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 مواقیت الصالةتشخیص اوقات/موضوع: 
در مسئله اول از احکام اوقات عروه بود که حبثمان 

صاحب عروه چند مطلب را در این مسئله بیان 
ال يجوز  (:0مسألة ؛ ) فصل في أحكام األوقات » :فرمودند
إن   و الوقت، فلو صلى بطل دخول قبل الصالة

حین )الوقت( يجب العلم بدخوله و الوقت قبل منه جزء كان
، وال يكفي الظن لغیر ذوي )أی الصالة(الشروع فیها

نعم يجوز االعتماد على شهادة العدلین على  ،األعذار
 وأما كفاية شهادة وكذا على أذان العارف العدل ،األقوى

وإذا صلى مع عدم الیقین  ،العدل الواحد فمحل إشكال
بطلت، إال  وال شهادة العدلین أو أذان العدل )الوقت(بدخوله

مها في الوقت مع بتما )أی الصالة(إذا تبین بعد ذلك كونها
 .1«.قصد القربة منه فرض حصول

عرض کردمی که فقیه مهدانی ثابت می کند که دیروز 
حجت است زیرا مالک ثقه شهادت عدل واحد نیز 

بودن است یعنی بنای عقال بر حصول اطمینان است و 
لذا اگر بنا اطمینان جانشنی علم است در نظر مردم 

اء کنند باشد مردم در زندگی خودشان به علم اکتف
ام زندگی اجتماعی نظ پسزندگیشان خمتل خواهد شد 

هر به مردم بر وثوق و اطمینان پایه گذاری شده و 
عمل خواهند کرد خربی که از آن اطمینان حاصل کنند 

در مورد شاهد بنابراین فقیه مهدانی کالم صاحب عروه 
 را رد می کند.عدل واحد 

مطلبی که در عروه نیست ولی برخی از فقهاء یک 
است یعنی  "صیاح ديوک"مطرح کرده اند مسئله 

                                                           

 ، ط مجاعة املدرسنی.272، ص2العروة الوثقی، سید حممد کاظم یزدی، ج 1

اخبار ددی نیز دارد، خواندن خروس که روایات متع
از ابواب مواقیت  41مربوط به این مسئله در باب 

التعويل في : "و عنوان باب این است الصالة ذکر شده
 ".دخول الوقت على صیاح الديك لعذر وكراهة سبه

شیخ طوسی از )محمد بن الحسن بإسناده﴿: اولخرب 
است و این خرب را از کتاب حممد بن حییی   42طبقه 
عن محمد بن  (و اسناد شیخ به او صحیح است گرفته
شیخ اصحابنا فی زمانه ثقة )ابو جعفر عطار قمی يحیى

عن محمد بن  ،(است 8و از طبقه  عنی کثری احلدیث
بسیار خوب است جلیل من  بی اخلطابأ)الحسین

 ،است( 7اصحابنا ثقة عنی حسن التصانیف و از طبقه 
)خوب و مورد وثوق است ولی عن عثمان بن عیسى
ه خیلی )بن مهران کعن سماعة ،واقفی املذهب است(

شیخ خوب است و جناشی در مورد او گفته ثقة ثقة و 
م مفید در ارشاد فرموده او از خواص اصحاب امام کاظ

، البته شیخ می باشد 5علیه السالم است و از طبقه 
مفید عده ای را به عنوان خواص اصحاب اهل بیت 

من مجله شاگردان امام صادق علیهم السالم ذکر کرده 
اشکال کرده و  ایشانمنتهی آقای خوئی به علیه السالم 

اینطور گفته و شیخ طوسی نیز کالم  فرموده شیخ مفید
او را قبول کرده منتهی وقتی به سراغ رجال شیخ طوسی 

هزار  1شاگردان امام صادق علیه السالم رفتم دیدم که 
لذا منی توانیم   نفر هستند 033نفر نیستند بلکه حدودا 

کالم شیخ مفید که فرموده شاگردان امام صادق علیه 
تند را قبول کنیم سو مهگی موثق ه هزار نفرند 1سالم ال

لیل بر بودن دعلیه السالم و بعالوه شاگرد امام صادق 
وثاقت نیست زیرا مثال ابوحنیفه نیز جزء شاگردان 

هزار نفر را پیدا نکردمی و  1بنابراین اوال ما  حضرت بوده
ل بر وثاقت ثانیا صرف شاگرد امام صادق بودن دلی
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الصالة باللیل والنهار إذا لم تر  قال: سألته عن (نیست
الشمس وال القمر، فقال: تعرف هذه الطیور التي عندكم 
 بالعراق يقال لها: الديكة؟ قال: نعم، قال: إذا ارتفعت

 .2﴾.تجاوبت فقد زالت الشمس، أو قال: فصله أصواتها و
ن محمد بن علي بن الحسین بإسناده عن الحسی﴿دوم: خرب 

 )موثق است و اسناد شیخ به او صحیح است(بن المختار
: إني مؤذن فإذا كان يوم غیم علیه السالم قال: قلت للصادق

لم أعرف الوقت، فقال: إذا صاح الديك ثالثة أصوات والء 
 .3﴾.دخل وقت الصالة فقد زالت الشمس و

وبإسناده عن شعیب بن واقد، عن الحسین بن ﴿ :سومخرب 
زيد، عن الصادق جعفر ابن محمد، عن آبائه علیهم السالم 
في حديث المناهي قال: نهى رسول اهلل صلى اهلل علیه وآله 

 .4﴾.عن سب الديك، وقال: إنه يوقظ للصالة
: علیه السالم قال الصدوق: وقال الصادق﴿چهارم: خرب 

تعلموا من الديك خمس خصال: محافظته على أوقات 
 .5﴾.لصالة، والغیرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقةا

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن ﴿پنجم: خرب 
 ،)توثیق نشده(أبیه، عن ابن أبي عمیر، عن أبي عبد اهلل الفراء

قال: قال له رجل من أصحابنا:  لیه السالمععن أبي عبد اهلل 
ربما اشتبه الوقت علینا في يوم الغیم، فقال: تعرف هذه 

م بالعراق يقال لها: الديكة؟ فقلت: الطیور التي تكون عندك
نعم، فقال: إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت 

 .6﴾الشمس، أو قال: فصله
مطلب در اینجا قابل ذکر است؛ اول اینکه کتابی دارمی چند 
که کتاب بسیار خوبی است هر چند   ات احلیوان"یح"بنام 

                                                           

، 41، ابواب مواقیت الصالة، باب 421، ص0الشیعة، شیخ حرعاملی، جوسائل  2
 ، ط االسالمیة.4حدیث 

، 41، ابواب مواقیت الصالة، باب 421، ص0الشیعة، شیخ حرعاملی، جوسائل  3
  ، ط االسالمیة.2حدیث 

، 41، ابواب مواقیت الصالة، باب 425، ص0الشیعة، شیخ حرعاملی، جوسائل  4
  ، ط االسالمیة.0حدیث 

، 41، ابواب مواقیت الصالة، باب 425، ص0الشیعة، شیخ حرعاملی، جوسائل  5
  ، ط االسالمیة.1حدیث 

، 41، ابواب مواقیت الصالة، باب 425، ص0الشیعة، شیخ حرعاملی، جوسائل  6
  ، ط االسالمیة.5حدیث 

مولف کتاب از عامه است ولی اطالعات وسیعی دارد و در این  
خمتلفی در می کند و از جهات  کتاب حیوانات خمتلف را ذکر 

خروس را ذکر کرده حیوانات د و از مجله مورد آهنا حبث می کن
و یکی از مسائلی که در مورد خروس گفته مهنی یادآوری اوقات 

 صالة می باشد.
خربی نقل شده که  دیک"در ماده "البحار  سفینةدر اینکه دوم 

چون در آن زمان ساعت نبوده اصحاب وقتی مسافرت می  
کردند با خودشان خروس می بردند و با آن اوقات صالة را می 

و من نیز خودم قدمی االیام در بعضی از روستاها دیدم   یدندفهم
بانگ خروس خیلی موثر بود چون که در ماه مبارک رمضان 
ا برای سحری خوردن بیدار می کرد و خواندن اول خروس مردم ر 

اعالم می کرد که اذان صبح نزدیک است و با با خواندن دوم 
اندن سوم اعالم می کرد که اذان صبح شده و این عنایت خو 

و  ریده شدهخداوند به خروس است که به این صورت آف
خطبه های خمتلفی حضرت امری علیه السالم نیز در هنج البالغه 

در مورد حیوانات و عجائب خلقت آهنا و مأموریت خداوند به 
 آهنا بیان فرموده.

از   و کالم صاحب عروه ذکر شدهورد در  مچند ا و امخب 
کالم فقیه مهدانی استنباط می شود که در اینها ترتیب وجود 

بعد شهادت عدل واحد و در دارد یعنی اول شهادت عدلنی 
به بانک  در پایان اذان نیز مهینطور ترتیب وجود دارد تا اینکه

این ترتیب منتهی مرحوم نراقی در مستند الشیعة  خروس می رسد
می فرماید هر کدام از اینها در جای خودش     را قبول ندارد و 

 می باشد.  حجت
 حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی... .بقیه 

 
 والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل

 علی محمد و آله الطاهرين


