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 مقدمه

 ی خدای بخشنده ی بخشایشگر را سپاس می گوییم که آدمی را توان پژوهش و مطالعه  

ا با ت گذاشت، بان و نوشتار را در وجود ما به ودیعهو نیروی چشم و ز ،کتاب هستی عطا فرمود

 ،نشانه های زیبا و هدایتگر و شگفتی ها و داده های گرانبهایش را برتابیم ،آفاق و انفس ی مطالعه

و درود بر پیامبران به ویژه پیامبر واپسینش محمد مصطفی )صلی  ،و زبان به ستایش او بگشاییم

 باد. علیه وسلم( و آل و اصحاب مطهرش اهلل

ها، حاجت ها و آرزوهای زیادی فرا راه  اهلل متعال انسان را آفریده و مشکالت، ضرورت     

عبادت  برنامه ها، اش برای برطرف ساختن نیازهایشان،وی گذاشته است، سپس با لطف و مهربانی 

ها و اوقات مخصوصی به وی آموخته است، که از جمله ی آنها نماز می باشد، و نماز را به دو 

ت دارای صفات و اوقات مختلفی نوع تقسیم کرده است، فرض و دیگری سنت، که خود این سن

می باشد، از جمله ی آنها نماز شب است، که در بین سنتها جایگاه خاصی دارد، و در آیات قرآن 

و احادیث بر آن تأکید فراوانی شده، و به نام های مختلفی بیان شده است، که از جمله: تهجد، قیام 

 می باشد.اللیل و صالة اللیل... 

زمان به جا آوردنش، نماز  شهایی مانند: حکم نماز شب،سعی شده که به پرسدر این مقاله      

و... با جستجو در آیات قرآن و رجوع به لیه و سلم(، و ثمره ی آن، پیامبر اکرم )صلی اهلل ع شب 

 و برای یکپارچگی ترجمه ی آیات، از تفسیر نور استفاده شده است.  تفاسیر پاسخ داده شود.

بهای زیادی با عنوانهای مختلف به رشته ی تحریر در آمده است، ولی در موضوع نماز کتا

مامی که در آن به ت ،اللیل پیدا نکردم قیام یک کتاب بنام صفة صالة به در موضوع نماز شب، جز

نمازهای تطوع، همراه با صفات و احکام آنها، و دعاهایی که در شب خوانده می شود، پرداخته 

ر ماز شب )تهجد( ده به طور اختصاصی فقط به نک ،له سعی بر این شدهشده است، اما در این مقا

    .خالل آیات قرآن پرداخته شود
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 تسبیح و تنزیه خدا در دل شب

  .٩٤الطور:  چجت  حت   خت  مت   ىت  يت   چ 

 دایخ تقدیس و تسبیح و سپاس و شکر ستارگان شدن ناپدید وقت در و شب، از ایپاره در و»

 .«آور بجای را

امر کرده که پروردگارت را  اهلل علیه وسلم( یصل) این آیه خداوند متعال به پیامبرش در 

 و ناپدید شدن ستارگان و در دل شب و هنگام پشت کردن تالوت قرآن و عبادت کردن یاد کن،با 

 منظور ، وعشاء و قیام شب )یا نماز تهجد( است دل شب، نماز مغرب و منظور ازبر پا دار،  نماز را

  اید:خداوند می فرماست مانند این آیه که  از پشت کردن ستارگان فجر )نماز فرض و سنت صبح(

 از پاسی در» ٩٤اإلسراء:  چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ چ  ڇ  ڇ  چ 

 که دباش. است تو برای اضافی یفریضه یک این بخوان، تهج د نماز آن در و برخیز خواب از شب

  .(991٤ / 6 ،9٩4٤، )ابن کثیر .برساند ایستوده مقام به را تو خداوند

چ  سبیح گوی،پروردگارت را پاسی از شب اول آن و آخر آن ت چجت  حت   خت  چ 

در وقت سحر، هنگامی که ستارگان پنهان می شوند؛ پس منظور از آیه این است   چمت   ىت  

عبادت و نماز خواندن امر کرده، ، و در دل شب برای که کل این اوقات پروردگارت را تسبیح بگو

ـ  9٩46 ،مراغی) .می باشد ء، و دور از ریاآور انسان مشقتبرای  در وقت شب نماز خواندن زیرا

 ،نقل شده که با توجه به روایت های زیادی و ،(9٩66٩ / 49 ،9٩99 ،شعراویو   ،4٩2 / ٤ ،9٩4٩

مت اول سه قسمت تقسیم می کردند، قسشب را به  )صلی اهلل علیه و سلم( پیامبر نتیجه می گیریم،

و قسمت دوم برای استراحت، وقسمت سوم هم برای  ،برای عبادت که نماز مغرب وعشاء است

 .صبح بوده است نماز ادت که نماز تهجد وعب
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  .46اإلنسان:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ 

 .«کن تقدیس و تسبیح را او خیلی شب در و ببر، کرنش و سجده خدا برای شبانگاهان و»

 پرداختن به نماز و عبادت خداوند و ارد که شب، هنگام رهایی از دعوتد اشاره به این آیه

ٹ  ٹ  ٹ     چتا   چٻ   ٻ   پ   پ  پ  چ  که خداوند در سوره مزمل می فرماید: است، همانطور

شامل  فرض و سنت که ،. واین آیه اختصاص به نماز شب دارد41المزمل: چ ڤ  ڤ   ڤ

  می شود.

که  ،پس معلوم می شوداست،  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  عطف بر چٻ  چ جمله و

جب    چ، مانند این آیه و غالبا تسبیح اطالق بر نماز های سنت می شود تسبیح جزء سنت است.

 دیستق و تسبیح به شوی،می بلند( خواب از سحرگاهان) که وقتی» .٩٤الطور:  چحب  خب  مب  ىب

 یعنی من اللیل. گفتند: .«بپرداز پروردگارت سپاس و شکر و

به نماز خواندن در شب امر کرده، است، بعد از اینکه   چپ  چ  صفت برای  چپ چ و 

ه آن موقعه ای است ک ،منظور از شب که طوالنی بودن شب را به تصور کشیده، و فهمیده می شود

 .که در مقابل روز قرار گرفته است ،ستآن مجموعه ای از زمان ا ، زیراشب در آن واقع می شود

 .(٩16 / 94 ، بی تا،) ابن عاشور

د مانن ،قسمتی از شب به نماز بپرداز منظور :شده گفته چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ در مورد 

 تناد کردندو اس ،منظور نماز شب است ،چٻ  پ  پ  چ ء، و در مورد نماز مغرب و عشا

ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ  ڇ  ڇ  چ  :که می فرماید به سوره اسراء و مزمل

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  چ  ، ترجمه صفحه دوم،٩٤اإلسراء:  چڈ  

 جز شب، !پیچیده خود به جامه ای» ٩ - 9المزمل:  چڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  
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 بخوان را نقرآ و بیفزا آن ینیمه بر یا بکاه، نیمه از کمی یا شب، از نیمی .بمان بیدار( آن از) اندکی

 / 9٤ ،9٩46 ،، و قرطبی9٩9 / ٤ ،9٩9٩ ،ابن جوزی ، و49٩ / 91 ،9٩4٩ـ  9٩46 ،مراغی) «.خواندنی

999). 

 حرارزش نماز شب و استغفار در س

 9٤ – 9٩الذاریات:  چڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ  چ 

                           .«کردندمی آمرزش درخواست سحرگاهان در و .خفتندمی شب از اندکی آنان»

 :دنزد علماء دو قول وجود دار چک  ک  چ در  چک  چ در مورد 

ب یعنی بیشتر ش ،دار نبودندمعنایش: آنها بخش اندکی از شب بیمای نفی است و  :ـ قول اول9

 ودند فقط اندکی از آن می خوابیدند.بیدار ب

آمده تبدیل به مصدر شده،  چک  چ مای مصدریه است، و فعلی که بعد از   چک  چ  :ـ قول دوم4

 شب کم می خوابیدند. می شود )هجوعهم( یعنی هک
ه شب زند ،رسول اهلل )صل اهلل علیه و سلم( و صحابش )رضی اهلل عنهم اجمعین( در زمان  

 خواندن نماز از آن به و قسمت دیگر ،قسمت کمی از شب می خوابیدند می کردند، و فقط داری

سانند، ح برو پیش نمی آمد که شب را به صب ،و در سحر استغفار می کردند اختصاص   می دادند،

زمانی که جهان در آرامش  ،و بهترین اوقات برای استغفار وقت سحر است و در آن نماز نخوانند.

دست  او کارش به سویگنه ی بنده ،استر پروردگار جهانیان که منتظو جز  ،کامل به سر می برد

 ندا و آنها کسانی .و از او آمرزش بخواهد، و او را عفو کند، دیگر هیچ کس بیدار نیست ،دراز کند

 وصف قینمت آنها را اهلل ان رسیدند، کهوبه درجه احس ،اجابت کردند شان راپروردگار دستورات که

 .(9٩2٩1 / 49 ،9٩99 ،و شعراوی ،419 / 9٩ بی تا، ،و طبری ،91٤1 / 6 ،9٩4٤ ،ابن کثیر)ه است. کرد



 5 

 به اشبه در و بودن، او آن از مخلصانه و داشتن، خدا به انتظار چشم از است تصویری این

 به یدارائ و ثروت که این وجود با. وگرائیدن کردن بدو رو سحرگاهان در و پرداختن، او پرستش

 فشار از را خویشتن آنان لیو است، کشیده خود سوی به را آنان و ،است خوانده ایشان گوش

 (. 99 / 6 ،99٤٩ ،)سید قطب اند. کشیده بیرون اش جاذبه دائره از و اند، داده نجات دارائی

ۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  چ  

  62 – 6٩الفرقان:  چوئ  وئ      ۇئ   ۇئ  

! پروردگارا: گویندمی پیوسته که کسانیند و، آورندمی روز به قیام و سجده با را شب که کسانیند و»

 .«گرددنمی جدا آن عذاب که چرا. دار دور به ما از را دوزخ عذاب

و به امر به معروف و  ،آنها کسانی هستند که در روز مردم از آنها صحبت خیر می شنوند

و بعد از  می کوشند، رزق و روزی حالل بدست آوردن نهی از منکر دعوت می کنند، و برای

خداوند، شب به از نعمتهای  لفمره و زیر و رو کردن رنگهای مخت خستگی ناشی از تالش روز

ر د به عبادت و نماز می پردازند، و تشکر از پروردگارشان و برای ،می گردندنه هایشان باز خا

           و از او  ،حالت خشوع و خضوع کامل و گریه کنان از پرورگار خود طلب مغفرت می کنند

و  جز به اجازه ی اهلل ،ترهایی از آن محال اسمی خواهند که آنها را از عذاب دردناک جهنم که 

و بهترین شب آنها، شبی است که در طاعت و  .نجات بدهد اعمال نیکی که در دنیا انجام داده ای،

              که  متعال، داوندپروردگارشان سپری می کنند، مانند قول خ عبادت و سجده و قیام برای

 چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  گ  گ چ  :می فرماید

 فریاد به امید و بیم با را خود پروردگار شودمی دور به بسترها از پهلوهایش» 96السجدة: 

ې  ې   ى  چ  همچنین در این آیه، و .«بخشندمی ایمداده بدیشان که چیزهائی از و خوانند،می

چ ..ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئى  ائ  
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 و طاعت به ایستاده و کنانسجده شب اوقات در که کسی یاآ در این آیه می فرماید، و» ٤الزمر: 

 گردد؟می خواستار را خود پروردگار رحمت و دارد،می دور به آخرت از و ،شودمی مشغول عبادت

، و 96/  99)طبری، بی تا،  .«! یکسانند و برابر دانند،نمی که کسانی با دانند،می که کسانی آیا: بگو

 (. 91212/  9٩، 9٩99، و شعراوی، 4٩9٩/  2، 9٩4٤ابن کثیر، 

 اهمیت خواندن قرآن در شب

 چٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

  .6 _ ٩المزمل:

 پر) سخن ما .(روشن و شمرده ضمن در و تأم ل، و دق ت با همراه) خواندنی بخوان را قرآن و»

 قرآن که) کرد خواهیم نازل تو بر را سنگینی( وظائف و تکالیف از لبریز و دردسر پر و مسؤولی ت

 .«تاس پابرجاتر و تردرست( آن) اقوال و ماندگارتر، و مؤث رتر( آن افعال) شبانه، عبادت. (است

به دنبال آن امر کردند به  شب، دراینکه امر کردند به خواندن نمازخداوند متعال بعد از 

آن، و در ضمن شمرده  و معانی دبر در آیه هاو تفکر وتخواندن قرآن در شب همراه با حضور قلب 

فکر بلکه باید در آن ت ،باشدفقط تلفظ کردن آن از حلقوم  ، و نههایش فکردن حرو روشن تلفظ 

 و هنگام ،هی ایجاد شودر قلبش ترس از عذاب البه آیات عذاب د ،و هنگام رسیدن ،و تدبر شود

ها و مثالهای  قصه به و زمانی که ،باشد به رحمت پروردگارش آیات رحمت امیدوار رسیدن به

ه و این امر ب بگیرد و با شناخت پروردگارش قلبش را منور سازد، از آن عبرت ،قرآنی می رسد

تواند تدبر و بهتر می  ،زندگی بدور استنسان در شب از همه دغدغه های ا خاطر این است که

 ،جیقنو و ،96 / 9٤ ،9٩46، و قرطبی ،41٤ / 92 ،9٩46 ،وهبة الزحیلی - ،9969 / 6 ،9٩4٤ ،ابن کثیر) کند.

  .(٩٩2 / 9 ،9٩42 ،و صابونی ،441 / ٩ ،9٩4٤
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ز شب و بین نماکه ارتباط  ،در این آیه معنای ظریفی است ،چٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  چ 

 مکلف کرده که اهلل علیه و سلم( یصلخداوند متعال به پیامبرش ) تالوت قرآن در شب دارد، و

ا به شریعت و تکالیف سختی وجود دارد، و آنها ر که در آن ،مردم را به دین جدیدی دعوت کند

با  ه، کدارد تالش زیادیالیف نیاز به شکی در آن نیست که این نوع تک احکام آن مکلف سازد.

و  ،نفس خود تزکیه کند ،در آیات قرآن و تفکر انجام دادن عبادت و شب زنده داری و جستجو

رای امر بو این  ،و شیطان بپردازدبه مبارزه با هوای نفسانی مگر اینکه  ،این امر مهیاء نمی شود

 بنده گان سخت است. 

عمل کردن به  گفتند:ن بصری و قتاده حس -9چند نظر وجود دارد:  و در مورد )ثقیال(

 ئض و احکام قرآن سنگین است.افر

وایت ر )رضی اهلل عنها( عایشه که همان طور ،است بوده هنگام نزولش سنگینو بعضی گفتند:  -4

 در سرمای زمستان غرق د،ر )صلی اهلل علیه و سلم( نازل می شبر پیامب ی که قرآنزمان می کند،

 عرق می شدند.

     سنگینی              گفتند: همان طور که در دنیا سنگین است، روز قیامت در میزان اعمال هم -9

  (.9٩ / 9٤ ،9٩46 ،و قرطبی ،9٩٤ / 91 ،9٩4٩ـ  9٩46 ،و مراغی ،9969 / 6 ،9٩4٤ ،ابن کثیر)می کند. 

 که خداوند متعال امر کرده آن ،پس می توان نتیجه گرفت که بخاطر سنگینی قرآن است

ش می رسد، و به خاطر آرامی به آرام در آن انسان است، و در شب خوانده شود، زیرا شب آرام را

 از سنگینی قرآن می کاهد. است که آن

نماز خواندن در شب هماهنگی بین قلب و زبان . چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ چ 

از  ،که به شخص انرژی می دهد ،اغت و آرامش استانسان ایجاد می کند، زیرا شب اوقات فر

و به طاعت و عبادت پروردگارش  آن هم بعد از رنج و زحمت روزانه، ،رختخواب خود بلند شود
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قلبش را با یاد پروردگارش منور می سازد، و تالوت  ،بپردازد، و همانطور که با زبانش ذکر می کند

      نترساو فهم احکام آن برایش آ ،تدبر کند قرآن در شب باعث می شود که انسان بیشتر در آن

 ،می رسدرامش و نفس انسان به آ ،شودچون در شب صدا و حرکت های اضافه قطع می  ،شود می

 )ابن .رار و مقاصد قرآن تدبر و تأمل بیشتری کندکه در اس ،و این آرامش به انسان کمک می کند

 .(٩٩6 / 9 ،9٩42 ،، و صابونی9٩1 / ٤ ،9٩9٩ ،، و ابن جوزی9969 / 6 ،9٩4٤ ،کثیر

 برای پیامبر )صلی اهلل علیه وسلم( نماز شب و پاداش آن 

 افزودن بر واجبات دیگر پیامبر )صلی اهلل علیه وسلم(الف: وجوب نماز شب بر 

                                                                                                                                                                 .٩ – 9المزمل:  چٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  چ 

 به تا) بکاه نیمه از کمی یا شب، از نیمی .بمان بیدار اندکی جز شب، !پیچیده خود به جامه ای»

 .«(رسدمی شب سوم دو به تا) بیفزا آن ینیمه بر یا. (رسدمی شب سوم یک

خدای عزوجل خطاب به رسولش )صلی اهلل علیه و سلم( می فرماید: آن جامعه ای که به 

و از رختخواب گرم و نرم و آرام بلند شو، و با نشاط برای نماز  د دور کناز خو ،خود پیچیده ای

پروردگار جهان و  کردن و عبادت یز، تا در این وقت شب با ذکرو عبادت پروردگارت بپاخ

 و آن وظیفه ی ،زرگ و سخت آماده شویدخود را روحیه و قوت ببخشید، و برای امر ب ،جهانیان

ن و بندگان اهلل را به آ ،رت، تو را برای آن مبعوث کردهمهم تبلیغ دین جدیدی است که پروردگا

 بشارت ده، که این رحمتی برای عالمیان است.

 واجب که نماز شب برای رسول اهلل )صلی اهلل علیه و سلم( ،و در این امر نشان می دهد

 روایتؤمنین عایشه )رضی اهلل عنها( مبوده، همان طور که از ابن عباس )رضی اهلل عنهما( و ام ال

امر یک  این و ،را اول این سوره فرض کرده استخداوند متعال شب زنده داری  :که فرمودند ،شده

ٻ  ٻ   چ ،نازل فرمودسال به طول انجامید، و بعد از یک سال تخفیف آن را در آخر همین سوره 
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بعضی از ، اما و بعد از این که واجب بود سنت گردید .41المزمل:  چٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ 

 .نماز شب به وسیله نماز پنجگانه منسوخ گردیده است ،علماء می گویند

ین است، زیرا اگر این نماز برای آنها فرض بود مؤمن پروردگار برایاین رحمتی از جانب 

که نمی توانند شب به نماز  ،چون بعضی از آنها دارای عذرهایی هستند دچار مشقت می شدند،

 نسبت به بندگانش آگاه تر از هر کس است.بایستند، و اهلل عزوجل 

ای بر ،مقدار وقتی که باید صرف عبادت کنند همین سوره، سوم و چهارم سپس در آیه ی

شتر از و یا بی ،یا کمتر از آن که یک سوم شب باشد ،نیمی از شب :می فرمایدآنها بیان می کند، و 

ر کدام از این سه وقت ه ،آنها نیستو حرجی به به عبادت برخیزند،  ،نیم که دو سوم شب باشد

، و 9969 / 6 ،9٩4٤ ،ابن کثیر) عبادت پروردگارشان شب زنده داری کنند. و برای ذکر و انتخاب،

 .  (99 /  9٤، 9٩46 ،، و قرطبی٩٩2 / 9 ،9٩42 ،صابونی

   ٩٤اإلسراء:  چ چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍچ  

 زوناف و)  اضافی یفریضه یک این ،بخوان تهج د نماز آن در و برخیز خواب از شب از پاسی در»

  .«است تو برای(  پنجگانه نمازهای بر

قبل اوقات نماز پنجگانه را ذکر کردند، در این آیه به  یداوند متعال بعد از اینکه در آیه خ

زها همانند آن نما ،با تالوت قرآن همراه که نماز شب، ،امر کردند ه و سلم(صلی اهلل علی) ش پیامبر

پیامبر خدا  و طاقت روحی وجود دارد، و وظیفه ی در نماز شب قوت ایمانی زیرا  ،بجای آورد

ضمیر  و خود را بیشتر به حق متصل کند.که  ،است نیازمند ی کارسنگیناست، و این  بوده سنگین

 چراکه قرآن روح و رکن اصلی نماز است. می گردد،  در )به( به قرآن بر

ی صلرسول اهلل ) این امر داللت بر وجوب نماز شب برو   چڇ  ڍ  چ  ،اهلل فرموده استو 

ده که نماز شب بر پیامبر فرض ، زیرا در روایتی آمدارد به تنهایی و بدون امت اهلل علیه وسلم(
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باال  رایبو  ،. اما بعضی ها می گویند: نماز شب برای پیامبر هم سنت بودهامتش سنتبر  و بوده،

و برای مسلمانان نماز شب و نمازهای دیگر برای کفاره ی گناهان آنهاست،  ،جات اوسترفتن در

 ،ابن کثیر) است. عد او را بخشیدهب خداوند گناهان قبل و زیرا ،فاره ی گناه نداردکبه و پیامبر نیازی 

 / 91 ،9٩46 ،، و قرطبی9٩4 / ٩ ،9٩4٤ ،قنوجی، و ٤٩14 / 9٩ ،9٩99 ،، و شعراوی411٤ / ٩ ،9٩4٤

9٤9.)    

  اهلل علیه و سلم( یصلاهلل ) ب: پاداش نماز شب برای رسول

   ٩٤اإلسراء:  چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ چ 

 خرتآ و دنیا در ایبرجسته مکان و) ایستوده مقام به را تو خداوند( عمل این پرتو در) که باشد»

                                                      .«(دارد ارمغان تو به را کبری شفاعت مقام و) برساند( باشد همگان ستایش موجب که

ده، ه و سلم( امر کرم، خداوند در اول این آیه به پیامبرش )صلی اهلل علیهمانطور که گفتی  

ین با ااشد که بزنده داری کند، و در آن به عبادت و راز و نیاز با پروردگارش بپردازد،  که شب

ا تو ر و شب زنده داری همراه با تالوت قرآن، و این پیوند همیشگی با یزدان، پروردگارت ،نماز

مقام  که به این راهی است که ستایش همگان را بر انگیزد، ،اندبه منزلت واال و مقام باالئی برس

بر وقتی که به پیغم. ، که امتت را شفاعت کنیمحمود منتهی می گردد، و به تو اجازه داده می شود

را  داشته باشد، و قرآن تهجد شبانهبخواند، و  اده می شود که نمازدستور د)صلی اهلل علیه وسلم( 

ن سخن گفت به او اجازه ی روز که در آن ،مود برساندتالوت کند، تا پروردگارش او را به مقام مح

اندازه  د چهصورت دیگران بای و او کسی است که یزدان او را برگزیده است، پس به اینداده شود، 

ب از لب ل که اهلل به ایشان اجازه ی ،ئی برسندتا به مقام و منزلت باال ،باشند نیازمند این وسیله ها

 (.9٤9 / ٩ ،99٤٩ ،سید قطب)راه است.  بدهد؟ راه این است و این هم توشه یگشودن را 
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 ،شفاعت در روز قیامت است د:نه اگفت اول قول مقام محمود دو نظر وجود دارد: در مورد  

 او ستننش :و قول دوم می گویند و این بر صواب نزدیکتر است. که این قول اکثر مفسرین است،

 .(9٩2 / ٤ بی تا، ،، و طبری26 / 2 ،9٩9٩ ،ابن جوزی)ه اهلل عزوجل است. بر عرش همرا

ام محمود که مقبه این نتیجه می رسیم با جستجو در تفاسیر مختلف و آراء اکثر مفسرین 

که خداوند به پیامبرش محمد )صلی اهلل علیه و سلم( اجازه می دهد که  ،همان مقام شفاعت است

: بعد از هر اذان همانطور که در احادیث آمده که پیامبر به مسلمانان فرمود ،امتش را شفاعت کند

روز قیامت است،  مقام محمود که شفاعت در مرا به من دعا کنید که خداوند که می شنوید برای

   .برساند

 ف شب زنده داری به هر مقدار ممکنتخفی 

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ    چ

ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  ک  ک  ک   ک  گ 

 چڻ  ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ

  41المزمل: 

 نصف، ای شب، سوم دو به نزدیک هستند، تو با که کسانی از گروهی و تو که داندمی پروردگارت »

 وقاتا که است خدا. ایستیدمی نماز به( و پردازیدمی عبادت به و خوابیدنمی) را آن سوم یک یا و

 را روز و شب ساعات) توانیدنمی شما که داندمی او. کندمی تعیین دقیقا  و داندمی را روز و شب

. بخشید شما بر( و شد قائل تخفیف شما برای) لذا باشید، داشته را آن حساب( و کنید تعیین دقیقا 

 ماش از کسانی که داندمی خدا. است میس ر برایتان که بخوانید( نماز در) را قرآن از مقدار آن پس

 زمین در خدا نعمت آوردن دست به و روزی جستجوی برای دیگر گروهی و شوند،می بیمار
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 و است ممکن برایتان که مقدار آن لذا. جنگندمی خدا راه در دیگر یدسته و کنند،می مسافرت

 الحسنهقرض و کنید، در به مال زکات و بگزارید، نماز. بخوانید قرآن( شبانه نماز در) دارید توانائی

 و تربه خداوند نزد را آن فرستید،می پیشاپیش خود برای که را خیری و خوبی هر. دهید خدا به

 .«است مهربان و آمرزگار خدا که چرا بخواهید، آمرزش خدا از. یافت خواهید بیشتری پاداش با

ن و مسلمانا )صل اهلل علیه و سلم(خداوند متعال در اول این سوره نماز شب را بر پیامبر   

 و آنها با شوق بر این کار مداومت می کردند،، و این امر یک سال به طول انجامید ،فرض کردند

ه م کردزیاد وربخاطر ایستادن  )رضی اهلل عنهم اجمعین( تا انیکه پاهای مبارک رسول اهلل و صحابه

ه و ب ،سنت می گرداند و نماز شب را ،بود، و بعد از دوازده ماه با این آیه به آنها تخفیف می دهد

به عبادت پروردگارشان بپردازند، زیرا خداوند  ،آنها اختیار می دهد هر مقدار از شب که توان دارند

 ،عذرهایی هستند نها دارایو می داند که آ ،نسبت به حال بندگانش از همه مخلوقات آگاه تر است

لب ط این عذرها عبارت است از مریضی، شتر شب به نماز و عبادت بپردازند، ونمی توانند بی که

و یا جنگ و جهاد در راه اهلل  ،تجارت که نیاز به مسافرت در زمین دارند رزق و روزی حالل و

که همه ی اینها سببی برای تخفیف نماز شب از فرض به سنت است، زیرا هر سه ی  ،می باشد

 / 96 بی تا، ،طبری) که انسان را به ترک نماز وادار می کند. ،اینها دارای سختی و مشقتی هستند

  .(9٤9 / 91 ،9٩4٩ ،، و مراغی996٤ / 6 ،9٩4٤ ،، و ابن کثیر9٩٩

          دش دیده است، و خداوند مؤمنان را نسبت به خوخداوند متعال خلوص پیغمبر و خلوص »

و شب زنده داری بد بخت کند، بلکه می خواسته او را نمی خواسته که پیغمبر خود را با این قرآن 

دگی باقیمانده اش با آن و مهمی آماده کند، کار بزرگ و مهمی که در طول زن برای کار بزرگ

مؤمنان اندکی که در شب زنده داری و پرستش و  موعه یاو و هم مجمی گردد، و هم رویارویی 

  (.619 / 6 ،99٤٩ ،سید قطب) .«نیایش شبانه با او بوده اند، با آن رویاروی می شوند
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 شب زنده داری برخی از اهل کتاب

 آل عمران: چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    چ  

 و ندپابرجای( برحق و اندخاسته دادگری به) کتاب اهل از گروهی نیستند، یکسان همه آنان» 999

   «.خوانندمی را خدا آیات - اندایستاده نماز به که حالی در - شب از بخشهائی در

کتاب سخن به میان می آورد، از منحرفین اهل  ،خداوند متعال پس از آنکه در آیه ی قبل»

هی گرو :و فرمود ،بر راه راست استوار مانده اند بیان کردآیه حالت آن دسته از آنان را که در این 

، و در (46٩ / 9 ،99٤٩ ،عبدالرحمن بن ناصر سعدی« )دین پابرجا هستند از آنان بر اصول و فروع

با خشوع و خضوع کامل قرآن را تالوت می کنند، و در آن تفکر و  ،شب همراه با نماز خواندن

        ،طبری)امر اهلل ثابت قدم هستند.  می گیرند، و در اجرای رزو از آن پند و اند ،دتدبر می ورزن

    (. 41 / 4 ،9٩4٩ ،و مراغی ،996 / 9 ،9٩9٩ ،، و ابن جوزی2٩ / 9 بی تا،

 چ :بلکه فرموده ،)منهم أمة  قائمة  من اهل الکتاب( :بگوید و در اینجا عدول کرده از اینکه  

تعریف و تمجید از همه ی انسان های صالح از یهود تا اینکه شامل  چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

و مختص یهود نباشد، زیرا صالحان یهود قبل از بعثت عیسی به دینشان پایبند  ،و نصاری شود

حان لکردند، و همچنین صاعیت و از او تب ،به عیسی ایمان آوردندبودند، و از آنها کسانی بودند که 

و بعد از  ،)صلی اهلل علیه و سلم( بر شریعت عیسی پایبند بودند نصاری قبل از بعثت رسول اهلل

 (.2٩ / 4 بی تا، ،ابن عاشور)او ایمان آوردند،  بعثت رسول اهلل به

در مورد امت محمد )صلی  آیه ـ این9و در مورد سبب نزول این آیه دو قول وجود دارد، 

محمد یکسان نیستند، به دلیل حدیث  اهل کتاب و امت :اهلل علیه و سلم( نازل شده، که می فرماید

تأخیر  السالم( برای نماز عشاء الصالة و ابن مسعود )رضی اهلل عنه( که می گوید: شبی پیامبر )علیه
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، پس فرمودند: اهل هیچ مسلمانان منتظر نماز هستند زمانی که به مسجد آمدند، دیدند و ،کردند

 ازند.ادیانی در این ساعت به ذکر اهلل و نماز نمی پرد

که به رسول اهلل )صلی اهلل علیه و  است، ـ و بعضی ها گفتند: این در مورد کسانی از اهل کتاب4

ابن ) ثعلبة بن سعیة و غیر از آنها است، آوردند، مانند عبداهلل بن سالم، اسد بن عبید، سلم( ایمان

  اهلل اعلم.، و به نظر می آید، این قول دوم راجع تر باشد که (.69٤ / 4 ،9٩4٤ کثیر،

 پاداش نماز ش

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ    

 9٩ – 96السجدة:  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ  ھ            ھ  ھ  

 شانپروردگار عبادت به و گفته ترک را شیرین خواب و) شودمی دور به بسترها از پهلوهایش» 

 ایمادهد بدیشان که چیزهائی از و خوانند،می فریاد به امید و بیم با را خود پروردگار( و پردازندمی

 چیزهای چه دهند،می انجام( مؤمنان) که کارهائی برابر در داند،نمی کس هیچ .بخشندمی

 .«است شده پنهان ایشان برای بخشی مسر ت و آفرینشادی

و از خواب شیرین  ،کنندخداوند متعال مؤمنانی را که شب رختخواب خود را ترک می   

 نها به عبادتدور از چشم آبه که همه انسانها خواب هستند،  ،به خاطر اهلل در دل شب ومی گذرند، 

می پردازند مدح و ستایش کرده است. آنها کسانی هستند که پروردگارشان را در حالت  و نماز

د، و مورد عذاب قرار گیرن ،نشودترس از این که مبادا عملشان پذیرفته صدا می زنند، ترس و امید 

و مورد قبول واقع شدن اعمالشان از جانب اهلل  ،امید به رحمت و مغفرت اهلل از طرف دیگر، و

ر اگ می گردد و از اهلل غافل می شود، ومغرور  ،دارند، زیرا اگر انسان هیچ ترسی نداشته باشد

ه داشت ها الزم است که انسانست و ضعیف می شود، پس هر دوی اینس ،امیدی هم نداشته باشد

و  ،آن چه اهلل روزیشان کرده انفاق می کنند هر باشد. و صفت دیگری که آنها دارند، این است که
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در آن شریک می کنند، و محروم نمی سازند، این کارهای آنها پیش خداوند محفوظ  را بنده گان اهلل

د، همانطور که از رسول اهلل )صلی اهلل می شوترین اجر و پاداش به آنها داده و در آخرت به ،است

آخرت به می فرمایند: پاداشی که در روز که فرمودند: خداوند متعال  ،شدهعلیه و سلم( روایت 

بنده گان صالحم فراهم کرده ام، هیچ چشمی آن را ندیده، وهیچ گوشی نشنیده، و به قلب هیچ 

و اهلل پاداش آنها را . فرمودند سجده را قرائت (9٩و  96) بشری خطور نکرده است، سپس آیه ی

ت: هر می شه گف این و از این پنهان کردن، تعبیرات مختلفی می شه کرد، یکی ،است پنهان کرده

دارد،  جذابیت خاصیو  یدن و رسیدن به آن بیشتر می شود،شوق د ،برای انسان پنهان باشدچیزی 

مؤمنان عمل خود را از انسان ها پنهان می  ر کههمانطو: کردو تعبیر دیگری که از این می شه 

 زیاد یکه، چون در آخرت نعمت هاخداوند هم پاداش آنها را پنهان کرده است، و یا این ،کنند

دنش برای انسانها سخت است. و در دنیا درک کر ،را نام برد هانمی شود آن ومختلفی وجود دارد،

 ،، و مکارم شیرازی469 / ٩ ،9٩4٩ ،، و مراغی9٤1 / 6 ،9٩9٩ ،، و ابن جوزی996 / 94 بی تا، ،طبری)

  (.٤٩ / 9 ،99٤٩ ،عبدالرحمن بن ناصر السعدی ، و96٩ / 9٩ ،99٤9
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 نتیجه گیری

د ، که نماز شب سنت مؤکطبق آیاتی که در قرآن کریم ذکر شده، به این نتیجه می رسیم

اهمیت بیشتری دارد، زیرا نوافل دیگری نداریم که مثل نماز شب  دیگر سنت ها است، و در برابر

ود رسول بلکه خ ،یک سال فرض شده باشد، البته این تنها دلیل بر اهمیت نماز شب نیستبه مدت 

ائل نسبت به دیگر نوافل بیشتر تأکید و ترغیب کردند، و فض ،اهلل )صلی اهلل علیه و سلم( در مورد آن

 اند. ویژه ای بیان فرموده

با توجه به آیات، این نماز در شب خوانده می شود، ولی زمان دقیق آن در آیات مشخص  

نشده، بلکه به صورت مجمل به یک سوم، یا نیم و یا دو سوم از شب اشاره شده است. و همچنین 

پاداش عظیمی در نظر تعداد رکعات آن هم بیان نشده است. و در آیات قرآن کریم برای نماز شب 

ل آمادگی در یافت قو ای پیامبر )صلی اهلل علیه و سلم(از جمله ی آنها بر که گرفته شده است،

        ثقیل )قرآن( و مقام محمود درآخرت، و برای مسلمانان کفاره ی گناهان آنها و قوت روحی 

 .و اهلل تعالی اعلممی باشد. 
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