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 صالة غفیله/نوافل/صالة  اعدادموضوع:  

در کتاب الصالة و در متعال حبثمان اب توفیق پروردگار 
حمور ابب اعداد الفرائض و نوافلها بود و عرض کردمی که 

 حبثمان کتاب عروه می ابشد.
 »صاحب عروه در مسئله دوم اینطور می فرماید: 

الغفیلة، وهي ركعتان بني  استحباب األقوى: 2املسئلة 
يقرأ فیها  ولكنها لیست من الرواتب املغرب والعشاء

احلمد: "وذا النون إذ ذهب  يف الركعة األوىل بعد
الظلمات أن مغاضبا فظن أن لن نقدر علیه فنادى يف 

ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني  
 1فاستجبنا له وجنیناه من الغم وكذلك ننجي املؤمنني"

ويف الثانیة بعد احلمد: "وعنده مفاتح الغیب ال يعلمها 
إال هو ويعلم ما يف الرب والبحر وما تسقط من ورقة إال 
يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال ايبس 

يستحب أيضا بني املغرب  و 2 يف كتاب مبني"إال
وهي أيضا ركعتان، يقرأ يف  والعشاء صالة الوصیة

أوالمها بعد احلمد ثالثة عشر مرة سورة إذا زلزلت 
األرض زلزاهلا، ويف الثانیة بعد احلمد سورة التوحید 

 .3«.مخسة عشر مرة
چند مطلب در اینجا وجود دارد؛ اول اینکه مدرک و 

فلیه چیست؟ نوع فقهاء ما قائلند مناز غفیله سند مناز غ
مستحب است فقط آیت هللا خوئی فرموده که سندش 
 ضعیف است که بعدا دلیل ایشان را عرض خواهیم کرد.

 
 .87سوره انبیاء، آیه  1
 .59سوره انعام، آیه  2
 املدرسنی.، ط مجاعة 247، ص2العروة الوثقی، سید حممد کاظم یزدی، ج 3

صالة غفیله در کتاب شرایع که از کتب جامع و مهم 
فقهی ما می ابشد و شروح زایدی بر آن نوشته شده 

 وجود ندارد. 
خیلی مهم است و ما ابید اب یکی از کتاب هائی که 

آن آشنا ابشیم کتاب "الذریعة فی تصانیف الشیعة" 
جلد  25اتلیف شیخ آقا بزرگ هترانی می ابشد که در 

چاپ شده و برای مجع آوری و اتلیف آن زمحت بسیار 
 زایدی کشیده شده.

کتاب دیگری که خیلی مهم است "اعیان الشیعة" 
اتلیف سید حمسن جبل عاملی می ابشد و کتاب بعدی  
که امهیت بسیاری دارد و ما ابید اب آن آشنا ابشیم  
 کتاب "اصل الشیعة و اصوهلا" اتلیف کاشف الغطاء 
می ابشد و مهچننی سید حسن صدر نیز کتابی بنام 

ه این کتب االسالم" دارد که مه"اتسیس الشیعة لعلوم 
 بسیار مهم هستند و ما ابید اب آهنا آشنا ابشیم.

عرض کردمی حمقق در شرایع که یکی از کتب مهم فقهی 
قواعد ماست حبث صالة غفیله را ندارد ولی عالمه در 

که مفتاح الکرامة  صالة غفیله را ذکر کرده و صاحب 
را ذکر کرده صالة غفیله شرح قواعد عالمه می ابشد نیز 

 به این بیان که : 
 .  احلادی عشر: صالة الغفیلة»

و يستحّب بني املغرب و العشاء صالة رکعتني، يقرأ 
احلمد و قوله تعالی: َو َذا النُّوِن ِإْذ َذَهَب فی االولی

ُمٰغاِضبًا إلی آخر اآلية، و فی الثانیة احلمد و قوله 
آخر اآلية، مّث يرفع  تعالی: َو ِعْنَدُه َمٰفاِتُح اْلَغْیِب إلی

يديه فیقول: الّلهّم إّنی أسألک مبفاتح الغیب الّتی ال 
يعلمها إاّل أنت أن تصّلی علی حمّمٍد و آل حمّمد و أن 
تفعل بی کذا، الّلهّم أنت ولّی نعمتی و القادر علی 
طِلَبتی تعلم حاجتی فأسألک حبّق حمّمٍد و آل حمّمد 
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لی، و يسأل علیه و علیهم السالم ملّا قضیتها 
 . 4«.حاجته

خب و اما در مورد سند مناز غفیله ابید عرض کنیم که 
اوال مشی فقهاء ما بر اجنام مناز غفیله بوده و بعالوه 
اخباری را در مورد استحباب مناز غفیله ذکر کرده اند  
که مورد عمل فقهاء نیز هستند و دیگر بیش از این 
سندی نیاز نیست اما مشی آیت هللا خوئی فرق دارد 

اخبار نگاه می کند و اگر صحیح ابشد ایشان به سند 
به آن عمل می کند و اگر ضعیف ابشد عمل منی کند 
و دیگر کاری به عمل ای اعراض فقهاء و اصحاب ندارد 
ولی مبنای آیت هللا بروجردی و امام رضوان هللا علیه و 

بسیاری از فقهاء این است که عمل و و مهچننی ما 
   موثر اعراض اصحاب را در ضعف و صحت خرب 

هم مشی عملی فقهاء ما و هم  ، علی أی ِّ حالمی دانیم
 اخبار وارده دلیل بر صالة غفیله می ابشد.

اخباری را در تبیان الصالة خب و اما آقای بروجردی 
و به عنوان سند آن ذکر کرده  برای حجیت مناز غفیله 

م، ایشان اول از  که بعدا می خوانیم و بررسی می کنی
طوسی و دوم از کتاب فالح شیخ  کتاب مصباح

السائل سید بن طاوس و سوم از شیخ صدوق در من 
 در علل مسنداا نقل کرده.و    الحیضر مرسالا 

امام رضوان هللا علیه می فرمایند ابید توجه داشت که   
آخرین وقت مناز غفیله آن وقتی است که شفق غربی 
انپدید بشود و فکر نکنید که بنی مناز مغرب و عشاء 

ان غفیله خواند چراکه وقت مناز مغرب و عشاء ات می تو 
 نصف شب می ابشد.

دومنی حبثی که در مورد مناز غفیله وجود دارد کیفیت 
اجنام دادن آن می ابشد و سوم اینکه آای می شود آن را 

 
 ، ط مجاعة املدرسنی.238، ص9مفتاح الکرامة، احلسینی العاملی، ج 4

مباند برای فردا إن از انفله مغرب حساب کرد ای نه؟ که 
 شاء هللا تعالی... .

  
 العاملني و صلی هللا علی واحلمد هلل رب  

 ين و آله الطاهر  دحمم


