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 /مواقیت الصالةصالة اعدادموضوع: 

حبث درباره اعداد فرائض و نوافل با توفیق پروردگار 
متعال متام شد و االن حبث در اوقات فرائض می باشد، 
از ضروریات اسالم و فقه ما این است که صلوات 
فریضه وقت معینی دارند، در این حبث آیات و روایات 
فراوانی دارمی منتهی فقهاء ما نوعا آیات قران را ذکر 

در حالی   به ذکر روایات پرداتته اند نکرده اند و بیشرت
که اهل تسنن به ما اشکال می گریند که چرا در متون 
       فقهی تیلی آیات قران را ذکر منی کنیم، بعالوه 
می گویند مشا در روایاتی که در متون فقهی تودتان 
دارید اول احادیث نبوی را ذکر منی کنید بلکه ابتدا 

      رب را نقلاحادیث اهل بیت و بعد احادیث پیغم
فقهاء ما تعمد نداشتند عرض می کنیم که  می کنید،

علی أی   حال ما در حبث  ولی تب اینطور شده،
عالوه بر یعنی مواقیت الصلوات الفریضة تودمان 

 روایات آیات قران را نیز نقل می کنیم.
﴿فََأِقیُموْا الصَّاَلَة ِإنَّ الصَّاَلَة َكاَنْت َعَلى :آیه اول

مناز نسبت به مومننی مکتوبی  .1مَّْوُقوتًا﴾اْلُمْؤِمِنیَن ِكَتابًا 
 است که وقت مشخص و معینی دارد.

 . 46صفحه  5جلد  "تفسری املیزان"
 .  54"زبدة البیان" مقدس اردبیلی صفحه 

 .11صفحه  1"فقه القران" راوندی جلد 
شهید ثانی در جلد اول کتاب شرح ملعه در کتاب قضاء 
وقتی شرایط جمتهد را ذکر می کند می فرماید جمتهد باید 

                                                           

 .101سوره نساء، آیه  1

مربوط به احکام هستند را حفظ  آیه شریفه که  500
کند، ایشان در ادامه می فرماید عالوه بر اینها باید یک 
بنیه معنوی نیز داشته باشد و عمده مهنی بنیه و قدرت 

باشد و بعد این شریفه را می آورد   معنوی می
ُهْم ُسبُ َلَنا َوِإنَّ اللََّه  ِفیَنا َجاَهُدوا ﴿َوالَِّذينَ :که لَنَ ْهِديَ ن َّ

. جهاد یک معنای وسیعی دارد که 2َلَمَع اْلُمْحِسِنیَن﴾
شامل ما حنن فیه نیز می شود اما مفسرین فرمودند 

راه و هدایت دو معنا دارد؛ اول راهنمائی و نشان دادن 
     دوم ایصال به مطلوب است و آیه شریفه مهنی را 

ما کسانی که در راه تدا جهاد می کنند  که  می فرماید
     نه تنها کمک می کنیم بلکه آهنا را به مطلوب را 

می رسانیم و توفیقات زیادی به آهنا می دهیم، امیدوارمی  
 که ما نیز در این راه گام بردارمی.

ْمسِ  ُدُلوكِ لِ  الصَّاَلةَ  َأِقمِ ﴿:آیه دوم ِإَلى َغَسِق اللَّْیِل  الشَّ
 .3﴾َوقُ ْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قُ ْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا

این آیه مربوط به وقت منازهای پنجگانه می باشد، 
جممع البیان دارد که ابی جعفر و ابی عبداهلل علیهما 
السالم کلمه "دلوک" را زوال معنا کرده اند پس دلوک 

دلوک الشمس الی غسق "یعنی زوال مشس و الشمس 
 شامل منازهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء  "اللیل

می شود و بعدا نیز درباره دلوک الشمس حبث تواهیم  
 کرد، و اما منظور از "قران الفجر" مناز صبح می باشد.

ذکر شده، سید هاشم  یدرباره این آیه مطالب بسیار 
اسری روائی ماست حبرانی در تفسری برهان که یکی از تف

الی  615صفحه  2جلد در و بسیار توب می باشد 
یعنی در  ترب برای ما حنن فیه 11حدودا  611صفحه 

ذکر کرده و مهچننی در صفحه  تفسری این آیه شریفه

                                                           

 .46سوره عنکبوت، آیه  2
 .11 سوره اسراء، آیه 3
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، تفسری املیزان این حبث ذکر شده 11از جلد  114
صاحب جواهر در جائی که از عدالت حبث می کند 
بعد از حبثهای فراوان آتر االمر می فرماید اگر قرار 
باشد بگوئیم عدالت آن ملکه و حالت تاص می باشد 
من فقط دو نفر از علماء را سراغ دارم که عدالت دارند 

اشم حبرانی یکی مقدس اردبیلی و دیگری سید ه
  می باشد. صاحب تفسری الربهان

ْمِس  ِبَحْمِد رَبَِّك قَ ْبَل طُُلوعِ َوَسبِّْح ﴿ : سوم آیه الشَّ
َأْدبَاَر  َوِمَن اللَّْیِل َفَسبِّْحُه وَ ( 99)َوقَ ْبَل اْلُغُروبِ 

ُجودِ    .4﴾(08)السُّ
مراد از قبل طلوع الفجر مناز صبح است و مراد از قبل 
الغروب مناز ظهر و عصر می باشد و مراد از ومن اللیل 

پس این آیه  ،دفسبحه مناز مغرب و عشاء می باش
 شریفه شامل منازهای پنجگانه می شود.

َهارِ  َطَرَفيِ  ﴿َوَأِقِم الصَّاَلةَ :آیه چهارم زَُلًفا مَِّن  وَ  الن َّ
یَِّئاِت َذِلَك ِذْكَرى  اللَّْیِل ِإنَّ اْلَحَسَناِت يُْذِهْبَن السَّ

اِكرِيَن﴾ هنار صبح است و یک طرف  . یک طرف  5لِلذَّ
النهار" شامل منازهای صبح آن غروب است لذا "طرفی 

و ظهر و عصر می شود و زلفا من اللیل شامل مناز 
مغرب و عشاء می شود، زلف مجع زلفی است مثل 
قرب مجع قربی و زلفا من اللیل شامل مناز مغرب و 

 عشاء می شود.
تُْمُسوَن َوِحیَن  ِحینَ  اللَّهِ  ﴿َفُسْبَحانَ : آیه پنجم 

َماَواِت َواْْلَْرِض َوَلُه (71)ُتْصِبُحونَ  اْلَحْمُد ِفي السَّ
. مراد از متسون مناز 6﴾(70)َوَعِشیًّا َوِحیَن ُتْظِهُرونَ 

                                                           

 .60و  16، آیه قسوره  4
 .116سوره هود، آیه  5
 .11و  11سوره روم، آیه  6

مغرب و تصبحون مناز صبح و عشیا مناز عشاء و 
 تظهرون مناز ظهر و عصر می باشد.

بنابراین آیات قران کرمی به ترتیبی که ذکر شده داللت 
 دارند بر اوقات صلوات مخسه یومیه.

 یه حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی... .بق
 

 والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
 ينو آله الطاهر  دمحم


