بسم هللا الرحمن الرحیم
تاریخ5811/15/51 :
موضوع:
پاسخ به شبهات وهابیت و دفاع از حریم امامت و والیت؛ « الجمع بين الصالتين :از ديدگاه اهل بيت عليهم
السالم (» (5
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به عسن ین و هو یر عاور و م ین اللمدلله و
الصالة علی رسول هللا و علی آله آل هللا ال سیما علی موالعا بقیة هللا و الل ن الدائم علی أعدائهم أعداء هللا الی یوم
لقاء هللا؛ ْال َلمْ ُد ل َِّلهِ َّالذِ ي َه َدا َعا ل َِه َذا وَ مَ ا ُك َّنا لِن َْهنَدِ ي َلوْ َال َأ ْن َه َدا َعا َّ
الل ُه.
دا را بر همه ع متهایش شاکر هسنیم بویژه ع مت والیت و توفیق آغاز سال  ،5811دا را قسم میدهیم
به آبروی ملمد و آل ملمد ولی هللا علیه وآله وسلم ان شاء هللا سال ما را سال فرج آقا ولی عصر ارواحنا له
الفداء قرار بدهد ما را موفق بدارد به راه ،کار و فکری که مرضی ودش و مرضی موالیمان حضرت ولی عصر
ارواحنا لنراب مقدمه الفداء است.
بلثی را قبالا در رابطه با جمع بین الصالتین آغاز کردیم و اشارهای به روایات اهلسنت داشنیم.
مبنای ما در این دو ،سه سال این هست که در هر مسئلهای که وارد میشویم اول روایات اهلبیت علیهم
السالم را می واعیم که ببینیم اهلبیت در این زمینه چه فرمایشی دارعد ،عظر فقهای شی ه را می واعیم ب د
روایات اهلسنت و آرای فقهای اهلسنت و عقد روایات و احادیث اهلسنت را می واعیم.

در رابطه با روایات ائمه علیهم السالم مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل ،در سه ،چهار وفله ده پاعزده روایت
در رابطه با جمع بین الصالتین آورده غالب روایاتش هم ولیح است ،باب اولی که ایشان باز کرده باب  85به
این شکل عنوان داده است:
«باب جواز الجمع بين الصالتين في وقت واحد جماعة و فرادى ل ذر»
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(ل ذر) آنجا که عذری هست هوا باراعی است هوا برفی است بخاطر پنج وقت آمدن به مسجد آدم با مشکل
مواجه میشود ،با پنج وقت وضو گرفنن آدم با مشکل مواجه میشود سرما بود با سخنی آب حنی برای وردن
تهیه میکردعد تا چه رسد برای وضو و غسل! یا بخواهد مسافرت برود یا کار دارد .همه این روایات را می واعیم.
مرحوم شیخ حر عاملی حدود هفت ،هشت تا روایت مبنی بر جواز بین الصالتین ظهر و عصر ،مغرب و عشاء
ل ذر از عبی گرامی ولی هللا علیه وآله و سلم و از ائمه علیهم السالم عقل میکند.
شش ،هفت تا روایت هم ایشان در باب  85جمع بین الصالتین به وورت مطلق عقل میکند ،آنجا که عذر
باشد یا عباشد قید عذر را عدارد ،چند تا روایاتی که ل ذر است بخواعیم .البنه از اول هم ایشان عظر داده چه
جماعت باشد چه فرادا حکم فرقی عمیکند.
از مرحوم کلینی عقل میکند ،ملمد ابن ی قوب عن علی ابن ملمد ،م موالا علی ابن ملمد که ب د از ملمد
ابن ی قوب کلینی میآید علی ابن ملمد ابن ّ
عالن کلینی پسر عموی کلینی واحب کافی است که ثقه هم
هست.
« عن سهل بن زياد»

روی سهل ابن زیاد ا نالف زیادی وجود دارد آقای ویی رضوان هللا ت الی علیه احادیث سهل را قبول عدارد،
ولی با توجه به روایات و اقوالی که در مذمت و مدح او آمده روایات در مدح تقویت میشود.
شیخ طوسی در فهرست میگوید ض یف در رجال میگوید ا
ثقة مرحوم مامقاعی در تنزیه المقال میگوید
کناب منأ ر شیخ طوسی در رجال ،رجال است و آ رین عظر فقیه هم حجت است.
فهرست را قبالا عوشنه قبال ا عظرش این بوده که سهل ض یف است ولی رجال را ب ا
دا عوشنه در اینجا از
عظرش برگشنه؛ پس بنابراین تض یف شیخ طوسی ارزشی عدارد ی نی از این عظر عدول کرده است و عجاشی
هم توثیق کرده است؛ پس ما مشکلی عداریم.
ب ضی از مطالبی که در مذمت او آمده م موالا شخصیتهای بزرگ شی ه الی از این طور قضیهها عبودعد،
حنی درباره شخصی مثل زراره ما میبینیم روایاتی در مذمت او آمده است.
احمد ابن ملمد ابن ابی عصر بزعطی هم از اجالی اولاب امام رضا و امام جواد سالم هللا علیهما است هم از
اولاب اجماع و هم از مشایخ الثقات است عبدهللا ابن سنان هم وثاقنش اتفاقی است برای ملمد ابن سنان
گرچه برادرش عیست ایشان منأ ر هسنند.
عبدهللا ابن س نان در زمان امام وادق سالم هللا علیه از دعیا رفنه ی نی قبل از  ،541ملمد ابن سنان زمان
امام جواد را هم درک کرده ی نی حدود  812و  811هم بوده عزدیک به پنجاه و سه چهار سال ب د از او بوده
است ،عبدهللا ابن سنان هم ثقه است روایت از عظر سند ولیح است و مشکلی عدارد.
عبدهللا ابن سنان میگوید:
«شهدت والة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول هللا (ولى هللا عليه وآله) »
یک شب باراعی در مدینه عماز مغرب را در مسجد پیغمبر حضور داشنم

«فلين كان قريبا من الشفق ثاروا وأقاموا الصالة فصلوا المغرب ،ثم أمهلوا الناس حنى ولوا رك نين»
ظاهر قضیه این است که چون در مسجد عبی ،مسجدی عبود که امام جماعنش از ائمه سالم هللا علیهم باشد
همین آقایان علقه مضغههای بنی امیه و بنی ال باس امام جماعت بودعد ،میگوید به آنجا رفنم اذان گفنند و
عماز واعدعد و به مردم مهلت دادعد حنی یک دو رک ت عماز عافله هم واعدعد.
«ثم قام المنادي في مكاعه في المسجد فأقام الصالة»
منادی بلند شد در ملراب ایسناد «فأقام الصالة» اقام ی نی برای عماز اقامه گفت عه اینکه عماز را به پا
داشت.
«فصلوا ال شاء ثم اعصرف الناس إلى منازلهم»
...مردم به منزلهایشان رفنند.
ب د میگوید دمت امام وادق آمدم -اسنشهاد ما به این قسمت روایت است:-
« فسألت أبا عبد هللا ( عليه السالم ) عن ذلك ؟ فقال  :ع م قد كان رسول هللا ( ولى هللا عليه وآله ) عمل
بهذا»

پیغمبر هم به همین شکل عمل میکردعد.
وسائل الشی ه ،ج ،54ص ،851ح4694
اینجا ما میبینیم مردم در ليلة مطيرة شب باراعی عماز مغرب و عشاء را در اول وقت ،عه در وقت دوم چون
بین آقایان اهلسنت ا نالفی است که اگر کسی بخواهد جمع بکند باید جمع در وقت دوم بکند عه در وقت اول؛

ی نی عماز مغرب را باید به تأ یر بیاعدازد تا وقت عشاء برسد در وقت عشاء هر دو را بخواعد .عماز ظهر را تأ یر
بیاعدازد تا زمان عصر برسد هر دو را در زمان منأ ر بخواعد این بر الف آن است در وقت اول والة مغرب و
عشاء واعده میشود امام وادق سالم هللا علیه هم میفرماید:
«قد كان رسول هللا ( ولى هللا عليه وآله ) عمل بهذا»
در روایت ب دی میگوید وَ ع ُ
نه من بارها عرض کردم یکی از مشکالت وسائل ت لیقاتش است ی نی روایت را
با سند کامل اول باب میآورد ب د میگوید وَ ُ
عنه یک مصیبنی است که این عن ُه به کجای سند می ورد؟
به اول سند ،راوی دوم ،راوی سوم ،راوی چهارم ی نی اگر روایت دوم چهار تا راویش با روایت اول مشنرک
باشد هر چهار تا را شیخ حر عاملی حذف میکند و به جایش وَ ُ
عنه میگذارد.
اینجا به قول حاج آقای سبلاعی یک مغز اجنهای می واهد که اعسان باال و پایین کند و عملیات ریاضی را
اعجام بدهد تا سر در بیاورد که این وَ ُ
عنه شیخ حر عاملی به کدام یک از راویهای باال می ورد!
ُ
عنه به علی ابن ملمد ابن عالّن کلینی برمیگردد البنه اگر به مصدر وسائل مراج ه کنید آنجا
اینجا وَ
یلی روشن است« ،عن الفضل ابن ملمد» فضل ابن ملمد مجهول است ما چیزی در رجال در مدح و ذمش
عداریم.
«علی یلیی ابن زکریا» این شخص هم مجهول است چیزی در مدح و ذمش عداریم« ،ولید ابن عوام»
ایشان هم مجهول است؛ تا اینجا همه مجهول بودعد.
«عن وفوان الجمال» ،وفوان الجمال مورد وثوق است و رفیق آقا امام کاظم سالم هللا علیه و مرید اهلبیت
سالم هللا علیهم اجم ین است .داسناعش مشهور است که وفوان شنرهایش را برای هارون الرشید اجاره داده
بود ،امام کاظم سالم هللا علیه به او گفت که چرا شنر به ظالم اجاره میدهی؟

گفت آقا جان من شنر میدهم به اطر اینکه ،اینها زائر به مکه و مدینه میبرعد عمیدهم که اینها شراب
بیاورعد .حضرت سوال کرد وفوان! آیا همین اعدازه در دلت آرزو میکنی که هارون الرشید به قدری عمرش زیاد
باشد که اینها به مکه بروعد و برگردعد و کرایه شنرهایت را بدهند یا عه؟
گفت بله قط اا دوست دارم ایشان زعده باشد .امام علیه السالم فرمود :به همین اعدازه که دوست داری عمر
ظالم ادامه داشنه باشد کافی است از اعوان ظلمه باشی.
وقنی که از مکه برگشنند تمام شنرهایش را فرو ت .هارون گفت که چرا فرو نی؟ گفت دیگر من پیر
شدم عمیتواعم برسم ،گفت عه! من میداعم علنش از کجاست ،امام کاظم به تو دسنور داده که بفروشی و
شنرت را به ما کرایه عدهی ،گفت هر طوری شما تصور کنی! در هر وورت ...وفوان جمّ ال به غیر از وفوان
یلیی است آدم وب و مرید اهلبیت است.
فقط اینجا ما دو تا راوی درست داریم یکی «علی ابن ملمد عالّن» است و یکی هم «وفوان جمّ ال» سه تا
س مقدمات است روایت از عظر رجالی ولیح عیست ،ولکن مؤید روایت
راوی مجهول داریم عنیجه هم تابع ا ّ
اول است.
وفوان جمال میگوید:
«ولى بنا أبو عبد هللا ( عليه السالم ) الظهر وال صر عندما زالت الشمس بأذان وإقامنين»
با یک اذان و دو اقامه
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«وقال  :إعي على حاجة فننفلوا »
من کار دارم ودتان عماز عافلهتان را بخواعید.

این هم داللت بر جواز جمع بین والتین میکند ولکن باز ل ذر است حضرت فرمود:
« إعي على حاجة»
من کار دارم شما ودتان عمازتان را بخواعید.
این را مرحوم شیخ طوسی به اسنادی از ملمد ابن ی قوب عقل میکند روايت ملمد ابن ی قوب سه تا
مجهول دارد بازهم فرقی عمیکند.
پرسش:
ی نی ود مردم عمازشان را بخواعند؟
پاسخ:
عه ،فرموده است عافله را ودتان بخواعید«فصلى الظهر وال صر بأذان وإقامنين» ،یک اذان با دو اقامه چون
این را هم آقایان میداعند آنجایی که اعسان دو عماز را یلی بینشان تأ یر عیاعدازد دیگر اذان عیاز عدارد.
بله اگر تأ یر بیاعدازد آنجا آقایان میگویند باید دوباره اذان و اقامه بگوید و ب د عمازش را بخواعد ولی اگر
اذان میگوید ،عماز می واعد و تسبیلات حضرت زهرا سالم هللا علیها را میگوید بلند میشود می واهد عماز
ب دی را بخواعد یک اذان کفایت میکند.
این «بأذان و إقامنين» ی نی یک اذان برای دو عماز گفت ی نی دو تا را به هم چسباعد .فاوله عداشت.
روایت سوم باز روایت ولیله است« :عن علی بن ابراهیم» ،علی ابن ابراهیم ثقه است در این هیچ شک و
شبههای عیست« ،عن أبیه» ،ابراهیم ابن هاشم را هم اقای ویی میگوید:
«فال ینبغی الریب فی وثاقنه»

قدمای ما حدیث ابراهیم ابن هاشم را حسن میداعسنند چون توثیق وریلی درباره ابراهیم ابن هاشم
عیامده است ،فقط مدحهایی آمده است« ،اوّ ل من عشر حدیث الکوفین بقم».
در میان روات ما از همه بیشنر ابراهیم ابن هاشم روایت دارد؛ ی نی هفت هزار و ود و اعدی روایت عقل
کرده است ،در میان رواتمان حنی زراره با آن مقام و فضیلنش رواینش به دو هزار تا عرسیده است.
این پدر و پسر حق بزرگی به گردن شی ه دارعد ،ی نی شما اگر توجه کنید کافی شاعزده هزار و ود و عود و عه
روایت دارد هفت هزار روایت آن مال این پدر و پسر است.
اگر اعس ان بخواهد چهل عفر را در وترش دعا کند به عظرم این دو بزرگوار جزء کساعی هسنند که باید از
سابقین در دعای مؤمنین باشند؛ چون اینها بودعد که این تراث را به ما مننقل کردعد.
اگر اینها تالش عمیکردعد ،زحمت عمیکشیدعد ودشان را به زحمت عمیاعدا نند این روایات به دست ما
عمیرسید .شما االن را عبینید که عقل روایات اهلبیت افنخار است ،برای ما مقام میآورد و مورد تکریم قرار
میگیریم ولی در آن زمان عقل روایت در جام ه بال تشبیه مثل مواد مخدر بود ،اگر کسی روایت عقل میکرد
منهم بود و اذینش میکردعد.
در آن فضا و در آن زمان هفت هزار روایت عقل کردن در حقیقت فوق و باالتر از جهاد است؛ در جهاد روزی
مجاهد میرود و شهید میشود ولی اینها هر روز هزاران بار شهید میشدعد! هر وقت درب اعهشان را میزدعد
به دلشان میگذشت که مأمورین حکومت آمدهاعد تا ببرعد .حدیث که عقل میکند احساس میکند که چهار تا
جاسوس هسنند که اینها را میبرعد گزارش میدهند! ی نی هر للظه از للظات عمر اینها یک جهاد بوده
است ،لذا دوسنان قدر این بزرگان را بداعند که اگر اینها عبودعد در دست ما چیزی از تراث اهلبیت عبود.

«ابن ابی عمیر» هم شخصیت برجسنه ایست هم از مشایخ الثقات است و هم از اولاب اجماع است این
مرد بزرگ هم حق زیادی به گردن شی ه دارد ایشان به

اطر عقل روایت و ارتباط با ائمه شکنجهها دید و

زعدانها رفت.
حنی ایشان را زعدان بردعد و شکنجه کردعد که اولاب ویژه امام کاظم علیه السالم را لو بدهد ولی لب
عگشود در زعدان شکنجهها ،ضربات و شالق ها را تلمل کرد ولی یک عفر از یاران امام کاظم سالم هللا علیه را
ایشان لو عداد .فقط یک مشکل یلی بزرگ و یک ضای های که در زعدگی ابن ابی عمیر ایجاد شد این بود وقنی
که او را دسنگیر کردعد واهرش که زن فقیهای بود برای اینکه این کنابهای روایی از دست عرود و حکومت
اینها را مصادره عکند و از بین عبرد کنابها را در زیر اک دفن کرد ،تا ب د از اینکه برادرش از زعدان بیرون
آمد اینها را به برادرش بدهد.
از آن طرف باران آمد و این کنابها یس شد و این کنابها از بین رفت وقنی که ابن ابی عمیر آزاد شد
دید هرچه را که عوشنه بود و زحمت کشیده بود همه اینها عابود شده است ،لذا یلی از روایات ابن ابی عمیر
مرسل است ،ولکن مرسل ابن ابی عمیر مثل مسند دیگران است.
«عن حماد عن الللبی» این هم یک قاعده کلی است عزیزان داشنه باشند ما «عن حماد عن الللبی» ،شاید
باالی چهار ود مورد داریم« ،عن حماد عن الللبی» ،حماد اینجا مشنرک بین حماد ابن عثمان و حماد ابن
عیسی است ،هردو هم از اولاب اجماع هسنند ،ولی ظاهر قضیه این است که حماد در اینجا حماد ابن عثمان
است.
چون حماد ابن عثمان است که شاگرد و مالزم حلبی بوده ،حلبیها هم دودماعی کلهم ثقات هسنند؛ ی نی کل
دودمان حلبی این ها ثقه هسنند ولی مراد از این حلبی که اسناد حماد ابن عثمان است عبیدهللا ابن علی حلبی
است.

حلبی هر کجا بیاید الوه حلبی عیست! بلکه درّ و فوالد است! همه آنها هم ثقه هسنند .همینطور واژهی
حماد مطلق هرکجا میآید منظور همین حماد ابن عثمان است؛ چون ما حماد ض یف داریم مثال حماد ابن ج فر
و حماد ابن فالن و ...آنها مد عظر عیسنند.
«عن أبي عبد هللا ( عليه السالم ) قال  :كان رسول هللا ( ولى هللا عليه وآله ) إذا كان في سفر أو عجلت به
حاجة »
آنجا که در مسافرت بود یا به اطر یک کاری عجله داشت
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«يجمع بين الظهر وال صر و بين المغرب وال شاء اآل رة»
آقای حلبی ب د از اینکه میگوید پیغمبر اکرم در سفر بین ظهر و عصر و مغرب و عشاء جمع میکردعد امام
وادق علیه السالم هم یک چیزی اضافه کرد و فرمود:
«ال بأس أن ت جل ال شاء اآل رة في السفر قبل أن يغيب الشفق»
هیچ اشکالی عدارد اعسان جلو بیندازد عشاء ب دی را ،چون به مغرب هم عشاء میگویند یک عشاء اولی ،و
دیگری عشاء آ ره ،در سفر قبل از این که این شفق از بین برود .مراد از شفق در اینجا سفیدی است که ب د از
غروب آفناب در مغرب ایجاد میشود.
شفق ،مراد شفق شمس عیست ،مراد از این شفق آن سفیدی است که در مغرب ایجاد میشود ب د از
گذشنن عزدیک یک ساعت کامال تاریک میشود و در حقیقت آ رین وقت فضیلت مغرب هم ذهاب آن سفیدی
مغرب از مغرب است.
پرسش:

میشود حمره گفت؟
پاسخ:
عه ،حمره عیست ،بیان مغربیه باید بگوییم حمره آن ابندا است آن که رفنه است ،وقنی که حمره است شاید
عمیشود حنی عماز مغرب را هم واعد .م موال میگویند حمره باید برود تا بشود عماز مغرب را واعد.
حاال فرض این است که آیا حمره از مشرق برود و یا از باالی سر ما برود؟ از باالی سر ما که این حمره رد
شد میشود عماز مغرب را

واعد ،ولی ب د از اینکه از باالی سر ما رد شد در عرض یک ،دو دقیقه کال ملو

میشود به جایش یک سفیدی میآید .حاال سفیدی هم اگر عیاید در ب ضی از روزهای تابسناعی سفیدی منمایل
به قرمزی است ،ولی مادامی که این قرمزی یا سفیدی در مغرب است وقت فضیلت عشاء و وقت واعدن عافله
مغرب است.
وقنی که سفیدی رفت عمیشود عافله مغرب را

واعد ،بر الف عشاء ،عشاء تا عیمهی شب وقت آزادش

است .هر وقنی که شما عشاء را بخواعید عافلهی عشا را هم میشود پشت سرش واعد .شما اگر ساعت 58
شب هم عماز عشاء را بخواعید عافله آن را هم ب دش میتواعید بخواعید.
ی نی تنها عافلهای است که با عمازش ادامه دارد هر وقت بخواعی عافلهاش چسپیده به ودش است و حال
آنکه برای عافلهی وبح اگر هوا یک مقدار روشن بشود مثال حدود عیم ساعت از فجر بگذرد دیگر عافله وبح را
عمیتواعیم بخواعیم.
ا
تقریبا عیم ساعت از ظهر گذشنه میشود
عافله ظهر به اعدازهای که آن سایهی شا ص به دو برابر برسد ی نی
عافله ظهر بخواعیم ،عیم ساعت و چهل دقیقه که گذشت دیگر عمیتواعیم عافله ظهر را بخواعیم همینطور عافله
عصر ولی عافله عشاء اینطوری عیست.

حضرت میفرماید که مغرب و عشاء را میشود جلو واعد روایت ولیح است و هیچ شکی در آن عیست.
اسنفادهی فقهی ما از این روایت این است که جمع بین الصالتین جایز است ولکن ل ذر .عه به وورت مطلق؛
روایت این مورد را در کافی مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عقل کرده است که واعدیم.
روایت ب دی ،رواینی است که مرحوم شیخ طوسی در امالی آورده:
«عن أبيه  ،عن ملمد بن ملمد بن مخلد»
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ملمد ابن مَ خلد مجهول است ،عثمان ابن احمد مجهول است ،حسن ابن مفرد مجهول است ،عثمان ابن عمر
مجهول است ،سفیان چه سفیان ابن عیینه باشد یا دیگر سفیان اینها از فقهای اهلسنت هسنند و مجهول
هسنند.
اینها مورد وثوق ما عیسنند «عن عمرو ابن دینار» ،عمرو ابن دینار ثقه است از اولاب امام امیر المؤمنین و
امام مجنبی علیهما السالم است «عن ابی الطفیل» ،ابی الطفیل عامر ابن واثله است آ رین ولابی پیغمبر
است قرن  518از دعیا رفنه است ،ولابی م مر آقای ابو الطفیل عامر ابن واثله است.
ب ضی از آقایان اهلسنت با اینکه همه جا میگویند «ولابه کلهم عدول» و فوق وثاقت هسنند احنیاجی به
وثاقت عدارعد ولی روایت ابو الطفیل را قبول عدارعد میگویند:
«کان من شی ة علی»!
ی نی شی ه علی بودن حنی به قدری طرعاک است ،به قدری به اعنبار روایت ضرر میزعد که حنی ولابهای
که برای اینها یلی مهم و فوق وثاقت است را هم زیر سوال میبرد!

بین آقایان اهلسنت ا نالف است ب ضیها میگویند عمیشود به این رواینش اسنناد کرد ب ضیها
میگویند این ولابی است چرا به رواینش عمل عکنیم؟ ولی از دیدگاه شی ه ،آقای ابو الطفیل مورد وثوق است
و از یاران و مداف ین امیر المؤمنین سالم هللا علیه بوده است.
ما چون سه ،چهار تا راوی داریم مجهول هسنند ،روایت از درجه اعنبار ساقط است رواینش این است «عن
م اذ ابن ج َبل» که آن هم از ولابه رسول هللا است ما زیاد در رابطه با م اذ حرف عمیزعیم ولی م موالا به
روایات م اذ عمل میکنیم.
«أن رسول هللا ( ولى هللا عليه وآله ) جمع بين الظهر وال صر والمغرب وال شاء عام تبوك»
مقید است در سفر آن هم غزوه تبوک هم احنمال وف
در آن سالی که به جنگ تبوک رفنند باز هم اینجا ّ
در میان است هم وقوع سفر است.
روایت ب دی از قرب اإلسناد عبدهللا ج فر حمیری است «عبدهللا بن ج فر حمیری» ثقه است «ملمد ابن
عیسی» گفنیم ملمد ابن عیسی هر کجا میآید ملمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی است که بنا بر تلقیق ثقه
است.
اینکه از عوادر اللکمه این را اسنثناء کردهاعد ،ما در بلث رجال گفنیم که اسنثناء در کناب عوادر اللکمه
بیارزش است« .عن عبدهللا ابن میمون ،عبدهللا ابن میمون ق ّداح ثقه است روایت از عظر اعنبار هیچ مشکلی
عدارد
« عن ج فر بن ملمد  ،عن أبيه  ( ،عليهما السالم ) أعه كان يأمر الصبيان يجم ون بين الصالتين  :األولى
وال صر  ،والمغرب وال شاء »
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حضرت به بچههای کوچک دسنور میدادعد که عماز را جمع کنند و ظهر و عصر را یکجا بخواعند مغرب و عشاء
را یکجا بخواعند.
حضرت میفرمود:
« ما داموا على وضوء قبل أن يشنغلوا»
مادامی که این بچهها وضو دارعد و وضویشان گرفنار حادثه عشده باشد؛ چون وضو عگه داشنن بچه مشکل
است دوباره بچه برود وضو بگیرد برایش سخت است اینجا هم دارد که:
« يأمر الصبيان »
بلث وبیان یک مقداری اطالق روایت را زیر سوال میبرد ،گرچه ما م نقد هسنیم که والة وبیان ولو بالغ
َ
ولیلة» و تمام احکام و فضائل و پاداش بر والة وبیان منرتب است« ،کصالة الکبار».
هم عباشند «والة
در این روایت «اللسین ابن علوان» عامی و غیر ثقه است.
آ رین روایت واحب وسائل روایت از مرحوم شهید است عبدهللا ابن سنان از امام وادق سالم هللا علیه که
میگوید:
« أن رسول هللا ( ولى هللا عليه وآله ) كان في السفر يجمع بين المغرب وال شاء والظهر وال صر»
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ب د میگوید:
«إعما يف ل ذلك إذا كان مسن جال»
آن وقنی که حضرت عجله داشت.

ب د میگوید:
«وقال علیه السالم وتفريقهما أفضل»
این جمله را داشنه باشیم « وتفريقهما أفضل» روایت هم ولیله است.
«يجمع بين المغرب وال شاء والظهر وال صر إعما يف ل ذلك إذا كان مسن جال»
قال عبدهللا ابن سنان و قال علیه السالم ی نی امام وادق:
وتفريقهما أفضل»
جدا واعدن افضل است ،این را داشنه باشید تا فناوای فقها را که می واعیم اینها در ذهنتان باشد ،البنه
روایات دسنه دوم هنوز ماعده است آنجایی که الجمع بین الصالتین لغیر عذر است هیچ عذری عه سفری ،عه
وفی ،عه وبیاعی آنها را می واعیم ب د عزیزان (کناب) جواهر و (کناب) الف شیخ طوسی را مالحظه کنند و
ببینند ،ما این دو تا کناب را مالک قرار میدهیم و رد میشویم و یلی عسبت به اقوال فقهای شی ه م طل
عمیشویم چون اجماعی است.
هم جمع بین الصالتین اشکالی عدارد و هم تفریق آن اشکالی عدارد اگر این روایت مالک ما باشد «تفریقهما
افضل» میشود روی این فنوا داد.
«النفریق بین الصالتین افضل»
به ت بیر یکی از مراجع میگفت یکی از عللی که بر ی جوانها از عماز فراری شدهاعد به اطر این است که
پنج بار باید برود وضو بگیرد و مسجد بیاید و این اوالا با این وض ی که هست به کارهای اقنصادی ضربه میزعد و
به اضافه موجب سنگی و عاراحنی افراد میشود.

والسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته

