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  بسم هللا الرحمن الرحيم 

 نماز
  تهجد يا قيام الليل 

    
بعد از فرايض، واجبات و سنن، مهمترين نمازی  احاديثی نبوی به اين حقيقت ميرسيم که :وفحوای آيات قرآنی ، از

  تهجد ،نماز  دربردارد، هم فضايل و فوايد متعددی مکلف گرديده اند ، در شرعيت اسالمی به ادای آن مسلمانان که 
  است .»  قيام الليل «  
اين نماز در راستای خودسازی و قرب الهی، و در جهت اصالح و اعتالی روح و روان و تندرستی ظاهری و باطنی  

  نقشی را ايفا ميدارد .ترين و مؤثرترين  انسان سازنده
 کلمه تهجد :

اند،  دانسته» خوابيدن «ُهجود را به معنای اصل  کلمه تهجد از ريشه (  ه ج د  ) است( راغب اصفهانی )  وطبرسی (
آمده » بيدار شدن در شب «و » خفتن  شب در«به دو معنای   لغت جوهری اين کلمه از اضداد چون در   اما به گفته

  است.

 های تهجد :نام 
، قيام ) نماز شب (صالة الليل : ميتوان  ومسمی نموده اند که از آن جملههای متعددی ياد  نماز تهجد را با نامعلما ء

 غيره، نماز پاکان، نماز انبيا و )نماز سحر (، صالة السحر) نماز نفل شبانه (، صالة التطوع بالليل) بيداری شب ( الليل
 وغيره نام برد.

گويند: هجد و أهجد، يعنی  است و از هجد يهجد هجوداً مأخوذ است. می» تفعّل«تهجد در لغت، مصدر و از باب 
خوابيد. و اين کلمه در زبان عربی از اضداد است؛ يعنی دو معنای متضاد دارد، هم به معنی خوابيدن در شب است و 

   )٢/۵۵۵ری، الصحاح:هم به معنای از خواب بيدار شدن. (جوه
  تهجد در اصطالح فقهی :

، تالوت قرآن عظيم الشان ، ذکر خدواند ميباشد که غرض برپا کردن نماز شب داری  شب زندهتهجد در اصطالح فقهی  همان 
نماز » هو صالة التطوع بالليل :« تهجد فرموده اند اصطالحاً  برخی از علماء در تعريف   بعمل می ايد ،وطلب مغفرت 

  شود. نفلی که در شب خوانده می
آغاز اند: خواندن نوافل از مغرب  اند و گفته از علما ميان نماز شب (قيام الليل) و نماز تهجد فرق گذاشتههکذا تعدادی 

شود،  نماز نفلی که بعد از خواب شب ادا میمی نامند ، ولی نماز شب ويا هم قيام الليل را تا طلوع صبح صادق،  و
  مسمی داشته اند .از تهجد نمآنرا بنام 

اند. البته آموزش و روش پيامبر و عمل بيشتر علما بر همين بوده  برخی از علما هر دو را به يک معنا گرفته ولی 
  .خوانند شدند و نماز تهجد می است که بعد از خوابيدن پاسی از شب بيدار می

إنما التهجد «فرمايند:  میدر مورد نماز تهجد بن قيس و اسودبن يزيد رحمهماهللا   علقمه صحابی جليل القدر هريک 
   )١٩الليل: نماز تهجد درحقيقت آن است که بعد از خواب ادا شود.(المروزی، قيام  »بعد نومة

  يادداشت ضروری :
عنها نقل  هللا براساس روايتی که از حضرت عائشه رضی در نزد بسياری از علمای اسالمی ،حکم نماز تهجد 

وسّلم و  عليه  هللا سال پيامبر صلّی  در ابتدا نماز تهجد بر تمام امت فرض بود و حدود يک ميفرمايند همين است که : 
خ و آمد و فرضيت آن نسبعمل خواندند و بر آن پايبند بودند، سپس نرمی و آسانی  طور فرض می اصحاب، آن را به

  ).۴/٣۵٣الجوزی، زادالمسير: تبديل به نفل شد.(ابن
  » :متجهد «

از خواب بيدار ميشود  و شروع به خواندن نماز نافله ميکند ، آن  خصی گفته ميشود که در طول شب شمتجهد به 
  مينامند . » تهجد « و نمازی که وی به جا می آورد نماز » متجهد « در اصطالحی فقهی شخص را 

  رکعات نماز تهجد :تعداد 
مطابق احاديثی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ،  کمترين رکعات نماز تهجد دو رکعت بوده و حداکثری برای آن وجود 

  ندارد. هر چقدر که بيشتر خوانده شود، نماز گزار ثواب و پاداش بيشتری کمايی مينمايد . 
ما کان رسول هللا صلی هللا عليه و سلم « ه   آمده است : ولی مطابق حديثی که از حضرت بی بی عايشه روايت گرديد

متفق عليه)(پيامبر صلی هللا عليه و سلم چه در رمضان و » ( يزيد فی رمضان و ال فی غيره علی إحدی عشرة رکعة 
 .خواند) چه در غير رمضان بيش از يازده رکعت نمی
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صالة الليل مثنی مثنی فاذا خفت  «:ه و سلم فرمودندولی در روايتی ديگر وارد شده است که پيامبر صلی هللا علي
نماز شب دورکعت دورکعت ميباشد و اگر بيم از طلوع صبح داشته باشی  (روايت بخاری) (» الصبح فاوتر بواحدة 

 ) پس با يک رکعت نماز وتر آنرا خاتمه بده
رکعات زيادی خوانده شوند، و سپس گفت که : نماز شب را بصورت نمازهای دورکعتی خواند، هر چند بايدبنابراين 

در آخر با يک رکعت نماز وتر آنرا خاتمه داد، ولی بر طبق روايتی که از حضرت بی بی عايشه رضی هللا عنها ذکر 
شد، سنت پيامبر صلی هللا عليه و سلم اينست که يازده رکعت نماز شب خوانده شود، يعنی ابتدا چهار بار نماز 

 .رکعت، و سپس دو رکعت نماز شفع و يک رکعت نماز وتر ميخواند 8عا ميشود دورکعتی ميخواند که مجمو
شروع ميشود و تا قبل از طلوع فجر ( خفتن ) نماز شب از بعد از نماز عشاء طوريکه در فوق متذکر شديم ، و 

خوانده  صادق خاتمه ميابد، ولی بهتر است بعد از نماز عشاء خوابيده شود و سپس در يک سوم آخر شب نماز شب
 .شود زيرا وقت نزول الهی است و دعاء مستجاب است

  نيت نماز تهجد :
برای نيت نماز تهجد ، کافی است که درقلب نيت نماز تهجد بعمل ايد ، قابل تذکر است که اين نيت نبايد در زبان تلفظ 

لم ونه ازهيچ يکی از اصحابش  گردد، زير ذکر آن به زبان بدعت بوده ، ذکر به زبان نه از پيامبر صلی هللا عليه وس
  روايت گرديده است .

  نماز تهجد :ادای برای بهترين وقت 
نماز تهجد مطابق احاديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم  ، بعد از نماز خفتن (عشاء)  شروع ادای برای بهترين وقت 

  شده، و تا طلوع فجر صادق ادامه دارد.
إن هللا زادکم صالة ، وهی الوتر ، فصلوها بين صالة العشاء :« پيامبر صلی هللا عليه و سلم در اين مورد ميفرمايد  

خداوند نمازی را بر شما افزوده، که نماز ووتر هست، پس آنرا بين نماز عشاء و نماز صبح »(إلی صالة الفجر 
   بخوانيد )

شب) ميباشد که وقت نزول الهی است (نزولی که اليق به جالل و کمال  و بهترين وقت شب ثلث اخير (يک سوم پايان
  خداوند هست و کيفيت آنرا نميدانيم)، و دعاء در اين وقت مستجاب هست.

  الليل  ثلث  يبقی  السماء الدنيا، حتی  ليلة إلی  کل  ينزل  تعالی  هللا  إن:«در حديثی پيامبر صلی هللا عليه و سلم آمده است  
  » الفجر  يطلع  ؟ حتی سؤاله فيعطی   سائل  من  ؟ هل مستغفر فأغفر له  من  ؟ هل عليه  فأتوب  تائب  من  ر، فيقول: هلاألخي

گويد:  ماند، می می  باقی  اخير شب  سوم  يک  چون  که آيد تا آن دنيا فرود می  آسمان  سوی  به  ، در هر شب ( خداوند متعال
  هست  ای کننده ؟ آيا درخواست بيامرزم  تا بر وی  هست  خواهی ؟ آيا آمرزش بپذيرم  توبه  ویتا بر   هست کاری   آيا توبه

  ».صبح می دمد  طلوع   که  گاه شود؟ تا آن  داده  وی  خواسته  که
خوف آنرا داشته باشد که مباد در آخر شب  نتواند برخيزد و نماز وتر و گزارولی قابل تذکر است که اگر نماز 

ء ارد ، بهتر است قبل از خوابيدن نمازش را بخواند،طوريکه حکم پيامبرصلی هللا عليه وسلم در اين ارا بجتهجدش 
من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخره « گرديده است :بيانکر چنين بوضاحت مورد

  »  فليوتر آخر الليل ، فإن صالة آخر الليل مشهودة ، وذلک أفضل
آخر شب بيدار بيم دا شته باشد ،پس دراول شب نماز وترش را بجاء ارد ، و کسيکه  دريعنی:( کسيکه از بيدار شدن 

برخود اعتماد داشته باشد که ميتواند در آخير  شب بيدار شود پس آخر شب نمازش را بخواند، زيرا نماز آخر شب 
   است).مشهود است (مالئکه آنرا مشاهده ميکند) و اين بهتر 

بهترين وافضلترين طريقه همين است که : در ابتدای شب بخوابد و سپس در ثلث اخير شب برخيزد و نمازتجهد ويا 
   قيام ليل خويش را بجاء ارد .

طوريکه ميدانيد : شب از وقت اذان مغرب شروع ميشود و تا اذان فجر ادامه دارد، لذا ميتوان اين ساعات را تقسيم 
  يک سوم اخير شب را برای نماز تهجد خويش معلوم کنيد .بندی کند تا وقت 

  نمازتهجد بر پيامبر واجب است :
 4- 1بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم واجب ميباشد ،زير پروردگار با عظمت در اين مورد در (آيات   بلی نماز  تهجد 
لُ « خطاب به آنحضرت فرموده است :سوره مزمل )  ِمّ أَْو  * نِْصَفهُ أَِو انقُْص ِمْنهُ قَِليالً  * قُِم اللَّْيَل إِالَّ قَِليًال  *  يَا أَيَُّها اْلُمزَّ

را يا    ای از آن   را، نيمه   ای جامه بر خود پيچيده، شب را زنده بدار، مگر اندکی » (ِزْد َعلَْيِه َوَرتِِّل اْلقُْرآَن تَْرتِيالً 
  ا شمرده و روشن بخوان.)از نيمه کم کن يا اندکی بر نيمه بيفزای و قرآن ر   اندکی

  شيخ عبدالرحمن سعدی رحمه هللا در تفسير اين آيات می نويسد: 
در اين جا خداوند او را به عبادت هايی فرمان داد که مخصوص او هستند. سپس او را دستور داد تا در برابر اذيت   «

م نمايد و به صورت علنی آن ها را به و آزار قومش شکيبا باشد، و او را دستور داد تا فرمان الهی را آشکارا اعال
  سوی خداوند دعوت کند. 

پس پيامبر را به بهترين عبادت ها که نماز است و در بهترين وقت ها که شب است فرمان داده است و از آن جا که 
ِم اللَّْيَل قُ « خداوند نسبت به پيامبر لطف و مرحمت داشته است او را به زنده نگاه داشتن تمام شب فرمان نداده است:
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» نِْصَفهُ أَِو انقُْص ِمْنهُ قَِليالً « شب را زنده بدار جز اندکی از آن را. سپس اندازه آن را بيان کرد و فرمود:» إِالَّ قَِليالً 
يا بر نصف » أَْو ِزْد َعلَْيهِ « نيمی از شب را زنده بدار يا از نيمه ی آن اندکی بکاه. يعنی يک سوم آن را زنده بدار. 

و قرآن را چنان که بايد شمرده و شيوا بخوان، » َوَرتِِّل اْلقُْرآَن تَْرتِيالً « ا. يعنی حدود دو سوم شب را زنده بدار. بيفز
چون اگر قرآن با ترتيل خوانده شود تدبر و انديشيدن در آن حاصل خواهد شد و دل ها را تکان خواهد داد و انسان را 

  ».مل برای عبادت تحريک خواهد کردبر عبادت خدا با آيات او و آمادگی کا

  ت نماز تهجد به نفل :يبيتعديل حکم واج
عنها نقل شده است، براين  هللا روايتی که از حضرت عائشه رضیبنابر راحکم نماز تهجد تعدادی کثيری از  علماء ،

طور  وسّلم و اصحاب، آن را به عليه  هللا سال پيامبر صلّی بر تمام امت فرض بود و حدود يکدر ابتدا نماز تهجد نظرند که 
 بودند، سپس نرمی و آسانی آمد و فرضيت آن نسخ و تبديل به نفل شد.هم و بر آن پايبند  بجاء می اوردند فرض 

وسّلم هم  عليه  هللا حق رسول اکرم صلّی که آيا فرضيت نماز تهجد در اما در مورد اين) ۴/٣۵٣الجوزی، زادالمسير: (ابن
ظاهر حديث چنين فحوای فرمايد: از  هللا می نظر دارند؛ امام نووی رحمه  نسخ شد يا به قّوت خود باقی ماند، علما اختالف

 آيد که فرضيت نماز تهجد بعد از آن در حق رسول اکرم نيز به نفل تبديل شد. البته در حق امت نفل بودن آن يک برمی
   )٢٧ـ۶/٢۶مسئله اجماعی است.(نووی، شرح مسلم:

  بنآحکم شرعی همين است که :
محدثين در ميان نمازهای نافله، يکی از بهترين و با فضيلت ترين نمازها محسوب می شود. ( قيام الليل ) نماز تهجد  

کدام نماز افضل است؟ آن  از حضرت رسول اکرم صلی هللا عليه و سلم پرسيدند: بعد از نمازهای فرضمينويسند که : 
ْد ِبه «  .حضرت صلی هللا عليه وسلم  فرمودند: نماز شب   »َو ِمَن اللَّْيِل فَتََهجَّ

  آفتاب  ادامه می يابد.  طلوعآغاز  و تا   ليل اداء آن از نصف  وخت 

  نمازتهجد برسايرمسلمانان  سنت است :
ميشود که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم امر به تهجد شده سوره اسرا ) به وضاحت تام معلوم  79از فحوای ( آيه 

است که هدف ازآن بر پا کردن  نماز شب است ، بنآ مطابق حکم اين آيه کريمه گفته ميتوانيم که : نماز شب برپيامبر 
ان نماز ولی برساير مسلمان . صلی هللا عليه وسلم واجب است واين حکم از اختصاصات پيامبر اسالم  به شمار ميرود

  تهجد سنت ميباشد .
إِنَّ الُمتَِّقيَن فِی َجنَّات َو ُعيُون آِخِذيَن َما آتَاُهم َربُُّهم، إنَُّهم َکانُوا قَبَل :«پروردگار با عظمت ما در اين مورد ميفرمايد  

» ُروَن َو ِفی أمَواِلِهم َحٌق للسَّائِِل َو الَمحُرومِ ذَِلَک ُمحِسنِيَن. َکانُوا قَِليالً ِمَن اللَّيِل َماَيهَجعُوَن. َو بِاألسَحاِر ُهم َيستَغفِ 
  ).19- 15(سوره ذاريات : 

دارند چيزهايی را که  ساران خواهند بود، دريافت می پرهيزگاران (متقين) در ميان باغهای بهشت و چشمه«يعنی: 
اند.  ز زمره نيکوکاران بودهپروردگارشان به ايشان مرحمت فرموده باشد؛ چراکه آنان پيش از آن (در سرای جهان) ا

هايشان حقی و سهمی  کردند و در اموال و دارايی خفتند و در سحرگاهان درخواست آمرزش می آنان اندکی از شب می
  ».دست بود برای گدايان و بينوايان تهی

باطنها و باطنها إن فی الجنة غرفا يری ظاهرها من « همچنان  پيامبر صلی هللا عليه وسلم در اين مورد ميفرمايد :
صحيح ابن ». من ظاهرها، أعدها هللا تعالی لمن أطعم الطعام، و أالن الکالم، و أدام الصيام، و صلی بالليل و الناس نيام

در جنت اتاقهايی است که از درون، بيرون آنها و از بيرون درون آنها نمايان است، خداوند «). يعنی: 2123ماجه (
گويند، و شبانگاهان در حالی که  دهند، و به نرمی سخن می ده است که (به فقرا) طعام میآنها را برای کسی آماده کر

  ».خوانند مردم در خوابند نماز می

  فضيلت تهجد در قرآن :
وامر به اداء  آن آمده است نماز مقام ومنزلت سوره درباره  45مرتبه در  112 عظيم الشان بصورت کل در قرآن 

که اين و دعوت بندگان برای برپا داشتن آن آمده است  ( قيام الليل )  آيه آياتی درباره نماز شب 17در  واز آنجمله 
 با خالق خويش است .معبود   خلوت شبانه  فوق العاده از اهميت  نشانه ای 
ته شده بکار گرفسوره ی اسراء )  79در( آيه ی در قرآن عظيم الشان  وآنهم  صرف يکبار » تهجد « ولی لفظ 
د ِبِه نَافَِلةً َلَک َعسی اَن َيبعَثََک َربَُّک َمقَاماً َمحُموداً «« است :  (يعنی ای پيامبر خدا! پاسی از شب » َو ِمَن اللَّيِل فَتََهجَّ

 را زنده بدار! باشد که پروردگارت تو را به مقامی محمود و نيکو برساند.)
بعمل می ايد در آيات متعددی بدان  قيام ليل وشب زنده داری د رولی قرآن عظيم الشان در مورد ساير نوافل   که 

، ذاريات 9، زمر 38و  37، ص 30، طه17و 16، سجده 64، فرقان 79(اسرا اين آيات عبارتند از:  اشاره نموده که :
  .)3، فجر26و  25، دهر 6و4و3و2، مزمل48، طور 18و 17
دارى در سازگارى زبان و دل مؤثّرتر و در سخن  زنده يقين شب ؛ به»َوْطئًا َوأَْقَوُم قِيالً إِنَّ نَاِشئَةَ اللَّْيِل ِهَی أََشدُّ « - 1

 )  ۶مزمل:سوره استوارتر است.(
ًدا َوقِيَاًما« -2  گذرانند. کنان مى کنان و قيام ؛ و کسانى که شب را براى پروردگارشان سجده»َوالَِّذيَن يَِبيتُوَن ِلَرّبِِهْم ُسجَّ
 )   ۶۴: آيه فرقانسوره (
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شود. با بيم و اميد  ؛ پهلوهايشان از بسترها جدا نمى»تَتََجافَى ُجنُوبُُهْم َعِن اْلَمَضاِجعِ يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفًا َوَطَمعًا« -3
 )١۶سجده:سوره خوانند.( پروردگارشان را مى

ْن ُهَو قَاِنٌت آنَاَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَاِئًما َيْحذَرُ « -4 کسى که شرحش را گفتيم، بهتر (؛ آيا »اْآلِخَرةَ َويَْرُجو َرْحَمةَ َرّبِهِ  أَمَّ
ترسد و  که از آخرت مى کنان و ايستاده به عبادت مى پردازد، درحالى يا کسى که او در لحظه لحظة شب سجده )است

 )  ٩زمر:سوره دارد؟.( به بخشايش پروردگارش اميد مى
داند  گمان پروردگارت مى بى (؛»َک تَقُوُم أَْدنَى ِمْن ثُلُثَِی اللَّْيِل َونِْصَفهُ َوثُلُثَهُ َوَطائَِفةٌ ِمَن الَِّذيَن َمَعکَ إِنَّ َربََّک َيْعَلُم أَنَّ « -5

جمعى از آنان  )نيز( خيزى و  بر مى )براى عبادت( که تو نزديک به دو سّوم شب و يک دّوم آن و يک سّوم آن را 
 )٢٠مزمل:سوره که همراه تو هستند.(

که اندکى از شب مى خوابيدند و آنان به  )چنين بود(» َکانُوا قَِليًال ِمَن اللَّْيِل َما َيْهَجعُوَن َوبِاْألَْسَحاِر ُهْم َيْستَْغِفُرونَ « -6
 )١٨ـ ١٧ذاريات:سوره خواستند.( هنگام سحر آمرزش مى

اِدقِيَن َواْلَقانِتِيَن َواْلُمْنفِ « -7 ابِِريَن َوالصَّ همان شکيبايان و راستگويان و (؛ »ِقيَن َواْلُمْستَْغِفِريَن ِباْألَْسَحارِ الصَّ
 )١٧عمران: آلسوره خواهان در سحرگاهان.( فرمانبرداران و بخشندگان و آمرزش

) وقتی ٩٨يوسف:سوره ()گفت: براى شما از پروردگارم آمرزش خواهم خواست.( ؛ »قَاَل َسْوَف أَْستَْغِفُر لَُکمْ «  -8
دان يعقوب گفتند: پدرجان برای گناهان ما آمرزش بخواه، ما خطاکاريم. حضرت يعقوب به آنها وعدة طلب فرزن

  )آمرزش داد.
وعده برای وقت  در مورد موعد وعده طلب آمرزش مينويسند که :اينعنهما  هللا عمر رضی مسعود و ابن حضرت ابن

  )٢/۴٧٢الجوزی، زادالمسير: ترين وقت برای قبوليت دعاست.(ابن سحر بود؛ زيرا مناسب

  : احاديثی نبوی فضيلت تهجد در
احاديثی متعددی ذکر گرديده ، وپيامبر صلی هللا عليه وسلم ، در مالقات های متعددی فضيلت و فوايد نماز تهجد در

  عمل اورده است .خويش بر اهميت نماز تهجد تاکيد ب
فوايد دنيوی  موردتوصيه فرموده ، ودر  ( قيام الليل )  عليه وسلم صحابه کرام را به ادای نماز تهجدهللا پيامبر صلی 

 جلب مينمايم : ببرخی از آن تاکيداتی بعمل اورده است که ذيآل توجه شما را  ( قيام الليل )  نماز تهجد
زيرا  ،؛ نماز شب را بر خود الزم بگيريد»عليکم بقيام الليل فإنَّه دأُب الصالحين َقبلَُکم« در حديثی آمده است :ـ 1

  .) ٣۵۴٩مواظبت بر آن، شيوه و روش نيکاِن قبل از شما بوده است.(ترمذی:
  !خواننده محترم 

از  تاکيد بعمل آمده است ، بلکه نماز تهجد (قيام الليل ) را  در اين حديث نه تنها  بر خواندن نماز تهجد ( قيام الليل ) 
و به اين مطلب اشاره دارد که در اديان گذشته پايبندی به نماز تهجد  محسوب نموده های گذشته  روش نيکاِن امت

دارتر به  تر و حق الرسل است، اولی يکی از معيارهای تقوا و صالح بوده است و اين امت که خيراالمم و پيرو افضل
  خواندن نماز تهجد است.

در مورد ديگر نمازهای نفل خيلی که دارد، معنی تأکيد و الزام که جمله اغازين حديث متبرکه است ، » عليکم«کلمه 
 .کم آمده است

إِنَّ أَْفَضَل « ی است ترين نفل بعد از نمازهای فرض بهترين و با فضيلتاز تهجد طوريکه قبآل تذکر داديم  ، نمازـ 2
الِة َبْعَد الَمْفُروَضِة، الصَّالةُ ِفی َجْوِف اللَّْيلِ  « نماز آن است که در دل شب  ترين بعد از نماز فرض با فضيلت (؛»الصَّ

بجاء اورده ميشود ، بصورت قطع نمازی که در دل شب  هدف از ) ١۶٧۴الکبير: .(المعجم)شود خوانده » جوف الليل 
  ميباشد .نماز تهجد  همان 

وسلّم در مورد بهترين عمل  عليه  هللا شخصی از پيامبر اکرم صلّی در يکی از روز ها  در روايتی آمده است که -3
  فرمود:  جواب آن شخص در صلی هللا عليه وسلم حضرت  پرسيد، آن

طور  کردن طوالنی در حال قيام) و همين  بهترين عمل قيام طوالنی در حضور پروردگار در نماز است (يعنی تالوت
 )٢/٨٢١است.(مسلم: بهترين نماز بعد از فرايض، نماز تهجد

 سپری مينمايد ، به وتالوت قرآن عظم الشان ،با دعا و نيايش  ی خويش را با نماز تهجد ، ودار شب زنده مسلمانيکه 
  گيرد. درخشد و مورد الطاف و عنايات پروردگار قرار می در آن خلوت و تاريکی میمی ماند مهتابی 

ْنيَا، ِحيَن يَْبقَى ثُلُُث اللَّْيِل اآلِخُر، «آمده است:  بخاری )  ١٠٩۴(حديثی شماره  در -4 َماِء الدُّ يَْنِزُل َربَُّنا ُکلَّ لَْيَلٍة إِلَى السَّ
دنيا با پروردگار ما هر شب به آسمان  (»يَقُوُل: َمْن يَْدُعونِى فَأَْستَِجيَب َلهُ، َمْن َيْسأَلُنِى فَأُْعِطَيهُ، َمْن َيْستَْغِفُرنِى َفأَْغِفَر َلهُ 

فرمايد: کيست که مرا بخواند و  شود، وقتی که ثلث آخر شب به پايان رسد، می های خاص متوجه می عنايت و رحمت
من اجابتش کنم، کيست که از من سؤال کند و به او عطا کنم، کيست از من آمرزش بخواهد و من او را 

 )١٠٩۴ببخشم؟(بخاری:
من شفا بخواهد تا او را شفا بخشم، کيست که از من رزق بخواهد تا به کيست از «ديگری آمده است:    و در روايات

  » او روزی بدهم؟
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  خواندن نماز تهجد با جماعت :
  ! خوانندگان محترم

نماز تهجد را  بطور  برای مسلمانان اجازه داده شده که  در شرعی اسالمی  در اين هيچ جای شکی نيست که 
تهجد را بايد بصورت انفرادی نماز نافله و از جمله  )  سنتنوافل (جماعت ادا نمايند ، ولی  سنت اينست که نمازهای 

  ادا ء نمايند .
،ولی خواندان در تنهايی و در دل شب صورت می گيرد  ارامش تمام فضيلت نماز تهجد در اين است که با اخالص و

در اين ، ادرنظرداشت اينکه در شرع جواز دارد ولی پابندی دايمی در اداء نماز تهجد با جماعت آن بطور جماعت ب
  وقت شب ممکن نيست .

إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلی رکعتين جميعا کتب فی «فرموده است :   پيامبر صلی هللا عليه و سلم
نماز   رکعت  دو  هم  نماز خواندند يا با و  بيدار کرد  را   همسرش   مردی  شب  يعنی: چون» الذاکرين والذاکرات

  (رواه أبو داود، وصححه األلبانی)  می شود.   خداوند نواشته  ذکر گويان  رديف  در  اسمشان  گزاردند،
طوری فهميده ميشود که زن وشوهر ميتوانند نماز شب ( تهجد ) را بصورت جماعت بر پا حديث  از فحوای اين 

  .دارند 
و علما فرموده اند که جماعت خواندن نمازهای سنت مستحب نيست مگر نمازهايی که پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

  بصورت جماعت خوانده اند مانند نماز کسوف و استسقاء و تراويح. هرچند خواندن آنها بصورت جماعت جايز است.
  امام نووی رحمه هللا می گويد: 

نشده است بجز نماز عيدين و کسوف و خسوف و استسقاء و همينطور تراويح و وتر جماعت خواندن نوافل تشريع «
بعد از تراويح. اما جماعت در بقيه ی نوافل مانند نمازهای سنت رواتب و ضحی (چاشت) و نوافل مطلق تشريع 

   )3/548(المجموع  ( ».نشده، يعنی مستحب نيست، اما اگر بصورت جماعت خوانده شود جايز است
). در 317/ 11برخی از علما فرموده اند که جايز است نماز تراويح را نيز تهجد ناميد،(فتاوی الشيخ ابن باز) (حتی 

  حاليکه نماز تروايح بصورت جماعت خوانده می شود.
َفغََدا « و دليل ديگری بر جايز بودن نماز سنت بصورت جماعت، حديث عتبان بن مالک رضی هللا عنه است که گفت:

،فَأَِذْنُت َلهُ، َفَلْم  صلی هللا عليه وسلم َوأَبُو بَْکٍر ِحيَن اْرتََفَع النََّهاُر، َفاْستَأْذََن َرُسوُل هللا صلی هللا عليه وسلم هللا َرُسولُ 
إِلَی نَاِحَيٍة ِمَن اْلبَْيِت، فَقَاَم َرُسوُل ؟ قَاَل: فَأََشْرُت َلهُ »أَْيَن تُِحبُّ أَْن أَُصِلَّی ِمْن بَْيِتکَ «يَْجِلْس َحتَّی َدَخَل اْلبَْيَت، ثُمَّ َقاَل: 

  )425(بخاری:». فََکبََّر، َفقُْمنَا فََصفَّْفنَا، فََصلَّی َرْکعَتَْيِن، ثُمَّ َسلََّم... صلی هللا عليه وسلم هللا
به خانه  عنه رضی هللا همراه ابوبکر صديق صلی هللا عليه وسلم  هللا صبح روز بعد که آفتاب کمی باال زده بود، رسول 

در کجای خانه ات «ما آمد و اجازة ورود خواست. گفتم : بفرمائيد. وقتی وارد خانه شد، قبل از نشستن، فرمود: 
صلی هللا  هللا می گويد: به گوشه ای از خانه، اشاره کردم. رسول  رضی هللا عنه  ؟ عتبان»دوست داری نماز بخوانم

دو   صلی هللا عليه وسلم هللابه ايشان اقتدا نموده، صف بستيم. رسول  آنجا رفت و تکبير گفت. ما نيز عليه وسلم
  رکعت نماز خواند و سالم گفت.

و احاديث ديگری نيز وجود دارد که ثابت می کند پيامبر صلی هللا عليه وسلم با چند تن از اصحابش نماز سنت را 
  بصورت جماعت خوانده است:

صلی هللا عليه   بت فی بيت خالتی ميمونة فصلی رسول هللا: « از ابن عباس(رضی هللا عنه) روايت است 
شبی در خانه » «العشاء، ثم جاء فصلی أربع رکعات، ثم نام، ثم قام فجئت فقمت عن يساره فعلنی عن يمينه وسلم
از خواند؛ بعد از خواندن نماز عشاء (به خانه) آمد و چهار رکعت نم  صلی هللا عليه وسلم ام ميمونه ماندم، پيامبر خاله

خوابيد سپس نيمه شب بلند شد و به نماز ايستاد، من آمدم و سمت چپش ايستادم، پيامبر مرا در سمت راست خود  و
  )697بخاری (». قرار داد

اين حديث بيانگر اين مطلب است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم با ابن عباس رضی هللا عنه نماز (تهجد) را جماعت 
  خوانده اند.

قام رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ليصلی فجئت، فقمت عن «از جابر رضی هللا عنه روايت است : ثی ديگری در حدي
يساره فأخذ بيدی فأدرانی حتی أقامنی عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

ی هللا عليه وسلم بلند شد که نماز بخواند من هم بلند شدم و پيامبر صل» «فأخذ بأيدينا جميعاً فدفعنا حتی أقامنا خلفه
در سمت چپش ايستادم. پيامبر صلی هللا عليه وسلم دستم را گرفت و مرا چرخانيد تا اينکه در سمت راست خود قرار 

دست هر  داد. سپس جبار بن صخر آمد و در سمت چپ پيامبر صلی هللا عليه وسلم ايستاد. پيامبر صلی هللا عليه وسلم
  ) 458/1 – 269 – 660مسلم (  ».دوی ما را گرفت و عقب راند ، تا اينکه ما را پشت سر خود قرار داد

  اين حديث نيز بيانگر جواز جماعت خواندن نمازهای سنت است. 
بطور خالصه بايد عرض داشت که تعداد  کثيری از احاديثی نبوی مبين اين حکم است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

 ولی طوريکه در فوق متذکر شديم بر پا داشته است يکجا به اصحاب کرام خويش نماز ليل ويا تهجد را با جماعت 
ازهای سنت (بجز نماز تراويح و استسقاء و کسوف و نزد کثيری از علماء احسن ، افضل وحتی  مستحب آنست که نم



 ليالل اميق اي تهجد نماز

 

7 

  خسوف و عيدين) را بصورت فردی خواند.
  تعدادی از علماء ميفرمايند که :

جايز نيست که هميشه نماز سنت را بصورت جماعت خواند؛ و اگر کسانی بر خواندن هميشگی نماز ليل ويا تهجد  
افراد مرتکب بدعت شده اند ، پس بهتر آنست که از مرتکب شدن  تاکيد می ورزند ، گفته ميتوانيم که اين تعداد از

بدعت بپرهيزند ، ولی در برخی از شب ها اتفاق طوری پيش ايد که : چند نفر يکجا بودند و سپس خواستند که نماز 
  تهجد را بصورت جماعت بخوانند از فهم شرعی مشکلی در ميان نيست .

  يادداشت :
ماز تراويح که در ماه مبارک رمضان  بعد از نماز خفتن ( عشاء ) خوانده ميشود ، تعدادی از علما ميفرمايند ن

  ميتوان آنر به قيا م الليل ويا هم نماز تهجد مسمی  نمود .

   :از جمله صفات متقيان است تهجد 
ميفرمايد : قرآن عظيم الشان با زيبای خاصی ،  اينکه نماز تهجد ( قيام الليل ) از جمله صفات متقيان است در مورد 

نَ  انُوا قليالً إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِی َجنَّاٍت َوُعيُوٍن * آِخِذيَن َما آتَاُهْم َربُُّهْم إِنَُّهْم َکانُوا قَْبَل ٰذِلَک ُمْحِسنِيَن * کَ «  اللَّْيِل َما يَْهَجعُوَن   ّمِ
   ﴾15-18﴿سوره الذاريات: » * َوبِاْألَْسَحاِر ُهْم َيْستَْغِفُروَن 

  از اين  زيرا آنها پيش« گيرند است می  عطا کرده  آنان  به  را پروردگارشان  آنچه ،سارانند  در باغها و چشمه  متقيان«
   »کردند استغفار می  و در سحرگاه ،را ميخوابيدند   از شب  اندکی  بودند که  وصف  اين  به ،نيکوکار بودند 

  آمده است :ابومالک اشعری که در مورد فضيلت نماز تهجد بيان گرديده شده  روايتدر حديثی 
إن فی الجنة غرفا يری ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها، أعدها هللا تعالی لمن أطعم الطعام، و أالن الکالم، «  

  )،2123(صحيح ابن ماجة  »و أدام الصيام، و صلی بالليل و الناس نيام
در جنت  اتاقهايی است که از درون، بيرون آنها و از بيرون درون آنها نمايان است، خداوند آنها را برای «يعنی:  

گويند، و شبانگاهان در حالی که  سخن میوماليمت دهند، و به نرمی  اشخاصی تهيه ديده است که : (به فقرا) طعام می
  ».خوانند مردم در خوابند نماز می

  ميباشد : ية نشاط و پاکيزگی ـ نماز تهجد ما
خوابد، شيطان بر پشت سر او سه  مسلم آمده است که وقتی کسی از شما می امام بخاری و امام در روايت مشهور از

نويسد: شبی طوالنی در پيش داری، بخواب. حال اگر شخص بلند شود و خدا را با  زند و روی هر گرهی می گره می
شود، و وقتی نماز بخواند،  شود، چون وضو بگيرد، گره ديگری باز می گره باز می ذکر و دعا و غيره ياد کند، يک

  شود.  ها گشوده می گره ههم
  سپس در ادامه فرمود:

آن شخص بعد از ادای نماز تهجد در حال نشاط و  »فَأَْصَبَح َنِشيًطا َطّيَِب النَّْفِس َوِإالَّ أَْصَبَح َخِبيَث النَّْفِس َکْسالَنَ «
  .) ١١۴٢کند.(بخاری: صبح می کساالتکند و گرنه با نفسی پليد و در حال  نفس صبح می پاگيزگی

هرعبادت ماية نشاط روح و روان است، اما با توجه به اين روايت، نماز تهجد در طراوت و شادابی روح و روان، و 
برخوردار  خاصی ريزی  نامهانسان تهجدگذار از توانمندی و بر ،سزايی دارد گشايی و تقويت انسان تأثير به گره

  ميگردد.
  است:ذاکرين  ازجمله ـ تهجدگزار 
اگر کسی در شب از خواب بيدار شود و خانم  :«آمده است روايت گرديده حضرت ابوسعيد خدری در حديثی که از 

  .(ابوداود)» شوند. خود را نيز بيدار کند و سپس آنها دو رکعت نفل بخوانند، هر دو در ليست ذاکرين نوشته می
  خواهر وبرادر مسلمان !

مرتبة بسيار بلند و مقام وااليی است. ذاکرين روز قيامت شادمان و مقام ونزد هللا تعالی در ليست ذاکرين قرار گرفتن 
  های بهشت مخصوص آنهاست. خندان به بهشت می روند. يکی از دروازه

  است :ـ نماز تهجد وسيلة قرب الهی، کفارة گناهان و بازدارنده از هر معصيت 
عليکم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلکم و قربة الی ربکم و مکفرة : «است وسلّم فرمود عليه  هللا لّیپيامبر ص

وسلية قرب و نزديکی به  نماز شب را الزم بگيريد که شيوة نيکان قبل از شما و ( »اللسيئات و منهاة عن اإلثم
  .) ٣۵۴٩.(ترمذی:)ها و بازدارنده از گناه است پروردگار است و کفارة بدی

ترسد و در صدد رهايی از گناهان و در تالش فراهم کردن محيط پاک است و  مؤمن واقعی هميشه از ارتکاب گناه می
نماز تهجد خاصيت کفاره و د فراموش کرد که بنآ نباياگر گناهی از او سر بزند، در فکر کفاره و توبه از آن است. 

 .بازدارندگی از گناهان را دارد
  امادگی ميگيرند.ـ دعای رحمت پيامبر برای زن و شوهری که برای نماز تهجد 

خيزد و نماز  بر مردی باد که شب از خواب برمی هللارحمت  «:است وسلّم فرمود عليه هللا حضرت صّلی آن در حديثی 
پاشد  اش آب می کند تا او هم نماز بخواند و اگر سستی نشان دهد، بر چهره خواند و همسرش را نيز بيدار می تهجد می
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گزارد و شوهرش را هم  خيزد و نماز تهجد می که برای تهجد بيدار شود. رحمت خدا بر زنی باد که آخر شب برمی
» پاشد تا برای نماز تهجد بيدار شود. اش مقداری آب می کند تا نماز بخواند و اگر امتناع ورزد، بر چهره یبيدار م

  .(ابوداود) 
  :در جنت برای تهجدگزاران یخاص  ـ جای

 محدثين مينويسند پيامبر صلی هللا عليه وسلم روزی در باره زيبايی قصر های جنت ذکری بعمل اورد  در همين اثنا
صلی هللا عليه حضرت  برای چه کسانی است؟ آن اين قصر ها پرسيد:  از پيامبر صلی هللا عليه وسلم  ک اشعریابومال
؛ برای کسی که زيبايی گفتار دارد و به »لمن أطاب الکالم وأطعم الطعام وبات قائماً والناس نيام«فرمود: وسلم 

 کند. برند، با نماز سپری می سر می ر خواب بهها د که ديگر انسان دهد و شب را درحالی نيازمندان طعام می
 )  ٣۵٣٢الزوائد: (مجمع

  :ـ آخر شب و بيشترين قرب با پروردگار
تنها وقتی که پروردگار به وسلم فرموده است :  آمده است که پيامبر صلی هللا عليهدر روايتی از عمروبن عبسه  

است؛ اگر توانستی در آن ساعت از ذکر کنندگان باشی پاس آخر شب   تر از هر موقع ديگر است، آن اش نزديک بنده
  پس دريغ نکن، تا آن لحظة قرب از شما فوت نگردد.

ترين اوقات  حضرت در مورد با فضيلت هايی از همين حديث آمده است که حضرت عمروبن عبسه از آن و در روايات 
  ترين اوقات به پروردگار سؤال کرد: يا نزديک

) اين وقت همان وقت سحر و قبل ١٧٠۵٩؛ آخر شب.(مسنداحمد:»جوف الليل اآلخر«د: فرموجوابی حضرت در آن 
  های الهی است. از طلوع صبح صادق است که وقت دعا و نيايش، قبوليت دعا و نزول رحمت

  است : ـ نماز تهجد ماية شرف برای مؤمن 
در راستای خودسازی و قرب الهی، و در جهت اصالح و اعتالی روح و روان و  ازجمله نوافلی است که :تهجد نماز 

  ترين و مؤثرترين عمل است. تندرستی ظاهری و باطنی انسان سازنده
جمله اين  از  هايی به پيامبر رساند،  السالم از طرف هللا نصيحت بن سعد آمده است که جبرئيل عليه در روايت سهل 

که شرافت مؤمن در شب، بيداری او برای خداوند  ؛ بدان»أَنَّ َشَرَف الُمْؤِمِن قِيَاُمهُ بِاللَّْيلِ َواْعَلْم «الفاظ بود: 
 )  ۴۵/ ١است.(ترغيب:

يابد و  : انسان پست با عبادت شب، شرف میه است که کند که ايشان فرمود بن منبه نقل می الدنيا از وهب ابی ابن
  ين شرف و عزت، در دنيا و آخرت است. يابد، قطعاً ا انسان ذليل با آن عزت می

  تاثير نماز تهجد برصحت :
  خوانندگان محترم!

نتيجه رسيدند که :  برخاستن  ،بدينبعمل آورده آند   م  1993 هایسالتحقيقتی که در علمای ازکشور  آمريکای  در 
دست ها و پاها  شستنبستر خواب  در شب و انجام حرکات ساده در منزل و برخی تمرينات سبک ورزشی و  از

  وبرس  دندان ها  با آب وکشيدن  تنفس عميق برای  صحت وسالمتی جسم انسان بی نهايت مفيد وموثر ميباشد .
اگر نتايج  تحقيقات اين تعداد  از علماء  را  با دقت  تام مورد مطالعه قرار   دهيم با وضاحت  تام در خواهيم يافت  

  .نماز شب که نماز تهجد است ،تجلی می يابدکه  :همه اين حرکات در وضوء و 
اشاره  پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم يکهزارو چهارصد سال قبل به معجزه علمی نماز شب ويا نماز  تهجد

 نموده  وپيروان خويش را از مفهوم  عالی آن باخبر ساخته اند .
را (که کورتيزون طبيعی » کورتيزول «)ترشح هورمون  بدين باور اند که نماز تهجد ( قيام اليلعصر حاضراطبا ء 

 بدن است) تقيل می بخشد ،بخصوص که قيام اليل ( تهجد )  چند ساعت قبل از بيدار شدن برای وقت سحر (يک سوم
  آخر شب) بر پا کردد . 

ز افزايش ناگهانی اين امر از افزايش ناگهانی قند خون که برای مريضان  مبتال به اين عارضه خطرناک است و نيز ا
شود که به آن دچار  جلوگيری می کند و مانع سکته مغزی و مريضی  های مزمن قلبی درمريضان  می فشار خون

 .هستند
 بدين عقيده آند که :ءهمچنان علماء  واطبا 

در خالل خواب  نماز شب ( تهجد ) از خطر انجماد خون در رگ های شبکيه چشم که به سبب کندی جريان خون 
 مايعات يا کمبود شديد آن در بدن جلوگيری می کند. صورت می گيرد و نيز افزايش فشار خون به سبب استفاده کم از

 عالوه بر آن نماز شب  از امراض مشابه ناشی از چاقی مفرط و تنگی نفس که مانع از بازگشت خون از سر از 
  .طريق سياهرگ می شود، می کاهد

دچار هستند به خاطر حرکات  که به انواع التهاب مفاصل همچون روماتيسم و غيره نماز شب برای مريضان که  : 
  .مفيد است ومريضی  آنان را بهبود می بخشد با گرفتن وضؤ سبک و مالش 

حين  رنج می برند . زيرا جسم  انسان در» عدم تحرک طوالنی « نماز شب مدوای خوبی برای مريضان است  که از
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صورت منظم از روش های اصلی  رکت واداشته می شود و تحرک ساده و ماليم آن هم بهاقامه نماز شب، به ح
  .معالجه اين مريضی  به شمار می آيد

  اطباء می افزايند :
می رهاند. اين نوع گلسترول پس )نماز شب بدن را از شر تجمع گلسترول های سه گانه ( موسوم به چربی های بد 

انباشته می شود که در نتيجه آن خطر ابتال به مريضی های انسداد  يی شبانه،از صرف غذای پر چرب در وعده غذا
  .درصد بيشتر است 32در اين مريضان در مقايسه با ديگران  شرايين قلب

  .نماز شب از مرگ های ناگهانی به داليل مختلف بخصوص  از سکته قلبی و مغزی می کاهد
که تنفس هوای پاک خالی از  ايش ضربان قلب را کاهش می دهدنماز شب همچنين خطر مرگ ناگهانی به دليل افز

  .عوامل حساسيت زا را هم به همراه دارد آلودگی های روزمره بخصوص دود وسايط نقليه و
ذهن را فعال می سازد و بر  از آنجا که در نماز شب تالوت قرآن عظيم الشان و تدبر و تأمل در آن زياد است اين امر

   .فعاليت های مختلف می افزايد توان آن در انجام
ابتال به مريضی و ضعيف شدن  تکرار اوراد و اذکار بخصوص  اذکاری که صبح و شب بر زبان جاری می شود، از

   مريضی ها  جلوگيری می کند ذهن در دوران پيری و نااميدی و ديگر
ح مطابق مفاهيم  حديث ، نماز تهجد نمازگزار گرديده وبه اصطال باعث سالمتی و تندرستی بصورت کل ـ نماز تهجد 

   پايان    ) ۴۴٢۴کبری: سنن( »و مطردة للداء عن الجسد«امراض را از جسم می زدايد :
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   يا قيام الليل تهجد نماز

 :ش و نوشته ازگارـن، ع ـبـتـت
  »سعيد افغانی  –سعـيـدی « الحـاج اميـن الـديـن  

  ادرس ارتباطی :
 saidafghani@hotmail.com 


