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 صالة  اعدادموضوع: 

قبل صلی اهلل علیه و آله سوال شده که آیا پیامرب اسالم 
شکی ندارمی که از بعثت مهنی مناز را می خوانده؟ 

بر  از ایاا منحضرت قبل از اسالم نیز مناز می خوانده 
روایاتی طبق چه شریعتی بوده؟ صاحب قواننی فرموده 

دارمی که پیغمرب صلی اهلل علیه و آله قبل از بعثت و 
ق حتی قبل از اینکه به این دنیا قدم بگذارد خملو 

"خلقکم : ادت می کرده عبو خداوند را  پروردگار بوده
در چهار جای حبار  انوارًا و جعلکم بعرش محدقین"،
"کنت نبیًا و آدم بین نیز این حدیث ذکر شده که 

حبار االنوار صفحه  61، اول در جلد الماء والطین" 
تقریبا پنج الی شش صفحه از مناقب ابن شهر  204

متیازات پیامرب اسالم روایاتی آشوب درباره خصائص و ا
نقل شده، ابن شهر آشوب اهل ساری بوده و  از نظر 
علمی مقام بسیار باالیی دارد، حمدث قمی در فوائد 
الرضویه در نقل احواالت علماء وقتی به ابن شهر 

ذکر ی را در متجید مقام باالی او آشوب می رسد اشعار 
 . می کند

 11د و سوم در جل 471صفحه  61دوم در جلد 
 . 606و چهارم در جلد  47صفحه 

سوال دیگر اینکه در مورد مناز میت گفته شده که آیا 
مناز است یا دعاست؟ عرض کردمی که بعضی ها مثل 
مرحوم نائینی و صاحب جواهر گفتند که مناز میت 
 دعاست و مناز نیست ولی ما گفتیم که وقتی به روایات
مراجعه می کنیم می بینیم که در لسا  اهل بیت علیهم 

ع صالة خوانده شده، البته این السالم مناز میت در واق
"ال صالة اشکال پیش آمد که خب مناز شرائطی مثل 

دارد که  "ال صالة إال بفاتحة الکتاب"یا  إال بطهور"
مناز میت آهنا را ندارد، این حبث بر می گردد به این 
حبث اصولی که آیا اسامی و الفاظ عبادات موضوع 

مرحوم للصحیح منها أو اعم من الصحیح والفاسد، 
آخوند در کفایه طبق مبنای خودشا  دارد که الفاظ 
عبادات موضوع للصحیح منها ولی ظاهرا اینطور نباشد 
چو  از قرا  و روایات اینطور استفاده می شود که اعم 

رای این موضع این است که باشند و یکی از دالئل ما ب
َوَما َكاَن ﴿:تعال در سوره انفال فرمودهخداوند م

خانه کعبه  ،1﴾ِعن َد ال بَ ی ِت ِإالا ُمَكاًء َوَتص ِديَةً  َصاَلتُ ُهم  
قبل از اسالم دست مارکنی بود و وقتی به طواف و 

زدند یعنی منازشا   یعبادت می آمدند کف و سوت م
به این شکل بود، بنابراین الفاظ عبادات برای اعم از 
صحیح و فاسد وضع شده اند لذا صالة هم شامل 

هم شامل مناز میت می شود و اما منازهای یومیه و 
آهنائی که قائلند وضع للصحیح باید قائل به اشرتاک 

 لفظی باوند.
خب واما حبثما  در اعداد صالة بود، در اعداد منازهای 
یومیه اختالفی بنی ما و عامه نیست و چو  مطلب 
بسیار روشن است دیگر در مورد آ  حبث منی کنیم ولی 

بنی ما و عامه وجود دارد لذا در نوافل اختالف شدید 
 در مورد آ  حبث خواهیم کرد.

وأما » : در مورد نوافل اینطور فرمودهصاحب جواهر 
نوافلها أي الفرائض في الحضر ف  ) أربع وثالثون ركعة على 
األشهر ( نصا وفتوى ، بل المشهور نقال وتحصیال ، بل في 

المعروف في المذهب ، بل في المختلف  فوائد الشرائع أنه
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والذكرى والمدارك ال نعلم فیه مخالفا ، كالدروس علیه فتوى 
األصحاب ، ونحوه كاشف الرموز لكن بتغییر الفتوى بالعمل 
، بل عن الخالف واالنتصار والمهذب وغاية المرام ومجمع 

 . 2«البرهان اإلجماع علیه
 222ألة مس» : شیخ طوسی در خالف اینطور فرموده

 :تعداد النوافل الیومیة و اللیلیة
 :النوافل في الیوم و اللیلة التابعة للفرائض أربع و ثالثون ركعة

ثمان ركعات قبل فريضة الظهر بعد الزوال، و ثمان ركعات 
بعدها قبل فريضة العصر، و أربع ركعات بعد المغرب، و 

ثمان ركعتان من جلوس بعد العشاء اآلخرة تعدان بركعة، و 
صالة اللیل بعد انتصاف اللیل، و ثالث ركعات الشفع و 
الوتر يفصل بینهما بتسلیمة، و ركعتا الفجر قبل فريضة 
الغداة، و يفصل في جمیع النوافل بین كل ركعتین 

 .3«.بتسلیمة
شیخ در ادامه و بعد از نقل اقوال عامه اخباری را درباره 

 عدد نوافل نقل می کند.
 95مسألة » : ار می فرمایدسید مرتضی در انتص

 :اإلحدى و الخمسین صالة ترتیب
اإلحدى و الخمسین  صالة ترتیب :و مما انفردت اإلمامیة به

و بینوه، ألن باقي  رتبوه في الیوم و اللیلة على الوجه الذي
 .الترتیب الفقهاء ال يعرف ذلك

و الحجة فیه: إجماع الطائفة علیه، و لیس يمكن أن يدعى 
أبدعوا فیما يزيدونه من هذه النوافل، ألن الصالة  علیهم أنهم

 .4«خیر موضوع و الزيادة فیها مستحسنة غیر منكرة
اینها نقل اقوال بود و اما روایات فراوانی درباره اعداد 

از جلد  54نوافل دارمی، من مجله اخباری که در صفحه 
از ابواب  65جلدی و در باب  40وسائل الایعة  5

 برای منونه یکها ذکر شده که ما نوافل اعداد الفرائض و
 خرب از آهنا را می خوانیم:

                                                           

 جلدی. 25، ط 62، ص7جواهر الکالم، شیخ حممد حسن جنفی جواهری، ج 2
 .343، ص6اخلالف، شیخ طوسی، ج 3

 ، 632االنتصار، سید مرتضی، ص 44

﴿وعن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي  : خرب اول
عمیر، عن عمر بن أذينة، عن فضیل بن يسار قال: سمعت 

يقول: )في حديث( إن اهلل عز وجل  علیه السالمأبا عبد اهلل 
فرض الصالة ركعتین ركعتین عشر ركعات، فأضاف رسول اهلل 
صلى اهلل علیه وآله إلى الركعتین ركعتین، وإلى المغرب ركعة، 
فصارت عديل الفريضة ال يجوز تركهن إال في سفر، وأفرد 
الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز 

ك كله فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة، ثم سن اهلل له ذل
رسول اهلل صلى اهلل علیه وآله النوافل أربعا وثالثین ركعة مثلي 
الفريضة، فأجاز اهلل عز وجل له ذلك، والفريضة والنافلة 
إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد 

لى بركعة مكان الوتر )إلى أن قال( ولم يرخص رسول اهلل ص
اهلل علیه وآله ألحد تقصیر الركعتین اللتین ضمهما إلى ما 
فرض اهلل عز وجل، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا، ولم يرخص 
ألحد في شئ من ذلك إال للمسافر، ولیس ألحد أن يرخص 
ما لم يرخصه رسول اهلل صلى اهلل علیه وآله، فوافق أمر رسول 

العباد التسلیم له  اهلل أمر اهلل ونهیه نهى اهلل ووجب على 
 .9كالتسلیم هلل﴾

و ثقه است عن علی بن  9حممد بن یعقوب از طبقه 
ابراهیم که از اساتید کلینی است و مقام بسیار باالئی 

هم بسیار جلیل القدر است عن عن أبیه که این  دارد
عن  3عمر بن اذینه طبقه عن  1بی عمری طبقه أابن 

   صحیح است و خرب سندا  2فضیل بن یسار طبقه 
رکعت  52می باشد و مضمو  خرب این است که نوافل 

 رکعت می باشند. 36رکعت و جمموعا  67و فرائض 
 بقیه حبث مباند برای فردا إ  شاء اهلل تعالی... .

 
 اهلل علی والحمد هلل رب العالمین و صلی

 ينو آله الطاهر  دمحم

                                                           

الفرائض ونوافلها، باب ، ابواب اعداد 54، ص5وسائل الایعة، شیخ حر عاملی، ج 5
 ، ط االسالمیة.4، حدیث65


