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السالم و توسط فقهاء بزرگ ما در قرن های خمتلف به
ما رسیده ،در مورد مناز وتریه تا زمان شهید اول متام
فقهاء ما داشتند که وتریه باید نشسته خوانده شود یعنی



شهرت قدماء اینگونه بوده که خب آهنا به زمان معصوم
نزدیک تر هستند و در واقع فقه آهنا أقرب به واقع
می باشد و اما از شهید اول به این طرف فقه متحول

موضوع :اعداد صالة/نوافل/صالة وتیره
حبثمان در مناز وتریه بود ،در این مورد آیت اهلل العظمی
آقای بروجردی اعلی اهلل مقامه مطالبی داشتند؛ اول
اینکه فرمودند هر کدام از نوافل امر مستقلی دارند و
أجزاء مأمور به نیز معلوم و مشخص است و اگر کسی

شد و به مرور فتوای جواز ایستاده خواندن مناز وتریه
صادر شد لذا آقای بروجردی فرموده " :و وجه وجوب
الجلوس فیها هو اجماع الفقهاء علی وجوب الجلوس

خبواهد آن را اجنام بدهد باید کامل با متام اجزائش جبا
بیاورد و اگر بعضی از أجزاء را جبا بیاورد کافی نیست و
به آن فضیلت و ثوابی که مرتتب بر مأمور به است

فی هذا الصالة" البته این امجاع مدرکی می باشد و این

وجوب جلوس تا زمان شهید اول بوده و قدما رمسشان
اینگونه بوده که مهان عبارت اخبار را به عنوان فتوا نقل
می کردند کما اینکه در روایت ابی نصر که دیروز

خنواهد رسید.
مطلب دوم که ایشان مطرح کرده در باب مناز غفیله
است که ما بعدا مفصال درباره آن حبث خواهیم کرد.
مطلب سوم این است که آیا مناز وتریه را ایستاده نیز

خواندمی و مهچننی در خرب حسنی بن یسار ذکر شده که
وتریه باید جالسا خوانده شود و روایات دیگری نیز در
این رابطه دارمی من مجله خربی که صدوق از أعمش نقل

فرموده  « :و ركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان

کرده البته أعمش را بنده پیدا نکردم که چه کسی
است ،آقای بروجردی وقتی میدید که فقهاء و اصحاب
به خربی عمل کرده اند دیگر به سند آن خرب توجهی
منی کرد.

می توان خواند یا اینکه واجب است حتما نشسته
خوانده شود؟ .
اول عبارت عروه را می خوانیم ،صاحب عروه اینطور
بركعة ،ويجوز فیهما القیام بل هو األفضل ،وإن

یکی از نکات مهم این است که مشا باید مبنای
خودتان در حجیت خرب واحد را مشخص کنید ،آقای
خوئی مبنائی دارد که در مقابل مبنای دیگران

كان الجلوس أحوط وتسمى بالوتیرة » ،1حواشی در
اینجا زیاد است مثال آقای خوئی فرموده " :فیه

إشكال ،بل األظهر عدم جوازه" یعنی اظهر آن است

می باشد ،ایشان فقط به سند نظر دارد یعنی نگاه
می کند اگر رجالی که در سلسله سند ذکر شده اند
عادل و موثق بودند خرب صحیح است در غری این
صورت ضعیف است ولی امام رضوان اهلل علیه و آقای

که منی توان وتریه را ایستاده خواند.
آقای بروجردی در تبیان الصالة در این رابطه فرموده
واجب است که مناز وتریه نشسته خوانده شود چون نظر
ما به فقه خیلی فرق می کند ،فقه از اهل بیت علیهم

بروجردی و همچنین بنده قائلیم که مالک اطمینان به
صدور است و بناء عقالء نیز مهنی است که اگر

 1العروة الوثقی ،سید محمد کاظم یزدی ،ج ،2ص ،222ط جماعة
المدرسین.
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والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی

اطمینان به صدور پیدا کنند خرب را حجت می دانند لذا
اگر خربی ضعیف باشد ولی فقهاء و اصحاب به آن
عمل کرده باشند به آن اطمینان می کنیم و بالعکس

محمد و آله الطاهرين

اگر خربی سندا صحیح باشد ولی فقهاء و اصحاب از
آن اعراض کرده باشند به آن اطمینان منی کنیم و آن را
حجت منی دانیم.
خرب دیگری که آقای بروجردی به آن برای وجوب
نشسته خواندن مناز وتریه استناد کرده خرب ابی عبداهلل
قزوینی می باشد که در آن گفته شده دو رکعت مناز
وتریه نشسته در واقع یک رکعت حمسوب می شود.
آقای بروجردی می فرماید تا زمان شهید اول فتوای
فقهاء ما مهنی بوده که وتریه باید نشسته خوانده شود،
دو روایت دال بر این است که قیام در مناز وتریه جائز
است بلکه افضل از قعود می باشد و عروه نیز حتت
تاثری مهنی قرار گرفته ،خرب اول روایت حارث بن مغریه
است که در آن نقل شده که حضرت باقر علیه السالم
وتریه را نشسته می خوانده ،البته در این خربی نکته ای
وجود دارد و آن اینکه ذکر شده حضرت باقر علیه
السالم بَدین بوده یعنی مقداری چاق بوده ،در شرح
جترید خواندید که پیغمرب و امام چه در بدن و چه در
روح باید از هر صفتی که منفِّر است و مردم از آن تنفر
دارند و آن را خوب منی دانند و عیب و نقص حمسوب
می شود منزه باشد.
آقای بروجردی باالخره می فرماید روایاتی که بر خالف
این چیزی که ما گفتیم(وتریه باید نشسته خوانده شود)
باشد مردود هستند زیرا اصحاب از آهنا اعراض کرده اند
و مهنی باعث ضعف آهنا می شود.
بقیه حبث مباد برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...
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