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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  » سعيد افغانی -دیـيـسع«  امين الدين داکترحاج ال

  ٢٠١۴ جون ٣٠

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  نماز تراويح

٢  
  :در احاديث»  نماز تراويح« ذکرلفظ 

  .وجود ندارد »   نماز تراويح« نام به ذکر است که در احاديث لفظ صريحی ذکری قابل ت

خاطر خصوصيت  آن نماز بر آن گذاشته شده ، ھمان نماز ه در حقيقت نمازی که تراويح ناميده می شود  و اين لفظ ب

) تراويح(، و اين اسم خوانده می شود) صورت جماعت به(ه در ماھھای رمضان بعد از عشاء است ک) صالة الليل(شب 

 چھار رکعت را می خوانند که در آن قيام و ءرا به آن جھت بر نماز شب رمضان گذاشته اند چون نمازگزاران ابتدا

رکوع و سجود را طوالنی می کند و ھرگاه اين چھار رکعت اول را تمام کردند اندکی استراحت می کنند، سپس چھار 

عد از آن دوباره اندکی استراحت می کنند، سپس سه رکعت نماز ديگر را می رکعت طوالنی ديگر را می خوانند، ب

يعنی چون نماز شبھای رمضان را طوالنی می خوانند ، چرا که فضيلت آن در رمضان بيشتر است ، لذا برای . خوانند

حت می کنند و از ھمين که انرژی الزم برای کامل کردن يازده رکعت را داشته باشد، اندکی ما بين اين رکعتھا استرا آن

  .ويژگی آن است که به آن تراويح نام نھادند

َما َكاَن « :  نماز شب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در رمضان، سؤال شد، ايشان گفتندۀ عنھا دربار  هللا از عايشه رضی

ِ صلی هللا عليه وسلم يِزيُد فِی َرَمَضاَن َوال فِی َغيِرِه َعلَى إِ  ْحَدى َعْشَرةَ َرْكَعةً، يَصلِّی أَْربًَعا، فاَل تََسْل َعْن ُحْسنِِھنَّ َرُسوُل هللاَّ

، ثُمَّ يَصلِّی ثاَلثًا ، ثُمَّ يَصلِّی أَْربًَعا، فاَل تََسْل َعْن ُحْسنِِھنَّ َوطُولِِھنَّ   . »…َوطُولِِھنَّ

  )١١۴٧:بخارى(

 چھار ركعت ءابتدا.  از يازده ركعت، نمی خواندرسول هللا صلی هللا عليه وسلم در رمضان و غير رمضان، بيشتر: يعنی

ھمان زيبائی ه و آنھا را نيز ب. سپس، چھار ركعت ديگر ميخواند.  نمود می خواند و آنھا را بسيار زيبا و طوالنی می

  .خواند و در پايان، سه ركعت ديگر می. ركعات اول، ادا می كرد

که  چنان. صورت جماعت اداء می شوده  که در شبھای رمضان ببنابراين ماھيت واقعی اين نماز؛ ھمان نماز شب است

: وقتی که صحابه برای شب چھارم منتظر پيامبر صلی هللا عليه وسلم بودند و از علت نيامدنش پرسيدند، ايشان فرمودند

  ).١٢٧١(مسلم . »ولكنی خشيت أن تُفرض عليكم صالة الليل فتعجزوا عنھا..«

  .شما فرض گردد و شما از خواندن آن ناتوان شويدترسيدم که نماز شب بر : يعنی
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اسم برده شده است، ولی چون جماعت خواندن نماز شب مخصوص ماه » نماز شب« عنوان  ه که در اين حديث از آن ب

نام تراويح به خود ه صورت جماعت نمی خوانند، لذا اسم مجزائی به رمضان است و در ديگر ماھھا نماز شب را ب

  .بيانگر استراحتی است که نمازگزاران بين ھر چھار رکعت طوالنی می کنندگرفته است که 

  : که خالصه اين

 که نماز شب در ماه رمضان دارد اينست که جماعت خواندن آن مستحب است و نيز طوالنی خواندن آن یخصوصيت

ه که در ديگر ايام سال چنين خود گرفته مضان  مشخصه ای بدر ماه ر) نماز شب(نرو اين نماز اجر و ثواب دارد، از اي

  .نيست و ھرگاه اسم تراويح ذکر شود، يعنی نماز شبی که جماعت خواندنش تنھا مخصوص رمضان است

  

  :نماز تراويح پيامبر صلی هللا عليه وسلم

فقط سه شب در مسجد ) صورت جماعته ب(که در فوق تذکر يافت  پيامبر صلی هللا عليه وسلم اين نماز را  یھمانطور

 اين ۀصورت جماعت نخواندند و به مسجد نرفتند، زيرا از اين بيم داشت که ادامه را ب واندند، ولی در ديگر شبھا آنخ

روند موجب شود که خدای متعال آن نماز را بر امتش واجب گرداند ولی آنھا نتوانند آن فرض را انجام دھند و در 

صورت جماعت برپا داشتند و در شب چھارم نيامدند و ه  را باحاديث صحيح وارد شده که ايشان تا سه روز اين نماز

رأيت صنيعكم فلم يمنعنی من الخروج اليکم اال إِنِّی َخِشيُت أَْن تُفرض َعلَيُكْم « : ھنگامی که علت را پرسيدند، فرمود

  ).١١٢٩بخاری .(»

که ترسيدم که  ه سوی شما بيايم مگر آنبرای نماز جماعت ، ب گرد آمدن شما را ديدم ولی چيزی مانع آن نشد که «: يعنی

  .»، نماز تراويح ، بر شما فرض گردد

 :که می فرمايند ھمچنين در حديث صحيح ديگری پيامبر صلی هللا عليه وسلم به خواندن اين نماز تشويق می کنند، چنان

ُ لَهُ قِياَم لَيلَةٍ «  َماِم َحتَّى يْنَصِرَف َكتََب هللاَّ   ).١۶٠۴(صحيح النسائی . »َمْن قَاَم َمَع اإْلِ

  .که تمام می شود، خداوند متعال اجر نماز شب را برای وی می نويسد ھرکس ھمراه امام نماز شب بخواند تا آن: يعنی

دارای اصلی ثابت است، و پيامبر صلی هللا عليه وسلم حتی در غير ) يا ھمان نماز شبھای رمضان(بنابراين نماز تراويح 

صورت ه  خوانده اند، و تنھا ويژگی اين نماز اين بوده که در ماه رمضان بعد از نماز عشاء و برمضان ھم يازده رکعت

خصوصيت  را در ديگر ايام سال ندارد و ھرکس که خواست می تواند  که نماز شب، اين جماعت برپا می شود، درحالی

  . نماز شب بخواند يا نخواند

  

  :ثيت احاديؤره تعداد رکعت ھای نماز تراويح ب

ور شديم  که  پيامبر صلی هللا عليه وسلم صرف به مدت  سه روز در مسجد نماز تراويح را  آکه در فوق  ياد  طوری

  .وردند  آ مییجاه  خويش بۀکه بر امتش فرض نشود در خان بعد از سه شب نماز تراوايح از خوف اين خواندند 

کرم صلی هللا عليه وسلم گرفتن آسانی  در نماز تراويح بر يم که ھدف نبی ائنما  طوری استنباد میاز فھم  اين حديث

  .باشد   کلی دين مقدس اسالم آسانی بر پيروان شان میۀوفلسف. امتش بود 

بارديگر نماز تراويح در مسجد به صورت ) رض(که متذکر شديم در زمان خالفت حضرت  حضرت عمر طوری

  :يم ئنما  ذيل مراجعه میوردند  به احاديثآعمل ه ويح  بکه چند رکعت نماز ترا جمعی ازسر گرفته شد اما اين

   :اول

عن ابی سلمة بن عبدالرحمن انه سال عائشة رضی  «روايت گرديده ، آمده است ) ص(حديثی که از حضرت عائشة در

 يزيد فی رمضان و ال فی غيره) ص(فی رمضان؟فقالت ما کان رسول هللا ) ص(هللا عنھا کيف کانت صلوة رسول هللا
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از ابی سلمة بن عبدالرحمن نقل شده که از حضرت عائشة رضی هللا ) (١١۴٧صحيح بخاری.(علی احدی عشرة رکعة

جواب ) رض(نماز رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  در ماه رمضان چگونه بود؟ حضرت عائشة  :تعالی پرسيد

  .. )خواند ماز نمیدر ماه رمضان و غير از آن بيشتر از يازده رکعت ن) ص(رسول هللا :دادند

  نماز در ماه رمضان صورت پذيرفته است ، که ھمان ۀصورت مشخص در باره ال ابی سلمه بؤقابل توجه است که س

صورت واضح ھمين بود که نماز پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، ه منين بؤوتوضحيات  ام الم. باشد  نماز تراويح  می

  .بيشتر از يازده رکعت چيزی ديگری نبود

که اين استنباط از فھم ! گيرند که ھدف از حکم اين  حديث نماز تھجد است  از علماء از اين حديث چنين نتيجه مییتعداد

ھدف . گونه ربطی به نماز تھجد ندارد  ال ابی سلمه نماز در رمضان ، وھيچؤباشد ، چرا موضوع س حديث مغاير می

رکعت وتر است که تعداد کثيری ازعلماء بر اين حکم اجماع از يازده رکعت ھمان ھشت رکعت  نماز تراويح و سه 

  . دارند

  :دوم

عن سائب بن يزيد انه قال امر عمر بن خطاب « : در حديثی که در نماز تراويح از عمربن خطاب  مشھور است آمده 

 قيام الرمضان مع موطا امام مالک باب.(رضی هللا عنه ابی بن کعب و تميما الداری ان يقوما للناس باحدی عشرة رکعة

  .)٩٨کشف الغطاء

عمر بن خظاب به ابی بن کعب و تميم داری دستور داد تا به مردم : از سائب بن يزيد روايت است که گفت: ترجمه(

  .. )يازده رکعت نماز بخوانند

بن خطاب اين حديث در کتاب موطا امام مالک در باب قيام ماه رمضان بيان شده و نشانگر کيفيت نماز در دوران عمر

  .که در اين باب بيان شده است در ماه رمضان است به دليل اين

امام محمد رحمة هللا عليه که يکی از شاگردان ارشد امام ابوحنيفه رحمة هللا عليه است و اکثر تصنيفھای احناف از ھمين 

م شھر رمضان موالنا امام است ودر ميان تصانيفش موطا امام محمد امتياز و جايگاه خاصی دارد که در باب قيا

نام تراويح آورده و برای بيان تعداد رکعات تراويح حديث حضرت عائشه را که ه عبدالحی حنفی رحمة هللا عليه حاشيه ب

رسول صلی هللا عليه وسلم  نه در رمضان و نه در غير آن بيشتر از ھشت رکعت نماز « فوق ذکر شد ، عنوان نموده در

يعنی به ) و بھذا کله ناخذ ( :گويد ودر ھمين کتاب می ) ١٣٩ و درحاشيه صفحه ١٣٨حمدموطا امام م(» نخوانده است 

  . ھيچ ذکری از بيست رکعت تراويح نيستو اصالً  کنيم اين عمل می

  :سوم

باشد ،   نامدار ويکی از مراجع عمده در مذھب حنفی میی يکی از علما عالمه بدر الدين عينی حنفی رحمة هللا عليه

 ھفتاد و ھفت ۀنام عمدة القاری شرح بخاری جلد ھفت صفحه مورد رکعات نماز تراويح در کتاب خويش ب  موصوف در

فی تلک الليالی،قلت روی ) ص(فان قلت لم يبين فی الروايات المذکورة عدد الصلوة التی صالھا رسول هللا  «: نويسد  می

 (» فی رمضان ثمان رکعات ثم اوتر ) ص(ا رسول هللابن خزيمة و ابن حبان من حديث جابر رضی هللا عنه قال صلی بن

 که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شبھای رمضان آنھا را  يد که در روايتھای موجود تعداد رکعات تراويحئاگر بگو

از رسول اکرم صلی هللا ) رض(گويم که ابن خزيمة و ابن حبان از حديث جابر  دھم و می خوانده بيان نشده جواب می

  .)يه وسلم  نقل کرده است که نبی صلی هللا عليه وسلم  در ماه رمضان ما را ھشت رکعت نماز داد سپس وتر را خواندعل

  :چھارم

  :روايت ابن ھمام حنفی رحمة هللا عليه
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 ١ طبع مصر و بع نولشکور جلد ٣٣۴ صفحه١ابن ھمام حنفی رحمة هللا عليه در کتاب فتح القدير شرح الھداية جلد 

  :نويسد   در مورد تعداد رکعات تراويح می٢٨٨صفحه ١ و مسالک الختام جلد١٩٨صفحه 

قيام رمضان سنتش يازده رکعت است (» ان قيام رمضان سنة احدی عشرة رکعة بالوتر فی الجماعة فعله عليه السالم  «

  .)کرد ھمراه با وتر در جماعت که رسول صلی هللا عليه وسلم بر آن عمل می

و فی فتح القدير ان ثمانية منھا سنة موکدة و ما بقی « : نويسد    می۴٢٠ صفحه ٢فيض الباری جلدھمچنين در حاشيه 

  .)در فتح قدير ھشت رکعت سنت موکدة و باقی مستحب است( » فمستحب

  :پنجم

  :روايت مولوی محمد احسن نانوتوی رحمة هللا عليه

لم يصلھا عشرين ) ص(الن النبی  «:نويسد   می٣۶ئق ص  کنز دقاۀمولوی محمد احسن نانوتوی رحمة هللا عليه در حاشي

  .) چون نبی صلی هللا عليه وسلم بيست رکعت نخوانده بلکه ھشت رکعت خوانده است(» بل ثمانيا 

  :ششم

  :روايت موالنا عبدالحی لکنھوی حنفی رحمة هللا عليه

وی در کتاب عمدة الرعاية  ذھب احناف  بوده ، جليل القدر میموالنا عبدالحی لکنھوی حنفی رحمة هللا عليه يکی از علما

و اما العدد فروی  ابن حبان و غيره انه صلی بھم فی تلک الليالی ثمان رکعات و ثالث  «: نويسد    می٢٠٧ ص ١جلد

 اما تعداد رکعات از حديث ابن حبان و غيرش ثابت است که رسول صلی هللا عيه وسلم  در آن شبھا (» رکعات وترا 

  ).داد ان ھشت رکعت تراويح و سه رکعت وتر بر جماعت نماز میيعنی رمض

  :ھفتم 

  :موالنا انورشاه کشميری ديوبندی رحمة هللا عليه روايت 

رود،  شمار میه  مراجع احناف  بيکی از  معتبر ویموالنا انورشاه کشميری ديوبندی رحمة هللا عليه نيز از علما

کانت ثمانية ) ع(و ال ناص من تسليم ان تراويح  «نويسد    می٣٠٩ ص موصوف در مورد نماز تراويح در العرف شذی

جز تسليم و ه ب(» رکعات و لم يثبت فی رواية من الروايات انه عليه السالم صلی تراويح و التھجد علحدة فی رمضان 

ست که رسول ھشت رکعت بود و در ھيچ روايتی ھم ثابت ني) ص( تراويح نبی ی ديگر نيست کهقبول اين قول چاره ا

  .)صلی هللا عليه وسلم در ماه رمضان تراويح و تھجد را جداگانه خوانده است

  :ھشتم

  :روايت موالنا رشيد احمد گنگوھی حنفی

، موصوف  در رود شمار میه   معتبر و مراجع مذھب  احناف بیموالنا رشيد احمد گنگوھی حنفی   نيز  يکی ازعلما

يازده رکعت تراويح با وتر از نبی صلی هللا  «: نويسد   به زبان اردو می٢٢مورد تراويح در رساله الحق الصرح ص 

  .) باشد کد میؤعليه وسلم  ثابت و م

ی که معتقد به بيست  رکعت نماز تراويح اند وبر حديثی که به  حضرت عبدهللا بن عباس رضی هللا ئولی آنعده از علما

  :عنه نسبت داده شده است ، بايد گفت 

به اجماع محدثين راوی مرکزی اين حديث  ابوشيبه ابراھيم بن عثمان بوده که باالتفاق سند آن را ضعيف و غير معتبر و 

  :  علما ء از جمله ۀوھم.  کرده اندحمجروح مطر

-٨امام نسايی-٧امام ترمزی-۶م ابوداووداما-۵امام يحيی بن معين-۴  امام مسلم-٣ امام بخاری-٢امام احمدبن حنبل -١

 -١۴امام بن عدی-١٣امام ابن عبدالبر امام ابن حجر-١٢امام دارقطنی-١١امام ذھبی-١٠امام جوزجانی-٩امام ابی حاتم 
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دليل وجود ابی شيبه ابراھيم بن عثمان ضعيف يا مجروح تلقی ه امام نووی و غيره ھمه  اين حديث بيست رکعت را ب

  .)کرده اند

  : محترمۀانندخو

 نمايند که تعداد رکعت ھای نماز تراويح ھشت رکعت می  در اين باب وجود دارد که  حکم  میاحاديثتعداد کثيری از 

ورند  که در  آ مییجاه تعداد بيست رکعت نماز تراويح به ولی امروز  مسلمانان حتی در مسجد مکه ومدينه ب. باشد 

  .مورد آن  نبايد مخالفت صورت گيرد 

ويح ار اين ھيچ جای شک نيست که مسجد مکه يعنی حرم شريف ومسجد نبوی در مدينه به تعداد بيست رکعت نماز ترد

ورند ، خواندان  آ مییجاه خوانند ولی در ساير مساجد در ماه مبارک رمضان  به تعداد ھشت رکعت نماز تروايح ب می

ه ماه مبارک رمضان ماه  عبادت مھم آنست ک. عتی ندارد يا بيست  رکعت کدام مان ويح چه ھشت رکعت باشد وانماز تر

  .گردد ن صورت گيرد ثواب بيشتر نصيب انسان میأعا است وھرچه زياد عبادت ودعا وتالوت وختم قرآن عظيم الشود

  

  :نماز تراويح بيست رکعت است

عمل آمد واجماع ه برکعت ورند که نماز تراويح  در زمان خالفت حضرت عمر بيست  آ استدالل میاء از علمیتعداد

  .عمل آمد ه صحابه نيز بر بيست رکعت نماز ب

در  بعد از آن  و کمتر از آن در زمان خالفت حضرت عثمان وحضرت علی رضی هللا عنھما بنابر ھمين علت است که

اند که تراويح کمتر چھارگانه نيز بر اين متفق   مذاھبۀزمان تابعين وتبع تابعين که خير القرون ھستند ثبوتی ندارد وائم

امروز در  زمان که اصحاب پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر اين امر اجماع نمودند تا به  واز ھمان از بيست رکعت نيست 

  . جماعت خوانده می شود  مساجد بيست رکعت نماز تراويح باۀجھان اسالم در ھم

مدينه نماز تراويح بيست رکعت خوانده می شود اگر النبی در  که در مسجد الحرام در مکه و مسجد مھمتر ار ھمه اين

عمل می کرد  عليه وسلم ھشت رکعت می خواند و حضرت عمر رضی هللا عنه ھم بر آن ھمان تعداد پيامبر صلی هللا

  .وبه آن دستور می داد ھمان جاری می شد و مردم بر آن عمل می کردند

وتر بيش از يازده رکعت نخوانده و  لی هللا عليه وسلم بااما جای تعجب است که برخی اصرار دارند که پيامبر ص

جاری ساخته پس بر آنان الزم است که ثابت کنند در زمان حضرت  حضرت عمر رضی هللا عنه ھم ھمان تعداد را

ھمين تعداد قيام می  علی رضی هللا عنھما و در زمان تابعين رضی هللا عنھم و بعد از آن ھم مردم به عثمان و حضرت

از چه زمانی شروع شد؟ واين سنت پيامبر صلی هللا  دند و مشخص کنند که بيست رکعت را چه کسی رواج داد وکر

  هللا عنه را چه کسی در مسجد الحرام و مسجد النبی تغيير داد؟ عليه وسلم و حضرت عمر رضی

ھای رمضان از سنت ھای خداوند روزه را در روزھای ماه مبارک رمضان بر مسلمانان فرض کرد و به پاداشتن شب 

که رسول هللا مسلمانان را به نماز شب : أبوھريره رضی هللا عنه روايت می کند. رسول هللا صلی هللا عليه و سلم می باشد

ھرکس شبھای رمضان را با ايمان و برای کسب ثواب مشغول نماز شب باشد گناھان : (تشويق می نمود و می فرمود

ھرکسی که نماز تراويح آنچنان که شايسته است بخواند او شب ھای رمضان را برپا و ) گذشته اش بخشيده می شود

  .داشته است

  . می کنندءنماز تراويح ھمان نمازی است که مسلمانان آن را به جماعت بعد از نماز عشاء ادا

 سپس از ترس اينرسول هللا نماز تراويح را سنت قرار داد و دو يا سه شب آن را به صورت جماعتی برگزار کرد و  

و صحابه نماز تراويح را تا اوايل  که مبادا اين نماز بر مسلمانان فرض شود به صورت جماعتی خواندن را ترک کرد
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که بار ديگر عمر رضی هللا عنه تراويح را به صورت جماعتی به  تا زمانی. خالفت عمر به صورت فرادی می خواندند

  .امامت أبی بن کعب برگزار نمود

  

  :  رکعات نماز تراويح نزد امامان اربعۀ اھل السنُّت و الجماعتتعداد

  .ائمۀ اربعه َرْحَمةُ هللاِ َعلَْيِھْم قائل بر بيست رکعت تراويح می باشند  

  :امام اعظم ابو حنيفه رحمة هللا عليه

قيام رمضان نزد امام ابو حنيفه : سدمی نوي» بدايةُ المجتھد«عالمه ابن ُرشد مالكي َرْحَمةُ هللاِ َعلَْيِه در کتاب مشھور خود 

اَلِة الثَّانِي؛ اْلبَاُب اْلَخاِمُس فِي قِيَاِم َرَمَضانَ ١/٢١٩: بداية المجتھد البن رشد . (َرْحَمةُ هللاِ َعلَْيِه بيست رکعت است   ) ِكتَاُب الصَّ

  :امام فخر الدين قاضی خان حنفی َرْحَمةُ هللاِ َعلَْيِه در فتاوی خود می نگارد

  . ُکلَّ لَْيـلٍَة ِسَوی اْلِوْتـِر ِعْشِرْيَن َرْکَعةً َخْمَس تَْرِوْيَحاتٍ ... اَْلقِيَاُم فِْی َشْھـِر َرَمَضـاَن ُسنَّةٌ : ْن أَبِْی َحنِْيفَةَ َرْحَمةُ هللاِ َعلَْيِه قَالَ عَ 

ت رکعت نماز تراويح در پنج ترويحه، در ماه مبارک رمضان، بيس:  می فرمايد  امام ابو حنيفه َرْحَمةُ هللاِ َعلَْيهِ : ترجمه

   )١/١١٢: فتاوی قاضی خان. (عالوه بر وتر سنَّت است

  :امام مالک بن اَنَس رحمة هللا عليه 

 مطابق يک قول، بيست رکعت تراويح را مستحسن دانسته است، چنانچه عالمه ابن ُرشد مالکی   امام مالک َرْحَمةُ هللاِ َعلَْيهِ 

امام مالک َرْحَمةُ هللاِ َعلَْيِه : ترجمه. اْلقِيَاَم بِِعْشِريَن َرْكَعةً ِسَوى اْلِوْترِ ... فَاْختَاَر َمالٌِك فِي أََحِد قَْولَْيهِ : ِه می نويسدَرْحَمةُ هللاِ َعلَيْ 

اَلِة الثَّانِي١/٢١٩: بداية المجتھد البن رشد.  (در يک قول، بيست رکعت تراويح را اختيار نموده است ؛ اْلبَاُب  ِكتَاُب الصَّ

    ) اْلَخاِمُس فِي قِيَاِم َرَمَضان

سی و شش رکعت است که بيست رکعت آن نماز تراويح و شانزده رکعت باقيمانده آن   قول دوم امام مالک َرْحَمةُ هللاِ َعلَْيِه 

  )١/٣٣۶: الحاوی للفتاوی. (نفل می باشد كه در نشست ھای بعد چھارچھار رکعت تراويح می خواندند

  : مد بن ادريس شافعی رحمة هللا عليهامام مح

من بيست رکعت را می : ترجمه. َوَكَذلَِك يَقُوُموَن بَِمكَّةَ ... َوأََحبُّ إِلَيَّ ِعْشُروَن : قَالَ : امام شافعی َرْحَمةُ هللاِ َعلَْيِه می فرمايد

َكَعاِت الَّتِي يَقُوُم بِھَا  ٢٢٢ص : قيام رمضان للَمْرَوِزي. ( معظمه نيز بيست رکعت می خوانندۀپسندم و در مک بَاُب َعَدِد الرَّ

َماُم لِلنَّاِس فِي َرَمَضان      )اإْلِ

  :امام شافعی َرْحَمةُ هللاِ َعلَْيِه در جای ديگری می فرمايد

ةَ يَُصلُّوَن ِعْشِريَن َرْكَعةً   ادای بيست رکعت تراويح من در شھر خود مکه، مردم را با : ترجمه. َوھََكَذا أَْدَرْكُت بِبَلَِدنَا بَِمكَّ

ْوِم؛ بَاُب َما َجاَء فِي قِيَاِم َشْھِر َرَمَضان٨٠۶ حديث ٣/١۶٠: جامع الترمذی. ( يافتم     ) أَْبَواُب الصَّ

  :امام احمد بن حنبل رحمة هللا عليه  

ُر ِعْنَد أَبِي َعْبِد هللاِ َرِحَمهُ هللاُ فِيھَا َواْلُمْختَا:  عالمه ابن قُدامۀ حنبلی َرْحَمةُ هللاِ َعلَْيِه ترجمان ممتاز فقه حنبلی می نويسد

افِِعيُّ . ِعْشُروَن َرْكَعةً  ، َوأَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّ َرْحَمةُ ) احمد بن حنبل(مذھب مختار نزد امام ابو عبد هللا : ترجمه. َوبِھََذا قَاَل الثَّْوِريُّ

 َرْحَمةُ هللاِ َعلَْيِه، امام ابوحنيفه َرْحَمةُ هللاِ َعلَْيِه و امام شافعی َرْحَمةُ هللاِ َعلَْيِه بيست رکعت تراويح است، و امام سفيان ثَوری

 َمْسأَلَةَ قِيَاُم َشْھِر َرَمَضاَن ١٠٩۴ مسألة ٢/١٢٣: المغنی البن قدامة الحنبلی .  (هللاِ َعلَْيِه نيز قائل بر بيست رکعت تراويح اند

  )ِعْشُروَن َرْكَعة

    

  :ز تراويح در روايات اسالمی تعدادرکعت ھای نما
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در روايت  امام بخاری تعداد رکعات نماز أبی بن کعب را ذکر نکرده است و در روايت ھای ديگری تعداد رکعات  ھای 

  .ذکر شده است) با وتر(  رکعت٢١ و ١٣ و ١١نماز تراويح را در بين 

طوالنی و کوتاه بودن قرائت و نماز بوده است به حافظ بن حجر می گويد احتمال دارد اين تفاوت تعداد رکعات ناشی از 

  .گونه ای که ھر چه قرائت طوالنی تر بوده است تعداد رکعات کمتر بوده است

گفته اند آنان سوره ھای طوالنی را در نماز می خواندند، به گونه ای که به خاطر طوالنی بودن نماز بر عصا تکيه می 

  .کردند

  . رکعت وتر می خواندند٣ رکعت تراويح و ٣۶ مدينه در زمان عمر بن عبد العزيز در

  .ن ھم ممانعتی  نداردآ رکعت و ھيچ کدام ٢٣ رکعت می خواندند و در مکه ٣٩در مدينه ديدم که : امام شافعی می گويد

توان در  کتاب فتح الباری  تفصيل موضع را می.( رکعت نماز تراويح  ھم خوانده اند۴٠و بعضی از سلف و گذشتگان 

  .)يدئه تفصيل مطالعه فرماب

  !دۀ محترمـخوانن

تا زمانی که نماز دارای خشوع و آرامش است، ھيچ کدام از اين تعداد رکعت ھا ھمچنان که امام شافعی گفت اشکالی 

  . ديگری را رد کند،ندارد و شايسته نيست کسی

که در  طوری  .وسلم پيروی کرده استرکعت نماز تراويح بخواند اوازروش رسول هللا صلی هللا عليه ١١اگر ميخواھد 

پيامبرصلی هللا عليه وسلم  در «: اين موضوع با تمام صراحت بيان گرديده است که ) رض ( عائشه  حديثی  بی  بی 

  .. )امام بخاری و ديگران اين حديث را روايت کرده اند( » . رکعت بيشتر نمی خواند١١رمضان و غير رمضان از 

رايج بوده است پيروی کرده )  رض ( خوانند ، از آنچه در زمان حضرت عمر  تراويح می رکعت نماز ٢٣کسی که 

  .از سنت و روش خلفاء راشدين متابعت کنيم: دی مکلف شده ايم که و ما در احاديثی متعد است

  .خواند  نيز از عمل اھل مدينه در خير القرون پيروی کرده است  رکعت  نماز تراويح می۴١ يا ٣٩و کسی که 

نماز بھترين عبادت است، ولی تعداد رکعات نماز شب در رمضان و غير رمضان تعيين و تحديد از ياد بايد نبريم که 

که گويا  اينان با سنت  خواند ، انتقاد نمايد  رکعت نماز تراويح می٢٠لذا کسی نمی تواند بر کسانی که . نشده است

  .پيامبرصلی هللا عليه وسلم  مخالفت کرده اند 

خوانند انتقاد واعتراض نمود که گويا اينان مخالف با   رکعت نماز تراويح  می٨و ھم چنين نمی توان بر کسانی که  

  .سلف و خلفاء عمل می کنند

 یجاه نظر من بھتر خواھد بود که مطابق به روش پيامبر صلی هللا عليه وسلم بايد نماز تراويح خويش را به گرچه ب

 رکعت با وتر ھمراه با طوالنی کردن قرائت ١١ھترين را برای پيامبر راضی نمی شود و آن وريم ، چون خداوند جز بآ

  .و نماز می باشد

ولی امروز ما شاھد  ھستيم که در برخی از مساجد نمازگزاران  ما در ماه مبارک  رمضان نماز تراويح را با چنان 

  .گردد خوانند که حد اقل خشوع وخضوع درآن مراعات نمی سرعت می

 ۀسور(»  الَِّذيَن ھُْم فِی َصاَلتِِھْم َخاِشُعونَ  ،قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن  « :که خداوند پروردگار با عظمت ما می فرمايد در حالی

  .)٢و١ -مؤمنون

 اين حالت ھا و تعداد رکعت ھا سخنان کامل و سودمندی ۀشيخ االسالم ابن تيميه در خصوص مشروعيت و صحت ھم

  : می گويدايشان. دارد
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 می کرده است، لذا بسياری از علماء   رکعت وتر را امامت٣ رکعت تراويح و ٢٠أبی بن کعب  ثابت شده است که(

ت، چون أبی بن کعب در ميان مھاجرين و انصار نماز خوانده است و ھيچ کدام از معتقدند که اين تعداد رکعت سنت اس

  .چ يکی از صحابه ھم کار أبی بن کعب را انکار نکرده اندآنھا ايراد وانتقادی در مورد نگرفته اند و ھي

                      .  رکعت نماز تراويح را مستحب می دانند٣٩برخی ديگر از علماء با توجه به عمل گذشتگان اھل مدينه، 

  ختم

 :تتبع ونگارش ونوشته 

  » سعيد افغانی -دیـيـسع«  امين الدين داکترالحاج 

  جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دومسؤ و يــژيک افغانـ مطالعات ستراتـمرکزمدير 

  


