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ــه ــاي :اذان و اقام ــوص  ذکره مخص

  وقت نماز و آمادگي براي آن ناعال

به  ١»تأذين«مصدر يا اسم مصدر » أذان«واژه 
ــاي اعــال ــان ؛٢و فراخــواني اســت نمعن  کــه چن

ِذّن ِ� {: ۲۲/حج ۲۷مفهوم اين ماده را در آيه 
َ
َوأ

َذاٌن ِمـَن اهللاِ {: ۹/توبـه  ۳و آيـه   }ا��اِس بِـاَ�ِجّ 
َ
َوأ
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واژه  ٣.انـد  يـا نِـدا دادن دانسـته    ناعـال  }َوَرُسوِ�ِ 
نيز مصدر بـاب افعـال، بـه معنـاي ادامـه      » اقامه«

در اصطالح فقهـي،   ٤.پا داشتن است دادن و بر
شـود   خاص گفته مـي ذکرهايي اذان و اقامه به 

وقت نماز و ايجاد  پاي نهادن به نبراي اعال که
اهميـت   ٥.شوند ادا مي آن برپاييآمادگي براي 

ــعارها و    ــه از ش ــت ک ــه از آن روس اذان و اقام
هاي آشکار اسالم در هر منطقه بـه شـمار    نشانه

 گونـاگون  هاي حديثافزون بر اين،  ٦.روند مي
ــان وارد شــده اســت   .٧در فضــيلت اذان و مؤذن

چگـونگي   دربـاره گونـاگون   ذاهبم ميان البته
 همين مقالـه . (شود ديده مي هايي آن دو تفاوت

←
  )جمالت اذان و اقامه 

اهـل  برخي منابع حـديثي   بر پايه :پيشينه �
هاي نخست هجرت پس از  ، اذان در سالسنت

 بـر پايـه   ٨.به کعبه تشريع شده است ٭تغيير قبله
ي مسـلمانان بـرا  ، اهل سـنت  هاي حديثبرخي 

پيشـنهاد  گونـاگون  هـاي   ت نمـاز راه وقـ  ناعال
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نــواختن ، برافـروختن آتـش   ؛ ماننـد کردنـد  مـي 
بــن عمــر  ،انيــن ميــدر ا. زدنا بــوق يــنــاقوس 

 مورمـــأکســـي کـــه پيشـــنهاد کـــرد خطـــاب 
 ،بيـ ن ترتيبـد  .دشـو  فراخواندن مردم به نمـاز 

 بـر پايـه   ١.گمارد کارن يا هرا ب ٭بالل 9امبريپ
د يبن ز اهللاعبد ٣و حديثي ٢برخي منابع تاريخي

در  9انصـاري از صـحابيان پيـامبر    عبدربـه بن 
شـنيد  خـواب  اذان را در يها ملهج .قسال اول 

 دانسـت  ي صـادق ايخواب او را رؤ 9امبريو پ
کـه وي آن را بـه بـالل آمـوزش     و دسـتور داد  

خـواب  ايـن  شيعه،  هاي حديثدر برخي . دهد
بـه گفتـه    ٤.انـد  نسـبت داده  بـن کعـب   ابـي  را به

سـت کـه برگرفتـه از    ا ر از آناذان برتـ  ،شافعي
 ٥.د باشــديــاهللا بــن زي چــون عبــدکســ ياؤيــر

 ،ياد شده هاي حديثاند که مفاد  همچنين گفته
بــا شــئون و اقتضــائات مقــام  آن کــهافـزون بــر  

ــا يکــديگر  ــدارد، ب ــز  نبــوت ســازگاري ن در ني
امامـان   ٦.ضعف سندي دارنـد تعارض هستند و 

دود صريحاً استناد اذان را به خواب مر :شيعه
 يـاد شـده  امامي نيز ديدگاه  فقيهان ٧.اند شمرده
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  .٢٣٣، ص١؛ سنن ابن ماجه، ج٤٢، ص٤مسند احمد، ج. ٣

.٤٨٢، ص٣الکافي، کليني، ج. ٤

  .١٧١، ص٢المستدرک، ج. ٥
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.٤٨٢، ص٣؛ الکافي، ج١٢٣

ــه  اذان را، روايــات بــه پشــتوانهرا نپذيرفتــه و  ب
  ٨.اند دانستهمستند  الهي يوح

شـيعه، جبرئيـل در شـب     هاي حديث بر پايه
 9پيــامبر گرامــياذان و اقامــه را بــر  ٭معــراج

دسـتور داد آن را   7به عليايشان  نازل کرد و
ر اين اساس، برخي محققـان  ب ٩.به بالل بياموزد

بـه  و  اهـل سـنت   هـاي  حـديث ضـعف  اثبات  با
 ،ديگـر روايـات  و  ياد شده هاي حديث پشتوانه

البتـه   ١٠.انـد  به تشـريع اذان در مکـه قائـل شـده    
که پـذيرش ايـن ادلـه بـه معنـاي       آنندبرخي بر 

بر پس از معراج نيست، بلکه  نتشريع اذان اعال
ــ نشـــواهدي، اذان اعـــال پايـــه اي پـــس از بنـ

ــجدالنبي ــال  مسـ ــده  .قاول در سـ ــمي شـ رسـ
  ١١.است
در : حکــم تکليفــي اذان و اقامــه   �

هـايي جـز    حکمـت  ،براي تشريع اذان روايات،
 :؛ از جملــهشــده اســتيــاد  وقــت نمــاز ناعــال

، اقرار به توحيـد،  مانياسالم و اآشکار ساختن 
حکمت  ١٢.ب به عبادت خداونديترغدعوت و 

ود بـه نمـاز و   آمادگي بـراي ور نيز  تشريع اقامه
  ١٣.حضور قلب در نماز استيافتن 
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از جملـه  ، اهـل سـنت  و  ١امامي فقيهانبيشتر 
استحباب اذان و اقامه براي  ،و شافعي ٢ابوحنيفه

ــنج   ــب پ ــاي واج ــه نمازه ــد  گان ــاور دارن . را ب
عبارتنـد  عدم وجوب ها براي  آنترين ادله  مهم

واجـب   گر بـر  داللتگوناگون  هاي حديث :از
به منزلـه  اقامه  اذان ونقش ، ٣اقامهنبودن اذان و 

ــوان  ــاز فراخ ــوان  نم ــودن فراخ ــب نب   ،٤و واج
، متوالي خواندن نمـاز ظهـر   ٥اصل عدم وجوب

ــب  عصــرو  ــامبراز جان ــاز  9پي ــدون اذان نم ب
  ٦.عصر

امــامي اذان و اقامــه را در  فقيهــاني از انــدک
برخـي   ٧.انـد  نماز صبح و مغرب واجب دانسـته 

ــز  دو را در نمــاز آن  ٨حــديثي بــه پشــتوانه ني
ي ديگـر در  فقيهـان  ٩.اند جماعت واجب شمرده

داراي  سند اين روايـت خدشـه کـرده و آن را   
هـا   شـماري از آن  ١٠.اند معناي استحباب دانسته

وجـــوب اذان و اقامـــه را در نمـــاز جماعـــت، 
                                                                       

.٣، ص٩؛ جواهر الکالم، ج٤٠٩-٤٠٨، ص٤منتهي المطلب، ج. ١
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؛ ٤٠٦، ص١؛ السـنن الکبـري، ج  ٤١٠، ص٤مطلـب، ج منتهي ال. ٣

.٢٨٥، ص٢التهذيب، ج

.٤٢٧، ص١المغني، ج. ٤

  .٤١٠، ص٤منتهي المطلب، ج. ٥

.١٥٦، ١٣٧، ص٣فتح العزيز، ج. ٦

.٢٩، ص٣رسائل المرتضي، ج. ٧

.٢٩٩، ص١؛ االستبصار، ج٥٠، ص٢التهذيب، ج. ٨
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.٤١١، ص٤ج

.٤١٢-٤١١، ص٤منتهي المطلب، ج. ١٠

  ١١.اند مخصوص مردان دانسته
اذان واقامـه را در   اهل سـنت  فقيهانبرخي از 
از جملــه  و بعضــيواجــب شــمرده  نمــاز جمعــه

شاگردان شافعي و بيشـتر حنبليـان آن دو   اي  پاره
از  ،برخـي ديگـر   ١٢.انـد  را واجب کفايي دانسـته 

وجــوب کفــايي اذان و اقامــه در  ،مالــكجملــه 
آنـان  دليل  ١٣.را باور دارند نماز جماعت مساجد

حديث نبوي است که اين وجوب کفايي، براي 
  ١٤.ويدمنان اذان بگهنگام نماز بايد يکي از مؤ

يـك  اذان را بر ساکنان يك احمد بن حنبل 

سـاکنان شـهر آن را   همـه   شهر در صورتي که
 فقيهـان برخـي از  . کافي دانسـته اسـت   ،بشنوند

حاضـــر واجـــب عينـــي  اين را بـــرااذ پيشـــين
 ١٥.انــد انــد و بــر مســافر واجــب ندانســته دانســته

ــتوانه ــا  آن پش ــان ه ــي فرم ــامبر گرام ــه 9پي   ب
اذان و مـداومت  بن حويرث براي گفتن مالك 
 ١٦.و خلفـاي ايشـان بـر ايـن سـيره اسـت      پيامبر 

  ،شــخص اذان و اقامــه را بگويــديــك  کــه ايــن
ولـي برخــي   .١٧جــايز اسـت  فقيهـان از ديـدگاه  

                                                                       

.٢٩، ص٣رسائل المرتضي، ج. ١١

؛ المجمــوع، ١٣٨، ص٣؛ فــتح العزيــز، ج٤٢٧، ص١المغنــي، ج. ١٢

.٨١-٨٠، ص٣ج

.٧١، ص١؛ الموطّأ، ج٦١، ص١المدونة الکبري، ج. ١٣

؛ ٢٨٨، ص١٩؛ المعجــم الکبيــر، ج١٠، ص٢ســنن النســائي، ج. ١٤

.٢٧٣، ص١کشاف القناع، ج

.٤٢٧، ص١المغني، ج. ١٥

.٤٢٧، ص١المغني، ج. ١٦

.٣٩٠، ص١؛ نصب الرايه، ج٧١البيان، ص. ١٧
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مـذاهب مختلـف، از جملـه شـماري از      فقيهان
بـه اسـتحباب آن    ٣و حنبليان ٢، شافعيان١اماميان

ايـــن نظـــر،  هـــاي پشـــتوانهاز  .اعتقـــاد دارنـــد
پيـامبر  اذان گفـتن   گـر بـر   اللـت د هـاي  حديث
در  ٤.همـراه بـا اقامـه در نمـاز اسـت      9گرامي

برابر، مخالفان ايـن ديـدگاه، فقـدان يـا نـدرت      
بـه اذان   :و صحابيان و امامانايشان  مباشرت

ي ديگـر را دليـل عـدم    هـاي  حـديث گفتن و نيز 
  ٥.اند استحباب شمرده

ــه ــالت اذان و اقام ــه نظــر مشــهور   :جم ب
هاي نقل شـده   پشتوانه حديث فقيهان امامي، به

:از امامان
جملـه تشـکيل شـده     ۱۸، اذان از ٦

، أشـهد أن ال إلـه إال اهللا   )بـار  ۴(اهللا اکبر : است
، )بـار  ۲(، أشـهد أن محمـداً رسـول اهللا    )بار ۲(

 ۲(، حـي علـي الفـالح    )بـار  ۲( حي علي الصالة
 ۲(، اهللا اکبـر  )بـار  ۲(حي علـي خيرالعمـل   ) بار
 ٩و حنبليـان  ٨حنفيـان  ٧).بار۲(ال اهللا ، ال إله إ)بار

                                                                       

  .٩٨، ص١المبسوط، طوسي، ج. ١

  .١٢١، ص٣؛ المجموع، ج١٠٦، ص١االم، ج. ٢

.٤٢٦، ص١المغني، ج. ٣

.٣٨٠، ص٢تحفة االحوذي، ج. ٤

؛ مفتاح ٢٠٥، ص٣؛ تلخيص الحبير، ج٣٩٠، ص١نصب الرايه، ج. ٥

  .٥٣٣، ص٦، جالکرامه

، ١؛ من ال يحضره الفقيـه، ج ٣٠٣-٣٠٢، ص٣الکافي، کليني، ج. ٦

  .٣٠٦، ص١؛ االستبصار، ج٢٨٩ص

، ٣؛ تـذکرة الفقهـاء، ج  ٢٧٨، ص١؛ الخـالف، ج ١٠٠المقنعه، ص. ٧

.٤١ص

  .١٢٨، ص١المبسوط، طوسي، ج. ٨

  .٤١٧-٤١٦، ص١المغني، ج. ٩

  بـا حـذف   ١٠به پشتوانه حديث عبداهللا بـن زيـد  
» ال إله إال اهللا«يك و » حي علي خير العمل«دو 

  جملـــــــه ۱۵از انتهـــــــاي اذان، آن را داراي 
ــي ــد مـ ــديث  . داننـ ــتوانه حـ ــه پشـ ــافعيان بـ شـ

ــذوره ــه  ۱۹اذان را داراي  ١١ابومحـــــ جملـــــ
گفتن دو بار اند؛ بدين ترتيب که پس از  دانسته

أشهد أن ال إله إال اهللا و دو بار أشهد أن محمداً 
از يك رسوال اهللا به صورت آهسته، تکرار هر 

) ترجيـع (اين دو جمله را دو بار با صداي بلنـد  
مالکيـان نيـز بـه وجـوب      ١٢.انـد  واجب شـمرده 

کـه در آغـاز    جـا  آنترجيع باور دارند؛ ولي از 
ند، آن را شامل گوي اذان تنها دو بار اهللا اکبر مي

هـاي   بر پايه برخي روايت ١٣.دانند جمله مي ۱۷
ابومحذوره نيز اهللا اکبر در ابتـداي اذان دو بـار   

١٤.شود گفته مي

، اقامـه را  ١٥فقيهان امامي به پشتوانه روايـات 
تنهـا تفـاوت آن بـا    . انـد  جمله دانسـته ۱۷داراي 

ال (تهليـل  يك اذان، حذف دو تکبير از اول و 
قـد  «از پايان و افزوده شـدن دو بـار   ) اله اال اهللا

» حـي علـي خيـر العمـل    «پس از » قامت الصالة
                                                                       

.٢٢٢، ص١سنن ابن ماجه، ج. ١٠

.٥-٤، ص٢؛ سنن النسائي، ج١٢١ص، ١سنن ابي داود، ج. ١١

؛ صـحيح  ١٦٧، ص٣؛ فـتح العزيـز، ج  ١٢مختصر المزنـي، ص . ١٢

.٨١، ص٤مسلم، نووي، ج

.٣٦٩، ص١؛ االستذکار، ج٥٧، ص١المدونة الکبري ج. ١٣

.٣، ص٢صحيح مسلم، ج. ١٤

؛ ٣٠٦-٣٠٥، ص١؛ االستبصـار، ج ٣٠٣، ص٣الکافي، کليني، ج. ١٥

.٦٠-٥٩، ص٢التهذيب، ج
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ــافعيان ١.اســـت ــان ٢شـ ــتوانه  ٣و حنبليـ ــه پشـ بـ
اقامه را شـامل   ٤هاي نقل شده از صحابه حديث

يعنــي جــز تکبيــر اول و . انــد جملــه دانســته ۱۱
قـد  «و ذکـر  ) قبـل از ال الـه اال اهللا  (تکبير آخـر  

شوند، ديگـر   ر گفته ميکه دو با» قامت الصالة
مالکيـان بـه   . شـوند  بـار گفتـه مـي   يـك  ذکرها 

پشتوانه حديثي نبوي که همه ذکرهاي اقامـه را  
، آن را ٥به جز دو تکبير اول و آخر، فرد دانسته

حنفيان به پشتوانه  ٦.شمارند جمله مي ۱۰داراي 
، ذکرهاي اقامـه را همـان   ٧٭روايت ابومحذوره

» قد قامـت الصـالة  «ذکرهاي اذان همراه دو بار 
  ٨.اند جمله دانسته ۱۷يعني 

در اذان » حي علي خيـر العمـل  «کاربرد جمله 
 ٩.هاي مذهب تشيع و شـعار آن اسـت   از ويژگي

بر پايه منابع شـيعي، ايـن جملـه در دوران پيـامبر     
و در زمــان خالفــت ابــوبکر و آغــاز  9گرامــي

عمـر بـا   . خالفت عمر، جزئي از اذان بوده اسـت 
                                                                       

، ٩؛ جـواهر الکـالم، ج  ٢٧٩، ص١؛ الخـالف، ج ١٠٢المقنعه، ص. ١

.٨٢ص

.٩٠، ص٣؛ المجموع، ج١٠٤، ص١االم، ج. ٢

.٢٧٨، ص١؛ کشاف القناع، ج٤١٨، ص١المغني، ج. ٣

، ١؛ ســـنن الترمـــذي، ج١٢٦-١٢٥، ص١ســـنن ابـــي داود، ج. ٤

.١٢٢ص

.١٥٠، ص١صحيح البخاري، ج. ٥

.٩٢، ص١؛ بداية المجتهد، ج٥٨، ص١المدونة الکبري، ج. ٦

.١٢٢، ص١سنن ابي داود، ج. ٧

-١٤٧، ص١؛ بدائع الصنائع، ج١٢٩، ص١المبسوط، سرخسي، ج. ٨

١٤٨.

.١٤٣، ص١دعائم االسالم، ج. ٩

اين جمله مردم را از رفتن به جهـاد   اين پندار که
ــازمي و عمــوم  ١٠دارد، دســتورحذف آن را داد ب

پشـتوانه  . کنند اهل سنت آن را در اذان ذکر نمي
هاي اذانند که به اين جملـه   فقيهان شيعه، حديث

برخـي بزرگـان اهـل سـنت      ١١.انـد  تصريح کرده
ــافعي   ــد ش ــخنانش (مانن ــي از س ــتن ) در يک گف

حــي علــي «را پــس از » الصـالة خيــر مــن النـوم  «
؛ اما عموم اهـل سـنت   ١٢دانند مکروه مي» الفالح

ــت  ــتوانه روايـ ــه پشـ ــت    بـ ــد روايـ ــايي ماننـ هـ
آن را در اذان دو بــــار تکــــرار  ١٣ابومحــــذوره

. شـود  ناميده مي ٭که اصطالحاً تثويب ١٤کنند مي
)

←
ــب  ــدعت  ) تثوي ــامي ب ــه ام ــن کــار در فق اي

يعني عبارت » شهادت ثالثه« ١٥.شمرده شده است
از ديرباز در اذان و اقامـه  » د أن علياً ولي اهللاأشه«

ــابع فقهــي و ١٦شــده شــيعيان يــاد مــي ؛ امــا در من
حديثي شيعه، بخشي از اذان و اقامه تلقـي نشـده   

حتي فقيهان شـيعه ذکـر آن را بـه قصـد      ١٧.است
                                                                       

  .٣٦٨-٣٦٧، ص٢علل الشرايع، ج. ١٠

ــه، ج . ١١ ــره الفقيـ ــن ال يحضـ ــار، ج٢٩٠، ص١مـ ، ١؛ االستبصـ

.٣٠٦-٣٠٥ص

؛ سـنن الترمـذي،   ١٢؛ مختصر المزنـي، ص ١٠٤، ص١االم، ج. ١٢

  .١٢٧، ص١ج

.٧، ص٢؛ سنن النسائي، ج١٢٣-١٢١، ص١سنن ابي داود، ج. ١٣

؛ ١٣١، ص١؛ المبسوط، طوسي، ج٥٧، ص١المدونة الکبري، ج. ١٤

.٤٢٠، ص١المغني، ج

.١٦٢، ص١؛ الدروس، ج٢٨٨، ص١الخالف، ج. ١٥

  .٢٩٠، ص١من ال يحضره الفقيه، ج. ١٦

ــي، ج . ١٧ ــوط، طوس ــار، ج٩٩، ص١المبس -٣٠٥، ص١؛ االستبص

.١٦٢، ص١الدروس، ج ؛٣٠٦
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جزئـي از اذان صــحيح ندانســته و تنهـا بــه قصــد   
  ١.اند ، گفتن آن را مستحب شمردهتبرك
اذان از لحاظ قصد گوينده  :ناقسام اذا �

اذان بــه قصــد اعــالن . ۱: هــايي دارد آن، گونــه
اذان گفتن بـه قصـد آغـاز    . ۲ ٢.فرارسيدن وقت

نماز که اگر با قصد اعالن وقـت همـراه باشـد،    
ــاداش هــر دو کــار را دارد ــيش از . ۳ ٣.پ اذان پ

سازي مردم بـراي نمـاز، نـه     وقت به قصد آماده
موقـع بـه قصـد      بـي  اذان. ۴ ٤.براي اعالن وقـت 

اعالن رخدادي مهم يـا گـرد آوردن مـردم بـه     
؛ ماننـد  تبـرك اذان بـه قصـد   . ۵ ٥.سببي خـاص 

ــامبر ــتن پي ــام   9اذان گف در گــوش راســت ام
اذان هنگـام  . ۶ ٦.به پشـتوانه روايـات   7حسين

اذان . ۷ ٧.ترس به قصـد رهـايي از مايـه هـراس    
ــرورش اخــالق      ــد خلقــي و پ ــراي زدودن ب ب

. ۹ ٩.فــتن پشــت ســر مســافراذان گ. ۸ ٨.خــوش
ــردن     ــد دور ک ــه قص ــه ب ــدن در خان اذان خوان

گفتنـي اسـت    ١٠.شيطان و براي تربيت فرزندان
                                                                       

  .٤٨٧، ص٤؛ مستند الشيعه، ج٤٠٣، ص٧الحدائق، ج. ١

؛ مـن  ٣٠٦، ص٣؛ الکـافي، کلينـي، ج  ٣٠٥، ص٣مسند احمد، ج. ٢

  .١٩٥، ص١اليحضره الفقيه، ج

  .٤-٣، ص٩جواهر الکالم، ج. ٣

  .٤٢١، ص١؛ المغني، ج٩٨المقنعه، ص. ٤

  .٣٢٥، ص١الفقه علي المذاهب االربعه، ج. ٥

  .١٥٥، ص٣؛ المناقب، ج١٧٩، ص٣، جالمستدرک. ٦

  .١٦٥، ص١؛ الدروس، ج٢٣٦، ص٣ذکري، ج. ٧

.١٦٥، ص١؛ الدروس، ج٢٣٦، ص٣ذکري، ج. ٨

.٨٥، ص٢مواهب الجليل، ج. ٩

  .١٦٣، ص٨١؛ بحار االنوار، ج٣٠٨، ص٣الکافي، کليني، ج. ١٠

که اذان پيش از ورود به وقت بـراي آمـادگي،   
شماري از فقيهان امـامي  . ويژه نماز صبح است

اذان  ١٢و شماري ديگر به عدم جـواز  ١١به جواز
. دپيش از فرارسيدن وقت نماز صبح باور دارنـ 

و  ١٤، مالکيــان ١٣از اهــل ســنت نيــز شــافعيان   
به جايز نبـودن   ١٦به جواز و بيشتر فقيهان حنفي

پشـتوانه بـاور بـه جـواز،     . اين اذان اعتقاد دارند
:هايي از پيامبر و امامان روايت

و حکمـت   ١٧
آن، بيــدار شــدن و آمــادگي بــراي اقامــه نمــاز 
صبح يا خودداري از خوردن و آشاميدن بـراي  

پشـتوانه بـاور    ١٨.ه داران به شمار رفته استروز
به عدم جـواز نيـز روايـت نقـل شـده از پيـامبر       

در نهي بالل از اذان گفـتن پـيش از    9گرامي
  ١٩.فجر صادق است

ــام اذان � ــاره: احک ــي  پ ــام جزئ اي احک
. اند براي اذان و اقامه در منابع فقهي مطرح شده

ــامي  ــان ام ــنت  ٢٠فقيه ــل س ــتوانه   ٢١و اه ــه پش ب
                                                                       

، ٣؛ تــذکرة الفقهــاء، ج١٣٨، ص٢؛ المعتبــر، ج٩٨المقنعــه، ص. ١١

  .٧٨-٧٧ص

  .٢١١-٢١٠، ص١؛ السرائر، ج١٨٢الناصريات، صمسائل . ١٢

  .٤٥-٤٤، ص٣المجموع، ج. ١٣

  .٨١-٨٠، ص٢مواهب الجليل، ج. ١٤

.٤٢١، ص١المغني، ج. ١٥

، ١؛ بـدائع الصـنائع، ج  ١٣٥-١٣٤، ص١المبسوط، سرخسـي، ج . ١٦

.١٥٥-١٥٤ص

.١٥٣، ص١صحيح البخاري، ج. ١٧

.٧٨، ص٣؛ تذکرة الفقهاء، ج٤٢٢، ص١المغني، ج. ١٨

.١٣٠، ص١بي داود، جسنن ا. ١٩

  .٣٨٩، ص٤منتهي المطلب، ج. ٢٠

  .١٦٥- ١٦٤، ص٣؛ فتح العزيز، ج١٣١، ص١المبسوط، سرخسي، ج. ٢١
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باور دارند که اذان به صـورت ترسـل    ١روايات

و اقامه بـه صـورت   ) با تأنّي و طمأنينه(و ترتيل 

بـه پشـتوانه   . خوانـده شـود  ) به سـرعت (اجداد 

، اذان و اقامــــه گفــــتن زن بــــراي ٢روايــــات

ــرد جــايز نيســت  نمــاز ــان ٣.گــزاران م و ٤مالکي

ــافعيان  ــي از ش ــذاهب   ٥برخ ــاير م ــرخالف س ب

ــالمي ــراي اذان   ٦اس ــرفتن ب ــرت گ ــايز اج را ج

ديگـر   ، فقيهـان ٧جز فقيهـان مـالکي  . اند شمرده

ــالغ را صــحيح   ٨مــذاهب اســالمي ــرد ناب اذان ف

اسـالم و عقـل نيـز از شـرايط فقهـي      . اند دانسته

 ٩.صحت اذانند

برخي عدالت را نيز از شـرايط صـحت اذان   

فقيهان همه مذاهب اسـالمي بـه    ١٠.اند برشمرده

ن ، بـه اسـتحباب حکايـت اذا   ١١پشتوانه روايات

براي شنونده آن بـاور   )هاي مؤذن تکرار جمله(
                                                                       

، ٣؛ الکــافي، کلينــي، ج  ١٢٦-١٢٥، ص١ســنن الترمــذي، ج  . ١

.٢٠٤، ص١؛ المستدرک، ج٣٠٦ص

.٢٩٨، ص١؛ من ال يحضره الفقيه، ج١٢٧، ص٣المصنف، ج. ٢

.٢٢٦، ص١تحرير االحکام، ج. ٣

.١٩٩ص ،١؛ حاشية الدسوقي، ج٦٢، ص١ونة الکبري، جالمد. ٤

.١٢٧، ص٣؛ المجموع، ج١٠٣، ص١االم، ج. ٥

.١٥٢، ص١؛ بدائع الصنائع، ج٢٩٠، ص١الخالف، ج. ٦

.٨٨، ص٢؛ مواهب الجليل، ج٥٩، ص١المدونة الکبري، ج. ٧

؛ منتهـي  ١٠٠، ص٣؛ المجمـوع، ج ١٥٠، ص١بدائع الصـنائع، ج . ٨

.٣٩٦، ص٤المطلب، ج

؛ منتهـي المطلـب،   ٩٨، ص٣؛ المجموع، ج٤٢٥، ص١لمغني، جا. ٩

.٣٩٤، ص٤ج

.٤٢٥، ص١المغني، ج. ١٠

؛ مـن  ٤، ص٢؛ صحيح مسلم، ج١٥٢، ص١صحيح البخاري، ج. ١١

.٢٨، ص١ال يحضره الفقيه، ج

همچنين مستحب است گوينده اذان و  ١٢.دارند

اقامه، ميان آن دو بنشيند يا با قدري سـکوت و  

مستحب  ١٣.مانند آن، ميان اين دو فاصله اندازد

اذان گويد  ١٥و رو به قبله ١٤است مؤذن با وضو

  .باشد ١٦و داراي صداي نيکو و بلند

ــامي ا  ــان ام ــراي   فقيه ــا ب ــه را تنه ذان و اقام

نمازهاي واجب روزانه مستحب دانسته، بر آنند 

که در ديگر نمازهاي واجب مانند نمـاز آيـات   

و نماز ميت و نيـز نمازهـاي مسـتحب همچـون     

نمازهاي طلب باران، عيد فطر و عيد قربان، بـه  

7پشتوانه حـديثي از امـام صـادق   
مسـتحب   ١٧

سـنت  اهـل   ١٨.گفته شـود »الصالة«است سه بار 

اسـتحباب اذان و   ١٩هـايي  نيز به پشتوانه روايـت 

. اند اقامه را ويژه نمازهاي واجب روزانه دانسته

در نمـاز کسـوف،    ٢١و حنفيـان  ٢٠بيشتر مالکيان

ــارت  ــة«عب ــالة جامع ــايگزين اذان و » الص را ج

  .اند اقامه دانسته
                                                                       

، ١؛ المغنــــي، ج٢٨٥، ص١؛ الخــــالف، ج١٠٨، ص١االم، ج. ١٢

.٤٤٠ص

.١٢٠، ص٣؛ المجموع، ج٤٢٤، ص١المغني، ج. ١٣

.٤٢٤، ص١غني، جالم. ١٤

.١٤٩، ص١بدائع الصنائع، ج. ١٥

.٢١٣، ص١؛ السرائر، ج٤٢٦، ص١المغني، ج. ١٦

.٢٩٠، ص٣التهذيب، ج. ١٧

-٣١٦، ص٢؛ المعتبر، ج١٧٠-١٦٩، ص١المبسوط، طوسي، ج. ١٨

٣١٧.

.٣٤٧، ص٣السنن الکبري، ج. ١٩

.٥٧٠، ص٢مواهب الجليل، ج. ٢٠

.١٩٧، ص٢؛ الدر المختار، ج٢٩١، ص٢البحر الرائق، ج. ٢١
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را افـزون  »الصـالة «همين عبارت يا  ١حنبليان
يد فطـر، عيـد   بر نماز کسوف، براي نمازهاي ع

 ٢شـافعيان . راننـد  قربان و نماز باران بر زبان مـي 
هـا بـراي نمـاز تـراويح نيـز همـين        افزون بر اين

  .دهند عبارت را ندا مي
، مـواالت  )وضـو داشـتن  (طهارت از حدث 

، رو به قبله بودن، قيـام و  )ها پياپي گفتن جمله(
استقرار، از شـرايط صـحت اذان نيسـتند، بلکـه     

هـا در اقامـه، شـرط     همه ايـن . شرط کمال آنند
به نظر فقيهان مالکي و حنبلي،  ٣.هستند  صحت

اما به نظر  ٤.در اذان و اقامه، نيت نيز شرط است
برگزيده فقيهان شافعي و عموم فقيهان حنفـي،  

  ٥.نيت در اذان و اقامه شرط نيست
و  ٨و حنفـي  ٧، حنبلـي ٦به نظر فقيهـان امـامي  

ــافعي    ــان ش ــده فقيه ــر برگزي ــت  ٩نظ ــه پش وانه ب
مستحب است نماز ظهر و عصر روز  ١٠روايات

ــاز     ــين نم ــات و همچن ــرزمين عرف ــه در س عرف
                                                                       

.٢٧٤، ص١کشاف القناع، ج. ١

.٧٧، ص٣المجموع، ج. ٢

.١٢١-١٢٠؛ الکافي، حلبي، ص٩٩-٩٨المقنعه، ص. ٣

، ١؛ شــرح منتهــي االرادات، ج ٧٣، ص٢مواهــب الجليــل، ج . ٤

.١٣٦ص

، ١حاشــية رد المحتــار، ج: ؛ نــک١٣٧، ص١مغنــي المحتــاج، ج. ٥

.٤٢٥-٤٢٤ص

.٦٠٩، ٦٠٤ص، ١؛ تحرير االحکام، ج٤٠٩المقنعه، ص. ٦

.٥٧٧-٥٧٦، ص٢؛ کشاف القناع، ج٤٢٥، ص٣المغني، ج. ٧

.١٥٢، ص١؛ بدائع الصنائع، ج٤٠٦، ٤٠٤، ص١تحفة الفقهاء، ج. ٨

.٩٢، ص٨؛ المجموع، ج٢٣٣، ص٢االم، ج. ٩

؛ ٤٢٧، ص١؛ سنن ابـي داود؛ ج ٤٢-٤١، ص٤صحيح مسلم، ج. ١٠

.٤٦٨، ٤٦٢، ص٤الکافي، کليني، ج

مغرب و عشا در شب عيد قربان در مزدلفه، بـه  
اذان و دو يـك  بـا  ) فاصـله  بـي  (صورت جمـع  

اما عموم فقيهان مـالکي بـه   . اقامه برگزار شوند
دو اذان و دو اقامه، براي هـر نمـاز يـک اذان و    

  ١١.دارند اقامه، باور يك

  منابع �

، بــه كوشــش .)ق٤٦٠.م(الطوســي  :االستبصــار

 ؛ش١٣٦٣موسوي، تهران، دار الكتب االسالميه، 

، به كوشـش  .)ق٤٦٣.م(ابن عبدالبر  :االستذكار

 ه،علي، دار الكتـب العلميـ   سالم محمد و محمد

ــام ؛م٢٠٠٠ ــه .)ق٧٩٠.م(الشــاطبي  :االعتص ، ب

بـي،  كوشش عبدالرزاق، بيروت، دار الكتـاب العر 

المفيـــد  :االفصـــاح فـــي االمامـــه ؛ق١٤١٧

الشـافعي   :االم ؛ق١٤١٤ ،قم، البعثه، .)ق٤١٣.م(

بحـار   ؛ق١٤٠٣، بيروت، دار الفكـر،  .)ق٢٠٤م (

ــوار ــي  :االن ــروت، دار .)ق١١١٠.م(المجلس ، بي

 :البحـر الرائـق   ؛ق١٤٠٣احياء التـراث العربـي،   

، به كوشـش زكريـا   .)ق٩٧٠.م(ابونجيم المصري 

 ؛ق١٤١٨وت، دار الكتـب العلميـه،   عميرات، بير

، .)ق٥٨٧.م(الكاساني  عالء الدين :بدائع الصنائع

بدايــة  ؛ق١٤٠٩ ه،پاكســتان، المكتبــة الحبيبيــ

، بـه  .)ق٥٩٥.م(ابـن رشـد القرطبـي     :المجتهد

ــر،   ــروت، دار الفك  ؛ق١٤١٥كوشــش العطــار، بي

، قـم، مجمـع   .)ق٧٨٦.م(الشـهيد االول   :البيان

ابـن   :يخ المدينة المنـوره تار ؛هالذخائر االسالمي

، به كوشـش شـلتوت، قـم، دار    .)ق٢٦٢.م(شبه 

خليفة بن خيـاط   :تاريخ خليفه ؛ق١٤١٠الفکر، 

، به كوشش سهيل زكار، بيـروت، دار  .)ق٢٤٠.م(

ــر،  ــرعيه  ؛ق١٤١٤الفك ــام الش ــر االحك  :تحري

، به كوشـش بهـادري،   .)ق٧٢٦.م(العالمة الحلي 

                                                                       

.٤٤، ص٢؛ حاشية الدسوقي، ج٤١٢ص، ١المدونة الکبري، ج. ١١
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تحفـة   ؛ق١٤٢٠، 7قم، مؤسسة االمام الصادق

، بيـروت،  .)ق١٣٥٣.م(المبارك فوري  :االحوذي

عالء  :تحفة الفقهاء ؛ق١٤١٠دار الكتب العلميه، 

، بيروت، دار .)ق٥٣٥/٥٣٩.م(السمرقندي  الدين

العالمـة  : تذكرة الفقهاء ؛ق١٤١٤الكتب العلميه، 

 ؛ق١٤١٤، :، قم، آل البيت.)ق٧٢٦.م(الحلي 

ــي  ــير قرطب ــرآن(تفس ــام الق ــامع الحك  ):الج

، بيروت، دار احيـاء التـراث   .)ق٦٧١.م(رطبي الق

ابـن حجـر    :تلخـيص الحبيـر   ؛ق١٤٠٥العربي، 

تهـــذيب  ؛، دار الفكـــر.)ق٨٥٢.م(العســـقالني 

ــام ــي  :االحك ــش  .)ق٤٦٠.م(الطوس ــه كوش ، ب

ــب    ــران، دار الكتـ ــدي، تهـ ــوي و آخونـ موسـ

الطبــري  :جــامع البيــان ؛ش١٣٦٥االســالميه، 

، ، به كوشش صدقي جميـل، بيـروت  .)ق٣١٠.م(

ــالم ؛ق١٤١٥دار الفكــر،  ــواهر الك ــي  :ج النجف

ــه كوشــش قوچــاني و ديگــران،  .)ق١٢٦٦.م( ، ب

ــي   ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي ــية  ؛بي حاش

، احياء الكتـب  .)ق١٢٣٠.م(الدسوقي  :الدسوقي

ــه ــار  ؛العربي ــية رد المحت ــدين   :حاش ــن عاب اب

ــر، .)ق١٢٥٢.م( ــروت، دار الفكــ  ؛ق١٤١٥، بيــ

، .)ق١١٨٦.م(بحراني يوسف ال: الحدائق الناضره

ــالمي،      ــر اس ــم، نش ــدي، ق ــش آخون ــه كوش ب

ــالف ؛ش١٣٦٣ ــي : الخ ــه .)ق٤٦٠.م(الطوس ، ب

كوشش خراساني و ديگران، قم، نشـر اسـالمي،   

، .)ق١٠٨٨.م(الحصكفي  :الدر المختار ؛ق١٤٠٧

 :الدروس الشـرعيه  ؛ق١٤١٥بيروت، دار الفكر، 

ــم، نشــر اســالمي، .)ق٧٨٦.م(الشــهيد االول  ، ق

ــالمد ؛ق١٤١٢ ــائم االس ــي  :ع ــان المغرب النعم

ــاهره، دار    .)ق٣٦٣.م( ــي، ق ــش فيض ــه كوش ، ب

ــارف ــري ؛ق١٣٨٣ ،المعـ ــهيد االول  :ذكـ الشـ

رسائل  ؛ق١٤١٩، :، قم، آل البيت.)ق٧٨٦.م(

ــي ــي   :المرتض ــيد المرتض ــه .)ق٤٣٦.م(الس ، ب

ــم، دار القــرآن، رجــاييكوشــش حســيني و  ، ق

، قـم،  .)ق٥٩٨.م(ابن ادريـس   :السرائر ؛ق١٤٠٥

ابـن   :سـنن ابـن ماجـه    ؛ق١٤١١ر اسالمي، نش

ــؤاد،  .)ق٢٧٥.م(ماجــه  ــد ف ــه كوشــش محم ، ب

 سنن ؛ق١٣٩٥بيروت، دار احياء التراث العربـي،  

، بـه كوشـش   .)ق٢٧٥.م(السجسـتاني   :داود ابي

سـنن   ؛ق١٤١٠سعيد اللحام، بيروت، دار الفكر، 

ــذي ــذي  :الترم ــش .)ق٢٧٩.م(الترم ــه كوش ، ب

السـنن   ؛ق١٤٠٢ر، عبدالوهاب، بيروت، دار الفك

 ؛، بيروت، دار الفکـر .)ق٤٥٨.م(البيهقي  :الكبري

، به كوشـش  .)ق٣٠٣.م(النسائي  :سنن النسائي

عبــدالغفار، ســيد كســروي، بيــروت، دار الكتــب 

منصور  :شرح منتهي االرادات ؛ق١٤١١العلميه، 

ــوتي  ــب،  .)ق١٠٥١.م(البه ــالم الکت ــروت، ع ، بي

ــحاح ؛ق١٩٩٦ ــ.)ق٣٩٣.م(الجــوهري  :الص ه ، ب

كوشــش العطــار، بيــروت، دار العلــم للماليــين، 

، .)ق٢٥٦.م(البخاري  :صحيح البخاري ؛ق١٤٠٧

صحيح مسلم بشرح  ؛ق١٤٠١بيروت، دار الفكر، 

، بيروت، دار الكتـاب  .)ق٦٧٦.م(النووي  :النووي

مســـلم  :صـــحيح مســـلم ؛ق١٤٠٧العربـــي، 

الصــحيح مــن  ؛، بيــروت، دار الفکــر.)ق٢٦١.م(

تضي العاملي، بيـروت،  جعفر مر :9سيرة النبي

الصـدوق   :علـل الشـرايع   ؛ق١٤١٤ ه،دار السير

ــف،   .)ق٣٨١.م( ــوم، نج ــر العل ــش بح ــه كوش ، ب

ــه،   ــة الحيدري ــين ؛ق١٣٨٥المکتب ــل  :الع خلي

، به كوشش المخزومي و السـامرائي،  .)ق١٧٥.م(

 :غريـب القـرآن الكـريم    ؛ق١٤٠٩ ه،دار الهجر

ــي  ــد   .)ق١٠٨٥.م(الطريح ــش محم ــه كوش ، ب

عبـدالكريم بـن    :فتح العزيز ؛اهـدي كاظم، قم، ز

الفقه علي  ؛، دار الفكر.)ق٦٢٣.م(محمد الرافعي 

عبـــدالرحمن الجزيـــري  :المـــذاهب االربعـــه

، بيروت، دار احياء التـراث العربـي،   .)ق١٣٦٠.م(

ابوالصـالح الحلبـي    :الكافي في الفقـه  ؛ق١٤٠٦

ــفهان،    .)ق٤٤٧.م( ــتادي، اص ــش اس ــه كوش ، ب

 :الكــافي ؛ق١٤٠٣، 7اميــر المــؤمنينمكتبـة  

، به كوشش غفاري، تهـران،  .)ق٣٢٩.م(الكليني 

الكامــل فــي  ؛ش١٣٧٥دار الكتــب االســالميه، 

ابــن اثيــر علــي بــن محمــد الجــزري  :التــاريخ
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كشاف  ؛ق١٣٨٥، بيروت، دار صـادر،  .)ق٦٣٠.م(

، به كوشش .)ق١٠٥١.م(منصور البهوتي  :القناع

ــه،    ــب العلمي ــروت، دار الكت ــن، بي ــد حس محم

، .)ق٧١١.م(ابن منظـور   :ن العربلسا ؛ق١٤١٨

المبسـوط فـي فقـه     ؛ق١٤٠٥قم، ادب الحوزه، 

ــه ــي  :االمامي ــش  .)ق٤٦٠.م(الطوس ــه كوش ، ب

 :المبسـوط  ؛بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه

ــي  ــه،  .)ق٤٨٣.م(السرخس ــروت، دار المعرف ، بي

ــذب  ؛ق١٤٠٦ ــرح المه ــوع ش ــووي  :المجم الن

المزنـي   :مختصر المزنـي  ؛، دار الفكر.)ق٦٧٦.م(

ــه.)ق٢٦٣.م( ــة  ؛، بيـــروت، دار المعرفـ المدونـ

ــري ــس : الكب ــن ان ــك ب ، مصــر، .)ق١٧٩.م(مال

ــائل الناصــريات ؛مطبعــة الســعاده الســيد : مس

و  ، تهــران، رابطــة الثقافــة.)ق٤٣٦.م(المرتضــي 

المستدرك علـي   ؛ق١٤١٧عالقات االسالميه، ال

، بـه  .)ق٤٠٥.م(الحاكم النيشابوري : الصحيحين

 ؛ق١٤٠٦بيروت، دار المعرفه،  كوشش مرعشلي،

، قم، .)ق١٢٤٥.م(احمد النراقي  :مستند الشيعه

احمد بن  :مسند احمد ؛ق١٤١٥، :آل البيت

 :المصـنّف  ؛، بيروت، دار صادر.)ق٢٤١.م(حنبل 

ــدالرزاق الصــنعاني  ــه كوشــش .)ق٢١١.م(عب ، ب

ــر ؛حبيــب الــرحمن، المجلــس العلمــي  :المعتب

يد ســ، مؤسســه .)ق٦٧٦.م(المحقــق الحلــي  

الطبرانـي   :المعجـم الكبيـر   ؛ش١٣٦٣، الشهداء

، به كوشش حمدي عبدالمجيـد، دار  .)ق٣٦٠.م(

معجـم مقـاييس    ؛ق١٤٠٥احياء التراث العربي، 

ــه ــارس   :اللغ ــن ف ــش  .)ق٣٩٥.م(اب ــه كوش ، ب

مغنـي   ؛ق١٤٠٤عبدالسالم، قم، دفتر تبليغات، 

، بيـروت،  .)ق٩٧٧.م(محمد الشـربيني   :المحتاج

ــراث  ــاء الت ــي، دار احي ــي ؛ق١٣٧٧العرب  :المغن

، بيروت، دار الكتب .)ق٦٢٠.م(عبداهللا بن قدامه 

ســيد محمــد جــواد  :مفتــاح الكرامــه ؛العلميــه

، به كوشـش خالصـي، قـم،    .)ق١٢٢٦.م(العاملي 

المفيـــد  :المقنعـــه ؛ق١٤١٩نشـــر اســـالمي، 

مــن  ؛ق١٤١٠، قــم، نشــر اســالمي، .)ق٤١٣.م(

ــه  ال ــره الفقي ــدوق  :يحض ــه .)ق٣٨١.م(الص ، ب

 ؛ق١٤٠٤وشــش غفــاري، قــم، نشــر اســالمي، ك

ــب آل ــي مناق ــب اب ــوب    :طال ــهر آش ــن ش اب

ــتادان،  .)ق٥٨٨.م( ــي از اس ــه كوشــش گروه ، ب

ــه،   ــة الحيدري ــف، المکتب ــي  ؛ق١٣٧٦نج منته

ــب ــي  :المطل ــة الحل ، مشــهد، .)ق٧٢٦.م(العالم

 :مواهب الجليـل  ؛ق١٤١٢آستان قدس رضوي، 

، به كوشـش زكريـا   .)ق٩٥٤.م(الحطاب الرعيني 

 ؛ق١٤١٦ميرات، بيروت، دار الكتـب العلميـه،   ع

محمد هادي يوسفي  :موسوعة التاريخ االسالمي

 ؛ق١٤١٧غروي، قـم، مجمـع الفكـر االسـالمي،     

، بـه كوشـش   .)ق١٧٩.م(مالك بن انس  :الموطّأ

محمد فؤاد، بيـروت، دار احيـاء التـراث العربـي،     

، بـه  .)ق٧٦٢.م(الزيلعـي   :نصب الرايه ؛ق١٤٠٦

ــال   ــن ص ــش ايم ــاهرهح، كوش ــديث،  ،ق دار الح

العالمـــة الحلـــي  :نهايـــة االحكـــام ؛ق١٤١٥

، قم، اسماعيليان، رجايي، به كوشش .)ق٧٢٦.م(

ــيعه ؛ق١٤١٠ الحـــر العـــاملي : وســـائل الشـ

  .ق١٤١٢، :، قم، آل البيت.)ق١١٠٤.م(

  سيد هادي موسوي خراساني

���  

گياهي خوشبو و مسـتثنا از حکـم    :اذْخر

  حرمحرمت چيدن و کندن گياهان 

محکـم و    اذْخر گياهي است خوشبو با ريشه
مانند گياه باريك هاي فراوان و  ها و ساقه برگ

هاي آن پهن، دراز و مايل به رنـگ   برگ. »نِي«
نارنجي است و پس از خشکيدن به رنگ سفيد 

شکوفه اين گيـاه بسـيار فـراوان، بـه     . آيد درمي
اي و  رنگ سفيد مايل بـه سـرخي تقريبـاً قهـوه    


