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 صالة  عداداموضوع: 

ت که صالة به حبث در کتاب صالة این اساولنی 
فقهاء ما ، تقسیم می شود اجب و مستحبو دوقسم 

بعد از اثبات این مطلب به سراغ اعداد منازهای 
 واجب و مستحب رفته اند.

حبث را از کالم آیت اهلل العظمی بروجردی رمحة ما 
اهلل علیه شروع می کنیم که چندین سال در قم حبث 

آیت اهلل مرحوم  رامباحث ایشان صالة را می گفتند، 
شیخ علی صافی برادر بزرگرت آیت اهلل صافی  

تبیان الصالة "جلد به نام  8ر دنوشته که  گلپایگانی
چاپ شده،  "عةیتقریرا لفخر الشیعة و مفخر الشر 

ایشان از اینجا شروع کرده که صالة از اهم عبادات 
است و بعد از معرفت خداوند عملی مهم تر از 

فرمودند مناز در صالة در اسالم وجود ندارد، سپس 
در ماهیت مناز اسالم یک امر ابتکاری نبوده بلکه 

َو َأْوصاِني  ُكْنتُ ﴿ : ادیان قبل نیز وجود داشته
، در زبان فارسی  1َحيًّا﴾الزَّكاِة ما ُدْمُت  وَ  بِالصَّالةِ 

مناز و در زبان عربی صالة گفته می شود و این 
حقیقت شرعیه است یعنی این لفظ را شارع مقدس 

خاص  و شرایط و عمل با این شکل برای این معنا 
 .وضع کردهکه اوله التکبری و آخره التسلیم 

و ی در ادامه به سراغ اعداد صالة رفته بروجردآقای 
ا قاله العالمة موالفرض منها تسعة علی » فرموده: 

                                                           

 .13سوره مرمی، آیه  1

، اولها الصلوات اليومية، فی القواعد و بعض آخر
ثانيها صالة الجمعة ، ثالثها صالة العيدين، رابعها 

الزلزلة، سادسها صالة الکسوفين، خامسها صالة 
صالة اآليات، سابعها صالة الطواف، ثامنها صالة 

 .« نذر و شبههباالموات، تاسعها ما يلزمه 
ر ادامه حبثی را در مورد مناز میت که آیا مناز دایشان 

 است یا دعا مطرح کرده.
ه تا در شرایع نیز فرموده اعداد منازهای واجب ن  حمقق 

احب عروه فرموده شش تا می باشد صمی باشد اما 
 فصل في أعداد الفرائض و » : به این بیان که

نوافلها الصلوات الواجبة ستة: اليومية، ومنها 
الملتزم  اآليات، والطواف الواجب، و و الجمعة

صالة  أو عهد أو يمين أو إجارة، و بنذر
 .2« ، وصالة األمواتاألكبر الولد على الوالدين

 شرح از مستند العروة که 33جلد  اهلل خوئی درآیت 
اد مانند صاحب عروه فرموده اعد می باشدر عروة ب

 تا می باشد.واجب شش  صالة
اهلل حاج شیخ حممد تقی آملی آیت نوشته ام که بنده 
درس  براز تقریراتی که  3از جلد  1فحه صدر 

اعداد صالة واجب  دارد که ،نوشتهعالمه نائینی 
 ملتزم به اجارهکه شامل   اول قضا ؛چهار تا می باشد

صالة دوم ، و نذر و عهد امثال اینها می شود
که باز این را وسیع می گرید و  عیدین، صالة آیات  

کسوف و خسوف و امثال اینها را جزء مهنی 
حساب می کند و چهارم صالة طواف، اما ایشان 

 اند نه مناز.صالة میت را دعا می د
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آقا رضای مهدانی نیز در مصباح الفقیه مهنی حاج 
 .قول چهار عدد را اختیار کرده

 21طبع  7از جلد  33جواهر در صفحه صاحب 
جلدی بعد از نقل اقوال میل به مهنی چهار عدد  

 کرده.
حبث مهمی در اینجا در مورد مناز میت به نظر یک 
و آن اینکه آیا مناز که دیگران ندارند می رسد  بنده 
 ؟یا اینکه مناز استبلکه دعاست مناز نیست میت 

وئیم مناز است مناز را چطور باید معنا کنیم  گبو اگر 
معمولی که هم شامل مناز میت و هم شامل منازهای 

"ال بشود؟ باالخره از طرفی شارع مقدس فرموده 
ولی خب مناز میت طهارت نیاز  صالة إال بطهور"

و و یا با لباس ندارد و حتی آدم جنب و حائض 
یعنی  وانند مناز میت خبوانندنیز می تجنس بدن 

، یا طهارت خبثًا أو حدثًا در مناز میت شرط نیست
"الصالة إال بفاتحة شارع مقدس فرموده مثال اینکه 

حاال ما اگر که مناز میت این را ندارد،   الکتاب"
مناز میت مناز است با اینها چه کنیم و اگر  بگوئیم

بگوئیم مناز نیست و دعاست خب این شرائط 
ر روشن شدن مطلب اساسی مناز را ندارد، بنده خباط

هل بیت عرض می کنم که باید به سراغ احادیث ا
 م آهنا به مناز میت چه علیهم السالم برومی و ببینی

، خب وقتی به روایات مراجعه می کنیم دمی گفتن
ابواب  762صفحه  2الشعیة جلد وسائل در مثال 

، می بینیم  باب منعقد شده 24حدودا صالة اجلنازة 
اهل در متام ابواب مربوط به مناز میت که از اول 

و  را به کار برده اندفظ صالة لبیت علیهم السالم 

پس معلوم می شود  حساب آورده اند آن را صالة به 
، حاال مهان اشکال قبلی پیش که مناز است نه دعا

می آید که مثال شرایط طهارت از خبث و حدث و 
لکتاب را خواندن فاحتة ا طهارت بدن و لباس و

یا شرتک معنوی است صالة ملفظ یا آندارد، 
مباند برای بعد إن شاء که   ؟مشرتک لفظی می باشد

  اهلل تعالی.. .
 

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


