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

 مقدمه

اين درس ابتدا عالئم اوقات شرعي را بيان در . هاي گذشته، اوقات اداي هر يك از نمازهاي يوميه بيان شد در درس
  .يان خواهيم كرد جمعا يازده مطلب را ب.كنيم كرده و سپس برخي از احكامش را ذكر مي

  .كنيم خود را بر چهار مطلب اول ارائه كرده و ادامه مستندات را به درس بعد واگذار مي مستندات ،در ادامه
اي كه خوب است به عنوان مقدمه ذكر شود اين است كه استفاده برخي از احكام از ادله نياز به تسلط بر  نكته

ها بيان  مباحث اصولي مورد نياز را در متن درس و يا پاورقيه كه  بر اين بودسعي ما. مباحثي از علم اصول دارد
  .كنيم ها را براي درك بهتر مطالب درس توصيه مي كنيم؛ لذا استفاده از پاورقي
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  متن درس
 عالمات االوقات و بعض احكامها

ف الليل نصف ما بين الغروب ومنتص .وعالمة الزوال زيادة الظل او حدوثه .عالمة الفجر ـ اى الصادق ـ التبين التقديري
 الصالة إال مع إحراز دخول الوقت بعلمٍ أو اطمئنان او بينة او خبر ئالتجز و .الى طلوع الفجر، وقيل الى طلوع الشمس

 .الثقة أو اذان الثقة العارف

 :والمستند فى ذلك

دل عليه روايات متعددة شبه فيها وت. أما أن المراد من الفجر هو الصادق دون الكاذب، فموضع وفاق بين المسلمين -1
سألت «: بصيرففى صحيحة أبين، الفجر الصادق بالقبطية البيضاء وبنهر سوراء، بخالف الكاذب، فإنه شُبه بذنب السرحا

إذا اعترض الفجر فكان : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل صالة الفجر؟ فقال: السالم أبا عبداهللا عليه
الفجر هو الذى إذا رأيته كان معترضا كأنه «: السالم فى صحيحة على بن عطية عن أبى عبداهللا عليه و ».لبيضاءكالقبطية ا

 ».بياض نهر سوراء

وكلوا واشربوا حتّى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط االسود من : وأما أن عالمة الفجر هو التبين، فلقوله تعالي -2
 .رالفج

ه التقديرى دون الفعلى، فألن التبين يؤخذ عرفا بنحو الطريقية دون الموضوعية فهو طريق إلثبات وأما أن المراد ب -3
ولو كان مأخوذا بنحو الموضوعية بحيث يلزم تحققه بالفعل لزم الحكم بعدم تحقق الفجر فى . تحقق ذلك الوقت الواقعي

يلزم اختالف وقت الفجر فى الليلة الواحدة بفرض تحقق كما . حالة وجود الغيم او غيره من الموانع االّ بعد فترة طويلة
وبهذا اتضح أن ما اختاره  .الخسوف فيها و عدمه، فيتقدم لو فرض تحقق الخسوف و يتأخّر لو فرض عدمه، و هو بعيد

  .وبعض األعالم من المتأخرين من اختالف الفجر باختالف كون الليلة مقمرة او ال موضع تأمل الشيخ الهمداني
أما الزوال، فله عدة عالمات منها ما اشير اليه، فانه كلما وضع شاخص عمودى على االرض يحدث له ظل طويل و -4

الى جانب الغرب عند شروق الشمس ويأخذ تدريجا بالنقصان الى أن تصل الشمس الى خط نصف النهار، فينتهى ويأخذ 
هذا اذا لم تصر  .النهار الذى به يتحقق الزوالوتلك الزيادة دليل على عبور الشمس خط نصف . بالزيادة بعد ذلك

الشمس مسامتة للشاخص وإال ـ كما فى مكة المكرمة فى بعض ايام السنة ـ انعدم الظل، وما يحدث بعد ذلك يكون 
  .عالمة على الزوال
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   و احكام آن نمازحثب هاي موثر در وقتحلول  عاليم
  :كنيم در اين بخش چند مساله را بيان مي

  : بايد به امور زير توجه داشت-وجوب نماز صبح استه زمان ك-رد طلوع فجردر مو. 1
  . مراد از طلوع فجر، طلوع فجر صادق است)الف
  .1 بايد فجر، ظاهر شده و محقق گردد يعني؛ صورت گيرد»نتبي« بايد )ب
ر بدانيم كه زمان طلوع  اگ بالفعل باشد بلكه، يعني الزم نيست كه حتما ظهور فجر؛كند ن تقديري كفايت ميتبي )ج

كفايت )  است2ن تقديريبا اينكه تبي(ن ، اين تبيشود ميبخاطر نور مهتاب و يا ابر، ابتداي فجر ديده ن  رسيده امافجر
  .كند مي
ايجاد ) اگر نبوده (اشياء عالمتش اين است كه سايه) كه زمان وجوب نمازهاي ظهر و عصر است ( خورشيدزوال. 2

  . رو به افزايش بگذارد)هاگر بود(شود و يا 
تر بر اشياء بتابد آن   موجب ايجاد سايه براي اشياء است و هر چه خورشيد عموديخورشيدتابش توضيح اينكه، 

دي خورشيد بر شيئي اتفاق افتد سايه آن شيء كال از بين و؛ لذا اگر در زماني تابش كامال عمشود تر مي سايه كوتاه
اي براي آن شيء ايجاد شده و به   زوال يافته و به سمت مغرب مايل گردد، سايهرود و لحظاتي بعد كه خورشيد مي

  3.شود مرور زيادتر مي
رسد و پس از زوال  ، سايه به حداقل مي در هنگام اوج گرفتن خورشيد،تابد خورشيد عمودي نمياوقاتي كه اما در 

  .گذارد ها رو به ازدياد مي خورشيد و تمايلش به سمت مغرب، سايه
  :دو قول است) وقت نمازهاي مغرب و عشاء استكه انتهاي (در مورد نيمه شب شرعي  .3

  بين غروب آفتاب تا طلوع فجر نيمه زمان )الف

                                                            
 ).البحرين  مجمع ( تحقق: ء الشي تبين و  عني خفاه زال و عندي ظهر إذا لي ء الشي تبين و؛ ) العرب لسان (ظَهر: ء الشي تَبينَ و 1
 .اي التبين علي تقدير عدم وجود الغيم أو عدم غلبة ضوء القمر أو أي مانع آخَر 2
بزرگترين مدار كه تقريبا وسط زمين را . زنند شود كه هر يك همانند كمربندي زمين را دور مي براي كره زمين مدارهايي فرضي در نظر گرفته مي 3

ي نامند؛ يعني عرض جغرافياي اين خط را مدار صفر درجه مي. كند است كه نيمه شمالي و جنوبي زمين را از هم جدا مي» خط استوا«احاطه كرده، 
 90 درجه شمالي است و دورترين نقطه جنوبي از اين خط، در عرض 90دورترين نقطه شمالي زمين از اين خط، در عرض . آن صفر درجه است

هاي جغرافيايي  توان مدارهاي ديگري را فرض كرده كه عرض بين اين خط و هر يك از نقاط شمالي و جنوبي زمين مي. درجه جنوبي قرار دارد
  .معيني دارند

اين نقاط در هر موقع از سال متفاوتند؛ يعني روزي بر نقاط . تابد اي است كه بر برخي از نقاط زمين عمود مي زاويه تابش خورشيد بر زمين به گونه
ود اما نكته قابل ذكر اين است كه خورشيد فقط بر نقاطي عم.  درجه جنوبي5تابد و روزي بر مدار   درجه شمالي عمود مي10موجود در مدار 

تابش عمودي خورشيد، بين اين دو مدار در حركت است و در هر .  درجه جنوبي واقع شده باشند23 درجه شمالي و 23تابد كه بين مدارهاي  مي
  .شود كند و لذا ساالنه بر هريك از نقاط اين قسمت، دو بار عمود مي سال يك بار از اين مدار تا آن مدار حركت مي

 درجه شمالي قرار گرفته است لذا هيچگاه تابش عمودي خورشيد بر 25 از عرض جغرافيايي نيست و باالتر از مدار كشور ايران در اين محدوده
و دو )  درجه شمالي واقع شده است21و حدودا در عرض ( درجه شمالي قرار دارد 23تر از مدار  افتد؛ اما شهر مقدس مكه، پايين ايران اتفاق نمي

 ). كه از بهترين اوقات براي تعيين دقيق جهت قبله است(تابد  شهر و بر كعبه معظمه عمود ميبار در سال، خورشيد بر اين



١٠٢١٣٢٢ 

 

٤  ٥  
  ))کليه حقوق این اثر متعلق به مرکز آموزش های غير حضوری حوزه های علميه خواهران می باشد(( 

  . نيمه زمان بين غروب آفتاب تا طلوع خورشيد)ب
 كهيعني بايد برايش ثابت شود . عالئم، الزم است كه تحقق اين عالئم براي مصلي محرز شود پس از فراگيري. 4

  .ا سايه شاخص رو به زيادي نهاده است فجر صادق طلوع كرده و يمثال
  :شود نكته اين است كه اين اثبات به امور زير حاصل مي

  يعلم مصلّ) الف
  ينان مصليم اط)ب
  1 قول بينه)ج
  خبر آوردن فرد ثقه) د
   و عالم به اوقات2اذان مؤذن ثقه) هـ

                                                            
  :به عبارات زير كه از كتب مختلف آورده شده دقت فرماييد. در كتب فقهي، مراد از بينه، دو مرد عادل مسلمان است 1

لمقنعة؛ كتاب الحدود و اآلداب؛  باب الحد في الفرية و السب و التعريض بذلك ا. (»و البينة شهادة رجلين مسلمين عدلين«: فرمايد مرحوم شيخ مفيد مي
  )و التصريح و الشهادة بالزور

؛ األحكام؛ كتاب الشّهادات؛ اختالف الحقوق في االثبات؛ المستند 3دروس تمهيدية في الفقه االستداللي على المذهب الجعفري؛ ج«در (مصنف محترم 
البينة بمعنى شهادة رجلين عدلين فالن ذلك هو المنصرف من كلمة البينة المعتبرة في «: فرمايد مي) ولي في االثبات هو البينةفي ذلك؛ اما ان االصل اال

و على تقدير التشكيك في ذلك يمكن التمسك . البينة على من ادعى أو انما اقضي بينكم بالبينات و االيمان: االثبات في مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله
  »باالطالق المقامي، فان الوسيلة المعروفة في االثبات هي شهادة عدلين، و السكوت عن تحديد البينة ال بد ان يكون اعتمادا على ذلك

واضحة، عقلية  و هي كما قال الراغب في المفردات الداللة ال"بان، يبين، بيانا و تبيانا" مأخوذة من "البينة"«: فرمايد  مياهللا  حفظهمكارم شيرازيآية اهللا 
و من الجدير بالذكر انه لم يستعمل في ... في عشرات من االيات في القرآن الحكيم) الداللة الواضحة(و قد استعمل في هذا المعنى ... كانت أو محسوسة

و من . أو الرجلين أو شبه ذلك شهادة العدلين -  كما سيأتي- ء من آيات الكتاب على كثرتها هذه الكلمة في معناها المصطلح في الفقه، بل استعمل شي
هنا وقع الكالم بينهم في ان لها حقيقة شرعية في شهادة العدلين من لدن زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله أو لم تثبت له ذلك، و انما ثبت كونها حقيقة 

  ء من ذلك؟ يثبت شيفي هذا المعنى في زمن الصادقين عليهما السالم و من بعدهم من األئمة عليهم السالم، أو لم 
الظاهر من كلمات القوم ان البينة كانت حقيقة في هذا المعنى من لدن عصره صلّى اللّه عليه و آله و لذا استدلوا بالحديث المشهور منه صلّى اللّه عليه و 

  »...على حجية قول العدلين» إنما أقضي بينكم بالبينات و االيمان«آله 
  :دهد ر وارد كرده و چنين جواب ميسپس اشكاالتي را بر اين استظها

و لكن مع ذلك كله فهناك قرائن مختلفة واردة في اخبار الباب يمكن ان يستفاد من مجموعها ان البينة كانت حقيقة في هذا المعنى في عصر : أقول«
  :، و إليك نماذج منهااألئمة عليهم السالم و انتقلت من معناها اللغوي العام الشامل لكل دليل، الى خصوص شهادة العدلين

فإن جعل االستبانة في » و األشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة«ما ورد في ذيل رواية سعدة بن صدقة االتية، من قوله ... 
  ».لعدلينمقابل قيام البينة دليل على ان البينة ليست مطلق االستبانة و الدليل الظاهر الواضح، بل خصوص شهادة ا

  :فرمايد و چندين شاهد ديگر بيان كرده و در انتها مي
و يتحصل من جميع ذلك ان كونها حقيقة في هذا المعنى في زمن األئمة عليهم السالم بحيث يفهم منها عند إطالقها ال ينبغي إنكاره، و اما كونها «

ان بعض ما مر مشعرا بكونه كذلك حتى في عصره صلّى اللّه عليه و آله و اللّه كذلك في زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله فهو قابل للتأمل، و ان ك
 )القواعد الفقهية؛ قاعدة حجية البينة؛ المقام األول في تعريفها و معناها لغة و شرعا(» .العالم

 وثاقةً فيهما، بالكسر يثِقُ، به وثِقَ قولك مصدر: الثِّقَةُ: وثق« : چنين آمدهالعرب لساندر. است» شخص امين و مورد اعتماد«در لغت به معناي » ثقة« ٢
البته شايد در . ها مورد اعتماد است، اين لفظ را اطالق كرد توان بر فردي كه عدالت ندارد ولي در يكي از جنبه لذا از نظر لغوي، مي. » ائتمنه ثِقَةً و
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  تطبيق
  عالمات االوقات و بعض احكامها

  و برخي از احكام آن) صالةي بحث (ها  هاي وقت نشانه
  .عالمة الفجر ـ اى الصادق ـ التبين التقديري

  .است) و روشنايي خاص آن(فجر صادق، ظهور تقديري فجر ) حلولِ(ي  نشانه
  .وعالمة الزوال زيادة الظل او حدوثه

در ( و يا )ي شاخص(زياد شدن سايه ) رود در جايي كه سايه از بين نمي(زوال خورشيد، ) رسيدن زمان(ي  نشانه
  .سايه است) مجددِ(ايجادِ ) رود جايي كه سايه از بين مي

  .ومنتصف الليل نصف ما بين الغروب الى طلوع الفجر، وقيل الى طلوع الشمس
تا طلوع ) از غروب( و گفته شده  استفجر از زمان بين غروب خورشيد تا طلوع ي نيمهنيمه شب شرعي، 

  .خورشيد
  .ء الصالة إال مع إحراز دخول الوقت بعلمٍ أو اطمئنان او بينة او خبر الثقة أو اذان الثقة العارف زيوالتج
به يكي از طرق مذكور در عبارت  ( دخول وقت)براي نمازگزار (نيست مگر آنكه) و مسقِط تكليف( مجزي نماز،
به ( عالم ي  و يا با اذان موذنِ ثقه)ي واحد (ا خبر ثقهيا با علم و يا اطمينان و يا با بينه و يا ب اثبات شده باشد؛ )بعد

 ).اوقات

Sco1:  15:03  
  مستندات

  .نماييم  مطرح ميدرس آيندهيازده مطلب را بيان كرديم كه مستندات و داليل آنها را در اين درس و در بخش قبل، 
  :آن مطالب عبارتند از

  .مراد از فجر، فجر صادق است. 1
  .بين است عالمت طلوع فجر، ت.2
  ).نه فعلي ( مراد از تبين فجر، تبين تقديري است.3
  . ازدياد و يا حدوث سايه، نشانه زوال است.4
  ).نه طلوع خورشيد( مالك در نيمه شب، زمان بين غروب خورشيد است تا طلوع فجر .5
  .نماز قبل از احراز وقت، مجزي نيست .6

                                                                                                                                                                                                     
الحاشية علي (ا مراد همان معناي لغوي است؛ لذا مرحوم وحيد بهبهاني برخي از علوم، اين لفط يك معناي اصطالحي بيابد ولي ظاهرا در بحث م

إذا «: فرمايد چنين مي» احكام مواقيت«در بحثي تحت عنوان ) مدارك األحكام، كتاب الصالة؛ الركن األول في المقدمات؛ المقدمة الثانية في المواقيت
و مصنف محترم، براي بيان دليل جواز اكتفا به اذان موذن ثقه، »  أعم من أن يكون عادال أم اللم يتيسر العلم كما في الظهر يجوز التعويل على أذان الثقة

 .آورد كه دال بر جواز اكتفا به اذان اهل سنت است روايتي را مي
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  .هاي اثبات وقت است  علم نمازگزار، از راه.7
  .هاي اثبات وقت است  اطمينان نمازگزار، از راه.8
  .هاي اثبات وقت است  بينه از راه.9

  .هاي اثبات وقت است خبر ثقه واحد، از راه .10
  .هاي اثبات وقت است ي عالم به اوقات نماز، از راه  اذان ثقه.11

   عالمت حلول وقت نماز صبح،طلوع فجر صادق
در پايان شب، دو سپيدي در آسمان . شود دد كه در اواخر شب ديده ميگر به سپيدي و نوري اطالق مي» فجر«

مشهور است و اوصافي از آن را بيان » فجر كاذب«سپيدي اول، همان است كه در اصطالح فقها به . گردد پديدار مي
  .داردهايي   كه اين هم نشانهاست» فجر صادق«سپيدي دوم، معروف به  .توان آن را تشخيص داد اند كه مي كرده

  :كنيم دو دليل بر اين مدعا اقامه مي. 2است نه فجر كاذب» 1طلوع فجر صادق«،  نماز صبح وقتعالمت حلول
  .3يعني كسي با اين مطلب مخالفتي ندارد و مورد وفاق مسلمين است. اتفاق مسلمين. 1
اند  اي تعريف كرده را به گونهاين روايات، فجر صادق . روايات زيادي داريم كه بر اعتبار فجر صادق داللت دارند. 2

قبطية «دانند كه همانند  اين روايات، فجري را عالمت حلول وقت نماز صبح مي. مدعاي ما منطبق استكه بر 
 فجر صادق  سپيدي دوم وآن چيزي كه ما به عنوان. »2ذنب السرحان«باشد نه همانند » 1نهر سوراء«يا شبيه » 4بيضاء

  .است» نهر سوراء«و » قبطية بيضاء«ه معرفي كرديم همان است كه شبي

                                                            
  :فرمايد مي رحمه اهللا تعالي عالمه بحراني ١
وقت صالة الصبح هو طلوع الفجر الثاني و هو المستطير في األفق اي المنتشر بل كافة العلماء في ان أول ) رضوان اهللا عليهم(ال خالف بين األصحاب «

فيه الذي ال يزال في زيادة، و يقابله الفجر األول و هو الذي يبدو كذنب السرحان مستدقا مستطيال الى فوق، و يسمى هذا الكاذب لعدم داللته على 
ائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ كتاب الصالة؛ الباب األول في المقدمان؛ المقدمة الحد(» .الصبح واقعا و ذلك يسمى الصادق لصدقه عن الصبح

 )الثالثة في المواقيت؛ المقصد األول في مواقيت الفرائض الخمس؛ المسألة الثانية عشرة  أول وقت صالة الصبح و آخره
  :فرمايد  ميآية اهللا بروجرديمرحوم  ٢
إنّ األول يكون : الثاني. إنّ الفجر الكاذب منفصل عن األفق بخالف الفجر الصادق، فإنّه متصل به: األول: اذب من وجوهو الفرق بينه و بين الفجر الك«

 إنّ األول يكون عند حدوثه أشد ضوء ألنّه يزول تدريجا، و الثاني بخالف ذلك، فإنّه ينتشر قليال قليال، و يشتد ضوءه: الثالث. عموديا و الثاني افقيا
  ».تدريجا

نهاية التقرير؛ كتاب الصالة؛ المطلب األول في المقدمات؛ المقدمة الثانية في المواقيت؛ اوقات الفرائض؛ مسائل في تفصيل األوقات؛ المسألة السابعة (
 )وقت صالة الفجر أوال و آخرا

  :گويد چنين مي)  حنبلي نوشته شدهكه در فقه(» مختصر الخرقي«كه شرحي است بر كتاب فقهي » المغني«ابن قدامه در كتاب  3
وإذا طلع الفجر الثاني وجبت صالة الصبح والوقت مبقى إلى ما قبل أن تطلع الشمس ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع ": )الخرقي في المختصر(قال«

 )كتاب الصالة؛ باب المواقيت؛ مسألة وقت الصبحالمغني؛ (» . وجملته أن وقت الصبح يدخله بطلوع الفجر الثاني إجماعا "فقد أدركها وهذا مع الضرورة
 قد القِبطِية و .قُباطِي الجمع و قياس، غير على القِبط إِلى منسوبة هي و بمصر تعمل رِقاق بيض كتان ثياب: القُبطِية و«: آمده است» لسان العرب«در  4

 .شود پارچه ظريف سفيدي است كه در محلي از كشور مصر توليد مي» قبطية« پس مراد از  ».... دهري و سهِلي قالوا كما النسبة في يغيرون ألَنهم تضم



١٠٢١٣٢٢ 

 

٧  ٥  
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  تطبيق
  :والمستند فى ذلك

 :عبارت است از) 3گانه مذكور يازده(دليل و مستند احكام 

  .أما أن المراد من الفجر هو الصادق دون الكاذب، فموضع وفاق بين المسلمين -1
  .لمانان استمورد وفاق همه مس) مطلبي(مراد از فجر، فجر صادق است نه كاذب ) گفتيم(اينكه 

وتدل عليه روايات متعددة شبه فيها الفجر الصادق بالقبطية البيضاء وبنهر سوراء، بخالف الكاذب، فإنه شُبه بذنب 
  نالسرحا

تشبيه » نهر سوراء«و به » قبطية بيضاء«فجر صادق را به ) بر اعتبار فجر صادق داللت دارند و(و روايات زيادي 
دمِ ) سپيدي زيرِ(« بر خالف فجر كاذب كه به )ادق و سپيدي دوم آسمان منطبق استكه بر همان فجر ص(اند  كرده
  . است)و منطبق بر سپيدي اول آسمان(تشبيه شده » گرگ

: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل صالة الفجر؟ فقال: السالم سألت أبا عبداهللا عليه«: بصير ففى صحيحة أبي
  ».قبطية البيضاءإذا اعترض الفجر فكان كال

غذا ) از نظر شرعي روز شروع شده و (چه هنگام: السالم پرسيدم از امام صادق عليه«: در صحيحه زراره آمده است
هنگامي كه فجر :  فرمودرسد؟ فرا مينماز صبح وقت  و شود  حرام مي بر روزه دار نوشيدني)نوشيدن( و )خوردن(

  ».است) يك پارچه لطيف سفيد رنگ ("ضاءقبطية بي"اي كه گويا  پديدار شود به گونه
الفجر هو الذى إذا رأيته كان معترضا كأنه بياض نهر «: السالم فى صحيحة على بن عطية عن أبى عبداهللا عليه و

 ».سوراء

هنگامي كه آن را فجر همان است كه «): كه فرمود(السالم نقل شده   از امام صادق عليهعلي بن عطيةو در صحيحه 
  .»اي كه گويا سفيدي نهر سوري است شود به گونه ر ميديدي پديدا

  است» ظهور« طلوع فجر،  درمالك
طور كه نخ   و قابل تشخيص باشد؛ همانسپيدي دوم در سمت مشرق، بايد به قدري باال بيايد كه كامال ظاهر شده

  .سياه از سفيد قابل تمييز است

                                                                                                                                                                                                     
 بابل أرض من بالعراق بلدة تمد قد و كطوبى سورى و«: در مجمع البحرين آمده. سوري بر وزن موسي است كه گاهي هم سوراء تلفظ شده است 1

 .اند را به آن تشبيه كرده» فجر صادق«هري در عراق است و نهر معروفي داشته كه سوري نام ش. »بغداد أعمال من موضع و السريانيين بالد من
فجر كاذب به سپيدي ميان دم گرگ تشبيه شده كه در ميان سياهي ). »الذئب: السرحان«: در لسان العرب آمده(به معناي گرگ است » السرحان« 2

 .بالهاء سرحانة األنثى و أيضا، سراح و سراحين، الجمع و أيضا، األسد و الذئب: كسربال السرحان«: فرمايد طريحي در مجمع البحرين مي. محصور است
 .» التشبيه على السرحان ذنب الكاذب للفجر يقال و. زائدة سرحان نون سيبويه عن و
 .كنيم مستند چهار مطلب را در اين درس و بقيه را در درس بعد بيان مي 3
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 مِنَ الْأَبيض الْخَيطُ لَكُم يتَبينَ حتَّى اشْرَبوا و كُلُوا و: رمايدف  سوره بقره است كه مي187دليل ما بر اين مدعا، آيه 
 كه همان زمان شروع وقت اداي است) بر روزه دار(اين آيه در مورد شروع زمان امساك . الْفَجر مِنَ الْأَسودِ الْخَيطِ

  .1نماز صبح است
  تطبيق

وكلوا واشربوا حتّى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط االسود من : وله تعاليوأما أن عالمة الفجر هو التبين، فلق -2
 .رالفج

بخوريد ): فرمايد كه مي(است بخاطر قول خداوند است ) و ظهور كامل(» نتبي«فجر، ) طلوعِ(ي  نشانه) گفتيم(اينكه 
  . گرددظاهر )شب( از رشته سياه  صبح سفيد رنگِ براي شما رشتهو بياشاميد تا اينكه

  حلول وقت نماز صبح در »تبين تقديري« كفايتِ
  :اي را بيان كنيم ث بهتر است مقدمهورود به اصل بحبراي 

  .يا مانعي از ديده شدنش هست يا مانعي نيست: وجود نور بر دو قسم است
مين شرايط در ه(بالفعل اگر يك المپ ضعيف را در يك اتاق كامال تاريك روشن كنيم نور آن المپ وجود دارد و 

، در  استهاي قوي  اما اگر همين المپ را در اتاقي روشن كنيم كه پر از نورافكن؛ بروز هم دارد وظهور) موجود
  .شود اين صورت با اينكه نور المپ وجود دارد ولي بالفعل ظهوري ندارد و ديده نمي

 است؛ يعني بر فرض عدم در صورت اول، نور المپ، ظهور بالفعل داشت اما در صورت دوم، ظهورش تقديري
  .وجود نور اقوي، نور موجود اين المپ، ظهور دارد

  همانيابد و اگر مانعي نباشد در اين سپيدي در زمان خاصي وجود مي. طور است در مورد فجر صادق هم همين
تر از  اه، قويمثال نور م(؛ اما اگر در زمان وجود، مانعي از آشكار شدنش باشد يابد  وجودش براي ما ظهور ميزمانِ

 بعد از مدتي كه ) ظاهر نباشد،تر است  در ابتدا ضعيف، كه و سپيدي فجرودهسپيدي فجر باشد و يا آسمان ابري ب
 در صورتي كه بين زمان وجود سپيدي فجر و .كند  بر مانع غلبه كرده و خود را آشكار مي،تر شد آن سپيدي قوي

  : آن فرض كردتوان دو ظهور براي  ميزمان ظهورش فاصله باشد
 يعني ؛است» تقديري«، ظهورِ فجر) كند جلوگيري مي بالفعلش ده و از ظهورِنموكه مانع بر نور غلبه (در ابتدا . 1
  .»هو ظاهر علي تقدير عدم المانع«
  .يابد ميپس از غلبه سپيدي بر مانع، ظهور فعلي فجر . 2

  :كنيم پس از توجه به مطلب فوق، اصل بحث را مطرح مي

                                                            
  :فرمايد  مي رحمه اهللاشيخ طوسي 1
المبسوط في الفقه (» أما أول وقت صالة الصبح فهو إذا طلع الفجر الثاني الذي يعترض في أفق السماء و يحرم عنده األكل و الشرب على الصائمو «

 )اإلمامية؛ كتاب الصالة؛ فصل في ذكر المواقيت
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 در .داشته باشد» تبين« ظهور و ،طلوع فجر صادق است و بايد سپيدي فجر كه ابتداي وقت نماز صبح، هنگامگفتيم 
  :باره اقوالي مطرح شده است اين

 قوي است و مانع از ،هايي كه نور ماه دانند و لذا در شب  تبين تقديري را كافي مي در مطلق ايام،برخي از فقها،. 1
 قوي شده و بر نور ماه ،قدر تاخير اندازيم كه سپيدي فجر يازي نيست كه نماز را آن، نشود بروز سپيدي فجر مي

  .1غلبه كرده و ظهور فعلي يابد
  .دانند  الزم مي،، تبين فعلي را در مطلق ايام از علماگروهي. 2
،  موانعي مثل ابرد وجو ولي در هنگامدانسته الزم ،، تبين فعلي را در هنگام بروز موانعي مثل نور ماه ديگرگروهي. 3

  .2دانند تبين تقديري را كافي مي
  :نمايد دانسته و بر اين مطلب چنين استدالل مي كافي  مطلقاپذيرد و تبين تقديري را مصنف قول اول را مي

باشد  مياين است كه مالك اصلي، طلوع فجر و وجود سپيدي آن » حتي يتبين لكم الخيط األبيض «آيهفهم عرف از 
يعني طلوع فجر به هر نحوي كه كشف شود كافي .  طريقي است براي كشف طلوع فجرظهور سپيدي،و » تبين«و 

  . تبين است،هاي كشف  و يكي از راهبوده
هاي   بلكه طريقيت داشته و يكي از راه؛ و شارع، نظر خاصي به آن نداردشتهموضوعيت ندا» تبين«، به عبارت ديگر

 غير مقبولي ملزومات موضوعيت داشته باشد» تبين«اين است كه اگر  مويد اين مطلب .3اثبات طلوع فجر است
  :دارد؛ از جمله

                                                            
پژوهان محترم  خوب است كه دانش. ار تبين تقديري استظاهرا اين عبارت، دال بر اعتب. آوريم  بروجردي را در ذيل مي آية اهللاعبارتي از مرحوم 1

  :هم در اين عبارت دقت فرمايند
  :فرمايد ميعليه   رحمة اهللابروجردي،آية اهللا 

و ليس المراد التبين لكل الذي هو أمارة على النهار، عن الخيط الذي هو عبارة عن ظلمة الليل، * كُلُوا و اشْرَبوا حتّي يَتبينَ لَكُم الْخَيطُ: *معنى اآلية«
 مغيمة، أو صحوا، بل المراد هو التبين  واحد واحد من آحاد الناس باختالف حاالتهم، أو حاالت الليل، من كونه مقمرا، أو غيره، أو حاالت الهواء من كونها

 إلى األفق، بحيث يمكن رؤية ضوئها لو لم يكن في البين و التميز النوعي مع قطع النظر عن الموانع، ألنّ النهار إنّما يتحقّق بقرب الشمس في حركتها
كتاب الصالة؛ المطلب األول في المقدمات؛ المقدمة الثانية نهاية التقرير؛ (» .مانع، و ال يختلف حسب اختالف حاالت الناظرين، أو غيرها كما هو واضح

 )ة وقت صالة الفجر أوال و آخرافي المواقيت؛ اوقات الفرائض؛ مسائل في تفصيل األوقات؛ المسألة السابع
هل يكفي التبين التقديري، او يعتبر التبين الفعلي، او يفصل بين ان يكون المانع عن التبين هو الغيم و نحوه فيكفي التقديري، و بين ان يكون ضوء القمر  ٢

مر مانع عن تحقق البياض ما لم يقهره ضوء الفجر، و الغيم مانع اختار بعض اكابر المحققين رحمهم اللّه الوجه الثالث بدعوى ان ضوء الق: فال يكفي؟ وجوه
السالم؛ كتاب الصالة؛ الباب األول في المقدمات؛ الفصل الثاني في اوقاتها؛ اوقات الصلوات؛ وقت الصبح؛ اول فقه الصادق عليه. (عن الرؤية العن التحقق

 )وقت الصبح
  :فرمايد  ميآية اهللا بهجتمرحوم  3
و ذلك .  الطلوع، له وقت مخصوص زماني، كالزوال و الغروب، اليختلف باختالف األيام، إلّا االختالف المعهود المضبوط لدى المحاسبينو الظاهر أنّ«

 -بالفتح-  المتبين  أيام البيض و غيرها، و ال بوجود المانع من الغيم و نحوه و عدمه، إلّا أنّ يتأخّر إحراز الطلوع و تبينه، ال نفس الزمان اليختلف باختالف
. فله حد زماني غير مختلف، و المختلف هو العلم به فقديتأخّر، و قداليتأخّر و لو حصل المانع، و ال فرق بين مانعية ضوء القمر أو الغيم عن اإلحراز أحياناً

و ال فرق . تبين، فهو طريق محض، ال مأخوذ في الموضوع و لو طريقاًفجعل التبين في اآلية الشريفة غاية، لمكان أنّ غايتية المتبين ملزوم غالبي لغايتية ال
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  .براي تحقق فجر بايد مدتي طوالني بگذردشود،  در روزهاي ابري كه سپيدي فجر در ابتداي طلوعش ديده نمي. 1
نكه در توضيح اي. ، دو زمان مختلف را براي ابتداي وقت نماز صبح فرض كنيمممكن است در يك شب. 2

 م اگر در شب چهارده.هاي مهتابي، نور ماه بر سپيدي ابتداي فجر غالب و مانع از ظهور و تبين فعلي آن است شب
 اما اگر خسوف اتفاق بيافتد و نور ماه نتواند به ؛افتد ير ميماه، نور ماه بدون مشكلي به زمين برسد تبين طلوع به تاخ

 باعث تقديم و تاخير زمان نماز در ،پس وجود و عدم خسوف. گردد ل مي زودتر حاص،تبين طلوعزمين بتابد آنگاه 
  است 1ليالي مقمره

از نظر )  ابر و يا وجود و عدم خسوفتعليق حكم نماز به وجود و عدميعني ظهور آيه تبين در  ( ملزوماتاين
  .عرف، بعيد بوده و غير قابل پذيرش است

  تطبيق
فألن التبين يؤخذ عرفا بنحو الطريقية دون الموضوعية فهو طريق إلثبات  فعلى،وأما أن المراد به التقديرى دون ال -3

  .تحقق ذلك الوقت الواقعي
به صورت طريقي حكم نماز صبح، موضوع  تبين در ،مراد از تبين، تبين تقديري است نه فعلي؛ چون از نظر عرف

  .ص در عالم واقع آن زمان خاپس تبين راهي است براي اثبات تحقق. اخذ شده نه موضوعي
ولو كان مأخوذا بنحو الموضوعية بحيث يلزم تحققه بالفعل لزم الحكم بعدم تحقق الفجر فى حالة وجود الغيم او غيره من 

  .الموانع االّ بعد فترة طويلة
دو ( الزم باشد  كه تحقق بالفعل فجر اخذ شده باشداي  به گونهو به نحو موضوعي )موضوعيت داشته و (»تبين«اگر 

 حكم به عدم شود كه الزم مي) در آسمان( در صورت وجود ابر يا مانع ديگري )اوال: امر را در پي خواهد داشت
  .نماييم مگر بعد از گذر مدتي طوالنيتحقق فجر 

كما يلزم اختالف وقت الفجر فى الليلة الواحدة بفرض تحقق الخسوف فيها و عدمه، فيتقدم لو فرض تحقق الخسوف و 
  رض عدمهيتأخّر لو ف

 بنا بر فرض تحقق خسوف و عدم تحقق آيد  الزم مي در شب واحدفجر) طلوعِ(اختالف زمانِ ) ثانيا(طور كه  همان
چون نور ماه معدوم شده و ؛ افتد و جلو مي(را فرض كنيم فجر مقدم شده  خسوف در صورتي كه تحققآن، پس 

                                                                                                                                                                                                     
بين كون المانع من سنخ البياض، كضوء القمر، أو غيره، كالغيم؛ فانضباط الوقت الخاص باآلالت المستحدثة و القديمة، يغني عن مشاهدة األُفق الممتاز 

  .فيه خطّ البياض عن خطّ السواد
موضوع األحكام خارجة عما يفهمه العرف في المقام، و كيف يكون للتبين الموضوعية للحكم مع القطع بإرادة التبين، أو تحقّق فدعوى اعتبار التبين في 

؟ ألنّه كلّما زمانٍ بعد التبين و قبل الطلوع و لو كان قليلًا؟ و كيف يكون للتبين الفعلي، الموضوعية المتقدمة مع عدم حد معروف غيره غير التبين التقديري
بهجة الفقيه؛ مقدمات؛ المقدمة الثانية في المواقيت؛ الفصل (» ...قرب إلى الطلوع للشمس يزول السواد تدريجاً، ال أنّه يتبين الخيطان مع أوسعية البياض

 )األول أوقات الفرائض؛ مسألة الوقت اإلختصاصي للظهرين؛ الميزان في الوقت اإلختصاصي و كيفية تقديره
 .شود هايي كه نور ماه شديد است و مانع از ظهور سپيدي صبح در اول طلوعش مي بش 1



١٠٢١٣٢٢ 

 

١١  ٥  
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كه ماه نورافشاني داشته و  (سوف را فرض كنيمكه عدم خو در صورتي ) گردد سپيدي فجر به راحتي نمايان مي
  .شود فجر به تاخير افتاده و ديرتر نمايان مي) فضا را روشن كرده باشد

  و هو بعيد
  .بعيد است) دو ملزوم(اين ) التزام عرف به(كه 

الليلة مقمرة او وبعض األعالم من المتأخرين من اختالف الفجر باختالف كون  1وبهذا اتضح أن ما اختاره الشيخ الهمداني
  .2ال موضع تأمل

و بعض بزرگان از ) »مصباح الفقيه«صاحب كتابِ (همداني ) محمدرضا(نظر شيخ  كه شود و با اين بيان معلوم مي
مختلف ) تغيير كرده و(فجر ) زمانِ طلوعِ(بودن يا نبودن شب، » مقمره«با اند به اينكه  ل شدهكه قائ- 3متاخرين

 .دارد) شهو خد( جاي تامل - شود مي

Sco2:   29:30  
  نشانه زوال آفتاب

بدان معناست كه باالترين محلش در آسمان را ترك كرده و در حال حركت به سمت مغرب   خورشيد در لغتزوال
  .4است

بل اقها كه در هر مكاني  ترين روش  يكي از ساده.5 استهاي مختلفي بيان شده براي پي بردن به زوال خورشيد، راه
  .باشد مي» دقت در سايه شاخص «استفاده است

                                                            
و فات . ق. هـ1250ولد بهمدان في سنة . نقل أن له نظرا دقيقا و فكرا صائبا. هو المحقق العلّامة الشيخ محمدرضا الهمداني من تالميذ الشيخ األنصاري 1

 .ق. هـ1322في سنة 
  :كنيم  كالم مصنف، در فهم معناي آن مفيد است؛ لذا نقش برخي از كلمات را بيان ميتركيب برخي از عناصر اين 2

  فاعل براي اتضح)= تا پايان عبارت(...أن ما اختاره
   أنّاسم= ما اختاره

  .كند را بيان مي» ما اختار«من بيانيه است و مراد از = من اختالف الفجر
  أنّخبر= موضع تامل

 .مثل مرحوم امام خميني 3
 ».ارتفع: النهار زالَ و. السماء كَبِد عن زلَّت: زوالناً و زِياال و ثعلب، عليه نَص كذلك همز، بغير زووال، و زواال الشمس زالتِ و« : العرب لسان 4
را در عبارات ذيل طرق تشخيص زوال . رساند هاي مخصوص اماكن خاصي بوده و در ساير نقاط زمين ما را به نتيجه نمي برخي از اين راه 5

  :بينيد مي
و يعلم زوالها إما باألصطرالب أو . و اعلم أّن وقت صالة الظّهر إذا زالت الشّمس«: فرمايد چنين مي» النهاية في مجرد الفقه و الفتوي«شيخ طوسي در 

  ».حاجبه األيمن، علم أنّ الشّمس قد زالتفإذا وجدها على . الدائرة الهندية أو ميزان الشّمس، أو يستقبل اإلنسان القبلة و يراقب الشّمس
  :فرمايد  مي در حدائقعالمه بحراني

  :لمعرفة الزوال طرقا) رضوان اهللا عليهم(قد ذكر األصحاب «
  زيادة الظل بعد انتهاء نقصانه أو حدوثه بعد عدمهمنها 
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كه آفتاب از ( در هنگام صبح .كنيم  نصب مييدر اين شيوه، شيء طويل و صافي را به طور عمودي در زمين هموار
تر شود   هر چه خورشيد به وسط آسمان نزديك.شود  سايه اين شيء به سمت مغرب كشيده مي)تابد شرق به آن مي

 كه در اين حالت سايه  تا اينكه خورشيد به باالترين ارتفاعش در آسمان برسدشود تر مي آن سايه كوتاه و كوتاه
  .رسد ترين حد ممكن مي شاخص به كوتاه

اين اتفاق در . رود واضح است كه اگر خورشيد به طور كامال عمودي بر شاخص بتابد سايه آن به كلي از بين مي
هر يك از .  درجه قرار دارند23تا عرض جنوبي  درجه 23افتد كه بين عرض شمالي   اتفاق مينقاطي از كره زمين

اما در نقاطي كه در اين محدوده . كنند اين مناطق، در ايام خاصي از سال، تابش عمودي خورشيد را تجربه مي
  .رسد  بلكه در هنگام ظهر به حداقل ميزانش ميشود تند سايه شاخص هيچگاه معدوم نميسني

شود، عالمت زوال خورشيد اين است كه سايه در سمت مشرق شاخص  يدر مواردي كه سايه شاخص معدوم م
 . نشانه زوال خورشيد اين است كه سايه رو به ازدياد بگذاردشود پديدار گردد و در مواردي كه سايه معدوم نمي

  تطبيق
  له عدة عالمات منها ما اشير اليهوأما الزوال، ف -4

  ره كرديم يكي از آن عالمات استزوال خورشيد عالماتي دارد كه آنچه به آن اشا
يأخذ تدريجا  فانه كلما وضع شاخص عمودى على االرض يحدث له ظل طويل الى جانب الغرب عند شروق الشمس و

  .يأخذ بالزيادة بعد ذلك بالنقصان الى أن تصل الشمس الى خط نصف النهار، فينتهى و

                                                                                                                                                                                                     
 الظل المنكوس و هو المأخوذ من المقاييس الموازية لألفق، و توضيح  قالوا و المراد بالظل هو المبسوط المأخوذ من المقاييس القائمة على سطح األفق ال

ذلك ان الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص قائم على سطح األرض بحيث يكون عمودا على سطح األفق ظل طويل في جانب المغرب ثم ال يزال ينقص 
 ال يبقى للشاخص ظل أصال في بعض البالد، و إذا بقي الظل فمقداره قد... كلما ارتفعت الشمس حتى تبلغ كبد السماء و تصل إلى دائرة نصف النهار

فإذا مالت الشمس عن وسط السماء و انحرفت عن دائرة نصف النهار الى المغرب فان لم يكن بقي الظل حدث حينئذ ... مختلف باختالف البالد و الفصول
  ...الزيادة حينئذ فيكون ذلك عالمة الزوال ايضافي جانب المشرق و كان ذلك عالمة الزوال و ان كان قد بقي أخذ في 

   ذلك باالقدامو منها استعالم
تزول الشمس في «: انه قال» 4«) عليه السالم(روى ذلك الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد اهللا بن سنان عن ابي عبد اهللا 

قدم و نصف و في النصف من آب على قدمين و نصف و في النصف من أيلول على النصف من حزيران على نصف قدم و في النصف من تموز على 
ثالثة أقدام و نصف و في النصف من تشرين األول على خمسة أقدام و نصف و في النصف من تشرين اآلخر على سبعة أقدام و نصف و في النصف من 

سبعة و نصف و في النصف من شباط على خمسة و نصف و في النصف من كانون األول على تسعة أقدام و نصف و في النصف من كانون اآلخر على 
آذار على ثالثة و نصف و في النصف من نيسان على قدمين و نصف و في النصف من أيار على قدم و نصف و في النصف من حزيران على نصف 

  .....»قدم
  ...ميل الشمس الى الحاجب األيمن لمن يستقبل قبلة العراقو منها 
  »...الدائرة الهنديةو منها 

الباب األول في المقدمات؛ المقدمة الثالثة في المواقيت؛ المقصد األول في مواقيت الفرائض الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ كتاب الصالة؛ (
 )الخمس؛ المسألة السابعة طرق معرفة الزوال
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 ،تابد براي آن شاخص ح كه خورشيد از شرق ميهرگاه شاخصي به طور عمودي در زمين قرار گيرد در هنگام صب
به (كند به نقصان تدريجي تا اينكه خورشيد  اين سايه شروع مي. آيد  به وجود ميسايه بلندي به سمت غرب

قصان سايه پايان يافته و سايه شروع ندر اين هنگام، . به خط نصف النهار برسد) ارتفاعش در آسمان يعنيباالترين 
  .كندبه ازدياد مي

  .تلك الزيادة دليل على عبور الشمس خط نصف النهار الذى به يتحقق الزوال و
  . عبور خورشيد از نصف النهار است كه با اين عبور، زوال تحقق يافته استاين زياد شدن سايه، نشان

 2ما يحدث و انعدم الظل، -كما فى مكة المكرمة فى بعض ايام السنة- إال   للشاخص و1هذا اذا لم تصر الشمس مسامتة
  .بعد ذلك يكون عالمة على الزوال

وگرنه مقابل شاخص قرار نگيرد ) دقيقا(هنگامي است كه خورشيد ) به حداقل رسيدن و سپس زياد شدن(اين 
تابش خورشيد بر (طور كه در برخي از ايام سال در مكه مكرمه  همان–) چنانچه موازي با شاخص قرار گيرد(

  .، عالمت زوال خورشيد است سايه بعد از آن حدوثرود و از بين مي) كليبه ( سايه -است) شاخص، عمود
Sco3:   34:59 

                                                            
 .» قابله و وازاهسامته مسامتة بمعني«: نويسد در المصباح المنير ميفيومي  1
ما «موصوله باشد » ما« اگر .ايم  آورده مكتوبدر ترجمه باشد؛ همانطور كه مي»  سايهحدوث«به معناي » ما يحدث« مصدري باشد حرف» ما«اگر  2

  .اند استاد محترم در فايل صوتي ترجمه فرمودهخواهد بود؛ همانطور كه » اي كه حادث شده سايه«به معناي » يحدث
 .گذاريم پژوهان وامي مه ارجح را به دانشتشخيص ترج
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