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مجله این خرب﴿:وعن محمد بن يحیى ،عن أحمد



بن محمد ،عن علي بن حديد(توثیق نشده) ،عن

علي بن النعمان ،عن الحارث بن المغیرة النصري
قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول علیه السالم:

موضوع :اعداد صالة/نوافل/صالة وتیره

صالة النهار ست عشرة ركعة ،ثمان إذا زالت

حبث در کیفیت مناز وتریه بود ،صاحب عروه فرمود:

الشمس ،وثمان بعد الظهر ،وأربع ركعات بعد

« :و ركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة،

المغرب يا حارث ال تدعهن في سفر وال حضر،

و يجوز فیهما القیام بل هو األفضل ،وإن

وركعتان بعد العشاء اآلخرة كان أبي يصلیهما وهو

كان الجلوس أحوط وتسمى بالوتیرة» ،1صاحب
وسائل نیز در باب  92از ابواب اعداد الفرائض و
نوافلها اخباری را ذکر کرده که بر مهنی موضوع
داللت دارند یعنی ایستاده خواندن مناز وتریه را جائز
دانسته اند ،حاال حبث در این است که مدرک این
موضوع چیست؟.
آیت اهلل العظمی آقای بروجردی اعلی اهلل مقامه در
تبیان الصالة فرمودند وتریه باید جالسا خوانده شود
و قائما جائز نیست و مدرکی برای جواز ایستاده
خواندن ندارمی ،ایشان برای اثبات کالمشان استدالل
هائی داشتند که خدمتتان عرض شد و اخبار مذکور
در باب  92که دال بر جواز ایستاده خواندن بودند
را اینگونه رد کردند که مورد اعراض فقهاء و اصحاب
هستند و مهنی اعراض و عدم عمل اصحاب در واقع
اطمینان به صدور را از بنی می برد ولو اینکه خرب
سندا صحیح باشد.
آقای بروجردی در کالمشان چند خربی که از آهنا
اعراض شده را ذکر کردند ،این اخبار در باب 31
از ابواب اعداد الفرائض و نوافلها ذکر شده اند ،من

قاعد ،وأنا أصلیهما وأنا قائم ،وكان رسول اهلل
صلى اهلل علیه وآله يصلي ثالث عشرة ركعة من

اللیل﴾.2
آقای بروجردی می فرماید این اخبار معمول به
نیستند بلکه معرض عنه هستند لذا ما اینها را
حجت منی دانیم بعد ایشان چند خرب به عنوان دلیل
بر کالم خودش نقل کرد ،اول خرب بزنطی و دوم خرب
أعمش ،دیروز مقداری در مورد أعمش حبث شد،
أعمش امسش سلیمان بن مهران می باشد که در
تنقیح املقال و در معجم رجال حدیث و مهچننی
بنده در کتاب رجال نوشته ام که أعمش که مهان
سلیمان بن مهران است توثیق شده ،حاال در اینجا
یک سوالی مطرح است ،شیخ صدوق فرموده أعمش
از امام صادق علیه السالم نقل کرده و قطعا صدوق
با أعمش معاصر نیست لذا ما باید ببینیم واسطه ما
بنی صدوق و أعمش و امام صادق علیه السالم
کیست؟ در آخر جلد دوم جامع الرواة طرق صدوق
 2وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،1ص ،11ابواب اعداد الفرائض و نوافلها،
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ذکر شده و بنده نگاه کردم در طرق صدوق أعمش
ذکر نشده بود لذا ما باید واسطه بنی شیخ صدوق و
أعمش را پیدا کنیم ،باالخره آقای بروجردی به خرب
أعمش اعتماد کرده و آن را به عنوان دلیل برای
کالمش نقل کرده.
خرب دیگری که آقای بروجردی نقل کرده خرب ابی
عبداهلل قزوینی می باشد ،بنده نگاه کردم در سند این
خرب چند نفر جمهول وجود دارند منتهی عرض کردمی
چون این اخبار مورد عمل فقهاء و اصحاب هستند
آقای بروجردی به آهنا استدالل کرده و فرموده مناز
وتریه باید نشسته خوانده شود و ایستاده خواندن آن
جائز نیست و اما روایات دیگری که داللت دارند
بر جواز ایستاده خواندن معرض عنه هستند لذا
حجت نیستند و تعارضی هم بوجود منی آید.
آیت اهلل العظمی آقای خوئی در مستند العروة که
شرح عروه می باشد فرموده قیام در صالة وتریه جائز
نیست و باید نشسته خوانده شود چون در روایات
دلیلی بر ایستاده خواندن ندارمی ،ایشان می فرماید
در روایاتی که گفته شده مناز وتریه باید جالسا
خوانده شود در ادامه گفته شده اگر انسان چهار
رکعت مناز بعد از عشاء خبواند دارای ثواب زیادی
می باشد و در این چهار رکعت جالسا و قائما هر
دو جائز است ،حاال قائلنی به جواز ایستاده خواندن
مناز وتریه فکر کرده اند این خبش از روایت ناظر به
مناز وتریه می باشد در حالی که اینطور نیست و این
ناظر به چهار رکعت مناز مستحبی مستقل بعد از
مناز عشاء می باشد و بعد ایشان می فرماید ما
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تعجب می کنیم از فقیه مهدانی که فرموده این چهار
رکعت مناز جعفر طیار می باشد! در حالی که مناز
جعفر طیار کیفیت خاصی دارد ،آقای خوئی در
آخر کالمشان می فرماید گمان می کنم اینجور که
من این روایات را تفسری کردم هیچکس تفسری نکرده
باشد و هیچکس چننی دقتی را بکار نربه باشد،
خالصه ایشان می فرماید مناز وتریه باید نشسته
خوانده شود و ایستاده خواندن جائز نیست.
بقیه حبث مباند برای روز شنبه إن شاء اهلل تعالی. ...
والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
محمد و آله الطاهرين
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