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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  » سعيد افغانی -دیـيـسع«  امين الدين داکترحاج ال

  ٢٠١۴ جون ٢٩

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  نماز تراويح

١  
خواندن نماز تراويح با جماعت در شبھاى   باشد،   عبادت مسمی میمثابهه ب،  ماه مبارک رمضانيكى از خصوصيات

 .باشد مبارک رمضان  می

 :فرمايد می » تراويح«ابن حجر عسقالنى در معناى 

  می»  يك سالم«معناى ه  كه ب» تسليمة«  ۀــ، مانند كلم» يک راحتى « است، يعنى»ترويحة«  جمع  » تراويح «ۀ ـكلم

زيرا اولين بارى كه ، گويند   می»  تراويح«  فته شده و نمازھاى جماعت شبھاى رمضان را  سالم گرۀباشد و از کلم

  .كردند صورت جماعت شروع شد نماز گزاران بين ھردو سالم نماز كمى استراحت میه ب»  تراويح«نماز

َم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغفَِر لَهُ َمْن قَا  « :منزلت  نماز تراويح فرموده اند  پيامبر صلى هللا عليه و سلم در مورد مقام و

َم ِمْن َذْنبِهِ  جای آورد، گناھان گذشته ه که قيام رمضان را از روی ايمان و اخالص ب ھر کسی) (٢٠٠٩ بخارى. (»َما تَقَدَّ

  تراويح میمنظور از قيام رمضان نماز«: شيخ االسالم امام نووى رحمة هللا عليه فرمودند   .)شود اش بخشيده می

  .»باشد

  

  :مشروعيت نماز تراويح

ی در منزل و ئصورت تنھاه ھرچند اگر ب .صورت جماعت برگزار گردده مستحب است که نماز تراويح در مساجد و ب

 .مشروع و جايز است در مسجد نيز خوانده شود،

 اصحاب خود رضی هللا عنھم صورت جماعت باه در اوايل پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز تراويح را در مسجد و ب

زيرا پيامبر صلی  .صورت تنھا و انفرادی  در مسجد برگزار می کردنده  نماز را ب  اصحاببرگزار می نمود ولی بعداً 

اين امر برای اصحابشان   اين روند يعنی برگزار نمودن منظم جماعات تراويح،ۀهللا عليه وسلم می ترسيدند که با ادام

  .که نماز تراويح فرض نيست و سنت است راويح فرض است در حالیپيش بيايد که نماز ت

لذا پيامبر صلی هللا عليه وسلم بعضی از شبھا را جماعت می خواند و بعضی ديگر در منزل می خواندند و به مسجد نمی 

  .ی نماز تراويح را می خواندندئتنھابه ر نمی شد و ھرکدام از اصحاب رفتند و جماعت برگزا
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که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فقط دو  در آن اشاره دارد به اين ثی از عايشه رضی هللا عنھا روايت است کهچنانچه حدي

لی در شب سوم رسول هللا صلی هللا عليه وسلم صورت جماعت خواندند وه شب در مسجد با اصحابشان نماز تراويح را ب

 :ال می شود و ايشان صلی هللا عليه وسلم می فرمايندؤبه مسجد تشريف نياوردند، صبح از ايشان در مورد غيابشان س

   »إِنِّی َخِشيُت أَْن تُفرض َعلَيُكمْ  فلم يمنعنی من الخروج اليکم اال رأيت صنيعكم «

 برای نماز جماعت ، به سوی شما بيايم مگر آنکه ترسيدم که ، ولی چيزی مانع آن نشد که را ديدم شما آمدن گرد« :يعنی

  ).١١٢٩بخاری .(»ر شما فرض گردد نماز تراويح ، ب

رحلت  پيامبر صلی  بعدھا که با جماعت برگزار کردن برای نماز تروايح سنت است و نه واجب،: بنابراين بايد گفت که 

 باقی نماند، که نماز تراويح برای مردم واجب گردد ترس از اين  آن پايان تشريع در دين اسالم،ۀهللا عله وسلم و در نتيج

 به پيامبر که اوايل تشريع ءبه اقتدا(صورت جماعت و در مسجد بخوانند ه صميم گرفتند که نماز تراويح را باصحاب ت

 ).نماز تراويح چنين می کردند

که حديث فوق الذکر را روايت می کنند آمده  بعد از اين منين عايشه رضی هللا عنھا،ؤکه در حديثی ديگر از ام الم چنان

 :است

 صلی هللا عليه وسلم واالمر علی ذلک،ثم کان فی خالفة ابی بکر و صدر من خالفة عمر،حتی جمعھم فتوفی رسول هللا« 

 ابی بن کعب،فقام بھم فی رمضان،وکان ذلک اول اجتماع الناس علی القاری واحد فی رمضان  عمر بن الخطاب علی

  )٩٢٤ - بخاری (»

سپس در زمان خالفت ابوبکر و ھمينطور در  بر ھمين بود،و پيامبر صلی هللا عليه وسلم فوت کردند و روال «  :يعنی

و  که عمر مردم را برای نماز تراويح به امامت ابی بن کعب جمع نمود  تا اين اوايل خالفت عمر نيز ھمان گونه بود،

  .»و اين اولين جماعت مردم بر يک قاری و امام واحد بود  نماز تراويح را به آنھا در رمضان اقامه نمود

به خطا رفته  بن خطاب رضی هللا عنه ايجاد نمود، که می گويند جماعت خواندن نماز تراويح بدعتی بود که عمر نیکسا

  ياداور شديم در زمان حيات  رسول هللا صلی هللا عليه زيرا ھمانطور که قبالً . اند واستدالل  شان از حقيقت دور است

فقط   می شد و دليل ترک جماعت نماز تراويح از سوی پيامبر،وسلم بعضی از شبھا نماز تراويح با جماعت برگزار

  .ترس از فرض دانستن مردم بود

  

  :تعداد رکعات نماز تراويح

 و  چون ھيچ حديثی از شخص رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در مورد تعداد مشخص رکعات نماز تراويح روايت نشده

 در تعداد رکعات تراويح اختالف ءلذا علما ب رضی هللا عنھم است،آنچه که به آن استناد می شود فقط قول و عمل اصحا

  :از جمله گفته اند دارند،

  .نماز تروايح يازده رکعت است   -

امام شافعی و ابن مبارک و (است  از جمله بيست رکعت بدون نماز وتر گويند نماز تراويح  برخی از علماء می -

  )روايتی از عمر و علی رضی هللا عنھما

  ).از جمله امام مالک( .سی و شش رکعت تراويح و سه رکعت وتر  گويند  نماز تراويح   میءخی از علمار ب-

  .گويند که نماز تراويح چھل رکعت نماز تراويح و ھفت رکعت وتر برخی از علماء می  -

ود پيامبر صلی هللا عليه و اقوال متعدد ديگری  در زمينه وجود دارد ، که ھيچ کدام برای اثبات ادعای خود حديثی از خ

البته ھر چند که در بين مسلمانان يازده رکعت بيشتر رواج دارد و بعضی  وسلم ذکر نکرده اند اال قول و فعل صحابی،

که عمر بن خطاب رضی هللا عنه به ابی بن کعب رضی هللا عنه امر نمود که  را اثبات کنند ، چنان کوشيده اند تا آن
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امامت کند و ھمينطور حديثی از عايشه رضی هللا عنھا که می گويد پيامبر صلی هللا عليه وسلم يازده رکعت برای مردم 

 که بيشتر از اين مقدار ھم خوانده شده است،  ولی با توجه به اين-)١١٤٧در بخاری (از يازده رکعت بيشتر نخوانده اند 

و اين قول امام احمد حنبل و ابن  بخواند رکعت  رکعت دو صورت دوه  ھر چقدر که توانست ب بستگی به طاقت شخص

  ).٢٢/٢٧٢ – و مجموع الفتاوی ابن تيميه ١/٤٢٥ –کشاف القناع . (تيميه رحمھم هللا است

که گمان می برند که نمازتراويح در شبھای رمضان مقدار  بنابراين کسانی« :نويسد   درکشاف القناع می ابن تيميه

  .»دچار اشتباه شده اند ياد،مشخصی داشته که نه کم می شود و نه ز

  :نويسد  ی میئھمچنين دار االفتا کشور عربستان سعودی در مورد رکعت ھای نماز تراويح  طی فتوا

ُ َعلَيِه َوَسلََّم  « بايد دانست كه بيشتر از يازده ركعت و سيزده ركعت خواندن ھيچ ممانعتی  ندارد؛ زيرا رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَيِه َوَسلََّم در مورد ه به ركعات مشخصی نكرده اند، بلكه بنماز شب را محدود  عكس زمانی كه از رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ْبَح َصلَّی َرْكَعهً واِحَده تُوتُِر لَهُ َما قَْد َصلَّی« :نماز شب پرسيده شد، فرمودند متفق ( »َمْثنَی َمْثنَی؛ فإذا َخِشی أَحُدُكم الصُّ

  .)، مسلم )۴٧٢/٩٩٠(عليه، بخاری 

نماز شب دو ركعت، دو ركعت است، پس ھر گاه يكی از شما بيم آن را داشت كه وقت نماز صبح فرا برسد يك ركعت (

  .)ش را وتر كند  انماز بخواند و با آن نمازھای قبلی

ن توضيح به اين با اي)  احاديث جايز است نماز وتر، سه يا پنج يا ھفت يا نه ركعت خوانده شودۀالبته با توجه به بقي(

نتيجه می رسيم كه نماز شب، تراويح ، محدود به عدد مشخص نيست، بنابراين نماز شب در رمضان و غير رمضان 

  .».محدود نيست بلكه امر، وسيع است و به ھر تعداد كه می توانند بخوانند

برای ھماھنگی و عدم تفرقه ھمان بر اين اساس شما می توانيد در مسجد خود يازده يا بيست رکعت بخوانيد و بھتر است 

ه ھرچند که ب! (بيست رکعت را بخوانيد، زيرا به طور قطع نمی توان گفت که يازده رکعت سنت است يا بيست رکعت

  ).ی صواب نزديکتر استأنظر يازده رکعت به ر

و سنت باشيم نه تابع در ضمن عمل اھل مکه يا مسجدالحرام برای ما مسلمانان حجت نيست بنابراين مابايد تابع کتاب 

  !گروه يا سرزمينی خاص، ھرچند که آنھا در مسجدالحرام بيست رکعت می خوانند

  

  :استراحت درنماز تراويح

 اتفاق دارند که بعد از ھر دوبار دو رکعتی ، يعنی چھار رکعت ، می توان استراحت نمود چرا که سلف صالح نيز ءعلما

  .اند و بعد از ھر چھار رکعت برای استراحت مقداری می نشستندچنان کرده اند،آنھا نماز طويلی داشته 

َعْن َعائَِشةَ «  :توان در اين  روايت از عايشه رضی هللا عنه ربط داد دليل استراحت بعد از ھر چھار رکعت را می

ِ صلی هللا عليه وسلم : لَتْ أَنَّھَا ُسئِلَْت َعْن َصالتِِه صلی هللا عليه وسلم فِی َرَمَضاَن، فَقَا: َرِضی هللاَّ َعْنھَا َما َكاَن َرُسوُل هللاَّ

، ثُمَّ يَصلِّی أَْربًَعا، فاَل  يِزيُد فِی َرَمَضاَن َوال فِی َغيِرِه َعلَى إِْحَدى َعْشَرةَ َرْكَعةً، يَصلِّی أَْربًَعا، فاَل تََسْل َعْن ُحْسنِِھنَّ َوطُولِِھنَّ

، ثُمَّ    .)١١٤٧:بخارى. (»... يَصلِّی ثاَلثًاتََسْل َعْن ُحْسنِِھنَّ َوطُولِِھنَّ

رسول هللا :  فرمود . نماز شب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در رمضان، سؤال شدۀ عنھا دربار  هللا از عايشه رضی (

  .صلی هللا عليه وسلم در رمضان و غير رمضان، بيشتر از يازده ركعت، نمی خواند

و آنھا را  خواند سپس، چھار ركعت ديگر می.  نمود سيار زيبا و طوالنی می چھار ركعت می خواند و آنھا را بء ابتدا

البته فراموش نشود که ذکر اين . (خواند  و در پايان، سه ركعت ديگر می  می كردءھمان زيبائی ركعات اول، اداه نيز ب

  .) به تعداد رکعات تراويح استءيازده رکعت يکی از استنادات علما
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حديث اشاره به چھار رکعت چھار رکعت دارد و اين فھم را می رساند که پس از ھر چھار  ود،چنانچه مالحظه می ش 

  .استراحتی صورت گرفته است رکعت ، که در واقع بصورت دو بار دو رکعتی است،

  

  :مقدارقرائت قرآن درنماز تراويح

يد ، در شرع در اين مورد ھم آعمل ه  ب کريمرکعت ھای  نماز تراويح به چه مقدار قرائت از قرآن که در در مورد اين

آنچه که وجود دارد آنست که .مقدار مشخصی برای خواندن قرآن در سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم بيان نگرديده است 

  .پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز شب را طوالنی نموده اند

  از جمله ءاما برخی از علما.  نماز را طوالنی کنندی داشتندئی که توانائستگی به طاقت نمازگزاران تا ھرجابنابراين ب

. مستحب دانسته اند  ن را در نماز تراويح  در طول ماه مبارک رمضان،أامام حنبل  و امام ابوحنفيه ختم قرآن  عظيم الش

  ).يد ئ مطالعه فرما٢/١٦٩ و المغنی ابن قدامه ١/٣٣٥توان درفتح القدير  توضيح بيشتر را می(

  

  :يادداشت

 فاتحه  و ۀ گردد ، خواندن سورءشکل نماز  جماعت  اداه  گردد ويا بءشکل انفرادی  اداه ررکعت نماز تراويح  چه بد

ن صورت أصورت حتمی در آن ختم قرآن عظيم الشه  کوتاه خوانده شود کدام ممانعتی ندارد ، نبايد بتبعد از آن چند آي

  .کند  ديگر کفايت میۀ ويک سور فاتحه که رکن نماز است ۀولی  خواندن سور گيرد 

 مستجاب خواھند شد ولی مستحب است که در اين شب به در ضمن ھيچ دليلی وجود ندارد که دعاھای شب قدر تماماً 

  :ذکر و تالوت قرآن و دعا و نيايش پرداخت

 ذنبه   من  ما تقدم تسابا، غفر له القدر إيمانا واح  ليلة  قام من« :  است  آمده  شريف در حديث :ور شديمآکه در فوق ياد  طوری 

   است  گذشته  از گناھانش  كه ، آنچه پا خاست به)  نماز و نياز برای( قدر را   شب قصد قربت  و به  ايمان  از روی ھر كس(»

  .»شود  می  آمرزيده بر وی

رد زيرا دعا خود عبادت و اگر ھم دعای فرد معتکف در اين شب اجابت نشد، باز اجر زيادی به سبب آن دعا ھا می ب 

  .که اجابت می شود يا خير، به سبب اين عبادت دارای اجر و ثواب خواھد شد ان شاءهللا است بنابراين جدا از اين

  

 :ن درنمازتراويحأختم قرآن عظيم الش

ھم در شب  ن در اين ماه وآنأمبارک  رمضان  به ماه قرآن شھرت دارد، چرا که قرآن عظيم الش در دين مقدس اسالم ماه

كى از شود، لذا ي ن در اين ماه چند برابر میأليلة القدر نازل شده، واجر عبادت يکجا با تالوت وختم قرآن عظيم الش

خواه اين  است، نأشخص مسلمان در اين ماه بايد انجام دھد كثرت  تالوت قرآن عظيم الش  عبادی كه يكبھترين اعمال

  .  خارج از نماز تراويحقرائت در نماز تراويح صورت گيرد و چه

كه ختم كرد، و در حديث صحيح از  ن  را خواند تا اينأتوان قرآن عظيم الش بنابراين، در نماز تراويح و يا تھجد نيز می

  :ابن عباس وارد شده است كه

و کان جبريل کان النبی صلى هللا عليه و سلم أجود الناس بالخير، و کان أجود ما يکون فی رمضان حين يلقاه جبريل،  « 

عليه السالم يلقاه کل ليلة فی رمضان حتی ينسلخ، يعرض عليه النبی صلى هللا عليه و سلم القرآن، فإذا لقيه جبريل کان 

  )متفق عليه(» أجود بالخير من الريح المرسلة

پيامبر صلى هللا عليه و سلم سخاوتمندترين مردم از لحاظ خير بود و در ماه رمضان وقتی که جبرئيل او را «  :يعنى

کرد و پيامبر  شد، و جبرئيل ھر شب در ماه رمضان تا پايان ماه با او مالقات می کرد بيشتر سخاوتمند می مالقات می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

کرد، او برای بخشش خير، از تندباد  ه جبرئيل با اومالقات میخواند و وقتی ک صلى هللا عليه و سلم قرآن را بر او می

  .» شد تر می سريع

رود زيرا تمامى قرآن را مرور  شمار میه توان گفت كه قرائت كل قرآن در نماز تراويح يك نوع از اين مدارسه ب و می

قرآن را در نماز تراويح ختم كند، عھده بگيرد تمامى ه كند، لذا امام احمد بن حنبل دوست داشت كسى كه امامت را ب می

حجت ه شود، ولى نبايد ب لذا اگر تمامى قرآن در نماز مراجعه و ختم شود بھتر است زيرا تمامى آيات قرآن مرور می

 وگرنه آرام  خواند و خشوع را از بين ببرد ختم كردن قرآن به سرعت قرائت طورى افزود كه معلوم نشود امام چه می

  .كه قرآن را با آن بى خشوعى ختم كند  خواندن قرآن  از اين بى خشوعى بھتر است و لو اينتر خواندن و كمتر

كردند و فقط مشغول خواندن   دروس علمى و حديث را تعطيل می اربعه در ماه رمضان معموالً ۀنا گفته نماند که ائم

   .شده اند قرآن می

  

  مصحف در نماز  تراويح  تالوت قرآن برای امام از روی

ن از روی مصحف کدام ممانعت شرعی ندارد، چون أدر قيام رمضان خواندن قرآن عظيم الش لماء بدين عقيده اند که ع

هللا از مشروعيت قرائت قرآن در  شنوند و داليل شرعی كتاب هللا و سنت رسول از اين طريق مقتديان تمام قرآن را می

  .شود  را در نماز چه از حفظ و چه از روی مصحف شامل مینماز حكايت دارند و اين داليل عام است و قرائت قرآن

ُ َعْنھُا المؤمنين عائشه ثابت شده كه ام دستور داد تا او را در قيام رمضان امامت  )ذكوان( اش  آزاد شدهۀبه برد َرِضی هللاَّ

  .خواند دھد و ذكوان در نماز از روی مصحف قرآن می

  .)۶٩١(بعد .كتاب الجماعة و االمامة، باب امامة العبد و المولی. بخاری(:برای معلومات مزيد مراجعه شود 

  

  :حضرت عمر ونماز تراويح

 از مسلمانان شايع طوری است که حضرت عمر  بن خطاب، رضی هللا عنه، در مورد نماز تراويح یدر نزد تعداد

باشد  پس چرا ما )  رض(  حضرت عمر ۀ اين فرموداً اين بدعت خوبی است؟ اگر واقع» ذهنعمت البدعة ھ«:فرموده که  

  ساير بدعت ھا را گمراھی بناميم ؟

 »کل بدعة ضاللة«رضی هللا عنه استدالل کرده و آن را مخصص   خرين به اين سخن حضرت عمرأحتی برخی از مت

  . يعنی ھر بدعتی گمراھی است، قرار داده اند

  :ايد گفتدر جواب ب

  . ثابت شده است  چرا که مشروعيت نماز تراويح به نص حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم اين استدالل مردود است؛

صلی هللا عليه وسلم به ھمراه مردم يکی از شبھای   وقتی که پيامبر«رضی هللا عنه روايت شده که   از جابر بن عبدهللا

اين ( .»جای می آورده نماز وتر را ب )بعد از آن(می خواند و  )تراوح( نماز  می کرد، ھشت رکعتءماه رمضان را احيا

و ابن حبان در صحيح خود آن را روايت کرده اند و اين حديث به  »المعجم الصغير«حديث صحيح است که طبرانی در 

    .)صراحت نشان می دھد که نماز تراويح بدون نماز وتر ھشت رکعت است

سه شب آن را با اصحاب   صلی هللا عليه وسلم ندن نماز تراويح ھم بدين خاطر است که پيامبرمشروعيت به جماعت خوا

که مبادا نماز تراويح بر مسلمانان واجب  به صورت جماعت خوانده است، ولی پيامبر صلی هللا عليه وسلم از ترس اين

  .گردد از آن پس آن را به صورت جماعت نخوانده است
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عنھا روايت کرده اند که در آن آمده هللا ست که مسلم وبخاری از حضرت بی بی عايشه رضی دليل اين امر حديثی ا

بر شما واجب گردد و از عھده آن ) نماز تراويح(ولی ترسيدم که »«ولکن خشيُت أن تفرض عليکم فتعجزوا عنھا«:است 

 .»بر نياييد

نتيجه مستحب بودن به جماعت خواندن آن به اما با تمام شدن وحی ترس واجب شدن نماز تراويح منتفی گرديد، و در 

  .دگر مرتبط ھستند حالت خود باقی ماند؛ چرا که علت و معلول در وجود و عدم با يک

موم به کار می رود ولی در لغت به اصطالح شرعی تنھا در موارد مذبا توجه به آنچه گفته شد در می يابيم که بدعت 

  . بدعت ناميده می شود ؛ خواه محمود و پسنديده باشد و يا مذموم و ناپسند بيايد،   قبلی به وجود ۀھر چيزی که بدون نمون

  :در اين باره گفته است  رضی هللا عنه  شيخ االسالم  ابن تيمه

نعمت البدعة ھذه، اکثر کسانی که به آن استدالل کرده اند اگر بخواھيم  :رضی هللا عنه که گفته است  اما قول عمر«

مخالفتی با سنت نبوی ندارد با سخن عمر رضی هللا عنه ثابت کنيم، می گويند قول صحابی حجت چيزی را که ھيچ 

  ».پس اگر قول عمر رضی هللا عنه مخالف حديث نبوی باشد به طريق اولی نبايد به آن اعتقاد داشت. نيست

رت و به دو صکه(بلی ، تخصيص عموم حديث .ولی در ھر دو صورت معارضه حديث با قول صحابی صحيح نيست

 حسن بدعت هو اين تنھا ب با قول صحابی که با يکی از ده روايت حديث مخالفتی ندارد، صحيح است) روايت شده است

و تنھا چيزی که در سخن عمر وجود دارداين است که به جماعت خواندن . مورد نظر صحابی داللت می کند نه غير آن

  .ن نامگذاری يک نامگذاری لغوی است نه شرعی و اي نماز تراويح را بدعت حسنه ناميده است

قبلی انجام گرفته باشد اطالق می شود در حالی که ۀ  و اين بدين خاطر است که بدعت لغوی بر ھر چيزی که بدون نمون

  .بدعت شرعی آن است که مستند به يک دليل شرعی نباشد

 بر مستحب بودن و يا وجوب کاری بعد از مرگ وجود داشته باشد که پس اگر نصی از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم

بردن ( پيامبرصلی هللا عليه وسلم  و يا به طور مطلق داللت کند و تنھا بعد از مرگ پيامبر بدان عمل شود مانند صدقه

صلی هللا عليه   آن را روايت کرده است، پس اگر کسی بعد از مرگ پيامبر  رضی هللا عنه  که ابوبکر )ميراث پيامبران

قبلی آن را انجام ۀ  و بدون نمونءآن کار را انجام دھد، می تواند کار او را در لغت بدعت ناميد؛ چرا که از ابتدا  وسلم

  . داده است

شاھد اين امر  «.آورده است در لغت بدعت و محدث ناميده می شود  صلی هللا عليه وسلم  ھمان طور که دينی که پيامبر

ھيچ بخش تازه »َما يأْتِيِھْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َربِِّھْم ُمْحَدٍث إاِلَّ اْستََمُعوهُ َوھُْم يْلَعبُونَ «  : می فرمايد است کهءانبياۀ  از سور٢ تآي

در  .»می شنوند و به بازی می گيرند)به شوخی(که آن را ای از قرآن از سوی پروردگارشان بديشان نمی رسد مگر اين

کاری که مستند به کتاب و سنت باشد، اگر چه در لغت   .)قرآن وجود ندارد ھيچ دليلی مبنی بر مخلوق بودن تاين آي

بدعت ناميده شود، در اصطالح شرعی بدعت به حساب نمی آيد؛ چرا که لفظ بدعت در لغت عام تر از اصطالح شرعی 

بلی انجام گيرد قۀ  و بدون نمونءھر کاری که از ابتدا »کل بدعة ضاللة« و معلوم است که منظور پيامبر از  آن است

اقتضاء الصراط  ابن تيميه،: تفصيل موضوع .(نيست، بلکه منظور وی اعمالی است که وی آن ھا را تشريع نکرده است

   ).٢٧٥- ٢٧٧مخالفة أصحاب الجحيم، ص المستقيم،

  

  :اذکاروارده در نماز تراويح

وانده شود ، مطابق روايات اسالمی ھيچ  چھار رکعتی در نماز تراويح چه اذاکار واوراد خۀکه در فاصل در مورد اين

که برخی از مسلمانان بنابر  ذکر و اوراد مشخص و معينی در اين استراحتھا وجود ندارد و تشريع نشده است چنان

  .زعم خويش در بين اين استراحتھا به خواندن بعضی از اوراد و اذکار بدعی مبادرت می ورزندبه ابتکار و
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، و غيره، با خود بخوانند تا :ين اين استراحت اذاکاری مانند توانند در ب ولی مصلين می  استغفر هللا، سبحان هللا، الحمد 

صورت جماعی باشد ه که امام دوباره شروع به نماز کند، ولی اگر خواندن اين اذاکار با صدای بلند باشد و يا با ھم ب اين

  .ابش چنين چيزی وارد نشده است، بدعت است، زيرا از پيامبر صلی هللا عليه و سلم و اصح

 سوم اين جمله را ۀ مرتبه خوانده شود ولی در دفع٣سنت است که بعد از نماز وتر ) سبحان الملک القدوس(اما در مورد 

روايت (کشيد   را کمی میانيد و صدايتئگو را می و کمی با صدای بلند تر آن) رب المالئکة و الروح(کنيد  اضافه می

  .)ینسائی و دار قطن

  !  خوانندگان محترم

  دعاى  ذيل توسط يکتن از نماز گزاران به ه در افغانستان  عزيز ما   معموالً غرض معلومات بايد به عرض برسانم ک

سبحان ذى الملك  والملكوت، سبحان ذى العزة والعظمة والقدرة والكبريا ء والجبروت «   :شود آواز بلند خوانده  می

  .» المال ئكة  والروح،سبوح ، قدوس  ربنا ورب

  :لـويا دعای ذي

سبحان ذی الملک و الملکوت، سبحان ذی العزه و العظمه و القدره و الکبرياء و الجبروت، سبحان الملک الحی الذی 

الينام و اليموت، سبوح قدوس ربنا و رب المالئکه و الروح، ال اله اال هللا نستغفر هللا نسئلک الجنه و نعوذ بک من النار، 

حان ذی الملک و الملکوت، سبحان ذی العزه و العظمه و القدره و الکبرياء و الجبروت، سبحان الملک الحی الذی سب

الينام و اليموت، سبوح قدوس ربنا و رب المالئکه و الروح، ال اله اال هللا نستغفر هللا نسئلک الجنه و نعوذ بک من النار، 

 و العظمه و القدره و الکبرياء و الجبروت، سبحان الملک الحی الذی سبحان ذی الملک و الملکوت، سبحان ذی العزه

الينام و اليموت، سبوح قدوس ربنا و رب المالئکه و الروح، ال اله اال هللا نستغفر هللا نسئلک الجنه و نعوذ بک من النار، 

  . و االکراميا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، يا حی يا قيوم يا ذا الجالل

  

  :علت خواندن نماز تراويح با جماعت

سه نماز تراويح به علتی در ماه مبارک رمضان به  صورت جماعت خوانده می شود، چون پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

را در مسجد خواندند و مردم نيز به او اقتداء کردند ) نماز شب( بعد از نماز عشاء، نماز تراويح روز در شبھای رمضان

خواندند، ولی شب چھارم که مردم منتظر بودند تا ايشان بيايند، ايشان ) تراويح(صورت جماعت نماز شب ه و ھمراه او ب

می ترسيدم اگر ھمچنان ادامه دھم، خدا آن : خودداری کردند و ھنگامی که علت نيامدن را از ايشان پرسيدند، فرمود

 . انجام دھيدرا نماز را بر شما فرض گرداند و شما نتوانيد آن

يعنی در آن چند شب آن قدر مردم برای نماز شب جمع شدند و رغبت نشان دادند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم نگران 

آن بود مردم آن را فرض تلقی کنند و بعداً از ادای آن عاجز شوند، پس پيامبر آن را در مسجد ترک کرد تا بدانند که 

 ماه رمضان را ۀان واجب نيست، بلکه مستحب است، سپس خود ايشان باقيماندجماعت خواندن نماز شب در ماه رمض

  .در خانه نماز خواند

  : و چون قاعده اينگونه است

با وفات پيامبر صلی هللا عليه وسلم وحی قطع می گردد، و لذا تشريع تمام می شود و ديگر ترس از تشريع باقی نمی 

جماعت خواندن نماز شب در (ه چون مانع نمانده پس اينبار انجام مداوم آن ماند، و صحابه اين موضوع را می دانستند ک

  . نيز بالمانع می شود) رمضان
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منين حضرت عمر  رضی هللا عنه ديد که مسلمانان در ماه مبارک در ؤخالفات امير الم  برای ھمين بود که در زمان

عدادی ھم  دو  نفر دو  نفر و سه نفر سه نفر کنار ھم ورند وت آ مییجاه طور انفرادی نماز تراويح به مسجد  تعدادی ب

  .ورند  آ مییجاه طور نماز جماعت نماز تروايح به ھستند وب

طور ه حيث امام نماز، نماز تراويح را به رضی هللا عنه گفت که شما ب» ابی بن کعب « جليل  القدر ۀ به صحابءً بنا

سی مخالفت ھم نکرد  عليه وسلم بر آن اجماع کردند و کن پيش ببر واصحاب رسول صلی هللاجماعت برای مسلمانا

  . را  فريضه تلقی  نمی کنند ن بود که  ديگر مسلمانان آنئوحضرت عمر مطم

عبارتی چون ديگر خوف واجب شدن نماز باقی نمانده بود، لذا صحابه ھم با خيال راحت آن نماز را برپا می داشتند ه ب

 که مبادا نماز فرض شود ، ديگر ،ت رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم وجود داشت چرا که مانعی را که در زمان حيا

  .وجود نداشت

 و بدون ترديد اگر رسول خدا سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم بود، و قطعاً ) نماز شب در رمضان(پس نماز تراويح 

را نمی دانستند و چيزی را با عنوان نماز  نصلی هللا عليه وسلم آن سه شب را در مسجد نماز نمی خواندند، صحابه نيز آ

  .تراويح در شبھای رمضان نمی خواندند، پس آنھا به پيامبرشان اقتداء کردند و از او الھام گرفتند

صورت ه در ضمن عالوه بر نماز تراويح، احاديث صحيح ديگری نيز وجود دارند که ديگر نوافل را نيز می توان ب

 لَيلَةً، فَلَْم يَزْل  صلی هللا عليه وسلم َصلَّيُت َمَع النَّبِی «: فرمايد رضی هللا عنه می  بن مسعود که عبدهللا چنان. جماعت خواند

  . )١١٣۵:بخارى(  .  صلی هللا عليه وسلم ھََمْمُت أَْن أَْقُعَد َوأََذَر النَّبِی : َوَما ھََمْمَت؟ قَالَ : ھََمْمُت بِأَْمِر َسْوٍء، قُْلنَا قَائًِما َحتَّى 

 قيام را به اندازه ای طوالنی كرد كه من تصميم   ايشان  .خواندم  نماز شب،  صلی هللا عليه وسلم شبی، با رسول هللا : يعنی

 تنھا   را صلی هللا عليه وسلم تصميم گرفتم كه بنشينم و رسول هللا : گرفتی؟ گفت چه تصميمی : پرسيدند. بدی گرفتم

   .بگذارم

  ادامه دارد

  


