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 /مواقیت الصالةصالة اعدادموضوع: 

یک وقتی دارمی حتت  در مواقیت الصالة بود،مان حبث
در این رابطه که صاحب عروه   وصصعنوان وقت خم

 فصل في أوقات الیومیة و » : فرمودهاینطور 
 و المغرب و ما بین الزوال الظهرين وقت نوافلها
بمقدار أدائها بحسب حاله،  بأوله الظهر يختص

ويختص العصر بآخره كذلك. وما بین المغرب ونصف 
 للمغرب والعشاء، ويختص المغرب بأوله وقت اللیل

 .1«.هذا للمختار بمقدار أدائه، والعشاء بآخره كذلك
از هر چیزی باید توجه داشته باشیم که بنی ما و قبل 

  ف بییار شدیدی وجود دارد، ماعامه در اینجا اختال
برای ظهر و عصر وقت مشرتک قائلیم و هر دو را باهم 
می خوانیم ولی عامه ظهر را می خوانند و بعدا در 

خوانند و  عصر اذان می گویند و مناز عصر را می
اوقات  یعنی تباین بنی ،مهینطور مناز و مغرب و عشاء

ولی اهل بیت علیهم  یکی از میلمات عامه می باشد
می فرمایند اینها وقت بلکه  ییتند م اینطور قائل نالالی

مشرتک دارند وقتی ظهر را خواندید بالفاصله می توانید 
 عصر را نیز خبوانید و کذلک املغرب والعشاء.

ودمی حاال فهرستش را را دسته بندی کرده ب رقبال اخباما 
  :عرض می کنیم

"إذا زالت الشمس  ؛داللت داشتند بر اینکه  دسته اول
که در باب  "و إذا غربت دخل الوقتان دخل الوقتان

 از ابواب مواقیت ذکر شده اند. 4
                                                           

 .242، ص2الوثقی، سید حممد کاظم یزدی، جالعروة  1

"إال أن عبارت  مانند دسته اول بودند فقطدو م دسته 
یعنی در موقع زوال  اضافه تر داشتند را هذه قبل هذه"

رتکا داخل می شود ولی ظهر قبل از وقت هر دو مش
عصر باید خوانده شود و مهچننی در موقع مغرب وقت 

باید لی مغرب قبل از عشاء هر دو داخل می شود و 
استثناء منقطع به  "إال" و عرض کردمی خوانده شود
، و این اخبار نیز در باب و استدراک است معنای لکن

 ده اند.از ابواب مواقیت ذکر ش 4
"علی وقت منهما داللت داشتند بر اینکه : سو م دسته 

اقییت تا وقت ظهر و عصر ب حتی تغیب الشمس"
 4و این اخبار نیز در باب ، وقتی که آفتاب غروب کند

 ده اند.از ابواب مواقیت ذکر ش
داللت داشتند بر که حمل حبث ماست  چهار مدسته 
اختصاص اول الوقت بالظهر و علی ما يدل " اینکه:

مشرتکا درست است که وقت هر دو  آخره بالعصر"
داخل شده ولی اول وقت اختصاص به ظهر دارد و 

بنابراین حبث  آخر وقت نیز خمتص به عصر می باشد
و  ،اره اشرتاک و اختصاص وقت می باشدامروز ما درب

ده از ابواب مواقیت ذکر ش 4این اخبار نیز در باب 
 اند.

  "الفقة علی المذاهب االربعة"به نا م  دارند کتابیعامه  
اینطور گفتند که وقت ظهر  121صفحه  1که در جلد 

د و دار با هم فاصله  و مهچننی مغرب و عشاء و عصر
 این یک تفاوت عمده میان ما و عامه می باشد.

که در برخی  "إال أن هذه قبل هذه"عبارت  نکته:
بلکه ندارد وقت با اشرتاک روایات آمده بود منافاتی 

به  قطدال بر ترتیب است یعنی وقتشان مشرتک است ف
، اما از شودخوانده  که اول ظهر و بعد عصراین ترتیب  

ص نیز دارمی طرفی باید توجه داشته باشیم که وقت خمصو 
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    و حبث امروز ما نیز در مهنی وقت خمصوص منازها 
 می باشد.
  اخبار:فهرست 

از  4باب در  21 و 21و  11 و 2و  5و  1اخبار 
 داللت بر اشرتاک وقت دارند.ابواب مواقیت 

داللت از ابواب مواقیت  4از باب  12و  9و  7اخبار 
دارند و که مورد حبث امروز ماست بر وقت خمصوص  

، خرب این صراحتش بیشرت است 7در میان اینها خرب 
عن أحمد بن ، ()شیخ طوسی عن سعدوعنه﴿:است

)اسم عیسى، وموسى بن جعفر بن أبي جعفرمحمد بن 
جمیعا عن عبد اهلل بن  شخصی است که توثیق نشده(

)از اصحاب اما م رضا و اما م جواد علیهما الصلت
عن الحسن بن علي بن ، الیال م و ثقه است(

به راه آخر عمرش )فطحی املذهب بوده و در فضال
و در مورد بنی فضال  و ثقه می باشد برگشتهحق 

روایت دارمی که آنچه را که روایت کردند اخذ کنید و 
، عن داود بن (آنچه رأی خودشان است قبول نکنید

عن  - )ثقه است(وهو داود بن فرقد -أبي يزيد 
قال: إذا  علیه السالمبعض أصحابنا، عن أبي عبد اهلل 

زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي 
مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى 

قد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من ذلك ف
الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا 
بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر، وبقي وقت 

 .2﴾.العصر حتى تغیب الشمس

                                                           

، ط 7حدیث ، 4، ابواب مواقیت، باب 92ص، 1شیخ حر عاملی، جالشیعة، وسائل  2
 االسالمیة.

چون ذکر شده شد مرسل به اهبا م واسطه می باخرب 
و داللتش بر ماحنن فیه)وقت  "عن بعض اصحابنا"

 مشخص است.خمصوص(
اص وقت داللت نیز بر اختص 4از این باب  12خرب 

وبإسناده عن الحسین بن  ﴿:دارد، خرب این است
سعید، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي 
في حديث قال: سألته عن رجل نسي األولى والعصر 
جمیعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال: إن  

الظهر  كان في وقت ال يخاف فوت إحداهما فلیصل
ثم يصل العصر، وإن هو خاف أن تفوته فلیبدء 
بالعصر وال يؤخرها فتفوته فیكون قد فاتتاه جمیعا، 
ولكن يصلي العصر فیما قد بقي من وقتها، ثم لیصلي 

 .3﴾.األولى بعد ذلك على أثرها
خرب نیز داللت دارد بر اینکه اول وقت خمتص به این 

و این مثرات  ر و آخر وقت خمتص به عصر می باشدهظ
من مجله اینکه وقت خمتص برای شخصی  اردزیادی د

 است که متذکر و متوجه باشد.
 إن شاء اهلل تعالی... .مباند برای فردا حبث قیه ب

 
 و صلی اهلل علیوالحمد هلل رب العالمین 

 ينو آله الطاهر  دمحم

                                                           

، 12حدیث ، 4، ابواب مواقیت، باب 94ص، 1شیخ حر عاملی، جالشیعة، وسائل  3
  ط االسالمیة.


