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 /صالة غفیله/نوافلصالة اعدادموضوع: 

و و روایات وارده فقهاء اقوال  الة غفلیه مطالبی از نظرص دربارهدیروز 
  .بیان کردمیمهچننی کیفیت خواندن 

نون معنای ماهی است و مراد از ذا النون )َوَذا النُّون  ﴿:آیه شریفه در
ًبا َفَظنَّ َأْن َلْن نَ ْقد َر َعَلْیه  فَ َناَدى حضرت یونس می باشد( إ ْذ َذَهَب ُمَغاض 

که  1﴾ف ي الظُُّلَمات  َأْن ََل إ َلَه إ َلَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك إ نِّي ُكْنُت م َن الظَّال م ینَ 
سبحانک إنی کنت من " پیغمرب گفته غفیله ذکر شده منازرکعت اول در 

درحالی که پیغمربان معصوم هستند و ظلم عقال قبیح و شرعا  "الظاملنی
و از این قبیل آیات در قران دارمی حتی در مورد پیغمرب  حرام می باشد

سید  ،با ادله عقلی منافات پیدا می کندخودمان که خب این آیات 
داللت دارند بر اینکه ی که ظاهرش آیات مرتضی در کتاب "تنزیه األنبیاء"

و از آهنا کرده را مجع آوری  پیغمربان عملی خالف عصمت اجنام داده اند 
ظواهر این آیات اینطور اقتضاء می کند و از  جواب داده، خب از طرفی

، به  باید معصوم باشد و هادی مردم طرف دیگر دلیل عقلی دارمی که پیامرب
 کتاب تنزیه األنبیاء مراجعه و مطالعه بفرمائید.

و به مهنی مناسبت این نفر از پیغمربان ذکر شده  81نام انبیاء سوره در  
سوره انبیاء نام گرفته و حمور این سوره ذکر نام و راه انبیاء و چگونگی 

  آهنا و ذکر مشکالت و مصائب آهنا و نقش مردم در برابر آهنا  دعوت
الئی سوره ای است که دارای مضامنی بسیار باانبیاء می باشد، خالصه 

إ نَّ َهذ ه  ُأمَُّتُكْم أُمًَّة ﴿:و در آخر سوره نیز اینطور ذکر شدهمی باشد 
َدةً  مشا كه امىت یگانه است و   این است امت 2﴾َوأَنَا رَبُُّكْم فَاْعُبُدون   َواح 

مجعیتی  ، که مراد متام بشریت است یعنی پس مرا بپرستیدنم پروردگار مشا م
در واقع یک امت واحده که یک هدف و فطرت و راه و مقصد دارند و 

از خداوند متعال بعد سپس  و ی کندمشخص حرکت مدر این خط سری 
َولََقْد  ﴿:می فرمایدذکر این مطالب و ذکر پیامربان اهلی و مصائب آهنا 

َنا ف ي الزَّبُور  م ْن بَ ْعد  الذِّْكر  َأنَّ اْْلَْرَض يَر ثُ َها ع َباد َي الصَّال ُحو  و  3﴾نَ َكَتب ْ
ان شایسته ما به در حقیقت در زبور پس از تورات نوشتیم كه زمنی را بندگ

 ما و می باشدو آموزنده ، خالصه این سوره بسیار مهم ارث خواهند برد
 .به سادگی از آن بگذرمیمنی توانیم 

                                                           

 .18انبیاء، آیه سوره  1
 .29انبیاء، آیه سوره  2
 .801انبیاء، آیه سوره  3

ْنَدُه َمَفات ُح اْلغَْیب  ﴿:مناز غفیله ذکر شده درنیز واما آیه دیگری خب  َوع 
 إ َلَّ  َورََقة   م نْ  َتْسُقطُ  َوَما ۚ َواْلَبْحر   اْلبَ رِّ  ف ي َما َويَ ْعَلمُ  ََۚل يَ ْعَلُمَها إ َلَّ ُهَو 

َحبَّة  ف ي ظُُلَمات  اْْلَْرض  َوََل َرْطب  َوََل يَاب س  إ َلَّ ف ي ك َتاب   َوََل  يَ ْعَلُمَها
کلید غیب دست خداوند است، ،  مهم است این آیه هم بسیار ،4﴾ُمب ین  

غیب یعنی چیزی که از دیده انسان پنهان است و علم غیب ذاتا خمصوص 
از و خداوند متعال به هر کسی که خبواهد مقداری عامل است پروردگار 

ن و می دهد و البته ما هم طبق اخبار خداوند متعال در قراغیب 
 مقداریدر مورد هبشت و جهنم مثال فرمایشات معصومنی علیهم السالم 

فته ر شده و ما پذیر  ولی در قران ذکاز غیب می دانیم چون ما ندیده امی
، البته خداوند متعال مراتب خیلی باالئی از غیب را به پیامربان و ائمه امی

و مهه آهنا اخبار از غیب داشته اند مثال از طرف  علیهم السالم داده است
ه السالم به علی بن حممد مسری این توقیع رسید که شش روز امام زمان علی

و باقی منانده و بعد از خودت دیگر کسی را به عنوان بیشرت از عمر ت
 نائب خودت معنی نکن که خب مهنی فرمایش حضرت اخبار از غیب 

زیادی در مورد  مطالبنیز شرح هنج البالغه خوئی  8د و در جلمی باشد 
اخبار حضرت امری علیه السالم در مورد غیب ذکر شده و در شرح جترید 

نسبت به خلفاء دیگر نیز در باب ذکر فضائل حضرت امری علیه السالم 
و بعد از ذکر این فضائل گفته از غیب ذکر شده اخبار  وارد مهنییکی از م

 ابن ابی احلدید ذکر شدهدر اول شرح هنج البالغه با این اوصاف شده 
این برخالف عقل است و ! که احلمدهلل الذی قدم املفضول علی الفاضل

حتی بر خالف مبنای خود معتزله نیز هست، در مهنی شرح جترید ذکر 
می داد و سعد ری در جملسی اخبار از غیب شده که یک وقتی حضرت ام

خرب  این مهه از غیبکه بلند شد و گفت مشا  پدر عمر سعد بن ابی وقاص 
فرمودند می دهید به من بگوئید در سر من چند مو وجود دارد! حضرت 

که در خانه تو یک بچه ای هست که این را بدان   توام من می دامن ولی
که خب خود مهنی یک اخبار از   ی کشدزندم حسنی علیه السالم را مفر 

، علی أیِّ حال این دو آیه ای که در مناز غفیله ذکر شده بسیار غیب بود
 می باشد که ما باید به آهنا توجه داشته باشیم.مهم و پر حمتوا و ارزمشند 

 و:»صاحب عروه در مسئله ای اینطور فرمودهو اما خب 
اسقاط نوافل ، 5«على اْلقوى الوتیرة و الظهرين نوافل السفر في يسقط

هرین مسلم است و روایاتش را بعدا می خوانیم منتهی باید ببینیم دلیل ظ
 چیست.علی األقوی اسقاط مناز وتریه در سفر 

کاشف م  زده اند من مجله مرحو  بر علی األقویزیادی حواشی حمشنی 
المواضع اْلربعة مطلقا أو  في تسقط وهل" :که فرموده   الغطاء

؟ سقطت مطلقا أو تتبع الفريضة فإن أتم صالها وإن قصر تسقط َل

                                                           

 .12انعام، آیه سوره  4
 ، ط مجاعة املدرسنی.941، ص9الوثقی، سید حممد کاظم یزدی، جالعروة  5
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رضوان اهلل علیه در مورد اسقاط مناز وتریه در امام  و "وجوه أقواها اْلول
 جائا".اْلحوط إتیانها ر "سفر فرموده: 

 بر می گردد به روایاتی که درباره این موضوع وارد شده.حبث 
اهلل العظمی آقای بروجردی اعلی اهلل مقامه در تبیان الصالة فرموده آیت 

ت در سفر از مسلمات اسو عدم سقوط نافله مغرب  سقوط نافله ظهرین
می باشد که بدون اشکال و خالف و اما اختالف در نافله عشاء و وتریه 

افله یا اینکه وتریه جزء نآیا در سفر ساقط می شوند کما هو املشهور عندنا 
به عبارت دیگر حبث در این است که آیا  و ساقط منی شود عشاء نیست

در ن صورت نافله نیست که خب در ای ءو جز بر نافله است  زائدوتریه 
در نافله است که خب در اینصورت  ءساقط منی شود یا اینکه جز سفر 
 علت در حواشی عروه فتاوای خمتلفی در و به مهنی ساقط می شودسفر 

 این رابطه ذکر شده.
از ابواب صالة املسافر  11بوط به این حبث در باب و اما روایات مر خب 

جلدی ذکر شده و عنوان باب این  22وسائل  5از جلد  525صفحه 
: ان التقصیر سفرا إنما هو في الرباعیات، وتنقص من   81باب " است:

كل واحدة ركعتان فال يجوز في الصبح والمغرب وتسقط نوافل 
 ".الظهرين خاصة

محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید، عن ﴿اول: خرب  
صفوان بن يحیى، عن حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبد اهلل 

صالة في السفر ركعتان لیس قبلهما وَل علیهما السالم انهما قاَل: ال
 .6﴾بعدهما شئ. ورواه البرقي في )المحاسن( كما مر

است وشیخ این  1و حسنی بن سعید از طبقه  12طوسی از طبقه شیخ 
خرب را از کتاب او گرفته، حسنی بن سعید اهل اهواز بوده که به قم آمده 

جلد کتاب در اخبار اهل بیت علیهم  32جلیل القدر است و  و بسیار
کتاب تصنیف    32و او نیز  عنی   ثقة   السالم داشته، صفوان بن حییی ثقة  

      مناز رکعت  152می باشد و در هر شبانه روز  1کرده و از طبقه 
در هر سال سه می خوانده و در ماه رمضان سه ماه روزه می گرفته و 

و  4حذیفة بن منصور نیز از طبقه ، همرتبه زکات مالش را پرداخت می کرد
 بسیار خوب است، خرب سندا صحیح است.

اهلل بن سنان، عن أبي  عن النضر بن سويد، عن عبد ،وعنه﴿دوم: خرب 
عبد اهلل علیه السالم قال: الصالة في السفر ركعتان لیس قبلهما وَل 

 .7﴾بعدهما شئ إَل المغرب ثالث
نقل   می باشد 6طوسی از نضر بن سوید که کوفی و ثقه و از طبقه شیخ 
، عبداهلل بن سنان مانند علی بن یقطنی است، او خازن منصور و کرده

                                                           

، 86، ابواب صالة املسافر، باب 192، ص1الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  1
 ، ط اإلسالمیة.8حدیث 

، 86واب صالة املسافر، باب ، اب192، ص1الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  7
 ، ط اإلسالمیة.9حدیث 

خوب است و از از خلفای عباسی بوده و البته خیلی مهدی و هادی 
 می باشد. 1طبقه 

که ارمی  لفرائض و نوافلها دداد ااز ابواب اع 98باب دیگری نیز در اخبار 
و عنوان باب این جلدی واقع شده  90وسائل  3لد از ج 12در صفحه 

باب سقوط ركعتین من كل رباعیة في السفر وسقوط نافلة ": است
 ."ظهر والعصر خاصة فیهال

، عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید﴿:اولخرب 
صفوان بن يحیى، عن العال، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما 
السالم قال: سألته عن الصالة تطوعا في السفر، قال: َل تصل قبل 

 .8﴾الركعتین وَل بعدهما شیئا نهارا
وعنه عن صفوان بن يحیى، عن حذيفة بن منصور، عن أبي ﴿:دومخرب 

ة في السفر ركعتان جعفر وأبي عبد اهلل علیهما السالم أنهما قاَل: الصال
لیس قبلهما وَل بعدهما شئ ورواه البرقي في )المحاسن( عن محمد بن 
خالد اْلشعري، عن إبراهیم بن محمد اْلشعري، عن حذيفة بن منصور 

 .9﴾مثله
)اسناد شیخ به او وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى﴿:سومخرب 

وعلي بن ، )ثقه است(بعن الحسن بن محبو، صحیح است(
قال: سألت  )ثقه است(جمیعا، عن أبي يحیى الحناط )ثقه است(الحكم
عن صالة النافلة بالنهار في السفر فقال: يا  علیه السالمد اهلل أبا عب

 .10﴾بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة
 حبث مباند برای فردا ان شاء اهلل تعالی... .بقیه 
 

 والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
 ينو آله الطاهر  دمحم
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، باب اعداد الفرائض ونوافلها، ابواب 60، ص3الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  12
 ، ط اإلسالمیة.4، حدیث 98


