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کتاب الصالة

(حفظه اهلل)

(ج )41

طرف بعضی ها قائل شدند که قائما نیز می توان خواند
بلکه افضل ایستاده خواندن است ،لذا چون ایشان
خیلی به شهرت قدماء امهیت می دادند فرمودند روایات



مربوط به ایستاده خواندن معرض عنه هستند و خربی
که معرض عنه باشد حجت نیست و مالک ما در
حجیت خرب واحد بناء عقالء و حصول اطمینان به

موضوع :اعداد صالة/نوافل/صالة وتیره
با توفیق پروردگار متعال حبثمان در صالة وتریه
می باشد ،حبث به این ترتیب بود که ابتدا کالم
صاحب عروه که ما بر اساس عروه حبث می کنیم را
مطرح کردمی.

صدور می باشد ،قرائنی در دست آهنا بوده که اطمینان
به صدور پیدا کرده اند لذا شهرتی که بعد از شهید اول
بوجود آمده شهرت متأخرین است و حجت منی باشد،
البته می توانیم بگوئیم اخباری که دال بر جواز ایستاده

دوم کالم آیت اهلل بروجردی و آیت اهلل خوئی اعلی اهلل
مقامهما که فرمودند صالة وتریه حتما باید نشسته
خوانده شود را مطرح کردمی ،البته مدارک این دو بزرگوار

خواندن هستند حممول بر تقیه هستند زیرا تا زمان شهید
اول هیچکس قائل به جواز ایستاده خواندن نبوده
بنابراین یا معرض عنه هستند یا حممول بر تقیه می باشند

با هم فرق دارد که عرض خواهیم کرد.
سوم کالم صاحب جواهر را مطرح خواهیم کرد و در
آخر اشکالی به کالم صاحب وسائل دارمی که به
عرضتان خواهیم رساند زیرا کسانی که قائلند مناز وتریه

و این حرف ایشان درست است و نظر ما نیز همین
است.

آیت اهلل العظمی آقای خوئی فرموده قیام در صالة وتریه

قائما نیز جائز است به وسائل اتکاء کرده اند.
ركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة ،و يجوز

جائز نیست و باید نشسته خوانده شود چون در
روایات دلیلی بر ایستاده خواندن ندارمی ،ایشان
می فرماید قائلنی به جواز ایستاده خواندن در فهم اخبار
دچار اشتباه شده اند ،چند خرب دارمی که در آهنا گفته

آیت اهلل خوئی در حاشیه عروه فرموده" :فیه إشكال،

شده ائمه علیهم السالم بعد از مناز عشاء چهار رکعت
مناز مستحبی گاهی ایستاده و گاهی نشسته
می خواندند منتهی این منازها وتریه نبودند و اصال

صاحب

عروه

اینطور

فرموده

:

«

و

فیهما القیام بل هو األفضل ،وإن كان الجلوس
أحوط(استحبابی) و تسمى بالوتیرة».1
بل األظهر عدم جوازه".

آیت اهلل بروجری در حاشیه کالم صاحب عروه که

ارتباطی به وتریه ندارند.
خرب اولی که قائلنی به جواز ایستاده خواندن وتریه به آن
استدالل کرده اند در باب  31از ابواب اعداد الفرائض

گفته؛ وإن کان اجللوس أحوط ،فرموده" :ال يترك".
عرض کردمی آیت اهلل بروجردی فرمودند در متام قرون و
اعصار تا زمان شهید اول فقهاء ما قائل بودند که مناز
وتریه باید جالسا خوانده شود و از شهید اول به این

و نوافلها واقع شده ،خرب این است﴿:وعن محمد بن
يحیى ،عن أحمد بن محمد ،عن علي بن حديد(توثیق
نشده) ،عن علي بن النعمان ،عن الحارث بن المغیرة

 1العروة الوثقی ،سید حممد کاظم یزدی ،ج ،2ص ،222ط مجاعة املدرسنی.
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النصري قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول علیه السالم:

(ج )41

الركعتان اللتان قبل الفجر تقرأ في األولى منهما قل يا

صالة النهار ست عشرة ركعة ،ثمان إذا زالت

أيها الكافرون ،وفي الثانیة قل هو اهلل أحد﴾.3

الشمس ،وثمان بعد الظهر ،وأربع ركعات بعد المغرب

آقای خوئی می فرماید این خرب نیز مربوط به مناز وتریه
منی باشد.
به حدیث  35از باب  22ابواب مواقیت نیز برای
جواز ایستاده خواندن مناز وتریه استدالل شده ،خرب این

وآله يصلي ثالث عشرة ركعة من اللیل﴾.2

است﴿:وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحیى ،عن

يا حارث ال تدعهن في سفر وال حضر ،وركعتان بعد
العشاء اآلخرة كان أبي يصلیهما وهو قاعد ،وأنا
أصلیهما وأنا قائم ،وكان رسول اهلل صلى اهلل علیه

أحمد ،عن الحجال(اسمه عبداهلل بن محمد) ،عن

عرض کردمی که آقای خوئی فرمودند این چهار رکعت

أبي عبد اهلل علیه السالم قال :كان أبو عبد اهلل علیه

مناز مستحبی که در خرب ذکر شده ارتباطی به مناز وتریه
ندارد.

السالم يصلي ركعتین بعد العشاء يقرأ فیهما بمئة آية
وال يحتسب بهما ،وركعتین وهو جالس يقرأ فیهما

خرب بعدی این خرب است﴿:وعنه ،عن عثمان بن

بقل هو اهلل أحد وقل يا أيها الكافرون ،فان استیقظ

عیسى(شیخ واقفه و وجه آهنا بود و از کسانی بود که

من اللیل صلى صالة اللیل وأوتر ،وإن لم يستیقظ

مستبد به مال موسی بن جعفر علیهما السالم بود و
البته بعدا توبه کرد و پول حضرت رضا علیه السالم را

حتى يطلع الفجر صلى ركعتین (ركعتین) فصارت سبعا

پس داد ،ثقه و از طبقه  6می باشد) ،عن ابن

(وصارت شفعا) واحتسب بالركعتین اللیلتین (اللتین

است) ،عن سلیمان بن خالد(از طبقه  2است) ،عن

آیت اهلل خوئی باز می فرماید این خرب نیز ارتباطی به

أبي عبد اهلل علیه السالم قال :صالة النافلة ثمان

وتریه ندارد و حبث ما در وتریه می باشد ،بنابراین مناز
وتریه باید نشسته خوانده شود.
بقیه حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

ظ) صالهما بعد العشاء وترا﴾.4

مسكان(ثقة عنی و بسیار جلیل القدر و از طبقه 5

ركعات حین تزول الشمس قبل الظهر ،وست ركعات
بعد الظهر :وركعتان قبل العصر ،وأربع ركعات بعد
المغرب ،و ركعتان بعد العشاء اآلخرة ،يقرأ فیهما مائة

والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی

آية قائما أو قاعدا ،والقیام أفضل وال تعدهما من

محمد و آله الطاهرين

الخمسین ،وثمان ركعات من آخر اللیل تقرأ في
صالة اللیل بقل هو اهلل أحد ،وقل يا أيها الكافرون
في الركعتین األولیین ،وتقرأ في سائرها ما أحببت من
القرآن ،ثم الوتر ثالث ركعات تقرأ فیهما (فیها ظ)
جمیعا قل هو اهلل أحد ،وتفصل بینهن بتسلیم ثم

 3وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،1ص ،15ابواب اعداد الفرائض و نوافلها،
باب ،31حدیث  ،36ط االسالمیة.

 2وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،1ص ،11ابواب اعداد الفرائض و نوافلها،

 4وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،1ص ،331ابواب مواقیت ،باب ،22حدیث

باب ،31حدیث  ،9ط االسالمیة.

 ،35ط االسالمیة.
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