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 دو رکعتی خواندن نوافل/صالة اعدادموضوع: 

"يجب االتیان ؛ اول از حبث اعداد فرائض در عروه این بود کهمسئله 
این مطلب را مورد  بالنوافل رکعتین رکعتین إال الوتر فإنها رکعة واحدة"

و » :ینطور ذکر شدهر ادامه مسئله احبث و بررسی قرار دادمی و اما د
 الثانیة الركعة في األقوى على الشفع حتى القنوت جمیعها في يستحب

در اینجا حمشنی عروه عرض کردمی  ،1«الوتر مفردة في يستحب وكذا
برجاء األحوط اإلتیان به » :دارند در مورد استحباب قنوتحواشی 
األحوط اإلتیان  (.الگلپايگاني) يأتي به فیها رجاء(. الحكیم)المطلوبیة

(. الحائري)األحوط اإلتیان بالقنوت رجاء(. اإلصفهاني)به فیها رجاء
آقای بروجردی و ، 2(.«آل ياسین ).بقصد القربة المطلقة على األحوط

به سراغ ریشه  حاال ما باید،  علما ا در اینجا حاشمه ندارندامام رضوان اهلل
 های این حواشی برومی.

مسئله از شعارهای شمعه است برخالف اهل سنت که خواندن قنوت این 
       دوم در منازهای مستحبی را بدعت و حرام قبل از رکوع در رکعت

القنوت  : 131مسألة :»اینطور فرمودهوسی در خالف می دانند، شمخ ط
مستحب في كل ركعتین في جمیع الصلوات بعد القراءة فرائضها و 
سننها قبل الركوع، فان كانت الفريضة رباعیة كان فیها قنوت واحد في 
الثانیة من األولتین، و ان كانت جمعة كان فیها قنوتان على اإلمام في 

الوتر األولى قبل الركوع، و في الثانیة بعد الركوع و هو مسنون في ركعة 
 .في جمیع السنة

و قال الشافعي: القنوت مستحب في صالة الصبح خاصة بعد الركوع، 
، و قال يجرى ذلك مجرى التشهد فان نسیه كان علیه سجدتا السهو

، و قال في سائر الصلوات: إذا نزلت نازلة قوال األول في كونه سنة
، و إذا لم تنزل كان على قولین، ذكر في االم: ان له ذلك، واحدا يجوز

و حكي عن  لی:إ ...ك و قال في اإلمالء: ان شاء قنت، و ان شاء تر
قوم: ان القنوت في الصبح مكروه و بدعة، حكي ذلك عن ابن عمر و 

و به قال أبو حنیفة و الثوري و أصحاب أبي  ابن مسعود و ابي الدرداء
 .حنیفة

 .و قال أبو حنیفة: مسنون في الوتر ال غیر طول السنة
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و قال أحمد: ان قنت في الصبح فال بأس، و قال: يقنت أمراء 
 .الجیوش

دلیلنا: إجماع الفرقة، فإنهم ال يختلفون في ذلك، و روى ذلك زرارة 
القنوت في كل صالة من الركعة الثانیة "قال:  علیه السالم عن أبي جعفر

 ."قبل الركوع
 علیه السالم و روى صفوان الجمال قال: صلیت خلف أبي عبد اهلل
 .أياما فكان يقنت في كل صالة يجهر فیها أو ال يجهر فیها

القنوت في "قال:  علیه السالم و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر
 ."ركعتین في التطوع و الفريضة كل

كل قنوت قبل "انه قال:  علیه السالم و روى أبو بصیر عن أبي عبد اهلل
الركوع إال الجمعة، فإن الركعة األولى فیها قبل الركوع و األخیرة بعد 

 ."الركوع
و روى الشافعي عن سفیان بن عیینة عن الزهري عن سعید بن المسیب 

رأسه من  صلى اهلل علیه و آله عن أبي هريرة قال: لما رفع رسول اهلل
اللهم أنج الولید بن الولید و سلمة بن "الركعة الثانیة من الصبح قال: 

هشام و ابن أبي ربیعة، و المستضعفین بمكة، و اشدد وطأتك على 
و هذا خبر  "مضر و رعل و ذكوان و اجعل علیهم سنین كسني يوسف

  .3«لی آخر کالمه الشريف. إ..صحیح ذكره البخاري في الصحیح
که کردمی در وسائل الشمعة چندین باب درباره قنوت منعقد شده،  عرض  

، در این باب اول اب اول از ابواب قنوت را خواندمیدیروز چند خرب از ب
هفتم به بعد از کلمنی نقل خرب  وشده ابتدا شش خرب از شمخ صدوق 

محمد بن يعقوب عن ﴿:، خرب هفتم از این باب اول این خرب استشده
سعید عن  محمد بن يحیى وغیره عن أحمد بن محمد عن الحسین بن

ابن أبي عمیر وصفوان بن يحیى جمیعا عن ابن بكیر عن محمد بن 
مسلم قال سألت أبا جعفر علیه السالم عن القنوت في الصلوات 

قال وسألت أبا عبد اهلل علیه السالم  ،س فقال اقنت فیهن جمیعاالخم
 .(از باب تقمه)ال لي أما ما جهرت به فال تشكبعد ذلك عن القنوت فق

 .4﴾ورواه الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید مثله
 سندا صحمح است.خرب 
وعن محمد بن إسماعیل عن الفضل ﴿:هشتم از باب اول این استخرب 

بن شاذان عن ابن أبي عمیر عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد 
السالم قال سألته عن القنوت فقال في كل صالة فريضة اهلل علیه 

 .5﴾ونافلة
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منازها یکی از در سندا صحمح است، خالصه استحباب قنوت خرب 
 مسل ات شمعه می باشد.

حاشمه  آیت اهلل حکمم درمهانطور که در اول حبث عرض شد و اما خب 
حاال باید ببمنمم دلمل ایشان چمست، این موضوع تردید کرده اند  عروه در

ا عن جماعة کم» : آیت اهلل حکمم در مست سک العروه اینطور فرموده
 -لخالف فیه إال من شیخنا البهائي التصريح به ، بل عن بعض : نفي ا

 وبعض من تبعه.  -في حواشي مفتاح الفالح 
،  نفالً  لعموم ما دل على مشروعیته في كل صالة فرضًا و

 علیه السالمة فعل الرضا خبر رجاء بن أبي الضحاك في حكاي وخصوص
إلى أن . ثمَّ يقوم فیصلي ركعتي الشفع .. " : في طريقه إلى خراسان قال

لكن شیخنا البهائي قال في " ،  الركوع  قال : ويقنت في الثانیة قبل
القنوت في الوتر إنما هو في الثالثة ، وأما األولیان "محكي حواشیه : 

 . "المسماتان بالشفع فال قنوت فیهما
القنوت في " صحیح ابن سنان عن أبي عبد اهللب ى ذلكواستدل عل

المغرب في الركعة الثانیة ، وفي الغداة والعشاء مثل ذلك ، وفي الوتر 
 .6«.. إلی آخر کالمه الشريف.. "في الركعة الثالثة

 در ود استحباب قنوت در مناز تردید کرده ر و آیت اهلل حکمم در مخالصه 
که به  "برجاء المطلوبیةاألحوط اإلتیان به " حاشمه عروه فرموده

 مست سک مراجعه و مطالعه بفرمائمد.
جلدی حدودا  49 جواهر 11از جلد  954از صفحه اهر جو صاحب 

ر منازهای واجب و مستحب باره استحباب قنوت دصفحه در  15الی  11
داشته   ، صاحب جواهر چون خملی به سمد حبرالعلوم عنایتحبث کرده

ولبعض ما ذكرنا أشار المصنف بقوله :»کالمی از ایشان نقل کرده
  : ويستحب أن يدعو فیه باألذكار المروية وقال العالمة الطباطبائي

 ء الصدور فهو بالغ و شفافی القنوت بالمأثور/والفضل 
 من قرآن  ذلکفی و لیس فوقه أدعیهة القرآن/و 

 ... إلی: 
 یلها فیه بوقل أبلجضتفأطلقوا فی کلمات الفرج/و 

 .1«حلیقد أرسل ذاک الفیه و استنادهم للنقل/والظاهر 
استحباب قنوت در منازهای با توجه به مطالبی که عرض شد بنابراین 

 واجب و مستحبی از مسل ات شمعه می باشد.
ا توفمق پروردگار متعال متام شد و حبث بعدی که اعداد الفرائض بحبث  

آغاز خواهمم کرد حبث مواقمت خواهد بود، فقط یک حدیثی در حبث 
محمد بن ﴿:سمار جالب می باشد، خرب این استد دارد که بمواقمت وجو 

علي بن الحسین في )العلل وفي عیون األخبار( باألسانید اآلتیة عن 
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الفضل بن شاذان، عن الرضا )ع( قال: إنما جعلت الصالة في هذه 
األوقات، ولم تقدم ولم تؤخر الن األوقات المشهورة المعلومة التي تعم 
أهل األرض فیعرفها الجاهل والعالم أربعة: غروب الشمس مشهور 

تجب عنده المغرب، وسقوط الشفق مشهور معلوم تجب عنده  معروف
العشاء، وطلوع الفجر مشهور معلوم تجب عنده الغداة، وزوال الشمس 
مشهور معلوم يجب عنده الظهر، ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور 
مثل هذه األوقات األربعة فجعل وقتها عند الفراغ من الصالة التي 

عز وجل أحب أن يبدأ الناس في كل عمل قبلها، وعلة أخرى أن اهلل 
أوال بطاعته وعبادته، فأمرهم أول النهار أن يبدؤا بعبادته ثم ينتشروا فیما 
أحبوا من مرمة )مؤنة( دنیاهم فأوجب صالة الغداة علیهم، فإذا كان 
نصف النهار وتركوا ما كانوا فیه من الشغل وهو وقت يضع الناس فیه 

بطعامهم و قیلولتهم فأمرهم أن يبدؤا أوال  ثیابهم ويستريحون ويشتغلون
بذكره وعبادته فأوجب علیهم الظهر، ثم يتفرغوا لما أحبوا من ذلك، 
فإذا قضوا ظهرهم وأرادوا االنتشار في العمل االخر النهار بدأوا أيضا 
بعبادته، ثم صاروا إلى ما أحبوا من ذلك، فأوجب علیهم العصر، ثم 

دنیاهم، فإذا جاء اللیل ووضعوا زينتهم  ينتشرون فیما شاؤوا من مرمة
وعادوا إلى أوطانهم ابتدؤا أوال بعبادة ربهم، ثم يتفرغون لما أحبوا من 
ذلك، فأوجب علیهم المغرب، فإذا جاء وقت النوم وفرغوا مما كانوا به 
مشتغلین أحب أن يبدؤا أوال بعبادته وطاعته ثم يصیرون إلى ما شاؤوا 

فیكون قد بدأوا في كل عمل بطاعته و عبادته، أن يصیروا إلیه من ذلك 
فأوجب علیهم العتمة، فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه ولم يغفلوا عنه ولم 
تقس قلوبهم، ولم تقل رغبتهم، ولما لم يكن للعصر وقت مشهور مثل 
تلك األوقات أوجبها بین الظهر والمغرب، ولم يوجبها بین العتمة 

وقت على الناس أخف وال أيسر  ه لیسوالغداة وبین الغداة والظهر، ألن
وال أحرى أن يعم فیه الضعیف والقوي هذه الصالة من هذا الوقت، 
وذلك أن الناس عامتهم يشتغلون في أول النهار بالتجارات والمعامالت 
والذهاب في الحوائج وإقامة األسواق، فأراد اهلل أن ال يشغلهم عن 

لق كلهم على قیام اللیل طلب معاشهم مصلحة دنیاهم ولیس يقدر الخ
وال يشعرون به وال يتنبهون )ينتبهون( لوقته لو كان واجبا وال يمكنهم 
ذلك، فخفف اهلل عنهم ولم يكلفهم ولم يجعلها في أشد األوقات 
علیهم، ولكن جعلها في أخف األوقات علیهم كما قال اهلل تعالى عز 

 .8﴾.وجل: يريد اهلل بكم الیسر وال يريد بكم العسر
 حبث مباند برای روز شنبه إن شاء اهلل تعالی... .بقمه 

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