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 مواقیت الصالةتشخیص اوقات/موضوع: 

در حبث فعلی و مسائل بعدی دو چیز حمور و اساس 
است و اختالفاتی بنی حمشنی و شراح در مهنی حبث 

موارد وجود دارد؛ اول اینکه آیا وقت خمتص دارمی مثال از 
 به ظهر صااختصندازه چهار رکعت فقط اذان ظهر به ا

تا ظهر دارد یا اینکه وقت خمتص ندارمی بلکه از اذان 
مغرب متام وقت مشرتک بنی ظهر و عصر می باشد؟ 

با دالئلی قائل به وقت عده ای  قبال عرض کردمی که
استثناء در روایت "إال أن هذه قبل  صاصی شدند وتخا

هذه" را استثناء متصل گرفتند و اینطور تفسری کردند که 
عده ای دیگر نیز قائل  "إال وقت هذه قبل وقت هذه" و

استثناء در "إال أن هذه قبل و  به وقت مشرتک شدند
این را  استثناء منقطع به معنای لکن گرفتند و را هذه"

در واقع یک حکم دانستند یعنی باید ظهر را قبل از 
عصر خبواند ولی اگر غفلت و نسیانی شد ال تعاد آن را 
درست می کند بنابراین بنی قائلنی به وقت خمتص و 
قائلنی به وقت مشرتک در اینجا اختالف نظر وجود 

 دارد.
حبث دوم اینکه تأخر عصر از ظهر الزم است ولی تقدم 

عصر الزم نیست لذا اگر کسی ظهر را خواند و  ظهر بر
عصر را خنواند ظهرش درست است ولی اگر کسی 
عصر را خواند درحالی که ظهر را خنوانده عصرش هم 
درست نیست چون تأخر عصر از ظهر واجب و الزم 
است بر خالف صاحب عروه که دیروز خواندمی تقدم 

 ظهر بر عصر را واجب می داند.

یعنی در التنقیح در مورد حبث دیروز آیت اهلل خوئی 
به این  اشکالی دارداز مسائل اوقات عروه  8مسئله 

و عندي فیما ذكروه إشكال، بل »بیان که: 
العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها و  في األظهر

علیه  التذكر بعد الفراغ لقوله كان احتسابها ظهرا ان
الصحیح النص في "أربع مكان أربع هيإنما "السالم:

ركعات بقصد  بأربع لكن األحوط اإلتیانو  
الذمة من دون تعیین انها ظهر أو عصر و  في ما
الصورتین  في األثناء عدل، من غیر فرق في كان ان

 .1«.الوقت المشترك أو المختص في بین كونه
ذکر شده را دیروز صحیح که در کالم ایشان نص 

از ابواب مواقیت  36و گفتیم که در باب خواندمی 
در این باب که ه البتو  ذکر شده وسائل الشیعه الصالة

، عنوان باب زیادی بیان شده روایات مفصل هم هست
باب وجوب الترتیب بین الفرائض أداء ":بوداین 

وقضاء ووجوب العدول بالنیة إلى السابقة إذا ذكرها 
 ."في أثناء الصالة أداء وقضاء جماعة ومنفردا

صل است و احکام فبسیار م 36از این باب  خرب اول
خمتلفی در آن ذکر شده، دیروز سندش را خواندمی و  

استشهاد ما گفتیم که صحیح السند است و اما حمل 
وقال: إذا نسیت الظهر ﴿ این خبش از خرب می باشد:

ي الصالة أو بعد حتى صلیت العصر فذكرتها وأنت ف
 ولى ثم صل العصر، فإنما هي أربعفراغك فانوها الا 

  .2﴾.مكان أربع
اهلل خوئی با اتکاء به این حدیث فرموده آن مناز آیت 

عصری که خواندی ظهر تلقی کن و دیگر فرقی بنی 
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که خمصوص ظهر است اینکه آن عصر را در اول وقت  
 خوانده اینده ای یا در وقت مشرتک جبای ظهر خوا

زیرا ایشان قائل به وقت خمتص نیست بر نگذاشته 
خالف امام و آقای بروجردی و دیگران که قائل به 

ر فرض مذکور باطل می از را دو من وقت خمتص هستند
 دانند.

وقت این حدیث  در الحظه می فرمائیدکه ممهانطور  
مشرتک ذکر نشده لذا آهنائی که قائلند در  خمتص یا

وقت خمصوص خوانده شود باطل است این حدیث را 
هلل خوئی این آیت امحل می کنند بر وقت مشرتک ولی 

منتهی چون ما ادله زیادی دال بر گرفته حدیث را اعم  
ثبوت وقت خمتص دارمی ما نیز ناچارمی این حدیث را 

که در این صورت اولی را   محل بر وقت مشرتک کنیم
 لو اینکه به نیت عصر خواندمی وظهر قرار می دهیم و 

 .متامش کردمی و بعد مناز عصر را می خوانیم
مطالب زیادی دارد مفصل است و که خواندمی خربی  

وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصل ﴿من مجله اینکه: 
العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها 
فصل العصر ثم صل المغرب، فإن كنت قد صلیت 

صر وإن كنت قد صلیت من المغرب فقم فصل الع
المغرب ركعتین ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم 

  فأتمها ركعتین ثم تسلم ثم تصلي المغرب.
فإن كنت قد صلیت العشاء اآلخرة و نسیت المغرب 
فقم فصل المغرب، وإن كنت ذكرتها وقد صلیت من 
العشاء اآلخرة ركعتین أو قمت في الثالثة فانوها 

  .3﴾ .قم فصل العشاء اآلخرة المغرب ثم سلم ثم
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دو چیز حمور است؛ اول مهینکه در وقت خمتص خالصه 
تأخر عصر از وجوب بوده یا در وقت مشرتک و دوم 

 .باطل است عصرکه اگر اینطور نباشد ظهر  
وعن الحسین بن محمد ﴿:خرب بعدی اینطور گفته شدهدر 

األشعري عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان ابن 
سألت أبا عبد  :لاهلل قاعثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد 

عن رجل نسي صالة حتى دخل وقت صالة علیه السالم اهلل 
أخرى، فقال: إذا نسي الصالة أو نام عنها صلى حین 

وإن ذكرها يذكرها، فإذا ذكرها وهو في صالة بدأ بالتي نسي، 
مع إمام في صالة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم 
صلى العتمة بعدها، وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها 
ركعتین ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صالته 
للمغرب ثالث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك. ورواه 

   .4﴾.الشیخ بإسناده عن الحسین بن محمد مثله
مد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمیر، مح﴿ بعدی:خرب 

 علیه السالملحلبي قال: سألت أبا عبد اهلل عن حماد، عن ا
عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن 
صلى األولى، قال فلیجعلها األولى التي فاتته ويستأنف 

 .5﴾.العصر وقد قضى القوم صالتهم
اوال وقت خمتص و در این روایات فقهاء ما خالصه 

مشرتک را در نظر گرفته اند و ثانیا وجوب تأخر عصر 
این و بعدا خواهیم خواند که در متام عدول ها  از ظهر

ب رکن و اصل عصر از ظهر و تأخر عشاء از مغر  تأخر
   می باشد و اگر این تأخر نباشد مناز باطل است.

 إن شاء اهلل تعالی... . حبث مباند برای روز شنبهبقیه 
 والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل

 علی محمد و آله الطاهرين 
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