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 اوقات شرعی به افق قم    

 اوقات 

 شرعی

 اذان 

 صبح

طلوع 

 آفتاب

 اذان

 ظهر 

در  خورشید

 قبله

 غروب 

 آفتاب 

 اذان 

 مغرب

 نیمه شب 

 شرعی

 27:70 00:45 00:71 05:52 02:20 00:04 04:50 شنبه

 27:72 00:44 00:70 05:50 02:20 00:05 04:70 یک شنبه

 27:72 00:41 00:72 05:50 02:20 00:07 04:70 دوشنبه

 27:72 00:40 00:70 05:50 02:20 00:07 04:72 سه شنبه 

 27:72 00:42 00:50 05:70 02:20 00:02 04:70 بهنچهارش

 27:72 00:40 00:50 05:70 02:20 00:00 04:70 پنج شنبه

 27:72 02:00 00:52 05:72 02:20 00:00 04:71 جمعه

ال 7-6، بهمن 61-61   فوریه ژانویه 7-6، ثانیربیع 



0 

 راز کائنات« بحث نور » کاربرد فیزیک در نجوم                                          

 محمد حسین اخوان : تهیه کننده

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 توأم شدن نور با الکتریسیته و مغناطیس 

زمینه را برای دانشمندانی مثل انیشتین هموار نمود تا بتواند تئوری نسبیت را پدید  این بود کهاز نتایج اتفاقی تجربیات قرن نوزدهم 

ی که سرعت نور حد اعالی سرعت هر عنصر مادی در عالم کائنات است، قبل از نیمه به اثبات رسیددر اوایل قرن بیستم و آورد 

قرن بیستم، اندازه گیری دقیق به کمک طیف نوری عناصر موجود در طبیعت، راه را برای کاوش در جهان اتم، نمایان کرد شاید پر 

سوی دنیای اتم، یعنی پیدایش تئوری اتمی در اهمیت ترین پیشرفتی که در دانش نور صورت گرفت، گشوده شدن دریچه ای به 

اوایل قرن بیستم بود. ماهیت طیفی عناصر اصلی چون هیدروژن و هلیم با کوشش های مداوم  و بدون وقفه، به خاطر تایید یا 

شد که این  اصالح تئوری جدید، مورد استفاده قرار گرفت. توأم شدن نور و الکترونیک و کاربرد آن در ماهواره های فضایی موجب

ی علمی ایفا کرده و چون شمعی درخشان رهگشای دانشمندان دیگر در دانش، نقش به سزایی در پیشرفت های بسیار برجسته

 ی تحقیقات و پژوهش های علمی، در سایر رشته های علوم گردد. ادامه

گسترده و عمیق بوده است.  ،اشاثرات علمی به همان میزان بازتابتأثیرات حاصل از پیشرفت ابزار نوری در زندگی اجتماعی مردم 

ی دوم همان قرن که نقش هر دو به دام کشاندن نور و نشان دادن تصویر اشیاء صنعت عکاسی در اوایل قرن نوزدهم و سینما در نیمه

ی او را مورد نظر بود، چنان پیشرفتی نمود که سرگرمی های اجتماعی و فرهنگی جدیدی برای آدمی به همراه آورد و زندگ

  .دستخوش تحول و دگرگونی قرار داد

بلکه محیط کامالً  ،زیون شد که نه تنها صنعت سینما را ترقی بخشیدیی الکترو اپتیک و در نتیجه اختراع تلودر این قرن پیدایش رشته

روزانه مردم جهان است. الزم زیون جزء وسایل الینفک زندگی یامروزه تلو .ای برای سرگرمی و آموزش فرهنگی به وجود آوردتازه

به تذکر است با توأم شدن نور و الکتریسیته و مغناطیس در یکدیگر که حاصل زحمات دانشمندانی چون فارادی و ماکسول و کشف 

به شود ی زحمات انیشتین است و همراه بودن نور با ذرات اتم که تئوری مکانیک کوانتوم نامیده میهتیجاثرات فتو الکتریسیته که ن

ی مزبور پیچیده تر از آن است که قابل تصور نشان داد پدیده وجای روشن تر کردن ماهیت نور، ابهامات بیشتری را نمایان ساخت 

باشد گرچه علم و دانش، محدود به مکان معینی و یا مربوط به زمان خاصی نمی باشد و تحوالتی را که نور در طول تاریخ طی 

 ادامه دارد                                                                                    مورد بررسی قرار داد  کرده می توان در چهار مرحله

 مشتاق نظرات شما هستیم

 نجومی –ایستگاه فضایی خبرنامه داخلی خانه نجوم قم بخش غیر حرفه ای مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی 



                                                                                  

 رصد آسمان                                    

 آسمانی برای رصد

 

به  در این تصویر سیارات سامانه خورشیدی به نسبت قطر ظاهری خود در میان هفته جاری

 .کشیده  شده استتصویر

 : در مورد جدول اطالعات رصدینکات ضروری 

 ه های مورد نیاز از نرم افزار هایدادStarry night  و هفت آسمان و همچنین 
 و سایت مرکز تقویم و   Calsky.org ، Heavens –above .comهای سایت  

  .استخراج گردیده استژئوفیزیک دانشگاه تهران 
 

  هر روز است پس این اطالعات برای رصد هر شب  0:0مبنای محاسبات ساعت 
 . و همچنین در قسمت )شب هر روز مثال شب شنبه نه شنبه شب ( استخراج شده است 

 اطالعات ماه نیز همین طور است و فاز ها و محل قرار گیری ماه در برج ها مربوط به 

 می باشد. هر روز 0:0ساعت 
 

 
 

 مشتاق نظرات شما هستیم

 نجومی –ایستگاه فضایی خبرنامه داخلی خانه نجوم قم بخش غیر حرفه ای مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی 



  

 رصد آسمان                          
 رویداد های نجومی هفته

 رویداد                                              روز

 00:00ساعت ماه در نزدیکی سیاره عطارد  شنبه 

 مریخ در نزدیکی ستاره سماک اعزل دوشنبه

 بامداد 7در ساعت  عطارد در حضیض خورشیدی سه شنبه 

 22:42تربیع اول ماه  پنج شنبه 

با ستاره ابط الجوزا در صورت فلکی جبار،   issی و مقارنهی پروین ماه در نزدیکی خوشه جمعه 

 قوسیی دقیقه 02و با جدایی زاویه ای  02:00:24ساعت 

 : خانه نجوم قم برگزار می کند 

  آشنایی با تقویمکارگاه 

 جلسه ( 1)  00:70الی  01:70 روز های فرد ساعت(  اسفند 00شنبه) یک: از  زمان برگزاری

 :  مباحث مطرح در دوره    

 انواع تقویم ها -0
 تاریخچه تقویم نگاری  -2
 تبدیل تقویم -7
 اصول تقویم نگاری -5
 قمری و ...استخراج تقویم شمسی و  -4

 ماه  اسفند 2: تا مهلت ثبت نام    

 تومان 200000:  هزینه ی کارگاه
 ضمناً در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا می گردد.

                                                                                                                                                                                                                                                                       مشتاق نظرات شما هستیم
 نجومی –ایستگاه فضایی خبرنامه داخلی خانه نجوم قم بخش غیر حرفه ای مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی 



 رصد آسمان                                                                                 0

 سیارات

 اندازه قدر غروب گذر طلوع  عطارد

 )ثانیه(

 زاویهجدایی 

) از ای

   خورشید(

صورت 

 فلکی

 دلو 7/02 0/0 -4/0 00:07 07:70 00:42 شنبه
 دلو 2/02 7/0 -5/0 00:05 07:20 00:41 یکشنبه

 دلو 0/02 4/0 -2/0 00:07 07:20 00:47 دوشنبه

 دلو 1/00 0/0 000 00:02 07:24 00:50 سه شنبه

 دلو 0/00 0/2 2/0 00:00 07:22 00:54 چهارشنبه

 دلو 7/01 2/2 5/0 02:40 07:02 00:50 پنج شنبه

 دلو 5/04 4/2 0/0 02:47 07:05 00:71 جمعه

 آسمان شامگاهی قابل مشاهده است در این سیاره         

 
 بهترین زمان رصد عطارد در این هفته 

   می باشد 81:25حدود ساعت 

 

 

                                                                                                                                 
 مسیر حرکت سیاره در هفته جاری                                                                                                                                                                                        

                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                              مشتاق نظرات شما هستیم                                                       
 نجومی –داخلی خانه نجوم قم بخش غیر حرفه ای مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی  ایستگاه فضایی خبرنامه   



 و

 رصد آسمان                                                                                       

 سیارات

 اندازه قدر غروب گذر طلوع  زهره

 )ثانیه(

جدایی زاویه 

) از ای

 خورشید(  

صورت 

 فلکی

 قوس 0/20 2/40 -1/5 04:77 00:01 04:00 شنبه

 قوس 0/70 5/40 -1/5 04:20 00:07 05:41 یکشنبه

 قوس 0/70 1/50 -1/5 04:21 00:00 05:42 دوشنبه

 قوس 2/70 2/52 -1/5 04:22 00:01 05:50 سه شنبه

 قوس 0/72 0/52 -1/5 04:00 00:02 05:51 چهارشنبه

 قوس 4/77 2/50 -1/5 04:01 00:40 05:57 پنج شنبه

 قوس 2/75 5/51 -1/5 04:02 00:41 05:50 جمعه

 قابل مشاهده است صبحگاهیاین سیاره در آسمان 

 

 

 بهترین زمان رصد ناهید در این هفته       

 .می باشد55:50حدود ساعت        

 

 

 میان هفته جارینمایی از این سیاره در                                                                          

 

                                                                                                                                     مشتاق نظرات شما هستیم
 نجومی –ایستگاه فضایی خبرنامه داخلی خانه نجوم قم بخش غیر حرفه ای مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی 



 رصد آسمان                                              

 سیارات

 اندازه قدر غروب گذر طلوع  مریخ   

 )ثانیه(

جدایی زاویه 

) از ای

 خورشید(  

صورت 

 فلکی

 سنبله 2/002 2/2 7/0 00:75 05:40 27:00 شنبه

 سنبله  4/000 0/2 2/0 00:70 05:52 27:04 یکشنبه

 سنبله 7/000 0/0 2/0 00:22 05:54 27:02 دوشنبه

 سنبله 0/000 0/0 2/0 00:24 05:52 22:40 سه شنبه

 سنبله 2/000 0/0 2/0 00:22 05:70 22:41 چهارشنبه

 سنبله 4/002 2/0 0/0 00:00 05:71 22:45 پنج شنبه

 سنبله  7/007 7/0 0/0 00:04 05:77 22:40 جمعه

 ابل مشاهده است.این سیاره در آسمان صبحگاهی ق

 

 

 

 بهترین زمان رصد بهرام در این هفته حدود

 می باشد. 05:55ساعت  

 

                                                       

 جارینمایی از این سیاره در میان هفته                                                                                                                                                                                                            

 مشتاق نظرات شما هستیم

  نجومی –ایستگاه فضایی خبرنامه داخلی خانه نجوم قم بخش غیر حرفه ای مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی 



 و

 رصد آسمان                         

 سیارات

 اندازه قدر غروب گذر طلوع  مشتری   

 )ثانیه(

جدایی زاویه 

) از ای

 خورشید(  

صورت 

 فلکی

 دوپیکر 7/040 4/54 -1/2 04:21 22:01 04:01 شنبه

 دوپیکر 2/050 5/54 -1/2 04:22 22:00 04:00 یکشنبه

 دوپیکر 0/052 7/54 -1/2 04:00 22:00 05:40 دوشنبه

 دوپیکر 0/050 2/54 -1/2 04:07 22:07 05:42 سه شنبه

 دوپیکر 0/054 0/54 -1/2 04:00 20:42 05:52 چهارشنبه

 دوپیکر 2/055 0/54 -1/2 04:05 20:45 05:55 پنج شنبه

 دوپیکر 0/057 0/55 -1/2 04:00 20:40 05:70 جمعه

 این سیاره در آسمان شامگاهی و صبحگاهی قابل مشاهده است

 

 

بهترین زمان رصد هرمز در این هفته حدود 

 .می باشد 05:22   ساعت 

 

 

 

 در هفته جارینمایی از این سیاره                                                              

 مشتاق نظرات شما هستیم

 نجومی –ایستگاه فضایی خبرنامه داخلی خانه نجوم قم بخش غیر حرفه ای مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی 



0 

 رصد آسمان                        

 سیارات

 اندازه قدر غروب گذر طلوع  زحل   

 )ثانیه(

جدایی زاویه 

) از ای

 خورشید(  

صورت 

 فلکی

 میزان 7/00 4/01 4/0 02:00 01:55 00:22 شنبه

 میزان 7/20 4/01 4/0 00:41 01:50 00:24 یکشنبه

 میزان 2/20 4/01 4/0 00:42 01:70 00:20 دوشنبه

 میزان 2/22 4/01 4/0 00:50 01:77 00:00 سه شنبه

 میزان 2/27 1/01 4/0 00:54 01:20 00:05 چهارشنبه

 میزان 0/25 1/01 4/0 00:50 01:24 00:00 پنج شنبه

 میزان 0/24 1/01 4/0 00:70 01:22 00:01 جمعه

 آسمان صبحگاهی قرار دارد.در این سیاره  

 

 

بهترین زمان رصد این سیاره در این هفته حدود 

 می باشد. 05:55ساعت 

 

                                                        

 در میان هفته جارینمایی از این سیاره                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                 مشتاق نظرات شما هستیم                                                              
  نجومی –برنامه داخلی خانه نجوم قم بخش غیر حرفه ای مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ایستگاه فضایی خ



0 
 رصد آسمان                                                                                                                                                              

 رهاقم
 اندازه غروب گذر طلوع  ماه     

 )دقیقه(

صورت    برج  فاز      

 فلکی

 جدی دلو 2% 77 00:71 07:70 00:54 شنبه

 دلو حوت 1% 72 20:55 05:70 02:24 یکشنبه

 حوت حوت 02% 72 20:50 04:27 00:05 دوشنبه

 حوت حمل 20% 70 22:42 01:07 00:50 سه شنبه

 حوت حمل 70% 70 27:47 00:07 00:00 چهارشنبه

 حمل ثور 50% 70 00:40 00:42 00:42 پنج شنبه

 حمل ثور 40% 70 00:42 02:52 00:70 جمعه
 

 

 

 

 

 اهله ماه رد هفته جاری                      
 

 

 

 
مشتاق نظرات شما هستیم                                                                                                                

 نجومی –داخلی خانه نجوم قم بخش غیر حرفه ای مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ایستگاه فضایی خبرنامه 



 0 

 رصد آسمان                         

 ماهواره ها : ایریدیوم هارصد 

صورت  مکان   قدر ارتفاع سمت  ساعت   نام روز   

 فلکی

Iridium 27 شنبه  01:02:00 041/5  SSE 0/20 0/5- 

 

 حوا

 -Iridium 11 02:50:45    5/70 NNE 2/45 0/1 شنبه

 

 زرافه

 -Iridium 32 02:74:70    0/70 NNE 2/41 7/5 شنبهیک

 

 زرافه

 -Iridium 33 01:00:42 7/010  SSE 2/22 2/4 سه شنبه

 

 عقرب

COSMO-SkyMed 1 04:77:54 7/014 سه شنبه  SSE 4/00 2/2- 
 

 عوا

Iridium 32 01:00:44   5/017 چهارشنبه SSE 0/20 0/1- 

 

  عقرب

 

 ( ISS: ایستگاه فضایی ) رصد ماهواره ها 

 پایان بیشترین ارتفاع شروع قدر روز

 ارتفاع  سمت زمان ارتفاع سمت زمان  ارتفاع سمت زمان

 S 00 02:40:20 SE 24 02:40:20 SE 24 02:40:07 -0/0 شنبهسه 

 SُW 00 02:40:74 NW 20 00:00:50 NE 50 02:41:01 -5/7 پنج شنبه

 SُSW 00 02:00:00 SE 54 02:05:27 ENE 00 02:02:00 -2/2 جمعه
 
 

         مشتاق نظرات شما هستیم                                                                                                        

 نجومی –ایستگاه فضایی خبرنامه داخلی خانه نجوم قم بخش غیر حرفه ای مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی 

http://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Satellite&number=11&obs=27474362643352&tdt=2456593.52537044&sat=24906&interval=0.001389
http://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Satellite&number=11&obs=4640614155596&tdt=2456692.58602354&sat=31598&interval=0.001389


0 

                                                           آسمانرصد                                                                                                                                                         
 دنباله دار ها            

فاصله از  قدر غروب گذر طلوع  نر لی

 زمین 

) جدایی زاویه ای

 از خورشید(  
صورت 

 فلکی

2/005 7/2 04:70 00:27 07:00 شنبه   Au  حوا 0/52 

000/2 7/2 04:72 00:22 07:01 یکشنبه   Au  حوا 2/52 

020/2 7/2 04:71 00:20 07:01 دوشنبه   Au  حوا 2/52 

027/2 7/2 04:74 00:00 07:04 سه شنبه   Au  حوا 0/52 

020/2 7/2 04:77 00:02 07:04 چهارشنبه   Au  حوا 0/50 

001/2 7/2 04:70 00:00 07:05 پنج شنبه   Au  حوا 0/50 

007/2 7/2 04:70 00:01 07:05 جمعه   Au  حوا 0/50 

 استقابل مشاهده با ابزار این دنباله دار در آسمان صبحگاهی 

                                             مسیر حرکت دنباله دار در هفته جاری                                                                               

                                                                                                                                                                      مشتاق نظرات شما هستیم
 نجومی –ایستگاه فضایی خبرنامه داخلی خانه نجوم قم بخش غیر حرفه ای مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی 



0 

 روش تعیین اوقات شرعی                            

 از سری مقاالت اوقات شرعی است که به قلم احمد رحمانی می باشد. دهممقاله ی زیر قسمت 
 ظهر از که وقتی تا است ظهر اوّل از هر کدام وقت مخصوص و مشترکی دارند: وقت مخصوص نماز ظهر 8( نماز ظهر و عصر138)مسأله 

است که به اندازه خواندن نماز عصر، وقت به مغرب مانده باشد،  موقعی عصر نماز مخصوص وقت و ،2بگذرد ظهر نماز خواندن اندازه به

 و ظهر نماز مخصوص وقت بین ما و 5بخواند را ، نماز ظهر او قضا شده و باید نماز عصر3که اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخواند

 دیگری از ظهر یا عصر را در وقت مخصوصنم اشتباهاً کسی اگر و 5است عصر نماز و ظهر نماز مشترک وقت صر،ع نماز مخصوص وقت

 .6است صحیح نمازش بخواند

 صافی: بنابر قول مشهور نماز ظهر و عصر... -1

 و این قول موافق با احتیاط است(... گلپایگانی، صافی: که اگر کسی سهواً تمام نماز عصر را در این وقت بخواند نمازش باطل است )صافی: -2

 ...است باطل نمازش بخواند وقت این در را دانستن مسأله، تمام نماز عصرن اثر در کسی اگر زنجانی: 

 نمازش بخواند وقت این در را عصر اشتباهاً کسی اگر و بگذرد؛ -است نکرده تحصیل اگر – نماز شرایط تحصیل و ظهر نماز خواندن بهجت: به اندازه

 ...است باطل

 نوری: عمداً نخواند... -7

 اً نماز عصر را جلوتر بخواند، نماز ظهر را در وقت اختصاصی عصر، به نیّت ادا بخواند...سهو اگر ولی نوری:  -5

 بهجت، مکارم: ]پایان مسأله[. -4

 نماز او در هر دو مورد باطل است. سبحانی: و اگر کسی در وقت مختص ظهر، نماز عصر و در وقت مختص عصر نماز ظهر بخواند،

 اراکی: نمازش باطل است. -1

 .آورد بجا آن از بعد را ظهر نماز باید و است صحیح نمازش بخواند، ظهر نماز از پیش گلپایگانی، صافی: اگر کسی در این وقت اشتباهاً تمام نماز عصر را

. وقت مخصوص و است باطل بنابراحتیاط نمازش بخواند، ظهر نماز از پیش عصر را زنجانی: اگر کسی در این وقت در اثر ندانستن مسأله تمام نماز

 بگذرد، ظهر اوّل از نماز رکعت دو خواندن ٔاندازه به اگر مسافر برای مثالً کند؛ می فرق اشخاص برای  -که معنای آن در مسأله پیش گفته شد-مشترک 

 ت نماز بگذرد.رکع چهار خواندن ٔاندازه به باید نیست، مسافر که کسی برای و شده، آغاز مشترک وقت و شده تمام ظهر نماز مخصوص وقت

 ظهر نماز از قبل عمداً را عصر نماز چنانچه ولی  0وقت نماز ظهر و عصر بعد از زوال تا غروب آفتاب است -خوئی، تبریزی، سیستانی، وحید: مسأله

ز ظهر را نخوانده نماز ظهر او نما موقع این تا کسی اگر فرض این در که نباشد، مجال نماز یک آوردن از بیش وقت آخر از که این مگر است، باطل بخوانند

و أحوط  7است صحیح نمازش بخواند ظهر نماز از پیش را عصر نماز و اگر کسی پیش از این وقت اشتباهاً تمام 2قضا است و باید نماز عصر را بخواند

 این است که آن را نماز ظهر قرار داده و چهار رکعت دیگر به قصد ما فی الذمّه بجا آورد.

 )ظهر شرعی( تا غروب آفتاب است... 0سیستانی: وقت نماز ظهر و عصر بعد از زوال   0-

                                                                 

باشد، پس از  سیزده ساعت وزظهر شرعی عبارت از گذشتن نصف روز است؛ مثاًل اگر روز، دوازده ساعت باشد، پس از گذشتن شش ساعت از طلوع آفتاب ظهر شرعی است. و اگر ر  1

آن است در بعضی از مواقع سال، به افق تهران، چند دقیقه گذشتن شش ساعت و نیم از طلوع آفتاب، ظهر شرعی است. و ظهر شرعی که عبارت از گذشتن نصف از طلوع آفتاب تا غروب 

  پیش از ساعت دوازده )به ساعت ظهر کوک( و گاهی چند دقیقه بعد از ساعت دوازده است.



وقت سهوا تمام نماز عصر را پیش از نماز ظهر بخواند وحید: باید نماز عصر را بخواند و بعد از آن نماز ظهر را قضا کند، و اگر کسی پیش از این 2- 

 نمازش صحیح است، و احتیاط واجب آن است که آن را نماز ظهر قرار داده و چهار رکعت دیگر به قصد مافی الذمه بجا آورد.

 بجا آورد. سیستانی: و باید نماز ظهر را بخواند و احتیاط مستحب آن است که چهار رکعت دوم را به قصد مافی الذمه7- 

پیش از خواندن نماز ظهر، سهواً مشغول نماز عصر شود و در بین نماز بفهمد اشتباه کرده است، )چنانچه در وقت مشترک  8( اگر132)مسأله 

 ظهر نماز همه خوانم می بعد آنچه و مشغولم را آنچه و یعنی نیّت کند که آنچه تا حال خوانده ام 3( باید نیّت را به نماز ظهر برگرداند2باشد

 و ید نیّت را به نماز ظهر برگرداندبا ،5باشد ظهر به مخصوص وقت در اگر و 5بخواند را عصر نماز کرد، تمام را نماز که آن وبعداز باشد،

 خوب خیلی احتیاط این و بخواند آن از بعد هم را عصر نماز دوباره که است آن احتیاط و 6بخواند را عصر نماز بعد و کند تمام را نماز

 .است

 زنجانی: اگر در وقت مشترک یا وقت اختصاصی ظهر... -1

 [نیست زنجانی و ئی، تبریزی، سیستانی، وحید خو: عظام آیات ٔ]قسمت داخل پرانتز در رساله -2

 نماز نیّت به را نمازش باید واجب بنابراحتیاط شود، خود اشتباه متوجّه نماز بین در ظهر، اختصاصی وقت در و است شکسته نمازش اگر ولی: زنجانی  -7

 [مسأله پایان.]آورد بجا ترتیب به را نماز دو هر سپس و کند تمام ظهر

 همین به و است ظهر نماز خوانده آنچه کند قصد و برگرداند ظهر نماز مکارم: چنانچه در وقت مشترک باشد باید عدول کند، یعنی نیّت خود را به 

یّت ن به را نماز باید و است باطل او نماز باشد ظهر مخصوص وقت در اگر و بخواند را عصر نماز کرد تمام را نماز که آن از بعد و دهد ادامه را آن ترتیب

 [مسأله ظهر از سر بگیرد .]پایان

 خوئی، سیستانی، تبریزی، وحید: ]پایان مسأله[. -5

 اراکی: نمازش باطل است.]پایان مسأله[ -4

را تمام کند  نماز و برگرداند ظهر نماز به را نیّت احتیاطاً تواند می و آورد می بجا ترتیب به را نماز هردو و کند می را رهاگلپایگانی: نماز باطل است و آن 

 بعد هر دو نماز را به ترتیب جا آورد.

 .آورد بجا ترتیب به را نماز دو هر بعد کند، تمام را نماز و صافی: بنابراحتیاط نیّت را به نماز ظهر برگرداند

 نظیر باشد آن بر عصر اشتباه کرده تطبیق در و آورده بجا اوست وظیفه االن آنچه قصد به بهجت: پس اگر بعد از نماز فهمید نمازش باطل است مگر آنکه

 ترک آن از بعد نماز دو هر ٔاعاده به احتیاط و برگرداند ظهر نماز به را نیّت کرده عدول باید شود متوجّه اثناء در اگر و بگوید عصر کلمه ظهر جای به اینکه

؛ و اگر بعد از نماز فهمید نماز او صحیح است و عصر حساب نماید می ظهر نماز به عدول است شده مشترک وقت داخل که شد ملتفت موقعی اگر و نشود

 .نیست الزم ظهر نماز از بعد عصر ٔمی شود و اعاده

نماز او باطل و اگر التفات در وقت مشترک بوده اگر چه شروع در وقت مختص به ظهر بوده باید نیّت  سبحانی: اگر التفات به اشتباه در وقت مختص باشد،

 را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام کند و بعد نماز عصر را بخواند.

 نماز و کند نظر صرف آن از و است باطل نماز نکند، درک چیزی مشترک وقت از و بخواند ظهر اختصاصی نوری: واگر تمام نماز عصر را در وقت -1

 .بیاورد بجا ترتیب به را عصر و ظهر

 فاضل: به احتیاط واجب نیّت را به نماز ظهر بر گرداند و نماز را تمام کند، و دوباره آن را بخواند.]پایان مسأله[

 

                                                                                                                                                                                                                                              
 


