثقت وىلد يطلإل )الشخذ( ييفدءخ خخصت يع قخ مل يعم  

 بمضموء  العلامي وان صح إسيفخًن ومل يعخرض  غرين أو نكرر.

وىلخل بعض العخقت: الشخذ قخ ل س لا  إال  إسيفخً واحد نفرً ب  ثقت أو غرين وهو 

 يفخ وأحخًي هب ق  هذا القه   ومل يطلإل يل هخ أحد اسب الشخذ.قشك ، فخن أك ر أحخًي 

ا ىلخل املخققخ  ث ققهخس الاهدايت ث استعران األىلوال ث العم  ث الشخذ  3

)أحدهخ يدم رًن.... ثخء هخم: رًن قطلقخم ألن ءفس اشتهخر الروايت ق  أسهخب ىلوة الظ  

بكون الشهرة قرجحت   بصدىلهخ وسقوط ققخبلاهخ قضخفخم إىل نيفص ص املعصوم

 وأقرن برً الشخذ اليفخًر ق  ًون استفصخل.

ة الظ  حتى ث صورة كون  ويمك  اجلواب ي  األول بميفب سهه ت الشهرة لقو 

الراوي الشخذ أحفظ أو أضهو أو أيدل ب  ىلد يقوي الظ  ح يفئذ بصد  الشخذ، فخلكل ت 

اجللئ ت وأقخ نيفص ص  وارًال وج  لاهخ ب  الالزم االًارة قدار الرجحخن ث امل

                                                 

 .108وصول ايخيار إىل أصول االخبار، ص (1)

 .205ص 1التهذيب ج (2)
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ً  الشخذ فميفرصف إىل غري صورة  املعصوم خن لا ، فت ق  بر حصول الرجح 

 .(1)ج دام(

ا وىلخل املال يي كيفي ث نوض ح املقخل: )أن املشهور ىلد يطلإل يع قخ أشتهر ث  4

الفتو  ب  وان مل يشتهر ءقلا  فكذا الشخذ ىلد يطلإل يع قخ ييفدر الفتو  ب  وان اشتهر 

خذ بام اشتهر بني اصحخبك قخ اشتهر ث اليفق     وق  هيفخ يظهر لو شم   ىلولا  ءقلا

 .(2)والفتو  أيضخم فكذا الشخذ يشم  قخ شذ ءقلا  ق  الفتو  ب (

وىلخل أيضخم )وك ف كخن يقخل ملقخبلا  الذي هو املشهور املحفوظ فإن كخن راوي 

الشخذ فذاك شخذ قرًوً املحفوظ ث ك  قرنهت احفظ أو اضهو أو ايدل ق  الراوي 

 .(3)وإال  فال يرً ب  يرجح(

  

                                                 

 .255مقباس الـهداية، ص (1)

 ، طبعة دار احلدي . قم.271سوضيح املقال، ص (2)

 .271املصدر ال ابق، ص (3)
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 التذييل الثاني

 :وفيأ  مران 

 صاريف كالم الشيخ الطوسي يف كتابيأ التهذي  واالستب األول: الشاذـ األمر 1

 كتاب التهذيب:

 : 18ص 1ا ث التهذيب بخب االحداث املوجهت للطهخرة ج1

املتضم  لألقر  ىلخل الش ش ي  صح ح ممد ب  إسامي   ب  بليب ي  الرضخ 

وهذا خرب ضع ف شخذ والذي يكشف ي  ذلك( ثب ذكر  بخلوضوي ث املذي ىلخل 

خرب اسحخ  ب  يامر اليفخث للوضوي وث هذا املورً استعم  الش ش الشخذ كوصف 

 للمت  ال للضعف ث الطريإل ملعخرضت  للروايخت األخر .

 : 157ص 1ا التهذيب بخب احل ض ج 2

املتضميفت لكون أك ر  أورً الش ش صح ح  يهد اهلل ب  سيفخن ي  أيب يهد اهلل 

احل ض ثامء ت ثب ىلخل فهذا احلديث شخذ أأعت العصخبت يع نرك العم  ب  ولو صح 

  ال كخن قعيفخن ( ثب ذكر ن ويالم للروايت وث هذا املورً أيضخم استعامل الشخذ صفتم للمت

 للطريإل.

 218ص 1ا التهذيب بخب امل خن ج 3

املتضميفت جلواز الوضوي بامي  أورً الش ش روايت ي  يوءس ي  أيب احلس  

الورً ول س ث  ريقهخ ق  يتوىلف ف   إال  سه َّ ب  زيخً، واألقر ف   سه  كام هو 

قعروف قب ان الش ش يم  بروايت  ث أبواب يديدة، )ثب ىلخل الش ش فهذا خرب شخذ 
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 شديد الشذوذ وان نكرر ث الكتب واألصول فخءام اصلا  يوءس ي  أيب احلس  

غرين وىلد أأعت العصخبت يع نرك العم  بظخهرن وقخ يكون هذا حكم  ال  ومل يروي 

يعم  ب ( وث هذا املورً أيضخم استعم  الش ش الشخذ وصفخم ملت  اخلرب ال لطريق  لكوء  

 خمخلفخم ملضمون الروايخت األخر  والأخ  الطخئفت.

د ب  ممد ب  أيب حي ى ا قخ ىلخلا  ف ام جيوز الصالة ف   ق  اللهخس )اقخ قخ روان مم 4

ي  أمحد ب  ممد ي  ًاوً الرصقي ىلخل س لت  )ي  الصالة ث اخلل..( احلديث فهذا 

حديث شخذ قخ روان غري ًاوً الرصقي وقب نفرًن بروايت  ختتلف الفخظ  ألن ث هذن 

الروايت ..... فمل  ث هذا املقخم وصف الش ش احلديث بخلشذوذ لتضم  احلديث 

 وبر األراءب فلب يك  الطع  ث السيفد وًاوً الرصقي وان مل يوثإل جواز الصالة ث

ولك  مل يطع  يل   وىلد رو  ييف  أمحد ب  ممد ب  ي سى األشعري واخون وبيفخن 

وممد ب  ي سى ال قط يفي ث  ريإل املش خت ث الصدو  وهي ىلرائ  يع حس  حخلا  

 .833احلديث  213ص 2ج

د اهلل ي  أمحد ب  احلس  ب  يي ب  فضخل ي  ا قخ روان الش ش ي  سعد ب  يه 5

يمرو ب  سع د ي  قصد  ب  صدىلت ي  يامر ب  قوسى السخبخ ي ي  أيب يهد 

وسخ  احلديث الذي نضم  ن خري املغرب الفخئتت ي  العشخي ييفد حضور  اهلل

وىلت العتمت فقخل )هذا اخلرب شخذ واألص  قخ ىلدقيفخن ق  أء  إذا كخن الوىلت واسعخم 

أن يهدأ بخلفخئتت( فمل  أن الش ش ا لإل وصف الشخذ يع اخلرب املوثإل ممخ يعلز أن  ييفهغي

 .1079احلديث  271ص 2هذا الوصف وصف للمضمون ال للطريإل ج
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ا قخ روان الش ش ث املوثإل ي  يامر ب  قوسى السخبخ ي املتضم  لعدم ىلضخي  6

رن ب  األخهخر التي ىلدقيفخهخ اليفخفلت والفريضت ث اليفهخر ىلخل ييف  )فهذا خرب شخذ ال يعخ

 .1081احلديث  272ص 2قب قطخبقتهخ لظخهر القرآن( ج

ي   آبخئ   ا قخ روان الش ش بطريإل الليديت املعروف ي  زيد ب  يي ي  7

املتضم  لصحت الصالة بليخًة ركعت قب السجوً لسجدال السهو فقخل )هذا  يي

ً ث الصالة ويلب ذلك جيب يل   است يفخف  خرب شخذ ال يعم  يل   ألءخ ىلد ب يفخ أن ق  زا

الصالة( فمل  الش ش يرصح ب ن يلت الشذوذ ل س ضعف السيفد ب  خمخلفت املضمون 

 .1449احلديث  350ص 2ملخ هو ثخبت. ج

خ روان ث الصح ح االيالئي ي  العالي ح ث نضم  يدم ايخًة الصالة ا ق 8

 360ص 2ليفخيس اليفجخست ىلخل )فإء  خرب شخذ ال يعخرن ف   األىلوال التي ذكرءخهخ( ج

 .1492احلديث 

ا قخ روان ث الصح ح ي  يهد الرمح  العلرقي أو الرزقي ي  أب   املتضم   9

كخن اقخم اجلاميت يع غري  هر )ىلخل: هذا خرب  إليخًة امل قوقني ث صالة اجلاميت إذا

شخذ خمخلف لألخهخر كلاهخ وقخ هذا حكم  ال جيب العم  ب  يع أن ف   قخ يهطلا  وهو 

أن أقري املؤقيفني اً  فريضت يع غري  هر سخه خم ي  ذلك وىلد آقيفيفخ ق  ذلك ًاللت 

 يصمت (

املتتهب قالحظتهخ وءورً ا وهيفخك قوارً يديدة ث كتخب  التهذيب يستط ب 24ا  10

 ىلخئمت جلملت قيفهخ:
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 7، ج256ص 6ج 254ص 6، ج273ص 4، ج235ص 3التهذيب ج

، 318ص 7ج 278ص 7، ج253ص 9، ج318ص 7ج 278ص 7، ج253ص

 .96ص 10ج 92ص 10، ج73ص 10ج 345ص 9، ج119ص 9ج

 كتاب االستبصار:

الوضوي ا وث االستهصخر رو  الش ش ث املصحح ي  يوءس جواز االغتسخل و 1

بامي الورً فقخل )فهذا خرب شخذ شديد الشذوذ وان نكرر ث الكتب فخءام اصلا  يوءس 

ومل يروي  غرين وىلد اجتمعت العصخبت يع نرك العم  بظخهرن وقخ  ي  أيب احلس  

يكون هذا حكم  ال يعم  ب ، ولو ثهت ألحتم  ان يكون املراً بخلوضوي ث اخلرب 

التحسني وىلد ب يفخ ذلك ث كتخب هتذيب األحكخم إىل ان  استعامل الرائحت ث الوضوي

ىلخل ان يكون املراً بخملخي الورً املخي الذي وىلب ف   الورً ألن ذاك الذي يسمى الورً 

 وان مل يك  قعترصام قيف (

 1فمل  أن اخلرب قب أء  شخذ شديد الشذوذ نكلف الش ش ث نوج   قضموء ( ج

 .14ص 2الهخب اخلخقس ق  أبواب امل خن ج

ا وث االستهصخر قخ روان ث املوثإل ي  إسحخ  ب  يامر املتضم  لعدً ءلح الهئر  2

ق  قوت الدجخجت وق لاهخ ىلخل )فال ييفخث قخ ىلدقيفخن ألن هذا اخلرب شخذ وقخ ىلدقيفخن 

قطخبإل لألخهخر كلاهخ وألءخ إذا يمليفخ يع نلك األخهخر ءكون ىلد يمليفخ يع هذن 

وأن يمليفخ يع هذا اخلرب احتجيفخ ان ءسقو نلك ألت وألن  األخهخر ال خ ًاخلت ف هخ

العلب حيص  بلوال اليفجخست قب العم  بتلك األخهخر وال حيص  قب العم  طذا اخلرب( 



 

                                                                                            

                                                                                                                                       249 

 

فمل  أن الش ش ال يميفب ق  العم  بخخلرب الشخذ قطلقخم ب  ف ام إذا اقتيفب العم  بك  قيف  

ث ءفس  ييفد الش ش بيفحو ت كون الشخذ حجوقخ يقخبلا  أي يمتيفب اجلمب ث العم  ويعلز 

االىلتضخي أء  يرنكل الملج ح ب يف  وبني قخ يقخبلا  األخهخر إذ الملج ح فر  احلج ت 

 .9ح 38أبواب حكب ا ثخر أو امل خن ص 20الهخب  38ص 1االىلتضخئ ت ث الطريإل ج

ث االستهصخر قخ روان الش ش ث  45ص 3ق  أبواب امل خن ج 24ا الهخب  3

ح ح ي  كرًوي  )وهو حس  احلخل( املتضميفت لتقدير اليفلح ي  الهئر لسقوط الص

بعض اليفجخسخت ف هخ ىلخل )فهذا خرب شخذ ءخًٌر وىلد نكلميفخ يل   ف ام نقدم الء  نضم  

ر الذي جيب ءلح أ ب املخي قضخفخم إىل ذكر الدم وىلد ب يفخ الوج   ذكر اخلمر واليفه ذ املسك 

لإل بقطرة ًم أن ءحملا  يع  ب ق  االستحهخب وقخ ف   ويمك  أن حيم  ف ام يتع

 ىلدقيفخن ق  األخهخر يع الوجوب ألن ال نتيفخىلض األخهخر(.

فمل  أن الش ش يتكلف وج  اجلمب بني اخلرب الشخذ اليفخًر وبق ت األخهخر املعمول 

طخ ممخ يدل يع أن الشخذ قتصف بخحلج ت االىلتضخئ ت غخيت االقر اء  وصف بخلشذوذ 

املعخرضت ألخهخر ك رية قعمول طخ وهذا يوىلفيفخ يع نعريف أً  وأيمإل ملعيفى بسهب 

 الشخذ.

ق   96، ص5ق  أبواب قخ ييفقص الوضوي وقخ ال ييفقص ج 57ا الهخب  4

االستهصخر قخ روان الش ش ث املوثإل ي  يامر ب  قوسى السخبخ ي ق  نضميف  ايخًة 

فخلوج  ث هذا اخلرب أن ءحملا  يع الصالة لملك املسح بخملخي مل  قس  احلديد ىلخل )

 ب ق  االستحهخب ًون االجيخب ألء  خرب شخذ خمخلف لألخهخر الك رية قخ جيري 

 هذا املجر  ال يعم  يل   يع قخ ب يفخ(.

 والتقريب ث هذا الكالم قخ سهإل.
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 وال ك ىلخئمت بموارً استعامل الشخذ ث االستهصخر ملليد اال ال .

، 7ح 161ص 3ح، ج 83ص 2، ج8ح 289ص 1، ج2ح 1ج 220ص14ا  5

 3، ج 6ح 59ص 3، ج2ح 367ص 1، ج6ح 288ص 1، ج9ح 239ص 4ج

 .2ح 233ص 4، ج23ح 198ص

  األمر الثاي: كالم الشيخ املفيد 

 وفيه عدة أمور:

أن الشخذ ىلد نوصف ب   مويت ق  األحخًيث أي أن  مو  ألتهخ يوجب  األول:

الوثو  بخلصدور وان مل يوجب االستفخضت إال  إ خ قب ذلك نوصف بخلشذوذ ق  جهت 

 قضمو خ.

ان الش ش الصدو  وان ذكر حدي خم قب حذف إسيفخًن إال  أن قعولا   الثاني:

ع ألت أحخًيث شخذة ال يع خصوص وقعتمدة كام ءه  يع ذلك الش ش املف د هو ي

 احلديث املفرً الذي ذكرن

 أن الصدو  يعم  بخألخهخر الشخذة ث ءظر الش ش املف د. الثالث:

أن األحخًيث الشخذة ىلخبلت للحم  والتوج   والتصوير بام يالئب بق ت  الرابع:

 األخهخر ف يفتهي ذلك إىل العم  طخ.

 أن األخهخر الشواذ ال نيفخث وصف إسيفخًهخ بخلصحت وال هوت. :اخلامس



 

                                                                                            

                                                                                                                                       251 

 

ا قخ ورً ث رشح ايتقخًات الصدو  ث بحث القضخي والقدر )فص ، ىلخل  1

الش ش أبو جعفر ث القضخي والقدر والكالم ث القدر قيفهي ييف  ورو  حدي خ مل يذكر 

يع احخًيث شواذ لاهخ )يم  أبو جعفر ث هذا الهخب  لا  اسيفخًام ىلخل الش ش املف د 

 وجون يعرفهخ العلامي قتى صحت وثهت اسيفخًهخ ومل يق  ف   ىلوال مصالم(.

ا ىلخل الصدو  ث نصح ح االيتقخً ث ءلول الوحي )ايتقخًءخ ث ذلك أن بني  2

 إرساف  ...(.

ىلخل الش ش املف د )أخذن أبو جعفر ق  شواذ احلديث وف   خالف ملخ ىلدق  ق  أن 

 قالئكت اهلل نعخىل(. اللوح قلك ق 

وهذا قوضب آخر ييفد الش ش املف د ان الصدو  يعم  بخألخهخر الشخذة وف   يتضح 

 أن العم  بخلشخذ ييفدهب ل س ممتيفعخم إذا وجد العخق  ب  لذلك وجهخم أو سه الم.

)فإن ىلخلوا ك ف يصح إكفخر أه  الهرصة  125ا ىلخل املف د ث كتخب  االفصخح ص 3

فقخل )اخواءيفخ بغوا يل يفخ( مل ييففي ييفهب األيامن  قري املؤقيفني والشخم وىلد سئ  أ

وال حكب يل هب بخلرشك واالكفخر ىل   لاهب: هذا خرٌب شخذ مل ي ال ب  التوانر ق  األخهخر 

 وال أأب يع صحت  رواة ا ثخر وىلد ىلخبلا  قخ هو أشهر قيف  ي  أقري املؤقيفني 

ً و هو أن رجالم س ل أقري املؤقيفني بخلهرصة واليفخس وأك ر ءقلت واوضح  ريقخم ث اإلسيفخ

قصطفون للحرب فقخل لا : يالم نقخن  هؤالي القوم يخ أقري املؤقيفني وءستح  ًقخئهب 

َوإِن هذن ا يت رافعخم طخ صون   وهب يشهدون شهخًنيفخ ويصلون إىل ىلهلتيفخ فتال 

ن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعنُواْ  َكُثوْا َأْيَ ََّنُم مِّ ُْم الَ َأْيَ َن لـهْم نَّ َة اْلُكْفِر إَِّنَّ  ِف ِدينُِكْم َفَقاتُِلوْا َأئِمَّ

فقخل الرج  حني سمب ذلك كفخر ورب الكعهت وكرس جف  س ف  ومل  َلَعلـهْم َينَتُهونَ 

اء  ىلخل يوم الهرصة واهلل قخ ىلون  أه   يلل يقخن  حتى ىلت . ونظخهر اخلرب ييف  



 

 

 

 

  252 

 

َا الَِّذيَن آَمنُوْا َمن َيْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِدينِِه َفَسْوَف َيْأِِت اهلل بَِقْوٍم هذن ا يت حتى ال وم  َيا َأُّيه

ِْ اهلل َوالَ َيَ  اِهُدوَن ِف َسبِي ٍة َعََل اْلَكافِِريَن ُُيَ اُفوَن ُُيِبهُهْم َوُُيِبهوَنُه َأِذلٍَّة َعََل اَلُْْؤِمننَِي َأِعزَّ

ُْ اهلل ُيْؤتِيِه َمن َيَشاء َواهلل َواِسع  َعلِيم  َلْوَمَة آلئٍِم َذلَِك فَ   .ْض

)ييفدقخ أورً روايت  274ث كتخب  الفصول املختخرة ص ا قخ ذكرن املف د  4

استدل طخ العخقت ىلخل )أول قخ ث هذا الكالم أن األخهخر ال نتقخب  وحيكب بهعضهخ يع 

بالم مل لا  ث االستفخضت بعض حتى نتسخو  ث الصفت ف كون الظخهر املستف ض ققخ

ث الشذوذ وقخ ذكرءخن ي   واملتوانر ققخبالم مل لا  ق  التوانر والشخذ ققخبالم مل لا 

 قستف ض ىلد نوانر ب  اخلرب يع التحق إل، وقخ ذكرن هذا الرج  ييف   قوالءخ

 ق  احلدي ني.

 شخذ وارً ق   ريإل ا حخً غري قريض اإلسيفخً.  حدمها:

ظخهر الهطالن الءقطخ  إسيفخًن ويدم وجوًن ث ءق  قعروف ث ال قخت  واآلخر:

ول س جيوز املقخبلت ث ق   هذن األخهخر ب  الواجب إسقخط الظخهر قيفهخ الشخذ وإبطخل 

 املتوانر قخ ضخًن ق  ا حخً((.

وهخ هيفخ استعم  الش ش املف د ث ىلهخل املتوانر نخرة وأخر  بمعيفى الشذوذ ث 

ً فجعلاهام وصفني قتعدًي  املضمون وىلد  غخير بني قعيفى الشخذ وقعيفى ضع ف اإلسيفخ

 ال وصفخم واحد ملعيفى واحد.

 وغريهخ ق  املوارً ق  هذا القه   ومل يطلإل يع الضع ف أحد اسب الشخذ. 
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ً يل    (1)ا قخ ذكرن الش ش املف د رًام يع الش ش الصدو  ث رسخلت  5 العدًيت ث الر

ديث اليفخًر أو الشخذ لملاًفهام ث قس لت )أن شهر رقضخن ح ث ايتمد الصدو  احل

: ان اليفواًر هي التي ال يم  يل هخ أشخر يص ه  قخ يص ب الشهور ق  اليفقص فقخل 

بذلك إىل روايت حذيفت كام يكشف ي  ذلك وي  نراًفهام ىلول الش ش ث التهذيب ث 

ال يوجد ث يشي ق  هذن املس لت أء  )ال يصلح العم  بحديث حذيفت ألن قتيفهخ 

 .(2)األصول املصيففت ب  هو قوجوً ث الشواذ ق  األخهخر

 كالم السيد ابن طاووس:

 ه عت آل اله ت بعد قخ ءق   287ىلخل الس د اب   خووس ث فتح األبواب ص

روايخت استخخرة ذات الرىلخ  نعرن مليفخىلشت حول روايخهتخ ث كتخب املقيفعت فقخل 

املشخر إل هخ ومل يذكر ي  ش خيفخ املف د ممد ب  ممد ب   )وهذا آخر قخ نضميفت  ءسخت 

اليفعامن  عيفخم يل هخ، وهي أىلرب إىل التحق إل، ألن جدي أبخ جعفر الطويس مل خ رشح 

املقيفعت بتهذيب األحكخم مل يذكر ييفد ذكرن لاهذن الروايت أن املف د  ع  واءام وجدءخ 

م غري املف د يع حخش ت املقيفعت بعض ءسش املقيفعت ف هخ زيخًة ولعلاهخ كخءت ق  كال

فيفقلاهخ بعض اليفخسخني فصخرت ث األص  وءح  ءذكر الليخًة ث بعض ءسش املقيفعت 

 وءج ب ييفهخ وهذا لفظ الليخًة:

                                                 
 .253ص 1الحظ مقباس الـهداية ج (1)

 .169ص 4هتذيب ايحكام ج (2)
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م، لكيفخ أورًءخهخ يع وج  الرخصت، ًون  )وهذن الروايت شخذة، ل ست كخلذي نقد 

املقيفعت ريض اهلل ج  جاللا  حتق إل العم  طخ( هذا آخر قخ وجدءخن ييف  ث بعض ءسش 

 ييف  وأرضخن

أ خ شخذة وىلد ظهر لك حق قت  ايترب هذن الروايت وايترب قخ ىل د ب  ىلولا   أقول:

احلخل وقعيفى املقخل، )هذن الروايت شخذة( فإء  قخ ىلخل ك  روايت ورًت ث االستخخرة 

إن العم  طخ شخذة، وال ىلخل: إن  سهب شذوذهخ كو خ يعم  ف هخ بخلرىلخ ، وال ىلخل: 

 شخذ، فقد ظهر بذلك أن ىلولا  )هذن الروايت شخذة( متم  لعدة وجون:

ت  لع  قراًهب الوجه األّول:  أن هذن شخذة ألج  أء  يرف أن راوهيخ ي  األئم 

 صلوات اهلل يل هب مل يرو غريهخ ييفهب، فخء  قخ ذكر اسب رواهتخ.

لع  قراًن أن هذن الروايت شخذة ألج  أن راوهيخ خخصت كخن رجالم الوجه الثاني: 

 . هوالم ال يعرف بخلروايت ي  أه  اله ت 

لع  قراًن أن هذن الروايت شخذة ألج  كو خ نضميفت لفالن ب  الوجه الثالث: 

 فالن ومل نتضم  فالن ب  فالءت، فإذا ذكر فالن ب  فالءت هو امل لوف املعروف.

لع  املراً أن هذن الروايت شخذة أ خ نضميفت بسب اهلل الرمح   :الوجه الرابع

 الرح ب... .

لع  املراً أن هذن الروايت شخذة كوء  ذكر ف هخ أوالم: ))فخن  الوجأ اخلامس:

)هذن الروايت شخذة ول ست كخلتي نقدم(  خرجت....( فخء  كشف بذلك أن ىلولا  
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يالت التي ندخ  حتت االحتامالت واقخ متم  لاهذن الوجون كلاهخ ولغريهخ ق  الت و

ىلولا  رضوان اهلل يل  : )لكيفخ اورًءخهخ يع سه   الرخصت، ًون حتق إل العم  طخ(( 

فخيلب أن املفهوم ق  ىلولا  )يع سه   الرخصت( أن العم  طخ جخئل وأ خ ل ست 

هخ ىلهلاهخ وهذا اجلواز كخف قب قخ ذكرءخن ق  وجون احتام الت كخلروايخت التي ىلدق 

شذوذهخ وضعف ءقلاهخ، فإء  لو مل يك  العم  طخ جخئلام كخءت بديت وزيخًة ث رشيعت 

اإلسالم وحويش ذلك الش ش العظ ب املقخم أن يوً  كتخب  بديت ل ست ق  الرشيعت 

املحمديت ب  كخن يسقطهخ أصالم وحيرقهخ يع يخًن  ث املجخهرة ونرك التق ت وألن 

كتخب املقيفعت أء  ألف ذلك ل كون إقخقخم للمسملشدي  الش ش املف د ذكر ث خطهت 

 وًل الم للطخلهني(. اءتهى.

 ويظهر من كالم كل من املفيد وابن طاووس عدة  مور:

أن قعيفى الشخذ ث الغخلب هو غرابت املضمون أو قيفخفخن  ملضخقني بق ت  األمر األّول:

ت أو نفرً هو طخ والوجون األخهخر وىلد يستخدم ف ام اذا ىلل ت روايت الراوي ي  األئم  

ال الثت األخرية التي ذكرهخ هي ق  الشذوذ ث املضمون بخالف الوجهني األول ني، 

 .وقراًن ق  كون الرج   هوالم اء  ال يعرف بخلروايت ييفهب 

اء  ىلد رصح ك  ق  املف د واب   خووس أن الروايت الشخذة يرخص  األمر الثاني:

ئل، وال يكون العم  طخ للوقخم نع يف خم وهذا الذي ذكرن ث العم  طخ والعم  طخ جخ

الش ش املف د ورشح  اب   خووس ووافق  يل   ييفطهإل بخلدىلت يع الذي رصح ب  الش ش 

الطويس ث املهسوط ث روايخت الشهخًة ال خل ت ث األذان وهو ييفطهإل بخلدىلت أيضخ يع 

 قخ ذهب إل   العالقت احلي والشه د األول.
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ىلد استدل الس د اب   خووس بقولا  )يرخص العم  ب ( ب ن الش ش  الثالث:األمر 

املف د ىلد أوً  ث كتخب  املقيفعت روايت الرىلخ  واورًهخ ف   وذلك يدل يع جواز العم  

طخ بيفحو الرخصت اذ لو مل يك  حكب ذلك كذلك كخن بديت وزيخًة ث الرشيعت ولللم 

ن الش ش املف د ث املقيفعت مل يذكر سيفد الروايت وإءام اسقخ هخ وحتريب العم  طخ، هذا قب أ

ىلخل وروي ثب ذكر قضمون الروايت ووصفهخ بخلشخذة ث بعض اليفسش وهذن الصورة 

بع يفهخ ىلد أنى طخ الش ش الصدو  ث الفق   والش ش الطويس ث املهسوط والعالقت ث 

ملضمون الروايخت )الروايت كته  والشه د األول ث كته  ممخ يعلز أن إيراًهب وايدايهب 

واحدة() ث كتههب يقتيض الرخصت ث العم  طخ كام رصح بذلك الش ش ث املهسوط 

ح ث ىلخل )ف قخم ىلول اشهد أن يل خم أقري املؤقيفني وآل ممد خري الربيت يع قخ ورً ث 

 شواذ األخهخر فل س بمعول يل   ث األذان ولو فعلا  اإلءسخن مل ي ثب ب (.

أء  استعم  اخلرب الشخذ ث ىلهخل املتوانر وث  الحظ ث كالم املف د ي أقول:

ققخب  قخ أأب يع صحت  وث ققخب  قخ هو أشهر وأك ر ءقلت وث ققخب  أوضح  ريقخ 

ىلسميفخ الشهرة إىل العمل ت والروائ ت  ولو)أي أصح  ريقخم( فهذن أربعت قعخ  للشخذ 

ألصهحت املعخ  مخست ويطخبإل بعض هذن املعخ  قخ ورً ث قصححت يمر ب  حيفظلت 

)املجمب يل   بني اصحخبك ف ؤخذ ب  ق  حكميفخ ويملك الشخذ الذي  ث ىلولا  

 .67ص 1ل س بمشهور ييفد اصحخبك فخن املجمب يل   ال ريب ف  ( الكخث ج

 املامقاي:كالم الشيخ 
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: )الشخذ: وهو يع 255ص 1ىلخل الش ش املخققخ  ث كتخب  قق خس الاهدايت ج

األظهر األشهر بني أه  الدرايت واحلديث هو قخ روان ال قت، خمخلفخم ملخ روان أخيت ومل 

يك  لا  إال  إسيفخً واحد فخرج بق د ال قت امليفكر واملرًوً وبق د املخخلفت املفرً ب ول 

لبوري ... وهيفخك أىلوال أخر شخذن سخىلطت وقخ ذكرءخن نهعخم لألك ر هو قعيف    امل

 الفص (.

 ويالحظ ممخ ذكر ي  يهخرات وأىلوال أربخب يلب الدرايت.

 ا أن نعريف الشخذ لدهيب هو قخ روان ال قت خمخلفخم ملخ روان األك ر. 1

هيفخك ق  ا ذهخب الشه د ال خ  إىل العم  بقسمني ق  األىلسخم ال الثت للشخذ و 2

 رً الشخذ قطلقخم وقيفهب ق  ىلهلا  قطلقخم.

ا أء  ىلد حص  اخللو بني الشخذ وامليفكر وىلد أوجب نرسيت أحكخم امليفكر إىل  3

 الشخذ ممخ سهب اخللو ث صفت احلج ت قب أن الشخذ أىلرب إىل اليفخًر قيف  إىل امليفكر.

خذ كام حص  ا اء  ىلد انفإل وحص  جلملت ق  أيالم الطخئفت العم  بخخلرب الش 4

للصدو  ث روايخت العدً ث شهر رقضخن واملف د والش ش الطويس كام ث روايت 

 التوض  ث أثيفخي الصالة والهيفخي يع قخ سهإل.

ا ان أحد قعخ  الشخذ يدم وجوًن ث األصول الروائ ت املصيففت املشهورة وان  5

 كخن فرًيخم بطريإل ال قخة.

بخلشخذ إذا حتع بصفخت قرجحت وبعض ا ىلد رصح ألت قيفهب بحج ت العم   6

 قيفهب بيفى يع العم  ب  ان مل يك  ف   صفخت امللبورة. 
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 التذييل الثالث

 يف ترمجة كدير الض 

فقد نيفخولا   ح ث أن كدير الضهي كخن يقول بخلوص ت اإللاه ت اليفهويت لعي 

أربخب اجلرح والتعدي  ق  سيفت أه  اجلاميت بخجلرح الالذ  والطع  القخيس ملخ بيفوا 

ُقْ الَ يل   ق  ضعف الصحخيب والراوي إذا كخن قوال خم لعي ويخقالم بقولا  نعخىل: 

إذا كخن قيفخبذام لعي ونوث إل الصحخيب والراوي  َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا إالّ اَلََْوّدَة ِف اْلُقْرَبى

و خف خم لا  ونخركخم العم  بآيت املوًة وءخبذام للتسل ب بآيت التطهري وقتربقخم ق   

وأه  ب ت . وإل ك ألت ق  كلامهتب ث كدير الضهي الدالت يع صد   فضخئ  يي 

 قخ روون ييف  ق  إن خء  بخلتشهد بخلصالة يع اليفهي والويص )بلفظت الويص(.

  174/992ص  7د يف اجلرح والتعديل ج  ـ ما ور

 كدير الضهي )رو  ي  اليفهي صع اهلل يل   وسلب قرسالم ورو  ي  يي 

رو  ييف  أبو إسحخ  الاهمدا  وسامك ب  سلم  ويليد ب  ح خن سمعت أيب يقول 

ذلك إن يهد الرمح  ىلخل س لت أيب ييف  فقخل ملا  الصد  وىل   لا  إن ممد ب  

ل ق  هيفخك(. إسامي   الهخخري  أًخلا  ث كتخب الضعفخي فقخل حيو 
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  24/2795، ص3ب ـ الضعفاء املتروكني البن اجلو ي ج

ن ويقخل إن لا  صحهت الهغوي،  كدير الضهي رو  ييف  أبو إسحخ  السه عي وجد 

 ضعف  الهخخري واليفسخئي.

  497/6961ص  5ج ـ ميزان االعتدال يف نقد الرجال ج 

ف   نإسحخ  وهب ق  يد  كدير الضهي ش ش أليب  صحخب خم ىلوان أبو حخنب وضع 

 الهخخري واليفسخئي وكخن ق  غالة الش عت.

 486/5139ص  4د ـ لسان امليزان ج

ن صحخب خم ىلوان  ،ق  اسم  كدير كديرن كدير الضهي ش ش أليب إسحخ  وهب ق  يد 

أبو حخنب وضعف  الهخخري واليفسخئي وكخن ق  غالة الش عت سف خن وشعه  واللفظ لا  

فقخل أخرب  بعم   ي  أيب إسحخ  سمعت كدير الضهي يقول جخي إىل رسول اهلل 

  لك ق  إب  إظر يدخليفي اجليفت ىلخل ىل  العدل وايو الفض  ىلخل ال أ  إل ذلك ىلخل ه

سريام وسقخي ثب اءظر أه  ب ت ال يرشبون املخي إال  غه خ فخسقهب فإء  لعلا  ال ييففإل بعريك 

 وال يتخر  سقخحك حتى جتب لك اجليفت...(

 497/6961ص  5هـ ـ ميزان االعتدال يف نقد الرجال ج

ن صحخب خم ىلوان أبو حخنب وضعف   كدير الضهي ش ش أليب إسحخ  وهب ق  يد 

خخري واليفسخئي وكخن ق  غالة الش عت سف خن وشعهت واللفظ لا  ي  أيب إسحخ  اله

فقخل أخرب  بعم  يدخليفي  سمعت كدير الضهي يقول جخي رج  إىل رسول اهلل 

 اجليفت ىلخل: ىل  العدل وأيو الفض  ىلخل: ال أ  إل ىلخل: ف  عب الطعخم وأفش السالم...
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دير الضهي أيوًن فقخلت ا ي  قغرية ي  سامك ب  سلم  ىلخل: ًخلت يع ك

اقران  أًن قيف  فإء  يصي فسمعت  يقول ث الصالة ث السالم يع اليفهي والويص فقلت 

 ال واهلل ال يرا  اهلل يخئدام إل ك.

  79/1612و ـ الكامل يف ضعفاء الرجال ج ص 

كدير الضهي سمعت ب  محخً يقول ىلخل السعدي كدير زائل وىلخل اليفسخئي كدير 

 ف حدثيفخ الفض  ب  احلهخب ثيفخ ممد ب  ك ري ثيفخ سف خن ال وري ي  أيب الضهي ضع

فقخل أخرب  بعم   اهلل  إسحخ  ي  كدير الضهي أن رجالم جخي إىل رسول

 ...يدخليفي

 ويقخل إن لكدير الهغوي وهو ق  الصحخبت...

 97/308ص  1ي ـ الضعفاء الصغري ج

 رو  ييف  أبو إسحخ  السه عي ل س بخلقوي. كدير الضهي ي  اليفهي 

 13/1568ص  4ل ـ ضعفاء العقيلي ج

كدير الضهي كخن ق  الش عت حدثيفخ ممد ب  ي سى حدثيفخ ممد ب  يي يقخل لا  

محدان الورا  ثقت حدثيفخ إسحخ  ب  إسامي   حدثيفخ جرير ي  قغرية ي  سامك ب  

ي فقخلت ا اقرأن  أًن قيف  يصي سلمت ىلخل ًخلت يع كدير الضهي أيوًن بعد الغدا

و يقول ث الصالة سالم يع حتى يتوك  يل ك فذههت ل عتمد يي  فسمعت  وه

والويص فقلت ال واهلل يخ فالن ال يرا  اهلل يخئدام إل ك بعد يوقي هذا وق   اليفهي

حدي   قخ حدثيفخن ممد ب  إسامي   حدثيفخ يعع ب  يه د حدثيفخ أبو ح خن الت مي ي  
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ىلخل إن ق  ورائكب أقورام قتامحلا  رًحخم وباليام قكلحخم  يد ب  ح خن ي  يي يل

 قهلحخم. 

 221/892ص  2ك ـ املجروحني ج

كدير الضهي ش ش يروي املراس   رو  ييف  أبو إسحخ  السه عي قيفكر الروايت يع 

ام اءفرً أن املراس   ال نقوم ثب طخ احلجت وهي وقخ مل يرو س خن فال يعجهيفي االحتجخج ب

 ب  كدير املراس   إن وجد ذلك.

 576ص  5م ـ اإلصابة ج

 تىلخل اب  خليمت لست أًري سام  أيب إسحخ  ق  كدير ىللت ىلد رصح ب  شعه

ي  أيب إسحخ  وأخرج  ب  شخهني ق   ريإل سع د ب  يخقر الضهي ي  شعهت ىلخل 

سمعت أبخ إسحخ  قيفذ أربعني سيفت ىلخل سمعت كديرام الضهي قيفذ ثالثني سيفت وىلخل 

الهخخري ث الضعفخي كدير الضهي رو  ييف  أبو إسحخ  ورو  ييف  سامك ب  سلمت 

ف  ملخ روان قغرية ب  ققسب ي  سامك ب  سلمت ىلخل ًخلت يع كدير الضهي  وضع 

أيوًن فوجدن  يصي وهو يقول اللهب ص   يع اليفهي والويص فقلت واهلل ال أيوًك 

 أبدام((.
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لثالثة، يف إثبات ندبية الشهادة ا

 اخلاصة والعامة

 والبحث في جهاٍت خمس

خا      األوىل: هةة اجل ية ال ندب مة     األقوال في ال صةةةةة وال ا
 والتقريب الصناعي لةها.

 خاصة.في بيان روايات الندبية ال: اجله  الثاني 

  امة.في بيان روايات الندبية ال: اجله  الثالث 

 في بيان السيرة الشرعية.: اجله  الرابع 

 دبية الخاصة(إثبات الجزئية )الن في: اجله  اخلامس 

 دلة السنن.بحسب قاعدة التسامح في أ                           
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 اجلهة األوىل

 األقوال يف الندبية اخلاصة والعامة والتقري  الصناعي لـها

ان ا )وال نكرن الصالة يع ىلخل العالقت ث التذكرة ث كتخب احلج ا حول األذ

؛ ألء  رش  (1)ييفد الذب حت قب التسم ت ب  هي قستحهت ا وب  ىلخل   الشخفعي ا اليفهي

 كخألذان. ف   ذكر اهلل نعخىل فرش  ف   ذكر رسولا  

 .(2)ل س بمرشو   وقال  محد:

، أء  ىلخل: ، ملخ روي ي  اليفهي (3)إء  قكرون  وقال  بو حنيفة ومالك:

 .(4))قو يفخن ال أذكر ف هام: ييفد الذب حت وييفد العطخس(

وقراًن ال أذكر ف هام قب اهلل نعخىل يع الوج  الذي يذكر قع  ث غريمهخ، فإن  ث 

األذان يشهد هلل بخلتوح د، ويشهد لليفهي بخلرسخلت، وكذا ث شهخًة اإلسالم والصالة، 

ي اهلل نعخىل، ويصي يع اليفهي  والصالة ل ست ق  جيفس التسم ت وكذا  وهيفخ يسم 

 .(5)   يسمي اهلل نعخىل ويصي يع اليفهي العطخس، فإن املروي ف   أء

                                                 
 .96ـ 95ص  15واحلاوي الكبن ج 239ب  52ايم ج (1)

 .375ص  3حلية ايولياء ج 6ص 11املغت ج (2)

 .96ص  15احلاوي الكبن ج (3)

 .96ص  15واملاوروي يف احلاوي الكبن ج 6ص 11أورده بن قدامة يف املغت ج (4)

 .178ص  18البمار ج (5)
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 وق لا  ث امليفتهى ق  ءفس كتخب احلج.

ويتحص  ق  كالم العالقت استفخًة استحهخب اىلملان ذكر الرسول بذكر  أقول:

اهلل نعخىل ح  ام ذكر واستحهخب اىلملان الشهخًنني بخستفخًة ذلك بخالىلملان الوارً ث 

ن والصالة وث شهخًة الدخول ث اإلسالم واستحص  ذكرمهخ وبخلشهخًة لاهام ث األذا

ق  هذن املوارً استحهخب ىلخيدة يخقت بخىلملان الذكري  والشهخًنني ث املوارً األخر  

التي يرً ف هخ ًل   خخص كخلتسم ت ييفد الذب حت وإذا نب هذا اليفمو ق  االستدالل 

ريه ت ا يتني ح ث أن يتضح ىلخلب االستدالل بخلوج  ال خ  ا اليفدب ت اخلخصت ا بتق

ً ق   وائف الروايخت الوارًة ث التقريهني ىلخيدة يخقت وهي )استحهخب اىلملان  املستفخ

بذكر اهلل ورسولا  وبخلتخا قرشوي ت  ث  الشهخًات ال الث وذكر يي واألئمت 

األذان الس ام وأن اىلملان الشهخًات ال الث قرشو  ث الصالة كام قر ث الفص  األول 

ث قوا   يدة ق  الصالة بربكت القخيدة العخقت وخصوص الصالة ىلوي جدام وىلخل ب  

ث قيفتهى املطلب )املشهور ذههوا إىل جواز الكالم بعد اإلىلخقت وًلت يع ذلك 

اليفصوص... وال خالف ب يفهب ث نسويل الكالم بعد اإلىلخقت إذا كخن ممخ يتعلإل بخلصالة 

 .(1)كتقديب اإلقخم ونسويت الصف(

                                                 
 طبعة  اعة املدرسني. 394ص  4منتهى املطلب ج (1)



 

                                                                                            

                                                                                                                                       267 

 

يقول:  أىلول: ويشري إىل حسيفت احلس  ب  شهخب ىلخل: )سمعت أبخ يهداهلل 

 .(1))ال بخس أن يتكلب الرج  وهو يق ب الصالة وبعدقخ يق ب إءشخي(

ً ب  ي امن ىلخل: )س لت أبخ يهد ي  الرج  يتكلب بعدقخ  اهلل  وث صح حت محخ

 .(2)يق ب الصالة ىلخل: ءعب( 

ي  الرج  يتكلب ث أذاء  أو  اهلل  يهدوث قصحح احلي ىلخل: )س لت ابخ 

 .(3)إىلخقت  فقخل: ال بخس(

ي  الرج  يتكلب ث  اهلل  وث صح ح ب  أيب يمري ىلخل: )س لت أبخ يهد

اإلىلخقت؟ ىلخل: ءعب، فإذا ىلخل املؤذن: ىلد ىلخقت الصالة، فقد حرم الكالم يع أه  

قخم فال ب س أن يقول بعضهب املسجد، إال  أن يكوءوا ىلد اجتمعوا ق  شت ى ول س لاهب إ

 .(4)لهعض نقدم يخ فالن( 

ىللت: أيتكلب الرج   اهلل  وث صح حت يه د ب  زرارة ىلخل: )س لت أبخ يهد

 .(5)بعدقخ نقخم الصالة؟ ىلخل: ال ب س(

                                                 

 .10، ح10أبواب ايذان واإلقامة ابب  (1)

 .9، ح10أبواب ايذان واإلقامة ابب  (2)

 .7، ح10أبواب ايذان واإلقامة الباب (3)

 .8، ح10أبواب ايذان واإلقامة الباب (4)

 .13، ح10أبواب ايذان واإلقامة ابب  (5)
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والروايت وإن كخءت ق  قستطرفخت الرسائر ي  ممد ب  يي ب  مهوب إال  أء  

الكتخب ييفدن بخو جدن الش ش الطويس قضخفخم  ذكر ث قستطرفخت الرسائر أن ءسخت

إىل صحت إسيفخً اب  إًريس إىل الش ش الطويس كام هو قذكور ث سلسلت اإلجخزات 

 وق  ثب نكون  ر  ب  إًريس إىل الكتب هي  ر  الش ش الطويس.

: يكرن الكالم خالل األذان واإلىلخقت... 162ث قس لت  قال العالمة يف التذكرة:

و كخن الكالم ملصلحت الصالة مل يكرن إأخيخم ألء  سخئل األذان واإلىلخقت إىل أن ىلخل: ل

 .(1)أيضخم(

وىلد اختلف األصحخب ث الت ويب واختلفوا يع جوازن للتق ت وهو ىلولا   أقول:

)الصالة خري اليفوم( ث الصهح والعشخي وقب يدم التق ت األشهر الكراه ت وىلخل 

لك )حي يع خري العم ( الصالة خري ق  اجلعفي )نقول ث صالة الصهح بعد ىلو

 اليفوم ول ست ق  أص  األذان(.

ومل يستشك  يل   األصحخب ق  جهت نسويغ  إىلحخم الت ويب قب يدم كوء  جلي 

األذان وإن خخلفون ث حكب الت ويب ث ءفس  وهو يعطي ذهخطب إىل قرشوي ت الكالم 

 املتعلإل بخألذان وغخيخن  وإن مل يك  جليام قيف .

                                                 
 .، طبعة مؤس ة آل البيت 51، ص3التذكرة، ج (1)
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د نقدم ث الفص  األول ث الطخئفت ال خل ت ق   وائف الروايخت ذكر الروايخت وىل

اخلخصت الصح حت املتضميفت اليفدب اخلخص بذكر الشهخًة ال خل ت ث قطلإل الصالة 

ح ث جع  ذكر أسامئهب ث الصالة ق   (1)والتي ىلد أفتى بمضمو خ العالقت ث امليفتهى

م املهط  ث الصالة، وأفتى ك  ق  الصدو  أذكخر الصالة واست يفى ذكرهب ق  الكال

 (2)واملف د بخستحهخب ذكرهب ث ىليفوت الصالة، والطويس أيضخم واملحقإل األرًب ي 

 ث املستيفد. (3)واليفراىلي 

وىلد نقدقت ألت ق  الروايخت املعتربة املعخضدة للصحخح ثمت هذا قضخفخم إىل ألت 

خم املتقدقت ث قواضب أخر  ق  أخر  ق  ألس  الروايخت ث سكك الطخئفت أيض

 الصالة.

فخإلىلرار بإقخقتهب وذكر أسامئهب ث الصالة ق  أذكخر الصالة هذا قضخفخم إىل قخ ث 

)إن ذكرءخ ق  ذكر اهلل  قوثإل أيب بصري التي قرت اإلشخرة إل   ق  ىلول أيب جعفر 

)كلام ذكرت  اهلل  وث صح ح احللهي ي  أيب يهد (4)وذكر يدوءخ ق  ذكر الش طخن(

 .(5)فهو ق  الصالة( واليفهي  اهلل 

                                                 
 طبع ايستانة الرضوية ـ مشهد. 292ص 5منتهى املطلب ج (1)

 .393ـ 392ص  2والربهان حيف قنوت صالة اجلمعة يف جممع الريائدة  (2)

 .332ـ  331ص  5يف سشهد الصالة ج (3)

 .3ح 3أبواب الذكر ابب  (4)

 .4ح 20أبواب الركوع ابب  (5)
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يع اليفهي  أء  ىلخل: )وأفصح بخأللف والاهخي وص    وروي ي  اإلقخم الهخىلر 

 .(1)كلام ذكرن  أو ذكرن ذاكر ييفدك ث أذان أو غرين( 

ونقريب ًاللت هذن الروايت أ خ ًالت يع يموم حكب ذكر اليفهي وذكر اهلل لك  

ألذان ويدم خروج  ه عت األذان ي  ذلك لكون  ه عت الذكر قيفطويت املوارً وقيفهخ ا

 ف  .

الصالة يل   بخلصالة التخقت كلام سمب اسم  الرشيف  وق  خصخئص اليفهي 

فإذا ثهتت هذن الكرب  وكرب  أن ق  أحكخم التشهد بخلوحداء ت ق  الرسخلت هو 

ان وال يتوهب أن ذلك يغري االىلملان بخلشهخًة ال خل ت وهذا العموم شخق  لطه عت األذ

صورة األذان وفصولا  أو أن األذان ييفقطب قواالن  بخىلتحخم الكالم وءحو ذلك ق  

التعل الت األخر  لذلك الوهب ألن هذن امليفخيشي ال متخءب يموم استحهخب الصالة 

 لعموم قوضوي  وهو ذكرن بخلصالة يل  . يع اليفهي 

 ىلخل الشه د ال خ  ث الروضت:

فع  هذن الليخًة أو إحدامهخ بيف ت أ خ قيف  أثب ث ايتقخًن، وال يهط  األذان ))ولو 

 .(2)بفعلا  وبدون ايتقخً ذلك ال حرج((

                                                 

 .1ح 41، الوسائل أبواب ايذان واإلقامة ابب 875ح 184ص  1والريقيه ح 7ح 303ص 3الكايف ج (1)

 الطبعة القدمية. 573ص  1الروضة ج (2)



 

                                                                                            

                                                                                                                                       271 

 

ويظهر قيف  قرشوي ت ذكرهخ ا ال بيف ت اجللئ ت ا كشعخر ألء  ذكر أ خ ق  أحكخم 

 اإليامن ىله  ذلك.

))اجللم ب ن هذن  ث رشح الفق   ث ذي  الكالم املتقدم وىلخل املجليس األول 

األخهخر ق  قوضويخهتب قشك  قب أن األخهخر التي ذكرءخ ]خمتلفت  ث الليخًة 

واليفقصخن وقخ مل ءذكرن ك رية والظخهر أن األخهخر بليخًة هذن أيضخم كخءت ث األصول 

وكخءت صح حت أيضخم كام يظهر ق  املحقإل والعالقت والشه د رمحهب اهلل فإ ب ءسهوهخ 

والشخذ قخ يكون صح حخم غري قشهور قب أن الذي حكب بصحت  أيضخم شخذ إىل الشذوذ 

كام يرفت فهمجرً يم  املفوضت أو العخقت يع يشي ال يمك  اجللم بعدم ذلك أو 

الوضب إال  أن يرً ييفهب صلوات اهلل يل هب قخ يدل يل   ومل يرً قب أن يم  الش عت 

و يم  يل   أحد مل يك  ق ثوقخم إال  قب كخن يل   ث ىلديب اللقخن وحدي   والظخهر أء  ل

األذان  اإليامن ال جلو وخم واألوىل أن يقولا  يع أء  جلاجللم برشي ت  فإء  يكون خمطئ

ويمك  أن يكون واىلعخم ويكون سهب نرك  التق ت كام وىلب ث ك ري ق  األخهخر نرك )حي 

يريد ق  املفوضت يع خري العم ( نق ت يع أء  غري قعلوم أن الصدو  أي أخيت 

والذي يظهر قيف  كام س جيي أء  يقول ك  ق  مل يق  بسهو اليفهي فإء  ق  املفوضت وك  

ق  يقول بليخًة العهخًات ق  اليفهي فإء  ق  املفوضت فإن كخن هؤالي فال نلب قذهههب 

ألئمت أو ءهوهتب فإ ب حتى نيفسب إل هب الوضب والل ع  ءعب ك  ق  يقول بإلوه ت ا

 .(1)قلعوءون((

 

                                                 

 طبعة قم. 245ص 2روضة املتقني ج (1)
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  مور: ويستفاد من كالمأ  أقول:

أن قخ أفخًن أوالم ث نعريف الشخذ هو األشهر ث نعريف  ح ث ىلخلوا:  األمر األول:

إء  قخ روان ال قت خمخلفخم ملخ روان أخيت ومل يك  لا  إال  اسيفخً واحد فهو يقخب  امليفكر 

ف ام نقدم ق   واملرًوً ويعضد إراًة هذا املعيفى ق  الشخذ ث املقخم أن الصدو  

يخت ق  يالقخت االهتخم بخملفوضت فلب جيلم ومل حيقإل كالق  ذكر أن األخذ بتلك الروا

اليفسهت إىل التفويض ث الراوي  ا خذي  أخ، وكذا قخ نقدم ق  كلامت القدقخي فإن غخيت 

 ال الضعف ث السيفد الذي ىلد يتوهب ق  كالم الصدو    عيفهب ف هخ هو بخلشذوذ

األول استقصخي قعخ  وىلد يرفت يم  القخيض ب  براج لهعضهخ وىلد ىلدقيفخ ث الفص  

الشخذ ث كلامت الش ش الطويس والصدو  وغريهب ويلب قيف  أن األشهر ث قعيفخن قخ 

 ذكرءخن سخلفخم.

إن اجلمب بني كالقي الش ش قتني وكذا قخ فرس ب  يهخئر األصحخب األمر الثاي: 

ن ق  األذااإليامن ال جلي املتكررة ق  أن الشهخًة ال خل ت ق  أحكخم اإليامن أوجلي 

إراًهتب ذكرهخ ث األذان قهيف خم يع أ خ شعخر وجلي ل يامن ال بيف ت جلي األذان كام ث 

 الوجون املشخر إل هخ.  الصلوات يع اليفهي ييفد ذكر الشهخًة ال خء ت كام ي ال ث نيفق ح بق 

إن قيفش  اإليران ي  روايخت الشهخًة ال خل ت هو األخذ بصح ح  األمر الثالث:

دً لألذان واإلىلخقت بعدً قعني قتحد ف هام قب أن روايخت األذان ق  جهت زرارة املح

يد فصولا  قب اإلىلخقت خمتلفت ث حتديد العدو، فال يصلح ذلك قيفش  ل يران ي  

 روايخت الشهخًة ال خل ت.
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وىلخل املجليس ال خ  ث ذي  يهخرة الصدو  بعدقخ ءقلاهخ ث الهحخر ))ال يهعد كون 

ت ق  األجلاي املستحهت لألذان لشهخًة الش ش والعالقت والشه د الشهخًة بخلوالي

وغريهب بوروً األخهخر طخ، ىلخل الش ش... وءق  كالقي الش ش املتقدقني ثب ىلخل 

وءق  روايت االحتجخج ف دل يع  ويؤيدن قخ روان الش ش أمحد ب  أيب  خلب 

ل ذلك ث أبواب د قر  أق خاستحهخب ذلك يموقخم واألذان ق  نلك املواضب، وىل

ولو ىلخلا  املؤذن أو املق ب ال بقصد اجللئ ت، ب  بقصد الربكت مل يك  آثامم فإن  قيفخىله 

وا الكالم ث أثيفخئهام قطلقخم وهذا أرشف األًي ت واألذكخر(.  القوم جوز 

 واستجوً هذن املقخلت صخحب احلدائإل.

وىلخل صخحب اجلواهر بعد كالم املجليس املتقدم )وهو كام نر  إال  أء  ال ب س 

بذكر ذلك ال يع سه   اجللئ ت يمالم بخخلرب امللبور وال يقدح ق لا  ث املواالة 

ييفد سام  اسم  واىل ذلك أشخر العالقت  والملن ب، ب  هي كخلصالة يع ممد 

 لألذان وآًاب  فقخل: الطهخ هخئي ث قيفظوقت  ييفد ذكر السيف  

ِّْ لتحـه واآلل فـــــعلي  مداــص

 ّلةـــــا ف اَلـن هبــقد أكمْ الدي

 عن اخلصوص والعموم واْله

 

 داــمد بــِّْ إذا اسُم حمــص

 ني بالتيـــوأكمْ الشهادت

 وأَّنا مثْ الصَلة خارجة

 

ح ت ثب ىلخل: ب  لو ال نسخمل األصحخب ألقك  ًيو  اجللئ ت بيفخيام يع صال

 اءتهى. (1)العموم ملرشوي ت اخلصوص واألقر سه ((

                                                 

 .87ـ  86ص  9اجلواهر ج (1)
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وىلخل الوح د الههههخ  ث حخش ت  يع املدارك ييفد ذكر الملج ب )أي التكرار ث 

فخذكروا آلا  وقتى ىللتب  فصول األذان( ))ورً ث العموقخت قتى ذكرنب ممدام 

كام روان ث االحتجخج ف كون حخل  ا يي أقري املؤقيفني وىلول ممد رسول اهلل 

الشهخًة بخلواليت حخل الصالة يع ممد وآلا  بعد ىلول املؤذن )أشهد أن ممدام رسول 

 .(1) اهلل( ث كوء  خخرجخم ي  الفصول وقيفدوبخم ييفد ذكر ممد 

أن املجليس ذهب إىل كون الشهخًة بخلواليت ف هام  (2)وىلخل احلر العخقي ث الاهدايت 

 ق  األجلاي املستحهت وىلخل: إن قخ ذكرن ش خيفخ ث الهحخر ىلوي.

وىلخل املحدث العالقت الش ش حسني العصفوري الهحرا  أء  ىلخل ث الفرحت 

األءس ت  ))وأقخ الفص  املروي ث بعض األخهخر املرسلت وهو أشهد أن يل خم وا  اهلل 

ءفخن األك ر وظخهر الش ش ث املهسوط ب هون  وجواز العم  ب  وهو األىلو  والطع   فمام

ف   كام ي  الصدو  غري قتحقإل فال ب س بام ذهب إل   الش ش ول س ق  الهد  كام 

زيم  ثب يؤيد قخ ذكرءخ أخهخر يدم التفك ك بني الشهخًنني الشهخًة بخليفهوة والشهخًة 

 .(3)ج(( بخلواليت وقيفهخ روايت االحتجخ

                                                 

 .410ص 2حاشية املدارك ج (1)

 هداية ايمة اىل احكام ايئمة ـ حب  ايذان. (2)

 طبعة بنوت. 16ص 2الريرحة اإلن ية ج (3)
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ن  أقول:  ً وقخ استظهرن ق  يهخرة املهسوط قتني جدام كام يرفت ممخ نقدم وكذا ر

 للروايخت امللبورة. لطع  الصدو  

وىلخل صخحب القواءني ث الغيفخئب ))أشهد أن يل خم وا اهلل وأن ممدام وآلا  خري 

واملهسوط ا ويظهر الربيت(( فخلظخهر اجلواز. ا ثب ءق  ىلول الصدو  والش ش ث اليفهخيت 

ق  هؤالي اإليالم وروً الروايت فال يهعد القول بخلرجحخن، س  ام قب املسخمت ث أًلت 

 السيف  ولك  بدون ايتقخً اجللئ ت.

وممخ يؤيد ذلك قخ ورً ث األخهخر املطلقت ))قتى ذكرنب ممدام صع اهلل يل   وآل  

 .(1)يي وا اهلل((فخذكروا آل ، وقتى ىللتب: ممد رسول اهلل، فقولوا: 

وي  الش ش ممد رضخ جد الش ش ممد    ءجف ث العدة اليفجف ت ا رشح اللمعت 

ا )الذي يقو  ث اليففس أن الرس  ث سقوط الشهخًة بخلواليت ث األذان إءام هو التق ت 

ً، ءعب لو ىل   ال بقصد اجللئ ت مل يهعد رجحخء (.  وقع  فقد يكون هو احلكمت ف طر 

إل اليفراىلي ث املستيفد ))رصح أخيت قيفهب الصدو  والش ش ث املهسوط وىلخل املحق

ههخ  ب ن الشهخًة بخلواليت ل ست ق  أجلاي األذان واإلىلخقت الواجهت وال املستحهت وكر 

بعضهب قب يدم ايتقخً قرشوي تهخ لآلذان وحرقهخ قع  )والظخهر إراًن  صخحب 

قهخ قطلقخ خللو ك  ف تهام املعقولت )والظخهر إراًن  قفخن ح الرشائب( وقيفهب ق  حر 

صخحب الذخرية( ورصح ث املهسوط بعدم اإلثب وإن مل يك  ق  األجلاي وقفخًن 

                                                 
 .422ص  2الغنائم ج (1)
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ث املجليس ث الهحخر الهعد ي  كو خ ق  األجلاي املستحهت لألذان  اجلواز وءفى املحد 

 واستحسيف  بعض ق  ن خر ييف .

ج  لا  أصالم واألص  ييفف   أقخ القول بخلتحريب قطلقخم فهو ممخ ال و (1)أقول:

ً ن.  ويموقخت احلث  يع الشهخًة طخ نر

ول س ق  ك ف تهام اشملاط التواا ويدم الفص  بني فصولاهام حتى خيخلفهام 

الشهخًة، ك ف؟ وال حُي رم الكالم  اللغو ب يفهام فضالم ي  احلإل ونوهب اجلخه  اجللئ ت 

ب يفهخ ق  الديخي ب  التقصري يع  غري صخلح إلثهخت احلرقت كام ث سخئر قخ يتخل 

 اجلخه  ح ث مل يتعلب.

ب  وكذا التحريب قب ايتقخً املرشوي ت إذ ال يتصور ايتقخً إال  قب ًل   وقع  ال 

إثب إذ ال نكل ف فو  العلب ولو سلب حتقإل االيتقخً وحرقت  فال يوجب حرقت القول 

 .وال يكون ذلك القول نرشيعخم وبديت كام حققيفخن ث قوضع 

وأقخ القول بكراهتهخ فإن أريد بخصوصهخ فال وج  لا  أيضخم وإن أريد ق  ح ث 

ًخولاهخ ث التكلب امليفهي ييف  ث خاللاهام، فلا  وج  لوال املعخرن ولك  نعخرض  

يموقخت احلث  يع الشهخًة قطلقخم واألقر طخ بعد ذكر التوح د والرسخلت بخصوص  

وءق  روايت قعخويت املتقدقت ا بخلعموم ق  وج  ف هقى  كام ث املقخم روان ث االحتجخج ا

أص  اإلبخحت سل امم ق  امللي ، ب  الظخهر ق  شهخًة الش ش والفخض  والشه د ا كام 

                                                 
 والكالم ال  ال للنراقي. (1)
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ً األخهخر طخ ث األذان بخصوص  أيضخم ا ثب ءق  كالقي الش ش  رصح ب  ث الهحخر ا ورو

بخستحهخطخ ف  ، للتسخقح ث أًلت . ث املهسوط واليفهخيت ا ويع هذا فال بعد ث القول 

وشذوذ أخهخرهخ ال يميفب ي  إثهخت السيف  طخ ك ف؟ ونراهب ك ريام جي هون ي  األخهخر 

 اءتهى كالق . (1)بخلشذوذ ف حملو خ يع االستحهخب((

ن يع املستشك  ث ذكر الشهخًة ال خل ت ث   ً وىلخل صخحب الريخن ث قعرن ر

سيفت قتلقخة ق  الشخر  كسخئر العهخًات فتكون الليخًة ف    األذان ىلخل )ىل   إن األذان

نرشيعخم مرقخم كام حيرم زيخًة أن ممدام وآلا  خري الربيت فإن ذلك وإن كخن ق  أحكخم 

اإليامن إال  أء  ل س ق  فصول األذان كام نر  فإن الترشيب ال يكون إال  إذا ايتقد 

يخًة أن ممد وآلا  إىل آخرن وكذا يل خم رشي ت  ق  غري جهت أصالم وقيف  يظهر جواز ز

وا اهلل قب يدم ىلصد الرشي ت ث خصوص األذان وإال ف حرم ىلطعخم وال أظيفهام ق  

الكالم املكرون أيضخم لألص  ويدم اءرصاف إ ال  اليفهي ييف  إل هام بحكب يدم 

شهخًة التهخًر ب  يستفخً ق  بعض األخهخر استحهخب الشهخًة ال خل ت بخلواليت بعد ال

 .(2)بخلرسخلت(

 وإليك بعض فتاوى وكلمات  عالم العصر يف جوا  الثالثة وهي: 

ا ىلخل الس د إسامي   اليفوري )ىلخل ييفد ذكر املخن  لألذان ىلخل: املتصفح 1

حيص  لا  القطب بمحهوب ت اىلملان اسم   للروايخت الوارًة ث فضخئ  أقري املؤقيفني 

                                                 
 486ص 4امل تند ج (1)

 .151ص 1رايض امل ائل ج (2)
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اهلل نعخىل واسب رسولا  كلام يذكران لفظخم وكتخبتم  املهخرك والشهخًة لا  بواليت  بخسب

 .(1)وذكروا أء  ال قعيفى لالستحهخب إال  رجحخء  الذاال اليففس األقري(

 وإ ال  كالق  شخق  للتشهد ث الصالة كام يشم  األذان.

ا وىلخل الس د يي الطهخ هخئي آل بحر العلوم ث الربهخن القخ ب ييفد ذكر ك ف ت 2

ملت بخليفظر إىل وروً نلك العموقخت يستحب كلام ذكرت الشهخًنخن األذان )وبخجل

نذكر الشهخًة بخلواليت وإن مل ييفص بخستحهخب  ث خصوص املقخم إذ العموم كخف لا  

وقيف  األذان واإلىلخقت ف ستحب الشهخًة بخلواليت بعد الشهخًنني ف هام ال بقصد جلئ تهام 

ة(  ف هام لعدم الدل   وفخىلخم للدر 
(2). 

يظهر ق  هذا الكالم وقخ نقدم أن ك  ق  بيفى يع استحهخب اىلملان  قول:أ

الشهخًات ال الث يموقخم ققتضخن أن يهيفي يع استحهخب  ث التشهد أيضخم ال بيفحو 

 اجللئ ت ب  ق  بخب استحهخب العخم لك ف ت  اخلخصت.

ث رسخلت   ا وىلخل املريزا ممد نقي الشريازي وهو ث رنهت أستخذ املريزا اليفخئ يفي3

)ويستحب  60( ىلخل ث  ص1328العمل ت التي  هعت ث بغداً )ث قطهعت ا ًاب 

                                                 
 من كتاب سر اإلميان لل يد عبد الر اق املقرم.نقلت  (1)

 .3الربهان القاطع ج (2)
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الصالة يع ممد وآلا  ييفد ذكر اسم  الرشيف وإكامل الشهخًنني بخلشهخًة لعي 

 . (1)بخلواليت وإقرة املؤقيفني ث األذان وغرين( 

يمك  استفخًة وىلخل الش ش ممد حسني كخشف الغطخي ث حخش ت  يع العروة )

كون الشهخًة كون الشهخًة بخلواليت والصالة يع اليفهي وآلا  أجلاي قستحهت األذان 

 .(2) واإلىلخقت ق  العموقخت(

ان قخ ذهب إل   ق  استفخًة اجللئ ت ق  العموقخت ءظري قخ ذهب إل    أقول:

الشريازي الاهخًي  صخحب اجلواهر وذهب لالستحهخب ث األذان واالىلخقت املريزا يهد

 ث حخش ت  يع العروة.

 تكملة كالم السيد ا كيم والتعليق عليأ.

 ىلخل: )وقخ ث اجلواهر ق  أء  كام نر  غري ظخهر(

 :ويستفخً ق  ىلولا  

يدم حصول القطب وال العلب القصدي ق  ًيو  الصدو  بكذب  األول:

خقح ث أًلت الرواة وأن احتامل صدىلهب ىلخئب بحخلا  ويع ذلك فتجري ىلخيدة التس

 القول طخ كام س  ال ب خء . يدم السيف  يع القول طخ ب  حتى يع

 نقريرن ب ن األذان شعخر ل يامن أو م  لشعخئر اإليامن. الثاي:

                                                 
 .76رسالة اإلميان ال يد عبد الر اق املقرم ص  (1)

 حاشية على العروة الوثقى يف ذيل م الة فصول ايذان االقامة. (2)
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استوج  قخ ذهب إل   املجليس ث الهحخر ق  كون الشهخًة ال خل ت ق   الثالث:

 ش العالقت والشه د بوروً األخهخر األجلاي املستحهت ث األذان استيفخًام إىل شهخًة الش

اخلخصت املعتضدة بخألخهخر العخقت الدالت يع التالزم بني الشهخًات ال الث وذكر أن 

 نيفظر صخحب اجلواهر ب ن ًيو  املجليس امللبورة ال وج  لا  ظخهر.

ا ىلخل املريزا اليفخئ يفي ث وس لت اليفجخة )يستحب الصالة يع ممد وآلا  ييفد ذكر 4

بخلواليت وإقرة املؤقيفني ث األذان  اسم  الرشيف وإكامل الشهخًنني بخلشهخًة لعي 

 وغرين(.

ويموم كالق  يقتيض شمولا  للتشهد ث الصالة الس ام وإن الصالة يع  أقول:

   يعب الصالة وغريهخ.اليفهي ممد ييفد ذكر اسم

ا ىلخل الس د احلك ب ث قيفهخج الصخحلني يم   يهخرة استخذن املريزا )ونستحب 5

بخلواليت  الصالة يع ممد وآلا  ييفد ذكر اسم  الرشيف وإكامل الشهخًنني لعي 

 .(1)وإقرة املؤقيفني ث األذان وغرين( 

)بعد أن ءق  كالم الش ش ث املهسوط وكالم الصدو   وىلخل أيضخم ث قستمسك  

الفق   واستعراض  لطوائف الروايخت التي أورًهخ الصدو  وءق  كالم العالقت ث 

امليفتهى ىلخل )لك  هذا املقدار ال يميفب ق  جريخن ىلخيدة التسخقح يع نقدير متخق تهخ ث 

املوجب الحتامل  ءفسهخ ورً الشهخًة بكذب الراوي ال يميفب ق  احتامل الصد 

                                                 
 الطبعة ال ابعة. 129منهاج الصاحلني ص  (1)
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املطلوب ت كام أء  ال ب س بخإلن خن بقصد االستحهخب املطلإل ملخ ث خرب االحتجخج ا ءق  

اخلرب ا ب  ذلك ث هذن األيصخر قعدوً ق  شعخئر اإليامن ورقل إىل التش ب ف كون ق  

هذن اجلهت راجحخم رشيخم ب  ىلد يكون واجهخم لك  ال بعيفوان اجللئ ت ق  األذان وق  

ظهر وج  قخ ث الهحخر ق  أء  ال يهعد كون الشهخًة بخلواليت ق  األجلاي املستحهت ي ذلك

لألذان لشهخًة الش ش والعالقت والشه د وغريهب بوروً األخهخر طخ وأيد ذلك بخرب 

 املروي ي  احتجخج الطربي. ب  قعخويت بقخسالا

ز ذكر )وقيف  يظهر لك وج  القول بجوا ا ىلخل الش ش قرنىض آل يخسني 6

 (.1الشهخًة ال خل ت ث الصالة فضالم ي  األذان واإلىلخقت( )

)ءعب ىلد يقخل: إن روايت االحتجخج ندل يل   بصورة  ا ىلخل الس د اخلوئي 7

)أء   العموم فقد رو  الطربيس ث االحتجخج ي  القخسب ب  قعخويت ي  الصخً  

يي أقري املؤقيفني( لكيفهخ لضعف  إذا ىلخل أحدكب ال إلا  إال  اهلل ممد رسول اهلل فل ق 

 سيفدهخ غري صخحلت لالستدالل إال  بيفخيام يع ىلخيدة التسخقح وال ءقول طخ كام يرفت.

ولع  قخ ث الهحخر ق  كون الشهخًة ق  األجلاي املستحهت قستيفد إىل هذن الروايت 

 وقخ يرفت  ق  شهخًة الصدو  والش ش وغريمهخ بوروً اليفصوص الشخذة. 

ً اليفص. إذ ال شههت ث رجحخن  ى  الذي هيون اخلطب أءيفخ ث غيفهذا. ولك ق  ورو

الشهخًة ال خل ت ث ءفسهخ بعد أن كخءت الواليت ق  قتمامت الرسخلت وققوقخت اإليامن 

وق  كامل الدي  بمقتىض ىلولا  نعخىل )ال وم أكملت لكب ًييفكب( ب  ق  اخلمس التي 

هذن األيصخر ق  أجع أءحخي الشعخر وابرز بيفي يل هخ اإلسالم والس ام ىلد أصهحت ث 

                                                 

 ملقرم.، ال يد عبدالرر اق ا78سر اإلميان ص (1)
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رقوز التش ب وشعخئر قذهب الفرىلت اليفخج ت فهي إذن أقر قرغوب ف   رشيخم وراجح 

ىلطعخم ث األذان وغرين، وإن كخن اإلن خن طخ ف   بقصد اجللئ ت بديت بخ لت ونرشيعخم مرقخم 

 (.1حسهام يرفت( )

 ويستفاد من قولـأ مجلة  مور: أقول:

كون قخ أورًن الصدو  ث الفق   هي روايخت مذوفت السيفد إال   الفخن   أواًل:

أ خ ث األص  الذي ءق  ييف  الصدو  هي قسيفدة قتصلت وإن يهخرة ك  ق  الصدو  

والش ش ث املهسوط واليفهخيت شهخًة لوجوً نلك اليفصوص ووروًهخ ث األصول 

 الروائ ت.

ء  وصفهخ بخلشذوذ بمعيفى غري املعمول إن نق  م  اليتهخر نلك اليفصوص أ الثاني:

 ب  ال بمعيفى ضعف السيفد.

أو مالم للشعخئر اإليامء ت وهذا قطخبإل   يامء إبكون األذان شعرية  نقريرن  الثالث:

الفض   ب  شخذان ث روايت العل  املتقدقت وب  أيب يمري وب  سيفخن خالفخم  (2)ملصحح 

ملخ ذهب إل   الش ش جعفر كخشف الغطخي ق  أن األذان شعخر ل سالم وىلد قر  أن ىلد 

                                                 
 .260ـ  259ص 13م تند العروة الوثقى ج (1)

 .16ـ  15ـ  14ح 19أبواب ايذان واإلقامة ابب  (2)
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 (1)ذهب إىل أن األذان شعرية إيامء ت أو مالم ل يامن ألت ق  العلامي كخلشه د األول

 .(3)وصخحب الريخن (2)وال خ 

برز رقوز التش ب وقذهب أه  ب  ايتربهخ ق  أجع الشعخئر الدييف ت وأ

 .اله ت

أء  ىلد استفخً ىلطع ت رجحخن ذكر الشهخًة ال خل ت ث األذان وغرين ق   الرابع:

خالل كون الواليت ق  قتمامت الرسخلت وققوقخت اإليامن وق  كامل الدي  بمقتىض 

 أن اإلسالم بيفي يع مخس أيظمه  آيت الغدير وبمقتىض الروايخت املستف ضت ث

الواليت كام قرت اإلشخرة إىل ذلك ث  وائف الروايخت العخقت فام أبعد قخ بني قخ ذهب 

إل   املشهور ق  ىلطع ت رجحخن ذكر الشهخًة ال خل ت كام رصح بذلك املجليس وال خ  

هي ق  كام نقدم وقخ بني ق  يستعيص يل   فهب رجحخن ذكر الشهخًة ال خل ت التي 

 أصول الدي .

  

                                                 

 طبعة مؤس ة النشر اإلسالمي. 162ص  1الدروس ح (1)

 الروضة البهية يف حب  ايذان. (2)

 .151ص  1رايض امل ائل ج (3)
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 وقفة أو حماكمة مع احلكم بالبدعية

 الفص  ال خ  ا وىلفت أو مخكمت قب احلكب بخلهدي ت

بهدي ت ق  ىلصد اجللئ ت وكوء  نرشيعخم مرقخم ال يتب قب ذهخب  (1) أن قخ ىلخلا  

الش ش الطويس والعالقت احلي والشه د األول إىل أن العخق  بخليفصوص الشخذة التي 

شهد بوروًهخ الصدو  والش ش وغريمهخ ا العخق  بمضمو خ أي العم  بكون الشهخًة 

ً الت ذي  طخ بعيفوان الرجحخن العخم إذ هو ل س يمالم بمضمو خ ا العخق   جليام ال بمجر

بمضمو خ غري آثب ييفد األيالم ال الثت وقب وجوً املدرك املحتم  ك ف حيكب 

بخلهدي ت ب  ىلد قر فتو  الس د املرنىض أن املؤذن طخ كذلك ا أي كفص  ا ال يشي يل   

وائف بخستحهخب قضمون أحد نلك الط (4)والشه د األول (3)فتو  ب  براج (2)كام قرت 

التي شهد بوروًهخ الصدو  ب  ىلد نقدم استظهخر فتو  الش ش ث املهسوط بجواز 

 العم  طخ.

إن الهدي ت ال حيكب طخ أحد املجتهدي  يع ا خر بمجرً  وبعبارة  خرى:

اختالف اليفظر واالجتهخً وإال  لكخن الالزم أن حيكب املجتهدون بخلهدي ت يع بعضهب 

                                                 
 يحبا  ال يد اخلوئي.، سقريرات 260ـ  259، ص13م تند العروة الوثقى ج (1)

 الريصل ايول ـ اجلهة ايوىل ـ البم  عن الطوائف ايوىل. (2)

 طبعة قم. 241ص  3الذكرى ج (3)

 طبعة  اعة املدرسني. 90ص  1املهذب ج (4)
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   ق  الفرو  الفقه ت، و رً يدم  ون الدل   ث ءظر الهعض ث ك  قخ اختلفوا ف

أخيت ولو املشهور، ال يوجب ءفي الدل ل ت لد  الهعض ا خر واحلكب بخلهدي ت. وىلد 

قر أن الطوائف ال الث قب الشواهد العديدة ق  كالم الصدو  والش ش الطويس 

  صدور نلك وكالم الس د املرنىض واب  براج والشه د والعالقت قخ يصلح لوثو

الروايخت، وق  ثب ءفى الش ش الطويس اإلثب يم  يم  بمضمون هذن الروايخت ا أي 

ىلخل بخجللئ ت الواجهت وضعخم ث األذان ألء  قضمون نلك الطوائف ال الث التي رواهخ 

الصدو  ا ولك  خط  ن أي بخلتخطئت االجتهخًيت ق  ًون أن حيكب بخلهدي ت. ب  حكب 

ك الروايخت. وكذلك قوىلف العالقت احلي والشه د األول ب  بمعذوريت العخق  بتل

الس د املرنىض ىلد أفتى بيففي الهخس يم  يؤذن طخ بقصد اجللئ ت كام قر ث رسخلت  

املهخفخرىل خت وكذلك القخيض ب  براج ىلد أفتى بخستحهخب الشهخًة ال خل ت ث األذان 

وىلد أفتى بذلك الشه د األول وظخهرن اجللئ ت، ولك  ي ال طخ بخخفخت أي قسترسام، 

أيضخم كام قر، كام أن الش ش الطويس ث املهسوط واملحقإل وغريهب ىلد أفتوا بخستحهخب 

الشهخًة ال خل ت ث حكخيت األذان قب أن الالزم ث احلكخيت املطخبقت قب فصول األذان 

 املسمو .

يخت إىل غري ذلك ق  صيفوف الفتخو  املستيفدة إىل صيفوف ألس   وائف الروا

 الوارًة التي قر ذكرهخ. 

هذا قضخفخم إىل السرية املتقدقت ق  الصحخبت إىل الرواة ق  أصحخب األئمت  أقول:

إىل سرية الطخئفت املتصلت بخلغ هت الصغر  وسرية الدول الش ع ت والتي ىلد ًلليفخ يع 

خئر السري وجوًهخ ث املصخًر التخرخي ت املتعدًة املتسخملت يع وىلويهخ بيفحو ال يق  ي  س

املترشي ت املعتمدة ث الفرو  الفقه ت، ب  إ ب يعتمدون يع سري هي ًون هذن السرية 
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الضخربت امليفترشة ث الهلدان املتواجدة ف هخ الطخئفت الش ع ت بيفحو قتص  بخلغ هت 

 الصغر .

هذا فضالم ي  إقكخن نوظ ف الطوائف العخقت بقرائ  نقريه ت خخصت جتعلاهخ بم خبت 

الطوائف اخلخصت، فمب ك  هذا الكب ق  وجون األًلت إن مل يصلح إلثهخت اجللئ ت فهو 

صخلح ىلطعخم للمعذريت مل  يهيفي يع متخق ت هذن الوجون، فال أىل  ق  كون هذن الوجون 

رافع  وقليلت ملوضو  ىلخيدة الهدي ت، وإال كخن الالزم احلكب بهدي ت ذهب إل   

 فتخواهب بخلشهخًة ال خل ت ث األذان.املتقدقون ث املقخم ممخ قر  

 :قول إفراطي 

ثب إن األغرب ث املقخم ق  شذ وحكب بخلهدي ت ث املقخم أي ث ذكر الشهخًة ال خل ت 

ث األذان واإلىلخقت وإن مل يقصد طخ اجللئ ت ف ام إذا أال طخ قكررة قرنني كه ئت فصول 

واحلري أن حيكب يل   بخلهدي ت ث حكم  األذان واإلىلخقت أي ىلصد طخ اليفدب ت العخقت، 

هذا ألء  ا حكب بخلهدي ت بال قستيفد وال ق لان ب  يع خالف املستيفد فإء  مل يرنخب أحد 

ق  املشهور بقطع ت اليفدب كام قرت كلامهتب فكب فر  شخسب بني ًيو  املشهور 

بيفى القخئ  بقطع ت اليفدب ت العخقت الشخقلت لألذان وبني ًيو  ىلطع ت العدم، ولربام 

امللبور ىلطع  بعدم اليفدب ت العخقت يع يدم إيامء  ب هوت أًلت إقخقت أقري املؤقيفني وأن 

اإلىلرار طخ بخللسخن ال صلت لا  بخإليامن أو أن اإلىلرار بخإليامن ال صلت لا  بخإلسالم هذا. 

 وىلد يستدل للحرقت:

 الشخر .ب  خ بديت وزيخًة ث العهخًة التوىلف ت املوظفت ق    واًل:
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بحصول اإلهيخم بخجللئ ت وهو نغري لرسب األحكخم الدييف ت وذلك بسهب  ثانيا:

 نشخك  ومتخسك صورة التكرار يدوام لفصول األذاءني.

بللوم جواز الشهخًة ال خل ت ث الصالة أيضخم والالزم مميفو  فمقدم املللوم  ثالثا:

 ق لا .

 :وفيأ 

لت ق  املتقدقني للجلئ ت الوصف ت فضالم ي  قخ قر ق  متخق ت املستيفد لد  أ  واًل:

اليفدب ت العخقت ب  ىلد ذكرءخ ألت ق  املشهور حصول القطب ق  األًلت يع اليفدب ت العخقت 

ك ف ال؟ والواليت هي متخم الدي  ورشط رىض الرب بخإلسالم كدي  نوح د وقعخً 

ذان كشعخر لواليت أه  وءهوة ثب لو نعخق يفخ ي  ك  ذلك فإن اختخذ الشهخًة ال خل ت ث األ

اله ت ل س ق  األحداث ث الدي  بعد يدم ىلصد اجللئ ت وأي  إهيخم للجلئ ت قب 

نرصيح األك ر بعدم اجللئ ت ث الكتب الفقه ت وأقخ خت   اجلخه  املقرص ا لتعلب 

األحكخم ق  الكتب املعدة ملعرفت الفق  والوسخئ  امليفصوبت وأه  العلب ا فال وىلب لا  

ب لا  حسخب وإال  لللم أن ءغري يام هي يل   بحسب هتخون اجلخه  ث نعلب وال حيس

األحكخم وا رً ذلك ث ألت ق  األبواب والتكلب ث األثيفخي بذكر اهلل وقخ هو بحكم  

سخئل ث األذان ب  التكلب بخلكالم العخًي ث األثيفخي كام نقدم قكرون ال مرم وضع خم 

 ام ءح  ف   ألن الكراهت غري شخقلت.يهط  األذان واإلىلخقت فضالم ي

هي قسئلت  إن يدم اجللئ ت كام يرفت ل س ق  املسلامت القطع ت ب  ثانيا:

ث ىلولا  )وق   اجتهخًيت ىلد يرفت أء  وقر  افتخي ألت ق  القدقخي طخ حتى أن الش ش 

ً بعض األصحخب العخقلني طخ وىلد أفتى الش  ش يم  بمضمو خ مل ي ثب( يشري إىل وجو
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بعدم حرقت العم  طخ بقصد اجللئ ت وإن وصف ذلك ث اليفهخيت ب ء  خمط  وقعيفى 

التخطئت هو االختالف ث االجتهخً ال احلكب بخلهدي ت كام نوهب القخئ  امللبور وىلد 

 حرر كالم الش ش ك  ق  العالقت ث امليفتهى والشه د ث الدروس.

والشه د بوروً الروايخت ب  هذا قضخفخم إىل ايملاف الش ش والصدو  والعالقت 

ث الفق   رو  وأورً  وائف الروايخت ال الث لتلك الروايخت وإن غف  ي  ذلك 

ألت ق  قت خري املت خري  وىلد قر قفصالم أن اإلختالف ث االجتهخً ال يؤًي إىل 

ءسهت أحد االجتهخًي  إىل الهديت كام ال خيفى يع املتفق  فضالم ي  الفق   ولذلك ىلخل 

 ش ث اليفهخيت ب ن العخق  بتلك الروايخت الدالت يع اجللئ ت خمط  وهو قعيفى الش

التخطئت والتصويب ث االجتهخً ييفد االختالف ال احلكب بخلهديت كام نوهب القخئ  

امللبور وكذا نخبع  العالقت ث امليفتهى والشه د ث الدروس وىلد يرفت فتو  ب  براج 

 ث املهذب بهعض قضمو خ.

ب  لو سلميفخ التقصري ث اجتهخً ق  ذهب إىل اجللئ ت فإن ذلك ال يستللم  ثالثا:

الهديت كام هو احلخل ث سخئر املوارً واالختالفخت ث االجتهخًات الظيف ت واحلخص  أن 

الليخًة القطع ت ث الدي  هي الهديت أو قخ ل س يل   ًل   أصالم ال قخ يل   ًل   ولو 

 بحسب األءظخر األخر .

إءك يرفت ممخ نقدم ق  العديد ق  الروايخت استحهخب نكرار الشهخًة  رابعا:

ال خل ت بعدً نكرار الشهخًنني وبيفحو قفص  ييفهام غري قتداخ  كه ئت فصول األذان، 

فمب قسلم ت االستحهخب املطلإل ث األذان وغرين إلكامل وإىلرار الشهخًنني بخل خل ت ليفخ 
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صت املامثلت لفصول األذان سواي ث األذان وغرين أن ءهيفي يع استحهخب هذن الاه ئت اخلخ

ً الداللت ث نلك  ويع ك  حخل اإلىلرار بحصول اإلهيخم ق  املستشك  شخهد يع وجو

الروايخت املشخر إل هخ يع جلئ ت الشهخًة ال خل ت ءدبخم ث األذان ألن املفرون أ خ ندل 

ل اإلهيخم فل س ذلك إال  يع ه ئت ممخثلت لاه ئت فصول األذان واملفرون ث حصو

 ل يامي لألذان فتدبر ا وىلد أرشءخ إىل هذن الداللت سخبقخم فراجب.

 وأقخ للوم اجلواز للشهخًة ال خل ت ث الصالة أيضخم فف  : خامسا:

يدم قعلوق ت اءتفخي ذلك فقد ذهب إل   أخيت ق  هذن األيصخر كام أشخر   لف:

ستدل لا  بام ورً ث التشهد بطر  قعتربة ق  إىل هذا القول ث املستمسك ويمك  أن ي

اختالف الص ل امليفدوبت ف   املتضميفت للتشهد بخلعديد ق  األقور االيتقخًيت احلقت ممخ 

يستشف قيف  ءدب التشهد بخألصول اإليتقخًيت احلقت، ويدل ي  قرشوي ت ذكرهخ ث 

يشي أىلول ث  التشهد، العموم ث ))روايت بكر ب  حه ب. ىلخل: ىللت أليب جعفر: أي

 (.1التشهد والقيفوت، ىلخل: ب حس  قخ يلمت فإء  لو كخن قوىلتخم لاهلك اليفخس()

وىلد نقدقت روايت الفق  الرضوي املتضميفت لذلك ث التشهد، وكذا يستشف ممخ 

ث بعض ك ف خن  التي يؤنى طخ بعد نكهرية  ورً ث ًيخي التوج  ق  ذكر آل ممد 

ل بام ورً ق  جواز الصالة يع اليفهي وآلا  ث الصالة اإلحرام وايضخم يمك  أن يستد

ذكر اهلل ف يفدرج  وكذا يستدل بعموم قخ ورً ق  أن ذكرهب  فإن ف   ذكرهب 

ف   ف سوغ ث الصالة وال ريب ث اإلءدراج بعد كون إقخقتهب وواليتهب فع  اهلل نعخىل 

 ا  .وجعلا  كخلرسخلت فهي وجهت اهلل وشطرن ووجه  ويلب ءصه  لرص

                                                 

 .3، 1ح 5أبواب التشهد الباب  (1)
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يدم للوم ذلك ح ث إن الصالة يميفب ف هخ ق  التكلب بغري ذكر اهلل نعخىل أو  باء:

 ىلراية األذان والس ام الكالم احلإل ف  .

 بوروً الروايخت ث األذاءني التي نقدم إقكخن ايتهخرهخ ف هام ًون الصالة.  ج:

تد ث اإلىلخقت، وأقخ القول بخلكراهت: فقد يستدل لا  بخلكراهت للتكلب ث األذان ويش

 ف كون قكروهخم وإن كخن راجحخم ذانخم.

كلام ذكر ا  إءك يرفت ق  صح ح زرارة الوارً ث الصالة يع اليفهي  وفيأ:

وإن كخن ث األذان ا ًاللت  يع اءرصاف الكراهت ي  الكالم احلإل الذي هو ق  

تحهخت قستحهخت الشهخًة ال خء ت، وك  ق  الصلوات والشهخًة ال خل ت ق  املس

 املشخصت املفرًة للشهخًة ال خء ت.

نعل قخم يع قت  العروة أن الشهخًة ال خل ت  ىلخل الس د يهد األيع السهلواري 

 ل ست بجل
 
ا )لعدم التعرن لاهخ ث اليفصوص الوارًة ث ك ف ت األذان واإلىلخقت ولك  ي

الظخهر أء  لوجوً املخءب ال لعدم املقتيض، ويكفي ث أص  الرجحخن ألت ق  األخهخر 

ا ثب ذكر خرب االحتجخج وخرب أ ب أول اخللقت ءون ب سامئهب بخلشهخًات ال الث 

خت أذكخر الوضوي اخلخصت الشهخًات ال الث والروايت الوارًة ث الضوي أن ق  قستحه

وأشخر إىل غريهخ ق  األخهخر ا إىل غري ذلك ق  األخهخر التي يقف يل هخ املتتهب الوارًة 

ث املوارً املتفرىلت التي يستفخً ق   مويهخ نالزم نرشيب الشهخًات ال الثت ا قب 

  ث األذان وهذا استظهخر أب ق  األسخ ني ا كخلشه د والش ش والعالقت ا رجحخء

املقدار يكفي بعد التسخقح ث أًلت السيف  وهب يتسخمون ث احلكب بخالستحهخب ا ث 
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ألت ق  املوارً ا ب ىل  ىلل   ق  ذلك كام ال خيفى وىلد صخرت الشهخًة بخلواليت ث 

األذان واإلىلخقت ق  شعخر اإلقخق ت خلفخم ي  سلف ق  العلامي و ريإل االحت خط اإلن خن 

.طخ رج  خيم

 مجلة  مور: ويستفاد من قولـأ 

ً رجحخن نالزم الشهخًات ال الث قطلقخم ولو  األول: إن ق   مو  الطوائف يستفخ

 ث األذان.

استظهخرن ق  كالم الش ش والعالقت والشه د افتخئهب برجحخن الشهخًة  الثاني:

ث الطوائف  ال خل ت ث األذان وىلد قر ث الفص  األول وث اجلهت األوىل ييفد الهحث

 ال الث ذكر الشواهد لاهذا االستظهخر ق  كالقهب.

إشخرن  إىل ىلخيدة التسخقح ث أًلت السيف  وأن ًيدن املشهور يع إجرائهخ  الثالث:

 ث روايخت أضعف صدورام بخلق خس إىل الروايخت املتظخفرة ث املقخم املديى ضعفهخ. 

ة ث فص  استحهخب الصالة يع وذكر الس د ال لًي ث العروة ث نعق هخت الصال

اليفهي ح  ام ذكر أو ق  ذكر ييفدن ولو كخن ث الصالة وث أثيفخي القراية ب  األحوط يدم 

 نركهخ لفتو  أخيت ق  العلامي بوجوطخ.

: إذا أراً أن يصي يع األءه خي، أوالم يصي يع  اليفهي وآلا  ثب 7وىلخل ث قس لت 

الصخً  بعض  اهلل  امر ىلخل: ذكرت ييفد أيب يهديل هب ففي اخلرب ي  قعخويت ب  ي

: إذا ذكر أحد ق  األءه خي ف بدي بخلصالة يع ممد  األءه خي فصل ت يل   فقخل 

 وآلا  ثب يل  .
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ويظهر ق  كالق  أن ذكر اليفهي وآلا  ييفدرج ث أذكخر الصالة وق  ثب ال  أقول:

يامءب ق  الصالة يع اليفهي وآلا  ث ك  األحوال حتى ث حخل الصالة . ثب ال خيفى أن 

 ف   نقديب للصالة يع ا ل ىله  الصالة يع األءه خي فتدبر.

ع س د الشهداي أرواحيفخ يربام يقخل بجواز الهكخي  :43وقال أيضًا يف العروة مسألة 

فدان ث حخل الصالة وهو قشك . ويلإل يع هذن املس لت ألت ق  أيالم العرص 

 وقيفهب:

ا الس د اخلوئي: أظهرن اجلواز ف ام إذا ىلصد ب  التقرب إىل اهلل واألحوط ن خرين 1

 إىل خخرج الصالة.

ل املتقرب طخ إل   سهحخء  فخألىلرب ا امل ال : األظهر أء  ق  أفض  األيام2

 جوازن.

ا القمي: إذا كخن بقصد التقرب إىل اهلل ومل يك  قخح خم لصورة الصالة فال إشكخل 3

 ف  .

ا الشخهروًي: الظخهر أء  ال ييفهغي اإلشكخل ف   إذا كخن لرجحخء  رشيخم وأء  ق  4

ج  الرمح ت وغريهخ ق  أفض  القربخت، ءعب األحوط الملك إذا كخن الهكخي يل هب ق  أ

األقور الغري ًييف ت ومل يك  قخح خم السب الصالة كام إن قيفب املوجهت للمحو املذكور ال 

 يعخىلد بام أال ب  قطلقخم وإن مل يك  ي  نعمد واخت خر.

 ا آل يخسني: ال ييفهغي اإلشكخل ب  هو ق  أفض  الطخيخت.5
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 ا اجلواهري: واألىلو  اجلواز.6

ييفهغي اإلشكخل ألء  ق  أفض  القربخت فال نشملا  األخهخر ا كخشف الغطخي: ال 7

 اليفخه ت.

 ا اليفخئ يفي: الظخهر أء  ممخ ال ييفهغي اإلشكخل ف  .8

والوج  ث بيفخئهب يع جواز الهكخي يع س د الشهداي حخل الصالة هو كون أقول: 

ا أو يهخًة هلل نعخىل ح ث أن ذكرهب ذكر هلل نعخىل سواي كخن الذكر احلخ ذكرهب 

القوا هذا وىلد أب املحقإل املتتهب الس د يهد الرزا  املقرم ث رسخلت  رس اإليامن قخ 

يقرب ق  قخئت فتو  لعلامي ق  يهد املجلس ني إىل يوقيفخ هذا وهذا يعطي قعيفى التسخمل 

 الفقهي ييفد يلامئيفخ ث االستحهخب العخم للشهخًة ال خل ت.
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 اجلهة الثانية

 ة اخلاصةالندبي روايات بيان

وافملا  هذا الوج  ي  الوج  األول أن ث االول كخن الهحث هو ي  جلئ ت 

الشهخًة ال خل ت ث فصول األذان يع حذو بق ت الفصول، أي نكون الشهخًة ال خل ت 

وجوطخ وضع خم ث األذان أي ًخ لت ث صحت  وممخ البد قيفهخ ث صحت األذان، بخالف 

ث الصحت وإءام هو ب خن املشخصخت املفرًة الدخ لت ث الوج  ال خ  فإء  غري ًخ   

كامل قخه ت األذان الوارًة بخخلصوص ف  ، كام هو احلخل ث اجللي اليفديب بخألقر اخلخص 

ث ك  قركب. كام أن الوج  ال خ  يغخير الوج  ال خلث وهو اليفدب ت العخقت إثهخنخم وثهونخم 

أقرام خخصخم وارًام ث قخه ت املركب، وأقخ األقر  فإن األقر بخليفدب ت اخلخصت البد أن يكون

ث اليفدب العخم فال يكون خخصخم ب  يخقخم شخقالم ملخه خت قتعدًة وملوارً ك رية. وق  

ثب ىلد يقخل ث األقر العخم بخحت خج  إىل ققدقت وضم مت نهني قرشوي ت ضم  إىل املخه ت 

صت، وهذا بخالف األقر اخلخص اخلخصت ءظرام لكون املخه خت ذات وحدة ارنهخ  ت خخ

بخلفع  اليفديب فإء  ال حيتخج إىل نلك املقدقت لوروًن بخخلصوص ف هخ، كام أن اجللي 

اليفديب اخلخص ًخ   ث كامل املخه ت ق  ح ث هي هي أي بعيفوا خ الذاال اخلخص طخ 

 لس وأقخ اليفدب العخم فهو ًخ   ث كامل املخه ت بعيفوان يخم كعيفوان أن األذان ذكر و

 وءحو ذلك.
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 الطوائف الروائية اخلاصة 

وىلد نقدم ألت وافرة قيفهخ وهي الطخئفت السخًست ق  الفص  األول له خن الوج  

ث الصالة  األول وىلد كخءت يع ألس  قتعدًة ءظري قخ ورً ق  نسم تهب 

كصح حت احللهي وغريهخ ممخ ًل يع أن ذكر أسامئهب قب وصفهب بخإلقخقت هو ق  

ذكخر الصالن ت اخلخصت وىلد نقدم فتو  العالقت والصدو  واملف د والطويس األ

واليفراىلي واألرًب ي وغريهب طخ وكذلك ث التشهد وصالة التشهد والتسل ب وًيخي 

التوج  وخطهت اجلمعت املتضميفت لذكر أسامئهب قب كو خ جلي الصالة، ح ث ىلد قر 

وهو اجللئ ت بيفحو الوجوب الوضعي وإن نقريب ًاللتهخ بيفحو ييفطهإل قب الوج  األول 

مل يك  قفخًهخ ذلك ابتدايام قطخبقت إال  أء  بقرائ  قيفضمت نتكون الداللت اإللتلاق ت لاهخ 

ت الصيفخي ت وهي نقريب الداللت املطخبق ت العخقت ونيفليلاهخ يع قفخً كوإىل هذن الفذل

قولا  ))لوال نسخمل الداللت االلتلاق ت اخلخصت اشخر صخحب اجلواهر ث املقخم ب

االصحخب القك  ًيو  اجللئ ت بيفخيام يع صالح ت العموم املرشوي ت اخلصوص 

ويع نقدير غض اليفظر ي  نلك الفذلكت والتقرير املتقدم فداللتهخ  (1)واالقر سه ((

املطخبق ت اإلبتدائ ت هو كون الشهخًة ال خل ت ق  األذكخر اخلخصت بخلصالة ونوابعهخ وىلد 

ذلك قفصالم ق  أن قفخًهخ املطخبقي هو اليفدب ت اخلخصت أي اجللي اليفديب الذي قر ب خن 

هو رشط ث الكامل بخالف اجللي الوجويب الوضعي فخء  رشط ث صحت املركب وان 

 كخن املركب برقت  قستحهخم فالحظ.

                                                 

 .87ـ  86 /9اجلواهر ج (1)
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 اجلهة الثالثة

 عناوين الطوائف الروائية العامة

لسخ خ املطخبقي ابتدايام ييفطهإل يع الوج  وهي ألت ق  الطوائف العديدة التي 

ال خلث وهو اليفدب ت العخقت إال  أء  بضم مت ألت ق  القرائ  ن نلف ًاللتهخ يع اليفدب ت 

اخلخصت. ب  ىلد قر ث الفص  السخبإل نقريب ًاللتهخ ث ألت ق  القرائ  يع الوج  

املقخم قب غض اليفظر ي  األول وهي اجللئ ت بيفحو الوجوب الوضعي إال  أن الكالم ث 

ذلك التقريب املتقدم وقالحظت س خ  آخر للقرائ  لتقريب اليفدب ت اخلخصت وأهب نلك 

ل  القرائ  يمدة هي ان هذن الطوائف املستف ضت ب  املتوانرة قعيفى ث  مويهخ نرك 

ونصب ث ب خن ان لالىلرار بخلشهخًة والتشهد حق قت رشي ت هي  مو  الشهخًات 

 ءت، ف عم  االستعامل الرشيي يل  .ال الث ققمل

ً ءهذام ق  قتون هذن الطوائف، وءذكر ث   خهتخ نلك القرائ  اخلخصت  وث الهدي ءرس

امليفضمت ثب ءيفتهي إىل نلخ ص الداللت قب العلب ب  خ قتوانرة سيفدام وًاللت فخلتوىلف ث 

 صدورهخ ًاللتهخ اإلأخل ت يع رجحخن االىلملان للشهخًات ال الث أو التوىلف ث

 املستف ض املتوانر ءخيشي ق  يدم التتهب ويدم الت ق  والتدبر حق .
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 الطائفة األوىل

 ندبية اقتران الشهادات الثالث

وهي الدالت بخلرصاحت يع استحهخب التالزم والتقخرن بني الشهخًات ال الث 

استحهخب قطلقخم والغريب ق  ألت ق  األيالم أ ب اكتفوا بروايت اإلحتجخج ث 

التقخرن ومل يذكروا اجلب  الغفري ق  الروايخت األخر  الدالت يع ءفس املضمون وبيفحو 

 أرصح.

: ق  ىلخل ))ال إلا  إال  روي ي  اب  يه خس )ىلخل: ىلخل رسول اهلل  األوىل:

اهلل( نفتحت لا  أبواب السامي، وق  نالهخ با ))ممد رسول اهلل(( هتل  وج  احلإل 

ذلك وق  نالهخ با ))يي وا اهلل(( غفر اهلل لا  ذءوب  ولو كخءت سهحخء  واستهرش ب

 .(1)بعدً ىلطر املطر(

وهذن الروايت وإن كخءت قرسلت إال  أن قدلولاهخ ث بخلل األمه ت ح ث أن الراوي 

اهلل ب  يهخس ويع نقدير متخق ت السيفد ولو  لاهذن الروايت هو الاهخشمي الصحخيب يهد

ب الروايت األخر  املسيفدة ي  يهد اهلل ب  يهخس أيضخم والتي بخإلءجهخر والتعخضد ق

رواهخ فرات الكوث ث نفسرين والتي نقدقت ث الطخئفت الرابعت ق  الفص  األول 

ح ث نضميفت نقخرن الشهخًات ال الث ث ءداي امللك املقخرن ألذان وإىلخقت جربائ   

الروايت ولو بام صدر ي  أه   ث ل لت املعراج فعع نقدير نعخضد هذن لصالة اليفهي 

 اله ت ق  ءدب ت نقخرن الشهخًات ال الث.

                                                 

 .318ص  38، البمار ج93الريضائل البن شاذان ص  (1)
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 تنبيه

هذن الروايت ًالت يع أن احلث اليفهوي يع نقخرن الشهخًات ال الث كخن ث الصدر 

 األول إيعخزام إىل ذكر الشهخًة ال خل ت وفتحخم لهخب اليفداي طخ ث األذان.

ىلخل: ))قخ اجتمب ث  لس ىلوم مل   اهلل قوثقت أيب بصري ي  أيب يهد الثانية:

 يذكروا اهلل ومل يذكروءخ إال  كخن ذلك املجلس حرسة يل هب يوم الق خقت((.

: ))إن ذكرءخ ق  ذكر اهلل وذكر يدوءخ ق  ذكر  ثب ىلخل: ىلخل أبو جعفر 

 .(1)الش طخن((

اهلل ث ك   لس ب  ىلرء   وث هذن املوثقت مل يقرص يع التحريض يع ذكر

فال نيفتفي احلرسة يوم الق خقت إال  بخىلملان الذكري  وث هذا حتريض أك د  لذكرهب

يع االىلملان ث الشهخًات ال الث واحلث الهخلل يع ذلك وث هذا اليفمو ق  لسخن 

 األقر بخالىلملان فتح لهخب االىلملان ث األذان أيضخم وًفعهب ملامرست  ف  .

ىلخل: ))ىلخل  اهلل التم مي ي  الرضخ ي  آبخئ  ي  يي  رو  يهد الثالثة:

ق  كخن آخر كالق  الصالة يي  ويع يي  ًخ  اجليفت(( رسول اهلل 
(2). 

                                                 
 .1ح 36الوسائل أبواب الذكر ابب  (1)

 .1ح 38الوسائل أبواب الذكر ابب  (2)
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، ىلخل: ًخلت يع أيب احلس  رو  يهداهلل ب  يهداهلل الدهقخن الرابعة:

؟ فقلت: كلام ذكر اسب َوَذَكَر اْسَم َرّبِه َفَصَّل ، فقخل ا: ))قخ قعيفى ىلولا  الرضخ

هذا شططخ؟ فقلت: جعلت فداك، وك ف  رب  ىلخم فصع، فقخل ا: لقد كل ف اهلل 

 .(1)هو؟ فقخل: كلام ذكر اسب رب  صع يع ممد وآلا ((

 وًاللت هذن الروايت نشري إىل أن ا يت نريد استحهخب اىلملان ذكرن   بذكرهب 

 وأن نرشيب استحهخب االىلملان نرشيب ىلرآ .

إَِلْيِه َيْصَعُد اْلَكلُِم رو  يي ب  إبراه ب ث نفسرين وث ذي  نفسري آيت  اخلامسة:

ُْ الّصالُِح َيْرَفُعهُ  أء  ىلخل:  ق  سورة فخ ر ي  اإلقخم الصخً   الّطّيُب َواْلَعَم

))الكلب الط ب ىلول املؤق : )ال إلا  إال  اهلل ممد رسول اهلل يي وا اهلل وخل فت رسول 

هلل(( ( وىلخل: ))والعم  الصخلح االيتقخً بخلقلب أن هذا هو احلإل ق  ييفد اهلل ال شك ا

 .ي  يي ب  قوسى الرضخ (3). ورواهخ ث نفسري العسكري(2)ف   ق  رب العخملني((

وث هذن الروايت حتديد الكلب الط ب وأء  يتقوم بخىلملان الشهخًات ال الث وان 

 ال خل ت ال نصعد إل   يقخل وإن كخءت ث األذان واإلىلخقت.الشهخًنني ق  ًون الشهخًة 

اهلل ب  ممد ي  يامرة ب  زيد  رو  الطربي ث ًالئ  اإلقخقت ي  يهد السادسة:

ىلخل: ىللت أليب احلس  أنقدر أن نصعد إىل السامي حتى ن ال بيشي ل س ث األرن حتى 

رجب وقع   ري ق  ذهب ث  ءعلب ذلك فخرنفب ث الاهواي وأءخ أءظر إل   حتى غخب ثب

                                                 
 .1ح 41الوسائل أبواب الذكر ابب  (1)

 .208ص  2سري ن القمي ح (2)

 .328سري ن اإلمام الع كري ص  (3)
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أذء  أشيفقت ق  ذهب وث قيفقخرن ًرة وهو يقول ال إلا  إال  اهلل ممد رسول اهلل يي وا 

 .(1)اهلل فقخل: هذا  ري ق    ور اجليفت ثب س ه  فرجب(

وهي ًالت يع أن اىلملان الشهخًات ال الث ق  األوراً واألذكخر التي هي ق  

 كيفوز اجليفت.

قخ روان الفض  ب  شخذان ث كتخب  الفضخئ  بإسيفخً يرفع  الب  قسعوً  السابعة:

: ))ملخ أرسي يب  إىل السامي ىلخل ا جربائ  : ىلد أقرت أء  ىلخل: ىلخل رسول اهلل 

بعرن اجليفت واليفخر يل ك فرأيت اجليفت وقخ ف هخ ق  اليفع ب ورأيت اليفخر وقخ ف هخ ق  

 ك  بخب قيفهخ أربب كلامت ك  كلمت ف هخ خري يذاب أل ب واجليفت لاهخ ثامء ت أبواب يع

ق  الدء خ وق  ف هخ مل  يعرفهخ ويعم  طخ... فعع الهخب األول قكتوب ال إلا  إال  اهلل 

كتخبت الشهخًات ال الث يع ك   ممد رسول اهلل لك  يشي ح لت...(( ثب ذكر 

ث ضم   ىلخل بخب ق  األبواب ال امء ت والكلامت واحلكب األربب يع ك  بخب و

ذلك: ))ويع الهخب اخلخقس قكتوب ال إلا  إال  اهلل ممد رسول يي وا اهلل فم  أراً 

أن ال ُيشتب وق  أراً أن ال يذل وق  أراً أن ال ُيظلب وال يظلب وق  أراً أن يستمسك 

بخلعروة الوثقى ث الدء خ وا خرة فل ق  ال إلا  إال  اهلل ممد رسول اهلل يي وا 

 احلديث. (2)...((اهلل

                                                 

 .218دالئل اإلمامة للطربي ص  (1)

 .153فضائل ابن شاذان ص  (2)
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ث كتخب الفضخئ  الب  شخذان رو  ي  سل امن ب  قهران األيمش ىلخل  الثامنة:

ىلخل:  اهلل ب  يهخس ىلخل حدثيفخ رسول اهلل  حدثيفخ جخبر ي   خهد ىلخل حدثيفخ يهد

))ملخ يرج يب إىل السامي رأيت يع بخب اجليفت ال إلا  إال  اهلل ممد رسول اهلل يي وا اهلل 

س  واحلسني سهطخ رسول اهلل وفخ مت اللهراي صفوة اهلل ويع ءخكرهب وبخغضهب واحل

 احلديث. (1)لعيفت اهلل...((

.( 2)ورو  الصدو  هذن الروايت ث اخلصخل  قسيفدةم

اهلل ب  يهخس وهو الاهخشمي الصحخيب وهي قسيفدة  وهذن الروايت ثخل ت ي  يهد

اشتم  يع بعض العخقت كام هو إال  أء  بإسيفخً ي  الفض  ب  شخذان إل   والسيفد وإن 

اًيى لالحتجخج ألن املضمون يع خالف قراقهب وهذن الروايت ي  اب  يهخس قب 

الروايت السخبقت ييف  يعلز أن اىلملان الشهخًات ال الث حرن يل هخ اليفهي ث يدة 

لاهب قوا   لدفب املسلمني يع االيت خً يل هخ كلام ذكروا الشهخًنني، وهو بدورن ًفب 

 لذكرهخ ث األذان وجعلاهخ شعخرام لاهب ث ك  املوا   والشعخئر العهخًيت الرشيفت.

وث ن وي  ا يخت الظخهرة رو  الكل يفي بإسيفخًن ي  قوالءخ يي ب   التاسعة:

احلسني ي  أب   احلسني ي  أب   أقري املؤقيفني )صلوات اهلل يل هب( ث حديث ىلخل: 

... ق  ىلخل ال إلا  إال  اهلل بإخالص فهو بريي  ))ولقد سمعت حه هي رسول اهلل 

إِّن  ئخم ًخ  اجليفت ثب نال هذن ا يت ق  الرشك وق  خرج ق  الدء خ ال يرشك بخهلل ش

َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن ذلَِك  ب  اهلل الَ َيْغِفُر َأن ُيْشَ وهب ش عتك ومهوك يخ يي... وإ  

                                                 
 .83الريضائل البن شاذان ص  (1)

 .334ـ 323ص  1اخلصال ج (2)
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 (1)ل خرجون ق  ىلهورهب وهب يقولون ال إلا  إال  اهلل ممد رسول اهلل يي وا اهلل...((

 احلديث.

كلمت التوح د واإلخالص هي اىلملان  وهذا احلديث الرشيف يدل يع أن

الشهخًات ال الث وهذا املفخً حكوقت نفسرييت يع كخفت املوارً التي يرً ف هخ األقر 

 الترشيعي بقراية كلمت اإلخالص.

ورو  الصدو  ث التوح د وي ون أخهخر الرضخ وثواب األيامل وقعخ  األخهخر 

لصوث ي  يوسف ب  يق   ي  ي  اب  املتوك  ي  األسدي ي  ممد ب  احلسني ا

ء سخبور وأراً أن خيرج قيفهخ  إسحخ  ب  راهوي  ىلخل: ملخ واىف أبو احلس  الرضخ 

إىل امل قون اجتمب يل   أصحخب احلديث فقخلوا لا : يخ ب  رسول اهلل نرح  ييفخ وال 

حتدثيفخ بحديث فيفستف دن قيفك ا وكخن ىلد ىلعد ث العامريت ا ف  لب رأس  وىلخل: سمعت 

قوسى ب  جعفر يقول سمعت أيب جعفر ب  ممد يقول: سمعت أيب ممد ب  يي  أيب

ب  أيب  يقول: سمعت أيب يي ب  احلسني يقول: سمعت أيب احلسني ب  يي

يقول: سمعت جربئ   يقول: سمعت اهلل  يقول: سمعت رسول اهلل   خلب

ج   جاللا  يقول: ال إلا  إال  اهلل حصيفي فم  ًخ  حصيفي أق  يذايب. ]ىلخل : فلام 

ت الراحلت ءخًاءخ: برشو هخ وأءخ ق  رشو هخ( قر 
(2). 

                                                 

 .147أتويل اآلايت الظاهرة ص  (1)

 .371ـ 370. معاين ايخبار ص 2ج 135. عيون أخبار الرضا ص 6. ثواب ايعمال ص25التوحيد ص  (2)
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وىلريب قيف  قخ روان الصدو  بسيفد قتص  ث كتخب ي ون أخهخر الرضخ ي  يي 

 ب  قوسى الرضخ ي  أب  .

قخ روان الفض  ب  شخذان أيضخم ث الفضخئ  بخسيفخًن ي  اب  قسعوً  ة:العاشر

ملخ خلإل اهلل نعخىل اًم... فرفب راس  فرأ  ث العرن قكتوبخم  ىلخل: ىلخل رسول اهلل 

ءهي الرمحت ويي أقري املؤقيفني قق ب احلجت  يل   ال إلا  إال  اهلل ممد رسول اهلل 

 احلديث. (1)ف م  يرف...(

 ب  قسعوً ق  الصحخبت يروي ءدب ت االىلملان ب يف  الشهخًات ال الث ممخ اهلل ويهد

 يعلز نقخًم السرية قيفذ زق  رسول اهلل.

ي  أب    اهلل الرقخ  ي  يي ب  قوسى مسيفت )الاه  ب ب  يهد ا ادية عشرة:

َِ ث ىلولا  نعخىل:  ممد ب  يي ب  احلسني   َعَلْيَهافِْطَرَت اهللِ اّلتِي َفَطَر النّا

 .(2)ىلخل: هو ال إلا  إال  اهلل ممد رسول اهلل يي أقري املؤقيفني وا اهلل إىل هخهيفخ التوح د((

وهذن الروايت ءص يع كون اإلىلرار بخلتوح د هو  مو  اإلىلرار بخألقور ال الثت 

ال بحسب الظخهر  سواي بخلقلب أو الترصيح طخ بخللسخن فإىل ذلك حد  التوح د

 ب  بحسب واىلب اإليامن الذي يقر ب  ويتشهد ب .ل سالم 

                                                 

 البن شاذان. 152الريضائل ص (1)

 ذيل سورة الروم. 2سري ن القمي ج (2)
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ي  جربئ   ي  ق كخئ   ي  إرساف   ي   ي  يي ب  أيب  خلب ي  اليفهي 

)واليت يي ب  أيب  خلب حصيفي فم  ًخ  حصيفي  اللوح ي  القلب ىلخل: يقول اهلل 

 أق  ق  يذايب(.

حصيفخم  وق  ثب جع  الصدو  ث قعخ  األخهخر أن قعيفى كون كلمت اإلخالص

 هو اىلملان الشهخًات ال الث.

والروايخت الوارًة ث أن واليتهب هي احلص  وهي الرشط ث كلمت  أقول:

اإلخالص وث كو خ حصيفخم وأقخءخم ق  العذاب ىلد ورًت بك رة ث الروايخت ممخ يقيض 

يامن ونرنب األقخن اىلملا خ حلصول اإلخالص وحتقإل اإلبتالزم الشهخًات ال الث و

ة ق  اليفريان وال ريب أن إن خن الشهخًة بخلتوح د بيفحو اإلخالص هو ق  أرفب واليفجخ

ك ف خهتخ ب  هو اليفحو الصح ح املتعني إذ العهخًة اخلخلصت هي العهخًة الصح حت 

ف قتيض ذلك إن اىلملان الشهخًة ال خل ت بخلشهخًنني هي ق  رشائو صحتهخ يهخًة وإن 

ر بظخهر اإلسالم ف ظهر أن هذا اللسخن املتكخثرة مل نك  ق  رشائو الشهخًنني ث اإلىلرا

يمك  نقريه  يع الوج  األول وهو اجللئ ت ث األذان فضالم ي  الوج   (1)ف   الروايخت

 ال خ  وال خلث.

ستدرك ي  رج  ىلخل لعي ب  قخ روان صخحب كتخب امل الثانية عشرة:

خ إذا وىلفيفخ بعرفخت وبميفى ذكرءخ اهلل و دءخن وصل يفخ  احلسني يخ ب  رسول اهلل إء 

                                                 
، بشــارة املصــطريى لعماد الدين 235ص  41اجمللس  . أما. الصــدوق25جملس  588أما. الشــيا الطوســي ص  (1)

 هـ.553واملتويف بعد سنة  269الطربي ص 
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يع ممد وآلا  الط هني وذكرءخ آبخيءخ أيضخم بمآثرهب وقيفخىلههب ورشيف أياملاهب ءريد 

أوال أءهئكب بام هو أبلل ث ىلضخي  بذلك ىلضخي حقوىلهب فقخل يي ب  احلسني 

ًوا يع أءفسكب احلقو  ق  ذلك ىلخلوا بع يخ ب  رسول  اهلل ىلخل أفض  ق  ذلك أن جتد 

ذكر نوح د اهلل والشهخًة ب  وذكر ممد رسول اهلل ]والشهخًة لا   ب ء  س د املرسلني و 

]ذكر  يي وا اهلل والشهخًة لا  ب ء  س د الوص ني وذكر األئمت الطخهري  ق  آل ممد 

 احلديث. (1)الط هني ب  ب يهخً اهلل املخلصني...(

هؤالي  قخ روان القخسب ب  قعخويت ىلخل: ىللت أليب يهد اهلل  ثالثة عشرة:ال

يروون حدي خم ث قعراجهب أء  ملخ أرسي برسول اهلل رأ  يع العر  قكتوبخم ال إلا  إال  

وا ك  يشي حتى هذا،  اهلل ممد رسول اهلل أبو بكر الصديإل، فقخل: ))سهحخن اهلل غري 

 نعخىل كتب األقور ال الثت ملخ خلإل كالم ق  العر  ثب ذكر أن اهللىللت: ءعب. ىلخل 

واملخي والكريس واللوح وإرساف   وجربائ   والساموات واألرضني واجلهخل والشمس 

فإذا ىلخل أحدكب ال إلا  إال  اهلل ممد رسول اهلل فل ق  يي  أقري  والقمر ثب ىلخل 

 .(2)((املؤقيفني 

ن األقر بدوام اىلملان الشهخًنني بخإلىلرار ال خيفى أن الروايت ًالت يع أ أقول:

بخل خل ت قتفر  يع الشعخر التكوييفي الذي كته  اهلل يع اخللقت، ويدل يع أن الروايخت 

التي ث بخب املعخرف وروايخت املعراج وغريهخ ممخ ذكر ف   القرن ب يفهخ هو إخهخر، املراً 

                                                 
 .41ص  10م تدرك الوسائل ج (1)

 ، طبعة طهران.230، ص1االحتجاج ج (2)
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الصطالح نسمى حكوقت نفسرييت ب  إءشخي األقر بخنهخ  هذن السيفت اإللاه ت وهي ث ا

 لتلك الروايخت وىلرييفت يخقت يل هخ.

عة عشـــرة:  ملخ  قخ روان ألت ق  مدثي العخقت ي  اليفهي الراب ىلخل:  ء   أ

صفوال ق   سول اهلل  سخبإل العر  قكتوبخم ال إلااااا  إال  اهلل ممد ر أرسي يب رأيت ث 

 .(1)خلقي أيدن  بعي وءرصن  ب ((

ث نتمت إحقخ  احلإل ي  يرشة ق  قصخًر العخقت  وىلد روان الس د املرييش 

وقيفهب املتقي  قشإل ث نرأت اإلقخم يي ً (2)قيفهب احلخفظ ب  يسخكر ث نخريش

وغريهب فالحظ وألت قيفهب رووهخ ق   ريإل الطربا  ي   (3)الاهيفدي ث كيفل العامل

ان الراويخن ق  الصحخبت ومهخ يرويخن أيب احلمراي خخًم الرسول وأءس ب  قخلك وهذ

 حهخب اىلملان ال خل ت بخلشهخًنني.است

شرة: سة ع صخًر العخقت  (4)قخ روان ث إحقخ  احلإل اخلام ضخم ي  مخست ق  ق أي

ىلخل: ))قكتوب يع بخب اجليفت ال إلاااا  إال  اهلل  اهلل ي  الرسول  ي  جخبر ب  يهد

 ((.ممد رسول اهلل أيدن  بعي 

                                                 
 .490ـ 468ص  16ملمقات إحقاق احلق ج  (1)

 .353ص  2اتريا دمشق ج (2)

 طبعة حيدر آابد. 220ص  12كنز العمال ج  (3)

 .493ـ 491ص  16مقات إحقاق احلق جمل (4)
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سخكر ث نخرخي وىلد روان  ضخم ي  احلخفظ ب  ي واب   يي  ث نرأت اإلقخم (1)أي

، وأخرج  الس و ي ث الدر (3)واملتقي الاااااهيفدي ث كيفل العامل (2)حجر ث لسخن امل لان

 امليف ور ث سورة اإلرساي ي  ب  يدي واب  يسخكر.

قدم فهذا جخبر ق  الصاااحخبت يروي ءدب ت اىلملان الشاااهخًات ال الث ممخ ييفه  ب

 السرية.

ث مت ل الصحخبت ث  (4)قخ رو  ب  حجر العسقال  ث اإلصخبت السادسة عشرة:

نرأت )كدير الضهي( بعدقخ ذكر لا  ألت ق  الروايخت ث املسخء د ىلخل: وىلخل الهخخري 

ث الضاااعفخي )كدير الضاااهي( رو  ييف  أبو إساااحخ  ورو  ييف  سااام ك ب  سااالمت 

وضااعف  ملخ روان قغرية ب  ققتب ي  السااامك ب  ساالمت ىلخل: ًخلت يع كدير الضااهي 

صي وهو يقول صي يع اليفهي والويص فقلت: واهلل ال أيوًك أبدام فوجدن  ي : اللهب 

 ىلخل ب  أيب حخنب: س لت ييف  أيب فقخل حيول ق  كتخب الضعفخي.

  

                                                 

 .355ص  2اتريا دمشق ج (1)

 .484ص  2ل ان امليزان ج (2)

 طبعة حيدر آابد. 220ص  12كنز العمال. ح  (3)

 .3اإلصابة يف متيز الصمابة ج (4)
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 الطائفة الثانية

 الشهادات الثالث دين اهلل

 أن التشهد بإقخقخهتب املقملن بخلشهخًنني هو ًي  اهلل وحق قت اإلسالم.

 قخ روي ث قصححت إسامي   ب  جخبر )ىلخل: ىللت أليب جعفر  األوىل:

ب ؟ ىلخل: فقخل هخت ىلخل: فقلت: أشهد أن ال  أيرن يل ك ًييفي الذي أًي  اهلل 

إلا  إال  اهلل وحدن ال رشيك لا  وأن ممدام يهدن ورسولا  واإلىلرار بام جخي ب  ق  ييفد 

خن بعدن احلس  إقخقخم فرن اهلل  خيت ، اهلل وأن يل خم كخن إقخقخم فرن اهلل  خيت ، ثب ك

ثب كخن بعدن احلسني إقخقخم فرن اهلل  خيت  ثب كخن بعدن يي ب  احلسني إقخقخم فرن 

اهلل  خيت  حتى اءتهى األقر إل   ثب ىللت: أءت يرمحك اهلل؟ ىلخل: فقخل: هذا ًي  اهلل 

 وًي  قالئكت (.

ًييف  يع اإلقخم يي ب  ممد وءظريهخ روايت يهد العظ ب احلسيفي التي يرن ف هخ 

 . الاهخًي 

ىلخل: ىلخل: إء خ أول  اهلل الصخً   مسيفت سيفخن ب   ريف ي  أيب يهد الثانية:

ن اهلل ب سامئيفخ اء  ملخ خلإل اهلل الساموات واألرن أقر قيفخًيخم فيفخً : أشهد  أه  ب ت ءو 

أن ال إلا  إال  اهلل، أشهد أن ممدام رسول اهلل ثالثخم أشهد أن يل خم أقري املؤقيفني حقخم 

 .(1)ثالثخم(

                                                 

 طبعة مؤس ة البع ة قم املقدسة. 701ص  4ايما. للشيا الصدوق اجمللس ال امن وال مانون ح (1)
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 بطريإل قصحح. (1)ورواهخ الكل يفي ث الكخث

الروايت قضخفخم إىل استفخًة ءدب االىلملان قيفهخ، يستفخً ءدب  وث هذن أقول:

التكرار بعدً التكرار للشهخًنني بعد الفراغ ق  ذكرمهخ كفصول األذان يموقخم ث 

ً قيفهخ أن نكرار الشهخًة ال خل ت بعد نكرار األولتني ال بإًخخلاهخ  األذان وغرين، كام يستفخ

ال خء ت، ثب التعهري )قيفخًيخم فيفخً ( هو قعيفى ب يفهام كام يدخ  الصلوات بعد الشهخًة 

 )املؤذن ف ذن( ألن األذان هو اليفداي.

قخ روان الصدو  ث كتخب  ثواب األيامل وحتت ييفوان ثواب ق  أىلر هلل  الثالثة:

بخإلقخقت بسيفد حس  أو قعترب ي  املفض   بخليفهوة ولعي  بخلربوب ت وملحمد 

: إن اهلل نعخىل ضم  للمؤق  ضامءخم، ىلخل: ىللت:  اهلل  ب  يمر )ىلخل: ىلخل أبو يهد

 بخليفهوة ولعي  وقخ هو؟ ىلخل: ضم  لا  إن هو أىلر لا  بخلربوب ت، وملحمد 

 احلديث. (2)بخإلقخقت وأً  قخ افملن يل  ...(

قخ روان الصدو  ي  احلس  ب  يي ب  أيب محلة ي  أب   ي  الصخً  الرابعة: 

: حدثيفي جربئ   ي  ىلخل: ىلخل رسول اهلل  جعفر ب  ممد ي  أب   ي  آبخئ  

ة ج  جاللا  أء  ىلخل: ق  يلب أن ال إلا  إال  أءخ وحدي وأن ممدام يهدي  رب  العل 

  ولدن حججي أًخلا  اجليفت ورسوا وأن يي  ب  أيب  خلب خل فتي وأن األئمت ق

برمحتي وءج ت  ق  اليفخر بعفوي... وق  مل يشهد أن ال إلا  إال  أءخ وحدي أو شهد بذلك 

                                                 
 .4ح /483، وعنه البمار ورواه الصدوق يف أماليه 8، ح441، ص1ج الكايف (1)

 .30ثواب ايعمال ص  (2)
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ومل يشهد أن ممدام يهدي ورسوا أو شهد بذلك ومل يشهد أن  يي ب  أيب  خلب 

خل فتي أو شهد بذلك ومل يشهد أن األئمت ق  ولدن حججي فقد جحد ءعمتي وصغر 

فر بآيخال وكتهي، إن ىلصد  حجهت  وإن س ليفي حرقت  وإن ءخًا  مل أسمب يظمتي وك

ءداين وإن ًيخ  مل أستجب ًيخين وإن رجخ  خ هت  وذلك جلاحن قيفي وقخ أءخ بظالم 

 احلديث. (1)للعه د...(

وذي  بخىلملان الشهخًات ال الث وإن كخن التشهد واإلىلرار ث ققخم االيتقخً  أقول:

، وأن االىلملان هو الذي ييفهغي إال  أن ظهورهخ  ث أن هذا هو التشهد التخم الكخق  بني 

يل   أن يكون ق  صورة التشهد، ثب إن قخ ث الذي  ق  اليفداي والديخي والرجخي صخً  

بعموق  يع األذان ألن قفخً احلديث اىلملان الشهخًات ال الث هو الهخب لسام  اليفداي 

 ولرفب حجخب السامي وليفجخح الرجخي.

قخ روان الصدو  بسيفد قتص  ق  رجخل العخقت ث يخقر ب  واثلت ي   اخلامسة:

الصحخيب أيب الطف   حديث )ب يفام ءح  ييفدن )أي يمر ب  اخلطخب( جلوس يوقخم إذ 

حتى  جخين هيوًي ق  هيوً املدييفت وهب يليمون أء  ق  ولد هخرون أخي قوسى 

وىلف يع يمر فقخل لا  يخ أقري املؤقيفني أيكب أيلب بعلب ءه كب وبكتخب ربكب حتى 

فقخل لا  ال هوًي أكذلك  أس لا  يام أريد ىلخل أشخر يمر إىل يي ب  أيب  خلب 

: يع أن ا يل ك إن  أءت يخ يي؟ ىلخل: ءعب س  يام نريد... إىل أن ىلخل لا  يي 

ب فقخل ال هوًي: واهلل ألن أجهت ف ه  بخلصواب أجهتك ف ه  بخلصواب أن نسل

ألسلم  السخيت يع يديك ا ثب س ل أس لت  السهعت ف جخب  يل   السالم ث ك  واحدة 

                                                 
 طبعة  اعة املدرسني بقم املقدسة. 258ص  1كمال الدين وإمتام النعمة ج  (1)



 

 

 

 

  312 

 

قيفهخ وال هوًي يقول بعد ك  جواب أشهد بخهلل لقد صدىلت ثب وثب إل   ال هوًي 

 .(1) رسول اهلل...(وىلخل أشهد أن ال إلا  إال  اهلل وأشهد أن ممدام رسول اهلل وأءك ويص

ورواهخ  اهلل جعفر ب  ممد  ي  أيب يهد (2)وروان الصدو  بطريإل آخر

ي  أيب الطف   أيضخم ب  روان الصدو  بطريقني آخري   (3)الصدو  أيضخم بطريإل ثخلث

 .(4)ث ءفس الهخب ي  أيب يهداهلل جعفر ب  ممد الصخً  

 اهلل  يهد ب  يعقوب ي  أيب قخ روان الكل يفي ث الكخث ي  يوءس السادسة:

: ))أخربك ك ف كخن سفرك،  اهلل  قب الشخقي ىلخل: ىلخل أبو يهد ث حدي   

وك ف كخن  ريقك؟ كخن كذا وكذا، ف ىله  الشخقي يقول: صدىلت، أسلمت هلل السخيت 

: ))ب  آقيفت بخهلل السخيت إن اإلسالم ىله  اإليامن ويل   يتوارثون اهلل  فقخل أبو يهد

 ويتيفخكحون واإليامن يل   ي خبون((.

فقخل الشخقي: صدىلت، وأءخ السخيت أشهد أن ال إلا  إال  اهلل وان ممدام رسول اهلل 

 .(5)واءك ويص األوص خي((

                                                 

 .3الباب ال ادس والعشرون ح 294ص  1كمال الدين ومتام النعمة ج  (1)

 .5اب ال ادس والعشرون حالب 297ص  1كمال الدين ومتام النعمة ج  (2)

 .299ص  6الباب ال ادس والعشرون ح 1كمال الدين ج  (3)

 .8، ح7الباب ال ادس والعشرون ح 1كمال الدين ج  (4)

 .173ـ  171، ص1الكليت، ج (5)
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 الطائفة الثالثة

 شهادات امليثاق

وهي الروايخت التي لسخ خ أخذ الشهخًات ال الث ث امل  خ  يع األءه خي والرس  

 السخبقت.وث الكتب 

قخ روان احلر العخقي ث إثهخت الاهداة ي  كتخب املعرفت إلبراه ب ب  ممد  األوىل:

)أن اهلل خلإل قلكني يكيففخن العر  وأقرمهخ بشهخًنني  ال قفي بسيفدن ي  اليفهي 

 .(1)فشهدا ثب ىلخل لاهام أشهدا أن يل خم أقري املؤقيفني فشهدا(

اىلملان الشهخًة ال خل ت بخلشهخًنني ث العر  ورو  يدة روايخت بيففس السيفد نف د 

 وحول العر .

)أن  جعفر  أيضخم قخ روان احلر العخقي بيففس اإلسيفخً السخبإل ي  أيب الثانية:

 .(2)يل خم سمي أقري املؤقيفني ييفد أخذ امل  خ  يع بيفي آًم(

وا ل قخ روان أيضخم احلر العخقي ي  كتخب قخ ءلل ق  القرآن ث اليفهي  الثالثة:

ث حديث أن األءه خي ىلخلوا لا  ل لت  ملحمد ب  العهخس ب  قروان بإسيفخًن ي  اليفهي 

 .(3)املعراج أن يل خم أقري املؤقيفني وص ك وأءك س د اليفه ني وأن يل خم س د الوص ني(

                                                 

 .193ص  955اثباة الـهداة الباب العاشر ح (1)

 .193ص  958اثباة الـهداة الباب العاشر ح (2)

 .193ص  963الباب العاشر حاثباة الـهداة ـ  (3)
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ث حديث  اهلل  قخ روان احلر العخقي ي  بكري ب  أيني ي  أيب يهد الرابعة:

احلجر األسوً وأن اهلل أوًي  يعيفي ذلك امللك امل  خ  والعهد ًون غرين ق  املالئكت 

بخلوص ت،  بخليفهوة ولعي  ملخ أخذ امل  خ  لا  بخلربوب ت وملحمد  ألن اهلل 

اصطكت فرايص املالئكت ف ول ق  أرس  إىل اإلىلرار ذلك امللك، ومل يك  ف هب أشد 

 .(1)مد قيف  فكذلك أختخرن اهلل ق  ب يفهب وألقم  امل  خ (وآل م حهخم ملحمد 

الرمح  الضه ي، ىلخل:  قخ روان الصدو  بسيفد قتص  ي  ممد ب  يهد اخلامسة:

 (.2يقول: واليتيفخ واليت اهلل التي مل يهعث ءهي  ىلو إال  طخ() اهلل  سمعت أبخ يهد

قخ روان الصدو  ي  أيب محلة ي  يي ب  احلسني ي  أب   ي  أقري  السادسة:

رك  املؤقيفني )أء  جخي إل   رج  فقخل لا : يخ أبخ احلس ، إءك نديى أقري املؤقيفني فم  أق 

ر  يل هب فجخي الرج  إىل رسول اهلل  يل هب؟ ىلخل   : اهلل ج  جاللا  أق 

رن يع خلق  فغضب اليفهي فقخل: يخ رسول اهلل، أيصد  يي ف ام يقول إ  ن اهلل أق 

يقدهخ لا  فو  يرش  وأشهد يع ذلك  وىلخل: إن يل خم أقري املؤقيفني بواليت ق  اهلل 

 احلديث. (3)قالئكت  أن يل خم خل فت اهلل وحجت اهلل وأء  إلقخم املسلمني...(

رك  قخ روان الصدو  ث العلت التي ق  أجلاهخ جع  امل  خ  ث حجر ال السابعة:

ألي يلت وضب  اهلل  ىلخل: س لت أبخ يهد اهلل  ي  بكري ب  أيني ي  أيب يهد

                                                 
 .429احلدي  ايول ص  164، علل الشرائع للصدوق الباب 16ص  64اثباة الـهداة ـ الباب العاشر ح  (1)

 .19ايما. للطوسي ـ اجمللس ال ادس وال الثون ـ احلدي   (2)

 .8ايما. للصدوق ـ اجمللس ال ابع والعشرون ـ احلدي   (3)
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اهلل احلجر ث الرك  الذي هو ف   فلعلت العهد جتديدام لذلك العهد وامل  خ  وجتديدام 

لله عت ول ؤًوا إل   ث ذلك العهد الذي أخذ يل هب ث امل  خ  ف  نوء  ث ك  سيفت 

أوًي  العهد وامل  خ  والقمت إيخن ًون غرين  ول ؤًوا إل   ذلك العهد...( وأن اهلل 

  نعخىل ملخ أخذ امل  خ  لا  بخلربوب ت وملحمد بخليفهوة ولعي ق  املالئكت ألن اهلل

 .(1)بخلوص ت...(

رو  الصدو  بخلصح ح األيالئي ي  أيب هخشب ًاوً ب  ىلخسب  الثامنة:

ذات  املؤقيفني  ىلخل: )أىله  أقري  اجلعفري ي  أيب جعفر ال خ  ممد ب  يي 

وأقري املؤقيفني قتك  يع يد وسلامن الفخريس )رن(  يوم قع  احلس  ب  يي 

سلامن فدخ  املسجد احلرام فجلس إذ أىله  رج  حس  الاه ئت واللهخس فسلب يع 

فجلس ثب ىلخل: يخ أقري املؤقيفني أس لك ي  ثالث قسخئ   فرً  أقري املؤقيفني 

إن أخربنيفي ط  يلمت أن القوم ىلد ركهوا ق  أقرك قخ أىليض يل هب... ا ثب س ل 

ف جخب  يع قسخئلا  كلاهخ  ف ويل أقري املؤقيفني إىل أيب ممد احلس   قسخئلا  ال الث

فقخل الرج : أشهد أن ال إلا  إال  اهلل ومل أزل أشهد طخ وأشهد أن ممدام رسول اهلل ومل 

أزل أشهد طخ وأشهد أءك وص   والقخئب بحجت  بعدن ا وأشخر ب دن إىل أقري املؤقيفني ا 

بوصخيت واحد واحد ق  اسامي االئمت حتى ذكر اسامئهب،  ومل أزل أشهد طخ ثب نشهد

 .(2)هو اخلرض...( ثب ىلخم فمىض فقخل 

                                                 
 .62ـ 41ص  ـ58ـ ابب  38البمار ج (1)
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 : أبو يهدقخ روان املف د ث االختصخص ي  املفض  ب  يمر ىلخل: ىلخل التاسعة:

: إن اهلل نهخرك ونعخىل نوحد بملك ... ثب ىلخل يخ قفض  واهلل قخ استوجب آًم اهلل

وقخ كلب اهلل قوسى نكل ام  أن خيلق  اهلل ب دن وييففش ف   ق  روح  إال  بواليت يي 

ثب  آيت للعخملني إال  بخخلضو  لعي وال أىلخم اهلل ي سى ب  قريب إال  بواليت يي 

 .(1)  خلإل ق  اهلل اليفظر إل   إال  بخلعهوًيت ليفخ(ىلخل: أأ  األقر قخ است ه

ويراً بخلعهوًيت هيفخ خضو  واءق خً الطخيت لاهب صلوات اهلل يل هب أأعني ح ث 

 ىلرن اهلل نعخىل  خيتهب بطخيت  و خيت رسولا .

ث الكتب  ذكرن  ث نخريش أقري املؤقيفني بخبخم بعيفوان (2)ث الهحخر ويقد املجليس 

السامويت وىلد نضم  قخ يقرب ق  ثالثت يرش حدي خم وكلاهخ قتضميفت الىلملان الشهخًات 

 ال الث ث الكتب السامويت.

  

                                                 

 طبعة  اعة املدرسني ـ قم املقدسة. 250االختصاص ص (1)

 .62ـ 41ص  58ابب  38البمار ج (2)
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 الطائفة الرابعة

 الشهادات الثالث يف التلقني

 .نلقني املحترض وامل ت الشهخًات ال الث ف ام ذلك اإلىلرار بخألئمت 

ىلخل: )لو أًركت يكرقت ييفد املوت  صح حت زرارة ي  أيب جعفر  األوىل:

 .(1)بامذا كخن ييففع  ىلخل: يلقيف  قخ أءتب يل  ( اهلل  ليففعت  فق   أليب يهد

ىلخل: )فلقيفوا قونخكب ييفد املوت  روايت أيب بصري ي  أيب جعفر  الثانية:

 .(2)شهخًة أن ال إلا  إال  اهلل والواليت(

: واهلل لو أن يخبد  قخ روان أبو بكر احلرضقي ىلخل: )ىلخل أبو يهد اهلل  الثالثة:

وث  وصف قخ نصفون ييفد خروج ءفس  قخ  عمت اليفخر ق  جسدن ش خم أبدام(. أي 

 وصف ك  ق  الشهخًات ال الث.

قصحح قعخويت ب  وهب )ث حديث ا أن رجالم ش خخم كخن ق  املخخلفني  الرابعة:

 واليت ييفد قون  ف ىلر طخ وشهإل وقخت ىلخل: فدخليفخ يع أيب يهد  أخ   البيرن يل   أ

، فقخل: هو رج  ق  اهلل  فعرن يي ب  الرسي هذا الكالم يع أيب يهد اهلل 

                                                 

 .1احلدي   37الوسائل أبواب االحتضار الباب  (1)
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أه  اجليفت ىلخل لا  يي ب  الرسي إء  مل يعرف ش ئخم ق  هذا غري سخيت  نلك، ىلخل: 

 .(1)فمليدون قيف  قخذا؟ ىلد واهلل ًخ  اجليفت(

 بعد الدف  ىلخل سمعت ابخ يهد اهلل ث نلقني امل ت روايت حي ى ب  يهد اخلامسة:

يقول: قخ يع أه  امل ت قيفكب أن يدرحوا ي  ق تهب لقخي قيفكر... ثب ييفخًي  اهلل

ب يع صون : يخ فالن ب  فالن أو يخ فالءت بيفت فالن، ه  أءت يع العهد الذي فخرىلتيفخ 

وحدن ال رشيك لا  وأن ممدام يهدن ورسولا  س د يل   ق  شهخًة أن ال إلا  إال  اهلل 

وق لاهخ روايت جخبر ب   احلديث. (2)اليفه ني وأن يل خم أقري املؤقيفني وس د الوص ني...(

 .(3)يليد

قخ روي ث أثهخة الاهداة ي  إبراه ب ب  إسحخ  الصوا ي  يي ب   السادسة:

: ىلخل رسول اهلل ىلخل ث حديث ي  أب   ي  آبخئ  ي  يي  قوسى الرضخ 

إن أول قخ يسئ  ييف  العهد بعد قون  شهخًة أن ال إلا  إال  اهلل وأن ممدام رسول اهلل وأءك 

وا املؤقيفني بام جعلا  اهلل وجعلت  لك، فم  أىلر بذلك وكخن يعتقدن صخر إىل اليفع ب 

الذي ال زوال لا  إىل أن ىلخل أبو ذكوان: وهذا احلديث ىلد روان اليفخس ي  رسول اهلل 

                                                 
 .4احلدي   93النريس الباب  أبواب جهاد (1)

 .1ح 35أبواب الدفن الباب  (2)
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 س ف   ذكر اليفع ب وا يت ونفسريهخ. إءام رووا: أن أول قخ يسخل ييف  العهد يوم إال  أء  ل

 .(1)الق خقت الشهخًة واليفهوة وقواالة يي ب  أيب  خلب(

هذن الطخئفت ق  الروايخت ًالت بوضوح يع أن اىلملان الشهخًات ال الث  أقول:

ذلك ال يتحقإل ك  قيفهام ث التشهد واالىلرار هو ق  ىلوام االىلرار والتشهد وأن ق  ًون 

وال يملنب أثرمهخ وأن االىلملان حق قت التشهد وحق قت الدي  الذي يدان ب  اإلءسخن 

ييفد قون  الذي هو أول يوم ق  أيخم ا خرة وأء  يسخئ  ي  ذلك ىله  بق ت أركخن 

الدي ، ممخ يقتيض يدم االكملاث بخلعم  بهق ت االركخن  رًة ي  اىلملان الشهخًات 

ان  مو  ال الث واىلملا خ كخلعيفوان لصح فت األيامل كام ورً طذا اللفظ ث ال الث و

روايخت الفريقني هذا هو املفخً املطخبقي األوا لاهذن الروايخت وهو يني قفخً آيت 

 .الغدير ق  اكامل الدي  بواليت يي 

ب هذن أقخ التقريب اخلخص بداللتهخ فهضم مت قخ س  ال ق   مويت ىلرائ  لداللت أ 

دفب ألت ق  االستهعخًات التي ن خر ث اىلملان ث بالطوائف ءعب هذن الطخئفت متتخز 

ل الس ام وأن الهخىلر  الذي أراً  املوارً التي نقتيض الشعخريت قيفذ يهد الصدر األو 

أن يلق  يكرقت طخ ىلد أًرك ألت ق  الصحخبت ممخ ييفه  يع نقخًم اختخذ الشهخًات ث 

ت إلىلخقت الدي  ءظري نلقني املحترض وامل ت وهو ك وم الدخول ث املوا   احلسخس

 الدي  املشخر إل   بخلعهد ث الروايخت املتقدقت.

                                                 
 .2، عيون أخبار الرضا ج31ص  129اثباة الـهداة ـ الباب العاشر ـ احلدي   (1)
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 الطائفة اخلامسة

 اقتران الشهادات الثالث يف الزيارات

 قخ ورً ث ألت الليخرات ث اىلملان الشهخًات.

املعروفت وف هخ )وىل   قخ روان ث كخق  الليخرات ق  زيخرة الرضخ  األوىل:

أشهد أن ال إلا  إال  اهلل وحدن ال  حني ندخ  بسب اهلل وبخهلل ويع قلت رسول اهلل 

 رشيك لا  واشهد أن ممدام يهدن ورسولا  وأن يل خم وا اهلل(.

قخ روان ب   خووس ث الليخرة املعروفت بليخرة آل يخسني ىلخل: وهي  الثانية:

اهلل  اليفخح ت املحفوفت بخلقدس إىل أيب جعفر ممد ب  يهداملعروفت بخليفدبت خرجت ق  

احلمريي وقيفهخ: أشهد يخ قوالي أ  اشهد أن ال إلا  إال  اهلل وحدن ال رشيك لا  وأن 

 .(1)ممدام يهدن ورسولا  ال حه ب إال  هو وأهلا  وأن أقري املؤقيفني حجت ...(

عديدة املتضميفت للشهخًات ورواهخ الطربيس ث االحتجخج وغريهخ ق  الليخرات ال

 ال الث فالحظ.

  

                                                 

 الزايرة ال انية ملوالان صاحب الزمان. 17مصباح الزائر الريصل  (1)
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 الطائفة السادسة

 إقرار األئّمة عند الوالدة بالشهادات الثالث وكذا بقية  هل البي  

، ىلخل حدثيفخ أبو احلس  ممد ب  يمرو ب  يي (1)قخ روان الصدو  األوىل:

اهلل يهد السالم ب  ممد ب  هخرون الاهخشمي ىلخل: حدثيفخ  الهرصي ىلخل حدثيفخ أبو يهد

]ممد ب   يقهت الش هخ ، ىلخل: حدثيفخ أبو القخسب اخلرض ب  أبخن ي  أيب هديت إبراه ب 

 ب  هديت الهرصي ي  أءس ب  قخلك ىلخل: أنى أبو ذر يوقخم إىل قسجد رسول اهلل 

بهخب  فخرج ل الم  فقخل: قخ رأيت كام رأيت الهخرحت؟ ىلخل: رأيت رسول اهلل 

وخرجخ إىل الهق ب فام زلت أىلفوا أثرمهخ إىل أن أن خ  ف خذ ب د يي ب  أيب  خلب 

اهلل  ققخبر قكت فعدل إىل ىلرب أب   فصع ييفدن ركعتني فإذا بخلقرب ىلد اءشإل وإذا بعهد

ال إلا  إال  اهلل وأن ممدام يهدن ورسولا ( فقخل لا : ق  جخلس وهو يقول )أءخ أشهد أن 

 . يهو هذا يي فقخل: وأن يل خم ول  ول ك يخ أب ؟ فقخل وقخ الوا يخ بيفي؟ فقخل:

ىلخل: فخرجب إىل روضتك، ثب يدل إىل ىلرب أق   آقيف  فصيفب كام صيفب ييفد ىلرب أب   

إال  اهلل وأءك ءهي اهلل ورسولا (( فإذا بخلقرب ىلد اءشإل وإذا هي نقول ))أشهد أن ال إلا  

فقخل لاهخ: ق  ول ك يخ أقخن؟ فقخلت: وقخ الواليت يخ بيفي؟ ىلخل: هو هذا يي ب  أيب 

 خلب فقخلت: وأن يل خم ول ي. فقخل: ارجعي إىل حفرنك وروضتك. فكذبون وله هون 

حكى وىلخلوا: يخ رسول اهلل كذب يل ك ال وم. فقخل: وقخ كخن ذلك؟ ىلخلوا: إن جيفدب 
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: قخ أظلت اخلرضاي وال أىللت الغرباي يع ذي اليفهي  ييفك ك ت وك ت فقخل

 لاهجت أصد  ق  أيب ذر...( احلديث.

وهذن الروايت نؤيد قخ حيكى ي  بعض الكتب ق  ن ذي  أبو ذر بخلشهخًات  أقول:

ال الث بعد حخًثت ب عت الغدير وأن ألت ق  الصحخبت ايملضوا يل   وشكون إىل رسول 

ف جخطب ويالم  بخيعتمو  ث الغدير، وههيفخ أيضخم ث قخ روان الصدو  ث   اهلل

قعخ  االخهخر كذبوا ابخ ذر ونيفخوشون ب يدهيب )لههون( ملخ حكخن لاهب ق  ان حق قت 

الشهخًة واالىلرار هي بخىلملان الشهخًات ال الث إال  قخ خرج بخلدل   ي  يموم هذا 

الم وبعهخرة أخر  ان األص  ث ك  قعيفى اذ حيم  يع املعيفى كام ث احلكب بظخهر اإلس

ال التيفليي الظخهري وههيفخ نؤكد هذن الروايت احلق قت الرشي ت ث قعيفى  قعيفخن احلق قي

 االىلرار بخلشهخًة وهذا يعلز نقخًم السرية ث الشهخًة ال خل ت يع يهد رسول اهلل 

اهلل ب  يهخس وغرين ق     يهدفتعضد قخ حكخن العخقت ي  كدير الضهي وقخ روييفخن ي

 بخلشهخًات ال الث ققملءت. ث أقرن  الصحخبت ي  رسول اهلل 

 ال خء ت: قخ روان احلخفظ الربيس ث كتخب قشخر  أءوار ال قني ىلخل: وق  أرسارن 

أء  ملخ ولد ث اله ت احلرام خر سخجدام ثب رفب رأس  ف ذن وأىلخم وشهد هلل بخلوحداء ت 

 .(1)بخلرسخلت وليففس  بخخلالفت والواليت...( وملحمد 

 

                                                 

 .22فصل  465ص  2اثباة اهلداة ج (1)
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 اجلهة الرابعة

 يف بيان السرية الشرعية للشهادة الثالثة

ييفد ألت ق   وهذن السرية يمك  الوىلوف يع حصولاهخ ث زق  رسول اهلل 

ً وأءس ب  قخلك وأيب احلمراي وجخبر  اهلل ب  العهخس ويهد الصحخبت كعهد اهلل ب  قسعو

األءصخري وأبو الطف   يخقر ب  واثلت وكدير الضهي وأبو ذر الغفخري اهلل  ب  يهد

 وسلامن الفخريس.

وىلد قر ث الطوائف العخقت واخلخصت ذكر ألت الطر  واملصخًر ي  أولئك 

الصحخبت. وهذا ممخ ييفه  أن الهيفخي يع ءدب ت اىلملان الشهخًات ال الث كخن قتقخرب العهد 

ن يل   ث يدة قوا  ، وقخ روايت الصحخبت ح ث ىلد ح قيفذ يهد رسول اهلل  ر 

لاهذن الروايخت إال  يم  وبيفخي قيفهب يع االىلملان ب يفهخ كام هو املعروف ث يلب الرجخل 

والدرايت أن قذهب الراوي يعرف ممخ يروي  هذا فضالم يام رون  العخقت ءفسهخ ق  ضب  

ة وًيدن يمي مم  كخن الشهخًة للويص بخلشهخًنني وهو ييفه  ي  سري (1)كدير الضهي

يشخيب أقري املؤقيفني، كام نقدم ث املدخ  اإلشخرة إىل أن سرية الطخله ني ث حلب والشخم 

وقرص هو الت ذي  بخلشهخًة ال خل ت ييفدقخ حكموا نلك الهالً ث أواخر القرن ال خلث 

ر الاهجري وأوائ  القرن الرابب حتى أواخرن، وىلد نقدم ذلك قفصالم وذكرءخ املصخً

التخرخي ت ث ذلك، وكذلك ث العلويني الذي  حكموا ال امقت ث القرن اخلخقس. 

ويموقخم فهذن السرية ث األذان ث نلك الهلدان ىلد كخءت جخريت ىله  والًة الش ش 

                                                 

 اإلصابة يف متييز الصمابة ـ البن جو الع قالين ـ مادة كدير (1)
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الصدو  سواي ق  الدولت العه ديت والفخ م ت ث الشخم وقرص، وكذلك ًولت 

لدولت الهوهي ت ث جيفوب إيران والعرا  احلمداء ني ث شامل العرا  والشخم وكذا ا

وبغداً، فهي سرية جخريت ث الغ هت الصغر  و وال القرن الرابب واخلخقس وكخءت 

ً كتق دهب بخلت ذي  بفص  حي يع خري العم ، وىلد وىلعت  نلك السرية قتجذرة بتشد

قصخًقخت يديدة بني  خئفت الش عت وأه  سيفت أخيت اخلالفت والسلطخن يع ك  ق  

الفصلني ث األذان، وق  ثب احتمليفخ ف ام نقدم أن قوىلف الصدو  ق   وائف 

الروايخت الوارًة ث األذان حيتم  ف   هتدئت املوىلف جتخن نلك الصداقخت الداق ت وأء  

الفق   هي ث  ح ث أن يهخرة الصدو  (1)ممول يع التق ت بحكب يالىلت  بآل بوي 

ق  الش عت ث زقخء  كخءوا يؤذءون طخ يخقلني  األخر  نيفه  ي  وجوً سرية لد  ألت

بتلك الطوائف ق  الروايخت وكذلك احلخل ث االستفتخي املوج  للس د املرنىض ق  

ش عت جليرة املهخفخرىل خت فإن قؤً  السؤال لد  السخئ  أن املرشوي ت قفروغ قيفهخ 

 أن يهخرة ييفدهب وإءام نرًًهب ث الللوم يع حذو بق ت الفصول، هذا قضخفخم إىل

الصدو  ث الفق   والش ش الطويس ث التهذيب واملهسوط ظخهرة ث أن هذا الطوائف 

ق  الروايخت قتلقخة ق  أصول األصحخب، وذكرءخ الشواهد يع ذلك ث الفص  

األول ب  كخءت قتداولت روايت ويمالم لد  الرواة ث الطهقخت السخبقت زقيفخم يع الش ش 

دو  سلسلت رواهتخ ب  ب قتهمون بخلتفويض ب يفام مل الصدو  وق  ثب وصف الص

                                                 

ئف وقد ذكران  لة من الشـــــــــــواهد على هذا االحتمال من عبارة الصـــــــــــدوق يف الريصـــــــــــل ايول عند التعرض للطوا (1)
 ال ال  مضافات إىل فتوى الصدوق ابلشهادة ال ال ة يف دعاء التوجه بعد سكبنة اإلحرام ويف القنوت ويف الت ليم.
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يطع  يل هخ ب  خ ققطويت أو قرسلت أو قرفويت ممخ يؤكد ويدل  يع انصخل أسخء دهخ 

حذف األسخء د ث يهخرن  ث الفق   فصري الروايخت بخإلضخفت إل يفخ قرسلت،  إال  أء  

خلشذوذ يؤكد انصخل لك  شهخًة الش ش الطويس بتعدًهخ وك رهتخ ووصف  لاهخ ب

أسخء دهخ وكو ب ق  ال قخة وأ خ غري ققطويت وال قرسلت وال قرفويت. ويؤكد هذن 

احلق قت إفتخي الس د املرنىض واب  براج والشه د بمضمون هذن الروايخت وكذا قخ 

.  يقرب ق  قضمو خ املحقإل احلي ث املعترب والعالقت ث التذكرة وامليفتهى كام قر 
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 خلامسةاجلهة ا

 يف إثبات اجلزئية )الندبية اخلاصة( حبس  قاعدة التسامح يف  دلة السنن.

وهذن القخيدة وإن اشتهر ييفد قت خري العرص يدم ًاللتهخ يع االستحهخب ب  

هي ييفدهب ارشخً إىل رجخي االحت خط إال  أن األىلو  واألظهر ث قفخً روايخت القخيدة 

 الطهقخت املتقدقت وذلك:هو قخ ذهب إل   قشهور الفقهخي ق  

ألن حتديد ال واب اخلخص كام بلل يعيفي اجلع  اخلخص ولو بسهب االءق خً   واًل:

اخلخص ث قورً الهلوغ وإال لو كخن ال خصوص ت للقخيدة وال جع  خخص ث الهني 

لكخن الالزم هو كون ال واب ث االءق خً يع ءمو واحد وونرية قتفقت قب أن رصيح 

ة ث القخيدة هو ثهوت ال واب اخلخص ءفس  الذي بلغ  ك  قورً الصحخح الوارً

 بحسه .

: لو كخن ال واب ق  بخب االحت خط لكخن ثهوت ال واب ل س يع اإل ال ، ثانيا

ب  ف ام لو أصخب اخلرب الوارً الواىلب كام هو الش ن ًائامم ث االحت خط والوظخئف 

ة هو ثهوت ال واب اخلخص ولو مل الظخهريت قب أن رصيح الصحخح الوارًة ث القخيد

 يك  كام بلغ  أي ولو مل يك  ث الواىلب قطخبقخم ملخ بلغ .

أن هذن الروايخت ح ث أ خ ث صدً الويد ث ثهوت ال واب يع ك  نقدير  ثالثا:

فهي ث صدً احلث والتحض ض والهعث والتحريك وهو قعيفى األقر الرشيي 

 والطلب اليفديب.
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ألن  واألئمت  يففس   خيت ييفدقخ يكون قضخفخم إىل الرسولأن االءق خً ب :رابعا

حسيف  العقي ذاال وإن مل يك  هيفخك ث الهني حس  ذاال ث الفع  وحس  اإلءق خً 

بدرجخن  ي  اليف ت والعلم والشو  وحركت اجلواءح واجلوارح كلاهخ نيفصهل ونتلون 

ال  أء  يطرأ يل   ييفوان بحس  االءق خً فخلفع  ث ءفس  وإن مل يك  راجحخم ث ءفس  إ

االءق خً ف جعلا  راجحخم بسهب هذا الطرو ءظري قخ ذكر ث ىلهح التجري واقتداً هذا 

العيفوان ق  اجلواءح إىل اجلوارح ونلون الفع  ب  وقلخص هذا الوج ... أء  قدرك 

ويقي لقخيدة التسخقح ث أًلت السيف  قستق  وقعخضد الستظهخر املشهور ق  

قلخص كرب  أفخًة ىلخيدة التسخقح ث أًلت السيف  اليفدب الرشيي الروايخت هذا 

 اخلخص.

أقخ اءطهخىلهخ يع املقخم فهلحخظ الطوائف الروائ ت ال الث التي رواهخ الصدو  ث 

الفق   هذا إن مل نتب سيفدام بعدقخ قر  ق  افتخي ألت ق  املتقدقني بمضمو خ، وءفى الش ش 

جتهخًام، وىلد نقدم قخ ف   الكفخيت ث املدخ  وث الفص  اإلثب ي  العخق  طخ وإن خط ئ  ا

 األول ق  الشواهد للوثو  بصدورهخ.

أقخ اخلدشت ث ذلك لديو  الوضب ث اخلرب أو الشذوذ مم  ءق  قيف  اخلرب وأء  يع 

 ذلك ال  ر  لقخيدة التسخقح فمدفويت لوجون:

ضب وإءام جع  ق  يروي أن اليفخىل  ا وهو الصدو  ىلد نقدم يدم جلق  بخلو أوالً :

والقم ني  ق   هذن األحخًيث قتهب بخلغلو ال قت ق  الغلو، وأن الغلو ييفد الصدو  

ن قعروف اخلدشت، وأن الشهخًة ال خل ت ل س ف هخ قخ يدل يع الغلو، ب  ىلد  حد 
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استفخضت الروايخت لرجحخن إن خ خ قطلقخم ث ك  قورً يتشهد بخألولتني، وان الش ش 

ى اإلثب ي  العخق  ب  ممخ يظهر قيف  ايتهخر سيفدهخ ب  يظهر قيف  االفتخي بجواز الطويس ءف

العم  طخ كام قر  ىلرائ  وشواهد ق  كالق  ًالت يع ذلك. وإن أشك  ث حج تهخ 

بخيتهخر الشذوذ ث املضمون بسهب خلو بق ت روايخت األذان ييفهخ،، وكذا العالقت 

ىلد أفتى بهعض قضمو خ، وأن الشذوذ ث  والشه د ث اله خن وأن القخيض ب  براج

ً قتيف  ي  بق ت قتون الروايخت،  املصطلح األشهر هو اخلرب املعترب غري املعمول ب  الءفرا

لا  قعيفى قصطلح ال يتيفخىف قب جريخن ىلخيدة التسخقح بعدقخ كخن  وأن الشذوذ يع قخ

غخيت قخ يصيفع  الشذوذ إسقخط اخلرب ي  احلج ت ال اجللم بخلوضب، وبعدقخ كخن ققتىض 

العم  ب  بتوسو القخيدة بعد جريخ خ ال حيخفظ يع قضمون اخلرب الشخذ الدال يع 

اليفدب ت، سواي فرسءخ اجللي امليفدوب بمعيفى اجللئ ت ث املخه ت األول ت ب  بعيفوان اجللئ ت 

رءخ اجللي امليفدوب بمعيفى املطلوب اليفديب ث  العوارن الفرًيت يع الطه عت أو صو 

ظرف املطلوب واملتعلإل األصي وهو الطه عت. هذا وىلد أب الفخض  املحقإل الس د 

  نطر  إىل ث رسخلت  التي ألفهخ ث الشهخًة ال خل ت وغرين مم يهد الرزا  املقرم 

إىل يوقيفخ احلخ   املس لت قخ يربو يع املخئت ق  فتخو  الفقهخي ق  يهد املجلسني 

بخستحهخطخ ث األذان واإلىلخقت ق  ًون ىلصد اجللئ ت ا ب  ذهب صخحب املستمسك إىل 

احتامل الوجوب ق  جهت صريورن  شعرية إيامء ت ق  ًون ىلصد اجللئ ت ىلخل ))ال ب س 

خًة بخلواليت بقصد االستحهخب املطلإل ملخ ث خرب االحتجخج ... ب  ذلك بخإلن خن بخلشه

ث هذن األيصخر قعدوً ق  شعخئر اإليامن ورقل إىل التش ب ف كون ق  هذن اجلهت 

 راجحخم رشيخم ب  ىلد يكون واجهخم لك  ال بعيفوان اجللئ ت ق  األذان((.
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 ت كام نقدم قفصالم ث ضعف قيفش  نضع ف الصدو  لروايخت الشهخًة ال خل ثانيًا:

ل.  الفص  األو 

أن الروايخت امللبورة ح ث ىلد وصفت بخلشذوذ ويدم العم  ومهخ وصفخن  ثالثًا:

يتعخرف ويصطلح إ الىلهام يع الروايخت املعتربة ق  ح ث السيفد كام نقدم ذلك 

ل وقر  ف هام يم  وفتو  ألت ق  االكخبر  قفصالم ث التذيلني امللحقني بخلفص  األو 

بخخهخر شخذة ث أبواب فقه ت يديدة فالحظ فك ف بخلعم  بخلشخذ ق  بخب ىلخيدة 

التسخقح. ونقدم أن اب  براج وغرين ىلد يم  وأفتى بهعض قضمو خ، فخلوسوست ث 

 العم  بقخيدة التسخقح ث قخ وصف بخلشذوذ غفلت صيفخي ت واضحت.

بخلشهخًة ال خل ت كخن يؤذن ويق ب  إن بعض الش عت ث زقخن الصدو   الرابع:

كام نقدم ذكر ذلك وهذا يظهر أيضخم ق  كالم الش ش ث املهسوط واليفهخيت كام ال خيفى 

مل  أقع  التدبر وكذا ق  فتو  الرشيف املرنىض ث قسخئ  املهخىلخرىل خت وكذا الظخهر 

ق  كالم ب  براج ث املهذب والشه دي  ورصح املجليس األول ب ن ذلك يم  الش عت 

 اللقخن وحدي   وىلد ذكر ذلك ث السرية بشك  قفص .ث ىلديب 

ذهخب أخيت ق  القدقخي إىل يدم احلرقت واإلثب بذكرهخ ث األذان  اخلامس:

واإلىلخقت كخلش ش ث املهسوط ب  إن ءظر الش ش ث ذلك إىل ق  ذكرهخ بقصد اجللئ ت كام 

 نلك الروايخت ال خيفى، والظخهر أن حكم  بعدم احلرقت إلقكخن استيفخً الفخي  إىل

طخ لك  ىلدقر  استظهخر فتوان بجواز العم  بمضمو خ بقرائ  ق   وإن مل جيلم هو 
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ل، كام يظهر ذلك ق  الشه د ث اله خن  كالق  ث املهسوط فالحظ قخ قر  ث الفص  األو 

 وكذا العالقت ث امليفتهى.

ظهر ذلك قب وذهب الشه د ال خ  ث الروضت إىل ذلك قب يدم ىلصد اجللئ ت ويست

يدم ىلصد اجللئ ت ق  ك  ق  يرب ييفهخ أ خ ق  أحكخم اإليامن ال ق  أجلاي األذان كام 

نقدم ح ث أء  ًال يع رجحخ خ ث ءفسهخ نلو الشهخًنني إذ املجمو  يتب ب  اإليامن 

جللئ ت كام ث الصلوات يع فمقتىض نلك العهخئر استحهخب اإلن خن طخ ال بقصد ا

 هخًة ال خء ت.بعد الش اليفهي

أن قيفش  اإليران احلخص  ق  أك ر القدقخي ي  الفتو  طخ هو العم   السادس:

دي، املشخر إل هخ ث كالم بصح حت زرارة وأيب بكر احلرضقي وكل ب االس

ح ث مل يذكر ف هخ ذلك ب  احلرص ث يدً خمصوص قب أن روايخت  الصدو 

يدً الفصول ب  حتى الصح ح امللبور فصول األذان واإلىلخقت خمتلفت جدام وبك رة ث 

ىلد جع  ف   يدً فصولاهام قتحد، فال يصلح الصح ح ل كون قيفش  ل يران وإن 

 كخن قت يفخم بخإلضخفت إىل غرين ولعلا  بلحخظ الفصول الواجهت ث الصحت ال املستحهت.

أء  ق  املطمئ  ب  أو املقطو  كام نقدم أن نلك الروايخت قرويت ث أصول  السابع:

أصحخبيفخ وإال ملخ نعرن لا  الصدو  لعدم وضب كتخب ق    ال حيرضن الفق   للمقخبلت 

قب روايخت وكتب الفر  امليفحرفت الغخل ت املفوضت وال ذلك ًأب  وإال ملخ اىلترص يع 

 ب أخر.ذلك املوضب، ب  لشوهد قيف  ث أبوا

اء  لو سلب الطع  بكذب الراوي فهو ال يميفب ق  احتامل الصد  املوجب  الثامن:

 الحتامل املطلوب ت كام ذكر ذلك غري واحد ق  األسخ ني.
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 لثالثة يف اشعاريـة الشهادة يف إثبات 

 األذان واإلقامة

 

 

 وفيه جهتان:

 

 ش ارية الشهادة الثالثة : األوىل

  أقوال نادرة في حكمها : الثاني 
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 اجلهة األوىل

شعارية الشهادة الثالثة لإلميان يف األذان واإلقامة وبيان كربى 

 قاعدة الشعائر وصغراها يف املقام
 

 األقوال يف الشعارية 

ىلد ذهب إىل شعخريت الشهخًة ال خل ت ث األذان واإلىلخقت أك ر املت خري  وقت خرهيب 

شعخئر اإليامن وهو قخ أشخر إل   ك ري ق  األصحخب ث يهخئرهب ب  خ  وهو كو خ ق 

ق  أحكخم اإليامن ال ق  فصول األذان، ح ث رصحوا بعدم احلرج ث إن خ خ ال بقصد 

ولذلك  (3)وصخحب الريخن (2)ث الدروس وال خ  ث الروضت (1)اجللئ ت كخلشه د األول

مللبورة قيفهب يع رجحخن ذكرهخ ق  ًون مح  املجليس األول ث الروضت العهخرة ا

 ىلصد اجللئ ت.

  ذان اإلعالم )الشعرية اإللـهية( واج  كفائي  

)ولكيفهخ قعص ت ا أي  وىلخل الش ش الههخئي ث احله  املتني )ث نفسري ىلولا  

نرك ءواف  الظهر ا( والضمري يعوً إىل قخ ًل يل   الكالم السخبإل أي أن هذن اخلصلت 

قعص ت ولع  إ ال  املعص ت يل هخ للمهخلغت ونغل ظ الكراهت أو أن نرك اليفواف  بخملرة 

                                                 

 طبعة مؤس ة النشر اإلسالمي. 162ص 1الدروس ج (1)

 الروضة البهية يف حب  ايذان. (2)

 .151ص  1رايض امل ائل ج (3)
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 قعص ت حق قت ملخ ف   ق  التهخون كام ىلخل األصحخب ق  أء  لو أرص أه  الهلد يع نرك

وقخ ث آخر احلديث  األذان ىلونلوا، وكذا لو أرص احلجخج يع نرك زيخرة اليفهي 

 التخسب ق  ىلولا  ولك  يعذب يع نرك السيفت ممول يع هذا(.

وىلخل العالقت ث قيفتهى املطلب )ذهب بعض أصحخب الشخفعي إىل وجوب األذان 

جيمب ف هخ للصالة واإلىلخقت كفخيت وذهب قخلك إىل وجوب  ث قسخجد اجلاميت التي 

 (1)وذهب أمحد ب  حيفه  إىل وجوب األذان يع أه  املرص واستدلوا بهعض الروايخت

ب ء  ق  شعخئر اإلسالم فخشه  اجلهخً وءخىلش  العالقت بخلفر  بني األص  وهو اإلسالم 

وبني الفر  وهو األذان ب ن األص  وضب للدخول ث الدي  وهو ق  أهب الواجهخت 

   واجهخم واألذان وضب للدخول ث اجلاميت وهي غري واجهت فخألوىل فكخن الطريإل إل

 .(2)بخلوس لت أن ال نكون واجهت(

وىلخل ث التذكرة )قس لت: ال جيوز اإلست جخر يع األذان وشهه  ق  شعخئر اإلسالم 

غري املفروضت... إىل أن ىلخل وللشخفع ت ث األجر يع الشعخئر غري املفروضت ث األذان 

 يع األصح ييفدهب ثالثت أوج  فإن جوزون ف الثت أوج  ث أن املؤذن ي خذ نفريعخم 

األجرة أحدمهخ أء  ي خذ يع ريخيت املواىل ت وال خ  يع رفب الصوت وال خلث يع 

احل علتني فإ ام ل ستخ ق  األذان واألصح ييفدهب وج  رابب أء  ي خذ يع األذان 

                                                 
بداية  61ص  1جاملدونة الكربى  81ص  3، اجملموع ج461ص  1املغت ج)مصـــادر أهل ســـنة اجلماعة واخلالفة  (1)

 .10ص  2، نيل ايوطار ج104ص  5، عمدة القاري ج107ص  1اجملتهد ج

 طبعة  اعة املدرسني. 411ص  4منتهى املطلب ج (2)
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يع ذكر اهلل كام ال يهعد استحقخىلهخ يع نعل ب بجم ب صفخن  وال يهعد استحقخ  األجرة 

 .(1)للقرآن إن اشتم  يع نعلب القرآن(

ويستفخً ق  كالم العالقت وأىلوال املذاهب األخر  أن األذان نيفطهإل يل    أقول:

يدة  هخيب قيفدوبت فمضخفخم إىل خصوص ت األذان نيفطهإل يل   أيضخم الطه عت العخقت 

خيدة نعظ ب الشعخئر كام نيفطهإل يل    ه عت ذكر اهلل لشعخئر اإلسالم ف يفدرج ث ىل

امليفدوب ولعلا  بخللحخظ ال خلث خترج احل عالت ي  بق ت الفصول إذ ل س هي بذكر 

وق  ثب مل يسوغ الش ش الطويس ث املهسوط حكخيته  ييفد سام  األذان مل  كخن ث اثيفخي 

 ت أذان اإليالم الصالة وىلخل إ   ق  كالم ا ًقي وإن ك  قستحهخت ق  ح  

وبخلتخا، فطه عت األذان ىلد اجتمب ف هخ يدة  هخيب رشي ت ولك  قيفهخ حكب يستحب 

يل هخ ًون الطه عت األخر ، كام هو واضح ق  أق لت األحكخم ا ءفت وق  ثب يتهني 

نعدً وج  قرشوي ت الشهخًة ال خل ت ث األذان نص  إىل ثالثت وجون أو أك ر. وق  نلك 

 لشعرية والشعخئر اإليامء ت.الوجون جهت ا

وىلخل الس د املرنىض ث رسخئلا  )املس لت ال خل ت يرش: ]وجوب )حي يع خري 

 العم ( ث األذان .

استعامل )حي يع خري العم ( ث األذان، وأن نرك  كملك يشي ق  ألفخظ األذان. 

( 2)ويلام ال جيحدال يدفب  واحلجت أيضخم انفخ  الطخئفت املحقت يل   حتى صخر لاهخ شعخرام 

وىلخل ث املستمسك )و رً الشهخًة بكذب الراوي ال يميفب ق  احتامل الصد  

                                                 

 التذكرة فصل ايذان واالقامة. (1)

 .219 /1رسائل ال يد املرسضى  (2)
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املوجب الحتامل املطلوب ت كام أء  ال ب س بخإلن خن ب  بقصد االستحهخب املطلإل ملخ ث 

خرب االحتجخج: )إذا ىلخل أحدكب: ال إلا  إال  اهلل، ممد رسول اهلل. فل ق : يي أقري 

ب  ذلك ث هذن األيصخر قعدوً ق  شعخئر اإليامن ورقل إىل التش ب، ف كون  املؤقيفني(

ق  هذن اجلهت راجحخم رشيخم ب  ىلد يكون واجهخم لك  ال بعيفوان اجللئ ت ق  األذان وق  

ذلك يظهر وج  قخ ث الهحخر ق  أء  ال يهعد كون الشهخًة بخلواليت ق  األجلاي املستحهت 

 .(1)قت الشه د وغريهب...(لألذان لشهخًة الش ش والعال

وىلخل ث املستيفد )ولك  الذي هيون اخلطب أءيفخ ث غيفى ق  وروً اليفص، إذ ال 

شههت ث رجحخن الشهخًة ال خل ت ث ءفسهخ بعد أن كخءت الواليت ق  قتمامت الرسخلت 

 ِدينَُكمْ اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم وققوقخت اإليامن وق  كامل الدي  بمقتىض ىلولا  نعخىل 

ب  ق  اخلمس التي بيفي يل هخ اإلسالم والس ام وىلد أصهحت ث هذن األيصخر ق  

أءحخي الشعخر وأبرز رقوز التش ب وشعخئر قذهب الفرىلت اليفخج ت فهي إذن أقر  أجع

 .(2)قرغوب ف   رشيخم وراجح ىلطعخم ث األذان وغرين(

وىلد جرت سرية  وىلخل الس د اخلوئي ث قعرن اجلواب ي  سؤال وج   إل  

العلامي واألبرار يع الشهخًة بخلواليت ث األذان واإلىلخقت ال يقصد اجللئ ت قيفذ يهد بع د 

ق  ًون ءكري ق  أحدهب حتى أصهح ذلك شعخرام للش عت ومم لام لاهب ي  غريهب وال 

                                                 

 .545، ص5ثقى، جمستمسك العروة الو  (1)

  .260ـ  259، ص13م تند العروة ج (2)
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ريب ث أن لك  أقت أن ن خذ قخ هو سخئل ث ءفس  ب  راجح ث الرشيعت املقدست شعخرام 

 (.1خ...()لاه

الضخبطت ث ىلخيدة الشعخريت قوضويخم وقورًام فموضويهخ أختخذ  ىلد ذكر  أقول:

ق  أبواب الدي  هذا ب خن املوضو  يع  وقعلاميشي سخئل فضالم ي  الراجح يالقت 

صع د الكرب  الكل ت واقخ يع صع د الصغر  وب خن املورً ث املقخم فهني ث صدر 

جواب  االشخرة إىل أن الشهخًة بخلواليت قكملت للشهخًة بخلرسخلت وأن اإليامن طخ ال يتب 

األذان شعخرام للمذهب كام إال  بخاليامن بخلواليت ثب بني وىلو  اختخذ الشهخًة ال خل ت ث 

هو ش ن ث  ه عت اختخذ العالقخت الوضع ت أ خ نتخذ للتهخ  والتواضب فتشم  يموم 

ً ث املقخم وءظري هذا الكالم قخ ذكرن املريزا بخىلر اللءجخ  ث قعرن جواب   القخيدة املور

 يل هب ي  هذا السؤال ءفس  ىلخل: ))..... وىلد بلغيفخ ي  ائمتيفخ الاهداة صلوات اهلل

األقر يق ب ىلول ال الا  إال  اهلل ممد رسول اهلل أن يقول ييٌّ أقري املؤقيفني بيفحو 

اال ال  وب  أخذ اإلقخق ت خلفخم ي  سلف فجهروا بتلك الشهخًة يق ب الشهخًنني 

ث األذان يع املآذن وث املسخجد وأوىلخت الصالة حتى صخر ذلك شعخرام لاهب... 

هذن الشهخًة كخلصالة يع اليفهي وآلا  يق ب ذكر اسم  الرشيف  فخالقخق ت يعلمون أن

ث خروجهخ ي  فصول األذان وإءام مهخ ق  األًاب املطلوبت املرغوب ف هام بمقتىض 

األخهخر... فعع أبيفخي الش عت ثهتهب )اهلل نعخىل بخلقول ال خبت( أن يقتفوا أثر أسالفهب 

                                                 

  .127، ص2شرح رسالة احلقوق نقالت عن كتاب سر اإلميان لل يد عبدالر اق املقرم، ج (1)
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ملكوا هذا الشعخر املرشو  الذي ال قطع  ف   التخبعني لفتخو  يلامئهب األبرار أن ال ي

 .(1)وال قغمل ول ستق موا كام أقروا(

 شعارية ذكرهم يف األذان 

 التله ت أن يصي  يع رسول اهلل وىلخل العالقت ث امليفتهى )ويستحب إذا فرغ ق 

أن ك  يعيفي وفسري ال أذكر إال  ونذكر، ىل   ث الت َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَركَ لقولا  نعخىل 

 .(2)قوضب رش  ف   ذكر اهلل نعخىل رش  ف   ذكر ءه   كخلصالة واألذان(

ِف ُبُيوٍت َأِذَن اهلل َأن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه ُيَسّبُح لـه فِيَها أىلول: وىلد ىلخل نعخىل 

اَرة  َوالَ َبْيع  َعن ذِ   .(3)ْكِر اهلل   بِاْلُغُدّو َواآلَصاِل، ِرَجال  الّ ُتلـهيِهْم ِِتَ

ف قر ث نعظ ب نلك اله وت التي هي ل ست ق  احلجر واملدر ب  هي رجخل ال 

نلاه هب جتخرة وال ب ب بمقتىض يطف ا يت ال خء ت يع ا يت األوىل وأن ءور اهلل املخلو  

هو ث نلك اله وت التي هي الرجخل الذي ال نلاه هب جتخرة وال ب ب وىلد ورً التيفه   

نفسري ظخهر هذن ا يخت لاهذا املفخً روايخت يديدة ق  الفريقني وأن ب ت يي يع 

 وفخ مت ق  أفخضلاهخ.

                                                 
  126ـ  125، ص2شرح رسالة احلقوق نقالت عن كتاب سر اإلميان لل يد عبدالر اق املقرم، ج (1)

 .681، ص 2منتهى املطلب، ج (2)

 .36 النور: (3)
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وق  ذلك قخ رو  الس و ي ث الدر امليف ور ث ذي  ا يت ىلخل )وأخرج ب  قرًوي  

ِف ُبُيوٍت َأِذَن اهلل َأن هذن ا يت  ي  أءس ب  قخلك وبريدة ىلخل: ىلرأ رسول اهلل 

فقخم إل   رج  فقخل أي ب وت هذن يخ رسول اهلل ىلخل ب وت األءه خي فقخم إل   أبو  ُتْرَفعَ 

 بكر فقخل: يخ رسول اهلل هذا اله ت قيفهخ له ت يي وفخ مت ىلخل: ءعب ق  أفخضلاهخ(.

ً ث اليفهي  وىلد فرست بخىلملان ذكرن  َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَركَ ىلولا  نعخىل  فكام ور

ً ن وي   ً ث بعض الروايخت ن ويلاهخ بذلك، وكذلك ور بذكر اهلل نعخىل ث األذان كام ور

ورفعيفخ لك ذكرك بعي صهرك. وث روايت الطربيس ي  قوسى ب  جعفر ي  أب   ي  

ح ث  ث حدي   لل هوًي قب أقري املؤقيفني  آبخئ  ي  احلسني ب  يي 

فم  هذا الذي يرشك  ث هذا االسب إذ  َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَركَ   ث رشح ىلولا ىلخل

ب  الشهخًة فال نتب الشهخًة إال  أن يقخل أشهد أن ال إلا  إال  اهلل وأشهد أن  اهلل  نب ق 

إال  رفب بذكر ممد  ممدام رسول اهلل ييفخً  يع امليفخر، فال يرفب صوت لذكر اهلل 

 قع  وكذا ذكر ث نفسري يي ب  إبراه ب ث ذي  ءفس ا يت. 

ِف ُبُيوٍت َأِذَن اهلل َأن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه، ُيَسّبُح لـه  فكذلك ورً ف هب 

 .(1)فِيَها بِاْلُغُدّو َواآلَصاِل، ِرَجال    

اهلل كام ث قوثقت  وق  ثب ورً ث الروايخت املعتربة التي نقدقت أن ذكرهب ق  ذكر

)ىلخل: قخ اجتمب ث  لس ىلوم مل يذكروا اهلل ومل يذكروءخ  اهلل  أيب بصري ي  أيب يهد

                                                 

 .36النور:  (1)
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: إن ذكرءخ إال  كخن ذلك املجلس حرسة يل هب يوم الق خقت... ثب ىلخل أبو جعفر 

 .(1)ق  ذكر اهلل وذكر يدوءخ ق  ذكر الش طخن(

فتقرر ق  آيت اليفور إىلخقت ذكرهب ققروءخم بذكر اهلل وبذكر ءه   فكام أخرب نعخىل بملف ب 

ذكر اليفهي بذكرن نعخىل، كذلك أقر نعخىل ث آيت اليفور املعتضد قفخًهخ بخليفصوص بملف ب 

ذكرهب قب ذكرن نعخىل فتكون ا يت قب اليفصوص ًل الم خخصخم يع شعخريت ذكرهب ث 

وقخ ورً ث  َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَركَ دبر وبضم مت قخ ث ىلولا  نعخىل: األذان ب  ييفد الت

ذلك اء  ث األذان بخإلضخفت إىل يموقخت االىلملان الدالت يع احلق قت الرشي ت ث 

سيفخًن إىل املقداً ب  إرو  الفض  ب  شخذان ب الشهخًة يستشعر اجللئ ت ث األذان وىلد

ءخ رسول اهلل وهو قتعلإل ب ستخر الكعهت وهو يقول االسوً الكيفدي وىلخل: كيفخ قب س د

 اللهب ايضد  واشدً أزري وارشح صدري وارفب ذكري فيفلل يل   جربئ   

وىلخل أىلرأ يخ ممد ىلخل: وقخ أىلرأ ىلخل: أىلرأ : )امل ءرشح لك صدرك ووضعيفخ ييفك وزرك 

 الذي أءقض ضهرك ورفعيفخ لك ذكرك قب يي ب  أيب  خلب صهرك فقرأهخ اليفهي 

وحد  واثهتهخ يهداهلل ب  قسعوً ث قصحف  ف سقطهخ ي امن ب  يفخن حني

 .(2)(املصخحف

اهلل ب  قسعوً أء  قشتم  يع التيفلي   ثهخهتخ ث قصحف يهدإواملراً ب أقول:

اليفهي ورفب ذكر الويص  والت وي  ويع أي نقدير نكون ًاللت الروايت ءصخم ث رفب ذكر

                                                 

 .1ح 36الوسائل أبواب الذكر ابب  (1)

  .151الريضائل البن شاذان ص (2)
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هو جع  اسم  الرشيف  َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَركَ وىلد ورً ث روايخت الفريقني أن نفسري 

 ث األذان فتكون هذن الروايت كخليفص ث جع  الشهخًة ال خل ت ث األذان.

وهيفخك ألت ق  الروايخت ورًت ث أن نلك اله وت هي ب وت آل ممد فقد رو  

ِف ُبُيوٍت َأِذَن ي  أيب جعفر ث ىلولا  نعخىل يي ب  إبراه ب بسيفدن املتص  ي  جخبر 

 .(1)ىلخل: هي ب وت األءه خي وب ت يي قيفهخ(  اهلل   

ا ث حديث ث  اهلل  ورو  الكل يفي ي  يهد الرمح  ب  أيب ل ع ي  أيب يهد

ذي  ا يت ا والتمسوا اله وت التي أذن اهلل أن نرفب ويذكر ف هخ اسم  فإء  أخربكب أ ب 

)رجخل ال نلاه هب جتخرة وال ب ب ي  ذكر اهلل وإىلخم الصالة وإيتخي اللكخة خيخفون يوقخم 

 .(2)نتقلب ف   القلوب واألبصخر(

ديث ًخول ىلتخًة ب  ًيخقت ث ح وث صح حت أيب محلة ال اما ي  أيب جعفر 

خلإل خلقخم ق  خلق ،  اهلل  )وحيك يخ ىلتخًة إن الهرصي ح ث ىلخل لا  أبو جعفر 

فجعلاهب حججخم يع خلق  قيفهب أونخً ث أرض  ىلوام ب قرن ءجهخي ث يلم ، اصطفخهب 

ىله  خلق  أظلت  ي  يمني يرش (. ىلخل: فسكت ىلتخًة  ويالم ثب ىلخل: أصلحك اهلل، 

ام واحد  واهلل لقد جلست بني يدي الفقهخي، وىلدام ب  يهخس، فام اضطرب ىللهي ىلد 

)وحيك أندري أي  أءت؟ أءت بني يدي  قيفهب قخ اضطرب ىلداقك فقخل أبو جعفر 

                                                 

 .79ص  2سري ر القمي ج (1)

 .139ص  1الكايف ج (2)
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)ب وت أذن اهلل أن نرفب...( ف ءت ثب، وءح  أولئك(( فقخل لا  ىلتخًة: صدىلت واهلل 

 احلديث. (1)...(جعليفي اهلل فداك، واهلل قخ هي ب وت حجخرة وال  ني

وغريهخ ق  الروايخت أورًهخ صخحب نفسري الربهخن وءور ال قلني ي  املصخًر 

 احلدي  ت فالحظ قخ ذكران ث ذي  ا يت.

وق  هذن ا يخت والروايخت يتهني أن أبرز املصخًيإل التي ييفرصف إل هخ اإل ال  

وءحومهخ نشهد الصالة وأن ث نرف ب الذكر هو األذان واإلىلخقت وقيف  نستشعر اجللئ ت 

احلخل كذلك ث العموقخت الوارًة التي نقدقت اإلشخرة إل هخ ث الفص  السخبإل الدالت 

يع استحهخب اىلملان الشهخًات ال الث يموقخم وأن أبرز املصخًيإل امليفرصف إل هخ هذن 

العموقخت هو األذان واإلىلخقت الس ام وأن  وائف روايخت االىلملان ًالت بمجمويهخ 

يع نقرير احلق قت الرشي ت للشهخًة وأن بدون ال الث قعخ ال يتقرر وال يتحقإل أص  

 التشهد ألن ال خل ت بتهب االثيفتني رك  ىلواقي ث حق قت االىلرار والتشهد أيضخم.

 :شعارية األذان والشهادة الثالثة 

ُذوَها ُهُزواً ىلخل نعخىل   الَ  ِعبًا ذلَِك بَِأَّّنُْم َقْوم  َولَ  َوإَِذا َناَدْيُتْم إََِل الّصََلِة اَّّتَ

 . (2)َيْعِقُلونَ 

                                                 
 .256ص  6الكايف ج (1)

 .58املائدة آية  (2)
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ُمَعِة َفاْسَعْوا إََِل وىلولا  نعخىل:  ا اّلِذيَن آَمنُوا إَِذا ُنوِدَي لِلّصََلةِ ِمن َيْوِم اْْلُ ِذْكِر  َيا َأُّّيَ

 .(1)اهلل َوَذُروا اْلَبْيعَ 

وىلد ورً ث ءلول هذن ا يت أن بعض امليفخفقني أو أه  الكتخب ق  الكفخر إذا 

فدخلت خخًقت  بيفخر  سمعوا املؤذن يقول )أشهد أن ممدام رسول اهلل( شتب اليفهي 

ذات ل لت وهو ءخئب فتطخيرت قيفهخ رشارة ث اله ت فخحمل  اله ت واحمل  هو وأهلا  

األذان بيفص الكتخب ال بخمليفخم لهعض الصحخبت كام وىلد ىلرر أن ث ا يت ًل   يع ثهوت 

رون  العخقت وث ا يت ًاللت يع إ ال  ييفوان اليفداي يع األذان، وأن ق  ىلوام قخه ت  

جهت الشعرية ف   ح ث أن ث الشعرية إيالم وهو ءت جت اليفداي واليفداي ءحو أيالم 

ظهرية يوم اجلمعت )إذا ءوًي وكذلك نقرير ًاللت ا يت ال خء ت فإء  أ لإل يع أذان ال

ً ءلولاهخ  للصالة...( ب ء  أذان وءداي للصالة، ثب إن ث ا يت األوىل قب قخ نقدم ق  قور

وس خ  ا يخت التي ىلهلاهخ ًاللت واضحت يع أن شعرييت األذان ال يقترص يع كوء  

استهلاي  إيالقخم للصالة فقو، ب  هو شعخر وءداي للتوح د واليفهوة واإلسالم وأن سهب

امليفخفقني واليفصخر  ث قورً ءلول ا يت األوىل هو نضم  األذان ل ىلرار بخليفهي 

والواليت لا ، وق  ثب كخن س خ  ا يخت ث سورة املخئدة ىله  هذن ا يت هي كلاهخ ث 

وذم الذي  يتولون ال هوً واليفصخر   املواالة هلل ولرسولا  وألقري املؤقيفني 

َأْولَِياَء َبْعُضُهْم  َيا َأُّّيَا اّلِذيَن آَمنُوا الَ َتّتِخُذوا اْلَيُهوَد َوالنَّصاَرى وامليفخفقني وىلخل نعخىل

ى اّلِذيَن  الَ َُّيِْدي اْلَقْوَم الّظاَلنَِِي  َأْولَِياُء َبْعٍض َوَمن َيَتَولـهم ِمنُكْم َفإِّنُه ِمنُْهْم إِّن اهلل َفرَتَ

َرة  َفَعَسى اهلل َأن َيْأِِتَ 
ِف ُقُلوهِبِم َمَرض  ُيَساِرُعوَن فِيِهْم َيُقوُلوَن َنْخَشى َأن ُتِصيَبنَا َدائِ

                                                 
 .9اجلمعة آية  (1)
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وا ِف َأْنُفِسِهْم َناِدِمنَي  ا َوَيُقوُل اّلِذيَن آَمنُو بِاْلَفْتِح َأْو َأْمٍر ِمْن ِعنِْدِه َفُيْصبُِحوا َعََل َما َأََسّ

ينَ   َأَهُؤالَِء اّلِذيَن َأْقَسُموا بِاهلل َجْهَد َأْيَ َِّنِْم إَِّّنُْم َلَََعُكْم َحبَِطْت َأْعَ لـهْم َفَأْصَبُحوا َخاَِسِ

  ٍّة َيا َأُّّيَا اّلِذيَن آَمنُوا َمْن َيْرَتّد ِمنُْكْم َعن ِدينِِه َفَسْوَف َيْأِِت اهلل بَِقْوٍم ُُيِّبُهْم َوُُيِّبوَنُه َأِذل

 ُْ ِْ اهلل َوالَ َيَاُفوَن َلْوَمَة الَئٍِم ذلَِك َفْض  َعََل اَلُْْؤِمننَِي َأِعّزةٍ َعََل اْلَكافِريَن ُُيَاِهُدوَن ِف َسبِي

إِّنَ  َولِّيُكُم اهلل َوَرُسولـه َواّلِذيَن آَمنُوا اّلِذيَن  اهلل ُيْؤتِيِه َمن َيَشاُء َواهلل َواِسع  َعلِيم  

َوَمن َيَتَوّل اهلل َوَرُسولـه َواّلِذيَن آَمنُوا  لّصََلَة َوُيْؤُتوَن الّزَكاَة َوُهْم َراكُِعوَن ُيِقيُموَن ا

ُذوا ِدينَُكْم ُهُزوا  َفإِّن ِحْزَب اهلل ُهُم اْلَغالُِبوَن  َيا َأُّّيَا اّلِذيَن آَمنُوا الَ َتتِّخُذوا اّلِذيَن اَّّتَ

 ُكنُتم ُمْؤِمننَِي  كَِتاَب ِمن َقْبلُِكْم َواْلُكّفاَر َأْولَِياَء َواّتُقوا اهلل إِنَوَلِعبًا ِمَن اّلِذيَن ُأوُتوا الْ 

َك بَِأَّّنُْم َقْوم  الَ َيْعِقُلونَ 
ُذوَها ُهُزوًا َوَلِعبًا ذلِ  .(1) َوإَِذا َناَدْيُتْم إََِل الّصََلِة اَّّتَ

الذي نصد  وهو  فجملت هذن ا يخت اليفخزلت ث نوا اهلل ورسولا  ويي 

راكب وحرص الواليت طب وأن نلك الواليت هي واليت حلب اهلل، بخالف الذي  ث 

ىللوطب قرن الذي  اءدسوا ث صفوف املسلمني قيفذ أوائ  الهع ت كام نشري إىل ذلك 

 وهب الذي  نيفه  القرآن بس طرهتب يع ققخل د األقور بعد رسول اهلل  (2)سورة املدثر

فجملت ا يخت ث س خ  التوا والتربي وجع   ذلك سورة ممد كام أشخرت إىل 

حرقت األذان ق  شعخر التوا وققتض خت الواليت وأن ق  ققتض خت التربي، التربي 

 ق  أيداي اإلسالم وأيداي اإليامن والتربي ق  املستهلئني بحرقت األذان.

                                                 
 .58ـ  52املائدة  (1)

 .31املدثر آية  (2)
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 والتربي وق  نوابع  أن اليفداي إىل الصالة وهو األذان قظهر للتوا وبعبارة جامعة:

أء  يلت حذف حي يع  وق  ثب ىلد ورً أن قصحح اب  أيب يمري ي  أيب احلس  

 .(1)خري العم  ق  ال خ  هو لئال يقب حث يع الواليت ولئال يقب ًيخي إل هخ 

َرّبنَا إِّننَا  وممخ ورً ق  ا يخت املعخضدة لكون اليفداي ل يامن أيضخم ىلولا  نعخىل:

 .(2) ُمنَاِديًا ُينَاِدي لإِِليَ ِن َأْن آِمنُوا بَِرّبُكْم َفآَمنّا َسِمْعنَا

)ىلخل بيفي اإلسالم يع مخس: الصالة  وث قعتربة أيب محلة ي  أيب جعفر 

 .(3)واللكخة والصوم واحلج والواليت ومل ييفخً  بيشي كام ءوًي بخلواليت(

ث الصح ح ي  أيب محلة ال اما ق لا  وروان الكل يفي بطريإل قعترب  (4)ورو  الربىلي

 .(5)آخر ي  الفض  

وىلد قر ث قعتربة الفض  ب  شخذان ىلولا  ث يل  األذان ))ويكون املؤذن... 

 .(6) خهرام بخإليامن قعليفخم بخإلسالم((

                                                 
  .16 /19بأبواب ايذان واالقامة  (1)

 .139آل عمران  (2)

 .10ح 1أبواب مقدمات العبادات الباب  (3)

 .429، ح286، ص1ا اسن، ج (4)

 . طبعة طهران.8، ابب دعائم اإلسالم، ح21، ص1الكايف ـ للكليت ـ ج (5)

 .9الباب  14أبواب ايذان واإلقامة ح (6)
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األذان  ا املتقدم ا أن خري العم  ث  (1)وث صح ح ب  أيب يمري ي  أيب احلس 

هو الواليت وأن األذان حث يع الواليت وًيخي إل هخ فتقرر ث ألت هذن األًلت يدة 

 أقور:

نقرير اليفصوص القرآء ت والروائ ت أن األذان شعرية وشعخر أي قوضب   واًل:

 يالم ب صول الدي .ل 

إن األذان كام هو شعخر ل سالم فهو شعخر وشعرية ل يامن أيضخم والواليت  الثاي:

ق  أه  اله ت وىلد نقدم ث املدخ  ث ييفوان قخه ت األذان قخ يعخضد أًلت  لألئمت 

 املقخم فالحظ.

إن ألت هذن األًلت هي ق  األًلت اخلخصت والداللت بخخلصوص يع  الثالث:

ل خل ت ث األذان فخلشعرييت ايت، وبخلتخا يع جلئ ت الشهخًة شعرييت األذان ل يامن والوال

 يع ذلك للشهخًة ال خل ت ث األذان يقرر يل هخ الدل   اخلخص واء  نشعري خخص.

د شعرييت األذان ل يامن والواليت ويتب إن هيفخك أًلت يخقت أخر  نف  الرابع:

نقريههخ به خن صغر  وقوضو  ىلخيدة الشعخئر وق  ثب كرب  القخيدة، هذا قب الغض 

ي  الداللت اخلخصت يع اجللئ ت التي استشعرءخ قيفهخ نشعري الشهخًة ال خل ت ث األذان 

 ق  ا يخت السخبقت.

                                                 
 .16ح 19أبواب ايذان واإلقامة الباب  (1)
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: ك  قخ كخن يالقتم ورقلام يع أقخ املوضو  فهو أن الشعخر والشعرية الدييف ت لغ تم

حق قت أو حكب ايتقخًي أو فريي ق  الدي ، وهي نخرةم نكون خممليتم ق  الشخر  

املقدس كخحلرم املكي واملد  والكعهت اله ت احلرام واملشخير واملقخم وب ت املسجد 

، وأخر  يتعخرف األىلىص وقسجد الكوفت وب وت املشخهد املرشفت للمعصوقني 

عهخ املترشيت ث حدوً نطه إل العموقخت املرشويت ضم  قصخًيإل جلئ ت، كام يع وض

، وقراسب إح خي التمسك بخلقرآن الكريب كعقد ث قراسب إح خي ذكر أه  اله ت 

ذن الرشيي بخختخذ إلويلوق  وغري ذلك والضخبطت وروً ااملسخبقخت حلفظ  ونفسرين 

 ذلك ولو كخن قستفخًام ق  العموقخت.

إن الشعرية ث اللغت ك  قخ جع  يلامم لطخيت اهلل وقعلامم يع قعيفى  خرى:وبعبارة  

ق  الدي  وهو اإليالم ق   ريإل احلس، وق  ثب فهو اإليالم للمعخ  الرشي ت بآالت 

 ووسخئ  حس ت.

ءعب يظهر ق  بعض أًلت ىلخيدة الشعخئر أن ح   ت اإليالي ق خوذة ث قوضو  

عيفى اللغوي ويدم وروً الدل   التعهدي اليفخىل  ي  نقرر امل ذلك القخيدة. ويع ضوي

أًلت ىلخيدة الشعخئر لك   املعيفى اللغوي إىل احلق قت الرشي ت يصح  التمسك بإ ال 

قعيفى رشيي وًييفي، فداللت الوس لت  وس لت وآلت قهخحت نتخذ ق  ىله  العرف إليالم

إيالم هي أًاة إيالي  وا لت يع املعيفى بخلوضب واجلع  واالختخذ فخلشعرية كام هي آلت

َوَمن ُيَعّظْم َشَعائَِر اهلل َفإَِّّنَا وإح خي وجتديد يهد، وق  ثب يتمسك بإ ال  ىلولا  نعخىل 
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ُيِريُدوَن َأن ُيْطِفُئوا ُنوَر اهلل بَِأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اهلل وىلولا  نعخىل:  (1)ِمن َتْقَوى اْلُقُلوِب 

 .(2)َكِرَه اْلَكافُِرونَ إالّ َأن ُيتِّم ُنوَرُه َوَلْو 

ِف ُبُيوٍت َأِذَن اهلل وقفخًن احلث يع ءرش ءور اهلل ث ققخب  اإل فخي، وىلولا  نعخىل: 

. أي رفب لتلك اله وت ولكلمت اهلل وءرش حكم . وىلولا  (3)َأن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمهُ 

َْ َكلَِمَة اّلِذيَن َكَفُروا الّسْفَلنعخىل:   .(4)َوَكلَِمُة اهلل ِهَي اْلُعْلَيا َوَجَع

 متعلق موضوع القاعدة 

ال بلحخظ  أقخ قورً الشعرية فموضوي  هو الفع  املحل  بخملعيفى األيب ث ءفس 

الطواري الذي يتخذ ًاالم ويالقت يع قعيفىم ًييفي سواي كخن قهخحخم  أو قستحهخم ث 

املتخذة ق  العموقخت ال ق  الدل   ءفس ، والوج  ث ذلك أن الشعخر والشعرية 

اخلخص يع خصوص تهخ حخلاهخ حخل العيفخوي  ال خءويت كخليفذر وال مني والرشوط 

و خيت الوالدي  وغريهخ ق  العيفخوي  امل هتت ألحكخم ثخءويت ق  أ خ إءام نعرن يع 

الفع  املحل  ث ءفس ، وال نعخرن العيفخوي  األول ت اإلللاق ت بخالف العيفخوي  

 ال خءويت الرافعت كخلرضر واحلرج واجله  واليفس خن وءحوهخ.

                                                 
 .32احلّج:  (1)

 .32التوبة:  (2)

 .36النور:  (3)

 .40الرباءة:  (4)
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 حممول القاعدة 

أقخ أًلت كرب  املحمول فهي يموم نعظ ب الشعخئر وأ خ ق  نقو  القلوب وغري 

ً اإلذن الرشيي ق  يموم رجحخن اإلىلرار بخلواليت بخللسخن لعي  ذلك بعد فرن وجو

ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْْتَْمُت َعَلْيُكْم اْليَ وكفى ث ذلك ىلولا  نعخىل  واألئمت 

ْسََلَم ِديناً  فإن كامل الدي  طخ وإمتخم اليفعمت والاهدايت طخ،  نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اْْلِ

وهي رشط الرضخ والقهول للدي  واأليامل، قضخفخم إىل العموقخت األخر  املتوانرة 

إِّنَ  َولِّيُكُم اهلل بخلواليت وىلولا  نعخىل   ب لاهب بني الفريقني ث األقر بخلتسل

وغريهخ  َوَرُسولـه َواّلِذيَن آَمنُوا اّلِذيَن ُيِقيُموَن الّصََلَة َوُيْؤُتوَن الّزَكاَة َوُهْم َراكُِعونَ 

ر بخللسخن طخ كام صيفب  ق  آيخت الواليت وق  أبرز قظخهر التسل ب لواليتهب اإلىلرا

بإقرة املؤقيفني  بخملسلمني ث غدير خب بخلتسل ب واإلىلرار والشهخًة لعي  اليفهي

 والواليت، فك رة اإلىلرار بخللسخن بخلواليت قطلوب ت  ق  الرضوريخت الهدهي ت.

فإذا انضحت هذن املقدقخت ال الثت، ففي قخ ءح  ف   املقدقخت نخقت احلصول، أقخ 

هخًة ال خل ت ث األذان واإلىلخقت يالقتم ورقلام األوىل: فقد شخ  وذا  شعخر الطخئفت بخلش

التي هي سفخرة إلاه ت غري اليفهوة والرسخلت  للعق دة احلقت وهي إقخقت أه  اله ت 

ْ  ِف االَْرِض َخلِيَفةً  وخالفت هلل ث أرض  التي ب يفهخ ث كتخب  بقولا  نعخىل:   إِِّّن َجاِع

يلامم لدء ًّخ ق  ييفدن وإىلرارام  اَل َيا آَدُم َأْنبِْئُهْم بَِأْسَ ئِِهمْ قَ    َوَعّلَم آَدَم االَْس َء ُكلـها 

 بخإليامن طخ.

صور بني األصحخب إبخحت التكلب ث األذان واإلىلخقت لوروً تثب إن املشهور امل

اليفصوص الصح حت السيفد بذلك والس ام ىله  الفص  )ىلد ىلخقت الصالة( وإن كخن 

فت الرجحخن الذاال للذكر ءفس  وهو اإلىلرار بخلشهخًة قكروهخم مالم إال  أءك ير
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بخلواليت، ب  الصح ح املتعني يدم شمول يدم الكراهت للتكلب ث أثيفخي األذاءني 

ييفد ذكرن كام يرفت ث  اليفهي  للشهخًة ال خل ت كام ال يشتم  الصلوات يع

نيفص ص صح ح زرارة املتقدم بذلك، ح ث إ خ ق  املستحهخت للشهخًة ال خء ت 

 وأفض  أفراًهخ املتشخص بتعقب الصلوات والشهخًة ال خل ت لا .

والروايخت املتوانرة ا ذءت وا قرة  أقخ يموم ا يخت ا قرة بخلواليت لاهب 

المهخ مققت ل ذن والطلب ف كون قخ اخذ شعخرام بك رة اإلىلرار اللسخ  بواليتهب فك

َوَمن ق  الطخئفت املحقت اإلقخق  ت نطه قخم لتلك العموقخت واختخذام للشعرية قيفهخ ف عم  

 .ُيَعّظْم َشَعائَِر اهلل َفإَِّّنَا ِمن َتْقَوى اْلُقُلوِب 

 والذي يتيفخول الواجب واملستحب كام ث نيفخول و رو ييفوان اليفذر وغرين ق 

العيفخوي  ال خءويت الالزقت لك  ق  املستحب والواجب والتي هي قعخمل وإيالم للدي  

ث ىلهخل االستخفخف واالستهخءت طخ ا والع خذ بخهلل نعخىل ا وأي  شعرية بم   أمه ت املكملت 

للدي  والرشط ث الرضخ والقهول للدي  والعم  فهي ىلد نب اختخذهخ شعرية بخخلصوص 

غرين، وإن كخن رجحخ خ لوال  رو ييفوان التشعري بيفحو العموم وقيف  ث األذان ال ث 

يظهر وج  ق  قخل للوجوب قضخفخم للعيفخوي  األخر  الطخريت املعخضدة لذلك، هذا 

فضالم يام ذكرءخن أوالم ق  نقريب نشعريهخ ث األذان ق  ىله  الشخر  ءفس  ث ىلولا  

َوَرَفْعنَا  ءظري ىلولا  نعخىل:  َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمه     َأن ُتْرَفعَ ِف ُبُيوٍت َأِذَن اهلل نعخىل 

 فالحظ. َلَك ِذْكَركَ 

 هذا كلا  ف ام يل   أهور فقهخي اإلقخق ت.
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 اجلهة الثانية

 األقوال األخرى النادرة يف حكم الشهادة الثالثة

هخ بعضهب قب يدم االيتقخً بمرشوي تهخ وحرقهخ قع   ه  ىلخل ث املستيفد )وكر 

 .(1)وقيفهب ق  حرقهخ قطلقخم خللو ك ف تهام امليفقولت(

هذا بعد أن حكى ىلول املشهور بخملرشوي ت وىلول الهعض كخملجليس بيففي الهعد 

ي  كو خ ق  األجلاي املستحهت، والظخهر أن القول الذي حكخن بخلتفص   

قخ بخلكراهت واحلرقت إشخرة إىل الف ض الكخشخ  ث املفخن ح ح ث ىلخل ث قفتخح 

 يكرن ث األذان واإلىلخقت:

)وكذا غري ذلك ق  الكالم وإن كخن حقخم ب  كخن ق  أحكخم اإليامن ألن ذلك كلا  

 .(2)خمخلف للسيفت فإن ايتقدن رشيخم فهو حرام( 

ويشري القول ال خ  )ىلول التحريب( لصخحب الذخرية السهلواري ح ث ىلخل )وأقخ 

ربيت وأق خل ذلك فقد رصح األصحخب إضخفت أن يل خم وا اهلل وآل ممد خري ال

ب  خ بديت وإن كخن حقخم صح حخم إذ الكالم ث ًخولاهخ ث األذان وهو قوىلوف 

 .(3)يع التوىل ف الرشيي ومل ي هت( 

                                                 

 .486، ص4امل تند للنراقي، ج (1)

 .118: 1مرياسيح الشرائع (2)

 .254الذخنة ـ لل بزواري، ص (3)
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ورً يل هام ث املستيفد ىلخل: )أقخ القول بخلتحريب قطلقخم فمام  ال وج  لا  أصالم 

ن ول س ق  ك ف تهام اشملاط واألص  ييفف   ويموقخت احلث يع الشهخًة نرً

التواا ويدم الفص  بني فصولاهام حتى خيخلفهخ الشهخًة، ك ف وال حيرم الكالم 

اللغو ب يفهخ فضالم ي  احلإل ونوهب اجلخه  اجللئ ت غري صخلح إلثهخت احلرقت كام 

ث سخئر قخ يتخل  ب يفهخ ق  الديخي ب  التقصري يع اجلخه  ح ث مل يتعلب ب  وكذا 

قب ايتقخً املرشوي ت إذ ال يتصور ايتقخً إال  قب ًل   وقع  ال أثب إذ ال  التحريب

نكل ف فو  العلب ولو سلب حتقإل االيتقخً وحرقت  فال يوجب حرقت القول وال 

 يكون ذلك القول نرشيعخم وبديت كام حققيفخ ث قوضع .

لاهخ ث وأقخ القول بكراهتهخ فإن أريد بخصوصهخ فال وج  لا  أيضخم وإن أريد ًخو

التكلب امليفهي ييف  ث خاللاهام فلا  وج  لوال املعخرن، ولك  نعخرض  يموقخت 

احلث بخلشهخًة قطلقخم واألقر طخ بعد ذكر التوح د والرسخلت بخصوص  كام ث 

 . ثب ذكر روايت االحتجخج املتقدقت. (1)املقخم( 

ً األخهخر ثب استظهر ق  كالم الش ش والعالقت والشه د ورصيح املجليس بورو

 طخ ث األذان بخصوص .

 وميكن تلخيص أدلة احلرمة كالتالي:

 ا ب  خ بديت وزيخًة ث العهخًة التوىل ف ت املوظفت ق  ىله  الشخر .1

                                                 

 .487ـ  486، ص 4امل تند ج (1)
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ا اإلهيخم بخجللئ ت وهو نغ ري لرسب األحكخم الدييف ت وذلك بسهب نشخك  ومتخث  2

 صورة التكرار يدًام لفصول األذان.

ة ال خل ت ث الصالة أيضخم وح ث يعلب اءتفخي ذلك فخملقدم ا للوم جواز الشهخ3ً

 واملللوم ق لا .

 :ويرد عليأ 

بعد غض اليفظر ي  وروً األًلت احلخصلت يع اجللئ ت ولو  األيب ق  الواجب أو 

اليفدب ت، وغض اليفظر ي  األًلت العخقت التي أشخر إىل بعض ءامذجهخ املحقإل اليفراىلي 

وىلد يقد هذا الكتخب كلا  إشخرة إىل األىلسخم ال الثت ق  األًلت ث الفصول  

 السخبقت قب غض اليفظر ي  ذلك كلا .

 :يرد عليأ 

حداث ث الدي  ولو شعخئر واألقر بتعظ مهخ ل س ق  اإلذن بخختخذ الأن اإل أواًل:

خ كخءت بيفي يع يدم املرشوي ت ق  األواقر العخقت لعطلت قعظب أًلت الرشيعت مم

ءحرس الترشيب ألن األًلت اخلخصت ال نستويب ك   بص غت العموم واإل ال  وال

اجللئ خت وقخ ال يتيفخهى ق  اجللئ خت والصغريخت اململاق ت فم  الغريب ق  يرفب 

هذن الرايت وامليفهج ث االستدالل فهو أشه  بخستدالل اجلاميت التي حتكب بهدي ت 

الدييف ت وبدي ت االحتفخي بخألقخك  الرشيفت  االحتفخل بخملوال د وامليفخسهخت

وأه  ب ت  واألقخك  اجلغراف ت التي شهدت  واملشخهد املرشفت للرسول 

أحداثخم نخرخي ت ووىلخئب للرسول وأه  ب ت ، حتت ذريعت أن ك  ذلك مل يرً ف   ءص 

خخص فهو بديت ومدث فهو رً وك  ذلك بسهب الضعف ث صيفخيت االستدالل 
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  إىل حتل   ىلخيدة الشعخئر الدييف ت والتعمإل ث قفخًهخ وحق قت ويدم التفط

قوضو  ىلخيدة الشعخئر وحق قت املحمول ف هخ فإن ىلخيدة الشعخئر ش  خ ش ن بق ت 

األًلت الرشي ت التي يؤخذ ث قوضويهخ وقتعلقهخ بعض العيفخوي  املع يفت، وك  

ن حق قت رشي ت ف ؤخذ ييفوان وارً ث األًلت الرشي ت إذا مل جيع  الشخر  ملعيفخ

بمعيفخن اللغوي وحق قت  العرف ت أو التكوييف ت أقخ لو أخذ الشخر  ث قعيفخن حق قت 

رشي ت قخ فإء  يقترص يع املقدار الذي نرصف ف   الشخر  ويهقى الهخىلي يع 

حق قت  اللغويت. وهذا أقر قطرً ث صيفخيت االستيفهخط فكذا احلخل ث ىلخيدة 

َا ِمن َتْقَوى اْلُقُلوِب  الشعخئر كقولا  نعخىل: َر اهلل َفإَِّنَّ
 . (1)َوَمن ُيَعظِّْم َشَعائِ

وغريهخ ق  ا يخت الدالت يع قعيفى اإليالم واليفرش ملعخمل الدي  ممخ هو بمضمون 

َكِرَه ُيِريُدوَن لُِيْطِفُؤوا ُنوَر اهلل بَِأْفَواِهِهْم َواهلل ُمتِمه ُنوِرهِ َوَلْو الشعرية كقولا  نعخىل: 

ْفََل َوَكلَِمُة اهلل ِهَي . وىلولا  نعخىل: (2)اْلَكافُِرونَ  َْ َكلَِمَة الَِّذيَن َكَفُروْا السه َوَجَع

 .(3)اْلُعْلَيا

ح ث أء  ق  خخصت الشعرية اإليالي ملعخمل الدي  ونروجيهخ والشعرية ث أص  

ث ققخم  الوضب اللغوي هي العالقت وقيفهخ الشعخر الذي هو رقل ملعيفى، فهي

التحقإل نتوىلف يع االيتهخر احلخص  ق  الوضب واختخذ يشي يالقت وًاللت يع 

                                                 

 .8الصف:  (1)

 .40الرباءة:  (2)

 .32احلج:  (3)
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يشي آخر، فهي ث األص  حتققهخ بخلداللت الوضع ت، واملفرون أن ث هذا العيفوان 

ل س هيفخك حق قت رشي ت ف هقى يع املعيفى اللغوي ول س اختخذ الشخر  لهعض 

الشعرية حق قت رشي ت وسقطت ي   األقور شعرية ث بعض األبواب أن قعيفى

 احلق قت اللغويت.

ب  غخيت ذلك ايتهخر بعض األفراً والعالقخت شعرية يع قعخن وقعخمل خخصت 

ن َشَعائِرِ كقولا  نعخىل:  َواْلُبْدَن َجَعْلنَاَها َلُكم مِّ
َفا إ ، وىلولا  نعخىل:(1) َِنَّ الصَّ

 . َواَلَْْرَوَة ِمن َشَعآئِِر اهلل

وكام ث اختخذ األذان شعرية للصالة. لك  ذلك ال يعيفي أن املعيفى العخم الكي ىلد 

ءق  يام هو يل  ، ويتضح ق  ذلك أن أي  يالقت قهخحت فضالم يام كخءت راجحت 

والتهخ   فإ خ بخالختخذإذا اختذت ق  ىله  املترشيت يالقت يع قعيفى وقعلب ًييفي 

صهح شعرية وقعلامم للدي  ويكون إح خيم لذلك يع العالق ت والتواضب ف ام ب يفهب ن

 املعلب الدييفي وإىلخقت لركيف .

وق  ذلك يظهر وج  آخر لهقخي لفظ الشعرية يع قعيفخن اللغوي وهو قخ ًل وورً 

ق  أواقر يع إىلخقت قعخمل الدي  ونش  د أركخء  ث ك  بخب ق  أبواب الدي  

 ث أن اإلح خي كخإلىلخقت ح احليف ف، وكام ورً أيضخم األقر بإح خي أقرهب 

والتش  د إءام يتب بخإليالم واليفرش واإليالي والتذكري وهذن األقور كلاهخ ق  

خخص ت قعيفى الشعرية إذ ققتضخهخ اإليالم واليفرش واإليالي والتذكري وق  ذلك 

                                                 

 .36احلج:  (1)
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يظهر االستدالل ممخ ورً ث املستف ض ق  س  سيفت حسيفت كخن لا  أجرهخ وأجر 

 .(1)يدة الشعخئر ال يسب املقخم ذكرهخلق خقت وغريهخ ق  أًلت ىلخق  يم  طخ إىل يوم ا

هذا كلا  ق  ح ث كرب  ىلخيدة الشعخئر مموالم واىلتضخيم وأقخ ق  جهت املوضو  

فمورًهخ وقوضويهخ أي ا يت التي نتخذ يالقت قعلامم الرشيي فهو قخ كخن قهخحخم 

ت الستحهخب واىلملان أو راجحخم أي ممخ هو غري مرم، وىلد يرفت نظخفر األًل

وذكرهب بذكر اهلل نعخىل.  الشهخًات ال الث واستحهخب اىلملان ذكرهب بذكرن 

هذا فضالم ي  الرجحخن الذاال للشهخًة ال خل ت ث ءفسهخ لرضورة املذهب كام ذكر 

ذلك املجليس وغرين وأ خ ق  أرشف األذكخر، ويع ذلك ال يسملاب ث اءطهخ  

الشهخًة ال خل ت كشعرية ث ا ذان أل خ ق  أحكخم  ىلخيدة الشعخئر وقرشوي ت

 اإليامن ولذلك مل يسمليب املشهور شهرة يظ مت ث ذلك.

إن ًيو  إهيخم ذكر الشهخًة ال خل ت ث األذان أ خ نوهب اجللئ ت الس ام قب  ثانيًا:

نكرارهخ قرنني قدفو : ب ن ذلك يطرً ث قوارً يديدة ق  إىلخقت السيف  الرشي ت 

امليفدوبخت اخلخصت ث الصالة، ألن ألت ق  العوام يهيفون يع جلئ ت األذان حتى 

ث الصالة وأء  رشط صحت، قب أن هذا إًخخل ث الصالة قخ ل س قيفهخ وإءام هو 

جلي ءديب، وكذلك احلخل ث نعق هخت الصالة، وكذا احلخل ث أيامل قيفى ث أيخم 

أ خ أيامل وواجهخت قستقلت نتعقب  الترشيإل فإ ب يهيفون يع جلئ تهخ ث احلج قب

قخه تهخ. وءظري هذا اإلشكخل قخ يورًن ق  يستشك  ث الشعخئر والطقوس 

                                                 

 ذكرانها مريصالت واجلهات املتعددة يف قاعدة الشعائر يف كتايب الشعائر احل ينية والشعائر الدينية. (1)
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والهقخ   ولألئمت األ هخر  املستجدة كخالحتفخل بخملوال د لليفهي 

املرشفت وامليفخسهخت الدييف ت اخلخلدة ث نخريش اإلسالم فإن هذن الشعخئر ايتربت 

ت ف   قب أء  ال ءص يل هخ بخخلصوص وك  هذن ق  جليام ق  الدي  وأًخل

 املحدثخت املهتديت.

قخ سهإل ق  أن الرشي ت ال نتوىلف يع اليفص اخلخص ب  نتحقإل قب يموم  ه:ويرّد

الدل  ، فرشي ت املصخًيإل اخلخصت نكتسب ق  العموم، ءعب خصوص تهخ مل نرش  

بام هي خخصت ب  بام هي قيفدرجت ث  ه عي املوضو  العخم وإىل ذلك يشري صخحب 

يو  اجللئ ت بيفخيام يع اجلواهر ث املقخم بقولا  ))لوال نسخمل االصحخب ألقك  ً

ب  اء  ث كالق  يشري  (1)صالح ت العموم ملرشوي ت اخلصوص واألقر سه ((

إلقكخن استفخًة  لب اخلصوص ت ق  األقر العخم فتدبر. واليشي الواحد ىلد 

خيتلف حكم  ق  ح   ت أخر ، فخلليخرة لألئمت وإن كخءت ث خصوصهخ قستحهت 

 لاهب وصلتهب نيفدرج ث الواجب ءظري زيخرة لكيفهخ ق  جهت وح   ت  ه عي التوا

ح ث ىلد ورًت اليفصوص ث احلج أن يع  ب ت اهلل احلرام وزيخرة اليفهي 

الواا احجخج أخيت ق  املسلمني للحج والليخرة لو نرك يخقت املكلفني احلج 

، وكذا اإلىلخقت ث قكت واملدييفت ث حني كو خ قستحهت (2)والليخرة ولو لعدم القدرة

ال أ خ ق  ح   ت أخر  واجب كفخئي. وكذلك احلخل ث شعخئر قذهب أه  اله ت ا

والشعخئر احلس يف ت فإ خ وإن كخءت قستحهت ث ءفسهخ، إال  أ خ ق  جهت إىلخقت  

                                                 

 .87ـ  86، 9.اجلواهر  ج(1)

 .5، ح4أبواب وجوب احلّج ب (2)
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احلإل وءرش الاهدايت فهي واجهت بخلوجوب الكفخئي. وىلد نتعدً احل   خت إىل أك ر 

دم وروً اليفص ف   بخخلصوص إال  ق  ذلك فإن الرضب بخلسالس  يع نقدير ي

خء تهب  أء  ق  ح   ت إظهخر اجلل  قستحب وق  ح   ت إىلخقت ذكر أه  اله ت وحق 

وقظلوق تهب واجب كفخئي بمعيفى أن إىلخقت ذكرهب وب خن قظلوق تهب غري قيفحرص 

طذا األسلوب فقد يؤًي ب ءامط قتعدًة، غخيت األقر إذا أوًي بذاك األسلوب 

 .يت ً  ب  الواجب

أن الطه عت العخقت التي هي قفخً العموم نيفحدر ث ًرجخت ق  املصخًيإل  واحلاصل:

املهخحت ونكون ق  رسيخن الطه عت الواجهت أو الراجحت ث  هقخت وقدارج ق  

 املصخًيإل. فخلتغخف  ي  هذن احلق قت ث العموقخت يوجب سد بخب العم  طخ. 

نسمى بخلعيفخوي  ال خءويت ق  جخءب  ث هذن القخيدة ث العموقخت والتي والضابطة

املوضو ، وهي نغخير العيفخوي  ال خءويت ق  جخءب املحمول وهي املعهوًة 

والدارجت يع األلس  إذ الطرو ال خءوي ق  جهت املوضو  ل س بمعيفى ال خءويت ث 

، ولك   رو املوضو  يع املصخًيإل ثخءوي فطه عت املالك  احلكب ب  احلكب هو أوا 

 أن  رو املوضو  العخم يع املصخًيإل ثخءوي. وذلك بعد أن مل يق د الشخر  أول ت إال  

اءطهخ  املوضو  العخم ث حتديد قصخًيإل قع يفت. وهذا ق  ققتض خت يدم جع  

احلق قت الرشي ت وبذلك يتهني قرشوي ت الشعخريت ث األذان، الس ام قب قالحظت 

األذان ق  أ خ ًيوة ل يامن قخ نقدم قفصالم ث الفص  األول ق  ب خن قخه ت 

والديوة بمعيفى اإليالم واإليالن بخإليامن أي نقتض   قخه ت األذان الس ام قب قخ 
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قر ث الفص  األول وال خ  ق  اختالف فصول األذان بشك  كهري كام يالحظ  

املتتهب ث روايخت األذان ورصح بذلك الش ش ث اليفهخيت واملهسوط والعالقت ث 

ريهب ق  األيالم وهو ممخ يؤذن ويقتيض التوسب ث قخه ت ويدً فصول امليفتهى وغ

األذان ب  إن هذا االختالف ث قفخً الروايخت يصلح أن يكون وجهخم خخصخم 

ملرشوي ت ذكر الشهخًة ال خل ت ث األذان وهذا بضم مت نرصيح قشهور املت خري  

 بعدم اجللئ ت بكتههب الفقه ت ال يهقى إهيخم يتذر  ب .

أقخ خت   اجلخه  املقرص ث نعلب األحكخم ق  الكتب املعدة والوسخئ  امليفصوبت و

فال يعتد ب  وال حيسب لا  وىلب ألن املدار ث قعخمل الدي  و وران  هي سرية وءظر 

املترشيت امللتلقني ال أه  املعخيص والتقصري وإال ال رً ذلك بحسب هتخوء  ث 

تلفت الستعالم قعخمل األحكخم وىلد نقدم أن نعلب األحكخم ث قوارً السرية املخ

التكلب ث األثيفخي قكرون ال مرم ب  الكراهت غري شخقلت للمقخم كام نقدم، ءعب ألتلم 

بخحلرقت ممد ب  يهد الوهخب حتى مل   الصالة يع اليفهي وآلا  بعد الشهخًة ال خء ت 

 .(1)نومل   التيفلي  والتقديس كذلك بعد التكهري وىله   األذان وبعد

إن يدم اجللئ ت ل ست ق  املسلامت القطع ت ب  هي قس لت اجتهخًيت إذ ىلد  ثالثًا:

يرفت أن الش ش والصدو  وكذا العالقت والشه د ىلد ايملفوا بوروً روايخت مل 

يعملوا طخ ب  ىلد أورً الصدو  ث الفق   ءص قتو خ ب  الش ش ث املهسوط أفتى 

هرءخ ق  يهخرة املهسوط فتوان بعدم حرقت العخق  طخ بقصد اجللئ ت ب  ىلد استظ

                                                 

. وذكر قصة قتل املؤذن الصاحل يف احلرمني الشريريني من قبلـه حممد 20ـ  19فتنة الوهابية ـ يمحد  يت دحالن ـ ص (1)
بن عبدالوهاب ينه هناه عن الصـــــــــــــالة على النيب يف ايذان فلم يرتك ذلك. والحظ أيضـــــــــــــات كتاب أمراء الكالم يف 

 اتريا البلد احلرام ـ المحد  يت دحالن.
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برخصت العم  طخ وىلد أفتى بهعض قضمو خ اب  براج والشه د ث الذكر ، كام 

ىلد قخل إىل قخ ذكرن الش ش ث اإلثب ق  يدم العم  طخ ك  ق  العالقت ث امليفتهى 

والشه د ث اله خن. وىلد أوق  الصدو  والش ش والس د املرنىض وغريهب بت ذي  

خئفت بخلشهخًة ال خل ت ث زقخ ب وىلد قرت اإلشخرة إىل ألت ق  املصخًر ألت ق  الط

التخرخي ت الدالت يع ذلك فالحظ قخ قر ق  استعران السرية. قضخفخم إىل ق   ك  

ق  صخحب الهحخر واحلدائإل وصخحب اجلواهر وغريهب إىل اجللئ ت بمقتىض 

قوضو  الهديت الصيفخيت لوال إيران املشهور، فمب ك  ذلك يمتيفب حتقإل 

حداث إذ االختالف ث االجتهخً ال يؤًي إىل ءسهت أحد االجتهخًي  ا خر واإل

إىل الهديت كام ال خيفى يع املتفق  فضالم ي  الفق  ، ولذلك ىلخل الش ش ث اليفهخيت 

ب ن العخق  بتلك الروايخت الوارًة ث اجللئ ت خيط  وهو قعيفى التخطئت 

ختالف، ال احلكب بخلهدي ت كام نومه  القخئ  والتصويب ث االجتهخً ييفد اال

 بخلهدي ت ب  األحر  أن يكون هذا التوهب بديت ث ق لان االجتهخً.

وىلد أشخر إىل التخطئت العالقت ث امليفتهى والشه د ث الدروس وقراًهب ق  العم  

طخ الفتو  بخجللئ ت وىلد يرفت أ ب يشريون إىل فتو  اب  براج ث املهذب ويملا  

بهعض قضمو خ ب  ىلد يم  الس د املرنىض طخ ث املسخئ  املهخفخرىل خت وىلد أشخر 

 ث نلك املسخئ  إىل يم  أخيت طخ.

ال يستللم  لو سلميفخ بخلتقصري ث اجتهخً ق  ذهب إىل اجللئ ت فإن ذلك رابعًا:

الهديت كام هو احلخل ث سخئر قوارً االختالف ث االجتهخًات الظيف ت إذ الليخًة 
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القطع ت ث الدي  هي الهديت أو قخ ل س يل   ًل   أصالم ال قخ يل   ًل   بحسب 

األءظخر املختلفت األخر ، ب  إن ظخهر ق  حيكب بخلهدي ت هو حكم  بخلهدي ت يع 

 قشهور يلامي املذهب احلإل.

ىلد قر  ونقدم استعران العديد ق  الروايخت املتضميفت الستحهخب نكرار  خامسًا:

خل ت بعدً نكرار الشهخًنني وبيفحو قيففص  ييفهام غري قتداخ  كه ئت الشهخًة ال 

فصول األذان فمب التسخمل يع االستحهخب املطلإل ث غري األذان إلكامل وإىلران 

الشهخًنني بخلشهخًة ال خل ت، واالستحهخب املطلإل غري خمتص بام يدا األذان، ب  هو 

خصت املامثلت لفصول األذان شخق  لا  ف قيض ك  ذلك بخستحهخب هذن الاه ئت اخل

 سواي ث األذان وغرين.

ثب إن اإلشكخل بحصول اإلهيخم واإلىلرار بذلك للمستشك  شخهد يع وجوً 

الداللت ث نلك الروايخت الدالت يع استحهخب نكرار الشهخًة ال خل ت بعدً نكرار 

ألذان ألن الشهخًنني وبيفحو قيففص  ًاللتهخ يع جلئ ت الشهخًة ال خل ت ءدبخم ث ا

املفرون أ خ ندل يع ه ئت ممخثلت لاه ئت فصول األذان واملفرون حصول اإلهيخم 

فل س ذلك إال  ل يامي بخألذان ث نلك الروايخت فتدبر، وىلد أرشءخ إىل هذن الداللت 

 سخبقخم فراجب.

 إن اليفقض بللوم اجلواز ث الشهخًة ال خل ت ًاخ  الصالة فف  : سادسًا:

 ث املهحث ال خ  ق  ذهخب أخيت ق  قت خري هذن األيصخر إىل قخ س  ال ألف:

جواز ذلك وقيفهب اليفراىلي واليفوري وق  املتقدقني قيفهب يي ب  بخبوي  أيضخم ملخ 

ورً ث التشهد ق  أء  غري قؤىلت، وىلد ورً ث روايخن  اختالف ص غ  امليفدوبت 

احلقت، وءص يع ب ءحخي يديدة كلاهخ قتضم  الستعران األقور االيتقخًيت 
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نضم  التشهد للشهخًة ال خل ت ث روايت الفق  الرضوي هذا ث التشهد وأقخ نضم  

ًيخي التوج  بعد نكهرية اإلحرام للشهخًة ال خل ت وكذا القيفوت والتسل ب آخر 

ً بذلك اليفص والفتو ، كفتو  الصدو  ث الفق   ويي ب  بخبوي   الصالة فقد ور

ي، وث خصوص القيفوت فقد أفتى الش ش املف د بذلك واليفراىلي واملريزا اليفور

والش ش الطويس، وأفتى العالقت ث امليفتهى ب ن أسامئهب ق  أذكخر الصالة وأفتى 

األرًب ي بجواز ذكرهخ ث ىليفوت صالة اجلمعت، وىلد أفتى بخلشهخًة ال خل ت ث 

واملف د خصوص التوج  الش ش الطويس ث االىلتصخً واملصهخح واحللهي ث الكخث 

ث املقيفعت والقخيض اب  براج ث املهذب واب  زهرة ث الغيف ت والديلمي ث املراسب، 

هذا فضالم ي  انفخ  أهور يلامي اإلقخق ت يع ذكرهخ بص غت الصالة ث خطهتي 

ا أء  ىلخل: ىلخل  صالة اجلمعت، وىلد ورً ث قوثإل أيب بصري ي  أيب يهد اهلل ا 

 ، وهو يخم شخق  للصالة وغريهخ.(1)  ذكر اهلل(( : ))إن ذكرءخ قأبو جعفر 

يدم املحذور ث ذلك ح ث أن املميفو  ث الصالة الكالم ا ًقي ًون ذكر  باء:

اهلل وقخ هو بميفللت  كقراية القرآن والديخي والصالة يع اليفهي وآلا  واإلىلرار 

 بخإليامن فضالم ي  ذكرهخ ث األذان واإلىلخقت.

واستدل لا  بكراه ت التكلب ث األذان واشتداًن ث اإلىلخقت ف كون  القول بالكراهة:

 القول بخلتكلب ث التشهد بخلشهخًة ال خل ت قكروهخم وإن كخن راجحخم ذانخم.

                                                 

 ، احلدي  ايول36الذكر، بأبواب  (1)
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 :وفيأ 

كلام ذكر ا وإن  ا ىلد يرفت ق  صح ح زرارة الوارً ث الصالة يع اليفهي 1

الكالم احلإل الذي هو ق  كخن ث األذان ا ًاللت  يع اءرصاف الكراهت ي  

قستحهخت ك ف ت الشهخًة ال خء ت، وك  ق  الصلوات والشهخًة ال خل ت ق  

 املستحهخت املشخصت املفرًة للشهخًة ال خء ت.

ا قخ قر ق  قوثإل أيب بصري الدال يع أن ذكرهب ق  ذكر اهلل يقتيض بتيفليلا  قيفللت 2

 الذكر أثيفخي األذان واإلىلخقت أيضخم.
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 املبحث الثاني

 الشهادة الثالثة يف تشهد وتسليم الصالة

 

 :ويتضمن أمرين 

 

 صالة.د الالثالثة يف تشّهالشهادة  :األول

 لصالة.االشهادة الثالثة يف تسليم : الثاني
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 األمر األول

 الشهادة الثالثة يف التشهد

 :األقوال يف املسألة 

1 : ـ القائلون باجلوا 

فقد حكى اب  حجر ث اإلصخبت ي  الهخخري ث الضعفخي بسيفدن ي  سامك ب  سلمت 

يع اليفهي  يصي وهو يقول: )اللهب ص   ىلخل: ًخلت يع كدير الضهي فوجدن  

 .(1)والويص فقلت: ال واهلل ال أيوًك أبدام( 

لك  العق ي ث الضعفخي رو  بسيفدن ي  سامك ب  سمكت ىلخل: ًخلت يع كدير بعد 

الغداة فقخلت ا اقرأن  أًءوا قيف  فإء  يصي حتى يتوك  يل ك فذههت ل عتمد يي  

 .(2)فسمعت  وهو يقول ث الصالة: )سالم يع اليفهي والويص فقلت: ...( 

التشهد ال خ  )بسب اهلل وبخهلل واحلمد  ىلخل ث الفق  الرضوي ث صورة نشهد الصالة ث

هلل واألسامي احلسيفى كلاهخ هلل أشهد أن ال إلا  إال  اهلل وحدن ال رشيك لا  واشهد أن 

ممدام يهدن ورسولا  أرسلا  بخحلإل... أشهدوا أءك ءعب الرب وأن ممدام ءعب الرسول 

هعث حإل وأن السخيت وأن يل خم ءعب املوىل وأن اجليفت حإل واليفخر حإل واملوت حإل وال

يع ممد املصطفى ويي  آن ت ال ريب ف هخ وأن اهلل يهعث ق  ث القهور... اللهب ص   

                                                 

 .289، ص3اإلصابة يف متيز الصمابة، ج (1)

 ، طبعة دار الضيعي.1571، رقم امل ل ل 1184، ص 3الضعرياء، ج (2)
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املرنىض وفخ مت اللهراي واحلس  واحلسني ويع األئمت الراشدي  ق  آل    

 .(1)ويخسني(

   وىلخل سال ر أبو يعي محلة ب  يهد العليل الديلمي الطربستخ  )وأقخ التشهد األول فم

قخ نقدم وأقخ التشهد ال خ  الذي يتعقه  التسل ب ث الرابعت ق ... فهو )بسب اهلل وبخهلل 

واحلمد هلل واألسامي احلسيفى كلاهخ هلل... وأشهد أن ريب ءعب الرب وأن ممدام ءعب 

يع ممد وآل  الرسول وأن يل خم ءعب اإلقخم وأن اجليفت حإل واليفخر حإل... اللهب ص   

بوجه  إىل القهلت ف قول )السالم يع األئمت الراشدي  السالم يل يفخ ممد... ويوق  

 .(2)ويع يهخً اهلل الصخحلني( 

وىلد أفتى صخحب احلدائإل بخستحهخب الشهخًة ال خل ت ث التشهد والتسل ب ح ث ىلخل 

ث الفص  التخسب ق  نشهد احلدائإل )ان حتق إل الكالم يقب ث قوارً... املورً ال خ : ا 

ث الفق  الرضوي )ثب أورً  لتشهد قخ روان الش ش ث املوثإل... وىلخل أفض  ا

ءعب الرسول وان يي ب   الروايت( ح ث ف هخ )اشهد أءك ءعب الرب وان ممدام 

 .(3)أيب  خلب ءعب املوىل... إىل آخر الروايت( 

                                                 

 .109ـ ص 108الريقه الرضوي: ص (1)

 .73املراسم العلوية : ص (2)

 ، طبعة دار الكتب اإلسالمية.451، ص8احلدائق الناضرة ج (3)
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وإىل ذلك ذهب أيضخم الش ش حسني العصفور ث األءوار اللواقب ح ث ايتمد يع 

 يت الفق  الرضوي ث ك ف ت التشهد والتسل ب.روا

ويظهر ق  صخحب اجلواهر ذلك أيضخم ح ث ىلخل ث قهحث التسل ب )ان املستفخً ق  

املت ق  ث اليفصوص... كون التسل ب كخلتشهد وءحون ق  األلفخظ املراً طخ ه ئخت 

 .(1)قتعدًة خمتلفت بخلكامل ويدق (

يليد ث نشهدن قخ ث روايت يهد امللك... واألكم  وىلخل اليفراىلي ث املستيفد )يستحب أن 

قيف  للتشهدي  قخ ث قوثقت أيب بصري... أو قخ ث الفق  الرضوي ا ثب ذكر قت  روايت 

يع ممد  الفق  الرضوي التي ف هخ )وأن يل خم ءعب املوىل( كام أن ث قتيفهخ )اللهب ص   

 ويع األئمت الراشدي  ق  املصطفى ويي املرنىض وفخ مت اللهراي واحلس  واحلسني

آل    ويخسني( ثب ىلخل: ثب إء  الشك ث جواز االكتفخي ث التشهد بام ث روايت.... 

وه  جيوز التهع ض ب ن يذكر بعض قخ ث روايت واحدة؟ ال ريب ث جوازن ق  ح ث 

أء  ًيخي وأقخ ق  ح ث وروًن واستحهخب  بخصوص  فمح  ءظر، ءعب جيوز االكتفخي 

شهدي  ب ن يذكر ف   قخ ورً ًون ا خر وجيوز االكتفخي بخفتتخح التشهد خخصت ب حد الت

 .(2)كام ث روايت بدو األذان( 

وذهب إىل ذلك املريزا اليفوري ث املستدرك فجوز ث ص غت التشهد قخ ث روايت الفق  

 .(3)الرضوي( 

                                                 

 .321ـ  320، ص10اجلواهر ج (1)

 .336ـ  334، ص 5امل تند للنراقي ج (2)

 .6، ص5، ج2امل تدرك، أبواب التشهد، الباب (3)
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وىلخل الش ش قرنىض آل يخسني ث فتوان املهسو ت ث الشهخًة ال خل ت ث األذان بعد 

اإلشخرة إىل األًلت ىلخل: )وق  هيفخ يظهر لك وج  اليفقول بجواز ذكر الشهخًة ال خل ت ث 

 .(1)الصالة فضالم ي  األذان واإلىلخقت واهلل العخمل( 

صالة ق  أذكخر الصالة سواي ث أن ذكر أسامئهب ث ال (2)ويظهر ق  العالقت احلي 

التشهد أو غرين ح ث ىلخل العالقت احلي ث كتخب  امليفتهى )الفص  ال خلث: ث الملوك 

ح ث است يفى ق  الكالم املهط  ك  كالم هو ق  ذكر اهلل وجع  قيف  ذكر أسامي األئمت 

 قستيفدام ث ذلك إىل صح ح احللهي الدال بخخلصوص يع ذلك.

الرب نعخىل ملخ روان  يرش )ال ب س ب صيفخف الكالم الذي ييفخجي ب  ىلخل املطلب ال خ 

ي  الرج  يتكلب ث  الش ش ث الصح ح ي  يي ب  قهليخر ىلخل س لت أبخ جعفر 

. وي  احللهي ))ىلخل: ىللت أليب (3)صالة الفريضت بك  يشي ييفخجي رب ؟ ىلخل: ءعب( 

 .(4) ث الصالة؟ ىلخل: أألاهب(( اسمي األئمت  يهد اهلل 

                                                 

 نقالت عن رسالة سر اإلميان لل يد عبد الر اق املقرم. 2شرح رسالة احلقوق ج (1)

امنا أخران ذكر قول العالمة والطوســــــي واملرييد والصــــــدوق لكون فتواهم لي ــــــت يف خصــــــوص التشــــــهد بل يف عموم  (2)
 الصالة.

 طبعة االستانة الرضوية ـ مشهد. 292ص 5منتهى املطلب ج (3)

 .1338، احلدي  346، ص 2احلدي  ايول، التهذيب، ج 14أبواب القنوت ابب  (4)
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 .(1)وق  هذا الهخب ك  ذكر يقصد ب  نيفه   غرين( 

ويستظهر ذلك ق  الش ش الطويس ث التهذيب أيضخم ح ث أورً صح ح احللهي ث 

ث ًيخي ىليفوت الونر بقولا  )وممخ ورً ث احلث يع الديخي( ثب أورً ث  (2)قوضعني

ضم  ذلك صح ح احللهي وكذلك ث بخب ك ف ت الصالة وصفتهخ أورً صح ح 

ً روايت ث قطلإل ذكر اهلل ث الصالة  احللهي املتضم  لذكر أسامئهب ث الصالة بعدقخ أور

ح حت احللهي( ث قطلإل الصالة وأ خ ف ظهر ق  الش ش االيتامً يع قفخً الروايت )ص

 ذكخر الصالن ت اخلخرجت ي  الكالم املهط  ث الصالة.األءظري امليفخجخة والديخي ق  

وق لا  يستظهر ق  فتو  الش ش الصدو  ث الفق   ح ث أورً الصح ح ث بخب 

 القيفوت ث الصالة وث بخب ىليفوت صالة الونر.

قيفعت ح ث ىلخل ث ًيخي ىليفوت الونر بص غت وكذلك يستظهر ق  الش ش املف د ث امل

التشهد الرصحيت )اللهب فإ  أشهد يع حني غفلت ق  خلقك أءك اهلل ال إلا  إال  أءت 

وأن ممدام يهدك املرنىض وءه ك املصطفى أسهغت يل   ءعمتك وأمتمت يل   كراقتك 

امن وىلهلت وفضلت لكراقت  آلا  فجعلتهب أئمت الاهد  وأكملت بحههب و خيتهب اإلي

يامل واستعهدت بخلصالة يل هب يهخًك وجعلتهب ألبمعرفتهب واإلىلرار بواليتهب ا

يع  يع أقري املؤقيفني ويص رسول رب  العخملني اللهب ص    قفتخحخم... اللهب ص   

                                                 

 طبعة مشهد. 292 /5منتهى املطلب  (1)

 . 1338، ح346، ص 2التهذيب ج (2)



 

 

 

 

  374 

 

يع األئمت ق  ولد احلسني يي  احلس  واحلسني سهطي الرمحت وإقخقي الاهد  وص   

 .(1)اللهب اجعلا  اإلقخم امليفتظر(  ب  احلسني... واخللف احلجت

أىلول: وال خيفى ق  ايتامً الش ش املف د يع أن التشهد بخلشهخًة ال خل ت بص غ  املختلفت 

هو ق  الديخي والذكر الصالال ب  ألن الكالم امل ذون ث الصالة إقخ يكون ذكرام أو 

التشهد بلفظ  وقخًن   ث فتوان هذن يع أن ىلرآءخم أو ًيخيم ب  ايتمد الش ش املف د 

بمقخقخت أه  اله ت املتعدًة هو ق  الذكر ث الصالة فهذن فتو  خخصت بخلتشهد 

 . بخلواليت ث الصالة ق  املف د 

ح ث استدل يع قرشوي ت  (2)وكذلك يستظهر ذلك ق  املحقإل اليفراىلي ث املستيفد

أسامئهب ث الصالة  إضخفت ا ل ث الصالة ث التشهد ق  صح ح احللهي بتقريب أن ذكر

ح ث استدل يع ذكر  (3)ءظري امليفخجخة والديخي وكذلك يستظهر ق  املحقإل األرًب ي

أسامئهب ث ىليفوت صالة اجلمعت بصح ح احللهي بخستظهخر كون ذكرهب ق  أذكخر 

 الصالة املطلقت املست يفخة ق  الكالم املهط  هذا.

                                                 

 طبعة قم. 130ـ  125املقنعة س  (1)

 .332ـ  331ص  5امل تند ج (2)

 .393ص  392ص  2جممع الريائدة والربهان ج (3)
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حهخب الشهخًة ال خل ت ث ًيخي التوج  ويستفخً ق  فتو  أخيت ق  املتقدقني أيضخم بخست

الذي يؤنى ب  بعد نكهرية اإلحرام أي ًاخ  الصالة يستفخً قيفهخ أن التشهد بخل خل ت ق  

 أذكخر الصالة واألًي ت الوارًة ث الصالة.

ثب كرب نكهرينني  ىلخل الصدو  ث الفق   )ىلخل الصخً : إذا ىلمت إىل الصالة فق ...

وًي   قلت إبراه ب  السموات واألرن يع وىل  وجهت وجهي للذي فطر

ممد وقيفهخج يي  حيف فخم قسلامم وقخ أءخ ق  املرشكني... أيوذ بخهلل السم ب العل ب ق  

 .(1)الش طخن الرج ب، بسب اهلل الرمح  الرح ب...(

وظخهر ذي  كالق  إسيفخً ذلك إىل روايت زرارة وىلريب ق  ذلك قخ أفتى  ب  ث كتخب  

املقيفب إال  أن ف   )يع قلت إبراه ب وًي  ممد وواليت أقري املؤقيفني يي ب  أيب  خلب 

 )  .(2)حيف فخم قسلامم

فتوان كام ث ًيخي التوج  بعد نكهرية اإلحرام ولفظ  (3)وأفتى بذلك أيضخم املف د ث املقيفعت

 قر ث املقيفب للش ش الصدو .

                                                 
 طبعة قم. 304ـ  303ص  1الريقيه ج  (1)

 طبعة قم. 93املقنع ص (2)

 طبعة قم. 103املقنعة ص (3)
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وأفتى بذلك الش ش الطويس أيضخم ث ًيخي التوج  بعد نكهرية اإلحرام ث كتخب 

 بخللفظ الذي قر ث املقيفب. (2)واالىلتصخً وقصهخح املتهجد (1)اليفهخيت

وأفتى بذلك احللهي أيضخم ث الكخث ث ًيخي التوج  بعد نكهرية اإلحرام إال  أن اللفظ 

ف   )يع قلت إبراه ب وًي  ممد وواليت أقري املؤقيفني واألئمت ق  ذريتهب 

 .(3)الطخهري (

 .(5)واب  زهرة احللهي ث الغيف ت (4)وأفتى بذلك اب  براج ث املهذب

 .(6)وأفتى بذلك سال ر الديلمي ث املراسب

 هذا.

ئمت بص غ  املختلفت ويعضد بيفخيهب ا أي املتقدقني ا يع كون الشهخًة ال خل ت وأسامي األ

ق  أذكخر الصالة العخقت وق  قراسب ورسوم الديخي املطلإل قخ أفتى ب  املشهور ق  ذكر 

بوصف اإلقخقت ث خطهت اجلمعت والتي هي يون ركعتي الظهر وهي  أسامئهب 

                                                 

 طبعة قم. 294ص 1النهاية ج (1)

 طبعة بنوت. 44. مصباح املتهجد ص261ـ  260اإلقتصاد ص (2)

 .122ـ  121الكايف الريقه ص (3)

 طبعة قم. 92ص 1املهذب ج (4)

 طبعة قم. 830الغنية ص (5)

 طبعة قم. 71املراسم العلوية ص (6)
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رشط ث صالة اجلمعت والشهخًة ال خل ت ق  األجلاي الواجهت ث اخلطهت كام حكى ذلك 

ً والدروس واليفخفب ث قفتخح  الكراقت )ي  اجلعفريت وكشف االلتهخس وحخش ت اإلرشخ

 .(1)واملعترب وقوضب ق  الرسائر وقصهخح الس د واليفهخيت واملدارك والشخف ت(

 (2)كام يعضد ذلك أيضخم قخ ذهب إل   أخيت ق  املتقدقني كخلصدو  ث الفق   واملقيفب

 (5)وسال ر الديلمي ث املراسب (4)ويي ب  بخبوي  ث الفق  الرضوي (3)واملف د ث املقيفعت

 (9)واليفراىلي ث املستيفد (8)واحللهي ث الكخث (7)واب  براج ث املهذب( 6)والطويس ث اليفهخيت

ق  الفتو  بخلشهخًة ال خل ت ث التسل ب امليفدوب الذي  (10)واملريزا اليفوري ث املستدرك

 لواجب أي ىله  اخلروج ق  الصالة.يؤنى ب  ىله  التسل ب ا

                                                 

 .114ص 3مريتاح الكرامة ج (1)

 قم. طبعة 96، املقنع ص310ص 1الريقيه ج (2)

 .114املقنعة ص  (3)

 .108الريقه الرضوي ص  (4)

 .73املراسم العلوية ص  (5)

 طبعة قم. 311ص 1النهاية ج  (6)

 طبعة قم. 95ص 1املهذب ج  (7)

 .124الكايف يف الريقه ص  (8)

 .336ـ  334ص 5امل تند ج  (9)

 . 6ص 5ج 2امل تدرك أبواب التشهد الباب  (10)
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وكذا يعضد ذلك فتو  يي ب  بخبوي  واليفراىلي واليفوري بخلشهخًة ال خل ت ث الصالة 

ح ث نضميفت ص غت الصالة يع ذكر أسامئهب اخلخصت وءعتهب بخألئمت، وىلد قر ذكر 

 ذلك.

شهد هو ثب إء  ىلد يستشعر أو يستفخً ق  إ ال  يهخرة املشهور ا ب ن أىل  أو أًءى الت

ت األخر   الشهخًنخن جواز الشهخًة ال خل ت كام هو الش ن ث جواز الشهخًة بخلعقخئد احلق 

ق  املعخً واجليفت واليفخر بعد نيفص ص الروايخت يع أء  ل س ث التشهد حد  قؤىلت أي 

 ق  جهت حد الك رة وإل ك ءهذة ق  يهخئر األيالم املتقدقني:

ت أجيفخس... ويشهد الشهخًنني وهو أىل  قخ ىلخل الطويس )والتشهد يشتم  يع مخس

جيلي  ث التشهد والصالة يع اليفهي ويع آلا  فإن ءقص ش ئخم ق  ذلك فال صالة لا  

 .(1)وك  قخ زاً يع ذلك ق  األلفخظ الوارًة ف   فهو زيخًة ث العهخًة وال واب(

ة يع اليفهي ممد وىلخل ث اليفهخيت )وأىل  قخ جيلي اإلءسخن ث التشهد الشهخًنخن والصال

 .(2)وآلا  الط هني. فإن زاً يع ذلك كخن أفض (

 بيففس قضمون قخ ذكرن ث اليفهخيت  واملهسوط.(3)وىلخل الطويس أيضخم ث اخلالف

                                                 

 .(قم)طبعة مؤس ة النشر  170ص 1املب وط ج (1)

 طبعة قم. 310ص 1النهاية ج (2)

 .131امل ألة  372ص 1جاخلالف،  (3)
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وىلخل املف د ث املقيفعت )وأًءى قخ جيلي ث التشهد أن يقول املصي أشهد أن ال إلا  إال  

 .(1)يهدن ورسولا (  اهلل وأشهد أن ممدام 

اج ث رشح أ  العلب والعم  للس د املرنىض رمح  اهلل )وأقخ أىل  قخ جيلي  وىلخل اب  الرب 

وذلك  ث التشهد فهو قخ ذكرن ريض اهلل ييف  ق  الشهخًنني والصلواة يع اليفهي 

 هو الواجب ف هام وأقخ بخىلي التشهد فهو قيفدوب...(.

الصالة يع اليفهي صع اهلل يل   وىلخل اب  إًريس )وأًءى قخ جيلي ف هام، الشهخًنخن و

 .(2) وآلا  والصالة يع آلا  

)والديخي ث التشهد جخئل سواي كخن ممخ ورً ب  الرش  أو مل  (4()3)وىلخل ث املعترب قس لت

يك  للدء خ وا خرة قخ مل يك  قطلوبخم مرقخم واستدل لا  بام روان بكر ب  حه ب )ىلخل: 

التشهد والقيفوت ىلخل: ىل  ب حس  قخ يلمت فإء  لو ىللت أليب جعفر أي يشي أىلول ث 

 .(5)كخن قوىلتخم هلك اليفخس(. وق لا  ث كشف الرقوز للفخض  ا يب

ويستفخً ق  يهخرة قشهور قت خري االيصخر أن ق  كامل الشهخًنني الشهخًة بخلواليت 

ويستفخً قيفهخ أن أفض  ك ف خت الشهخًنني هي املقروءت  وإقرة املؤقيفني لعي 

                                                 

 .142املقنعة ص (1)

 طبعة مؤس ة النشر اإلسالمي ـ قم. 231ص 1ال رائر ج (2)

 .1حدي  5أبواب التشهد ابب (3)

 .230ص 2املعترب ج (4)

 .161، ص1كشف الرمو  ج  (5)
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لشهخًة ال خل ت سواي أال طخ ث الصالة أو ث غري الصالة وإل ك بعض نلك العهخئر بخ

 لعلامي اإلقخق ت.

ىلخل املجليس ال خ  ث الهحخر بعدقخ أورً روايت االحتجخج )ىلخل: ف دل يع استحهخب 

ذلك ا يعيفي اىلملان الشهخًة ال خل ت بخلشهخًنني ا يموقخم واألذان ق  نلك املواضب وىلد 

ا أي الروايخت الدالت يع االىلملان ث خلإل العر   أق خل ذلك ث أبواب قيفخىله  قر 

والكريس وك  سامي واألرضني ا... وهذا أرشف األًي ت واألذكخر وقخل إىل ذلك 

 صخحب احلدائإل واحلر العخقي ث الاهدايت.

ييفد سام  اسم  واىل ذلك أشخر العالقت  وىلخل ث اجلواهر )هي كخلصالة يع ممد 

 الطهخ هخئي ث قيفظوقت  ييفد ذكر سيف  ا ذان وآًاب  فقخل:

ا  داااد بااصا   إذا اساب مم 

 ياوأكام  الشهاخًنني بخلات

 وأءاهخ ق   الصالة خخرجت

 

 مدااااص   لتحا  وا ل فااايل 

 ل تااخ ث املاااااىلد أكام  الدي  ط

 اجل ي  اخلصوص والعموم و

 

ثب ىلخل: لوال نسخمل األصحخب ألقك  ًيو  اجللئ ت بيفخيم يع صالح ت العموم 

، وءص ث كتخب ءجخة العهخً )يستحب الصالة (1)ملرشوي ت اخلصوص واألقر سه ( 

                                                 

 .87ـ  86ص 9هر جاجلوا (1)
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يع ممد وآلا  ييفد ذكر اسم  وإكامل الشهخًنني بخلشهخًة لعي بخلواليت هلل واقرة 

 .(1)املؤقيفني ث األذان وغرين( 

وظخهرن كظخهر العالقت الطهخ هخئي ث أن ضب الشهخًة ال خل ت للشهخًنني ق  الك ف خت 

املستحهت ث أًائهام قطلقخم أي ث األذان وغرين وىلد نخبع  يع هذن الفتو  ألت املحشني 

 يع ءجخة العهخً وهب سهعت ق  األيالم.

ج ب أي التكرار ث فصول وىلخل الوح د الههههخ  ث حخش ت  يع املدارك ييفد ذكر المل

فخذكروا آلا  وقتى ىللتب ممد  األذان )... ورً ث العموقخت قتى ذكرنب ممدام 

ىلولوا يي أقري املؤقيفني كام روان ث االحتجخج ف كون حخل الشهخًة  رسول اهلل  

 ث الواليت حخل الصالة يع ممد وآلا  بعد ىلول املؤذن )أشهد أن ممدام رسول اهلل( ث

 .(2)(كوء  خخرجخم ي  الفصول وقيفدوبخم ييفد ذكر ممد 

وظخهرن الهيفخي يع يموم استحهخب اىلملان الشهخًة ال خل ت بخلشهخًنني قطلقخم كخحلخل ث 

 ييفد ذكرن اسم  قطلقخم سواي ث الصالة أو غريهخ. الصالة يع اليفهي 

وىلخل املريزا القمي ث الغيفخئب ث قعرن استداللا  يع الشهخًة ال خل ت ث األذان )وممخ 

فخذكروا آلا  وقتى ىللتب  يؤيد ذلك قخ ورً ث األخهخر املطلقت قتى ذكرنب ممدام 

 .(3)ممدام رسول اهلل فقولوا يي وا اهلل( 

                                                 

 جناة العباد ـ مبم  ايذان. (1)

 .410ص 2حاشية املدارك ج (2)

 .422ص 2الغنائم ج (3)
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خًة ال خل ت بخلواليت وىلخل صخحب الريخن )يستفخً ق  بعض األخهخر استحهخب الشه

 .(1)بعد الشهخًة بخلرسخلت( 

 وظخهرن اإل ال  ث الصالة وغريهخ.

وىلخل الس د إسامي   اليفوري ث قهحث الشهخًة ال خل ت ث األذان )املتصفح للروايخت 

حيص  لا  القطب  ث مهوب ت اىلملان اسم  املهخرك  الوارًة ث فضخئ  أقري املؤقيفني 

يت  بخسب اهلل نعخىل واسب رسولا  كلام نذكران لفظخم وكتخبت وذكروا أء  والشهخًة لا  بوال

 .(2)ال قعيفى لالستحهخب إال  رجحخء  الذاال اليففيس األقري( 

وىلخل الس د يي الطهخ هخئي آل بحر العلوم ث الربهخن القخ ب ييفد ذكر ك ف ت األذان 

رت الشهخًنخن نذكر )وبخجلملت بخليفظر إىل وروً نلك العموقخت يستحب كلام ذك

الشهخًة بخلواليت وإن مل ييفص بخستحهخب  ث خصوص املقخم إذ العموم كخف لا  ... وفخىلخم 

 .(3)للدرة ا يعيفي قيفظوقت الس د بحر العلوم ا( 

أىلول وظخهر كالقهب أن ك  ق  بيفى يع استحهخب اىلملان الشهخًنني بخل خل ت يموقخم 

هد ال بيفحو اجللئ ت ب  ق  بخب االستحهخب العخم ققتضخن أن يهيفي يع استحهخب  ث التش

 للك ف ت اخلخصت.

                                                 

 .151، ص1الرايض ج (1)

 شرح جناة العباد يستاذه صاحب اجلواهر، مبم  ايذان. (2)

 ، عند ذكر كيريية ايذان.3الربهان القاطع ج (3)
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وىلخل املريزا ممد نقي الشريازي ث رسخلت  العمل ت )ويستحب الصالة يع ممد وآلا  

ييفد ذكر اسم  الرشيف وإكامل الشهخًنني بخلشهخًة لعي بخلواليت وإقرة املؤقيفني ث 

 .(1)األذان وغرين( 

وىلخل الش ش ممد حسني آل كخشف ث حخش ت  يع العروة الوثقى )يمك  استفخًة 

كون الشهخًة بخلواليت والصالة يع اليفهي وآلا  أجلاي قستحهت ث األذان واإلىلخقت ق  

 .(2)العموقخت( 

وققتضخن الهيفخي يع يموم االستحهخب ق  العموقخت وأن الشهخًة ال خل ت يع ءسإل 

 وآلا  ييفد ذكر اسم . وأ خ نستحب كلام ذكرت الشهخًنخن.الصالة يع ممد 

وىلخل املريزا اليفخئ يفي ث وس لت اليفجخة )يستحب الصالة يع ممد وآلا  ييفد ذكر اسم  

 .(3)الرشيف وإسيفخً الشهخًنني بخلشهخًة لعي واقرة املؤقيفني ث ا ذان وغرين( 

 .(4)خئ  املهمتوبيففس اللفظ أفتى الس د حس  الصدر الكخظمي ث املس

 وبيففس اللفظ أفتى الش ش ممد حسني األصفهخ  الكمهخ  ث رسخلت  وس لت اليفجخة.

                                                 

نقالت عن الرسالة العملية للمن ا املطبوعة يف بغداد ـ طبعة اآلداب  76رسالة سر اإلميان ال يد عبد الر اق املقرم ص  (1)
 .60هجري ص 1328عام 

 ، مع سعليقات عدة من الريقهاء قدس سرهم ، مبم  ايذان.2العروة الوثقى ج (2)

 هجرية.1340سنة  56وسيلة النجاة الطبعة احليدرية ص رسالة سر اإلميان لل يد عبدا لر اق املقرم نقالت عن (3)

 .22ص 1339نقالت عن امل ائل املهمة طبعة صيدا سنة  49رسالة سر اإلميان لل يد عبد الر اق املقرم حتت رقم  (4)
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وىلخل ا خوءد صخحب الكفخيت ث كتخب  ذخرية العهخً قخ نرأت  )الشهخًة بخلواليت ألقري 

املؤقيفني ل ست جليم ولك  ال ب س بذكرهخ بقصد القربت املطلقت بعد ذكر الشهخًة 

 .(1)( لرسول اهلل

وىلخل آىلخ رضخ الاهمدا  ث قصهخح الفق   )األوىل أن يشهد لعي بخلواليت وإقرة املؤقيفني 

بعد الشهخًنني ىلخصدام ب  اقت خل العموقخت الدالت يع االستحهخب كخخلرب املتقدم ال 

اجللئ ت ق  األذان كام أن األوىل واألحوط الصالة يع ممد وآلا  بعد الشهخًة بخلرسخلت 

 .(2)ذا القصد( ط

وىلخل املريزا الكهري الس د ممد حس  الشريازي ث رسخلت   مب الرسخئ  قخ نرأت  

)الشهخًة بخلواليت لعي ل ست جليام لألذان لك  يؤنى طخ إقخ بقصد الرجحخن بيففس  

 .(3)وإقخ بعد ذكر الرسخلت وال ب س( 

د إسامي   الصدر العخقي وىلد نخبع  يع ذلك ألت نالقذن  املحشني لرسخلت  كخلس 

وا خوءد اخلراسخ  واملريزا حسني اخلل ي والس د كخظب ال لًي والش ش ممد نقي 

 األصفهخ  املعروف بآىلخ ءجفي والش ش يهد اليفهي اليفوري.

                                                 

م ابلريارســــية حتت رق÷ 1327رســــالة ســــر اإلميان ال ــــيد عبد الر اق املقرم نقالت عن ذخنة العباد طبعة صــــيدا ســــنة  (1)
52. 

 مصباح الريقيه ـ مبم  ايذان. (2)

 1315وكذلك طبعة ســــنة  98رســــالة ســــر اإلميان ال ــــيد عبد الر اق املقرم نقالت عن جممع الرســــائل طبعة  بئي ص (3)
 هجرية.1309هجرية وكذلك كتاب جممع امل ائل لل يد املن ا أيضات طبعة إيران سنة 
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أىلول وىلد نهب املريزا الكهري ث ذلك أستخذن الش ش قرنىض األءصخري ث رسخلت  العمل ت 

ا ل ست جليام لألذان ولك  يستحب  شهخًة بخلواليت لعي ا )اليفخهت( قخ نرأت  )ال

 .(1)أن يؤنى طخ بقصد الرجحخن أقخ ث ءفس  أو بعد ذكر الرسول( 

وىله  الش ش األءصخري أفتى الش ش جعفر كخشف الغطخي بعني هذن الفتو  فقخل )وق  

خملني أو ذكر ىلصد ذكر أقري املؤقيفني إلظهخر ش ء  أو ملجرً رجحخء  أو قب ذكر رب الع

 .(2)س د املرسلني كام روي ذلك ف   وث بخىلي األئمت الطخهري  أث ب يع ذلك( 

أىلول: نرصيح هؤالي األيالم بخلرجحخن الذاال للشهخًة ال خل ت فضالم ي  رجحخن 

االىلملان ىلد نقدم ذهخب املجليس ث الهحخر إل   أء  ق  أرشف األذكخر واألًي ت ونخبع  

دائإل واحلر العخقي إىل اثيفي يرش ق  األيالم وىلد قرت أسامئهب يع ذلك صخحب احل

مم  ذهب إىل الرجحخن الذاال للشهخًة ال خل ت أي أء  ق  األذكخر فضالم ي  رجحخن 

اىلملان الشهخًنني طخ أي فضالم ي  أ خ ق  الك ف خت الراجحت ث أًاي الشهخًنني فهي 

 ق  األذكخر. يع ال خ  ق  الك ف ت الراجحت ف ام هو ذكر

ومم  ذهب إىل الرجحخن الذاال أيضخم فضالم ي  االىلملان الش ش جعفر الشوشملي ث 

 .(3)رسخلت   ج الرشخً

                                                 

 نقالت عن الرسالة العملية للشيا اينصاري امل ماة ابلنخبة. 12رسالة سر اإلميان لل يد عبد الر اق املقرم حتت  (1)

 كشف الغطاء حب  ايذان.  (2)

نقالت عن رســـالة منهج الرشـــاد ابلريارســـية طبعة  بئي ســـنة  17رســـالة ســـر اإلميان لل ـــيد عبد الر اق املقرم حتت رقم  (3)
 هجرية. 1313
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، والش ش (1)ومم  ذهب أيضخم إىل رجحخن االىلملان ش ش الرشيعت األصفهخ  ث الوس لت

املخققخ  ، وكذلك الش ش حس  وابيف  يهد اهلل (2)أمحد كخشف الغطخي ث سف يفت اليفجخة

والس د ممد قهدي الصدر الكخظمي ث ءخهت املقلدي  ووافق  الش ش ممد رضخ آل 

ً والس د  يخسني ث حخش ت  يع اليفخهت وكذا الس د أبو احلس  األصفهخ  ث ذخرية العهخ

 حسني القمي ث خمترص األحكخم.

 2 :ـ القائلون باملنع 

ي  الشهخًة ال خل ت ث األذان بعدقخ  ىلخل الس د اخلوئي ث قعرن جواب  ي  السؤال

ذكر جوازهخ ث األذان وأ خ اختذت شعخرام ث األذان ألء  ىلول سخئل ث ءفس  ب  راجح 

ث الرشيعت ىلخل: )وال ريب ث أن لك  أقت أن ن خذ قخ هو سخئل ث ءفس  ب  راجح ث 

ث الدي ، وق  هيفخ ال الرشيعت املقدست شعخرام لاهخ، ءعب ال جيوز ذلك ف ام هو مميفو  قيف  

جتوز الشهخًة ال خل ت ث الصالة ألن الدي  قيفب ي  ك  كالم ف هخ غري القرآن والذكر 

والديخي فل س ك  كالم قستحب ث ءفس  جيوز ث الصالة قخ مل يك  ىلرآءخم أو ذكرام أو 

ًيخيم ونفص   ذلك قوكول إىل ملت( 
(3). 

                                                 

نقالت عن رســــالة الوســــيلة ــــــــــــــــــ طبعة سربيز ســــنة  44ــــــــــــــــــ  43رســــالة ســــر اإلميان لل ــــيد عبد الر اق املقرم حتت رقم  (1)
 هجرية.1337

 املطبعة احليدرية. 206سريينة النجاة ص (2)

 نقالت عن رسالة سر اإلميان لل يد عبدا لر اق املقرم. 127ص 2شرح رسالة احلقوق ج (3)
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  ي  الشهخًة ال خل ت ث األذان وأ خ ق  األقر وىلخل املريزا بخىلر اللءجخ  ث قعرن جواب

الراجح كشعخر ال بقصد اجللئ ت كخلصالة يع اليفهي وآلا  ثب ىلخل )ءعب للصالة يع 

خصوص ت نفخر  الشهخًة بخلواليت وهي جواز اإلن خن بخلصالة يع  اليفهي 

لصالة لألخهخر أثيفخي الصالة وأقخ الشهخًة بخلواليت فال يؤنى طخ ث أثيفخي ا الرسول 

اخلخصت اليفخه ت ي  إًخخل الكالم ث أثيفخي الصالة إال  قخ كخن ذكرام أو ىلرآءخم أو ًيخيام 

 والصالة يع اليفهي ق  الديخي ًون الشهخًة بخلواليت(.
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 أدلة القائلني باجلواز

ويستدل يع اجلواز نخرة بمقتىض القخيدة وأخر  بخألًلت اخلخصت وب خن ذلك ث 

 وجون:

 :الوجأ األول: مقتضى القاعدة بعمومات االقتران 

أن الشهخًة هي ق  الك ف خت املستحهت ث الشهخًنني وىلد ًلت يع ذلك الروايخت 

املستف ضت إن مل ءق  قتوانرة بمختلف الدالالت وىلد نب استعراضهخ قفصالم ث 

ت قت خري الطوائف العخقت ث بحث األذان ث الفص  األول وال خ  وىلد قر بك كلام

األيصخر الدالت يع وضوح استفخًة هذا املعيفى ق  الروايخت املستف ضت وىلد رصح 

بعضهب كام قر أن االستحهخب ث االىلملان ث اللفظ والقول فقو ب  حتى ث الكتخبت 

فإذا نقرر هذا املعيفى ق  كون الشهخًة ال خل ت هو ق  الك ف خت الراجحت لك ف ت أًاي 

األقر الصالال ث التشهد األقر املتعلإل بخلشهخًنني هو أقر بطه عت الشهخًنني، يتضح أن 

الشهخًنني الشخق  لك  أفراً الطه عت الس ام الراجح قيفهخ وهو املقرون بخلشهخًة 

ال خل ت، وهذا التقريب أقت  ق  نقريه  با: وهو أن العموقخت الدالت يع استحهخب 

وقهخ يع استحهخب االىلملان سواي كخن ث اىلملان الشهخًنني بخلشهخًة ال خل ت ًالت بعم

ً ث الصالة يع ممد وآلا  ييفد ذكر  الصالة أو غريهخ، ويعضد هذا العموم ءظرين الوار

كصح ح زرارة ي  اإلقخم أيب  (1)اسم  الرشيف ولقد ءص يع العموم ث روايت خخصت

                                                 

 .1، احلدي 42واإلقامة ـ البابالوسائل، أبواب ايذان  (1)
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ك ث أذان كلام ذكرن  أو ذكرن ذاكر ييفد ث حديث )ىلخل: وص  يع اليفهي  جعفر 

 وغرين(. 

:الوجأ الثاي: مقتضى القاعدة بذكريتها ولـأ عدة تقريبات 

وهو كون الشهخًة ال خل ت ذكرام يهخًيخم ب  ق  أرشف األذكخر وق  رسوم  التقريب األول:

الديخي العظ مت فخذا نقررت ذكريت  كام س  ال ب خء  ف سوغ اإلن خن ب  ث الصالة جلواز 

إىل ذلك املجليس ث الهحخر كام قر  وصخحب احلدائإل واحلر  قطلإل الذكر وىلد ذهب

العخقي ث الاهدايت وقخل إل   اليفراىلي ث املستيفد والش ش الكهري ث كشف الغطخي وأفتى 

ب  الش ش األءصخري واملريزا الكهري املجدً والس د إسامي   الصدر واملريزا اخلل ي 

الش ش ممد نقي األصفهخ  املعروف بآىلخ وا خوءد اخلراسخ  والس د كخظب ال لًي و

 ءجفي والش ش يهد اليفهي اليفوري والش ش جعفر الشوشملي.

ليوم أكملت لكم دينكم وأْتمت عليكم نعمتي ورضيت اويدل يل   ىلولا  نعخىل 

 .لكم اْلسَلم ديناً 

رسالته يا أُّيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن َل تفعْ ف  بلغت وىلولا  نعخىل: 

 .واهلل يعصمك من الناِ

فدلت ا يتخن يع أن الشهخًة بخلواليت هي كامل الدي  ورك  اإليامن وىلوام رضخ الرب 

ل سالم كام ورً ث املستف ض ق  الروايخت، أ خ ق  اخلمس التي بيفي يل هخ اإلسالم 

الللفى إىل فإذا كخن اإلىلرار بخلواليت يوجب حتقإل أص  اإليامن واإليامن يمدة القرب و

اهلل ب  إن اإليامن هو حق قت يهخًة العق  والقلب والروح كام أشخر إل   نعخىل ث ىلولا  
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)وقخ خلقت اجل  واإلءس إال  ل عهدون( أي ل عرفون فخستعم  لفظ العهخًة ث قعرفت 

العق  والقلب والروح وذلك ألن حق قت العهخًة هي اخلضو  واإلذيخن واالءق خً 

هخت، وهذن األفعخل إءام يقوم طخ العق  بتوسو التصديإل وإذيخء  والتسل ب واالخ

 بخحلإل واخهخن  لا  ونسل م  لا  واءق خًن.

فعهخًة العق  ال يقوم طخ ط ئت بدء ت ب  بخلق خم طذن األفعخل التي هي حق قت قخه ت 

 العهخًة فإيامن العق  والقلب يهخًة هلل نعخىل ب  هي أيظب ًرجخت وأيظب ق  يهخًة

الهدن، ويع ضوي ذلك فإذا كخن اإلىلرار بخلواليت هو املوجد واملحقإل ل يامن يكون 

 التعهد والعهوًيت. تهو املحقإل للعهخًة أيضخم فموجب اإليامن ذان 

هذا كتقريب أول لاهذا الوج  ونب نصويرن يرب ذات يهخًيت ءفس الشهخًة ال خل ت ق  

 ًون نوس و ييفوان الذكريت.

 لـهذا الوجأ )وجأ الذكرية( التقريب الثاني:

فهو إن اإلىلرار بخلعقخئد احلقت ذكر لسخ  وىللهي الشتاملاهخ يع إضخفت ذان ت للسخحت 

رون للعهخًة خوفخم ق  اليفخر أو  معخم ث اجليفت حلصول  الربوب ت، ءظري قخ ذكرون وىلر 

ن الطمب ث القربى ب ن اخلوف ق  اليفخر يؤول إىل اخلوف ق  اهلل أل خ فع  اهلل، كام أ

اجليفت زلفى إل   أل خ ًار رضواء  وألج  ذلك كخن ذكر اليفخر ق  ذكر اهلل كام أن اجليفت 

ق  ذكرن أيضخم نهخرك ونعخىل، ويشهد لذلك وروً التشهد بخليفخر واجليفت ب  خ حإل ث 

نشهد الصالة كام س  ال. ويع ضوي ذلك فخإلىلرار بخلواليت أقر ذكري ألن واليت وا 

ظب هي واليت اهلل ورسولا  وىلد ىلرن واليت  بواليت اهلل ورسولا  ث ألت ق  اهلل األي

ا يخت، وق  أج  ذلك كخن اخلضو   ًم ق  املالئكت خضويخم هلل وإيامءخم ونسل امم ألء  

خل فت  وول   واإلبخي واالستكهخر يع آًم كخن إبخيام واستكهخرام يع اهلل نعخىل وكفرام. 
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 اهلل امليفصوب يع اخللإل إىلرار لواليت اهلل والتسل ب لواليت  نسل ب فخإلىلرار بواليت وا

 لواليت اهلل بسهب أء  قههو إراًات اهلل وقش ئت  فإراًن  إراًة هلل ورضخن رضخم هلل نعخىل.

 لـهذا الوجأ )الذكرية( التقريب الثالث:

ً ث قوثقت أيب بصري ي  أيب يهد اهلل  لس مل يذكروا )ىلخل: قخ اجتمب ىلوم ث   قخ ور

ومل يذكروءخ إال  كخن ذلك املجلس حرسة يل هب يوم الق خقت ثب ىلخل: ىلخل أبو  اهلل 

 .(1): إن ذكرءخ ق  ذكر اهلل وذكر يدوءخ ق  ذكر الش طخن( جعفر 

وث كتخب التوح د ي  مت ب ب  يهد اهلل  ورو  الصدو  ث ي ون أخهخر الرضخ 

ب  مت ب القريش ي  أب   ي  أمحد ب  يي األءصخري ي  أيب الصلت يهد السالم ب  

)الذي  كخءت أي يفهب  ي  ىلول اهلل  صخلح الاهروي ىلخل: س ل امل قون الرضخ 

لذكر ث غطخي ي  ذكري وكخءوا ال يستط عون سمعخم( فقخل إن غطخي العني ال يميفب ق  ا

 والذكر ال ير  بخلع ون ولك  اهلل شه  الكخفري  بواليت يي ب  أيب  خلب 

بخلعم خن أل ب كخءوا يست قلون ىلول اليفهي صع اهلل يل   وآلا  وسلب ف   وكخءوا ال 

 .(2)يستط عون سمعخم فقخل امل قون: فرجت ييفي فرج اهلل ييفك( 

 لقمي ث نفسرين ي  أيب يهد اهلل وقعتربة أخر  أليب بصري رواهخ يي ب  إبراه ب ا

ث ىلولا  نعخىل )والذي  كخءت أي يفهب ث غطخي ي  ذكري( ىلخل: يعيفي بخلذكر واليت 

وهو ىلولا  ذكري ىللت: ىلولا  )ال يستط عون سمعخم ىلخل: كخءوا ال يستط عون  يي

                                                 

 .3ج 3أبواب الذكر ابب (1)

 41ص 5. حبار اينوار ج412 /2، واالحتجاج 25ح 353سوحيد الصدوق ص /136 /1عيون أخبار الرضا (2)



 

                                                                                            

                                                                                                                                       393 

 

ييفدهب أن يسمعوا ذكرن لشدة بغض لا  ويداوة قيفهب لا  وأله   إذا ذكر يي 

 .(1) ب ت (

األوىل اءدراج الشهخًة ال خل ت ث ذكر اهلل نعخىل وظخهر هذا االءدراج  فتقتيض املوثقت

ل س نيفلي  ذكرهب بميفللت ذكر اهلل بلحخظ أثر خخص ب  هو ب خن حق قت  ه عت ذكرهب 

أء  ذكر هلل نعخىل أل ب اليفخ قون ي  اهلل نعخىل وسفرائ  ث خلق ، وق  ثب أوال بلفظ 

أن الشهخًة ال خل ت ق  األذكخر املرخص طخ ث )ق ( اله خء ت فمقتىض ذلك ح يفئذ  

)أء  ىلخل: أسمي  الصالة. ويدل يع ذلك أيضخم صح حت احللهي ي  أيب يهد اهلل 

 .(2)األئمت ث الصالة فقخل: أألاهب(

والش ش الطويس وأخيت ق  املتقدقني يع  (3)وىلد نقدم ايتامً ك  ق  الصدو  واملف د

ا قفخًن ث ىليفوت الصالة نخرة وأخر  ث ىليفوت الونر إذ هذا الصح ح إال  أ ب ىلررو

ث قوضعني وقوضعني ق  ( 4)الصح ح بخلصورة املتقدقت هو بروايت الصدو  ث الفق  

إال  أء  ث قوضب ثخلث ق  التهذيب ي  يه د اهلل احللهي )ىلخل ث ىليفوت  (5)التهذيب

                                                 
 .101سري نا لقمي ـ الكهف آية (1)

 .1ح 14أبواب القنوت ابب   (2)

 .126ـ  125املقنعة ص  (3)

 .317، ص1الريقيه طبعة قم ج (4)

 .1336، ح 326ص /2ـ ج 506، ح131ص /2التهذيب ج  (5)
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ني ، اللهب اجعليفي مم  خلقت  يع ممد ويع أئمت املؤقيفني ]املسلم اجلمعت: اللهب ص   

 .(1)لدييفك ومم  خلقت جليفتك ىللت: أسمي األئمت ىلخل: سمهب ألت( 

يع الصح ح ح ث ىلخل )املطلب ال خ  يرش: ال ب س  (2)وىلد ايتمد العالقت ث امليفتهى

ب صيفخف الكالم الذي ييفخجي ب  الرب ملخ روان الش ش ث الصح ح ي  يي ب  قهليخر 

ي  الرج  يتكلب ث صالة الفريضت بك  يشي ييفخجي رب    ىلخل: س لت أبخ جعفر 

ىلخل:   أسمي األئمت ىلخل: ءعب( وىلخل وي  احللهي )ىلخل: ىللت أليب يهد اهلل 

 أألاهب( وق  هذا الهخب ك  ذكر يقصد ب  نيفه   غرين(.

ث  (4)أيضخم ث ىليفوت صالة اجلمعت وايتمد يل   أيضخم اليفراىلي( 3)كام ايتمدن األرًب ي

 املستيفد ث ك ف ت الصالة يع ممد وآل ممد ث نشهد الصالة.

وبمضمون صح ح احللهي الصح ح إىل فضخلت ب  أيوب ي  يي ب  أيب محلة )ىلخل: 

يقول: ش عتيفخ الرمحخي ب يفهب الذي  إذا خلوا ذكروا اهلل ]إن  سمعت أبخ يهدا هلل 

 .(5)ذكرءخ ق  ذكر اهلل  إءخ إذا ذكرءخ ذكر اهلل وإذا ذكر يدوءخ ذكر لش طخن( 

                                                 
 .2، ح14أبواب القنوت ب (1)

 طبعة مشهد.  292ص 5املنتهى للعالمة ج  (2)

 طبعة قم. /394إىل ص 393ص 2جممع الريائدة والربهان ج  (3)

 .332ـ  329 /5امل تند ج (4)

 ، طبعة قم.332ـ  329ص 5امل تند ج (5)
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: كلام اهلل  يضخم )ىلخل: ىلخل أبو يهدويعضد قضمو خ صح حت احللهي األخر  أ

 .(1)فهو ق  الصالة... احلديث(  ب  واليفهي  ذكرت اهلل 

ي  الرج   اهلل  يهد كام يؤيد قضمو خ صح ح يهد اهلل ب  سيفخن )ىلخل: س لت أبخ

وهو ث الصالة املكتوبت إقخ راكعخم وإقخ سخجدام ف صي يل   وهو يع  يذكر اليفهي 

كه ئت التكهري والتسه ح وهي يرش  نلك احلخلت فقخل: ءعب، إن الصالة يع ءهي اهلل 

. وث هذن الصح ح ا ال  ذكر (2)حسيفخت يهتدرهخ ثام  يرش قلكخم أهيب يهلغهخ إيخن( 

 روءت بخلصالة يع ا ل فهي ذكر لآلل أيضخم.يع الصالة يل   قب ا خ قق اليفهي 

املتقدم ث الوج  األول، وكذا صح ح ممد ب  قسلب ي  أيب  (3)وق لاهخ صح ح زرارة

جعفر يل هخ لسالم ث خطهت يوم اجلمعت وذكر خطهت قشتملت يع محد اهلل وال يفخي يل   

إىل آخرهب  ئمت والوص ت بتقو  اهلل والصالة يع ممد وآلا  واألقر بتسم ت األ

 .(4)والديخي بتعج   الفرج( 

 كذلك. (5)وقوثإل ساميت

 .(6)ذكر يي يهخًة( وقخ روان الصدو  ث الفق   ىلخل: )ىلخل رسول اهلل 

                                                 
 .4ح 20أبواب الركوع ابب  (1)

 .1ح 20أبواب الركوع ابب (2)

 .1ح 42أبواب ايذان واإلقامة ابب (3)

 .1ح 25أبواب صالة اجلمعة الباب (4)

 .2ح 25أبواب صالة اجلمعة الباب (5)

 2146ح 2طبعة النجف/ الريقيه   ج 558 /133: 2، الريقيه ج9، ح23الوســـــــائل أبواب فضـــــــل املعروف ابب (6)
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والظخهر أن إسيفخً الصدو  جلقخم إىل رسول اهلل للوثو  بصدورهخ واستفخضتهخ كام 

 س  ال.

 .ي  يخئشت ي  اليفهي  (1)وروان ث امليفخىلب

اِت وث امليفخىلب ث نفسري ىلولا  نعخىل:  اِِلَ ي  اب  يهخس  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُواْ َوَعِمُلواْ الصَّ

 . (2)ذكر يي يهخًن

بسيفدن املتص   (5)ي  قيفخىلب اب  املغخزا (4)ي  العمدة الب  الطريإل (3)وروان ث الهحخر

 املذكور ث قيفخىلب اب  املغخزا ي  يخئشت.

ذكر أن اخلوارزقي رو  بسيفدن املتص  ف   ي  يخئشت ي  رسول  (6)وث كشف ال قني

 اهلل )ذكر يي يهخًة(.

                                                 

 طبعة قم.، 205ص

 .229، ص26حبار اينوار، ج (1)

 .61 /3، واملناقب 28، ص38حبار اينوار ج (2)

 .377ص 24حبار اينوار ج (3)

 .199ص 38حبار اينوار ج (4)

 .206املناقب، ابن املغا .، ص (5)

 .449كشف اليقني ، ص  (6)
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 بسيفدن املتص  ف   ي  يخئشت.  (1)وأيضخم رو  ث كتخب قخئت قيفقهت

وروان الش ش  ي  شريوي  ث الفرًوس ي  يخئشت ي  اليفهي  (2)ورو  ث امليفخىلب

 .(3)خريهد الصمد احلخرثي والد الههخئي ث وصول األخه

ورو  الش ش املف د ث االختصخص بسيفدن ي  األصهل ب  ءهخنت )ىلخل: سمعت اب  

يهخًة وذكري يهخًة وذكر يي يهخًة  ذكر اهلل  يهخس يقول: ىلخل رسول اهلل 

 .(4)وذكر األئمت ق  ولدن يهخًة... اخلرب( 

افإل ورو  ث التفسري امليفسوب ل قخم العسكري )ىلخل: ىلخل يي ب  احلسني هو و

بعرفخت لللهري ا ث حديث يم  هو احلخج  ا فقخل: يي ب  احلسني أوال أءهئكب بام هو 

أبلل ث ىلضخي احلقو  ق  ذلك ىلخل: بع يخ اب  رسول اهلل ىلخل أفض  ق  ذلك أن جتدًوا 

يع أءفسكب ذكر نوح د اهلل والشهخًة ب  وذكر ممد رسول اهلل والشهخًة لا  ب ء  س د 

يي  وا  اهلل والشهخًة بخء  س د الوص ني وذكر االئمت الطخهري  ق  آل  املرسلني، وذكر

 .(5)ممد الط هني بخ ب يهخً اهلل املخلصني ... احلديث

ث ىلولا  )إءام  اهلل  ورو  صخحب نفسري القمي بسيفدن ي  أيب بصري ي  أيب يهد

أءخ برش ق لكب(... يعيفي ث اخللقت... ىللت ىلولا  )الذي  كخءت أي يفهب ث غطخي ي  

                                                 

 .136مائة منقبة، ص (1)

 .202ص 3املناقب، البن املغا .، ج  (2)

 .57وصول ايخبار ص  (3)

 .223، واالختصاص، ص1، ح1م تدرك الوسائل أبواب الذكر، ب (4)

 .606ـ سري ن الع كري، ص 39، ص10م تدرك الوسائل، ج (5)
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وهو ىلولا  ذكري، ىللت ىلولا  )ال يستط عون  ذكري( ىلخل يعيفي بخلذكر واليت يي 

 .(1)سمعخم( ىلخل كخءوا ال يستط عون أن يسمعوا ذكر يي ييفدهب...( 

)وأىل موا الصالة( )هو اىلخقت  ث ىلولا   ري وث التفسري امليفسوب اىل العسك

الصالة بتامم ركويهخ وسجوًهخ وقواىل تهخ واًاي حقوىلهخ التي اذا مل نؤً  بحقوىلهخ مل 

يتقهلاهخ ربُّ اخلالئإل، أندرون قخ نلك احلقو  ؟ فهو انهخيهخ بخلصالة يع ممد ويي  

قواقون حلقو  اهلل واءتصخر لدي  وآلاهام قيفطويخم يع االيتقخً ب  ب أفض  خرية اهلل وال

 .(2)اهلل( 

واخرج ث الهحخر ي  كتخب جعفر ب  ممد ب  رشيح ي  مح د ب  شع ب ي  جخبر 

ا صع أحدكب وءيس أن يذكر يقول اذ اهلل  اجلعفي ىلخل: سمعت أبخ يهد

ث صالن  سلك بصالن  غري سه   اجليفت وال نقه  صالة اال أن يذكر ف هخ  ممدام 

 .(3)وآل ممد( ممدام 

 .(4)وىلريب قيف  قخ روان الديلمي ث ايالم الدي 

                                                 

 .377، ص24حبار اينوار، ج (1)

 من سورة البقرة. 83سري ن اإلمام احل ن الع كري يف ذيل اآلية  (2)

 ، ابب التشهد.282، ص85البمار ج (3)

 .288، ص85البمار ج (4)
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وث نفسري العسكري: )واذا ىلعد املصي للتشهد األول والتشهد ال خ  ىلخل اهلل نعخىل: 

))يخ قالئكتي ىلد ىلىض خدقتي ويهخًال وىلعد ي يفي يي  ويصي يع ممد ءه ي الثيفني 

روح  ث األرواح فإذا صع يع  يل   ث قلكوت السموات واألرن وألصلني يع

أقري املؤقيفني ىلخل ألصلني يل ك كام صل ت يل   وألجعليف  شف عك كام استشفعت 

 .(1)ب (

ورو  العالقت الكشفي ث امليفخىلب املرنضويت واحلخفظ الش ش يوسف اليفههخ  الهريوال 

 .(3)والعالقت احلخفظ اب  شريوي  الديلمي ث الفرًوس  (2)ث )الفتح الكهري( 

الكريب القلوييفي ث  وكذا العالقت يهد (5)العالقت ابو الربكخت ث كتخب  الفخئإل (4)وذكرن

 واملجليس ث الهحخر. (7)والصدو  ث األقخا (6)كتخب  التدوي  ث أخهخر ىللوي 

                                                 

 .240سري ن اإلمام الع كري، ص (1)

 .120، ص2الريتح الكبن ج (2)

 . دار الكتاب العريب ـ بنوت .367، ص2الريردوس ج (3)

 .86، ص49بعادة. جملة سراثنا ج وقد أفرد بعض أهل الريضل رسالة يف جملة سراثنا يف اثبات حدي  ذكر علي  (4)

 .75الريائق، ص (5)

 طبعة بنوت. 54، ص4التدوين يف أخبار قزوين ج (6)

 .84ايما. ص  (7)
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 (2)ي  يخئشت وأخرج  اب  حجر ث صوايق ( 1)ورو  ممد ب  أمحد ب  شخذان ث قيفخىله 

وكيفل  (4)ث نرأت اإلقخم يي والس و ي ث اجلخقب الصغري (3)خي واب  يسخكر ث نخر

 للقيفدوزي.( 8)وييفخب ب املوًة (7)وسه  الاهد  والرشخً (6)والهدايت واليفهخيت (5)العامل

وىلخل امليفخوي ث الف ض القدير ث رشح حديث )ذكر يي يهخًة( فقخل )يهخًة( أي 

ً ذكرن  بخلمليض ييف  أو بذكر قيفخىله  وفضخئلا  أو بفض  يهخًة اهلل التي ي  ب يل هخ واملرا

 كالق  واذكخرن وأحكخق  أو بروايت احلديث ييف  أو ءحو ذلك .

                                                 

 .197، ص38حبار اينوار ج (1)

 .124الصواعق ا رقة ص  (2)

 .408، ص2اتريا دمشق ح  (3)

 .4332، ح665، ص1اجلامع الصغن ج  (4)

 .32894، رقم احلدي  601، ص11كنز العمال للم تقي الـهندي ج   (5)

 .394، ص7نهاية جالبداية وال  (6)

 .293، ص11سبل الـهدى والرشاد ـ للصاحلي الشامي، ح  (7)

 .328، ص229، ص8ينابيع املودة ج  (8)
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إذا كخن ذلك ذكر لعي فك ف بخلشهخًة لا  بخلواليت وروان اخلط ب اخلوارزقي  أقول:

وىلد أسيفد  (1)ث كتخب  )األربعني( املعروف بخمليفخىلب ذكر ذلك صخحب كتخب  ج االيامن

 احلديث إىل يخئشت.

 (3)َوَمن ُيْعِرْض َعن ِذْكِر َرّبهِ ث نفسري ىلولا  نعخىل:  (2)وذكر صخحب بصخئر الدرجخت

خملني كام هو احلخل ث ذكر فإء  ق  آيخت رب الع ح ث ىلخل: أي ذكر يي 

 .اليفهي

  

                                                 

 .25ـ 24هنج اإلميان ـ البن جرب ـ ص (1)

 ، بترياوت.9، ح16بصائر الدرجات ابب  (2)

 .17اجلن:   (3)
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 الشهادة الثالثة يف دعاء التوجأ بعد تكبرية اإلحرام

ً قوثقت أيب بصري املتقدقت قكخنهت  ويعضد ذكريت  الشهخًة ال خل ت ث الصالة الذي هو قفخ

يس لا  ي  التوج  للصالة يقول: يع قلت إبراه ب  احلمريي إىل صخحب اللقخن 

وًي  ممد، فإن بعض أصحخبيفخ ذكر أء  إذا ىلخل: يع ًي  ممد، فقد أبد  ألء  مل ءجدن 

خال حدي خم واحدام ث كتخب القخسب ب  ممد، ي  جدن  ث يشي ق  كتخب الصالة

ىلخل للحس : )ك ف نتوج ؟ فقخل: أىلول له ك  أن الصخً   احلس  ب  راشد

: ل س ي  هذا أس لك، ك ف نقول: وجهت وجهي وسعديك، فقخل لا  الصخً  

؟ ىلخل احلس : أىلولا ، فقخل الصخً   : للذي فطر الساموات واألرن حيف فخم قسلامم

وًي  ممد وقيفهخج يي ب  أيب  خلب  ا ىللت ذلك فق : يع قلت إبراه ب إذ

 واإلمتخم بآل ممد حيف فخم قسلامم وقخ أءخ ق  املرشكني.

التوج  كلا  ل س بفريضت، والسيف ت املؤكدة ف   التي كخإلأخ  الذي ال  ف جخب 

قلت خالف ف  ، وجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرن حيف فخم قسلامم يع 

وقخ أءخ ق  املرشكني، إن  وهدي يي أقري املؤقيفني  إبراه ب وًي  ممد 

ال رشيك لا  وبذلك أقرت واءخ ق   صالال وءسكي وم خي وممخال هلل رب العخملني،

املسلمني اللهب اجعليفي ق  املسلمني، أيوذ بخهلل السم ب العل ب ق  الش طخن الرج ب 

 .(1)احلمد( بسب اهلل الرمح  الرح ب، ثب نقرأ

)إذا ىلمت إىل الصالة... وارفب  ورو  الصدو  ث الفق   ىلخل: ىلخل الصخً  

يديك بخلتكهري إىل ءحرك وكرب ثالث نكهريات وىل ... ثب كرب نكهرينني... ثب كرب 

                                                 

 .3حدي  8الوسائل أبواب سكبنة اإلحرام واإلفتتاح ابب  (1)
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نكهرينني وىل : وجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرن يع قلت إبراه ب وًي  

..  .(1). احلديث(ممد وقيفهخج يي حيف فخم قسلامم

وىلخل الصدو  قعقهخم احلديث: )وإءام جرت السيفت ث افتتخح الصالة بسهب نكهريات ملخ 

 روان زرارة(.

وث الفق  الرضوي )ثب نكرب قب التوج  ثب نقول: اللهب... ثب نكرب نكهرينني نقول 

له ك وسعديك... ثب نكرب نكهرينني ونقول وجهت وجهي للذي فطر السموات 

فخم قسلامم يع قلت إبراه ب وًي  ممد وواليت يي ب  أيب  خلب صلوات واألرن حيف 

 .(2)اهلل يل هب، وقخ أءخ ق  املرشكني... احلديث( 

ىلخل: ويقول  (4)ي  كتخب اب  خخءه  (3)قخ روان الس د يي ب   خووس ث فالح السخئ 

 بعد ثالث نكهريات ق  نكهريات االفتتخح وروان احللهي وغرين ي  الصخً  

)اللهب أءت... ثب يكرب نكهرينني ثب يقول له ك... ثب يكرب نكهرينني أخريني ويقول: 

                                                 

 ـ طبعة قم. 304وصف الصالة وأدب املصلي ص 1الريقيه ح (1)

 .3ح 6م تدرك الوسائل أبواب سكبنة اإلحرام ابب 142ص 4ج (2)

 طبعة قم. 132فالح ال ائل صريمة (3)

 وهو أمحد بن عبد ربه بن خانبه الكرخي. (4)
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وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرن يع قلت إبراه ب وًي  ممد وقيفهخج 

 .(1) يي صلوانك يل هب حيف فخم قسلامم(

وققيفعت  (2)وقخ روان ألت ق  املتقدقني الذي نعد كتههب قتون روايخت كمقيفب الصدو 

للش ش والكخث للحلهي وغيف ت اب  زهرة  (4)الش ش وقصهخح املتهجد (3)املف د واىلتصخً

وقراسب الديلمي وقهذب اب  براج، وهذن  الكتب قضخفخم إىل أ خ قصخًر روائ ت ًالت 

ذلك، فمشهور املتقدقني يهيفون يع ذكريت الشهخًة ال خل ت ث يع فتو  أصحخطخ ب

الصالة. هذا، ويعضد ذكريت الشهخًة ال خل ت ث الصالة قخ ورً ق  روايخت ث التسل ب 

وث ك ف ت الصالة يع ممد وآل ممد ث التشهد املتضم  للشهخًة ال خل ت، وىلد نقدم 

وهو  (5)خبقت كام ث الفق   للصدو استعران نلك الروايخت قرارام ث الفصول الس

بص غت )السالم يع ممد ب  يهد اهلل خخنب اليفه ني السالم يع األئمت الراشدي  

أيضخم وهو بص غت )السالم يل ك أهيخ اليفهي ورمح  اهلل  (6)املهديني وث الفق  الرضوي

بص غت الفق   وهو (7)وبركخن  السالم يل ك ويع أه  ب تك الط هني( واملف د ث املقيفعت

                                                 

 .1ح 6أبواب سكبنة اإلحرام ابب 4امل تدرك ج (1)

 طبعة قم.  93املقنع ص (2)

 .261ـ  260اقتصاد الشيا ص (3)

 مؤس ة ايعلمي. 44مصباح املتهجد ص (4)

 طبعة قم ابب وصف الصالة. 319ص 1الريقيه ج (5)

 .180الريقه الرضوي ص (6)

 .69املقنعة ص (7)
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الرضوي وىلرب  الصدو  ث املقيفب والش ش ث اليفهخيت واب  براج ث املهذب وسال ر ث 

 .(1)املراسب واحللهي ث الكخث واليفراىلي ث املستيفد

وكذا الروايخت الوارًة ث ص غت الصالة يع ممد وآل ممد ث التشهد كام روان ث 

فى ويي املرنىض وفخ مت اللهراي واحلس  الفق  الرضوي )اللهب ص   يع ممد املصط

 .(2)واحلسني ويع األئمت الراشدي  ق  آل    ويخسني(

وىلد ذكر الش ش املف د ث املقيفعت ث ص غت الصالة ث  (3)وىلد أفتى ب  اليفراىلي ث املستيفد

القيفوت )اللهب ص  يع ممد يهدك ورسولك وآلا  الطخهري ... اللهب ص  يع أقري 

يص رسول رب العخملني اللهب ص  يع احلس  واحلسني سهطي الرمحت املؤقيفني و

 يي ب  احلسني... واخللف وإقخقي الاهد  وص  يع األئمت ق  ولد احلسني

 .(4)اللهب اجعلا  اإلقخم امليفتظر...(  احلجت

 الروايات اخلاصة تزنياًل: الوجه الثالث:

وهو بميفللت الروايخت اخلخصت والداللت اخلخصت يع جواز أص  الشهخًة ال خل ت ث 

التشهد وب خء  يهخرة ي  أء  ىلد ورً أء  ل س ث التشهد يشي قؤىلت واملراً قيف  يدم 

                                                 

 وقد سقدم اإلشارة إىل مصادرها يف املدخل فالحظ وجل هذه الكتب متون روائية. (1)

 .108الريقه الرضوي ص (2)

 .334ص 5م تند الشيعة ج (3)

 .130ـ 126ـ  125املقنعة ص (4)
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التوىل ت ق  جخءب الك رة وإال  فم  ءخح ت القلت مدوً وقؤىلت بخلشهخًنني فهذن 

ء ت أن ظخهر الروايخت العديدة ث ك ف ت التشهد امليفدوب ققدقت ي ال ب خ خ واملقدقت ال خ

ًالت يع إ ال  العيفخن ث نعداً أ  التشهد ح ث أن ب يفهخ اختالفخم ك ريام ث الص غت 

والتعداً للجم  املتشهد طخ، واجلخقب الطه عي ب يفهخ هو أ خ ث صدً احلث يع التشهد 

 بمقدار ًون آخر. بجملت املعتقدات احلقت ال التحديد والتخص ص

ويع ضوي هخنني املقدقتني ا ن تني يتهني اىلتضخي جواز الشهخًة ال خل ت أل خ ق  ألت 

املعتقدات احلقت ب  لاهخ قوىلع ت املرنهت ال خل ت بعد الشهخًنني قتقدقت يع بق ت املعتقدات 

 احلقت األخر  أمه ت بحسب األًلت القرآء ت واليفهويت القطع ت.

 األوىل: بيان املقدمة

وهي قخ ورً ق  الروايخت يع أن ل س ث التشهد يشي قؤىلت ق  ءخح ت الك رة ب  

التشهد  التحديد ق  ءخح ت القلت كصح ح ممد ب  قسلب )ىلخل: ىللت أليب يهد اهلل 

ث الصالة؟ ىلخل: قرنني، ىلخل: ىللت: وك ف قرنني؟ ىلخل: إذا استويت جخلسخم فق : 

أشهد أن ال إلا  إال اهلل، وحدن ال رشيك لا ، وأشهد أن ممدام يهدن ورسولا  ثب 

نيفرصف ىلخل: ىللت: ىلول العهد: التح خت هلل والصلوات الط هخت هلل؟ ىلخل: هذا اللطف 

 .(1) ( ق  الديخي يلطف العهد رب  

وهذن الصح حت الدالت يع أن حد التشهد ق  جخءب القلت مهخ الشهخًنخن وأء  ال حد 

لا  ق  جخءب الك رة كام ندل يع قرشوي ت الديخي وال يفخي بام هو حإل ق  املعتقدات ث 

قخ جيلي ق  القول ث التشهد ث  التشهد كصح ح زرارة ىلخل: ىللت أليب جعفر 

                                                 

 .4ـ ح 4أبواب التشهد ـ ابب (1)
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الركعتني األول تني؟ ىلخل: نقول أشهد أن ال إلا  إال اهلل وحدن ال رشيك لا ، ىللت: فام 

 .(1)جيلي ق  نشهد الركعتني األخرينني؟ فقخل: الشهخًنخن( 

)ىلخل: إذا فرغ ق  الشهخًنني فقد قضت  وصح ح الفضالي ي  أيب جعفر 

، وغريهخ (2)أجلأن(  صالن ، فإن كخن قستعجالم ث أقر خيخف أن يفون  فسلب واءرصف

 .(3)ق  الروايخت الوارًة

: وث الصح ح إىل قيفصور ب  حخزم ي  بكر ب  حه ب )ىلخل: ىللت أليب جعفر 

يلمت، فإء  لو كخن قؤىلتخم لاهلك  خأي أىلول ث التشهد والقيفوت ىلخل: ىل  ب حس  ق

 .(4)اليفخس( 

إءام كخن القوم يقولون وث  ريإل الكل يفي )لو كخن كام يقولون واجهخم يع اليفخس هلكوا 

 .(5)أيرس قخ يعلمون إذا محدت اهلل أجلأ ييفك( 

                                                 

 .1ـ ح4أبواب التشهد ـ ابب (1)

 .2ـ ح 4أبواب التشهد ـ ابب (2)

 أبواب التشهد الباب الرابع واخلامس. (3)

 .1ح 5أبواب التشهد ابب (4)

 .2ح 5أبواب التشهد الباب (5)
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وبكر ب  حه ب وإن مل يك  ف   نوث إل خخص إال  أء   ىلد رو  ييف  قيفصور ب  حخزم قخ 

، وىلخل الش ش الههخئي ث نعل ق  يع الفق   وث احله  املهني (1)يقرب ق  ستت قواضب

 خلقهول(.)إن أهور األصحخب نلقوا روايت لا  ب

روايت نعل ب رسول  وق  الروايخت التي رواهخ ييف  قيفصور ب  حخزم ي  أيب جعفر 

 اهلل لعي ألف بخب يفتح قيف  ألف بخب وف هخ أًيو ا خل ي.

وهذن الروايت )إء  لو كخن قؤىلتخم لاهلك اليفخس( قضمو خ يتطخبإل قب الصحخح املتقدقت 

ام ف   الملخ ص ث ك  قخ حيس  ق  ث جخءب الك رة أء  ل س هيفخك يشي قؤىلت وك

القول ممخ هو ق  جيفس الديخي وال يفخي هلل والتشهد بخملعتقدات احلقت وكذلك ًاللت 

 الصحخح املتقدقت ألن التعهري با)جيلي( ف هخ أي أىل  قخ جيلي.

وءظريهخ روايت سورة ب  كل ب )ىلخل: س لت أبخ جعفر ي  أًءى قخ جيلي ق  التشهد 

 .(2)ىلخل: الشهخًنخن( 

هذا وىلد قر  فتخو  قشهور األصحخب ونيفص صهب ب ن أًءى قخ جيلي ث التشهد 

الشهخًنخن هذا قب قفروغ ت وجوب الصالة يع ممد وآلا  لوجوطخ بذكرن ث 

 الشهخًنني.

  

                                                 

 صال وبصائر الدرجات وحماسن الربقي.الكتب ايربعة واخل (1)

 .3ح 2أبواب التشهد الباب (2)
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  ما املقدمة الثانية: 

ًاللت الروايخت اخلخصت الوارًة ث التشهد يع جواز ك ف خت خمتلفت يستفخً قيفهخ أن 

قر ث التشهد قوسب ق  ءخح ت الك رة وأن قخ كخن ق  ًيخي وثيفخي وإىلرار ونشهد األ

بفرائض اإليامن فإن ك  ذلك ق  األجلاي اليفدب ت للتشهد كصح حت احللهي ي  أيب 

 أء  ىلخل )ىلخل: أسمي األئمت ث الصالة فقخل: أألاهب(. يهد اهلل 

ا جلست ث الركعت ال خء ت فق : )ىلخل: إذ قوثإل أيب بصري ي  أيب يهد اهلل  ومنها:

بسب اهلل وبخهلل واحلمد هلل، وخري األسامي هلل، أشهد أن ال إلا  إال  اهلل، وحدن ال رشيك 

لا ، وأن ممدام يهدن ورسولا ، أرسلا  بخحلإل بشريام وءذيرام بني يدي السخيت أشهد أءك 

ممد، ونقه  شفخيت  ءعب الرب، وأن ممدام ءعب الرسول، اللهب ص   يع ممد وآلا  

ث أقت  وأرفب ًرجت ، ثب حتمد اهلل قرنني أو ثالثخم ثب نقوم فإذا جلست ث الرابعت ىللت: 

بسب اهلل وبخهلل، واحلمد هلل وخري األسامي هلل أشهد أن ال إلا  إال  اهلل وحدن ال رشيك لا ، 

دي السخيت، أشهد وأشهد أن  ممدام يهدن ورسولا ، أرسلا  بخحلإل بشريام وءذيرام بني ي

أن السخيت آن ت ال ريب ف هخ، وأن اهلل يهعث ق  ث القهور احلمد هلل الذي هداءخ لاهذا 

يع ممد ويع آل  وقخ كيفخ ليفهتدي لوال أن هداءخ اهلل احلمد هلل رب العخملني، اللهب ص   

 ممد وبخرك يع ممد ويع آل ممد وسلب يع ممد ويع آل ممد ونرحب يع ممد

ت يع إبراه ب ويع آل إبراه ب إءك مح د  ويع آل ممد كام صل ت وبخركت ونرمح 

  د، اللهب ص  يع ممد ويع آل ممد واغفر ليفخ وإلخواءيفخ الذي  سهقوءخ بخإليامن 

وال جتع  ث ىللوبيفخ غالم للذي  آقيفوا، ربيفخ إءك رحوف رح ب، اللهب ص  يع ممد وآل 

يخفيفي ق  اليفخر، اللهب ص  يع ممد وآل ممد واغفر ممد، واقيف  يي بخجليفت 
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للمؤقيفني واملؤقيفخت ومل  ًخ  ب تي قؤقيفخم وال نلً الظخملني إال  نهخرا ثب ىل  )السالم 

يل ك أهيخ اليفهي ورمحت اهلل وبركخن  السالم يع أءه خي اهلل ورسلا ، السالم يع جربائ   

ممد ب  يهد اهلل خخنب اليفه ني ال ءهي بعدن، وق كخئ   واملالئكت املقربني، السالم يع 

 .(1)والسالم يل يفخ ويع يهخً اهلل الصخحلني، ثب نسلب( 

وهذن املوثقت ًلت يع يدة ك ف خت ق  التشهد فه يفت التشهد األول ث ك ف ت والتشهد 

ال خ  ث ك ف ت أخر  ب  ىلد نضميفت ستت ك ف خت للتشهد كام نضميفت جواز نكرار 

التشهد الواحد كام أ خ نضميفت التشهد بخلسخيت وبخلهعث ق  القهور أي التشهد ث 

بخملعخً كام نضميفت الطلب بخجليفت والوىلخيت ق  اليفخر والديخي للمؤقيفني واملؤقيفخت كام 

أ خ نضميفت التربي ق  الظخملني أيداي اهلل ورسولا  كام أن ص غت السالم ف هخ نضميفت 

 ع ق كخئ   وجربائ   وقالئكت اهلل املقربني.السالم يع أءه خي اهلل ورسلا  وي

... ىلول العهد ذي  صح ح ممد ب  قسلب املتقدم )ىلخل: ىللت أليب يهد اهلل  ومنها:

 .(2)التح خت هلل والصلوات الط هخت هلل ىلخل: هذا اللطف ق  الديخي يلطف العهد رب ( 

ث التشهد قخ  :: أىلرأصح ح يعقوب ب  شع ب )ىلخل: ىللت أليب يهد اهلل  ومنها:

 .(3)(  خب هلل وقخ خهث فلغرين فقخل: هكذا كخن يقول يي )

                                                 

 .2ح 3أبواب التشهد، ابب (1)

 .4ح 4أبواب التشهد ـ ابب (2)

 .5أبواب التشهد الباب ال ال  ح (3)
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)ىلخل: التشهد ث  وث قصحح يهد امللك ب  يمرو األحول ي  أيب يهد اهلل 

الركعتني األولتني احلمد هلل أشهد أن ال إلا  إال  اهلل وحدن ال رشيك لا  وأشهد أن 

 .(1)وآل ممد ونقه  شفخيت  وارفب ًرجت (  يع ممد ممدام يهدن ورسولا  اللهب ص   

فمل  الك ف ت ث هذن املصححت ختتلف ي  الك ف ت ث الروايت األخر  كام أن صح حت 

ممد ب  قسلب السخبقت يل هخ ءصت يع اجللئ ت اليفدب ت للديخي وال يفخي ث التشهد، 

خ صخحب وكذلك صح ح يعقوب ب  شع ب وغريهخ ق  الروايخت الوارًة التي أورًه

الوسخئ  ث أبواب التشهد وصخحب املستدرك كذلك الدالت يع قرشوي ت الديخي 

وال يفخي واإلىلرار ملجم  ىلول احلإل وفرائض اإليامن ث التشهد فهذن كخلكرب  نيفضب إىل 

صغر  قخ نقدم ق  الك ف خت املستحهت للشهخًنني أن يؤنى بضم مت ثخل ت ملجم  ىلول 

 ي  قخ ًل يع ذكريت  الذان ت. احلإل وفرائض اإليامن فضالم 

 الروايات اخلاصة الوجه الرابع:

وهو ًاللت اليفصوص اخلخصت يع قرشوي ت الشهخًة ال خل ت ث التشهد فميفهخ قعتربة أو 

)ىلخل: وإءام جع  التشهد بعد الركعتني   قصححت الفض  ب  شخذان ي  الرضخ 

م ىله  الركو  والسجوً ق  ا ذان والديخي والقراية فكذلك أيضخم أخر  ألء  كام ىلد 

 .(2)بعدهخ التشهد والتح ت والديخي(

                                                 

 .1ح 3أبواب التشهد ابب (1)

 .6ح 3أبواب التشهد ابب (2)
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وهذن املصححت رصحيت ث احتخً قخه ت التشهد ث األذان قب قخه ت التشهد ث الصالة 

ت بخخلصوص ق  الطوائف املتقدقت قب الشهخًنني ث ف ت نى قخ ًل يع الشهخًة ال خل 

األذان فك  قخ ىلرر ث الشهخًة ال خل ت ث األذان يت نى بمقتىض هذن املصححت ث نشهد 

 الصالة.

روايت الفق  الرضوي... )ىلخل:... فإذا صل ت الركعت الرابعت فق  ث نشهدك  ومنها:

هخ هلل، أشهد أن ال إلا  إال  اهلل وحدن ال بسب اهلل وبخهلل واحلمد هلل واألسامي احلسيفى كلا

رشيك لا ، وأشهد أن ممدام يهدن ورسولا ، أرسلا  بخحلإل بشريام وءذيرام بني يدي 

السخيت، التح خت ]هلل  والصلوات الط هخت اللاك خت الرائحخت التخقخت اليفخيامت 

اهلل، املهخركخت الصخحلخت هلل قخ  خب وزكي و هر وءمى وخلص وقخ خهث فلغري 

أشهد أءك ءعب الرب وأن ممدام ءعب الرسول، وأن يي ب  أيب  خلب ءعب الوا وأن 

اجليفت حإل واليفخر حإل، واملوت حإل والهعث حإل، وأن السخيت آن ت ال ريب ف هخ، وأن 

اهلل يهعث ق  ث القهور، واحلمد هلل الذي هداءخ لاهذا وقخ كيفخ ليفهتدي لو ال أن هداءخ 

 اهلل.

ممد ويع آل ممد وبخرك يع ممد ويع آل ممد، وارحب ممدام اللهب ص  يع 

وآل ممد، أفض  قخ صل ت وبخركت ورمحت ونرمحت وسلمت يع إبراه ب وآل 

 إبراه ب ث العخملني إءك مح د   د.

اللهب ص  يع ممد املصطفى ويي املرنىض وفخ مت اللهراي واحلس  واحلسني ويع 

   ويس، اللهب ص  يع ءورك األءور ويع حهلك األ ول األئمت الراشدي  ق  آل 

ويع يرونك األوثإل ويع وجهك الكريب ويع جيفهك األوجب ويع بخبك األًءى 

 ويع )قسلك الرصاط(.
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اللهب ص  يع الاهخًي  املهدي  الراشدي  الفخضلني الط هني الطخهري  األخ خر األبرار 

  ويلرائ   ويع قالئكتك املقربني اللهب ص  يع جربئ   وق كخئ   وإرساف 

وأءه خئك املرسلني ورسلك أأعني ق  أه  السموات واألرضني وأه   خيتك 

 .(1)اكتعني واخصص ممدام ب فض  الصالة والتسل ب(

ويعضدن قخ ث املراسب لسال ر الديلمي ح ث أن ألت كتب املتقدقني نعد قتون 

 الروايخت. للروايخت اليتامًهب بخلفتو  يع ءص ألفخظ

ىلخل: وأقخ التشهد ال خ  الذي يلحق  التسل ب ث الرابعت ق  الظهر والعرص والعشخي 

ا خرة وال خل ت ق  املغرب وال خء ت ق  صالة الغداة فهو )بسب اهلل وبخهلل واحلمد هلل 

واألسامي احلسيفى كلاهخ هلل، التح خت هلل والصلوات الط هخت الطخهرات اللاك خت 

سخبغخت التخقخت احلسيفخت، هلل قخ  خب و هر وزكخ وءام وخلص وقخ خهث اليفخيامت ال

فلغري اهلل، أشهد أن ال إلا  إال  اهلل وحدن ال رشيك لا  وأشهد أن ممدام يهدن ورسولا ، 

أرسلا  بخلاهد  وًي  احلإل ل ظهرن يع الدي  كلا  ولو كرن املرشكون، وأشهد أن ريب 

، وأن يل خم ءعب اإلقخم، وأن اجليفت حإل واليفخر حإل، ءعب الرب وأن ممدام ءعب الرسول

وأن السخيت آن ت ال ريب ف هخ وأن اهلل يهعث ق  ث القهور اللهب ص  يع ممد وآل 

ممد وبخرك يع ممد وآل ممد وارحب ممدام وآل ممد وحتيف  يع ممد وآل ممد 

                                                 

 .3، ح2م تدرك الوسائل: أبواب التشهد، ابب (1)
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ت وحتيفيفت يع إبراه ب وآل إبر اه ب إءك مح د   د، ك فض  قخ صل  ت وبخركت ونرمح 

 .(1)السالم يل ك أهيخ اليفهي ورمحت اهلل وبركخن (

)ىلخل: إذا ىلعد املصي للتشهد  ثب إء  يؤيد املقخم بروايت قخ ث نفسري العسكري 

األول والتشهد ال خ  ىلخل اهلل نعخىل: يخ قالئكتي ىلد ىلىض خدقتي ويهخًال وىلعد ي يفي 

يي، ويصي يع ممد ءه ي ألثيفني يل   ث قلكوت الساموات واألرن وألصلني يع 

 ث صالن ، ىلخل: ألصلني يل ك كام روح  ث األرواح فإذا صع يع أقري املؤقيفني 

 .(2)صل ت يل   وألجعليف  شف عك كام استشفعت ب ( 

 الوجه اخلامس:

لعخقت ق  الروايخت التي قرت االشخرة إىل قتون اوهو االستدالل بجملت الطوائف 

بعضهخ وقصخًرهخ وهي ث قفخًهخ املطخبقي االوا وان كخن قصههخ استحهخب اىلملان 

تدبر لداللتهخ أ خ نقتيض ب خن الشهخًات ال الث اال أن  مويهخ يرشف املالحظ امل

حق قت رشي ت ث قعيفى التشهد والشهخًة واالىلرار واء  قتقوم بخلشهخًة ال الث وأن 

اخلروج ي  هذا املعيفى ث حكب ظخهر اإلسالم للدل   وهو بميفللت املخرج ي  هذا 

 العموم ث قعيفى احلق قت الرشي ت الس ام وأن األص  ث املعخ  أن حتم  يع وجوًهخ

احلق قي ال التيفليي الظخهري ويع ذلك فتكون قفرسة لعيفوان التشهد أييفام ورً ث 

األًلت، الس ام ث بخب الصالة ح ث اىلملن بخلتشهد بخلشهخًنني ث ألت الروايخت 

ت. ةالوارً  ث املقخم التشهد بجملت االيتقخًات احلق 

                                                 

 .73ـ  72املراسم العلوية ص (1)

 .2، ح7م تدرك الوسائل، أبواب التشهد، ابب (2)
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 أدلة القائلني باملنع

القول بخمليفب ويمدة قخ استدل ب  للميفب كام قر ث وىلد قرت اإلشخرة إىل ذلك ييفد ءق  

كالم الس د اخلوئي وقريزا بخىلر اللءجخ  هو أء  ىلد قيفب ث الصالة ي  ك  كالم ف هخ 

يدا القرآن والذكر والديخي وهذا امليفب شخق  ملخ لو كخن الكالم قستحهخم ث ءفس  إذا مل 

خصت اليفخه ت ي  إًخخل الكالم ث أثيفخي يك  ىلرآءخم أو ذكرام أو ًيخيام ك  ذلك لألخهخر اخل

الصالة إال  قخ كخن ق  األجيفخس ال الثت املتقدقت وهذا كلا  بخليفسهت للشهخًة ال خل ت ًون 

 الصالة يع اليفهي وآلا  فإ خ ق  الديخي بخالف الشهخًة بخلواليت.

 :وفيأ عدة مواضع للنظر 

ة غري ققصور يع الكالم ا ًقي األول: لو سلب أن ءطخ  اليفهي ي  الكالم ث الصال

وأء  أوسب ق  ذلك ملطلإل الكالم ومل يست يفى قيف  إال  العيفخوي  ال الثت فقد قر ث وجون 

االستدالل يع اجلواز أن الشهخًة بخلواليت أي الشهخًة ال خل ت هي ق  أرشف األذكخر 

ق  الذكر كام ث  وأيظمهخ بعد الشهخًنني وأن إضخفت  ذان ت إىل السخحت الربوب ت جيعلا 

أء  ق  املعخً وث  ذكر اجليفت واليفخر وا خرة ءظري قخ ورً ث ظهور املهدي 

أ خ ق  املعخً أيضخم واإلىلرار بواليت اإلقخم هو إىلرار بواليت اهلل ورسولا   رجعتهب

وىلد ىلرن اهلل واليت  بواليت اهلل ورسولا  ث ألت ق  ا يخت كام قر  أن الشهخًة بخلواليت 

رك  اإليامن وكامل الدي  وىلوام رضخ الرب ل سالم وأن التصديإل بخلواليت إيامن، 

واإليامن ق  أيظب ًرجخت العهخًة والذكر، ب  هو قفتخح ىلهول العهخًة واأليامل ح ث 

ْم َأْبَواىلخل نعخىل:  وْا َعنَْها الَ ُتَفتَُّح َْلُ ُبوْا بِآَياتِنَا َواْسَتْكََبُ َ ء َوالَ إِنَّ الَِّذيَن َكذَّ ُب السَّ
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َياطِ  ُْ ِف َسمِّ اخْلِ َم نََّة َحتَّى َيلَِج اْْلَ َيْدُخُلوَن اْْلَ
فجع  التصديإل بآيخت اهلل وآيخن  هب  (1)

حجج  كام أ لقت ا يت يع ءهي اهلل ي سى ب  قريب، واخلضو  لاهخ قفتخح ىلهول 

الديخي والتقرب إىل اهلل، وق  ثب  كخن إبخي واستكهخر إبل س أبط  يهخًن ، وك ف 

 يتصور أن قخ هو رشط صحت العهخًة وىلهولاهخ هو قيفخف لاهخ، وىلد نقدم ث قوثقت أيب

بصري أن ذكرهب ق  ذكر اهلل، ب  ث خصوص صح حت احللهي التيفص ص اخلخص يع 

ث الصالة ق  أذكخر الصالة املرخص طخ وىلد أفتى لذلك  ان ذكر أسامئهب 

العالقت ث امليفتهى كام قرت اإلشخرة إل  ، وايتمد يع الصح حت ك  ق  الصدو  

الصالة هذا قضخفخم إىل قخ قر ق  وروً واملف د والطويس وأخيت ق  املتقدقني ث ىليفوت 

 الشهخًة ال خل ت ث ًيخي التوج  بعد نكهرية اإلحرام وث صالة التشهد والتسل ب.

ىلد نقدم ث قهحث األذان ًاللت الروايخت املستف ضت والطوائف املتعدًة الدالت  الثاني:

أكم  أفراً  ه عت يع أن الشهخًة ال خل ت ق  الك ف خت الراجحت ألًاي الشهخًنني وأن 

 الشهخًنني هو املقرون بخلشهخًة ال خل ت ءظري الصالة يع ممد وآلا .

أء  ىلد نقدم ث املدخ  أن الشهخًة ال خل ت سهب ل يامن بحسب  ه عتهخ إذ ال  الثالث:

يكفي ف هخ االيتقخً بخجليفخن ق  ًون اإلىلرار بخللسخن. واإليامن رشط ث صحت 

ج  يلامي اإلقخق ت أو رشط ىلهول كام ذهب شذاذ فإء  يع كال العهخًات كام ذهب إل   

التقديري  ققتىض ذلك رش  ت الشهخًة ال خل ت ث األيامل العهخًيت أقخ ث الصحت أو ث 

كامل املخه ت إذ قخ هو رشط ث الصحت ال يعق  نيفخف   قع  وكذلك قخ هو ًخ   ث كامل 

 العم  فالحظ ثمت.

                                                 

 .40ايعراف:  (1)
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املتقدم فإء  ال يتالئب قب قخ ىلخلا  ث الشهخًة ال خل ت  خلوئي والغريب ث كالم الس د ا

ث األذان ث رشح العروة ح ث أىلر بام يف د ويظهر قيف  ذكريت الشهخًة ال خل ت ح ث ىلخل 

)إءيفخ ث غيفى ق  وروً اليفص، إذ ال شههت ث رجحخن الشهخًة ال خل ت ث ءفسهخ بعد أن 

وقخت اإليامن وق  كامل الدي  بمقتىض ىلولا  كخءت الواليت ق  قتمامت الرسخلت وقق

ب  ق  اخلمس التي بيفي يل هخ اإلسالم، والس ام  اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكمْ نعخىل: 

وأبرز رقوز التش ب وشعخئر  خرعوىلد أصهحت ث هذن األيصخر ق  أجع أءحخي الش

وراجح ىلطعخم ث األذان قذهب الفرىلت اليفخج ت، فهي إذن أقر قرغوب ف   رشيخم 

 .(1)وغرين...(

أن اإلىلرار بهداهت رجحخن الشهخًة ال خل ت وأ خ  وج  التدافب ث كالم الس د اخلوئي 

ممخ يتقوم طخ اإليامن ويرىض طخ الرب فه  هذا إال  قعيفى الذكر ألء  القول الراجح ذانخم 

اإللاهي بعد كوء  ذو  والذي يكون قؤًان ق  اإليامن بخلغ ب ويوجب الللفى والرضخ

 إضخفت ذان ت إل   نعخىل وىلد نوفرت هذن األقور بام ذكرن ث بحث األذان.

قخ قر ق  وروً اليفصوص الصح حت ق  أء  ل س ث التشهد يشي قؤىلت ق   الرابع:

جهت الك رة وأن ك ف ت  ق  جهت الك رة هو التشهد بك  قخ يكون ق  العقخئد احلقت 

بخليفخر واجليفت واملالئكت وغريهخ ق  األقور احلقت بعد إشخرة  كمسخئلت القرب والشهخًة

اليفصوص امللبورة بجواز ك ف خت خمتلفت التعداً ق  األقور احلقت املقر طخ، وهذا نعهد 

 خخص بخجللئ ت اليفدب ت للتشهد بخإلىلرار بك  العقخئد احلقت.

                                                 
 طبعة قم. 260ص 13امل تند يف شرح العروة الوثقى ج (1)
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لكالم كام ءه  يع أن الكالم املهط  ث الصالة هو الكالم ا ًقي ال قطلإل ا اخلامس:

ذلك ألت ق  األيالم، وق  ثب خرج ق  الكالم املهط  ق   القرآن والذكر والديخي 

والغريب ث ذلك أن الس د اخلوئي رصح ث ذلك ث رشح العروة فقخل ث ذي  الكالم 

للمس لت التخسعت ق  فص  قهطالت الصالة املتضميفت است يفخي الذكر والديخي ق  الكالم 

: )بال خالف ف   وال إشكخل ويدليفخ يل   ا قضخفخم إىل اءرصاف ءصوص امليفب املهط  ىلخل

إىل قخ كخن ق  سيفش ا ًق ني غري الصخً  يع ق   القرآن والذكر والديخي ممخ كخن 

التخخ ب ف   قب اهلل نعخىل ب  ىلد ىل د التكلب ب  ث بعض اليفصوص املتقدقت، ك ف 

ف يشملاهخ ًل   امليفب وال يكون قيفرصفخم وأىلوال الصالة قؤلفت ق  هذن األقور فك 

الت يع اجلواز وأء  ك  قخ ءخج ت ب  ربك فهو ق  الصالة،  ييفهخ ا ألت ق  اليفصوص الد 

ي  الرج  يتكل ب ث  التي قيفهخ صح حت يي ب  قهليخر ىلخل: )س لت أبخ جعفر 

أبو يهد  صالة الفريضت لك  يشي ييفخجي رب   ىلخل: ءعب(. وصح حت احللهي ىلخل: )ىلخل:

 .(1)فهو ق  الصالة( ب  واليفهي   : ك  قخ ذكرت اهلل اهلل 

ث كالق  األسهإل ق  يدم ذكريت اشهد أن يل خم وا  وقخ أبعد قخ ىلخلا  الس د اخلوئي 

اهلل وبني قخ ذهب إل   املريزا اليفخئ يفي ث نقريرات الصالة ح ث ىلخل )ال إشكخل ث كون 

املت ق  ق  است يفخي الديخي هو قخ إذا كخءت املخخ هت قب اهلل سهحخء  وأقخ إذا كخن قب 

ن ويدق  وجهخن: ق  وروً اليفهي واألئمت صلوات اهلل يل   ويل هب ففي جواز

ث  ث بعض أًي ت السجوً وكذا قخ ورً ق  السالم يل    املخخ هت قب اليفهي 

سجوً السهو وألن املخخ هت قعهب صلوات اهلل يل ب ًيخي قب اهلل لكو ب وسخئ  إل   

                                                 

 .446ـ  445، ص10امل تند ج (1)
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سهحخء  وق  اءرصاف الديخي ي  ق لا  إذ الظخهر امليفرصف إل   قيف  هو قخ كخءت 

 .(1)قب اهلل سهحخء  وخمتخر األستخذ ا ًام بقخئ  ا هو األول( املخخ هت ف  

)ىلخل: س لت  ي  رج  يصي خلف  وث صح ح يي ب  جعفر ث كتخب  ي  أخ   

إقخم يقتد  ب  ث الظهر والعرص، يقرأ؟ ىلخل: ال، ولك  يسهح وحيمد رب   ويصي يع 

 يي ب  جعفر.وروان أيضخم ث ىلرب اإلسيفخً بطريإل قعترب ي   (2)ءه   

وققتضخن نكرار الصالة يع اليفهي وآلا  ق  امل قوم  وال فملة ىلراية اإلقخم وءظرين قخ 

فهو  ب  واليفهي  : كلام ذكرت اهلل ث صح ح احللهي )ىلخل: ىلخل أبو يهد اهلل 

 ق  الصالة(.

وهو  )ي  رج  يذكر  اليفهي  وث صح ح يهد اهلل ب  سيفخن ي  أيب يهد اهلل 

كه ئت التكهري والتسه ح...  ث الصالة املكتوبت... أن الصالة يع اليفهي 

 .(3)احلديث(

  

                                                 
 286، سقريرات حب  ا قق املن ا حممد ح ني النائيت ص2كتاب الصالة، ج  (1)

 .3، حدي 32اب صالة اجلماعة، اببالوسائل، أبو  (2)

 .1، حدي 20الوسائل، أبواب الركوع، ابب (3)
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 األمر الثاني

 الشهادة الثالثة يف التسليم

وىلد أفتى بذلك ألت املتقدقني كام ست ال كلامهتب قفصالم كعي ب  بخبوي  ث الفق  

الديلمي واب   خووس  الرضوي والصدو  واملف د والش ش واب  براج واب  سالر

والشه د، وصخحب كخشف الل خم وصخحب احلدائإل وصخحب اجلواهر واليفراىلي، 

واملريزا اليفوري وبعض املعخرصي  وث العروة للس د ال لًي اء  خيطر بهخلا  األءه خي 

واألئمت واحلفظت ث السالم يع يهخً اهلل الصخحلني وظخهر املحشني قوافقت  وهو ءظري 

 ه دي  ث الذكر  واللمعت والروضت.قخ ذكرن الش

هي ص غت ق  ص ل الشهخًة  وال خيفى ان املراً ق  كون التسل ب يع األئمت 

ال خل ت وذلك لكون التسل ب يل هب هو بيفعت اإلقخقت لاهب ف كون إىلرار ق  املصي 

 بذلك.

السالم : ىلخل يي ب  بخبوي  )والتسل ب ا بعد ذكر قستحهخت التشهد ا فقه الرضاا  1

يل ك أهيخ اليفهي ورمحت اهلل وبركخن ، السالم يل ك ويع أه  ب تك الط هني السالم 

 .(1) يل يفخ ويع يهخً اهلل الصخحلني(

                                                 

 ، طبعة مؤس ة آل البيت عليهم ال الم.109فقه الرضا ص (1)
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)ثب سلب وىل : اللهب أءت السالم وقيفك السالم...  : ىلخل الصدو  املقنعا  2

دي  السالم يل ك أهيخ اليفهي ورمحت اهلل وبركخن ، السالم يع األئمت الراش

 .(1)املهديني...(

ث كتخب  ق  ال حيرضن الفق   )فإذا صل ت الرابعت فتشهد وىل  ث نشهدك  وىلخل 

))بسب اهلل وبخهلل.... السالم يل ك أهيخ اليفهي ... السالم يع ممد خخنب اليفه ني السالم 

يني....(  .(2) يع األئمت الراشدي  املهد 

)فإذا جلس للتشهد ث الرابعت ق  الظهر والعرص  : ىلخل الش ش املف د املقنعةا  3

والعشخي ا خرة وث التشهد ال خ  ق  ال خل ت ث املغرب او ث ال خء ت ق  الغداة فل ق : 

))بسب اهلل وبخهلل.... السالم يل ك أهيخ اليفهي ورمحت اهلل وبركخن ... : ))السالم يع 

 .(3) األئمت الراشدي ،...(( (

)غري أء  يستحب أن يقول ث التشهد ))بسب  ل الش ش الطويس : وىلخالنهايةا 4

 .(4) اهلل وبخهلل.... السالم يل ك أهيخ اليفهي.... السالم يي األئمت الاهخًي  املهديني...(

                                                 

 .96املقنع، للصدوق ـ ص (1)

 ، طبعة جامعة املدرسني.319، ص1من ال حيضره الريقيه ج (2)

 ، طبعة  اعة املدرسني.114املقنعة ص (3)

 ، طبعة  اعة املدرسني.311، ص1ـ للشيا الطوسي، ج النهاية (4)
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ث قصهخح املتهجد )فإذا جلست للتشهد ث الرابعت يع قخ وصفيفخن ىللت:  وىلخل 

 .(1) لاهخًي  املهديِّني...())بسب اهلل وبخهلل... السالم يع األئمت ا

: ىلخل القخيض اب  براج )فإذا فع  ذلك جلس للتشهد األخري وىلخل: املهذبا  5

 .(2)بسب اهلل وبخهلل... السالم يع األئمت الاهخًي  املهديني...(

ا املراسب العلويت: ىلخل الش ش ايب يعي الديلمي املعروف بسالر )وأقخ التشهد  6

اهلل وبخهلل... السالم يل ك أهيخ اليفهي... السالم يع األئمت  ال خ .... فهو ))بسب

 .(3)الراشدي ....(

)أكم  التشهد قخ روان الش ش ث املوثإل ي  أيب  : ىلخل العالقت منتهى املطلبا  7

ىلخل: ))إذا جلست ث الركعت ال خء ت فق : .... ثب نقوم فإذا  اهلل  بصري ي  أيب يهد

سب اهلل وبخهلل.... السالم يل ك أهيخ اليفهي ورمحت اهلل وبركخن  جلست ث الرابعت ىللت: ب

السالم يع أءه خي اهلل ورسلا  السالم يع جربئ   وق كخئ   واملالئكت املقربني، السالم 

 .(4)اهلل خخنب اليفه ني ال ءهي بعدن،....( يع ممد ب  يهد

وهو وان مل يك  قتضميفخم للتسل ب بص غت الشهخًة ال خل ت اال أء  قتضم   أقول:

 للتسل ب يع املالئكت.

                                                 

 .54مصباح املتهجد، ص (1)

 .95، ص1املهذب ج (2)

 ، اجملمع العاملي يهل البيت ـ قم.73املراسم العلوية،  (3)

 هـ.1419، طبعة مشهد املقدسة ـ الطبعة ايوىل 192، ص5منتهى املطلب ج (4)
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: ىلخل الشه د األول ث بحث التسل ب: )والسيفت هيفخ ان يكون كه ئت البيانا  8

املتشهد.... ونقديب ىلولا : ))السالم يل ك أهيخ اليفهي ورمحت اهلل وبركخن  السالم يع 

 .(1)يع األئمت الاهخًي  واملهديني...(( ( الم وقالئكت  ورسلا ، السأ ب أءه خي اهلل

بعد قخ حكى ىلول صخحب الفخخر بعد كالم وييفى بخلذي أخر وىلخل أيضخم 

 أه  ب ت  السالم يع ءهي اهلل يعو التشهد ىلولا : )السالم يع رسول اهلل 

العخملني( )السالم يل ك أهيخ اهلل خخنب اليفه ني ورسول رب  السالم يع ممد ب  يهد

اليفهي ورمحت اهلل وبركخن ، السالم يع أ ب أءه خي اهلل وقالئكت  السالم يع األئمت، 

 .(2) الاهخًي  املهديني الراشدي  ثب نذكر االئمت واحدام واحدام....(

: ىلخل الس د اب   خووس: )أىلول ف صي العهد الركعتني االولتني... فالح السائلا  9

ا فرغ ق  سجدال الركعت الرابعت جلس للتشهد ا خر... والسالم يل ك أهيخ اليفهي فخذ

ورمحت اهلل وبركخن  السالم يع أ ب أءه خي اهلل وقالئكت  ورسلا  السالم يع األئمت 

 .(3) الاهخًي  املهديني السالم يل يفخ ويع يهخً اهلل الصخحلني...(

 كتخب  كشف الل خم بعدقخ ذكر خربي أيب : ىلخل الفخض  الاهيفدي ثكشف اللثاما  10

بصري ا ن ني واملشتملني السالم يع جربائ   وق كخئ   واملالئكت املقربني والتسل ب 

                                                 

 بنياد فرهنكي امام املهدي.، طبعة 177البيان ـ الشهيد ايول، ص (1)

 ، الطبعة القدمية.208الذكرى ص (2)

 ، مركز انتشارات دفرت سلبيغات إسالم ـ قم.163ـ  162فالح ال ائل ص (3)
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يع اليفهي وآلا  وبعدقخ ذكر ألت أىلوال األصحخب ث ص ل التسل ب املختلفت وقيفهخ ىلول 

ألئمت وءق  بعد ذلك كالم الصدو  ث الفق   واملقيفب ق  التسل ب يع اليفهي واألءه خي وا

الراوءدي ي  كتخب  الرائب وي  كتخب  ح  املعقوً وىلخل خالصت كالق  ث الكتخبني أن 

الفرن هو السالم يل كب ولك  ييفوب قيفخبت التسل ب امليفدوب كام أن صوم يوم الشك 

 ءدبخم يسقو الفرن وحيص  ب  اجلمب بني القولني.

ت أن أىل  املجلي السالم يع اليفهي وأن قخ ثب استدل يع ذلك بروايت العل  ا ن 

 .(1) زاً فضٌ  ثب أيد كالق  بكالم الشه د األول ث الذكر  واله خن(

ث الفص  التخسب  : ح ث ىلخل الش ش يوسف الهحرا  احلدائق الناضرةا  11

إل... ثب رو  روايت ثث التشهد )املورً ال خ :ا أفض  التشهد قخ روان الش ش ث املو

  الرضوي وف هخ السالم يل ك أهيخ اليفهي ورمحت اهلل وبركخن  السالم يل ك ويع الفق

 .(2) أه  ب تك الطخهري  السالم يل يفخ ويع يهخً اهلل الطخهري (

: أستشهد بكالم الش ش املف د ث ءخفلت اللوال ق  ك ف ت التسل ب جواهر الكالما  12

))السالم يل ك أهيخ اليفهي ورمحت اهلل وبركخن  اجتخن القهلت وث الفريضت بعد التشهد 

األئمت الراشدي  السالم يل يفخ ويع يهخً   ويؤقى بوجه  اىل القهلت ويق  السالم يل 

 .(3) اهلل الصخحلني(

                                                 

 ، طبعة مؤس ة النشر اإلسالمي.135ـ  131، ص4كشف الل ام ج  (1)

 ، طبعة دار الكتب االسالمية.452، ص8احلدائق الناظرة ج (2)

 .334، ص10ج جواهر الكالم (3)



 

 

 

 

  426 

 

وىلخل أيضخم )ان املستفخً ق  الت ق  ث اليفصوص.... كون التسل ب كخلتشهد وءحون 

ت بخلكامل ويدق  وإال  فخلك  واجب يع ق  األلفخظ املراً طخ ه ئخت قتعدة خمتلف

 التخ ري.

واملالئكت وغريهب مم   فخلكخق  قيف  ق الم املشتم  يع التسل ب يع اليفهي 

هو قذكور اىل الص غت ال خء ت وًوء  املشتم  يع الص غتني خخصت او يع التسل ب يع 

ستفخًة ق  أو يع الص غت ال خء ت خخصت أو غري ذلك ق  الاه ئخت امل اليفهي 

اليفصوص .... فخ ال ح يفئذ  ط ئت ق  الاه ئخت السخبقت.... آت  بواجب وان  خل كام 

 .(1) أء  لو اىلترص يع )السالم يل يفخ( أو )السالم يل كب( أجلأ لصد  التسل ب ح يفئذ(

ويدل يع رجحخن قخ ذهب ال   األصحخب ق  التسل ب يل هب بوصف اإلقخقت 

 روايخت: بعد التسل ب يع اليفهي 

قخ روان الصدو  ث الفق   ))السالم يل ك أهيخ اليفهي ورمحت اهلل وبركخن   األوىل:

السالم يع ممد خخنب اليفه ني السالم يع األئمت الراشدي  املهديني السالم يل يفخ ويع 

وىلد نقدم أن س خ  يهخرة الصدو  ث الفق   نؤق  بكوء  ق   (2)يهخً اهلل الصخحلني((

نتمت صح ح زرارة، وىلد افتى بذلك ث املقيفب الذي هو قتون روايخت. ويكفي ذلك 

 لقخيدة التسخقح.

                                                 

 .321ـ  320، ص10جواهر الكالم، ج (1)

 ، طبعة مؤس ة النشر اإلسالمي، قم.319الريقيه، ص (2)



 

                                                                                            

                                                                                                                                       427 

 

 اهلل  قخ روان الش ش ث املوثإل ا يع األصح ا ي  أيب بصري ي  أيب يهد الثانية:

 ن نسلب يع اليفهي يل   وآلا  السالم ونقول:ىلخل: إذا  كيفت إقخقخم فإءام التسل ب أ

 (1)السالم يل يفخ ويع يهخً اهلل الصخحلني فإذا ىللت ذلك فقد اءقطعت الصالة

 ...احلديث.

وىلولا : ))ان نسلب يع اليفهي يل   وآلا  السالم(( وان كخءت متملت لتخص ص 

بتهب التسل ب لذكرن التسل ب ث الصالة بخليفهي ًون ا ل وان ذكرهب هو للتسل ب يل هب 

ث اجلواب والروايت ال ث الصالة ولك  يع هذا االحتامل الداللت أيضخم نخقت،  

ح ث ا خ ندل يع كون اىلملان التسل ب يل هب بخلتسل ب يل   هو ق  قستحهخت ك ف ت 

 ث ققخم ب خن ك ف ت التسل ب ث الصالة. التسل ب يل   الس ام واء  

يل ك أهيخ اليفهي  المالفق  الرضوي ق  ك ف ت التسل ب ))السقخ روان ث  الثالثة:

ورمحت اهلل وبركخن  السالم يل ك ويع أه  ب تك الط هني السالم يل يفخ ويع يهخً اهلل 

وضعف السيفد وكوء  فتخو  يي ب  بخبوي  التي هي قتون روايخت يكفي  (2)الصخحلني((

ث حتق إل قووضب ىلخيدة التسخقح ث أًلت السيف  ال س ام وقخ ي ال اإلشخرة إل   روايخت 

 آن ت.

                                                 

 .8/  2أبواب الت ليم، ب (1)

 ، طبعة مؤس ة آل البيت عليهم ال الم.109الريقه الرضوي، ص (2)
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وىلد نقدم اإلشخرة إل   ث األىلوال )بعد التسل ب  (1)قخ روان املف د ث املقيفعت الرابعة:

 األئمت الراشدي (. وهي أيضخم قتون روايخت.السالم يع  يع اليفهي 

قخ نقدم ق  كالم الش ش ث اليفهخيت وقصهخح املتهجد وكل هام قت  روايخت  اخلامسة:

قضخفخم اىل كالم اب  براج وسالر الديلمي وكتخب هام ق  االصول املتلقخة التي هي غخلهخ 

ذلك فضالم ي   قتون روايخت وهذا املجمو  ممخ يوجب الوثو  بصدور الروايت ث

 حتق إل قوضو  القخيدة ث التسخقح ث أًلت السيف .

ق  ص غت التسل ب  اهلل  ويعضد ك  ذلك قخ ث قوثإل أيب بصري ي  أيب يهد

يل ك أهيخ اليفهي ورمحت اهلل وبركخن  السالم يع أءه خي اهلل ورسلا  السالم يع  الم))الس

اهلل خخنب اليفه ني ال ءهي   ممد ب  يهدجربئ   وق كخئ   واملالئكت املقربني السالم يع

 .(2)بعدن والسالم يل يفخ ويع يهخً اهلل الصخحلني((

كت والرس  بعد التسل ب يع واملالئ ح ث نضم  التسل ب يع األءه خي

 وقخ ث روايت العل  ملحمد ب  يي ب  إبراه ب التي رواهخ ث الهحخر. اليفهي

وأىل   قخ جيلي ق  السالم ))السالم يل ك أهيخ اليفهي ورمحت اهلل وبركخن (( وقخ زاً 

 .(3) فم  نطو   خريام فهو خري لا (( يع ذلك فف   الفض  لقول اهلل 

                                                 

 ، طبعة قم.114املقنعة ص (1)

 .2، ح3أبواب التشهد ب (2)

 .57، ابب الت ليم وآدابه، ب309 /85حبار اينوار ج (3)
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 اخلامتة

 يف آثار ذكر الشهادة الثالثة على املؤمن

 اخلخمتت ا ث ال خل ت يع املؤق 

ا وايلب أء  ىلد ورًت روايخت قستف ضت ق  الفريقني ًالت يع ألت ق  ا ثخر  1

وخواص الربكخت ورواشح واقطخر اخلريات ل ىلرار بخلشهخًة ال خل ت بص غهخ املختلفت 

يهد ففي حديث األربعامئت الذي روان الصدو  بطريإل ايتربن ألت ق  األيالم ي  أيب 

.. إذا أراً أحدكب اليفوم فل ضب يدن ال ميفى حتت خدن ). املؤقيفني:ي  جدن أقري  اهلل

األيم  ول ق : بسب اهلل وضعت جه يفي هلل يع قلت إبراه ب وًي  ممد وواليت ق  

حفظ  ييفد قيفخق أفملن اهلل  خيت  قخ شخي اهلل كخن وقخ مل يش  مل يك .. فم  ىلخل ذلك 

 .(1) ق  اللص واملغري والاهدم واستغفر لا  املالئكت....(

)ىلخل:  آبخئ   ا قخ روان الصدو  بسيفدن املتص  ث األقخا ي  الصخً  ي  2

فضخئ  ال  إن اهلل نعخىل جع  ألخي يي ب  أيب  خلب  ىلخل رسول اهلل 

ققرام طخ غفر اهلل لا  قخ نقدم ق  ذءه   حييص يدًهخ غرين فم  ذكر فض لت ق  فضخئلا 

 احلديث. (2) ...( وقخ ن خر ولو واىف الق خقت بذءوب ال قلني

واالىلرار بفضخئلا  أبرز قصخًيقهخ اإلىلرار بمقخم واليت  والشهخًة اىلرار وق  ثب 

 كخءت الشهخًة بخلواليت ق  أرشف االذكخر العهخًيت.

                                                 

 .631اخلصال للصدوق، ص (1)

 .196، ص38، البمار ج84ايما. للصدوق ص (2)
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ا  ا قخ وري ث التفسري امليفسوب لالقخم العسكري ث نفسري ىلولا    نعخىل:  3 َ َيا َأُّيه

اُه َتْعُبُدونَ   . (1)الَِّذيَن آَمنُوا ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروا هلِلَِّ إِْن ُكنُْتْم إِيَّ

َا الَِّذيَن آَمنُوا: ح ث ىلخل اإلقخم  بتوح د اهلل وبيفورن ممد رسول اهلل  َيا َأُّيه

يع قخ رزىلكب قيفهخ  َباِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروا هللَُِِّكُلوا ِمْن َطيِّ وبإقخقت يي وا اهلل 

فخءكب  بخملقخم يع واليت ممد ويي ل ق كب اهلل بذلك رشور الش خ ني املرًة يع رطخ 

ً يع قرًة الش خ ني لعخئ  اهلل وايخذكب  كلام جدًنب يع أءفسكب واليت ممد ويي جتد

 احلديث. (2) (اهلل ق  ءفخخهتب وءف خهتب....

وهذن الروايخت ث حني هي ًالت يع نلك ا ثخر واخلواص العج هت الهخهرة ث 

 الدء خ وا خرة فهي ًالت بداللت االىلتضخي يع يهخًيت ذكر يي والشهخًة ال خل ت.

: ق  ىلخل )ال الا  إال اهلل( ا وروي ي  اب  يهخس ))ىلخل: ىلخل رسول اهلل  4

وق  نالهخ با )ممد رسول اهلل( هتل  وج  احلإل سهحخء  فتحت لا  أبواب السامي، 

ً ىلطر املطر(  واستهرش بذلك وق  نالهخ با)يي وا اهلل( غفر اهلل لا  ذءوب  ولو كخءت بعد

(3). 

                                                 

 .169ـ  168البقرة:  (1)

 .245ـ  244سري ن االمام الع كري، ص (2)

 .318، ص38، البمار ج93الريضائل ابن شاذان ص (3)
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ً يرفع  إىل يهد 5 اهلل ب  قسعوً  ا قخ روان الفض  ب  شخذان ث كتخب  الفضخئ  بإسيفخ

 إىل السامي ىلخل ا جربائ   : ىلد أقرت : ملخ أرسي يبح ث ىلخل: )ىلخل رسول اهلل 

عرن اجليفت واليفخر يل ك فرأيت اجليفت... ويع الهخب اخلخقس قكتوب ال إلا  اال اهلل ب

فم  أراً ان ال ُيشتب وق  أراً ان ال ُيذل وق  أراً ان ال ممد رسول اهلل يي وا اهلل 

 خ وا خرة فل ق  )ال إل  يظلب وال يظلب وق  أراً ان يستمسك بخلعروة الوثقى ث الدء

 .(1) (إال اهلل ممد رسول اهلل يي وا اهلل

ي  إسحخ  ب  راهويت حديث السلسلت الذهه ت ىلخل: ملخ  (2)ا وقخ روان الصدو  6

واىف أبو احلس  الرضخ بيف سخبور... سمعت جربئ   يقول: سمعت اهلل ج  جاللا  

قرت الراحلت  لاميذايب ىلخل: فيقول: ال إلا  اال اهلل حصيفي فم  ًخ  حصيفي أق  

ءخًاءخ: برشو هخ وأءخ ق  رشو هخ( احلديث. ىلخل الصدو  وق  رشو هخ االىلرار 

 قفملن الطخيت يل هب . بخلرضخ ب ء  اقخم ق  ىله  اهلل 

: إن العهد إذا ا وقخ روي ث نفسري اإلقخم العسكري ىلخل: ىلخل رسول اهلل  7

وضوئ  أو غسلا  ق  اجليفخبت: بسب اهلل الرمح  نوض  فغس  وجه ... وإن ىلخل ث آخر 

الرح ب.... واشهُد أن يل خم ول ك، وخل فتك بعد ءه  ك ، وأن أول خين خلفخحك 

وأوص خين حتخنت ييف  ذءوب  كام نتحخت أورا  الشجر وخلإل اهلل بعدً ك  ىلطرة ق  

ن...( هح اهلل ويقدس  وهيل لا  ويكرب  ىلطرات وضوئ  أو غسلا  قلكخم يس 
 احلديث. (3) 

                                                 

 .25، اجمللس 588الطوسي ص، أما. 2، ج135، عيون أخبار الرضا 25التوحيد ص (1)

 .153الريضائل البن شاذان، ص  (2)

 .21، ح15الوسائل ـ أبواب الوضوء ـ ابب   (3)
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ذكرءخ  : )ىلخل: ىلخل أقري املؤقيفني اهلل  ا قخ روي ث املحخس  ي  أيب يهد 8

أه  اله ت شفخي ق  الويك والسقخم ووسواس الريب وحهيفخ رىض الرب نهخرك 

 .(1) ونعخىل(

هذا متخم الكالم ألبحخث أستخذءخ الفق   واملحقإل الش ش ممد السيفد )ًام ن ي دن( 

ىلون  ءكمل  به خن قدخل ت الواليت ث سخئر العهخًات وهلل احلمد وامليفت ولعليفخ بحول اهلل و

 والصالة والسالم يع ممد وآل  الط هني الطخهري .

  

                                                 

 .62ا اسن للربقي، ص  (1)

 يي شكري

 1426 رب ب األول لعخم 24

 هجري ىلمري
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 املصادر

 .القرآن الكريب كتخب اهلل العليل 

 التسملي.ا أحقخ  احلإل ا القخيض الس د ءور اهلل احلس يفي 1

 ا أخهخر قلوك بيفي يه د وسريهتب ا الب  محخً ، ممد ب  يي ب  محخً أيب يهداهلل.2

 ا ا ًاب املعيفويت للصالةا الس د روح اهلل املوسوي اخلم يفي ا  هعت ىلب ا ًار الكتخب.3

ا األصخبت ث مت  ل الصحخبت ا شهخب الدي  أبو الفض  أمحد ب  يي ب  حجر 4

 العسقال .

 أصول الكخث ا ممد ب  يعقوب ب  إسحخ  الكل يفي.ا 5

 ا أ  ب اله خن ا الس د يهداحلسني   ب.6

 ا أي خن الش عت ا الس د األقني.7

 ا أقخا الش ش الصدو  ا ممد ب  يي ب  احلسني ب  بخبوي  القمي الصدو .8

 ا أقخا الش ش الطويس ا ش ش الطخئفت ممد ب  احلس  الطويس.9

 لكالم ث نخريش الهلد احلرام ا الس د أمحد زييفي ًحالن.ا أقراي ا 10

 ا اثهخت اأداة ا ممد ب  احلس  احلر العخقي.11

ا االختصخص ا ممد ب  ممد ب  اليفعامن العكربي الهغداًي املعروف بخلش ش املف د 12

 ا  هعت أخيت املدرسني ا ىلب املقدست
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الواحدي ا ًار الكتب العلم ت ا بريوت ا أسهخب اليفالول ا أبو احلسني يي ب  أمحد 13

 لهيفخن

 ا ايتقخًات الصدو  ا ممد ب  يي ب  احلسني ب  بخبوي  القمي الصدو .14

 ا االفصخح ممد ب  ممد ب  اليفعامن العكربي الهغداًي املف د.15

 ا االىلتصخً ا ممد ب  احلس  الطويس ا قيفشورات جخقب جهلستون.16

 ممد بخىلر املجليس .ا بحخر األءوار ا الش ش 17

 ا الهدايت واليفهخيت ا احلخفظ الفداي اب  ك ري  الشخقي.18

 ا الربهخن القخ ب ا الس د يي ب  الس د رضخ بحر العلوم الطهخ هخئي.19

 ا بصخئر الدرجخت ا أبو جعفر ممد ب  احلس  ب  فروخ الصفخر.20

 ب  جراًة.ا بغ ت الطلب ث أخهخر حلب ا كامل الدي  ، يمر ب  أمحد 21

ا اله خن ث نفسري القرآن ا الس د أبو القخسب املوسوي اخلوئي ا  هعت ىلب ا بيف خً إقخم 22

 قهدي.

 ا ن وي  ا يخت الظخهرة ا الس د رشف الدي  يي احلس يفي االسملابخًي الغروي.23

 ا نخريش أيب الفداي )املخترص ث أخهخر الهرش( إسامي   ب  ءور الدي  يامً الدي .24

 ا نخريش اخللفخي ا جالل الدي  الس و ي.25

 ا نخريش بغداً ا أمحد ب  يي ب  أيب بكر املعروف للخط ب الهغداًي.26
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 ا نخريش ًقشإل  ا يي ب  احلسني املعروف بخب  يسخكر.27

ا حتفت اليفظخئر ث غرائب االقصخر ويجخئب االسفخر ا )رحلت اب  بطو ت( ا ممد 28

 براه ب اللواال الطهخي.ب  يهداهلل ب  ممد ب  إ

ا التذكرة الفقهخي ا العالقت احلس  ب  يوسف ب  يي ب  قطهر احلي ا  هعت ىلب 29

 و هعت قؤسست آل اله ت.

 ا نفرس يي ب  إبراه ب ب  هخشب القمي.30

 ا نفسري اثيفى يرشي ا حسني ب  أمحد احلس يفي الشخن يهدالعظ مي.31

 .ىل اإلقخم احلس  ب  يي العسكري ا نفسري اإلقخم العسكري ا امليفسوب ا32

 ا نفسري االق   ا ءخرص قكخرم الشريازي.33

 ا نفسري الربهخن ا الس د هخشب الهحرا .34

 ا نفسري الطربي ا ملحمد ب  جرير الطربي.35

 ا نفسري فرات ا لفرات ب  إبراه ب ب  فرات الكوث. 36

 العرويس احلويلي.ا نفسري ءور ال قلني ا املحدث الش ش يهديي أعت 37

 ا التهذيب ا ملحمد ب  احلس  الطويس.38

ا التوح د ا ممد ب  يي ب  احلسني ب  بخبوي  القمي الصدو .  هعت أخيت 39

 املدرسني 

 ا ثواب األيامل ا ممد ب  يي ب  احلسني ب  بخبوي  القمي الصدو .40
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 ا جخقب املقخصد ا املحقإل الش ش يي ب  احلسني الكركي.41

 ا اجلخقب للرشائب ا الفق   حي ى ب  سع د احلي.42

 ا جواهر الكالم ا الش ش ممد حس  اليفجفي.43

 ا حخش ت املدارك ا ممد بخىلر الوح د الههههخ .44

 ا حخش ت املكخسب الس د ممد كخظب الطهخ هخئي ال لًي ا  هعت ًار املصطفى.45

 ا احلخوي الكهري ا الش ش يهداليفهي اجللائري.46

 احلدائإل اليفخظرة ا املحدث الفق   الش ش يوسف الهحرا . ا47

 ا حل ت األول خي ا أبو ءع ب األصفهخ .48

 ا اخلصخل ا ممد ب  يي ب  احلسني ب  بخبوي  الصدو .49

 ا اخلالف ا الش ش ممد ب  احلس  الطويس.50

 ا الدر امليف ور ا جالل الدي  الس و ي. 51

يهداهلل ممد ب  قكي العخقي الشه د األول ا  هعت ىلب ا ا الدروس ا الش ش أبو 52

 قؤسست اليفرش اإلسالقي

 ا ًالئ  اإلقخقت ملحمد ب  جرير الطربي .53

 ا الذخرية ا الرشيف يي ب  احلسني املوسوي املرنىض الهغداًي.54
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ا الذكر  ا الش ش أبو يهداهلل ممد ب  قكي العخملي الشه د األول ا  هعت قؤسست 55

 اله ت. أه 

 ا رسخئ  الس د املرنىض : الرشيف يي ب  احلسني املوسوي املرنىض الهغداًي.56

 ا رسخلت رس اإليامن للس د يهد الرزا  املقرم .57

 ا رون اجليفخن ا زي  الدي  اجلهعي العخقي الشه د ال خ .58

 ا الروضت الهه ت ا زي  الدي  اجلهعي العخقي الشه د ال خ .59

 تقني ممد نقي املجليس األول.  هعت بيف خً فرهيفكي إسالقي.ا روضت امل60

 ا ريخن العلامي ا املريزا يهداهلل افيفدي االصفهخ .61

 ا ريخن املسخئ  ا الس د يي ب  الس د ممد يي الطهخ هخئي.62

 ا سفرءخق  ا احلك ب ءخرص خرسو. 63

 ا السرية احلله ت  ا يي ب  رمحخن الدي  احللهي الشخفعي.64

 ا الشذرات ا الب  يامً احليفهي .65

 ا رشح اب  أيب احلديد ا  هعت املرييش اليفجفي.66

 ا رشح رسخلت احلقو  ا الس د حس  القهخءجي.67

 ا يل  الرشائب ا ممد ب  يي ب  احلسني ب  بخبوي  القمي الصدو .68

 ا يواا الآلا ا اب  أيب أهور األحسخئي.69
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املريزا أبو القخسب القمي ا قركل اليفرش التخبب ملكتب االيالم  ا غيفخئب األيخم ا املحقإل70

 اإلسالقي ا ىلب.

ا غيف ت اليفالو  ا الس د محلة ب  يي ب  زهرة احللهي ا  هعت ىلب ا قؤسست االقخم 71

 الصخً .

 ا فتيفت الوهخب ت ا الس د أمحد زييفي ًحالن.72

 ا فتوح اب  األي ب ا أبو ممد أمحد ب  أي ب الكوث.73

 ا الفرحت األءس ت ا الش ش حسني العصفوري ا  هعت باريوت.74

 ا الفضخئ  ا الب  شخذان .75

ا فق  الرضخ ا ممد ب  يي ب  احلسني ب  بخبوي  القمي الصدو  ا حتق إل قؤسست 76

 .آل اله ت 

 ا فق  القرآن ا القطب الراوءدي.77

 نهل غخت إسالقي.ا فالح السخئ  ريض الدي  يي ب   خووس  ا  هعت ًفمل 78

 ا الكخث ث الفق  ا أبو الصالح احللهي ، نقي ب  ءجب الدي  احللهي.79

ا الكخق  ث التخريش ا العالقت يل الدي  أيب احلس  يي ب  أيب الكرم الش هخ  80

 املعروف بخب  األثري.
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ا كشف الرقوز ا زي  الدي  أيب احلس  ب  أيب  خلب ال وسفي املعروف بخلفخض  81

 يب.ا 

 ا كشف الغطخي ا الش ش جعفر كخشف الغطخي.82

 ا كشف الل خم ا طخي الدي  ممد ب  احلس  االصفهخ  املعروف بخلفخض  اأيفدي.83

 ا كشف ال قني ا العالقت احلس  ب  يوسف ب  املطهر احلي.84

ا كامل الدي  وإمتخم اليفعمت ا ممد ب  يي ب  احلسني ب  بخبوي  القمي الصدو  ا 85

  هعت أخيت املدرسني بقب املقدست

 ا كيفال الدىلخئإل ا املريزا ممد املهدي اب  ممد رضخ ب  إسامي   القمي.86

 ا كيفال العرفخن ا املقداً الس وري احلي.87

 ا كيفال العامل ا يالي الدي  يي املتقي ب  حسخم الدي  اأيفدي ا  هعت ح در آبخً.88

 الفض  أمحد ب  يي ب  حجر العسقال . ا لسخن امل لان ا شهخب الدي  أيب89

ا املهسوط ا الش ش الطويس ا  هعت املرنضويت الح خي ا ثخر اجلعفريت ا  هران و هعت 90

 قؤسست اليفرش اإلسالقي ىلب.

 ا  مب الفخئدة والربهخن ا املحقإل املوىل أمحد األرًب ي ا  هعت ىلب.91

 ا املحخس  ا أمحد ب  ممد ب  خخلد الربىلي.92

ا املراسب العلويت ا الش ش أيب يعي محلة ب  يهدالعليل الديلمي املعروف بسالر 93

 الديلمي.
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 ا املسخئ  املهخفخرىل ت  ا الرشيف املرنىض ، يي ب  احلسني املوسوي الهغداًي .94

 ا قستدرك الوسخئ  ا املحدث الكهري قريزا حسني الطربيس اليفوري.95

 مس  احلك ب.ا قستمسك العروة الوثقى ا الس د 96

 .ا قستيفد الش عت ا الش ش أمحد اليفراىلي ا  هعت قؤسست آل اله ت 97
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