
 

 چکیده مهدی جامعی

از دیر باز تا کنون اذان و اقامه به عنوان نماد اسالم و پرچم مسلمانان نقش بسیار مهمی در پیدایش و شکل 

گیری تفکر و فرهنگ اسالمی داشته است، این نقش و اهمیت بر کسی پوشیده نیست، چه طفلی که متولد 

 که در روز پنج مرتبه آن را زمزمه می کندمی شود ودر گوشش صدای اذان را می شنود و چه بالغی 

انتشار صدای اذان از مأذنه های مساجد که از شعائر اسالمی است اهمیت آن را بر صاحبان ادیان نیز هویدا 

ساخته است. با این همه اوصاف گاهی به دلیل مصالحی باید از اذان چشم پوشی نمود وبه اصل فریضه نماز 

 در آنها ساقط می شود مانند:اکتفا کرد. مواردی که اذان 

(اذان برای مصلی 4(اذان عشا در مزدلفه   3(اذان عصر روز جمعه و عرفه   2(هنگام جمع میان دو نماز   1

 مسلوس یا مستحاضه  

اینجا خاتمه کار نیست بلکه در برخی موارد نیز باید هم از اذان و هم از اقامه چشم پوشی نمود. تفاوت نمی 

ی بخاطر اهمیت خود  نماز باشد یا بخاطر خصوصیت دیگری که مصلحت اذان و اقامه را کند این چشم پوش

 تدارک می نماید مانند:

(اذان و اقامه مأموم در نماز جماعت،آیا تابه حال دیده اید مأموم قبل از اقتدا به مام جماعت اذان یا اقامه 1

 بگوید،

 اعت(اذان و اقامه مصلی داخل در مسجد بعد از اتمام جم2

 (سماع اذان و اقامه غیر3

 (حکایت اذان و اقامه غیر4

 مواردی که در باال ذکر شد ارکان و فصول اصلی این رساله را تشکیل می دهند که در پی بررسی آنه هستیم.

بررسی صحت ادعای سقوط در این موارد نقل اقوال موافق و مخالف و ادله ی هر کدام از طرفین، اهم مواردی 

 زم به ذکر و بررسی می باشند.هستند که ال

برای آگاهی بیشتر از اطراف و مباحث این موضوع نگارنده شما را دعوت به مطالعه این رساله می نماید با 

 امید به اینکه مورد استفاده واقع شده و از انتقادات و پیشنهادات ارزشمندتان بهره مند گردد.


