
  
  

  

  
  

  شب وقت نافلۀ

  شب نافلۀوقت 
  *محمد رحمانی
  **نفیسه زروندی

  چکیده
سـیرۀ عملـی . فراوانـی شـده اسـت تأکیـدبـر آن  :و روایات ائمـۀ معصـوم عباداتی است که در آیات یکی از نافلۀ شب
بسـیاری از کـه  یکـی از احکـاِم ایـن عبـادت،. لـی بـر آن بـوده اسـتو سلف صالح نیز اصرار بر تداوم عم :معصومان

و انتهـایش  شـب نیمهابتدای آن  ن،هایمشهور فق نظرِ از . از انجام آن محروم کرده، وقت نماز شب استمندانش را  عالقه
. انـد ، اکثریت آنان براساس نظـر مشـهور فتـوا دادهسه نفر، جز دو یا معاصر نیز یهاندر میان فق. طلوع فجر صادق است

و مؤیـدات گونـاگونی بـا ادلـه و قـرائن  ،که در مجموع هفت مـورد اسـت ،قول مشهور ضمن بررسی و نقد ادلۀ این نوشته
چـه بـه سـحر و طلـوع فجـر بعـد وقـت فضـیلت اسـت و هر  شب بـه نیمه ثابت کرده وقت نماز شب از اول شب است؛ ولی

  .ی برخوردار استاز فضیلت بیشتر  ،شود تر نزدیک

  .طلوع فجر صادق شب، نافلۀ شب، فضیلت، نیمه :کلیدواژگان

                                                           
  mzarvandi2@gmail.com  دانشیار جامعة المصطفی العالمیة *
 nafisezarvandi@gmail.com  پژوهی دکتری دین **

  ٢٠/٠٣/١٣٩۶:تاریخ دریافت
  ٠١/١٠/١٣٩۶:تأییدتاریخ 
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  مقدمه

از  ،:تعبیر ائمۀ معصوم به .دستورهای عبادی سرآمد هستند ،در میان تکالیف شرعی
ُة « نماز، میان عبادات رَّ

ُ
 «، »ینیعَ ق

ُ
یـا رد  و نیـز مـالک و معیـار پـذیرش» کلِّ تقّی  رباُن ق

؛ همـان، ٢٣٣، ص٧١ج: ق١۴٠٣مجلسی، (ن است شیعه بود همچنین، نشانۀاعمال دیگر و 

نافلـۀ شـب  ،هـااز میان اقسام و انواع نم از .)١١۶ص، ٨ج: ق١۴١٠؛ حر عاملی، ٣۴٣، ص٨٧ج
و آثـار آن  کنـد میتبـدیل  هر مکلفی را بـه طـالی نـاب وجودِی  اکسیری است که مِس 

ی بـا آن ره هزارسـاله را قـدس ربـوب گـاهبار ای کـه سـالکان  ؛ بـه گونـهاست ناشدنیانکار 
  .اند مودهپیشبه  یک

 .و اهل معرفت بهترین گواه بر این مـدعا اسـت :ۀ عملی ائمهروایات و سیر  ،آیات
تـداوم بـه نمـاز  اهل معرفت بـر اهتمـام و سخنانروایات و  ،از آیات ای شمهبه  اینجا در

  :شود آن اشاره می جایگاه و تأثیر شب و

ْد بِ یْ َوِمَن اللَّ (: فرماید خداوند متعال می ْن  یَعَس  َک ِه َناِفَلًة لَ ِل َفَتَهجَّ
َ
ـ َک ْبَعَث یَ أ بُّ  َک َر

پسندیده  که رسیدن به مقام محمود و آیه این استاین پیام  .)٧٩: اسراء( )َمَقاًما َمْحُموًدا
در توصــیف نمــاز شــب  7امیــر مؤمنــان. شــود فــراهم می نافلــۀ شــب نــزد خــدا از راه

م را بـر عـذاب ،رها نباشـندخداوند فرموده است اگر اهـل اسـتغفار در سـح«: دنفرمای می
 ،اصـلعـارف و . )١٣٧٢، ح٣٠٠، ص١ج: م١٩٩۴شـیخ صـدوق، ( 1»اهل زمین نازل مـی کـنم

بر این باور است که روایـات  1حضرت اماماستاد اخالق  ،مرحوم حاج میرزا جواد ملکی
یکـی از  .)۴١٢ص: ١٣٩۴ملکـی تبریـزی، (در فضیلت نماز شب در حد تواتر اسـت  واردشده

از شیعیان ما  ،خواند کسی که نماز شب نمی«: است 7امام صادق فرمودۀ این روایات،
واجب نیست تا تارک  6که نماز شب جز بر رسول خدا رواضح استپُ  .)همان( 2»نیست

کسـی  پس پیام روایت ایـن اسـت کـه شـیعۀ کامـل. آن از عنوان شیعه بودن خارج شود
  .شود میاست که نماز شبش ترک ن
مشـهور  .اسـت خوانـدن آن وقـِت  ،یکی از شـرایط .طی داردنماز شب احکام و شرای
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 آن طلـوع فجـر صـادق و آخرِ  شب نیمه خواندن این نماز، وقِت  اوِل  :اند ن فرمودههایفق
مشـکل  ،ویژه جوانـان هب ،رعایت این وقت برای بسیاری از افراد که رواضح استپُ  .است
د وقت نماز شب از اول شب نفقهی ثابت ک نظرِ که از  این نوشته در مقام این است .است

  .شود میفضیلت آن بیشتر  ،شود تر نزدیکچه به سحر شود و هر  شروع می

  نهایفق اقوال. ١

  :فرماید ، دربارۀ وقت نماز شب میعروه، صاحب محقق یزدی
وقت نافلة اللیل ما بین نصفه و الفجر الثانی و األفضل إتیانها فی وقت «

طباطبـائی (» أفضله القریب من الفجر السحر و هو ثلث األخیر من اللیل و
شـب و  وقت نماز شـب مـابین نیمه: )٨، مسئلۀ ۵٢۵، ص١ج: ق١۴٠٩یزدی، 

خواندن آن در هنگام سحر  است و افضْل ) طلوع فجر صادق(فجر دوم 
سوم آخر شب اسـت و افضـل از سـحر نزدیـک طلـوع  است و سحر یک

  .فجر است
 :فرماید کند و می ه استثنا میایشان در مسئلۀ بعد مواردی را از این قاعد

یجوز للمسافر و الشباب الذی یصعب علیه نافلة الیل فی وقتها تقـدیمها 
ذی عـذر کالشـیخ و خـائف البـرد و اإلحـتالم و علی النصف و کـذا کـل 

برای مسافر و جوانی که برایش سـخت اسـت : )٨همان، مسئلۀ (المریض 
شب مقـدم بـدارد  بر نیمهجایز است آن را  را در وقتش بخواند، نافلۀ شب

جـایز [و همچنـین، بـر هـر صـاحب عـذری ) شب بخوانـد زودتر از نیمه(
ترسـد یـا  ، مانند فردی که پیر است یا از سرما و محتلم شـدن مـی]است

  .بیمار است
 8مؤسسـة السـبطینچـاپ  ، که بیش از چهل حاشیۀ آنها درعروهنویسان  حاشیه
. انـد را پذیرفتـه صاحب عروه، مدعای )سیستانی الله آیتجز  به(آوری شده  جمع العالمیة

همچنین، مشـهور و حتـی تقریبـًا همـۀ فقیهـان گذشـته و معاصـر اصـِل ایـن حکـم را 
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  .شب است اند که ابتدای وقت نافلۀ شب نیمه پذیرفته

شب اسـت تـا اذان صـبح، و  وقت نافلۀ شب از نیمه«: فرماید نیز می 1حضرت امام
، مسـئلۀ ۴٢٩، ص١ج: ١٣٨٣هاشمی خمینی،  بنی( »انده شودبهتر است نزدیک اذان صبح خو 

المسائل  فقط دو نفر از دوازده مرجع تقلید معاصر، که فتوای آنها در ضمن توضیح. )٧٧٣
  :اند آوری شده، در این مسئله با ایشان مخالف جمع 1حضرت امام

شـب  نصف ،بر مشهورنافلۀ شب، بنااول وقت « :دفرمای می الله سیستانی آیت. الف
شد و تـا اذان صـبح ولی بعید نیست از اول شب با ،این گرچه احوط و بهتر است است و

  .)همان(» صبح خوانده شودبهتر آن است نزدیک اذان  وقتش ادامه دارد و

وقت نافلۀ شب بنابر احتیاط از نصف شـب اسـت تـا «: فرماید می الله مکارم آیت. ب
 .)همان(» ثلث آخر شب بخواند اذان صبح، ولی بهتر است در موقع سحر یعنی

  : فرماید می الله وحید آیتهمچنین، 

طلوع الفجر الصـادق  یل إلین أّول اللیما بیون وقتها فیکبعد أن یو ال «
ل، و األفضــل منــه یــانهــا بعــد انتصــاف اللیإّال أّن األحــوط و األفضــل إت

دور :)۵٠۶، مســئلۀ ١۴٨، ص١ج: ١٣٨۶ خــوئی،( »ریــالثلــث األخ یانهــا فــیإت
نیست وقت نافله شب میان اول شب تا طلـوع فجـر صـادق باشـد؛ ولـی 

شب اسـت و بهتـر از آن ثلـث پایـانی  احوط و بهتر، آوردن آن بعد از نیمه
  .شب است

را از  نافلـۀ شـبوقـت  ،اتفـاق مراجـع بـه یـبکـه اکثـر قر  شود میمالحظه بنابراین، 
  .دانند شب به بعد می نیمه

  ادلۀ قول مشهور. ٢
   اجماع. ١-٢

بــر قــول  )٣١٢، ص٧ج: ١٣۶٢؛ صــاحب جــواهر، ١١٣، ص۵ج: تــا حکــیم، بی(فقیهــان  برخــی از
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انـد و آن را بـه  ادعـای اجمـاع کرده ،شـب نافلـۀ شـب از نیمه وقـتمشهور، یعنـی آغـاز 
، )٢٠٨، ص١ج: ١٣٨۴( عالمـه حلـی، )۵٣٣، ص١ج: ق١۴١١( شـیخ طوسـیافرادی ماننـد 
  .اند نسبت داده )٧۶، ص٣ج: ق١۴٢٩( سید عاملیو  )٢٠٣ص: ق١۴١٧( سید مرتضی

  نقد و بررسی. ١-١-٢

  :چون، از جهاتی ناتمام باشد مسئله ادعای اجماع در این رسد نظر می به

  :وجود دارد مسئله دو قول دیگر نیز درصغروی دارد، زیرا  اشکال: نخست

 از جملـه ،ثلث آخر شب استفقط بر این باورند که وقت آن  نهایای از فق عده .الف
  ؛)١۴٩ص: ق١۴١٨( خ صدوقشی

هنگام نقل اقوال  الله خوئی آیتدانند؛ مثًال  میاز اول شب  آن رابرخی نیز وقت . ب
ایـن نوشـته بـه ایـن قـول  در ادامـۀ. )٢۶٣، ص١١ج: ق١۴٢۶(» و قیـل اولـه«: فرمایـد می

  .خواهد شدپرداخته 

کـم  تاسـت، دسـ اجمـاع قطعـًا مـدرکی گـوییماگر ن زیرا دارد؛ اشکال کبروی: دوم
نیست؛ پس حجـت نیسـت، زیـرا بـه  7کاشف از قول معصوم المدرکی است و محتمل

  .روایات است احتمال قوی، مدرک فتوای فقیهاْن 

ممکـن  ؟مقصـود مـدعیان اجمـاع چیسـت ،بر فرض تنزل از این دو اشـکال: سوم
اع اجمـ شـب نیمهپـس از  دربـارۀ جـواز خوانـدن نافلـۀ شـب باشـد کـهمقصود این است 

ابتـدای وقـت (بـه مـدعای آنهـا  ،مچند امری است قطعی و مسـلّ مطلب هر  هست؛ این
. نـداردربطـی  )اسـت و پـیش از آن خوانـدن آن جـایز نیسـت شـب نیمهاول  نافلۀ شب،

شـب  نیمهاول  همـان بـر اینکـه اول وقـت :همچنین، ممکن است مقصود چنین باشد
اجمـاع قـائم  ،)شـب اسـت خواندن نافله پیش از نیمههم جایز نبودِن آن  و الزمۀ(است 

این مطلب هم ناتمام اسـت، زیـرا کسـی از مـدعیاِن اجمـاع چنـین ادعـایی . شده است
  .اند نکرده
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بعضی از کسانی که ادعای اجماع به آنها نسبت داده شـده، متعـرض وقـت : چهارم
مـثًال : شـب اسـت اند؛ چه برسد به ادعای اجماع بر اینکه وقت آن نیمه نافلۀ شب نشده

، در کتاب خود، بحث نافلۀ شب را مطرح کرده است، ولی بحثی از وقت رکصاحب مدا
ــه ــاورده اســت  ب ــان نی ــاملی، : ک.ر(می ــین، )٣١-١٧، ص٣ج: ق١۴٢٩ع ــه؛ همچن ، در عالم

شب آغاز  ، اساسًا دربارۀ وقت نافلۀ شب سخنی نگفته تا بر اینکه وقت آن از نیمهمنتهی
  .)١٩، ص١٩ج :١٣٨۴عالمه حلی، (ادعای اجماع کند  شود، می

  روایات. ٢-٢

  :است روایات ترین دلیل بر این مدعا دومین و مهم

  نخست. ١-٢-٢

، ۴ج: ق١۴١٠حـر عـاملی، ( 3»است شب نیمهوقت نماز شب بین « :اند فرموده 7امام باقر

  .)٢، ح٢۴٨ص

سـند اشـکال  ازنظـرِ  صـراحت دارد، ولـی مدعای مشهور درداللت  نظرِ این روایت از 
  .استمرسله  دارد، چون

  دوم. ٢-٢-٢

شـب  نیمهرا بعـد از  نافلۀ شـباند  مقید بوده :نمعصوما ،ای از روایات طایفهداللِت  به
  :توان اشاره کرد می 4اذینة ابنبرای نمونه به صحیحۀ . بخوانند

زوال  بعد ازرا  روزانههای همیشه نماز  7علی« :دنفرمای می 7امام باقر
شـب  نیمهو پـس از  نمـاز عشـا نافلۀ شب را بعد از خوانـدنشمس و نماز 

 .)۵، ح٢٣٠، ص۴ج: ق١۴١٠حر عاملی، (» ندخواند می

نمـاز  7نمونه گزارش نشده که آن حضرت حتی یک :استشاهد بر این مدعا این 
لـو «شب بخوانند و چون این مسئله میان مردم فراگیـر بـوده اسـت،  شب را قبل از نیمه
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  .، گزارش شده بودخواندند شب می یمهنرا قبل از  نافلۀ شب :اگر ائمه؛ »کان، َلبان

  :توان گفت در پاسخ به این مدعا می

دسـت مـا اعـم  نشـدن و نرسـیدن بـه گـزارش :وارد استدر صغرا این ِاشکال  .الف
ولـی  بسا مورد یا مواردی وجـود داشـته یرا چهز  اند؛ کردهاست از اینکه آنان چنین کاری ن

  .ه استشد و در طول تاریخ ضایعدست ما نرسیده  هب

ــر فــرض تنــزل از اشــکال  .ب ــودهب ــان مقیــد ب ــد  نخســت، آن   کــه فــرد افضــل راان
  ســحر و نزدیــکبــرای خوانــدن نمــاز شــب،  تگمــان، بهتــرین وقــ انجــام دهنــد و بی

  شاهد بر این مطلب این است که در هیچ منبعی گـزارش نشـده یکـی .است طلوع فجر
  وب خورشــیدر را قبــل از غــر نمــاز ظهــ ،6، حتــی رســول خــدا:از معصــومان

قبـل از  :نخوانـدن ائمـه پـس نمـاز شـْب  .جـایز اسـتاین عمـل  که د؛ درحالینبخوان
نباشد؛ بـه عبـارت دیگـر، دلیـل  شب نیمهوقت آن پیش از که  شود میدلیل ن شب، نیمه

  .اعم از مدعا است

  سوم. ٣-٢-٢

جـوان و  مـثًال بیمـار، مسـافر،(داللت دارند که برای معذوران  ای از روایات بر این طایفه
هـای کوتـاه تابسـتان جـایز اسـت نمـاز شـب قبـل از  و در شـب) خائف از محتلم شـدن

شـب نباشـد و پـیش از آن هـم  اگر ابتدای وقـت نمـاز شـب نیمه. شب خوانده شود نیمه
ایـن روایـات متعددنـد، ماننـد . خواندن نمـاز جـایز باشـد، صـدور ایـن روایـات لغـو اسـت

 6سـالم بـن یعقوبو صحیحۀ  )١، ح٢۴٩، ص۴ج :ق١۴١٠حر عاملی،( 5لیث مرادیصحیحۀ 
  .)١٠، ح٢۵٢ص: همان(

  :توان گفت در پاسخ به این مدعا می

شب است،  شود که وقت نماز شب در موارد ذکرشده پیش از نیمه اگر گفته می .الف
شــب مرجــوح و مکــروه اســت و بعــد از  بــدان معناســت کــه خوانــدن نافلــه قبــل از نیمه
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تخصـیص ایـن افـراد نیـز بـا درنظـر گـرفتن همـین . سـتشب مرجوح و مکـروه نی نیمه
بنابراین، ثمرۀ فقهی این تخصیص این . مرجوحیت و کراهت است، نه اینکه جایز نباشد

شب برای همه مکروه و مرجوح است، مگر بـرای  است که تقدیم نماز شب پیش از نیمه
  .معذوران؛ پس تخصیص لغو نخواهد بود

گرفتن این است که وقت فضیلت بـرای همـۀ  توان گفت تخصیص با درنظر می .ب
هـا کـه تخصـیص  شب و نزدیک سحر است؛ مگـر بـرای ایـن گـروه مکلفان بعد از نیمه

  .نتیجۀ این مطلب، توسعه در وقت فضیلت است. اند خورده

ممکن است گفته شود صحیحۀ نخست از باب توسـعه در وقـت بـر جـواز تقـدیم  .ج
نعـم مـا رأیـت و نعـم مـا »  ت؛ زیـرا ظـاهر عبـارتداللت دارد، نـه از بـاب تعجیـل در وقـ

گـواه . افضل از قضای نماز شـب اسـت در موضوِع روایت، تقدیْم : چنین است» صنعت
همچنین، صحیحۀ دوم در توسـعه در . آن را مدح کرده است 7این سخن اینکه، امام

و ظهور دارد؛ زیرا در موضوع این صحیحه، امر دائر است میان رعایت شرط وقـت  وقت
مقدم اسـت؛  ُپرواضح است رعایت شرط وقت بر رعایت شرط طهارت. شرط طهارت آبی

  .پس در هر دو صورت، نماز شب در وقت خوانده شده و اداء هم هست

  چهارم. ۴-٢-٢

  7:مسلم بن محمدروایت 

شود و تا ده تا پـانزده روز بـر  پرسیدم مردی آخر شب بیدار نمی 7از امام
ماز شب را اول شب بخوانـد ازنظـِر شـما بهتـر گذرد؛ ن این شکل بر او می

نظر مـن بهتـر اسـت  بـه«: فرمود 7است یا آن را قضا کند؟ آن حضرت
همیشـه زراره و » قضا کند، زیرا من دوست ندارم این روش عـادت شـود

کـه  شـب بخوانـد، درحـالی چگونه نماز شب را پـیش از نیمه«: فرمود می
: ق١۴١٠حـر عـاملی، (» است شب وقت آن داخل نشده؟ زیرا وقت آن نیمه

  .)٧، ح٢۵۶، ص۴ج
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داللت روایت بر مدعا تمام است، زیرا ذیل روایت در این صراحت دارد که وقـت نمـاز 
  .شب به بعد است و قبل از آن وقت داخل نشده است شب نیمه

  :توان گفت در پاسخ به این مدعا می

 .در سند هست سنان بن محمداین روایت ضعف سند دارد، چون  .الف

  سـنان محمـدبنپوشـی و گفتـه شـود تضـعیف  بر فرض، از اشکال سندی چشم .ب
  انــد کــه بــه داده ســنان محمــدبناز بــاب نســبت غلــو اســت و کســانی ایــن نســبت را بــه 

اند؛ با ایـن وصـف، اسـتدالل بـه ذیـِل ایـن روایـت  معرفت کامل نداشته :فضائل ائمه
توان به آن اسـتدالل  پس نمی. 7امآمده است نه ام زرارهناتمام است؛ زیرا در آن کالم 

  .کرد

  روایت پنجم. ۵-٢-٢

  8:زرارهموثقۀ 

، به نیمه رسیدهمانا بر شماست هرگاه شب «: فرموده است 7امام باقر
  .)٢، ح۴٩۵، ص۶ج: همان(» پا خیزید و سیزده رکعت نماز بخوانید هب

جـایز : چنـین اسـت» إّنما علـی أحـدکم«دربارۀ تقریر داللت باید گفت مفهوم جملۀ 
  .شب نماز شب خوانده شود نیست پیش از نیمه

اول شـب  ممکن است گفته شود نسبت میان روایات دال بر اینکه وقـت نمـاز شـْب 
انـد،  است با مفهوم این روایت، اطالق و تقیید است؛ از سوی دیگر، چـون هـردو اثبـاتی

هردو : باید گفتدر پاسخ به این ِاشکال . شود بر افضل افراد حمل می مفهوم این روایت
اثباتی نیستند، بلکه مدلول روایات مطلقـه جـواز اقامـۀ نافلـۀ شـب در اول شـب اسـت و 
مدلول مفهوم این روایت جایز نبودن؛ پس باید قاعدۀ اصولی تقیید مطلق به مقیـد اجـرا 

نتیجه . اخص است شود، زیرا از مدلول روایات مطلقه شود و مفهوم این روایت مقدم می
  .شب است مقتضای مفهوم این روایت، وقت نافلۀ شب پس از نیمه که بهشود  این می
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بر اساس آن معتقد شده اسـت  الله خوئی آیتاین استدالل یکی از مواردی است که 
و لم أر من استدل بها فـی «: فرماید وی می. شود شب شروع می وقت نافلۀ شب از نیمه

  .)٢۶۵، ص١ج: ق١۴٢۶خوئی، (باشد  ام که به آن استدالل کرده کسی را ندیده: »المقام

رسد این استدالل نیـز ناتمـام باشـد، زیـرا از مجمـوع روایـات قرائنـی  نظر می ولی به
را بر وقت فضیلت حمل کنـیم؛  زرارهدهد باید مدلول موثقۀ  آید که نشان می دست می به

 شـب بـه بعـد اسـت و نیمه به این معنا که وقت نماز شب از اول شب است، ولی افضـْل 
از شـواهد دال بـر ایـن مـدعا . تر شـود، بهتـر اسـت هرچه به سحر و طلوع فجر نزدیـک

  :ند ازا عبارت

ایرادی ندارد که نماز شب « 9:که فرموده است 7از امام صادق سماعه موثقۀ. الف
حرعـاملی، ( »شـب اسـت ابتدای شب خوانده شود یـا آخـر آن؛ البتـه، افضـل بعـد از نیمه

 .)٩، ح٢۵٢، ص۴ج: ق١۴١٠

شـب  ین روایت در این صراحت دارد که وقـت نافلـۀ شـب از اول شـب اسـت و نیمها
بنابراین، مفهوم موثقۀ ایـن روایـت بـا . جا آوردن نمازشب وقت فضیلت است، نه وقت به

تعارض ندارند که داللتشان این است که وقت نماز شب اول شب اسـت  ای منطوق ادله
ه، روایات مطلق، از باب اطالق و تقییـد، در نتیج. شب به بعد وقت فضیلت است و نیمه

  .مقید نخواهند شد

   10:کند گزارش می 7شاذان از امام رضا بن فضل. ب

) دلیل ضـعفش بـه(و بیمـار ) اش سـبب گرفتـاری به(همانا برای مسافر «
  جایز است کـه نمـاز شـب را در اول شـب بخوانـد تـا فـیض نمـاز را درک

راحت بپـردازد و مسـافر بـه کند؛ سپس بیمار در وقت اسـتراحت بـه اسـت
: همـان(» جایی و سفرش مشغول شود جابه ]امور مربوط به[کارهایش و 

  .)٣، ح٢۵٠ص
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هرچند این روایت دربارۀ مسافر و بیمار است و داللت دارد که نمازشب در اول شـب 
العلـة «دهـد؛ پـس از بـاب قاعـدۀ  جایز است، تعلیل ذیل روایت این حکـم را تعمـیم مـی

  .خواندن نماز شب در غیرمسافر و بیمار هم جاری است ، جواز»تعّمم

این روایت ازنظِر سند ضـعیف اسـت، زیـرا : شود چنین ِاشکالی بر این روایت وارد می
  . ضعیف است؛ از این رو، روایت مؤید است شاذان بن فضلبه  شیخ صدوقسند 

ده شـود، روایاتی بر این داللـت دارنـد کـه نافلـه هماننـد هدیـه اسـت؛ هرگـاه آور . ج
  : برای نمونه. شود پذیرفته می

بـدان همانـا نمـاز نافلـه « :اند که ایشان فرموده 7از امام صادق یزید عمربنروایت 
: همـان( 11.شـود همانند هدیه است؛ هرگاه آورده شود، پذیرفتـه می) یکی از نوافل شب(

  .)٣، ح٢٣٢ص

شود عمل کـرد،  نمی به اطالق این روایت: شود چنین ِاشکالی بر این روایت وارد می
در پاسـخ . قصـد ادا خوانـده شـود زیرا واضح است که صحیح نیست نافلۀ شب در روز به

شود؛ بنـابراین،  نافلۀ شب است، پس روز از آن خارج می چون موضوع روایْت : باید گفت
  .داللت روایت بر مدعا تمام است

و  زیـاد بـن لسـهِاشکال دیگر آنکه، سند روایت ضعیف اسـت؛ چـون افـرادی ماننـد 
  .در آن هستند؛ بنابراین روایت مؤید است عزافر محمدبن

خیر دیم و تـأتقـپس  ؛انند صدقه استمنماز شب ه که دندار  داللتبر این روایاتی . د
  :برای نمونه .آن جایز است

نافلـه  هـاینماز «: کنـد چنـین نقـل می 7جعفر بن از موسی حسن بن عبدالله یروایتدر 
  .)٩، ح٢٣۴ص: همان( 12»دم بداریتوانید مقّد  ، میهر مقدار بخواهید به .همانند صدقه است

 حسـن بـن عبداللـهازنظِرسند ضعیف اسـت؛ چـون  ،همانند روایت چهارم ،این روایت
  .از این رو، مؤید است. توثیق ندارد
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بر اینکه مفهوم موثقه  ای هستند کم قرینه در نتیجه، این چهار مطلب دلیل یا دست
  .شب افضل است و وقت آن اول شب است ه نماز شب بعد از نیمهحمل شود بر اینک

  روایت ششم. ۶-٢-٢

نافلۀ شب در اول وقـت خوانـده ران امر بین اینکه وَ در دَ  ،تای از روایا ایفهطبنابر داللت 
 شـب نیمهمقدم است بر اینکه نماز شب قبل از شدن قضا  قضا شود، یا بعد از وقت شود

  :توان اشاره کرد می وهب بن معاویةه صحیحۀ ؛ برای نمونه بخوانده شود

نی که از بیدار نشـدن به یکی از محبان و صالحا در پاسخ 7امام صادق
اجـازه نـدارد نمـاز « :فرمودنـد ه بـود،کوه کردِش  از خواب برای نماز شب

قضــا کــردن آن در روز « :نــدبلکــه فرمود» .شــب را در اول شــب بخوانــد
، ٢۵۵ص: همـان( 13».خوانـده شـود شب نیمهافضل است از اینکه قبل از 

  .)٢و  ١ح

 ،نماز شب اول وقِت که این روایت و امثال آن داللت دارد  :فرماید می الله خوئی آیت
 وجهـی نـدارد ،باشـداوِل شب  وقت نمازْ  زیرا اگر ؛است شب نیمهبلکه  ،اول شب نیست

تقـدیم قضـا چون  ؛افضل باشد خود خواندن آن در خارج از وقت از خواندن در وقتکه 
با این وصف، قضـا از  .دارد منافات ،ن کندیت تعیبا اینکه شارع برای نماز شب وق بر ادا
  .افضل است ادا

برتر بودِن قضا از تقدیم نماز شـب قبـل : فرماید خود ایشان در پاسخ به این ایراد می
شب بر این اساس است که تقدیم از بـاب تعجیـل در وقـت اسـت، نـه توسـعه در  از نیمه

بر رجحـان  سیدـ که  عروة ١٠ایشان در ذیل مسئلۀ . )٢٩٣، ص١١ج: ق١۴٢۶خوئی، (وقت 
  :فرماید کند و می شب تصریح می دهد ـ بر نیمه قضای نماز شب بر تقدیم آن فتوا می

اّن هذا علی إطالقه ال یستقیم بل ینبغی التفصیل بین ما کان التقـدیم «
 :»التوسـعه فـی الوقـتفیه من باب التعجیـل و بـین مـا کـان مـن بـاب 
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ناتمام است؛ بلکه سـزاوار تفصـیل اسـت میـان اینکـه  سیداطالق کالم 
  .تقدیم از باب تعجیل در وقت است یا توسعه در وقت

مدلول روایات : کند چنین تصریح می )٢٨۶همان، ص(وی همچنین در جای دیگری 
از بـاب توسـعه ) جز جوانـان به(شب برای معذوران  این است که تقدیم نماز شب بر نیمه

بـر ) جز جوانـان به(شب برای معذوران  در نتیجه، تقدیم نماز شب بر نیمه. در وقت است
  .پس این دلیل اخص از مدعا است. قضای آن ارجح است

بنابر داللت روایات، فقط در موارد : شود در این میان، ِاشکال دیگری هم مطرح می
توانند نماز شـب را  های کوتاه می یه در شبای، مانند مسافر، خائف از جنابت و جار  ویژه

برداشت کرد کـه  گونه توان از این روایات این پس در نتیجه، نمی. مقدم بدارند، نه مطلقاً 
در جواب  الله خوئی آیت. جایز است تقدیم برای مطلق معذوران، از باب توسعه در وقت،

  :فرماید می

لجاریة اّنمـا هـو فـی بـاب مدفوعة بأّن التقدیم فی تلک الموارد ما عدا ا«
شود به اینکه روایات دال اسـت  این اشکال دفع می:»التوسعه کما سبق

  .از باب توسعه است) جز در جاریه( بر اینکه جواز تقدیم در این موارد

وقت ادای نافلـۀ ) مطلقاً (همۀ معذوران  عقیدۀ ایشان هم اول شب برای بنابراین، به
ه تقدیم در مورد آنها از باب تعجیل در وقـت اسـت نـه جز جوانان، ک شب است؛ البته، به

  .توسعه

از سوی دیگر، طبق مبنای ایشان، یعنی انقـالب نسـبت، اسـتدالل بـه ایـن روایـت 
روایاتی کـه داللـت . ١: در توضیح باید گفت، ما سه دسته از روایات داریم. صحیح است

نافلـۀ شـب  د وقـتروایـاتی کـه داللـت دارنـ. ٢دارند وقت نافلـۀ شـب اول شـب اسـت؛ 
ای کـه داللـت  دسـته. ٣؛ )نسبت این دو دسته، تبـاین و تعـارض اسـت(شب است  نیمه

شـب  دارند وقت خواندن نافلۀ شب برای معذوران، اول شب و بـرای غیرمعـذوران، نیمه
 .است
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زند و در نتیجه، وقت نماز  دستۀ سوم دستۀ دوم را قید می: فرماید می الله خوئی آیت
پس از تقیید، نسـبت دسـتۀ نخسـت و . شب است نیمه) جز معذوران به(شب برای همه 

دسـتۀ دوم خـاص اسـت و طایفـۀ . شـود به عمـوم و خصـوص منقلـب می دوم از تباین
اول شب ) چه برای معذور و چه برای غیرمعذور(نخست را ـ که داللت دارد وقت مطلقًا 

وقـت نافلـۀ شـب  شود این اسـت کـه ای که حاصل می نتیجه. زند است ـ تخصیص می
  .شب است، مگر برای معذوران نیمه

انکار شود، جمع عرفـی میـان دسـتۀ نخسـت و دوم  باوجود این، اگر انقالب نسبت
شود، و چون مرجحی نسـبت  ممکن نیست؛ چون نسبت تباین است و تعارض ایجاد می

شـود  میبنابراین، مرجع اطالقات ادلۀ نوافل . کنند به دستۀ دوم وجود ندارد، تساقط می
و اگر نوبـت بـه شـک برسـد، برائـت نسـبت بـه شـرطیت ) که مقید به قید زمان نیست(

نتیجـه اینکـه، وقـت نافلـۀ شـب از اول شـب . شـود شب برای نماز شب جـاری می نیمه
  .است

، در تعارض دستۀ نخست و دوم، دسـتۀ دوم محقق دامادبرخی از فقیهان، از جمله 
مبنی بر اینکه دستۀ دوم حمل بر ): فی را قبول دارندبا اینکه جمع عر (دارند  را مقدم می

یعنـی (اش  اند؛ چـون نتیجـه ایشان از این جمع عرفی رفع ید کرده. شود افضل افراد می
مخالف اجماع است و از ایـن رو، روایـات دسـتۀ ) اینکه وقت نماز شب از اول شب باشد

، ١ج: ق١۴١۵آملـی،  جـوادی(انـد، چـون موافـق عامـه اسـت  نخست را بر تقیه حمـل کرده

البته، این فرمایش صحیح نیست؛ چون پـیش از ایـن، اجمـاعی بـودِن اینکـه . )١٣٢ص
از جملـه اینکـه، اگـر : شب است، از جهاتی مورد ِاشکال واقـع شـد وقت نماز شب نیمه

  .المدرکی است مدرکی نباشد، قطعًا محتمل اجماْع 

  .یک از ادلۀ قول مشهور تمام نیست در نتیجه، هیچ

گانـه مـردود  که مجموع روایات طوائـف شـش شود ی واردشکالاِ  چنین کن استمم
بـه بعـد  شب نیمه نافلۀ شبد که وقت نداللت دار  الجمله برخی از آنها بر این نیست؛ فی
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دوم  و دسـتۀ) که دال است بر قـول مشـهور(روایات  ۀ نخستاین میان دستبنابر . است
پس باید . شود ایجاد میتعارض ) تدای شباز اب نافلۀ شبوقت  توسعۀکه دال است بر (

  .اللی برویمسراغ جمع دِ 

  دوم روایـات دسـتۀ اللـی،در مقام جمع دِ  ،الله تبریزی آیتاز جمله  ،برخی از بزرگان
  داللـت که بر جـواز تعجیـل در وقـت نمـاز شـب در صـورت عـذراند  کردهحمل بر این را 
جوانـانی  و بیماران و همچنـین، ناالکهنس ،اناز جمله مسافر  ،در چند گروه جز رد؛ بهدا
 ؛که از جنـب شـدن و سـرما تـرس دارنـد کسانیه بیدار شدن برای آنان دشوار است و ک

، ١ج: ق١۴٣١تبریـزی، (.داللـت دارد بر تعجیـل و توسـعه برای این افراد دوم روایات دستۀ
 ، مگر برای افرادی که ذکـراست شب نیمهنتیجه این است که وقت نماز شب  .)٢٩٣ص
  .شد

  :زیرا ،این مطلب صحیح نباشد رسد نظر می به

پس جایی برای ایـن اشـکال  ؛گانه بررسی و نقد شد هریک از طوائف شش: نخست
  .نیست جداگانه  زیرا مجموع از طوائف شش ،ماند نمی باقی

 ـ که در طایفـۀ سالم بن یعقوبو نیز صحیحۀ  لیث مرادی صحیحۀ گوییماگر ن: دوم
برخـی از . نـدظهـور دار در آن کم  صراحت دارند، دست وقت توسعۀدر  ند ـسوم ذکر شد

در مقـام توسـعه  هـا روایتاین پذیرند که  نیز می ،الله خوئی آیت، از جمله معاصر یهانفق
  .)٢٨۶، ص١١ج: ق١۴٢۶خوئی، ( اند در وقت

وقـت در  توسـعۀایـن روایـات بـر  شود، این است کـه شکالی که در اینجا مطرح میاِ 
ت ترس از جنابـ مسافر، های کوتاه، که در روایت ذکر شده است مثل شب(موارد خاص 

ران وَ در دَ  پس. در وقت داده نشده است در غیر این موارد توسعه و دنداللت دار ) و سرما
  .)تبریزی، همان(ی از باب قضا افضل است دوم ،امر میان تقدیم و تأخیر

 طایفـۀشـکال در ذیـل یـن اِ پاسـخ ا ،پیش از ایـن نخست اینکه،: در پاسخ باید گفت
کـه (بـر مبنـای انقـالب نسـبت  :ها ایـن بـود یکـی از پاسـخ .تفصـیل گذشـت بـهششم 
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این است که وقت نماز شـب بـرای همـۀ مکلفـان اول  نتیجه )مستشکل نیز قائل است
حمـل  دوم را بـر تعجیـل بـه اینکـه دسـتۀ مستشکل یجمع عرف دوم اینکه،. شب است

را بر افضل  است که دستۀ نخست ای جمع عرفی اینبلکه مقتض ؛صحیح نیست ،کنیم
این جمع را برخـی از بزرگـان نیـز  .بر توسعه در وقتهم دوم را  و دستۀافراد حمل کنیم 

  .)١٣٢، ص١ج: ق١۴١۵جوادی آملی، ( محقق داماداند، از جمله  پذیرفته

  شهرت. ٣-٢

شـروع  شـب نیمهاز  نافلـۀ شـبممکن است گفته شـود شـهرت بـر آن اسـت کـه وقـت 
 موضـوعدر  ،ی باشـدشـهرت روایـ ،اگر مقصـود از شـهرت: در پاسخ باید گفت. شود می

ی اسـت کـه راویـان حـدیث ضـعیف ؛ زیرا کاربرد شهرت روایی در جـایبحث ارزش ندارد
 بیشـترِ  ،بحـث موضـوعدر  .برای جبران ضعف سند بـه شـهرت تمسـک کنـیم و باشند

 اگر .؛ پس شهرت روایی کاربردی نداردرندسند مشکلی ندا ازنظرِ  ،استدالل روایات موردِ 
  :قدما باشد، دو ایراد وارد است ِی وایفت مقصود از شهرت، هم

یکـی از  .داننـد میی را حجت نیهان معاصر شهرت فتوایبسیاری از فقنخست آنکه، 
 ایشـان هـای هم بیشتر ناظر بـه فرموده که این نوشته است الله خوئی آیت این فقیهان،

  .است

کـه مسـتند به ایـن اسـت مشروط  ،ت، بر فرض حجیی قدماشهرت فتوای دوم آنکه،
در . حجـت بـود نما، برایرسید کاشف باشد که اگر به ما می فتوا معلوم نباشد تا از دلیلی

زیرا معلوم است که مسـتند  ؛ی کاشف از چنین دلیلی نیست، شهرت فتوایبحث موضوع
  .داللت ازنظرِ یا  نظِر سند اشکال دارنداز صاحبان فتوا همان روایات است و روایات هم یا 

  قائالن به توسعه ادلۀ. ٣

ایـن ادلـه مجموعـًا . شـب بیـان شـد تا اینجا، ادلۀ قائالن به آغاز وقت نماز شـب از نیمه
در مقابـل . هریک از ایـن ادلـه بررسـی و رد شـدند. شش طایفه از روایات و اجماع بودند
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بنـابر نظـر . شـود ب از اول شـب آغـاز میقول مشهور، ادعا شده است که وقت نافلۀ شـ
  :ای بر آن داللت دارد؛ برای نمونه طرفداران این ادعا، ادله

  قرآن. ١-٣

ـــ(  َی
َ
ـــُل یُّ ا أ مِّ ـــا اْلُمزَّ ـــِم اللَّ * َه ـــُق ـــْی ـــل( )ًال یَل ِإالَّ َقِل ای «: )٢-١: مزم
  . »پا خیز، مگر کمی هشب را ب! خودپوشیده به جامه

دلیـل نسـبت بـه اول . اسـت» لیـل«ه وقت نماز شب این آیات بر این داللت دارند ک
لیل است؛ پـس شـامل اول شـب نیـز  اطالق دارد؛ زیرا زمان نماز شْب  شب شب یا نیمه

  .شود می

  :آید در اینجا دو ِاشکال پدید می

نخست اینکه، ممکن اسـت گفتـه شـود ایـن آیـات در مقـام بیـاِن وقـت نمـاز شـب 
این ادعا بالدلیل است، چون این آیـات : د گفتدر پاسخ بای. نیستند؛ پس اطالق ندارند

  .اند در مقام تشریع

ای مقیـد  دوم اینکه، بر فرض پذیرش اطالق، طبـق قواعـد اصـولی، اطـالق بـه ادلـه
برای نمونه بـه شـش . شب است شود که بر این داللت دارند که وقت نماز شب از نیمه می

توان اشاره کـرد کـه وقـت نافلـۀ  می )های پیشین ذکر شدند که در شماره(طایفه از روایات 
از سویی، قاعـدۀ تقییـد : در پاسخ به این ِاشکال هم باید گفت. اند شب دانسته شب را نیمه

جـاری نیسـت، زیـرا در اینجـا از احکـام ترخیصـی بحـث  اطالق به مقید در موضوع بحْث 
  .شد وارد یک از این روایات خدشهدر داللت هر  شود نه الزامی؛ از سوی دیگر، می

  سماعةموثقۀ . ٢-٣

ــادق ــام ص ــد فرموده 7ام ــب« :ان ــر ش ــب و آخ ــب در اول ش ــاز ش   نم
: ق١۴١٠حـر عـاملی، (» شب افضل اسـت نیمهبعد از  ، ولیاشکال است بی
  14.)۴، ح٢۵٢ص
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 سـماعهداللت روایت بر مدعا صریح و تمام است و ازنظِر سند مشکلی ندارد و چون 
 .تواقفی است، از آن به موثقه تعبیر شده اس

  عیسی بن معتبرۀ محمد. ٣-٣

روایت شده که جد شما فرموده است اشکالی : پرسیده شد 7از امام جواد
در «: ایشان در پاسـخ نوشـتند. ندارد مرد نماز شبش را در اول وقت بخواند

  15.)٢۵٣همان، ص(» شاءالله هر وقتی بخواند، جایز است، ان

و از  عیسـی احمـدبنپدر  عیسی نمحمدباشکال است، زیرا  این روایت ازنظِر سند بی
صـحیحه  در ایـن صـورت، توثیـق عـام دارد و روایـت. اسـت الزیـارات کاملرجال کتاب 

هـا و از  اگر این مطلب پذیرفتـه نشـود، عالمـان رجـال او را از طرفـی شـیِخ قمـی. است
  .)٢۶۶،ص١١ج: ق١۴٢۶خوئی، (اند؛ پس حدیث حسنه است  ها دانسته طرفی وجه اشعری

شود این است که این روایت نسبت به صـاحبان عـذر و  در اینجا وارد می ِاشکالی که
که داللـت داشـت وقـت نافلـۀ شـب از ( زرارهمطلق است؛ پس به مفهوم موثقۀ  غیرعذْر 
 شود و این روایت فقط بـر زودتـر نمـاز خوانـدِن صـاحبان عـذر مقید می) شب است نیمه

در پاسـخ . شـب اسـت همان نیمهدر نتیجه، وقت برای غیرصاحبان عذر . شود حمل می
بـر افضـل  زرارهپیش از این ثابت شد مفهوم موثقـۀ : توان گفت به این ِاشکال چنین می

توانـد مقیدکننـدۀ  داللـت نـدارد؛ پـس نمـی شـب افراد حمل شد و بر حصر وقت به نیمه
  .روایاتی باشد که بر این داللت دارند که وقت نماز شب اول شب است

  بالل بن علی بن روایت حسین. ۴-٣

 7دربـارۀ وقـت نمـاز شـب بـه امـام: گویـد مـی بـالل بـن علی بن حسین
زوال شـب (هنگـام زوال «: حضرت در پاسـخ نوشـتند. نوشتم] ای نامه[

شـب فـوت شـد،  افضل است؛ پـس اگـر نیمه) شب است که همان نیمه
  )١٣همان، ح( 16».اول یا آخر شب نیز جایز است
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شب افضل اوقات نافلۀ شب است، نه اینکه  یمهداللت روایت صریح است در اینکه ن
  .اول وقت باشد

های رجالی توثیق نشده  در کتاب بالل بن حسینازنظِر سند، ممکن است گفته شود 
: در پاسخ به این ایراد بایـد گفـت. است؛ پس روایت ضعیف است و از اعتبار ساقط است

اسـت؛  الزیـارات کامـلجـال کتـاب کند، از ر  ، که روایت را از او نقل میمهزیار بن ابراهیم
شـود،  ، شامل مشایخ با واسطه هـم میالزیارات کاملپس طبق مبنای اینکه توثیق عام 

  .شود این مورد را نیز شامل می

  سالم بن صحیحۀ یعقوب. ۵-٣

در شب جنب  ترسد تی بر این داللت دارد که هرکس میروایا: فرماید می محقق همدانی
 :سالم بن یعقوب، از جمله صحیحۀ اول شب بخواند تواند نماز شب را ، میشود

مـردی کـه در آیـا : پرسـیدم 7گویـد از امـام صـادق مـی سالم بن یعقوب
جایز اسـت نمـاز شـب و نمـاز  ،ترسد از جنابت مییا هوای سرد مسافرت 

ــد ــر را در اول شــب بخوان ــدحضــرت در پاســخ فرمود ؟وت جــایز . بلــه« :ن
  )١٠، ح٢۵٢همان، ص( 17».است

  .فرماید این روایت بر این داللت دارد که وقت نماز شب اول شب است ایشان می

مقتضای قاعده این است کـه اگـر کسـی : منظور تقریب داللت بر مدعا باید گفت به
تبـدیل ) تـیمم(در وقت نافله از غسل کردن معذور باشد، طهارت آبی به طهارت خـاکی 

واجـب جـاری اسـت، در اوقـات  گونه که در اوقات نمازهـای این قاعده، همان. شود می
نمازهای مستحبی نیز جریان دارد؛ یعنی اگر شخصی از اول طلوع فجر محتلم شـود و 

همچنـین در مـورد . اش تـیمم اسـت تا طلوع آفتاب توانایی غسل نداشته باشد، وظیفـه
شب تا طلـوع فجـر باشـد و  اگر وقت از اول نیمه) از جمله نماز شب(نمازهای مستحب 
اش تـیمم اسـت نـه تقـدیم نمـاز شـب بـر وقـت؛ زیـرا  م باشد، وظیفـهشخص هم محتل
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. خواندن نماز در وقت با تـیمم تـرجیح دارد بـر خوانـدن نمـاز بـا وضـو در خـارج از وقـت
بنابراین عاجز شدن از نماز با غسل در وقت، مجوزی برای این نیست که نماز در خـارج 

  .همراه باشد وقت خوانده شود؛ هرچند با غسل و وضو

بـر وقـت، شـاهد اسـت بـر اینکـه ) در صورت خوف از جنابـت(جواز تقدیم نماز شب 
  .شب است نیمه افضْل باوجود این، . وقت از اول شب است

  روایت ششم . ۶-٣

آیـا آن را اول : دربارۀ وقت نماز شب چنین پرسیده شد 7از امام صادق
خـوانم و  خودم نیز اول شـب مـی. بله«: شب بخوانیم؟ حضرت فرمودند

ــر  ــل اگ ــاز شــب را در محم ــد، نم ــه کن ــُتربان عجل ــم و ُش ــفر باش در س
 )١١همان، ح( 18 ».خوانم می

ویژه کـه  این روایت نیز صریح اسـت در اینکـه وقـت نمـاز شـب اول شـب اسـت؛ بـه
 .کنند که خودشان نیز آن را در اول وقت می خوانند تصریح می 7امام

در . یـت دربـارۀ مسـافر اسـت، روا»فإذا اعجلنـی«به قرینۀ : ممکن است گفته شود
بر فرض اینکه دربارۀ مسـافر باشـد، روایـت بـر توسـعۀ وقـت بـرای : شود پاسخ گفته می

 .مسافر داللت دارد

  لیثصحیحۀ . ٧-٣

هـای کوتـاه  شـبآغـاز خوانـدن نمـاز شـب در دربـارۀ  7از امام صـادق
کار خوبی انجـام . اشکال ندارد .بله« :حضرت فرمودند .تابستان پرسیدم

 )١۶، ح٢۵۴ص: همان( 19».هید می

  نتیجه. ٨-٣

. شب، هفـت روایـت گـزارش شـد پس از رد ادلۀ قائالن به اختصاص وقت نافله به نیمه
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شـب وقـت  بنابر داللـت هریـک از آن روایـات، وقـت نمـاز شـب اول شـب اسـت و نیمه
همچنین، بر فرض اینکـه روایـات تعـارض و تسـاقط کننـد و اگـر چنـین . فضیلت است

  .رسد ب میش اطالقی نباشد، نوبت به برائت از تقیید به نیمه

  گیری نتیجه

در آیـات، روایـات و . در میان عبادات، نماز و در میان نمازها، نافلۀ شب سرآمد است. ١
 .به این امر شده است و عالمان نیز تأکید و سفارش فراوانی :سیرۀ عملی ائمه

مندان به نافلۀ شب از فیض  ترین مانعی که سبب شده عدۀ زیادی از عالقه بزرگ. ٢
آن محروم باشند و توفیق خواندن آن را نداشته باشند، اختصاص وقـت آن  آثار و برکات

 .شب است به نیمه

ثلـث آخـر شـب تـا . الـف: اقوال فقیهان شیعه دربارۀ وقت نماز شب چنین است. ٣
مشـهور فقیهـان ایـن قـول را (شب تا طلوع فجر صـادق  از نیمه. طلوع فجر صادق؛ ب

وقـت نافلـۀ شـب از اول : ومی مطـرح شـده اسـتدر این نوشته قول س. ؛ ج)اند پذیرفته
 .شب به بعد، وقت فضیلت است شب تا طلوع فجر صادق است و نیمه

تفصـیل مطـرح و نقـد  ـ بـه که هفت دلیل استـ قول مشهور  ، ادلۀدر این نوشته. ۴
همچنـین، . هفت دلیل و مؤید بر قول سـوم اقامـه شـده اسـت نیز در مقابل .شده است
بـر وقـت نخسـت،  اسـت، تا طلوع فجر شب نکه وقت نماز شب از نیمهبر ای روایاِت دال

 ،)حمل بر وقت فضیلت(در صورت نپذیرفتن پاسخ نخست  دوم، اند؛ فضیلت حمل شده
وقت  اول شب است با روایاتی که داللت دارند نافلۀ شب میان روایات دال بر اینکه وقت

تسـاقط  ،حی در کار نیستجشود و چون مر  ایجاد میتعارض  ،است شب نافلۀ شب نیمه
صـورت  به) نافلۀ شباز جمله (نوافل  ای است که دربارۀ ، عموم ادلهو مرجعآید  پدید می

شـب  نیمهقیـد  برائت از شـرطیِت  ،اگر نوبت به شک برسد ،سوممطلق وارد شده است؛ 
  .جاری است شب برای نافلۀ
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	:نوشت پی
  ».نزلت عذابیسحار لوالهم أل یستغفرون باأل . ..الذین  لوال«. 1
 ».لیس ِمن شیعتنا َمن لم یصّل صالة الّلیل: 7قال الصادق«. 2
  .هآخر  یل إلین نصف اللیل ما بیوقت صالة الل: 7ل أبو جعفرقا. 3
ذیعم یه، عن ابن أبیوعنه، عن أب. 4

ُ
ال  7نیر المـؤمنیـان أمک«: قولی 7نة، عن عّدة أنهم سمعوا أبا جعفریر، عن عمر بن أ

  ».لینتصف اللی یالعشاء اآلخرة حت یصلّ یل بعدما یتزول الشمس وال من الل یمن النهار حتّ  یصلّ ی
 یعن الصـالة فـ 7سألت أبا عبدالله: لقا یث المرادیان، عن لکن بإسناده عن عبدالله بن مسیبن الحس یمحّمد بن عل. 5

  .»رالسف یف یعنیت، ونعم ما صنعت، ینعم، نعم ما رأ«: ل؟ فقالیأّول الل یل فیالقصار صالة الل یالیالل یف فیالص
السفر أو البرد،  یخاف الجنابة فیسألته عن الرجل : قال 7عبدالله یعقوب بن سالم، عن أبین ع بن رباط، یوعنه، عن عل. 6

 .»منع«: ل؟ قالیأّول الل یل والوتر فیعّجل صالة اللیأ
سـألته عـن الرجـل ال : لمحّمد بن مسـلم قـا عن ان،کد، عن محّمد بن سنان، عن ابن مسین بن سعیوبإسناده عن الحس. 7

ال، بـل : ؟ قـالیقضـی أم یـکل أحـّب إلیـأّول الل یصلّ یالعشر والخمس عشرة ف کلذل یمضی یل حتّ یقظ من آخر اللیستی
دخل وقتها؟ إّنما وقتهـا بعـد نصـف یصالة لم  یف تقضکی: قولیان زرارة کو . خلقاً  کّتخذ ذلیره أن کأ  یإنّ  ّی أحّب إل یقضی
 .لیالل
عـن ر، عـن زرارة، کیـم، عن عبد الله بن بکبن الح ی، عن علیسیمحّمد بن ع یوبإسناده عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابن. 8

 .عةکصالته جملة واحدة ثالث عشرة ر  یصلّ یقوم فیل أن یم إذا انتصف اللکأحد  یإّنما عل: لقا 7ابی جعفر
ن یما بیل فیال بأس بصالة الل«: قال 7هعبدالل یر، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة عن أبیعم یوعنه، عن محّمد بن أب .9

  ».لیبعد انتصاف الل کآخره إّال أّن أفضل ذل یأوله إل
 یل فـیـا صالة اللیصلّ یض أن یإّنما جاز للمسافر والمر «: لقا ـث یحد یف ـ 7ن الفضل بن شاذان، عن الرضاوبإسناده ع .10

 ».هشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفر یوقت راحته، ول یض فیح المر یستر یحرز صالته فیل الشتغاله وضعفه ولیأّول الل
 ید، عـن أبـیـز یمـان، عـن محّمـد بـن عـذافر، عـن عمـر بـن اد، عـن عمـرو بـن عثیبن محّمد، عن سهل بن ز  یوعن عل .11

ت یة متیإعلم أن النافلة بمنزلة الهد«: قال :لقا 7لهعبدال
ُ
 ».تبها قبل یما أ

 :ربـن جعفـ یه موسـیـبن جعفـر، عـن أخ یعن عبدالله بن الحسن، عن جّده عل): قرب اإلسناد( یعبدالله بن جعفر ف .12
 ».شئتم یم فقّدموها أنّ کم صدقاتکنوافل«: قال

مـن  یکإّن رجًال من موال: قلت له: أّنه قال 7لهعبدال یة بن وهب، عن أبین بإسناده عن معاویبن الحس یمحّمد بن عل. 13
ر  یإنّ : من النوم، وقال یلقیما  ّی إل یکصلحائهم ش

ُ
صبح فربما قض یالنوم حت یغلبنیل فیام باللید القیأ

ُ
الشـهر  یت صالتیأ

: ، وقـال»لیـأّول الل النوافـل یرخص فـیـن اللـه، ولـم ین والله، قـّرة عـیقّرة ع«: ثقله، فقال ین أصبر علیالمتتابع والشهر 
 ».لالقضاء بالنهار أفض«
 مـایل فیـال بـأس بصـالة الل«: قال 7لهعبدال یر، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة عن أبیعم یوعنه، عن محّمد بن أب .14
  ».لیف اللبعد انتصا کآخره إّال أّن أفضل ذل ین أوله إلیب
ل یـالرجـل صـالة الل یصلّ یال بأس بأن  :الق کعن جدّ  یرو  ید یا سی: ه أسألهیتبت إلک: قال یسیعنه، عن محّمد بن ع .15
  ».لهفهو جائز، إن شاء ال یوقت صل ّی أ یف«: تبکل؟ فیأّول الل یف
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وقت  یه فیتبت إلک: بن بالل قال ین بن علیار، عن الحسیم بن مهز یبن محبوب، عن إبراه ّی وبإسناده عن محّمد بن عل .16

  ».عند زوال اللیل وهو نصفه أفضل، فإن فات فأّوله وآخره جائز«: تبکل، فیصالة الل
السـفر أو  یخـاف الجنابـة فـیسألته عـن الرجـل : قال 7لهعبدال یعقوب بن سالم، عن أبیبن رباط، عن  یوعنه، عن عل .17

  ».نعم«: ؟ قاللیأّول الل یل والوتر فیعّجل صالة اللیالبرد، أ
ل؟ یـها أّول اللیل أصـلّ یـسـألته عـن صـالة الل: قال 7لهعبدال یاد، عن محّمد بن حمران، عن أبیوعنه، عن محّمد بن ز  .18

 ».المحمل یتها فیالجّمال صلّ  ی، فإذا أعجلنکألفعل ذل ینعم إنّ «: قال
 ،القصـار یالیـالل یف فـیالصـ یالصالة فعن  7لهسألت أبا عبدال: الث قیان، عن لکوبإسناده عن صفوان، عن ابن مس .19

  »).تت، ونعم ما صنعینعم ما رأ(نعم، «: ل؟ فقالیأّول الل یف )لیصالة الل(
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