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الصلت ،عن الحسن بن علي بن فضال ،عن داود بن



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

موضوع :وقت مشترک و مخصوص/مواقیت الصالة

المصلي أربع ركعات ،فإذا مضى ذلك فقد دخل

حبثمان فعال در کالم آیت اهلل العظمی آقای بروجردی
اعلی اهلل مقامه می باشد ،ایشان ابتدا حبثی حتت عنوان

وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما
يصلي المصلي أربع ركعات ،فإذا بقي مقدار ذلك

"لکل صالة وقتان" مطرح کردند و بعد فرمودند یکی از

فقد خرج وقت الظهر ،وبقي وقت العصر حتى تغیب

این دو وقت در واقع وقت اختصاصی و دیگری وقت
مشرتک می باشد و از راههای خمتلفی اصرار دارند بر
اثبات وقت اختصاصی برای منازها به این معنا که مثال
به اندازه چهار رکعت از اول وقت خمصوص مناز ظهر

الشمس.1﴾.

خرب  17و  18نیز بر مهنی وقت خمصوص داللت دارند
منتهی نسبت به آخر وقت یعنی برای مناز عصر.
آقای بروجردی در سه مرحله درباره وقت خمصوص و
اثبات آن حبث کرده؛ اول اخبار را بیان کرده و دوم به

است و اگر کسی عصر را در این وقت خبواند مانند
کسی است که ظهر را قبل از وقت خوانده و در نتیجه
هر دو باطل هستند.

سراغ قاعده "من أدرک" رفته و سوم سراغ حدیث و
قاعده "ال تعاد" رفته.

آقای بروجردی برای اثبات کالم خودشان ابتدا به سراغ
اخبار باب  4از ابواب مواقیت الصالة رفته که امجاال
خواندمی و گفتیم که اخبار  1و  5و  8و  11و  01و

در مقابل عده ای از فقهاء قرار دارند که این مطالب را
قبول نکرده اند ،شیخ انصاری در کتاب الصالة فرموده

عبارت "إال أن هذه قبل هذه" دال بر ثبوت ترتیب بنی

 01داللت دارند بر وقت مشرتک با این بیان که "إذا

صالتنی می باشد اما آقای حکیم در مستمسک و
مرحوم نائینی این مطلب را قبول ندارند.

زالت الشمس دخل الوقتان" و اخبار  7و  17و 18

داللت دارند بر وقت خمصوص و البته طبق نظر ایشان
عمده در اینجا خرب  7می باشد که داللتش خیلی

آقای بروجردی فرمودند مراد از "إال أن هذه قبل هذه"
این است که وقت خمتص ظهر است لکن مشا در
خواندن ترتیب را مراعات کنید و اول ظهر و بعد عصر
را خبوانید بنابراین استثناء به معنای لکن است و ترتیب

صریح است ،ما این خرب  7را خواندمی و عرض کردمی
که مرسل به اهبام واسطه می باشد منتهی چون مورد
عمل اصحاب و فقهاء است و شهرت عملی و فتوائی

در خواندن و اشرتا تقدم ظهر بر عصر را می رساند،
مرحوم نائینی و آقای حکیم هم می فرمایند مراد فقط
ذکر ترتیب در خواندن نیست بلکه استثناء متصل است

دارد حجت می باشد ،حاال برای اینکه مطلب روشن
شود یک بار دیگر خرب  7را می خوانیم ،خرب این
است﴿:وعنه ،عن أحمد بن محمد بن عیسى،
وموسى بن جعفر بن أبي جعفر جمیعا عن عبد اهلل بن

 1وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،3ص ،20ابواب مواقیت ،باب  ،4حدیث ،7
االسالمیة.
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و خود وقت را می گوید(أی إال أن وقت هذه قبل
وقت هذه)یعنی وقت اول فقط متعلق به ظهر است و
فقط اختصاص به ظهر دارد پس مراد ذکر وقت
خمصوص است نه مراعات ترتیب در خواندن و در واقع
"إال" از "دخل الوقتان" استثناء شده و استثناء در
اینجا متصل است و داللت دارد بر اینکه وقت اول که

فقط خمتص ظهر است داخل شده است و استثناء
منقطع خالف اصل می باشد.
آقای بروجردی سپس به سراغ قاعده "من أدرک" و
قاعده "ال تعاد" رفته که مباند برای فردا إن شاء اهلل
تعالی. ...

والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
محمد و آله الطاهرين
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