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 مواقیت الصالةموضوع: وقت مشترک و مخصوص/

  :بحث روز گذشتهبخشی از خالصه 
مشهور قائل به وقت اختصاصی برای ظهر هستند و مهچننی 

روایت داود بن فرقد)خرب  ،حوم آقای بروجردی و مرحوم نائینیمر 
دارد، در مقابل روایات ( داللت بر وقت اختصاصی 4از باب 7

وقت اشرتاکی دارند مثل روایت فراوانی هستند که داللت بر 
 لوقتان إال أن هذه قبل هذه"ا الت الشمس قد دخلز ذا "إ

اینجا حبثی است که آیا این استثناء متصل است یا منفصل، 
مرحوم مریزای نائینی می فرماید اصل در استثناء این است که 

هله صرفا برای شرییت ررری  نیست بهلهه متصل باشد لذا این مج
، بنابراین مدلول این بیان رقدم وقت یهی بر دیگری است برای

بر مبنای  بناروایات با روایت داود بن فرقد رعارضی ندارد ولی 
فراز "إال أن هذه استثناء را منقطع می دانند این کسانی که 
رنها برای ذکر ررری  بنی ظهر و عصر است و قبل هذه" 

دال بر وقت اشرتاکی داللت بر وقت اختصاصی ندارد بهلهه 
 .آقای خوئی(مرحوم )است
آقای حهیم نیز استثناء را منقطع می داند ولی بر خالف مرحوم 

 آقای خوئی قائل به وقت اختصاصی است البته ایشان بنی
یت داود بن فرقد مجع می کند به روایات داله بر اشرتاک و روا

از ابواب  4از باب  5)خرب این صورت که روایت عبید بن زراره
 "دخول مجموع الوقتین علیرا محل می کند بر مواقیت(
، فاری با وقت اختصاصی ظهر نداردبه این ررری  منا الترتیب"

می روانیم روایت ابن فرقد را محل کنیم چننی ایشان می فرماید مه
که ررری  بنی ظهر و عصر وقت فعهلی ظهر با این مالحظه  بر 

مراد آقایان از وقت اختصاصی اعتبار ررری  ، بنابراین الزم است
 است نه اعتبار وقت خمتصا بالظهر.
صهلوات  "لکل صالة وقتان"حبثمان در این بود که آیا یبق 

مخسه دارای وقت خمصوصی هستند یا اینهه مراد وقت فضیهلت 
در ضمن نقل کالم آقای بروجردی گفتیم  و اجزاء می باشد؟ ما 

که ایشان قائل است موقع ظهر به اندازه چهار رکعت وقت 
خمصوص مناز ظهر است و آخر وقت نیز به اندازه چهار رکعت 
وقت خمصوص مناز عصر می باشد و مهچننی اول وقت مغرب 
به اندازه سه رکعت خمصوص مناز مغرب و آخر وقت به اندازه 

و گفتیم که بر این  دص مناز عشاء می باشچهار رکعت خمصو 
رک این حهم نیز خرب مطهل  ادعای امجاع و شهرت شده و مد

 71و  77خرب و مهچننی  4باز با 7یعنی خرب  داود بن فرقد
از ابواب مواقیت الصالة بود، برای وضوح بیشرت  4از باب 

از کالم صاح  جواهر را می خوانیم، ایشان  رمطهل  چند سط
ز مثل آقای بروجردی قائل به وقت اختصاصی شده و اینطور نی

قلت : لكن ظاهر النصوص والفتاوى ومعقد إجماع :»فرموده
الغنیة اختصاص الظهر من أول الوقت خاصة ، واالشتراك 
بعده إلى أن يبقى مقدار األربع ، فیختص العصر بها ، كما 
هو صريح مرسلة ابن فرقد وغیرها ، وكونهما مترتبین بأصل 

أی )، ولعلهالشرع ال يقتضي االختصاص المزبور
)چون اشتغال یقینی فراغ یقینی األقوى ، لألصلختصاص(إلا

می خواهد اصل اقتضاء می کند که ظهر را در وقت اختصاصی 
اإلطالق وغیرهما ، بل في ظاهر منظومة و  خودش خبواند(

الطباطبائي أو صريحها اإلجماع علیه ، قال بعد ذكر الوقت 
 : للظهرين والعشاءين

 من اول الوقتینبقدرها ولی من کال الضربین/االا خص و 
و شرک الباقی بإجماع و تخص/خری باالخیر منهما االا و 

  .1« نص
درباره اوقات صالة چهار روایات وارده عرض کردمی که قبال 

از  77و  71و  9و  1و  7اخبار یائفه می باشند؛ دسته اول 
روایاری هستند که داللت دارند بر از ابواب مواقیت  4باب 

و إذا غربت الشمس دخل  اینهه "إذا زالت الشمس دخل الوقتان
 . " الوقتان املغرب والعشاء
که هستند   4از باب  07و  01و  5و  4دسته دوم اخبار 

إال أن  "إذا زالت الشمس دخل الوقتانداللت دارند بر اینهه 
 . هذه قبل هذه" 
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بر اینهه  داست که داللت دار  4از باب  00رب خدسته سوم 
مث إنک فی  إال أن هذه قبل هذه "إذا زالت الشمس دخل الوقتان

 .  "رغی  الشمسا حتی وقت منهم
هستند که داللت  4از باب  71و  77و  7 دسته چهارم اخبار

دارند بر اختصاص اول وقت به ظهر و اختصاص آخر وقت به 
اص آخر عصر و مهچننی اختصاص اول وقت به مغرب و اختص

 . وقت به عشاء
"إال أن هذه قبل وجود دارد در مورد عبارت ا در اینجکه ی  مطهلب
می باشد و اینهه استثناء در اینجا استثناء متصل است یا  هذه"

"إذا که عنایش این است  منفصل؟ اگر استثناء متصل باشد م
 زالت الشمس دخل الوقتان إال أن وقت هذه قبل وقت هذه"

    و معهلوم شده  رقطیع و از دخول وقت استثناء "إال"یعنی 
می شود که وقتی ظهر شد به اندازه چهار رکعت خمصوص مناز 

منقطع باشد دال بر ررری  ظهر می باشد ، اما اگر استثناء 
ه ا خبوان و دیگر بیعنی اول ظهر را خبوان و بعد عصر ر است 

 .وقت خمصوص و مشرتک کاری ندارد
و دال ل است دیروز گفتیم که مرحوم نائینی فرمودند استثناء متص

زیرا نظر بنده نیز مهنی است و  بر وقت اختصاصی می باشد
مردم از قدمی االیام و از زمانی که اسالم و مناز آمده بود ررر  
را می  دانستند و مهه می دانستند که اول ظهر و بعد عصر را 

این مهه لذا غرب و بعد عشاء را باید خواند واند یا اول مباید خ
"إال أن هذه قبل با رعبری از ائمه عهلیهم السالم و رأکید روایت 
در مناز  )رقدم ظهر بر عصر(را منی روانیم محل بر ررری  هذه"
بهلهه باید محل بر اختصاص کنیم و از یرفی دلیل ما نیز  کنیم

(نیست 4از باب  7منحصر بر مهان خرب داود بن فرقد)خرب 
 "إال أن هذه قبل هذه"که این رعبری   بهلهه ما اخبار زیادی دارمی

یعنی  بنده نیز معتقدم همین درست استو در آهنا بهار رفته 
"إال أن وقت هذه این است که  "إال أن هذه قبل هذه"مراد از 

اختصاصی داللت  که در واقع بر مهان وقت  قبل وقت هذه"
از ابواب  4از باب  5)خرب بن زرارهو در خرب عبید  دارد

إذا زالت الشمس فقد "نیز این رعبری بهار رفته که مواقیت(
دخل وقت الظهر والعصر جمیعا إال أن هذه قبل هذه، ثم 

  و معهلوم  "أنت في وقت منهما جمیعا حتى تغیب الشمس

بنابراین مطهل  برای ما می شود که وقت اول اختصاصی بوده 
از ابواب مواقیت الصالة  4فهلذا متام اخبار باب  روشن شد

 حممول بر وقت اختصاصی می باشند.
بروجردی بعد از اثبات وقت اختصاصی به بیانی که عرض آقای 

ه و قاعد "من أدرک"شد از دو یریق دیگر یعنی قاعده 
 .ت کردهنیز وقت اختصاصی را ثاب "التعاد"
ه شروع بکنید شخصی فهر کرد وقت داخل شده و فرض  

ه کرد اما یک رکعت به پایان منازش ماندخواندن مناز ظهرش  
متوجه شد که رازه وقت ظهر داخل شده، باالخره بعد از امتام 

و یک رکعت از مناز د مناز ظهر شروع به خواندن مناز عصر کر 
در این صورت خبشی از  ،عصرش را نیز در وقت مشرتک خواند

و  می شوداختصاصی مناز ظهر خوانده  مناز عصر در وقت
در اینجا خبش دیگرش در وقت مشرتک بنی ظهر و عصر، خ  

خودش و مهچننی در واقع یک رکعت از مناز ظهرش را در وقت 
یبق یک رکعت از مناز عصرش را در وقت مشرتک خوانده لذا 

هر دو مناز  رک کله"رکعة من الوقت فقد أد"من أدرک قاعده 
شود چون باالخره از هر دو منازش یک رکعت را در  صحیح می

وقت خودش خوانده، از حلاظ سند در قاعده "من أدرک" حبثی 
پاورق  در، ندشیعه و سنی این حدیث را نقل کرده انیست زیرا 
ی بروجردی قاکه رقریرات حبث صالة آ "ة التقریرهنای"جهلد اول 
از یریق ما ذکر اهل سنت و مهچننی  یریقحدیث از این  است
 شده.
بروجردی سپس به سراغ قاعده "الرعاد" رفته، قاعده الرعاد آقای 

والوقت إال من خمس: الطهور  الصالة تعاد "الاین است که 
اخباری که دال بر این قاعده ، والقبلة والرکوع والسجود"

که   ده اندذکر شصالة از ابواب قرائت  09ستند در باب ه
 بعدا عرض خواهیم کرد إن شاء اهلل رعالی... .

 
 والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی

 ينو آله الطاهر  دمحم


