مطالعات فقهي و فلسفي
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 5932
صفحات  88ـ15

وقت مشترک بین دو نماز از دیدگاه شیعه و اهل سنت


هادی غالمرضا راوی ،جواد صالحی ،مینا غالمرضا راوی ،محمد ابرهیم نژاد کهنی

چکیده
میان شیعه و اهل سنت در احکام موارد اختالفی زیادی می باشد که از جمله می توان به مسئله جمع بیی الیالتی اشیارم دمیود .شییعه
برای دماز ظهر و عصر و برای دماز مغرب و عشاء وقت مشترک قائل است یعنی می توان دماز ظهر و عصر و مغیرب و عشیاء را بیا هی
خوادد ولی اهل سنت قائل به وقت مشترک دمی باشد .در ای مقاله به تبیی دظر شیعه و اهل سنت می پردازی و اثبیا میی کنیی کیه
اهل سنت اوالً به الور مطلق چنی دظری دداردد و دیگر ای که احادیثی وجود دارد در کتب اهل سنت که جمیع بیی الیالتی را بیه
الور مطلق اثبا می کند .در ای در ای مقاله ما از طریق مطالعه کتاب ها و فیش برداری و مراجعه به کتب فقهی و جمع بندی دظیر
فقها تفاسیر مختلف فقها را دربارم ای روایت آوردم ای .

کلیدواژگان
جمع ،سفر ،مریض ،دماز.

 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری فقه ومبانی حقوق ،دانشگاه قم ،ایران
رایانامهhadyra94@gmail.com :

 استادیار ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه اصول دین دزفول ،دزفول ،ایران
 مربی ،دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق ،دانشگاه قم ،ایران
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مقدمه
در این آیا بین دو نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء آیا می توان جمع نمود اختالف میان شییهه و
اهل سنت می باشد .شیهه مهتقد می باشد که بصورت مطلق می توان جمع بین دو نماز جمع نمود
و لی اهل سنت آن را به صورت مطلق نمی پذیرد .می توان ادله این مسیلله را بیه قیرآن و رواییی
تقسیم نمود .اما شایسته می باشد قبل از بیان ادله شیهه و اهل سینت مهنیای لفی «جمیع» کیه در

اصطالحات میان شیهه و اهل سنت می باشد بیان کنیم .تهریفی که در کتیاب فقیه علیا المیذاه
األربهة و مذه

أهل البیت آمده این می باشد:

(هو أن جيمع املصلي بني الظهر

الصصر دمير يف ق ارظ الظهر  ،أبن يصرلي الصصر رع الظهر الرل ولرو ارظ

الصص  ،أ جيمع بينهم أتخريا ،أبن يؤخ الظه وىت خي ج اته ،يصليه ع الصصر ق ارظ الصصر ،
الصص ر  ،املغ ر و الصء ر  ،فيجمررع بينهم ر دمي ر يف

ثرل الظهر

أتخ رريا)( .جزییییری و سییایر نویسیییند ان ،4141 ،ج،4

ص)026
جمع حقیقا آن است که نماز زار بین ظهر و عصر به صورت تقیدیما در وقیت ظهیر جمیع
نماید ،بدین صورت که عصر را همراه با ظهر ،و پیش از فرا رسیدن وقت عصر بخوانید ،ییا آنکیه
بین آنها به صورت تلخیرى جمع کند ،بدین ترتی

که نماز ظهر را چنان تیلخیر انیدازد تیا وقیتش

خارج شود و آن را همراه با نماز عصر و در وقت عصر بخواند .پس ماننید نمیاز ظهیر و عصیر و
مغرب و عشاست که بین آنها جمع تقدیما و تلخیرى صورت

یرد.

بحث قرآني
خداوند در سوره اسراء می فرماید( :أَاِر ِ ال ِ ِ
ِ ِى َغس ِرِ اللالإي ِرل َ اور إ َن الإ َْ إجر ِ ِ الن اور إ َن الإ َْ إجر ِ
الرم ِ
الصرَ َ لر و لووا الء إ
َ
ك َن َ إء وهودا)( .اسراء)87/
(نماز را از ابتداى تمایل خورشید به جان
تاریكا ش

مغرب [که شروعِ ظهیرِ شیرعا اسیت] تیا نهاییت

بر پا دار ،و [نیز] نماز صبح را [اقامه کن] که نماز صبح مورد مشاهده [فرشتگان شی

و فرشتگان روز] است).
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شرح آیه
نخست ما وید" :نماز را برپا دار ،به هنگام زوال آفتاب ،تا نیمه ش  ،و همچنین قرآن فجر (نمیاز
صبح) را ،چرا که این نماز مورد توجه فرشتگان ش

و روز است ("دلوك شمس" بیه مهنیا زوال

آفتاب از دائره نصف النهار است که وقت ظهر ماباشد ،و در اصل از ماده "دلك" به مهنا مالییدن
رفته شده ،چرا که انسان در آن موقع بر اثر شدت تابش آفتاب چشم خود را میمالد ،و یا از دلیك
به مهنا متمایل شدن است چرا که خورشید در این موقع از دائره نصف النهیار بیه سیمت مغیرب
متمایل ماشود و یا اینكه انسان ،دست خود را در مقابل آفتاب حائل ماکنید ،یویا نیور آن را از
چشم خود کنار مازند و متمایل میسازد.
به هر حال در روایتا که از منابع اهل بییت ع بیه میا رسییده "دلیوك" بیه همیین مهنیا زوال
خورشید تفسیر شده است ،در روایتا از امام صادق ع ماخوانیم کیه "عبیید بین زراره" از تفسییر
همین آیه از امام ،ع سؤال کرد امام فرمود" :خداوند" چهار نماز بر مسلمانان واج
آغاز آن وقت زوال شمس (ظهر) و پایان آن نیمیه شی

کرده است کیه

اسیت"( .عروسیی حیویزی ،4141 ،ج،3

ص)262
در روایت دیگرى از امام باقر ع در تفسیر همین آیه هنگاما که زراره محید

بیزرش شییهه از

اّ
آن سؤال کرد چنیین فرمیود :دلوكهر و اار  ،غسرِ الليرل اى فصرل الليرل ،ذلر اببرع ورلواض نرصهو بارو ال

(ص)

اتهو للن س ا ن الْج وَ الغ ا :

" دلوك شمس به مهنا زوال آن (از دائره نصف النهار) است ،و غسق اللیل به مهنا نیمه شی
است ،این چهار نماز است که پیامبر ص آنها را براى مردم قرار داد و توقیت نمود ،و قیرآن الفجیر
اشاره به نماز صبح است".
البته بهضا از مفسران ،احتماالت دیگرى در مهنا دلوك دادهاند که قابل مالحظه نیست.
و اما "غسق اللیل" با توجه به اینكه غسق شدت ظلمت است ،و تاریكا ش

در نیمه شی

از

هر وقت متراکمتر ماباشد این کلمه روى هم رفته" نیمه ش " را مارساند.
"قرآن" به مهنا چیزى است که قرائت ماشود و "قرآن فجر" روى هم رفتیه اشیاره بیه نمیاز
فجر است.
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به همین دلیل آیه فوق از آیاتا است که اشاره اجمالا به وقت نمازهاى پنجگانه ماکنید ،و بیا
انضمام به سایر آیات قرآن در زمینه وقت نماز است ،و روایات فراوانا که در این رابطه وارد شده،
وقت نمازهاى پنجگانه دقیقا مشخص ماشود( .مكارم شیرازی ،4381 ،ج ،42ص)222
از این آیه مهلوم ماشود که از زوال خورشید تا نیمه ش  ،وقت مشیترك چهیار نمیاز ظهیر و
عصر و مغرب و عشاء است و چون ظهر و عصر باید در روز خوانده شیود و مغیرب و عشیاء در
ش  ،از ظهر تا غروب وقت مشترك نمازهاى ظهر و عصر و از مغرب تا نیمه ش
نمازهاى مغرب و عشاء است و البته باید ترتی

وقت مشیترك

رعایت شود و اول و آخیر وقیت در نظیر رفتیه

شود ،یهنا به اندازه خواندن چهار رکهت نماز ،وقت اختصاصا نماز ظهر به هنگام زوال خورشیید
است و به اندازه خواندن چهار رکهت نماز ،وقت اختصاصا عصر قبل از غروب خورشید است و
به همین صورت است نمازهاى مغرب و عشاء( .جهفری ،بی تا ،ج ،0ص)316
در این جا ادله اهل سنت در باره عدم داللت این آیه بر جواز صالتین بیان و سیسس بیه نقید و
بررسی آن می بسردازیم.
سایس در تفسیر خود می فرمایند :عده ای از امر به اقامه نماز از دلوك الشمس الی غسق الییل
در این آیه قصد داشتند اوقات نماز را تبیین کتتد که سه وقت می باشد وقت دلوك شیمس ،وقیت
غسق الیل و وقت فجر .اما وقت دلوك شمس دو نماز دارد نماز ظهر و عصر و وقیت غسیق الییل
شامل نماز مغرب و عشا می شود و وقت فجر شامل نماز صبح می شود .و آیه داللت بر جواز بین
دو نماز ظهر و عصر دارد زیرا وقتش دلوك می باشد و همچنین داللیت بیر جمیع نمیاز مغیرب و
عشاء دارد زیرا زمانش غسق الیل می باشد و این استدالل عجی

می باشد زیرا این آیه داللیت بیر

اقامه نماز از دلوك شمس الی غسق الیل دارد اما این که امر داللت بر اشتغال نماز بر کل وقت دارد
یا انجام فهل بر بهض اجزا آن دارد و چه مقدار از بهض آن دارد مشخص نیست و سنت روشینگر
آن می باشد .از ابن عباس و ابن مسهود روایت بر جمع صالتین بدون عذر شیده اسیت( .سیایس،
 ،4123ص)177
آلوسی می فرمایند :شاید اکتفا به بیان مبدا و منتها در اوقات نماز بدون جدایی بین آن هیا ایین
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باشد که انسان در بین این زمان ها در حالت خواب می باشد و بهضی ها متصل به دیگیری اسیت
به خالف نماز عشا و فجر که مهموال در آن زمان انسان خواب می باشد و یكی از دیگیری منقطیع
می باشد به همین دلیل فجر را از سایر اوقات جدا کرده است ( .آلوسی ،4141 ،ج ،7ص)428
شیخ علی بن نایف می وید علما شیهه ادعا کرده اند و به آییه أَاِرِ ال ِ ِ
الرم ِ
ِ ِى َغ َس ِرِ
الصرَ َ لر و لووا الء إ
اللالإي ِرل َ اور إ َن الإ َْ إجر ِ اسناد کرده اند می ویم این حجتی بر علیه شما و نه برای شیما میی باشید خیدا
ِ ( ) َغس ِِ اللالي ِل ( )َ اور َن الإ َْج ِ بلکه گْرظ أَاِرِ ال ِ ِ
ِ ِ
الرم ِ
الم ِ
ِ (ِى)
نفرمود أَاِِ ال
إ
َ إ
الصرَ َ لر و لووا الء إ
الصَ َ فی ل و لووا الء إ
إ
َفزلإنَ هو اور إ َّن َعَبِيّ لال َصلال وك إِ دَر إص ِميلورو َن) (یوسف )2 /و ایین
َغ َس ِِ اللالإي ِل ای عرب تهقل کنید؛ خدا می فرماید ِ( :الَّن أ َ
برای غیر عرب مشكل می باشد ا ر تفسیر قرآن کند پس می فرماید از ظهر تا عشا و بهد فجر نماز
بخوان و این مصداق توالی و پشت سر هم بودن نماز می باشد که بهد از ظهر ،عصیر میی باشید و
بهد از آن مغرب و سسس بصورت مباشر عشاء می باشد .سسس بند ان خدا می خوابند و این قطیع
می شود تا فجر و این مدت زمان طوالنی فاصله می اندازد بین نماز صبح با سایر نمازها( .علی بین
نایف ،بی تا ،ج ،2ص)421
بر جواب دادن به این بیانات ،سخن امام فخر رازی کافی می باشید .ایشیان در تفسیرشیان میی
فرمایند :در آیه مذکور سه وقت برای نماز می باشد وقت زوال و وقت اول مغرب و وقت فجیر و
این اقتضا می کند که زوال وقت برای ظهر و عصر باشد و این وقت مشترك برای این دو نماز می
باشد و و اول مغرب وقت برای نماز مغرب و عشا می باشد پس این وقت برای مشترك بیین ایین
دو نماز می باشد و این مقتضی جواز جمع بین ظهر و عصر و مغرب و عشاء مطلقا می باشد مگیر
دلیلی داللت کند جمع در حضر بدون عذر جایز نمی باشد پس جمع واج
و عذر باران و غیر آن ( .فخر رازی ،4126 ،ج ،24ص)371
بحث روایي
در این جا ابتدا روایات شیهه و اهل سنت را بیان و بررسی می کنیم.

می باشد به عذر سفر
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دیدگاه شیعه

شیهه مهتقد می باشد که جمع صالتین چه در حضر و چه در سفر مطلقا جایز می باشد و بیه ککیر
چند روایت از کت شیهه بسنده می کنیم.
َن بارو َ الِ
رني اِِارنَ ِد ِه عررو علر ِ الِ
الصر ِد ِ
( وُمَ المر و بإ ورو َعلِر ِّري بإر ِو إ
اّ بإر ِو ِاررنَ قن َعر ِو ال
اّ ص َََر َرع بَر إَ
اْيو َسر إ ِ إ َ إ َإ
أ ال َ و
رني الظِ إهر ِ َ
ني َع برني الإم إغ ِ ِ ِ ِ
اْي ِ ِ ِ ق ِ ق ِ
او ق ِاَ َ تَر إ ِ
الإ َص إ ِ ق ِ ِ
ني).
و َ الإص َء ِق إَ َ
ض ِ إو َغ إري علالة أبَ َذان َ َ
ص ِ أبَ َذان َ اَ َ تَر إ َ ََ َ َ إَ َ
از امام صادق روایت شده که رسول خدا بین نمیاز ظهیر و عصیر جمیع کیرد بیه ییك اکان و
همچنین بین نماز مغرب و عشا جمع کرد به یك اکان بدون هیچ عذری و آن را اقامه نمیود( .حیر
عاملی ،4161 ،ج ،1ص226و شیخ صدوق ،4143 ،ج ،4ص)288
ِ ِ
ِ ِ
اْيوسر إ ِ
رني بإر ِو أ إ ِ ِ ِ
اْيَ َك رِ َعر إرو
يس ر َعر إرو َعلِر ِّي بإر ِو إ
رِ َعر إرو أَبِير ِره َعر إرو أ إ
َنَر َ بإر ِو وُمَ الم ر بإر ِو ع َ
( َ ق الإصلَر ِرل َع ر ِو إ َ
َنَر َ بإرو إدبير َ
اّ اَر َ ِ الن بارو َ الِ
ِارَ َ بر ِو ع المر قب عرو أَِب علر ِ الِ
اّ ص ورلال الظِهر الإصصر ِق َكر قن ِ
اور ق ِ ر إرو َغ إِرري ِعلالر قرة َ َ
إ َ إ َ َ إ َإ
َ
َو
إَ َ َ إَ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َالَ ق
ض أَ إن أوَ ّا َع َعلَ أوال ِت).
ث ِق ال
َجَأَ الإ َمي إوم َعلَإيه أَ َو َ َ
الص ََ َش إي ٌ اَ َ َ َ لَك إو أ ََبإد و
ب فَر َمي َ لَهو عو َم و َ َك َن أ إ
فت همانا رسول خدا (ص) نماز ظهر و عصر را در مكان واحد بدون هیچ عذر و سیببی میی
خواند عمر فت آنچه که در نماز بوجود آمده را قوم اجرا کنند فرمود نه ولیی خواسیتم بیر امیت
خییویش وسییهت قییرار دهییم( .حییر عییاملی4161 ،ق ،ج ،1ص 224و مجلسییی دوم ،4161 ،ج،81
ص)331

ِ ِ
يس َع إرو وُمَ المر ِ بإر ِو ِارنَ قن َع إرو َعإلر ِ الإ َملِر ِ الإ ومي ِّم ِّري
َنَ َ بإ ِو وُمَ الم ِ بإ ِو َإْح َ ى َع إو أَبِ ِيه َع إو أ إ
( َ َع إو أ إ
َنَ َ بإ ِو وُمَ الم بإ ِو ع َ
اّ ص أَباد الت ِ
ني ِ رو َغ ِرري ِعلال قرة اَر َ اَر إ فَرصرل ذَلِر بارو و الِ
عو أَِب عل ِ الِ
رل َع إرو
رني ال
ظ لَهو أ إ
ََ إ
الْْي َ
الص َرَدَر إ ِ إ إ
َََ وع بَر إَ
اّ اَ َ اور إل و
َ إ َإ
َ َ َ َو
أوالتِ ِه) ( .حر عاملی4161 ،ق ،ج ،1ص ،224مجلسی دوم ،4161 ،ج ،81ص)331
پیامبر خدا (ص) بدون علت بین دو نماز جمع می کرد فت چرا رسول خدا چنیین میی کیرد
فرمودند برای تخفیف بر امت خویش.
اّ ع ر ِو الإصلال ر ِس ب ر ِو اررصِي ق
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اّ الإرروالبا ِ علِر ِري ب ر ِو وُم الم ر ق الإ َميررزِ ِِ ِ
( َ َعر إرو َعلر ِّري بإر ِو َعإل ر ال َ َ َ ّ إ َ
يا ََيص ر َعر إرو َار إرص بإر ِو َعإل ر ال َ َ إ َ
إ ّ
و عو ار إْي َن بر ِو عيريرنَرةَ عرو أَِب الرِزبر ِري عرو ارصِي ِ بر ِو جلر قرري عر ِو ابر ِو علالر قس اَر َ ََرع بارو و الِ
ِ
ق
اّ
َ إ َ إ َ إ وَ إ َ إ َ
إاْل إَوَب َع إو ووَه إِري بإ ِو َو إ َ إ و َ إ وَ إ َ إ
ََ َ و
ق
ص برني الظِه ِ الإص ِ
َور ٌ ِ إرو أوالتِ ِره) ( .حیر عیاملی4161 ،ق،
َ إَ إ َ َ إ
ص ِ إو َغ إِري َخ إروٍ َ َ َار َْ ق فَر َمير َ أ ََب َاد أَ إن َ َإْحرَ َج أ َ
ج ،1ص 222و مجلسی دوم ،4161 ،ج ،81ص)331
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از ابن عباس نقل شده که پیامبر خدا بین دو نماز ظهر و عصر بدون خیوف و سیفر جمیع میی
کرد پس فت رسول خدا اراده کرده که حرجی بر امت نباشد.
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
روق َع إرو إه ِ
ق ِ
رب بإر ِو و َص ِيَرةَ ا إَ إص َْر ِ ِّ َع إرو أَِب الرِزبَر إِري ثإرلَرهو
( َ ِب إْل إانَ د َع ِو الإ َصلال ِس إاْل إَوَب َع ِو ابإ ِو َع إون بإر ِو َا الرَم الإ وك ِّ َ
ِ
اّ عررو وُم المر ِ بر ِو علر ِ الِ
ِ ِ
ِ
رل عررو أَِب يرصلَر بر ِو اللالير ِ
رو َ ِاق اور الرِ َعر إرو َعر إرو ِن بإر ِو
اّ بإر ِو أَِب َخلَر ق َ إ َ إ إ إ
َ ِِب إِْل إاررنَ د َعر إرو َار إرص بإر ِو َعإلر ال َ إ َ إ َإ
ِ الإ َْ رالا ِ عررو ِ
َن باررو َ الِ
َج إص َْ ر ق الإ َم إْ وز ِ ر ِري َعر إرو َدا و َد بإر ِو اَ ر إري ق
اّ ص َََر َرع بَر إَ
رني الظِ إه ر ِ َ الإ َص إ
َإ َ
و ر ل قح َع ر ِو ابإر ِو َعلالر قس أ ال َ و
صر ِ َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الإم إغر ِ ِ
ِ
ِ
ق
ق
ق
ِ
و َ الإصِ َء ر ر إرو َغر إرري َ َلَر َ َ َا ر َْ فَميير َرل بإرو َعلالر س َ ر أ ََب َاد برره اَر َ أ ََب َاد التر إالوارري َع ْلوالترره) ( .حییر عییاملی،
َ
4161ق ،ج ،1ص)222
ابن عباس ما وید :پیامبر بین ظهر و عصر و مغرب و عشا ،بیدون علیت بیاران و سیفر جمیع
نمود .به ابن عباس فته شد :منظور پیامبر چیست؟ فت :او خواست بر امت خویش توسهه ایجاد
کند.

ِ
اّ بر ِو الإمغِ ِ
ِ ِ
( اِِانَ ِد ِه عو اص ِ ب ِو عل ِ الِ
اْيوس إ ِ
رَ َ
َ إ َ إ َ إ إ َإ
رري َع إرو ِ إا َ
ني َع إرو و َ
وار بإر ِو عو َمرَ َع إرو َعإلر ال إ و َ
اّ َع إو وُمَ الم بإ ِو إ َ
ِ
ب ِو ع الم قب اَ َ اأَلإظ أَِب علر ِ الِ
ق
ِ
ِ
ِ
ِ
رني الإم إغر ِ ِ
و َ الإص َءر ِق إ
ب الءالر َْ وِ إرو َغ إِرري علالرة اَر َ َ
اْيَ َ
إ َ
َ و َ َإ
اّ َإج َم ورع بَر إَ َ
ضر ِ اَرإل َرل أَ إن يَغير َ
س) ( .حر عاملی ،4161 ،ج ،1ص 222و کلینی ،4168 ،ج ،3ص)134
َأبإ َ
اسحاق بن عمار وید :از امام صادق علیهالسالم پرسیدم :آیا ماتوان بین نماز مغرب و عشا در
ندارد.

حضر و پیش از پنهان شدن مشفق بدون هیچ علتا جمع کرد؟ حضرت فرمود :اشكالا
ِق
ِِ ِ ِ
ق ِ
اْيوس إ ِ
ض إري ول َ ووَب َابو َعر إرو أَِب
رني بإر ِو َارصي َعر ِو ابإر ِو أَِب عو َم إقرري َع إرو عو َمرَ بإر ِو أوذَيإرنَرةَ َع إرو َبإهرُ رإنر وه وِ الإ وْ َ
( َ ا إارنَ ده َعر ِو إ َ
ِ ِ ِِ ق ِ ق
َن باررو َ الِ
ص ر ِ ِأبَذَ قان ِاَ ر َ تَر إ ِ
ني َ َََر َرع بَر إَ
اّ ص َََر َرع بَر إَ
رني الظِ إه ر ِ َ الإ َص إ
َج إص َْ ر ق أ ال َ و
رني الإ َم إغ ر ِو َ الإص َء ر أبَذَان َاو ر َ
َ
ِاَ َ تَر إ ِ
ني) (حر عاملی ،4161 ،ص)222
زراره وید :امام صادق علیهالسالم فرمود که پییامبر خیدا ،نمیاز ظهیر و عصیر را بیه صیورت
جماعت و بدون هیچ علتا اقامه نمود و با آنان ،نماز مغرب و عشا را هم پیش از ساقط شدن شفق
و به صورت جماعت ،باهیچ علتا خواند .آن حضرت این کیار را بیراى توسیهه وقیت بیر امیت
خویش انجام داد.
از روایات بر می آید که نماز ظهر و عصر هر کدام وقت مخصوصی به خود دارند و یك وقت
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مشترك و همچنین نماز مغرب و عشا هر کدام وقت مخصوصی به خود دارند و یك وقت مشترك
که می توان آن ها را با هم خواند.
علی بن نایف می وید که شیهه مهتقد است که رسول خدا همیشه جمع بین دو نماز می نمود
(علی بن نایف ،بی تا ،ج ،2ص )421در حالی که از این روایات جواز جمع بر می آید و نه این که
رسول خدا همیشه بین صالتین جمع کرده باشد و شیهه چنین اعتقادی ندارد.
دیدگاه اهل سنت

ابن مسهود مطلق جمع را نفی کیرده اسیت و جمیع نمیاز را بیه مزدلیف محصیور نمیوده اسیت.
(الشوکانی ،بی تا ،ج ،3ص)201
حنفیه جمع را منع کرده مگر در هنگام مزدلفه و عرفه .شافهی و میالكی و حنبلیی بیدون هییچ
اختالفی جمع نماز را هنگام سفر جایز دانسته اند ( .فاضل مقداد ،4141 ،ج ،4ص)86
شافهی و اکثر فقها در سفر طوالنی جمع بین نماز ظهر و عصر در هریك از دو زمان که باشد و
بین مغرب و عشا در هر یك از دو زمان که باشد جایز می دانند و در جوازه جمع بین دو نمیاز در
سفر کوتاه دو قول وجود دارد که صحیح ترین آن این است که در قصر و طویل که چهل و هشت
میل هاشمی می باشد جایز نمی باشد اما مریض پس مشهور از میذه

شیافهی و اکثیر علماجیایز

نمی باشد و احمد و جماعتی از اصحاب شافهی جمع بین دو نماز را جایز میی داننید و ایین نظیر
قوی می باشد( .ابوزکریا ،4312 ،ج ،1ص)242
از مجموع آن چه فته شد مشهور علمای سنت بر این عقیده هستند که جمیع نمیاز در حضیر
بدون عذر صحیح نمی باشد.
در میان کتابهاى مهتبر و صحاح اهلسنّت ،روایات متهددى در مورد جمع بیین صیلوتین بیه
چشم ماخورد که به صورت صریح و روشن ،جمع بین صلوتین را تجویز ماکند .از جمله:
ِ
ِ ِ
(و ر ال َرنَ ج ر بِ ِ ب ر ِو وي ر ق عررو اب ر ِو علالر قس أَ الن النالرِرَّ و رلال ال ِ
َ إ َإ َ إ إ َ
و رلال ِِبلإ َم ينَررة َا رإلرص َهََ في ر الظِ إه رَ َالإ َص إ
اّو َعلَإيرره َ َا رلال َِ َ
ال َ
َ
ص رَ
ِ
وو لَ َصلالهو ِق لَإيرلَ قة َ َِل َريق اَ َ َع َس ).
و َالإص َء َ فَر َمي َ أَيِ و
َالإ َم إغ ِ َ
ابن عباس فته است که پیامبر در مدینه ،هفت رکهت و هشیت رکهیتن نمیاز ظهیر و عصیر و
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بیارانی بیوده اسیت فیت شیاید.

مغرب و عشا را با هم خوانده است .ایوب می وید شاید شی

(ابوعبداهلل ،بی تا ،ج ،2ص 381و سلیمان بین احمید ،4161 ،ج ،42ص488و احمید بین حسیین،
 ،4141ج ،3ص408و مسلم بن حجاج ،بی تا ،ج ،1ص)42
َيصر ِِبلإم ِينَ ِرة َِ َغ ِرري خرو ق
(اصِي ِ ب ِو جلر قرري عر ِو ابر ِو علالر قس اَر َ  :ورلال بارو و الِ
اّ -ملسو هيلع هللا ىلص -الظِهر الإصصر َِ
ٍََ
َ إ وَ إ َ إ َ
َ َو
إ َإ
َ
إَ َ َ إَ
ِ
ِ
ِ
ِ
َور ا إرو
ظ َارصي ا فَ فَر َص َرل ذَلر َ فَر َمير َ َارأَلإ و
َا َْ ق  .اَ َ أَبورو الرِزبَر إِري فَ َسرأَلإ و
ِج أ َ
ظ ابإ َرو َعلالر قس َك َمر َارأَلإتَ ِ فَر َمير َ أ ََب َاد أَ إن َ وإْحر َ
أوالتِ ِه)( .احمد بن حسین4141 ،ق ،ج ،3ص400و سلیمان بین احمید ،4161 ،ج ،42ص 81و مسیلم
بن حجاج ،بی تا ،ج ،1ص 0و علی بن حسام ،4164 ،ج ،7ص 211و احمد بن حنبل ،4126 ،ج،1
ص)117
ابن عباس وید :پیامبر ظهر و عصر را در مدینه و بدون خوف و سفر خواند .ابو زبیر وید :از
سهید سؤال کردم که چرا حضرت چنین کرد؟ او فت :من نیز از ابن عباس علیتش را پرسییدم ،او
نیفتد.

فت :پیامبر خواست تا کسا از امت او به حرج و سختا
(اصِي ِ ب ِو جلر قري ع ِو اب ِو علال قس أَفاله اَ َ  :ولال بارو و الِ
َيصر  ،الإم إغر ِو الإصِ َءر َِ
ِ
َيصر
َ إ وَ إ َ إ َ
اّ -ملسو هيلع هللا ىلص -الظِ إهرَ َالإ َص إ
و
َ َو
صر َ َ َ َ َ َ
َ
ِ
ِ
َِ َغ ِرري خرو ق
ٍ َ َ َار َْ ق  .اَر َ َ لر ٌ أ َوبَ ذَلر َ َكر َن َِ َ َلَر ق )( .احمیید بیین حسییین4141 ،ق ،ج ،3ص 400و
إ َإ
ابوداوود ،بی تا ،ج ،3ص)111
ابن عباس روایت شده است پیامبر خدا (ص) نماز ظهیر و عصیر و مغیرب و عشیا را بیا هیم
خواند بدون آن که خوف یا سفری باشد .مالك وید در هنگام باران بوده است.
ِِ
َن النالرِرَّ -ملسو هيلع هللا ىلصَ -ررع ب ررني الظِه ر ِ الإصص ر ِ ِِبلإم ِينَر ِرة َِ َغر ِرري خررو ق
ٍ َ َ َا ر َْ ق ).
( َاررصي بإر ِو وجلَ ر إقرري َع ر ِو ابإر ِو َعلالر قس  :أ ال ال
إ َإ
َإ َ َ إَ إ َ َ إ َ
(احمد بن حسین ،4141 ،ج ،3ص)400
سهید بن جبیر وید :ابن عباس فت که پیامبر نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را بدون هیچ
خوف و سفرى با هم

خواند.

و در حدیث دیگر آمده (و َن المي اِ بو وكر َنر أبرو ك يرب َنر أبرو ك يرب َنر علير

برو وار َنر نر د

عليره ارلِ َرع برني الظهر الصصر ِبمل ينرة

ورل
بو المة عو ع وِ عو الءصَّ عو ابرو علر س  :أن بارو
ق غري خوٍ) ( .سلیمان بن احمد ،4161 ،ج ،42ص)70
(ور ال َرنَ ار إْي ون عرو عمر ق َِجررع جر بِ بررو وير ق ير وميررو و َِجصررظ ابرو علالر قس ب ِنر الِ
رَّ -
ورلالإي و
اّ َعإنررهو يَر وميررو و َ :
و َ َ إ َإ
َ
َ َ َ إ َ َإ َ
ظ َ ر َرع النالرِ ِّ
إ و إَ َ َ َ
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َيصر ارلرص َِ
ِ ِ
َيصر ) ( .احمد بن حسین ،4141 ،ج ،3ص 400و سیلیمان بین احمید،4161 ،
ملسو هيلع هللا ىلص -هََ في َ َ َ إ
ج ،42ص 480و أحمد بن شهی  ،بی تا ،ج ،4ص)418
جابر بن زید وید شنیدم از ابن عباس فته است که با پییامبر (ص) ،هفیت رکهیت و هشیت
رکهتن را با هم

خواندم.

صرَ َ َع الج َرل الإصِ َءر َ َأ ال
الصثَ ِ أَظونِهو أ ال
َخَ الظِ إهَ َ َع الج َل الإ َص إ
ظ َ أ ََِب الء إ
و در بهضی کت این افزوده شده (اور إل و
َخرَ
و اَ َ َأَ ََّن أَظونِهو)( .ابوعبداهلل ،بی تا ،ج ،1ص310و احمد بن حسین ،4141 ،ج ،3ص400و مسلم
الإ َم إغ ِ َ
بن حجاج ،بی تا ،ج ،1ص)44
ِِ
ِ
ِ
ِ
رظ ِ بإر ِو َعلالر قس ِفَ فَر َصر َرل
(اَر َ َعلر ح َ َور ال َرنَ بِرره وار إْيَ ون َعر إرو أَِِ الرِزبَر إِري َعر إرو َاررصي بإر ِو وجلَ ر إقرري َعر ِو ابإر ِو َعلالر قس ثإرلَررهو فَر ومي إلر و
يو أَِِ الرِزبر ِري َغي ر خررو ق
ذَلِر َ اَر َ أَباد أَ إن َ وْحر ِج أوالتَرره َواد ار إْي ون رال َِ ور ِ ِ
ٍ َ َ َار َْ ق )( .احمیید بیین حسییین،
ََ
َ
إ َ وَ َ و َ َ
َإ إ َ َ إ
 ،4141ج ،3ص400و محمد بین عیسیا ،بیی تیا ،ج ،4ص 341و احمید بین حنبیل ،4126 ،ج،1
ص)344
ابن عباس ما وید :پیامبر بین ظهر و عصر و مغرب و عشا ،بیدون علیت بیاران و سیفر جمیع
نمود .به ابن عباس فته شد :منظور پیامبر چیست؟ فت :او خواسیت بیر امیت خیویش حرجیی
نباشد.

ِِ
اّ بر ِو علالر قس اَر َ ََ :رع بارو و الِ
ِ ِ
صر ِ  ،الإم إغر ِ ِ
و َالإصِ َءر ِ َِ
( َاصي بإ ِو وجلَر إقرري َع إرو َعإلر ال إ َ
اّ -ملسو هيلع هللا ىلص -بَر إَ
ََ َ و
ني الظِ إهر ِ َالإ َص إ َ َ
ٍ َ اْ ق اور إل ِ
ِج أوالتَرهو) ( .احمید بین حسیین،
الإ َم ِينَ ِة ِ إو َغ إِري َخ إو ق َ َ َ
و
رظ  :فَ دَرََ َ أ ََِب َعلالر قس ق اَر َ  :أ ََب َاد أَ إن َ وإْحر َ
 ،4141ج ،3ص)408
ابن عباس ما وید :پیامبر بین ظهر و عصر و مغرب و عشا ،بیدون علیت بیاران و سیفر جمیع

نمود .به ابن عباس فته شد :منظور پیامبر چیست؟ فت :او خواسیت بیر امیت خیویش حرجیی
نباشد.

صر ِ الإم إغر ِ ِ
و َالإصِ َءر ِ ِِبلإ َم ِينَ ِرة َِ
َالإ َص إ َ َ
ِ
ِ ِِ
ِ
رظ ِ بإر ِو
َكي ٌرع َِ َو يثره اَر َ َارصي ٌ اور إل و

(اصِي ِ ب ِو جلر قرري عر ِو ابر ِو علالر قس اَر َ ََ :رع بارو و الِ
رني الظِ إهر ِ
َ إ وَ إ َ إ َ
اّ -ملسو هيلع هللا ىلص -بَر إَ
ََ َ و
ِ
ِ
ق
ِ
ِج أوالتَرهو اَر َ
َغ إِري َخ إروٍ َ َ َ َلَر ق اي َرل لَرهو فَ َمر ذَا أ ََب َاد بر َ ل َ ق اَر َ  :أ ََب َاد أَ إن َ وإْحر َ
علال قس ِف فَرصل ذَلِ باو و الِ
ِج أوالتَهو)( .همان)
َ َ ََ َ َو
اّ -ملسو هيلع هللا ىلص -اَ َ َك إ َ وإْح َ
ابن عباس وید :رسول خدا بین ظهر و عصر و مغرب و عشا در مدینه و بدون خوف و بیاران
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جمع نمود .در حدیث وکیع آمده که به ابن عباس فتم :چرا پیامبر چنین کرد؟ فیت :تیا ایینکیه
امتش به سختا نیفتد.
ِ
(عل ِ الِ
ِ
ِ
س
اّ بإ ِو َشمي قيِ اَر َ َ :خَلَلَرنَر ابإ ورو َعلالر قس يَر إو ر بَر إصر َ الإ َص إ
َإ
ِج و
ِ َ بَر َ ض الن و
صر ِ َو الرىت َغَبَرظ الء إ
روم .فَ َج َص َرل النالر و
الرم و
الصرََ َ فَر َمير َ  :أَدرو َصلِّ ومر ِ ال ِسرنالةَ َ أ الوم لَر َ  ،وُثال
الصرََ َ ال
الصََ َ اَر َ  :فَ َجر َهو َب وج ٌرل ِ إرو بَر ِ َمِري قِ َ يَر إْتو ر و ال
الصََ َ ال
يَر وميولوو َن  :ال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ر ِ  ،الإم إغ ر ِ ِ
اّ بإر ورو َش ررمي قيِ  :فَ ََ ر َا َِ
و َالإص َء ر  .اَ ر َ َعإل ر و ال
رظ َب وا ررو َ ال
اّ -ملسو هيلع هللا ىلصَ -إجي َم ر ورع بَ ر إَ
اَ ر َ َ :بأَيإر و
رني الظِ إه ر ِ َالإ َص إ َ َ
ِ ِ
الزإه رَاِِّ).
الص ر ِرَ ِ
يح َعر إرو أَِِ الالبِي ر ِع ال
ص ر ال َ َ َمي لَتَررهوَ .بَاهو و إسررلِ ٌِ َِ ال
و ر إ ِبَ ر إرو ذَل ر َ َش ر إ ٌ .فَأَدَرإير و
رظ أ ََِب وهَيإر رََ فَ َس رأَلإتوهو فَ َ
َ
(احمد بن حسین ،4141 ،ج ،3ص407و سلیمان بن احمد ،4161 ،ج ،18ص26و مسلم بن حجاج،
بی تا ،ج ،1ص43و احمد بن حنبل ،4126 ،ج ،1ص)331
عبداللّه بن شقیق وید :ابن عباس در بصره براى ما خطبه ماخواند تا اینکه خورشیید غیروب
کرد و ستار ان آشكار شد .مردى از قبیله بناتمیم فت :نماز! نمیاز! ابین عبیاس بیه او فیت :اى
بامادر! تو ماخواها به من سنّت را بیاموزى .رسول خدا بین صالتین مغرب و عشا جمیع نمیود.
ابن شقیق ما وید :پیوسته در کهن من چیزى نسبت به این پاسخ خطور ماکرد تا اینکه ابو هریره
را مالقات کردم و از او سؤال نمودم و او هم مطال

را تصدیق

کرد.

و در روایت دیگر آمده است:
(ا ر عل ر

بررو شررمييِ فَ ر ا ق و ر ب ررو ذل ر شرري ٌ فأديررظ أِب ه ي ر فسررألته فص ر

مي لترره ق و ر يو

بررو شررمييِ ا ر ا ر بجررَ بررو عل ر س الصررَ فسرركظ ُث ا ر الصررَ فسرركظ ُث ا ر
عم ر ان بررو و ر ي عررو علر
ملسو هيلع هللا ىلص ( .)-مسلم بنأم ل دصلمن ِبلصَ كن جمع برني الصرَدني علر عهر بارو
الصَ فسكظ ُث ا
حجاج ،بی تا ،ج ،1ص41و احمد بن حسین ،4141 ،ج ،3ص)407
عبداهلل بن شقیق وید :شخصا به ابن عباس فت :نماز و سسس خاموش شد و این کار تا سه
بار انجام رفت .سسس ابن عباس به او فت :اى بامادر! تو ماخواها نماز را به ما یاد دهیا .میا
در زمان رسول خدا بین صلوتین جمع

ماکردیم.

بیان احتماالت روایات

جمهور علما بر این نظرند که جمع نماز بدون عذر صیحیح نیسیت و در بحیر از عیده ای ادعیای
اجماع شده است .جمهور علما از این حدیث جوابهایی داده اند.
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احتمال اول

از جمله جمع بین دو نماز در هنگام مریضی بوده است و نووی آن را تقویت می کند .حیاف میی
وید :در این نظر است زیرا ا ر پیامبر جمع بین صلوتین را به دلیل عارض شدن مرض انجام داده
بود ،از مردم کسا پشت سر او نماز نماخواند ،مگر افرادى کیه چنیین عیذرى را داشیته باشیند و
ظاهر آن است که پیامبر با اصحابش نماز خوانده و ابن عباس در روایتش بدان تصریح کرده

است.

( عبدالرحمن بن عبدالرحیم ،بی تا ،ج4ف ص)180
پس این احتمال مردود می باشد و از جهتی در روایات دیگر با آوردن نفی هر قیدی وضوح بر
جمع بین دو نماز به صورت حقیقی می باشد.
احتمال دوم

از جمله عذر به باران بوده است و نووی وید این ضهیف می باشد زیرا در روایت دیگر قید مین
غیر خوف وال مطر آمده است.
بخارى در کیل این حدیث اضافه ماکند که ایوب فت :شاید ش
کیل در کت

بارانا بوده است .ولا ایین

دیگر نیامده و به هر حال جزء حدیث نیست بلكه جملهاى است که براى توجییه آن

اضافه شده است ،ولا خواهیم دید که این توجیه وجها نیدارد ،زییرا در رواییت دیگیرى از ابین
عباس که نقل خواهیم کرد تصریح شده است که پیامبر این کار را بیدون هییچ عیذرى انجیام داد.
(جهفری ،بی تا ،ج ،0ص)311
احتمال سوم

چرا که آن روزى که حضرت نماز را به جمع خوانده ،ابرى بوده است و زمیان بیه صیورت دقییق
مشخص نبوده است .از اینرو ،نماز ظهر را خوانده و پس از برطرف شیدن ابیر ،مهلیوم شیده کیه
وقت عصر داخل شده است و در نتیجه ،عصر را در وقت خودش

خواندهاند.

نووی می وید این باطل است به جهت ا ر چه این که این برای نماز ظهر و عصر دور باشید
اما برای نماز مغرب و عشا چنین احتمالی نمی رود( .ابوزکریا4312 ،ق ،ج ،1ص)241
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احتمال چهارم

وید که احتمال می رود که نماز ظهر به تاخیر انداخته شده است و به همین دلیل نماز ظهر

حاف

و عصر را جمع کرده است.
نووی وید که این ضهیف یا باطل است زیرا مخالف ظاهر است و روایت قابلیت تحمل ایین
روایت را ندارد.
حاف

وید که آنچه قوت می دهد جمع صوری را طرق حدیث می باشد که تهرض بیه زمیان

نماز در آن ها نمی باشد و ا ر این روایت حمل بر مطلق می باشد که مستلزم خروج نماز از وقیت
آن بدون عذر می باشد و ا ر بر صفت مخصوصی حمل شود مستلزم خروج نماز از وقیتش نمیی
باشد و جمع بین احادیث پراکنده شود جمع صوری اولی می باشد...واهلل اعلیم( .عبیدالرحمن بین
عبدالرحیم ،بی تا ،ج ،4ص)180

ق
ِ
ال ِ ق ِ
ِ
رريق فَر َمير َ َع َسر
در کتاب السنن کبری بیهقی آمدهَ ( :نالر د بإر ِو َويإر َ َو َاد َِ خر ِِه فَر َمير َ أَيِ و
روو لَ َصلرهو َ لَإيرلَرة َ َل َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صر ِ َِ أَال ِ َ اإتِ َهر ) ( .احمیید بیین
َ َع إرو َع إمر ِ بإر ِو دينَر قب أَفالرهو َنَلَرهو َعلَر َأتإخر ِري الظِ إهر ِ ِ َى خر ِ َ اإت َهر َ دَر إصجي ِرل الإ َص إ
َ وبِ َ

حسین4141 ،ق ،ج ،3ص)408
این حدیث به طرق مختلفه صحیح می باشد و اما داللتی بر آن ندارد و اال بایستی قول به عیدم
وجوب التزام به اوقات نماز می شد یا بایستس قول به التزام به اوقات نماز مندوب میی باشید میی
شد و این مخالف حق است

ِِ
ني كِتَ َِب َ إواور إو َت} اآلیة  463من سورة النساء.
واهلل سبحانه یقول { ...الن ال
الصَ َ َك فَ إ
ظ َعلَ املوإؤ ن إَ
و صحیح این است که رسول خدا (ص) همانا جمع کرد در مدینه ظهر و عصر و مغرب و عشا

جمهی صوری به این مهنا تاخیر انداخت نماز ظهر را تا آخر وقت پس نماز می خوانید و در نمیاز
عصر به علت اول وقتی بودن آن تهجیل می فرمود پس دو نمیاز را بصیورت جمیع میی خوانید و
ویی جمع بین دو نماز نموده است.و مثل آن انجام داد نماز مغرب و عشا را و این جیز می باشید
بدون هیچ عذر( .عویضه2661 ،م ،ج ،2ص)112
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نقد و بررسي

بر این سخن اشكاالتی وارد است که اوالً بحث ما این است که آیا نماز ظهر و عصر و نماز مغرب
و عشا وقت مشترك دارند یا خیر؟ پس این سخن شما که ا ر رواییت تخصییص بخیورد موجی
خروج نماز از وقتش می شود و مصادره بر مطلوب می باشید و از جهتیی دیگیر رواییاتی از ابین
عباس می باشد که فرموده که بدون آن که در خوف و سفر باشد و یا این که فرمیوده کیه امیت در
حرج نباشد و با تهلیلی که ابن عباس آورده با این احتماالتی که از سوی علما اهل سنت ککر شیده
ساز ار نیست.
ا ر جمع صوری در این جا بود الزم بود که ابن عباس به آن اشاره کند در حیالی کیه حیدیث
بیانگر نفی هر ونه قید بوده و منظور ابن عباس در حالت بدون عذر میی باشید پیس انصیافاً ایین
توجیهات بدون قرینه می باشد چرا احادیث ککر شده هر قیدی را نفی کرده است.
فاضل مقداد می فرمایند که نكته ای که در این حدیث باید توجه نمود این است که از خیواص
در تشخیص نماز ناتوانند چه رسد به عوام به همین جهت فرمود برای ایین کیه بیر امیتم حرجیی
نباشد .و دیگر این که متبادر از اطالق نماز زمانی است که هر یك از نماز ها در زمیان مخصیوص
خود خوانده شود( .فاضل مقداد4141 ،ق ،ج ،4ص)86
و در نهایت سخنی از ترمذی می آوریم که در آخر کتابش فته اسیت کیه امیت بیر تیرك آن
اجماع کرده باشند مگر حدیث حدیث بن عباس ق ا مع ِبمل ينة و غري خوٍ

َلر وحیدیث قتیل

ش بو اخلم ق امل ال ابصرة و اما حدیث شرب خمر که امت بر منسوخیت این حكم اجماع کرده اند .و
اما حدیث جمع بین دو نماز نیز آن را تاویل نموده اند.
و از جمله تاویالت که نماز را به تاخیر انداخت تا آخر وقت پس هنگامی کیه نمیاز را خوانید
وارد وقت نماز دیگر شد و نماز دیگررا خواند و این باطل یا ضهیف می باشد .زیرا مخاف با ظاهر
می باشد (ابوزکریا ،4312 ،ج ،1ص)241
و عبدالمحسن در شرح سنن ابی داود می فرماید:
اما روایت داللت دارد که پیامبر در مدینه بوده و جمع بین دو نماز نموده اسیت ایین نیادر میی
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باشد و غیر مهمول و اشكالی در آن نیست .بهضی از اهل علم میی فرماینید کیه در زمیان مریضیی
پیامبر خدا بوده است زیرا در غیر خوف و سفر و باران بوده است و البته این وجهیی نیدارد و امیر
واسع می باشد زیرا این عباس فرمودند (أباد أن ْحر ج أ تره) ،پس ا ر امر و شرایطی حاصل شد کیه
مستدعی و مقتضی جمع بود عمل به این حدیث هیچ اشكالی ندارد ( .عبدالمحسن الهباد ،بیی تیا،
ج ،8ص)18
البته این ونه احتماالت بدون قرینه و تكلف ویی می باشد.
نتیجه
جمع صالتین چه در حضر و چه در سفر بصورت مطلق جایز می باشد.
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منابع و مآخذ
 .4أبو زکریا ،یحیا بن شرف بن مری النووی4312( ،ق) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجیاج
(شرح النووی علا صحیح مسلم) ،دار إحیاء الترا
 .2أبو عبد الرحمن ،أحمد بن شهی

الهربی ،بیروت ،الطبهة الثانیة.

بن علی الخراسانی ،النسائی( ،بی تا) سنن النسائی ،بی چا.

 .3أبو عبد اهلل ،محمد بن عبد اهلل بن أبی بكر القضاعی (ابن األبار)4771( ،م) المهجم فی أصیحاب
القاضی اإلمام أبی علی الصدفی رضی اهلل عنه ،الناشر دار صادر ،بیروت ،بی چا.
 .1أحمد بن الحسین بن علی بن موسا أبو بكر البیهقی4141( ،ق) سنن البیهقی الكبرى ،تحقییق :
محمد عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز  -مكة المكرمة ،بی چا.
 .1أحمد بن حنبل4126( ،ق) مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،شیهی

األرنیؤوو وآخیرون ،مؤسسیة

الرسالة ،الطبهة الثانیة.
 .0أحمد بن شهی

أبو عبد الرحمن النسائی4144( ،ق) سینن النسیائی الكبیرى ،تحقییق  :د.عبید

الغفار سلیمان البنداری ,سید کسروی حسن ،دار الكت

الهلمیة ،بیروت ،الطبهة األولا.

 .8آلوسا ،سید محمود 4141( ،ق) روح المهانا فا تفسیر القرآن الهظیم ،علا عبیدالبارى عطییة،
دارالكت

الهلمیه ،بیروت،

اول.

أبو داود ،سلیمان بن األشهث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدی السَِّجِسْیتانی( ،بیی
تا) سنن أبی داود ،قاهره ،بی چا.
 .7جزیرى ،عبد الرحمن -غروى ،سید محمد -یاسر مازح 4141( ،ه ق) کتاب الفقه علا المذاه
األربهة و مذه

أهل البیت علیهم السالم ،دار الثقلین ،بیروت ،اول.

 .1جهفری ،یهقوب( ،بی تا) تفسیرکوثر ،هجرت ،قم ،بی چا.
 .46حرّ عاملا ،محمد بن حسن بن علا 4161) ،ق) تفصیل وسائل الشییهة إلیا تحصییل مسیائل
الشریهة ،محقق  /مصحح :روه پژوهش مؤسسه آل البیت علییهم السیالم ،مؤسسیه آل البییت
علیهم السالم ،قم ،اول.
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 .44سایس ،محمد علی4123( ،ق) تفسیر آیات االحكام ،المكتبه الهصریه ،بیروت لبنان ،بی چا.
 .42سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبرانی )4161( ،المهجم الكبیر ،حمدی بن عبدالمجیید
السلفی ،الموصل ،مكتبة الهلوم والحكم ،الطبهة الثانیة.
 .43شیخ صدوق ،محمّد بن علا بن بابویه4143( ،ق) من ال یحضره الفقیه ،دفتر انتشارات اسیالما
وابسته به جامهه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،دوم.
 .41عبد المحسن الهباد( ،بی تا) شرح سنن أبی داود ،بی چا.
 .41عروسا حویزى عبد علا بن جمهه 4141( ،ق) تفسیر نور الثقلین ،انتشارات اسیماعیلیان ،قیم،
چهارم.
 .40عالء الدین علی بن حسام الدین المتقی الهندی البرهان فوری )4164( ،کنیز الهمیال فیی سینن
األقوال واألفهال ،المحقق  :بكری حیانی  -صفوة السقا ،مؤسسة الرسالة ،الطبهة الخامسة.
 .48عویضة ،محمود عبیداللطیف2661( ،م) الجیامع ألحكیام الصیالة ،بییروت ،دار الوضیاح للنشیر
والتوزیع  -عمان األردن ،بی چا.
 .47فاضل مقداد جمال الدین مقداد بن عبداهلل 4141( ،ق) کنزالهرفان فا فقه القیرآن ،سیید محمید
قاضا ،مجمع جهانا ،اول.
 .41فخرالدین رازى ابوعبداهلل محمد بن عمر 4126( ،ق) مفاتیح الغی  ،دار احییاء التیرا

الهربیا،

بیروت ،سوم.
 .26مجلسی دوم ،محمد باقر بن محمد تقی 4161( ،ق) بحاراالنوار ،بی چا.
 .24محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاری ،أبو عبد اهلل( ،بی تا) الجامع الصحیح المسند
من حدیث رسول اهلل صلا اهلل علیه وسلم وسننه وأیامه (صحیح البخاری) ،بی چا.
 .22محمد بن علی بن محمد الشوکانی( ،بی تا) نیل األوطار من أحادیث سید األخیار شیرح منتقیا
األخبار ،تهلیقات یسیرة لمحمد منیر الدمشقی ،إدارة الطباعة المنیریة ،بی چا.
 .23محمد بن عیسا بن سَوْرة بن موسا بن الضحاك( ،بی تا) الترمذی ،سنن الترمذی ،بی چا.
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 .21محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المبارکفوری أبو الهال( ،بی تا) تحفة األحوکی بشیرح جیامع
الترمذی ،دار الكت

الهلمیة ،بیروت ،بی چا.

 .21مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری النیسابوری( ،بی تا) الجیامع الصیحیح المسیما صیحیح
مسلم ،دارالفكر ،بیروت ،بی چا.
 .20مكارم شیرزای ناصر4381( ،ش) پیام امام شرحی تیازه و جیامع بیر نهیب البالغیه ،دار الكتی
االسالمیه ،تهران ،اول.
 .28نایف ،علی( ،بی تا) شبهات الرافضة حول الصحابة رضی اهلل عنهم وردها ،بی چا.

