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 /مواقیت الصالةصالة اعدادموضوع: 

 که حضرتعالی مجع داللی بنی اخبار باب  از عزیزان نوشتهیکی 
تقیه منودید در این و آهنا را محل بر را نپذیرفتید  8و باب  4

خنواهیم داشت، مهان  ومیه وقت فضیلتصورت برای منازهای ی
طور که عرض کردم الزم است که ما خط سری مطالب را دقیقا 

عرض کردمی که  4در نظر داشته باشیم، در مورد اخبار باب 
د جور خرب در این باب ذکر شده؛ دسته ای از اخبار چن

"إذا زالت الشمس دخل الوقتان و ؛ بر اینکه  داللت داشتند
دسته  ،بودکه این در مقابل عامه  إذا غربت دخل الوقتان"

"إال أن هذه فقط عبارت دیگر بر مهنی مطلب داللت داشتند 
هر دو  وقت   ،اضافه تر داشتند یعنی در موقع زوال را قبل هذه"

، ظهر قبل از عصر باید خوانده شود مشرتکا داخل می شود ولی
داللت داشتند بر اینکه بعد از زوال به اندازه  8اما اخبار باب 

مناز وقت رب کرد و بعد قدم یا قدمان و ذراع یا ذراعان باید ص
ما گفتیم این مطلب بر خالف  اخل می شود کهدیا عصر ظهر 

لذا ناچارا  داست و با اخبار دیگر منافات دار  هسریه متشرع
و این ارتباطی به وقت  را محل بر تقیه کردمی 8اخبار باب 

 3اب فضیلت ندارد بلکه روایات مربوط به وقت فضیلت در ب
 از ابواب مواقیت الصالة ذکر شده اند.

خالفا ما  مان در اشرتاک و اختصاص وقت بود،واما حبثخب 
و البته و عصر در وقت مشرتک هستند ظهر که قائلیم  للعامه 

اخباری دارمی که داللت دارند بر اینکه اول وقت خمصوص مناز 
 ظهر و آخر وقت خمصوص مناز عصر می باشد.

در باب  01و  01و  11و  8و  5و  1اخبار کردمی که عرض  
ظهر و یعنی  وقت دارندواقیت داللت بر اشرتاک از ابواب م 4

و این  إال أن هذه قبل هذهعصر در این وقت مشرتک هستند 
و این مطلب در میان ما مسّلم است  از خمتصات فقه ماست

ابن آقای بروجردی در درس فرمودند خاطرم هست که منتهی 
فأّما :»به این بیان که منکر اشرتاک وقت شدهادریس در سرائر 

ما يوجد في بعض الكتب ، ويقوله بعض أصحابنا ، من انّه إذا 
الشمس فقد دخل الوقتان معا ، إال اّن هذه قبل هذه ،  زالت

وكذلك إذا غربت الشمس ، فقد دخل الوقتان جمیعا ، إال اّن 
هذه قبل هذه ، فهذا ضد الصواب ، وخطأ من القول ، ألّن 
الشمس إذا زالت دخل وقت الظهر فحسب ، فإذا مضى مقدار 

ذه قبل هذه ، ما يصّلي الفريضة ، اشترك الوقتان معا ، إال اّن ه
وكذلك إذا غربت الشمس ، فقد دخل وقت المغرب ، من غیر 
اشتراك ، إلى أن يمضي مقدار ما يصّلى فیه الفريضة ، فإذا مضى 

  .ذلك الوقت ، اشترك الوقتان جمیعا ، إال اّن االولى قبل الثانیة
فإذا بقي من النهار مقدار ما يصّلى فیه فريضة العصر ، فقد 

، واختص الوقت بالعصر فحسب ، كما اّن خرجت المشاركة 
بالزوال اختص الوقت بالظهر ، ولم يشارك العصر الظهر ، وكذلك 
إذا بقي من النهار مقدار أداء فريضة العصر ، اختص به ، ولم 
يشارك الظهر العصر ، وكذلك القول في المغرب والعشاء اآلخرة 

أصحابنا  ، فلیلحظ ذلك ، ولیتأّمل ، فإنّه قول المحّصلین من
 .1«.الذين يلزمون األدلة والمعاني ، ال العبارات واأللفاظ

 و اعترض :»در معترب به ابن ادریس اشکال کرده و فرمودهحمقق 
إذا زالت الشمس "على قول أصحابنا  )ابن ادریس(بعض المتأخرين

و زعم ان الحذاق و أصحاب البحث  "دخل وقت الصالتین
ينكرون هذا اللفظ من حیث ان الظهر يختص بمقدار أربع ركعات 

ما درى انه نص  الظهر، ألنه فال يشترك الوقتان اال بعد قدر إيقاع
و قد رواه زرارة، و  .أو درى و أقدم علیهم السالم من األئمة

عبید، و الصباح بن سیابة، و مالك الجهني، و يونس من العبد 
مهم يجب و مع تحقق كال علیه السالم الصالح عن أبي عبد الّله

االعشاء بالتأويل ال االقدام بالطعن، على أن فضالء األصحاب 
رووا ذلك و أفتوا به أ فترى؟ لم يكن فیهم من يساوي هذا 

 .2«.الطاعن في الحذق
هست که آقای بروجردی در درسشان وقتی به اینجا خاطرم 

و قول حمقق  رسیدند خیلی با شدت کالم ابن ادریس را رد کردند
 و این شعر را خواندند:  و مشهور را پذیرفتند

  یورد یا سعد اإلبلأوردها سعد و سعد مشتمل/ما هکذا 

                                                           

 .111ص، 0ابن ادریس حلی، ج السرائر، 1
 .34، ص0حمقق حلی، ج املعترب، 2
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چند شرت داشت و به جایی رسید  که نامش سعد بود یک نفر  
که آب زیادی بود و می خواست از آن رد شود، شرتها را وارد 

حالی چیزی به خودش پیچیده بود و آب کرد و خودش هم در 
قدرت مجع کردن شرتها را نداشت رفت که از آب رد شود، 

به این معنا که شاعری این صحنه را دید و شعر مذکور را سرود 
اگر شخصی شرتهای زیادی دارد و می خواهد از آب ای سعد 

رد شود نباید به خودش لباسی بپیچد بلکه باید آماده باشد تا 
را از آب عبور بدهد، خالصه این حبثی بود میان حمقق و  شرتها

 ابن ادریس که به عرضتان رسید.
 7 اخبار از ابواب مواقیت الصالة  4از اخبار باب  دیگردسته 

د که مور بر وقت خمصوص  دارند داللت هستند که  18و  1و 
اشرتاک وجود دارد منتهی از اول وقت یعنی  حبث ما می باشد

خمصوص مناز ظهر است و در آخر نیز به اندازه چهار رکعت 
    خمصوص مناز عصر مانده به مغرب به اندازه چهار رکعت 

ک وقت ندارد زیرا اخبار دال بر و این منافاتی با اشرتا  می باشد
 اختصاص در واقع یک استثناء از آن اشرتاک می باشند.

 7خرب  اخباری دال بر اختصاص وقت هستنددر میان 
عن أحمد بن ، ﴿وعنه:صراحتش بیشرت است، خرب این است

جمیعا عن عبد  محمد بن عیسى، وموسى بن جعفر بن أبي جعفر
، عن داود بن أبي عن الحسن بن علي بن فضال، اهلل بن الصلت

عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اهلل  - وهو داود بن فرقد -يزيد 
الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى  قال: إذا زالت علیه السالم

يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد 
دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي 
المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت 

 .3﴾.الظهر، وبقي وقت العصر حتى تغیب الشمس
عرض کردمی که سند خیلی خوب است إال اینکه داوود بن دیروز 

که می شود مرسل به اهبام   "عن بعض أصحابنا"أبی یزید گفته 
، البته آقای بروجردی و فقیه مهدانی و امثال اینها این واسطه

را قبول کرده اند زیرا مورد عمل فقهاء می باشد لذا ضعفش  خرب
این خرب را قبول نکرده ا للسید اخلوئی که جربان می شود خالف

فقط طبق مبنای خودشان ایشان زیرا فرموده حجت نیست 
                                                           

، ط 7حدیث ، 4، ابواب مواقیت، باب 10، ص3وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 3
 االسالمیة.

اصحاب را  عراضامل یا را بررسی می کند و عسند سلسله 
 .موثر منی داند

از مهنی  17سته خرب ندیگری که آیت اهلل خوئی حجت ندا خرب
وبإسناده عن محمد بن علي ﴿:می باشد، خرب این است 4باب 

ن أبي الحسن سماعیل بن همام، عباس، عن إبن محبوب، عن الع
أنه قال في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت  علیه السالم

العصر أنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر. أقول: حمله الشیخ على 
 .4﴾تضیق وقت العصر لما مضى ويأتي

لذا خرب  می فرماید وثاقت عباس ثابت نیست اهلل خوئیآیت 
 حجت منی باشد.

بر خالف آقای خوئی از مهنی نیز مثل آقای بروجردی ما خب 
البته آقای خوئی  اخبار وقت خمصوص منازها را استفاده می کنیم

اصی را قبول دارد منتهی از راه دیگری آن را نیز وقت اختص
 "إن هذه قبل هذه"اثبات می کند به این بیان که عبارت 

قبل از عصر خبوانید پس به اندازه  ارد بر اینکه ظهر راداللت د
دو چیز  ،از وقت خمصوص مناز ظهر می باشد چهار رکعت

آهنا از بنی رفت نوبت به  وقتی شریک باشند وقتی یکی از
 دومی می رسد.

واما آقای بروجردی بعد از حبث در وقت مشرتک و وقت خب 
 رفته که قاعده بسیار مهمی  "من ادرک"خمصوص به سراغ قاعده 

رکعة من الوقت فقد "من ادرک ینکه می باشد و داللت دارد بر ا
علی أیِّ حال ما نیز  این قاعده مثرات زیادی دارد ادرک الوقت کله"

 تبعا آلیة اهلل بروجردی وارد حبث در این قاعده می شومی.
رکعة "من ادرک اهلل بروجردی در درسشان فرمودند این حدیث آیت 

ابی خباری و  صحیح مسلم و در من الوقت فقد ادرک الوقت کله"
 امحد بن حنبل نقل شدهموطأ و ارمی و ی و دائداوود و ترمذی و نس

آیت ر میان کتاهبای ما نیز و د خمصوص ما نیستاین حدیث  پس
این قواعد الفقهیة  از 111تا صفحه  11از صفحه اهلل جبنوردی 

که إن شاء اهلل درباره آن را مطرح کرده و مورد بررسی قرار داده  قاعده 
  .حبث خواهیم کرد

 لی اهلل علیوالحمد هلل رب العالمین و ص
 ينو آله الطاهر  دمحم

                                                           

، حدیث 4، ابواب مواقیت الصالة، باب14، ص3الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  4
 االسالمیة. ، ط17


