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Abstract
The matter of praying times has many jurisprudential subdivisions. One of
these jurisprudential issues is the duty of prayer between the two matters of
one posture of prayer with ablution which has been accomplished on time
or the praying of whole prayer with sand ablution on time. This jurisprudential matter is one of the secondary subjects which must be studied in relation
with the rule of "M'an Adr'ak" (who achieves). This practical rule which is
one of the most widely used in the matter of prayer times, has formed based
on Hadiths with these meaning: "Who achieves one posture of prayer on
time, achieves and fulfills it all on time". In the present article, after stating
the general concepts of the rule, including the term of rak'ah (one posture
of prayer), based on the reasons and basis of this rule, the meaning of related
hadiths have been discussed and the jurisprudential verdict of this matter has
been mentioned.
Keywords: Edr'ak (Achievement), praying time, Rak'ah (one posture of
prayer), initiating, "M'an Adr'ak" (who achieved) rule
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واکاوی تطبیق قاعدة «من أدرک» در دوران امر بین درک
یک رکعت نماز با وضو یا تمام نماز با تیمم

سیدرضا حسنی
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چکیده
فروعات ،وظیفة مکلف در دوران درک یک رکعت از نماز با وضو در وقت و یا درک تمام
نماز با تیمم در وقت است .این فرع فقهی از جمله فروعی است که بررسی آن به بررسی قاعدة

فقهی «من أدرک» بستگی دارد .قاعدة من أدرک ،از جمله قواعد پرکاربرد در مسئلة اوقات
نماز بوده که استفادهشده از احادیثی با این مضمون است« :من أدرک رکعة من الصالة فقد
أدرک الصالة»( .هرکس رکعتی از نماز را در داخل وقت درک کند [به جا آورد] گویا تمامی
نماز را درک کرده است ).در نوشتار پیش رو نویسنده بعد از بیان مفاهیم کلی قاعده از جمله

معنای اصطالحی رکعت ،در پرتو ادلهای که برای قاعدة مزبور ذکر شده است ،به بیان مفاد

استفادهشده از روایات درمورد قاعدة من أدرک ،پرداخته و سپس حکم مسئلة موردبحث را
مشخص نموده است.

کلیدواژهها :ادراک ،وقت نماز ،رکعت ،مبادرت ،قاعدة «من أدرک».

 .1مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قمs.r.hasani110@gmail.com .
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مسئلة اوقات نماز از جمله مسائلی است که دارای فروعات بسیار فقهی است .یکی از این
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یکی از ارکان عبادی تمام ادیان آسمانی و خصوصاً دین مبین اسالم ،نماز بوده که

دربرگیرندة ارتباط خاص میان عبد و معبود است .در آیات قرآن کریم و روایات اهلبیت

اهمیت بسزایی درمورد این فریضة مهم الهی بیان شده است؛ بهحدی که معیار قبولی تمام اعمال،
قبولی نماز قرار داده شده و بدون قبول آن در درگاه الهی ،سایر اعمال انسانها موردقبول واقع

نخواهد شد( .کلینی1419 ،ق)268/3 ،

یکی از شرایط اصلی انجام این تکلیف بزرگ توسط بندگان ،علم به مسائل آن است که

بحث وقت نماز از مهمترین آنهاست .طبق روایات اهلبیت مؤمنان باید بر «مواظبت بر
اوقات نماز» اهتمام ورزند و عواقب سختی برای ضایعکنندة نماز در روایات مطرح شده است.

بیتردید بحث اوقات نماز از مباحث موردابتالی مؤمنان است که خود دارای مسائل

ریزودرشت بسیاری است .یکی از مسائلی که در باب اوقات نماز مطرح است ،حکم وظیفة
مکلف هنگام دوران امر بین درک تمام نماز با تیمم ،داخل در وقت و یا فقط درک رکعتی از

آن با وضو در وقت است( .یعنی زمانی که هر دو را میتواند انجام دهد) از آنجا که حل این

مسئله با بهکارگیری قاعدة فقهی «من أدرک» امکانپذیر است ،ابتدا به بیان مسائل کلیات و
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مفاهیم این قاعدة فقهی و سپس بیان حل مسئله پرداخته میشود.

قاعدة من أدرک ،از روایاتی با این مضمون استفاده شده است که «من أدرک رکعة من
الصالة فقد أدرک الصالة»( .هرکس رکعتی از نماز را در داخل وقت درک کند[ ،به جا آورد]

گویا تمامی نماز را درک کرده است ).این روایات هم در منابع «عامه» و هم در منابع «خاصه»

با الفاظ مختلفی آمده است که بیانگر وظیفة مکلف در هنگام ضیق وقت نماز است .مفاد قاعدة
من أدرک ،در کلمات بزرگان اصحاب ،مثل مرحوم سی ِد مرتضی و شیخ طوسی دیده میشود.
این بزرگواران و شاگردان آنها و همچنین علمای متأخر و معاصر ،در کتابهای فقهی و
روایی خود به بیان این قاعده و کشف احکام مربوط به آن در «مقام استنباط» پرداختهاند.

در دورة معاصر نیز عدهای از بزرگان به تألیف کتب مستقلی در تبیین قواعد فقهی

پرداختهاند؛ اما متأسفانه در برخی از آنها نامی از این قاعده برده نشده است .در آثاری هم که

نامی از این قاعده در آنها ذکر شده ،مانند کتاب قواعد الفقهیه استاد سیدکاظم مصطفوی،

به مختصراشارهای به این قاعده اکتفا شده است؛ بنابراین طبق تحقیق و پیگیریهای نگارنده،
تألیف یا رسالهای که بهصورت مستقل به بررسی این قاعده پرداخته باشد و فروعات فقهی
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متفرع بر آن را بررسی کرده باشد ،یافت نشد.

در نوشتار پیش رو ،بعد از بیان مفاهیم بحث در پرتو دلیلهای قاعدة مزبور ،به بیان مفادی

که از این قاعده استفاده میشود پرداخته شده و سپس از رهگذر بررسی این قاعده ،مسئلة

موردبحث نیز روشن شده است.
 -1کلیات

 -1-1معنای لغوی رکعت
لغویان معنای لغوی رکعت را اینچنین گزارش میدهند:
خلیل بن احمد فراهیدی در العین« :هر بلندشدنی از نماز را رکعت گویند و اطالق «رکع

رکوعاً» بر او صادق است .هر چیزی که سرش پایین باشد و زانوانش به زمین اصابت کند یا
صاحب بن عباد در المحیط« :هر چیزی که سر باال بیاورد رکوع انجام داده است( ».اسماعیل

بن عباد1414 ،ق)222/1 :

تقریباً تمام کتب لغت بر این معنا اتفاق دارند که رکعت که برگرفته از «رکع» است،

بهمعنای انحنا و خمشدن است و از لحاظ لغوی برای صدق رکعت در نماز ،نیازی به انجام
سجده نیست؛ بنابراین رکن اصلی رکعت ،رکوع است و پس از انجام رکوع ،معنای رکعت از

لحاظ لغوی محقق شده است( .ر.ک .صاحب بن عباد1414 ،ق)222/1 :
 -2-1مراد از رکعت

از جمله مفاهیم مهم تأثیرگذار در بررسی قاعدة من أدرک و فروعات آن ،مفهوم رکعت

است .قبل از بیان مراد از رکعت در کلمات فقها ،یادآوری این نکته ضروری است که طبق
فرمودة عالمة حلی در منتهی المطلب ،عدم شمولیت قاعده نسبت به کسی که کمتر از یک
رکعت از نماز را در داخل وقت درک کند ،مورداجماع فقهای امامیه است( .حلی (عالمه)،

1412ق )109/4 ،برخالف علمای عامه که برخی از آنها حتی درک تکبیرةاالحرام در داخل
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نکند ،بعد از اینکه سر را باال بیاورد رکوع به جا آورده است( ».فراهیدی1410 ،ق)200/1 :

وقت را نیز برای درک نماز کافی میدانند( .ر.ک .ابنقدامه420/1 ،1367 ،؛ الشافعی،1377 ،
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)73/1

 -3-1سخن فقها در تبیین مراد از رکعت
چهار قول در کلمات فقها برای تحقق معنای رکعت در قاعده ،مطرح شده است:

الف -کفایت اتیان رکوع برای تحقق معنای رکعت؛ (عاملی (شهید ثانی)1419 ،ق)177 :

ب -لزوم بهجاآوردن مسمای سجده برای تحقق معنای رکعت؛ (ر.ک .قطیفی1422 ،ق:

)252/1

ج -لزوم اتیان دو سجده و گفتن ذکر آن بدون نیاز به سربرداشتن از سجده؛ (ر.ک.

قطیفی1422 ،ق)252/1 :

د .لزوم اتیان دو سجده عالوه بر لزوم سربرداشتن از سجده دوم( .حلی (محقق) ،بیتا:

)325/2

 -2دلیلهای قاعدة من أدرک

 -1-2قرآن
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عالمة حلی در مختلف در اثبات اینکه «اگر کسی یک رکعت از نماز را در وقت درک
َ
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کند ،تمام آن را در وقت درک کرده است» ،به آیة ِ ِ 
ِ
َّ
الل ْيل( اسراء )78 ،استناد کرده و مینویسد« :این آیه داللت بر وجوب خواندن نماز تا نیمهشب
ِ
میکند .آنچه از مفاد این آیه خارج میشود ،جایی است که شخص کمتر از یک رکعت را
در وقت درک کند که با اجماع خارج شده است و غیر این مورد تحت عموم این آیه باقی

میماند؛ بنابراین اگر کسی یک رکعت را در وقت درک کند ،تمام آن را در وقت درک
کرده است( ».حلی (عالمه)1413 ،ق)54/2 :

اما این استدالل ،ناتمام است؛ زیرا ظاهر این آیه جواز خواندن نماز تا نیمهشب است؛

پس زمانی که شخصی تنها یک رکعت از نماز را میتواند در وقت بخواند ،تکلیف «وجوب

مبادرت به نماز» از او ساقط شده است.
 -2-2روایات

عالوه بر روایات مرسلی که در بیان قاعدة من أدرک ،وارد شده (عاملی (شهید ثانی)،

1419ق352/2 :؛ نوری (محدث)1408 ،ق )140/3 :روایات مسندی نیز در این زمینه وارد
شده است:

 -1-2-2روایت اصبغ بن نباته
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فقد أدرک الغداة تامة( ».طوسی( )276/1 ،1390 ،امیر مؤمنان فرمودند :هرکسی رکعتی از
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نماز صبح را قبل از طلوع خورشید درک کند ،تمام آن را درک کرده است).
الف -سند روایت

گفته میشود این روایت بهدلیل وجود ابیجمیلة مفضل بن صالح ،از لحاظ سندی

قابلاعتماد نیست؛ (خوئی1418 ،ق )159/8 :چه اینکه وی از جانب رجالیان ،تضعیف شده
است( .ر.ک .ابنغضائری88/1 ،1364 ،؛ نجاشی1407 ،ق)119 :

اما به نظر میرسد میتوان بهوسیلة «کثرت روایت ّ
أجلء» او را «توثیق» نمود؛ چه اینکه

«اخذ حدیث» کردهاند؛ (ر.ک .شبیری زنجانی1419 ،ق )945/3 :افرادی چون ابن ابیعمیر،

صفوان ،بزنطی ،حسن بن علی بن فضال ،حسن بن محبوب ،یونس بن عبدالرحمن ،عبداهلل بن
مغیره و عثمان بن عیسی .در میان این بزرگان ،بعضی مثل بزنطی ،روایات فراوانی از او نقل

کردهاند (ر.ک .شبیری زنجانی1419 ،ق )945/3 :و این کثرت روایت ،شاهدی بر اعتماد آنان
به ابیجمیله بوده است؛ چراکه اگر او جعلکنندة حدیث بود ،با او حشرونشر نداشتند و بهوفور

حدیث نقل نمیکردند.

راوی دیگری که در سند ،محل بحث است ،سعد بن طریف است .قضاوت رجالیان

درمورد او مختلف است؛ ابنغضائری او را ضعیف میداند( ،ابنغضائری )64/1 ،1364 ،شیخ

ح الحدیث» تعبیر میکند (طوسی1427 ،ق )115 :و نجاشی نیز در وصف
طوسی از او به «صحی 

او مینویسد« :یعرف و ینکر»( .نجاشی1407 ،ق )178 :در تبیین مراد از صحیحالحدیث ،برخی

آن را بهمعنای کسی گرفتهاند که احادیثش از لحاظ مضمونی پذیرفتنی است و برخی نیز آن
را «صحیح التحدیث» معنا کردهاند؛ یعنی از لحاظ حدیثکردن ،احادیث را بهصورت صحیح

نقل میکرده است.

واکاوی تطبیق قاعدة «من أدرک» در دوران امر بین درک یک رکعت نماز با وضو یا تمام نماز با تیمم

فقهای «طبقه سوم» که همگی از نظر علمی و وثاقت در درجة اول قرار دارند ،از ابیجمیله

همچنین در تبیین مراد از «یعرف و ینکر» نیز اختالف است؛ برخی آن را بهمعنای «یعرف
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فی حدیثه و ینکر فی مذهبه» دانستهاند که خالف ظاهر و بعید است (ر.ک .شبیری زنجانی،

1419ق  )267/1و برخی نیز بهمعنای اینکه بعضی از روایاتش پذیرفتنی و بعضی از آنها «منکر»
است ،گرفتهاند (ر.ک .شبیری زنجانی1419 ،ق )267/1 ،که طبق هر دو معنا ،داللتی بر «قدح»
خود راوی و «عدم وثاقت» او ندارد .بهتعبیر برخی از رجالیان معاصر ،تعبیر «یعرف و ینکر»

به این معنا نیست که گاهی جعل روایت میکند؛ بلکه منظور این است که گاهی نمیتوان
به چیزهایی که نقل کرده ،عمل کرد؛ بهدلیل اینکه مطلب نادرستی را نقل کرده ،ولی همین
مطلب نادرست را او همان طور که بوده نقل کرده است؛ گاهی هم مطالبی را که نقل میکند

صحیح است .بسیاری از «ثقات» اینطور هستند؛ بنابراین این تعبیر بهمعنای تضعیف راوی
نیست( .شبیری زنجانی1419 ،ق)7903/25 ،

بنابراین سه نوع توصیف در ترجمة سعد بن طریف وارد شده است که یکی دال بر وثاقت،

دیگری دال بر ضعف و سومی نیز از این جهت مسکوت است .تضعیف ابنغضائری را به

دالیلی همچون تشکیک در انتساب کتاب موجود به وی و تضعیفات اجتهادی وی بر اساس

متنشناسی روایت (ر.ک .شبیری زنجانی1419 ،ق )5128/16 :میتوان موردسؤال قرار داد؛
دوفصلنامه علمیتخصصی مصباحالفقاهه ،سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان 1399

بنابراین این راوی نیز وثاقتش ثابت است و در نتیجه ،حدیث از لحاظ سندی قابلاعتماد است.
ب -داللت روایت

داللت این روایت نیز نسبت به نماز صبح تمام است؛ اما شمول آن نسبت به سایر نمازها نیاز

به «إلغاء خصوصیت» دارد که در مباحث پیش رو خواهد آمد.

 -2-2-2موثّقه عمار بن موسی
َ
ْ
ّ
َ َّ
َ
«رواه الشیخ باسناده َع ْن َس ْع ِد ْبن عبدالله َع ْن أ ْح َمد ْبن ال َح َسن ْبن َع ِلی ْبن فض ٍال َع ْن َع ْم ِرو
ِ
ِ ِ
َ ِ
ِ
َ َ َ ْ َّ
ّ
یعبدالله فی َ
وسی َع ْ
ْبن َسعید َع ْن ُم َص ِّدق ْبن َص َد َق َة َع ْن َع َّمار ْبن ُم َ
یث قال :ف ِإن َصلی
د
ح
ب
أ
ن
ِ ِ ٍ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ ًَ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
کعة ِم َن الغد ِاة ث َّم طل َع ِت الش ْم ُس  -فل ِیت َّم َو قد َجازت صلت ُه( ».طوسی1407 ،ق( )38/2 :امام
ر
صادق فرمودند :اگر رکعتی از نماز صبح را به جا آورد ،سپس خورشید طلوع کرد ،باید
نماز خود را تمام کند و نمازش مجزی [کافی] است).

شیخ طوسی مانند همین روایت را با سند دیگری نیز نقل میکند« :محمد ْب ُن َع ِلی ْبن
ِ

َ ْ َ ْ َ
َ ْ
ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ْ َ
َ ُْ
ید َع ْن
وب عن ع ِلی ب ِن خ ِال ٍد عن محمد ب ِن الحس ِن ب ِن ع ِلی ب ِن فض ٍال عن عم ِرو ب ِن س ِع ٍ
محب ٍ
ّ
َ
ُم َص ِّدق ْبن َص َد َق َة َع ْن َع َّمار َّ
الس َاب ِاطی َع ْن ابیعبدالله قال( »...طوسی1407 ،ق)263/2 :
ٍ
ِ ِ
البته اختالف در اوایل سند است که در سند اول از طریق سعد بن عبداهلل نقل شده و در
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سند دوم از طریق علی بن خالد و اختالف اساسی ندارد.
الف -سند روایت

افرادی که در سند اول این روایت محل بحث هستند ،عبارتاند از:

احمد بن حسن بن علی بن فضال :اگرچه برخی او را فتحیمذهب دانستهاند ،اما به وثاقت او

در کتب رجال تصریح شده است( .ر.ک .نجاشی1407 ،ق81 :؛ طوسی1409 ،ق)59 :

عمرو بن سعید :او عمرو بن سعید المدائنی است که نجاشی به وثاقت او تصریح میکند؛

گرچه درمورد او نیز تعبیر فتحی آورده شده است( .نجاشی1407 ،ق)287 :

مصدق بن صدقه :او نیز گرچه فتحیمذهب است ،اما از جانب رجالیان توثیق شده است.

(ر.ک .حلی (عالمه)1414 ،ق456 :؛ کشی1417 ،ق)567 :

امام صادق است( .نجاشی1407 ،ق290 :؛ طوسی1425 ،ق)546 :

بنابراین غالب راویان حدیث ،فتحیمذهب و ثقه هستند که در نهایت ،اصطالح «موثقه»

را باید در وصف این حدیث به کار برد .در اعتمادکردن به موثقه در میان فقها اختالف است.

برخی آن را بهدلیل فساد مذهب راوی ،در زمرة احادیث ضعیف به شمار آوردهاند( .عاملی

(شهید ثانی)1419 ،ق )200 :در جواب این نظر گفته میشود :با توجه به دلیلهای حجیت
«خبر واحد» که عمدة آن بنای عقالست ،فرقی بین حدیث موثقه و صحیحه از لحاظ اعتماد

به خبر نیست و آنچه عقال در قبول خبر ،مالک قرار میدهند ،وثاقت راوی و دوری از کذب
است .شاهد این مطلب اینکه شیخ طوسی در عدة األصول تصریح میکند که اصحاب به اخبار
جماعتی که در عین شیعهنبودن قابلاعتماد بودند ،عمل میکردند؛ از جمله آنها سماعة است.

(طوسی1420 ،ق)345 :

در سند طریق دومی که برای این روایت نقل شده نیز علی بن خالد ،واقع شده که مجهول

است و هیچ توصیفی از جانب رجالیان درمورد او وارد نشده است؛ اما سند طریق اول برای

اعتماد به این روایت کافی است.

واکاوی تطبیق قاعدة «من أدرک» در دوران امر بین درک یک رکعت نماز با وضو یا تمام نماز با تیمم

راوی آخر عمار بن موسی ساباطی است که با وجود فطحیبودن ،از افراد ثقه در اصحاب

بنابراین این روایت نیز از لحاظ سندی قابلاعتماد است.
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ب -داللت روایت

در داللت این حدیث بر قاعدة من أدرک ،نسبت به نماز صبح خدشهای نیست و شمولیت

آن نسبت به سایر نمازها از طریق «الغای خصوصیت» ،خواهد آمد؛ بنابراین فیالجمله میتوان

این روایت را داللتکننده بر قاعدة من أدرک ،به حساب آورد.

 -3-2-2موثقه عبداهلل بن سنان
َ
ْ
ّ
َ
َ َّ
َ«ع ْن ُه َ[ع ِلی ْب ُن ال َح َسن ْبن فضال] َع ْن عبدالرحمن ْبن أ ِبی َن ْج َران َع ْن عبدالله ْبن ِس َن ٍان َع ْن
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ّ
َّ ْ َ ْ ِّ ُّ
ْ َ ْ
ابیعبداللهَ ق َال :إ َذا َط ُه َرت ْال َم ْرأ ُة َق ْب َل ُغ ُ
س فل ُت َصل الظ ْه َر َو ال َع ْص َر َو ِإن ط ُه َرت ِم ْن
م
الش
وب
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ
َّ َ ْ ِّ ْ ْ
آخ ِر اللیل فل ُت َصل ال َمغ ِر َب َو ال ِعش َاء( ».طوسی1407 ،ق( )90/1 :امام صادق فرمودند :اگر
ِ
ِ
زنی قبل از غروب خورشید ،پاک شود ،باید نماز ظهر و عصر را بخواند .همچنین اگر آخر
شب پاک شود ،باید نماز مغرب و عشاء را بخواند).
الف -سند حدیث

در سند این روایت علی بن حسن بن فضال است که گرچه فتحیمذهب بوده ،ثقه و

قابلاعتماد است( .نجاشی1407 ،ق )258 :شخص دیگر نیز عبدالرحمن بن ابینجران است که
دوفصلنامه علمیتخصصی مصباحالفقاهه ،سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان 1399

او نیز توسط رجالیان توثیق شده است( .نجاشی1407 ،ق)238 :
بنابراین روایت موثقه و قابلاعتماد است.

ب -داللت حدیث

اطالق این روایت اقتضا میکند :در صورتی که حتی کمتر از یک رکعت از یکی از

نمازهای ظهر و عصر ،یا مغرب و عشاء در وقت درک شود ،آن نماز باید خوانده شود؛

اما بهوسیلة اجماع بر عدم اجزای نمازی که کمتر از یک رکعت آن در وقت درک شده،

تخصیص میخورد و باقی آن ،که شامل درک یک رکعت میشود ،تحت اطالق آن باقی

میماند( .ر.ک .محقق داماد1416 ،ق)59/1 :

اما ظاهر این روایت این است که زن در صورتی باید نماز ظهر و عصر ،یا مغرب و عشاء را

بخواند که بهاندازة خواندن آنها وقت داشته باشد؛ یعنی روایت ناظر به موارد متعارف درک
وقت نماز است که «قدر متیقن» آن ،درک نماز کامل است؛ بنابراین عدم وجوب نماز را نفی

نمیکند ،در صورتی که بهاندازة خواندن کامل نماز ،وقت باقی نباشد.

 -4-2-2روایت داود بن فرقد
َ َ ُ َ ْ َ َْ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ
ّ
َ َ
ُ
َ«س ْعد ْب ُن عبدالله َع ْن أ ْح َمد ْبن محمد ْبن ِعیسی و موسی بن جعف ٍر عن أ ِبی جعف ٍر عن أ ِبی
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َّ ْ
ّ
َ
َ َ
َ َّ
َ
الصل ِت َعن ال َح َسن ْبن َع ِلی ْبن فض ٍال َع ْن َد ُاو َد ْبن أ ِبی ِیزید َو ُه َو َد ُاو ُد ْب ُن ف ْرق ٍد
ط ِال ٍب عبدالله ْبن
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ِ
َ َ َ َ َ
ّ
َّ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُّ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
َع ْن َب ْعض أ ْص َح ِابنا عن ابیعبدالله قالِ :إذا زال ِت الشمس فقد دخل وقت الظه ِر حتی یم ِضی
ِ
ْ َ ُ َ َ َّ ْ ُ َ ِّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُّ ْ َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ
ات ف ِإذا مضی ذ ِلک فقد دخل وقت الظه ِر و العص ِر حتی یبقی
ِمقدار ما صلی المصلی أربع رکع ٍ
ْ ُ ُّ
َْ َ
ْ َ ُ َ َ ِّ َ ْ َ َ َ َ َ َ
ََ ْ َ
َ َّ ْ
ات ف ِإذا َب ِقی ِمقد ُار ذ ِلک فقد خ َر َج َوقت الظ ْه ِر َو َب ِقی
س ِمقدار ما یصلی أربع رکع ٍ
ِمن الشم ِ
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ َّ
یب الش ْم ُس( ».طوسی1407 ،ق( )25/2 :امام صادق فرمودند :زمانی
وقت العص ِر حتی ت ِغ
که خورشید زوال پیدا میکند ،وقت نماز ظهر داخل میشود ،تا زمانی که بهاندازة خواندن
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نمازی چهاررکعتی بگذرد .زمانی که این مقدار گذشت ،وقت مشترک نماز ظهر و عصر

داخل میشود ،تا زمانی که بهاندازة خواندن چهار رکعت نماز به غروب خورشید وقت باقی
خواندن نماز عصر است).

با همین سند روایت دیگری نیز بدین مضمون از او نقل شده است:
ْ َ ُ َ َ ِّ ْ ُ َ ِّ َ َ َ
َ َ
َّ
ََ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ
ِ«إذا غ َاب ِت الش ْم ُس فقد َدخل َوقت ال َمغ ِر ِب َح َّتی ْیم ِضی ِمقدار ما یصلی المصلی ثلث
َّ
َ َ َ َ َ َ
َ
ْ َ
ََ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ
اف اللیل
اآلخ َر ِة َح َّتی ْیبقی ِمن ْان ِت َص
ات ف ِإذا َمضی ذ ِلک فقد َدخل َوقت ال َمغ ِر ِب َو ال ِعش ِاء
ِ
رکع ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ِّ
ِّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
ََْ َ َ
ُ َ
َ
َْ ُ
ات ف ِإذا َب ِقی ِمقد ُار ذ ِلک فقد خ َر َج َوقت ال َمغ ِر ِب َو َب ِقی
ِمقدار ما یصلی المصلی أربع رکع ٍ
َ
َّ
ْ ُ ْ َ
اف اللیل( ».طوسی1407 ،ق( )28/2 :زمانی که خورشید غروب
اآلخ َر ِة ِإلی ْان ِت َص
َوقت ال ِعش ِاء
ِ
ِ
ِ
میکند ،وقت مغرب داخل میشود ،تا مقداری که نمازگزار بتواند سه رکعت نماز بخواند؛
پس هنگامی که این مقدار از وقت گذشت ،وقت مشترک مغرب و عشاء داخل میشود ،تا

زمانی که بهاندازة خواندن نمازی چهاررکعتی به نیمة شب باقی بماند؛ پس در این هنگام است
که دیگر وقت مغرب به پایان رسیده و وقت عشاء تا نیمة شب باقی مانده است).
الف -سند حدیث

اشکالی که به سند این روایت مطرح میشود« ،ارسال» آن است .برخی درصدد تصحیح

واکاوی تطبیق قاعدة «من أدرک» در دوران امر بین درک یک رکعت نماز با وضو یا تمام نماز با تیمم

باشد؛ پس در این موقع وقت نماز ظهر به پایان رسیده و ادامة وقت تا غروب خورشید ،وقت

سندی روایت برآمدهاند و به دو دلیل بر اعتماد به روایت تمسک کردهاند:
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 .1عمل اصحاب :برخی وجه اعتماد به این مرسله را جبران عمل اصحاب از ضعف سند

میدانند( .انصاری1415 ،ق )36/1 :اما این وجه تمام نیست؛ چراکه عالوه بر غیرمسلمبودن

مبنای مذکور بهصورت «کبروی» (ر.ک .خمینی1422 ،ق )50/2 :از لحاظ «صغروی» عمل
مشهور اصحاب به این روایت ،ثابت نیست( .خمینی1422 ،ق)83 :

 .2روایات بنیفضال :وجه دیگری که برای اعتماد بر مرسله داود بن فرقد در برخی کلمات

مطرح شده ،وجود راویانی از خاندان بنیفضال در روایت است که امر به اخذ روایات آنها

در برخی روایات آمده است( .عاملی (شهید ثانی)1411 ،ق )239/1 :در روایتی منسوب به

امام حسن عسکری در وصف آنها آمده است« :خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا»( .ابنبابویه،

1413ق( )543/4 :آنچه روایت میکنند را بگیرید و اعتقادات آنان را واگذارید).

در جواب گفته میشود:
اوالً ،روایتی که در شأن آنها وارد شده در مقام بیان عدم مانعیت اعتقاد آنان ،از اخذ به

ن روایت اطالقگیری کرد.
روایتشان است و نمیتوان نسبت به سایر جهات ،از ای 

ثانیاً ،بر فرض اینکه از سایر جهات نیز اطالق داشته باشد ،تنها بر وثاقت خاندان بنیفضال

دوفصلنامه علمیتخصصی مصباحالفقاهه ،سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان 1399

داللت میکند و برای وثاقت «مرویعنه» آنها نمیتوان از آن استفاده کرد( .سیستانی ،بیتا:

)384/1

ثالثاً ،بر فرض که وثاقت مرویعنه بنیفضال را نیز بتوان ثابت کرد ،روایات مرسل را

تصحیح نمیکند؛ بهبیان دیگر ،نهایت چیزی که با تمسک به جملة یادشده میتوان به اثبات
رساند ،وثاقت مرویعنه بنیفضال است و روایات مرسل را نمیتوان با تمسک به این جمله

حجت دانست( .خمینی1422 ،ق)83 :
ب -داللت حدیث

مقتضای اطالق روایت ،جواز خواندن نماز ظهر قبل از رسیدن وقت اختصاصی عصر

است ،اگرچه بهمقدار کمتر از یک رکعت ،وقت باشد؛ زیرا جزئی از وقت مشترک است.

معنای وقتبودن برای نماز ظهر نیز جواز خواندن نماز ظهر در آن است؛ زیرا در غیر این
صورت وقتبودن آن برای نماز لغو خواهد بود .بعد از صدق وقتبودن نسبت به نماز ظهر،

مقدار کمتر از یک رکعت با اجماع بر عدم جواز ،تخصیص میخورد و باقی آن که شامل
درک یک رکعت قبل از زمان مختص است ،داخل در قاعده خواهد بود( .محقق داماد،
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1416ق)59/1 :

 -5-2-2مضمره حلبی
ْ
َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ
ید عن ابن ِسن ٍان عن ابن مسکان عن الحل ِبی قال :سألته عن رجل ن ِسی أن
«ال ُح َس ُین ْب ُن َس ِع
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ
َ ِّ ْ ُ َ َ َّ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ
َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َّ ْ ُ َ ُ َّ ْ َ ْ ُ ْ
َ
ْ
َ
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الولی َب ْعد ذ ِلک َعلی أث ِر َها( ».طوسی1407 ،ق( )269/2 :از ایشان درمورد مردی که نماز ظهر
را تا هنگام خواندن نماز عصر فراموش کرده پرسیدم .فرمودند :باید نمازی که خوانده است را
با هم فراموش کرده بود و هنگام غروب خورشید یادآور شد ،چه حکمی دارد؟ فرمودند :اگر

بهاندازهای وقت دارد که ترس فوتشدن یکی از آنها را ندارد ،ظهر و سپس عصر را بخواند
و اگر میترسد که یکی از آنها فوت شود ،اول عصر را بخواند و آن را به تأخیر نیندازد که
در این صورت هر دو نماز از او فوت خواهد شد؛ اما اول عصر را بخواند و بعد ظهر را قضا

میکند).

الف -سند حدیث

این روایت از لحاظ وثاقت راویان ،بدون اشکال است؛ تنها اشکال از ناحیة «اضمار» است

که آن نیز مشکلی ایجاد نمیکند؛ چراکه بهتعبیر برخی از رجالیان معاصر ،شخصی همچون
حلبی هرگز مسئلهای را از غیر امام سؤال نمیکند ،آنگاه بدون ذکر نام در کتاب حدیثی خود
وارد کند؛ بلکه حتماً از امام معصوم سؤال کرده است؛ اما اینکه اسم مبارک حضرت را نبرده،
به این دلیل است که در گذشته رسم نوشتن حدیث چنین بوده که هرگاه تعدادی حدیث

پشت سر هم از امامی سؤال میشده ،ابتدا یکمرتبه نام مبارک آن امام را مینوشتهاند و در بقیة
روایات دیگر احتیاجی به تکرار نام حضرت نبوده ،بلکه اکتفا به ضمیر میکردهاند؛ اما بعدها

واکاوی تطبیق قاعدة «من أدرک» در دوران امر بین درک یک رکعت نماز با وضو یا تمام نماز با تیمم

همان نماز ظهر به حساب آورد ،سپس عصر را دوباره بخواند .عرض کردم :اگر ظهر و عصر را

که دیگران از این کتاب یا امثال آن ،احادیث را گلچین میکردهاند تا در کتابهای خود ذکر
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کنند ،به همان شکلی که در مصدر با ضمیر آورده شده ،نقل مینمودهاند ،بدون اینکه حدیث

قبلی را که نام مبارک حضرت در آن است ،ذکر کنند تا مرجع ضمیر روشن شود.

از همین رهگذر مرجع ضمیر در روایات زیادی مجهول شده است؛ مثل روایات سماعه و

نیز روایات علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر که «سألته» دارد؛ بنابراین الزم است

که شخص مراجعهکننده ،به روش سابقان و کیفیت تألیف متأخران آشنا باشند .از این بیان

بهخوبی روشن میشود که روایاتی که بهصورت مضمره نقل شده ،مضمره نبوده ،بلکه از امام
معصوم است که در نقلوانتقال از کتابی به کتاب دیگر ،بدین صورت آمده است؛ بنابراین
اشکال سندی در این دسته از روایات ،از جمله روایت حلبی ،وجود ندارد( .شبیری زنجانی،

1419ق)5843/18 :

عالوه بر اینکه کتاب حلبی امتیاز خاصی دارد؛ زیرا اولین کتاب کامل امامیه در فقه است

که حضرت امام جعفر صادق وقتی کتاب را میبینند ،میفرمایند« :لیس لهؤالء مثله»،
(ابنداود1420 ،ق )217 :یعنی عامه چنین کتاب مبنایی ندارند؛ بنابراین معلوم است که چنین

کتاب مهمی از چنان مؤلف مهمی هرگز از شخص مجهولی مطلبی را نمیگیرد؛ پس مطمئناً
دوفصلنامه علمیتخصصی مصباحالفقاهه ،سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان 1399

روایت از امام معصوم است( .شبیری زنجانی1419 ،ق)5844/18 :

بنابراین اضمار این حدیث ضرری به اعتبار آن نمیزند و قابلاعتماد است.

ب -داللت حدیث

برخی داللت روایت مذکور را تمام میدانند؛ بدین بیان که امام در این روایت حکم

به خواندن نماز ظهر را دادهاند ،در صورتی که ترس فوت یکی از آنها نرود .ظاهر از فوت نیز
فوت تمام نماز است؛ بنابراین اگر کسی خوف فوت تمام یکی از دو نماز را داشته باشد ،باید
عصر را بخواند و اگر خوف فوت تمام یکی از دو نماز را نداشت ،باید ظهر را بخواند؛ ازاینرو
اگر کسی یک رکعت از نماز را درک کند ،آن نماز از او فوت نشده و باید به خواندن آن

مبادرت ورزد( .محقق داماد1416 ،ق)59/1 :

اما این بیان ناتمام است؛ چه اینکه ظاهر این روایت فوت تمام نماز است و اینکه امام از این

جهت درصدد بیان درک یک رکعت از نماز باشند ،بعید به نظر میرسد.

 -6-2-2تمامیت دلیلهای نقلی بر قاعدة من أدرک

تاکنون روشن شد که از میان روایات مسند که در کتب شیعه ذکر شده ،روایت أصبغ بن

نباته و موثقه عمار بن موسی میتوانند بهعنوان دلیلهای قاعدة من أدرک ،در کنار سایر ادله
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مورداستفاده قرار گیرند.

 -3-2تسالم اصحاب
دلیل دیگری که در کلمات فقها برای قاعدة من أدرک ،مطرح شده است« ،تسالم اصحاب»

است؛ بنابراین بر فرض عدم وجود روایات نیز میتوان با تمسک به تسالم اصحاب ،اعتبار این
قاعده را قائل شد .بزرگانی مثل صاحب جواهر این قاعده را موردقبول مشهور اصحاب ،بلکه

اجماعی میدانند( .نجفی ،بیتا)257/7 :

فقها در هر قرن بر قبول مقتضای قاعده ،تسالم کردهاند .قاعدة من أدرک ،از قواعد معروف
و مشهور نزد فقهای عظام است .نخستین کسی که به این قاعده تمسک کرده سی ِد مرتضی
است .شیخ طوسی مطرحکردن قاعده توسط سید مرتضی و قضابودن نماز خواندهشده را

طوسی( ،طوسی1407 ،ق )268/1 :محقق حلی( ،حلی (محقق)1408 ،ق )53/1 :عالمه در
کتب خویش (حلی (عالمه)1419 ،ق 331/1 :و 1412ق )108/4 :و دیگران پس از شیخ به

این قاعده تمسک کردهاند( .عاملی (شهید ثانی)1419 ،ق346/2 :؛ کرکی (محقق)1414 ،ق:

)30/2

در واقع این معنا موردتسالم بزرگان فقهاست؛ زیرا هریک از ایشان در مواردی به این قاعده

استناد کردهاند و حتی فقهایی که با این قاعده مخالفاند ،مخالفتشان تنها با بعضی از موارد و
مصادیق آن است.

اگر کسی تسالم را بهمعنای اجماع بداند ،میتواند با ادعای «مدرکیبودن» این اجماع ،در

این دلیل خدشه کند؛ اما میتوان در جواب گفت که تسالم اصحاب از اجماع هم باالتر است.
مطلبی که موردقبول قدمای از فقها و همچنین متأخران واقع شده است را نمیتوان با ادعای

مدرکیبودن زیر سؤال برد؛ همچنان که از بعضی کلمات بزرگان نیز استفاده میشود که
تسالم ،از شهرت و اجماع ،قویتر و پراهمیتتر است( .ر .ک .موسوی بجنوردی1401 ،ق:

)176/1

واکاوی تطبیق قاعدة «من أدرک» در دوران امر بین درک یک رکعت نماز با وضو یا تمام نماز با تیمم

توسط ایشان مطرح میکنند( .طوسی1407 ،ق )269/1 :دیگر فقهای عظام نیز مانند شیخ

 -3مفاد قاعدة من أدرک
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اجمال مفاد قاعدة من أدرک ،با توجه به مضامین دلیلهای یادشده ،این است که اگر کسی

یک رکعت از نماز را درک کند ،گویا تمامی آن را درک کرده است؛ اما در محدوده این

قاعده و کلیت آن که از روایات این قاعده استفاده شده ،اختالفنظر وجود دارد که به بیان

دیدگاههای مذکور در مفاد قاعدة من أدرک ،میپردازیم:

 -1-3اختصاص قاعده به کسی که مشغول به نماز است

قائالن به این نظریه معتقدند که قاعدة من أدرک ،تنها در مقام تصحیح نماز کسی است

که وارد نماز شده و بین نماز ،وقت نماز به پایان میرسد؛ بنابراین نمیتوان از این قاعده برای

وجوب مبادرت به نماز کسی استفاده کرد که وارد نماز نشده و میداند که اگر شروع کند،

تنها یک رکعت از نماز را در وقت درک میکند .شاهد آن نیز موثقه عمار بن موسی است که
َْ
ََْ ُ َ َ
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(طوسی )276/1 ،1390 ،این روایت در مقام بیان صورتی است که شخص ،رکعتی از نماز را
دوفصلنامه علمیتخصصی مصباحالفقاهه ،سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان 1399

قبل از طلوع خورشید درک کرده و معلوم نیست شامل کسی شود که میداند اگر نماز را

شروع کند ،فقط رکعتی از نماز را درک میکند.

بنابراین در جایی که شخص فقط بهاندازة خواندن یک رکعت از نماز فرصت دارد ،عرف

وقت نماز را نسبت به او باقی نمیداند و قاعدة من أدرک ،فقط در مقام تصحیح نماز کسی
است که شروع به نماز کرده و بعد از خواندن یک رکعت از نماز ،وقت آن به پایان میرسد؛

بنابراین دلیلی بر وجوب مبادرت به خواندن نماز در این فرض وجود ندارد( .شهیدیپور،

)225 :1398

در جواب به این نظریه گفته میشود:
اوالً ،یکی از دلیلهای قاعدة من أدرک ،تسالم اصحاب است که در کلمات برخی از

قائالن به این نظریه ،اقویبودن داللت تسالم بر اجماع مطرح شده است .از طرفی هم در کتب
اصحاب و بزرگان میبینیم که این قاعده را منحصر در مورد مذکور نکرده و برای خصوصیات

فرعی آن نیز به اطالق آن تمسک کردهاند؛ (خمینی1420 ،ق )167 :بنابراین نمیتوان انحصار
روایات قاعدة من أدرک ،در برای بیان فرض یادشده را قبول کرد.
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دوماً ،عرف خصوصیتی برای فرض مذکور نمیبیند و در برداشت از روایت ،تعمیم را

استنباط میکند .محقق حائری بعد از احتمال نظریة مذکور ،جواب تمسک به فهم عرف را با
تعبیر «اللهم اال أن یقال» ذکر میکند( .حائری1418 ،ق)18 :

امامخمینی بعد از نسبت مبنای مذکور به برخی از بزرگان ،در جواب مینویسند« :متفاهم

عرفی از این روایت ،توسعه در وقت نسبت به کسی است که یک رکعت از نماز را در وقت

درک کند؛ گویا که گفته است :ادراک رکعتی از وقت ،ادراک تمام وقت است؛ بهعبارت

دیگر ،عرف از این جمله خصوصیتی برای کسی که داخل در نماز شده نمیبیند؛ بلکه آنچه
مهم است درک بعضی از وقت است( ».خمینی1422 ،ق)292/1 :

سوماً ،لفظ ماضی در امثال این نوع جمالت بهمعنای مضارع میآید؛ بنابراین عامد و کسی

که هنوز شروع به نماز نکرده را نیز شامل میشود( .اراکی1421 ،ق)89/1 :

طبق این نظریه ،قاعدة من أدرک ،قاعدهای کلی در باب اوقات نماز است که شارع متعال

حکم داخل وقت
بهوسیلة آن ،مقداری از وقت را که خارج از محدودة وقت نماز است ،به
ِ
قرار داده است؛ اما توسعه در وقت بهصورت مطلق نیست تا اینکه جواز تأخیر اختیاری نماز را
در پی داشته باشد؛ بنابراین قاعدة مذکور مختص به کسانی که مشغول نماز بودهاند ،نخواهد

بود و میتوان از این قاعده ،وجوب مبادرت به نماز نسبت به کسی که به اندازة یک رکعت
نماز تا آخر وقت فرصت دارد را استفاده کرد .امامخمینی نیز به عدم اختصاص قاعده به کسی

که نماز را شروع کرده تصریح میکنند( .خمینی1422 ،ق)292/1 :

 -4دوران امر بین درک یک رکعت با وضو و درک تمام نماز با تیمم
در فرضی که کسی در صورت طهارت مائیه (با آب) ،درککنندة یک رکعت از نماز در

وقت باشد ،ولی در صورت تیمم ،تمام نماز را در وقت درک کند ،سه قول در کلمات فقها

مطرح شده است:

واکاوی تطبیق قاعدة «من أدرک» در دوران امر بین درک یک رکعت نماز با وضو یا تمام نماز با تیمم

 -2-3کل ّیت قاعده در باب اوقات نماز

 -1-4وجوب خواندن تمام نماز با تیمم ،در وقت
140

قائالن به این نظریه معتقدند :بهدلیل اهمیت بسزایی که وقت نسبت به سایر اجزا و شرایط

نماز دارد ،هنگام دوران بین رعایت وقت و سایر شرایط ،رعایت وقت مقدم است .عالوه بر
اینکه مفاد قاعدة من أدرک ،جواز تأخیر اختیاری نماز نیست و اگر کسی بخواهد در این مسئله

نماز با وضو را اختیار کند ،با اختیار خودش نماز را به تأخیر انداخته است.

محقق سبزواری بعد از بیان قول عالمه حلی مبنی بر عدم جواز تیمم بهدلیل شمول قاعدة

من أدرک نسبت به این مقام ،این قول را ناتمام دانسته و مینویسد« :مقتضای قاعدة من أدرک،

جواز تأخیر اختیاری تا آخر وقت نیست ،بلکه این قاعده فقط در مقام تصحیح نمازی است
که یک رکعت از آن داخل وقت و ادامهاش خارج از وقت خوانده شده است( ».سبزواری،

بیتا)107/1 :

محقق نائینی ،دلیلهای طهارت را مقید به قدرت شرعی میداند ،در حالی که دلیلهای

وقت ،مقید به قدرت نیست؛ طبق نظر ایشان دلیلهای وقت مقدم« ،تعارض» نیز مرتفع و نظریة

«تخییر» در مسئله نیز پذیرفتنی نیست( .نائینی1411 ،ق )90/2 :سید یزدی در دوران بین خواندن
تمام نماز در وقت با تیمم و درک یک رکعت از آن با وضو ،قاعدة من أدرک را شامل مقام
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نمیداند و مینویسد:

«قاعدة من أدرک ،مختص جایی است که بالفعل بیش از مقدار یک

رکعت تا آخر وقت ،فرصت نداشته باشد؛ بنابراین شامل جایی که شخص

بتواند تمام نماز را در وقت درک کند نمیشود؛ بنابراین در مسئلة محل بحث،
دوران بین مراعات وقت و مراعات طهارت مائیه مطرح میشود و اهمیت

رعایت وقت بیش از سایر شرایط است؛ چراکه رعایت وقت در تمام اجزای
نماز معتبر است؛ بنابراین اگر الزمة وضوگرفتن ،خواندن مقداری از نماز در

خارج وقت باشد ،تحصیل این نوع طهارت واجب نیست و وظیفة مکلف به

تیمم انتقال پیدا میکند»( .یزدی1409 ،ق)480/1 :

سیدمحسن حکیم نیز در تأیید کالم محقق یزدی ،ظاهر حدیث من أدرک را مربوط به

جایی میداند که وقت از او فوت شده و فقط به مقدار یک رکعت از نماز باقی مانده باشد

که حدیث ،دال بر وجوب خواندن نماز در این فرض است و بههیچوجه مجوز تأخیر اختیاری
نماز تا هنگامی که به اندازة یک رکعت تا آخر وقت مانده باشد ،نیست؛ بنابراین هیچ دلیلی
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نمیتواند دلیل وقوع تمام نماز در وقت را تخصیص زند و وظیفه نیز در این فرض ،به تیمم
منتقل خواهد شد( .حکیم1416 ،ق)359/4 :

محقق خوئی نیز تعارض بین دلیل وقت و دلیل طهارت را منتفی میداند و همانند محقق

یزدی وظیفة مکلف را خواندن تمام نماز در وقت با تیمم میداند( .خوئی1418 ،ق)158/10 :

از دیگر قائالن به این نظریه میتوان به میرزا هاشم آملی اشاره کرد( .آملی1406 ،ق)313/6 :
 -2-4وجوب نماز با وضو و درک یک رکعت از نماز در وقت

قائالن به این نظریه معتقدند که مفاد روایات قاعدة من أدرک ،توسعه در وقت است؛

بنابراین کسی که یک رکعت از نماز را با وضو در وقت درک کند ،بهمنزلة کسی است که
تمام آن را درک کرده و وظیفة اولیة شخص نیز نماز با وضو است و تا زمانی که قادر است با

وضو نماز صحیح بخواند ،نوبت به تیمم نخواهد رسید .عالمه حلی در تذکره مینویسد« :اگر
باشد ،طهارت ترابیه [تیمم] بر او جایز نیست( ».حلی (عالمه) ،بیتا )162/2 :میرزا عبدالهادی
شیرازی نیز در حاشیه عروة الوثقی این نظریه را برگزیده است( .شیرازی1422 ،ق)184/2 :

از دالیلی که در کلمات قائالن به قول اول مطرح شد ،ضعف قول دوم روشن میشود؛

چراکه برداشتی که از روایات قاعدة من أدرک ،مبنی بر ایجاد توسعه در وقت مطرح میشود،
منصرف به جایی است که خود مکلف با سوء اختیار خود ،مشکل ضیق وقت را ایجاد نکرده
باشد و حال آنکه در دوران بین وضو و تیمم ،شخص میتواند با انجام تیمم ،تمام نماز را در

وقت بخواند و محذور طهارتنداشتن با وضو نیز بهوسیلة اهمیت بیشتری که در خواندن نماز
در وقت است ،دفع میشود.
 -3-4تخییر

قائالن به این نظریه معتقدند که مورد مسئله ،تعارض بین اطالق دلیلهای وقت و اطالق

دلیلهای طهارت با آب است؛ بنابراین قواعد «باب تعارض» باید در مسئله جاری شود؛ بهعنوان
مثال اگر یکی حکمی قرآنی و دیگری حکمی روایی بود ،حکم قرآنی مقدم است و اگر هر
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کسی تمکن از استعمال طهارت با آب به همراه درک یک رکعت از نماز در وقت را داشته

دو حکم قرآنی بود ،تعارض و تساقط میکند و نوبت به برائت از شرطیت تعیینی هرکدام
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میرسد .مسئلة موردبحث نیز از همین قبیل است؛ بنابراین وظیفة مکلف تخییر در انتخاب وضو
و درک یک رکعت از نماز در وقت و یا تیمم و درک تمام نماز در وقت است.

در نظر آنان ،منشأ این بحث به «تنافی بین اوامر ضمنی» بازگشت دارد که آن نیز برخالف

نظر برخی از بزرگان در اصول ،رجوع به تعارض دارد و داخلکردن این بحثها در تزاحم

نیز بحثبرانگیز است( .صدر1417 ،ق )126/7 :در اینجا نیز اطالق دلیلهای وقت و طهارت با
آب که هر دو از اوامر ضمنی نماز است ،با هم تعارض میکنند و بعد از عدم جریان «مرجحات

باب تعارض» ،نوبت به «تساقط» و «تخییر» میرسد.

از بزرگان معاصر ،شیخ اسحاق فیاض و سیدصادق روحانی قائل به این نظریه هستند( .ر.

ک .فیاض ،بیتا321/2 :؛ روحانی1412 ،ق)76/4 :

با بیان دلیلهای قول اول ،ضعف این قول نیز روشن میشود؛ چراکه اهمیت وقت ،مقدم

بر طهارت با آب است و جایی برای تعارض باقی نمیماند؛ بنابراین نظریة اول مبنی بر وجوب

خواندن تمام نماز در وقت با تیمم ،تمام به نظر میرسد و دو قول دیگر دارای مناقشه است.
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نتیجهگیری
در جایی که مکلف مردد بین خواندن تمام نماز با تیمم در وقت و خواندن یک رکعت از

نماز با وضو در وقت باشد ،وظیفة وی انجام تمام نماز با تیمم در داخل وقت است.

برای تبیین این مهم ،ابتدا به بیان قاعدة فقهی من أدرک ،پرداخته شد که بیانگر درک تمام

نماز توسط مکلف ،در صورت درک یک رکعت از آن است .گرچه با بررسی مستندات

قاعدة فقهی مذکور ،توسعة وقت توسط این قاعده استفاده میشود ،بهصورتی که شرع مقدس
با بیان این قاعدة کلی ،باعث تسهیل در امر مکلفان شده است؛ اما قبول توسعة در وقت توسط

قاعدة مزبور ،منافاتی با وجوب خواندن تمام نماز در وقت با تیمم ندارد؛ چراکه قاعدة من

أدرک ،بیانگر توسعة حقیقی در وقت نیست و از آنجا که اهمیت بیشتر وقت در نماز ،نسبت به
طهارت با آب ،مسلم است ،باید تمام نماز در وقت درک شود و نمیتوان با عنوان توسعه در
وقت ،مصلحتی که در خواندن نماز در وقت وجود دارد را نادیده انگاشت.
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(ط  -الحدیثة) ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.
	1413 ،-------------51.ق ،مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم ،قم :مؤسسة
المعارف اإلسالمیة.
	52.عاملی (محقق ثانی) ،علی بن حسین1414 ،ق ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،چ،2
قم :مؤسسه آلالبیت.

	53.عاملی ،محمد بن علی موسوی1411 ،ق ،مدارک األحکام فی شرح عبادات شرائع
اإلسالم ،بیروت :مؤسسه آلالبیت.
	54.عاملی (شهید اول) ،محمد بن مکی ،بیتا ،ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة ،بیجا.

	1419 ،------------55.ق ،البیان ،قم :مؤسسه آلالبیت.
	56.فراهیدی ،خلیل بن احمد1410 ،ق ،کتاب العین ،تحقیق و تصحیح مهدی مخزومی و
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ابراهیم سامرائی ،چ ،2قم :هجرت.

	57.فیض کاشانی ،محمد محسن بن شاه مرتضی1429 ،ق ،معتصم الشیعة فی أحکام
الشریعة ،تهران :مدرسه عالی شهید مطهری.
	58.فیومی ،احمد بن محمد مقری ،بیتا ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی،
قم :منشورات دارالرضی.

	59.قطیفی ،آل طوق ،احمد بن صالح1422 ،ق ،رسائل آل طوق القطیفی ،بیروت:
دارالمصطفی إلحیاء التراث.

	60.کشی ،محمد بن عبدالعزیز1390 ،ق ،اختیار معرفة الرجال (رجال کشی) ،تحقیق حسن
مصطفوی ،مشهد :مؤسسة نشر دانشگاه مشهد.

	62.مجلسی (دوم) ،محمدباقر بن محمدتقی1410 ،ق ،بحار األنوار ،بیروت :مؤسسة الطبع
و النشر.

	63.محقق اردبیلی ،احمد بن محمد1403 ،ق ،مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد
األذهان ،قم :اسالمی (وابسته به جامعة مدرسین حوزه علمیه قم).
	64.محقق داماد ،سیدمحمد1416 ،ق ،کتاب الصالة ،تقریر محمد مؤمن و عبداهلل جوادی
آملی ،چ ،2قم :اسالمی (وابسته به جامعة مدرسین حوزه علمیه قم).

	65.النایینی ،محمدحسین1411 ،ق ،کتاب الصالة ،تقریر الکاظمی ،قم :اسالمی (وابسته به
جامعة مدرسین حوزه علمیه قم).

	66.نجاشی ،احمد بن علی ،ابوالحسن1407 ،ق ،رجال النجاشی  -فهرست أسماء مصنفی
الشیعة ،قم :اسالمی (وابسته به جامعة مدرسین حوزه علمیه قم).
	67.نجفی (کاشف الغطاء) ،علی بن محمد ،بیتا ،کتاب الصالة ،بیجا :مؤسسه کاشف
الغطاء.

واکاوی تطبیق قاعدة «من أدرک» در دوران امر بین درک یک رکعت نماز با وضو یا تمام نماز با تیمم

	61.کلینی ،محمد بن یعقوب1419 ،ق ،اصول کافی ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة.

	68.نجفی ،محمدحسن ،بیتا ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،چ ،7بیروت :دار
148

إحیاء التراث العربی.

	69.نوری (محدث) ،میرزا حسین1408 ،ق ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،بیروت:
مؤسسه آلالبیت.

	70.همدانی ،آقا رضا1416 ،ق ،مصباح الفقیه ،تحقیق محمدباقری ،نورعلی نوری ،محمد
میرزایی و سیدنورالدین جعفریان ،قم :مؤسسة الجعفریة إلحیاء التراث.
	71.یزدی ،سیدمحمدکاظم طباطبائی1409 ،ق ،العروة الوثقی فیما تعم به البلوی ،بیروت:
مؤسسة األعلمی للمطبوعات.

دوفصلنامه علمیتخصصی مصباحالفقاهه ،سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان 1399

