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 مواقیت الصالةتشخیص اوقات/موضوع: 

کردمی در مسائل فقهی گاهی تفریع فروع بر اصول عرض  
و گاهی ارجاع فروع بر اصول دارمی، در صورت اول 

لسالم آنچه که از قران و اخبار اهل بیت علیهم ا
و معارف فقهی احکام و اصول ن فهمیده امی به عنوا

و  آهنا متفرع می کنیم بیان می کنیم و بعد فروعی را بر
     در صورت دوم بر عکس ابتدا فروعی را در نظر 
می گریمی و بعد آهنا را با اصل متناسب خودش تطبیق 

را بداند و  می دهیم خالصه فقیه باید هر دوی اینها
 ختصص داشته باشد.

دارمی و  شرط وجوب  در فقه اهیگدیگر اینکه  مطلب 
گاهی شرط واجب دارمی، شرط وجوب با شارع مقدس 

ط وجوب است مثال شارع استطاعت را به عنوان شر 
وجوب نوبت به  برای حج ذکر کرده و اما بعد از حتقق

یعنی ما باید که مربوط به ماست شرط واجب می رسد  
و  هببینیم مثال برای حج چه اصول و فروعی ذکر شد

 رعو یا مثال شا را به چه صورتی باید اجنام بدهیمحج 
و مقدس امر به معروف و هنی از منکر را واجب کرده 

رسیده که سه به شرط واجب  اما بعد از وجوب نوبت
رای آن ذکر شده؛ اول اینکه آمر و ناهی باید شرط ب

دوم شرط تاثری است عامل به مأمور به و منهی عنه باشد 
اینکه و سوم  یعنی باید علم یا ظن به تاثری داشته باشد

، البته صاحب ی برای فرد یا جامعه نداشته باشدضرر 
جواهر اینها را شرط وجوب دانسته ولی امام رضوان اهلل 

 دالک اینها را شرط واجب می داننعلیه و صاحب مس

اینها را شرط بر خالف صاحب جواهر و بنده نیز 
 واجب می دامن نه شرط وجوب.

از مسائل مربوط  4صاحب عروه در مسئله اما  وخب 
إذا لم يتمكن من »به اوقات صالة اینطور فرموده: 

تحصیل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غیم 
من عمى أو حبس أو نحو  أو غبار أو لمانع في نفسه

لكن األحوط التأخیر حتى  نذلك فال يبعد كفاية الظ
 .1«بل ال يترك هذا االحتیاط يحصل الیقین،

گفتیم  مسئله نیز مربوط به شرط وجوب می باشد،  این 
علمی تفصیلی، امتثال که امتثال مراتبی دارد؛ اول 

امتثال ظنی و در آخر امتثال علمی امجالی، امتثال 
ء استثنااز موارد عدم جواز به ظن و اینجا نیز ، ومهی
متثال ظنی  یعنی امتثال علمی الزم نیست بلکه ا شده

 کافی است.
 : الثالثة » : در شرایع فرمودهحلی حمقق 

التعويل  له بالوقت لم يجز العلم إلى طريق له كان إذا
اجتهد فإن غلب على ظنه  العلم فإن فقد. على الظن

 .2«.دخول الوقت صلى
وال  - الدخول ظن فإن»در قواعد فرموده: عالمه 

 .3«صلى -طريق إلى العلم 
مسئله ای که از عروه خواندمی آیت اهلل خوئی حاشیه در 

األظهر أن جواز االكتفاء بالظن "ای دارد و فرموده: 
يختص بالموانع النوعیة، وال بأس بترك االحتیاط 

 ."بالتأخیر في مواردها
را باید خبوانیم تا واما اخبار مربوط به این حبث خب 

از ابواب مواقیت الصالة  4در باب مطلب روشن شود، 
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أنه إذا زالت "عنوان باب این است:  ،ذکر شدهخربی 
الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتد إلى 
غروب الشمس، وتختص الظهر من أوله بمقدار 

و خرب این است :  "أدائها وكذا العصر من آخره
یر، عن ، عن عبد اهلل بن جبلة، عن ابن بكوعنه﴿

قال: قلت له: إني  علیه السالمأبیه، عن أبي عبد اهلل 
فانجلت فوجدتني صلیت  غیم يوم في صلیت الظهر

حین زال النهار، قال: فقال: ال تعد وال تعد. ورواه 
آخر السرائر( نقال من كتاب عبد اهلل ) في ابن إدريس

دة يدل على بن بكیر نحوه. أقول: النهى عن اإلعا
دخول الوقت، والنهى عن العود لكونه ترك النافلة، أو 

 .4﴾.الوقت في لكونه صلى مع الشك
در هتذیب باسناده عن حسن بن حممد خ شیعنه یعنی و 

 3و از طبقه فی املذهب بن مساعة که فقیٌه ثقٌة ولی واق
بن جبله نیز واقفی املذهب است ولی ثقه عبداهلل است، 

 بد اهلل بن بکری فطحیاست، ع 6می باشد و از طبقه 
 عن أبیه یعنی بکری که خوب است. املذهب است

ابواب قبله ذکرشده خرب این  از 6بعدی در باب خرب 
وعنه، عن محمد بن الحسین، عن عثمان بن ﴿ :است

عیسى، عن سماعة قال: سألته عن الصالة باللیل 
والنهار إذا لم ير الشمس وال القمر وال النجوم، قال: 

بن الحسن اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك. محمد 
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ومثل الذي قبله. 
وبإسناده عن الحسین بن سعید، عن الحسن، عن 
زرعة، عن سماعة مثله. وبإسناده، عن محمد بن 

 .5﴾يحیى مثله
                                                           

، 4اب مواقیت الصالة، باب ، ابو 94ص، 5ج الشیعة، شیخ حر عاملی، وسائل  4
 ، ط االسالمیة.16حدیث 

، 2، حدیث 6، باب قبلهاب ، ابو 225ص، 5ج الشیعة، شیخ حر عاملی، وسائل  5 5
  ط االسالمیة.

حممد بن یعقوب عن حممد بن حییی ابو عنه یعنی و 
حممد بن حسنی بن ابی اخلطاب  جعفر عطار قمی عن 

عثمان بن عیسی که کان  که مهگی خوب هستند عن
 .ولی ثقه می باشد عن مساعةشیخ الواقفة و وجها 

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

 العالمین و صلی اهللوالحمد هلل رب 
 علی محمد و آله الطاهرين


