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 مقدمه

بخش پاياني  ،در اين درس. كرديم ررسي ميبمستندات احكام مربوط به اوقات نمازهاي يوميه را طي چند درس، 
  .كنيم را ارائه ميمستندات اين 

؛ قادر بر اثبات مدعا نباشد شايد برخي از استدالالت مصنف محترم،  كه اين استقابل توجه به عنوان مقدمه،نكته 
ل ذكري درباره بيانات مصنف به ذهن قاصرمان  اگر مطلب قاب. سعي شده در متن درس، مراد مصنف را بيان كنيماما

 مطالب را پژوهان محترم بتوانند به راحتي، صحت و سقم ايم تا توسط دانش  باشد آن را در پاورقي آوردهرسيده
  .بسنجند
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  متن درس
والمناسب األول  .وقيل الى غيبوبة الشفق. قد وقع االختالف فى نهاية صالة المغرب، فالمشهور الى نصف الليل و -5

الدال على جواز ايقاع المغرب الى غسق الليل، وهو انتصافه على  أقم الصالة لدلوك الشمس الى غسق الليل: يلقوله تعال
سألته عن وقت «: السالم والمعارض كصحيحة اسماعيل بن جابر عن أبى عبداهللا عليه: قيل .ةرما فى صحيحة زرا

 .مالبد من طرحه لمخالفته إلطالق الكتاب الكري» ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق: المغرب، قال

ناسب االول إلطالق آية والم .وقيل عند سقوط الشفق. المعروف فى بداية وقت صالة العشاء ما بعد صالة المغرب -6
آله بالناس المغرب والعشاء اآلخرة  و عليه اهللا صلّى رسول اهللا صلي«: السالم الغسق، ولصحيحة زرارة عن أبى عبداهللا عليه

 .اغيره و» وانما فعل ذلك ليتّسع الوقت على اُمته. قبل الشفق من غير علة فى جماعة

. هشهور، خالفا للمنسوب للشيخ المفيد والطوسى من امتداده الى ثلثويمتد وقت العشاء الى نصف الليل عند الم -7
: آله  و عليه اهللا قال رسول اهللا صلي«: السالم والمناسب األول إلطالق آية الغسق وصحيحة أبى بصير عن أبى جعفر عليه

» ... وهو غسق الليلالليل، لوال أنى أخاف أن أشق على اُمتى ألخرت العتمة الى ثلث الليل وأنت فيرخصة الى نصف
 .والمعارض مدفوع بما سبق

وأما اختصاص المغرب باول الوقت والعشاء بĤخره، فلمرسلة داود بن فرقد ـ المتقدمة عند البحث عن الظهرين ـ  -8
 .المنجبرة سندا بفتوى المشهور بناء على كبرى قاعدة اإلنجبار

ان نام رجل «: السالم فلصحيحة ابى بصير عن ابى عبداهللا عليهواما امتداد وقت العشائين للمضطر الى طلوع الفجر،  -9
وان خشى ان تفوته . ولم يصلّ صالة المغرب والعشاء او نسى فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليها كلتيهما فليصلهما

 .وغيرها» ...احداهما فليبدأ بالعشاء اآلخرة

أقم الصالة لدلوك الشمس الى : ويدل عليه قوله تعالي. فيهوأما أن بداية صالة الصبح طلوع الفجر، فال خالف  - 10
 . فإن المراد من قرآن الفجر هو صالة الصبح، والوجه لنسبتها الى الفجر إال كون بدايتها ذلك غسق الليل وقرآن الفجر

. الشمس لغيرهوقيل الى طلوع الحمرة المشرقية للمختار والى طلوع . وأما أن نهايتها طلوع الشمس، فهو المشهور - 11
  .وقت صالة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس«: السالم والمناسب االول لصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه
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  انتهاي وقت نماز مغرب
  :كنيم  آنها را بررسي ميمورد ازكه دو  1مطرح شدهاقوالي درباره انتهاي وقت اداي نماز مغرب 

  .3 ادامه دارد2 تا نيمه شب شرعياز مغرب، وقت اداي نممشهور قايلند كه. 1
  . است4 سرخي مغرباز بين رفتن زمان  پايان وقت اداي نماز مغرب،برخي معتقدند كه. 2

  :دارد ذيرد و استداللش را چنين بيان ميپ مصنف قول مشهور را مي
اين آيه . » غسق الليلأقم الصالة لدلوك الشمس إلي«: فرموده است) 78سوره اسراء؛ آيه(خداوند در قرآن كريم 

  . را ادا كنند5نمازهايي» غسق ليل«داللت دارد بر اينكه مسلمين بايد بين زوال خورشيد تا 
 از امام باقر طبق روايتي كه زراره  و از طرف ديگر،گردد  جايز مي»غسق ليل« اداي نماز مغرب تا  از طرفيلذا

  .6 است» شبنيمه« همان »غسق ليل«نقل كرده مراد از  السالم  عليه

                                                            
  :به بعضي از اين اقوال در متن زير اشاره شده است 1
و قال الشيخ في أكثر كتبه ... ى النتصاف الليل مقدار أداء العشاءفي آخر وقت المغرب، فالمشهور أنه الى ان يبق) رضوان اهللا عليهم(اختلف األصحاب «

و روى ربع الليل و حكم بعض ... و قال في الخالف آخره غيبوبة الشفق و أطلق...  الليل مع االضطرار آخره غيبوبة الشفق المغربي للمختار و ربع
و نقل عن المبسوط انه حكى ... مغرب ان كان في طلب المنزل في سفر الى ربع الليلو قال ابن بابويه وقت ال... أصحابنا ان وقتها يمتد الى نصف الليل

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ كتاب الصالة؛ الباب األول في  (»...عن بعض علمائنا قوال بامتداد وقت المغرب و العشاء الى طلوع الفجر
 ) آخر وقت المغرب- المسألة التاسعة-  في مواقيت الفرائض الخمس؛ - األول- د المقدمات؛ المقدمة الثالثة في المواقيت؛ المقص

  :به عنوان نمونه به دو مساله زير توجه كنيد. در نحوه محاسبه نيمه شب شرعي، قدري اختالف نظر وجود دارد 2
آية  ؛»...از اول غروب تا اذان صبح حساب كرداحتياط واجب آن است كه براي نماز مغرب و عشاء و مانند اينها، شب را ...«: امام خمينيمرحوم 

 .»آخر وقت نماز عشا نصف شب است و شب از اول غروب است تا اول آفتاب«:  تبريزي آية اهللاخويي واهللا 
خر وقت، براي نمازهاي مغرب و عشاء هستند، به اندازه اداي نماز عشاء در آ» وقت اختصاصي«البته طبق نظر مصنف و مشهور علما كه قائل به  3

 .وقت اختصاصي عشاء است و در اين زمان، وقت نماز مغرب گذشته و بايد به عشاء پرداخت
شود  در ابتداي شب، خورشيد به قدري پايان رفته كه تاثير زيادي در روشنايي آسمان ندارد؛ فقط در سمت مغرب، آسمان به رنگ قرمز ديده مي 4

  :بينيدتعاريف ديگري هم بيان شده كه قول برخي از لغويين را در ذيل مي» فقش«البته در مورد . گويند مي» شفق«كه به آن 
 )األخيرة (العشاء وقت إلى الشمس غروب من الحمرة: الشفق و: العين

 .العشاء صالة إلى المغرب في تُرَى الليل أَول في حمرتُها و الشمس ضوء بقية: الشَّفَقُ و: لسان العرب

 من األحمر الشفق: قتيبة ابن عن و. الشفق غاب قيل ذهب فإذا اآلخرة العشاء وقت إلى الشمس غروب من الحمرة الشفق :الخليل عن و: مجمع البحرين
 في ترى التي الحمرة على يقع األضداد من الشفق النهاية في و. الليل نصف إلى األبيض الشفق يبقى و يغيب ثم اآلخرة العشاء وقت إلى الشمس غروب
 .بالل حديث في حنيفة أبو أخذ به المذكورة و الحمرة بعد الغربي األفق في الباقي البياض على و. الشافعي أخذ به لشمس وا غروب بعد المغرب

 .نمازهاي ظهر، عصر، مغرب و عشاء 5
  :مرحوم كليني در كتاب شريف كافي حديث ذيل را نقل كرده است 6

 عن عيسى بن حماد عن جميعا شاذان بن الفضل عن إسماعيل بن محمد و عيسى بن محمد بن أحمد عن يحيى بن محمد و عيسى بن حماد عن أبيه عن إبراهيم بن علي
 كتابه؟ في بينهن و سماهن فهل :فقلت .النهار و الليل في صلوات خمس :فقال .الصالة من جل و عز اهللا فرض عما )ع( جعفر أبا سألت :قال زرارة عن حريز
 صلوات أربع الليل غسق إلى الشمس دلوك بين ففيما زوالها دلوكها و» الليل غسق  إلى الشمس لدلوك الصالة أقم« لنبيه تعالى اهللا قال نعم؛ :قال

 )1الكافي؛ كتاب الصالة؛ باب فرض الصالة؛ ح... . (انتصافه هو الليل غسق و وقّتهن و بينهن و اهللا سماهن
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  :اشكال
 -در جواب راوي كه از زمان نماز مغرب پرسيده بود- السالم   از امام صادق عليهدر روايت صحيحي نقل شده كه

اين روايت دال بر قول دوم بوده و با روايتي كه دال بر قول . »لي سقوط الشفقإ الشمس  غروبِا بينَم«:  فرمودچنين
  .اول بود معارض است

  :جواب
مبني بر بقاي وقت نماز مغرب تا (صريح قرآن امثال اين روايت را بايد كنار نهاد؛ چون مخالف با : اند هبرخي گفت

السالم  وظيفه ما عمل به صريح قرآن است كه با تفسير ائمه عليهم. 1است) نيمه شب و عدم تقييد آن به غيبت شفق
  .2داد وقت نماز مغرب تا نيمه شب داردداللت بر امت) اند را به نيمه شب تفسير كرده» غسق الليل«كه (

  تطبيق
  .وقيل الى غيبوبة الشفق. قد وقع االختالف فى نهاية صالة المغرب، فالمشهور الى نصف الليل و -5

 »تا نيمه شب« )ادايِ نماز مغرب(مشهور، قائل به . نماز مغرب، اختالف شده است) وقت ادايِ(در مورد انتهايِ 
براي اداي نماز مغرب، وقت (»  سرخي سمت مغرب)شفق و(تا زمان از بين رفتن «گفته شده ) نيز( و هستند
  ).داريم

الدال على جواز ايقاع المغرب الى غسق الليل،  أقم الصالة لدلوك الشمس الى غسق الليل: يوالمناسب األول لقوله تعال
  .ةوهو انتصافه على ما فى صحيحة زرار

                                                            
ام تعارض اخبار، موافقت با قرآن است؛ لذا روايت مخالف را كنار نهاده و به شود كه يكي از مرجحات متني در هنگ در اصول فقه مطرح مي 1

 .نماييم روايت موافق عمل مي
به عبارت زير از مرحوم . اند كرده» وقت افضليت«بينيند؛ بلكه روايات دال بر قول دوم را حمل بر  البته برخي از علما، بين اين ادله تعارض نمي 2

  :خويي توجه بفرماييد
  : كند از جمله درباره انتهاي وقت اداي نماز مغرب، چند قول را مطرح مي» التنقيح في شرح عروة الوثقي«وم خويي در مرح

و الصحيح ما ذهب اليه المشهور من امتداد وقت «: فرمايد و در ادامه مي» ...و عن الشيخ في الخالف و ابن البراج ان آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق«
بضميمة ما ورد في تفسيرها لداللتها على ان * أقم الصالة لدلوك الشمس إلي غسق الليل*ف الليل و يدل على ذلك اآلية المباركة المغرب الى نص
 إال انا علمنا باألخبار الواردة -  كما هو كذلك لغة- تدخل أوقاتها بالدلوك و يمتد الى غسق الليل المفسر بمنتصفه- غير فريضة الفجر- الصلوات األربع

 جواز تقديم العشاءين على الغروب إذا فاآلية المباركة و الرواية المفسرة لها دلتا على  في المقام عدم جواز تأخير الظهرين عن المغرب، كما علمنا بعدم
  ...امتداد وقتي العشاءين الى منتصف الليل

 الى ذهاب الشفق أو غيره من التحديدات المذكورة في المقام لم يكن فعلى ذلك لو وردت رواية تامة الداللة و السند و دلتنا على أن وقت المغرب يمتد
فيقال في المقام ان اإلتيان بالفريضة الى هذا الحد أفضل، ال ان الوقت يخرج بذلك فتندرج في الفوائت أو ان ... أي مناص من ان نحملها على األفضلية

اركة بضميمة األخبار المتقدمة صريحة الداللة على قول المشهور و هي انما وردت خطابا التأخير عنه حرام و ان لم يخرج بذلك الوقت؛ إذ اآلية المب
 » ....للنبي لبيان الوظيفة المقررة على جميع المسلمين لمكان اشتراكهم في التكليف فال يمكن حملها علي بيان وظيفة المعذورين و المضطرين
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به پا دار نماز را از زوال خورشيد تا «: فرمايد كه خداوند مي) آيه قرآن استمطابق با (پذيريم چون  قول اول را مي
كه از امام باقر نقل ( كه بنابر صحيحه زراره "غسق الليل"لت دارد بر جواز اقامه نماز مغرب تا  كه دال»"غسق الليل"

  . است"نيمه شب") كرده
ما بين غروب : سألته عن وقت المغرب، قال«: السالم هوالمعارض كصحيحة اسماعيل بن جابر عن أبى عبداهللا علي: قيل

  .مالبد من طرحه لمخالفته إلطالق الكتاب الكري» الشمس الى سقوط الشفق
) نمازِ(درباره وقتِ «: السالم مثل صحيحه اسماعيل بن جابر از امام صادق عيه–معارض ) اخبارِ ( بايدو: گفته شده

 كنار نهاده -»)و سرخي سمت مغرب(هنگام از بين رفتن شفق ورشيد تا بين غروب خ: امام فرمود. مغرب پرسيدم
  .شوند؛ چون با اطالق قرآن كريم مخالفت دارند

  ابتداي وقت نماز عشاء
  :1درباره ابتداي وقت اداي نماز عشاء، دو قول مطرح شده است

 كه براي اداي سه ركعت نماز ردبگذ  غروب آفتاب، زماني از هنگامي كه يعني؛بالفاصله بعد از اداي نماز مغرب. 1
  .شود  اداي نماز عشاء آغاز ميوقتالزم است، 

  .هنگام از بين رفتن سرخي سمت مغرب. 2
  
  
  
  
  

  :كند پذيرد و بر اين فتوا دو دليل اقامه مي مصنف قول اول را مي
ا نيمه شب، نمازهايي اين آيه بين زوال خورشيد ت. »أقم الصالة لدلوك الشمس إلي غسق الليل«ي  اطالق آيه) الف

قيدي ندارد كه فالن نماز را بايد در فالن را واجب كرده است و ) كه چهار نماز ظهر، عصر، مغرب و عشاء باشد(
البته بخاطر . ي زماني بالمانع است لذا اداي هر چهار نماز در هر جاي اين محدوده. زمان از اين محدوده به جا آورد

  .2شويم ها و نيز برخي از قيود را قائل مي ترتيب بين نماز،اي ديگر ادله
                                                            

  :قال المحقق البحراني في الحدائق 1
ان أول وقت العشاء إذا مضى من غروب الشمس قدر ثالث ركعات و اليه ذهب السيد المرتضى و الشيخ ) رضوان اهللا عليهم( األصحاب المشهور بين« 

 في االستبصار و الجمل و ابن بابويه و ابن الجنيد و أبو الصالح و ابن البراج و ابن زهرة و ابن إدريس و من تأخر عنه، و نسبه العالمة في المنتهى الى
ابن ابي عقيل ايضا مع انه في المختلف نسب اليه القول اآلتي، و قال الشيخان أول وقتها غيبوبة الشفق و نسبه في المختلف الى ابن ابي عقيل و سالر، و 

ول في المقدمات؛ المقدمة الحدائق الناضرة ألحكام العترة الطاهرة؛ كتاب الصالة؛ الباب األ(» ...هو أحد قولي المرتضى على ما نقله بعض األصحاب أيضا
 ) أول وقت العشاء- المسألة العاشرة-  في مواقيت الفرائض الخمس؛ - األول- الثالثة في المواقيت؛ المقصد 

  :دليل داريم كه 2
  .بايد نماز ظهر قبل از نماز عصر ادا شود: اوال

 :دو قول در ابتداي وقت نماز عشاء

بال فاصله بعد از وقت اختصاصي نماز مغرب

 هنگام از بين رفتن حمره مغربيه
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٦  ٤  
  ))کليه حقوق این اثر متعلق به مرکز آموزش های غير حضوری حوزه های علميه خواهران می باشد(( 

 نمازهاي مغرب ،وآله همراه مردم عليه اهللا پيامبر صلي«: امام ششم فرمود. السالم صحيحه زراره از امام صادق عليه) ب
  »1.كه عذري در مردم نبود  در حالي،شفق) غيبتِ( قبل از ؛ خواند راو عشاء
  تطبيق

  .وقيل عند سقوط الشفق. شاء ما بعد صالة المغربالمعروف فى بداية وقت صالة الع -6
زمان مورد (بعد از ) بالفاصلهابتداي وقت نماز عشاء،  (، اين قول است كهقول معروف در ابتداي وقت نماز عشاء

و سرخي سمت (هنگام از بين رفتن شفق ) ابتداي وقت عشاء( و گفته شده كه .نماز مغرب است) نياز براي ادايِ
  .است) مغرب

آله  و عليه اهللا صلّى رسول اهللا صلي«: السالم لصحيحة زرارة عن أبى عبداهللا عليه و المناسب االول إلطالق آية الغسق،و
  .اغيره و» وانما فعل ذلك ليتّسع الوقت على اُمته. بالناس المغرب والعشاء اآلخرة قبل الشفق من غير علة فى جماعة

صحيحه ) ثانيا( مطلق است و ،)78اإلسراء؛ آيه(غسق آيه ) اوال: ن داريمدو دليل بر آ( اول مناسب است؛ چون قولِ
وآله همراه مردم، نمازهاي مغرب و عشاء را خواند؛  عليه اهللا پيامبر صلي«: فرمايد ميالسالم  زراره از امام صادق عليه

نماز بر امتش وسيع ) ادايِ (پيامبر اين كار را كرد تا وقتِ. كه عذري در مردم نبود شفق، در حالي) غيبتِ(قبل از 
  ».گردد

Sco1:  14:39 

  انتهاي وقت نماز عشاء
  :كنيم دو قول را در زير بيان مي. 2 مطرح شده استانتهاي وقت اداي نماز عشاءاقوال متعددي درباره 

  .مشهور علما معتقدند وقت اداي نماز عشاء تا نيمه شب امتداد دارد. 1

                                                                                                                                                                                                     
  .نماز عصر را بايد تا قبل از غروب بجا آورد: ثانيا
  .قبل از غروب خواندنماز مغرب را نبايد : ثالثا
 . نماز مغرب را بايد قبل از نماز عشا به جا آورد: رابعا

 .بينيد متن كامل روايت را در بخش تطبيق مي 1
  :برخي از اين اقوال، در عبارت ذيل بيان شده است ٢

لسيد المرتضى و ابن الجنيد و سالر و ابن زهرة و ان وقت العشاء اآلخرة يمتد الى نصف الليل و هو اختيار ا) رضوان اهللا عليهم(المشهور بين األصحاب 
ابن إدريس و جمهور المتأخرين و قال الشيخ المفيد آخره ثلث الليل و هو قول الشيخ في النهاية و الجمل و الخالف و االقتصاد و قال في المبسوط آخره 

ل رواية، و في النهاية آخره ثلث الليل و ال يجوز تأخيره إلى آخر ثلث الليل للمختار و للمضطر نصف الليل و جعل في الخالف و االقتصاد نصف اللي
و قال ابن ابي عقيل أول وقت العشاء اآلخرة . ... و هذا يدل على ان وقت المضطر عنده ثلث الليل: قال في المختلف بعد نقل ذلك... الوقت إال لعذر

و نقل الشيخ في المبسوط عن بعض علمائنا ان ... ع الليل فقد دخل في الوقت األخيرمغيب الشفق و الشفق الحمرة ال البياض فان جاوز ذلك حتى دخل رب
 العلم في ان أصحاب األعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع  آخره للمضطر طلوع الفجر، و نقل عنه انه قال في موضع من كتاب الخالف ال خالف بين أهل

. و األظهر عندي هو امتداد وقت المضطر و المعذور الى نصف الليل و غيرهما الى ثلث الليل أو ربعه.. .الفجر الثاني مقدار ركعة انه يلزمه العشاء اآلخرة
 في مواقيت الفرائض -األول-الحدائق الناضرة ألحكام العترة الطاهرة؛ كتاب الصالة؛ الباب األول في المقدمات؛ المقدمة الثالثة في المواقيت؛ المقصد (

 ) آخر وقت العشاء-ة عشرةالمسألة الحادي-الخمس؛ 
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٧  ٤  
  ))کليه حقوق این اثر متعلق به مرکز آموزش های غير حضوری حوزه های علميه خواهران می باشد(( 

  .فرصت هستتا ثلث شب فقط  ، اداي نماز عشاءبرايه كه  به برخي از علما نسبت داده شد.2
  : به دو دليلپذيريم دانيم و مي قول اول را مناسب مي

  )87اسراء؛ آيه(» أقم الصالة لدلوك الشمس إلي غسق الليل«اطالق آيه ) الف
لوال أنى أخاف أن : آله  و عليه اهللا قال رسول اهللا صلي«: فرمايد السالم كه مي  از امام باقر عليه صحيحه ابي بصير1)ب

  »...الليل، وهو غسق الليل رخصة الى نصف أشق على اُمتى ألخرت العتمة الى ثلث الليل وأنت في
  : استدر اين روايت دو مطلب بيان شده

  .» العتمة إلي ثلث الليللوال أن أشقّ علي امتي ألخّرت «:مطلب اول
شبيه همين . ك كنيم بهتر است به روايات مشابه رجوع كنيمبراي اينكه معناي اين قسمت از روايت را درست در

 العتمة إلي رتألخّ)  أو علة الضعيف(لوال نوم الصبي و غلبة الضعيف «: فرمايد روايت را در وسائل الشيعه داريم كه مي
كان به خواب  با توجه به اين روايت، منظور پيامبر اين است كه اگر نماز عشاء را زودتر نخوانيم كود».ثلث الليل

نماز را زودتر ) با اينكه مايلم نماز را تا ثلث شب به تاخير اندازم ولي( لذا من هم ؛شوند روند و ضعفا اذيت مي مي
  3. به مشقت نيافتند2خوانم تا امت من مي

تواند  ست؛ بلكه اين بخش، نهايتا ميني ناظر به جعل ثلث شب به عنوان انتهاي وقت اداي نماز ،روايتاز اين فقره 
  .انتهاي وقت فضيلت را معلوم كند

  .»و أنت في رخصة الي نصف اليل«: فرمايد  پيامبر خطاب به راوي مي:مطلب دوم
  .دهد اين فقره از روايت، دال بر مطلوب است و وقت اداي نماز عشاء را تا نيمه شب امتداد مي

  تطبيق
  .هنسوب للشيخ المفيد والطوسى من امتداده الى ثلثويمتد وقت العشاء الى نصف الليل عند المشهور، خالفا للم -7

 امتداد دارد؛ بر خالف نظري كه به شيخ مفيد و شيخ نماز عشاء تا نيمه شب) ادايِ(ر علما قائلند كه وقتِ ومشه
  .طوسي نسبت داده شده است كه عبارتست از امتداد وقت اداي نماز عشاء تا ثلث شب

                                                            
 بيانات با هر چند كهآيد مطابق تحقيق است؛   مي)به عنوان استدالل بر صحيحه ابي بصير (طالب گرامي توجه داشته باشند كه آنچه در ادامه متن 1

 .باشد ميمتفاوت ) در فايل صوتي(استاد محترم 
 .اند  اقتدا كردهبرپيام در سيره، به  يا كه در نماز جماعت و هستند كسانيمراد 2
 ثُلُثُ فضيلتها وقت آخِر أنّ و المغربيةُ الحمرةُ تذهب حتّى العشاء تأخير استحباب تأكُّدِ باب«مرحوم شيح حر عاملي، اين روايات را در بابي با عنوان  ٣

ل بودند نماز عشاء را تا ثلث شب به تاخير انداخته و داند كه پيامبر ماي دهد كه ايشان اين روايات را بدين معنا مي آورده است و اين نشان مي» اللّيل
حتي در برخي روايات آمده كه پيامبر شبي اين كار را كردند و در نتيجه كودكان به خواب رفته و كمي كار . در انتهاي وقت فضيلتش بجا آورند

 اللّه عبد عن سويد بن النّضر عن سعيد بن الحسين نع بإسناده الحسنِ بن محمد(مشكل شد و همين مسأله موجب شكايت بعضي از اصحاب گرديد 
 العشاء اللّيالي من ليلةً  اللّه رسولُ أخّر :يقول سمعته و قال .قرصها فغاب الشّمس غربت إذا المغرب وقت :يقول ع اللّه عبد أبا سمعت قال سنان بن

 إنّما و التأمروني و تؤذوني أن لكم ليس :فقال  اللّه رسولُ  فخرج ؛الصبيانُ نام النّساء نام اللّهِ رسولَ يا فقال الباب فدقّ عمرُ فجاء اللّه شاء ما اآلخرةَ
 آخرَ أنّ و المغربيةُ الحمرةُ تذهب حتّى العشاء تأخير استحباب تأكّد باب؛ المواقيت أبواب ؛الصالة كتابوسائل الشيعة؛ ". تطيعوا و تسمعوا أن عليكم
 .)"4913؛ حلِاللّي ثُلُثُ فضيلتها وقتِ
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٨  ٤  
  ))کليه حقوق این اثر متعلق به مرکز آموزش های غير حضوری حوزه های علميه خواهران می باشد(( 

: آله  و عليه اهللا قال رسول اهللا صلي«: السالم صحيحة أبى بصير عن أبى جعفر عليهوالمناسب األول إلطالق آية الغسق و
  »...الليل، وهو غسق الليل رخصة الى نصف  الى ثلث الليل وأنت في1لوال أنى أخاف أن أشق على اُمتى ألخرت العتمة

 و صحيحه ابي بصير از امام )اء سوره اسر78آيه(است؛ به دليل اطالق آيه غسق ) و مورد قبول ما(قول اول، مناسب 
ترسيدم كه بر امتم دشوار باشد   اگر نمي:وآله فرمود عليه اهللا پيامبر صلي: كه) در اين روايت آمده (السالم باقر عليه

ولي چون بر امتم سخت است من هم در همان اوايل وقت (انداختم  همانا نماز عشاء را تا ثلث شب به تاخير مي
بدان كه تسريع من در اداي نماز، به دليل ضيق وقت فضيلت و يا ضيق وقت (و تو ) آورم جا ميفضيلت، نماز را به 
كه (باشد   مي"غسق ليل"تواني نماز عشاء را تا نيمه شب به تاخير اندازي كه همان  مي)  بلكه؛اداي نماز نيست

  .)خداوند در قرآن فرموده است
  .والمعارض مدفوع بما سبق

در رد ادله معارض (مردود هستند به همان بياني كه ) الف با ادله مورد استدالل ما هستندكه مخ(و ادله معارض 
  .2گذشت) قبلي

  وقت اختصاصي نمازهاي مغرب و عشاء
، به اندازه اداي غروب آفتابوقت اداي دو نماز مغرب و عشاء است كه از بين غروب آفتاب تا نيمه شب شرعي، 
 آخر وقت، زمان مختص به نماز عشاء از 3 است و به اندازه اداي نماز عشاءسه ركعت نماز، زمان مختص به مغرب

  .4اشدب مي
 اللّه عبد أبي عن أصحابنا بعض عن فَرقَدٍ بن داود«: ست كه داود بن فرقد نقل كرده استدليل اين حكم روايتي ا

 مضى فإذا ركعاتٍ ثالثَ المصلِّي يصلّي ما مقدار يمضي ىحتّ المغربِ وقت دخلَ فقَد الشّمس غابت إذا :قال السالمعليه
 بقي فإذا ركعاتٍ أربع المصلّي يصلّي ما مقدار اللّيل انتصافِ من يبقى حتّى اآلخرةِ العشاءِ و المغربِ وقت دخلَ فقَد ذلك
فقَد ذلك مقدار خرج و المغربِ وقت بقي اللّيلِ انتصافِ إلى اآلخرةِ العشاءِ وقت«.  
  .توان به آن استناد نمود  نمي؛ لذا)معلوم نيست» بعض أصحابنا«چون مراد از (يت مرسل است اين روا: اشكال
 فتوايي جابر ضعف سند اگر قائل باشيم كه شهرت(فتواي مشهور علما، مطابق با مضمون اين روايت است و : جواب

  .1دشو  جبران ميت اين رواي ضعف سندي)است، آنگاه
                                                            

 طريحي نيز در مجمع البحرين .ظَالمه: الليلُ عتَمةُ و .الشفقِ نور سقوطِ عند أَولهِ ظالم: الليلِ عتمة و: ابن منظور در لسان العرب چنين آورده است 1
 صالة العشاء: و العتمة: فرمايد و مطلع النيرين مي

 .»مطالق الكتاب الكريالبد من طرحه لمخالفته إل... والمعارض«: حيث قال 2
 .شود دو ركعتي مي) مثل سفرهاي شرعي(كه چهار ركعتي است و گاهي  3
  :فرمايد فاضل مقداد چنين مي 4

و كذا . و تظهر الفائدة فيما لو قدم العصر ناسيا و وقعت في أول الوقت، فإنها تصح عند ابن بابويه ال غير. و قال ابن بابويه باالشتراك و عدم االختصاص
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ كتاب الصالة و النظر في المقدمات و المقاصد؛ المقدمات سبع؛ الثانية في المواقيت و النظر في . (و قدم العشاء ناسيال

 )تقديرها و لواحقها؛ القتدير
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٩  ٤  
  ))کليه حقوق این اثر متعلق به مرکز آموزش های غير حضوری حوزه های علميه خواهران می باشد(( 

الوقت والعشاء بĤخره، فلمرسلة داود بن فرقد ـ المتقدمة عند البحث عن الظهرين ـ وأما اختصاص المغرب باول  -8
  .المنجبرة سندا بفتوى المشهور بناء على كبرى قاعدة اإلنجبار

 نماز مغرب به اول وقت و نماز عشاء به آخر وقت اختصاص دارد به خاطر مرسله داود بن فرقد )گفتيم(اين كه 
شود  سند اين مرسله، تقويت مي) ضعفِ( كه - 2ي ظهر و عصر به آن مرسله اشاره شدكه در بحث از نمازها-است

به وسيله (سند ) ضعفِ(ي انجبارِ   قاعدهاگر البته ؛)با مضمون اين روايت(فتواي مشهور ) مطابقتِ(ي  به واسطه
 .پذيرفته باشيمبه عنوان يك كبراي كلي را ) شهرت فتوايي

Sco2:  22:26  
  هاي مغرب و عشاء براي مضطرانتهاي وقت نماز

يعني (اگر كسي به خاطر اضطرار نتواند نمازهاي مغرب و عشاء را پيش از نيمه شب بخواند، تا هنگام طلوع فجر 
السالم نقل نموده  او از امام صادق عليه.  صحيحي از ابوبصير استدليل اين حكم روايت. وقت دارد) تا اذان صبح

                                                                                                                                                                                                     
ر آن كتاب، شهرت فتوايي را جابر ضعف سند مرحوم نائيني د.  بيان كرديمفوائد األصول  كتاب، اقسام شهرت را ازدرس سومدر يكي از حواشي  1

 مرحوم عراقي در . در مورد شهرت فتوايي قائل به تفصيل هستند،)معروف به آقا ضياء ( عراقي الدين اما برخي از علما، مثل ضياء.دانست نمي
  :چنين آورده است» نهاية األفكار«كتاب 

 الرواية إلى الفتوى في باستنادهم العلم عدم مع الرواية مضمون طبق على المتقدمين من توىالف اشتهار مجرد عن عبارة فهي: الفتوائية الشهرة اما و«
 جهة من الرواية مضمون خالف على فتواهم ان أحرز لو... خالفها على التي للرواية موهنة الشهرة هذه كون في إشكال ال و المسألة في الموجودة
 مضمون خالف على فتواهم بان العلم عدم و ذلك في الشك مع و...الحجية لشرائط واجدة كانت إذا ةالرواي هو المتبع لكان داللتها، في مناقشتهم
  .الخبر حجية مدار عليه الّذي الوثوق لعدم االعراض، بحكم عليها يحكم داللتها في المناقشة ألجل أو جهة، أو سندا الرواية عن إعراضهم ألجل الرواية،

 في استنادهم على متفرع بها الجبر و الترجيح ان اإلشكال منشأ و الرواية لضعف جابرة أو المتعارضين، ألحد مرجحة رةالشه هذه كون في الكالم انما و
 لكن و... الجبر أو الترجيح في إليها استنادهم إحراز عدم مع الرواية لمضمون فتواهم تطابق مجرد فيهما يكفي ال و عليها، اعتمادهم و الرواية إلى الفتوى
 ال و المتعارضين ألحد مرجحة الفتوائية الشهرة التكون األول فعلى خالفها على كونها بين و القاعدة طبق على الفتوى يكون أن بين التفصيل هو يقالتحق
 حينئذ الفتوائية الشهرة تكون فال... فتواهم في المستند هي كونها قريبا يحتمل القاعدة، تقتضيه ما طبق على الفتوى كون مع فانه الرواية لضعف جابرة

 القاعدة، تقتضيه ما خالف على المسألة في الفتوى كون هو و الثاني على اما و معارض لها يكن لم إذا لضعفها جابرة ال و معارضها على للرواية مرجحة
 تلك هو المتقدمين فتوى مستند بان العادي العلم لحصول... مرجحيتها و المسألة في الموجودة الرواية لضعف الفتوائية الشهرة جابرية في قصور فال

 علو و عدالتهم إباء ثانيها و القاعدة تقتضيه ما خالف على به المفتي الحكم كون أحدها ببعض بعضها انضمام بعد ثالثة أمور لذلك الموجب و الرواية
 مستند لهم كان لو إذ بطرقهم الرواية من إلينا وصل ما يرغ آخر مستند لهم يكون ان دعب ثالثها و عندهم صحيح مستند بال المسألة في الفتوى عن مقامهم
 عصرهم لقرب عليه بعثورهم فتواهم في إليه يستندون للمتون الشارحون المتأخرون لكان و منهم، إلينا لوصل بأيدينا فيما الموجودة الرواية غير آخر

 إال فتواهم في المستند يكون ال بأنه العادي العلم يحصل المتقدمين بشهرة نالمتأخري شهرة اتصال مع ببعض بعضها األمور هذه بانضمام انه حيث بعصرهم
خاتمة في التعادل و نهاية األفكار؛ القسم الثاني من الجزء الرابع؛  (» ....الرواية لضعف جابرة الشهرة هذه تكون معه و المسألة في الموجودة الرواية تلك

 في الكالم يقع ففيه الداللة في متكافئين كانا بأن ذلك تقتضي مزية ألحدهما يكن لم إذامر الخامس؛ تكملة؛ التراجيح؛ و تنقيح الكالم يقع في امور؛ األ
 الشهرة و العملية الشهرة و الروائية الشهرة أقسام على هي و الشهرة مرجحية في الثالث األمر؛ أمور على التنبيه بقي؛ الترجيح في الثاني المقام؛ مقامين
 )الفتوائية الشهرة ا؛ امالفتوائية

 يكساني دارند و متن سندهر دو روايت،  ؛ البتهاي كه در بحث نمازهاي ظهر و عصر گذشت، مرسله ديگري است از داود بن فرقد  مرسله:نكته 2
 .آندو نيز بسيار به هم شبيه است
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 يا اينكه فراموش كرده د در حالي كه نمازهاي مغرب و عشائش را نخوانده باشداگر كسي خواب بمان«: كه فرمود
گر  براي اداي هر دو نماز فرصت دارد بايد هر دو را بخواند و اچنانچهباشد و پيش از اذان صبح بيدار شود، 

. »...را بخواند فوت شود بايد ابتدا نماز عشاء يكي از نمازها) وقت داشته باشد وفقط براي يكي (ترسد كه  مي
 .روايات ديگري هم دال بر اين مطلب هستند

  تطبيق
ان نام رجل «: السالم واما امتداد وقت العشائين للمضطر الى طلوع الفجر، فلصحيحة ابى بصير عن ابى عبداهللا عليه -9

 وان خشى ان تفوته .ولم يصلّ صالة المغرب والعشاء او نسى فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليها كلتيهما فليصلهما
  .وغيرها» ...احداهما فليبدأ بالعشاء اآلخرة

به دليل صحيحه ابي بصير ) اين فتوا (امتداد وقت نمازهاي مغرب و عشاء تا طلوع فجر براي مضطر) قائل شديم به(
 اگر كسي خواب بماند در حالي كه نمازهاي مغرب و عشائش را« :  كه فرمود استالسالم از امام صادق عليه

نخوانده باشد يا اينكه فراموش كرده باشد و پيش از اذان صبح بيدار شود، چنانچه براي اداي هر دو نماز فرصت 
يكي از نمازها فوت شود بايد ) فقط براي يكي وقت داشته باشد و(ترسد كه  دارد بايد هر دو را بخواند و اگر مي

  ).ديگري بر فتوايمان داريمادله ( و غير اين صحيحه »...ابتدا نماز عشاء را بخواند
  ابتدا وقت نماز صبح

  :كنيم دو دليل بر اين مدعا اقامه مي.  است1ابتداي وقت اداي نماز صبح، ابتداي طلوع فجرِصادق
  .عدم مخالفت علما با اين فتوا. 1
اسراء؛ (كان مشهودا   إنّ قرآن الفجرقرآن الفجر أقم الصالة لدلوك الشمس الى غسق الليل و: فرمايد آيه قرآن كه مي. 2

نسبت دادن نماز به فجر را جايز تواند   و ثانيا تنها وجهي كه مي2نماز صبح است» قرآن الفجر«اوال مراد از ). 78آيه
  .گرداند اين است كه ابتداي وقت آن نماز، طلوع فجر باشد

                                                            
 الممتد في عرض األفق فينشر )بياضال (أيالفجر الصادق  «:چنين آمده است ةالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيكالنتر بر محمد در شرح سيد  ١

 أي الذئب، تشبيها " ذنب السرحان":فيه، بخالف الفجر الكاذب فإنه يصعد من األفق إلى السماء، و يحيط به سواد الليل من الطرفين و لذلك يقال له
 ».بذنب الذئب رافعا له إلى السماء، حيث إن وسطه أبيض، و كل من طرفيه أسود

٢ د بن عليد بن أحمد عن زياد بن سهل عن محمار بن إسحاق عن سالم  بن الرّحمن عبد عن نصر أبي بن محمبأفضل أخبرني )ع( اللّه عبد ألبي قلت قال عم 
 و اللّيل مالئكة تشهده الفجر ةصال يعني مشهودا كان الفجر قرآن إنّ الفجر قرآن و يقول جلّ و عزّ اللّه إنّ الفجر طلوع مع فقال الفجر صالة في المواقيت
 )2؛ حالفجر وقت باب؛ الصالة كتاب ؛الكافي(النّهار مالئكة و اللّيل مالئكة أثبتها مرّتين له أثبتت الفجر طلوع مع الصبح العبد صلّى فإذا النّهار مالئكة

 و الدعوة ظهرت حين بالمدينة فقال ،عليه اليوم هي ما على المسلمين على الصالة فرضت متى له فقال )ع (الحسين بن علي المسيب بن سعيد سأل و
 في و ركعتين العصر في و ركعتين الظّهر في ركعات سبع الصالة في )ص( اللّه رسول زاد الجهاد المسلمين على جلّ و عزّ اللّه كتب و اإلسالم قوي

 إلى النّهار مالئكة نزول لتعجيل السماء و إلى اللّيل مالئكة عروج لتعجيل ةبمكّ فرضت ما على الفجر أقرّ و ركعتين اآلخرة العشاء في و ركعة المغرب
 الفجر قرآن إنّ الفجر قرآن و« تعالى و تبارك اللّه قال فلذلك الفجر صالة )ص( اللّه رسول مع يشهدون اللّيل مالئكة و النّهار مالئكة فكانت األرض

؛ السفر يف التّقصير علّة باب ؛احدوده و الصالة أبواب الفقيه اليحضره من(اللّيل  مالئكة و نّهارال مالئكة تشهده و المسلمون يشهده »مشهودا كان
 )1319ح
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  ))کليه حقوق این اثر متعلق به مرکز آموزش های غير حضوری حوزه های علميه خواهران می باشد(( 

  تطبيق
  .وأما أن بداية صالة الصبح طلوع الفجر، فال خالف فيه - 10

  .نماز صبح، هنگام طلوع فجر است) ادايِ( مطلب نيست كه ابتداي وقتِ اختالفي در اين
  أقم الصالة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر: ويدل عليه قوله تعالي

 را از زوال خورشيد تا نيمه شب به )هاي ظهر، عصر، مغرب و عشاء(نماز«: بر اين فتوا داللت دارد) نيز(آيه قرآن 
  »)نيز به پاي دار( را "فجرلا قرآن"پاي دار و 

  .فإن المراد من قرآن الفجر هو صالة الصبح، والوجه لنسبتها الى الفجر إال كون بدايتها ذلك
تنها وجهي كه براي ) ثانيا(نماز صبح است و »  الفجرقرآن«مراد از ) اوال(چون ) اين آيه دال بر فتواي ماست(

  .اين نماز، طلوع فجر باشد) وقتِ(ه ابتدايِ انتساب اين نماز به فجر وجود دارد اين است ك
  انتهاي وقت نماز صبح

  :كنيم درباره انتهاي وقت اداي نماز صبح دو قول را بيان مي
  طلوع خورشيد: مشهور. 1
  .طلوع حمره مشرقيه براي شخص مختار و طلوع خورشيد براي غيرمختار: 1قيل. 2
  
  
  
  
  
  

 قول مشهور اين است كه روايت صحيحي از زراره نقل شده كه امام دليل پذيرش. پذيرد مصنف، قول مشهور را مي
  ».نماز صبح از طلوع فجر است تا طلوع خورشيد) ادايِ(هنگامِ «: السالم فرمودند باقر عليه
  تطبيق

  . وقيل الى طلوع الحمرة المشرقية للمختار والى طلوع الشمس لغيره. وأما أن نهايتها طلوع الشمس، فهو المشهور - 11
براي ) انتهاي وقت(است؛ البته گفته شده كه ) مشهور بين علما(نماز صبح، طلوع خورشيد است، ) اداي(اينكه انتهاي 

براي غيرمختار، طلوع ) انتهاي وقت( و )ي در طرف مشرقسرخو ظهور (شخص مختار تا طلوع حمره مشرقيه 
  .خورشيد است

  ».وقت صالة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس«: المالس والمناسب االول لصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه
                                                            

ما آخر الوقت فعندنا اال خالف فيه انه حين يطلع الفجر الثاني، ف أول وقت صالة الفجر«: فرمايدمي» الخالف«مثال مرحوم شيخ طوسي در كتاب  ١
 ) اول وقت صالة الفجر10الخالف؛ كتاب الصالة؛ مسائل؛ مساله. (» و وقت المضطر الى طلوع الشمسفر الصبحأن وقت المختار الى أن يس

 :دو قول در انتهاي وقت نماز صبح

 طلوع خورشيد :مشهور

  مشرقيهطلوع حمره : براي مختار

 طلوع خورشيد: ي غير مختاربرا
 :)مثل شيخ طوسي در خالف (برخي از علما
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هنگامِ « ): كه فرمود(السالم   به خاطر صحيحه زراره از امام باقر عليه است)و مورد پذيرش(قول اول، مناسب 
  ».نماز صبح از طلوع فجر است تا طلوع خورشيد) ادايِ(

Sco3:  31:10 
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  چكيده
اين است كه انتهاي دال بر » أقم الصالة لدلوك الشمس إلي غسق الليل«ذا آيه غسق به معناي نيمه شب است ل. 1

  .وقت نماز مغرب نيمه شب است
  :؛ به دليلابتداي وقت نماز عشاء، بالفاصله بعد از اداي فريضه مغرب است. 2

  »أقم الصالة لدلوك الشمس إلي غسق الليل«اطالق آيه ) الف
  وآله عليه اهللا السالم دال بر فعل پيامبر صلي هروايت صحيحه از امام صادق علي) ب
  :انتهاي وقت نماز عشاء، نيمه شب است؛ به دليل. 3

  »أقم الصالة لدلوك الشمس إلي غسق الليل«اطالق آيه ) الف
  قول و فعل پيامبر) ب
  .هر يك از نمازهاي مغرب و عشاء، داراي وقت اختصاصي هستند. 4
  .تا نيمه شب بخواند تا طلوع فجر وقت داردازهاي مغرب و عشاء راشخصي كه به واسطه عذر نتواند نم. 5
  . صبح و طلوع آفتاب انتهاي آن استطلوع فجر صادق ابتداي وقت اداي نماز. 6
 


