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 صالة غفیله/نوافل/صالة  اعدادموضوع:  

حبثمان در این بود که متام منازهای مستحبی ابید دو رکعتی خوانده  
 ركعتی  ابلنوافل  اإلتیان جيب شود و صاحب عروه نیز فرمود:» 

 القنوت مجیعها يف و يستحب . ركعة  فإهنا الوتر،  إال ركعتی
 يف يستحب  وكذا  الثانیة  الركعة  يف  األقوى  على  الشفع  حىت

توجه به رواایتی که دارمی مبنای امامیه  و این اب ، 1الوتر«  مفردة
می ابشد خالفا للعامة که اینطور قائل نیستند لذا شیخ طوسی در  

ينبغي ملن يصلي النافلة  :  267مسألة  » :  خالف می فرماید
أن يتشهد يف كل ركعتی و يسلم بعده، و ال يصلي ثالاث و ال  

  ، واحد  لك بتشهد واحد، و ال بتسلیمأربعا و ال ما زاد على ذ
و أن يتشهد يف كل ركعتی و يسلم، سواء كان لیال أو هنارا،  

 .فان خالف ذلك خالف السنة 
و قال الشافعي: األفضل أن يصلي مثىن مثىن لیال كان أو هنارا،  
فاما اجلواز فإنه يصلي اي عدد شاء أربعا أو ستا أو مثانیا أو  

تشهد  عشرا شفعا أو وترا، و إذا زاد على مثىن فاألوىل أن ي
عقیب كل ركعتی، فان مل يفعل و تشهد يف آخرهن مرة واحدة  

  ، اإلمالء و ان صلى بغري إحصاء جازيف  )الشافعی(و قال   .أجزأه
 .قال: و به قال مالك 

 .و قال أبو حنیفة: األفضل أربعا أربعا لیال كان أو هنارا
بقوله هنارا  (هستند   )از شاگردان ابوحنیفه و قال أبو يوسف و حممد

قال: و اجلائز يف النهار عددان مثىن   ،  بقول الشافعي: لیال و 
أو أربعا، فإن زاد على أربع مل يصح، و اجلائز لیال مثىن مثىن، و  

 . أربعا أربعا، و ستا ستا، و مثانیا مثانیا، فان زاد على مثان مل يصح
دلیلنا: إمجاع الفرقة و طريقة االحتیاط الن ما قلناه جممع على  

 .قالوه لیس علیه دلیل بل فیه خالف  ماجوازه، و 
و روى مالك عن انفع عن ابن عمر، ان رجال سأل رسول  

   :علیه السالم عن صالة اللیل؟ فقال صلى هللا علیه و آله هللا

 
 ، ط مجاعة املدرسنی.246، ص2العروة الوثقی، سید حممد کاظم یزدی، ج 1
 .267، مسئله 527، ص1اخلالف، شیخ طوسی، ج  2

صالة اللیل مثىن مثىن، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة  "
 ". واحدة توتر له ما قد صلى

صلى هللا    مالك ان النيبو روي عن ابن عمر من غري طريق 
 ". صالة اللیل و النهار مثىن مثىن"قال:  علیه و آله 

و ظاهر هذين اخلربين يدل على أن ما زاد على مثىن مثىن ال  
 .جيوز

يصلي   صلى هللا علیه و آله  و روت عائشة قالت: كان رسول هللا
فیما بی أن يفرغ من صالة العشاء اآلخرة اىل ان ينصدع الفجر  

 .  2« . إحدى عشرة ركعة يسلم يف كل ثنتی و يوتر بواحدة
از ابواب   15دیروز عرض کردمی در وسائل الشیعة و در ابب 

داللت    4و    1اخبار    خرب ذکر شده؛   18اعداد الفرائض و نوافلها  
می ابشد       دارند بر اینکه مناز مستحبی دو رکعت دو رکعت 

ما بنی شفع و وتر   و مهچننی داللت دارند بر اینکه می تواند
فاصله بیاندازد و کارهای معمولی خودش را اجنام بدهد، البته توجه  

 داشته ابشید که به شفع گاها وتر نیز گفته می شود. 
  14و  13و و 12و  11و  10و  9و  8و  7و  6اخبار  

داللت دارند بر اینکه شفع و وتر دو مناز خمتلف می ابشند که  
یک  نیز و مناز وتر اب یک تشهد و سالم مناز شفع دو رکعت 

می ابشد خالفا ألبوحنیفه که شفع  اب یک تشهد و سالم رکعت 
و وتر را یک مناز حساب کرده و می گوید ابید یک مناز سه  

 رکعتی به انم وتر خواند و در رکعت سوم تشهد و سالم داد. 
داللت دارند بر اینکه می توان شفع و وتر را   17و  16اخبار  
هم خواند و در اپاین رکعت سوم یک تشهد و سالم داد که   اب

این بر خالف طریق مشهوری است که از اهل بیت علیهم السالم  
    را می خوانیم ات مطلب روشن شود:رسیده، حاال این دو خرب 

﴿وعنه، عن النضر، عن حممد بن أيب محزة، عن يعقوب  :خرب اول 
عن التسلیم يف    المعلیه الس شعیب قال: سئلت أاب عبد هللا    بن

   .3﴾ .ركعيت الوتر فقال: إن شئت سلمت وإن شئت مل تسلم 
شیخ طوسی از حسنی بن سعید، از نضر از حممد که فرزندان ابو  
 محزه مثالی هستند، از یعقوب بن شعیب، خرب سندا صحیح است. 

، ابواب اعداد الفرائض و نوافلها، ابب 48، ص3وسائل الشیعة، شیخ حرعاملی، ج  3
 یة.، ط االسالم16، حدیث 15
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﴿وعنه، عن النضر، عن حممد بن أيب محزة، عن معاوية  :خرب دوم
يف ركعيت الوتر،   علیه السالم أليب عبد هللا بن عمار قال: قلت 

 . 4﴾ .فقال: إن شئت سلمت وأن شئت مل تسلم 
نیز مقداری فرق   15از این ابب  18خب و اما مضمون خرب 

، خرب این  می ابشد 17و  16ولی تقریبا مانند مهان اخبار  دارد 
﴿وعنه عن حممد بن زايد، عن كردويه اهلمداين قال:  :است

 .  5﴾ له. عن الوتر فقال: ص  علیه السالم سألت العبد الصاحل 
خب و اما این سه خرب اب اخبار دیگر و آنچه که گفتیم تعارض  
می کنند که در این صورت ابید طبق قواعد عمل کنیم و امام  

خذ مبا اشتهر بی  " حنی تعارض  صادق علیه السالم فرمودند
  لف  عن س    لفا  که بنی اصحاب خ  اصحابک و دع الشاذ النادر"  

مشهور این است که دو رکعت مناز شفع می خوانند و سالم می  
   د. دهند و بعد یک رکعت مناز وتر می خوانند و سالم می دهن

ما سه جور شهرت دارمی؛ فتوائیه، عملیه و روائیه، شهرت فتوائیه  
یست و ما ابید مدرک فتاوا را ببینیم و شیخ  به تنهائی حجت ن 

"ومن الظنون اللتی  انصاری رمحة هللا علیه در رسائل داشت که 
   .توهم حجیتها الشهرة الفتوائیه" 

شهرت روائیه مثل ما حنن فیه است که یک دسته از رواایت  
مشهور بنی اصحاب هستند و دسته دیگر شاذ و غری مشهور  

صادق علیه السالم ابید مشهور بنی   هستند که طبق فرمایش امام 
اصحاب را اخذ کنیم و شاذ اندر را رد کنیم و در اینجا نیز مشهور  
دو رکعت شفع و یک رکعت وتر هرکدام اب یک تشهد و سالم  

   د. می ابش
شهرت عملیه این است که اگر خربی ضعیف ابشد ولی اصحاب  

ی  به آن عمل کرده ابشند ضعفش جربان می شود و به حجیت م
 رسد. 

یکی از کسانی که در اینجا قول به خالف دارد مقدس اردبیلی  
می ابشد، صاحب جواهر و مفتاح الکرامه این اختالف نظر  
مقدس اردبیلی را نقل کرده اند که ابتدا کالم صاحب جواهر را  

نعم قال املقدس األردبیلي يف   :»می خوانیم که اینطور فرموده 

 
، ابواب اعداد الفرائض و نوافلها، ابب 48، ص3وسائل الشیعة، شیخ حرعاملی، ج  4

 ، ط االسالمیة.17، حدیث 15

إن الدلیل على عدم الزايدة والنقیصة غري    " احملكي عن جممعه :  
ظاهر ، وما رأيت دلیال صرحيا على ذلك ، نعم ذلك مذكور يف  
كالم األصحاب ، واحلكم به مشكل ، لعموم مشروعیة الصالة  
، وصدق التعريف املشهور على الواحدة واألربع ، وهلذا جوزوا  

د اتفاقا ، وعلى الظاهر يف  نذر الوتر وصالة األعرايب مع القی
غريمها ، وترددوا يف كوهنما فردي املنذورة املطلقة أم ال ، ولو  
كان ذلك حقا ملا كان لقوهلم هذا معىن ، ويؤيده صالة االحتیاط  
فإهنا قد تقع نداب مع الوحدة ، فیحتمل أن يكون مرادهم  

وافل  األفضل واألوىلـ  إىل أن قالـ  : أو أن مرادهم بقوهلم كل الن
أهنم مل جيدوا فیها ما هو ركعة أو أزيد من ركعتی سوى الوتر  

وهو عجیب إذ عدم الدلیل بعد    .إىل آخره " وصالة األعرايب 
التسلیم كاف يف العدم ، وعموم مشروعیة الصالة ال يثبت  

وأغرب منه االستناد  ...الی : الكیفیة من الكمیة وحنوها قطعا
...الی  رايب بعد ثبوهتما ابلدلیلإىل جواز نذر الوتر وصالة األع

 . 6« آخر کالمه الشريف.
 بقیه حبث مباند برای فردا إن شاء هللا تعالی... . 

  
 واحلمد هلل رب العاملی و صلی هللا علی

 ينو آله الطاهر  دحمم

، ابواب اعداد الفرائض و نوافلها، ابب 48، ص3وسائل الشیعة، شیخ حرعاملی، ج  5
 ، ط االسالمیة.18، حدیث 15

 جلدی. 43، ط 54، ص7جواهر الکالم، شیخ حممد حسن جنفی جواهری، ج  6


