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 مقدمه

يكي ، دليل )بخش مستنداتدر ( ادامه آن درس  درو  ذكر شدهدر درس دوم، احكامي درباره اوقات نمازهاي يوميه
  .دگردي بيان از آن احكام

 درس جاري به ي  به عنوان مقدمهبايداي كه  نكته. يمده  ميقرار مورد بحثمستند سه حكم ديگر را اين درس، در 
 ،؛ لذا سعي شده در پاورقي انتساب بعضي مطالب به برخي از فقها، نياز به بررسي داردآن توجه شود اين است كه

  .ند، پي ببرپژوهان محترم بتوانند به صحت و سقم انتسابات تذكرات الزم ارائه شود تا دانش
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  متن درس
سمعت «: وتدل عليه صحيحة معمر بن يحيي. وأما أن وقت الظهرين يمتد الى الغروب، فهو المشهور بين أصحابنا -2

أن اإلمتداد  واختار جماعة منهم صاحب الحدائق .و غيرها» وقت العصر الى غروب الشمس: السالم يقول أبا جعفر عليه
لكل «: السالم عبداهللا عليه  بن سنان عن أبي صحيحة عبداللّهالمذكور خاص بذوى االعذار دون المختار استنادا الى مثل 

أول  «إن جملة: وفيه ».صالة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس ألحد أن يجعل آخر الوقت وقتا إال فى عذر من غير علة
 .»افضله «تدل على جواز التأخير وإال لم يكن وجه للتعبير بقوله» الوقت أفضله

وينسب الى الشيخ الصدوق وغيره اختيار عدم .  باول الوقت والعصر بĤخره، فهو المشهوروأما اختصاص الظهر -3
واستدل لألول برواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبى  .باالختصاص، غايته يجب تقديم الظهر لشرطية الترتي

صلّى المصلّى اربع ركعات، فاذا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما ي«: السالم عبداهللا عليه
مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّى المصلّى اربع ركعات، فاذا بقى مقدار 

و هى و ان كانت واضحة الداللة إال أنها ضعيفة » .ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقى وقت العصر حتى تغيب الشمس
 .»إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصالتين«: للثانى بالروايات الكثيرة الواردة بمضمونو يمكن االستدالل  .باإلرسال

 .وبعد ضعف مستند األول يتعين األخذ بالثاني

وأما أن بداية صالة المغرب هو الغروب، فأمر متفق عليه وإنما االختالف فيما يتحقق به الغروب، فالمشهور اعتبر  -4
واألخبار الدالة على القولين كثيرة وان كان الدال على الثانى أكثر حيث  .ره اكتفى باالستتارذهاب الحمرة المشرقية، وغي

وقت المغرب إذا غربت : سمعته يقول«: السالم  عليه  بن سنان عن أبى عبداللّه تبلغ عشرين او أكثر، كصحيحة عبداللّه
إذا «: السالم رواية بريد بن معاوية عن أبيجعفر عليهوما يمكن داللته على األول يتجاوز العشر، ك ».الشمس فغاب قرصها

وذكر الشيخ النائينى أن  ».غابت الحمرة من هذا الجانب، يعنى من المشرق فقد غابت الشمس من شرق األرض وغربها
 الحمرة المورد من موارد المطلق والمقيد، فإن روايات اإلستتار تدلّ بإطالقها على تحقق المغرب باإلستتار سواء انعدمت

» جائنى األمير«ام ال، بينما روايات الحمرة تحدد المغرب باإلستتار وزيادة، وهى انعدام الحمرة، فيكون المورد على وزان 
وقيل فى وجه . وبذلك يكون الترجيح مع الطائفة الثانية. هفإنه اليمتنع تقييده بما دلّ على مجيء األمير مع اتباع

  .ة للعامةترجيحها ايضا بأن االولى موافق
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  انتهاي وقت نمازهاي ظهر و عصر
  :آوريم بر اين حكم، دو دليل مي. گفتيم كه انتهاي وقت اداي نمازهاي ظهر و عصر، هنگام غروب خورشيد است

   بين علماي شيعه1شهرت. 1
د وقت اداي نماز عصر تا هنگام غروب خورشي«: السالم كه فرمودرواياتي از جمله صحيحه امام باقر عليه. 2

  .»2است
.  ديگري دارندمثل شيخ يوسف بحراني، نظربسياري از علماي شيعه، حكم مذكور را قبول دارند؛ اما برخي از فقها 

بين شخص مختار و شخص معتقد است كه » الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة«عالمه بحراني در كتاب 
تواند   مضطر ميشخص ولي ؛ اول وقت بخواندشخصي كه مختار است بايد نمازش را در. 3مضطر فرق است

صاحب حدائق، مدعي است كه اين حكم را از روايت صحيحي . 4نمازش را تا حين غروب به تاخير اندازد
لكل صالة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس ألحد أن يجعل «: السالم فرمود صادق عليهبرداشت كرده است كه امام 
  6.»5ن غير علةآخر الوقت وقتا إال فى عذر م

                                                            
 فهي: الروايتية الشهرة أما. الفتوائية الشهرة و العملية، الشهرة و الروايتية، الشهرة: ثالثة أقسام على الشهرة«: رمايدفمرحوم نائيني درباره شهرت مي 1

 ارةعب فهي: العملية الشهرة أما و... األربع الجوامع قبل الكتب و األصول في تكررها و نقلها بكثرة الحديث أرباب و الرّواة بين الرواية اشتهار عن عبارة
 من الشهرة كانت إذا لصحتها كاسرة و الرواية لضعف جابرة تكون التي هي الشهرة هذه و الفتوى، مقام في إليها االستناد و بالرواية العمل اشتهار عن

 خالفت إذا خصوصا ن،المتأخري من كانت إذا العملية بالشهرة عبرة ال و. ضعفها و الرواية بصحة لمعرفتهم الحضور، عهد من القريبين األصحاب قدماء
 مقام في إليها يستندوا لم لكن و الرّواة بين مشهورة الرواية تكون ربما إذ وجه، من العموم العملية الشهرة و الروايتية الشهرة بين النسبة و القدماء، شهرة
  . يتوافقان قد و األمر، ينعكس ربما و العمل،

 خالف على رواية كانت أو رواية، المسألة في تكن لم سواء رواية، إلى استناد بال مسألة في الفتوى اراشته مجرد عن عبارة فهي: الفتوائية الشهرة أما و
 و الرواية، إلى باالستناد يكون إنّما الجبر إذ الرواية، لضعف جابرة تكون ال الفتوائية، الشهرة هذه و إليها، استناد عن يكن لم لكن و وفقها على أو الفتوى،

 يتحقق إنّما الكسر ألنّ القدماء، من الشهرة كانت إذا الرواية لصحة كاسرة تكون لكن و إليها، استناد بال الرواية لمضمون الفتوى طابقةم لمجرد أثر ال
  )154ص ؛3ج ؛للنائيني  األصول فوائد (».بالرواية العمل عدم و باإلعراض

» 378ص ،6  ،األصول في تحريرات« شهيد سيد مصطفي خميني را در و نظر» 100ص ؛2ج ؛التقريرات أجود«توانيد نظر مرحوم خويي را در مي
 .ببينيد

 .متن كامل اين روايت را در بخش تطبيق ببينيد 2
  :فرمايد مي» المبسوط في الفقه اإلمامية« در اهللا رحمهشيخ طوسي  3
  .آلخر وقت من له عذر أو به ضرورةفأول الوقت وقت من ال عذر له و ال ضرورة تمنعه و الوقت ا. أول و آخر: لكل صالة وقتان«

الكافر إذا أسلم، و الصبي إذا بلغ، و : و الضرورات خمسة؛ السفر و المطر و المرض و أشغال تضربه تركها في باب الدين و الدنيا: و األعذار أربعة أقسام
 )فصل في ذكر المواقيت؛ كتاب الصالة؛ المبسوط في الفقه اإلمامية(» .الحائض إذا طهرت و المجنون إذا أفاق، و كذلك المغمى عليه

 .؛ كتاب الصالة؛ المقدمة الثالثة في المواقيت؛ المسألة الثالثة أول وقت الظهر و آخره6الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج 4
 .3؛ حأفضلها و آخرها و أولها المواقيت باب؛ الصالة كتابالكافي؛  5
» الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة«با مراجعه به كتاب . ن روايت براي استدالل بر مطلوبش استفاده نكرده استظاهرا مرحوم بحراني، از اي 6

 در آدرس مذكور چنين مرحوم بحرانيبخشي از فرمايش . توانيد صحت و سقم اين نسبت را بررسي كنيد ، مي123 تا 109جلد ششم صفحات 
  :است



١٠٢١٣٢٢ 

 

٤  ٣  
  ))کليه حقوق این اثر متعلق به مرکز آموزش های غير حضوری حوزه های علميه خواهران می باشد(( 

                                                                                                                                                                                                     
  ]وقت الظهر و آخرهأول ) [المسألة الثالثة(«

و انما الخالف بينهم في آخر ... ال خالف بين األصحاب في ان أول وقت الظهر زوال الشمس الذي هو عبارة عن ميلها و انحرافها عن دائرة نصف النهار
إذا زالت الشمس ) رضي اهللا عنه(ى اختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر فقال السيد المرتض: قال العالمة في المختلف. وقتها و قد اختلفت فيه أقوالهم

و هو اختيار ابن الجنيد و سالر و ابن إدريس و ابن زهرة، و ... دخل وقت الظهر فإذا مضى مقدار صالة أربع ركعات اشتركت الصالتان الظهر و العصر
 ثم يشترك الوقت بعده بينه و بين العصر الى قال الشيخ في المبسوط إذا زالت الشمس دخل وقت الفريضة و يختص به مقدار ما يصلى فيه اربع ركعات

هذا وقت االختيار و اما وقت الضرورة فهما مشتركان فيه الى ان يبقى من النهار مقدار ما يصلى فيه اربع ركعات فإذا صار ... ء مثله ان يصير ظل كل شي
 االختيار اال ان األول أفضل، و افتى في الخالف بمثل ذلك و كذلك اختص بوقت العصر الى ان تغرب الشمس، و في أصحابنا من قال ان هذا ايضا وقت

  »...كذلك في الجمل، و قال في النهاية آخر وقت الظهر لمن ال عذر له إذا صارت الشمس على أربعة أقدام
هو المشهور بين ) قدس سره(و ما ذهب اليه : أقول«: دارد سپس نظر مشهور را مثل نظر شيخ طوسي دانسته و استدالل ايشان را چنين بيان مي

  المتأخرين و متأخريهم و استدلوا عليه كما ذكره العالمة في المختلف و السيد في المدارك و غيرهما بـ
دلوك الشمس ممتدا ذلك الى غسق الليل  أقم الصالة من وقت - و اهللا اعلم-و المعنى* أَقِمِ الصالةَ لِدلُوكِ الشَّمسِ إلي غَسقِ اللَّيلِ *  قوله عز و جل- 

  فتكون أوقاتها موسعة،
و . ففي ما بين الزوال الى غسق الليل اربع صلوات سماهن و بينهن و وقتهن: قال) عليه السالم( و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر - 

الغروب ليتحقق كون الوقت المذكور ظرفا للصلوات األربع بمعنى ان كل قال في المدارك و مقتضى ذلك امتداد وقت الظهرين أو العصر خاصة إلى 
  .و قال في المنتهى و كل من قال بان وقت العصر يمتد الى غروب الشمس فهو قائل بامتداد الظهر الى ما قبل ذلك. ء منها جزء من اجزائه ظرف لشي

 - ...  
 :هء مثله فيدل علي و اما انتهاء وقت الفضيلة بصيرورة ظل كل شي: الى ان قال

سألته عن وقت الظهر و العصر فقال وقت الظهر إذا زالت الشمس الى ان يذهب الظل قامة و : قال) عليه السالم(صحيحة أحمد بن عمر عن ابي الحسن 
  .وقت العصر قامة و نصف الى قامتين

  .و قامة للعصرسألته عن وقت صالة الظهر و العصر فكتب قامة للظهر : و صحيحة أحمد بن محمد قال
قال و انما حملناهما على وقت الفضيلة ألن اجراءهما على ظاهرهما اعني كون ذلك آخر الوقت مطلقا ممتنع إجماعا فال بد من حملهما اما على وقت 

عليه ( و لقوله  زاء الى الغروبالفضيلة أو االختيار و ال ريب في رجحان األول لمطابقته لظاهر القرآن و لصراحة األخبار المتقدمة في امتداد وقت االج
  .في صحيحة ابن سنان لكل صالة وقتان و أول الوقتين أفضلهما) السالم
  ».انتهى

انا قدمنا البحث : - أقول و به سبحانه الثقة إلدراك المأمول«: فرمايد مرحوم بحراني در ادامه به بيان ايراداتش بر استدالل مشهور پرداخته و چنين مي
  :في هذا المقام ان فيه نظرا من وجوه) قدس سره(زال عنه غشاوة اللبس و اإلبهام و نقول هنا أيضا في الكالم على كالمه في المقام بما أ

 ذلك وقتا في الجملة إنما البحث في تخصيص ذوي األعذار به أو  انه ال مدفع لداللة اآلية و االخبار المذكورة على االمتداد في الجملة و كون) أحدها(
وقتا للمختار كما هو المطلوب باالستدالل و انما ... لهم و لذوي االختيار و هذه األدلة كلها ال تصريح و ال ظاهرية فيها بكون االمتداد الى الغروبعمومه 

  ...تدل على كونه وقتا في الجملة و يكفي في صدقه كونه وقتا لذوي االعذار و االضطرار
لتين على التحديد بالقامة و القامتين من ان األظهر حملهما على الفضيلة دون االختيار لظاهر القرآن و صراحة قوله بعد ذكر صحيحتي االحمدين الدا... و

األخبار المتقدمة في امتداد وقت االجزاء الى الغروب، فان فيه انه ال ريب ان هاتين الصحيحتين من جملة الصحاح التي أشرنا سابقا الى داللتها على ما 
الوقت األول هو الوقت األصلي لجملة الفرائض و ان الثاني انما وقع رخصة لذوي االعذار و االضطرار و ان من أخر اليه مختارا فهو اخترناه من ان 

  ».مستحق للمؤاخذة إال ان يعفو اهللا عز و جل
در ( بر نظر خودش دانست و در ادامه طور كه در انتهاي بخش قبل ديديد، مرحوم بحراني دو روايت از روايات مورد استدالل مشهور را دال همان

  :  زيادة على الخبرين المذكورين-و منها«: فرمايد ، چند دليل ديگر بر فتوايش ارائه كرده و چنين مي)ضمن جواب از باقي استدالل مشهور
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توان نماز را حتي بدون  البته اين استدالل مرحوم بحراني مقبول نيست؛ بلكه همين روايت دال بر اين است كه مي
و افعل تفضيل هنگامي كاربرد دارد كه دو شيء » اول وقت افضل است«: فرمايد عذر هم تاخير انداخت؛ چون مي

پس طبق اين روايت، نماز در همه اين وقت، . 1داشته باشددر يك صفت مشترك باشند و يكي بر ديگري برتري 
  .خوب و مقبول است و در ابتداي وقت بهتر و نيكوتر است

  تطبيق
  .وأما أن وقت الظهرين يمتد الى الغروب، فهو المشهور بين أصحابنا -2
  :)كنيم مستند مطلب دومي كه در درس قبل بيان شد را در اينجا بررسي مي(

نمازهاي ظهر و عصر تا غروب خورشيد امتداد دارد، فتواي مشهوري بين علماي شيعه ) ادايِ (اين حكم كه وقتِ
  .است

  .و غيرها» وقت العصر الى غروب الشمس: السالم يقول سمعت أبا جعفر عليه«: وتدل عليه صحيحة معمر بن يحيي
: فرمود السالم كه مي  امام باقر عليهشنيدم از«: گويد معمر مي. و صحيحه معمر بن يحيي  بر همين مطلب داللت دارد

  .)نيز بر اين مطلب داللت دارد(و غير اين روايت » وقت نماز عصر تا هنگام غروب خورشيد است
                                                                                                                                                                                                     

إذا ال ) عليه السالم(نك بوقت؟ فقال أبو عبد اهللا ان عمر بن حنظلة أتانا ع) عليه السالم(قلت ألبي عبد اهللا :  ما رواه في الكافي عن يزيد بن خليفة قال- 
* أَقِمِ الصالةَ لِدلُوكِ الشَّمسِ إلي غَسقِ اللَّيلِ*قلت ذكر انك قلت ان أول صالة افترضها اهللا عز و جل على نبيه الظهر و هو قول اهللا تعالى . يكذب علينا

الظهر الى ان يصير الظل قامة و هو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم فإذا زالت الشمس لم يمنعك إال سبحتك ثم ال تزال في وقت 
  .تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين و ذلك المساء؟ قال صدق

-...«  
ا الوقت على وقت الفضيلة فقد و اما ما ذكره هنا من حمل هذ«: نويسد بعد از آن، بر انتهاي كالمي كه از مدارك نقل كرد، اشكالي را وارد نموده و مي

 وقت المختار و ال داللة في اآلية عليه  عرفت انه مجرد دعوى ال دليل عليها و استنادهم الى اآلية و االخبار قد عرفت ما فيه إذ محل البحث في المسألة
قت في الجملة و اما كونه وقتا للمختار كما هو المدعى فال ء من تلك االخبار، و بالجملة فإنا ال نمنع داللة اآلية و هذه االخبار على انه و و ال في شي

فإن قضية الجمع بينها و بين ما قدمناه من األخبار الدالة على كون الوقت الثاني انما هو لذوي االعذار و انه بالنسبة إلى غيرهم تضييع و انه موجب 
 ما ذكرناه، و اما على ما ذهبوا إليه فإنه ال مناص لهم عن طرح تلك االخبار مع لوقوف عمله عن القبول و بقائه تحت المشيئة هو حمل هذه األخبار على
  ».ما هي عليه من االستفاضة و الكثرة و الصحة في كثير منها و الصراحة

  :فرمايد سپس چند روايت آورده و آنگاه مي
ه مما هو صريح الداللة واضح المقالة في ان التأخير عن الوقت األول تضييع انظر أيدك اهللا تعالى بعين االعتبار في هذه االخبار و أمثالها مما قدمنا: أقول«

و ان التأخير عنه تضييع للصالة غير مستحق للقبول بل مستحق للعقاب و ... و ان المراد بالوقت في جميع هذه االخبار السابقة و الالحقة هو الوقت األول
إال ان يعفو اهللا بكرمه، و كيف يالئم هذا كله القول بأنه وقت شرعي للمختار يجوز له التأخير إليه في الحشر مع قارون و هامان و انه ال تناله الشفاعة 

  حال االختيار؟
المقدمة الثالثة في المواقيت؛ المقصد األول في مواقيت الفرائض الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ كتاب الصالة؛ الباب األول في المقدمات؛  (»...
 )لخمس؛ المسألة الثالثة أول وقت الظهر و آخرها
الصفة الدالة علي المشاركة و الزيادة ... اسم التفضيل«: گويد چنين مي» قطر الندي و بل الصدي«ابن هشام مصري، نحوي معروف، در كتاب  1

ما دلّ علي موصوف بزيادة علي غيره و هو أفعل للمذكر و . ..اسم التفصيل«: فرمايد چنين مي» الفوائد الصمدية«مرحوم شيخ بهايي نيز در  . »...كأَكْرَم
 .»...فُعلي للمؤنث
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أن اإلمتداد المذكور خاص بذوى االعذار دون المختار استنادا الى مثل صحيحة  واختار جماعة منهم صاحب الحدائق
لكل صالة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس ألحد أن يجعل آخر الوقت «: السالم عليهعبداهللا   بن سنان عن أبي عبداللّه

  ».1وقتا إال فى عذر من غير علة
امتداد وقت تا غروب،  :اند كه ، اين فتوا را انتخاب كردهمثل صاحب حدائق) از فقها(جماعتي ) ،در مقابل مشهور(

كنند به رواياتي مثل صحيحه عبداهللا بن  نيز مستند مياين حكم خود را .  است نه شخص مختارمخصوص معذورين
كسي . هر نمازي داراي دو وقت است و ابتداي وقت، افضل اوقات است«: السالم كه فرمود سنان از امام صادق عليه

  .» معذور باشد واقعاحق ندارد انتهاي وقت را وقت اداي نمازش قرار دهد مگر آنكه
 .»افضله «تدل على جواز التأخير وإال لم يكن وجه للتعبير بقوله» أول الوقت أفضله «إن جملة: وفيه

 اگر ؛ چونكند بر جواز تاخير داللت مي» اول الوقت أفضله«عبارت ): و آن اينكه(اشكالي در اين استدالل هست 
  .وجهي نداشت» افضليت اول وقت«به  تعبير ،بود تاخير جايز نمي

  وقت اختصاصي نماز ظهر و نماز عصر
  : بيان كنيمرا» وقت اختصاصي«از شروع بحث بهتر است كه يكي از ثمرات حكم به قبل 

؛ چنانچه كسي نماز اگر ابتداي وقت را مختص به اداي نماز ظهر و انتهاي وقت را مخصوص اداي نماز عصر بدانيم
شغول نماز عصر قدر تاخير بياندازد كه وارد زمان مختص عصر شويم، اين شخص بايد در اين زمان م ظهرش را آن

از  يعني . ترتيب بين دو نماز رعايت نشده است صورت، در اين كهشود و نماز ظهرش را در خارج وقت بجا آورد
  .كنيم كه يكي از شرايط نماز است صرف نظر مي» ترتيب«

بجا  بايد آن شخص نماز ظهرش را بخواند و نماز عصر را در خارج وقت ،ل به وقت اختصاصي نباشيمئ اگر قاولي
  .آورد و ترتيب را رعايت نمايد

  آيا نماز ظهر و نماز عصر، داراي وقت اختصاصي هستند يا نه؟
  :دو قول داريم

  .ل به وقت اختصاصي هستندئمشهور فقها قا. 1
  .2اند اهللا نسبت داده شده كه منكر وقت اختصاصي بوده به برخي از علما از جمله شيخ صدوق رحمه. 2

                                                            
در روايت، » من غير علة«مراد از  .) العرب لسان (األَول شُغْله عن منَعه ثانياً شُغْالً صارت العِلَّة تلك كأَنَّ حاجته، عن صاحبه يشْغَل الحدث: العلّة و 1

اي كه  اين بيان با ترجمه.  به خاطر اشتغال به امور ثانوي نباشد بلكه واقعا از انجام هر كاري حتي نماز معذور باشدشايد اين باشد كه تاخير نماز
 .اند مطابق است استاد محترم در فايل صوتي آورده

 اين كتاب را فتواي ايشان به حساب توان مفاد روايات مطالبي را بيان كرده كه به استناد آن، مي» من اليحضره الفقيه« شيخ صدوق در مقدمه كتاب 2
 إيالق قصبة من بلخ بأرض منها القدر حصلني و الغربة بالد إلى القضاء ساقني لما فإنه بعد أما«: شيخ صدوق در مقدمه چنين فرموده است. آورد
 بن محمد بن جعفر بن موسى بن إسحاق بن الحسين بن الحسن بن إسحاق بن الحسن بن محمد هو و بنعمة المعروف اهللا عبد أبو الدين الشريف وردها
 موفيا األحكام و الشرائع و الحرام و الحالل و الفقه في كتابا له أصنف أن سألني و... سروري بمجالسته فدام )ع( طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي
 بحذف الكتاب هذا له صنفت و ...أخذه به و معتمده هعلي و مرجعه إليه ليكون الفقيه يحضره ال من بكتاب أترجمه و معناه في صنفت ما جميع على
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  .ريه رواياتي داريممطابق هر دو نظ
  :روايتي بر قول اول

از زوال خورشيد تا : داللت دارد بر اينكهالسالم نقل كرده كه  داود بن فرقد يك روايت مرسل را از امام صادق عليه
وقت اختصاصي ظهر است و از آن پس وقت مشترك بين ظهر و عصر بوده و  زمان الزم براي اداي چهار ركعت،

  .1باشد  تا غروب نيز وقت مختص به عصر ميبه اندازه چهار ركعت
قابله تواند با روايات دسته دوم م با اينكه داللت اين روايت بر مطلب، واضح است ولي روايت مرسلي است كه نمي

  .كند
  :روايتي بر قول دوم

» يدشروع وقت هر دو نماز با زوال خورش«توان مطرح كرد كه مضمونشان  براي قول دوم روايات زيادي را مي
  .است

  .2 دوم را بپذيريم قولضعف سندي روايت اول، بايدبا توجه به 
  تطبيق

                                                                                                                                                                                                     
 و بصحته أحكم و به اُفتي ما إيراد إلى قصدت بل رووه ما جميع إيراد في قصد المصنفين فيه أقصد لم و فوائده كثرت إن و طرقه تكثر لئال األسانيد
  »...المرجع إليها و المعول عليها مشهورة كتب من مستخرج يهف ما جميع و قدرته تعالت و ذكره تقدس ربي بين و بيني فيما حجة أنه فيه أعتقد

  :توان مفاد روايت زير را فتواي شيخ صدوق دانست با توجه به مطلب فوق، مي
 مامنه وقت في أنت ثم هذه؛ قبل هذه أن إال جميعا، العصر و الظهر وقت دخل الشمس زالت إذا :فقال العصر؛ و الظهر وقت عن زرارة بن عبيد سأله و«

 ) 647من اليحضره الفقيه؛ أبواب الصالة و حدودها؛ باب المواقيت؛ ح. (» الشمس تغيب حتى جميعا

است، البته تقديم نماز ظهر بر نماز عصر الزم است؛ ولي اين » وقت نمازهاي ظهر و عصر«اين روايت داللت دارد بر اينكه از زوال تا غروب، 
 .ربطي به ثبوت وقت اختصاصي ندارد

 .كنيم كامل روايت را در بخش تطبيق بيان ميمتن  1
ايشان احتمال . كند مصنف محترم در درس چهارم روايتي را با سند مشابه، دال بر ثبوت وقت اختصاصي براي نمازهاي مغرب و عشاء بيان مي 2

 نمازهاي مغرب و عشاء استفاده اين كه شهرت فتوايي، جابر ضعف سند باشد را مطرح كرده و از آن روايت براي اثبات وقت اختصاصي در
ها است و كسي كه قايل  ترين شهرت يابيد كه شهرت فتوايي در باب جبران ضعف سند از ضعيف با رجوع به حواشي درس چهارم در مي. كند مي

 اينجا يا شهرت عملي است با توجه به اين مطلب، شهرت ادعايي مصنف در. به انجبار با شهرت فتوايي باشد بايد انجباربا شهرت عملي را بپذيرد
 .و يا فتوايي كه در هر دو صورت بايد انجبار ضعف سند را بپذيرد تا با مدعاي ايشان در درس چهارم مطابق باشد

 درباره وقت اختصاصي
  :نمازهاي ظهر و عصر

. هر يك داراي وقت اختصاصي هستند:مشهور

 .ا وقت اختصاصي ندارند اين نمازه:شيخ صدوق و برخي ديگر
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ينسب الى الشيخ الصدوق وغيره اختيار عدم  و  والعصر بĤخره، فهو المشهوروأما اختصاص الظهر باول الوقت -3
  .باالختصاص، غايته يجب تقديم الظهر لشرطية الترتي

است و به شيخ صدوق ) بين علما(نماز عصر به آخر وقت، مشهور ) اختصاصِ(نماز ظهر به اول وقت و اختصاص 
) البته غير مشهور معتقدند كه (عدم وجود وقت اختصاصي) اند قول به كرده(اختيار ) كه(و سايرين نسبت داده شده 
بر نماز (نماز ظهر را ) در ابتداي وقت، نماز ظهر را خواند و( بخاطر رعايت ترتيب، بايد نهايت مطلب اين است كه

  .مقدم نمود) عصر
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت «: السالم واستدل لألول برواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبى عبداهللا عليه

الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلّى المصلّى اربع ركعات، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من 
ى اربع ركعات، فاذا بقى مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقى وقت العصر حتى تغيب الشمس مقدار ما يصلّى المصلّ

  ».الشمس
از امام صادق ) نقل كرده كه ايشان( از برخي اصحاب )كه(بر قول اول، استدالل شده به روايت داود بن فرقد 

و اين وقت ( داخل شده است يابد وقت نماز ظهر هنگامي كه خورشيد زوال مي«: كه فرمود) نقل شده (السالم عليه
پس هنگامي كه اين ميزان . چهار ركعت نماز بخواندتا اينكه بگذرد به ميزاني كه نمازگزار ) مختص نماز ظهر است

 تا اينكه) و اين وقت مشترك امتداد دارد(نماز ظهر و نماز عصر، داخل شده است ) مشترك بين(گذشت، زمان 
) فقط(پس هنگامي كه . به مقداري كه نمازگزار چهار ركعت بخواند) آسماندر (خورشيد ) حضورِ( از باقي بماند

غروب (نماز ظهر گذشته و وقت نماز عصر باقي است تا زماني كه خورشيد ) ادايِ(همين مقدار باقي بود، وقت 
  .غايب شود) كرده و

  .و هى و ان كانت واضحة الداللة إال أنها ضعيفة باإلرسال
  .، ضعيف است)در سندش( ولي بخاطر ارسال لتش واضح استبا اينكه دالروايت اين 

  .»إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصالتين«: و يمكن االستدالل للثانى بالروايات الكثيرة الواردة بمضمون
ي كه خورشيد زوال يابد، وقت هنگام«: توان بر قول دوم به روايات زيادي استدالل كرد كه مضمونشان اين است مي

  .»ماز داخل گرديده استهر دو ن
 .وبعد ضعف مستند األول يتعين األخذ بالثاني

  .الزم است ،، پذيرش قول دوم)معلوم شد(ضعف مستند قول اول ) اينكه(بعد از 
Sco1: 21:11 

  
  ابتداي وقت نماز مغرب

هست در اين است است و تنها اختالفي كه » غروب آفتاب« اتفاق نظر دارند كه ابتداي وقت اداي نماز مغرب، علما
  شود؟ در چه زماني محقق مي» غروب«كه 
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  :مورد تحقق غروب دو نظريه وجود دارددر 
  .از بين رفتن سرخي خورشيد از سمت مشرق. 1

هنگامي كه خورشيد به سمت مغرب . دارد تا وقتي خورشيد در آسمان است هوا را روشن نگه مي: توضيح اينكه
رود كه تاثيرش  شود تا اينكه آنقدر خورشيد پايين مي ر شرق آسمان كاسته ميشود به تدريج از تاثيرش ب نزديك مي

هنگامي كه خورشيد . گويند مي» حمره مشرقيه«به اين سرخي . باشد بر مشرق در حد ايجاد يك رنگ قرمز مي
  .اداي نماز مغرب است زمان  ابتدايقدر پايين رود كه اين سرخي هم از بين برود آن
  .قرص خورشيدكفايت استتار . 2

كه قرص خورشيد در سمت مغرب ناپديد گردد، زمان اداي نماز مغرب فرا رسيده است؛ هر چند كه  يعني همين
  .باقي باشد» حمره مشرقيه«هنوز 

  
  
  
  
  

 داللت دارند بر اينكه استتار كافي احاديث يك دسته از .بر صحت هر يك از اين دو قول روايات زيادي داريم
دسته ديگر از . »وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها«: السالم كه فرمود مام صادق عليهاست؛ مثل روايت ا

اين روايت بايد عالوه بر استتار قرص خورشيد، حمره مشرقيه هم از بين برود؛ مثل احاديث دال بر اين مطلبند كه 
رض و  األفقد غابت الشمس من شرقِ) شرقيعني من الم(إذا غابت الحمرة من هذا الجانب «: السالم از امام باقر عليه

  .»غربِها
  :و دو وجه جمع براي آنها بيان شده استاين روايات در ظاهر با هم متعارضند 

ايشان معتقد است كه . داند داند و آنها را از باب مطلق و مقيد مي  اين تعارض را غير مستقر مي1مرحوم نائيني. 1
؛ چه حمره مشرقيه از بين »استتار قرص خورشيد« بر تحقق غروب به صرف مطلقند و داللت دارندروايات استتار، 

                                                            
  :آوريم هاي از آن را در ذيل مي بسيار مفصل است كه قسمت» كتاب الصالة«كالم مرحوم نائيني در  1

  ءالمقام الثاني في بيان وقت المغرب و العشا
اعلم أنّه قد اتّفق األصحاب على أنّ أول وقت صالة المغرب هو غروب الشمس، و لكن وقع الخالف في تعيين الغروب، و أنّه هل هو استتار القرص عن 

  :ينبغي تقديم أمور و منشأ االختالف في ذلك هو اختالف األخبار، و قبل ذكرها. أفق المصلّي، أو أنّه ذهاب الحمرة المشرقية و تجاوزها عن قمة الرأس
ذ ليس كلّ مطلق يوجب التوسعة، حتّى يكون المقيد إ...أنّ الجمع بين الدليلين باإلطالق و التقييد ال ينحصر فيما إذا كان المقيد من أفراد المطلق: األول

إطالق العقد يوجب : يد يوجب التوسعة، كما يقالموجبا للتضييق و خروج بعض ما لواله لكان داخال في المطلق، فإنّه رب إطالق يوجب التضييق، و التقي
  ...فإنّ هذا التقييد يوجب التوسعة...بخالف ما لو قيد هذا اإلطالق بعدم لزوم نقد البلد أو التعجيل...التعجيل أو نقد البلد

 آخر على دخول التوابع و الملحقات بما تعلّق به ، و لكن يرد دليلأنّه ربما يكون الدليل بحسب ظهوره اإلطالقي ال يعم غير شخص ما تعلّق به: الثاني
ذلك الدليل الذي لم يعم بحسب ظهوره اإلطالقي تلك التوابع و الملحقات، و حينئذ ال يعامل مع الدليلين معاملة المتعارضين بالتباين، بل يقدم ما دلّ 

لزوم از بين رفتن حمره مشرقيه

 كفايت استتار قرص خورشيد

:»غروب«دو قول در تحقق 
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ة في المطلق، لما عرفت في األمر األول من أنّه ال يعتبر في المقيد من أن على دخول التوابع و يقيد به ذلك اإلطالق، و إن لم تكن تلك التوابع داخل

  ...يكون من أفراد المطلق و داخال فيه لو ال التقييد
  ...الظاهرة في خالف ما حدده الشارع ال يعامل معها معاملة التعارض أنّ التحديدات الشرعية الواردة في بيان تحديد الموضوعات العرفية: الثالث

  ...، كاإلطالق و التقييد و النص و الظاهر، تصل النوبة حينئذ إلى المرجحات السنديةأنّه لو لم يكن بين المتعارضين جمع داللي: لرابعا
ه بما يقتضيه إذا عرفت هذه األمور فلنشرع في ذكر األخبار، و هي و إن كانت من الجانبين كثيرة إّلا أنّا نقتصر بما هو صريح أو ظاهر الداللة، ثم نعقب

أما ما دلّ على أنّ الغروب إنّما هو بذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس و ال يكفي استتار القرص فهي على : النظر الصحيح في الجمع بينها، فنقول
  :طوائف أربع

  ...ضها تقييد الذهاب بتجاوزها عن قمة الرأسما تدلّ على أنّ وقت استتار القرص و غيبوبة الشمس إنّما هو ذهاب الحمرة المشرقية، و في بع: منها
ما تدلّ على أنّ وقت المغرب إّنما هو ذهاب الحمرة المشرقية، أو ما يقرب من هذا التعبير، مثل رؤية الكوكب و أمثال ذلك، من غير بيان أنّ : و منها

  ...استتار القرص أو غيبوبة الشمس يتحقّق بذلك
  ...بين مغيب الشمس و صالة المغربما تدلّ على ثبوت الفصل : و منها
  ...ما تدلّ على األمر بالمساء بصالة المغرب، و أنّ فعلهم عليهم السالم لها عند استتار القرص، إنّما كان ألجل التقية: و منها

  ...هذا ما أردنا ذكره من األخبار الدالّة على أنّ وقت المغرب إنّما هو ذهاب الحمرة المشرقية
  :خبار الدالّة على أنّ وقت المغرب إنّما هو استتار القرص، و نقتصر أيضا على ما هو ظاهر الداللة في ذلك، و هي أيضا طوائففلنذكر اآلن األ

  ...ء آخر فيها ما دلّ على أنّ وقت المغرب إنّما هو غيبوبة الشمس أو استتار القرص، من غير ذكر شي: منها
  ...م أن يمسي بالمغرب، و أنّه كان يصلّي عليه السالم إذا غربت الشمسما دلّ على منع اإلمام عليه السال: و منها
  ...ما دلّ على فعل الصادق عليه السالم صالة المغرب عند غيبوبة الشمس، مع التصريح فيه بأنّ شعاع الشمس بعد موجود في األفق: و منها
  ...يادة تحديده بأنّه إذا نظرت إليه لم ترهما دلّ على أنّ وقت المغرب إنّما هو بغيبوبة القرص، مع ز: و منها
  ...ما دلّ على امتداد وقت المغرب من حين غيبوبة الشمس إلى أن تشتبك النجوم أو سقوط الشفق: و منها

  .هذا ما أردنا ذكره أيضا من األخبار الدالّة على أنّ وقت المغرب إنّما هو غيبوبة الشمس
بينها هو األخذ بما دلّ على اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية، فإنّ ما دلّ على خالفها من كون العبرة بغيبوبة الشمس و الذي يقتضيه النظر الصحيح في الجمع 

  .و القرص ال يقاومه من جهات
من تلك األخبار، أما الطائفة األولى الدالّة على دخول الوقت بغيبوبة الشمس و استتار القرص بقول مطلق من غير ضميمة فهي محكومة بالطائفة االولى 

  .التي حددت استتار القرص و غيبوبة الشمس بذهاب الحمرة المشرقية
و قد تقدم في األمر الثالث أنّه ال يعامل في ما ورد من التحديدات الشرعية للموضوعات العرفية معاملة المعارض، بل تكون حاكمة على الظاهر األولي 

  ...للمراد منهمن الموضوع، و مقيدة إلطالقه، و مبينة 
و أما الطائفة الثانية من هذه األخبار المشتملة على فعله عليه السالم صالة المغرب عند غيبوبة الشمس مع منعه من أن يمسي بالمغرب فبعد ما عرفت من 

عله عليه السالم إنّما كان عند غياب  فال داللة فيها على كون ف-أنّ غيبوبة الشمس قد فسرت بذهاب الحمرة بمقتضى الطائفة االولى من تلك األخبار
  ...الشمس مع عدم ذهاب الحمرة، بل مقتضى التفسير أّن فعله كان بعد ذهاب الحمرة، و ال ينافيه المنع من أن يمسي بالمغرب

ية، ألنّ في نفس الرواية داللة على أنّ فعل و أما الطائفة الثالثة الدالّة على فعل الصادق عليه السالم لها مع بقاء شعاع الشمس فال بد من حملها على التق
و يؤيد ذلك الطائفة الرابعة حيث عبر فيها باستتار الكرسي تارة و باستتار القرص أخرى، فإنّه يعلم منه أنّ ...الصالة في ذلك الوقت كان من شعار العامة

اله، فالتجأ اإلمام عليه السالم بتحديد استتار القرص بأنّه إذا نظرت إليه لم تره، اإلمام عليه السالم كان بصدد الطفرة عن الجواب حتّى أنّ السائل كرّر سؤ
  .راجعا إلى القرص بتوابعه من الحمرة، و إن كان خالف الظاهر» إليه«مع احتمال أن يكون ضمير 

بعد تحديد » اشتباك النجوم«أو » الشمس إلى سقوط الشفقوقت المغرب ما بين غروب «أما الطائفة الخامسة فال داللة فيها أيضا، ألنّ قوله عليه السالم 
  ...غيبوبة الشمس في تلك األخبار بذهاب الحمرة، ال يكون له ظهور في كون غروب الشمس غروب نفس الجرم
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از بين رفته حمره  «به اضافه» استتار«، تحقق غروب را به دسته دوم روايات. رفته باشد و چه از بين نرفته باشد
  .را مقدم كنيم) يعني رواياتِ مقيِّد(بايد طايفه دوم ؛ لذا دانندمي» مشرقيه

  .2شوند  لذا طرد شده و روايات دسته دوم مقدم مي؛1وايات دسته اول، موافق با فتواي عامه هستندگفته شده كه ر. 2
  .3يا بخاطر تقييد و يا بخاطر مخالفت با عامه: دانيم حمره مشرقيه را مقدم مينتيجه اينكه روايات دال بر ذهاب 

                                                                                                                                                                                                     
روب الشمس أو استتار القرص، إما أنّه ال معارضة بين األخبار حتّى تصل النوبة إلى المرجحات السندية، ألنّ ما دلّ على التحديد بغ: فتحصل مما ذكرنا

محكومة بما دلّ على أنّ الغيبوبة إنّما تحصل بذهاب الحمرة و هي أكثرها، و اما محمولة على التقية، الشتمالها على قرينة تدلّ على ذلك، و قد تقدم في 
  .األمر الرابع أنّ مالحظة المرجحات إنّما هو بعد الفراغ عن جريان األصول الجهتية

و أغمضنا عن ذلك كلّه و قلنا بالمعارضة فال إشكال أيضا في أنّ الترجيح على ما دلّ على اعتبار ذهاب الحمرة، ال من جهة األكثرية و األشهرية، بل و ل
 ...من جهة مخالفتها للعامة، بخالف ما دلّ على أنّ العبرة باستتار القرص، فإنّها موافقة للعامة و يجب طرحها

المغني؛ كتاب الصالة؛ باب المواقيت؛ (» ...اليستحب تأخيرها إلى أنْ يغيب الشّفقُ إذا غابت الشّمس وجبت المغرب، و«: گويد مي» المغني «ابن قدامه در 1
 )مسألة وقت المغرب

يكي از اين . اند آمدهبرخي از اين مرجحات، منصوصه هستند يعني از روايات به دست . كنيم هنگام تعارض دو روايت، مرجحاتي را لحاظ مي 2
  :بينيد  ذيل مي درعبارت شهيد سيد محمد باقر صدر را. مرجحات، مخالفت با عامه است

 صفات أو كالشهرة الرواية صفات أو كاألوثقية الراوي صفات إلى يعود لمرجح األخرى على الروايتين إحدى ترجيح على الروايات من به استدل ما
  : عديدة روايات هي و للعامة المخالفة أو يمالكر للكتاب كالمطابقة المضمون

 في عنها الحديث مع الرواية تقدمت قد و العامة بمخالفة ثانياً و الكتاب بموافقة أوالً الترجيح على دلت التي اللَّه عبد أبي بن الرحمن عبد رواية :فمنها
  . لمذكورينا المرجحين على داللتها في تامة انها ذلك خالل من اتضح و السابقة الحلقة

 إلى أو السلطان إلى فتحاكما ميراث أو دين في منازعة بينهما أصحابنا من رجلين عن السالم عليه اللَّه عبد أبا سألت: قال حنظلة بن عمر مقبولة :منها و
 منكم كان من ينظران«: قال انيصنع فكيف :قلت »الطاغوت إلى تحاكم فانما باطل أو حق في إليهم تحاكم من«: السالم عليه قال ذلك يحل أ القضاة
 فانما منه يقبل فلم بحكمنا حكم فإذا حاكماً عليكم جعلته قد فاني حكماً به فليرضوا أحكامنا عرف و حرامنا و حاللنا في نظر و حديثنا روى قد ممن
 اختلفا كالهما و حكما فيما اختلف و حقهما في اظرينالن يكونا ان فرضيا أصحابنا من رجالً اختار واحد كل كان فان :قلت »رد علينا و استخف اللَّه بحكم
 عدالن فانهما فقلت :قال .»اآلخر به يحكم ما إلى يلتفت ال و أورعهما و الحديث في أصدقهما و أفقههما و أعدلهما به حكم ما الحكم«: قال حديثكم في

 عند عليه المجمع به حكما الّذي ذلك في عنا روايتهما من كان ام إلى ينظر«: فقال قال ؛صاحبه على منهما واحد يفضل ال أصحابنا عند مرضيان
 و فيتبع رشده بين امر ثالثة األمور انما و فيه ريب ال عليه المجمع فان أصحابك عند بمشهور ليس الّذي الشاذ يترك و حكمنا من به فيؤخذ أصحابك

 وافق فما ينظر«: قال عنكم الثقات رواهما قد مشهورين عنكم الخبران كان فان قلت: الراوي قال» اللَّه إلى حكمه يرد مشكل امر و فيجتنب غيه بين امر
 وافق فان قلت :الراوي قال ان إلى »العامة وافق و السنة و الكتاب حكم حكمه خالف ما يترك و به فيؤخذ العامة خالف و السنة و الكتاب حكم حكمه

دروس في . (» الهلكات في االقتحام من خير الشبهات عند الوقوف فان إمامك تلقى حتى فأرجئه ذلك كان إذا«: قال جميعاً الخبرين) العامة أي (حكامهم
 )262؛ ص4علم األصول؛ ج

دانيم؛ يعني اصال تعارضي نيست ولي در وجه دوم، تعارض را مستقر دانسته  نكته قابل توجه اين است كه در وجه اول، تعارض را غير مستقر مي 3
  .ايم  از مرجِّحات استفاده كردهو براي رفع تعارض،

  :دانيم به عبارت ذيل دقت فرماييد براي درك اين مطلب كه در وجه اول، تعارض را منتفي مي
 مثلهما أو المقيد و المطلق و الخاص و العام مثل األظهر أو النص مع الظاهر في كما اآلخر في التصرف على قرينة أحدهما كان إذا أيضا تعارض ال و«

 كانت إن و الصور هذه في األدلة بالجملة و .اآلخر في التصرف على قرينة األظهر أو النص كون على العرف بناء إن حيث أظهر أو نصا أحدهما نكا مما
 أو المجموع ةبمالحظ بل متحيرة المحاورة أبناء تبقى بحيث اإلثبات مقام في و الداللة في تنافيها لعدم متعارضة غير أنها إال مدلوالتها بحسب متنافية

 )439ص؛ كفايةاألصول (»... البين في تكون التي المنافاة به ترتفع بما عرفا البعض في أو الجميع في يتصرف بعضها خصوص
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  تطبيق
  وأما أن بداية صالة المغرب هو الغروب، فأمر متفق عليه -4
  .باشد علما مين مطلب كه ابتداي وقت اداي نماز مغرب، غروب آفتاب است مورد اتفاق اي

  .فالمشهور اعتبر ذهاب الحمرة المشرقية، وغيره اكتفى باالستتار وإنما االختالف فيما يتحقق به الغروب،
از بين رفتن حمره «، مشهور علما. شود  محقَّق ميآنبه چه » غروب« است كه چيزيتنها اختالفي كه وجود دارد در 

  .اند اكتفا كرده» استتار قرص خورشيد«دانند ولي غير مشهور به را مالك مي» مشرقيه
 بن سنان  واألخبار الدالة على القولين كثيرة وان كان الدال على الثانى أكثر حيث تبلغ عشرين او أكثر، كصحيحة عبداللّه

وما يمكن داللته على األول  ».ت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصهاوق: سمعته يقول«: السالم  عليه عن أبى عبداللّه
إذا غابت الحمرة من هذا الجانب، يعنى من المشرق فقد «: السالم يتجاوز العشر، كرواية بريد بن معاوية عن أبيجعفر عليه

  ».غابت الشمس من شرق األرض وغربها
كه به  بيشترند به طوري)  كفايت استتاريعني(بر قول دوم  لاخبار دال بر دو قول، زيادند هر چند كه روايات دا

شنيدم از امام صادق كه «: السالم صادق عليهرسند؛ مثل صحيحه عبداهللا بن سنان از امام   مي-يا بيشتر- بيست تا 
  .»ي است كه خورشيد غروب كند و قرص خورشيد غايب گرددنماز مغرب، هنگام) اداي(وقتِ : فرمود مي

داللت كنند بيش از ده تا هستند؛ مثل روايت بريد بن ) يعني اعتبار ذهاب حمره(توانند بر قول دوم   ميو رواياتي كه
؛ يقينا خورشيد  غايب شود- يعني از طرف مشرق-هنگامي كه سرخي از اين سمت «: السالم معاويه از امام باقر عليه

  .»١از شرق و غرب غايب شده است
من موارد المطلق والمقيد، فإن روايات اإلستتار تدلّ بإطالقها على تحقق المغرب وذكر الشيخ النائينى أن المورد 

باإلستتار سواء انعدمت الحمرة ام ال، بينما روايات الحمرة تحدد المغرب باإلستتار وزيادة، وهى انعدام الحمرة، فيكون 
وبذلك يكون الترجيح مع . هألمير مع اتباعفإنه اليمتنع تقييده بما دلّ على مجيء ا» جائنى األمير«المورد على وزان 

  .الطائفة الثانية
، »استتار« است؛ چون رواياتِ اطالق و تقييد) تنافي بين روايات از بابِ(مرحوم نائيني فرموده كه اين مورد از مواردِ 

باشد و چه از بين رفته ) در سمت مشرق(بخاطر اطالقشان داللت دارند بر تحقق مغرب به صرفِ استتار، چه حمره 
 تعريف - يعني ذهاب حمره-مغرب را به استتار و يك زيادي) تحققِ(، »حمره«در همين حال، رواياتِ . نرفته باشد

 با تقييد) مطلق است ودر اين عبارت، مجيء امير، (كه است » جائني األمير« شبيه عبارت ،پس اين مورد. كنند مي
 با اين بيان مرحوم نائيني، طايفه دوم . منافاتي ندارد،»همراه پيروانمجيء امير به  « چيزي كه داللت كند بر بهمجيء

  .يابند ، ترجيح مي) ذهاب حمره مشرقيه هستند اعتبار دال بركه(روايات 
  .وقيل فى وجه ترجيحها ايضا بأن االولى موافقة للعامة

                                                            
 .شايد مراد امام اين باشد كه پيش از ذهاب حمره مشرقيه، يقين به غروب كامل خورشيد نداريم 1



١٠٢١٣٢٢ 

 

١٣  ٣  
  ))کليه حقوق این اثر متعلق به مرکز آموزش های غير حضوری حوزه های علميه خواهران می باشد(( 

كه استتار را كافي (كه طايفه اول چنين نيز گفته شده ) عالوه بر بيان مرحوم نائيني(و در وجه ترجيح طايفه دوم، 
  .هستنداهل سنت ) فتوا و نظرِ( موافق با ،)دانندمي

Sco2:  32:57 



١٠٢١٣٢٢ 

 

١٤  ٣  
  ))کليه حقوق این اثر متعلق به مرکز آموزش های غير حضوری حوزه های علميه خواهران می باشد(( 

  چكيده
  :دليل. انتهاي وقت نمازهاي ظهر و عصر، غروب خورشيد است. 1

  شهرت بين علماي شيعه) الف
  روايات) ب
البته برخي مخالف اين نظر . ر هستندمشهور قائل به ثبوت وقت اختصاصي براي هر يك از نمازهاي ظهر و عص. 2

  .هستند
  :دانند ولي در زمان تحقق غروب اختالف دارند همه علما ابتداي وقت نماز مغرب را غروب خورشيد مي. 3

  .دانند برخي ذهاب حمره مشرقيه را الزم مي) الف
  .شمارند برخي استتار قرص خورشيد را كافي مي) ب
 


