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 /صالة غفیله/نوافلصالة اعدادموضوع: 

که می دانید ما طبق کتاب عروه حبث می کنیم مهانطور  
زیرا حواشی و شروح زیادی بر عروه نوشته شده، 

ئض و نوافل وارد فراصاحب عروه بعد از ذکر اعداد 
 : » و اینطور فرموده شدهمواقیت حبث 

ركعتین ركعتین إال الوتر، فإنها  بالنوافل اإلتیان يجب
 .ركعة

ويستحب في جمیعها القنوت حتى الشفع على 
وكذا يستحب في مفردة  األقوى في الركعة الثانیة

 .1«الوتر
وسائل الشیعة و  است که دراین مطلب روایاتی دلیل 

از ابواب اعداد الفرائض و نوافلها ذکر  51باب  در
خرب ذکر شده که به عرضتان  51در این باب شده، 

خواهیم رساند، دو خرب از کافی نقل شده و خرب سوم 
س یکی بن ادریس در سرائر نقل شده، ابن ادری از حممد

، تاسیس کردهاز فقهاء بزرگ ماست که حوزه حله را او 
قبل از ابن ادریس کتب اربعه تالیف شده بوده که مهگی 
از جوامع روائی اخذ شده بودند و اما بعدا یک سری از 

مجع آوری   را ابن ادریساحادیث که در جوامع نبودند 
می گویند، خرب  مستدرکات السرائر"" که به آن   کرده

ست و از خرب ششم تا چهارم و پنجم از شیخ صدوق ا
 هجدهم از شیخ طوسی می باشد.

الة ی برای صآخر حبث صالة کتاب شرایع بابدر 
مهه مناز های و گفته شده که مستحبی منعقد شده 
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ر دو باید در ه دو رکعت دو رکعت هستند ومستحبی 
ما اینطور قائلیم ولی  ،رکعتی یک تشهد و سالم باشد
ئله اختالف ا در این مساهل تسنن اینطور نیستند و با م

ما در این مسئله هم اخبار دارمی و هم  ،نظر دارند
امجاعاتی ادعا شده که البته این امجاعات مدرکی هستند 

و اجتهاد جممعنی برای  د استیعنی مدرک جممعنی موجو 
بلکه  دحجیت ندار  امجاع مدرکیلذا  ما حجت نیست

تعبدی که سریه فقهاء و متشرعنی بر آن  تنها امجاعات
  .شرعا حجت می باشندجاری شده 

عبد اهلل بن جعفر في )قرب اإلسناد( عن ﴿:اولخرب 
بن جعفر، عن علي  عبد اهلل بن الحسن، عن جده

قال: سألته عن علیهما السالم أخیه موسى بن جعفر 
ن يصلي أربع ركعات الرجل يصلي النافلة أيصلح له أ

ال يسلم بینهن؟ قال: ال، إال أن يسلم بین كل 
 .2﴾.ركعتین

      ثقه  بن جعفر شیخ القمینی و وجههم وعبداهلل 
امام جمتبی  یکی از اوالد می باشد، عبد اهلل بن احلسن

و با امام خوبی ندارد ی خیلاما سابقه یه اسالم بوده عل
و به حضرت ه ارتباط منفی داشت صادق علیه السالم

خیلی توجه منی کرده و آقای خوئی نیز او را تضعیف  
ولی خب کرده لذا خرب از جهت او تضعیف شده 

خرب مورد عمل اصحاب و فقهاء می باشد لذا ضعفش 
جربان می شود، علی بن جعفر جد عبد اهلل احلسن 

 است که بسیار جلیل القدر می باشد.
محمد بن إدريس في )آخر السرائر( نقال ﴿:دومخرب 

من كتاب حريز بن عبد اهلل، عن أبي بصیر قال: قال 
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بین كل ركعتین من  أبو جعفر )ع( في حديث: وافصل
 .3﴾.نوافلك بالتسلیم

بن ادریس با حریز بن عبداهلل خیلی فاصله دارد و حممد 
حریز بن ئی فرموده این خرب مرسل می باشد، آقای خو 

   و ثقه سیار خوب و جلیل القدر عبداهلل از روات ب
بن قاسم اسدی  یحیی مطلق مهان ، أبی بصریمی باشد
که نابینا بوده و از حمدثنی بسیار بزرگ است می باشد  

 ماصادق علیهبا قر و امام و از اصحاب خاص امام 
، خرب ولو اینکه مرسل هم باشد ولی چون السالم بوده

د ضعفش جربان مورد عمل اصحاب و فقهاء می باش
 می شود و مورد اعتماد می باشد.

بودند که این ر ب مهمی دلیل 51دو خرب از باب این 
ی باشند که به عرضتان ممناز های مستحبی دو رکعتی 

 ید.رس
 52و  55و  51و  9و  1و  7و  2و اما اخبار خب 

داللت دارند بر اینکه شفع از وتر جدا  54و  53و 
    می باشد بر خالف عامه و خصوصا ابوحنیفه که 

و به یک  و وتر کال سه رکعت می باشدمی گوید شفع 
امام صادق ابو حنیفه دو سال نزد ، سالم ختم می شود

لوال "درس خوانده و خودش می گفته علیه السالم 
ولی خب بعدا که خودش سنتان هللک النعمان" 

موقعیت پیدا کرد از مسری اهل بیت علیهم السالم خارج 
امام مرحوم طربسی در احتجاج نقل می کند که شد، 

چندین بار از حجاز به عراق سفر  صادق علیه السالم 
ابوحنیفه به حمضر و در یکی از این سفرها کرده بودند 

آیا فرمود  او امام صادق علیه السالم رسید، حضرت به
   گفت به چیزی فتوا   تو فقیه اهل عراقی؟ گفت بله،
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قران  می دهی؟ گفت به قران، حضرت چندین سوال از
پرسید و بعد فرمود کسی باید به قران فتوا بدهد   از او

  که قران را بفهمد، ابوحنیفه گفت من به قیاس عمل 
میک مهم تر می کنم، حضرت فرمود بنی زنا و قتل کدا

، گفت معلوم است که قتل مهم تر است  ؟است
حضرت فرمود در زنا چهار شاهد الزم است ولی در 

، حضرت فرمود مناز مهم تر است یا قتل دو شاهد
روزه؟ گفت معلوم است مناز مهم تر است، حضرت 
فرمود زن وقتی حائض شود بعد از پاکی نیاز نیست 

قضا کند ولی باید روزه اش را قضا کند، منازش را 
خالصه حضرت سواالت زیادی پرسید تا اینکه ابوحنیفه  

مل گفت من دیگر فتوا خنواهم داد و به قیاس نیز ع
ب ریاست مانع تو خنواهم کرد ولی حضرت فرمود ح  

خواهد شد و مهنی نیز شد، علی أیِّ حال ابوحنیفه قائل 
 به یک تشهد و وتر کال سه رکعت است که عاست شف

از هستند و سالم ختم می شود ولی ما قائلیم که دو من
و شیخ طوسی نیز در خالف به این اختالف نظر بنی 

 ما عامه اشاره کرده.
 برای فردا إن شاء اهلل تعالی... .حبث مباند بقیه 

   
 والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی

 ينو آله الطاهر  دمحم


