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 صالة  اعدادموضوع: 

بعضی از آقایان گفتند صالة میت در واقع صالة نیست 
ما عرض کردمی مناز است زیرا در بلکه دعاست ولی 

بسیاری از روایات ائمه علیهم السالم تعبری صالة را 
برای آن به کار برده اند من مجله در وسائل الشیعة که 

باب در مورد صالة اجلنازة منعقد شده، بنابراین  04
باید بگوئیم لفظ صالة اعم است و شامل متام منازها 

 من مجله صالة میت نیز می شود.
مثمان در اعداد ررائ  و نوارل بود، گفتیم اعداد حب

 40رکعت و اعداد نوارل  71ررائ  برای غری مسارر 
 رکعت می باشد. 17رکعت و جمموعا 

باید توجه داشته باشیم که در ماحنن ریه روایات بسیاری 
دارمی که ظاهرا با هم تعارض دارند لذا باید بنی آهنا مجع  

 کنیم.
دسته اول اخباری هستند که داللت دارند بر اینکه 

 2عبارتند از اخبار که  رکعت می باشد 40تعداد نوارل 
 22و  22و  21و  24و  22و  77و 1و  0و  4و 

در که از ابواب اعداد الفرائ  ونوارلها   74از باب 
جلدی واقع شده  24از وسائل  4از جلد  42صفحه 

که در جلد   22عنی خرب اند، خرب آخر از این باب ی
حبار نیز ذکر شده داللت دارد بر اینکه عالمات  42

شیعیان پنج چیز است؛ التختم بالیمنی و زیارت اربعنی 
و جهر به بسم اهلل و قنوت گررنت قبل از رکوع در 

رکعت رریضه  71رکعت مناز که  17رکعت دوم مناز و 
 رکعت نارله می باشد. 40و 

در تفسری آیه  024صفحه  2در تفسری برهان جلد 
بْ َراِهيمَ ﴿:شریفه مهنی خربی که  ،1﴾َوِإنَّ ِمْن ِشيَعِتِه ََلِ

خواندمی نقل شده و اینطور گفته شده که از مجله 
  شیعیان پیغمرب اسالم حضرت ابراهیم علیهما السالم 
می باشد و هر کسی شیعه پیغمرب باشد شیعه امریاملوننی 

نی پیامرب اسالم و امری علی علیه السالم نیز می باشد یع
 املومننی مقام بسیار باالئی دارند.
نوارل داللت دارند بر اینکه دسته دوم اخباری هستند که 

رکعت هستند زیرا صالة وتریه را جزء نوارل حساب  44
نکرده اند لذا ررمودند در سفر نیز مناز وتریه ساقط 

از ابواب  74از باب  24و  2و  1و  7نیست، اخبار 
 این مطلب داللت دارند. اعداد الفرائ  ونوارلها بر

دسته سوم اخباری هستند که داللت دارند بر اینکه 
رکعت از نارله  0رکعت هستند که در واقع  22نوارل 

 1و  2عصر و مهچننی مناز وتریه را کم می کنند، اخبار 
از ابواب اعداد الفرائ  و نوارلها بر این  70از باب 

 مطلب داللت دارند.
ند که داللت دارند بر اینکه دسته چهارم اخباری هست

 رکعت هستند. 22نوارل 
این چهار دسته از اخبار در مورد تعداد نوارل وجود 

رد و ما باید بنی آهنا مجع کنیم، در مستحبات وقتی دا
اخبار با هم تعارض کنند نوعًا آهنا را محل بر مراتب 
رضیلت می کنند، ممثال در خربی گفته شده که در رالن 

مرتبه سوره توحید و در خرب دیگر   24مناز مستحبی 
مرتبه سوره توحید خوانده شود که خب  14گفته شده 

 و اینطور مجع می کنند که مقدار بیشرت ثواب بیشرت
 .ثواب کمرتی داردمقدار کمرت 
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د بگویند رقط این اخبار منی خواهنررموده  مرحوم نائینی
مشروع است و بقیه مشروع نیستند بلکه  40عدد 

راتب رضل و ثواب داللت دارند بر اینکه از نظر م
  .تفاوت وجود دارد

مرحوم حاج آقا رضای مهدانی نیز در مصباح ررموده بر 
مراتب رضل و ثواب محل می شوند نه اینکه به طور  
تبه کلی اخبار دیگر را طرح کنیم یعنی اگر وقت شد مر 

باالتر را اجنام بدهیم و اگر وقت نداشتیم مراتب پاینی 
 تر را اجنام بدهیم و هکذا.
 آدرس جهت مطالعه اخبار: 

 70و باب  74باب  42صفحه  4وسائل الشیعة جلد 
 از ابواب اعداد الفرائ  ونوارلها.

 بقیه حبث مباند برای رردا إن شاء اهلل تعالی... .
 

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


