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 /صالة وتیره/نوافلصالة اعدادموضوع: 

حبث صالة وتریه کالم آیات عظام بروجردی و خوئی در 
، عرض کردمیطبق مبنای هرکدام اعلی اهلل مقامهما را 

آقای بروجردی فرمودند واجب است که مناز وتریه 
نشسته خوانده شود خباطر اخباری که مورد عمل 

خوئی قای آ ،ر و متقدمنی می باشدمشهو اصحاب و 
سند اخبار صحت و ضعف طبق مبنای خودشان)فقط 

اعراض اصحاب مالک مالک است و دیگر عمل و 
آن مناز هایی که در روایات ذکر شده فرمودند نیست(

بلکه ایستاده خوانده شوند ارتباطی به وتریه ندارند 
در مناز وتریه لذا حبی جداگانه ای هستند تمنازهای مس

 .جلوس الزم می باشد
اما صاحب جواهر در این رابطه این طور  وخب 

كل النوافل يجوز أن يصلیها : خاتمة :»رمودهف
اإلنسان قاعدا اختیارا على المشهور ، بل عن المعتبر 
والمنتهى والتذكرة والنهاية والبیان اإلجماع علیه ، بل 

من الحلي ، فمنعه إال في   ال أجد فیه خالفا إال
الوتیرة وعلى الراحلة مدعیا خروجهما باإلجماع 
لألصل مع شذوذ الرواية المجوزة ، وال ريب في 

إلى ضعفه بعد ما عرفت ، ومنه يعلم ما في النسبة 
الشذوذ ، وإن أراد رواية ال عمال فهو أغرب من 
األول ، إذ هي مع أنها معتبرة في أعلى درجات 
االستفاضة إن لم تكن متواترة ، مضافا إلى ما يشعر 
به جواز الجلوس في ركعات االحتیاط المعرضة 
للنافلة ، فالنافلة أولى ، ومضافا إلى التسامح ، إذ هو  

في الكیفیة ، الندراجها كما يجري في األصل يجري 
ه ثواب على من بلغ" : السالم علیه قوله  عند التأمل في

وفي غیره من أدلته ، فال ينبغي التوقف حینئذ  "عمل
 .1«.في ذلك

جلد اول وسائل الشیعة ابوابی حتت عنوان ابواب در 
در این صاحب وسائل که مقدمة العبادات منعقد شده  

بار استنباط شده ابواب یک سری قواعد کلی که از اخ
، یکی از این ابواب در مورد مهنی اخبار اند را ذکر کرده

می باشد که این حبثهای بسیاری دارد؛ اول  "من بلغ"
فقط ه اینکه این اخبار عمل را مستحب می کنند یا اینک

که ظاهرشان مهنی  را به انسان می دهندانقیادی ثواب 
أیِّ  است یعنی دال بر ثواب انقیادی می باشند، علی

ستاده خواندن مناز اثبات ایحال صاحب جواهر برای 
من "اخبار حبث تسامح در ادله سنن و  وتریه به سراغ

 و البته این قاعده از چند جهت قابل حبث  رفته "بلغ
 ال مورد حبث ما منی باشد.که فع  است

جواهر در ادامه سراغ قاعده دیگری رفته و صاحب  
ولكن فعلها عدا الوتیرة قائما أفضل  »: اینطور فرموده

بال خالف أيضا ، لظاهر النصوص وألن أفضل 
األعمال أحمزها ، أما الوتیرة فظاهر األكثر وصريح 
الروض أن الجلوس فیها أفضل ، لتضمن المعتبرة أنها 
ركعتان من جلوس يعدان بركعة من قیام ، وألنها 

رورتها ضعف الفرائض ، شرعت لتكمیل النوافل وصی
وهو إنما يتأتى مع الجلوس فیها ، إذ الظاهر تثنیتها 
على تقدير القیام فیها كما صرح به في الروض ، 
وتسمعه في الصحیح اآلتي ، على أنه مضافا إلى 
ذلك مناف لنصوص اإلحدى وخمسین ، ودعوى 
احتسابهما واحدة كما صرح به المحقق وحكي عن 
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كشف اللثام ال دلیل علیها إال   غیره بعیدة ، كما عن
البدلیة عن الجلوس المقتضیة أنهما واحدة ، وهو كما 
ترى أيضا ، وظاهر ذكري أول الشهیدين وصريح 
روضة ثانیهما أفضلیة القیام فیها أيضا ، بل حكي 
ذلك عن الفاضل وجماعة من المتأخرين ، ولعله 

على رجحان القیام في النافلة ،  إلطالق ما دل
أن  ورجحان األحمز من األعمال ، ولصريح الموثق

وركعتان بعد العشاء "  الصحیح  القیام أفضل ، وظاهر
و قاعد ، وأنا أصلیهما اآلخرة كان أبي يصلیهما وه

على القیام فیهما  السالم علیه فإن مواظبته "وأنا قائم
 .2«...الی آخر کالمه يدل على رجحانه

می کنیم که این قاعده "افضل االعمال أمحزها" عرض ما 
و از معصوم رسیده یا اینکه در عقل روایت است 

این  که خب روایتی با ؟می گوئیداینطور خودتان 
مضمون ندارمی، در جممع البحرین در ماده "محز" ذکر 

ر گفته و ما روایتی با این شده که ابن عباس اینطو 
و بعالوه این حرف درست نیست زیرا  ندارمی مضمون

بعضی از اعمال هستند که مشکل منی باشند ولی ثواب 
فاطمه زهراء سالم اهلل تسبیح در مورد ی دارند مثال یار بس

ثوابش از مداومت بر آن ایت هست که و ر علیها در 
مناز مستحبی بیشرت است و امام صادق  هزار رکعت

علیه السالم فرمودند ما مهانطور که مناز را به فرزندان 
هلل علیها را ی دهیم تسبیح فاطمه زهراء سالم اخود یاد م

تی دارمی هر کس بر تسبیح ینیز یاد می دهیم و یا در روا
   سالم اهلل علیها مداومت کند شقاومتند فاطمه زهراء 

ا" منشأ ن قاعده "افضل االعمال أمحزهمنی شود، بنابرای
 .روائی ندارد و صحیح نیست
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 را بیان  عروهواهر تقریبا مهان ادله صاحب جصاحب 
می کند و می فرماید وتریه را ایستاده می توان خواند به 

ندن وتریه را از عبارت دیگر ایشان جواز ایستاده خوا
اعداد الفرائض و ب از ابوا 19مهان روایاتی که از باب 

برخالف آیت اهلل  افلها خواندمی استنباط کردهنو 
بروجردی و آیت اهلل خوئی که فرمودند این روایات 
ارتباطی به جواز ایستاده خواندن مناز وتریه ندارند و 

 ریه نشسته خوانده شود.واجب است که وت

حبث مباند برای بعد از تعطیالت دهه آخر صفر إن بقیه 
   شاء اهلل تعالی... .

 
 والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی

 ينو آله الطاهر  دمحم


