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 /صالة غفیله/نوافلصالة اعدادموضوع: 

 اإلتیان يجب:»در مسئله اول عروه در این رابطه بود کهحبثمان 
 في و يستحب . ركعة فإنها الوتر، إال ركعتین ركعتین بالنوافل
 الثانیة الركعة في األقوى على الشفع حتى القنوت جمیعها

دیروز عرض کردمی که روایات  ،1«الوتر مفردة في يستحب وكذا
 نوافلها درائض و از ابواب اعداد الفر  51این موضوع در باب 

آهنا را دسته بندی کردمی و الشیعة ذکر شده که دیروز وسائل 
  .اندمیمقداری از آهنا را خو 

 3و  2خرب  وجود دارد، 51این باب  درخرب  51ه گفتیم ک
البته در ، دنباش یاینکه باید نوافل دو رکعتداللت داشتند بر 

نظر علم رجال عبداهلل بن حسن وجود دارد که از  2سند خرب 
نیز مرسل می باشد  3خرب ت و شده و مورد انتقاد استوثیق ن

منتهی چون این دو خرب شدیدًا مورد عمل فقهاء هستند 
دو رکعتی خواندن  در موردبته ضعفشان جربان می شود و ال

سریه مداوم متشرعه برقرار می باشد که خود این سریه نیز نوافل 
یک دلیل حمکمی بر این مطلب می باشد و مهچننی امجاعات 

رکعتی خواندن نوافل(وجود دارد تعبدی نیز بر این مطلب)دو 
 یل شرعی مطلب حمرز و مسلَّم می باشد.خالصه از نظر دل

بر ما حنن فیه داللت دارند و  3و  2عرض کردمی که خرب  تتمه:
که می گوید مناز حنیفه داشتند  ر به قول ابو خرب نظ 51حدودا 

خواند و و در قالب یک مناز سه رکعتی شفع و وتر را باید باهم 
ت می گفت نباید سالم داد و بعد به جمموع این سه رکعدر بنی 
د این است که سه خرب ، فقط مطلبی که باقی می مانمناز وتر

ذکر شده که باید محل بر تقیه کرد زیرا داللت  51در آخر باب 
تر و ستید در بنی سه رکعت شفع و دارند بر اینکه مشا خمری ه

سالم بدهید یا اینکه در آخر سه رکعت سالم بدهید در حالی  
باید در رکعت دوم شفع سالم داد امامیه  مشهور که طبق مبنای

                                                           

 ، ط مجاعة املدرسنی.242، ص2العروة الوثقی، سید حممد کاظم یزدی، ج 5

و بعد وتر را خواند پس این اخبار محل بر تقیه می شوند و 
و  62)اخبار أقول: حمل»:ر پایان فرمودهصاحب وسائل نیز د

الشیخ هذه األحاديث الثالثة على التقیة وجوز (61 و 61
فیها أن يراد بالتسلیم الصیغة المستحبة وأن يراد به ما 
يستباح بالتسلیم من الكالم وغیره ويأتي ما يدل على استثناء 
صالة االعرابي وصلوات اخر في الجمعة، وفي الصلوات 

 .2«.المندوبة
با این مطلب)دو رکعتی در جممع الفائدة والربهان ی یلمقدس اردب

که شعار و سریه و جممع علیه ما امامیه   خواندن نوافل
ینکه صالة صدق کند مشمول مودند مهر ند و ف(خمالفت کرداست

دو  مهچننی ومی شود  م الصالة"ی"أقات مطلقات و عموم
خصوصا اگر قائل شومی  هستندنیز مناز سه رکعت  رکعت و

یکی از عزیزان نوشته الفاظ عبادات برای اعم وضع شده اند، 
و  کنیم فقط مناز وتراند مناز غدیر ده رکعت است که عرض می  

استثناء شده اند و بقیه منازهای مستحبی مهه دو مناز اعرابی 
     .رکعتی هستند

این تعبریات عام دلیل بر کیفیت نیستند  مقدس اردبیلی:جواب 
مثال "أقیم الصالة"  بلکه فقط در مقام بیان اصل مطلب هستند

می باشد و دیگر به  تشریع حکم وجوب مناز در مقام فقط 
در مقابل کیفیت و حتی کمیت آن کاری ندارد پس منی توان 

)روایاتی که داللت دارند بر اینکه منازهای مستحبی باید ادلهآن 
واخر ا، در کردبه این عمومات متسک  دو رکعتی خوانده شوند(

 لفظنیز خوانده امی که در حبث مطلق و مقید جلد اول کفایه 
     کلمه معرف به الف و الم جنس فقط ماهیت را نکره یا  
اکرام متام افراد از این دال بر  ""اکرم رجال مثال ،ندمی رسا
بیان و ه مقدمات نیاز باین مطلب  بلکهنیست ماهیت 

که سه مقدمه می باشد؛ اول اینکه متکلم دارد   مقدمات اطالق
قرینه اطب امهال و امجال نباشد، دوم اینکه در مقام ختدر مقام 

م اینکه ، سو ی در مقام ختاطب قدر متیقن نباشدیعن نباشدمعنی 
نصب قرینه در خصوص یک فرد یا یک صنف نشده باشد، 
خالصه اینکه باید این مقدمات وجود داشته باشد لذا ما به 
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مقدس اردبیلی عرض می کنیم عموماتی مثل "أقیم الصالة" در 
امهال و  مت و حتی کمیت نیستند بلکه در مقاکیفیمقام بیان  

پس این حرف مقدس اردبیلی درست نیست اصل تشریع هستند 
 .و ما منی توانیم آن را قبول کنیم

این مسئله ای که از عروه خواندمی و مربوط به دو رکعتی در 
شیه روه حاخواندن منازهای مستحبی بود هیچکدام از حمشنی ع

   معلوم می شود که این حکم مورد قبول متام فقهاءندارند و 
 می باشد.

دو شرح از شروح عروه برای مطالعه حبثمان دیگر اینکه مطلب 
االعلی  سید عبدبسیار مفید هستند اول مهذب االحکام تالیف 

، البته  العروه تالیف آیت اهلل حکیمو دوم مستمسک سبزواری 
کتاب مستند العروه تالیف آیت اهلل خوئی و مصباح الفقیه 

 تالیف حاج آقا رضای مهدانی نیز بسیار خوب هستند.
در حبث ما اول سعی کرده ادله ما را کمرنگ  اهلل خوئی آیت 

 61و آن دو خرب از باب  کند، دلیل عمده ما امجاعات و سریه
مثل امجاعاتی که در تند مدرکی هسبود، ایشان فرموده امجاعات 

که چندین قرن مورد ء البئر ذکر شده بود  حبث منزوحات ما
 چونالمه این امجاعات کنار رفتند امجاع بود ولی از زمان ع

 مدرک جممعنی در دست بود و بعد از بررسی مدارک آهنا رد شد
  2 خربایشان و اما و به تبع آن امجاعاتشان هم از بنی رفت، 

که به رد می کند  به علت ضعف سند  را نیز 61 از باب 3و 
دلیلی ندارمی که  و بعد می فرمایدی شود نیز رد متبع آن سریه 

فلذا بر اساس مناز مستحبی حتما باید دو رکعتی خوانده شود 
   عملیه علم اصول وقتی دلیل اجتهادی ندارمی به سراغ اصول 

در اینجا جاری منی شود چون حالت  ب، استصحامی رومی
اگر برائت جاری کنیم باید بگوئیم تشهد و سالم سابقه ندارد، 

یست و اگر اشتغال را جاری کنیم باید در رکعت دوم واجب ن
   ایشان بعد  واجب است،بگوئیم تشهد و سالم در رکعت دوم 

ت به سراغ می فرماید ما در احکام الزامی مثل وجوب و حرم
، خالصه ایشان بعد از  اصول عملیه می رومی نه در مستحبات

رفته و کالم مشهور فقهاء مهان   کلی حبث ناچار به سراغ 
 .کعتی خوانده شوندتحبی باید دو ر پذیرفته که منازهای مس

صاحب جواهر را دیروز خواندمی، ایشان در ادامه  کالم 
کالمشان در مورد صالة اعرابی می فرماید ما دلیل قطعی ندارمی 

 بعد ایشان می فرماید ونباشد  بر اینکه صالة اعرابی مشروع
ر شده که ذک در کتب ادعیه نیز بعضی از منازهای مستحبی البته

 .هستند ولی دلیلی بر آهنا ندارمیمثال ده رکعتی 
مفاتیح اجلنان ذکر شده که هر کس این دعا را خبواند گناه در 
یده می شود، در این موارد عرض می کنیم که ساله او آمرز  15

       دیدند و بر اساس آهنا این ادعیه را  اینها روایاتی را می
طی دارند و اینطور نیست که با می نوشتند منتهی اینها شرائ

، از طرفی ما باید کل ط دعا کل گناهان آمرزیده بشودخچهار 
نیم نه یروایات و کلمات معصومنی علیهم السالم را با هم بب

چون  بنویسیم و حکم کنیماینکه یک روایت ببینیم و طبق آن 
روایت خمالف و مطلق و مقید و امثال اینها دارد و باالخره این 

رچند صاحب جواهر متام این مطالب را بیان کرده و فرموده ه
لیل دارد ولی بدانید که در کتب ادعیه اعرابی خبصوصه دصالة 

شده ستند که بر طبق روایاتی نوشته ما از این مناز های زیاد ه
ی شود و اینکه آیا درحالی که باید سند و منت آهنا بررس اند

 معارضی دارند یا ندارند.
نیز این حبث را مفصال مطرح کرده و در آقا رضای مهدانی حاج 

از پایان کالمش فرموده در عموماتی مثل "أقیم الصالة" متکلم 
بلکه فقط کلیاتی را گفته و برای در مقام بیان نبوده مهه جهت 

باید به اخبار دیگر مراجعه   دانسنت شروط و اجزاء و کیفیت
 اإلتیان يجب" ؛، بنابراین مطلب صاحب عروه که فرمودهکنیم

 خمالفی ندارد." ركعة فإنها الوتر، إال ركعتین ركعتین بالنوافل
  حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی... .بقیه 

 
 والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی

 ينو آله الطاهر  دمحم


