 ‐ 106461ﻃﻮﻻﻧ ادا ﮐﺮدن ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ
ﺳﻮال

اﻣﺎم ﯾ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ را اﻣﺎﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ و در ﻫﺮ رﮐﻌﺖ ﯾ ﺻﻔﺤﮥ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﻌﻨ ﺣﺪود  ۱۵آﯾﻪ ﻣﺧﻮاﻧﺪ اﻣﺎ
ﺑﻌﻀ از ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ او ﻧﻤﺎز را ﻃﻮﻻﻧ ﮐﺮده و ﺑﺮﺧ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻋﺲ دارﻧﺪ .ﺳﻨﺖ در ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﭼﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ
آﻧﭽﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﺣﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﻓﻬﻤﯿﺪ اﻣﺎﻣ دارد ﻧﻤﺎز را ﻃﻮﻻﻧ ادا ﻣﮐﻨﺪ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
»در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﺐﻫﺎ در رﻣﻀﺎن و ﻏﯿﺮ رﻣﻀﺎن ﯾﺎزده رﮐﻌﺖ ﻣﮔﺰارد اﻣﺎ
ﻗﺮاﺋﺖ و ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز را ﻃﻮﻻﻧ ﻣﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﺟﺰء را در ﯾ رﮐﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﻞ و ﺗﺄﻧ و ﺑﻪ آراﻣ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻨﺎم ﻧﯿﻤﮥ ﺷﺐ ﯾﺎ ﮐﻤ ﻗﺒﻠﺶ ﯾﺎ ﮐﻤ ﺑﻌﺪش ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮﻣﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ]ﺑﻪ
ﻧﻤﺎز[ اداﻣﻪ ﻣدادﻧﺪ و ﺳﯿﺰده رﮐﻌﺖ را در ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ادا ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧ ﮐﺮدن ﻗﺮاﺋﺖ و ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز
اﺳﺖ.
و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ﺑﯿﺴﺖ رﮐﻌﺖ ﻣﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و در ﻫﺮ رﮐﻌﺖ ﺣﺪود ﺳ
آﯾﻪ از آﯾﺎت ﺑﻘﺮه را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﯾﻌﻨ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺤﻪ و ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه را در ﻫﺸﺖ رﮐﻌﺖ ﻣﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﮔﺮ آن
)ﯾﻌﻨ ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه( را در دوازده رﮐﻌﺖ ﻣﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ آن را ﺳﺒ ﻣﺷﻤﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻨﺖ در ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﺮاﺋﺖ را ﺳﺒ ﮐﻨﺪ در ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺎت ﻣاﻓﺰاﯾﺪ و ﺗﺎ ﭼﻬﻞ و ﯾ رﮐﻌﺖ ﺑﺮ آن
ﻣاﻓﺰاﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧ از اﺋﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎزده ﯾﺎ ﺳﯿﺰده رﮐﻌﺖ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻗﺮاﺋﺖ و ﻃﻮل ارﮐﺎن ﻣاﻓﺰاﯾﺪ و
ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺗﻌﺪاد ]رﮐﻌﺎت[ ﻣﻌﯿﻨ ﻧﺪارد و ﺑﻠﻪ ﻣﻄﻠﻮب آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧ ﮐﻪ در آن اﻃﻤﯿﻨﺎن و آراﻣﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
]ﻧﻪ ﻋﺠﻠﻪ[ آن را ادا ﮐﻨ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﯾ ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺸﻮد و ﮐﺴ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻃﻮﻻﻧ ﺷﺪن ﺗﺮاوﯾﺢ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ
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]در ﺳﻨﺖ و ﻋﻤﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ[ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺷﻮد«.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ
)ﻓﺘﺎوی إﺳﻼﻣﯿﺔ.(۱۵۸ ،۱۵۷ /۲ :
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