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  ٣                شهادت ثالثه

بارهآراء  ه  رگ اما   ی: ھای 

ه   ھادت 
  

  مقّدمه:
  ستایش جاودانه خدا راست که عمل به احکام اسالم را بر مسلمانان آسان ساخت.

  ی بندگان و پایان بخش پیامبرانش محّمد باد.  و درود ابدی بر برگزیده
  برخاستند.و بر خاندان او که با تحریف حقایق دین از سوی أهل غلّو به مخالفت 

أَشـَهُد «ی شهادت ثالثه   ای از مسلمین مسأله  های رایج در میان دسته یکی از بدعت
باشـد. أذان و اقامـه در حقیقـت، اعـالم توحیـد و   در أذان و اقامه می »أَنَّ َعلِّیاً َولِیُّ هللاِ 

دعوت مسلمین برای عبادت و ستایش پروردگار است. کیفّیت این امر از سوی شـارع 
مقّدس مشّخص گردیده است و از آنجائی که هر فرد مسلمانی موّظف است تکـالیف 
عبادی خود را بر اساس دستور شارع انجام دهد، لذا هرگونه زیادت و نقصـان در آنهـا 

گردد. بنـابراین بـر خـود واجـب دانسـتم کـه   موجب ترویج بدعت و تعطیل سّنت می
ام شیعه مورد بررسـی قـرار داده و بـدعت ی شهادت ثالثه را در کتب فقهای ِعظ  مسأله

بودن این امر را به عرض خوانندگان محترم برسانم؛ با این امید که مورد قبول خداونـد 
  أحدّیت قرار گیرد.

ُنيبُ « ِ أ ي ِلَ َّلتُ وَ إ ك وَ ِ تَ لَي ِلّا بِاهللاِ؛ عَ وفيقي إ ؛ وَ ما تَ عتُ طَ ا استَ ِصلاحَ مَ َّا ال ِل ُريدُ إ   ».إِن أ



 شهادت ثالثه               ۴

  آراء فقهاء:
فصول أذان   این کهفقیه و محّدث بزرگ شیعه پس از  -رحمه الله– ) شيخ صدوق1 

  نویسد:  کند، می  را به نقل از امام صادق(ع) بیان می
َضـُه « ـحیُح، ال یُـزاُد فیـِه َو ال یُـنَقُص ِمنـُه َو املَُفوِّ َقـد  -لََعـَنُهُم هللاُ –هذا ُهَو األَذاُن الصَّ

ـٍد َخیـُر الَربِیَّـه«َوَضُعوا اَخباراً و زاُدوا ِفـی األَذاِن  ـٌد َو آُل ُمَحمَّ َمـرَّتَیِن، َو فـی بَعـِض » ُمَحمَّ
داً  َمرَّتَیِن، َو ِمنُهم َمن َرَوی » أَشَهُد أَنَّ َعلِّیاً َولِیُّ هللاِ «َرسوُل ِهللا  ِروایاتِِهم بَعَد أَشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

ُه » أَشَهُد أَنَّ َعلِّیاً أَمیُر املؤِمنیَن َحّقاً «بََدَل ذلَِک  َمرَّتَیِن َو الَشکَّ فـی أَنَّ َعلِّیـاً َولِـیُّ ِهللا َو أَنـَّ
دً  َخیُر الَربِیَّـِه َو لِکـن لَـیَس ذلِـَک  -َصلَواُت ِهللا َعلَیِهم -َو آلَُه  أَمیُر املؤِمنیَن َحّقاً َو أَنَّ ُمَحمَّ

یـاَدِه املُتََّهُمـوَن ِبـالتَّفویِض، املَُدلُِّسـوَن  ا َذکَرُت ذلَِک لُِیعـرََف ِبهـِذِه الزِّ فی اَصِل االَذاِن َو إمِنَّ
  »اَنُفَسُهم فی ُجملَِتنا.

ن أذان صـحیح اسـت نـه چیـزی بـه آن این ترتیب أذان که نقل کردیم هما«یعنی: 
شود. به هر حال أذان صحیح همین است بـی کـم و   افزوده و نه چیزی از آن کاسته می

اخبـاری  -که خداوند آنان را از رحمت خود محـروم و دور بـدارد– ١زیاد ولی مفّوضه
ٌد َو «اند که باید دوبار گفت:   اند و بموجب آن در أذان افزوده  ساخته ٍد َخیُر ُمَحمَّ آُل ُمَحمَّ
ای از روایـات   یعنی: محّمد و آل محّمد بهترین خالیق خدایند، و نیـز در پـاره »الَربِیَّه

داً َرسوُل هللاِ «خود پس از  أَشـَهُد أَنَّ َعلِّیـاً «اند که باید دوبار گفت:   آورده »أَشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
داست و خداونـد متعـال او را ولـی و دهم که علی ولّی خ  یعنی: شهادت می »َولِیُّ هللاِ 

اند کـه   امام ساخته است، و هم چنین بعضی از ایشان به جای این عبارت روایت کرده
  دوبار باید گفت: 

دهم که علی به حق فرمانروا   شهادت می«یعنی:  »أَشَهُد أَنَّ َعلِّیاً أَمیُر املؤِمنیَن َحّقاً «
علـی علیـه الّسـالم ولـّی   ایـن کـهدر و پیشوای مؤمنان است هر چنـد تردیـد نیسـت 

                                                            
محّمـد(ص) و خانـدان او را آفریـد و بعـد،  مفّوضه: گروهی گمراه هستند که قائلند خداوند عـّز و جـّل  -١

 آفرینش و خلق دنیا را به آنها تفویض فرمود.
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 محّمـد و آل او  این کهاو أمیر و فرمانروا و پیشوای مؤمنان است. و   این کهخداست، و 
جَمعیَن  -

َ
بهترین خالیق خدایند. (در اینها شّکی نیسـت) لکـن  -َصَلواُت اللِه َعَلیِهم أ

را بـدان سـبب ذکـر هیچیک از اینها در اصِل أذان نیست و من آنها (روایات مفّوضـه) 
ی این افزودنیهای ساختگی مفّوضه و آنانکه به تـدلیس، خـود را از   ام که به وسیله  کرده

  »٢دانند شناخته شوند.  شیعیان و جزء ما می
ی شیعه امامّیـه اسـت، بعـد از بیـان   که از فقهای برجسته شيخ طوسي) مرحوم ٢ 

 د:گوی  ی مورد بحث می  فصول أذان و اقامه در زمینه

ٍد َخیُر الَربِیَِّه َعلی ما ُورَِد فی « ... َفأَّما َقوُل: أَشَهُد أَنَّ َعلِّیاً أَمیُر املؤِمنیَن َو آُل ُمَحمَّ
َشواذِّ االَخباِر َفلَیَس مِبَعُموٍل َعلَیِه ِفی األَذاِن َو لَو َفَعلَُها االِنساُن یَأثَُم ِبِه َغیَر أَنَُّه لَـیَس 

  »َو ال کَامِل ُفُصلِِه. ِمن َفِضیلَِه االَذانِ 
  ایـن کـهو أّما این قول: شهادت دادن به والیت امیرالمؤمنین و شهادت بـه «یعنی: 

کـه در  ،(أَشَهُد أَنَّ َعلِّیـاً أَمیـُر املـؤِمنیَن....)محّمد و آل ایشان بهترین مخلوقات خدایند 
فـردی آن را در أذان (و باشـد؛ و اگـر   اخبار نادری وجود دارد، جزء أذان (و اقامه) نمی

شود جز این است کـه آن نـه از فضـیلت أذان (و اقامـه)   اقامه) بگوید مرتکب گناه می
  . »٣شود، و نه جزء اجزاء آن است  محسوب می

در مـورد موضـوع » منتهي المطلب«در کتاب  -رضوان الله علیه- ي حلّي  ) علّامه3 
ِفـی الّشـاذِّ ِمـَن القـوِل أَنَّ َعلِّیـاً َولِـیُّ ِهللا، َو آُل  ... َو اَّما مـا ُرِویَ «نویسد:  بحث چنین می

ٍد َخیُر الَربِیَِّه َفِماّم ال یَُعوَُّل َعلَیهِ    »٤.ُمَحمَّ
، أَشـَهُد أَنَّ َعلِّیـاً  این کهو اّما آنچه که در اخبار نادر نقل شده است، مبنی بر «یعنی: 

                                                            
، کتـاب الّصـاله: ٢۶۵ -٢۶٠کتاب الّطهـاره، ص  ١َمن ال َیحُضرُه الفقیه، شیخ صدوق (ابن بابویه)، ج -٢

 ی علی اکبر غّفاری.  ترجمه ۴۴٢-۴۴١، ۴۴٠ص 

  ٩٩، ص١المبسوط فی فقه االمامّیه، شیخ طوسی، ج -٣
 ٣٨١، ص۴ی ِحّلی، ج  منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، عّالمه -٤
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  »توان به آن اعتماد کرد.  آن اقوالی است که نمی(جزء أذان و اقامه است) از  َولِیُّ ِهللا...
ی   ، کـه از فقهـای برجسـتهشـهيد اول الّدین مّکی مشهور بـه  ) محّمد بن جمال۴ 

  گوید:  ی اجزاء و بخشهای أذان و اقامه می  شیعه است. درباره
أذان و اقامه مستحب است و کیفّیت آنها این است که نمازگزار آنها را نّیت کند و « 
[حـي علَـي   شروع أذان چهار بار تکبیر بگوید و سپس در شهادت و آنگاه به حیعله  در
ی اینها، هر یک دوبـار   و بعد تکبیر و تهلیل را هر یک دوبار بگوید؛ در اقامه، همه ...]

[َقـد قاَمـِت شـود:  دو مرتبـه گفتـه می »َحـیَّ َعلَـی َخیـِر الَعَمـلِ «شود و پس از   گفته می
و در أذان و اقامه اعتقاد به  »ال اِلـَه اِالَّ هللاُ «:شود  و در پایان فقط یک بار گفته می ]الصلوهُ 

مشروعّیت چیزی غیـر از آنچـه گفتـیم جـایز نیسـت مثـل شـهادت دادن بـه والیـت 
و آل ایشـان بهتـرین مخلوقـات  (ص)محّمد  این کهشهادت به  (ع)امیرالمؤمنین علی

  .» ٥خدایند، گرچه در واقع چنین هست
 کند:  باره چنین بیان می  شارح لمعه دمشقّیه در این شهيد ثاني )۵

... أّما جایز نیست که (شهادت به هر) واقعّیتی را در عباداتی که بـه أمـر شـرع و « 
ادای آن موّظفیم و حدود آن از جانب خداوند متعـال تعیـین گردیـده، داخـل نمـاییم! 

در أذان بدعت و نوعی تشریع است  ...] أَشَهُد أَنَّ َعلِّیاً َولِیُّ هللاِ [ اضافه کردن این فصول 
  »٦و چنان است که رکعتی و یا تشّهدی به نماز بیفزاییم یا امثال آن از عبادت.

انـد و حّتـی   هیچ یک از ائّمه به شهادت ثالثه اشاره نکـرده  این کهمخفی نماند، با  
انـد، لعـن کـرده و آن را از   ه را بـه أذان افـزودهشیخ صدوق(ره) کسانی را که این جملـ

 اضافات غیر شیعیان شمرده است، اّما مؤّلف و شارح لمعه دمشقّیه اگرچه اضافه کردن

                                                            
ی محسن غرویـان، علـی   ، ترجمه۵٩، ص١الّلمعه الّدمشقّیه، محّمد بن جمال الّدین مّکّی العاملّی، ج -٥

  شیروانی.
 ١٠۶و١٠۵، ص١شرح لمعه، انتشارات جهان و مکتبه الّطباطبائی، ج -٦
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(... داننـد؛ ولـی بـدون هـیچ دلیـل   را در جزئّیت أذان و اقامه بدعت می (أَشهد أَنَّ علياً
  لی ندارد!!اند که گفتن شهادت ثالثه اشکا  شرعی اظهار کرده

معلوم نیست چگونه عمل به بدعت اشکال ندارد؟! و جای تعّجب است که اعتقاد  
دلیل از هر که   باشد، ولی گفتن آن جایز است!! طبعًا قول بی  به شهادت ثالثه بدعت می

  باشد برای ما حّجت نیست.
 نوشته است:  »شيخ عبد الجليل قزويني«در قرن ششم عالم شیعی  -۶

داند، مـذهب   مذهب شیعه اگرچه علی را معصوم و بهتر از هر یِک اّمت میاّوًال « 
ایشان چنین است اگر کسی در میان فصول بانِگ (أذاِن) نماز بعد از شـهادتین بگویـد 

بانِگ نماز باطل باشد و با سـر بایـد گـرفتن (اذان یـا اقامـه را  »أَشَهُد أَنَّ َعلِّیاً َولِیُّ هللا«
لی(ع) در بانِگ اذان بدعت است و به اعتقـاد کـردن آن معصـّیت و اعاده کند) و نام ع

  »٧ی آن در لعنت و غضب خدای باشد.  گوینده
ای به شهادت ثالثه نیست و شهید ثانی در   نیز اشاره »شرايع اإلسالم«) در کتاب ٧

راجـع بـه  »محقّق حلّي«ی رأی   درباره »مالك االَفهام الي شَرحِ شرايع اإلسالم«کتاب 
  چنین نوشته است: »الّصالُه َخیٌر ِمَن النَّوم«ی   ملهج

الِه َخیٌر ِمَن النَّوِم ... َو اِن کانُوا َخیُر الَربِیَّـهِ «  قول «یعنی:  ،»َقولُُه: َو کَذا یَکرَُه َقوَل الصَّ
ـوِم در أذان مکـروه اسـت، (امـا رأی  الِه َخیٌر ِمَن النَّ محّقق ِحّلی که فرموده: گفتن الصَّ

تر حرمت است؛ زیرا أذان و اقامه دو سّنت است که همچون سـایر عبـارات از   صحیح
رود که حرام اسـت) هـم چنانکـه   شرع أخذ شده و افزون بر آن دو، تشریع به شمار می

ٌد َو آلُُه َخیُر الَربِیَّهِ «افزودن جمله  حرام است، هر چند که آنـان در واقـع بهتـرین  »ُمَحمَّ
  »اند.  بندگان خدا بوده

                                                            
 ٩٧آثار مّلی، صالنقض، انتشارات انجمن  -٧
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که شاه اسماعیل صـفوی دسـتور داد شـهادت  ٩٠٧) الزم به ذکر است تا سال ٨[ 
ثالثه به اذان اضافه شود ذکر آن در اذان میان شیعیان مرسوم نبود و جالب این که میرزا 

دهد کـه   گزارش می ١٨١ی   صفحه» شهادت بر والیت«ی   محمد استرآبادی در رساله
ای برای فتحعلـی   در اوایل قرن سیزدهم نامه غطاءشيخ جعفر كاشف الفقیه بزرگ شیعه 

شاه قاجار فرستاده و از او خواسته بود که دستور دهد ذکـر شـهادت ثالثـه در اذان، در 
ـهادِه ِبالوالیَـِه ی مزبور با عنوان   کشور ممنوع اعالم شود.(نامه رسالٌه فی املَنـعِ ِمـَن الشَّ

وجود  ۵۵ی رضا استادی صفحه» خطیی   صد و شصت نسخه«در کتاب  )فی االَذانِ 
  ]دارد.
  نتیجه گیری:  
أَشـَهُد أَنَّ َعلِّیـاً َولِـیُّ ، ی اّمامّیه، در مورد گفتن  آنچه که از سخنان فقهای عظام شیعه 
  آید، بدین قرار است:  در أذان بدست می ،هللا

ی  ین عبـادات، سـاختهجزء أذان و اقامه نبوده و افزودن آن در ا أَشَهُد أَنَّ َعلِّیاً ... -1 
 - ی أمیرالمؤمنین و سائر ائّمـه  گروهی به نام مفّوضه بوده است، که مرتکب غلّو درباره

المُ    اند.   بوده -َعَلیِهُم السَّ
ی آن   در أذان و اقامه، با هر نّیتـی حـرام بـوده و گوینـده أَشَهُد أَنَّ َعلِّیـاً ...گفتن  -٢ 

أذان از سوی خود شارع تشریع شده اسـت و بـه   که این به دلیلگردد؛   مرتکب گناه می
 همان صورت باید َادا شود، نه بیش و نه کم.

اند در ایـن   کسانی که شهادت به والیت علی(ع) را در أذان و اقامه داخل کرده -٣ 
گزار و به قول شیخ صدوق، ملعون و از رحمت خدا به دور   زمینه از قول مفّوضه بدعت

 کنند.  تبعّیت می

ی شیعه، به بررسی قول برخـی از علمـای   بعد از بیان دیدگاههای علمای برجسته 
أَشـَهُد أَنَّ گوینـد:   پردازیم، که ضمن اقرار به بدعت بودن شهادت ثالـث مـی  متأّخر می
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أَشـَهُد أَنَّ  اگرچه در اصل، جزء أذان و اقامه نبوده ولی بهتر اسـت بعـد از، َعلِّیاً َولِیُّ هللا
د ی توضـیح   ر.ک: رسـاله (به قصد قربت و یا به نّیت تبّرک گفتـه شـود. اً َرسوُل هللاِ ُمَحمَّ

ی توضـیح المسـائل، آیـت ا... مکـارم   رسـاله-١۴٨المسائل، آیت ا... مرعشـی نجفـی ص
  ).١۵٨شیرازی، ص

أَشهد اند که امروزه گفتن   گفتنی است که این علما با اظهار این عقیده موجب شده 
در زبان مؤّذنین شیعه و پیروان مذهب تشّیع رواج پیـدا کـرده و عمـًال جـزء  علياً ...أَنَّ 

گردد. حال آنکه این دیدگاه از چند جهـت مخـدوش بـوده و   أذان و اقامه محسوب می
  بطالن آن آشکار است.

بـه اّوًال، چنین طرز تفّکری با ضوابط شریعت نبـّی َاکـرم(ص) همخـوانی نـدارد،  
 أذان و اقامه از امور تعّبدی و توقیفی بوده و نـه از امـور توّصـلی؛ چنانکـه  هاین ک دلیل
إِنَّ االَذاَن «گویـد:   در ایـن بـاره مـی ١٣١ص ٢ج مختلف الشّيعهدر کتاب  حلّيي  علّامه

یادُه َعلَیها ِبدَعٌه کَالنُّقصـاِن. تی عبـارات اذان کلمـا«یعنی:  »ِعبادٌه ُمَتلَّقاٌه ِمَن الّرشعِ َفالزِّ
هستند متلّقی از شارع (که باید به همان صـورت َادا شـود). بنـابراین هرگونـه زیـاده و 
نقصان در آنها (چه در اعتقاد و چه در عمل،) بدعت در دین بوده و مخالفت با سـّنت 

  »است.
در أذان دو  (ال اِلَه اِالَّ ُهللا)ثانیًا، این اّدعا همانند سخن کسی است که گوید: تهلیل  

مرتبه بوده ولی بهتر است به قصد قربت پنج مرتبه تکرار شود؛ و یا فردی معتقـد باشـد 
شهادت به والیت امیرالمؤمنین جزء تشّهد در نماز نیست ولی بهتر است در   این کهبه 

عمل، بعد از شهادتین ( اقرار به توحید و نبّوت) به قصد قربت و یا تبّرک گفته شود. آیا 
ی ذوقی در برخورد با احکام الهی، موجـب تـرویج بـدعت و تعطیـل سـّنت   وهاین شی
  گردد؟!   نمی
  آیا این است روش پاسداری از سّنت و مقابله با بدعت؟! 
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ثالثًا، اگر اقرار به والیت علـی(ع) در أذان موجـب نزدیکـی و تقـّرب بـه خداونـد  
ه و بـه گفـتن آن أمـر گردد پس چـرا شـارع از تصـریح آن در أذان خـودداری نمـود  می

چرا فرزندان امام(ع) که سبقت گیرندگان در ایمان و تقّرب به   این کهنفرموده است؛ و 
اند، با گفتن این سـخن در أذان و إقامـه قصـد قربـت بـه خداونـد را اراده   خداوند بوده

انـد،   اند؛ و چرا فقهای سلف صالح که ناقالن شریعت رسـول خـاتم(ص) بـوده  نکرده
اند و حّتی گویندگان آن را گناهکـار   به والیت علی(ع) را در أذان عنوان نکردهشهادت 
  اند؟!   شمرده

بدون شک آن دسته از عالمانی که برخالف آراء صریح و مواضـع قـاطع فقهـای  [ 
نمایند و با طرفداری از بـدعت بـه   عظام شیعه گفتن شهادت ثالثه را توجیه و تأویل می

ُ وَ  ﴿ی   ؛ در واقع به خالف آیهپردازند  ترویج آن می ونَ لغونَ رسالاتِ اهللا و يَخشَ ُبَ َّذينَ ي ل اَ
ً الّا اهللا ونَ أَحدا خواهند موقعّیت و رفاه دنیـوی   ترسند و نمی  ، از مردم عوام می٨﴾لا يَخشَ

توجـه   نسبت به هشدار پیامبر اکـرم(ص) بـی -پناه بر خدا  –خود را از دست بدهند و 
إذا ظهرت البدع فی اّمتی فلیظهر العامل علمه فمن مل یفعـل «فرماید:   که میهستند آنجا 

ها آشکار شوند بر عالم است که علم   زمانی که در اّمتم بدعت«یعنی:  » فعلیه لعنه هللا
  ).٧٠ص ١اصول کافی ج» ( خود را آشکار کند پس هر که نکند لعنت خدا بر او باد

  ها عطا بفرما.  ری از سّنت و شهامت مقابله با بدعتی ما تعّهِد پاسدا  خدایا به همه
  

الُم َعلی َمِن اتَّبََع الُهدی.   خدمتگزار كتاب و سنّت َوالسَّ
  [ مفسّر بزرگ عبدا موحّد ]

۲۷/۵/۱۳۸۵  
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