 ‐ 50547ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ از ﮐ آﻏﺎز ﻣﺷﻮد؟ از ﺷﺐ اول رﻣﻀﺎن ﯾﺎ ﺷﺐ دوم؟
ﺳﻮال
ﮐ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺗﺮواﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ؟ از ﺷﺐ اول )ﯾﻌﻨ ﺷﺐ دﯾﺪن ﻫﻼل رﻣﻀﺎن ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺳ روز ﺷﻌﺒﺎن( ﯾﺎ ﭘﺲ از
ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎی روز اول رﻣﻀﺎن؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻣﺸﺮوع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎی ﺷﺐ اول رﻣﻀﺎن ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن ﺷﺒ ﮐﻪ ﻫﻼل رﻣﻀﺎن دﯾﺪه ﺷﺪه ﯾﺎ ﺳ
روز ﺷﻌﺒﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه ،ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن؛ ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻫﻼل ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺳ روز رﻣﻀﺎن ،ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
اﺛﺒﺎت ﺷﺪ دﯾﺮ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺑﻪ روزهی روز واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ آﻏﺎز آن ﺑﻪ وارد ﺷﺪن ﻣﺎه در ﻫﻨﺎم ﺷﺐ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ،
و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﺎﯾﺎن آن.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﭼﻮن ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﯾ ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺗﻮان آن را در ﻫﺮ وﻗﺖ ـ ﯾﻌﻨ ﺣﺘ
ﺧﺎرج از رﻣﻀﺎن ـ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺧﺎص رﻣﻀﺎن اﺳﺖ و ﻫﺪف ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
اﺟﺮ ﻗﯿﺎم رﻣﻀﺎن اﺳﺖ ،و ﺣﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻧﻔﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﯿﺎم ﺷﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺑﺎ اﻋﻼم و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻗﯿﺎم ﺷﺐ در دﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ ﺑﺪون ﻗﺼﺪ و ﺑﺪون ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺑﺪون ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ـ ﯾﻌﻨ ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ـ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﺗﺮاوﯾﺢ در ﻏﯿﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در ﻏﯿﺮ رﻣﻀﺎن ﺑﺮای ﻗﯿﺎم ﺷﺐ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن از ﺟﻤﻠﻪی ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ.
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اﻣﺎ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﻤﺎز ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﯾﺸﺎن ﯾ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﺎ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﮔﺎه ﺑﺎ ﺣﺬﯾﻔﺔ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن در ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ]ﻧﻤﺎز
ﺷﺐ[ ﺧﻮاﻧﺪه اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﯾ ﺳﻨﺖ ﻫﻤﯿﺸ ﻗﺮار ﻧﺪادﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻣﺴﺠﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻧﺮدﻧﺪ«.
اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ).(۶۱ ‐ ۶۰ /۴
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ را ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﻮت آﻏﺎز رﻣﻀﺎن ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را در ﻏﯿﺮ وﻗﺘﺶ ﺧﻮاﻧﺪه و
از اﺟﺮ آن ﺑﻧﺼﯿﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻧﺪاﻧﯿﻢ ،ﯾﻌﻨ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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