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 مقدمه

 :وبعد. ة والسالم على نبينا املصطفى وعباده الذين اصطفىوالصال احلمد هللا وكفى
 .واضح است كه نماز مطلقاً بزرگترين ركن عملي دين استبدرستي روشن و 

كه هركسي آن را برپا دارد دين را برپا داشته است و  آري نماز، نمازي
ايع كرده است، چون در روايت ضهركسي آن را ضايع نمايد دين را نابود و 

و خداوند به برپاداشتن و . صحيح از پيامبر نقل شده كه نماز ستون دين است

﴿: فرمايد ميكه ن محافظت نماز امر كرده، چنا             

        ﴾ ]۲۳۸: البقرة[ 

ويژه نماز عصر، پايبند باشيد و خاشـعانه در پيشـگاه اهللا   بر تمام نمازها و به«
 .»بايستيد) به عبادت(

از جملـه  . به برپايي و محافظت از نماز امر كـرده اسـت   جو همچنين پيامبر 
. فظت بر آن اين است كه نماز در اوقات خود خوانده شودبرپاداشتن نماز و محا

 .از اين رو بايد اوقات نماز را دانست
كتابي كه پيش روي داريد مطالبي علمي و مختصر و جامع است كه در پرتـو  

 .نمايد قرآن و سنت اوقات نماز را تعيين و تبيين مي
تا روشن شود كه  ام هاي سني و شيعه نگاشته به روايت اين كتاب را با استناد

در چنـين امـور   توان از آن اسـتناد كـرد و    در اين منابع امور زيادي هست كه مي
از ايـن رو مبحـث ارزشـمندي از محمـد ياسـر      . ي متحد و همآهنـگ بـود  ممه
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كه ايشان آن مطلب را با استناد بـه منـابع شـيعي     ام افزوده اسكندري نجفي به آن
 .نوشته استكند  اهل بيت روايت مي ي كه از ائمه

مهم نماز براي همگان واضح و روشـن   ي اين كوشش براي آن است تا قضيه
 .گردد

هايمان را برحق متحد گردانـد و راه رسـيدن بـه     خواهم كه دل از خداوند مي
 .بيگمان او شنواي نزديك است. حق را براي ما آسان نمايد

 مؤلف



 
 

 

 هايي پيش از آغاز كتاب پرسش

سه بار صـداي اذان و   يروزآن از بعضي مساجد  در محيطي بزرگ شدم كهمن 
مـن را بـه فكـر     اين اختالف. شد ج بار صداي اذان شنيده ميپن ياز بعضي روز

 :آمد مي پيش ههاي  ي برد، و براي من پرسشفرو م
 نمازها پنج تا نيست؟ مگر

 هر نمازي وقتي ندارد؟مگر نه اينكه 
 ؟ري شده استمگر نه اينكه هر نمازي بنا بر وقت آن نام گذا

آيا اين اوقات در زمان نزول قرآن مشخص نبـوده، مگـر هـر وقتـي تعريـف      
هايي كه قرآن به  كند؟ يا اين كه عرب مشخصي ندارد كه با وقت ديگري فرق مي

 توجه به وقت آن آنها را نام گذاري كرده اند؟ شان نازل شده است بدون زبان
ت؟ اگر اوقـات بـا يكـديگر    يكي اس عضي از اوقات با بعضي ديگرباينكه يا 

 كند؟ ها فرق مي كند و هريك معلوم نيست چرا نام فرق نمي
هـاي وحـدت و همـدلي     بزرگي از نشانه ي به خصوص كه اذان و نماز نشانه

و ما با صداي بلنـد از شـيعه   . انجامد است، و اختالف ما در آن قطعاً به تفرقه مي
ج وقـت جداگانـه بخوانـد نمـازش     آيا كسي كه پنج نماز را در پن: كنيم سوال مي

 باطل است؟
پس روشن . هرگز نه، بلكه نمازش به اتفاق شيعه و سني صحيح است: پاسخ

 .كردن نمازها شرط و الزم نيست شود كه جمع مي
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را كـه از بزرگتـرين   پس آيا عقالً و شرعاً جايز اسـت كـه وحـدت و اتحـاد     
كـه مبـاح و جـايز     واجبات است، قرباني چيزي كنيم كه نهايـت آن ايـن اسـت   

اسـت  وجود دارد اين اكتفا به سه وقت در نماز كمترين چيزي كه در آن  !؟است
امـا  . نمايـد  ديني شـك مـي   ي كه مسلمان در مورد صحت اداي بزرگترين وظيفه

بـرد و بـه انسـان     اش ايـن شـك را از بـين مـي     خواندن نماز در اوقات پنجگانه
 .دهد اطمينان و آرامش مي

 هايي ديگر پرسيدمباز از خود چيز
 خواند؟ روزي چند بار نماز مي پيامبر 

 شد؟ روزي چند بار اذان گفته مي در مسجد پيامبر 
شـد، و در   در كوفه در مسجد اميرالمـؤمنين روزي چنـد بـار اذان گفتـه مـي     

شـد؟   روزي چند بار اذان گفتـه مـي   شمساجد حكومت علي و خلفاي راشدين 
فاق دارند اين است كه آنان روزي پـنج بـار در   پاسخي كه شيعه و سني بر آن ات

به جز آن كـه در  . خواندند گفتند و پنج بار نماز مي پنج وقت جدا از هم اذان مي
هـا ماننـد سـفر و بيمـاري و جنـگ پـنج وقـت را در سـه وقـت           بعضي حالـت 

 .خواندند مي
 ،تواند به ما اجازه دهد كه هميشه و بدون عذر در مسـاجد  آيا حالت عذر مي

 ا روزي سه بار نماز بخوانيم؟م
شـوند و مردمـي كـه اطـراف مسـجد هسـتند        مساجد ثابت اند و منتقل نمـي 

 !!كنيم كه پيامبر و علي نكرده اند؟ اند و در جنگ نيستند، پس چرا كاري مي مقيم
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قرآني است و آن اين  ي شنوم يك آيه تمام آنچه در پاسخ به اين پرسش مي

﴿: فرمايد كه خداوند مي                       

          ﴾]از زوال خورشيد تا تاريكي « ]۷۸: اإلسراء

گمان خواندن نماز صبح با  بي. شب نماز را برپا دار و نماز صبح را به جاي آور
 .»است حضور فرشتگان

آيه ذكر شده اند سه  شود كه اوقاتي كه در اين از اين آيه اينگونه استدالل مي
 .و صبح) عشاء(تا هستند ظهر و هنگام شب 

مذكور را اينگونه تفسير  ي بنگريم ايشان آيه اما وقتي به كار و عمل پيامبر 
را پنج  كرد، پيامبر آن ، و اگر آيه اوقات نماز را سه وقت تعيين ميندنكرده ا

مبعوث شده است و  با گذشتو  ديني آسانداد، چون ايشان با  وقت قرار نمي
پس در تفسير و توضيح مقصود قرآن . كوشيد همواره براي تحقق اين مفاهيم مي

﴿: فرمايد حجت است، خداوند متعال مي عمل پيامبر          

                ﴾ ]و قرآن را بر تو « ]۴۴: النحل

نازل كرديم تا شريعتي را كه به سويشان نازل شده، برايشان بيان كني و براي 
 .»اينكه بينديشند

و ما  .كند عمل رسول اهللا مقصودي را كه خداوند در قرآن داشته بيان مي

﴿: فرمايد ي كنيم، چنانكه خداوند ميپيرو موظف هستيم از پيامبر       

                 ﴾ ] آل
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اگر اهللا را دوست داريد، از من پيروي كنيد تا اهللا شما را : بگو« ]۳۱: عمران
 .»ي مهربان استو اهللا، آمرزنده. تان را ببخشددوست بدارد و گناهان

اي بخوانيد كه من  نماز را به گونه(به ما امر نموده كه  و پيامبر 
 .)0F1()خوانم مي

آن فرمان را به صورت مشـخص   پس هرگاه خداوند فرماني دهد و پيامبر 
 .اجرا كند، آن صورت مشخص بيان و تفسير آن فرمان است

مذكور نمازخواندن  ي ه شود مقصود خداوند در آيهپس معقول نيست كه گفت
در سه وقت است و پيامبر پنج وقت خوانده است، سپس خواست خداوند بـود  

يه از ضـ و قبه من آسـايش خـاطر دهـد    كه با لطف خويش مرا هدايت نمايد، و 
خود قرآن برايم روشن شود، چون در قرآن آيات زياد ديگري هست كه اوقـات  

 .شده استنماز در آن بيان 

                                                            
 .605 :ديث شمارهح ،بخاريصحيح  -1



 
 

 

 

 :فصل اول

﴿: اسراء ي آيه      

                   

﴾ ]۷۸: اإلسراء[ 





 
 

 

 مرجع قرآن است: نقطه مبدا

نـده  آن مرجـع و فيصـل ده  هـر اختالفـي قـر    همه بر اين اتفاق نظر دارند كه در
 .است، و آنچه با قرآن مخالف باشد مردود است

پس از آغاز به قرآن مراجعه كنـيم و خـود را از زحمـت اخـتالف و جـدال      
 .راحت كنيم

قرآن در تعيين اوقات نماز در آيات زيادي سخن گفته، ما بايد همه اين آيات 
يم، و ايـن كـار را در علـم    را در كنار هم قرار داده و آن را مورد بررسي قرار ده

وقتي چنين كنيم مقصود بـراي مـا كـامالً    . نامند جمع بين اطراف ادله، مي: اصول
اما بسياري اين قاعده را به فراموشـي سـپرده انـد و از    . گردد واضح و روشن مي

اي  آيات زيادي كه در مورد اوقات آمده فقط به يك آيه بسنده نموده و به گونـه 
آورد و بـا ديگـر    اش بيـرون مـي   ايند كه آن را از مفهوم اصـلي نم آن را تفسير مي

 ي دهـد كـه اينگونـه شـنونده     كه در همين موضوع آمده اند متضاد قرار ميآياتي 
لوح و يا كسي كه فرصت تدبر در قرآن را نيافته بـه راحتـي ايـن تفسـير را      ساده
لـف يـك   طلبـد كـه داليـل مخت    اين را مـي  اما اسلوب علمي منصفانه. پذيرد مي

خواهيم ) پيروي از متشابه(موضوع در كنار هم قرار داده بشود، و گرنه ما در دام 
 .افتاد
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 محكم و متشابه

  ﴿ :فرمايد خداوند متعال مي                 

   ﴾ ]ن را بر تو نازل كرد؛ بخشي از او، ذاتي است كه قرآ« ]۷: آل عمران

 .»اندآيات روشن و مشخصي هستند كه اصل و اساس اين كتاب ،آياتش
يعني اين آيات محكمات به هنگام اختالف مرجع هسـتند، چـون احتمـال و    

 .رود اشتباه در آن نمي

﴿     ﴾  يعني آيات ديگري هست كه در آن احتمال چند چيز

اي مشتبه بود و احتمال چند مفهوم را داشت، نبايد  آيه اگر پس .وجود دارد
كند كه از اين وجوه كداميك  محكم كه دقيق تعيين مي ي بدون مراجعه به آيه

و گرنه كسي كه . مقصود است، مرجع داللت بر يكي از آن احتماالت قرار بگيرد

﴿ :آنان فرمايد ي بارهكند از زمرة كساني است كه خداوند در  چنين مي     

                       ﴾ ]۷: آل عمران[ 

انگيزي و وجود دارد، براي فتنه )و ميل به باطل(كساني كه در دلهايشان كجي «
 .»آيندابه بر ميآيات، در پي آيات متش) نادرست(تأويل 

پس هركسي از متشابه پيروي كرد و بدون در نظرگرفتن محكـم بـه متشـابه    
متشـابه از محكـم جـدا مـورد      ي چون وقتـي آيـه   .استناد كرد، از گمراهان است

توان مفهوم و مقصود آن را به طـور يقينـي مشـخص     بررسي قرار داده شود نمي

﴿: گويـد  عد از ذكر متشابه مـي نمايد كه ب نمود و قرآن هم به همين اشاره مي   
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    ﴾ ]متشابه توقف نمايند از  ي  اما كساني كه در آيه ]۷: آل عمران

﴿: راسخان در علم هستند كه قرآن در مورد آنان گفته اسـت          

                             ﴾]۷: آل عمران[ 

ما بـه آن ايمـان داريـم؛ همگـي از سـوي      : گويند دانشمندان توانا و خبره مي و«
 .»گيرندتنها خردمندان پند مي و. استان مپروردگار

ماينـد و  ن در آيات محكم توقف مـي  ،نمايند يقضيه را برعكس م اما گمراهان
كنند، چون آيات محكم برايشان  كوشند آن را پنهان كنند و از آن استدالل نمي مي

توانند  شان آيات محتمل و متشابه است كه مي تواند دليلي باشد، و بلكه دليل نمي
از آن سوء استفاده نموده و به دلخواه خود آن را تأويل كنند، از اين رو هميشه و 

و تفصيل اين موضوع جـاي ديگـري   . ندكن را مطرح مي تملخيلي زياد آيات مح
 .مباركه ي گرديم به آيه دارد، برمي

 سورة اسراء ي مورد مشتبه در آيه
) واو(است كه آن را به معني حـرف عطـف   ) ليإ(مورد مشتبه در آيه حرف جر 

تفسير كرده اند، در صورتي كه اين دو حرف هم از لحاظ لفـظ و هـم از لحـاظ    
 .معني متفاوتند

. شـود  آن غايت و انتهاي آن شناخته مـي  ي رّ است و به وسيلهحرف ج) الي(
 .»الثالثنيمن اليوم األول يف الشهر إىل اليوم  داومت يف اإلدارة«: شود گفته مي چنانكه

 . )ام ماه در اداره كار كردم روز سياز روز اول تا (
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ه رساند كه شما روزهاي زيادي مداومت كـرد  اين را مي) الي( ي تعبير با كلمه
 .ايد نه فقط دو روز
) واو) (إلـي (و بـه جـاي    »اليوم الثالثنيداومت اليوم األول و«: اما وقتي بگويي

رساند كـه شـما    يابد و اين را مي ف را قرار دهي، معني كامالً تغيير ميحرف عط
در صورتي كه در مثال  .ام فقط دو روز مداومت كرده ايد، آن هم روز اول و سي

ر كار بيش از دو روز است، با اين كه عبارت شمار ايـام  اول روزهاي مداومت ب
را تعيين نكرده و بلكه فقط وقتي را كه در آن مـداومت شـده از آغـاز تـا پايـان      

شـود و پايـان آن روز    اما شمار ايام از روز اول شروع مـي . مشخص نموده است
نـد  اسـاس آن كارم  ام است، و براي تعيين دقيق بايد بـه نظـام اداري كـه بـر     سي

 .داند مراجعه كرد روزهاي كار و روزهاي تعطيلي را مي
شـود، و   اگر نظام كاري يك روز در ميان است تعداد روزها پـانزده روز مـي  

اگر همه روزه است به جز روزهاي جمعه تعداد روزهـا تقريبـاً بيسـت و شـش     
 .به همين صورت.. شود روز مي

منة صـباحاً إىل السـاعة الواحـدة    الدوام يف املدرسة الساعة الثا«: شود و گفته مي
 .ه از ساعت هشت صبح تا يك ظهر استسزمان بودن در مدر »ظهراً

هسـت بيـان   ظهر هايي را كه از ساعت هشت تا يك  اين عبارت تعداد درس
شـود از آغـاز تـا پايـان      هـا در آن داده مـي   نكرده و بلكه فقط وقتي را كه درس

ها بايد به دليلي ديگر مراجعـه   و براي شناخت تعداد درس. مشخص كرده است
 .كرد
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هاي فوق و در نظرداشتن  ه به مثالجاكنون با به خاطر سپردن اين مطلب با تو
، دوباره آيه را )واو(آمده نه حرف عطف ) الي(اين كه در آيه حرف جر يعني 

﴿: فرمايد بخوان، خداوند متعال مي                 ﴾

 .»از زوال خورشيد تا تاريكي شب نماز را برپا دار« ]۷۸: اإلسراء[
داومـت اليـوم   «تفاوت اين دو عبارت مانند تفاوت . »وغسق الليل«و نگفته 

پـس اگـر   . اسـت  »داومت اليوم األول إىل اليوم الـثالثني «بـا   »األول واليوم الثالثني
آنگاه يعني اين كه  »الشمس وغسق الليلأقم الصلوة لدلوك «: خداوند متعال بگويد

يعنـي   »إىل غسق الليـل «: فرمايـد  نماز در ظهر و عشاء برپا شود، اما خداوند مي
و از . شود و تا تاريكي شب هنگام عشاء ادامـه دارد  نماز از ظهر آغاز مي ي اقامه

اساس نظام نمـاز در اسـالم كـه بـا توجـه بـه        زوال خورشيد تا تاريكي شب بر
 .گر آن را شناخته ايم چهار نماز قرار داردنصوص دي

 را تعيين نكرده استتعداد  ه است اماآيه وقت را تعيين كرد
كند و بلكه آغاز و انتهاي وقت كلي  يه بر تعداد اوقات داللت نميآتركيب لفظي 

و آنچه تعداد اوقات نماز را از زوال خورشيد تا تـاريكي شـب    .كند را تعيين مي
و اگر اين . باشد رتا قرار داده نصوصي ديگر از قرآن و سنت ميتعيين كرد و چها

 .يه احتمال آن را داشتآكرد  نصوص تعداد را كمتر يا بيشتر مي
اين احتمال را دارد كه نمازي كه از زوال خورشيد تا تاريكي  ي كريمه آيه

شود به عنوان مثال در هر ساعت باشد يا رأس هردو ساعت، اما  شب خوانده مي

﴿ ي آيه كرد، نين امري مينصوص شرعي چ اگر            
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    ﴾ اما از آن جا كه نصوص  .كند به راحتي بر هردو مفهوم داللت مي

در بين : گوئيم ، ما ميوقت چهارتا استو دگويد نمازها در بين اين  شرعي مي
ماند وقت پنجم كه در آيه مشخص شده  مي. دقرار داراين دو وقت چهار نماز 

﴿                  ﴾ » و نماز صبح را به جاي

 .»است ) روز و شب فرشتگان( دوگمان خواندن نماز صبح مشه بي ؛آور
 .)الي(با حرف جر  نهشده  تعبير) واو(در اينجا با حرف عطف 

 ا هردو تعبير متفاوتند؟چر 
كند كه وقت معطوف يك وقـت   بر اين داللت مي) واو(تعبير با حرف عطف 

: گفـت  است نه بيشتر يعني بين عشاء تا صبح ديگر نمازي نيست، چون اگر مـي 
كرد كه نمازهـاي فرضـي بـين عشـاء و      اين داللت مي كلمه بر »إىل قرآن الفجر«

يگر نماز فرضي نيست، با حرف عطـف  صبح باشد، اما چون بين عشاء و صبح د
پس روشـن   »إىل قرآن الفجر«: و نگفت »الفجر رآنوق«: تعبير كرد و گفت) واو(

 .شد كه فقط يك نماز صبح باقي است
دوم  ي را آورد و در مرحلـه ) لـي إ(اول حرف جر  ي به همين دليل در مرحله

 .را ذكر نمود) واو(حرف عطف 
قط وقتـي را مشـخص كـرده كـه در آن     پس آيه تعداد را مشخص نكرده و ف

شود، آيه فقط آغاز و پايان آن وقت را تعيين كـرده اسـت و    وقت نمازها برپا مي
 .فرق تعيين عدد و تعيين وقت واضح است
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كند، چنانكه  ه رواياتي آمده كه اين مفهوم را تائيد ميشيعو در منابع معتبر 
رشيد تا تاريكي شب چهار از زوال خو: كند كه گفت قمي از ابوجعفر روايت مي

شان را تعيين كرده است، و  نماز قرار دارد كه خداوند آن نمازها را نام برده وقت

﴿: گفتشب، سپس  ي يعني نيمه) غسق الليل(              

   ﴾ فرمايد و در اين مورد مي ،شود پنجم اين مي :﴿       

   ﴾  مغرب و صبح است دو طرف روز﴿       ﴾  نماز عشاء

(است
1F

1(. 
 گويد يه را دليلي بر تعداد نمازها قرار داده و به مقتضاي آن ميآ پس هركسي

و بايد . كه نمازها سه تا هستند قضيه برايش مشتبه شده و به خطا رفته است
هم  شدن قضيه باز شبهه و دليل حق برايش بيان شود، اگر بعد از روشندليل 

و چنين كساني اهل زيع و گمراهي . اصرار ورزيد او از متشابه پيروي كرده است

﴿. هستند، خداوند ما و شما را نجات دهد                

              ﴾ ]پس از ! پروردگارا « ]۸: آل عمران

نمودي، دلهايمان را منحرف مگردان و از جانب خويش  هدايتما را آنكه 
 .»ايرحمتي به ما عطا كن؛ تو بسيار بخشاينده

 

                                                            
 .196/  1ن ال يحضره الفقيه م :و ن ك 271/  3الكافي  -1
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 موعظه
 !برادر مسلمانم

ي پـس  بـرا كه و با يادآوري آن وقتي  !هراسد اي كسي كه از پروردگارش مي
دانـي كـه    آيـا مـي  ! گردد شود لرزه بر اندام مي دادن حساب با خدايش روبرو مي

و بـه  . يكـي در دنيـا و يكـي در آخـرت    ! ايسـتي؟  دايت ميخو به روي ر دوبار
ات در ايستادن دنيا در ايستادن آخرت ثابت قدم خواهي  ثبات و پايداري ي اندازه
 بود؟

ه روبـروي خـدايت بـه نمـاز     ايستادن اول ايستادن شـما بـه نمـاز اسـت كـ     
 .و ايستادن دوم ايستادن روز قيامت براي حساب است. ايستي مي

پس آيا عقالً و يا ديانتاً درست است كه مسلماني كه بر دينش حريص اسـت  
كنـد   دهد، در بزرگترين عملي كه براي آخرت خود ذخيره مي و به آن اهميت مي

اند،  الت و چنين گفته و چنان گفتهها و احتما به متشابهات روي آورد و بر گمان
 .اعتماد كند

كنـد و   ر مهمي با تحقيق و دقّت كامل عملآيا شايسته نيست كه در چنين ام
از خالل داليل شرعي محكم و روشن حقيقت دين خود را بشناسد؟ سرانجام يا 

پس چگونه يك فرد عاقل خودش  .و بهاي آن جان است ،دوزخ است يا بهشت
بـراي   بـازي خطرنـاك  ؟ و ايـن  كنـد  ندازد؟ و با دينش قمـار مـي  ا را به خطر مي

هـاي   و اين قمار به مصلحت چه كساني است؟ و حـال آن كـه وسـيله    ؟چيست
 !باشد و مشخص و آسان اند سودبردن تضميني مورد اتفاق همه مي
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اگر مسلماني هر نماز را سر وقتش بخوانـد هـيچ مسـلماني بـر او اعتـراض      
بلكه برعكس راحت . گويد كه نمازش باطل است و نميكند، و هيچكس به ا نمي

اما اگر نماز را سر وقـت  . خواهد بود و به صحت نمازش اطمينان خواهد داشت
اگـر در  . نخواند مطمئن نخواهد بود، بلكه شك و عدم يقين بر او مستولي است

همين حالت بميرد و بعد از مرگ برايش روشن شود كه كارش اشتباه بوده چـه  
راه و حـال آن  !! ؟راه پر خطري را بايـد انتخـاب كـرد   چرا چنين ! ت؟گفخواهد 

آسـان و   حل اين مشكل خواندن هر نمازي سر وقت خودش اسـت كـه خيلـي   
 .مورد اتفاق شيعه و سني است

آيه دليل اين است كه هر نماز تنها خوانده شود نه اين كه نمازها جمع 
 گردد

ه بيانگر اين است كه هر نمازي جـدا  اگر كسي در آيه فكر كند خواهد ديد كه آي
 .كند كردن نمازها داللت نمي در وقت خود خوانده شود، و آيه بر جمع

﴿: فرمايد خداوند متعال مي                ﴾  غسق

چنانكه خداوند . و غاسق يعني شب تاريك. الليل يعني شدت تاريكي آن

﴿: ايدفرم مي          ﴾ ]گاه  از شر شب تاريك، آنو « ]۳: الفلق

 .»كه همه جا را فرا گيرد
يعني خداوند بر هر مسلماني واجب نموده كه آخـرين نمـازش در هـر روز    

شدن  يعني آخرين نماز عشاء است و بايد هنگام تاريك .هنگام ظلمت شب باشد
امـا آنچـه در بعضـي از مسـاجد مسـلمين      . تـاريكي هـوا  خوانده شود نه قبل از 
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كنيم اين است كه نمازها بعد از غروب خورشيد قبل از آن كه كـامالً   مشاهده مي
رسند، و اينگونه نماز مغرب و عشاء را در وقت مغـرب   تاريك شود به پايان مي

بـه  از آن كه كامالً هوا تاريـك شـود يكجـا     يافتن سرخي افق و قبل ل از پايانقب

﴿گويـد كـه    و اين با آنچـه آيـه مـي   . خوانند صورت جمع مي        

        ﴾ الهي درست نيست و مخالفت با فرمانِ. مخالف است. 

 رسول خدا بهترين مفسر قرآن

﴿ :گويد مي خداوند متعال خطاب به پيامبرش                   

             ﴾ ]هاي آشكار و  با نشانه) آنان را(« ]۴۴: النحل

 تو نازل كرديم تا شريعتي را كه براي ايشانو قرآن را بر ). فرستاديم(ها  كتاب
 .»براي آنان واضح گرداني نازل شده

﴿: فرمايد و مي                   ﴾ 

و قرآن را بر تو نازل نكرديم مگر براي اينكه مواردي را كه در آن « ]۶۴: النحل[
 .»اند، برايشان روشن نمايي اختالف نموده

ـ   ا تائيـد ايشـان   و بيان و توضيح پيامبر يا با قول ايشان است يا با فعل و يـا ب
 .است

آيـا  : و بپرسـيم  ،به موضوعي كه در مورد آن اختالف كرده ايـم  بيائيد بگرديم
پيامبر موضوع را بيان نكرده است؟ يا آن را بدون توضيح به صورت مشتبه رهـا  
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كرده است؟ بله پيامبر با قول و فعل و تائيـد خـويش ايـن موضـوع را توضـيح      
 .امبر تفسير و توضيح قرآن استو قول و فعل و تائيد پي. ندا داده

خوانـد چنـد    پرسيم اوقاتي كه پيامبر در آن نمازهاي فـرض را مـي   اكنون مي
اما وقتي كه شيعه . وقت بود؟ اگر سه وقت بوده پس قطعاً اوقات نماز سه تاست

و سني اتفاق دارند كـه رسـول خـدا پـنج نمـاز را در پـنج وقـت جـدا از هـم          
موضوع كـافي نيسـت؟ چـون     ي فتن اختالف و فيصلهيا خواند، آيا براي پايان مي

فهمـد و بهتـر آن را تفسـير نمـوده و از      پيامبر از همه خطاب خداوند را بهتر مي
 .همه بهتر به آن عمل كرده است

 در پنج وقت جدا از هم نماز خوانده است پيامبر 
 ر از جمله اموري كه همه مسلمين بر آن اتفاق نظر دارند، اين است كـه پيـامب  

و در مسـجد ايشـان روزي    خوانده اسـت،  نمازهاي پنجگانه را در پنج وقت مي
شـده نـه روزي سـه بـار، و ايشـان روزي سـه بـار نمـاز          پنج بار اذان گفته مـي 

و سـردي  هاي استثنائي مانند سفر و بيمـاري و بـاران    خوانده مگر در حالت نمي
ش بياموزد كـه بـه هنگـام    نماز خوانده كه به امت شديد، و يكبار در روز سه دفعه

و اين توضيح و تفسير عملي بسيار واضح آياتي است كـه در  . سختي چنين كنند
 .اين خصوص آمده اند

كنـد ايـن اسـت كـه      گمان ما در مورد هر مسلماني كه پيامبرش را تعظيم مي
 .توضيح عملي پيامبر براي فيصله اين اختالف براي او كافي باشد



   

 گامي واقعي به سوي وحدت اسالمي  24

و اگر حـاالت   ،در حاالت عادي پنج نماز بخوانيمپس بيائيم در مساجد خود 
 .استثنائي سه بار خوانده شود اشكالي ندارد

 آيا اين منطقي و همآهنگ با عقل و نقل نيست؟
روزي پنج بار در پنج وقت جدا از هـم   خلفاي راشدين از آن جمله علي 

 ثابت نيست كه در مسجد كوفـه يـا در مسـجدي    سعلي و از . ندخواند نماز مي
 .ده باشدديگر در زمان ايشان روزي فقط سه بار اذان گفته ش

در شـرق و غـرب روزي پـنج بـار نمـاز       سهمچنين مسلمين بعـد از علـي   
 .خوانده اند مي

 خواندن هر نماز در وقت آن به اتفاق همه بهتر است

دانـد بپرسـي كـه جمـع بهتـر       كردن نمازها را جايز مي اگر از هر عالمي كه جمع
خواهـد   د و جداخواندن هر نمازي به صورت جداگانه سر وقـتش؟ است يا افرا

افراد و جداخواندن هر نمازي به صورت جداگانه سر وقتش بهتـر اسـت،   : گفت
 .كردن نماز نهايتش اين است كه جايز است و واجب نيست جمع

خواهد كار بهتر را انجام دهد و پاداش ببرد كجا بـرود؟   بنابراين، كسي كه مي
شود و فقط در سه وقت صبح و ظهـر و مغـرب    د اذان گفته نميچون در مساج

 .شوند باز مي
خواهد كـار بهتـر    شود، تا كسي كه مي چرا در مساجد پنج بار اذان گفته نمي 

 .؟را انجام دهد بتواند سر وقت نمازش را بخواند
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خواهد نمازها را به صورت جمع بخوانـد كـار خـودش را     و هركسي كه مي
ورزيم، و  لي كه مرجوح است و فضيلت كمتري دارد اصرار ميبكند؟ چرا بر عم
آوردن فضيلت محـروم   خواهند كار بهتر را انجام دهند از بدست افرادي را كه مي

 !دهيم؟ ها نمي چنين كاري را به آن ي كنيم و اجازه مي

 حرام منجر شود حرام است ي كار مباح اگر به افتادن در ورطه

سـبب  ) كه از مباح بـاالتر اسـت  (ر فعل مستحب از مسلمات شرعي است كه اگ
گرنـه مرتكـب حـرام    دادن آن جـايز نيسـت، و   شود انجـام  شدن امر واجب فوت

و وقت عصر هم به آخـر رسـيده    همانند كسي كه نماز عصر را نخواند. شويم مي
است اگر اين فرد به جاي خواندن نماز فرض عصر شروع به خواندن نفـل كنـد   

ب كند، يا وقت نماز صبح تنگ باشـد و كسـي بـه جـاي     تا آن كه خورشيد غرو
نفل در اصل مستحب . خواندن فرض به نفل مشغول شود تا خورشيد طلوع كند

و آيا عقالً اين . بلكه بدتر است ،است اما خواندن آن در چنين حالتي حرام است
و ! درست است كه به خاطر آن كه صد تومان سود ببريد هزار تومان ضرر كنيد؟

كردن نمازها كـه در بهتـرين صـورت جـايز يـا مبـاح اسـت، امـا          ين جمعهمچن
هاسـت كـه هـر     ها و دسته به گروه شدن جامعه تفرقه و تقسيم ي بزرگترين نشانه

گروهي نماز خود و مساجد خـود را دارد، و ايـن از بزرگتـرين كارهـاي حـرام      
 .است

ده چگونه چنين چيزي درست است؟ و گناه اين كـار را چـه كسـي بـه عهـ     
 !گيرد؟ مي
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﴿ :فرمايد خداوند متعال مي                    

                                

   ﴾ ]و هنگامي كه نماز را به جاي آورديد، اهللا را در « ]۱۰۳: النساء

و چون آرامش يافتيد، نماز را . حالت ايستاده و نشسته و بر پهلوهايتان ياد كنيد
و معيني، بر گمان نماز در اوقات مشخص  بي. به جا آوريد) به طور كامل(

 .»مومنان فرض است
پس وقت صـبح غيـر از وقـت     يعني هر نمازي وقت مشخص و معيني دارد،

شـما  . ظهر است و ظهر غير از عصر است، و همچنين مغرب غير از عشاء است
عصر پيش مـن بيـا، او در همـان وقـت متعـارف و      : اگر به دوست خود بگوئيد

آيـد كـه هنگـام نمـاز      ذهنش نمي معمول عصر نزد تو خواهد آمد، و هيچگاه بر
ظهر يا ده دقيقه بعد از آن پيش تو بيايد، همچنين اگر شما بگـويي وقـت عشـاء    
نزد من بيا به هنگام غروب خورشيد نخواهد آمد، و بلكه بعـد از آن كـه خـوب    

خواهيـد آزمـايش    اگر مي. هوا تاريك شود و سرخي افق پنهان گردد خواهد آمد
 .كنيد
ا به اسم اين اوقات ناميده است و فرمان داده در اوقاتي كه خداوند نمازها ر 

مشـكل جنـگ يـا سـفر يـا       هنگامي كهو . نمازها بدان ناميده شده اند، ادا گردند
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﴿: فرمايـد  ي و امثال نباشـد، مـي  باران يا بيمار         ﴾ » و

يعني را در اوقـات آن   .»به جا آوريد) كاملبه طور (چون آرامش يافتيد، نماز را 

﴿ :با اركـان و شـرايط آن بخوانيـد                         

﴾.» گمان نماز در اوقات مشخص و معيني، بر مومنان فرض است بي«. 

نـد سـفر، يـا    اين آيه در سياق سخني از اداي نماز در اوضـاع اضـطراري مان  
كـردن   كـه جمـع   ترديـدي نيسـت  . بيماري يا ترس در ميدان جنگ، آمده اسـت 

شدن به سـبب بـاران و    و خداوند اذيت. نمازها در چنين شرايطي مطلوب است

﴿: بيماري را در ضمن شرايط اضطراري قرار داده و در پايان فرمـوده اسـت     

       ﴾. 

 ﴿: فرمايد اين موارد مي ي بارهس خداوند در پ         
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   ﴾ ]كنيد، در  و هنگامي كه در زمين سفر مي« ]۱۰۳ – ۱۰۱: النساء

ترسيد كافران به شما آسيبي برسانند، گناهي بر شما نيست كه  صورتي كه مي
و هنگامي . گمان كافران، دشمن آشكار شما هستند بي. نماز را شكسته بخوانيد

از آنان كه در ميانشان بودي و برايشان نماز را برپا كردي، بايد گروهي 
هايشان را بردارند و با تو به نماز بايستند و چون سجده كردند، عقب  سالح

اند، بيايند و با تو نماز بگزارند و احتياط  بروند و گروه ديگري كه نماز نگزارده
ها و  كنند كه شما از سالح كافران آرزو مي. هايشان را بردارند نمايند و سالح

اگر بارش باران، آزارتان . به شما حمله كنندوسايلتان غافل شويد تا يكباره 
هوش  هايتان را بگذاريد؛ ولي به داد يا بيمار بوديد، مانعي ندارد كه سالح مي

اي براي كافران آماده كرده  گمان اهللا عذاب خواركننده بي. باشيد و احتياط كنيد
نشسته و و هنگامي كه نماز را به جاي آورديد، اهللا را در حالت ايستاده و . است

به جا ) به طور كامل(و چون آرامش يافتيد، نماز را . بر پهلوهايتان ياد كنيد
 .»گمان نماز در اوقات مشخص و معيني، بر مومنان فرض است بي. آوريد

﴿: فرمايد چنانكه مي                     

                             

     ﴾ ]ويژه نماز بر تمام نمازها و به« ]۲۳۹ – ۲۳۸: البقرة

در (پس اگر . بايستيد) به عبادت(عصر، پايبند باشيد و خاشعانه در پيشگاه اهللا 
و پياده يا ) باز هم نماز را ترك نكنيد(ترسيديد، مي) ميدان جهاد از دشمن
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و چون احساس امنيت كرديد، پس اهللا را ياد . سواره، نمازها را به جاي آوريد
 .»دانستيد كنيد؛ چنانچه اهللا چيزهايي به شما آموخت كه نمي

ورة در س ي خداوند و اين مانند فرموده .اين در حالت ترس و خطر است

﴿ :استنساء           ﴾ ]اگر ترسيديد كه از «  ]۱۰۱:النساء

 .»كافران به شما باليي برسد

﴿: و فرموده خداوند                 

   ﴾ ت و اطمينان است، چنانكه در سورة نساء اين در حالت امني

﴿: فرمايد مي                           

       ﴾  يعني وقتي شرايط استثنايي از ميان رفتند به همان اصل

﴿: برگرديد كه خداوند فرموده                  

   ﴾. 

پس هركسي در غير اوضاع اضطراري اوقات نمازها را سه تا كند او بر نمـاز  
 .اش در اوقات آن محافظت و مداومت نكرده است و اقامه

وقتي محمـد   روايت است كه در كتاب نهج البالغه از علي بن ابي طالب 
نمـاز را در  : مصر مقرر كـرد بـه او نوشـت    والي/ بن ابوبكر را به عنوان فرماندار

وقتي كه براي آن تعيين شده بخوان، و چون بيكار هسـتي آن را قبـل از وقـتش    
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نخوان، و همچنين به خاطر كار و گرفتاري آن را بعد از وقتش به تأخير مينـداز،  
 .)2F1()و نمازت خواهد بودر بالهو بدان كه هر كاري از كارهايت دن

 در قرآن هاي نماز نام

 :خداوند در قرآن نماز را با چند نام ذكر كرده است
شود، چنانكه  نامد، چون در آن قرآن خوانده مي گاهي آن را قرآن مي -

﴿: فرمايد مي                ﴾ ز صبحيعني نما. 

نامد چون بزرگترين اعمال ايمان است، چنانكه  و گاهي نماز را ايمان مي -
مسلمانان به سوي بيت  گفتند نمازي كه خداوند سخن يهوديان را كه مي

رد  ،باطل استادا كرده اند از آن كه كعبه به عنوان قبله تعيين شود  المقدس قبل

 ﴿: فرمايد كرده و مي                

                                 

                                 

              ﴾]و اين« ]۱۴۳: البقرة 

قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر ) روو ميانه(چنين شما را امتي برگزيده 
اي را كه قبالً بر آن بودي، تنها بدين خاطر مقرر نيز بر شما گواه باشد؛ و ما قبله

                                                            
 .29/  3محمد عبده  ،نهج البالغه -1
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-پيروان پيامبر را از كساني كه به جاهليت باز مي) با تغيير دادنش(نموديم تا 

مسلماً اين حكم، دشوار بود مگر بر كساني كه اهللا . ردند، مشخص كنيمگ
گمان اهللا نسبت به بي. گرداند ، ايمانتان را ضايع نمياهللا. هدايتشان كرده است

 .»مردم، بخشاينده و مهربان است

﴿ ﴾ يعني نمازهايتان. 

: فرمايد مي نامد، چون بزرگترين ذكر است، چنانكه و گاهي آن را ذكر مي

﴿                               

             ﴾ ]هرگاه براي ! اي مؤمنان« ]۹: اجلمعة

ا داده شد، به سوي ذكر اهللا بشتابيد و خريد و فروش را رها نماز روز جمعه ند
 .»اين، براي شما بهتر است؛ اگر بدانيد. كنيد

﴿   ﴾ يعني به سوي نماز. 

شود،  نامد، چون در آن تسبيح زياد گفته مي و گاهي آن را تسبيح مي -

﴿: فرمايد چنانكه مي                      

       ﴾ ]است(هايي  در خانه) اين چراغ و نورش(« ]۳۶: النور (

 .»كه اهللا اجازه داده ارج داده شوند و نامش در آنها، بامداد و شامگاه ياد گردد
چون معقول نيست  شود، براي خداوند نماز خوانده مي هايي كهيعني آن جا

كه گفته شود مقصود از تسبيح اين است كه مسلمان در اوقات نماز به مسجد 
و بعد از مسجد بيرون برود، بلكه مساجد براي آن ) سبحان اهللا: (بيايد تا بگويد
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﴿: گفته استآن است كه در آن نماز خوانده شود، از اين رو بعد از     

                  ﴾ ]مرداني كه تجارت و « ]۳۷: النور

 .»كند نمي غافل داد و ستد، آنان را از ياد اهللا و برپا داشتن نماز

﴿: گويد تسبيح و نماز همه مخلوقات مي و بعد از آن خداوند از      

                              

         ﴾ ]ي موجودات  آيا نديدي كه همه« ]۴۱: النور

كنند؛ هر يك  گشوده، اهللا را به پاكي ياد مي ها و زمين و نيز پرندگان بال آسمان
دهند،  و اهللا به آنچه انجام مي. خويش را فراگرفته استروش دعا و تسبيح 

 .»داناست
كنـد و   كنـد بـه ايـن تصـريح مـي      نقـل مـي   كه از ابوعبداهللاكليني در روايتي 

رسد، اما قبـل از آن نمـاز    وقتي خورشيد زوال شود وقت ظهر فرا مي( :گويد مي
ـ  نفلي هست و آن بستگي به خود شـما دارد اگـر بخـواهي طـوالني     ي يـا  اش كن

 .)3F1()بخواهي كوتاه بخواني

﴿: فرمايد نامد، چنانكه مي و گاهي خداوند در قرآن نماز را دعا مي    

                       

                          

                                                            
 .276/  3فروع الكافي  -1
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       ﴾]خودت را با كساني شكيبا بدار كه صبح « ]۲۸: الکهف

جويند و در در حالي كه رضاي او را مي ،خوانند و شام پروردگارشان را مي
دگانت را از آنان مگردان و از كسي پيروي مكن كه طلب زيور زندگي دنيا دي

ي نفس خويش پيروي نموده و ايم و او از خواستهدلش را از يادمان غافل نموده
 .»روي و تبهكاري بوده استزياده ،كارش

 .هاي مختلفي نماز را بيان كرده است و اينگونه خداوند با كلمات و صيغه

 وقت نماز عصر
 :آمده است آيات زيادي در مورد آن

﴿                     ﴾ ]۲۳۸: البقرة.[ 

 1(شود كه دو طرف آن برابر است، و اعداد  وسط در لغت به چيزي گفته مي
سـه و در   شـماره  نمـاز عصر است، و نماز  3وسط آن عدد ) 5 – 4 – 3 – 2 –

طرف اول نماز صبح و ظهر و طرف دوم مغرب  ف مساوي قرار دارد،بين دو طر
مانند انگشتان يك دست، انگشت وسطي شماره سه است و بـين  . و عشاء است
وي قرار دارد، از يك طـرف سـبابه و ابهـام قـرار دارد و از طـرف      دو طرف مسا

 .رخنصر و بنصديگر آن 

 مغرب و عشاء –عصر  –نماز صبح و ظهر 
تر گفتـيم راجـح اسـت و دليـل ديگـر تـرجيح آن        دليل آنچه پيش اين تفسير به

و . نقـل شـده اسـت    احاديث صحيحي است كه در تائيد اين تفسير از پيـامبر  
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پـس ايـن   . ه در تائيد اين تفسـير ذكـر شـده   شيعهاي زيادي نيز در منابع  روايت
 .است) وسطي(ترين تفسير  قوي

: روايت كرده اند كه گفـت  ب مسلم از علي بن ابي طالامام بخاري و امام 
هايشـان را آكنـده از    خداوند قبرها و خانه«: احزاب فرمود ي روز غزوه پيامبر 

و ( »آتش كند ما را از نماز وسطي مشغول كردند تا اين كه خورشيد غروب كرد
 .)4F1()نماز از دست رفت

را  نماز عصر مشركين مانع از اين شدند كه پيامبر «: گويد و ابن مسعود مي
ما را از : بخواند تا اين كه خورشيد به زردي و قرمزي گرائيد، آنگاه پيامبر فرمود

ها و قبرهايشان را پـر از   خواندن نماز وسطي نماز عصر بازداشتند، خداوند شكم
 .)5F2(»آتش كند

در بعضـي  : كنـد كـه گفـت    روايـت مـي   /باقر محمد و ابن بابويه قمي از 
وقومـوا هللا  ) صلوة العصر(صلوات والصلوة الوسطى حافظوا على ال«: ها آمـده  قرائت
 .)6F3(»)يف صالة العصر(قانتني 

نمـاز عصـر از   «: روايت كرده اسـت كـه گفـت    و قمي از حسن بن علي 
از  هـا ترين نمازها نزد خداوند است و مرا توصيه نموده كـه از بـين نماز   محبوب

                                                            
 .627، 202مسلم صحيح و  2773ي بخارصحيح  -1

 .628مسلم صحيح  -2

 .271/  3و كليني در فروع الكافي  196/  1ره الفقيه من ال يحض -3
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 .)7F1(»آن محافظت كنم

 .نماز عصر است الوسطي ةنمايد كه صلو و اين داللت مي

 عصر همراه با نماز صبح ذكر شده استنماز 

﴿: فرمايد خداوند تعال مي                   

                                  

                     ﴾ ]۳۷ – ۳۶: النور[ 

كه اهللا اجازه داده ارج داده شوند و ) است(هايي  در خانه) اين چراغ و نورش(«
ه تجارت و داد و ستد، آنان مرداني ك .نامش در آنها، بامداد و شامگاه ياد گردد

دارد و از روزي بيم دارند  را از ياد اهللا و برپا داشتن نماز و دادن زكات باز نمي
 .»شوند ها در آن مضطرب مي ها و ديده كه دل

﴿  ﴾  شود قت عصر تا مغرب گفته ميوجمع اصيل است و به)
8F

2(. 

پـس   رسـد  يمـ  فـرا و معلوم است كه وقت اصيل چند ساعت بعـد از ظهـر   
هركسي نماز عصر را به هنگام ظهر بخواند از كساني نيست كه نماز را در صبح 

 .دارد و شام برپا مي

                                                            
 .137/  1من ال يحضره الفقيه  -1

 .رازي ،مختار الصحاح -2
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كريم در كنار هم ذكر شده اند، از آن  و اين دو وقت در چند جا در قرآن

﴿: جمله                      ﴾ 

و صبح و شام او را به . اهللا را بسيار ياد كنيد! اي مؤمنان« ]۴۲–۴۱: األحزاب[
 .»پاكي ياد نماييد

آيـد كـه    ساني به شمار نمـي پس هركسي نماز را در وقت اصيل بخواند از ك
عمل پوشانده و خداوند را به كثرت ياد كرده است، و اين  ي لهي را جامهفرمان ا

 :فرمايد فت منافقاني است كه خداوند در بارة آنان ميص

﴿                             

           ﴾ ]ندار به پ(منافقان « ]۱۴۲: النساء

و . گرداند فريبند؛ و اهللا، كيفر نيرنگشان را به خودشان باز مياهللا را مي) خود
ايستند و در برابر مردم مي) به نماز(ايستند، از روي تنبلي هنگامي كه به نماز مي

 .»كنندكنند و اهللا را جز اندكي ياد نميريا و خودنمايي مي

﴿: فرمايد و مي         ﴾ ]و نام « ]۲۵: اإلنسان

 .»پروردگارت را صبح و شام ياد كن

  ﴿: فرمايد و مي                  

         ﴾]ها و زمين است و آنچه در آسمان« ]۱۵: الرعد، 

هايشان بامداد و شامگاه براي اهللا سجده  ناخواسته و نيز سايه خواسته و
 .»كنند مي
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تو نيست كه در اين وقت خجسته از همـه خلـق    ي شايسته! پس اي مسلمان
 .باز بماني و مانند آن براي پروردگارت سجده نبري

 و قبل از غروب
 خداوند در چند جا از قرآن وقت را به صورت مشخص و دقيق بيان كرده كه
وقت عصر قبل از غروب است نه اين كه وقت عصر وقت ظهر يا چند دقيقه 

﴿ :فرمايد بعد از ظهر است، از آن جمله اين كه مي          

                 ﴾ ]پس در برابر « ]۳۹: ق

ا باش و پروردگارت را پيش از طلوع خورشيد و قبل از سخنانشان شكيب
 .»پاكي ياد كن غروب، با حمد و ستايش به

قبل از غـروب  (و ) قبل از طلوع خورشيد(و ترديدي نيست كه اين دو وقت 
 .وقت نماز صبح و نماز عصر است) آن

خوانـد   پس نماز قبل از غروب كجا و كسي كه عصـر را در وقـت ظهـر مـي    
 كجا؟

 كلمه قبل از غروب را بر وقت ظهر اطالق كنيم؟ توانيم ا ميو آيا م
 وقت ظهر است؟) قبل الغروب(يا بگوئيم منظور از 

 تخصيص وقت عصر و صبح به قسم
خداوند فقط به اين دو وقت در قرآن قسم خورده است، و اين به خاطر  اهميت 

ع روز جمـ  ي شـب و مالئكـه   ي اين دو وقت است، چون در اين وقـت مالئكـه  



   

 41 كريم  قرآن در پنجگانه اوقات: دوم فصل

روايـت   شوند چنانكه از پيـامبر   شوند، و در غير از اين دو وقت جمع نمي مي
 .شده است

پس . نماز در اين دو وقت است ي و از جمله تعظيم اين دو وقت اقامه
كوشيم نماز ظهر را سر وقت آن بخوانيم اما عصر را سر وقتش  چگونه ما مي

﴿: رمودهعصري كه خداوند به آن قسم خورده و ف خوانيم؟ نمي       

        ﴾ ]۲ – ۱: العصر.[ 

 .هاي قرآن عصر ناميده شده است و يكي از سوره

﴿: فرمايد و همچنين خداوند به وقت صبح سوگند خورده و مي    

       ﴾]و يك سوره را فجر ناميده است ]۲ – ۱: الفجر. 

چرا با اين همه تاكيد بر وقـت  عصـر مـا اينگونـه در اداي آن كوتـاهي       پس
 !ورزيم؟ مي

هـايي هسـتيم كـه اوهـام و شـبهاتي بـيش        چرا همواره به دنبال عذر و بهانه
 نيست؟

 يعني وقت عصر) عشي(وقت 
اسـت و  ) عشـي (و خداوند با اسمي ديگر نيـز عصـر را ذكـر كـرده كـه همـان       

 .صبح ذكر كرده استهمچنين آن را همراه با وقت 
خداوند در جايي كه پيامبر را به گراميداشت كساني كه پروردگارشان را در 

دهد وقت عصر را عشي ناميده است، چنانكه  خوانند فرمان مي اين وقت مي
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﴿ :فرمايد مي                   

                            

              ﴾ ]خودت را با كساني « ]۲۸: الکهف

خوانند در حالي كه رضاي او را  ا ميشكيبا بدار كه صبح و شام پروردگارشان ر
و در طلب زيور زندگي دنيا ديدگانت را از آنان مگردان و از كسي  ،جويندمي

ي نفس خويش ايم و او از خواستهپيروي مكن كه دلش را از يادمان غافل نموده
 .»روي و تبهكاري بوده استزياده ،پيروي نموده و كارش

  ﴿: فرمايد و مي               ﴾ 
 ].۵۲: األنعام[

 دهد خداوند پيامبران را به خواندن نماز صبح و عصر فرمان مي
 :يدفرما مي خداوند خطاب به پيامبرش زكريا 

﴿                 ﴾ ]۴۱: آل عمران.[ 

﴿: گويد مي و خطاب به موسي             

               ﴾ ]۵۵: املؤمن.[ 

ــ و ايــن دليلــي ا ه خداونــد بــه ســت بــر خصوصــيت ايــن دو وقــت و اينك
 .دو وقت تشويق نموده استنمازخواندن در اين 
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 كند كه مقصود از عشي چيست قرآن بيان مي
برند كه منظـور وقـت    دانند مقصود از وقت عشي چيست يا گمان مي بعضي نمي
و بهتـرين مفسـر قـرآن خـود قـرآن       –اما اگر به قرآن مراجعه شود . عشاء است

كند كـه عشـي همـان وقـت عصـر       خواهيد ديد كه قرآن دقيق تعيين مي –است 
 :فرمايد گويد و مي خداوند متعال از پيامبرش سليمان سخن مي: است

﴿                        

         ﴾ ]چه . و سليمان را به داوود بخشيديم« ]۳۱ – ۳۰: ص

كه در پايان روز ) را ياد كن(زماني  .كار بود راستي كه او توبه به! ي خوبي بنده
 .»رو را بر او عرضه كردند هاي تيز اسب

غير از عصر وقتي ديگر است، ) عشي( ي اگر گفته شود مقصود از كلمه
هنگام ظهر و يا بعد از غروب خورشيد نمايانده ها به  درست نيست، چون اسب

ها و تاختن  شوند، و بلكه هنگام عصر بهترين وقت براي نمايش اسب نمي

﴿: فرمايد هاست، از اين رو بعد از آن خداوند مي آن          

      ﴾ ]۳۲: ص.[ 

ها از عصر تـا غـروب    ه خورشيد پنهان شد، پس نماياندن اسبيعني تا اين ك
 .خورشيد ادامه يافت

: كند كـه گفـت   روايت مي :عفر صادق جاين مورد ابن بابويه قمي از  و در
كردن بـه   ها به سليمان بن داود نمايانده شد او به نگاه روزي به هنگام عصر اسب
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: گـاه بـه مالئكـه گفـت    ها مشغول شد تا اين كه خورشيد غـروب كـرد، آن   اسب
(خورشيد را برگردانيد تا نمازم را در وقتش بخوانم

9F

1(. 

﴿: فرمايد و خداوند متعال در جايي ديگر مي     

                     

﴾ ]گاه كه شب را آغاز  پس اهللا را به پاكي ياد نماييد آن« ]۱۸ – ۱۷: مالرو

ها و  و حمد و ستايش در آسمان  .رسانيد گاه كه شب را به صبح مي كنيد و آن مي
 .»رسيد، از آنِ اوست روز مي گاه كه به نيم زمين و نيز در پايان روز و آن

﴿ ﴾ )ــاء ــرب و عشـ ــبح،  ﴾ ﴿، و )مغـ  ﴿صـ

﴾ ماند عصر كه خداوند آن را با كلمة  ظهر، فقط باقي مي﴿ ﴾   تعبيـر

كنـد   را بيـان مـي  ) عشـي ( ي كلمه كه يهنگامپس مقصود خداوند . فرموده است
 .وقت عصر است

 وقت نماز عشاء
ـ  ق وقت نماز عشاء كه خداوند در قرآن تعيين كرده است بعد از غياب سرخي اف

 .و آمدن تاريكي شب است، و وقت عشاء بعد از خواندن نماز مغرب نيست

﴿: فرمايد در اين مورد خداوند مي                 ﴾

 ].۷۸: اإلسراء[

                                                            
1- 202/  1ن ال يحضره الفقيه م. 
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﴿    ﴾ گيرد يعني آنگاه كه تاريكي شب شدت مي. 

﴿: فرمايد و چنانكه مي            ﴾]۳: الفلق.[ 

ترين  گيرد، و مناسب يعني از شر شب آنگاه كه تاريكي آن همه چيز را فرا مي
 .وقت براي پديدآمدن شرّ و بدي است چون پرهيز از آن سخت و مشكل است

ـ    كه شود، مگر بعد از آن  پس شب تاريك نمي رود، سـرخي غـروب از بـين ب
اريكي شب نماز عشاء را خواند او نماز عشاء را آنگونه كه پس هركسي قبل از ت

 .داده نخوانده استدستور خداوند 
وقـت  : كنـد كـه گفـت    روايت مـي  /و در اين مورد كليني از جعفر صادق 

 .)10F1(»شدن شفق تا يك سوم شب است بعد از پنهانعشاء 
مـاز  ن: كند كه فردي از او پرسيد و همچنين كليني از جعفر صادق روايت مي

سـرخي غـروب از افـق پنهـان      آنگاه كـه : شود؟ گفت عشاء چه وقت واجب مي
(گردد مي

11F

2(. 
اگر امت مـن دچـار   : كند كه فرمود باقر از پيامبر روايت مي محمدو همچنين 

تـا   –و در روايتـي   –شدند نماز عشاء را تا يك سوم شب  سختي و مشقت نمي
(انداختم شب به تاخير مي ي هنيم

12F

3(. 

                                                            
 .279/  3فروع الكافي  -1

 .281/  3فروع الكافي  -2

 .281/  3ي فروع الكاف -3
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ان در فرمـاني كـه   كند كه ايش از اميرالمؤمنين علي روايت مي و شريف رضي
و نماز عشاء را از وقتـي كـه   ... (ت در آن مرقوم فرموده كه شنو به فرماندارانش

 .)13F1()شود تا يك سوم شب در اين وقت بخوان سرخي غروب پنهان مي

 استئذان ي آيه
يل است كه ذ ي و از جمله آياتي كه وقت  عشاء را تعيين كرده است، آيه

﴿: فرمايد خداوند مي                  

                               

                                 

                        

         ﴾ ]بردگان و كودكانتان كه ! اي مؤمنان« ]۵۸: النور

بايد در سه وقت از شما اجازه ) هنگام ورود به اتاقتان(اند،  به حد بلوغ نرسيده
هايتان را در  روز كه لباس نيم) استراحت(پيش از نماز صبح؛ و هنگام : بگيرند

پس از  و. اين سه وقت، هنگام خلوت شماست. آوريد و پس از نماز عشا مي
ي بر شما و آنان نيست؛ چرا كه پيرامون شما در رفت و هيچ گناه اين سه وقت

را ) ي خويش(ها سان اهللا آيه بدين. آمدند و نزد يكديگر رفت و آمد داريد
 .»و اهللا داناي حكيم است. كند برايتان بيان مي

                                                            
 . 83/  3نهج البالغة  -1
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گرفتن اين است كه اغلب در همـين سـه    علت تخصيص اين اوقات به اجازه
 .آورند ها را درمي ن تنها خواهند بود و لباسشا وقت مردم با خانواده

بـار  ه نياز است بيايند و برونـد و هـر   و از آنجا كه خدمتگزاران و كودكاني ك
كننده است، خداونـد اجـازه داده كـه     گرفتن در هر ورود و خروجي خسته اجازه

 .آنان بدون اجازه وارد شوند به جز در اين سه وقت كه بايد اجازه بگيرند
هـايش را بيـرون    مسلمان بعد از غروب خورشيد بالفاصله لبـاس  بدون شك

رود، بلكه بعد از آن كـه هـوا تاريـك     آورد و با همسرش به رختخواب نمي نمي
كند و حد اقل آن همين است كه سرخي غروب تمام شود، اما  شود چنين مي مي

 .خوابد شدن سرخي افق در غروب معموالً كسي نمي قبل از تمام
شـدن كامـل هواسـت، چـون وقتـي       قت نماز عشاء بعد از تاريكاين يعني و

روند، و مـردم بالفاصـله    هايشان مي است كه بعد از آن ديگر مردم به رختخواب

﴿: الهـي كـه   پـس فرمـودة  . خوابنـد  بعد از غروب خورشيد نمـي        

   ﴾ ]شـدن   از تمـام كـه حـداقل آن بعـد    اسـت  تعيين وقت عشاء  ]۵۸: النور

 .باشد ميگرفتن تاريكي  سرخي غروب و شدت

 و در ساعتي از شب
تاريك  گويد وقت عشاء زماني است كه هوا كامال و از جمله داليلي كه مي

﴿: فرمايد الهي است كه مي ي شود، فرموده مي                 

  ﴾ ]۱۱۴: هود.[ 
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به محمد باقر  :كند كه گفت بن بابويه قمي از زراره بن اعين روايت ميو ا
پنج نماز : از نمازهايي كه خداوند فرض كرده مرا باخبر كن؟ گفت: گفتم /

آيا اين نمازها را در كتاب خود : گفتم. در هر شب و روز فرض كرده است

﴿: فرمايد يخداوند متعال به پيامبرش م. بله: ناميده و بيان كرده است؟ گفت  

              ﴾ ﴿   ﴾  و . خورشيديعني زوال

بين زوال خورشيد تا تاريكي شب چهار نماز است كه خداوند آن را نام برده و 

﴿ و .شان را ذكر كرده است وقت    ﴾ سپس گفت. شب ي ي نيمهيعن :

﴿              ﴾ و همچنين . اين شد نماز پنجم

﴿: فرمايد در اين باره مي           ﴾  دو سوي روز مغرب و صبح

﴿. است        ﴾ نماز عشاء است. 



 
 

 

 

 :فصل سوم

 تعيين اوقات نمازو  رسول خدا 





 
 

 

 و تعيين اوقات  رسول اهللا

نقل شده را با آيات قرآني  اكنون احاديث صحيحي كه در اين مورد از پيامبر 
كنيم، تا روشن شود كه  كه در صفحات گذشته از آن سخن گفته شد، مقايسه مي

﴿: آيات و احاديث كامالً همآهنگ است              

        ﴾]اگر قرآن از نزد غير اهللا بود، بطور قطع در آن « ]۸۲: النساء

 .»يافتند اختالف بسياري مي
 :كند كه فرمود روايت مي مسلم از پيامبر امام 

طـول   ي فرد به اندازه ي وقت ظهر به هنگام زوال خورشيد تا وقتي كه سايه(
 .است كه عصر فرا نرسيده گاميهن خودش باشد تا

 .و وقت عصر تا زماني است كه خورشيد به زردي نگرائيده است
 .است و وقت مغرب تا وقتي است كه سرخي غروب پنهان نشده

 .شب ادامه دارد ي و وقت عشاء تا نيمه
 .)14F1()و وقت نماز صبح از بامداد تا طلوع خورشيد است

هـركس قبـل از   : (كند كه فرمود مي روايت مسلم از پيامبر امام و همچنين 
 .)15F2()رود طلوع خورشيد و قبل از غروب آن نماز بخواند هرگز به دوزخ نمي

                                                            
 .612 :ديث شمارهح ،مسلمصحيح  -1
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 .يعني نماز صبح و عصر
نماز عصر را  پيامبر «: كند كه گفت غفاري روايت مي رهبصو مسلم از ابي 

ـ  :خواند و گفت ن اين نماز بر كساني كه پيش از شما بودند عرضه گرديد آنان اي
نماز را ضايع كردنـد، هركسـي بـر آن محافظـت نمايـد پاداشـش دو بـار بـه او         

 .)16F1(»رسد مي
اين حديث را با آنچه قمي از حسن بن علي روايت كرده مقايسه كنيد، قمـي  

تـرين   از محبوب...  و اما نماز عصر: (گفت كند كه حسن بن علي  ايت ميور
صيه نموده كه از بين نمازهـا بـر   نمازها به درگاه خداوند است، و خداوند مرا تو

 .)17F2()آن مواظبت نمايم
مشـركين  : كنـد كـه گفـت    روايـت مـي   مسلم از عبداهللا بن مسعود امام و 

رسول خدا را از خواندن نماز عصر بازداشتند، تا آن كه خورشـيد سـرخ يـا زرد    
ما را از نماز وسطي به خود مشغول كردند خداوند : شد، آنگاه رسول خدا فرمود

 .)18F3()ها و قبرهايشان را پر از آتش كند شكم

                                                            
 .830ح  ،مسلم صحيح -1

 .213/  1من ال يحضره الفقيه  -2

 .628ح  ،مسلمصحيح  -3
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  كننـد كـه رسـول     مسلم از عبداهللا بن عمر روايت ميامام بخاري و امام و
هركسي كه نماز عصر او فوت شد، گويا خانواده و مالش را ( :خدا فرمود

 .)19F1()از دست داد

  مسلم از انس بن مالك امام بخاري و امام و كند كه گفـت  روايت مي :
رفـت و   مـي ) هاي اطـراف  قريه(به عوالي ) د از اداي نماز عصربع(و فرد 

هـاي اطـراف در    آمد و هنـوز خورشـيد بلنـد بـود، و بعضـي از قريـه       مي
 .)20F2()چهار مايلي مدينه قرار دارند ي فاصله

  مـا در حـالي عصـر را    : (كننـد  مسـلم روايـت مـي   امـام  بخـاري و  امام و
گشـت و   رفـت و برمـي   ا مـي خوانديم كه بعد از نماز فردي از ما به قب مي

 .)21F3()بازهم خورشيد بلند بود

  كنـد كـه گفـت    مسلم از جابر بن عبداهللا روايت مـي امام بخاري و امام و :
خواند و عصر را زماني كـه خورشـيد    ظهر را به هنگام ظهر مي پيامبر (

رسـيد و عشـاء را گـاهي بـه      روشن بود و مغرب را وقتي كه زمان آن مي
ديد جمع شده اند زود  اگر مي. خواند گاهي زودتر مي انداخت و تأخير مي
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خواند و صبح را در حـالي   ديد دير كرده اند ديرتر مي خواند و اگر مي مي
(خواند كه هوا تاريك بود مي

22F

1(. 

  مسلم از عبداهللا بن مسعودامام بخاري و امام و      روايت كـرده انـد كـه
خوانـدن  : است؟ فرمـود  كدام كار برتر و بهتر: پرسيدم از پيامبر : گفت

نيكي بـه پـدر و مـادر،    : سپس چه چيزي؟ فرمود: نماز در وقت آن، گفتم
(جهاد در راه خدا: بعد از آن چه؟ فرمود: گفتم

23F

2(. 

 و تعيين اوقات نماز اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب 

ان شهرها نوشت اوقـات نمـاز را بـه صـورت     والياي كه به  اميرالمؤمنين در نامه
نماز ظهـر را وقتـي   : (دهد چنانكه در نهج البالغه آمده است وضيح ميمشروح ت

شـود و عصـر را هنگـامي     ديوارها به سـوي غـرب كـج مـي     ي بخوانيد كه سايه
. توان دو فرسخ راه پيمود بخوانيد كه خورشيد سفيد و زنده است و تا غروب مي

فـه بـه سـوي    كند و حاجي از عر دار افطار مي و مغرب را وقتي بخوانيد كه روزه
شود تا يك  گردد، و عشاء را از وقتي كه سرخي غروب تمام مي مزدلفه روانه مي
كسي را كه كنـارش   ي هرهو صبح را وقتي بخوانيد كه فرد چ. ديسوم شب بخوان
 .هست بشناسد
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 .در اين توضيح وقت هر نمازي كامالً بيان شده است
ديـوار بـه سـوي     ي نماز ظهر را وقتي بخوانيد كه سـايه  :گفتكه پس وقتي 
طول هر چيزي رسيد وقت ظهـر   ي شود، يعني وقتي سايه به اندازه غرب كج مي

و وقت عصر تا وقتي كه خورشـيد سـفيد و درخشـان اسـت و زرد      ،تمام است
، و وقتي خورشيد زرد گردد نماز مكروه است مگر براي فـردي  دامه داردنشده ا

 .كه مجبور است
شدن سرخي غروب تا يك سـوم شـب    ز تمامعشاء را بعد ا: (و اين كه گفت

شـدن سـرخي غـروب     دليل روشني است كه قت عشـاء بعـد از پنهـان   ) بخوانيد
 .است

مرجع ديني شيعي ابوالحسن اصفهاني كه يكـي از   ي دكتر موسي موسوي نوه
علميـه   ي تالشگران وحدت بين مسلمين بود، و يكي از علمايي بود كه از حوزه

مطلــب  –اجتهــاد و مرجعيــت گرفتــه اســت  هـــ مــدرك1371نجــف در ســال 
ارزشمندي در اين مورد بيان داشته كه مطالبي را از آن اقتباس نموده و در اينجـا  

 :دارم بيان مي
شدة  دهند كه خواندن نمازها در اوقات مشخص اكثريت فقهاي شيعه فتوا مي(

هـاي  و حـال آن كـه نماز  ...  كنند آن مستحب است، اما عمالً نمازها را جمع مي
پنجگانه براي اوقات معيني فرض شده و به همان اوقات نامگـذاري شـده انـد،    
پس وقت ظهر غير از وقت عصر است، و وقت عشاء از لحاظ زمـاني بـا وقـت    

كردن نماز در اين اوقات يـك   و ترديدي نيست كه در فرض. كند مغرب فرق مي
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تـرين شـعائر    حكمت الهي نهفته است و خداوند نماز را سـتون ديـن و از مهـم   
ن خوانـد و همچنـي   در مسـجدش نمـاز مـي    اسالمي قرار داده است و پيـامبر  
شـيعه همـه نمازهـا را در وقـت آن      ي و ائمـه  خلفاي بعد از ايشان و امام علـي 

يك يا دو بار بدون اين كه مسافر باشد نمازها را بـه   و اگر پيامبر . خواندند مي
خواسته بياموزد كـه چنـين    ه يا ميبنابر ضرورتي بود. صورت جمع خوانده است

 .كاري جايز است
اي . اما عمل ايشان اين بوده كه به اوقات پنجگانـه نمـاز پايبنـد بـوده اسـت     

اي دارد، يـا   دانستم مخالف با اكثريت مسلمين در اوقات نماز چه فايـده  كاش مي
 خواسـته انـد   اين كه اين كاري است كه افرادي آن را سنت قرار داده اند كه مـي 

شيعه را از مظاهر وحدت دور كنند، و سپس فقها و پيشنمازان مساجد دانسته يا 
و مـا در عمـل تصـحيح بـه     . ندانسته اين سنت و شيوه را در پـيش گرفتـه انـد   

و . ورزيـم  تئوري و عملي بـه صـورت برابـر اهتمـام مـي      ي متحدكردن از ناحيه
براي هميشـه از   خواهيم مظاهر فكري و عملي تفرقه رسالت ما اين است كه مي

يابد كه ما به دوران رسالت برگرديم و بـه   و اين كار زماني تحقق مي. بين بروند
و باور . اي كه ايشان براي آن بوده اند تمسك جوئيم سنت رسول خدا و به شيوه

ندارم كه در ميان مسلمين فردي باشد كه سنت و عمـل ديگـران را بـر سـنت و     
نجا پيشنمازان مساجد شيعه و مردم شيعه را نـدا  و از اي. عمل پيامبر ترجيح دهد

اي را  دهيم كه به خواندن نمازها در وقت آن پايبند باشند و نمازهاي پنجگانه مي
خواندند نصب العـين خـود    و يارانش در مسجد ايشان در مدينه مي كه پيامبر 
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قرار دهند، و از راهي كه پيامبر ترسيم نمـوده منحـرف نشـوند، چـون عـزت و      
 .امت آنان در اقتدا به پيامبر استكر

 :نويسد به فرمانداران شهرها در مورد نماز چنين مي امام علي 
ديـوار بـه سـوي غـرب كـج       ي اما بعد نماز ظهر را وقتي بخوانيد كه سـايه (
و عصر را وقتي بخوانيد كـه خورشـيد سـفيد و پرنـور اسـت، و مغـرب       ... شود

كند، و عشاء را از وقتـي كـه كـه سـرخي      دار افطار مي هنگامي بخوانيد كه روزه
 .)24F1()شود تا يك سوم شب بخوانيد غروب پنهان مي

 علت اين كه پيامبر نمازها را به صورت جمع خواند

داننـد از ايـن    كردن هميشگي بين نمازها را جايز مـي  بسياري از كساني كه جمع
شديد و يا نمايند كه رسول خدا در سفر و بيماري و باران و سرماي  استدالل مي

نيز چنين كرده اسـت،   جنگ نمازها را به صورت جمع خوانده است، و علي 
اي قرار داده كه در هر حالت نمازهـا را بـه صـورت جمـع      آنان اين چيز را بهانه

هـاي   گوئيم خواندن نمازها بـه صـورت جمـع در چنـين حالـت      ما مي. بخوانند
اسـت كـه اسـباب     جرحل و ها مشك استثنايي اشكالي ندارد و يكي از اين حالت

وقتي اين اسباب نباشند و حالت اسـتثنايي بـه پايـان برسـد مـا بـه       . زيادي دارد
 .كرده اند مان شيوه عمل ميگرديم كه پيامبر در شرايط عادي به ه اي برمي شيوه
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نه از لحاظ عقلي و نه به لحاظ شرعي درست است كه ما قضـيه را بـرعكس   
كلي را استثناء قرار دهيم يـا   ي قرار دهيم و قاعده كلي ي كنيم و استثناء را قاعده

 .كامالً ناديده بگيريم
و فقـط در  . خوانـد  در حالت عادي هر نمـازي را در وقـت آن مـي    پيامبر 

و ما شرعاً مـوظفيم كـه از ايشـان پيـروي     . كرد مورد استثنايي نمازها را جمع مي
 .)25F1()خوانم يد كه من ميبه همان صورتي نماز بخوان: (فرمايد و ايشان مي ،كنيم

و اگر برعكس كنيم و بدون عذر نمازها را به صـورت جمـع بخـوانيم و بـه     
اميرالمؤمنين به هنگام جنگ نمازها را جمع كرده است، از : گوئيم عنوان مثال مي

پيامبر پيروي نكرده ايم و مانند كسي خواهيم بود كه هميشه حيوان خـود مـرده   
ردن حيوان خود مرده در شرايط اضـطراري جـايز   خورد به دليلي اين كه خو مي

 .است
نمازت را بـه  ... گوئيم اگر در جنگ يا در سفر يا در مشكلي بودي و يا  ما مي

صورت جمع بخوان و كسي با شما مخالفت نخواهد كرد، اما وقتي جنـگ تمـام   
اي برگـرد كـه اميرالمـؤمنين بعـد از      شد و عذر و سختي برطرف گرديد به شيوه

 .وقت بخوان كرده است، يعني نمازها را سرِ همان شيوه عمل مي جنگ به
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 :فصل چهارم

ا حقيقت قضيه بر اساس منابع م
 )آنچه كه از اهل بيت وارد شده است(

 
 
 
 





 
 

 

 اساس منابع ما حقيقت قضيه بر

حقيقت آنچه در منابع ما از اهل بيت پيامبر نقل شده، عنـوان فصـلي اسـت كـه     
(ياسري نجفي سيد محمد اسكندر

26F

 ي از اين كتابچه، به رشـته  شدن بعد از مطلع )1
دارد كه بـه بيـنش خوانننـده     اين فصل مطالب ارزشمندي .تحرير درآورده است

دهد كه جمع و متحدكردن مسـلمين بـر    افزايد و اين اعتماد را به خواننده مي مي
ي صادقانه و حقائق دين مبين اسالم دور از دسترس نيست، به شرط آن كه با نيات

 .عزمي راستين به دور از تعصب به دنبال حقيقت باشند

 سيد محمد ياسري نجفي
 ده در مراجع و اصول مورد اعتماد مـا گردياوقاتي كه در شريعت براي نماز بيان 

نمايد از منابع ذيل  و اينك بخشي از احاديثي كه بر آن داللت مي. بيان شده است
 :كنيم ذكر مي

 .خ الطائفه فقيه بزرگ شيعه طوسياالستبصار اثر شي -1

 .فقيه من ال يحضره الفقيه تاليف ابن بابويه قمي -2

                                                            
وي در . ايشان يكي از تالشگران واقعي در راه تصحيح و اتحاد بين مـذاهب مسـلمين اسـت    -1

خواند مسـجدش مسـجد خلفـاء     گويد و پنج بار نماز مي پنج بار اذان مي مسجد خود روزي

و معتقد است نماز جمعه واجب اسـت  . الوحدة در استان قادسيه عراق است ي هواقع در محلّ

 .نمايد م اقامه مي1993در مركز استان از ) الرسول(و ايشان نماز جمعه را در مسجد جامع 
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 .الكافي كليني -3

 .التهذيب طوسي -4

 .الوافي كاشاني -5

 .بحاراألنوار مجلسي -6
ترين  و ديگر منابع و اصول معتمدي كه وجود دارد آنچه در باال ذكر شد مهم

 :ده استروند و اينك احاديثي كه در آن آم منابع به شمار مي
 .1استبصار ج  –في غير الوقت  ةباب ال تجوز الصال/  145 -1

حسين بن عبداهللا از چند تن از اصحاب ما با سند خودش از ابي  – 868
هركسـي بيـرون از وقـت نمـاز     : (كند كـه گفـت   روايت مي عبداهللا 

يعنـي هـركس نمـاز عصـر را خـارج از      ). درست نيست بخواند نمازش
است و همچنـين عشـاء و هـر نمـازي اگـر       وقتش خواند نمازش باطل

 .بيرون از وقتش خوانده شود باطل است

 ]1االستبصار ج  –وقتين  ةباب أن لكل صال/  146[ -2

شنيدم  از ابا عبداهللا : از عبداهللا بن سنان روايت است كه گفت/  780
هر نمازي دو وقت دارد اول وقت بهترين زمان آن است و : (گفت كه مي

 .)بدون دليل نماز را آخر وقت بخواندكسي حق ندارد 
معني حديث اين است كه به عنوان مثال وقـت ظهـر تقريبـاً سـه و نـيم      

اول وقـت ظهـر اسـت و     12پـس سـاعت   ) 3:30تـا   12(ساعت اسـت  
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بـدون   3:30باشد، پس تأخير نماز ظهر تـا   آخر وقت آن مي 3:30ساعت 
 .عذر و علّت جايز نيست

 / 922] 1االستبصار ج  –لعصر باب اول وقت الظهر وا/  147[ -3
آمد و اوقات  جبرئيل : (روايت است از ابن وهب از ابي عبداهللا 

. به هنگـام زوال خورشـيد آمـد و ظهـر را خوانـد     : نماز را مشخص كرد
. آن گرديد آمد و عصر را خواندي  ي هرچيزي به اندازه سپس وقتي سايه

يـافتن   بعد از پايـان وقتي خورشيد غروب كرد آمد و مغرب را خواند، و 
سرخي خورشيد آمد و عشاء را خواند و سپس به هنگام طلوع فجر آمـد  

 .و نماز صبح را خواند
بود، و نمـاز   امت آنسپس روز بعد وقتي آمد كه ساية هرچيز به اندازة ق

و سپس وقتي سايه هرچيزي دوبرابر آن شد آمد و عصـر  . ظهر را خواند
سـپس  . آمد و نماز مغرب را خوانـد را خواند، و هنگام غروب خورشيد 

وقتي آمد كه يك سوم شب گذشته بـود آنگـاه عشـاء را خوانـد، سـپس      
سـپس  . وقتي آمد كه صبح روشن گرديده بود آنگاه نماز صبح را خوانـد 

 .وقت هر نمازي بين اين دو وقت قرار دارد: گفت
امـام  و همين حديث را با همين عبارت و يا با عبارتي نزديـك بـه ايـن    

بخـاري  امـام  . نـد احمد و ترمذي و نسائي روايت كـرده ا امام اري و بخ
(ترين روايت است در بيان اوقات صحيح: گويد مي

27F

يعني ايـن حـديث    .)1

                                                            
 .98/ 1فقه السنة، سيد سابق : نگا -1
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دهـد و   اوقات نمازهاي فرضي را كامالً و به صورت دقيـق توضـيح مـي   
نيازي بر شرح ندارد و مورد اتفاق همه مسلمين است، پس حجتي است 

 .عليه مخالفان
 از ابوالحسـن موسـي   : از ابراهيم كرخي روايت است كه گفت 926 -4

وقتي خورشيد زوال : رسد؟ گفت پرسيدم كه وقت ظهر چه زماني فرا مي
بعـد از آن پـس   : گردد؟ گفت چه زماني وقت آن تمام مي: گفتم. شود مي

سايه بلند شـود، اول  ) قامت هرچيز ي يعني به اندازه(از زوال چهار قدم 
: گفـت . رسـد  وقت عصر چه زماني فرا مـي : گفتم. ستوقت ظهر تنگ ا

چـه زمـاني وقـت عصـر تمـام      : گفـتم . آخر وقت ظهر وقت عصر است
وقت عصر تا غروب خورشيد ادامه دارد، و آخـر وقـت   : شود؟ گفت مي

اگـر نمـاز ظهـر را بعـد از آن از زوال     : گفـتم . عصر تضييع عصر اسـت 
: را ادا كرده است؟ گفت خورشيد چهار قدم گذشته بخواند آيا نزد تو آن

پيامبر . شود اگر قصدش مخالفت با سنت و وقت است از او پذيرفته نمي
 ــراي نمازهــاي فــرض ــين كــرد، هركســي از ســنتي از   ب ــاتي تعي اوق

پيامبر روي گرداند مانند كسي است كه از فـرائض الهـي روي    هاي سنت
 .گردانيده است
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 ا السالماز احمد بن عمر از ابي الحسن عليهم  883 -5
وقـت ظهـر از زوال   : او را از وقت ظهر و عصر پرسيدم؟ گفت: گويد مي

قامت هرچيزي شود، و وقت  ي خورشيد تا وقتي است كه سايه به اندازه
 .تا وقتي كه سايه هرچيز دوبرابر شود ادامه داردعصر 

يعني وقتي بعد از زوال كسي زير آفتاب ايستاد آخر وقـت ظهـر زمـاني    
زوال را بايد به  ي قامتش باشد و البته سايه ي رد به اندازهاست كه سايه ف

و . هاي ديگر توضـيح داده شـده اسـت    آن اضافه كرد، چنانكه در روايت
و وقت عصر از زمـاني كـه   . شود اول وقت عصر از همان وقت آغاز مي

زوال، آغـاز   ي شود به اضافه سـايه  هرچيزي به اندازه خودش مي ي سايه
و ايـن  . شـود  هرچيزي دوبرابر مـي  ي دارد تا آن كه سايهگردد و ادامه  مي

و اگر عذري باشد تا غروب خورشـيد وقـت عصـر    . وقت فضيلت است
 .ادامه دارد

كنيم كه وقت ظهر با سايه تعيين شده و همچنـين وقـت    پس مالحظه مي
 .عصر با سايه تعيين گرديده است

 را در مـورد  ابا عبـداهللا : از احمد بن محمد روايت است كه گفت] 890[ -6
يك قامت باشد  ي وقتي سايه به اندازه: وقت ظهر و عصر پرسيدم؟ گفت

 .ظهر است و اگر يك قامت ديگر بلند شود عصر است
 ي شود تا وقتي كـه سـايه   يعني اول وقت ظهر از زوال خورشيد آغاز مي

و وقت عصر از آخر وقت ظهـر كـه   . قامت آن شود ي هرچيزي به اندازه
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و . (رسـد  شود تا اين كه سايه به دو قامت مـي  آغاز مي) يك قامت است(
 .)اين وقت فضيلت است

 وقت عصر  وقت ظهر                                                 
 
 
 

 قامتدو   قامت                                        قامت   ..       زوال خورشيد
را در مورد وقت ) ابا عبداهللا : (از زراره روايت است كه گفت] 891[ -7

ات به اندازه خودت باشد وقت ظهر  وقتي سايه: نماز ظهر پرسيدم؟ گفت
 .ات شد وقت عصر است برابر اندازهات دو  و وقتي سايه. است

ات بـه   شود تا وقتي كـه سـايه   يعني وقت ظهر از زوال خورشيد آغاز مي
آن كـه سـايه بـه    شود اين وقت ظهر است و بعـد از   خودت مي ي اندازه
شود تا وقتي كـه دوبرابـر    قامت انسان شد وقت عصر شروع مي ي اندازه

 .شود قد انسان مي
 از علـي الرضـا   : (از محمد بن حكيم روايت است كه گفـت ] 917[ -8

اول وقت ظهر زوال خورشيد است و آخر آن وقتـي  : گفت شنيدم كه مي
وقـت عصـر از    و اول. رسـد  قامت انسـان مـي   ي است كه سايه به اندازه

و آخر وقت عصـر  . رسد قامت انسان مي ي زماني است كه سايه به اندازه
در تابسـتان و  : گفـتم . رسـد  دو قامت مي ي وقتي است كه سايه به اندازه

 ).بله: زمستان؟ گفت
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در اين روايت توضيح ضـروري داده شـده كـه قامـت از زوال حسـاب      
سايه سال در تابسـتان و   شود كه شود يعني سايه زوال به آن اضافه مي مي

: زمستان متفاوت است، پس تعيين وقت بـه ايـن صـورت خواهـد بـود     
 .قاعده هميشگي است در تابستان و زمستان) سايه قامت+ سايه زوال (

به : از احمد بن محمد از يزيد بن خليفه روايت است كه گفت] 932[ -9
آورده  عمر بن حنظله از سوي تو وقتي را براي ما: ابي عبداهللا گفتم

گويد كه  او مي: گفتم. گويد او بر ما دروغ نمي: است؟ ابوعبداهللا گفت
اولين وقت نمازي كه خداوند بر پيامبرش فرض كرده : گويي شما مي

﴿: فرمايد ظهر است، چنانكه مي         ﴾  بعد از زوال

قامتش  ي ه اندازهشود تا آن كه سايه هرچيزي ب خورشيد وقت شروع مي
پس وقتي سايه به اندازة قامتي شد . شود كه اين آخر وقت است مي

شود، و شما همواره در وقت عصر خواهيد بود تا  وقت عصر وارد مي
 ).راست گفته: گفت. شود و اين شامگاه است اين كه سايه دوبرابر مي

 .كند و همين روايت كفايت مي
 1ستبصار ج اال –آخر باب وقت مغرب و عشاء  149 -10

 جبرئيـل  : كند كه گفت روايت مي ابن وهب از ابوعبداهللا /  922
سپس وقتي نزد پيـامبر  ... آمد و اوقات نماز را مشخص كرد نزد پيامبر 

آمد كه خورشيد غروب كرد و به ايشـان امـر كـرد كـه نمـاز مغـرب را       
ان شدن سرخي غروب نزد پيامبر آمد و به ايش بخواند سپس بعد از پنهان
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وقتي آمـد كـه   ... سپس فردا نزد ايشان آمد... امر كرد كه عشاء را بخواند
خورشيد غروب كرد و به ايشـان فرمـان داد كـه ايشـان نمـاز مغـرب را       
خواند و سپس وقتي آمد كه يك سوم شب گذشته بـود آنگـاه عشـاء را    

 )وقت بين اين دو زمان است: سپس گفت... خواند
از ابـوجعفر شـنيدم كـه نمـاز     : (ه گفـت از زراره روايت است ك ]973[ -11

وقـت مغـرب زمـاني اسـت كـه      : گفت كرد و مي را حكايت مي پيامبر 
كند و وقتي سرخي غروب از بين رفت وقت عشـاء   خورشيد غروب مي

 .رسد و آخر وقت عشا تا يك سوم گذشته از شب است فرا مي
هللا مـردي بـه ابـي عبـدا    : (از ابواسامه الشمام روايت است كه گفت 943 -12

 هـا نمايـان    انـدازم تـا آن كـه سـتاره     مغرب را به تـأخير مـي  : گفت

آموخـت   به محمد  جبرئيل ! هستي بيةخطا: گردند؟ امام گفت مي

 .نمايد كه مغرب را وقتي بخواند كه قرص خورشيد غروب مي
او : (روايت است كه گفت از اسماعيل بن جابر از ابي عبداهللا ] 95[ -13

شـدن   از غـروب خورشـيد تـا پنهـان    : ؟ گفـت را از وقت مغرب پرسـدم 
 ).سرخي غروب

 از ابـا عبـداهللا   : از عمرو بن ابي نصر روايت است كه گفـت ] 940[ -14
وقتي قرص خورشيد پنهان شد وقت : گفت شنيدم كه در مورد مغرب مي

 ).نماز و افطار است
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كند، ذكر شده  از علي بن حكم از كسي از باقر يا صادق روايت مي 942 -15
وقتي كه قرص خورشيد : او را از وقت مغرب پرسيدند؟ گفت: كه گفت

: شـود؟ گفـت   چه وقت قرص خورشـيد پنهـان مـي   : پنهان گرديد؟ گفتم
 .)وقتي به آن نگاه كني و آن را نبيني

 ؛از اباعبـداهللا  : از عبداهللا بن سـنان روايـت شـده كـه گفـت      ]944[ -16
و  وقت مغرب زماني است كه آفتاب غروب كنـد : روايت شده كه گفت
 .قرص آن ديده نشود

رسول خدا نماز مغرب : (روايت است كه گفت از أباعبداهللا ] 946[ -17
 ).شد كرد و قرص آن پنهان مي خواند كه خورشيد غروب مي را وقتي مي

وقت مغرب زماني است : روايت است كه گفت از أباعبداهللا ] 947[ -18
 .شود كه خورشيد پنهان مي

نـزد   جبرئيـل  : (سـت كـه گفـت   روايت ا از ابي عبداهللا ] 949[ -19
 ).شدن سرخي غروب آمد پيامبر در وقت دوم مغرب قبل از پنهان

مردماني : گفتم به أباعبداهللا : (از ذريح روايت است كه گفت] 970[ -20
از اصحاب ابي الخطاب مغرب را تـا وقتـي كـه انبـوه سـتارگان نمايـان       

كنـد،  اً چنـين  از كسي كـه قصـد  : اندازند، او گفت گردند به تأخير مي مي
 .كنم اظهار بيزاري مي
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ديدگاه ائمه در مورد كسي كه نماز مغرب را با تأخير 
 خواند مي

كنند كه هركس عمـالً نمـاز مغـرب را بـه تـأخير       همه احاديث گذشته تأكيد مي
مخالفـت كـرده و از    ها نمايان شوند، بـا سـنت پيـامبر     بيندازد تا آن كه ستاره

اين بدعت را در كوفه ايجاد كردند، و ائمـه از   خطابيه .خطابيه پيروي كرده است
 .آنان و كارشان اظهار بيزاري كرده اند

 جمع بين نمازها به خاطر عذر
تاخير نماز يا جمع آن به خاطر عذري مانند سفر و جنگ و ترس و بيماري و يا 

و خداوند در سورة نساء  ثابت است،ائمه و ي امري است كه از عمل پيامبر تسخ
به آن اشاره كرده است، و اينك احاديثي كـه در ايـن مـورد     102و  101هاي  يهآ

 :شود آمده برايتان بيان مي
: گفـتم  به ابي عبـداهللا  : از يزيد بن خليفه روايت است كه گفت 965 -1

: ابوعبداهللا گفـت . عمر بن حنظله از سوي شما وقتي براي ما آورده است
وقت مغرب هنگامي است كه : گويد او مي: بندد، گفتم او بر ما دروغ نمي

شود، اما پيامبر وقتـي شـتاب داشـت مغـرب را      قرص خورشيد پنهان مي
و . راست گفته اسـت : نمود، گفت كرد و با نماز عشاء جمع مي تأخير مي
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شدن سرخي غروب تا گذشت يك سـوم   وقت عشاء بعد از پنهان: گفت
 .شب است

. يعني در سفر بـود ) به السير إذا جد: (امام را كه گفت مالحظه كنيم قول
 .و علت تأخير نماز مغرب و جمع آن با عشاء همين سفر بوده است

در شـب بـاراني    روايت است كـه پيـامبر    از جعفر صادق ] 966[ -2
خوانـد و اينگونـه    انداخت و عشاء را زود مي نماز مغرب را به تأخير مي

ـ   : گفت كرد و مي هردو را باهم جمع مي ر او رحـم  هركس رحـم نكنـد ب
 .شود نمي

جعفـر  (از او  :روايت است كه گفت يقطيناز حسين بن علي بن ] 967[ -3
رسـد و او در راه اسـت    در مورد مردي كه نماز مغـرب فـرا مـي   ) صادق

شدن سرخي غـروب بـه تـأخير بينـدازد؟      پرسيدم كه آيا نماز را تا پنهان
يـا   يعنـي در حضـر جمـع   ) در سفر اشكالي ندارد، اما در حضر نه: گفت

 .تأخير جايز نيست، مگر آن كه عذر يا علتي باشد

: گفـت  از ابا جعفر شنيدم كه مي: (از ابوعبيده روايت است كه گفت 985 -4
خواند و سـپس   ميهاي تاريك يا باراني نماز مغرب را  در شب پيامبر 

عشاء را  و سپس نماز كرد خواندند مكث مي اي كه مردم نفل مي به اندازه
 ).رفتند خواند و مي مي
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شود كه تاخير مغرب و جمع آن با نمـاز عشـاء    آنچه از اين احاديث ثابت مي
يا تقديم عشاء و جمع آن با مغرب جايز نيست، مگر آن كه عذري مانند سفر يـا  

 ).باران يا ترس يا بيماري يا جنگ و يا سختي باشد
ز كنند كه وقت نماز مغرب بعـد ا  همه احاديث مذكور در اين فصل تاكيد مي

رفـتن سـرخي    شـدن هـوا و از ميـان    شدن قرص خورشيد آغاز و با تاريك پنهان
 .رسد غروب وقت عشاء فرا مي

مردم پنهان شده اند و  ي پراكنده اند و از عامه ها اين احاديث در البالي كتاب
 .بينند درست است كنند آنچه در مساجد مي مردم فكر مي

 تا كي؟. شود ي سپرده ميو روز به روز اين احاديث بيشتر به فراموش
آوريــم و غبــار گــذر زمــان را از آن دور  چــرا ايــن احاديــث را بيــرون نمــي

هاسـت سـاخته شـده و     كنيم؟ تا مسلمين بدانند كـه اختالفـي كـه ميـان آن     نمي
باشـد بـراي ايجـاد تفرقـه      شان يكي است، و آنچه برخالف اين اصول مي اصول

هاي باطلي بـه ائمـه نسـبت     روايت ساخته شده و به دين اضافه گرديده است، و
هـا بـه    ها و نژادپرسـت  داده شده كه اين روايات را دشمنان اسالم از قبيل زنديق

. خصوص، اضافه كرده اند تا اذهان مسلمين را نسبت به حقائق مشـوش نماينـد  
اما اگر شما اين روايات را با مقياس قرآن و سنت ارزيابي كني خواهي ديد كه با 

هـايي   بلكه با روايت. شان همين است بودن و دليل باطل خالف اندمقرآن و سنت 
 :صـادق   جعفـر كه از ائمه نقل شده و موافق قرآن است مخالف هستند، و از 

پـس  . هر حديثي كه با كتاب خدا موافـق نباشـد مزخـرف اسـت    : (روايت است
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و از جهتـي بـا    مخالف انـد مخالفت از دو جهت است از جهتي با قرآن و سنت 
پـس چگونـه مـا ديـن را براسـاس ايـن روايـات        . مخالف انـد ديث ائمه نيز احا

 !داريم؟ مزخرف برپا مي

 كردن نمازها در منابع اهل سنت جمع

 :گويد دهد و مي نجفي ادامه مي رسو آقاي محمد يا
دانند كه خداوند متعال وقتي پيامبر را به معراج برد ابتدا برايشـان پنجـاه    همه مي

س پنجاه تا به پنج تا تقليل يافت، و خداوند براي هر نمـاز  نماز فرض نمود، سپ
 .وقت مشخص تعيين كرده كه جايز نيست، مسلمان از آن وقت بيرون رود

تشريع و مقرركردن اوقات نماز پنجگانه يـك تشـريع بـزرگ و دقيـق الهـي      
قانوني است كه براي تمام انسـانيت   ي اسالم اين است كه اسالم است، و معجزه

كردن با اين قانون الهي به هيچ وجـه   مان و مكاني مناسب است، و بازيدر هر ز
اي است براي از بين بـردن معجـزة    جايز نيست، چون بازي با قانون الهي وسيله

 .ن برخالف آنچه خداوند نازل كرده استكرد اسالم و حكم
تر است، از ايـن رو خداونـد    هاي انسان از خود انسان آگاه خداوند به توانايي

كند، اما گـاهي امـري    هايش مكلف نمي انسان را به انجام چيزي باالتر از توانايي
، آنگاه خداونـد  دهد قرار مي سختي ه ودر مضيقانسان را  آيد كه توانايي پيش مي

آورد كه با آن سختي متناسب اسـت، بلكـه بـه هنگـام      در قانون خود تغييري مي
خـوردن حيـوان خـود مـرده و      ها امور ممنوع جايز خواهد بود، ماننـد  ضرورت
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به هنگام ضرورت اين امـور   در اصل حرام است، اماخوك و نوشيدن شراب كه 
 .حرام مباح و جايز خواهند بود

. گـرديم  مي و چون زمان حرج و ضرورت تمام گرديد، ما به اصل تحريم باز
كننـد و بـه    اما كساني كه از حدود تجاوز مـي . ها حدود خداوند متعال است اين
  نوشيدن شـراب اين كه به هنگام ضرورت  ي وان مثال بدون ضرورت به بهانهعن

مسائل است بلكه اگـر كسـي آن را    خلط كردنند، اين نوش جايز است شراب مي
ديـن   عمل كفر است و انسان را از دايره اين ،داند حرام است حالل بداند كه مي

 ت و تـرك نمـاز  در مورد نمازهاي پنجگانه كـه سـتون ديـن اسـ    . كند بيرون مي
بيشتر است و خداونـد بـراي نمازهـاي پنجگانـه      خواري و زنا گناهش از شراب

اوقاتي تعيين كرده، اما به هنگام ضرورت و سختي بر زبان پيـامبر بـه مـا اجـازه     
امـا  . هـم بخـوانيم   هم و نماز مغرب و عشاء را با داده كه نماز ظهر و عصر را با

يم، بدون از اين كه عذر و مشكلي باشد اين اين كه هميشه نمازها را جمع بخوان
هاي حديث اهـل   ديوان. قانون ناشناخته ايست كه با اسالم مخالف و حرام است

سنت همه همين مطلب را تأكيد كرده انـد و فقـط يـك حـديث از ابـن عبـاس       
روايت شده كه بعضي به سبب آن دچار اشتباه شده و گمان بـرده انـد كـه ايـن     

داند، چون كسي كه حديث را روايت  بدون عذر جايز مي حديث جمع نمازها را
هـايي كـه دارد روايـت     كند فقط بر يك عبارت بسنده كرده، و با همه عبارت مي

 .شود هم دور ميهايي كه آمده روايت شود و عبارت كند و اگر با همه نمي
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سي هـزار نمـاز فـرض خوانـده     از بيست و سه سال بيش در  رسول خدا 
مدينه نزديك به بيست هزار نماز در اوقاتي كه خداونـد تعيـين    است، و فقط در

و نمازها را با يكديگر جمع نكرده مگر وقتي كه در سفر بوده يـا   ند،كرده خواند
در بيماري يا عذري از اين قبيل عـذرها داشـته اسـت، پـس آيـا شـرعاً و عقـالً        

يـك بـار   درست است كه ما فقط يك حديث را كه در آن آمده كه پيـامبر فقـط   
دليـل بـراي جمـع     –آن هـم فـرض كنـيم بـدون عـذر       –نمازها را جمع كرده 

را در نظـر   چگونه كل زندگي ايشـان  . هميشگي نمازها بدون عذر قرار دهيم
 !دهيم؟ گيريم و فقط همان يك مورد را مستدل خود قرار مي نمي

جمـع  . .. آيا در علتي كه به خاطرش آن يكبار نمازها را بدون سفر و باران و
 !كنيم؟ فكر نميكرد 

 تا بين اين حديث و احاديث ديگر همآهنگي ايجاد كنيم،
 .استدين و حال آن كه قضيه مربوط به بزرگترين ركن 

 بجواب حديث ابن عباس 
مسلم و سنن ابوداود و ترمذي و نسائي صحيح بخاري و صحيح اين حديث در 

بـا عبـارت خـود آن را     احمد روايت شده است، هريكامام و ابن ماجه و مسند 
شـود كـه    ها را جمع كنيم، روشـن مـي   روايت كرده است وقتي همه اين عبارت

پيامبر به خاطر مشكلي كه پيش آمده بود آن يك بار در مدينـه نمازهـا را جمـع    
و . گيـرد  كرد و اينگونه اين عمل پيامبر با عمل هميشگي ايشان موافق قـرار مـي  

 :اينك حديث با كلماتش
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 :اس روايت استاز ابن عب
در مدينه در حالي كه مقيم بود و مسافر نبود هفـت و هشـت    پيامبر ( -1

. يعني ظهر و عصـر را بـاهم و مغـرب و عشـاء را بـاهم خوانـد      ) خواند
 .)28F1()و كلمات مسند احمد است ،بخاري و احمد

هـم بـه صـورت     هم و مغرب و عشاء را بـا  ظهر و عصر را با پيامبر ( -2
عبـارت  ). خطر و بدون اين كه در سفر باشـد  جمع خواند بدون ترس و

(مالكء موطامسلم و 
29F

2(. 

مالحظه كنيد در عبارت روايت اول اين نفي شد كه مشكل و سختي كـه  
 .به خاطر آن نمازها جمع گرديد سفر نبود

 .و در حديث دوم سفر و خطر و ترس نفي شده است
نبـوده  هيچ نوع حالت اضطراري و سـختي  كه و اين به معناي آن نيست 

است، شايد وضعيت اضطراري ديگري بوده است، و اينگونه ابن عبـاس  
گويند سبب جمع فقط سفر يا سـفر و تـرس    كند كه مي كساني را رد مي

اين كه فقط يـك احتمـال    ي كند و از دايره و آنچه اين را تائيد مي. است
 :كند حديث ذيل است باشد بيرون مي

نـد كـه پيـامبر در مدينـه هفـت و      ك بخاري از ابن عباس روايت مـي امام  -3
ظهر و عصر را باهم به صورت جمع خواند، و مغرب و : هشت تا خواند

                                                            
 .1929احمد  امام و مسند ،518ح  ،بخاريصحيح  -1

 .330مالك  ء امامو موطا ،705 ،مسلمصحيح  -2
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شايد شبي باراني بوده : گفته شد. عشاء را باهم و به صورت جمع خواند
 .)30F1(»شايد: ابن عباس گفت است؟

اسـت كـه بخـاري و احمـد و      1 :شـماره  اين سخن ابن عباس همان حديث
كرده اند، اما در اينجا با تفصيل آمـده و ابـن عبـاس بيـان      مسلم و مالك روايت

كرده كه ضرورت و مشكلي غير از ترس و سفر بوده كه باران بـوده يـا احتمـاالً    
 .باران بوده است

 جمع صوري
دهـد و بيـان    حديث ابن عباس روايات ديگري دارد كه آن را بيشتر توضيح مـي 

جمع صوري يعني اين كه نماز  .دارد كه اين جمع به شكل صوري بوده است مي
ظهر تا آخر وقتش تاخير داده شود و نماز ظهر را در آخر وقت بخواند و بعد از 

در چـه  چنـان  . آن كه ظهر را خوانده متصل عصر را در اول وقت عصر بخوانـد 
 :حديث زير آمده است

در مدينـه همـراه پيـامبر    : (كند كـه گفـت   روايت مي نسائي از ابن عباس 
ظهر  نماز و هفت ركعت نماز به صورت جمع خوانديم، ايشان  هشت ركعت

را به تأخير انداخت و عصر را زود خواند و مغرب را به تأخير انداخت و عشاء 
 .)31F2()را زود خواند

                                                            
 .518ح  ،بخاريصحيح  -1

 .589نسائي سنن  -2
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اين جمع صوري را انجام داد تا امت خود را دچـار مشـكل نكنـد،     پيامبر 
بـاران و يـا در هـر سـختي     يعني تا امت بداند كه اگر در سختي از قبيل سـفر و  

و ايـن را  . كردن نمازهـا جـايز اسـت    ديگري قرار گرفت در چنان شرايطي جمع
  :دهد حديث بعدي بيشتر توضيح مي

پيامبر ظهر و عصـر و  : كند كه گفت روايت مي بمسلم از ابن عباس امام 
: به ابن عبـاس گفتـه شـد   . مغرب و عشاء را بدون ترس و بدون باران جمع كرد

متش را در مشكل و سختي قرار خواست ا: ش از اين كار چه بود؟ فرمودمنظور(
 .)32F1()ندهد

يعني هرگاه فردي از امت در شرايطي قرار گرفت كه در سختي و مشكل بود 
شـرط   اما اين سـختي و مشـكل  . كندتواند نمازها را به صورت صوري جمع  مي

ه هر نوع مشـكلي  نيست كه حتماً سختي باران يا سفر يا ترس و خطر باشد، بلك
و اين از عظمـت اسـالم   . آيد با توجه به تحول و اختالف زمان و مكان پيش مي

است كه نصـوص آن خشـك و جامـد نيسـت، بلكـه نصـوص اسـالمي نـرم و         
پس نص حـرج  . گيرد آن جاي مي ي دار است كه هر شرايطي در گستره گنجايش

اع مشخصي از مشكالت و مشكل را به طور كلي مد نظر قرار داده و آن را به انو
منحصر نكرده است، چون ممكن است گذر زمان و يا شرايط انـواع ديگـري از   

 .مشكالت را پديد آورد كه در آن زمان نبوده اند

                                                            
 .705 :صحيح مسلم، حديث شماره -1
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هـاي   و اينگونه دين اسالمي همواره و هميشه همگام با تحوالت و دگرگوني
 .رود زمان پيش مي

 2ري و حـديث شـماره   احمد و بخا 1و از جمله احاديثي كه حديث شماره 
 :كند، روايتي است كه بخاري و مسلم آورده اند مسلم و مالك را تفسير مي

راوي حـديث ابـن   ( !اي ابا الشعثاء: (از عمرو بن دينار روايت است كه گفت
كنم ظهر را به تـأخير انـداخت و    گمان مي )2و  1: عباس در بخاري و مسلم ش

انـداخت و عشـاء را زود خوانـد؟     عصر را زود خوانـد، و مغـرب را بـه تـأخير    
 .)33F1()كنم گمان مي: ابوالشعثاء گفت
كند كه جمع پيامبر صوري بوده است تـا امـتش را در سـختي و     اين تائيد مي
 :و براي آن كه يقين شما بيشتر شود حديث ذيل را بخوانيد. تنگنا قرار ندهد

ه نديدم هيچگا«: كنند كه گفت روايت مي بخاري و مسلم از ابن مسعود  -
كه پيامبر نمازي خارج از وقت بخواند مگر دو نماز يكي اين كه مغرب و عشـاء  

 .)34F2(»را جمع كرد و دوم اين كه نماز صبح را قبل از وقتش خواند
و براي اين كه كامالً در مورد مسئله مذكور يقين داشته باشيم حديث ذيـل را  

 :كنيم اضافه مي
در مدينـه همـراه   «: كند كه گفت يروايت م ب نسائي از عبداهللا بن عباس

پيامبر هشت ركعت به صورت جمع و هفت به صورت جمع خواندم، ظهر را به 

                                                            
 .1120بخاري ح صحيح  -1

 .2270و مسلم  1570بخاري  -2
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تأخير انداخت و عصر را زود خواند و مغرب را به تـأخير انـداخت و عشـاء را    
 .)35F1(»زود خواند

و اكنون گوش كن ابن عباس راوي حديث جمع صوري به هنگـام مشـكل،   
 گويد؟ چه مي

هـركس بـدون آن كـه عـذري     «: كند كه فرمود از پيامبر روايت ميابن عباس 
هم بخواند به باب بزرگي از ابواب گناهان كبيـره روي   داشته باشد دو نماز را با

 .)36F2(»آورده است
تا وقتي از دنيـا رفـت دو بـار نمـاز را در      پيامبر : (گويد مي لو عائشه

 .)37F3()وقت ديگر نخواند
ارتباطي ...  نماز خواند و :اه عمر بن عبدالعزيز امامه كه همر اما حديث ابي

ذكـر   )العصر ةباب وقت صلو(با موضوع مورد نظر ما ندارد، چون در بخاري در 

شده است و در باب جمع نيامده، پس ارتباطي با جمع نمازها نـدارد، همـانطور   
خواند كه نيمي از وقـت آن گذشـته    كه عمر بن عبدالعزيز نماز ظهر را زماني مي

بود، چون عمر بن عبدالعزيز به عنوان خليفه مشغول امور مسلمين بـود و در آن  
و او قرائت  ،كرد خواند و سپس فرض ظهر را ادا مي شد و نفل مي هنگام بلند مي

نمود و قبـل از فـرض و بعـد از آن     خواند و اركان را با تعديل ادا مي طوالني مي

                                                            
 .376نسائي  -1

 .102مستدرك حاكم  -2

 .24658د مسند احم -3
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شـد كـه ديگـر     خواند وقتي تمام مي هايي كه بعد از ظهر مي خواند و نفل نفل مي
ه يـارانش از  اردر اين وقت ابـو امامـه بـه همـ    . بودوقت نماز عصر نزديك شده 

انس بن مالك رفت و آنگاه وقت عصر فـرا   ي مسجد بيرون آمد و به سوي خانه
 .رسيد

عمر بن عبدالعزيز چقدر از وقتش را در نماز گذرانده تا آن كه ابو امامه بعـد  
د بيرون آمده؟ بعد از پايان نماز چقدر در مسجد نشسـتند؟ چقـدر   از او از مسج

انـس   ي انس رفتند؟ مسافت مسجد تا خانـه  ي به خانهبا پاي پياده طول كشيد تا 
 چقدر است؟

همــه ايــن امــور توضــيح داده نشــده اســت و از عبــارت حــديث مشــخص 
 شـود و مـا واضـح را رهـا     پس چگونه از اين حـديث اسـتدالل مـي   . باشند نمي
 !آوريم؟ كنيم و به مشتبه روي مي مي

 چرا انس نماز عصر را در مسجد با جماعت نخواند؟: شايد كسي بپرسد
داد نمـاز را در خانـه    ظاهراً او شرايط خاصي داشت كه به او اجازه مي: پاسخ

 .بخواند
 ).خوانديم اين نماز پيامبر است كه با او مي: (اما اين كه گفت

از لحاظ قرائت و ركوع و سجده و خشوع اشـاره  اين به صفت و هيئت نماز 
 .دارد نه به وقت نماز
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 حديث جبرئيل در مورد اوقات مورد اتفاق

روايـت   جـابر بـن عبـداهللا انصـاري     جليل و از صحابي  :از جعفر صادق 
ي و بحـاراألنوار  نچنانكـه در كتـاب االستبصـار طوسـي و الـوافي كاشـا      ( است،

ه قمي و وسـائل الشـيعه حـرّ عـاملي و مسـتدرك      ره الفقيضن ال يحم مجلسي و
احمـد و ترمـذي و   امـام  و همچنين اين حديث را  )آمده الوسائل نوري طبرسي
 .نسائي روايت كرده اند

پيامبر ظهـر را  . بلند شو نماز بخوان: جبرئيل نزد پيامبر آمد و به ايشان گفت(
ـ     . وقتي خورشيد زوال شد خواند ه پيـامبر  سپس هنگـام عصـر جبرئيـل آمـد و ب

هرچيـز بـه    ي بلند شو نماز بخوان و پيامبر نماز را وقتي خواند كـه سـايه  : گفت
بلند شو نمـاز بخـوان و   : و سپس هنگام مغرب آمد و گفت. قامتش بود ي اندازه

و سپس به هنگام عشـاء  . ايشان وقتي خورشيد غروب كرد نماز مغرب را خواند
عد از آن كـه سـرخي غـروب پنهـان     بلند شو نماز بخوان و پيامبر ب: آمد و گفت

بلنـد شـو   : و سپس هنگام صبح آمد و به ايشان گفـت . شد، نماز عشاء را خواند
سـپس روز بعـد جبرئيـل    . نماز بخوان و پيامبر نماز را با طلوع سپيده دم خوانـد 

بلند شو نماز بخوان و پيامبر نماز ظهر را وقتي خواند كـه  : آمد و به پيامبر گفت
و سپس هنگـام عصـر نـزد پيـامبر آمـد و      . به اندازه قامتش بودهرچيزي  ي سايه
 ي بلند شو نماز بخوان و ايشان نماز عصر را خوانـد در حـالي كـه سـايه    : گفت
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: و سپس به هنگام مغرب نزد ايشـان آمـد و گفـت   . هرچيزي دوبرابر قامتش بود
 و سـپس هنگـام عشـاء   . بلند شو نماز بخوان و پيامبر مغرب را در وقتش خواند

سپس وقتي هوا روشن شـده  . وقتي كه شب رفته بود آمد و نماز عشاء را خواند
بلند شو نماز بخوان و پيامبر نماز صبح را در آن وقت : بود آمد و به پيامبر گفت

 .)38F1()وقت بين اين دو زمان قرار دارد: و سپس جبرئيل به پيامبر گفت. ادا نمود
نماينـد كـه    ت بر اين داللت ميها حديث كه مورد اتفاق همه مذاهب اس و ده

و همچنـين آنچـه در   . اوقات نماز اوقاتي است كه در حديث اخير ذكر شده اند
 ي نمايد كه اوقات پنجگانـه  آمده بر اين داللت مي 83نهج البالغه جلد سوم ص 

نمازهاي پنجگانـه   سعلي نمايد كه  نماز همان اوقات معروف است و داللت مي
 .خواند را در پنج وقت آن مي

 :گويد چنانكه در نهج البالغه مي
ظهر را بخوانيد تا آن كه خورشيد از ديوار بـه سـوي غـرب كـج     : ... اما بعد(
بخوانيد در حالي كـه خورشـيد بلنـد و نـوراني و      راي مردمشود و عصر را ب مي

كنـد و عشـاء را    دار افطـار مـي   و مغرب را وقتي بخوانيد كـه روزه ... سفيد است
شود تا گذشت يك سوم شب و صبح  د كه سرخي غروب پنهان ميزماني بخواني

 ).كسي را كه در كنار اوست بشناسد ي را وقتي بخوانيد كه فرد چهره
 

                                                            
و  285/  1و االستبصـار   125/  3و ن ك مسـتدرك الوسـائل    14578احمـد  امـام  مسند  -1

 .158/  4و الوسائل  254/  2التهذيب 
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 :فرمايد ها بخشي از احاديث پيامبر است كه مي و اين
، هـركس بـه خـوبي    اسـت  پنج نماز است كه خداوند فرض گردانيـده ( -1

اند و ركوع و خشوع در نماز وضوء بگيرد و اين نمازها را سر وقت بخو
آمـرزد و هركسـي كـه     را رعايت كند، خداوند عهد نموده كـه او را مـي  

نمازها را به اين صورت انجام ندهد، خداوند عهدي ندارد اگر بخواهـد  
 .)39F1()كند بخشد و اگر بخواهد عذابش مي او را مي

محافظت هركس بر نمازهاي پنجگانه و ركوع و سجده آن و اوقات آن ( -2
و بداند كه اين نمازها از سوي خدا واجـب شـده انـد وارد بهشـت     د كن

 .)40F2()شود مي

. نمـاز در وقـت آن  : (چه كاري بهتر است؟ فرمـود : پرسيدند از پيامبر  -3
نيكي بـه پـدر و   : بعد از آن چه كاري بهتر است؟ فرمود: سپس گفته شد

  .)41F3()جهاد در راه خدا: پس از آن چه؟ فرمود: گفته شد. مادر

                                                            
 .425ابوداود ح  -1

 ].8371[مسند احمد  -2

 .2782بخاري  صحيح -3



 
 

 

 رديم به آغاز بحثبرگ

رساند كه در ابتدا با  و استاد سيد محمد ياسري سخنانش را با مطالبي به پايان مي
نماز خارج از وقت جـايز نيسـت،   : گويد هايش را آغاز كرده بود، و مي آن حرف

هركس خارج از وقـت نمـاز بخوانـد نمـازش     : چنانكه از امام صادق آمده است
قت عصر است، و همچنـين عشـاء غيـر از    صحيح نيست، و وقت ظهر غير از و

مغرب است، پس هركسي بدون عذر نمازها را جمع بخواند به عنوان مثال عصر 
 ضدر معـر فـردي  را در وقت ظهر و يا ظهر را در وقـت عصـر بخوانـد چنـين     

 .قرارگرفتن تحت حديث سابق است
هيچ كس حـق نـدارد   : را به خاطر داشته باشد كه گفت و بايد قول امام 

 .خر وقت را وقت نماز خود قرار دهد، بدون آن كه عذري داشته باشدآ
 

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 


	فهرست مطالب
	مقدمه
	پرسشهایی پیش از آغاز کتاب
	باز از خود چیزهایی دیگر پرسیدم

	فصل اول: آیهی اسراء: ﴿(((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((﴾ [الإسراء: 78]
	نقطه مبدا: مرجع قرآن است
	محکم و متشابه
	مورد مشتبه در آیهی سورة اسراء
	آیه وقت را تعیین کرده است اما تعداد را تعیین نکرده است
	موعظه
	آیه دلیل این است که هر نماز تنها خوانده شود نه این که نمازها جمع گردد

	رسول خدا بهترین مفسر قرآن
	پیامبر ( در پنج وقت جدا از هم نماز خوانده است

	خواندن هر نماز در وقت آن به اتفاق همه بهتر است
	کار مباح اگر به افتادن در ورطهی حرام منجر شود حرام است

	فصل دوم: اوقات پنجگانه در قرآنکریم
	اوقات پنجگانه در قرآن کریم
	نامهای نماز در قرآن
	وقت نماز عصر
	نماز صبح و ظهر – عصر – مغرب و عشاء
	نماز عصر همراه با نماز صبح ذکر شده است
	و قبل از غروب
	تخصیص وقت عصر و صبح به قسم
	وقت (عشی) یعنی وقت عصر
	خداوند پیامبران را به خواندن نماز صبح و عصر فرمان میدهد
	قرآن بیان میکند که مقصود از عشی چیست
	وقت نماز عشاء
	آیهی استئذان
	و در ساعتی از شب


	فصل سوم: رسول خدا ( و تعیین اوقات نماز
	رسول الله ( و تعیین اوقات
	امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب ( و تعیین اوقات نماز
	علت این که پیامبر نمازها را به صورت جمع خواند

	فصل چهارم: حقیقتِ قضیه بر اساس منابع ما (آنچه که از اهل بیت وارد شده است)
	حقیقتِ قضیه بر اساس منابع ما
	سید محمد یاسری نجفی

	دیدگاه ائمه در مورد کسی که نماز مغرب را با تأخیر میخواند
	جمع بین نمازها به خاطر عذر

	جمعکردن نمازها در منابع اهل سنت
	جواب حدیث ابن عباس ب
	جمع صوری

	حدیث جبرئیل در مورد اوقات مورد اتفاق
	برگردیم به آغاز بحث


