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عرض کردمی دلیل عمده قائلنی به وقت اختصاصی مثل
آقای بروجردی خرب داود بن فرقد یعنی خرب  7از باب
 4از ابواب مواقیت الصالة می باشد که قبال چند بار



آن را خواندمی و گفتیم که داللتش بر وقت اختصاصی
بسیار صریح می باشد ،البته گفتیم که خرب  77و 71
از مهنی باب  4نیز بر وقت اختصاصی داللت دارند و

موضوع :وقت مشترک و مخصوص/مواقیت الصالة
حبث در این بود که "لکل صالة وقتان" یعنی برای هر
منازی دو وقت تصور می شود و وجود دارد؛ وقت
اشرتاکی و وقت اختصاصی که مقداری در این رابطه

بعالوه ما گفتیم که استثناء در "إذا زالت الشمس دخل
الوقتان إال أن هذه قبل هذه" که در روایات دیگر

حبث شد و اما مثره حبث این است که اگر شخصی
پیش از ظهر فکر کرد که وقت داخل شده و منازش را
خواند و بعد از اینکه شروع به خواندن عصر کرد وقت
داخل شد ،بنابر قول به اینکه وقت اختصاصی ندارمی و

آمده استثناء متصل است و در واقع می خواهد بگوید

"إال أن وقت هذه قبل وقت هذه" و بعدش نیز دارد
"ثم أنت فی وقت منهما جمیعا حتی تغیب الشمس"

که مهنی عبارات نیز دال بر وقت اختصاصی هستند،

وقت اشرتاکی است مناز عصرش صحیح است فقط از
نظر مراعات ترتیب بنی ظهر و عصر ختلف صورت
گرفته یعنی شرط ترتب بنی ظهر و عصر مفقود شده و

خالصه اخبار متعددی دارمی که بر وقت اختصاصی
داللت دارند و دلیل فقط بر خرب داود بن فرقد و امثاله
منحصر نیست ،بنابراین با توجه به مطالبی که تا به
حاال عرض کردمی مطلب کامال برای ما روشن شد.

این ترتب نیز در جائی صحیح است که انسان توجه و
التفات داشته باشد بنابراین طبق قاعده "التعاد" که بعدا
خواهیم خواند منازش صحیح است اما بنابر قول به
اینکه وقت اختصاصی دارمی که ما و امام و آقای

صاحب عروه نیز کالمی دارد که شاهد عرض ما
می باشد ،ایشان در فصل اوقات یومیه و نوافلها بعد از
ذکر اصل مطلب و اینکه وقت اختصاصی دارمی چند

بروجردی و برخی دیگر اینطور قائلیم مناز عصرش
صحیح نیست زیرا در واقع مناز عصر را در وقت
اختصاصی ظهر خوانده و این مانند کسی است که قبل

مسئله ذکر کرده به این بیان که« :مسئلة  :11كل
صالة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء،
ويجب اإلتیان به ،فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد

از وقت مناز خوانده بنابراین مناز این شخص باطل
است.
امروز ما در سه موضوع حبث خواهیم کرد که اول مهنی
شناخت مثره حبث بود که به عرضتان رسید ،دوم حبث

أدرك الوقت كن ال يجوز التعمد في التأخیر إلى
ذلك» .1در اینجا هیچ حاشیه ای از فقهاء نیست و
مهه این مطلب را پذیرفته اند و ما نیز وارد حبث از مهنی

قاعده "من أدرک" می شومی.
آیت اهلل العظمی آقای بروجردی اعلی اهلل مقامه بعد از
اینکه ثابت کرده وقت اختصاصی دارمی به سراغ قاعده

در قاعده "من أدرک" و اینکه شارع مقدس طبق این
قاعده وقت اختصاصی را وسعت می دهد و سوم حبث
در قاعده "التعاد".
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"من أدرک" رفته زیرا این قاعده به وقت اختصاصی
وسعت می دهد ،عرض کردمی که این قاعده که در واقع
روایت است هم در کتب ما و هم در کتب عامه نقل

وسائط را ذکر می کند یعنی متام رجال در سلسله سند
را ذکر می کند.
شیخ صدوق  6هزار حدیث در من ال حیضر نقل کرده

شده ،شیخ در خالف جلد 7صفحه  261و مهچننی
حمقق در معترب و صاحب جواهر مهگی این قاعده را
ذکر کرده اند.

که  4هزار مسند و  2هزار مرسل می باشد و در اول
کتاب نیز فرموده من آنچه بنی خود و خدای خودم
حجت می دامن نقل کرده ام  ،البته اخبار مسندی که

این قاعده در وسائل الشیعة جلد  3صفحه  757باب

نقل کرده نیز از کتب بعضی روات اخذ کرده منتهی در
آخر کتابش وسائط مابنی خودش و آن صاحب کتاب
را نوشته و مهچننی در آخر جلد دوم جامع الرواة نیز
این وسائط ذکر شده اند.

 33از ابواب مواقیت ذکر شده و در سند این خرب "من
أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت کله" حبثی
نیست .
مرحوم جبنوردی نیز در جلد اول صفحه  66الی 737
قواعد فقهیه این قاعده را مطرح کرده و بسیار مفصل از
آن حبث کرده که مراجعه و مطالعه بفرمائید.

شیخ طوسی صاحب هتذیب و استبصار نیز اخبار را از
کتب گرفته مثال خودش از طبقه  72است ولی خرب را
از کتاب کسی نقل کرده که از طبقه  5یا  6می باشد
و البته ایشان نیز وسائط مابنی خودش و آن صاحب
کتاب را در آخر کتابش نقل کرده و مهچننی در آخر
جلد دوم جامع الرواة نیز وسائط شیخ طوسی ذکر شده
است.

خب و اما قاعده بعدی که در اینجا ذکر شده قاعده
"ال تعاد الصالة إال من خمس :الطهور والوقت
والقبلة والرکوع والسجود" می باشد ،صاحب وسائل
این خرب را در چند جا ذکر کرده؛ اول در جلد 7
وسائل صفحه  263در باب  3از ابواب وضوء  ،دوم
در باب  22از ابواب قرائت صالة.

بقیه حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...
والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی

خربی را به عنوان منونه می خوانیم﴿ :وبإسناده عن

محمد و آله الطاهرين

زرارة عن أبي جعفر علیه السالم ،أنه قال :ال تعاد
الصالة إال من خمسة :الطهور ،والوقت ،والقبلة،
والركوع ،والسجود.

ورواه في (الخصال) كما يأتي في أفعال الصالة.2﴾.

قبال عرض کردمی که مشی مشایخ ثالثه در نقل خرب با
هم متفاوت است ،مرحوم کلینی در کافی وقتی خربی را
نقل می کند از خودش تا امام معصوم علیه السالم متام
 2وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج  ،7ص  ،263ابواب وضوء ،باب  ،3حدیث ،1
ط االسالمیة.
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