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 مواقیت الصالةتشخیص اوقات/موضوع: 

فصل » :نددر احکام اوقات صالة بود، صاحب عروه فرمودحبثمان 
ال يجوز  (:0مسألة ؛ ) في أحكام األوقات

وإن   الوقت، فلو صلى بطل دخول قبل الصالة
حین )الوقت(ويجب العلم بدخوله الوقت قبل منه جزء كان

نعم  ،ر، وال يكفي الظن لغیر ذوي األعذا)أی الصالة(یهاالشروع ف
وكذا على أذان  ،يجوز االعتماد على شهادة العدلین على األقوى

 ،إشكالالعدل الواحد فمحل  وأما كفاية شهادة العارف العدل
العدل الواحد  وأما كفاية شهادة وكذا على أذان العارف العدل

وال  )الوقت(وإذا صلى مع عدم الیقین بدخوله ،إشكالفمحل 
بطلت، إال إذا تبین بعد ذلك   شهادة العدلین أو أذان العدل

قصد  بتمامها في الوقت مع فرض حصول )أی الصالة(كونها
 .1«.القربة منه

مطلب در کالم صاحب عروه ذکر شده و ما برای توضیح و چند 
کالم شراح و  اقوال فقهاء وبه باید مطالب  و فهم هبرت روشن شدن

بررسی کنیم تا نتیجه مطلوب حمشنی عروه نیز مراجعه کنیم و مبانی را 
 به دست بیاید.

می رومی، ایشان ابتدا  صباح الفقیهمهدانی در مفقیه به سراغ کالم اول 
از ابواب مواقیت الصالة  72و  72از باب به عنوان منونه روایاتی را 

 :کرده  نقل
محمد بن علي بن الحسین بإسناده عن عاصم بن ﴿اول: خرب 

علیه  مرادي قال: سألت أبا عبد اهللحمید، عن أبي بصیر لیث ال
وتحل  فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم السالم

ض الفجر فكان كالقبطیة صالة صالة الفجر؟ فقال: إذا اعتر ال
م الطعام على الصائم وتحل الصالة صالة الفجر البیضاء، فثم يحر 

قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هیهات 
  .2﴾أين يذهب بك، تلك صالة الصبیان.
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علیه  وبإسناده عن علي بن عطیة عن أبي عبد اهلل﴿دوم: خرب 
الصبح )الفجر( هو الذي إذا رأيته كان معترضا   :أنه قال السالم

 .3﴾.كأنه بیاض نهر سوراء
محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن ﴿سوم: خرب 

الحصین إلى  نزياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو الحسن ب
معي: جعلت فداك قد اختلف  علیه السالمأبي جعفر الثاني 

م من يصلي إذا طلع موالوك )موالیك( في صالة الفجر، فمنه
الفجر األول المستطیل في السماء، ومنهم من يصلي إذا اعترض 
في أسفل األفق واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتین فأصلي 
فیه، فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتین وتحده لي، و كیف أصنع 
مع القمر والفجر ال يتبین )تبین( معه، حتى يحمر ويصبح، وكیف 

الحضر فعلت إن شاء وما حد ذلك في السفر و أصنع مع الغیم 
بخطه و قرأته: الفجر يرحمك اهلل هو  علیه السالم اهلل، فكتب

الخیط األبیض المعترض، ولیس هو األبیض صعدا فال تصل في 
سفر وال حضر حتى تبینه، فإن اهلل تبارك وتعالى لم يجعل خلقه 
في شبهة من هذا، فقال: وكلوا واشربوا حتى يتبین لكم الخیط 

ألبیض من الخیط األسود من الفجر، فالخیط األبیض هو ا
وكذلك هو  المعترض الذي يحرم به األكل والشرب في الصوم،

 .4﴾.الذي يوجب به الصالة
فقیه مهدانی روایاتی مربوط به این حبث را ذکر کرده که الزم خالصه 

 نیست مهه آهنا را را خبوانیم خودتان مطالعه بفرمائید.
جوز وهل ي» می فرماید:بررسی آهنا  وذکر اخبار  مهدانی بعد ازفقیه 

 نسب ربما، بل قوالن، العمل بالبّینة أم ال؟ وجهان
وهو األقوى ؛ لما أشرنا في باب  , قبولها األصحاب أكثر ظاهر إلى

أّن  إلى عن أنّها هل تثبت بالبّینة أم ال؟ ـ النجاسات ـ عند البحث
أّن البیّنة  األصحاب المستفاد من تتّبع النصوص والتدبّر فیها وفي فتاوى

عدا أنّه اعتبر ،  طريق شرعّي إلحراز الموضوعات الخارجّیة مطلقا
الشارع في بعض المقامات شهادة األربعة أو رجلین أو غیر ذلك من 

 .5«.مورد أهملها رأسا الخصوصّیات , ولم يوجد
      مهدانی در ادامه به شهادت عدل واحد اشاره می کند و فقیه 

بل قد عرفت أّن األقوى كفاية عدل واحد بل مطلق الثقة » می فرماید:
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يؤّيده في  والی :  ...في غیر مورد الخصومات وما يتعّلق بالدعاوي
خصوص المورد : ما عن الصدوق في العیون بإسناده عن أحمد ابن 

ضل بن الربیع وهو قال : دخلت على الف، عن أبیه عبد اهلل القروي
ثّم قال ، ّتى حاذيتهح فدنوت منه، فقال : أدن مّني، جالس على سطح

وبا فقال : ما ترى؟ قلت : ث، فأشرفت، ف إلى البیت في الدارلي : أشر 
رجل فقلت :  ،نظرت فتیّقنتفتأّملته و ، فقال : انظر حسنا، مطروحا
إلى أن قال : فقال : هذا أبو الحسن موسى بن  ،ساجد
في وقت من  إّني أتفّقده اللیل والنهار فلم أجده، السالم علیه جعفر

إنّه يصّلي الفجر فیعّقب ساعة  ،إاّل على الحالة التي أخبرك بهااألوقات 
في دبر صالته إلى أن تطلع الشمس ثّم يسجد سجدة فال يزال ساجدا 

فلست أدري متى ، له الزوال حّتى تزول الشمس وقد وكّل من يرصد
دئ الصالة من غیر أن فیبت إذ وثب ،يقول له الغالم : قد زالت الشمس

يزال إلى أن وال  ،فأعلم أنّه لم ينم في سجوده وال أغفى ،ضوءايحدث و 
 يزال ثّم إذا صّلى العصر سجد سجدة فال ،يفرغ من صالة العصر

فإذا غابت الشمس وثب من سجدته  ،ساجدا إلى أن تغیب الشمس
ته وتعقیبه وال يزال في صال ،ّلي المغرب من غیر أن يحدث حدثافیص

ثّم ، العتمة أفطر على شواء يؤتى به فإذا صّلى ،إلى أن يصّلي العتمة
ثّم يقوم ، يرفع رأسه فینام نومة خفیفة مّ يجّدد الوضوء ثّم يسجد ث

في جوف اللیل حّتى يطلع  فیجّدد الوضوء ثّم يقوم فال يزال يصّلي
إذ وثب ، لغالم : إّن الفجر قد طلعقول افلیست أدري متى ي، الفجر
  .الحديث  (إليّ )هذا دأبه منذ حّول ، صالة الفجرهو ل

الوقت بطريق علمّي من معرفة  السالم علیه واحتمال عدم تمّكن اإلمام
 .6«.في غاية البعد ،فیخرج عن محّل الكالم ،بواسطة الحبس

پریامون علم امام  عالمه طباطبائی حبثی رارضوان اهلل علیه و امام 
  می دانستندالسالم  ماامام رضا یا امام جواد علیه، آیا مطرح کرده اند

که قرار است مسموم شوند یانه؟ جواب این است که ائمه علیهم 
السالم در ظاهر مامور نبودند که به علم لدنی خودشان عمل کنند 

ودند مثل مردم عادی و بر طبق ظواهر امر زندگی کنند بلکه مامور ب
 و حاج آقا رضای مهدانی در اینجا با توجه به روایتی که نقل کرد 

علیه السالم یک نفر را مامور کرده بود که  می فرماید امام کاظم
وقتها را به او اعالم کند و به قول آن یک نفر اکتفاء می کرد پس 

 احد ثقه نیز می توان اعتماد کرد.ی شود که به قول و معلوم م
وهل يعتبر  »: این است که که فقیه مهدانی مطرح کرده بعدیحبث 

في التعويل على قول الثقة إفادته الظّن الفعلي؟ فیه وجهان , 
 .أوجههما : العدم

                                                           

 .329ص، 9الفقیه، حاج آقا رضا مهدانی، جمصباح  6

نعم , قد يقوى في النظر عدم جواز االعتماد علیه لدى التمّكن 
من استكشاف الحال بطريق علمّي ـ كما هو المفروض في المقام ـ 
ما لم يحصل الظّن بل الوثوق من خبره وإن كان األقوى 

 .7«.خالفه
مهدانی در ادامه به سراغ اذان واحد ثقه می رود و می فرماید: فقیه 

ويلحق بخبر الثقة أذانه إذا انحصر وجهه في اإلعالم , كما هو »
الغالب المتعارف , فیجوز التعويل علیه حیثما جاز االعتماد على خبره 

 : ـ مضافا إلى ما عرفت ـ أخبار مستفیضة , كما يدّل علیه
منها : صحیحة ذريح المحاربي , قال : قال لي أبو عبد 

ء مواظبة على  صّل الجمعة بأذن هؤالء فإنّهم أشّد شي": السالم علیه اهلل
 ."الوقت

د القسري , قال : قلت ألبي عبد ورواية محّمد بن خال
أخاف أن نصّلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس ,  : السالم علیه اهلل

 ."إّنما ذلك على المؤّذنین"قال : 
لت على ورواية سعید األعرج ـ المرويّة عن تفسیر العّیاشي ـ قال : دخ

وهو مغضب وعنده أناس من أصحابنا وهو  السالم علیه أبي عبد اهلل
وهم سكوت , قال : قلت :  "تصّلون قبل أن تزول الشمس؟"يقول : 

فال بأس , أّما إنّه "أصلحك اهلل ما نصّلي حّتى يؤّذن مؤّذن مّكة , قال : 
  ."إذا أّذن فقد زالت الشمس

في  السالم لیهع ومرسلة الصدوق , قال : قال الصادق :...الی 
 ."إنّهم األمناء"المؤّذنین : 

مؤّذنان ,  وآله علیه اهلل صلى ومرسلته األخرى , قال : كان لرسول اهلل
أحدهما : بالل , واآلخر : ابن أّم مكتوم أعمى , وكان يؤّذن قبل 

 : وآله علیه اهلل صلى الل يؤّذن بعد الصبح , فقال النبيّ الصبح , وكان ب
فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حّتى  , إّن ابن أّم مكتوم يؤّذن بلیل"

 ."تسمعوا أذان بالل
المؤّذن "في حديث :  السالم علیه ومرسلته الثالثة , قال : قال أبو جعفر

 .8«."له من كّل من يصّلي بصوته حسنة
گفنت به قدری روایت   جواهر می فرماید درباره ثواب اذانصاحب 

، االن رادیو و تلویزیون است ل انسان متحری می مانددارمی که عق
 ولی سابقا اذان گفنت مرسوم بود.

 حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی... .بقیه 
 

 والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل
 علی محمد و آله الطاهرين
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