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 مواقیت الصالةموضوع: وقت مشترک و مخصوص/

درباره وقت مناز صبح اواًل و آخرًا بود، در مورد حبثمان 
باید فجر حمقق معیار این است که اول وقت گفتیم که 

ه بر کو فجر یعنی گسرتش نور و روشنائی در افق  بشود 
یک روشنائی  است یعنی اذبفجر ک؛ اول دو قسم بود 

و که این موثر به صورت عمودی به طرف باال می رود  
فجر دوم و و به ُدم گرگ تشبیه شده نیست مالک 
می باشد  ک روشنائی به صورت افقی که ی  استصادق 

 .که گسرتش پیدا می کند و مالک مهنی است 
وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّٰى يَ َتبَ یََّن َلُكُم اْلَخْیُط ﴿:شریفه آیه 

امروز مورد  1﴾اْْلَبْ َیُض ِمَن اْلَخْیِط اْْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ 
 .حبث ما می باشد

و خبورید و بیاشامید، تا رشته سپید صبح، از ترمجه: 
  .رشته سیاه )شب( برای مشا آشکار گردد

 ن فجر صادق از تشبیه استفاده شده،در اینجا برای بیا
که در واقع مراد   ییعنی نخ سفیدمراد از خیط أبیض 

و خیط أسود یعنی نخ سیاه که مهان فجر صادق است 
طرف چپ و راست مهان فجر صادق می باشد  مراد 

 .که هنوز روشن نشده اند
، روایتی داشتیم که اگر حبثی در اینجا بوجود آمدهیک 

از کجا باید  یا ابری در بنی بود شب مهتابی بود
   اول حدیث را بفهمیم که فجر صادق حمقق شده؟ 

 می خوانیم بعد مباحثی که در مورد آن مطرح شده را
﴿محمد بن يعقوب، عن :بیان می کنیم، خرب این است
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علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن 
ن الحصین إلى أبي مهزيار قال: كتب أبو الحسن ب

معي: جعلت  علیه السالم)امام جواد(جعفر الثاني
قد اختلف موالوك )موالیك( في صالة الفجر،  فداك

فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر اْلول المستطیل في 
، ومنهم من يصلي إذا اعترض في )فجر کاذب(السماء

لست أعرف  ، و)فجر صادق(أسفل اْلفق واستبان
صلي فیه، فإن رأيت أن تعلمني اُ أفضل الوقتین ف

أفضل الوقتین وتحده لي، و كیف أصنع مع القمر 
بین( معه، حتى يحمر ويصبح، والفجر ال يتبین )ت

وكیف أصنع مع الغیم وما حد ذلك في السفر 
 علیه السالمالحضر فعلت إن شاء اهلل، فكتب و 

بخطه و قرأته: الفجر يرحمك اهلل هو الخیط اْلبیض 
المعترض، ولیس هو اْلبیض صعدا فال تصل في سفر 
وال حضر حتى تبینه، فإن اهلل تبارك وتعالى لم يجعل 

وكلوا واشربوا حتى "بهة من هذا، فقال: خلقه في ش
يتبین لكم الخیط اْلبیض من الخیط اْلسود من 

، فالخیط اْلبیض هو المعترض الذي يحرم به "الفجر
وكذلك هو الذي يوجب  اْلكل والشرب في الصوم، 

 .2﴾.به الصالة
با استفاده از وسائل و ابزار که علم پیشرفت کرده ه  امروز 

شده اما در قدمی تشخیص این مسائل راحت آالت 
 .بسیار مشکل بوده

ما مثل آقای بروجردی و فقیه مهدانی و آقای فقهاء 
خوئی و امام رضوان اهلل علیهم امجعنی مهگی در اینجا  
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 ، ط االسالمیة.4حدیث 
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که ما   ط به شبهای مهتابی است حرف دارندکه مربو 
 چطور باید بفهمیم صبح شده.

مقتضى » این طور فرموده:مهدانی در مصباح الفقیه فقیه 
ظاهر الكتاب والسّنة وكذا فتاوى اْلصحاب : اعتبار 

,فال يكفي اعتراض الفجر وتبّینه في االفق بالفعل 
التقدير مع القمر لو أثّر في تأّخر تبّین البیاض 

 .المعترض في االفق
وال يقاس ذلك بالغیم ونحوه ؛ فإّن ضوء القمر مانع 
عن تحّقق البیاض ما لم يقهره ضوء الفجر , والغیم 

 مانع عن الرؤية ال عن التحّقق , وقد تقّدم في مسألة
كتاب الطهارة ما   التغّیر التقديري في مبحث المیاه من

و ما  11 ، صفحه1)جلد له نفع للمقام , فراجع
 .3«. بعدها(
ر صادق در لیالی در آن زمان یقنی به حتقق فجشاید 

مقمره به این صورت بوده که کمی صرب می کردند ولی 
کرده به مهان طور که عرض شد االن چون علم پیشرفت  

راحتی با استفاده از ابزار و آالت خمصوصی می توانند 
 .دقیق تشخیص بدهند

که شرح در جامع املدارک  خوانساری اهلل سید امحد آیت 
رده و این حبث را مطرح کمی باشد خمتصر النافع حمقق 

یا این تبنی که در آیه شریفه ذکر شده آفرموده 
موضوعیت دارد یا طریقیت دارد؟ اگر موضوعیت داشته 

طریقیت  گرا اما انیم باید منتظر خود تبنی مبباشد ما 
ر واقع طریقی است بر اینکه صبح شده  دداشته باشد 

ای می توانیم به این  به هر وسیلهدر این صورت که 
"حتی يتبین و حاال ما باید ببینیم این قید  مطلب برسیم

که در حکم  ْلبیض من الخیط اْلسود"لکم الخیط ا
که در این موضًا اعتبار دارد  این تبنی آیا أخذ شده 
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ارد  د یتطریقاینکه یا صورت چیزی جایگزینش منی شود 
به آن حد که در این صورت اگر از راهی بفهمیم که 

 و معترب می باشد.حیح است صرسیده 
خوئی در اینجا به فقیه مهدانی در مورد تبنی آقای 

اینجا حبث را به فرموده باید و بعد تقدیری اشکال کرده 
بربمی که آیا تبنی موضوعیت دارد یا طریقیت دارد؟ و امام 

یان فرموده البته رضوان اهلل علیه نیز مطالبی را در اینجا ب
ضوع خیلی کاربردی نباشد ولی از نظر شاید این مو 

علمی مباحث مفیدی دارد که بعدا به عرضتان خواهیم 
 رساند إن شاء اهلل تعالی... .

 
 والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی

 ينو آله الطاهر  دمحم


