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 مقدمه:

است كـه عمـر   ى هاينماز تراويح يا خواندن نوافل ماه رمضان به جماعت، از بدعت
نه در زمان رسول خدا صلى اهلل عليه وآله و  ،پيش از او ؛است خطاب وارد اسالم كردهبن 

 سابقه نداشته است.ى چنين چيزنه در زمان ابوبكر 



 

 

هـاي  اند كـه نمـاز تـراويح از بـدعت    لماي شيعه و سني با سند صحيح نقل كردهع
اند خليفه دوم بوده است . همچنين بسياري از علماي اهل سنت به اين قضيه اعتراف كرده

 كه در ذيل به صورت خالصه به اين قضيه پرداخته خواهد شد :

 روايات تراويح در منابع اهل سنتالف( 

دهـد، نمـاز تـراويح از    ل سنت رواياتي وجود دارد كه نشـان مـي  در منابع معتبر اه
 بدعت هاي عمر بن خطاب است:

 روايت اول:

 نويسد:ىمدر صحيح خود ى محمد بن اسماعيل بخار

نقل كرده است كـه آن حضـرت فرمـود: هـرك       هريره از رسول خدا صلي اهلل عليه وسلم ابو
خشد. ابن شـهاب  بىاهلل بخواند، خداوند گناهان گذشته او را مى )نافله ماه( رمضان را با ايمان و قربة ال

بـدون   به همين صورت بود )نماز تـراويح را   وضعيتفت و از دنيا ر گفته: رسول خدا صلي اهلل وسلم
 خواندند( در زمان خالفت ابوبكر و اوائل خالفت عمر نيز به همين صورت بود .ىمجماعت 

د.  :تحقيـ  ، 727ص  ،8صحيح البخـاري، ج   ،هـ(856ابوعبداهلل محمد بن إسماعيل )متوفاى البخاري الجعفي،
ــا، ــة،  -ثيــــر، اليمامــــة ناشــــر: دار ابــــن ك مصــــطفي ديــــ  البغــ ــة: الثالثــ .1327 - 1427بيــــروت، الطبعــ



 

 

 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 روايت دوم:

كند كه وقتى عمـر ديـد هـرك  در مسـجد بـراى      بخارى در روايت ديگر نقل مى
خواند، گفت: نظر من اين است كه براي آنها امام جماعت قـرار بـدهيم و   خودش نماز مى

 ابي بن كع  را امام آنها قرار داد:

.

گويد: با عمر بن خطاب در ش  ماه رمضان به مسـجد رفتـيم،   عبد الرحمن بن عبد القاري مي
 خوانند. عمر گفت:ه نماز ميديديم كه برخي به صورت انفراد و برخي هم گرو

را بر يك امام جماعت قرار دهم بهتر است پ   -نماز گزارها  -نظر من اين است كه اگر اينها 
 بر اين معنى تصميم گرفت: و ابى بن كع  را مأمور اقامه جماعت كرد.

سپ  در ش  ديگرى به همراه عمر بيرون آمدم مردم را ديدم كـه بـه همـراه     :راوى مى گويد
 خوانند.نماز مى -امام جماعت  -شخص  يك

 عج  بدعت خوبى است ،عمر گفت: اين كار
    ـ     ـ        ك ت اب ص ل اة      ، 727، ص8صحيح البخـاري، ج  ،هـ(856ابوعبداهلل محمد بن إسماعيل )متوفاى البخاري الجعفي،

ت، الطبعـة: الثالثـة،   بيـرو  -ثير، اليمامة ناشر: دار ابن ك تحقي  د. مصطفي دي  البغا،،                              ب اب ف ض ل  من قام ر م ض ان  ،             الت ر او يح 
1427 – 1327 

اين روايات در صحيح مسلم كه يكي از صحاح اهل سنت است و نيـز بقيـه كتـ     
 كنيم. اكتفا مي معتبره آنها آمده؛ اما به ذكر اين روايات از صحيح بخاري؛



 

 

 سخنان علماي اهل سنت در شرح روايت:

در ايـن قسـمت   وصيح و شرح داده اند كه شارحان صحيح بخاري، اين روايت را ت
 :شودآنها اشاره مي به

 هـ( 258)متوفايابن حجر عسقالني . 1

 نويسد:ىم« واألمر على ذلك»در شرح جمله « فتح الباري»در كتاب وي 

يعني امر بر ترك جماعت در نماز تراويح بـوده اسـت.   « كواالمر علي ذل»سخن ابن شهاب ... 
در روايتي كه احمد از ابن ابي ذئ  از زهري نقل كرده آمده كه رسول خدا صلي اهلل عليه وسلم مردم را 

 بر قيام نماز تراويح بر جماعت جمع نكرده است. 
اهلل عليـه وسـلم بـه    ... اما روايتي را كه ابن وه  از ابو هريره نقل كرده كه رسول خدا صـلي  

كنند؟ اين ها چه كار ميخوانند. سؤال كرد،مسجد آمد ديد مردم در ماه رمضان در ناحيه مسحد نماز مي
 كنند .خوانند. حضرت فرمود: كاري خوبي ميگفتند: مردم پشت سر ابي بن كع  نماز مي

ر دارد كـه ضـعيف   اين روايت را ابن عبد البر ذكر كرده و در اين روايت مسلم بـن خالـد قـرا   
 است. نظر درست اين است كه عمر مردم را به امامت ابي بن كع  بر جماعت جمع كرد.

فتح الباري شرح صحيح البخاري،  ج  هـ(، 258العسقالني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل )متوفاي
 بيروت. -ناشر: دار المعرفة  تحقي : مح  الدين الخطي ،، 858، ص4



 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 (هـ255)متوفاي بدر الدين عيني . 8

 نويسد:در شرح روايت مي« القاريعمدة»در كتاب عيني نيز  

فإن قلت : روى ابن وه  عن أبي هريرة : ) خـرج رسـول اهلل ، صـلى اهلل عليـه وسـلم ، وإذا      
رمضان يصلون في ناحية المسجد ، فقال : ما هذا ؟ فقيل : ناس يصلي بهـم أبـي بـن كعـ  .      الناس في

                                                                                                               فقال : أصابوا ، ون ع م  ما صنعوا ( ذكره ابـن عبـد البـر . قلـت : فيـه مسـلم بـن خالـد ، وهـو ضـعيف ،           
الى عنه والمحفوظ أن عمر ، رضي اهلل تعالى عنه ، هو الذي جمع الناس على أبي بن كع  ، رضي اهلل تع

.  
گويـد:  قول ابـن شـهاب كـه مـي    محمد بن مسلم بن شهاب زهري است. « ابن شهاب»مراد از 

، جمله حاليه است و معنايش اين است در ايـن مـدت مـذكور در روايـت )از زمـان      «واالمر علي ذلك»
توانست به هر امر نماز نافله بر اين منوال بود كه هر كسي در ماه رمضان مي پيامبر تا اول خالفت عمر(،

 اما عمر آنها را بر يك نماز جمع كرد. صورتي نماز بخواند؛
والنـاس علـي   »به روايت كشميهني است و در روايت غيـر او  تعبيـر   « واالمر علي ذلك»تعبير 

 خواندند.آمده و معنايش اين است كه مردم نماز تراويح را به جماعت نمي« ذلك
بـاره روايتـي ابـن وهـ  از ابـوهريره نقـل       و در پايان همان سخن ابن حجر را در 

 دهد.كند و از اين روايت پاسخ ميمطرح ميكرده،
عمـدة القـاري شـرح صـحيح      ،(هــ 255بدر الدين ابومحمد محمود بن أحمد )متوفاي  العيني الغيتابي الحنفي،

 .بيروت –ناشر: دار إحياء التراث العربي ، 185، ص11ج  ،البخاري



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

خوانـد و  كند كه خود عمر نماز را به جماعت نمـي تصريح ميديگر عيني در جاي 
  :عقيده اش اين بود كه نماز در خانه بهتر است 

، يعني بيرون رفتم با عمر در ش  ديگر، اين جمله اشعار دارد به اين كه عمر  )ثم خرجت معه(
اشت كه نماز در خانه بهتر است به ويژه در پايان كردند و گويا عقيده دبر جماعت خواندن مواظبت نمي

 تراويح در خانه افضل است.  ش . از اين رو طحاوي گفته است:
كلمـه ي  « نعـم »روايت شـده اسـت. و    «نعمت البدعة»به صورت  «نعم البدعة»اين سخن عمر 

جماعت خوانـدن   جامع تمام بدي ها است. و اين كه عمر« بئ »است كه تمام محاسن را دارد. و كلمه 
تراويح را بدعت خوانده به خاطر اين است كه رسول خدا صلي اهلل عليه وسلم سنتش اين نبـوده و در  

تا « نعم»زمان ابو بكر هم چنين نبوده است. ولي رسول خدا به آن تشوي  فرموده است به قول خودش 
 منع نكند.  جام دهد،را براي كسي كه آن را ان«خوب بودن»بر فضل آن داللت كند و اين لق  

 بدعت در اصل پديد آوردن امر جديد است كه در زمان رسول خدا نبوده است.
بدعت حسنه است و اگر داخل  بدعت دو قسم است: اگر تراويح داخل در بدعت خوب باشد،

 داند، پ  بدعت قبيحه است.در بدعتي باشد كه شرع او را قبيح مي
 186ص  ،11عمدة القاري  ج 



 

 



 

 

 
 هـ(383شهاب الدين قسطالنى )متوفاى. 3

 نويسد:الساري مي ارشاد»قسطالني نيز در كتاب 

خوانده اسـت. و در غيـر   ... واالمر علي ذلك(؛ يعني مردم نماز نافله رمضان را به جماعت نمي
آمده است. و در زمان خالفت ابـو بكـر و ابتـداي خالفـت     « والناس علي ذلك»روايت كشميهني تعبير 
 ده است.شميبه جماعت خوانده نعمر نيز نماز تراويح 
شهاب الدين أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد الملـك            ،  المصري الشافعي القسطالني

 657، ص4في شرح صحيح البخاري، ج إرشاد الساريهـ( 383)متوفاى
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 گويد:مى ى در صفحه ديگرقسطالن



 

 

عمر، تراويح را بدعت ناميد، به اين دليل اين كه رسول خدا به مردم نگفتـه بـود كـه آن را بـه     
خواند، نه در اول شـ  و نـه در تمـام    جماعت بخوانند، در زمان ابوبكر نيز كسى آن را به جماعت نمى

 و نه به اين تعداد )ركعات(.ش  
شهاب الدين أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد الملـك            ،  المصري الشافعي القسطالني

 657، ص4في شرح صحيح البخاري، ج إرشاد الساريهـ( 383)متوفاى

 



 

 

 

 در بدعت تراويحاعتراف علماي اهل سنت ب( 

اثبـات ايـن   ى بـرا ب آنهـا آمـده،   كه در معتبر ترين كتاروايت دو همين هرچند كه 
نپذيرنـد و آن  روايت را داللت ى كه ممكن است برخى جائكند؛ اما از آنىمطل  كفايت م
در مختلـف   ىهارا از قرنبزرگان اهل سنت ات و تصريح سخنان اعتراف ، مارا توجيه كنند

 نماند:ى باقى اكنيم تا هيچ بهانهىنقل ماين باره 
 (هـ832متوفاى) ىمحمد بن سعد زهر. 1

عمـر  ى هـا ىدر بـاره نـوآور   «الطبقـات الكبـرى  »در كتـاب  ى محمد بن سعد زهر
 نويسد:ىم

ى برارا بود كه خواندن )نوافل( ماه رمضان را )به جماعت( بنيان نهاد و مردم ى او نخستين كس
خواندن آن جمع كرد و به تمام شهرها نيز نوشت كه همين كار را انجام دهند. اين قضيه در ماه رمضان 

ى بـرا ى ن و يكمرداى براى در مدينه دو امام جماعت تعيين كرد، يك اتفاق اتفاد،ى سال چهاردهم هجر
 زنان .

ناشـر: دار  ، 821، ص3ج الطبقات الكبرى، ،هـ(832متوفاىمحمد بن سعد بن منيع ابوعبداهلل البصري ) الزهري،
 بيروت. -صادر 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 (هـ873متوفاى) ىبالذر ىاحمد بن يحي. 8

 نويسد:ىم «انساب األشراف»در كتاب ى احمد بن يحيى بالذر

آن ى مردم را بـرا  ،ندن نافله ماه رمضان را بنا نهادبود كه )به جماعت( خواى عمر، نخستين كس
، اين قضيه در مـاه رمضـان   همين كار را انجام دهند اننيز نوشت كه آنى اسالمى جمع كرد و به شهرها

 اتفاق افتاد.ى هاردهم هجرسال چ
 ، طب  برنامه الجامع الكبير.332، ص3ج ،أنساب األشراف، هـ(873متوفاىأحمد بن يحيي بن جابر ) البالذري،

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 هـ(:311محمد بن جرير طبرى )متوفاي. 3

 نويسد:جعفر طبرى، تاريخ نوي  مشهور اهل سنت در اين باره مى ابو

يح را در ماه رمضان پشت سـر يـك   عمر، نخستين كسى بود كه مردم را جمع كرد تا نماز تراو
نفر بخوانند، و به ديگر شهرهاى اسالمى نيز نوشت كه همين كار را انجام دهند، اين قضيه طب  روايتى 
كه حارث از ابن سعد از محمد بن عمر نقل شده در سال چهاردهم اتفاق افتـاده اسـت، عمـر دو امـام     

 د.جماعت يكى مخصوص مردان و يكى مخصوص زنان تعيين كر
، 572، ص8ج  تـاريخ الطبـري،   ،(312بن يزيد بن كثير بن غالـ  )متوفـاي   جعفر محمد بن جرير والطبري، أب

 بيروت. -ناشر: دار الكت  العلمية 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 هـ(537. ابو الفرج ابن جوزى )متوفاى4

ابو الفرج ابن جوزى مفسر و مورخ مشهور اهل سنت، بعد از نقل روايـت بخـارى   
 نويسد:مى

بدعت انجام كارى است كه پـيش از آن كسـى انجـام نـداده     «. نعمت البدعة»اما اين گفته عمر 
قضيه در زمان رسول خدا )ص( و زمان ابوبكر با اين ويژگى  باشد؛ عمر آن را بدعت ناميد؛ چرا كه اين

 )به جماعت( نبوده است.
كشـف المشـكل   هـ(، 537الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )متوفاى جمال الدين ابو ،الحنبلي بن الجوزيا

 .م1337 -هـ 1412 -الرياض  -شر : دار الوطن ، نا تحقي  : علي حسين البواب ،116، ص1من حديث الصحيحين ، ج
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 هـ(676. محيى الدين نووى )متوفاي5

« تهذي  األسماء واللغـات »محيى الدين نووي، شارح صحيح مسلم در كتاب معتبر 
 نويسد:مى

ها ثبت شده است كه عمر نخستين كسى بود كه مـردم بـراى   در صحيح بخارى و  ديگر كتاب
ها قرار داد، مسلمانان پ  آن بـر  خواندن نماز تراويح )به جماعت( جمع كرد و أبى بن كع  را امام آن

 استحباب خواندن تراويح به جماعت اجماع كردند.
تهـذي   ـ(، هـ 676ايمتوفـ )زكريا يحيى بن شرف بن مر بن جمعة بن حـزام   ومحيي الدين أب ،الشافعي وويالن

 م1336بيروت، الطبعة: األولى،  -تحقي : مكت  البحوث والدراسات، ناشر: دار الفكر ، 338، ص8األسماء واللغات، ج 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 هـ(774. ابن كثير سلفى )متوفاي6

هـا و شـاهكارهاى عمـر    عت تـروايح را يكـى از نـوآورى   ابن كثير دمشقى نيز بـد 
 داند:مى

 نخستين كسى كه تاريخ را ابداع كرد و مردم براى خواندن نماز تراويح جمع كرد، عمر بود.
ناشـر:  ، 133، ص7البداية والنهايـة، ج  هـ(، 774توفايابوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي )م ابن كثير الدمشقي، 

 .بيروت –مكتبة المعارف 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 هـ(258ابن حجر عسقالني )متوفاي. 7

 نويسد:مي «سبل السالم»ابن حجر نيز در كتاب 

ايح را به جماعت قرار داد پ  سر امام معـين و  شناختي كه عمر همان كسي است كه نماز ترو
 او را بدعت خوب ناميد.

 86ص ،8ج سبل السالم شرح بلوغ المرام،
 



 

 

 
 



 

 

 
  



 

 

 هـ(387. مجير الدين العليمى )متوفاي2

 نويسد:مجير الدين عليمي، نيز در اين باره مى

نخستين كسى بود كه مردم را براى خواندن  نماز تراويج جمع كرد و نخستين كسى بـود   عمر،
 كه تاريخ را ابداع كرد.

األن  الجليل ( هـ387)متوفايمجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد ، الحنبلي  العليمي
 -عمـان   -شـر : مكتبـة دنـدي     ، نا مجيـد نباتـة  تحقي  : عدنان يـون  عبـد ال  ، 862، ص1بتاريخ القدس والخليل ، ج 

 .م 1333 -هـ1482
 



 

 

 
 



 

 



 

 

 
 هـ(372ايابن سمعون بغدادى )متوف. 3

 نويسد:مى «أمالى»ابن سمعون بغدادى در كتاب 

 .مام جمع كردبراى خواندن نماز تراويح، پشت سر يك ارا مردم كه عمر، نخستين كسى بود 
، أمالي ابن سمعون، هـ(327ىان محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنب  )متوفيابن سمعون البغدادي ، أبو الحس

 ، طب  برنامه الجامع الكبير.351، ص1ج 

 (هـ335متوفاى) ىابوهالل عسكر.  12

 نويسد:ىخود م «األوائل»در كتاب ى هالل عسكر ابو

 كه عمر انجام داد:ى نخستين كارهائ
آوردن نماز )نافله( مـاه رمضـان را )بـه جماعـت( بنانهـاد، عمـر بـن        ى كه بجاى نخستين كس

 الخطاب بود.
األوائـل   هــ( 335متوفـاى أبو هالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بـن يحيـى بـن مهـران )     ،العسكري 

 ، طب  برنامه الجامع الكبير.332ص ،1ج للعسكري ،

 هـ(525ى)متوفا ىحامد عزال ابو. 11

، بدعت تراويح را بدعت «سيئة»و « حسنه»بدعت به ى با تقسيم بندى حامد غزال ابو
 حسنه عمر ناميده است:

است؛ چنانچه در باره بـه جماعـت خوانـدن نمـاز     « حسن؛ پسنديده»كه ى هايچه بسيار بدعت
 بود.ى اعمر و بدعت پسنديدهى هاىاند كه تراويح از نوآورتراويح گفته

 –ناشـر: دار االمعرفـة   ، 876، ص1ج إحيـاء علـوم الـدين،    ،هــ 525متوفاىالغزالي، محمد بن محمد ابوحامد )
 .بيروت



 

 

، هرگـز قابـل   ى ديگـر از بزرگـان سـن   ى و برخـ ى ن است كه اين توجيه غزالروش
تواند پسنديده و حسن باشد؛ بلكه ىدر دين هرگز نمى گذارپذيرش نيست؛ چرا كه بدعت

ى محض ناميده است؛ چنانچه مسلم نيشابورى رسول خدا صلى اهلل عليه وآله آن را گمراه
از رسـول خـدا صـلى اهلل عليـه وآلـه      ى انصـار  در صحيح خود به نقل از جابر بن عبد اهلل

 نويسد:ىم

 است.ى گمراهى آن است و هر بدعتى و بدترين چيزها، تازه پيدا شدها
تحقيـ :  ، 538، ص8ج صـحيح مسـلم،  ، هــ( 861وفـاي )متالنيسابوري القشيري ، ابوالحسين مسلم بن الحجاج 

 بيروت. -ناشر: دار إحياء التراث العربي  محمد فؤاد عبد الباقي،
بـدعت بـه   ى از بزرگان قرن هشتم اهل سنت در رد تقسيم بنـد ى اسحاق شاطب ابو

 نويسد:ىم« سيئه»و « حسنه»

هـا حجـت   و در تمـام آن  كننـد را مذمت ميها كه گذشت، تمام بدعتى بدان: آن عده از دالئل
هـا  از آنن كه زياد هستند؛ امـا در هـيچ يـك    اند و با ايها به صورت مطل  آمدهتند؛ چرا كه همه آنهس

ها هـدايت باشـد و همچنـين در    از بدعتى وارد نشده است كه ثابت كند، يكى نيامده و چيزى استثنائ
ى از هيچ جملهو ني است مگر فالن و فالن بدعت،ى گمراهى ها نيامده است كه هر بدعتهيچ يك از آن

 كه اين معنا را ثابت كند وارد نشده است .
، 1ج االعتصـام ، ،  هــ( 732)متوفـاى  إسحاق إبراهيم بـن موسـى بـن محمـد اللخمـى     بو أ، الشاطبى الغرناطى 

 .مصر –شر : المكتبة التجارية الكبرى ، نا141ص

 (هـ682متوفاى) ىحنبل ىمقدس. 18

ها نيز آنى ترين كتاب فقهبرترين و گستردهكه  حنبلي، فقيه نامدار حنابلهى و مقدس
 نويسد:ىمتعل  به اوست در باره نماز تراويح م



 

 

بن ى امامت أب اند، به اين دليل كه او )نخستين بار( مردم را بهنماز تراويح را به عمر نسبت داده
 كع  جمع كرد تا پشت سر او نماز تراويح را بخوانند.

المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبـل   ،هـ(682متوفاىابومحمد عبد اهلل بن أحمد بن قدامة ) ،الحنبلي المقدسي
 هـ.1425 ،بيروت، الطبعة: األولى -ناشر: دار الفكر ، 455، ص1ج الشيباني،

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 

 هـ(738الفداء )متوفاي أبو عماد الدين.  13

 نويسد:هاى عمر مىآورىالفداء، تاريخ نوي  نامدار اهل سنت در باره نو ابو



 

 

اويح ماه رمضان را عمر، نخستين كسى بود كه مردم را جمع كرد كه پشت سر يك امام، نماز تر
 بخواند، و به شهرهاى ديگر نيز نوشت كه همين عمل را انجام دهند.

، طب  برنامـه  113، ص1ج  المختصر في أخبار البشر،، هـ(738ايأبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي )متوف
 الجامع الكبير.

 هـ(743زين الدين ابن الوردى )متوفاي. 14

هـاى عمـر را بـدعت    شتم اهل سنت، يكى از نوآورىابن وردي، از مورخان قرن ه
 داند:تراويح مى

نخستين كسى كه مردم را جمع كرد تا نماز تراويح را پشت سر امـام جماعـت بخواننـد، عمـر     
 زد و ... بود، و او نخستين كسى بود كه مردم با تازيانه 

شـر : دار الكتـ    ، نا148، ص1ج  تاريخ ابن الوردي، ، (هـ743)متوفايزين الدين عمر بن مظفر ، ابن الوردي 
 .م1336 -هـ 1417 ،لبنان / بيروت ، الطبعة : األولى -العلمية 

 هـ(222دميرى شافعى )متوفاي. 15

 نويسد:دميرى مصرى، از بزرگان اهل سنت در قرن نهم هجرى مى

 عمر، نخستين كسى بود كه مردم براى خواند نماز تراويح پشت سر يك امام جمع كرد.
ج  ،حياة الحيوان الكبرى(، هـ 222)متوفاي كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى،  المصري الشافعي الدميري

 .م8223 -هـ  1484بيروت / لبنان ، الطبعة : الثانية ،  -ار الكت  العلمية شر : د، نا تحقي  : أحمد حسن بسج، 421، ص1

 (هـ281متوفاى) ىندشلقاحمد بن عبد اهلل ق. 16

 «مآثر اإلنافة»ديگر از بزرگان اهل سنت در كتاب ى احمد بن عبد اهلل قشقلندي، يك
 نويسد:ىم



 

 

خوانـدن آن  ى نوافل ماه رمضان را رسـم و مـردم را بـرا   خواندن  كه به جماعتى نخستين كس
 انجام داد.ى خطاب بود كه اين كار را در سال چهاردهم هجرجمع كرد، عمر بن پشت سر يك امام 
تحقيـ  : عبـد    ،337، ص3ج معالم الخالفـة ،  مآثر اإلنافة في ، هـ(281)متوفاىأحمد بن عبد اهلل  ،القلقشندي 
 .م1325الكويت ، الطبعة : الثانية ،  -عة حكومة الكويت شر : مطب، نا الستار أحمد فراج

 هـ(255متوفاى) ىبدر الدين عين.  17

 نويسد:ىمى روايت صحيح بخار ، در شرحىبدرالدين عين

عمر، آن را بدعت ناميد، به اين دليل كه رسول خدا آن را رسم نكرده بود، در زمان ابوبكر نيـز  
 وجود نداشته است.

صـحيح  عمـدة القـاري شـرح     ،(هــ 255 متوفاىبدر الدين ابومحمد محمود بن أحمد ) العيني الغيتابي الحنفي،
 .بيروت –ناشر: دار إحياء التراث العربي ، 186، ص11ج البخاري،

 هـ(258متوفاى) ىمحمد امير صنعان.  12

 نويسد:ىمى و محمد بن اسماعيل صنعان

بود كه ى شود كه عمر، )نخستين( كسىاين مطل  را متوجه شدي، اين را نيز مشخص مى وقت
آن را بدعت ناميـد؛ امـا ايـن كـه      هدستور داد آن را به جماعت يك شخص معين بخوانند و عمر بود ك

ه هـر  وجود ندارد كه قابل سـتايش باشـد؛ بلكـ   ى ، در بدعت چيز«نعم البدعه ؛ چه بدعت خوبي»گفته 
 است.ى گمراه (سرانجامش)ى بدعت

، 8ج ، سبل السالم شرح بلوغ المـرام مـن أدلـة األحكـام،    هـ(258 متوفاىمحمد بن إسماعيل ) الصنعاني األمير،
 هـ.1373بيروت، الطبعة: الرابعة،  -ناشر:دار إحياء التراث العربي  تحقي : محمد عبد العزيز الخولي،، 12ص



 

 

 هـ(311فاىمتو) ىجالل الدين سيوط.  13

جالل الدين سيوطي، تاريخ نوي ، تفسير پـرداز، محـدث، اديـ  و لغـت شـناس      
سـروده و در ايـن   ى در اين باره شعر جالب «تاريخ الخلفا»پرآوازه اهل سنت در كتاب معتبر 

 برد:ىبرجسته عمر بن الخطاب نام مى از شاهكارهاى شعر بدعت تراويح را يك

در بـاره نـام و تـاريخ وفـات خلفـا تـا زمـان معتمـد )عباسـي(           ىاز گذشتگان رجزهايى برخ
ام كه )بهتر( ديدم كه اين كتاب )تـاريخ الخلفـا( را بـا آن پايـان     سرودهى اند؛ اما من قصيده بهترسروده

 دهم. و آن قصيده اين است:
ى برااست كه ى فاروق آمد كه در سال بيست و سه از دنيا رفت ... او كس)ابوبكر( ... پ  از او 

                                   زد و حـد  مسـت شـدن را افـزايش     ى ، دست به كشورگشائنخستين بار نماز تروايح و تاريخ را بنا نهاد
 داد...

، 517، ص1ج تـاريخ الخلفـاء،   هــ(، 311متوفـاى بن أبي بكـر ) جالل الدين أبو الفضل عبد الرحمن  السيوطي،
 م.1358 -هـ 1371بعة: األولى، مصر، الط -ناشر: مطبعة السعادة  ،تحقي : محمد محي الدين عبد الحميد

 نويسد:ىخليفه مى هاىديگر از همين كتاب ضمن شمردن نوآورى و در جا

 .136، ص1ج ،تاريخ الخلفاء
تـاريخ را  ى هاىاز نوآورى كه در آن بسيار «معرفة األوائلى الوسائل ف»و در كتاب 

هـا و  ىاز نـوآور ى به جماعـت آن را يكـ  اندن كرده است، بدعت تراويح و خوى آورجمع
 برد:ىخليفه دوم نام م افتخارات



 

 

بـود،  ى خطاب در سال چهاردهم هجـر تراويح را مرسوم كرد، عمر بن  كه نمازى نخستين كس
 .از عروة نقل كرده استى اين مطل  را بيهق

 كند:ىو در صفحه بعد همين مطل  را اين گونه تكرار م

جماعت خواندن نماز )نافله( رمضان جمع كرد، عمر بن الخطاب ى كه مردم براى نخستين كس
 ار داد.ها قربن كع  را امام جماعت آنى بود كه أب
 

 هـ(1188متوفاى) ىزرقان ىمحمد بن عبد الباق. 82

 نويسد:ىدر شرح خود بر كتاب موطأ مالك مى زرقانى محمد بن عبد الباق

بـه جماعـت خوانـدن آن را     بدعت ناميد؛ چرا كه رسول خدا صلي اهلل عليه وسـلم  عمر آن را
 تأسي  بود، در زمان ابوبكر نيز سابقه نداشته است.

شود كه ىاطالق مى برچيزى است كه سابقه نداشته و از نظر شرعى چيزى لغت بدعت به معنا
 داشته است.نوجود است كه در زمان رسول خدا صلي اهلل عليه وسلم ى قابل سنت و چيزهادر م

، 1ج شـرح الزرقـاني علـي موطـأ اإلمـام مالـك،      هــ(  1188متوفـاى محمد بن عبد الباقي بن يوسف )، الزرقاني
 هـ.1411 ،بيروت، الطبعة: األولى -ناشر: دار الكت  العلمية ، 342ص

 هـ(226ي )متوفاي . زين الدين حسيني عراق81

 نويسد:مي ،«طرح التثري  في شرح التقري »حسيني عراقي نيز در كتاب 

 



 

 

مسلمانان ايـن كـار را ادامـه     عمر بن خطاب به تراويح دستور داد و صحابه و ساير
 دادند و از شعائر آشكار كرديد همانند نماز عيد.

 26ص    3طرح التثري  في شرح التقري   ج 
 

 كرده اندچه كساني در زمان خلفاء به نماز تراويح شركت نميج(  

نمـاز  شود اين است كه اگـر اهـل سـنت     سؤال مهمي كه در اين قسمت پاسخ داده
آيـا از   به آن عمل كرده اند؟  فرزندان خليفه اول و دومآيا  دانند،نه ميسنت حستراويح را 

نكرده اند آيـا  مل عنه؟ اگر آنها به اين سنت  يابزرگان ديگر نيز با سنت همراهي كرده اند، 
 ؟نشانه بدعت بودن تراويح نيست
بابي را تحت عنـوان « المصنف»ابن ابي شيبه در كتاب 

باز كرده است و در آن روايات متعددي را ذكر كرده است كه چه كساني در 
 نماز تروايح به جماعت شركت نمي كرده است.
 كنيم: در اين قسمت اسامي اين افراد را ذكر مي

               . عمر و عثمان   8  و  1

    خود                                                                   نخسيتن كسي كه به سنت عمر بن خطاب پشت پا زده و آن را زير پا گذاشته 
                                       عمر و دوست ديگر او عثمان بن عفان است.  

                               قضيه را اين گونه نقل كرده است:  ،  «              المدونة الكبرى »                    مالك بن ان  در كتاب 

                                                              در باره نماز خواندن امير پشت سر امـام سـؤال شـد. وي در پاسـخ گفـت:                      از يحيي بن سعيد 
                                                                                        روايتي به ما نرسيده است كه عمر و عثمان در ماه رمضان با مردم در مسـجد پشـت سـر امـام ايسـتاده      

       باشند.
 .بيروت –ناشر: دار صادر   ،    884  ص    ، 1  ج المدونة الكبرى،  ،هـ(173صبحي )متوفاىلك بن أن  ابوعبداهلل اإلام



 

 

    كـار                                         شود كه اگر بـه جماعـت خوانـدن نافلـه رمضـان                             ين سؤال در ذهن ايجاد مي ا
                                                    خوبي بوده، چرا خلفاء از انجام آن خود داري كرده است؟

                                                            آيا عمر بن خطاب مصداق اين آيه قرآن نخواهد بود كه مي فرمايد:

                         كنيد؟ نزد خدا بسـيار موجـ                    گوئيد كه عمل نمى                ايد! چرا سخنى مى                       اى كسانى كه ايمان آورده
      كنيد؟                                 خشم است كه سخنى بگوئيد كه عمل نمى

 عبد اهلل بن عمر. 3

وآله اسـت كـه پـ  از    عبد اهلل بن عمر از جمله صحابه رسول خدا صلي اهلل عليه 
به سـنت   با اين موقعيت و جايگاه،نيز اما او  پدرش جايگاه خاصي در نزد اهل سنت دارد.

 مقتداي ديگران در اين امر شود.به جاي پدر پدرش هيچگاه عمل نكرد تا 
 نويسد: شيبه استاد بخاري ميابن ابي

و سـالم مـولي ابـو     خوانـد عبد اهلل عمر پشت سر هيچ امام جماعتي در ماه رمضان نمـاز نمـي  
 خواندند.بي بكر نيز با مردم نماز مي نميحذيفه و قاسم بن محمد بن ا

 ،8ج الكتاب المصنف في األحاديث واآلثـار، هـ(،  835بكر عبد اهلل بن محمد )متوفاىابو بن أبي شيبة الكوفي،إ
 هـ.1423الرياض، الطبعة: األولى،  -تحقي : كمال يوسف الحوت، ناشر: مكتبة الرشد ، 166ص 

 آوده است:ا عبد الرزاق صنعاني نيز اين روايت ر
 

 الـرحمن  حبيـ  :  تحقيـ  ، 864ص  ،4ج  ،المصـنف  ،هـ(811)متوفاي همام بن الرزاق عبد بكر أبو ،الصنعاني
   1423 الثانية:  الطبعة، بيروت – اإلسالمي المكت : النشر دار ،األعظمي

                            تراويح از سوي عبد اهلل بن عمر                    استهزاء نمازگزاران



 

 

                     نـه تنهـا تـراويح را بـه        ،                                                 عبد اهلل بن عمر اين صحابي جليل القدر از نظر اهل سنت
              گرفت و بـه االغ                                                                    جماعت نخواند بلكه فراتر از آن، جماعت گذاران را نيز به باد مسخره مي

     كرد.        تشبيه مي
       نويسد:       شيبه مي       ابن ابي

آيـا در مـاه رمضـان نمـاز تـراويح را بـا       گويد: مردي از عبد اهلل بن عمر سوال كرد: مجاهد مي
 ؟خواهي مانند االغ ساكت بمانيبد اهلل بن عمر گفت: آيا ميجماعت بخوانم؟ ع

 166ص  ،8مصنف ابن أبي شيبة ج 
 بيهقي و عبد الرزاق روايت را با اين عبارت نقل كرده اند:

آيـا در مـاه رمضـان نمـاز تـراويح را بـا       گويد: مردي از عبد اهلل بن عمر سوال كرد: مجاهد مي
آيـا   آيـا قـرآن را خوانـده اي؟ گفـت: بلـي. ابـن عمـر گفـت:         ؟ عبد اهلل بن عمر گفت:جماعت بخوانم

 ؟ در خانه ات نماز بخوان.خواهي مانند االغ ساكت بمانيمي
، 434ص  ،8سنن البيهقـي الكبـرى، ج    ،هـ(452أحمد بن الحسين بن علي بن موسي ابوبكر )متوفاى  البيهقي،

 .1334 - 1414 ،تحقي : محمد عبد القادر عطا ة،مكة المكرم -ناشر: مكتبة دار الباز 
 864ص  ،4صنف عبد الرزاق  ج م

 . سالم مولي ابي حذيفه و قاسم بن محمد بن ابي بكر5و 4

 نويسد: شيبه استاد بخاري ميابن ابي



 

 

و سـالم مـولي ابـو     خوانـد عبد اهلل عمر پشت سر هيچ امام جماعتي در ماه رمضان نمـاز نمـي  
 خواندند.حذيفه و قاسم بن محمد بن ابي بكر نيز با مردم نماز مي نمي

 166ص  ،8مصنف ابن أبي شيبة  ج 

 و علقمهنخعي ابراهيم . 7و  6

 كردند .و علقمه از تابعان نيز به نماز تراويح همراه مردم شركت نمينخعي ابراهيم 
 شيبه آورده است:ابن ابي

 166ص  ،8مصنف ابن أبي شيبة  ج 
 در روايت ديگر آمده است:

كرد نه در نافله ماه رمضان و علقمه و اسود نيز همين ر نماز واج  امامت ميابراهيم مردم را د
 گونه بودند.

 166ص  ،8مصنف ابن أبي شيبة  ج 
با اشـاره بـه روايـت     ،«طرح التثري  في شرح التقري »زين الدين عراقي در كتاب 

 نويسد:شيبه ميابن ابي

 ،3ج طرح التثري  في شرح التقريـ ، (، هـ226)متوفاى يأبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين ،العراقي
 .م 8222: األولىبيروت  الطبعة -شر: دار الكت  العلمية ، ناتحقي : عبد القادر محمد علي، 27ص

 

 

 



 

 

                                             د ديگر از كساني كه به اين سنت عمل نكرده اند: ا     . تعد 2

داد ديگـري را نقـل   از قول مالك اسامي تعـ « قيام رمضان»محمد بن نصر در كتاب 
 تراويح را به جماعت نخوانده اند:كرده است كه 

خواند بـه خانـه   گويد: ابن هرمز از كه از قراء است وقتي نماز واج  را در مسجد ميمالك مي
آمد و قاسم و سالم نيز بـا مـردم نمـاز    خواند. و ربيعه نيز به خانه ميآمد و نماز نافله را در خانه ميمي
ايستادم. بدون شك نماز در خواند اما من نميگذاردند. و يحيي بن سعيد را ديدم كه همراه مردم مينمي

 خانه افضل از خواندن با مردم است ....
بن زبير نيز بعد از اداي نماز عشاء با مردم در ماه رمضان به خانه بـر  گويد: عروةابو االسود مي

 گشت و با مردم نميخواند.مي
گويد: صف قاريان در بني عدي در ماه رمضان جدا بود، امام با مردم نمـاز  ويد مياسحاق بن س

خوانـد در  خواندند. و سعيد بن جبير در مسجد به تنهـايي نمـاز مـي   خواند ولي آنها جدايي نماز ميمي
 خواند.حالي كه امام همراه مردم نماز مي

طبـ   دار النشـر :  ، 31ص ،1هـ( قيام رمضـان، ج 834فايوأبو عبد اهلل محمد بن نصر بن الحجاج )مت ،           الم ر و ز ي
 برنامه الجامع الكبير



 

 

 د( از نظر فقهاي اهل سنت نماز تراويح فرادي ترجيح دارد يا با جماعت؟

بـه نظـر آنهـا بـه      و فقهاي اهل سنت را بررسي كنيم، ءكه نظر علمانكته ديگر اين 
 يا فرادي؟ترجيح دارد نافله رمضان  نجماعت خواند

اسامي چند تن از علماي بزرگ ، «شرح صحيح البخاري»بطال قرطبي در كتاب  ابن
اند و يكي از دالئـل  ترجيح داده  له را به صورت فرادينماز نافاهل سنت را آورده كه آنها 

آنها اين است كه رسول خدا صلي اهلل عليه وآله از به جماعت خواندن آن خودداري كردند 
 خواندند، نهي فرمودند:دند پشت سر حضرت نماز ميو اصحابش را از اين كه ميام

گروهي از فقهاء احتجاج كرده اند كه رسول خدا صلي اهلل عليه وسـلم در خانـه نشسـت و در    
خانه به تنهايي  نماز نافله رمضان در آنها گفته اند:ش  سوم و چهارم نيامد تا با اصحابش نماز بخواند. 

 . است بهتر از انجام آن در مسجد است. از جمله آنها مالك، ابويوسف و شافعي
مالك گفته است: ربيعه و بسياري از علماي ما وقتـي نمـاز شـام و عشـاء را در مسـجد اقامـه       

 خواندم. گشتند اما من با مردم ميكردند با مردم نمي ايستادند و به خانه بر ميمي
شـرح صـحيح البخـاري،     ،(هـ443الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )متوفاىابو لبكري القرطبي،بن بطال اإ

 -هــ  1483السـعودية / الريـاض، الطبعـة: الثانيـة،      -ناشر: مكتبة الرشد  تحقي : ابوتميم ياسر بن إبراهيم،، 113ص  ،3ج
 م.8223

 نويسد:يم ،«عمدة القاري شرح صحيح البخاري»بدر الدين عيني نيز در كتاب 



 

 

امـام اسـت و ايـن قـول     مالك، شافعي و ربيعه عقيده داشتند كه نماز در خانه بهتر از نمـاز بـا   
حسن بصري، اسود و علقمه است. ابو عمرو گفته است كه علما اختالف كرده اند كه آيا بهتـر   ابراهيم،

 است نماز نافله رمضان را به تنهايي در خانه خواند يا به جماعت؟ 
مالك و شافعي گفته اند: در خانه بهتر است. مالك گفته است: ربيعه و بسـياري از علمـاي مـا    

  ... طحاوي نيز به اين قول تمايل كرده . ...آمدند بعد از نماز جماعت واج  به خانه مي
عمـدة القـاري شـرح صـحيح      ،(هــ 255بدر الدين ابومحمد محمود بن أحمد )متوفاي  العيني الغيتابي الحنفي،

 .بيروت –ناشر: دار إحياء التراث العربي ، 172ص ، 7ج  ،البخاري
قول برخي علمـاء و   ،«طرح التثري  في شرح التقري »تاب زين الدين عراقي در ك

داننـد و  فقهاي اهل سنت را در باره اين كه فرادي خواندن نماز نافله رمضـان را بهتـر مـي   
نويسد كه خود عمر اعتراف كرده است كه نماز تراويح آوده و در پايان مي دهندترجيح مي

 مكروه است:

اين عقيده هستند كه انجام نماز نافله رمضان به صورت فرادي در خانه افضل است؛  ديگران بر
كرد قبل از اين شبها و بعـد از آن  چرا كه رسول خدا صلي اهلل عليه وسلم به فرادي خواندن مواظبت مي

ـ تا اين كه وفات يافت و امر نماز نافله رمضان بر همين منوال بود و در زمان خالفت ابو بكـر و ا  داي بت
و عمـر  خالفت عمر نيز همين گونه بود و تغير در خالفت عمر در سال چهاردهم هجرت واقـع شـد.   

 اعتراف كرده است كه اين نماز تراويح مكروه است.
 ايشان به روايت پيامبر خدا در صحيح مسلم:



 

 

 نويسد:كرده و پ  از آن مياشاره 

 طب  اين روايت مالك و ابو يوسف و بعض شافعي نظر داده اند.
، 3ج  طرح التثري  في شرح التقري ،(، هـ226)متوفاى يأبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين ،العراقي

 .م 8222بيروت  الطبعة: األولى -شر: دار الكت  العلمية ، ناتحقي : عبد القادر محمد علي، 26ص 
رأي مالـك و   ،«االستذكار الجامع لمذاه  فقهاء األمصار»عبد البر قرطبي در كتاب 

 شافعي را در انفراد خواندن نماز نافله رمضان آورده است:

رسول خدا فرمود: نماز شخص در خانه بهتر از نماز او در مسجد من است مگر نمـاز واجـ .   
 كه نافله در خانه بهتر از نماز در مسجد پيامبر باشد، كدام فضيلت روشن تر از اين است؟پ  زماني

ه آنها را پيموده اند اعتقاد دارند كه تمام نافلـه  كه رااز اين رو است كه مالك و شافعي و كساني
 را بهتر است در خانه خواند. ...

االستذكار الجـامع لمـذاه    (، هـ463)متوفاى عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر ابو ،المالكي النمري القرطبي
 -شر: دار الكتـ  العلميـة   ا، نمحمد علي معوض - تحقي : سالم محمد عطا، 73ص، 8، جفي شرح الموطأ فقهاء األمصار

 م.8222بيروت، الطبعة: األولى، 
 نتيجه:

شود كه تعدادي از فقهاي روشن مي طب  عباراتي كه از كتابهاي اهل سنت نقل شد،
انجام نماز نافلـه رمضـان را بـه صـورت     اهل سنت همانند مالكي و شافعي و برخي ديگر، 
ند و مهمترين دليل شـان ايـن اسـت كـه     دانانفرادي در خانه بهتر از جماعت در مسجد مي



 

 

خواندند نهـي كردنـد و   رسول خدا برخي افرادي را كه ميامدند پشت سر حضرت نماز مي
 دستور دادند كه در خانه اين نماز را انجام دهند. 

با در نظر داشت اين نكته، چه ارزشي بـراي ايـن دسـتور عمـر بـن خطـاب بـاقي        
 گفت كه : نعم البدعة. ماند جز اين كه همان سخن خودش رامي

 هـ( آيا امير مؤمنان )ع( از بدعت تراويح جلوگيري كرده است؟

شبهه ديگري را كه شبكه هاي وهابي جديدا در باره نماز تراويح مطـرح كـرده انـد    
اين است كه اگر نماز تراويح بدعت است و خواندن آن جايز نيست؛ چرا امير مؤمنان عليه 

از اين بدعت جلوگيري نكردند و حتي تحدي كـرده انـد    السالم در زمان خالفت خودش
 كه شيعه يك روايت هم نداريد كه حضرت از اين كار منع كرده باشند.

يكي از خطبه هاي امير مؤمنان عليـه السـالم را  كـه در آن بـه      ،اين شبهه در پاسخ
ايـن   كنيم تـا دروغ صراحت از بدعت تراويح جلوگيري كرده اند، در اين قسمت تقديم مي

  شبكه ها و عوامفريبي آنها بيش از پيش روشن شود. 
در روايت صحيح خطبه مفصلي از امير مؤمنان عليه السـالم  در كتاب شريف كافي 
و قسمت مورد نظـر را رنگـي    آوريمرا به همان تفصيلش مينقل شده است . ما اين خطبه 
 روشن باشد. كرده تا براي خوانندگان عزيز
   است: متن خطبه حضرت اين

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

و ثناء گفته و سپ  بر رسول خـدا )صـلي   و در آن خدا را حمد  خطبه اي خواندامير مومنان  
يت : آگاه باشيد كه من از شما در مورد دو خصوصـ يه وآله وسلم( درود فرستادند؛ سپ  فرمودنداهلل عل

؛ آگـاه باشـيد كـه تبعيـت از     بعيت از هواي نف  و آرزوهاي دراز؛ تبيش از ساير خصوصيت ها نگرانم
يا بـار  باشيد كه دن . آگاهگرددبندد و آرزوهاي بلند، سب  فراموشي آخرت ميي نف  راه ح  را ميهوا

شود؛ ولي فرزندان هر دو يكي و آخرت بار سفر بسته و نزديك مي شودسفر بسته و )از انسان( دور مي
؛ بدرسـتيكه  نيـا نباشـيد  ( پ  از فرزندان آخرت باشيد و از فرزنـدان د است )هر دو نظر به انسان دارند

ـ در ميان نيسـت ان حساب است و كاري امروز زمان كار است و حسابي در كار نيست و فردا زم ه ؛ و ب
ت هـايي اسـت كـه    رود و بـدع فسي است كه انسان به دنبـال آن مـي  درستيكه شروع فتنه ها از هواي ن

در آن عده اي ديگر  ؛ و عده اي از مردمشوديد و در آن با حكم خدا مخالفت ميآبصورت قانون در مي
 گمارند .را به كار مي

هيچ اختالفي نخواهد بود و اگـر باطـل نيـز جـدا      آگاه باشيد كه ح  اگر )از باطل( جدا شود 
گرفته و آن دو را بـا  ؛ اما از اين مقداري و از آن مقداري هيچ صاح  عقلي مخفي نخواهد ماند شود بر

. آنجاسـت كـه شـيطان بـر يـاوران      كننـد ر ظاهري آراسته پيدا مـي گردانند پ  با يكديگهم مخلوط مي
؛ ايشان از پيش نيكي فرسـتاده باشـد   يابند كه خداوند برايردد و كساني نجات ميگومييش مسلط خو
كـه  عليه وآله وسلم شنيدم كه فرمودند: چگونه خواهيد بود در زمانيدرستيكه از رسول خدا صلي اهلل هب

آن بـزرگ شـده و بـزرگ در آن پيـر     ؛ كـودك در  پوشيده مانده و در ميان شماستها از چشم شما فتنه



 

 

اگـر چيـزي از آن را   دهنـد و  ولي مردم آن را سنت خويش قرار مييان دارد ؛ در ميان مردم جرشودمي
 : سنت را تغيير داديد و بر مردم كار ناپسندي وارد شده است !!!گويندتغيير دهند مي

كوبانـد  كنـد و فتنـه را بـر ايشـان مـي     گردد و مردمان را اسير مـي مي سپ  امتحان سخت تر 
و براي غير خـدا   كوباندد، و همانطور كه سنگ آسيا، تفاله ها را ميكوبانهمانطور كه آتش، چوب را مي

كنند دنيا را با كارهاي اخروي طل  مي روند وو براي غير علم به دنبال دانش ميروند به دنبال دين مي
. 

سپ  رو به مردم نموده در حاليكه عده اي از بستگان و نزديكان و شـيعيانش گـرد او بودنـد     
 فرمود :

ي قبل از من كارهايي انجام دادند كه در آن با رسـول خـدا صـلي اهلل عليـه وآلـه وسـلم       خلفا 
ته و سنت . پيمان او را شكسا رسول خدا را از روي عمد داشتندمخالفت كردند و در آن بناي مخالفت ب

نم و بـه آنچـه   ؛ و اگر مردم را بر ترك آنها وادار نمايم و آنها را به جايگاه خود بازگردااو را تغيير دادند
مانم د من پراكنده شده و تنها باقي ميدر زمان رسول خدا صلي اهلل عليه وآله وسلم بود لشكر من از گر

 -و يا با عده كمي از شيعه ام كه برتري من و وجوب امامت من از كتـاب خـدا و سـنت رسـول خـدا      
 .دانندرا مي –صلي اهلل عليه وآله وسلم 

را بـه همـان مكـاني كـه      (مي دادم كه مقام ابراهيم )عليه السـالم  دستوربه من خبر دهيد اگر  
 ( قرار داده بود ، بازگردد .رسول خدا )صلي اهلل عليه و آله

به همان ( را م و مقدار پيمانه )براي كشيدن مقدار زكاتگرداندو فدك را به ورثه فاطمه باز مي 
( را كه به عده اي )صلي اهلل عليه وآله وسلمرداندم؛ و زمين هاي هديه رسول خدا گوميحالت قبل باز 

 ، به ايشان مي دادم .بود و دستور حضرت را اجرا نكردندداده 

زيرا خانه او را كردم )از مسجد خراب مي و آن را  گرداندمو خانه جعفر را به ورثه اش بازمي 
همسر مرداني شده اند پ   ؛ و عده اي از زناني را كه به غير ح زور گرفته و در مسجد وارد كردند( به

 گرداندم !!! .مي گرفته و ايشان را به همسرانشان باز

؛ و كردماري مي( در مورد ايشان جو حكم )خدا( در مورد فروج و ارحام )اعمال خالف عفت 
دسـتور   زيرا ايشان به جنگ با مسلمانان پرداخته رسول خدارفتم )گوميبني تغل  را به اسارت مردمان 
 (همه ايشان دادند به اسارت
زيـرا ايـن   ردانـدم ) گوميتقسيم شده است باز  و آن مقدار از زمين هاي خيبر را كه بين مردم 

يعني براي گرفتن بيشتر زمين هاي خيبر جنـگ صـورت    ؛زمين ها در اصطالح فقهي مفتوح عنوة است
 .دارد(ي خاص و كسي ح  تملك آن را ننگرفت و لذا ملك تمامي مسلمانان است نه عده ا



 

 

زيرا خلفا دفاتري داشتند كه در آن در مورد افـراد  هاي ماهانه را پاك مي كردم )و دفاتر هديه  
 (قدار شهريه داده شودخاصي ثبت شده بود هر ماه به فالن ك  فالن م

رد همانطور يعني بـه صـورت   كلي اهلل عليه وآله وسلم تقسيم ميو همانطور كه رسول خدا ص 
 نمودمين مردم( تقسيم ميمساوي )اموال را ب

دازه گيـري زمـين ايشـان را    و آن را فقط سب  آبادي زندگي ثروتمندان قرار ندهم و مقدار ان 
دادنـد(؛ و ازدواج هـا را   اي رسول خدا به خود را افزايش مـي زيرا با آن مقدار هديه هانداختم )كنار مي

عرب ح  ازدواج با عرب را ندارد اما رسول  زيرا ايشان دستور داده بودند كه غيردادم )يكسان قرار مي
 (فرمودند مسلمان كفو مسلمان استخدا صلي اهلل عليه وآله و سلم مي

دسـتور داده اسـت جـاري     كه خداوند عـز وجـل   ا همانطورو خم  مربوط به رسول خدا ر 
 .دانستند(خود به عنوان خليفه رسول خدا مي نه مانند خلفا كه آن را سهم خاصنمودم )مي

كه به  و مسجد رسول خدا صلي اهلل عليه وآله را به همان مقدار ساب  باز گردانده و درهايي را 
 هر كسي از بزرگان صحابه كه خانه ايشان در كنار مسجد بود بعـد بستم )سوي آن گشوده گشته بود مي

يد سجد كشـ ، براي خود از خانه خويش دري خاص به درون ماز رسول خدا به خالف دستور حضرت
 (تا درب اختصاصي او باشد

رسول خدا صلي اهلل عليه وآلـه در زمـان حيـات    نمودم )رهايي را كه بسته شده بود باز ميو د 
خويش تنها دستور دادند كه دربي از خانه امير مومنان و ناوداني از خانه عباس عموي ايشان به مسـجد  

 ( .ن خلفا به دستور ايشان مسدود گشتزما باز باشد و ساير درها بسته شود اما اين درب و ناودان در

 (ح از روي كفش را حرام مي نمودم )خلفا اين كار را جايز دانستندو مس 
شـراب خفيـف    خلفا نبيذ را كه نوعينبيذ حد الهي را جاري مي ساختم )و به خاطر نوشيدن  

 (شده است جايز دانستند
 را جايز بدانند( دادم كه همه مردم دو متعه )حج و زنانر ميو دستو 

دادم كه بر جنازه )هنگـام نمـاز ميـت( پـنج تكبيـر بگوينـد )خلفـا چهـار تكبيـر          و دستور مي 
 (گفتندمي

؛ و كساني را كه كه بسم اهلل الرحمن الرحيم را )در نماز( بلند بگويند نمودمدم را وادار ميو مر 
بعد از رسول خدا صلي اهلل عليه وآله  ( كرده بودند وصلي اهلل عليه وآله وسلم بيرون )تبيعدرسول خدا 

نمودم )رسول خدا مروان و پدرش را تبعيـد كـرده امـا خلفـا     مسجد حضرت وارد شدند ، بيرون مي به
 ايشان را امام جماعت مسجد رسول خدا نمودند !!!(



 

 

و كساني را كه رسول خدا صلي اهلل عليه وآله ايشان را در مسجد خويش جاي داده بود و بعد  
عده اي از صـحابه جايگـاه و خانـه اي جـز صـفه و ايـوان       ن بيرون شدند به مسجد مي آوردم )يشااز ا

فا ايشـان را از مسـجد   مسجد رسول خدا نداشتند و رسول خدا ايشان را در آنجا ساكن كرده بود اما خل
 (بيرون كردند

ا طبـ  سـنت   كـه طـالق ر  و مردم را بر حكم قرآن وادار مي كرده و ايشان را وادار مي كـردم   
م طب  آيه قرآن ازدواج احتياج به شاهد نداشته و طالق دو شاهد احتياج دارد اما خلفا حكانجام دهند )

 (هر دو را برعك  نمودند
ايـد بـر گـروه هـاي     صـدقات ب گردانـدم ) و مرزهاي خودش باز مي و صدقات را بر گروه ها 

 ( ؛ن مي دادندا فقط به بعضي از ايشاشد اما خلفا آن رمختلفي تقسيم مي

) در مورد غسـل    و وضو و غسل و نماز را به زمان خويش ) در مورد نماز ( و روش خويش 
رداندم ) زيرا نماز هاي يوميه را مي توان در سـه وقـت   گومي( و جايگاه خويش ) در مورد وضو ( باز 

و را عوض كردنـد  خواند اما خلفا مخالفت كردند و شرايط وجوب غسل را تغيير دادند و نيز محل وض
د شميد وبرعك  نمودند ، بعضي از سر بايد مسح شميزيرا در وضو دست بايد از باال به پايين شسته 

 د آن را شستند (شميآن را نيز تغيير دادند ، پا نيز بايد مسح 

رداندم ) از سخنان رسـول خـدا در آخـرين روز    گوميو مردمان نجران را به محل خويش باز  
لشكريان اسامه را راهي كنيد ، خدا هر ك  را كه به اين لشكر نرود لعنت كند اما خلفـا بـه    اين بود كه

خاطر مصالح خويش به اين لشكر نرفته و براي پوشاندن اين قضيه گفتند رسول خـدا فرمـوده اسـت :    
دادنـد  ، و در جزيرة العرب دو دين باقي نگذاريد . و به همين جهت دستور   لشگر اسامه را راهي كنيد

كه همه اهل نجران را كه مسيحي بودند از جزيرة العرب بيرون كنند اما با يهود كه روابط خوبي با خلفا 
 داشتند كاري نداشتند و حتي كع  االحبار يهودي توانست نفوذ زيادي در دربار خالفت پيدا كند(

ايشـان  انـدم ) ردگوميو اسيران فارس و باقي ملت ها را به كتاب خدا و سـنت رسـول او بـاز    
دستور دادند كه هيچ برده اي از ساير كشورها ح  ورود به بالد اسالمي ندارد مگر آنكه مواليش مجوز 
بگيرد و بعد از آزاد شدن در زمان مردن مواليش در صورتي كه موال وارثي نداشت حـ  ارث بـردن از   

دند شميرت از گرد من پراكنده ( در اين صودوي آنها خالف احكام اسالمي بود موال ندارد با اينكه هر
. 

قسم به خدا كه مردم را دستور دادم كه در ماه رمضـان غيـر از نمـاز واجـ  را بـه جماعـت        
نخوانند و ايشان را آگاه نمودم كه خواندن نماز مستحبي به جماعـت بـدعت اسـت ؛ پـ  عـده اي از      



 

 

  عمر تغييـر كـرد!!! مـا را از نمـاز     لشكريان كه همراه من جنگيده بودند ندا دادند : اي اهل اسالم سنت
 مستحبي در ماه رمضان باز مي دارند !!!

و ترسيدم كه بر من از سمت لشكرم شوريده همانگونه كـه از ايـن امـت تفرقـه و اطاعـت از       
 امامان گمراهي و دعوت كنندگان به سوي آتش ديدم .

در مـورد آن فرمـوده    دادم كـه خداونـد  ز خم  سهم بستگان رسول خدا را ميو نيز اگر من ا
حـ  از  يي )اگر به خدا و آنچه بر بنده مان نازل كرده ايـم ايمـان آورده بوديـد در روز جـدا    "  است كه

و ح  در مقابل باطل قرار گرفت در آن روز بعد و لشكر با يكديگر مالقات كردند )باطل( ، روزي كه د
 از گرفتن غنايم خم  را پرداخت كنيد( .

بـا    رسول خدا( هستيم ، كساني هستيم كه خداونـد مـا را  همان بستگان)پ  قسم به خدا ما  
براي خـدا و رسـولش و    "خود و با رسولش در كنار هم قرار داده است پ  گفته است : )اين خم (

تا مبادا   "و اين آيه را در مورد ما نازل كرد  "براي بستگان و يتيمان و بيچارگان و در راه ماندگان است
ولت ثروتمندان شما گردد ؛ پ  آنچه را رسول خدا بـراي شـما آورده اسـت پـ  آن را     سب  فزوني د

در مـورد   "بگيريد و آنچه شما را ) از آن ( نهي كرده است پ  دست از آن برداريد و از خدا بترسـيد  
براي كساني  "بدرستيكه خداوند صاح  عقوبت شديدي است "ظلم نمودن به اهل بيت رسول خدا ؛ 

ان ظلم كند ؛ )اين عمل خدا در اعطاي خم  به اهل بيت( رحمتي بود از جان  او براي ما و كه به ايش
ثروتي بود كه خدا بوسيله آن ما را بي نياز ساخته بود و در اين زمينه به فرستاده اش توصيه كرده بود و 

ت را نيز گرامـي  سهم ما را در صدقه قرار نداد ؛ و بدين سب  فرستاده اش را گرامي داشت و ما اهل بي
 ( بخوراند .ادا به ما از كثيفي هاي مردمان )صدقهداشت تا مب

فـت انكـار   گوميپ  خدا و فرستاده او را تكذي  كردند و كتاب خدا را كه در ح  ما سخن  
رسـول  نمودند و ما را از مالي واج  كه خدا براي ما قرار داده بود منع كردند ؛ و مثل آنچه مـا بعـد از   

، خاندان هيچ پيغمبري از امت آن پيغمبر نديدند ؛ و خداوند ياري كننـده ماسـت در مقابـل    خدا ديديم
 .كسي كه به ما ظلم نموده است وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

،  52، ص  2ج   األصول من الكـافي، هـ(،  382متوفاى)جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق  وأب الكليني الرازي،
     هـ.ش      1368                 ، الطبعة الثانية،     تهران  ،           شر: اسالميه  نا،  81شماره 

                بررسي سند روايت

 بن هاشم علي بن ابراهيم .1

نجاشي يكي از بزرگان رجال شيعه است ايشان در كتاب رجالش، علي بن ابـراهيم  
 داند:را ثقه مي



 

 

                               مورد اعتماد و صحيح المذه  است.                                  علي بن ابراهيم ... موث  در روايت، 
فهرسـت أسـماء   هــ(،  452)متوفـاى  النجاشي األسدي الكوفي، ابوالعباس أحمد بن علي بن أحمد بـن العبـاس  

السالمي ناشر: مؤسسة النشر ا تحقي : السيد موسي الشبيري الزنجاني،، 862ص ، رجال النجاشي مصنفي الشيعة المشتهر ب
 هـ.1416، : الخامسةـ قم، الطبعة

 ابراهيم بن هاشم .8

در باره ابراهيم بن هاشم، كالم جامع حضرت آيـت اهلل العظمـي خـوئي قـدس اهلل     
 نويسد:كنيم. وي در شرح حال ابراهيم بن هاشم مينفسه الزكيه را نقل مي

گويم: شايسته نيست كه در وثاقت ابراهيم بن هاشم ترديد شود، براي اثبات ايـن مـدعا   من مي
 چند دليل داللت دارد:

. علي بن ابراهيم در تفسير خود روايات زيادي از او نقل كـرده اسـت؛ در حـالي كـه در اول     1
افـراد ثقـه بـه او رسـيده اسـت.       كتاب خود ملتزم شده است كه هر چه در اين كتاب آورده ، به واسطه

 بحث اين مطل  در كتاب المدخل مقدمه سوم گذشت.
. سيد بن طاووس ادعاي اتفاق بر وثاقت او كرده اسـت؛ چنانچـه در ذكـر روايتـي كـه او در      8

 سندش ابراهيم بن هاشم وجود دارد گفته: تمام روات آن به اتفاق علماء ثقه هستند.



 

 

هـا بـه روايـات او    مردم كوفه را در قم انتشار داد و قمـي  . او نخستين كسي است كه حديث3
گيـر بودنـد، اگـر در او احتمـال     ها كساني بودند كه در باره روايت سـخت اند. در ميان قمياعتماد كرده

 كردند.ها بر گرفتن روايت از او و قبول رواياتش اتفاق نمياشكال وجود داشت، تمام قمي
  ص   ،    1  ج ، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواةهـ(، 1411)متوفاىقاسم السيد أبو ال ،الموسوي الخوئي

 م1338 ـ هـ1413 ،الطبعة الخامسة،    831
 حماد بن عيسي .3

 داند:در روايت مي نجاشي ايشان را موث  و راستگو

 148ص  -النجاشي  -رجال النجاشي 
 فرمايد:شيخ طوسي نيز در باره ايشان مي

تحقيـ :  ، 115ص ، الفهرستهـ(، 462)متوفاى الشيخ ابوجعفر، محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي،
 1417األولى ، الطبعةچاپخانه: مؤسسة النشر اإلسالمي ،ناشر: مؤسسة نشر الفقاهة ،الشيخ جواد القيومي

 اهيم بن عثمانابر .4

 نويسد:در باره ايشان نيز نجاشي مي

مش ابراهيم بن عثمان است. ... ابراهيم بن عيسي كنيه اش ابو ايوب خراز و گفته شده است اس
 او فرد ثقه و داراي جايگاه بزرگ است.

 82ص ، رجال النجاشي
 شيخ طوسي نيز به توثي  ايشان تصريح كرده است:

تحقيـ :  ، 41ص ، الفهرسـت هــ(،  462)متوفاى الشيخ ابوجعفر، محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي،
 1417األولى ، الطبعةچاپخانه: مؤسسة النشر اإلسالمي ،ناشر: مؤسسة نشر الفقاهة ،الشيخ جواد القيومي

 سليم بن قيس هاللي .5

سليم بن قي  هاللي، از اصحاب و ياران خاص پنج امام اول شيعيان بـوده اسـت.   
 نويسد:آيت اهلل خوئي در شرح حال او مي



 

 

 سليم بن قي  هاللي.. نجاشي او را در زمره گذشتگان صالح از طبقه اول آورده است...
اين  آقاي خوئي سپ  در ادامه نكاتي را در باره او بيان كرده و نكته نخست ايشان

 است:

قي  هاللي في نفسه، ثقه، جليل القدر و واال مقام است. براي اثبـات ايـن   نكته اول: سليم بن 
كنـد. ايـن   مطل ، شهادت برقي به اين كه او از اولياء اصحاب اميرمؤمنان عليه السالم بوده، كفايت مـي 

كنـد. عالمـه حلـي نيـز او را در قسـم اول آورده و      مطل  را گفتار نعماني در باره كتاب سليم تأييد مي
 به عدالتش كرده است.حكم 

ص  ،3ج ، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الـرواة هـ(، 1411)متوفاىالسيد أبو القاسم  ،الموسوي الخوئي
 م1338 ـ هـ1413 ،الطبعة الخامسة، 5421، رقم: 886

 نتيجه:
نـدارد و كـامال   اين روايت از نظر سند هيچ مشكلي  با بررسي سندي كه انجام شد،

 ت.معتبر و صحيح اس
 آيا روايات جواز تراويح در منابع شيعه وجود دارد؟

برخي از شبكه هاي وهابي براي پيشبرد نفاق و موجه نشان دادن دروغگويي شـان،  
به برخي از روايات شيعه استدالل كرده و چنين وانمود كرده اند كـه در منـابع شـيعه نيـز     

و طبـ  ايـن روايـات    رد رواياتي بر جواز و مشروعيت نماز تراويح به جماعـت وجـود دا  
شيعيان آن  رسول خدا و برخي ائمه طاهرين عليهم السالم نماز تراويح به جا آورده اند؛ اما

 كنند.را انكار مي



 

 

براي اثبات دروغگويي آنان در اين قسمت است الزم است روايات مورد اسـتدالل  
 كنيم.آنها را آورده و پاسخ آن ها را ارايه مي

           روايت اول:

اهلل  شـيخ طوسـي رحمـة    «تهذي  االحكام»از كتاب  ال مورد استدالل آنهروايت او
 عليه اين است:

رسـول  رسيد، وقتي ماه رمضان فرا ميبه نقل ابو خديجه امام صادق عليه السالم فرموده است: 
و من هـم نمـاز    آوردبه جا ميبيشتر  شبانه روز، نماز معمول عالوه بر نمازهايخدا صلي اهلل عليه وآله 

 ماز بسيار بخوانيد. خوانم؛ پ  شما هم نبسيار مي
 62 ص 3 ج - الطوسي الشيخ - األحكام تهذي 

از اين روايت استفاده كرده اند كه رسول خـدا و امـام صـادق عليـه السـالم نمـاز       
 خوانده اند و شيعيان منكر آن هستند.تراويح مي

 كجاي اين روايت صريح در جماعت خواندن تراويح است؟ پاسخ:

نافلـه مـاه رمضـان را    بل تذكر اين است كه شيعيان نيـز  نكته مهم قا ،قبل از پاسخ 
بحـث كـرده و ايـن نمـاز را      هي از كيفيت و تعداد ركعـات آن قبول دارند و در كتابهاي فق

 خوانند.دادند و كساني كه توفي  دارند آنها خوانده اند و ميمستح  مي
  نويسد:عالمه حلي در اين باره مي



 

 

علماء بر استحباب نافله ماه رمضان )يك نماز اضافي نسبت به ماه هاي ديگر است( اتفاق نظـر  
 نماز اضافه بر نماز ماههاي ديگر نيست. ،اندارند؛ اما ابن بابويه ميگويد: در ماه رمض

فرمود: هركه در ماه رمضـان  دليل ما : يكي روايت جمهور از ابو هريره است كه رسول خدا مي
 شود.قربة الي اهلل نماز را اقامه كند، گناهان گذشته او بخشيده مي

الم فرمـود:  نقل كرده است كه امام صادق عليـه السـ  روايت ديگر از طري  شيعه، شيخ طوسي 
كردم؛ پـ  شـما هـم اضـافه     كرد و من هم اضافه ميرسول خدا در ماه رمضان بر نمازهايش اضافه مي

 كنيد.
 357ص  1ج  -العالمة الحلي  -منتهى المطل  )ط.ق( 

 نويسد:عالمه طباطبايي در تفسيرش بعد از نقل روايت مي

مقصود امام صادق عليه السالم از زياده، هزار ركعت نافله ماه رمضـان اسـت كـه رسـول خـدا      
دادند. روايات فراوان در كيفيـت و تقسـيم ايـن هـزار     عالوه بر پنجاه ركعت نوافل شبانه روز انجام مي

ن، داريم و از طري  اهل بيت عليهم السالم روايت شده است كه رسول خدا ركعت بر شبهاي ماه رمضا
كردنـد   خواندند و از به جماعت خواندن آن منع مـي اين نماز را بدون جماعت و به صورت انفرادي مي

 فرمود: در نافله جماعت نيست. و مي
 333ص  6ج  -السيد الطباطبائي  -تفسير الميزان 

 يادآوري كرديم؛ با توجه به نكته اي كه
پاسخ شبهه اين است كه در كجاي عبارت اين روايت آمده است كـه رسـول خـدا    
 صلي اهلل عليه وآله و يا امام صادق عليه السالم، نافله ماه رمضان را به جماعت خوانده اند؟

 و يا امام فرموده باشد كه شما نيز آن را به جماعت بخوانيد؟  



 

 

روايت را بخواند، اضافه بر اين مطل  كه رسـول   هر انسان عاقل و منصفي كه متن
فهمـد و روايـت از   خدا و امام صادق عليه السالم نافله خوانده اند، چيزي ديگري را نمـي 

 جماعت خواندن آن ساكت است.
بنابراين، استدالل كردن به اين روايت، براي جماعـت خوانـدن تـراويح كـار يـك      

 انسان عاقلي نيست.
 روايت دوم:

امام صادق عليه السالم فرمود: رسول خدا صلي اهلل عليه وآله در ماه رمضان بعد از نماز عتمـه  
ايسـتادند، امـا حضـرت وارد خانـه     دادند. مردم پشت سر حضرت مـي )عشاء( ، نماز بيشتري انجام مي

امدند و پشت سر آن حضرت مي . اين بار نيز آنها ميآمدكرد دوباه براي نماز ميشد و آنها را رها ميمي
كردند. حضرت به آنها فرمـود: بعـد از   ايستادند. رسول خدا دوباره وارد خانه مي شد و آنها را ترك مي

  نماز عتمه )عشاء( در غير ماه رمضان اين نماز را نخوانيد.
 155 ص ،4ج الكافي،

 كند:؛ اين روايت به جماعت خواندن تراويح را نفي ميپاسخ

 در اين روايت، پاسخ روشن خواهد شد.اساسي ه دو نكته با دقت ب
 كردند:رسول خدا بعد از حضور مردم نماز نافله را قطع مي اوال: 

كردند نوافـل را  رسول خدا صلي اهلل عليه وآله بعد از نماز عشاء شروع ميتوضيح: 
كه حضـرت  خواندند. بعد از اين آمدند پشت سر حضرت نماز ميخواندند؛ اما مردم ميمي

كرد شدند نماز را رها كرده و به خانه مي رفتند. بعد از مدتي رسول خدا فكر ميمتوجه مي
كردنـد دوبـاره   آمدند و شـروع بـه نمـاز مـي    كه مردم پراكنده شده اند دوباره براي نماز مي

 كردند:ديدند كه مردم پشت سرش آمده اند دوباره آنها را رها ميمي



 

 

رسـول خـدا بـه جماعـت خوانـدن نافلـه را مشـروع        دهد كه اين عبارت نشان مي
دانسته است و اال دليل نداشته است كه وقتي متوجه حضور مـردم و اقتـداي آنهـا بـه     نمي

 از را رها كند.نماز مي شده، نم
 ثانيا: نماز نافله، مخصوص ماه رمضان است:

آورده است، امـا  همانگونه كه در روايت آمده، رسول خدا نافله رمضان را به جا مي
كردند بعد از نمـاز صـبح،   بعد از اين كه چند مرتبه متوجه حضور مردم شد و نماز را قطع 

 ه در غير ماه رمضان نافله را نخوانيد:رسما به مردم اعالم فرمودند كه بعد از نماز عتم

يعني رسول خدا بعد از قطع كردن نماز نافلـه و تـرك كـردن آنهـا، و تفهـيم عـدم       
 اين مطل  را بيان فرموده است كه اين نافلـه  مشروعيت  نماز نافله را به جماعت خواندن،

 مخصوص ماه رمضان است.
در نتيجه، اين روايت نيز به نفع مذه  شيعه است كـه نمـاز نافلـه رمضـان را بـه      

 كند.دانند و به هيچ وجه مطل  مورد استدالل اهل سنت را اثبات نميجماعت مشروع نمي
در روايت ديگر نيز آمده است كه رسول خدا صلي اهلل عليه وآله بعد از نماز عشاء 

كردند بـه محـض ايـن كـه آنهـا تكبيـر       آمدند به نمازش اقتداء ميواند مردم ميخنماز مي
رفت. دوباره وقتي مردم پراكنده كرد و به منزل شان ميگفتند رسول خدا نماز را رها ميمي
آمدند و دوباره رسول گشت، دوباره مردم ميشدند رسول خدا به مصالي خودش بر ميمي

 رفتند:منزل ميخدا نماز را رها كرده و به 



 

 

 468ص ، 1ج  -الشيخ الطوسي  -االستبصار 
 خاي در تأييد اين روايت:روايت ب

و در آن تصريح شده اسـت كـه   ا بخاري در صحيحش آورده نظير همين روايات ر
از به جماعت خواندن نهي  رسول خدا رسما نمازگزاراني را كه پشت سرش نماز خواندند،

 :كرد و دستور داد كه در خانه هاي شان نماز را بجا آورند

اي از ليـف خرمـا يـا حصـير     رسول خدا صلي اهلل عليـه وسـلم حجـره    گويد:زيد بن ثابت مي
ساخت و براي نماز خواندن در آن خارج شد؛ مرداني به دنبال حضرت در آن حجره رفتنـد و بـه نمـاز    

ا از نماز خواندن با آنها خودداري كردنـد و  رسول خدا اقتداء كردند. ش  ديگر نيز آمدند اما رسول خد
بيرون نيامد. مردم صدايشان را بلند كردند و درب خانه حضرت را زدند. رسول خدا در حال براي نماز 

چرا كه نماز شـخص در  .... برويد نماز تان را در خانه بخوانيد؛غض  به سوي آنان خارج شد و فرمود: 
 خانه بهتر است مگر نماز هاي واج .

 8866ص    5صحيح البخاري  ج 
       نتيجه:



 

 

م نماز تـراويح را سـنت رسـول خـدا     يتوانحال با توجه به اين قضيه، آيا بازهم مى
 صلى اهلل عليه وآله ناميد؟

اهل »بنامند، يا نام « اهل سنت رسول خدا»و آيا شايسته است كه اهل سنت خود را 
 دارد؟بيشترى ها سازگارى با عملكرد آن« سنت عمر
 فرمايد:ىاوند در باره كسانى كه بر خالف سنت خدا و رسولش حكم كنند، مخد

(63)األحزاب/ 

هيچ مرد و زن با ايمانى ح  ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را الزم بداننـد، اختيـارى   
)در برابر فرمان خدا( داشته باشد و هر ك  نافرمانى خـدا و رسـولش را كنـد، بـه گمراهـى آشـكارى       

 گرفتار شده است!
امـا مـا بـه جهـت      اد؛شد در اين ليست قـرار د ىرا نيز مى هرچند كه بزرگان ديگر
 كنيم.ىاختصار به همين اندازه اكتفا م

حال ديدگاه اهل سنت، در باره عمر بن الخطاب و بدعت او كه بر خـالف دسـتور   
 خدا و رسول او بوده است چيست؟

، در بحث تـراويح بعـد از ايـن كـه در عـدد      «المبسوط»در كتاب شافعي سرخسي 
سـخن جـالبي در رد اسـتحباب نافلـه     آورد، يركعات آن بحث مي كند و قول شافعي را م

 گويد:ميرمضان به جماعت 

ود كه اگر به جماعت خواندن نوافل مستح  باشـد، بايـد آن را   شمياز آنجه ما گفتيم، روشن 
ش به صـورت انفـراد و   دادند؛ چرا كه هر نمازي كه خواندنمجتهدان كه ش  زنده دارد بودند، انجام مي

جماعت جايز باشد، خواندن آن به صورت جماعت افضل است در حالي كه در نماز ش  گزارشي نقل 



 

 

پـ  قـول بـه     نشده است كه در زمان رسول خدا يا صحابه و يا تابعان به جماعت خوانده شده باشـد؛ 
 جماعت خواندن نافله ماه رمضان،مخالف تمام امت است ؟؟؟

: ، ناشـر 144ص  ،8المبسوط، ج  ،( هـ423)متوفاى                     بكر محمد بن أبي سهلابو شم  الدين الحنفي، السرخسي
  .     بيروت  –        المعرفة دار 

 
 موف  باشيد

 گروه پاسخ به شبهات
 مؤسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر )عج(


