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 پيشگفتار

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه و نعوذ باهللا من رشور 

أنفسنا و من سيئات أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له و من يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله 

 له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله. اما بعد:هللا وحده ال رشيك إال ا

ِيَن َ�ۡمُشوَن ﴿ فرمايد: باري، خداوند متعال مي َّ �  ّّ �ِض َهۡونٗ عَِبَاُُ  �َ
َ
ُ �ذَا َ�َ �ۡ�

ْ َسَ�ٰمٗ  دٗ  ٦ُ َخَُطَاُهُم �لَۡ�ِٰهلُوَن قََُُوا َّ ِِّهِۡم ُس َّ ِ ُُوَن َ ِيَن يَِِت
َّ –٦٣[الفرقان: ﴾٦ُ َعقَِ�ٰمٗ ا َع�

٦٤[)0F1(. 
ي نيازمندند. دار زنده شبي دعوت را بر عهده دارند، بيش از ديگران به  كساني كه وظيفه

ي پيكاري است در راه تقويت اراده، غلبه بر شيطان و فرمانبرداردكردن نفـس از  دار زنده شب
كند،  م خويش را ترك ميخداوند. كسي كه به خاطر نماز، خواب و راحتي و بستر گرم و نر

ي نمـاز و   گيـرد، و آمـاده   وضـو مـي   دخيزد، با آب سر به مبارزه برمياش  و با تمايالت نفساني
شك شايستگي و آمادگي دعوت و تبليغ را نيز بـه خـوبي    شود، بي عبادت و تقرب به خدا مي

 فرمايد: مي صيابد، رسول اكرم مي

 ر�ك، ذكراو فصل، أصبحت قد قم،: ل فقال لك،ال أتاه الليل من الصالة العبد أراد إذا«
 خفيف أصبح فص� قام فإن تقوم، وسوف طو�ل ليلب عليك: فيقول الشيطان، فيأتيه

 .)1F2(»أذنه ف الشيطان بال يصبح ىت الشيطان أطاع هو و�ن الع�، قر�ر السم،

                                                 
روند، و چون جهالـت پيشـگان    بندگان [خداي] رحمان كساني هستند كه بر زمين، فروتنامه راه مي«-)1(

پـاس پروردگارشـان شـب را بـه      گويند * و كساني كه به با س�م پاسخ ميها  آن شان كنند، با خطاب
 ».برند... سجده و قيام به سر مي

 طبراني. -)2(
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د و به وي آي اي از سوي پروردگار نزد وي مي هرگاه بنده در شب قصد نماز كند، فرشته«
كند: برخيز كـه صـبح شـده اسـت، برخيـز و نمـاز برپـا دار و بـه ذكـر و يـاد            چنين خطاب مي

گويد: شب دراز است، بخـواب،   آيد و به او مي پروردگارت بپرداز. از طرف ديگر شيطان مي
بعداً بيدار خواهي شد. اگر برخيزد و نماز را به جاي آورد، سبك و با نشاط و شادمان خواهد 

گمـان در گوشـش    و اگر از شيطان فرمان برد، تا اين كه بامداد شود [و نماز نگـزارد] بـي  شد، 
 ».ادرار خواهد كرد

قيام شب، دليل اخالص و تجرد انسان و نشان دوري وي از ريا و تظاهر است، اخالص كه 
ترين صفات دعوتگران است، شرط پذيرش عمل به درگاه خـدا نيـز هسـت. در ايـن      از بايسته

(وليد االعظمي چه زيبا سروده است:مورد 
2F

1( 
اي است كه در آن قرآن به من معاني  داشتن تو، مدرسه گمان قيام و بيدار نگه اي شب! بي«

گزينم، چـرا كـه مـرا     آموزد. لذا آن را به عنوان يگانه برنامه و راه زندگي برمي اخالص را مي
ه بـا زرق و بـرق فريبنـده و    دهـد كـه دنيـا چگونـ     دهد و همواره نشانم مـي  در بهشت جاي مي

پرست در هر لحظه براي فـريبم بـا    خواهد من را در خود فرو برد، همانند آفتاب دروغينش مي
كردن به گناه نابود و محو كند، پس از  كند. سعي دارد كه مرا با آلوده رنگي فريبنده جلوه مي

كـه چگونـه مـرا    گيـرم   گيـرم، و همـواره زيـر نظـرش مـي      شوم، عداوت به دل مي آن دور مي
كنم، تا راه غفلت و انحراف نروم و يـاد   كند، لذا قلب را به پروردگارش وصل مي وسوسه مي

 ».كند و ذكر مداومِ پروردگار هم از من حراست و حفاظت مي
كار و مقصريم. چه زيباست كه وقت سحر درگاه خداوند را بكوبيم، و از او  ي ما گنه همه

ه هم بهترين موقع اجابت دعاسـت. خداونـد آنـان را كـه     آمرزش و رحمت بخواهيم. سحرگا
 كند: خواهند، چنين توصيف مي سحرگاهان آمرزش مي

﴿ َّ ِيَن � ّّ ِ ٰتٞ َ َّ ََ ِِِّهۡم  ََ ْ ِبدَد  ۡوا ۡزَ�ٰٞج  ََ
َ
ُّ َ�ِٰ�ِيَن �ِتَهُ َعأ ٰ نَۡ�

َ
ٞ َ�ِّۡي ِمن َ�َُِۡهُ �ۡ� ة َّ ّه ََ  مط

ُ َعَِۡضَ�ٰٞن ِمَِن � َّ ِ  َع� ََّدُ َعقَِدُ  ١بَِصُ�ۢ بِٱۡلعَِاُ ِ َّ ّۡ َ�َُ ُذنُو اَمّدُ فَٱۡغفِ ََ َدُ   ّّ َّّدُ  �ِ ََ وَُوَن  َُ ِيَن َ� َّ �
                                                 

 الرقائق، محمد احمد الراشد. -)1(
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 َُِّ�� ََ ا ََ ۡسَحَُِ  ١َب
َ
َُۡغفِِّ�َن بِٱۡ� ِٰد�َِ� َع�ۡلَ�ٰدِتَِ� َع�َُۡمدفََِِ� َع�َُۡمۡس َّ ِ�َن َع�ل ِِ ٰ َّ  ﴾١�ل

 .)3F1( ]١٧ - ١٥آل عمران: [
تواند خود را  هاست، انسان در تاريكي شب بهتر مي ترين عبادت دعاي شبانه بهترين و آرام

 صاز ابوامامـه روايـت اسـت كـه از حضـرت پيـامبر      به درگـاه خـدا خاشـع و فـروتن كنـد.      
تر اسـت؟ فرمـود: دعـايي كـه در آخـر شـب و بعـد از         كدام دعا به اجابت نزديك«پرسيدند: 

از حضرت جابر روايـت اسـت كـه گفـت: شـنيدم رسـول       ». دنمازهاي واجب درخواست شو
زمـان شـود،    ساعتي در شب است كه اگر دعاي شخص با آن سـاعت هـم  «گفت:  مي صاهللا

هـا   پـذيرد. و ايـن سـاعت در تمـام شـب      هرچه بخواهد، دنيوي باشد يا اخروي، خدا از او مـي 
ه انسـان بـه خـدا    . دعاكردن در سـجده بسـيار خـوب اسـت؛ زيـرا در آن لحظـ      )4F2(»دارد وجود

روايت اسـت كـه رسـول     تر است. پس بايد در آن حال بيشتر دعا كند. از ابوهريره نزديك
 فرمود: صاهللا

قَْرُب «
َ
َعبْدُ  يَُ�ونُ  َما أ

ْ
ِثُوا َساِجدٌ  َوُهوَ  َرّ�هِ  ِمنْ  ال ْْ َ

َعءَ  فَأ ّا  .)5F3(»ا
 ».نزديكترين حالت بنده به خدا سجده است، پس در آن بسيار دعا كنيد«

ُل « ّ  َر�انَا َ�ْ�ِ   َلْلَةٍ  ُُ
َ

ْ�يَا َسَماءِ  إِل ّا  يَْدُعوِ�  َمنْ  َ�يَُقوُل  اآلِخرِ  اللّيِْل  ثُلُُث  َ�بَْق  ِى�َ  ا
ْستَِجيَب 

َ
ُ  فَأ

َ
لُِ�  َمنْ  ل

َ
ْعِطيَهُ  �َْسأ

ُ
ْغِفرَ  �َْستَْغِفُرِ�  َمنْ  فَأ

َ
ُ  فَأ

َ
 .)6F4(»ل

شـود،   آخر شب به آسمانِ فرودين نازل مـي شدن ثلث  پروردگار ما هر شب پس از سپري«

                                                 
هايي است كه جويبارها در آن روانست و  براي كساني كه پرهيزگار بوده اند، نزد پروردگارشان باغ« -)1(

بندگان بيناست * و كساني كه  در آن جاويدان با همسران پاكيزه و خشنودي خدا، و خدا به احوال
مان دار * و [از  مان را بيامرز و از عذاب جهنم مصون گويند: پروردگارا! ما ايمان آورديم، پس گناهان

 ».كنندگان و آمرزش طلبان سحرگاهان... اند] صابران و راستگويان و فرمانبرداران و انفاق آن جمله

 رين، فی الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء.صالة املساف، 757به روايت مسلم، شماره  -)2(

 به روايت مسلم. -)3(

 بخاري و مسلم. -)4(
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پرسد: كيست كه مرا بخواند تا دعايش را اجابت كنم؟، كيست كه از من چيزي بخواهد  و مي
 ».ايمش؟شكسي طالب آمرزش است، تا ببختا هرچه بخواهد بدو عطا كنم و چه 

م گفتـه  دانـيم، اگـر بـه مـرد     آيا با اين همه بازهم غفلت و تنبلي كنيم؟ در صورتي كه مـي 
كنند، همگي به سـرعت   شود، همان وقت شب در فالن جا پول و گوشت و كااليي توزيع مي

هـا اسـتفاده كنـيم،     شتابند، پس بهتر است قدري به خود آييم و از اين فرصـت  بدان سمت مي
شود،  ي ميدار زنده شباي كه  آورند، و در خانه فرشتگان فضل و رحمت خداوند را فرود مي

 گيرد. د و سعادت حقيقي همه جاي آن را فرا ميگردن نازل مي
چه خوب است كه در خانه زن و شوهر هردو باهم بـراي تحقـق ايـن امـر سـعي و تـالش       

 كنند.

اي برادر، بهترين وقت مناجات و «گويد:  چنين مي »املناجاة« ي در رساله /ءحسن البنا

هـاي سـياه خـود را بـر      دهراز و نياز زمان خلوت تو با خداست، آن هم در موقعي كه شب پـر 
روند، ولي خلوت گزينان  شوند و مردم در خواب فرو مي كشد، و ستارگان ظاهر مي زمين مي

كننـد. پـس در آن لحظـات عجـز و نـاتواني       بيدارند و با حضور قلب پروردگارشان را ياد مي
م خود را ببين، پروردگارت را به بزرگي ياد كـن و از تـرس هيبـتش گريـه كـن تـا دلـت آرا       

گيرد. به مراقبت او آگاه باش، در دعـا اصـرار كـن، در اسـتغفار بكـوش و احتياجاتـت را بـه        
كنـد كـه چيـزي وجـود      ماند، و وقتي اراده مي پيشگاه ذاتي عرضه كن كه از هيچ چيز درنمي

شود. تو هم خير دنيا و آخرت و آمال خود را از او بخواه  گويد باش پس مي پيدا كند به او مي
 زمين و خاندانت دعاي خير كن.و براي سر

ِ �ۡلَعزِ�ِز �ۡ�َِكتِم ﴿ َّ  ِمۡن ِبدِد �
ّّ ِ� ُ ُۡ  .)7F1( ]١٢٦: آل عمران[ ﴾١َعَمُ ��ّ

ي و مناجات پرورگـار، چنـان انـس و الفتـي نهفتـه اسـت كـه نـاراحتي و         دار زنده شبدر 
ي پاهـايش ورم  هـا و عبـادات طـوالن    يدار زنده شبدر  صشود. پيامبر خستگي احساس نمي

                                                 
 ».هيچ پيروزي و فتحي نيست، مگر از جانب خداوند غالب و فرزانه«... -)1(
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 شد. كرد، ولي چون در انس الهي غرق بود متوجه درد و رنج آن نمي مي
هاي آخرت نيست، مگر لذتي كـه   گويند: هيچ لذتي در دنيا مانند لذت نعمت صالحان مي

شود، پس شما نيز بكوشد كـه ايـن لـذت را     ان پيدا ميدار زنده شباز شيريني مناجات در دلِ 
 بچشيد.

ي كنيـد و در تـاريكي شـب بـا     دار زنده شبكنم كه  مسلمانان سفارش مي در پايان به شما
حالت عجز و ناتواني به درگاه موالي كريم بايستيد و با تواضع و فروتني و احساس تقصـير و  

سر تسليم فرود آوريد و به بخشايش او كـه بـر مجرمـان جـاري     اش  اعتراف به گناه، بر آستانه
 مند شويد و بهشت را پاداش خود گردانيد. و احسانش بهره است، اميدوار باشيد تا از رحمت

ي متواضعانه، ذكر و تسبيح و  برادران! با اداي نماز در تاريكي شب، قيام خاشعانه و سجده
تان در محضـر او ايمـان داشـته     ريختن اشك، درهاي رحمت خدا را بكوبيد و به قبولي دعاي

 يروزي دين اسالم و ساير مسلمانان نيز دعا كنيد.باشيد، و يادتان باشد كه در اين حال براي پ

ــــــــــل جــــــــــدوا ــــــــــا رجــــــــــال اللي  ي
 

دُّ   ـــــــــــــــــــــرَ ـــــــــــــــــــــوت ال يُ  رب ص
 

ـــــــــــــــل  ـــــــــــــــوم اللي ـــــــــــــــا يق  الإم
 

ـــــــــــد  ـــــــــــه عـــــــــــزم وج ـــــــــــن ل (م
8F

١( 
 

 
 عبدالغني براهويي

28  /6  /1378 

                                                 
ماند و به قيام شب تنها آن  پاسخ نمي خيز! بكوشيد، چه بسا صدا و فرياد شب بي اي مردان شب -)1(

 ة قوي و جدي داشته باشد.خيزد كه اراد كس برمي





 
 
 

9Fيدار زنده شبقرآن و 

∗ 

 هركس قرآنكريم را با انديشه و تدبر تالوت كند، بدون شك در خواهد يافت، تا چه حد
ي تأكيد و تشويق فراوان كرده است. خداوند چنان از دار زنده شبي  خداوند سبحان در باره

كند كه از  كند كه هر انسان مسلماني آرزو مي ان تعريف و تمجيد بزرگوارانه ميدار زنده شب
كند و  ان به عنوان اهل تقوا و احسان ياد ميدار زنده شبآن گروه باشد، به عنوان مثال از 

ٰٖت عَُ�ُتوٍن ﴿ مايد:فر مي َّ ََ  ِِ  �ََُِّ ُهۡم َ�نُواْ َ�ۡاَل َ�ََِٰك  ١�ِّن �َُۡم ّّ ّطُهۡم  �ِ ََ ََاٮَهُٰهۡم  يَن َمُ   َِ اِخ ََ

ُعوَن  ١ُ�ِۡسنَِ�  ََ ِۡل َمُ َ�ۡه َّ ٗٗ ِمَِن �  .)10F1(]١٨ - ١٥الذاريات: [ ﴾١َ�نُواْ قَلِت
پارسايي و نيكوكاري آنان است. گاهي هم از ان نشان دار زنده شببدين ترتيب، قيام و 

شود؛ در جاي  ي حاالت آخرت نام برده مي ورزان در باره آنان به عنوان متفكران و انديشه
شوند؛ گاهي هم به عنوان اهل رجا و خوف، زماني نيز  ديگر به عنوان اهل دانش و علم ياد مي

متعال نيز در يك آيه تمامي اين  شوند. خداوند عنوان خردمندان و صاحبان عقل ياد مي به

ّمۡن ُهوَ ﴿ صفات ارزشمند را به اين صورت فرموده است:
َ
ٗدا َعقَُ �ِٗمُ  أ َِ ِۡل َسُ َّ � ََ ََانَُ  ٰدِت   ََ

                                                 
؛ تأليف بسـام  عليكم بقيام الليل، فانه من دأب الصاحلني قـبلكماين كتاب ترجمه و اقتباسي است از:  -)∗(

 إل فرج از انتشارات دارالبشر.عطي
هايي را كه  ساران خواهند بود * در حالي كه نعمت هاي بهشت و چشمه پرهيزگاران در ميان باغ«-)1(

ي  كنند، چرا كه آنان پيش از آن نيز از زمره شان مرحمت فرموده است دريافت ميپروردگارشان بدي
خوابيدند و در سحرگاهان درخواست آمرزش  نيكوكاران بوده اند * آنان اندكي از شب مي

 ».كردند... مي
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َّ َ�ۡعلَُموَن   ِيَن  َّ ِيَن َ�ۡعلَُموَن َع� َّ َُوِي � ِِّۦِ   قُۡل َهۡل سَۡس ََ   ََ َۡ ََ  ْ وا َُ ّۡ ةَ َعَ� َّ ِِخ � َُ ََ ۡ َّّمُ َۡ ِ�
ۡلَ�ِٰب 
َ
ْعَُواْ �ۡ�
ُ
ُّ أ َّ ََ َُ  .)11F1(]٩الزمر: [ ﴾٩َ�

تشويق و تأكيد  يدار زنده شببه همين سبب خداوند سبحان در اين آيه و آيات ديگر، بر 
شمار و آثار پايدار و عميقي  فراوان كرده است. چون اين عمل پربركت داراي چنان فوايد بي

، آن را درك كرده و جهت صرسايان، رسول اكرماست كه پيشواي پيامبران و امام پا
ده و آن چنان زهاي جديت را باال  تحصيل خيرات و بركات آن كمر همت بسته و آستين

شده  برآن مداومت و مواظبت كرده است كه پاهاي مباركش در اثر طول قيام، متورم مي
ي  و صحابه صاست. از اين روي است كه خداوند منان در بدو دعوت اسالمي، رسول اهللا

ي دعوت اسالم قوي و  هاي اوليه كند، تا هسته داري امر مي زنده را به احيا و شب كرام

َهُ �َُۡمّزِمُِل ﴿ فرمايد: سرشار از معنويت شود، چنانچه مي �ط
َ
�َ َٰ١  ٗٗ ّّ قَلِت َۡل �ِ َّ ۥ   ٢قُِم � ۦُ نِِۡصَف

 ًٗ ۦُ قَلِت ۡص ِمۡد َُ عِ �ن
َ
ۡع زِۡ  َبلَۡتۦِ عَ  ٣ أ

َ
ًٗ أ َِت ّۡ ََاَن ٮَ ّۡ َُ ٮِِِل �ۡل  .)12F2(]٤ - ١املزمل: [ ﴾٤ََ

شـود و فصـل جديـدي از تـالش و      با نزول اين آيات، دوران آسايش و خواب سپري مـي 
ي حساسِ تغيير و  شود كه در حقيقت مرحله فعاليت، در حيات رسول اهللا و يارانش گشوده مي

يرومند و بلند همت، با ايمـاني قـوي و   اي كه مرداني ن تحول و جهاد و سازندگي است؛ مرحله
طلبد، تا در مسير دعوت الهي توانِ حملِ مشكالت و  پيوندي مستحكم با خداوند متعال را مي

شدن اين آيات،  ناماليمات را داشته باشند و راسخ و استوار در راه دعوت گام بردارند. با نازل

                                                 
آيا چنين شخ  مشركي كه حالتش را بيان كرديم بهتر است] يا كسي كه در لحظات شب «[ -)1(

و ايستاده به اطاعت و عبادت مشغول است و خويشتن را از عذاب آخرت به دور  كنان سجده
ي خود را در قبال  شود. بگو: آيا كساني كه [وظيفه دارد و رحمت پروردگارش را خواستار مي مي

دانند برابر و يكسانند؟! هرگز، تنها خردمندان [فرق اينان را با آنان  دانند با كساني كه نمي خدا] مي
 ».گيرند.... دهند و از آنان] پند و اندرز مي   ميتشخي

شب يا كمي بيشتر را * در  ي ازنيمب را به جز اندكي بيدار بمان * اي جامه به خود پيچيده! * ش«-)2(
 ».خواني قيام كن و بيدار باش... حالي كه قرآن را با ترتيل مي



 13 نماز شب

 

ها و براي تغيير مسير تاريخ مهيا و  خداوند خواست مومنان را جهت فرماندهي و رهبري انسان
آماده كند، و زماني كه اصحاب دستورات خداوند را گردن نهادند، اين مسئله عمالً صـورت  

 پذيرفت، و خداوند هم به ايشان تمكين و عزت و كرامت عنايت فرمود.
د به باي اند، پس دعوتگران امروزي هم اگر حقيقتاً با جديت قدم در راه تغيير و تحول نهاده

شان را همانند نسل اول اسالم  داري بازگردند و خود و همراهان ي انسان سازِ شب زنده مدرسه
 تربيت و پرورش كنند.

 چرا كه سرانجام اين امت، اصالح نخواهد شد، مگر با همـان چيزهـايي كـه نسـل اول بـا     «
 .)13F1(»اصالح شدها  آن

 داري زنده بر شب صتشويق و تأكيد رسول اكرم

داري تأكيد و تشويق فراواني كرده و تبيين كرده است كه  زنده مورد شبدر  صرسول
فضيلت آن بسيار بزرگ و عظيم است، و هركس آن را رعايت و اجرا كند، داراي مقامي 

از آن حضرت  ابوامامهاي بلند خواهد بود. چنانكه در حديثي بسيار پرمحتوا كه  عالي و مرتبه

ُب  فَإِنّهُ  اللّيِْل  بِِقيَامِ  ُ�مْ َعلَيْ «فرمايد:  كند، مي روايت مي
ْ
 )14F2(»َ�بْلَُ�مْ  الّصاِلِ�َ  َدأ

 ».ي نيكان پيش از شما بوده است داري را بر خود الزم گيريد، چون شيوه زنده شب«
داري عادت و عالمت نيكـان و   زنده دارد كه شب بيان مي صدر اين حديث رسول اكرم

شوند و از جماعت و گروه صالحان بـه   ان متمايز ميصالحان است كه با آن شناخته و از ديگر
 آيند. حساب مي

تـرين نيكـان و پيشـواي پارسـايان، رسـول       ي نيك به همين سبب است كه قيام شب، برنامه
بـوده اسـت. همچنـين خلفـاي راشـدين، علمـا و       اش  حتي در آخرين لحظات زندگي صاهللا

                                                 
 است. /امام مالكاين سخن منسوب به  -)1(

 .351/  4؛ الفيض 2236ح  311/  1ي و حاكم؛ ر.ك: جمع الفوائد. به روايت ترمذ -)2(
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ي حسـنه، همـين راه و روش را    ودهنيز، بـا اقتـدا بـه آن اسـ     صدانشمندان بعد از آن حضرت
 اند. ادامه داده

ي  در بـاره  صبينـيم چـون از آن حضـرت    شود كه مي ت اين امر افزوده مييزماني بر اهم
(دادنِ قيـام اسـت   هترين اعمـال، طـول  دهند: ب شود، ايشان پاسخ مي بهترين اعمال پرسيده مي

15F

1( .
 .)16F2(تهمچنين بهترين نماز، بعد از نمازهاي فرض، نماز شب اس

دادنِ قيام را از بهترين اعمـال، برشـمرده    طول صپس در اين دو حديث، حضرت رسول
است. در ضمن ما را تشويق و راهنمايي كرده است كه نماز شب را برپـا داريـم، بـراي آن از    
تمام لحظات استفاده كنيم، و هيچگاه از آن غفلت نورزيم. ولي متأسفانه امروزه نسبت به اين 

 شود. سوي مسلمانان كوتاهي و غفلت مي امر عظيم از
براي كسي كه شب جهت قيام بيدار شود، و زنش را نيز بيدار كند،  صرسول اكرم

دعاي رحمت و مغفرت كرده است، همچنين براي زني كه شب بيدار شود و شوهر خود را 
اين  ابوهريرهنيز جهت قيام بيدار كند، دعاي رحمت و مغفرت كرده است. حضرت 

ُ  رَِىمَ «كند:  چنين روايت مي صرا از رسول اهللاحديث  َّ َّ  اللّيِْل  ِمنَ  قَامَ  رَُجالً  ا ْ�َقَظ  فََص
َ
 َوأ

تَهُ 
َ
ُ  رَِىمَ  اْمَرأ َّ ةً  ا

َ
ْ�َقَظْت  فََصلّْت  اللّيِْل  ِمنَ  قَاَمْت  اْمَرأ

َ
خداوند آن مرد را مورد « )17F3(»َزوَْجَها َوأ

شود و همسرش  بيدار و به نمازخواندن مشغول ميرحم و مغفرت قرار دهد كه پاسي از شب 
كند و خداوند زني را مورد رحمت و مغفرت قرار  را نيز جهت اداي نمازش شب بيدار مي
 ».كند شود و شوهرش را نيز براي اداي نماز بيدار مي دهد كه در شب براي نماز شب بيدار مي

ت و اهميت و محبوبيـ  براي صاحب اين عمل، داللت بر عظمت صدعاي خير رسول اهللا
 دستور پيامبر نيز بر همين اساس است. اين امر در پيشگاه خداوند دارد،

به سبب عالقه و محبت شديد آن حضرت نسـبت بـه ايـن     صهمچنين فرمان پيامبر اكرم

                                                 
 .2238ح  312/  1به روايت ابوداوود؛ ر.ك: جمع الفوائد  -)1(
 به روايت مسلم. -)2(

 به روايت ابوداود. -)3(



 15 نماز شب

 

(شـد  عبادت است، تا جايي كه پاهاي مباركش به علت طول و كثرت قيام متـورم مـي  
18F

پـس   .)1
 صشب بشتابيم، تا مشمول اين دعاي پرفيض و بركت رسول اهللا خلوتكده يبياييد به سوي 

 شويم و به سعادت دنيا و آخرت نايل آييم.
(گويد: مي عبداهللا بن سالم

19F

تازه به مدينه تشريف  صدر اوايل كه رسول اكرم )2
آوردند و مردم جهت استقبال آن حضرت شتافتند، من از جمله كساني بودم كه به استقبال 

بودند. به محض ديدن سيماي مبارك آن حضرت دريافتم كه اين سيما، سيماي  پيامبر آمده

ْطِعُمواأفُْشوا الّسالَم بَيْنَُ�م «دروغين نيست، و اولين سخني كه از ايشان شنيدم اين بود: 
َ
 َوأ

رَْىامَ  وَِصلُوا الّطَعامَ 
َ
َّاُس  وََصلاوا األ َنّةَ  تَْدُخلُوا ِ�يَامٌ  َوا

ْ
كردن را بين  سالم« )20F3(»�َِسَالمٍ  ال

خودتان گسترش دهيد، و عمومي كنيد؛ به مستمندان غذا دهيد؛ بين خودتان پيوند 
خويشاوندي برقرار كنيد، و در شب هنگامي كه مردم خوابند، به نمازخواندن بپردازيد، آنگاه 

 ».است كه با سالمتي وارد بهشت خواهيد شد
داري شـيوه و   زنـده  الزم گيريد، زيرا شبنماز شب را بر خود «گويد:  مي سلمان فارسي

كنـد؛ موجـب    عادت نيكـان قبـل از شـما بـوده اسـت؛ شـما را بـه پروردگارتـان نزديـك مـي          
 ».زدايد دارد و بيماري را از جسم مي شود، از ارتكاب گناه باز مي تان مي شدن گناهان بخشوده

تـاريكي  هرگـاه خورشـيد غرويـب كنـد، بـا فرارسـيدن       «گويـد:   مـي فضيل بن عياض 
كـنم و چـون    شـوم، چـرا كـه در تـاريكي بـا پروردگـارم خلـوت مـي         خوشحال و خرسند مي

 ».شوم، چون وقت اختالط و رفت و آمد مردم است كند، غمگين مي خورشيد طلوع مي
داران در لحظات شب، از كساني كه در لهـو   زنده اهل شب و شب«گويد:  مي ابوسليمان

ــذت مــي  ــد بيشــتر ل ــد، و اگــر شــب نمــي بر و لعــب ســرگرم ان ــا را   ن ــود، مانــدن در ايــن دني ب
 ».پسنديدم نمي

                                                 
 ي فتح. به روايت بخاري در تفسير سوره -)1(
 محمد عبداهللا الخطيب. (مترجم)» قيام الليل«به نقل از  -)2(

 ذكر كرده است.» حسن صحيح«ي حديث را  به روايت حاكم، ابن ماجه و ترمذي درجه -)3(
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هاي دنيا جز سه لذت چيزي ديگر بـاقي نمانـده    از لذت«گويد:  مي محمد ابن المنكدر
 ».داري، ديدار برادران ايماني و نماز جماعت زنده است؛ قيام و شب

ظه، استوارتر، ي صفا و شفافيت درون و بيداري قلب است و عبادت در آن لح شب، لحظه
 تر و پايدارتر است. ژرف

 داري و شيطان زنده شب

نهايت دوست دارد كه انسان در هنگام شب بخوابد و هرگز دوست  بدون ترديد شيطان بي
دانـد شـب زمـانِ     ندارد، كسي از خواب بيدار شود و با خداي خويش خلوت كند. چـون مـي  

هاست؛ در آن لحظـات   ازها و خواستهصفا و پاكي و هنگام اخالص و وقت اجابت دعاها و ني
كنـد. ايـن تنهـا چيـزي اسـت كـه        خداوند با نور و رحمت خود بر بندگان خويش، تجلي مـي 

كوشد تا انسان از خواب بيدار نشود، و فرصـت   كند؛ پس مي شيطان را پريشان و مضطرب مي
 عبادت و نيايش براي او فراهم نشود.

زند  خوابد، شيطان سه گره بر سر او مي ان ميهنگامي كه انس«فرمايد:  مي صرسول اكرم
عـالوه بـرآن، در    )21F1(»گويد كه بخـواب، شـب خيلـي دراز اسـت     و بر هر گرهي اين چنين مي

كند تا هرگز از خواب بيدار نشود، و بـا ايـن عمـل پليـد خـود آخـرين        گوش انسان ادرار مي
اين مطلب در حديثي چنـين  بخشد،  كند و به كار خود استحكام مي ضربه را به انسان وارد مي

فردي سخن به ميان آمد و گفته شد كه او هميشه تا  از صآمده است: در محضر رسول اكرم
آن مرد كسي اسـت كـه شـيطان در گـوش او     «خوابد، آن حضرت فرمود:  طلوع خورشيد مي

اين عمل را ناپسـند   ارچگونه تكر ي كرام شود كه صحابه . مالحظه مي)22F2(»ادرار كرده است
داري و قيـام الليـل    زنـده  ي اهتمام آن بزرگواران نسـبت بـه شـب    دانستند، و اين خود نشانه مي

                                                 
 .2244ح  – 312/  1جمع الفوائد  -)1(
 .2245ح  313/  1به روايت بخاري، و مسلم و نسايي؛ جمع الفوائد  -)2(
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گفتند تا بدينسان او را نسبت به سستي و  صبه رسول اهللا ااست. به همين دليل عمل آن مرد ر
 داري تشويق و ترغيب كند. زنده آگاه كنند و پيامبر هم او را براي قيام و شباش  توجهي بي

كـه مسـير تـاريخ را تغييـر دادنـد. اي كسـاني كـه         صي ياران رسـول اهللا  ت شيوهاين اس
خواهان استقرارِ حكومت اسالمي و خواهان بازگشت مجد و عظمت خالفت اسالمي هستيد، 

ي بزرگـي و عظمـت آنـان     بزرگـوار باشـيد، و خـود را بـه درجـه      الزم است مانند اصحاب
، پايبند باشيد و فقط راه و مسير آنان را بپيماييد كه فالح و برسانيد؛ به آن چه آنان پايبند بودند

رستگاري تنها در پيمودن راه آنان است و بس. با اين روش است كه بارانِ رحمـت الهـي بـر    
شما فرو خواهد ريخت، و ابر رستگاري و پيـروزي بـر سـر شـما سـايه خواهـد افكنـد. نيـز از         

؛ چـرا كـه او هرگـز از ايجـاد سسـتي و رخـوت در       شديداً بايد دور باشـيد اش  شيطان و ايادي
هاي نفوذ او  ورزد. بنابراين، الزم است راه اي غفلت نمي كند و لحظه ي شما كوتاهي نمي اراده

را با نماز شب و ياد و ذكر خدا و انجام تكاليف ديني مسدود كنيد، چـون هـر نـوع سسـتي و     
خواهد بود و موجب تأخير در پيروزي  ي شادماني اهريمن تأخير در انجام تكاليف شرعي مايه

 حكومت و استقرار خالفت اسالمي خواهد شد.
اكنون كه مسلمان زيرك و هوشمند، جديت و پشتكار شيطان را از احاديث گذشته در 
مبارزه با حق و اهل آن مشاهده كرد، از دو حالت خارج نيست؛ يا دست روي دست 

ها و  شود و در مقابل توطئه گير مي كند و زمين نشيني مي گذارد؛ از ميدان پيكار عقب مي
زند و با تمام قدرت  ها را باال مي آورد. يا اين كه آستين هاي اهريمن سر تسليم فرود مي دسيسه

ورزد،  و نيرو، جهت انجام عبادت و فرمانبري خداوند از هيچگونه تالش و كوششي دريغ نمي
برساند كه پروردگار از او خشنود و راضي باشد. تا زماني كه خود را به چنان مقام و موقعيتي 

�ِن ﴿ رحمت و پيروزي پروردگار به استقبالش خواهد آمد. -ان شاء اهللا-آن هنگام است كه 
ۡقَداَمُ�ۡم 

َ
ُۡ�ۡم َعُ�ثَِاِۡت أ ُُ َ يَد َّ عاْ � ُ ُُ  .﴾٧ٮَد
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 اي براي عبادت نداشته باشد حكم كسي كه برنامه

داري، ترغيب و تشويق  زنده به قيام و شب ص، آن حضرتهمانگونه كه قبالً بيان شد
ورزيد،  كرد، خودداري مي داري نمي زنده كسي كه شبفراوان كرده است و گاهي از ستودنِ 

عبداهللا بن كرد، در مورد  داري تشويق مي زنده را بر قيام و شب و بدين شكل صحابه كرام

ِ  َ�بْدُ  الرُّجُل  نِْعمَ «فرمايد:  مي بعمر َّ َّ  َكنَ  لَوْ  ا فكن ال ، قال الراوي: »اللّيِْل  ِمنَ  يَُص
(ينام من الليل إال قليال

23F

پرداخت.  داري مي زنده عبداهللا مرد خوبي است، اگر به قيام و شب« )1
». خوابيد گويد: وي پس از شنيدن اين سخن در شب بسيار اندك مي راوي اين حديث مي
به سبب عدم قيام و يا سستي در آن   بن عمرعبداهللاز ستايش  صديديد كه آن حضرت

 داري كرد. امتناع ورزيد. و ستايشِ او را مشروط به شب زنده
آيد كه ترك قيام شب، در شخصيت انسان مسلمان نقص و  از برخي احاديث چنين برمي

داري اهميت  زنده شود. از اينروست كه آن حضرت كسي را كه به شب كمبود محسوب مي
دهد،  كند، مورد سرزنش و مذمت قرار مي ا آن را پس از مدتي ترك ميدهد و ي نمي

عبداهللا را چنين  صمشاهده شد كه آن حضرت عبداهللا بن عمركه در جريان  همانطور

ِ  َ�بْدَ  يَا«مورد خطاب قرار داد:  َّ  »اللّيِْل  ِ�يَامَ  َ�َتَكَ  اللّيَْل  َ�ُقومُ  َكنَ  فَُالنٍ  بِِمثْلِ  تَُ�نْ  الَ  ا
كرد، ولي پس از مدتي آن را رها  داري مي زنده اي عبداهللا، مثل فالن شخص مباش كه شب«

 ».كرد
همدم شوم. شگفتا! واكـنش او در برابـر    عبداهللا بن عمردر اينجا دوست دارم اندكي با 

چه بود؟ چنان واكنش مثبت و به جايي نشان داد كه تـاريخ بـراي هميشـه     صفرمايش پيامبر
داري  زنده سخنان پيامبر را شنيد، شب ابن عمرخود حفظ كرد؛ هنگامي كه  ي آن را در سينه

 داد، آن را تا پايان عمر ترك نكرد. كه اوضاع و احوال اجازه مي را آغاز كرد، و تا جايي

                                                 
 .1122ح  8/  6به روايت بخاري، باب قيام الليل  -)1(
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دانسـتند آنچـه رسـول     با سنت پيشوايشان؛ چرا كه مي ي كرام اين است برخورد صحابه
عين سعادت و مايه نجات و رستگاري در دنيا و آخرت كند، بدون شك  بدان امر مي صاهللا

كردنـد و هرگـاه از انجـام كـاري منـع       خواهد بود، از اين رو با طيب خـاطر بـه آن عمـل مـي    
كشيدند، اما اكنون وضع ما در مورد  شدند، بدون هيچگونه چون و چرايي از آن دست مي مي

 چگونه است؟! صها و دستورات آن حضرت سنت
كند، اين است كه  ن يكي از عوامل مهمي كه انسان را داغدار و ناراحت ميمتأسفانه اكنو

اكثر مسلمانان اركان اسالم و حتي اصول ايمان را به دست فراموشـي سـپرده انـد و بـا كمـال      
و.. گـرايش پيـدا   كمونيسـتم، ناسيوناليسـم    تأسف به اصـول و مبـادي غيـر اسـالمي نظيـر     

ذات مقدس باري تعالي را مورد سب  -العياذ باهللا-رفته اند و اي نيز از اين فراتر  عده اند، كرده
دارند، گذشته از اين،  دهند، گروهي ديگر به دين، پيامبر و اسالم اهانت روا مي و شتم قرار مي

فالن چيـز   صشود كه رسول اهللا زمان و دينداران گفته مي حتي هنگامي كه به برخي از ملت
گردند كه به آنان بگويد: اين كار واجب  دنبال كسي ميرا واجب و ضروري قرار داده است، 

شـوند و   نيست، بلكه سنت و يا مستحب است. آنگـاه كـه پاسـخ خـود را يافتنـد، راحـت مـي       

الگويند: سنت است. به گمان ايشان سنت يعني ايـن كـه مهـم نسـيت؛ فراموشـش كـن!        مي  وَ

لَ  وْ ال حَ ةَ  وَ وَّ إِنَّ  هللاَِِّ إِنَّا بِاهللاَِّ إِال قُ يْهِ  اوَ ونَ  إِلَ عُ اجِ  !رَ

چه بود كه چنين افرادي با اين وضع  و اصحاب صپيامبر تخداوندا! دستاورد زحما
و حال، وارثان اسالم شدند؟! دولت و خالفت اسالمي را از دست دادند و آن را تكه پاره 

هاي كوچك و ناتوان تقسيم شد، و اكنون در نگاه  كردند، تا آن كه به صورت دولت
ن بدتر اين كه بسياري از آن، اسالم و مسلمانان هيچگونه ارزش و ابهتي ندارند. از دشمنا

به دست مسيحيان و  اسپانيابه دست يهود،  فلسطينهاي اسالمي را از دست دادند؛  سرزمين
ها افتاد و..، به مقلدان ذليل تبديل شديم و با آن كه قبالً به  به دست كمونيست افغانستان

بوديم كه تمدن و پيشرفت چيست، خود از كاروان مدنيت و ترقي بازمانديم. آدميان آموخته 



 نماز شب   20

عاْ َمُ ﴿ فرمايد: چه زيبا و دلنشين است كالم الهي كه مي ُ ٰ ُ�َغِ�ِ َّ ََ  ٍٍ ۡو ََ ِ ُ َمُ ب  ُ�َغِ�ِ
َّ  َ َّ �ِّن �

نُفِسِهمۡ 
َ
 .)24F1(]١١الرعد: [ ﴾بِأ

 داري با تالوت قرآن و دعاهاي مأثور زنده شروع شب

تـا نصـف شـب     صآن حضـرت «كنـد كـه    نقـل مـي  ابـن عبـاس   از امام مسـلم   )1(
شد و آثار خواب را  خوابيد. سپس اندكي قبل از نيمه شب يا بعد از آن از خواب بيدار مي مي

ي آل عمــران را تــالوت  اي آخــر ســوره زدود و ده آيــه مــياش  بــا دســتان مبــارك از چهــره
كـه در اثنـاي قيـام و قبـل از آن خيلـي دعـا        چنـين بـود   صي آن حضرت . شيوه)25F2(»كرد مي
 كردند. مي

هرگاه جهت  صآن حضرت«كند:  روايت مي ابن عباساز  /امام بخاري) 2(

َْمدُ  لََك  اللُّهمّ « فرمود: شد، چنين دعا مي نماز شب از خواب بيدار مي
ْ
نَْت  ال

َ
 الّسَمَواِت  َ�يّمُ  أ

رِْض 
َ
َمْ  َولََك  ِ�يِهنّ  َوَمنْ  َواأل

ْ
رِْض  الّسَمَواِت  ُملُْك  لََك  ُد،ال

َ
َْمدُ  َولََك  ِ�يِهّن، َوَمنْ  َواأل

ْ
نَْت  ال

َ
 أ

رِْض، الّسَمَواِت  نُورُ 
َ
َْمدُ  َولََك  َواأل

ْ
نَْت  ال

َ
، أ ُا َ ، َووَْعُدكَ  الْ ُا َ ، َوِلَقاُؤكَ  الْ ُّ ، َوقَْولَُك  َى ُّ  َى

َّنةُ 
ْ
، َوال ُّ َّارُ  َى ، َوا ُّ ِِياونَ  َى َّ ، َوا ُّ َّمدٌ  َى ُُ ، -وسلم عليه اهللا ص�- َو ُّ ، َوالّساَعةُ  َى ُّ  َى

ْسلَْمُت، لََك  اللُّهمّ 
َ
ُت، وََعلَيَْك  آَمنُْت  َو�َِك  أ

ْ َّ َ�بُْت، َو�َِلَْك  تََو
َ
 َو�َِلَْك  َخاَصْمُت، َو�َِك  أ

ّخْرُت، َوَما قَّدْمُت  َما ِل  فَاْغِفرْ  َىاَكْمُت،
َ
رْ  َوَما أ ْسَ

َ
ْعلَنُْت، َوَما ُت أ

َ
نَْت  أ

َ
نَْت  الُْمَقّدمُ  أ

َ
 َوأ

ََّخُر، َ  الَ  الُْم
َ

نَْت  إِالّ  إِل
َ
َ  الَ وَ  أ

َ
ِ  إِالّ  قُّوةَ  َوالَ  َىْوَل  َوالَ  َ�ْ�ُكَ  إِل َّ  .)26F3(»بِا

                                                 
دهد، تا آن زمان كه خودشان در  سرنوشت] هيچ ملتي را تغيير نميخداوند حالت [و وضعيت و «-)1(

 ».خود تغيير و تحول ايجاد نكنند...

 .46 – 45/  6النبي ص و دعائه،  ةبه روايت مسلم، باب ص� -)2(

 – 6/54النبي ودعائه  ة؛ نيز مسلم؛ باب ص�1120، ح 3/  6به روايت بخاري؛ باب التهجد بالليل  -)3(

55. 
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ي  ي ذات مقـدس توسـت؛ تـو مالـك و دارنـده      ستايش و تعريف، زيبنده و ويژه بار الها!«
ي ذات توست، نور  باشي. ستايش و تعريف ويژه مي هاست آن آنچه درها و زمين و هر آسمان
هـا و زمينـي؛    ها و زمين تويي. حمد و ستايش مخصوص توسـت و تـو پادشـاه آسـمان     آسمان

ي تو برحق است و ديدار تو برحـق اسـت، و    ي توست. تو حقي و وعده حمد و ستايش و يژه
و  انـد،  م حق است. پيامبران هـم برحـق  گفتار و كالم تو برحق است و بهشت حق است و جهن

است. خدايا! تسليم فرمان تو شدم و به تو ايمان آوردم و  قبرحق است و قيامت ح صمحمد
بر توكل كردم و به سوي تو بازگشتم و به خاطر تو دشمني ورزيدم و تو را حكَـم قـرار دادم.   

و مؤخر هستي. جـز ذات تـو   پس گناهان گذشته و آينده، پنهان و آشكارم را بيامرز. تو مقدم 
اله ديگري وجود ندارد، و غير از تو معبودي [راستين] نيست و هيچ نيرو و تـواني جـز نيـرو و    

 ».توان تو وجود ندارد
روايت كرده است، آغاز كنيد. ايشان  ل) سنت است نماز را با دعايي كه عايشه3(

خاست نماز خويش را  برمي براي قيام و نماز شب از خواب صهرگاه رسول اهللا«فرمايد:  مي

ِ�يَل  رَّب  اللُّهمّ «كرد:  اين چنين آغاز مي اِ�يَل  َوِميَكِ�يَل  ِجْبَ رِْض  الّسَمَواِت  فَاِطرَ  َو�ِْسَ
َ
 َواأل

َغيِْب  َعلِمَ 
ْ
نَْت  َوالّشَهاَدةِ  ال

َ
ُْ�مُ  أ

َ
 تُِلَف اخْ  لَِما اْهِدِ�  َ�ْتَِلُفونَ  ِ�يهِ  َكنُوا ِ�يَما ِعبَاِدكَ  َ�ْ�َ  ت

ُّ  ِمنَ  ِ�يهِ  َ
ْ
  َلَْهِدى إِنَّك  بِإِْذنَِك  ال

َ
اٍط  إِل بار الها! اي پروردگار جبرئيل و « )27F1(»ُمْستَِقيمٍ  ِصَ

ي نهان و آشكار! تو بين بندگان  ها و زمين! اي داننده مكائيل و اسرافيل! اي آفريدگار آسمان
ا به آنچه كه از حق در آن كني، مر ورزند حكم و قضاوت مي خود، در آنچه اختالف مي

اختالف شده است، به فضل خويش راهنمايي كن؛ چرا كه تو هركسي را كه بخواهي به راه 
 ».شوي راست رهنمون مي

 نُوًرا قَلِْب  ِف  ِل  اْجَعْل  اللُّهمّ «) همچنين سنت است كه در اثناي قيام اين دعا را بخوانيد: 4(
ِْت  َوِمنْ  نُوًرا فَْوِ�  َوِمنْ  نُوًرا يبََصِ  َوِ�  نُوًرا َسْمِع  َوِ� 

َ
َماِل  َوَ�نْ  نُوًرا يَِميِ�  َوَ�نْ  نُوًرا ت ِِ 

                                                 
 .57 – 56/  6و دعائه،  النبي  ةروايت مسلم، باب ص� به -)1(



 نماز شب   22

ْعِظمْ  نُوًرا َ�ْفِس  ِف  َواْجَعْل  نُوًرا َخلِْف  َوِمنْ  نُوًرا ّي يَدَ  َ�ْ�ِ  َوِمنْ  نُوًرا
َ
 .»نُوًرا ِل  َوأ

راست و چپ و مقابل و پشـت  پروردگارا! تو را در قلب و گوش و چشم و باال و پايين و «
 ».و درون من قرار ده و نور را براي من عظيم كن!

اي مواجه شد كه در آن تسبيح است، تسـبيح   ) مستحب است كه هرگاه نمازگزار با آيه5(
طلبي و استعانت باشد، كمك و استعانت بطلبـد   گويد و اگر تقاضا باشد، طلب كند. اگر ياري

كنـد كـه    نقـل مـي   حذيفـه از  امام مسلم، از خدا پناه بجويـد.  جويي باشد و اگر تعوذ و پناه
ي بقره را آغاز كرد؛ تصور كردم كه در  به نماز ايستادم؛ تالوت سوره صشبي بار سول اهللا«

خوانـد.   كند، ولي ادامه داد؛ فكر كردم كـه آن را در يـك ركعـت مـي     ي صدم ركوع مي آيه
تمام رساند، بعد از آن آل عمران را آغاز نمود كرد، آن را هم به ا را آغاز ي نساء سپس سوره

رسـيد، تسـبيح    اي كـه در آن تسـبيح بـود مـي     نمود و هرگاه به آيه و آهسته آهسته تالوت مي
خواستن بود از خدا پناه  كرد، و اگر جايگاه پناه گفت و اگر درخواستي بود درخواست مي مي
 .)28F1(»خواست مي

بُّوحٌ «ب به هنگام ركوع ) همچنين نقل شده است كه در نماز ش6( وسٌ  سُ بُّ  قُدُّ ةِ  رَ  املَْالَئِكَ

وحِ  الرُّ ي نمازها درست و  در همهها  آن خواند، دعاهاي ديگري نيز هست كه خواندن را مي »وَ

 حضرت علي بن ابي طالباز امام مسلم بايسته است و به قيام شب اختصاص ندارد. 
 خواند: خاست، چنين دعا مي يهرگاه آن حضرت براي نماز برم«كند:  مي روايت

ي وَْجِ�َ  وَّجْهُت « ِ
َّ
ِ رَْض  الّسَماَواِت  َ�َطرَ  ل

َ
نَا َوَما َىنِيًفا َواأل

َ
�ِ�َ  ِمنَ  أ (الُْمْشِ

29F

 َصالِت  إِنّ  ،)٢
ْيَاَي، َوُُُسِك، َُ ِ  َوَمَماِت  َو ّ َعالَِم�َ  رَّب  َِ

ْ
�َك  ال ال ُ، َشِ

َ
ِمْرُت، َو�َِذلَِك  ل

ُ
نَا أ

َ
ّوُل  َوأ

َ
 أ

(الُْمْسِلِم�َ 
30F

نَْت  اللُّهمّ  ،)٣
َ
َ  ال الَْمِلُك  أ

َ
نَْت  إِال إِل

َ
ِّ  أ نَا َر

َ
فُْت  َ�ْفِس  َظلَْمُت  َ�بُْدكَ  َوأ  َواْ�َتَ
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ِِ  ِل  فَاْغِفرْ  بَِذنِْب  يًعا ُذنُو نُوَب  َ�ْغِفرُ  الَ  إِنّهُ  َجِ ُا نَْت  إِالّ  ا
َ
ْىَسِن  َواْهِدِ�  أ

َ
ْخَالقِ  أل

َ
 يَ�ْهدِ  الَ  األ

ْىَسِنَها
َ
نَْت  إِالّ  أل

َ
نَْت  إِالّ  َسيّئََها َ�ّ�  يَْصُِف  الَ  َسيّئََها َ�ّ�  َواْصِْف  أ

َ
ّيَْك  أ َْ�ُ  وََسْعَديَْك  ََ

ْ
 َوال

اهُ  نَا إَِلَْك  لَيَْس  َوالّشا  يََديَْك  ِف  ُُ
َ
َت  َو�َِلَْك  بَِك  أ

ْ
ْستَْغِفُركَ  َوَ�َعاَلَْت  َ�بَاَر�

َ
تُوُب وَ  أ

َ
 .)31F١(»إَِلَْك  أ

ها و زمين را آفريده است و من [از هر راهي جز راه  كنم كه آسمان رو به سوي كسي مي«
ي مشركان نيستم... نماز و عبادت و زندگي و مـرگ مـن از آن خداسـت     او] دورم و از زمره

مـن  كه پروردگار جهانيان است. خدا هيچ شريكي ندارد و بـه همـين دسـتور داده شـدم ام و     
هـا].   ي انسـان  تـرين فـرد در ميـان همـه     اولين مسلمانم [در ميان امت خود، و براي خدا مخلص

پروردگارا! تو فرمانروا و حاكم همه چيزي، هيچ اله و معبـودي [راسـتين] جـز تـو نيسـت. تـو       
ي ناچيز تو هستم. بر خود سـتم كـردم و [اكنـون در پيشـگاه تـو] بـه        پروردگار مني و من بنده

توانـد   كنم. پس تمامي گناهانم را بيامرز! چون كسي غيـر از تـو نمـي    ود اعتراف ميگناهان خ
توانـد   اين كار را بكند. مرا به اخالق نيك و پسنديده راهنمايي كن، چون احدي جز تـو نمـي  

چنين كند و اخالق زشت و ناپسند را از من دور گردان، زيرا كسي جز تو ياراي چنين كاري 
ها در دست توست، ولي شر و بـدي   گوش به فرمان تو ام. همه خير و خوبيرا ندارد. مشتاقانه 

گــردم، پــاك و بزرگــوار و  ي تــو هســتم و پــيش تــو برمــي را بــه تــو راهــي نيســت. مــن بنــده
گـردم و توبـه    اي، از تو تقاضاي آمـرزش گناهـانم را داردم و بـه سـوي تـو بـاز مـي        بلندمرتبه

 .»كنم مي

ْسلَْمُت  َولََك  آَمنُْت  َو�َِك  َرَ�ْعُت  لََك  اللُّهمّ « فرمود: رفت، مي ) و چون به ركوع مي2(
َ
 أ

ِّ  يَوَ�َصِ  َسْمِع  لََك  َخَشعَ   .»وََعَصِب  َوَ�ْظِ�  َوُم
پررودگارا! براي تو ركوع كردم، به تو ايمان دارم و با تمام وجود تسليم اوامر تـو شـدم،   «

 ».ابر تو خاشع و فرمانبردارندهايم در بر گوش و چشم و مخ و استخوان و تمام رگ

َْمدُ  لََك  َرّ�نَا اللُّهمّ «خواند:  خاست مي ) و هرگاه از ركوع برمي3(
ْ
 َوِمْلءَ  الّسَمَواِت  ِمْلءَ  ال

                                                 
 .60 – 56/  6به روايت مسلم،  -)1(
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رِْض 
َ
ئَْت  َما َوِمْلءَ  بَيْنَُهَما َما َوِمْلءَ  األ  .»َ�ْعدُ  ءٍ َشْ  ِمنْ  ِِ

و هرآنچـه  ، هاسـت  آن ري هرآنچه ميانپها و زمين و  ري آسماني پ پروردگارا! به اندازه«
 ».و ستايش باد تو را! خواهي، سپس ميها  اين جز

 َولََك  آَمنُْت  َو�َِك  َسَجْدُت  لََك  اللُّهمّ «خواند:  رفت، اين چنين مي ) و هرگاه به سجده مي4(

ْسلَْمُت 
َ
ِ  وَْجِ�  َسَجدَ  أ َّ

ِ ُّ  وََصّورَهُ  َخلََقهُ  يل َِ ُ  َ�بَارَكَ  هُ َوَ�َصَ  َسْمَعهُ  َو َّ ْىَسنُ  ا
َ
َالِِق�َ  أ

ْ
 .»ال

پروردگارا! براي تو سجده كردم، به تو ايمان دارم و در بابر اوامر تو تسليم و فرمانبردارم، «
ام در برابر كسي به سجده افتاده كه آن را خلق كرده، مصور كرده و گـوش و چشـم را    چهره

 ».فريدگار، بابركت استدر آن پديده آورده است. خداوند، آن بهترين آ

 َوَما قَّدْمُت  َما ِل  اْغِفرْ  اللُّهمّ « خواند: ) سپس در پايان، بين تشهد و سالم اين دعا را مي5(
ّخْرُت 

َ
رُْت  َوَما أ ْسَ

َ
ْعلَنُْت  َوَما أ

َ
فُْت  َوَما أ ْسَ

َ
نَْت  َوَما أ

َ
ْعلَمُ  أ

َ
نَْت  ِمّ�  بِهِ  أ

َ
نَْت  الُْمَقّدمُ  أ

َ
 َوأ

ََّخرُ  َ  الَ  الُْم
َ

نَْت  إِالّ  إِل
َ
 .»أ

ها  روي ام و تمام زياده پروردگارا! گناهان گذشته و آينده و آنچه در نهان و آشكار كرده«
علم داري بيامرز، چرا كه تو مقدم و مؤخري و هيچ ها  آن و آنچه را كه تو بهتر از خود من به
 ».اله و معبودي [راستين] جز تو نيست

توانـد هركـدام    ي عمومي و مختلف است كه شخص مسلمان مياي از دعاها اين مجموعه
نيسـت و نيـز هـر دعـاي     هـا   آن خواهد، بخواند. البته مجبور به خواندن تمام را كه ميها  آن از

داند، بخواند؛ اما بهتر آن است كه از دعاهـاي   پسندد و مناسب حال خود مي ديگري را كه مي
 به قيام و نماز شب نيستند. مأثور باشد. اين دعاها هم مخصوص و منحصر

ق و ترغيب فراوان كرده و چنـين بيـان فرمـوده    يوي دعاكردن تش در باره صرسول اكرم
شود، همچنين فرموده  اي است كه در آن دعا مقبول و مستجاب مي است كه در هر شب لحظه

نيـا و  اي است كه اگر انسان مسلمان آن را دريابد و در آن از خدا خير د در شب لحظه«است: 
كنـد. و ايـن فضـل در هـر شـب       را برآورده مياش  آخرت را بطلبد، بدون شك خدا خواسته
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پروردگار ما در ثلث آخر هر شب به آسمان فـرودين  «. همچنين فرموده است: )32F1(»وجود دارد
كند كه كيست بخواند مرا تا اجابتش كنم، و كيسـت از مـن چيـزي     شود، و اعالم مي نازل مي

 .)33F2(»ببخشم و كيست كه از من آمرزش بخواهد تا او را بيامرز بخواهد تا به او
كـه   –شمار و بزرگي است كه از سوي پروردگار  هاي بي هدايا و موهبتها  اين مسلمانان!

به سوي انسان سرازير اسـت. ايـن نعمـت بـزرگ را هـركس از       – هاست آن صاحب و مالك
هـاي فراوانـي    خـود را از نعمـت  ي بزرگـي را از دسـت داده و    دست بدهد، بدون شك بهـره 

 محروم كرده است.
به سبب عظمت و بزرگي اين موهبت الهي است كه برخـي از نيكـان در مـورد آن چنـين     

نهايت گرانبها است، مواظـب باشـيد آن را بـه غفلـت و بـه بهـاي        فرموده اند: لحظات شب بي
 ارزان از دست ندهيد.

هـا در   هـا و موهبـت   داند، ايـن نعمـت   ه ميحقيقتاً آن انسان غافل و ضعيف االيمان است ك
شـوند، ولـي    شدني نيست، توزيع مـي  هاي او تمام ردگاري كه هرگز نعمتشب، از جانب پرو

 آرامد. كند، و تا صبح در بستر مي باز غفلت مي

 استفاده از مسواك
بر انجام آن تأكيد فراوان  صهايي است كه پيامبر اكرم استفاده از مسواك از جمله سنت

 ع أُِ أن لوال«فرمايد:  كرد. مي ده است. حضرت هيچگاه مسواك را از خود جدا نميكر
شد، بدون  اگر سبب زحمت و دشواري امتم نمي« )34F3(»صالة ُ عند بالسواك ألمرتهم أمت

 ».كردم ترديد آنان را در وقت هر نماز، به استفاده از مسواك امر مي

                                                 
 .36/  6روايت مسلم، به  -)1(
 همان. -)2(
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مسواك ابزار پاكي « )35F1(»لِلّرّب  َمرَْضاةٌ  لِلَْفمِ  َمْطَهَرةٌ  الّسَواكُ «فرمايد:  در حديثي ديگر مي
 ».ودي پروردگار استني خش كننده دهان و جلب

كرد، حتـي در   در هرحال از مسواك استفاده مي صبه همين سبب است كه آن حضرت
 كرد. نماز شب آن را فراموش نمي

نماز تهجد بيـدار   هرگاه براي صآن حضرت«كند:  روايت مي حذيفهاز  امام بخاري
 .)36F2(»زد هايش را مسواك مي شد، دندان مي

امري اسـت مسـلم؛ چـون     اين كه مسواك ابزار بهداشت و پاكي دهان است، نزد پزشكان
هـا   در مسواك موادي وجود دارد كه سبب پاكي دهان و مانع از پوسيدگي و عفونـت دنـدان  

ي  ي طب جديد از عصاره ي شاخهگردد. حت ها مي شود، نيز موجب تقويت و استحكام لثه مي
درخت مسواك، خمير دندان ساخته است. اما اين كه مسواك موجـب خشـنودي پروردگـار    

پـردازد، و   شود، منظور اين است كه چون مسلمان با پروردگارش به مناجات و نيايش مـي  مي
ي كند، و خداوند ذاتي است پاك و مقدس و منزه و جـز پـاك   كتاب ملكوتي او را تالوت مي

ي بد  يابند، از بو و رائحه پسندد، همچنين فرشتگاني كه در نماز حضور مي چيز ديگري را نمي
شـود كـه    شوند و نيز از آنجايي كه بوي بد دهان، باعث اذيـت و آزار مسـلماني مـي    اذيت مي

ايستد، به همين سبب مسلمانان اكيداً ممنوع شده انـد كـه بعـد از     همراه آن شخص به نماز مي
پياز، سير و... به مسجد بيايند؛ بلكه الزم است بعد از تميزكردن دهان به مسجد بروند، خوردن 

شـود   هاي اسالم است؛ زيرا اسالم هرآنچه را كه موجب اصالح انسان مـي  اين از جمله زيبايي
دهد. مثالً  دهد و همواره انسان را بر جاده و راه راست قرار مي به انجام و اجراي آن دستور مي

كند  مور مربوط به عقيده انسان را به تخليه از شرك و خرافات و باورهاي نادرست امر ميدر ا
اي  پرسـتي و بـاور خـالص و پـاك از هرگونـه شـائبه       شدن به توحيد، يگانه و به التزام و آراسته
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تـوزي و خودخـواهي و    بـازي و كينـه   دهـد، نيـز بـه پـاكي و سـالمتي قلـب از حقـه        دستور مي
ي عبـادت خداونـد بـه امـوري فرمـان       كند، در باره مايي و ريا و... امر ميخودپسندي و خودن

 تر است و هم براي سالمتي انسان مفيدتر است. داشتني دهد كه هم نزد خداوند دوست مي
داري و دقت و درسـتكاري و در گفتـار بـه صـداقت و راسـتي و       در معامالت نيز به امانت

ي جسـم انسـان بـه     يي منـع فرمـوده اسـت، در بـاره    گفتاري امر كرده و از دروغ و بدگو نيك
شود  نظافت و پاكي و زيبايي و توانمندي امر كرده، و از هرآنچه باعث ضرر و زيان جسم مي

كند، براي هميشـه از آن نهـي كـرده اسـت. ايـن خـود از        و در بهداشت انسان خللي وارد مي
درنظـر گرفتـه و آنـان را بـه     ها و حسنات اسالم است كه تمـام جوانـب حيـات بشـر را      زيبايي

 شود، رهنمون كرده است. رعايت مقررات و موازيني كه موجب اصالح جسم و روان مي

 بهترين وقت قيام
از عشا تا طلوع فجر به طور كلي زمان نماز شب است، ولي اوقات ديگري نيز هسـت كـه   

 در شريعت اسالمي پسنديده است؛ مثالً:ها  آن احياي
خداونـد سـبحان   «فرموده است:  صكند كه روايت مي هريرهابو) ثلث اخر شب؛ 1(

فرمايد: آيـا كسـي هسـت كـه مـرا       شود و مي در ثلث آخر هر شب به آسمان فرودين نازل مي
بخواند تا دعايش را بپذيرم؟ آيا كسي هست كه از من بخواهد تا به او بدهم؟ آيا كسي هست 

 .)37F1(»ا بيامرزم؟كه از من براي گناهانش آمرزش بطلبد، تا گناهانش ر
ها به اين تجلي پروردگار اسـت، بـدين    مؤمن نيز نيازمندترين مردم و سعادتمندترين انسان

جهت، الزم است براي قيام و استقبال از اجابت و رحمت و غفران خداوند، با آمادگي كامـل  
ه در لحظات شيرين و دلچسب آخر شب، با اصرار فراوان به دعـا و نيـايش بپـردازد، و مصـران    

كند؛ چرا كـه خداونـد   برآوردن نيازهايش را از خدا بخواهد و براي گناهانش طلب آمرزش 
ن نيـز از سـوي   آريـت اجابـت   وپسـندد و عـالوه بـرآن، ف    اصرار و الحاح در دعا را بسيار مـي 

                                                 
 .1145ح  38 – 35/  6من آخر الليل،  ةبه روايت بخاري، باب الدعاء والص� -)1(
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، در زبان عربي بـه معنـاي   فأعطيهو  فأستجيبدر  »فاء«پروردگار تضمين شده است. چرا كه 

(استعطف و فوريت آمده 
38F

1(. 
 ) خواب نصف شب و قيام ثلث آن و خوابيدن در بخش ششم:2(

ترين نماز نزد پروردگار نمـاز   پسنديده«در اين مورد فرموده است:  ص(الف) پيامبر اكرم
خوابيد و ثلث  ي داود است، با اين كيفيت كه نصف شب را مي داود و محبوبترين روزه، روزه

 .)39F2(»پرداخت نيز به استراحت مي ي ششم را كرد و حصه ديگر را قيام مي
 صدر مورد ايـن كـه چـه عملـي نـزد رسـول اكـرم        لعايشه(ب) روزي از حضرت 

كننـده   سـؤال ». عملي كه تداوم داشته باشـد «تر بود، سؤال شد، در پاسخ فرمود:  داشتني دوست
وقتي كه صداي خروس «گفت: » فرمود؟ در چه وقتي قيام مي صپيامبر«افزايد كه گفتم:  مي

بـه تجربـه ثابـت شـده اسـت كـه       «كنـد:   نقل مي محمد بن ناصراز  ابن حجر». شنيد ا مير
 ».آورد خروس وقتي كه شب به نيمه برسد، بانگ برمي

اسـت كـه    لعايشـه ي ششـم [آخـر] شـب، حـديث      (ج) دليل صـحت خـواب حصـه   
اين وضـعيت جـز در مـاه     )40F3(»هنگام سحري در حالت خواب بود صرسول خدا«فرمايد:  مي

خورد و بعـد از آن بـه اداي نمـاز     ان هنگام سحر، سحري ميضن بوده است، زيرا در رمرمضا
 پرداخت. مي

رسـول  «كنـد:   روايـت مـي   لام سلمهي توان جسمي و روحي فـرد؛   ) قيام به اندازه3(
پرداخـت، و مجـدداً بـه     ايستاد، سپس به همـان انـدازه بـه اسـتراحت مـي      به نماز مي صاكرم

                                                 
ينزل ربنا تباك وتعاىل كل ليلة إىل السامء الدنيا حني يبقي ثلث الليل «متن عربي به اين صورت است:  -)1(

 .»اآلخر يقول: من يدعوين فأستجيب له؛ من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرين فأغفر له

 .1131ح  20 – 19/  6به روايت بخاري، باب من نام عند السحر،  -)2(
 .1123ح  22/  21/  6به روايت بخاري، باب من نام عند السحر،  -)3(
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اي كـه   شد. پس از آن بـه انـدازه   كرده بود، به نمازگزاردن مشغول مي اي كه استراحت اندازه
 .)41F1(»كرد دميد ادامه پيدا مي خوابيد. اين وضع تا وقتي كه سپيده مي نماز خوانده بود، مي

داري اسـت؛ حضـرت    زنـده  ي دوستي و محبت آن حضـرت بـا شـب    كننده اين خود تبيين
ت و نيـايش بـا پروردگـار و ارتبـاط بـا      پرداخـت، سـپس جهـت مناجـا     قدري به استراحت مي

بخـش وجـود    خاست. زيرا در شب لحظاتي بسيار شيرين و لذت ملكوت اعلي از خواب برمي
 كند. دارد كه انسان را با خدايش نزديكتر مي

است كه از روحي بـزرگ و   صاكرم لبله، اين شيوه و حالت رهبرِ بشريت، جناب رسو
خداوند مسألت داريم كه به ما توفيـق پيـروي از آن انسـان    همتي واال برخوردار بود، ما هم از 

 ي حسنه را عنايت فرمايد! بزرگ و اسوه

 ها تعداد ركعات و كيفيت آن

اي در مورد كيفيت نماز شب،  كننده به سؤال ص) چنانچه ثابت شده است آن حضرت1(
(شـود؛  اين چنين پاسخ داد كه نماز شـب دو دو ركعـت گـزارده مـي    

42F

ان هـردو  يعنـي در پايـ   )2
 ركعت سالم دهد و دو ركعت ديگر را آغاز نمايد.

هرگـاه بـراي قيـام شـب بيـدار       صآن حضـرت «روايت شـده اسـت:    لعايشه) از 2(
 .)43F3(»كرد شد، نماز شب را با دو ركعت كوتاه و مختصر آغاز مي مي

دليـل  ابوهريره امر به دو ركعت كوتاه و مختصر در حديث «گويد:  مي /امام نووي
هاي بعدي، نيرو و انرژي كافي به دسـت آورد   آن است، تا انسان براي اداي ركعتاستحباب 

 .)44F4(»و با نشاط بيشتري به نماز مشغول شود

                                                 
 به روايت اصحاب سنن؛ ترمذي آن را صحيح دانسته است. -)1(

 .1137ح  24/  4النبي،  ةبه روايت بخاري، باب كيفيت ص� -)2(

 .54/  6، ر.ك: شرح نووي، ابوهريرهو  لعايشهبه نقل از به روايت مسلم  -)3(
 همان. -)4(
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گـزارد كـه خـوبي و     چهار ركعت نماز مي صآن«كند:  روايت مي لعايشههمچنين 
و  گـزارد  نظير بود، سپس چهار ركعت ديگر به همان صورت مي بودن آن بي زيبايي و طوالني

 .)45F1(»گزارد بعد از آن سه ركعت مي
 در بحث نماز وتر بدان اشاره خواهيم كرد. -ان شاء اهللا-هاي ديگري هم هست كه  روش

سـيزده ركعـت    صنماز شب پيـامبر اكـرم  «روايت شده است:  عبداهللا بن عباساز 
 .)46F2(»بود

، گـزارد  در شب سيزده ركعت مي صپيامبر اكرم«هم روايت شده است:  لعايشهاز 
 .)47F3(»بودها  آن ي همچنين فرموده است كه نماز وتر و دو ركعت سنت فجر هم، از جمله

دارد  در آن بيـان مـي   لعايشهاين حديث را بعد از حديث ديگري كـه   امام بخاري
كنـد. از ايـن عمـل ايشـان چنـين برداشـت        كه اكثراً نماز شب آن يازده ركعت بود، ذكر مـي 

دهـد و دو ركعـت ديگـر را     سـيزده ركعـت تـرجيح مـي     شود كه وي يازده ركعـت را بـر   مي
آورد،  كند، دو ركعت سنت فجر به حساب مي در گفتارش تبيين مي لعايشههمانطور كه 

 صبه تفصيل آمده است كه نماز آن حضرت بابن عباسبا وجود آن كه در روايت 
ه اسـت  ي ايـن ديـدگا   چيزي كه تأكييدكننده بدون دو ركعت فجر، سيزده ركعت بوده است.

در  لعايشـه يازده ركعت بوده، حديث ديگري است كـه   صكه نماز شب آن حضرت
در مـاه رمضـان از ايشـان     صزماني كه در مورد كيفيت نماز پيـامبر «كند:  آن چنين تبيين مي
. )48F4(»خوانـد  چه در ماه رمضان و چه در غير آن، از يازده ركعت بيشتر نمـي «سؤال شد، فرمود: 

 لعايشـه كند، اين اسـت كـه    دار بر ترجيح اين گفتار بر غير آن ميتنها موردي كه مرا وا

                                                 
. نيز به روايت مسلم، 1147ح  49/  6به روايت بخراي، باب قيام النبي ص في رمضان و غيره،  -)1(

 .17/  6الليل وعدد ركعات النبي ص،  ةباب ص�

 .1138ح  24/  6به روايت بخاري، حديث شماره  -)2(
 . مسلم هم اين حديث را روايت كرده است.1140بخاري، حديث شماره به روايت  -)3(

 .1147به روايت بخراي، حديث شماره  -)4(
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باشد، به خصوص در مورد نمازهاي شب كـه   در خانه مي صداناترين فرد به احوال حضرت
 در خانه صورت گرفته است.

، از باز روايـت كسـاني ديگـر، امثـال ابـن عبـاس       لعايشهبه همين سبب روايت 

توانسته حـد اكثـر چنـد بـار      برا كه ابن عباسصحت و قوت بيشتري برخوردار است؛ چ
هميشـه در خانـه بـوده و از حالـت آن      لعايشهنمازهاي شب ايشان را مشاهده كند، ولي 

 حضرت آگاهي و شناخت بيشتري داشته است.
ابـن  جهـت بيـداركردن    صآن حضـرت «فرمايـد:   مي /امام بخاريگذشته از اين، 

در  لعايشـه لذا روايت ». ب بيدار شودداد، تا از خوا گوش او را ماساژ مي بعباس
 ».و ديگران اولويت بيشتري دارد بابن عباسمورد نماز شب، بر روايات 

در  لعايشهو حضـرت   بابن عباسهرچند «گويد:  در اين باره مي /ابن قيم
در ايـن بـاره ارجـح و     عايشهولي قول حضرت  اند، مورد قيام آن حضرت اختالف نظر داشته

 .)49F1(»تر است پسنديده
آنچه گفته آمد، در مورد بيشترين تعداد ركعات نماز شـب پيـامبر بـود و حـداقل آن هـم      

وي در پاســخ «كنــد:  روايــت مــي لعايشــهاز  /امــام بخــاريهفــت ركعــت اســت. 
. بـه  )50F2(»اي فرمود: نماز آن حضرت در شب، هفت و يا نه و يـا يـازده ركعـت بـود     كننده سؤال

كران خداوند هم پاداش احدي را  است و رحمت بيهرحال در اين مسئله وسعت و گنجايش 
 كند، و تنها چيزي كه اهميت دارد، همين واالست. ضايع نمي

 نماز وتر و چگونگي گزاردن آن
نماز شـب دو دو ركعـت اسـت، اگـر بـيم      «فرمايد:  مي صيك ركعتي؛ آن حضرت )1

                                                 
 .329/  1زاد المعاد،  -)1(
 ؛ مسلم هم اين حديث را روايت كرده است.1139به روايت بخراي، حديث شماره  -)2(
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 .)51F1(»فرارسيدن صبح را داشتي يك ركعت وتر بخوان
 ».گزارد سپس سه ركعت مي«فرمايد:  مي لشهعايسه ركعتي؛ همچنان كه  )2
گـزارد و در آخـر آن    پنج ركعـت مـي   صهمچنين ثابت شده است كه آن حضرت )3

 نشست. براي تشهد مي
گزارد و در ركعت ششم بـراي تشـهد اول و در ركعـت هفـتم بـراي       هفت ركعت مي )4

 داد. نشست و سپس سالم مي تشهد دوم مي
د و در ركعت هشـتم بـراي تشـهد اول و در    گزار همچنين ثابت شده كه نه ركعت مي )5

گفـت، بـه    نشسـت و بـا صـداي نسـبتاً بلنـد سـالم مـي        ركعت نهم براي تشهد دوم مي
بر ايـن   صشنيدند، عادت حضرت اي كه اهل خانه صداي مبارك ايشان را مي گونه

ابن  گزارد. منوال بود كه بعد از هفت ركعت و يا نه ركعت، دو ركعت ديگر هم مي
 ».دانم كه اين دو ركعت سنت فجر است يا چيزي ديگر نمي«يد: گو مي حجر

 اند، ثابت شده صچون از افعال آن حضرت اند، هاي يادشده جايز و درست كليه صورت
 دهند. دهند. يعني دو دو ركعت را ترجيح مي البته قول را بر فعل ترجيح مي

جايز اسـت. چـون در ايـن     ها را برگزيند، ها و روش بنابراين، هركس هركدام از اين شيوه
 صي ما هم اين است كه همـانطور كـه آن حضـرت    مورد گنجايش و وسعت هست. وظيفه

نماز خوانده است، نماز بخوانيم. البته براي افراد پير و مسن و ناتوان، صورت اخير بهتر اسـت،  
وه كرد، لذا براي هر طبقه و گر چرا كه آن حضرت از اين روش در آخر عمرشان استفاده مي

سني، در احاديث مجال و گنجايش وجود دارد و هركدام از احاديـث بـا وضـعيت نمـازگزار     
 تناسب دارد.

فرمايـد:   انسان مسلمان به گزاردن نماز وتر بايد حساس باشد. همچنان كه آن حضرت مـي 
هركس از شما بيم دارد كه نتواند براي نماز شب بيدار شود، بايسته است كه قبل از خـواب،  «

                                                 
 متفق عليه. -)1(
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شـود، تـأخير وتـر در حـق او اولـي و       وتر را بگزارد، اما كسي كه مطمئن است بيدار مـي نماز 
 .)52F1(»أفضل است، تا پايان شب او با نماز و قيام باشد

بيم آن دارد كـه   هركس«از آن حضرت شنيدم كه فرمود: « روايت شده است: جابراز 
د، و هركس اطمينان دارد كـه  نتواند در آخر شب بيدار شود، قبل از خواب نماز وتر را بخوان

شود، نماز وتر را در آخر شب بخواند، چـرا كـه قرائـت در آن زمـان      براي نماز شب بيدار مي
بـه قضـاي نمـاز وتـر امـر فرمـوده اسـت.         صآن حضـرت ». داراي فضيلت و رحمـت اسـت  

فرمود: هـركس در اداي وتـر موفـق     صآن حضرت« كند: روايت مي ابوسعيد خدري
 .)53F2(»و يا فراموش كرد، هرگاه صبح شد، يا يادش آمد آن را بايد بخواندنشد و خواب رفت 

كنـد! در مـورد    چقدر بر اهميت نماز وتر تأكيـد مـي   صمالحظه كرديم كه آن حضرت
اهل سنت و  )54F3(ي ي اربعه ين رحهم اهللا و ائمهعاب، تقضاي نماز وتر نيز جمع كثيري از صحابه

 جماعت اتفاق نظر دارند.

 در نماز شبتالوت قرآن 

داد. تالوت  اي داشت و به آن اهميت خاصي مي به تالوت قرآن توجه ويژه صرسول اهللا
كيفيـت تـالوت آن    لام سـلمه آن حضرت روشن و واضح و همراه با تدبر و تفكر بود. 

روشن، واضح و همراه با تـدبر و تفكـر    صتالوت رسول اهللا«كند:  حضرت را چنين بيان مي
ي تأسـف اسـت، زيـرا هـدف آنـان بـه        ر تالوت برخي از مسـلمانان مايـه  اما در اين عص». بود

رساندن سوره و يا ختم قرآن مجيد در آخـر مـاه مبـارك رمضـان اسـت كـه ايـن خـود          پايان

                                                 
 .35/  6من آخر الليل،  ةكعني والوتر رالليل مثني مث ةبه روايت مسلم، باب ص� -)1(
به روايت ابوداوود، باب في الدعاء بعد الوتر، با سند صحيح؛ حاكم و ذهبي نيز آن را به عنوان  -)2(

 .254/  7ر. ك: بذل المجهود،  اند. حديث روايت كرده
ام ابوحنيفه، امام ي اربعه، امام مالك، ام ، با دخل و تصرف. منظور از ائمه257 – 256/  7همان،  -)3(

 باشند. (مترجم). مي شافي و امام احمد بن حنبل
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كنند، بايد  است. لذا كساني كه اين وضعيت را مشاهده مي صمخالف سنت مطهرِ رسول اهللا
 زنده شود. صدارند، تا سنت مطهر رسول اهللابا احتياط و دقت فراوان مردم را از آن باز

يابد. چـون هـدف    غالباً اين مخالفت با سنت پيامبر اسالم، در ماه مبارك رمضان تجلي مي
آور است. بـه طـوري كـه     آسا و شگفت بسياري از مسلمانان ختم قرآن، آن هم با سرعتي برق

د. اين عمل خـود، دوري از  كن فهمند كه امام چه تالوت مي هيچيك از مقتديان به خوبي نمي
ترتيـل   صهدف تالوت است كه بايد همراه با تدبر و تفكر باشد، چـون سـنت آن حضـرت   

ًٗ ﴿ ي قرآنكريم است تا بدين وسيله به آيه َِت ّۡ ََاَن ٮَ ّۡ َُ ٮِِِل �ۡل ََ  عمل شود. )55F1(]٤املزمل: [ ﴾٤َع
گري است كه منظور از ترتيل، اداي صحيح حروف و اجراي احكام مد وقف و احكام دي

ُقْرآنَ  َزّ�نُوا«فرمايد:  مربوط به تالوت قرآن امر كرده است، مي
ْ
ْصَواتُِ�مْ  ال

َ
با صداي « )56F2(»بِأ

هركسي قرآن را با صوت [و صداي «نيز فرموده است: ». خويش قرآن را آراسته و مزين كنيد
رتيل قرآن به بر ت ص. البته تمام تأكيد و تشويق آن حضرت)57F3(»آهنگين] نخواند از ما نيست

سبب آن است كه هدف از تالوت، ايجاد خشوع و فروتني و تفكر و تدبر و فراگيري است. 
شود و  در تالوت آهسته و آرام و همراه با زيبايي صوت، احساسات تحريك و قلب بيدار مي

 رود. انسان در عالم معنوي و روحاني فرو مي

 دادن نماز و طول صپيامبر

ي بقـره را آغـاز    فرمايد: شبي با پيامبر به نماز ايستادم، ايشان سوره مي حذيفهحضرت 
ي نسـاء را   كنند، امـا پـس از اتمـام آن سـوره     كردند، فكر كردم كه در پايان سوره ركوع مي

                                                 
 ».و قرآن را [همراه با دقت و تأمل و در ضمن شمرده و روشن] بخوان...«...  -)1(
 .7354به روايت ابوداود، نسايي و ابن ماجه، جمع الفوائد  -)2(
 .7358ح  288/  1به روايت بخاري، مسلم، ابوداود و نسايي، جمع الفوائد،  -)3(
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(آغاز كردند و سپس آل عمران را نيز بدان افزودند، تالوت آن حضرت آهسته و آرام بود
58F

1(. 
قيام «گويد:  مي ببدينگونه است كه ابن عباس صاهللا تالوت كوتاه و مختصر رسول

َهُ �َُۡمّزِمُِل ﴿ ي ي سوره آن حضرت را تخمين زدم؛ در هر ركعتي به اندازه �ط
َ
�َ َٰ١﴾ 

 لعايشهكرد، چنان كه  مي. گاهي هم با يك آيه قيام )60F3(»كردند تالوت مي )59F2(]١املزمل:[
آن «فرمايد:  مي . ابوذر)61F4(»ه قيام كردبا تالوت يك آي صشبي رسول اهللا«كند:  روايت مي

ُهۡم ِبَاُُ َكۖ �ن ﴿ يك آيه اين است: ّّ ِ ُهۡم فَِ ۡۡ ِ َِ َع َُ نَت �ۡلَعزِ�ُز �ۡ�َِكتُم �ِن 
َ
ّۡ ََُهۡم فَِِنَّك أ ََۡغفِ

 .)62F5(]١١٨املائدة: [ ﴾١
گـزارد، اجـازه داده كـه     كه به صورت انفرادي نمـاز مـي  به كسي  صهمچنين رسول اهللا

چنانچـه كسـي از   «تواند نماز خودش را طوالني كند، در اين باره فرمـوده اسـت:    ندازه ميهرا
شما امام جماعت بود، الزم است نماز را كوتاه و سبك بگزارد، ولي اگر تنهـا بـود تـا جـايي     

 ».كندخواهد نماز را طوالني  كه مي
ته است به استراحت كردن نماز هم به نشاط و توان فرد بستگي دارد، يعني اگر خس طوالني

بپردازد و بعد از استراحت نماز را با هوشياري و نشاط كامل ادا كند، و هرگاه خسـته شـد بـه    
هركـدام از شـما تـا وقتـي كـه سـرحال و       «استراحت بپردازد، چنانكه در حديث آمده اسـت:  

. )63F6(»شاداب است، نماز بگـزارد و چـون كسـل و خسـته شـد، بنشـيند و بـه اسـتراحت بپـردزاد         

                                                 
، برخي از اين حديث چنين استنباط 2251ح  313/  1ي، جمع الفوائد، به روايت مسلم و نسائ -)1(

 ها، در قرائت قرآن، در نماز و ساير مواضع، جايز و درست است. كنند كه تقديم و تأخير سوره مي
 ي قرآن مجيد و داراي بيست آيه است. (مترجم) هفتاد و سومين سوره -)2(
 .2259ح  314/  1به روايت صاحبان صحاح سته، جمع القوائد،  -)3(
 .2271، 316/  1داند جمع الفوائد  به روايت ترمذي، او اين حديث را حسن غريب مي -)4(
تواني  ي آنان مي اگر آنان را مجازات كني، پس بندگان تو هستند [و هرگونه كه بخواهي در باره« -)5(

 ».اي ذشت كني بازهم [تو خود داني و تواني چرا كه] تو چيره و فرزانهعمل كني] و اگر از آنان گ
 .1150، ح 44 – 43/  6، ةبه روايت بخاري، باب مايكره من التشديد في العباد -)6(
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روي و اعـدال در عبـادت اسـت و     ميانـه  ي كـرام  مچنين سفارش آن حضرت بـه صـحابه  ه
عبداهللا بـن  روي در عبادت برحذر داشته است. چنانكـه از   همواره آنان را از افراط و زياده

كنيـد   آيا اين درست است كه شما شب را قيام مي«فرمايد:  سؤال مي بعمرو بن العاص
] گفتم: آري، فرمود: اگر اين وضع را ادامه دهي گويد:  مياهللاگيريد؟ [عبد و روز را روزه مي

نيـز   ات شود، و بدان كه نفس و اهل و خـانواده  چشمانت ضعيف و جسمت خسته و ناتوان مي
بر تو حقي دارند و بايد چنان عمل كني كه [گاهي] روزه بگير و [گاهي] افطار كن و [گاهي] 

 .)64F1(»ت بپردازقيام كن و [گاهي] هم بخواب و به استراح
روي و  فرمايد: روزه بگير و افطار كن و... به وضوح ميانه كه مي صدر اين كالم رسو اهللا

 صي رسول اكـرم  شود، اين است اخالق و شيوه اعتدال در عبادت و تمام كارها مشاهده مي
روي و افـراط صـورت پـذيرد؛ چـون باعـث كوتـاهي در حقـوق و         كه نبايد در عبادت زياده

انگـاري   نيز نبايد در آن تفريط و سهل اند. تر داري مهم شود كه از قيام و شب زنده ميتكاليفي 
شـود   ماندن از غـذايي مـي   صورت گيرد؛ چون موجبِ قساوت قلب و دوري از خدا و محروم

ي حيات معنوي، روحي و ايماني انسان است، بلكه در تمام كارها بايد اعتـدال   كه دربردارنده
 ت شود.روي رعاي و ميانه

 همكاري زن و شوهر و نزديكان در نماز شب

گذاري آن توجه خاصي كرده و  ي مسلمان، قبل از تأسيس و پايه اسالم به ايجاد خانه
به  صي ايمان و تقوا استوار شود. باري پيامبر اكرم دستور داده است كه خانواده بر پايه

مسري انتخاب كند كه اهل كسي كه خواهان ازدواج بود، چنين توصيه كرد: زني را به ه

يِن  بَِذاِت  فَاْظَفرْ «ايمان باشد.  ّّ ي  اهل دين را به چنگ آر، تا مايه« )65F2(»يََداك تَِرَ�ْت  ا
ي  گذاري خانواده اين است توجيه و سفاش پيامبر اسالم جهت پايه». ات شود سعادتمندي

                                                 
 .1153، ح 47 – 46/  6به روايت بخاري، همان باب،  -)1(
 .570/  1به روايت بخاري، مسلم، ابوداود و نسايي، جمع الفوائد  -)2(
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ر طاعت و بندگي اسالمي براساس ايمان و تقوا، تا زن و مرد در فضاي آن يكديگر را ب

ُٰت ﴿ پروردگار كمك كنند و بدين ترتيب مصداق اين آيه قرار گيرند: ََ َع�َُۡمۡؤِمُدوَن َع�َُۡمۡؤمِ
َۡۡعٖض�   َُ  َُ َِ ۡع

َ
عِف َعَ�ۡدَهۡوَن َبِن �َُۡمدَكِّ  َۡۡعُضُهۡم أ ُّ عَن بِٱََۡمۡع ُّ ُم

ۡ
َعُ�َِتُموَن �َّصلَٰوةَ َعُ�ۡؤٮُوَن يَأ
تُعونَ  َِ ٰوةَ َعُ� ََ ِكتمٞ  �َّز ََ َ َبزِ�ز   َّ ُ  �ِّن � َّ ُُهُم � ََ ْعَ�َََِك َسَ�ۡ

ُ
ۥ   أ ُ َٓ ََُسو َ َع َّ  ]٧١التوبة:[ ﴾٧ �

)
66F

ولي بين زن و شوهر اشتراك  اند، اين صفات برازنده و زيبا، بين عموم مسلمانان مشترك .)1
هر در وزن و ش اي دارند، آنچه در اينجا براي ما اهميت دارد، همكاري و همياري ويژه
زن و شوهر را به همراهي و همياري در قيام و  صداري است، چرا كه آن حضرت زنده شب

هركسي پاسي از شب بيدار شود و «فرمايد:  نماز شب ترغيب و تشويق كرده است. چنانكه مي
ي كساني محسوب خواهد شد  داري بيدار كند از زمره زنده همسرش خويش را نيز جهت شب

 .)67F2(»كنند فراوان ذكر ميكه خدا را 
خدا مردي را مورد لطف و رحمت خويش قرار دهد « در حديثي ديگر، چنين آمده است:

كه شب براي نماز بيدار شود، همسرش را نيز براي نمازگزاردن بيدار كنـد و اگـر بيـدار نشـد     
 ي او بپاشد. نيز خداوند زني را مورد لطف و رحمت خويش قـرار دهـد   مقداري آب بر چهره

كه شب بيدار شود و به نمازگزاردن بپردازد و شوهر خويش را نيـز بـراي نمـازگزاردن بيـدار     
 .)68F3(»ي او آب بپاشد كند و اگر بيدار نشد، بر چهره

                                                 
خوانند و از كار بد باز  مردان و زنان مؤمن دوستانِ يكديگرند، همديگر را به كار نيك مي« -)1(

پردازند و از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري  گزارند و زكات را مي دارند، و نماز را چنانكه بايد مي مي
گرداند. [اين  كنند. اينان كساني هستند كه خداوند به زودي ايشان را مشمول رحمت خود مي مي
دهد، و از وفاي بدان هم ناتوان نيست، چرا كه]  ي خداست و خداوند به گزاف وعده نمي وعده

 ...».خداوند توانا و حكيم است 
 .345/  1ي با سند صحيح، الحياء و نسائ به روايت ابوداود -)2(
/  1ه شرط مسلم)، الترغيب به روايت ابوداود، نسايي، ابن ماجه، ابن خزيمه، ابن حبان و حاكم (ب -)3(

 .312/  1. به نقل از جمع الفوائد 428
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ناگفته نماند كه نبايد بيداركردن با سر و صدا و خشونت صورت پذيرد، بلكه بايد با كمال 
ا كـه خشـونت و هيـاهو باعـث نفـرت،      عطوفت و نرمي و بدون ناسزاگفتن، انجـام شـود. چـر   

 شود. آب پاشيدن هم بايد با نرمي و محبت صورت پذيرد. ناراحتي و كدورت مي
اي كه در آن دو زوج مسلمان همكار و هماهنگ در طاعت و فرمانبري  يك لحظه به خانه

دهنـد، بينديشـيد. در ايـن خانـه پرتـو ايمـان        خداوند سـبحان بـه زنـدگي مشـترك ادامـه مـي      
ي آن نيـز لذيـذ و گواراسـت و پـاداش آن نيـز بـدون        خشد، چون نهال آن پاك و ميوهدر مي

ترديد، بهشت جاويدان خداوند خواهد بود كه به پارسايان و متقيان وعده داده شده است. لذا 
ي الهـي تحقـق    بايسته است به جانب غفران و بخشش و بهشـت خداونـدي بشـتابيم تـا وعـده     

هـا كـه    و تجديد حيات اسالمي هستيم، بايستي از اين نوع خانـه  پذيرد. اگر خواهان بازگشت
 جوانان پاك و پارسا در آن به زندگي مشترك ادامه دهند، بيشتر ايجاد كنيم.

 گرفتن زن از شوهر براي قيام اجازه
داري از شوهر خويش اجازه بگيرد. اين مطلـب از   زنده سنت است كه زن براي قيام و شب

ي شوهر كسـي را بـه    زن نبايد بدون اجازه«كند:  چنين روايت مي از آن حضرت ابن عباس
 .)69F1(»ي او شب براي انجام مستحبات و احياي شب قيام كند خانه راه دهد، نيز نبايد بدون اجازه

آموزد، حال شـوهر خـود را هـم مـد      وش و رهنمود متعالي اسالم كه به زن مير اين است
كند تا به نماز شب روي بيـاورد، و   مرد را تشويق مي نظر داشته باشد. عالوه برآن، اين حديث

داري و نمـاز شـب    زنـده  بر اين اساس زمان خواب خود را تنظيم كند؛ همسرش را نيز به شـب 
هايش باشد، تا مبادا هم خود او از اين عمل بسيار پسنديده غفلت  تشويق كند و مراقب عبادت

 داري همسرش شود. زنده ورزد و هم مانع شب
ي زن خوشحال خواهد شد، و بـدون   وهر انساني نيك و صالح باشد، از اين خواستهاگر ش

ي سعادت و افتخار خواهد  چون و چرا با آن موافقت خواهد كرد، و اين امر را براي خود مايه

                                                 
 .264/  2مجمع الزوائد  -)1(
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براي مردان صالح چنين امري طبيعي است، حتي به زن خواهد گفت كه او را  دانست. چرا كه
د و اگر سستي به خـرج داد بـر صـورت او آب بپاشـد. بـدين صـورت       هم براي نماز بيدار كن

ي شـوهر بيـدار    شود، به طوري كه زن هم بـا اجـازه   تعارض ظاهري بين دو حديث مرتفع مي
 عمل كرده است. صشده و هم او را بيدار كرده است و بدين وسيله مطابق سنت پيامبر
ندان و بـرادران نـزد او بـود،    همچنين براي فرد مسلمان سنت است كه هركسي از خويشاو

 بعبـداهللا بـن عبـاس   داري او را بيـدار كنـد.    زنـده  به خاطر فضيلت نماز شب و شب
شبي نزد پيامبر بودم كه مرا براي نماز بيدار كرد. پيامبر مرا تكان داد من هم بيـدار  « فرمايد: مي

 .)70F1(»شدم
نين خطـاب  تشريف برد و به آنان چ بفاطمهو علي ي  به خانه صشبي آن حضرت

گويد: در پاسخ آن حضرت گفتم: جان ما در  در ادامه مي عليخوانيد؟  نمود: آيا نماز نمي
انگيـزد. چـون ايـن را گفـتم، آن حضـرت       دست خداوند است، هرگـاه بخواهـد مـا را برمـي    

زد،  بعد شنيدم در حالي كـه بـا دسـت بـر ران خـود مـي       برگشت و چيزي نگفت، ولي اندكي

َٖ َ�َن عَ ﴿ فرمود: چنين مي ۡ�َ َ�َ�ۡ
َ
�َ�ُٰن أ ِ�ۡ�  ّٗ َد  .)71F2(]٥٤الكهف: [ ﴾٥ ََ

 عليالبته ايرادي ندارد كه در يك شب بيش از يك بار افراد را براي نماز بيدار كنـد.  
آمد و ما را براي نماز بيدار كـرد و  فاطمه شب هنگام نزد من و  صآن حضرت«فرمايد:  مي

ايـم   شغول شد و چون احسـاس كـرد كـه بيـدار نشـده     سپس به خانه برگشت و مدتي به نماز م
 .)72F3(»دوباره آمد و ما را بيدار كرد

                                                 
 و دعائه بالليل. النبي ةبه روايت مسلم، باب ص� -)1(
دار جر و بحث و مشاجره است و] بيش از هرچيز به مجادله  ولي انسان [طبيعتاً دوست«...  -)2(

/  6به روايت بخاري، باب تحريض النبي ص علي قيام الليل، ]...». ستيزد پردازد [و با حقايق مي مي
 .1127ح  13 – 11
 همان. -)3(
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البته كسي كه خواب است، بايد اين اقدام را با آغوش باز بپذيرد و بـراي كسـي كـه او را    
جهت قيام بيدار كرده، دعاي خير كند. نبايد ناراحت شود و سر و صدا و هياهو به راه انـدازد  

ب و شتم قرار دهد. ولي متأسفانه امروزه تا حدي مسئله برعكس شده است، و او را مورد ضر
به عبارت ديگر نوافل به جاي خود، اگر شخصي را براي اداي نمازهـاي فـرض بيـدار كننـد،     

برد. حـال اگـر كسـي او را بـراي انجـام       شود و احياناً الفاظ ركيكي هم به كار مي ناراحت مي
داند كه برخورد وي چگون خواهد بود؟! بار الها! رحمت  مينوافل از خواب بيدار كند، خدا 

 و لطف تو را مسألت داريم!

 داري و جلوگيري انسان از ارتكاب گناه زنده شب

كنيم كه فساد همه جا را دربر گرفته است، حتي آثارش در فضا  در زماني زندگي مي
بشر است. انتشار و كثرت پديدار و گسترده شده است. البته اين بال هم از دستاوردهاي خود 

كشاند، چرا كه هرگاه  هاي عادي انسان را به معصيت و لجن مي فساد به مراتب بيشتر از حالت
كند كه دنبال  دهد و او را وادار مي ي گناهان قرار مي فساد فراگير شود انسان را در محاصره

را در اين موقعيت  اي براي نجات خود از معاصي بگردد، تا بتواند او راه چاره و روزانه
نماز شب و «اين مطلب را تبيين كرده است:  صخطرناك كمك كند. رسول اكرم

لذا اگر انسان خواهان ». داري بهترين كمك و ياور انسان براي ترك گناه است زنده شب
سازِ شب پناه برد و جهت پاكي و  ي انسان آزادي خود از قيد گناهان است بايد به مدرسه

از آن  ابوهريرهدر خلوت، با يار همدم و هم مجلس شود. صيقل خويش دمي 
در محضر ايشان از كسي چنين ياد شد كه در شب به نماز «كند:  روايت مي صحضرت

زند، در پاسخ فرمود: به زودي اين عمل  پردازد، ولي در روز دست به سرقت و دزدي مي مي
ن هم تفسير اين آيه است كه اي. و)73F1(»شود بازخواهد داشت خوب او را از آنچه مرتكب مي

                                                 
 .258/  2به روايت احمد و بزار؛ مجمع الزوائد  -)1(
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ِ َع�َُۡمدَكِّ ﴿ دارد: خداوند در كالم ملكتوي خويش بيان مي
 َ ََۡدَ�ٰ َبِن �لَۡفۡحَشُ  ﴾�ِّن �َّصلَٰوةَ 

 .)74F1(]٤٥العنكبوت:[
آور است كه انسان در دل شـب و در خلـوت    داري عملي شگفت زنده عبادت و شب واقعاً

خـدايا! چگونـه ايـن نمـاز و ذكـر و تـالوت و دعـا        شود.  به نمازخواندن و تالوت مشغول مي
كنـد؟   ها پيراسته و پاك مي دارد و او را از آلودگي صاحبش را از ارتكاب گناه و بدي باز مي

خيزد و متوجه ذات بـاري   هاي شب از بستر خويش برمي پرواضح است، كسي كه در تاريكي
پـردازد، خــود   نيـايش مـي   شـود و خالصـانه بـه پيشـگاه آن ذات مقـدس بـه دعـا و        تعـالي مـي  

كـه عـالم   -ي صداقت و اخالص آن انسان است كه در آن لحظه، به جز خداونـد   دهنده نشان
 كسي از اين كار او، اطالعي ندارد. -الغيب است

داري حسن مراقبـت را در انسـان كـم كـم      زنده گذشته از اين، استمرار و مداومت بر شب
كنـد   هايش ياري مي تفكر و انديشه در مورد كم كاري كند. اين امر نيز انسان را بر تقويت مي

هـا و   دارد تا از خواب غفلت بيدار شود و خـود را از آلـودگي   ي نفس وامي و او را به محاسبه
اي در  شود، نجات دهد، و چنان احساس و انگيزه موانعي كه موجب ناخشنودي پروردگار مي

گويد: چگونه  كشد و با خود مي دست ميآورد كه از ارتكاب گناه و معصيت  او به وجود مي
كـنم از ايـن كـارم آگـاه اسـت، لـذا از        دزدي كنم، حال آن كه خدايي كه با او خلـوت مـي  

گردم و از اين پس هرگـز دنبـال عمـل خـالف      خواهم و به سوي او بازمي خداوند پوزش مي
 ي گناهان خداحافظي خواهد كرد. و بدين صورت با همه ،روم نمي

 داري در صحت و سالمتي زنده هجد و شبتأثير نماز ت

خوابيد، شيطان باالي سر  وقتي كه مي« كند: روايت مي صاز پيامبر اكرم ابوهريره
گويد: بخواب كه شب  زند چنين مي زند و هر گرهي كه مي ايستد و برآن سه گره مي شما مي

                                                 
 ».دارد... مسلّماً نماز [انسان را] از گناهان بزرگ و از كارهاي ناپسند [از نظر شرع] باز مي«...  -)1(
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از خواهد شد و دراز است. اگر شخص بيدار شود و به ياد و ذكر خدا مشغول شود، آن گره ب
ها نيز باز خواهد شد. در نتيجه با  ي گره اگر وضو بگيرد و به نمازخواندن مشغول شود، بقيه

رساند و اگر به سخن شيطان گوش فرا دهد و بخوابد  حالتي شاد و سرحال شب را به صبح مي
. برخي از انديشمندان اسالمي اين حديث را بر )75F1(»با سستي و كسالت مواجه خواهد شد

در  اند. ولي اكثريت آن را بر قيام و نماز شب اطالق كرده اند، فضيلت نماز فرض حمل كرده

ُب  فَإِنّهُ  اللّيِْل  بِِقيَامِ  َعلَيُْ�مْ «حديث ديگر آمده است: 
ْ
اءِ  َوَمْطَرَدةٌ  َ�بْلَُ�مْ  الّصاِلِ�َ  َدأ َّ ِ  ل

ََسدِ  َعِن 
ْ
ي نيكان پيش از شما  ماز شب شيوهنماز شب را بر خود الزم گيريد، زيرا ن« )76F2(»ال

 ».زدايد تان مي است، و نيز بيماري را از جسم
تواند  داري بيشتر مي زنده ي مهم نهفته است. نخست اين كه شب در اين حديث دو نكته

ي ديگري كه در آن نهفته  حسن رابطه با خدا را بيفزايد و حيات معنوي را تقويت كند. نكته
آفريند، به طوري كه هرگاه به انجام كاري  وان نشاط و شادابي مياست، اين كه در روح و ر

اقدام كند آن را با نشاط و شادابي، خوب و محكم انجام خواهد داد. ولي كساني كه به قيام و 
شان كسل و سست هستند و  كنند، بدون شك در انجام كارهاي داري توجه نمي زنده شب

و استحكام انجام دهند. اين نكته نيز به تجربه ثابت  شان را با جديت توانند كارهاي هرگز نمي
شده است، اگر باور نداريد امتحان كنيد تا تأثير آن را عمالً و عيناً ببينيد. من خودم شخصاً آن 

داري  زنده ي من قانع نشوند، و بگويند: كسي كه شب ام، شايد كساني به تجربه را تجربه كرده
حال و در انجام كارهايش ناتوان خواهد بود.  شتر خسته و بيكند بدون ترديد در آن روز بي مي

است؛ كسي  صگويم، اين سخن از من نيست، بلكه سخن جناب رسول اكرم در پاسخ مي

َٓ ﴿ كه كه كالم وي هرگز بيهوده نبوده و نيست، چرا ُُ َبِن �ََۡهَو َِ ّّ عَۡ�ٞ  ٣َعَمُ يَد �ِۡن ُهَو �ِ

                                                 
 .313 – 312/  1ان صحاح سته به جز ترمذي روايت كرده اند، جمع الفوائد، اين حديث را صاحب -)1(
به روايت ابوامامه، حاكم نيز آن را به شر بخاري صحيح دانسته است. بيهقي و ذهبي هم آن را نقل  -)2(

 .311ي جمع الفوائد،  به نقل از حاشيه 351/  4الفيض  اند. كرده



 43 نماز شب

 

رفته است و هرگز از هواي كالم آن حضرت از وحي نشأت گ )77F1(]٤ - ٣النجم: [ ﴾٤يُوَ�ٰ 
داند كه چه  گويد. آفريدگار انسان خداوند است، و آن ذات مقدس بهتر مي نمينفس سخن 

خوابيد و در عوض  كم مي صچيزي به صالح انسان است، همچنين جناب رسول اكرم
فرمايد:  مي عليچنانكه  كرد و همواره تندرست و سر حال و نيرومند بود. بيشتر فعاليت مي

َّ إََّر الَوِطيُس أإَِذا « رسيد، ما  هرگاه آتش جنگ به اوج خود مي« )78F2(»صْىتََميْنَا بِرَُسول ا
آن هم در دشوارترين موقعيت و در قلب معركه. صحت اين كالم  ».برديم به رسول اهللا پناه مي

داشته باشيم. نزديكترين نمونه  زماني روشن خواهد شد كه مروري بر زندگي پيشوايان ديني
است. آنگونه كه شاگردان  /حسن البنادر عصر ما، بنيانگذار بزرگترين جنبش اسالمي، 

اي از جنبش  خوابيد، با اين حال شعله كنند در شبانه روز بيشتر از چهار ساعت نمي او نقل مي
 و تحرك و نشاط بود.

كنـد، چـرا كـه     ان را كفايـت مـي  همچنين پزشكان ثابت كرده اند كه خـواب انـدك انسـ   
خواب زياد، خواب بيشتري به دنبال خواهد داشت، و در انسان ايجاد كسالت و سستي خواهد 

 .كرد. و اين امر از نظر علمي و عملي ثابت و تجربه شده است
زدايـد. ايـن خـود از اسـباب      داري بيماري را از تن انسان مـي  زنده ي دوم اين كه شب نكته

شـود. نظـر    ي قلبي مي زيرا پزشكان بر اين باورند كه خواب زياد باعث سكتهپيشگيري است، 
برخي از پزشكان را در مورد اين كه انسان چند ساعت به خـواب نيـاز دارد، جويـا شـدم، در     
پاسخ گفتنـد: خـواب مـدت زمـان مشخصـي نـدارد، هرگـاه انسـان احسـاس خسـتگي كـرد،            

عت كافي باشد، مگر زماني كه خستگي ناشي چهار سا استراحت كند، چه بسا دو ساعت و يا
فرسا و يا به دليل بيماري باشد كـه در آن صـورت تـا زمـاني      از انجام كارهاي سخت و طاقت

                                                 
آن [چيزي كه با خود آورده است و با شما در ميان  8گويد  از روي هوا و هوس سخن نمي«...  -)1(

 ».شود نهاده است] جز وحي ]و پيامي] نيست كه [از سوي خدا بدو] وحي مي
 .77(اثر ترمذي) ص  ةي. ر.ك: قطوف من الشمائل المحمدةلسنشرح ا -)2(
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كه خستگي برطرف نشده و بيماري از جسم بيـرون نرفتـه، اسـتراحت و خـواب زيـاد اشـكال       
 ندارد.

 تخفيف براي سالمندان، بيماران و خستگان

كرد و  داري بسيار تأكيد مي زنده تالوت قرآن در شب و شب به صجناب رسول اكرم
توانست آن را  كرد، و اگر بنابر عذري نمي هيچگاه خودش اين عمل پسنديده را ترك نمي

(آورد، انجام دهد، بعداً قضاي آن را به جاي مي
79F

به طوري كه تا آخر عمر اين عمل پسنديده  )1

يُْت «گويد:  مي لعايشهرا ادامه داد. 
َ
َِّبّ  َرأ   -وسلم عليه اهللا ص�- ا

ُ
 ِمنْ  ءٍ َشْ  ِف  َ�ْقَرأ

  َكِبَ  إَِذا َىّت  َجالًِسا، اللّيِْل  َصَالةِ 
َ
وَرةِ  ِمنَ  َعلَيْهِ  بَِقَ  فَإَِذا َجالًِسا، قََرأ وْ  ثََالثُونَ  السا

َ
ْرَ�ُعونَ  أ

َ
 أ

ُهنّ  قَامَ  آيَةً 
َ
دم كه مقداري از نماز شب را نشسته آنحضرت را هيچ وقت ندي« )80F2(»َرَ�عَ  ُُمّ  َ�َقَرأ

خواند، و چون سي يا چهل  بخواند، مگر زماني كه به سن كهولت رسيد. آن وقت نشسته مي
 ».كرد خواند و بعد از آن ركوع مي را در حال ايستاده ميها  آن شد و ماند بلند مي آيه باقي مي

ي در پاسـخ  سؤال شـد، و  عايشهاز حضرت  صهمچنين در مورد نماز شب آن حضرت
 .)81F3(»خواند هفت ركعت، نه ركعت و يازده ركعت، جز از دو ركعت سنت صبح، مي«گفت: 

در حالي از دنيا رحمـت نمـود كـه نـه ركعـت نمـاز شـب         صآن حضرت«افزايد:  نيز مي
بنابراين، براي شخصِ خسته و پير و بيمار جايز است كه از تعداد ركعات نمازهاي ». گزارد مي

همچنين جايز است كه نماز را نشسته بگزارد، و سپس بلند شـود و قبـل    مستحب خود بكاهد؛
تواند نمازش را در  از ركوع هر مقدار از قرآن را كه برايش ميسر بود تالوت كند. هرچند مي

 حال نشسته با ركوع و سجده بدون آن كه بايستد به اتمام برساند.

                                                 
 در بحث آينده اين مطلب را بيان خواهيم كرد. -)1(
 .1148ح  40/  6ح، به روايت بخاري، الفت -)2(
 .1139ح  35/  6به روايت بخاري،  -)3(
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آن كه پير و ناتوان بوديد هنوز بر با وجود  للعالمين! رمحةو مادرم فدايت بايد اي  درپ

كرديد، اما ما با وجود آن كه هنوز در عنفوان جواني و در اوج  داري مواظبت مي زنده شب
نهايت احساس ضعف و  توانمندي هستيم، اگر براي سه ركعت بعد از عشا بلند شويم، بي

است مصداق دهيم كه نزديك  كنيم و آن قدر سنگيني و كسالت از خود نشان مي سستي مي

َسَُ�ٰ ﴿ فرمايد: ي ذيل قرار گيريم كه مي آيه َُ  ْ ْ �َِ� �َّصلَٰوةِ قَُُموا النساء: [ ﴾�ذَا قَُُمو ا

١٢٤[)82F1(. 
پناه بر خدا! آري، اين وضعيت براي انجام فرايض است كه متأسفانه در بسياري از حاالت 

وقت خودش همراه با جماعـت  در ما وجود دارد، به خصوص نماز صبح كه غالباً يا آن را در 
خوانيم، اگر هم بخوانيم، خضوع و فروتني در آن وجود ندارد. مانند خروسي كه با عجله  نمي

چيند، چون تمام شد، انگار بار بسيار بزرگ و سنگيني را از  و شتاب با نوكش از زمين دانه مي
 ايم. دوش خود برداشته

كننـد، از جملـه    رهاي گوناگون عرضه مـي داري بسيار از مردم عذ زنده براي گريز از شب
و  اند. ي از كارها و يا به سبب اشتغال به امر تدريس و غيره... خسته اين كه به سبب انجام پاره

كنند، اينان در حقيقت با خودشـان روراسـت    ليستي عريض و طويل از كارهايشان را ارائه مي
كنيـد   ي ديگر مشاهده مي ا چند لحظهزنند، چرا كه همان فرد ر نيستند، و خودشان را گول مي

كه مشغول تماشاي تلويزيون و يا سرگرم شوخي و سخنان بيهوده و غيبت و تهمت و انـواع و  
مانـد، بـدون آن كـه     اقسام منكرات ديگر... است و با اين كارهـا تـا پاسـي از شـب بيـدار مـي      

زد و هنگام خـواب  پردا تراشي مي شود به بهانه احساس خستگي كند. چون صبحت از نماز مي
رود، اگر تلويزيون فيلم خوب و ديدني  گزارد و سپس به سراغ رختخواب مي يك ركعت مي

آورد، تا فكـرش را مشـغول نكنـد و     داشته باشد در آن صورت نماز را پيش از آن به جاي مي
دهـم   بتواند فلم را خوب تماشا كند و از آن لذت ببرد. مسلمانان! شما را به خـدا سـوگند مـي   
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 هايي عمرتان باشيد و براي انجام كارهاي خير، امـروز و فـردا نكنيـد و    مواظب اوقات و لحظه
كـردن شماسـت و    را هدر ندهيد و بدانيد كه شيطان همواره در صدد گمـراه و منحـرف  ها  آن

گيرد. اين سستي و تنبلي به  هاي آن گوش فرا دهيد، شما را مسخره و استهزا مي اگر به وسوسه
الهي زايل خواهد شد، به شرطي كه به نماز روي آوريم و به پيشگاه پروردگـار  فضل و لطف 

آيات الهي را با تفكر و تدبر زمزمه كنيم، آن وقت است كه باران رحمت الهـي بـه    بايستيم و
گردد، و غـرق   شود، و در درون احساس قرب و نزديكي با خدا ايجاد مي سوي ما سرازير مي

داري براي مـا بسـيار محبـوب و لـذتبخش      زنده واهيم شد، و شبدر عالم معنوي و روحاني خ
 خواهد شد.

كـه حقـاً    صمسلمانان! بايد غبار خواب و كسالت را از وجودتان بزداييد و از رسـول اهللا 
 -ان شـاء اهللا -بهترين اسوه و الگوي مؤمنان است، پيروي كنيد و از هيچ چيـزي نهراسـيد كـه    

داري و دعا و نيـايش در شـب، از بـين خواهـد رفـت و در       هزند سستي و تنبلي با اقدام به شب
كـرديم كـه چـه چيـزي      ض تندرستي و شادابي نصيب شما خواهد شد. اي كاش فكر مـي وع

داري كنـد.   زنـده  با وجود كهولت سن و بيماري، بازهم شب صسبب شده بود كه رسول اهللا
و نزديكي با پروردگـار  بي شك در آن راز بسيار بزرگي نهفته است كه عبارت است از قرب 

آورتـرين لحظـات    گرفتن با محبوب و معبود خويش. آن لحظات خوشترين و سـعادت  و انس
چنانكـه   آن را دريافتـه بـود،   عمر بـن الخطـاب  انسان است و اين همان سرّي است كه 

 پسـنديدم؛ يكـي از   ماندن در اين دنيا را هرگز نمـي ها  آن سه چيز هستند كه بدون«فرمايد:  مي
لذا سعادتمند كسي ». هاي آن است كردن با تاريكي شكافتن دل شب و دست و پنجه نرمها  نآ

است كه از اين موهبت الهي و از اين لذت، محروم نماند و از آن غفلت نورزد، منظور از اين 
هـاي شـيطان    سخنان، ترويج سختگيري و فشار نيست، بلكه هدف اين است كه انسان وسوسه

داري بپــردازد. چنانكــه پيــامبر  توانــد بــه شــب زنــده د و هرانــدازه كــه مــيخــود دور كنــرا از 

َىُدُ�مْ  ِلَُصّل «فرمايد:  مي صاسالم
َ
هركدام از شما تا وقتـي  « )83F1(»فَلْيَْقُعدْ  َ�َتَ  فَإَِذا ََُشاَطُه، أ
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كه نشاط دارد نماز بگزارد، و چون احسـاس ضـعف و خسـتگي كـرد از نمـازگزاردن دسـت       
 ».كند بكشد و استراحت

همچنين از طريق بعضي از روايات ثابت شده است كه آن حضـرت هنگـام بيمـاري يـك     
(شب و يا دو شب قيام الليل نفرموده

84F

 . (واهللا أعلم))1

 حكم كسي كه از نمازهاي تهجد غفلت ورزيده و خوابيده است

ُ  تَُ�ونُ  يءٍ اْمرِ  ِمِن  َما«در حديث نبوي شريف چنين آمده است: 
َ

 ِلَب َ�غُ  يٍْل بِلَ  َصَالةٌ  ل
ُ  َكتََب  إِالّ  نَْومٌ  َعلَيْهِ  َّ ُ  ا

َ
ْجرَ  ل

َ
هركسي كه به نماز شب پايبند « )85F2(»َصَدقَةً  نَْوُمهُ  َوَ�نَ  َصَالتِِه، أ

ها] خواب بر او چيره شد، پاداش و اجر آن نماز براي او نوشته  باشد و [در شبي از شب
 ».رود شود خوابش صدقه به شمار مي مي

ي عظمت و اهميت نيت خالصانه است، نيز ايـن بخـش    دهنده در حقيقت نشان اين حديث

ُ  تَُ�ونُ «فرمايد:  از حديث كه مي
َ

بيانگر اين است كه اين حكم در حق كسي است  »َصَالةٌ  ل
داري هميشه مواظبت كند و اگر بنا به خستگي و يا  زنده كه در گزاردنِ نمازِ شب و انجام شب

توان شد و خواب بر او چيره شـد، ثـواب و پـاداش آن بـراي او منظـور      بيماري از انجام آن نا
 خواهد شد، نيز از سوي خداوند خواب او به عنوان صدقه ثبت خواهد شد.

فرمايد:  مي صن حضرتآالبته با وجود اين همه فضل، بازهم قضاي آن مستحب است، 

وْ  ِىْز�ِهِ  َ�نْ  نَامَ  َمنْ «
َ
هُ  ِمنْهُ  ءٍ َشْ  َ�نْ  أ

َ
َفْجرِ  َصَالةِ  َ�ْ�َ  ِ�يَما َ�َقَرأ

ْ
ْهرِ  وََصَالةِ  ال ُ  ُكتَِب  الظا

َ
 ل

ّ�َما
َ
هُ  َكَ

َ
هركسي از گزاردنِ تمامِ وظيفه يا بخشي از آن به خواب رود، « )86F3(»اللّيِْل  ِمنَ  قََرأ
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قضاي آن را بين نماز صبح و نماز ظهر به جاي آورد؛ اگر چنين كند انگار كه آن را در شب 
 ».گزارده است

ي  بر قضاي نماز شب تشويق كرده است، نيز در آن اشـاره  صدر اين حديث پيامبر اكرم
داري است. چون انسان بايد بداند كه  زنده زيبايي نهفته است كه عبارت از اراده بر قيام و شب

اگر نتوانست آن را بخواند، بايد قضاي آن را به جاي آورد، پس يقيناً از انجام آن كوتـاهي و  
اهد كرد و انجام آن براي او پسنديده و محبوب خواهد بود، همچنين با ايـن اقـدام   غفلت نخو

او هميشه در كمـين نشسـته و عليـه انسـان توطئـه       را مغلوب خواهد كرد، چرا كه شيطانخود 
كوشد تا انسان را از انجام كارهاي خوب و پسنديده منصرف كنـد؛ چـون    كند و مي چيني مي

خواب رود و خداوند هم به محـض نيـت خالصـانه و صـادقانه بـه او      داند كه اگر انسان به  مي
شود، و گذشته از آن  پاداش و ثواب عنايت كند، و خواب نيز براي او به عنوان صدقه ثبت مي

توان قضاي نماز شب را بين نماز فجر و نماز ظهر به جاي آورد و پاداش و ثـواب ديگـري    مي
دوست دارد كه انسان نمـاز را در وقـت خـودش    هم دريافت كند، در اين صورت شيطان هم 

 بگزارد، تا پاداش و ثوابش مضاعف و دوچندان نشود.
باشند، الزم است كه اگر آن  كساني كه به نماز شب عادت دارند و به انجام آن پايبند مي

را در وقت خودش انجام ندادند، قضاي آن را در روز بجاي آورند و همانگونه كه از اين 

ِ  نَِبا  َكنَ «آيد، بايد دوازده ركعت به عنوان نماز قضا بگزارند:  حديث برمي َّ  اهللا ص�- ا
َىّب  َصَالةً  َصّ�  إَِذا -وسلم عليه

َ
نْ  أ

َ
وْ  نَْومٌ  َغلَبَهُ  إَِذا َوَ�نَ  َعلَيَْها يَُداِومَ  أ

َ
 اللّيِْل  ِ�يَامِ  َ�نْ  وََجعٌ  أ

ََّهارِ  ِمنَ  َصّ�  ةَ  ثَِْْتْ  ا   َعْشَ
ْ
بر اين بود كه هرگاه نمازي  صعادت آن حضرت« )87F1(»َعةً َر�

شد و يا به  گزاردند دوست داشتند برآن مداومت كنند و چون خواب برايشان چيره مي مي
 ».گزاردند توانستند به قيام شب بپردازند، در روز دوازده ركعت مي علت بيماري مي

ه الگوي زيبا و چه پيشواي با مسلمانان! اين است برخورد سرور دو جهان با نماز شب، چ
را بخشيده است، بازهم دوست ندارد از اش  عظمتي! كسي كه خداوند گناهان گذشته و آينده
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گزار خدا  دگانِ شاكر و سپاسبهره باشد، بلكه دوست دارد كه از بن بي اين فضيلت بزرگ
را به عنوان  شما هم اي رهبران دعوت اسالمي! از اين نعمت بزرگ غفلت نورزيد و آن باشد.

قرار  صبخشي از زندگي خويش قرار دهيد تا بر شيوه و سنت پيشواي خود، پيامبر اسالم

ََُسوِل �﴿ دارد: گيريد. همانگونه كه خداوند سبحان بيان مي  ِِ ۡد َ�َن لَُ�ۡم  ََ ۡسَوة  لّ
ُ
ِ أ َّ

َسَد ٞ  ََ  َّ ََ َّ َعَذ ِِخ َۡوَم � َۡ َ َع� َّ واْ � َُ ّۡ ثِ�ٗ  ََِِمن َ�َن يَ ََ  َ َّ  .)88F1(]٢١األحزاب: [ ﴾٢� �

 داري زنده حكم شب

واجب شد، و تا يك سال  صداري در ابتداي دعوت بر پيامبر اكرم زنده و شب قيام الليل
ي  حكم وجوبي آن ادامه پيـدا كـرد. سـپس از سـوي خداونـد تخفيـف داده شـد و از درجـه        

ي اربعه اتفـاق نظـر دارنـد.     علما و ائمهي استحباب تنزل يافت. و در اين باب  وجوب به درجه
بيشـتر علمـا اتفـاق نظـر دارنـد كـه نمـاز شـب فـرض          «گويـد:   در فتح الباري مـي ابن حجر 

اين مسئله كامالً واضـح اسـت كـه نمـاز شـب در حـق       «گويد:  هم مي امام نووي. )89F2(»نيست
ت و امت ايشان مستحب است و در حـق امـت اسـالم، بـه اجمـاع ثابـ       صجناب رسول اكرم

از ايشـان  «كنـد:   چنين روشن مي لعايشه. اين مسئله را )90F3(»شود است كه نقل محسوب مي
گويـد: مـرا از قيـام     كننده مي سؤال شد، سؤال صداري آن حضرت زنده در مورد قيام و شب
(ي مزَّمل فرمود: مگر سوره لعايشهرسول اهللا خبر بده. 

91F

گفتم: چرا، فرمود:  داني؟ را نمي )4
تـا يـك سـال بـرآن      صبتداي اين سوره نماز شب را فرض كرد، و آن حضرتخداوند در ا

                                                 
ي پندار و گفتار و كردار] پيامبر خدا براي شماست. براي  سرمشق و الگوي زيبايي در [شيوه« -)1(

كساني كه [داراي سه ويژگي باشند:] اميد به خدا داشته و جوياي قيامت باشند و خداوند را بسيار 
 ».ياد كنند...

 .3/  6فتح الباري  -)2(
 .27 – 26 / 6شرح النووي علي مسلم،  -)3(
 ي قرآن و داراي بيست آيه است. (مترجم) ي مباركه هفتاد و سومين سوره -)4(



 نماز شب   50

ي آن سوره را تا دوازده مـاه در آسـمان نگـه داشـت، بعـد فـرو        خاتمه مداومت كرد. خداوند
فرسـتاد. و در آخـر ايــن سـوره از سـوي پروردگــار تخفيـف آمـده اســت. لـذا حكـم قيــام و         

 .)92F1(»اب رسيدي استحب ي وجوب به درجه داري از درجه زنده شب

 عوامل ياريگر بر قيام شب

داري هسـتند، نيـز    زنـده  تعمق و تأمل در آيات و احاديثي كه در مـورد فضـيلت شـب    )1(
داران در نظر گرفته اسـت، تـا در    زنده شناخت درجات و ثوابي كه خداوند براي شب

ــه     ــراي نفــس انســان جهــت ب ــه و شــوق ايجــاد شــود و محركــي ب قلــب انســان عالق
 لت و ثواب بيشتر باشد.آوردن فضي دست

هـاي وحشـتناك آن و تـدبر در مـورد آتـش سـوزان        ي آخرت و صحنه تفكر در باره )2(
هاي آن، بدون شك هركسي ايـن عمـل را انجـام دهـد، خـواب از       جهنم و گرفتاري

هاي روز محشـر هراسـان خواهـد     چشمانش خواهد پريد و از خوف جهنم و گفتاري
 ي خواب از چشـم عابـدان   هنم ربايندهد جگويد: بدون ترديد يا مي /طاووسشد. 
 ».است

هركسي كه ديدار و مالقات خدا را دوست داشته باشد، خداوند هم ديدار و مالقـات   )3(
او را دوست خواهد داشت و هركسي ديدار خدا را نپسندد خداونـد هـم ديـدار او را    

تـالوت  داند هرگاه در پيشگاه خداوند بايستد و مشـغول   پسندد، چرا كه مؤمن مي نمي
و گـو و   قرآن و ترتيل آيات شود، در حقيقت با خواندن هر حرفي با خـدايش گفـت  

هـاي شـب بـراي او پسـنديده و      كنـد. بنـابراين، قيـام در تـاريكي     مناجات و نيايش مي
برد و آرامش و طمأنينه  لذتبخش خواهد بود، و از اين گفت و گو و مناجات لذت مي

 هاست. بخش دل ذكر خدا آرام شود، چرا كه تنها در قلبش ايجاد مي
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الزم اسـت از ارتكــاب گنـاه در روز دوري جويــد، زيــرا نيكـي بــه سـوي نيكــي فــرا      )4(
خوانـد، و انجـام انـدي از خيـر يـا شـر، منجـر بـه          خواند و بـدي، بـدي را فـرا مـي     مي

مدت پنج ماه به سبب گناهي كه مرتكـب  «گويد:  شودا. ثوري مي ميها  آن بيشترشدن
 ».داري محروم گشتم ندهز شده بودم از شب

خوابم و  اي ابوسعيد، من با صحت و تندرستي كامل مي«گفت:  حسن بصرييك نفر به 
كنم، ولي  در ضمن دوست دارم كه شب جهت قيام بيدار شوم و وسايل وضو را هم آماده مي

 ».شوم، علت اين امر چيست؟ فرمود: گناهانت تو را بسته اند بيدار نمي
باعـث  هـا   آن روي در مصـرف  روي نكند، چرا كه زيـاده  زياده در خوردن و آشاميدن )5(

داري بـر او مشـكل خواهـد شـد. از      زنده شود و در نتيجه قيام و شب يكثرت خواب م
اين جهت است كه بعضي از بزرگان به مريدان خود چنين سفارش كرده اند كه زياد 

 ت نخوريد.نخوريد تا زياد ننوشيد و زياد نخوابيد، تا هنگام مرگ زياد حسر
 آور است. فرسا، زيرا اين عمل خوب عدم انجام كارهاي طاقت )6(
ورزي به زرق و برق دنيوي، زيرا قلبي كه به دنيـا وابسـته باشـد، هميشـه در      عدم عشق )7(

شود. چون انساني كـه   هاي آن غافل مي ي دنياست، و از بهشت و نعمت فكر و انديشه
توانـد بـه نحـو احسـن و      زد، بـازهم نمـي  به دنيا دلبسته است، هرچند به نماز شب بپردا

 انديشد كه قلبش را مشغول كرده است. مطلوب تدبر كند، بلكه تنها به چيزي مي
مواضبت بر خواب روزانه [قيلوله]، چرا كه اين خواب سنت اسـت، و انسـان را بـراي     )8(

(كند داري ياري مي زنده شب
93F

1(. 

                                                 
  الّشيَاِط� فَإِنّ  ِ�يلُوا«فرمايد:  مي رسول اهللا -)1(

َ
قيلوله كنيـد، زيـرا كـه شـيطان قيلولـه      « »تَِقيل ال

نس روايت كـرده انـد،   از طريق ا» الطلب« و ابونعيم در» الوسط«اين حديث را طبراني در ». كند نمي
آن  4431و صحيح الجامع الصغير، شـماره   1647ي الحاديث الحصيحإل، شماره  آلباني نيز در سلسله

 را حسن دانسته است. (مترجم)
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 گلچيني از حاالت و سخنان گهربار دانشمندان اسالمي

فرسـاتر از دسـت و پنجـه     تـر و طاقـت   هـيچ عملـي سـخت   «فرمايد:  مي /سن بصريح
از وي سـؤال شـد كـه حكمـت ايـن كـه       ». كردن با شب و انفاق اين سرمايه سراغ نـداريم  نرم

داران از خوش سيماترين مردم هستند چيست؟ فرمـود: حكمـت آن ايـن اسـت كـه       زنده شب
 ».گرداند آنان را با نور خويش آراسته مي اينان با خداوند خلوت كرده اند و خداوند هم

يكي از نيكان از سفري بازگشته بود، براي وي رختخواب راحتـي فـراهم شـد و بـرآن بـه      
ي شبِ خود غافل شد، لـذا از ايـن عمـل سـخت      استراحت پرداخت، در نتيجه از انجام وظيفه

 تكان خورد و سوگند ياد كرد كه ديگر هرگز روي رختخواب نخوابد.
گستراند به كنـار بسـتر    ي سياهش را مي نيز وقتي كه شب خيمه /لعزيز بن روادعبدا

گفت: به خـدا قسـم، تـو خيلـي      كشيد، چنين مي آمد، در حالي كه برآن دست مي خويش مي
 ايستاد. باشد، و تا صبح به نماز مي تر مي تو نرماز نرمي، ولي آنچه در بهشت است 

شـوم، امـا    زده مـي  رسد از درازي آن وحشـت  وقتي شب فرا مي«گويد:  هم مي /فضيل
شـوم و بـه    ي صـبح از آن سـير نمـي    شوم تا فرارسيدنِ سـپيده  چون به تالوت قرآن مشغول مي

خوانـد،   تمـام شـب را نمـاز مـي    «نقل شده است:  /وصله بن اشيماز  ».رسم ام نمي خواسته
ي  لـب و جوينـده  گفت: بار الها! هـيچكس مثـل مـن طا    رسيد، چنين مي وقتي كه سحر فرا مي

 ».بهشت نيست، پس به فضل و رحمت خود از دوزخ نجاتم ده
كنيـزي داشـت كـه آن را فروخـت. آن كنيـز نـزد اربـاب         حسن بـن صـالح  گويند  مي

جديدش رفت. وقتي كه شب به نيمه رسيد، از خـواب برخاسـت و فريـاد زد: اي اهـل خانـه!      
 فتند مگر صبح فرا رسيده است؟نماز، نماز، كساني كه در خانه بودند معترض شدند و گ

 حسـن خوانيد؟ گفتند: نـه. نـزد    كنيز گفت: مگر شما به جز نماز فرض، نماز ديگري نمي
اي كـه جـز نمـاز فـرض، نمـاز ديگـري        بازگشت و به وي چنين گفت: مرا به قـومي فروختـه  

 هم پيشنهاد او را پذيرفت.حسن گزارند، لذا مرا باز پس گير.  نمي
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چند شبي به سر بردم، اين بزرگـوار در شـب    امام شافعيدر منزل «گويد:  مي الربيع
 ».خوابيد خيلي كم مي

همـراه بـودم، در آن مـدت     /امـام ابوحنيفـه  شـش مـاه بـا    «گويد:  مي ابوالجويريه
كرد، يـك بـار از جـايي     ي انسان چنين بود كه شب را احيا مي اي راحت نخوابيد. شيوه لحظه

كنـد، گفـت:    تمام شـب را احيـا مـي    ره به او گفتند كه اين فردگذر كرد كه اهالي آنجا با اشا
آيد كه به چيزي توصيف شوم، ولي آن را عمالً انجام ندهم. لذا پس از آن هميشـه   شرمم مي

 ».كرد تمام شب را احيا مي
حضور يافت و شب را نزد آن امام به سـر   /امام احمديكي از جويندگان حديث نزد 

و آماده كرد؛ ولي وقتي صبح فرا رسيد، ديد كـه آب همـانطور سـر    برد؛ امام براي او آب وض
 كني؟! جاي خود قرار دارد، لذا خطاب به او گفت: تو طالب حديث هستي و شب را احيا نمي

ام را فراموش كردم و به خواب رفتم. در خـواب   شبي وظيفه« گويد: مي مالك بن دينار
تـواني بخـواني؟    گويـد: آيـا مـي    در دست مـي ديدم كه كنيزي فوق العاده زيبا با تكه كاغذي 

هـا و   گفتم: آري، سپس آن تكه كاغذ را به من داد؛ در آن كاغذ نوشته شـده بـود: آيـا لـذت    
هاي زيبا و خوش سيماي بهشتي غافل كرده است  آوردن همدم آرزوهاي دنيا تو را از به دست

در آن راهي نيست و  پردازي؟ جايي كه مرگ را كه در آن به زندگي جاويدان هميشگي مي
شوي؟ لذا از خوابت بيدار شو، چرا كه از  با حوريان زيبا و خوبروي بهشتي همدم و مونس مي

 ».گذشتن و انس با قرآن برايت بهتر است خواب
سرايد: همـراه   كند، چنين مي در حالي كه نفس خود را سرزنش مي ابوسهل الصعلوكي

هـيچ گنـاهي سـر    هـا   آن يانند، در صورتي كه ازخوابيم در حالي كه كبوتران گر با غفلت مي
ام، اگـر   ام؛ بـه خـدا سـوگند! دروغ گفتـه     شماري مرتكب شده نزده است، ولي من گناهان بي

 ».گرفتند عاقل بودم هيچگاه كبوتران بر گريه و ستايش پروردگار از من سبقت نمي
پاسـخ   ر شـب بـي  خيز ! بكوشيد، چه بسا فريادهايي كـه د  گويد: اي مردان شب ديگري مي

 ».ي قوي و جدي برخوردار باشد خيزد، مگر كسي كه از اراده ماند. و به قيام شب برنمي نمي





 
 
 

 سخن آخر

كند،  طي سخناني دعوتگران را به رازي بزرگ متوجه مي /حسن البناء امام شهيد
به آنان كند. خطاب  شان را به انجام وظيفه تقويت مي اين راز استمرار آنان را در دعوت و قيام

 اند، گرانبها و پرارزش لحظات شب« )94F1(»بالغفلةدقا ُ الليل يلة فال ترخصوها «گويد:  مي
 ».را به بهاي ارزانِ غفلت نفروشيدها  آن سعي كنيد

 داري عبارتند از: زنده برخي از اسرار و فوايد شب
 كسب تقرب و نزديكي به خدا، زيرا در شب روابط و تعلقات دنيوي از دل بريده )1(

بخش و سرشار از سكوت و خموشي است. هنگامي كه  شوند، چون شب آرامش مي
پردازد، با روحش به سوي  مسلماني به زمزمه و تالوت كتابِ ملكوتيِ خداوند مي

آيد و در قلبش چنان شفافيت  و معنوي به پرواز درمي يدرجات و مقامات بلند روحان
يات قرآن را برايش سهل و آسان آناي آيد كه تدبر و تفكر در مع و نورانيتي پديد مي

ۡ�َفََُُهُ  ﴿ كند: مي
َ
ٍَ أ و
ٰ قُلُ ۡم َ�َ

َ
ََاَن أ ّۡ َُ عَن �لۡ ُّ ََُدبّ �َ َٗ فَ

َ
آن وقت  )95F2(]٢٤حممد: [ ﴾٢ أ

 شود. شكند و در پيشگاه خداوند شفاف و پيراسته مي هاي قلوب مي است كه قفل
موزد، خداوند در قرآن آ داري به مسلمان صبر و شكيبايي مي زنده قيام و شب )2(

ّّ َ�َ �لَۡ�ِٰشعِ�َ ﴿ فرمايد: مي ِ َهُ لََكاَِ�ة  � ّّ � �ِ ِ َع�َّصلَٰوة ِۡ  بِٱَّص
ْ َُعِتُدوا  ﴾٤ َع�ۡس

 .)96F3(]٤٥البقرة: [

                                                 
 ئق.. به نقل از الرقا63ي پيشين، شماره  ، دورهةي الدعو مجله -)1(
كنند؟] يا اين كه بر  انديشند [ و مطالب و نكات آن را بررسي و وارسي نمي ي قرآن نمي آيا در باره«-)2(

 ..».اند. اي] آن را زده هاي [ويژه هايي قفل دل
دارد] ياري  ها به دور مي و از شكيبايي و نماز [كه دل را پاكيزه و انسان را از گناهان و پليدي« -)3(

سخت [دشوار و گران] است، مگر براي فروتنان [دوستدار طاعت و عبادت]... آن جوييد. و نماز 
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ديگر خداوند صبر را با نماز مقارن كرده است، آن هم بدين سبب كه در اين آيه و آيات 
ايي است به راستي كه دعوتگر در مسير دعوت نيازمند صبر و نماز بهترين ياور بر صبر و شكيب

هاسـت و   شكيبايي فراواني است. چرا كه راه و مسير دعوت آكنده از مشـكالت و نـاهمواري  
جـز آن كسـي كـه در     توانـد صـبر كنـد،    هـا هـيچكس نمـي    در برابر اين مشكالت و مصـيبت 

هاي شب بـه نالـه و زاري پرداختـه     ي شبانه، عبادت و دعا و نيايش كرده و در تاريكي مدرسه
است و از نظر روحي و معنوي پرورش يافته باشد، چرا كه انسان مؤمن آماده اسـت تـا در راه   

ي پوالدين و با جديت و شهامت تمام، پذيرا  ها را با عزم و اراده خدا تمام مشكالت و مصيبت
ندهـد و در راه خـدا    شود و هيچ وقت سستي و رخوت و يأس و نااميدي را به قلب خـود راه 

هاي استوار و محكم بردارد و جهت پيشبرد اهداف اسـالمي و نيـل بـه آن بـا شـجاعت و       قدم
ي آن يا نصرت و پيروزي است و يا شهادت در راه خدا كه  عزت نفس و با اين باور كه نيتجه

 ترين آرزوي مسلمان است، پيش برود. عالي
يبا، فروتن و متواضع است؛ در حالي كه دهد كه فرد نمازگزار، شك اين آيه نشان مي )3(

آورد، آما ديگران  قلب او آكنده از اميد به رحمت خداوندي است، به نماز روي مي
شود مثل  آورند كه انگار بار سنگيني بر دوش آنان نهاده مي در حالي به نماز روي مي

ين زنند؛ اين هم بدان جهت است كه چن خروس و ماكيان با عجله به زمين نوك مي
بهره بوده است. نماز در نظر اين  فردي از لذت و خشوع نهفته در نماز محروم و بي

 افراد حركات و سكنات خشكي است كه هيچگونه معنا و مفهومي ندارد.
ي ديگري كه در نماز شب نهفته است، اين كه روح تعاون و همياري و امر به  فايده )4(

كند. چون كسي كه در  يت ميمعروف و نهي از منكر را در انسان تحريك و تقو
بيداركردن همسر و نزديكان خود حساس باشد و براي كسب اين خصلت تمرين و 

                                                                                                                              
شدن] م�قات خواهند كرد. و اين  دانند خداي خويش را [پس از دوباره زنده كساني كه به يقين مي

كه ايشان به سوي او باز خواهند گشت [تا حساب و كتاب باز پس بدهند و پاداش خود را دريافت 
 ».دارند]...
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ممارست كند، بدون شك اين امر، خود به عنوان سرشت و خصلت در تمام شئون و 
آيد، از اين لحاظ است كه فايده و سودش به ديگران هم منتقل و  كارهايش درمي

شود، زيرا  نوان يك مبلغ و دعوتگر اسالم مطرح ميخود او هم در همه جا به ع
را به دعوت آنان  صخويشان و نزديكان اولين كساني بودند كه خداوند رسول اهللا

 دستور داده است.
دعوتگر  -كند، چرا كه: الف داري انسان را از ارتكاب گناه حفظ مي زنده شب )5(

پروردگار پاك و پيراسته نيازمندترين انسان به تقوا و اخالص است و بايد در نظر 

ََۡفَعلُوَن ﴿ فرمايد: باشد، خداوند مي  َّ وَُوَن َمُ  َُ ََ ْ ََِم  ََاَمُدوا ِيَن  َّ َهُ � �ط
َ
� َ َٰ٢  َ ُِ ََ

ََۡفَعلُوَن   َّ وَُواْ َمُ  َُ ََ ن 
َ
ِ أ َّ ًُُ ِبدَد � َۡ  .)97F1(]٣ - ٢الصف: [ ﴾٣َم

شد تا به دعـوتش بيشـتر روي   بايد در ديد دعوت شوندگان پاك و براي آنان الگو با -ب
 ها و نمايانگر حسن نياتش باشد. آورند و با كردار و افعال خود ترجمان گفته

كند: حق، پيروان و مردان  داري صحت و تندرستي جسم را تقويت مي زنده شب )6(

ُُم ِمِن قُوّ ﴿ فرمايد: طلبد، خداوند مي نيرومند و تنومندي مي ۡع ََ َُ ْ ََُهم ّمُ �ۡس عا ِبدط
َ
 �ٖ َعأ

َُِِّط �ۡ�َۡتِل  َِ ِ عََبُدعُّ�مۡ َعِمن  َّ ّۡهُِاوَن بِۦِ  َبُدّع �  .]٦٠األنفال: [ ﴾ٮُ
 فرمايد: هم مي صپيامبر اسالم

ِمنُ « َْ َقوِيا  الُْم
ْ
َىبا  َخْ�ٌ  ال

َ
  َوأ

َ
ِ  إِل َّ ِمِن  ِمنَ  ا َْ ِعيْ  الُْم َّ در نزد خدا، مؤمن توانمنـد  « )98F2(»ِف ال

 ».تر است داشتني بهتر و دوستاز مؤمن ضعيف و ناتوان 

                                                 
كنيد؟ * اگر سخني را  گوييد كه خود [برابر آن] عمل نمي اي مؤمنان! چرا سخني [به ديگران] مي« -)1(

 ».شود... بگوييد و خود برابر آن عمل نكنيد، موجب كينه و خشم عظيم خدا مي
. احمد (بن حنبل) نيز اين حديث را  1. نيز ابن ماجه، المقدمه. 34به روايت مسلم، كتاب القدر،  -)2(

 .370 – 366/  2روايت كرده است 
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اي برادر! بهترين زمان مناجات و راز و نياز، زمـان خلـوت   «
هاي سياهش را  تو با خداست، آن هم هنگامي كه شب پرده

شـوند و مـردم در    كشـد، سـتارگان ظـاهر مـي     بر زمـين مـي  
ــي  ــرو م ــواب ف ــوت  خ ــي خل ــد، ول ــد و   رون ــان بيدارن گزين

ــي  ــاد م ــد، در  پررودگارشــان را ي ــاتواني كنن آن لحظــات ن
خويش را ببـين، پروردگـارت را بـه بزرگـي يـاد كـن و از       

 .»ترس هيبتش گريه كن تا دلت آرام گيرد...
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