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استادیار،گروه آفریقا و عربی ،پژوهشگاه بینالمللی جامعهالمصطفی (ص) العالمیه ،مشهد ،ایران.

شهادت ثالثه از بدعت تا وجوب
چکیده
اذان یکد از مهمتهین بائه ه یتبخش دین مبین اسدالم دا سدتهمد د د کدع از
اوما وباد است .ون ه ه یتبخش اذان در مذاهب اسدالمد ولد هگده اسدت
کع اید مهمتهین آن در بین یبیان ،هادت بع والیت امیهالمدؤمنین (ع) اسدت.
وباد ب دن اذان کدع قدذف و اضدافع را در آن داممکن مددکندداز یدب سد و
ه یددتبخددش ب د دن اذان در ام د ر اوتمدداود از دیگدده س د  ،بدده اهمیددت ایددن
پهس مدافزایدکع«:قکم فاهد هادت ثالثع در اذان چیست؟» .بدا ت ودع بدع مهدم
ب دن این مسدللع ،پدژوهش قاضده تدالش دارد تدا بدا مق ریدت ایدن پهسدش کدع
«دیدگاه فاع یبع در م رد هادت ثالثع در اذان چیست و بع لقداظ تداریخد چدع
مسائلد را از سه گذرا ده است» ،ضمن مهور اقکدام مختلدف دهادت ثالثدع ،بدع
به د مباقث تاریخد و رواید بپهدازد کع با هطبد دا ستن استقباب آن،وود ب
هادت ثالثع را تا یت مد کند .با ایدن ت ودع ،ایدن پدژوهش در پاسدخ بهپهسدش
قاضه ،با روش استنباط فاهد و مدهور روایدات،تالش مددکندد بدا مدهور اقکدام
چهارگا ددۀ«ودددم و د از ذکدده ددهادت ثالثددع»« ،وزئیددت و مسددتقبد ب د دن آن»،
«مستقبد ب دن و ودم وزئیت آن» و در هایدت «وود ب ذکده آن» بدع تقلیدل و
بهرسد هده یدب از ایدن اقکدام بپدهدازد و در هایدت بدا اثبدات و هطبدد دا سدتن
استقباب ذکه هادت ثالثع ،ووع وو ب آن را یز م رد بهرسد ههار دهد.
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مقدمه
در فقه اسالمی عبادات توقیفی است و جایز نیست بدان دست برده و جزئی به آن
اضافه یا از آن حذف شود و بر خالف آنچه شارع مقدس بیان کرده و دستور فرموده
انجام شود .اذان و اقامه در شریعت اسالمی ازجمله این عبادات هستند که فصلهای آن
را شارع بیان مینماید.
در فقه اهل سنت برای تشریع اذان دو قول وجود دارد :قولی که تشریع اذان را غیر
وحیانی میداند و قول دیگر که تشریع اذان را برگرفته از وحی میداند .بر این اساس
اضافه نمودن «الصاله خیر من النوم» در اذان صبح یا حذف «حی
علی خیر العمل» از اذان ،در اصل اذان تغییر ایجاد نموده و موجب بدعت در
اذان گردیده است.
شیعه به تشریع وحیانی بودن اذان معتقد است .اعتقاد به وحیانی بودن اذان در
تشیع ،این پرسش را تقویت میکند که آیا جمله شهادت به والیت امیرالمؤمنین (ع)
جزء اذان است یا نه؟ اگر جزء اذان نباشد ،بیان آن پس از شهادتین چه حکمی دارد؟ آیا
در بیان شهادت ثالثه باید قصد جزئیت آن در اذان کرد یا خیر؟ با توجه به پرسشهای
مطرحشده این پژوهش تالش خواهد کرد تا با محوریت این پرسش که «دیدگاه فقه
شیعه در مورد شهادت ثا لثه در اذان چیست و به لحاظ تاریخی چه مسائلی را از سر
گذرانده است؟» به مرور احکام وادله آنها بپردازد.
نکته بسیار مهم در بحث اذان ،در عصر حاضر وجه شعاری بودن و هویتبخشی آن
است که نشان از تمایز و شخصیت مذاهب اسالمی گردیده است .جنبه شعاری اذان در
فرق اسالمی به نوبهای خود را نمایانده است و از بنیانهای فکری و معرفتی مذاهب و
هویت آن حکایت مینماید .از این روی جایگاه شعاری بودن و هویتبخشی اذان از دیگر
عناصر تأثیرگذار در فهم حکم اذان میباشد.
با این توجه این پژوهش در پاسخ به پرسش حاضر ،با روش استنباط فقهی و با
استناد به روایات ،تالش دارد تا با مرور احکام چهارگانه «عدم جواز ذکر شهادت ثالثه»،
«جزئیت و مستحبی بودن آن»« ،مستحبی و عدم جزئیت آن» و در نهایت «وجوب ذکر
آن» به تحلیل و بررسی هر یک از این احکام بپردازد و در نهایت با اثبات و قطعی
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دانستن استحباب ذکر شهادت ثالثه ،وجه وجوب آن را نیز مورد بررسی بیشتر قرار دهد.
ناگفته پیداست که روش به کار رفته در این پژوهش روش فقهی است.
پژوهش حاضر بدین شکل سامان یافته است که در ابتدا تعریفی از مفاهیم ارائه
می شود ،سپس عبارات مختلفی که برای شهادت ثالثه ذکر شده مرور میشود .در بخش
ب عد احکام و فتاوای چهارگانه فقهی که تاکنون بیان شده ارائه میگردد و سپس با رد
نظریه عدم جواز ذکر شهادت ثالثه در اذان ،دالیل مستحبی بودن ذکر آنبحث خواهد
شد .در نهایت نگارنده تالش خواهد کرد که مباحثی را برای تقویت وجه وجوب ذکر
شهادت ثالثه ارائه نماید.

 -1تعریف مفاهيم
 1-1حقيقت اذان
اذان در لغت به معنی اعالم نمودن است ،جوهری در الصحاح آورده است« :األذان
اإلعالم»(جوهری فارابی[،بیتا] :ماده اذن)و ابناثیر در النهایهگفته هر گاه اذان با تشدید
استعمال شود برای مطلق اعالم نیست ،بلکه برای اعالم وقت نماز است (ابناثیر ،النهایه
ِّن فی
َذ
َأ
ماده اذان).اذان به معنای لغوی و اعالم نمودن در قرآن کریم در آیه«و
ن
ْتوک رج
ِّ یـ
َج
الح
هاس ب ْ
الن
َاالً»( حج )98 /و در آیه شریفه «وأذاٌ
ِّ األکبر»( توبه)1 /
َ الحج
َ لل ورسوله إلی الناس یوم
من
استعمال شده است.
اذان در اصطالح شرعی عبارت است از اذکار مخصوصی که برای اعالم رسیدن وقت
نماز بیان میشود .محقق کرکی در تعریف اذان میگوید« :األذان أذکار
مخصوصه لإلعالم بدخول أوقات الصاله .واإلقامه:
األذکار المعهوده عند القیام إلی الصاله» (کرکی،
[بیتا].)168/9 :عالمه نیز در معتبر در بیان معنای شرعی اذان همین تعریف را اختیار
میکند و در ادامه میگوید اذان از سنتهای مورد تأکید است«.األذان فی
لألذکار
اسم
الشرع
وفی
(اإلعالم)،
اللغه
الموضوعه لإلعالم بدخول أوقات الصاله ،وهو من
ً» (محقق حلی.)191/9 :1198 ،
وکید السنن اتفاقا
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آیاتی از قرآن نیز در معنای اصطالحی و شرعی اذان اساتعمال شاده اسات همچاون
ها
ْ إَلاای الص
دیتم
َا ن
َإذ
آیااههااای «و
هااالَه اه
َاااَ
تخَااذوَ
ن» (ساوره المائاده.)58 /
ٌ الَ یع
ْم
َو
ْ ق
ههم
َن
ً ذلک بـ
ََلعبا
ًو
هزوا
ْقلاوَ
ْم
هالَه من یو
َا نودی للص
منوا إذ
الذین
ها ه
وآیه «یاأ
َ آَ
َیَ
َ ذلکام
َیاع
الب
َروا ْ
َذ
ْا إَلی ذکار هلل و
َو
َاسْع
َه ف
الجمع
ْ
ْ
ن» (سوره الجمعه.)2 /
ْل
تع
ْ إن کنتم
ٌ هلکم
َیر
خ
َموَ
ْ َ

-1 -2تشریع اذان
در منابع اهل سنت برای تشریع اذان دو قول وجود دارد» قولی که تشریع اذان را
برگرفته از وحی الهی میداند (ابنحجر عسقالنی[ ،بیتا] )61 /9:و قول دیگری که تشریع
اذان را غیر وحیانی میداند(ابیداود[ ،بیتا] ،191 :هندی 1195 ،ق691/11 :؛مزی[ ،بیتا]/11 :
 )511که با هیچ منطقی سازگار نیست و در این نوشتار جای بحث آن نمیباشد .اما
برخالف اهل سنت ،شیعیان به وحیانی بودن اذان معتقدند و آن رابه دو گونه مطرح
نمودهاند،اول آنکه اذان در معراج بر پیامبر (ص) نازل شد(نوری 1198 ،ق19/1 :؛ مجلسی،
 1191ق )111/81 :و در روایت دیگر اذان در غیر از معراجبر پیامبر (ص) وحی شده
است(حر عاملی 1192 ،ق .)619 /1 :بدیهی است که اختالف در کیفیت تشریع در اذان بر
اساس این دو روایت به دلیل این است که این دو روایت ناظر به دو مرتبه از اذان گفتن
جبرئیل است ،یکی در عالم معراج و دیگری برای تشریع و ابالغ آن بوده است .بنابر این
اختالف و تناق در این دو روایت وجود ندارد.

 -2عبارات مختلف شهادت به والیت در اذان
در احادیث و متون فقهی عبارات مختلفی برای شهادت ثالثه در اذان ،اقامه و در نماز
ذکر شده است که به بیان آنها میپردازیم.
.1

ّد خیر البریه(صدوق 1185:ق.)929/1 :
ّد وآل محم
محم

ً ولیلل ،آن را صدوق ذکر نموده و محل آن را بعاد
ن علیا
 .9أشهد أّ
از شهادت به رسالت بیان نموده است(صدوق 1185:ق.)929/1 :
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ً ،صدوق این عبارت
ّا
ً أمیرالمؤمنین حق
ن علیا
 .1أشهد أّ
را نقل نموده است و محل گفتن ایان ذکار را نیاز بعاد از شاهادت باه رساالت دانساته
است(صدو ق 1185:ق.)929/1 :
 .1نام بردن امامانبا اجمال ،عالمه حلی بر اسااس صاحیحه حلبای ذکار ائماه (ع)
معصومین را همچون سایر اذکار نماز بیان نموده است(عالمه حلی[ ،بیتا].)929/5 :

 -3فصول و اجزاء اذان و اقامه
 3 -1فصو و اجزاء اذان نزد شیعه

از نظر شیعه ،اذان واقامه ،توسط جبرائیل امین بر پیامبر (ص) نازل شدهو بر اساس
روایت امام صادق اجزاءاذان 18جمله و اجزاء اقامه  18جمله و در مجموع 15
جملهاست .یعنی تکبیرات و شهادتین و حَیّ َعَالتو تهلیل .در روایتی محمد بن یعقوب از
إسماعیل الجعفی نقل میکند که«قال سمعت نبا جعفریقول :األذان واإلقامه خمسه
وثالثون حرفا فعد ذلک بیده واحدا واحدا ،األذان ثمانیه عشر حرفا و االقامه سبعه عشر
حرفا» (عالمه حلی[ ،بیتا]:ج .)111 ،5
 3-2فصو و اجزاء اذان نزد اهل سنت

اجزاء اذان نزد اهل سنت به گونهای دیگر است ،چون آنها «حی علی خیر العمل» که
در عهد رسول اهلل جزء اذان و اقامه بود و خلیفه دوم آن را حذف کرد را
ٌ من
َیر
ّاله خ
َلص
نمیگویند(البیهقی[ ،بیتا] .)191 /1 :از طرف دیگر «ا
َ
ْم» که در عهد رسول خدا نبوده را در اذان صبح اضافه میکنند(هندی 1195 ،ق:
هو
الن
.)989/1

قوشجی ،متکلم اهل تسنن ،از قول خلیفه دوم نقل میکند کهحی علی خیر العمل
در عهد پیامبر (ص) بوده است و عمر آن را برداشته و از ذکر آن نهی کرده است .سپس
قوشجی برای توجیه این امر میگوید :مخالفت عمر با پیامبر (ص) بدعت محسوب
نمی شود ،زیرا مخالفت یک مجتهد با مجتهد دیگر در مسائل اجتهادی بدعت
نیست(قوشجی[ ،بیتا].)198 :
مالک حکایت اضافه نمودن جمله "الصاله خیر من النوم" را در
الموطأ اینچنین نقل میکند که هنگامیکه عمر خواب بود ،مؤذن به وی گفت نماز بهتر
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دستور داد تا این جمله به اذان اضافه
الی عمر بن الخطاب
نائما ،فقال :الصاله
أن یجعلها فی نداء

از خو اب است .عمر از این جمله خوشش آمد و
شود«:بلغنا أن المؤذن جاء
یؤذنه بصاله الصبح ،فوجده
خیر من النوم ،فـمر عمر
الصبح» (مالک ،بیتا)55 /9 :
محمد بن الحسن الشیبانی از علمای اهل سنت اعتراف نموده که جمله «الصاله
خیر من النوم» از اجزاء نماز محسوب نمیشود و نمیتوان چیزی که از اذان
نیست را به اذان اضافه نمود«.قال محمد :الصاله خیر من
النوم یکون ذلک فی نداء الصبح بعد الفراغ من
النداء وال یجب أن یزاد فی النداء ما لم یکن
منه» (مالک ،بیتا9/9 :؛ سیوطی ،بیتا)21 /1 :

 -4فتاواي فقها شيعه در گفتن شهات ثالثه در اذان
به طور کلی فتواهای فقها در خصوص ذکر شهادت ثالثه در اذان را میتوان به چهار
دسته به شرح ذیل تقسیم نمود:
او ) عدم جواز گفتن شهادت ثالثه
شیخ صدوق نسبت به اظهار شهادت ثالثه در اذا ن حکم به عدم جواز نموده و آن را
بدعت دانسته است (صدوق،بیتا.)929/1 :
دوم) وجوب ذكر شهادت ثالثه
برخی از علمای شیعه همچون مرحوم سید محسن حکیم در المستمسکحکم به
وجوب ذکر شهادت ثالثه در اذان دادهاند (حکیم 1121 ،ق.)515/5 :
سوم) جزء مستحبی بودن در اذان
گروهی ازعلما شیعه شهادت ثالثه را جزء مستحبی اذان دانستهاند ،ابنبرّاج در
کتابالمهذّب (ابنبراج 1196 ،ق،)29/1 :مجلسی ثانیدر بحار (مجلسی )111 /81 ،1191 ،ازجمله
این فقها هستند.
چهارم) عدم جزئیت و مستحب بودن ذكر شهادت ثالثه
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تعدادی از علما شهادت ثالثه را جزء اذان تلقی ننمودهاند ولی ذکر آن را در اذان
مستحب شمردهاند،مرحوم نراقی در المستند (قمی ،بیتا،)191/9 :صاحب جواهر(نجفی،
 1129ق)88/2 :و تعدادی دیگر از علما بدین صورت حکم کردهاند.

 -5بررسی دالیل عدم جواز
دالیلی که برای منع و عدم جواز ذکر شهادت ثالثه در اذان گفته شده یا ممکن است
ادعا شود عبارتند از:
الف  -بدعت بودن گفتن شهادت ثالثه در اذان؛
ب  -جایز نبودن شهادت به والیت به دلیل محتوای شهادت ثالثه؛
ج  -توقیفی بودن اذان.
الف -بدعت بودن شهادت ثالثه در اذان
شیخ صدوق ذکر شهادت ثالثه در اذان را بدعت میداند و در کتاب من ال یحضر در
این خصوص مینویسد اذان صحیح آنگونه است که بیان شد و نباید جملهای به آن
اضافه یا از آن حذف گردد و مفوضه که لعنت خداوند بر آنان باد اخباری مبتنی بر اضافه
ً وآل
ّدا
داشتن اذان را جعل نموده و در اذان گفتن دو مرتبه جمله«محم
ّد خیر البریه» را اضافه نمودهاند و در برخی از اخبار آنان بعد از
محم
ً ولی لل»را آوردهاند و
ن علیا
شهادت به رسالت دو مرتبه جمله«أشهد أّ
ً
ن علیا
عده دیگر از اینان بجای فقره فوق الذکر «أشهد أّ
ً» را میگویند .صدوق در ادامه میافزاید که شکی
ّا
أمیرالمؤمنین حق
نیست که علی (ع) ولی اهلل و حقیقتاً امیرالمؤمنین است و پیامبر (ص) و آل او بهترین
افراد روی زمین هستند و لکن این جملهها از اصل اذان نیست و نباید به آن افزوده شود
(صدوق،بیتا)929/1 :


بررسی دیدگاه مرحوم صدوق

متن شیخ صدوق مهم ترین دلیل و مستمسک تعدادی از علما برای منع جواز ذکر
شهادت ثالثه در اذان و مورد استناد عدهای برای بدعت شمردن گفتن شهادت ثالثه در
اذان شده است .لذا الزم است ضمن توجه به عظمت و بزرگی مرحوم شیخ صدوق کالم
ایشان بهطور مفصل مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
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 -1میزان تفوی نزد صدوق و استادش ابنولید و مدرسه محدثین در قم با میازان
تفوی و غلو نزد شیخ مفید و سید مرتضای و طوسای و مدرساه بغاداد کاامالً متفااوت
است .مدرسه قم و صدوق در این امر افراط نموده تا جایی که عدم اعتقاد به سهو النبای
را دلیل بر غلو می دانند با اینکه بسیاری از فقها و محادثین قائال باه عادم ساهو النبای
هستند .از این روی نمیتوان گفتن شهادت ثالثه را از غلاوی دانسات کاه نازد اکثریات
علمای شیعه مردود است.
 -9شیخ صدوق در مورد مفوضه می فرمایناد غاالت و مفوضاه منکار ساهو النبای
هستند( :صدوق،بیتا )152/9 :الزمه حرف مرحوم صدوق این است که همه آنهاایی کاه باه
سهو النبی اعتقاد ندارند از غالت و مفوضه به شمار آیند ،در حالی که اگر این گونه باشاد
باید همه شیعیان به غیر از شیخ صادوق و اساتادش ابانولیاد از مفوضاه باشاند .چاون
شیعیان درطول تاریخ قائل به عدم سهو النبی بودهاند (مجلسی اول ،بیتا .)915 /9 :بناابراین
الزم بود که شیخ صدوق اسامی مفوضه که به آنها نسبت جعل حدیث داده است را ذکار
میکرد تا محققین نسبت به این انتساب هام بحاث ماینمودناد ،همانگوناه کاه دربااره
عدهای از منسوبین به غلو و تفوی بحث کردهاند و سالمت آنها را اثبات نمودهاند.
 -1از کالم صدوق در من الیحضر استفاده میشود:
اوالً :روایاتی دال بر جزئیت شهادت ثالثه وجود داشته است و چون ایشان آنان را از
جعلیات مفوضه میدانسته است از نقل آنها خودداری نموده است .بدیهی است که ذکر
نکردن چنین روایاتی به دلیل مجعول بودن ،روش علمی تلقی نمیگرددو این بدان
خاطر است که ممکن است متقدمین در سند یا داللت روایاتی اشکال کنند اما متأخرین
آن مناقشه را نپذیرند (اعترافه بورودها روایه و رده لها درایه و الروایه ال تعارضها الدرایه).
ثانیاً :این روایات در اصول اصحاب وجود داشته است ،نه در کتب منحرفه .زیارا روش
شیخ صدوق بر عدم نقل از کتب منحرفه است.
ثالثاً :بنابر اعتراف شیخ صدوق در زمان وی عدهای از شیعه شاهادت ثالثاه را در اذان
میگفته اند و این امر دلیلی است بر اینکه این روایات در طبقههای قبل از شایخ صادوق
وجود داشته است.
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رابعاً :صدوق در کتاب توحید بابیرا تحت عنوان «تفسیر حروف األذان
و االقامه» بیان نموده و روایتی را در تفسیر اذان ذکر کرده که در این روایت
«حی علی خیر العم» وجود ندارد آنگاه در توجیه این امر فرموده که راوی
ّما
به جهت تقیه «حی علی خیر العمل» را ذکر نکرده است« .إن
خیر
علی
الحدیث،حی
لهذا
الراوی
ترک
َ
العمل،للتقیه».ایشان در روایت دیگری از امام صادق نقل میکند :انهسُئل
عن معنی«حی علی خیر العمل»؟ فقال«:خیر العمل
ّ فاطمه وولدها».
الوالیه» .و فی خبرٍ آخر«خیر العمل بر
بنابراین از این کالم شیخ صدوق استفاده میشود که برخی از فقرات اذان به خاطر تقیه
حذف شده است و این میتواند شامل شهادت ثالثه نیز بشود.
خامساً :شیخ صدوق با جزئیت شهادت ثالثه مخالف هستند .زیرا مفوضه را که قائل
به جزء بودن شهادت ثالثه در اذان بودند را لعنت کرده و عالوه فرموده است« :ال
شکان علیا ولی لل...و لکن لیس ذلک من اصل
االذان»  .و اما قریب به اتفاق علمای شیعه قائل به جزئیت شهادت ثالثه در اذان
نمی باشند و تنها محبوبیت و رجحان و استحباب شهادت ثالثه را در اذان اثبات
می نمایند و این همان چیزی است که از کالم شیخ صدوق نفی آن استفاده نمیگردد.
پس میتوان گفت که طبق نظر شیخصدوق اگر شهادت ثالثه در اذان بدون قصد جزئیت
آورده شود رجحان دارد.
 -1افزون بر ایان از شارایط حجیات خبار واحاد عمال شایخ صادوق نمایباشاد
همانگونه که شیخ عبدالنبی عراقی در تعلیقه خود بار کاالم شایخ صادوق ماینویساد:
کسی از امامیه نگفته است که از شرایط حجیات خبار ،عمال صادوق و عادم اعاراض او
میباشد پس به درستی که برای شیخ صدوق فتوای نادرهای است که احادی از فقهاا باا
ایشان موافقت نکرده است مثل مسأله سهو النبی(عراقی.)12 :1188،
 -5شیخ طوسی از این اخبار و احادیث باه شاواذ تعبیار آورده اسات و بار اسااس
مبنای شیخ این تعبیر حکایت از آن دارد که راویان این گونه روایات ثقه بودهاند منتهای
شاذ و با آنچه مشهور روایت کردهاند مخالف میباشند و این خود داللت بار صاحت ایان
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احادیث دارد اما فقها بدان عمل نکردهاند (شهید ثانی )11 :1191،واگر قاعده تسامح در ادله
سنن به این امر اضافه گردد میتواند دلیل باشد که قول شیخ صدوق وجهی ندارد.
 -6شیخ صدوق در کتاب التوحید (صدوق،بیتا ،)981/19 :روایتی را باه ساند متصال
نقل کرده که در آن آمده که ملکی از مالئکاه هنگاام وقات نمااز شاهادات ثالثاه را سار
میدهند.
 -8صدوق در من الیحضر روایتی مبنی بر جواز ذکر ائمه (ع) در قنوت نقال کارده
است .وی گفته راوی از امام صادق سؤال می کند که نام ائمه (ع) را در قنوت ذکر کانم؟
َلبای
حضرت در پاسخ می فرمایند به صاورت اجماال ذکار کان« .وقاال الح
ّی االئمااه (ع)فاای الصاااله؟
له(للصااادق) أساام
قال«:أجملهام» (صادو ق:بایتاا 118/1 :و  )121و همچناین وی فتاوی داده باه
استحباب ذکر اسامی ائمه (ع) در دعای توجه در نمااز .وی در المقناع گفتاه :ثُامّ تُکبّار
ّهت وجهی للذی فطر الساماوات واألرض،
تکبیرتین و قال :وج
ّاه
عالم الغیب والشهاده الرحمن الرحیم ،علی مل
ّد ،ووالیه أمیرالمؤمنین علی بن
إبراهیمودین محم
ً
ً مسلما(صدوق 1115،ق )21:بنابراین چنانچه بردن نام ائمه
أبیطالب حنیفا
(ع) در قنوت و در دعای توجه و ورود به نماز مساتحب باشاد ،نبایاد منعای بارای ذکار
شهادت ثالثه در اذان باشد.
حال سؤال اینجا است که :چرا صدوق ذکار شاهادت ثالثاه در ایان ماوارد از نمااز را
بدعت نشمرده است و این راویان را متهم به غلو ننموده است؟ بعید نیسات کاه صادوق
حکم به عدم جواز شهادت ثالثه در اذان را به دلیل اختالفات خونین باین شایعه و اهال
سنت فرموده باشد.
ب -محتوای شهادت ثالثه
اگر مضمون و محتوای شهادت ثالثه مخالف متن دین و شریعت باشد ،ذکر آن حرام
و چنانچه متن شها دت ثالثه منافاتی با اصول ایمان نداشته باشد ،اظهار آن از این جهت
منع شرعی ندارد.شیعه در شهات ثالثه بعد از اقرار به وحدانیت حضرت حق تبارک و
تعالی و شهادت به رسالت خاتم انبیا یکی از سه محتوای ذیل و گاهی نیز هر سه
مضمون را میگوید:
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 اشهد ان علیا امیرالمؤمنین
 اشهد ان علیا حجه لل
 اشهد ان علیا ولی لل
نسبت به مضمون اول هیچ اختالفی بین مسلمانان در اینکه حضرت علی (ع)
امیرالمؤمنین است وجود ندارد .در خصوص شهادت دوم که آن حضرت حجه اهلل است
نیز اختالفی نیست .زیرا حجت به معنای دلیل است و حجه اهلل کسی است که به سمت
خداوند راهنمایی ،هدایت و ارشاد مینماید و امیرالمؤمنین (ع) به اتفاق همه مسلمانان
هادی و راهنما و مرشد بودهاند .افزون بر این روایاتی نیز از طرق اهل سنت و شیعه در
این خصوص وارد شده است .دیلمی از پیامبر (ص) نقل میکند که آن حضرت فرمودند:
هه لل علی عباده» (المناوی1226،م.)11 :روایت دیگری
«أنا وعلی حج
طبری در الریاض النضره از انس نقل میکند که« :عن أنس بن مالک
قال :کنت عند النبی فرأی علیا مقبالً ،فقال :یا
هتی علی
أنس ،قلت :لبیک ،قال:هذا المقبل حج
أمتییوم القیامه» (محبالدین طبری[ ،بیتا]،121 /9 :محبالدین طبری ب،
 .)89 :1186و همچنین روایتی را خطیب بغداد از انس نقل میکند« :عن أنس بن
مالک ،قال :کنت عند النبی فرأی علیا مقبالً
هه علی أمتییوم القیامه» (الخطیب
فقال:أناوهذا حج
البغدادی ،بیتا.)88/9 :
در محتوای سوم که شهادت به والیت امیرالمؤمنین (ع) است اگر والیات باه معناای
محبت و یاری باشد هیچ کسی در آن اختالفی نادارد کاه آن حضارت ولای خداسات و
پیامبر (ص) در جن خیبر فرمودناد«":ألعطین
دا رجاالً
ه الرایاه غاً
که لل ورسوله یفتح لل علییدیه»
ک لل ورسوله ویحب
یحب
(بخاری 1198،ق:فی الجهاد والسیر فی باب ما قیل فی لاواء النبی(صالی اهلل علیاه وآلاه
وسلم)).
اما اگر والیت به معنای والیت امر بر مردم بعد از رسول اهلل باشد ،مراد این است که
امیرالمؤمنین (ع) ولی بر مردم از جانب خداوند است و در این مورد روایات بسیاری از
شیعه و اهل سنت نقل شده است و این محتوا با روایات مطابقت دارد .گرچه این
مضمون را برخی از علمای اهل سنت نپذیرفتهاند ،این امر مانع از بیان این حقیقت در
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اذان نمی شود .آیه والیت و حدیث غدیر که به طور متواتر نقل شده است که پیامبر
ِّ مؤمن
ن علیا منی وأنا منه وهو ولیکل
(ص) فرمود« :إه
بعدی و أنه أولی الناس بکم بعدی» نیز دلیل و مستندی بر
این امر میباشد که این روایت از روایتهای متواتر و مشهوری است که علمای بزرگ
اهل سنت نیزآن را نقل کردهاند که از آن جمله ترمذی در صحیحش(ترمذی 1158 ،ق/9 :
 )928ونحمد بن حنبل در مسندش (احمد حنبل 1191 ،ق )156 /5 ،118 /1 :و نسائی در
خصائص (نسایی1189 ،ش )91 :و الهیثمی در مجمع الزوائد (هیثمی شافعی 1198،ق)198 /2 :
و المناوی در کنوز الحقائق (المناوی )186 :1226 ،و متقی هندی در کنز العمال (المتقی
الهندی 1195،ق )151 /6 :و ابوداوود الطیالسی در مسندش (طیالسی،بیتا )169 /11 :و خطیب
بغدادی در تاریخ بغداد (خطیب بغدادی[ ،بیتا] )112/1 :و ابناثیر در نسد الغابه (ابناثیر ،بیتا:
 )21 /5و ابنحجر در اإلصابه(ابنحجر 1198 ،ق /6 :قسم )195 /1و محبالدین طبری در
الریاض النضره(المحب الطبری ،بیتا )991 /9 :میباشند.محب طبری در کتاب الریاض
ن حدیث عمران بن
النضرهاین حدیث را از نظر سند قوی میداند« :أه
ِّی وأنا منهوهو ولیکل
ن علیا من
وهیب(إه
ِّ مؤمنٍ
بعدی)قوی السند والمتن وکذلک حدیث بریده(ال
هه منی وأنا منه وهو ولیکم
تقع فی علی فإن
بعدی)» (المحب الطبری،بیتا.)159 /1 :
ج -توقیفی بودن اذان
دلیل دیگر که ممکن است بر منع و عدم جواز ذکر شهادت ثالثه در اذان بیاان شاود
توقیفی بودن اذان است .از آنجا که اذان از افعال عبادی است الزم است اجزا و فقرات آن
بر اساس دستور شرع انجام گیرد و اضافه نمودن یاا حاذف از آن جاایز نیسات .و چاون
جزئیت شهادت ثالثه برای اذان ثابت نشده است ذکر آن در اذان جایز نیست.
در پاسخ به این اشکال مرحوم نراقی در کتاب مستند قول به حرمت ادخال شهادت
ثالثه را به دلیل توقیفی بودن اذان نقل میکند و در جواب میفرماید :در اذان توالی و
عدم فصل شرط نیست و لذا کالم لغو هم در بین اذان حرام نیست پس چگونه میتوان
گفت که ذکر کالم حق حرام است با این که عموماتی داریم که ذکر شهادت ثالثه
راتأیید مینمایند (نراقی،بیتا.)951/1 :
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جواب دیگر از این اشکال این است که توقیفی بودن اذان مانعی از ذکر شهادت ثالثه
در اذان نمیتواند باشد زیرا مؤذن این ذکر را به قصد جزئیت نمیگوید و از آنجا که
شهادت ثالثه از اذکار محسوب میشود ،اعالن آن در اذان خللی به اذان وارد نمیکند،
همانگونه که صلوات بر پیامبر (ص) و تحمید و تقدیس حضرت حق در بین فقرات اذان
منافاتی با توقیفی بودن اذان ندارد.
از این روی بسیاری از علمای شیعه بر اساس روایات فتوا دادهاند که شهادت ثالثه
جزء فقرات اذان نیست ولی ذکر آن در اذان منافاتی با توقیفی بودن اذان نیز
ندارد.ازجمله این علما،نراقی در مستند الشیعه(نراقی[ ،بیتا]،)188/1 :شیخ طوسی در کتاب
خالف(طوسی،بیتا،)988 /1 :محقق حلی در کتاب شرایع(محقق حلی 1198 ،ق،)85/1 :صاحب
مدارک األحکام در ذیل کالم محقق در شرایع(موسوی عاملی ،بیتا ،)989-982 /1 :آیتاهلل
خویی در کتاب مستند العروه(خویی )988-982 /9 :1161 ،میباشند.افزون بر این ،علمای
اهل سنت به جواز کالم در اثناء اذان نیز تصریح نمودهاند ،مانند صاحب کتاب الفقه علی
(ع) المذاهباالربعه(جزیری 1112 ،ق.)92 /1 :
 دالیل مشروعيت ذكر شهادت ثالثه در اذان
روایات بسیاری از طرق شیعه و اهل سنت در رجحان شهادت به والیت امیرالمؤمنین
(ع) رسیده و بسیاری از فقها و محدثین به وجود این اخبار اعتراف نمودهاند:
الف  -روایات شيعه در رجحان ذكر شهادت ثالثه

روایاتی که در فضیلت ذکر و اعالن شهادت ثالثه از معصومین نقل شده در حد تاواتر
است و تعداد زیادی از علما تصریح به وجود این اخبار نمودهاند .ایان روایاات داللات بار
یک مضمون و مفهوم دارد به گونه ای که دیگر نیازی باه بررسای ساندی نادارد ،گرچاه
بعضی از این روایات نیز از نظر سندی قابل مناقشه باشد .مجلسی اول در روضه المتّقاین
میفرماید :اخبار صحیحه باا ذکار شاهادت ثالثاه در کتاب اصاول حادیثی باوده اسات
همانگونه که این مطلب از کالم محقق و عالمه و شهید به دست مایآیاد« .والظااهر ننّ
األخبار بزیاده هذه الکلمات نی الشهاده الثالثه ،نیضاً کانت فی األصولوکانت صحیحه نیضاً
کما یظهر من المحقِّق والعالّمه والشهید (رحمهم اهلل) ،فقد نسبوها إلی الشذوذ والشاذ ماا
یکون صحیحاً غیرمشهور» (مجلسی اول ،بیتا.)915/9 :
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مرحوم نراقی در المستند (نراقی ،بیتا ،)188/1 :مرحوم آیتاهلل خویی (خویی:1161 ،
 ،)52/11مرحوم سبزواری(سبزواری،)99/6 :1188 ،شیخ صدوق در امالی (صدوق:1199 ،
،)88/1صدوق در إکمال الدین(صدوق د ،بیتا ،)188 :علی بن ابراهیم قمی(قمی 1111 ،ق:ج /9
و کلینی در کافی(حر عاملی 1192 ،ق :باب  15من نبواب

 ،)155شیخ طوسی در تهذیب
االحتضار) ،شیخ طبرسی در احتجاج(طبرسی 1191،ق )158 :از جمله فقها و محدثینی
هستند که بر همین مضمون تأکید کردهاند.
ب  -روایات اهل سنت در رجحان شهادت به والیت

روایات بسیاریاز طریق اهل سنت که به حد تواتر میرسد در رجحان و فضیلت
شهادت به والیت امیرالمؤمنین (ع) در کتب اهل سنت ثبت و ضبط شده است که
بخشی از آنها عبارتند از :دیلمی در کتاب فردوساألخبار(دیلمی همدانی 1198،ق/1 :
،)122سیوطی در الدر المنثور(سیوطی  1191ق)،هندی در کتاب کنزالعمال(متقی هندی،
 1195ق158 /6 :؛ نبونعیم 1116،ق ،)96 /1 :ابونعیم اصفهانی شافعی در فیما نزل من
القرآن(ابونعیم 1196،ق.)126:

 اعتراف علما به وجود روایات
برخی از علما همچون شیخ صدوق وجود این روایت را منکر یا از جعل مفوضه
دانستهاند اما فقها و محدثینی همچون سیدمرتضی(شریف مرتضی 1195 ،ق،)982 /1 :شیخ
طوسی در کتاب مبسوط(طوسی 1188 ،ق:ج ،)1،118شیخ طوسی در نهایه(طوسی ،بیتا:
،)921مجلسی دوم(مجلسی ثانی1191،ق،)111/81 :صاحب قوانین در کتاب الغنائم(قمی،بیتا:
،)191/9صاحب جواهر(نجفی 1129 ،ق)86 /2 :به وجود این روایات اعتراف نمودهاند.
گرچه شیخ طوسی از برخی از این روایات تعبیر به «شاذ» نموده است ،روشن است
که «روایت شاذ» نزد شیخ و محدثین روایتی است که از نظر سند معتبر است ولی عمل
به آن نشده است .بنابراین روایاتی که داللت بر رجحان ذکر شهادت ثالثه دارد و مورد
اعتراف تعدادی از علما قرار گرفته است در کتب قدما وجود داشته و از اعتبار برخوردار
بوده است گرچه به آنها عمل نشده باشد .افزون بر این،کالم شیخ صدوق که به صورت
جمع میفرماید «روایات» و سه محتوا برای شهادت ثالثه نقل مینماید داللت میکند
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که در این زمینه روایات متعددی با متون مختلفی وجود داشته است ،گرچه شیخ
صدوق آنها را از جعل مفوضه بداند.
 ذكر شهادت ثالثه به عنوان امر مستحب در نماز
فقها بر اساس روایات فتوای به استحباب ذکر شهادت ثالثه در مواضعی از نماز
دادهاند از این روی ،ذکر شهادت ثالثه در اذان یا اقامه را نمیتوان موجب بطالن اذان و
یا بدعت در آن دانست.
الف  -شهادت ثالثه در آغاز نماز

شیخ مفید در المقنعه در باب کیفیت نماز(مفید 1111،ق)11 :بر اساس روایات ،ذکر
شهادت ثالثه را در دعای توجه و بعد از تکبیرهاالحرام مستحب دانستهاند .با توجه به این
مطلب اگر نپذیریم که شهادت ثالثه جزء اذان هست ،اما این نکته اثبات میشود که ذکر
آن مبطل اذان هم نمیباشد.
ب -شهادت ثالثه در تشهد و سالم

تعدادی از فقها ،بر اساس روایات ،ذکر شهادت ثالثه را در تشهد و سالم نماز
مستحب دانستهاند .سالّر ابویعلی حمزهبنعبدالعزیز دیلمی(سالر دیلمی ،بیتا)81 :
،نوری(نوری 1198 ،ق،)6 /5 :صدوق در کتابالمقنع(صدو ق 1115 ،ق)26:و همچنین در
کتاب من الیحضر(صدو ق:بیتا )112/1 :و شیخ طوسی در کتاب نهایه(طوسی ،بیتا )111/1 :و
ابنبرّاج در کتاب المهذب(ابنبرّاج 1196،ق)25/1 :و محقق نراقی در مستند (نراقی ،بیتا:
)111/5بر اساس موثقهابیبصیر(حر عاملی 1192،ق:باب  ،1ح )9از آن جمله میباشند.
ج  -شهادت به والیت در قنوت

شیخ صدوق در کتاب من الیحضر بر اساس صحیحه حلبی شهادت ثالثه را در قنوت
نماز وتر(صدو ق:بیتا)121 /1 :و در مطلق قنوت مستحب دانسته است(صدو ق:بیتا.)118/1 :
شیخ مفید نیز بر استحباب این ذکر در قنوت وتر فتوی داده است (مفید 1111 ،ق 195:و
 196و .)119شیخ طوسی نیز در تهذیب بر اساس صحیحه حلبی فتوا به استحباب
شهادت به والیت ائمه (ع) در قنوت داده است (طوسی ،بیتا:ج  ،111-9،119ح .)596محقق
اردبیلی نیز بر اساس همین صحیحه فتوا به استحباب شهادت ثالثه در مطلق قنوت داده
است (حر عاملی:1192 ،باب ،11ح.)9
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د  -شهادت به والیت در نماز جمعه

ذکر اسماء ائمه (ع) در خطبه نماز جمعه که عوض از دو رکعت نماز است ،بنابر
روایات مشروع و بر اساس برخی فتاوی فقها ،مستحب و بنابر نظر تعدادی از فقها واجب
میباشد .مرحوم صاحب جواهر در این خصوص میفرماید به دلیل روایات ذکر نام ائمه
(ع)در خطبه جمعه واجب است و این وجوب را مقتضای جمع بین روایات
ّ ظاهره (الموّ
ثق)وظاهر صحیح ابنمسلم
میداند«.لکن
إیجاب الصاله علی االئمه (ع) فی اللانیه ،بل فی
اللانی منهما ذکرهمتفصیالً ،فمقتضی الجمع بین
ن ندره الفتوی بها
النصوص ذلک فیهما معا
ً إالّ أّ
و ما سمعته من إجماع الشیخ وغیره علی االجتزاء
بدونه وسوق النصوص لألعم من الواجب والمندوب و
ّا ال یخفی یمنع من الجرنه علی الوجوب و
نحو ذلک مم
إن کان الوجوب فی الجمله ظاهر ما سمعته فی
مصباح السید و نهایه الشیخ والنافع والمعتبر
َ من موضع من السرائر
بما استظهر
وغیرها ،بل رّ
ّه استظهر منه الندب لحصر الواجب فی
إالّ أن
الخطبه فی أربعه أصناف» (نجفی 1129 ،ق.)915 /11 :
ه  -شهادت ثالثه در هنگام شنيدن اذان

بر اساس فتوای فقها ذکر شهادت ثالثه هنگام شنیدن اذان مستحب است .شیخ
طوسی در کتاب مبسوط(طوسی 1188 ،ق111/1 :ا ،)115عالمه در تذکره(عالمه حلی ،بیتا:
،)81/1محقق نیز در کتاب معتبر(محق ق 1198:ق )116/9 :به استحباب آن حکم کردهاند.
 بررسی وجوب ذكر شهادت ثالثه در اذان
همانگونه که گذشت ،برخی از علمای شیعه گفتن شهادت ثالثه و گواهی دادن به
والیت امیرالمؤمنین (ع) علی (ع) در اذان را واجب دانستهاند .در این قسمت برخی ادله
وجوب بیان شهادت ثالثه در اذان را مورد بررسی قرار میدهیم.

 -1روایات لزوم همراهی شهادت ثالثه با شهادتين
در روایاتی بر همراه ساختن شهادت به والیت با شهادت به وحدانیت و رسالت تأکید
شده است و در برخی از روایات،اقرار و اعتراف به یگانگی خدا و رسالت رسول خدا و
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والیت و امامت امیرالمؤمنین ،سه پیوند ناگسست ه و غیر قابل انفکاک شمرده شده است.
تأکید پیامبر (ص) بر این امر که هرگاه شهادت به وحدانیت و رسالت دادید اعتراف و
اقرار و گواهی به والیت بدهید بهصورت مطلق است که شامل اذان نیز میشود ،مانند
حدیث  19باب  51بحارالانوار(مجلسی 1191 ،ق925/18 :؛ صدوق  1199 ،ق،)88:حدیث
98باب  68بحار االنوار(مجلسی 1191،ق 112-118 /18 :و  )8 /98و یا روایتی که مرحوم
صدوق در امالی نقل میکند (صدوق ج 1199 ،ق)165 :و حدیثی که طبرسی در االحتجاج
آورده است (طبرسی 1191،ق .)158 :بنابراین در اذان بعد از شهادت به رسالت باید شهادت
به والیت نیز داده شود.

 -2شعار بودن اذان
دلیل دیگر بر ضرورت ذکر شهادت ثالثه در اذان شعار بودن گواهی و اعالن به والیت
در اذان است .شهادت به والیت در اذان در عصر حاضر شعار شیعه گردیده و در همه
بالد شیعهنشین و همه مساجد شیعه مؤذنین در هنگام اذان گواهی به والیت
امیرالمؤمنین (ع) سر میدهند .امروزه شهادت ثالثه جزء هویت غیر قابل انفکاک از
شیعه شده و رمزی از رموز شیعه محسوب میگردد .به همین دلیل عدهای از فقها به
این دلیل فتوای به وجوب آن در اذان یا فتوای به ضرورت آن دادهاند .مرحوم
سیدمحسن حکیم در کتاب المستمسک میفرماید :ذکر شهادت ثالثه در اذان در این
زمان از شعائر ایمان و رمز تشیع است«.بل ذلک اأی ذکر الشهاده
اللالله فی األذانا فی هذه األعصار معدود من
شعائر اإلیمان ،ورمز إلی التشیع فیکون من هذه
ً» (حکیم 1121 ،ق.)515/5 :مرحوم آیتاهلل خویی نیز در
ً شرعا
الجهه راجحا
اثبات شعار بودن شهادت ثالث میفرماید :ما نیازی به نص روایی در اثبات رجحان ذکر
ّا
شهادت ثالثه نداریم ،زیرا این ذکر از رموز و شعائر تشع به حساب میرود«.ومم
ّنا فی غنی من ورود النص ،إذ ال
ِّن الخَطب أن
یهو
شبهه فی رجحان الشهاده اللالله بعد أن کانت
ّمات اإلیمانومن
الوالیه من متممات الرسالهومقو
َ
ْت
َل
َ أکم
ْم
الیو
کمال الدین بمقتضی قولاه تعالیْ «:
ْ» ،بل من الخمس آلتی بنی علیها
َکم
ْ دین
َلکم
اإلسالم ،السیما وقد أصبحت فی هذه األعصار من
أجلی أنحاء الشعائروأبرز رموز التشیع وشعائر
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ً أمر مرغوب فیه
مذهب الفرقه الناجیه ،فهی إذا
ً فی األذان وغیره» (خویی-952/11 :1161،
ً وراجح قطعا
شرعا
.)969

 -3اختالف در اجزاء اذان
روایات وارده در بیان فصول و فقرات اذان در عدد این فقرات اختالف دارند و این
احتمال وجود دارد که شهادت ثالثه نیز در بین فقرات اذان وجود داشته و به جهت تقیه
حذف گردیده باشد .شیخ طوسی در خالف فصول اذان را  18فصل میداند و میفرماید
عدهای  19فصل میشمارند«:عندنا ثمانیه عشر کلمه ،وفی
من قال عشرون کلمه» (طوسی ،بیتا)988/1 :و در نهایه
أصحابنا َ
مینویسد در برخی روایات فصول اذان  18و در برخی دیگر  18فقره و در بعضی روایات
 19فصل بیان شده است .شیخ در ادامه می افزاید بر اساس هر کدام یک از این روایات
عمل شود گناه و اشتباهی صورت نگرفته است":و قد روی سبعه و
ثالثون فصالً فی بعض الروایاتوفی بعضها ثمانیه
من
وثالثون فصالًو فی بعضها اثنان وأربعون فصالً ،فَ
ً»
َمل علی إحدی هذه الروایات لم یکن مـثوما
ع
(طوسی ب[ ،بیتا].)929/1 :شیخ در مبسوط نیز میفرماید« :واألذان و االقامه
َ فصول
من جعل
خمسه وثالثون فصالً ومن أصحابنا َ
اإلقامه ملل فصول األذان وزاد فیها«قد قامت
ّتین» (طوسی.)22/1 :1188 ،
الصاله»مر

 -4هماهنگی و مطابقت تكرار اذان هنگام شنيدن اذان
در روایاتی بر استحباب تکرار فقرات اذان هنگام شنیدن اذان تأکیدشده است .در این
روایات اینچنین آمده که هنگام شنیدن شهادت به رسالت ،گواهی به والیت داده شود و
از آنجا که الزم است حکایت هر امری مطابق با محکیعنه باشد ،معلوم میگردد که
شهادت به والیت نیز در اذان بوده است ،گرچه از اجزاء اصلی آن تلقی نگردد .در روایت
صحیحهای که محمدبنمسلم از امام باقر نقل میکند گفته شده که رسول اهلل هنگام
شنیدن اذان ،آن را تکرار میفرمودند« :کان رسول اللهإذا سَمع
َ
ّ شیء»(حرعاملی،
ِّن ،قال ملل ما یقوله فیکل
ِّن یؤذ
المؤذ
 1192ق :باب ،15حدیث .)1
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در روایت صحیحه دیگر نیز محمدبنمسلم نقل میکند« :عن أبای جعفار
ّ ذکار لل
تادعن
ّه قال له :یا محم
أن
ّد بن مسلم ،ال َ
َ المنادیینادی باألذان
ّ حالولو سمعت
تعالی علیکل
ّوجل وقل کما یقاول
َ علی الخَالء ،فاذکر لل عز
وأنت
ِّن» (حرعاملی 1192 ،ق:باب  ،15حدیث .)9
المؤذ
بر اساس این روایات الزم است حکایت اذان مثل محکیعنه باشد .از سوی دیگر
روایاتی نیز چگونگی حکایت را بیان نموده است که از آن جمله روایت شیخ طوسی
ّه إذا
است که در آن حکایت ذکر نام ائمه (ع) در اذان آمده است« :وروی أن
ِّن یقول (أشهد أن ال إله إالّ لل) أن
َ المؤذ
سمع
یقول وأنا أشهد أن ال إله إالّ لل وحده ال شریک
ً
بالل
رضیت
ورسوله،
لل
عبد
ّدا
محم
ن
لهوأّ
(ع)
رسوالًوباالئمه
ّد
ًوبمحم
دینا
ًوباإلسالم
با
رّ
ّی علی النبی وآله» (طوسی،
الطاهرین ائمه (ع)ویصل
.)115-111 /1 :1188

 -5نقش عنصر تقيه در حذف شهادت ثالثه
تاریخ اسالم شاهد بزرگترین آزارها و شکنجهها بر شیعه و پیروان مذهب اهل بیت
است .دشمنان تشیع همواره در صدد براندازی و حذف شیعه در طول تاریخ بودهاند؛ به
گونهای که به هیج طایفهای به اندازه شیعه ظلم روا نشده است .بزرگان شیعه به پیروی
از امامان خود با در پیش گرفتن راهبرد تقیه توانستند ضمن حفظ کیان تشیع موجب
رشد و توسعه آن شده و اصول اساسی دین را از تحریف نجات بخشند .یکی از راههای
تقیه ،کتمان بعضی از اختصات شیعه از جمله اعالن به والیت و اظهار شهادت ثالثه بوده
است و از این رهگذر این شعار اساسی در بعضی از دورهها نمود و جلوه کمتری داشته
است.

 -6تشریع شهادت ثالثه در زمان پيامبر (ص) و بدعت عمر در اذان
تشریع احکام در زمان رسولاهلل به صورت تدریجی انجام میگرفت و تفاصیل برخی
از احکام دین در دوره ائمه (ع)تبیین گردید .سؤال مهم در خصوص شهادت ثالثه این
است که آیا تشریع آن در زمان رسول اهلل صورت گرفت و بیان آن به عهده اهل بیت
واگذار گردید؟

 /154فصلنامه علمی ،پژوهشی فقه و تاریخ تمدّن  سال دوازدهم  شماره چهل وهشتم  تابستان 1135

بنابر اتفاق همه علمای اهل سنت و علمای شیعه در زمان خلیفه دوم در اذانی که در
عهد رسول اهلل بوده تغییر به حذف و اضافه ایجاد شده .در این دوره و به دستور خلیفه،
«الصاله خیر من النوم»به اذان اضافه میگردد و جمله «حی علی
خیر العمل» نیز از آن حذف میشود .بنابراین ،این احتمال مطرح میشود که
شاید شهادت ثالثه نیز دستخوش تغییر شده باشد و این ذکر در زمان رسول اهلل تشریع
شده و سپس حذف گردیده باشد .این احتمال با توجه به صحیحه ابنابیعمیر تقویت
میشود که اصل شهادت ثالثه در اذان بوده و در دورههای بعد حذف گردیده است.
در این صحیحه ابنابیعمیر میگوید« :سـلت أبا الحسنعن«حی
َ ترکت من األذان؟ قال :ترید
علی خیر العمل»لم
ّه الظاهره أو الباطنه؟ قلت :أریدهما
العل
ّه الظاهره فلئالّ یدع
ما العل
جمیعا
ً ،فقال :أّ
ما الباطنه،
الناس الجهاد اّ
تکاالً علی الصالهو أّ
ن خیر العمل الوالیه ،فـراد من أمر بترک حی
فإّ
ٌ علیها
علی خیر العمل من األذان :أن ال یقع حث
ودعاء إلیها».مراد امام از علت باطنی سبب حقیقی حذف حی علی خیر
العمل است و با اینکه در متن این عبارت جمله والیت وجود ندارد ،از آنجا که بر اساس
بعضی از روایات و فتاوی برخی از علما(شریفمرتضی 1195 ،ق956:؛ ابنبرّاج)29/1 :1196،
ّد وعلی خیر البشر» بعد از «حی علی
فتوی به جواز ذکر«محم
خیر العمل» در اذان دادهاند .ذکر شهادت ثالثه قبل یا بعد از حی علی
خیرالعمل مستحب دانسته شده ،میتوان نتیجه گرفت که خلیفه حی علی خیر العمل را
حذف کرد تا شهادت ثالثه که همراه و همردیف او بوده نیز ذکر نشود.بنابر این ،صحیحه
ابنابیعمیر به ضمیمه فتاوی برخی از علما میتواند شاهدی بر تشریع شهادت ثالثه در
زمان رسول اللهباشد.

 -7شهات ثالثه در زمان پيامبر (ص)
با توجه به تغییر اذان در دوران خالفت عمر ،میتوان ادعا نمود که شهادت ثالثه در
عصر پیامبر (ص) وجود داشته است و دستخوش تغییر گردیده است .در ادامه شواهد
مبنی بر وجود شهادت ثالثه در عصر پیامبر (ص) بررسی میشود.
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 -1روایت کدیر الضبّیکه از صحابه به شمار میرود از قدیمیترین شاواهد تااریخی
بر شهادت ثالثه تلقی میشود .علمای اهل سنت در کتب رجالی ذکر کردهاند کاه وی در
تشهد نماز شهادت به وصایت حضرت علی (ع) داده و به همین جهت علمای رجال اهال
سنت وی را تضعیف نموده اند ،محمد بن سلیمان الکوفی القاضای متوفاای بعاد از ساال
دثنا محماد
 199هجری در کتاب مناقب امیرالمؤمنین (ع) نقل میکناد« :حاّ
بن منصور ،عن علمان بن أبیشیبه ،عن جریار عان
ّاک بن سلمه قال :دخلت علیکادیر
المغیره ،عن سم
ّیت الغاداه فقالات لای امرأتاه:
ّی حین صال
الضب
ّی فسمعته ی قول :ساالم علای
ّه یصل
ادنوا منه فإن
ً
النبی والوصی ،فقلت :ال واللهال یرانی لل عائادا
إلیک» (القاضی 1191 ،ق.)186/1 :
 -9مراغی مصری از علمای اهل سنت ،در کتاب خویش ،السالفه فی امار الخالفاه،
دو روایت از ابوذر غفاری و نیز سلمان فارسی نقل میکند:
الف .شخصی به نزد رسول خدا آمد و گفت :ای رسول خدا ،ابوذر در اذان بعد از
شهادت به رسالت ،به والیت علی (ع) شهادت میدهد ،رسول خدا فرمودند :همین است،
آیا کالم من را در روز غدیر خم فراموش کردید که «هرکس که من موالی اویم پس
علی (ع) موالی اوست»؟(نمازی شاهرودی،بیتا)85 /6 :
ب .شخصی نزد رسول خدا آمد و گفت :ای رسول خدا ،چیزی شنیدم که تاکنون
نشنیده بودم ،رسول خدا فرمودند :آن چه چیزی است؟ پاسخ داد :سلمان در اذان
خویش ،بعد از شهادت به رسالت ،به والیت علی (ع) شهادت میدهد ،پس حضرت
فرمودند :چیز نیکویی را شنیدهای!(قمی ،بیتا.)191/9 :

 -8شهادت ثالثه در تاریخ تشيع
بدون شک ذکر شهادت ثالثه در زمان امامان معصوم به دلیل تقیه و اختناق حاکم
بطور عموم آشکار نبوده و همواره شیعه به دنبال فرصتی بود که بتواند احکام اسالم را
بر اساس مکتب اهل بیت انجام دهد.در ابتدای غیبت کبری سه دولت شیعی ،دولت آل
حمدان در شامات ،دولت فاطمیان یا اسماعیلیان در مصر و مغرب عربی و دولت آلبویه
یا دیلمیان در ایران هم زمان و با تفاوت زمانی کوتاه شکل گرفتند و این امکان فراهم
گردید تا برخی از احکام به صدر اسالم و بر اساس آموزههای اهل بیت انجام پذیرد .یکی
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از مهمترین اقدامات که وجه هویتبخشی و اجتماعی برجستهای داشته و دارد اذان
شیعی بود که با اضافه نمودن «حی علی خیر العمل» و «اشهد ان
علیا ولیلل» محقق شد.
در ابتدای غیبت کبری سه دولت شیعی هم زمان و با تفاوت زمانی کوتاه شکل
گرفت و این امکان فراهم گردید که برخی از احکام اسالم به صدر اسالم و بر اساس
آموزههای اهل بیت انجام پذیرد:
 -1دولت آل حمدان درشامات (فلسطین ،اردن ،سوریه و شمال عراق)؛
 -9دولت فاطمیان یا اسماعیلیان در مصر و مغرب عربی(شمال آفریقا)؛
 -1دولت «آلبویه» یا «دیلمیان» در ایران.
دولت فاطمیان در راستای بازگرداندن احکام اسالمی به زمان صدر اسالم اقداماتی را
انجام دادند که از جمله این اقدامات عبارت بود از اضافه نمودن «حی علی خیر
العمل» به اذان که توسط خلیفه دوم حذف شده بود و همچنین وارد کردن
«اشهد ان علیا ولی لل» به اذان .دولت آل حمدان در منطقه شامات نیز
دستور به ذکر شهادت ثالثه در اذان دادند .دولت دیلمیان در ایران نیز دو فقره حی علی
خیر العمل و شهادت ثالثه را به اذان اضافه نمودند .با توجه به ارتباط این دولتها با
علمای شیعی آشکار میگردد که این کار با اذن فقها آن عصر صورت گرفته است.
 سید مرتضی در مسئله  15از رساله المسائل المبافارقیات در جواب سؤال از
وجوب ذکر محمّد و علی خیر البشر بعد از حی علی خیرالعمل میگوید :إن قال
ن ذلک من قوله خارج
محم
ّد وعلی خیر البشر علی أّ
ن الشهاده بذلک صحیحهوإن
من لفظ األذان جاز ،فإّ
لم یکن فال شیء علیه(شریف مرتضی 1195 ،ق.)982/1 :
بدیهی است این سؤال مبتنی بر این است که اصل شهادت ثالثه در اذان مفروغعنه و
مشروع و نزد شیعه مشهور بوده است و در این سؤال از ذکر آن به عنوان وجوب یا
استحباب پرسیده شده است .و این امر نیز از عبارت شیخ صدوق استفاده میشود که در
زمان وی ذکر شهادت ثالثه بین شیعه مشهور بوده است .بنابراین معلوم میشود که در
اوایل غیبت کبری و قبل از زمان شیخ صدوق که استاد روایی مفید و سیدمرتضی بوده
ذکر شهاده ثالثه در اذان بین شیعه متعارف بوده است.
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 در اواخر قرن سوم هنگامی که طالبیین در حلب و شام و مصر حکومت را به
دست گرفتند سیره آنان بر ذکر شهادت ثالثه استوار بوده است که ذیالً بخشهایی از
شواهد تاریخی آن عصر نقل میشود:
ّا
ّه لم
1ا ابنعدیم در کتاب بغیه الطلب فی تاریخ حلب نوشته است« :أن
أجلس أحمد بن عبد لل ا وهو الخارج بالشام فی
أیام المکتفی بالل ،وکان ینتمی إلی الطالبیین
وهو المعروف بصاحب الخال وقتل بالدکه فی سنه
ده الحکم ،سار أحمد
إحدی وتسعین ومائتین علی سّ
مرهم
بن عبدلل إلی حمص ودعی لاه بها وبکورهاوأَ
ّوا الجمعه أربع رکعاتوأن یخطبوا بعد
بـن یصل
ً رسول لل،
ّدا
ن محم
الظهر ویکون أذانهم :أشهد أّ
ً ولی المؤمنین ،حی علی خیر
ن علیا
أشهد أّ
العمل» (ابنالعدیم 1118 ،ق.)211 /9 :
9اصاحب کتاب اخبار الملوک ،بنی عبید ابوعبداهلل محمّد بن علی بن حمّاد،در شرح
حال عبیداللهبنمحمد الطالبیمؤسس دولت عبیدیه در مصر و متوفای سال  199هجری
َ صاله
َ عبیدلل أن قطع
ّا أحدث
قمری مینویسد« :وکان مم
َ بالصیام یومین
التراویح فی شهر رمضان وأمر
َ قبل صاله الجمعه قبل الرکوع وجهر
قبله و قنت
َ
َ من أذان
بالبسمله فی الصاله المکتوبه وأسقط
الصبح «الصاله خیر من النوم» ،وزاد «حی علی
ّد و علی خیر البشر»و نصّ األذان
خیر العمل»« ،محم
ده بنیعبید بعد التکبیر والتشهدین :حی
طول مّ
ّتین ،حی علی خیر
علی الصاله ،حی علیالفالح مر
ّد وعلی خیر البشر مر
العمل ،محم
ّتین ،ال إله إالّ
ّه» (ابنحماد 1191 ،ق.)5/1 :
لل مر
1ا قاضی تنوخی متوفای  181هجری قمری از ابیفرج اصفهانی نقل میکند که
ِّن لل أکبر ،أشهد
گفت« :سمعت رجالً من القطعیه یؤذ
ً رسول لل ،أشهد
ّدا
ن محم
أن ال إله إالّ لل ،أشهد أّ
َن أبی
ً ولی لل ،محمد وعلی خیر البشر فم
ن علیا
أّ
َضی فقد شکر ،حی علی الصاله ،حی
من ر
و
کفر
فقد
َ
علی الفالح ،حی علی خیر العمل ،لل أکبر ،لل
أکبر ،ال إله إالّ لل» (تنوخی ،بیتا.)111/9 :
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من قال فی
1ا مقریزی در کتاب المواعظ واالعتبار مینویسد« :وأو
ّل َ
ّد و علی خیر البشر» الحسین
األذان باللیل «محم
المعروف بابنشکنبه و یقال اشکنبه و هو اسم
أعجمی معناه الکرش و هو علیبنمحمد بن علی بن
بنزیدبنالحسن
الحسین
بن
إسماعیل
ّل تـذینه بذلک فی أیام
بنعلیبنأبیطالب وکان أو
سیف الدوله بن حمدان بحلب فی سنه سبع وأربعین
و ثالثمائه( 313هجریه قمریه) ،قاله الشریف
محمد بن أسعد الجوبانی النسّابه و لم یزل
األذان بحلب یزاد فیه(حی علی خیر العمل ،محمد
وعلی خیر البشر) إلی أیام نور الدین محمود»
(مقریزی ،بیتا.)989-981/9 :

ّا
5ا مقریزی در حوادث سال  156هجری قمری در مصر نقل میکند که« :لم
َ جوهر القائد لعساکر المعز لدین لل و قد
دخل
ّن فی جمیع
بنیالقاهره و أظهر مذهب الشیعه و أذ
المساجد الجامعه باحی علی خیر العمل و أعلن
َ بالصاله
بتفضیل علی بن أبی طالب علی غیره وجهر
علیه و علی الحسن و الحسین و فاطمه الزهراء
رضوان لل علیهم» (مقریزی ،بیتا 11 /9 :و  ،989-981ابنحماد 1191 ،ق.)85/1 :
 6ا ناصر خسرو در سفرنامه از شهرهایی را که در سال  111هجری قمری بازدید
کرده است میگوید در یمامه در اقامه میگویند« :محمد و علی خیر
البشروحی علی خیر العمل» (ناصر خسرو 1189 ،ق.)119-111:
 8ا تعدادی از مورخان در حوادث اواخر قرن  1و اوایل قرن  5نوشتهاند که اختالف
شدیدی بین اهل سنت و شیعه به وقوع پیوست و از جمله این اختالفات ذکر حی علی
خیرالعمل و محمد و علی (ع) خیر البشر در اذان است (ابناثیر 1199 ،ق:ج 8و )2
ّ سافرنا إلی مدینه
 8ا ابنبطوطه در کتاب خود مینویسد« :ثم
ّه تصغیر قطفا وهی مدینهکبیره حسنه
القطیف اکـن
ذات نخل کلیر تسکنها طوائف العربوهم رافضیه
ًویقول
ً ال یخافون أحدا
غالهیظهرون الرفض جهارا
ً
ن علیا
مؤذ
ِّنهم فی أذانه بعد الشهادتین «أشهد أّ
ولی لل»ویزید بعد الحیعلتین «حی علی خیر العمل»ویزید بعد
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من
التکبیره األخیره «محم
ّد وعلی خیر البشرَ ،
خالفهما فقد کفر» (ابنبطوطه 1118 ،ق.)195/1 :
ن
 2ا مجلسی اول در کتاب روضه المتّقیندر ذیل کالم صدوق مینویسد« :إّ
َمل الشیعهکان علیه فی قدیم الزمان وحدیله»
ع
(مجلسی اول ،بیتا)916/9 :

از آنچه گذشت روشن گردید که ذکر شهادت ثالثه در اذان در حمص ،مصر و بغداد
قبل از والدت شیخ صدوق متعارف و مرسوم بوده استو در بغداد و عراق بین شیعه و اهل
سنت در این خصوص اختالفهایی وجود داشته است .دولتهای فاطمیون و عبیدیه در
مصر و شام و دولت حمدانیه در شمال عراق و دولت آلبویه در جنوب ایران و عراق و
بغداد اصرار بر ذکر شهادت ثالثه در اذان داشتهاند و در بالد شیعی ذکر شهادت ثالثه در
زمان غیبت صغری و در طول قرنهای چهارم و پنجم نیز مشهور و معروف بوده است.
همچنین از عبارت خود مرحوم صدوق در من الیحضر(صدوق:بیتا )929 /1 :استفاده
میشود که در زمان وی ذکر شهادت ثالثه در اذان سیره بخشهایی از بالد شیعه بوده
گرچه صدوق آنان را متهم به رف نموده است .افزون بر این عبارت صدوق اعتراف و
شاهدی است بر این که روایاتی مبنی بر ذکر شهادت ثالثه در کتب روایی وجود داشته
است و این روایان بر اساس نظر صدوق متهم به تفوی هستند.

نتیجهگیری
در نوشتار ح اضر تالش شد تا با رویکرد تاریخی و فقهی به پاسخ به این پرسش
بپردازیم که « دیدگاه فقه شیعه در مورد شهادت ثالثه در اذان چیست و به لحاظ
تاریخی چه مسائلی را از سر گذرانده است؟» .در پاسخ به این پرسش چهار حکم «عدم
جواز ذکر شهادت ثالثه»« ،جزئیت و مستحبی بودن آن»« ،مستحبی و عدم جزئیت آن»
و در نهایت «وجوب ذکر آن» احصا شد و مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با اثبات و
قطعی دانستن استحباب ذکر شهادت ثالثه ،وجه وجوب آن بررسی و تقویت شد.
در بحث دالیل منع و عدم جواز ذکر شهادت ثالثه ،سه دلیل بدعت بودن ذکر
شهادت ثالثه ،جایز نبودن شهادت به والیت امیرالمؤمنین (ع) و توقیفی بودن اذان مورد
بررسی قرار گرفت و هریک از این موارد نقد و رد شد و در مقابل دالیل ذیل به عنوان
استحباب شهادت ثالثه بیان شد که از آن جمله استناد به روایات متعدد شیعه ،احادیث
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ذکرشده از طریق اهل سنت ،فتوای علمای متقدم که متن روایت را بهعنوان حکم
میآوردند و ذکر شهادت ثالثه را مستحب میشمرند ،استحباب ذکر شهادت ثالثه در
آغاز نماز ،نماز جمعه ،قنوت ،تشهد و سالم و هنگام شنیدن اذان و تکرار آن میباشد.
در پایان و پس از رد قول به عدم جواز ذکر شهادت ثالثه و اثبات استحباب آن چند
دلیل برای تقویت دیدگاه وجوب بیان شهادت ثالثه در اذان ارائه شده است که ذکر و
بررسی شد؛ ازجمله تأکید بر همراهی مستمعان با شهادت ثالثة اذان در روایات ،جنبه
شعاری آن و هویت بخش بودن اذان برای شیعیان که برخی فقها بدان تأکید فراوان
دارند ،تقیه در عصر فقهای متق دم به دلیل فشارهای سیاسی و خشونت ،روایات و
احادیثی که اشاره به تشریع شهادت ثالثه در زمان پیامبر (ص) و بدعت خلیفه دوم دارد
که امکان حذف شهادت ثالثه از سوی وی را محتمل میکند و در نهایت تأکید شیعیان
بر شهادت ثالثه در طول تاریخ تشیع که در هر زمان که از تحت فشار خارج شدند با
شدت بدان اهتمام داشتند .در نهایت نگارنده تالش کرد فرضیه مطرحشده مبنی بر
وجوب ذکر شهادت ثالثه را تقویت کند .در عین حال مدعی پایان یافتن این پژوهش
نیست و اثبات این ادعا نیاز به ادله بیشتر دارد.
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 كتابنامه:
قرآن الکریم
 .1ابن اثیرا لجزری ،علی بنمحمّد .نبیالحسن (بی تا) نُسد الغابه فی معرفه الصحابه ،بیروت :دار احیاء
التراث العربی.
 .9ابناثیر الجزری (1199ق) ،الکامل فیالتاریخ ،بیروت :دارالکتاب العربی ،چاپ سوم.
 .1ابن اثیر ،محمدبنمبارک(1168ه).النهایه فی غریب الحدیث و االثرر ،تحقیاق از محماود محماد
طناحی و طاهراحمد زاوی ،قم :اسماعیلیان.
 .1ابن العدیم،کمالالدین ،عمربننحمدبننبیجراده (.)1118زبده الحلب من تاریخ حلب ،باا تحقیاق
سهیل زکار ،دمشق و قاهره :دارالکتاب العربی.
 .5ابن براج ،عبدالعزیزبنالبراج (1196ق)،المهذب ،تحقیق :جعفر سبحانی ،قم :جامعه مدرساین حاوزه
علمیه قم.
 .6ابن بطوطه،محمدبنعبداهلل(1118ق) ،رحله،عبدالهادی تاازی ،ربااط :مطبوعاات اکادمیاه المملکاه
المغربیه.
 .8ابن حَجَرعَسْقَالنی ،الحافظا حمد (بی تا)،فتحالباری بشرح صحیح البخراری ،تصاحیح محمادفؤاد
عبدالباقی ،دارالمعرفه.
 .8ابن حجر،شهاب الدین ابای الفضال احمادبن علای بانمحمادبن علای الکناانی العساقالنی المصاری
الشافعی(1198ق) ،اإلصابه فی تمییزالصحابه،بیروت :داراحیاء التراث العربی.
 .2ابن حماد،نبی عبداهلل محمّدبنعلیبنحماد (1191ق) ،أخبار بنی عبید :أخبار ملوک بنی عبیرد و
سیرتهم،تحقیق التهامی نقره ا عبدالحلیم عویس ،قاهره :دارالصحوه.
 .19ابونعیم،نحمدبنعبداهلل األصفهانی(1196ق) ،النورالمشتعل من كتاب ما نز من قرآن فی علی،
تهران :وزارت فرهن و ارشاد.
 .11ابونعیم،نحمدبنعبداهلل األصفهانی(1116ق) ،حلیه األولیاءو طبقات األصفیاء ،مصر :السعاده.
 .19ابوعبدالرحمن احمدبنشعیبنسائی(1189ش) ،خصائ امیرالمؤمنین علی بنابریطالرب ،قام:
بوستان کتاب قم.
 .11ابیداود ،سلیمان بناشعث (بیتا) ،سنن ابریداود ،تصاحیح سایدمحمد ساید و همکااران ،قااهره:
مؤسسه علمی دارالحدیث.
 .11احمدحنبل (1191ق) ،مسنداإلمام أحمدبنحنبرل،شاعیب األرنااووط و عاادل مرشاد ،مؤسساه
الرساله.
 .15بخاری،نبی عبداهلل محمّدبنإسماعیل بنإباراهیم (1198ق) ،صحیح البخراری ،باا شارح و تحقیاق
الشیخ قاسم الشماعی الرفاعی ،بیروت :دارالقلم.
 .16بیهقی،ابیبکرنحمدبنالحسینبن علی (بیتا) ،السنن الکبری،دارالفکرللطباعه و النشر و التوزیع.
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 .18ترمذی ،بوعیسی محمدبنعیسی(1158ق) ،جامشالصحیح (السنن)،به کوشش احمدمحمدشاکر و
دیگران ،قاهره.
 .18تنوخی ،محسنبنعلی (بیتا) ،نشوارالمحاضره و اخبارالمذاكره ،عبود شالجی ،بیجا.
 .12جزیری،عبدالرحمن(1112ق) ،الفقه علی المذاهب االربعه و مذهب اهلبیت ،بیروت :دارالثقلین.
 .99جوهریفارابی .اسماعیلبنحماد (بیتاا) ،الصحاح (تاج اللغه و صرحاح العربیره) ،قام :نارمافازار
قاموس ،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی.
 .91حرعاملی ،الشیخ محمّدبنالحسن (1192ق) ،وسائلالشیعه ،قم :مؤسسه آل البیت إلحیاءالتراث.
 .99حکیم ،سیدمحسن طباطبائی (1121ق) ،مستمسک العروه الوثقی،داراالحیاء تراث العربی.
 .91خطیب بغدادی ،نحمدبنعلی .نبیبکر ([بیتا]) ،تاریخ بغداد ،المدینه المنوره :المکتبه السلفیه.
 .91خویی،ابوالقاسم( ،)1161مستندالعروهالوثقی ،تصحیح مرتضی بروجردی ،قم :لطفی.
 .95دیلمی همدانی ،شیرویهبنشهردار(1198ق) ،فردوساالخبار بماثورالخطاب المخرج علی كتاب
الشهاب ،بیروت :دارالکتاب العربی.
 .96سبزواری ،سیدعبداالعلی( ،)1188مهذب االحکام فی بیان حال والحرام ،قم :دارالتفسیر.
 .98سالردیلمی،حمزهبنعبدالعزیز(بی تاا) ،المراسم فی الفقه االمامی ،تصاحیح محماود بساتانی ،قام:
منشورات الحرمین.
 .98سیوطی ،جالل الدین عبدالرحمن (1191ق) ،الدرالمنثور ،قم :منشاورات مکتباه آیاه اهلل العظمای
مرعشی نجفی.
 .92شریفمرتضی ،علیبنالحسینبنموسی .نبیالقاسم (1195ق) ،رسائل الشریفالمرتضی ،با تحقیق:
سیدمهدی رجائی ،قم :دارالقرآن.
 .19شهیدثانی(1191ق) ،رساله الربردایه فی علم الدرایه ،تصاحیح اساتاد سیدمحمدرضاا حساینی
جاللی ،قم :بیجا.
 .11صدوق ب ،نبی جعفر محمّدبنعلیبنالحسینبنموسیبن بابویاه القمی(بای تاا) ،التوحیرد ،تحقیاق:
سیدهاشم حسینی طهرانی ،قم :مؤسسه النشراإلسالمی.
 .19صدوق ج(1199ق) ،أمالی،بیروت :منشورات ،األعلمی للمطبوعات ،چاپ پنجم.
 .11صدوق د(بیتا) ،كما الدینو تمامالنعمه ،با تعلیق علی نکبرغفاری ،تهران :مکتبه الصدوق.
 .11صدوق م(1115ق) ،المقنش ،قم :مؤسسه االمام الهادی.
 .15صدوق(بیتا) .من الیحضره الفقیه ،با تعلیقات :علینکبر غفاری ،قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه.
 .16طبرسی،نبی منصورنحمدبنعلیبننبیطالب(1191ق) ،االحتجاج ،تعلیق و مالحظات سایدمحمّدباقر
موسوی خرسان ،بیروت :منشورات،األعلمی للمطبوعات.
 .18طوسیب،محمدبنالحسن(بیتا) ،النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ،بیروت :دارالکتاب العربی.
 .18طوسی (1188ق) ،المبسوط فی فقه اإلمامیه،تهران :مکتبه رضویه ،افست از المطبعه الحیدریه.
 .12طوسی(بی تا) ،تهذیباالحکام ،با تحقیقات و مقدمه سیدحسن موسوی خرسان ،ایاران :دارالکتاب
اإلسالمیه.

شهادت ثالثه از بدعت تا وجوب161 /

 .19طوسی (بیتا) ،الخالف ،قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .11الطیالسی،ابوداود (بیتا) ،مسند ابیداودالطیالسی ،بیروت :دارالمعرفه.
 .19عراقی،شیخ عبدالنبی(1188ش) ،رساله الهدایره فری كرون الشرهاده بالوالیره فری االذان و
االقامه(جزءكسائراالجزاء) ،قم.
 .11عالمه حلی(بیتا)،منتهی المطلب فی تحقیق المذهب ،قم :نرم افزار اصاول فقاه مرکاز تحقیقاات
کامپیوتری علوم اسالمی.
 .11عالمه حلی،حسنبنیوسف(بیتا) ،تذكرهالفقها ،قم :مؤسسه آلالبیت احیاءتراث.
 .15قاضی،محمدبنسالیمانکاوفی(1191ق) ،مناقرب اإلمرام امیرالمرؤمنین ،تحقیاق آیاتاهللشایخ
محمدباقر محمودی ،قم :مجمع إحیاءالثقافه اإلسالمیه.
 .16قمی ،علی بنابراهیم(1111ق) ،تفسیر علی بنإبراهیم القمی ،قم :مؤسسه دارالکتاب.
 .18قمی،میرزاابوالقاسم آبوالقاسم بنمحمدحسن(بیتا) ،غنائم االیام فی مسائل آلحال و آلحرام ،قم:
آلحوزه آلعلمیه بقم ،مکتب االعالم االسالمی ،مرکزآلنشر.
 .18قوشجی،مألعلی (بی تاا) ،شرح تجریرداالعتقاد ،قام :نارمافازار دروس حاوزوی ،مرکاز تحقیقاات
کامپیوتری علوم اسالمی.
 .12کرکی،الشیخ علی بنالحساین(بیتاا) ،جرامش المقاصرد فری شررح القواعرد ،قام :مؤسساه آل
البیتعلیهمالسالم الحیاء التراث.
 .59مالک ابنانس(بیتا) ،الموطأ لالمام مالک ،مکتبه البشری.
 .51متقیالهندی ،عالءالدین علیالمتقی بنحسامالدین البرهان فوری (1195ق) ،كنزالعمرا  ،بیاروت:
مؤسسه الرساله.
 .59مجلسی اول،محمدتقی(بیتا) .روضه المتقین،تهران :بنیاد فرهنگی اسالمی.
 .51مجلسی،محمّدباقر (1191ق).بحاراالنوار ،بیروت :مؤسسه الوفاء ،چاپ دوم.
 .51محب الدین طبری ب ،احمدبنعباداهلل( ،)1186ذخائرالعقبی فی مناقرب ذوی القربری،تصاحیح
سامی غریری ،قم :دارالکتاب االسالمی.
 .55محبالدینطبری( .بیتا) ،الریاض النضره فی مناقب العشره ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .56محقق حلی ،جعفربنحسن( 1198ق) ،المعتبرفی شرح المختصر ،تصحیح ناصر مکارمشایرازی و
همکاران ،قم :مؤسسه سیدالشهدا.
 .58محقق حلی ،جعفربنحسن(1198ق) ،شرائش االسالم فی مسائل الحال و الحررام،عبدالحساین
محمدحسین بقال ،قم :اسماعیلیان.
 .58مِزّی،یوسفبنعبدالرحمان(1196ق) ،تهذیب الکما فری اسرماءالرجا ،ج ،1بیاروت :بشاارعواد
معروف.
 .52مفید،ابیعبداهلل محمّدبنمحمدبنالنعمان العکابری البغدادی(1111ق) ،مصنفات الشیخ المفیرد،
قم :کنگره بزرگداشت شیخ مفید.
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 .69مقریزی،تقی الدیننبی العبّاسنحمدبنعلی(بی تا) ،اتعرا الحنفاءبأخبرار االئمره (ع)الفراطمیین
الخلفاء،تحقیق محمّدحلمی محمّدنحمد و جمالالدین الشایال ،مصار :لجناه إحیااء التاراثاإلساالمی،
المجلس االعلی للشئوناالمیه.
 .61المناوی،عبدالرئوف (1226م) ،كنوزالحقائق ،تصحیح صالح محمدعویضه ،دارالکتاب العلمیه.
 .69موسوی عاملی،محمدبنعلی(بی تا) ،مدارکاالحکام فی شرح شرائشاالسالم ،مشهد :مؤسساه آل
البیت ع الحیاءتراث.
 .61ناصرخسرو،حکیم ناصرخسروقبادیانی (1189ق) ،سفرنامه ،باتصحیح غنیزاده ،تهران :منوچهری.
 .61نجفی ،الشیخ محمّدحسن (1129ق) ،جواهرالکالم فی شرح شررائشاإلسرالم ،باا تحقیاق علای
آخوندی و عبّاس قوجانی ،طهران :دارالکتب اإلسالمیه.
 .65نراقی،احمدبنمحمدمهدی(بیتا) ،مستندالشیعه فی احکام الشرریعه ،قام :مؤسساه آلالبیات ع
الحیا تراث.
 .66نمازیشاهرودی ،علی (بیتا) ،مستدرک سفینه البحار،قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .68نوری،میرزاحسین (1198ق) ،مستدرک الوسائل ،ایران :مؤسسه آل البیت إلحیاءالتراث.
 .68هیثمی شافعی،ابوالحسن نورالدین علیبنابی بکر(1198ق) ،مجمشالزوائد و منبشالفوائرد ،بیاروت:
دارالکتب العلمیه.

