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 /صالة غفیله/نوافلصالة اعدادموضوع: 
امام عسکری علیه السالم را تسلیت شهادت پیشاپیش 
 می کنیم. عرض 

عرض   ایال  در عناین  تخللیی ثح  کردم؛حاالبه تا 
کردم ریانات در ذکر نوافل می گونند نافله مغرب چهار 

ی ان  رکعت است که قبل از عشاء خوانده می شود 
 نک عنوان مسلَّم می باشد ی ریاناتش را خواندم.

ریاناتی دارم که در آهنا گیله شده "تنیلوا فی ساعة  ثانیا
  ؛ "ی هی مابنی العشائنی الغیلة
محمد بن علي بن الحسین قال: قال ﴿ ایل:خرب 

تنفلوا في ساعة الغفلة  رسول اهلل صلى اهلل علیه وآله،
ولو بركعتین خفیفتین، فإنهما تورثان دار الكرامة، قال 

لة وفي خبر آخر دار السالم وهي الجنة، وساعة الغف
)ان  خرب مرسل .ما بین المغرب والعشاء اآلخرة

 است(.
وفي )العلل( عن أبیه، عن سعد، عن أحمد بن أبي 
عبد اهلل البرقي، عن أبیه، عن زرعة، عن سماعة، عن 

 )خرب سندا صحیح است(عن أبیه جعفر بن محمد،
قال: قال رسول اهلل صلى اهلل علیه وآله وذكر 

  .الحديث
وفي )ثواب األعمال( عن أبیه، عن سعد، عن أحمد 
بن أبي عبد اهلل، عن أبیه، عن وهب بن وهب، عن 

 .جعفر بن محمد نحوه
وفي )المجالس( عن أحمد بن محمد بن يحیى، عن 

 أبیه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبیه مثله.

وفي )معاني األخبار( عن أبیه، عن سعد، عن أحمد 
سلیمان بن سماعة، عن عمه  بن محمد بن خالد، عن

عاصم الكوزي، عن أبي عبد اهلل، عن أبیه، عن النبي 
 صلى اهلل علیه وآله نحوه إلى قوله: والعشاء.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن 
يحیى، عن أبي جعفر، عن وهب، عن السكوني، عن 

 .1﴾جعفر بن محمد، عن أبیه، مثله
خرب با اسناد تخللیی نقل شده بود که به عرضلان ان  
 رسید.
نیز مطالبی را عرض کردم ی مناز غییله  در مورد ثالثا

 اخبار مربوط به آن را نیز خواندم.
در ریانات ذکر که  صالة یصیتمنازی دارم بنام رابعا 
محمد بن الحسن في )المصباح( ﴿:؛ خرب ایلشده

عن الصادق، عن أبیه، عن آبائه، عن رسول اهلل صلى 
اهلل علیه وآله أنه قال: أوصیكم بركعتین بین العشائین 
يقرأ في األولى الحمد وإذا زلزلت األرض ثالث عشرة 

خمس  مرة، وفي الثانیة الحمد مرة وقل هو اهلل أحد
عشرة مرة فان فعل ذلك في كل شهر كان من 
المؤمنین، فان فعل ذلك في كل سنة كان من 

من المحسنین فان فعل ذلك في كل جمعة مرة كان 
المخلصین فان فعل ذلك كل لیلة زاحمني في الجنة 

 .2﴾ولم يحص ثوابه إال اهلل تعالى
حاال در مقام تشرنع باند ببینیم آنا ان  عناین  خب 

 ؟رکدام نک امر مسلقلی دارند نا نهاربعه که ذکر کردم ه
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 2از جلد  44صیحه ی مهدانی در آقا رضاحاج 
" را به مناز غییله فی ساعة الغیلة "تنافلوا هاح الیقیمصب

 .هبرگرداند
مربوط به نافله دسله ریانت دارم؛ ایل اخباری که  چهار

مغرب هسلند، دیم اخباری که در آهنا گیله شده "تنافلوا 
یلیه برگردانده شد، دسله ة" که اننها به غفی ساعة الغیل

امر به خواندن غییله می کنند ی  ی هسلند کهاخبار سوم 
  اخباری هسلند که امر به خواندن مناز یصیت  مچهار 

می کنند، اننها در مقام تشرنع ی تعلق امر بود ی اما در 
مقام املثال نیز صور تخللیی دارد؛ ایل اننکه چهار 
رکعت مناز نافله مغرب خبواند ی بعد دی رکعت مناز غییله 

قصد ، دیم اننکه اندی بعد دی رکعت مناز یصیت خبو 
ز غیلیه ی دی رکعت دی رکعت منانافله مغرب کند ی بعد 

سوم  ،که مجعا می شود چهار رکعت  خبواندمناز یصیت 
ی بعد دی رکعت مناز نافله خبواند   اننکه دی رکعت غییله 

ه مغرب که اننطور منی شود زنرا امر به چهار رکعت نافل
 .تعلق گرفله نه به دی رکعت

حاال  طوالنی می شود د خیلیوانده شو اگر متام اننها خ
تا چه فرنضه نافله در یقت اتیان  اشکال ان  است که

اندازه ای جائز است؟ یقت ذاتا برای فرنضه می باشد 
ما باند آنا  هحاال بعدا ثح  خواهیم کرد ک نه نافله،

کم کنیم ی به فرنضه برسیم ی هرچه می توانیم از نوافل  
اشکالی ان  کار نا اننکه وافل نگریم یقت فرنضه را با ن

 .ندارد
بریجردی رمحة اهلل علیه نیز در تبیان الصالة به آقای 

  ه.نی ترتیب که عرض کردم ثح  کردمه
اعلی اهلل مقامه در ایل  حائری حاج شیخ عبدالکرم 

فرموده می تواند ایل چهار رکعت مناز نافله کلاب صالة 
اندن مناز یصیت ی غییله مرتتب ی خو مغرب را خبواند 

بر اننکه آنا اشغال یقت فرنضه با نوافل جانز  تاس
 است نا نه.

مرسلی از صدیق اعلی اهلل مقامه نقل شده که قبال خرب 
وباسناده عن جابر عن أبي ﴿:خرب ان  است ،خواندم
قال إن إبلیس إنما  علیه السالم جعفر
من حین تغیب الشمس إلى مغیب  اللیل جنود يبث

لى النهار من حین تطلع الفجر إ جنود الشفق ويبث
كان  معلیه السالمطلع الشمس وذكر أن نبي اهلل 

يقول أكثروا ذكر اهلل عز وجل في هاتین الساعتین 
فإنهما ساعتا غفلة وتعوذوا باهلل عز وجل من شر 

وعوذوا صغاركم في هاتین الساعتین  وجنوده إبلیس
 .3﴾فإنهما ساعتا غفلة

 ثح  مباند برای ریز شنبه إن شاء اهلل تعالی... .بقیه 
   

 والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
 ينو آله الطاهر  دمحم
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