 ‐ 48957ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ
ﺳﻮال
ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﭼﻪ ﻓﻀﯿﻠﺘ دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اول اﯾﻨﻪ:
ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎ ﯾ ﺳﻨﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و ﺟﺰو ﻧﻤﺎز ﺷﺐ )ﻗﯿﺎم اﻟﻠﯿﻞ( ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪی ادﻟﻪای ﮐﻪ
در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ در ﻧﻤﺎز ﺷﺐ و ﻓﻀﯿﻠﺖ آن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﻧﯿﺰ ﻣﺷﻮد .ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎﯾﻞ را
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ) (50070ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﻗﯿﺎم رﻣﻀﺎن از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎداﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾ ﺷﻮد.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ رﺟﺐ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻣﻦ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن دو ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﯾﺠﺎ ﻣﮔﺮدد :ﺟﻬﺎدی در روز ﺑﺎ
روزه ،و ﺟﻬﺎدی دﯾﺮ در ﺷﺐ ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺟﻬﺎد را ﯾﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺎداش ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺣﺴﺎب درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮﺧ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص درﺑﺎرهی ﻗﯿﺎم رﻣﻀﺎن و ﺑﯿﺎن ﻓﻀﯿﻠﺖ آن وارد ﺷﺪه ،از ﺟﻤﻠﻪ:
ﺣﺪﯾﺜ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری ) (۳۷و ﻣﺴﻠﻢ ) (۷۵۹از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ رﻣﻀﺎن را از روی اﯾﻤﺎن و اﺣﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪاش آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﺷﻮد.
ﻫﺮ ﮐﻪ رﻣﻀﺎن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺪ ﯾﻌﻨ ﺷﺐﻫﺎی آن را ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد.
از روی اﯾﻤﺎن ﯾﻌﻨ ﺑﺎور ﺑﻪ وﻋﺪهی اﻟﻪ و ﺛﻮاب وی.
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و اﺣﺘﺴﺎب ﯾﻌﻨ از روی درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮ وی ﻧﻪ ﻫﺪف دﯾﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺎ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪاش آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﺷﻮد اﺑﻦ ﻣﻨﺬر ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه و ﺻﻐﯿﺮه ﻣداﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻮوی ﻣﮔﻮﯾﺪ :آﻧﭽﻪ ﻧﺰد
ﻓﻘﻬﺎ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻐﻔﺮت ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﯿﺮه اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺒﯿﺮه .ﺑﺮﺧ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﺻﻐﺎﯾﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﮐﻢ ﮐﻨﺪ) .ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری(
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﻣﻦ در ده ﺷﺐ ﭘﺎﯾﺎﻧ رﻣﻀﺎن ﺑﯿﺶ از دﯾﺮ اوﻗﺎت ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺗﻼش ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺷﺐ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را
ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺰار ﻣﺎه ﻣداﻧﺪ در اﯾﻦ ﺷﺐﻫﺎ واﻗﻊ اﺳﺖ.
در ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻗﯿﺎم اﯾﻦ ﺷﺐ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر را از روی اﯾﻤﺎن و اﺣﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻧﻤﺎز
اﯾﺴﺘﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪاش آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﺷﻮد ﺑﺨﺎری ) (۱۷۶۸و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۲۶۸
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ده ﺷﺐ ﭘﺎﯾﺎﻧ ﺗﻼﺷ ﻣﮐﺮد ﮐﻪ در دﯾﺮ اوﻗﺎت ﻧﻤﮐﺮد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ
).(۱۱۷۵
ﺑﺨﺎری ) (۲۰۲۴و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۱۷۴از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ده ﺷﺐ ]ﭘﺎﯾﺎن رﻣﻀﺎن[ ﻓﺮا
ﻣرﺳﯿﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ازار ﺧﻮد را ﻣﺑﺴﺖ و ﺷﺒﺶ را زﻧﺪه ﻧﻪ ﻣداﺷﺖ و ﺧﺎﻧﻮادهاش را ]ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت[
ﺑﯿﺪار ﻣﮐﺮد.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺴﺘﻦ ازار ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﺗﻼش در ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ،و ﺑﺮﺧ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﺎﯾﻪ از دوری از زﻧﺎن اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻫﺮ دو
ﻣﻌﻨ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺒﺶ را زﻧﺪه ﻧﻪ ﻣداﺷﺖ ﯾﻌﻨ در ﻃﺎﻋﺖ ﭘﺮورﮔﺎر ﺑﺎ ﻧﻤﺎز و دﯾﺮ ﻋﺒﺎدات.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺰودن ﺑﺮ ﻋﺒﺎدت در ده ﺷﺐ ﭘﺎﯾﺎن رﻣﻀﺎن ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و ﺷﺐ زﻧﺪهداری آن ﺑﺎ ﻋﺒﺎدات
ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ.
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ﭼﻬﺎرم:
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻦ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺑﺪارد و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺛﻮاب ﻧﻤﺎز ﯾ ﺷﺐ ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻤ از ﺷﺐ را ﻧﻤﺎز ﺑﺰارد و اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل دارای ﻓﻀﻠ ﺑﺲ
ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﻣﺘﻔﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟ اﯾﻨﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﻤﺎز ﺑﺰارد ﯾﺎ در
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ؟ ﺷﺎﻓﻌ و ﺟﻤﻬﻮر اﺻﺤﺎب وی و اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﺣﻤﺪ و ﺑﺮﺧ از ﻣﺎﻟﯿﺎن و دﯾﺮان ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
آن را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ادا ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب و ﺻﺤﺎﺑﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ ـ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﮐﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ روش اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺷﺖ.
ﺗﺮﻣﺬی ) (۸۰۶از اﺑﻮذر رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ
اﻣﺎم ]ﻧﻤﺎز را[ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﺎز ﯾ ﺷﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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