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 /صالة غفیله/نوافلصالة اعدادموضوع: 

از برادران حمرتم درمورد کالم آیت اهلل خوئی اعلی اهلل بعضی 
ا فرمودند، مقامه که در آخر حبث دیروز مطرح کردمی مطالبی ر 

 دو رکعتی خواندن منازهای مستحبیدلیل بر البته عرض کردمی که 
از ابواب اعداد الفرائض و  51اخباری هستند که در باب 

مورد عمل فقهاء  که 3و  2خصوصا خرب د نوافلها ذکر شده ان
و اری شده نیز بر آن جو بعالوه سریه مستمره می باشند نیز ما 

در  مبنای مااگر روایات مذکور ضعفی داشته باشند طبق 
ینان به بر حصول اطم حجیت اخبار آحاد که قائلیم بنای عقالء

تلف و با توجه به اینکه در قرون و اعصار خم استصدور 
ضعفشان جربان عمل کرده اند اخبار  ما به آن اصحاب و فقهاء

می شود و ما اطمینان پیدا می کنیم که از معصوم صادر شده 
، خب این یک مبنا می باشد که اند لذا حجت می باشند

مبنای آقای بروجردی و امام رضوان اهلل علیهما و مهچننی مبنای 
یشان سلسله این نیست ا مبنای آقای خوئیما می باشد ولی 

و اگر رجال در سند مهگی موثق و سند را بررسی می کند 
عادل باشند خرب را حجت می داند و اگر کسی ضعیف باشد 
       خرب را حجت منی داند و عمل یا اعراض فقهاء را موثر
منی دانند خالصه آقای خوئی طبق این مبنای خودشان در 
 مسئله مشی کرده اند و ما نیز طبق مبنای خودمان مشی کردمی
خالصه آقای خوئی بعد از حبث های مفصل در آخر کالمش 
مهنی قول مشهور یعنی دو رکعت خواندن منازهای مستحبی را 

ری از این روش خبوانیم و از آنچه ا غپذیرفته و فرموده اگر م
با آنچه که مرتکز در اذهان در واقع طریقه ماست دست بردارمی 

تقوم اتیان بالنوافل بنابراین " عامه متشرعه است خمالفت کرده امی
سی منی تواند در از واضحات جلیه است و ک "رکعتنیرکعتنی 

از  66کالم ایشان مفصل است که به صفحه   کند،آن شک  
 و مطالعه کنید.مستند العروه مراجعه  55جلد 

ت قرب در مورد عبداهلل بن حسن که در سند رواینیز سوالی 
عبد اهلل بن  آقای خوئی فرمودند االسناد ذکر شده پرسیده اند،

مورد اعتماد نیست زیرا با امام صادق علیه السالم برخورد حسن 
یک صفحه در  در تنقیح املقالمرحوم مامقانی منفی داشت، 

ماهیتش مورد عبداهلل بن حسن حبث کرده و آخرش هم فرموده 
برای من روشن نشد، البته اینکه جد او علی بن جعفر است 

علیه السالم متاخر  جمتبی م حسنمعلوم می شود خیلی از اما
ن جعفر نقل خود علی بن جعفر از اخیه موسی ب و می باشد
که معاصر امام کاظم علیه السالم بوده، خالصه درست   می کند

روشن نیست عبداهلل بن حسن چه کسی است لذا از جهت او 
 یف می شود.سند خرب ضع

حبث در مورد اینکه منازهای مستحبی باید دو رکعتی خب 
خوانده شوند به پایان رسید و اما مطلب دیگری که صاحب 

 و يستحب» :بود این است کهعروه در ادامه کالمش بیان کرده 
 الثانیة الركعة في األقوى على الشفع حتى القنوت جمیعها في

حمشنی عروه در مورد  ،1«الوتر مفردة في يستحب وكذا
األحوط اإلتیان به برجاء »  :استحباب قنوت حواشی دارند

 .(الگلپايگاني) يأتي به فیها رجاء .(الحكیم)المطلوبیة
األحوط اإلتیان . (اإلصفهاني)األحوط اإلتیان به فیها رجاء

بقصد القربة المطلقة على  .(الحائري)بالقنوت رجاء
آقای بروجردی و امام رضوان اهلل ، 2«.(آل ياسین ).األحوط

 جا حاشیه ندارند.علیهما در این
 و را بدعت و حرام می داننددر منازهای مستحبی قنوت عامه 

لذا در این مسئله باید به  ا در این مسئله اختالف نظر دارندبا م
 اقوال عامه توجه داشته باشیم.

فی  94مسألة  » :مرتضی در انتصار در این رابطه فرمودهسید 
و مما يظن انفراد اإلمامیة به: القول  القنوت:

و الدعاء فیه بما أحب الداعي  صالة كل في القنوت بأن
مستحب، و هو قول الشافعي، ألن الطحاوي حكى 

الصلوات كلها  في كتاب االختالف أن له أن يقنت في عنه
 .عند حاجة المسلمین إلى الدعاء

                                                           

 ، ط مجاعة املدرسنی.246، ص2العروة الوثقی، سید حممد کاظم یزدی، ج 1
 ، ط مجاعة املدرسنی.246، ص2العروة الوثقی، سید حممد کاظم یزدی، ج 2



 (32ج )                                          کتاب الصالة                                                )حفظه اهلل(درس خارج فقه حضرت آيت اهلل العظمی نوری همدانی
 

                                   
                                                                                                    

2 

َو ُقوُموا " لطائفة قوله تعالىو الحجة لنا: مضافا إلى إجماع ا
 .3"ِلل ِّٰه قّٰانِِتینَ 
 .هاهنا هو القیام الطويل القنوت :فإذا قیل

الشريعة أن هذا االسم يختص  في قلنا: المعروف
، و ال يعرف من إطالقه سواه، و بعد فإنا الصالة في الدعاء

 .9«.نحمله على األمرين
 الثاني) »فرموده:ریاض در ریاض املسائل صاحب 

فريضة أو  -صالة  كل ثانیه( من) ركعة (كل في القنوت :
ونهج  والمنتهى والخالف االنتصار :في نافلة إجماعا كما

، للصحاح المستفیضة وغیرها من ، وعن المعتبرالحق للعالمة
 .5«.المعتبرة

پاورق آدرس دقیق متام کتب مذکور در کالم صاحب ریاض در 
 ذکر شده.

تالیف عالمه می باشد که  "الصدق هنج احلق و کشف"کتاب 
در مقابل عالمه قیام کرد و با عبارهتای شخصی بنام ابن روزهبان 

نامناسب به گمان خودش هنج احلق را رد کرد و بعدا عالمه 
کتاب بنام   بوده شش جلدجنف مظفر که یکی از علماء بزرگ 

عالمه نوشت و کالم عالمه را دالئل الصدق در تایید هنج احلق 
 ثابت کرد و متام ایرادات آهنا بر عالمه را رد کرد.

 ارده در این رابطه می رومی که دروایات و حاال به سراغ ر ب خ
باب  عنوان وذکر شده اند ابواب القنوت وسائل الشیعة و در 

جهرية أو  صالة كل في استحبابه باب": است که اول این
  ."اخفاتیة فريضة أو نافلة وكراهة تركه

محمد بن علي بن الحسین باسناده عن زرارة عن ﴿:اولخرب 
 .6﴾ل الصلواتالقنوت في ك :أبي جعفر علیه السالم أنه قال

تاب بسیار خوبی است و کجامع الرواة که  جلد دوم آخر در 
صدوق و  شیخ طرق متامدر زمان آقای بروجردی چاپ شده 

فیه نوشته شده  و در ماحنن ذکر شده روات بهشیخ طوسی 
  ."طریقه الی زرارة بن اعنی صحیح"

                                                           

 .232بقره، آیه سوره  3
 .512صسید مرتضی،  االنتصار، 4
 .424، ص3املسائل، سید علی طباطبائی، جریاض  5
ط ، 5، حدیث 5باب، ابواب قنوت، 291، ص4جالشیعة، شیخ حرعاملی، وسائل  6

 االسالمیة.

وباسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیه ﴿:دومخرب 
السالم أنه قال القنوت في كل ركعتین في التطوع 

 .7﴾والفريضة
شیخ صدوق طریق آخر جلد دوم جامع الرواة نوشته شده که در 

 به حممد بن مسلم نیز صحیح است.
وباسناده عن صفوان الجمال قال صلیت خلف ﴿سوم: خرب 

أبي عبد اهلل علیه السالم أياما فكان يقنت في كل صالة 
يجهر فیها وال يجهر ورواه الكلیني عن محمد بن يحیى وغیره 
عن أحمد بن محمد بن عیسى عن الحسین بن سعید عن ابن 
أبي نجران عن صفوان الجمال ورواه الشیخ باسناده عن 

 .8﴾د مثلهالحسین بن سعی
صفوان دارمی؛ صفوان بن حییی که بسیار جلیل القدر است تا دو 

و صفوان اجلمال که این هم خیلی خوب است و از ارادمتندان 
خدمت امام کاظم علیه السالم رسید و  ائمه علیهم السالم بوده،

اشکالت ضرت به او فرمود تو آدم خیلی خوبی هستی ولی ح
، را به هارون الرشید کرایه می دهییت این است که شرتها

صفوان گفت من کرایه می دهم تا با آهنا به مکه بروند، حضرت 
وقتی کرایه می دهی دوست داری شرتهایت باقی مبانند تا  فرمود 
من أحب بقائهم  "ات را بگریی؟ گفت بله، حضرت فرمود  کرایه

، خالصه صفوان رفت "کان منهم و من کان منهم فهو فی النار
متام شرتهایش را فروخت، هارون سال بعد خواست به مکه برود 

بدهد، صفوان گفت متام شرتهامی را سراغ صفوان که شرت  فرستاد
هداری و رسیدگی به گان نتم چون پری شده ام و دیگر تو فروخ

سی بن جعفر به آهنا را نداشتم، هارون گفت من می دامن که مو 
ال بسیار تو گفته و تو این کار را کرده ای، خالصه صفوان مج

 خوب بوده.
 حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی... .بقیه 

 
 والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی

 ينو آله الطاهر  دمحم
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