
  خداوند متعالراه قُرب به 

 

 1است. کردهیاست مگر آن که بر نماز شب مداومت م امدهین یامبریپ چی: هفرمودندالسالم  هی( حضرت باقر عل1

 یژگیشما و روش و و امبریسنّت پ رایبه خواندن نماز شب، زباد شما  بر :فرمودندالسالم  هی( حضرت صادق عل2

 2قبل از شما بوده است. نِیصالح

صل3ّ سول خدا  سالم  هیعل نیرالمؤمنیو آله به ام هیاهلل عل ی( ر شیعل ی: افرمودندال شب  ی! بخ شب را نماز  از 

شد( گوسفند باشد دنیدوشی بخوان، هرچند به اندازه  . در سحرگاهان دعا کن که در آن )یعنی زمان کوتاهی با

 3.شودیرد نم ییوقت، دعا

 4.خواندیکه نماز شب نم یکس ستیما ن انیعی: از شفرمودندالسالم  هیعل ( حضرت صادق4

صل5ّ سول خدا  ستر لذت ی: وقتفرمودندو آله  هیاهلل عل ی( ر شمانش  یدر حال -زدیبخش خود برخبنده از ب که چ

: دیفرمایو م کندیش خوشنود کند، خداوند به فرشتگان مباهات مبَتا پروردگارش را با نماز شَ -خواب آلوده است

ش شیکه از خواب گوارا دینیبیمرا نمی بنده  ایآ ست ک ست که بر او واجب نکرده یازو به نم دهید شغول ا ام؟ م

  5.دمیکه من او را آمرز دیشاهد باش

                                                            
 یالقم ریبه نقل از تفس136، ص87بحاراألنوار، ج -1
 به نقل از ثواب االعمال 149، ص87بحاراألنوار، ج -2
 به نقل از مکارم االخالق 167، ص87بحاراألنوار، ج -3
ارزش  ار  که از  الماهل بیت علیهم السةةقدر نماز شةةد  ر ن    نآیعنی  - نیبه نقل از روضةةلالواع  162، ص 87بحاراألنوار، ج -4

 ا توجه به نماز شد معرفی می کنند.شاخصه های مهم شیعیان خو  ر
 یبه نقل از عدّة الداع 156، ص87بحاراألنوار، ج -5



و روش  یژگیدر شب که و امیشما باد به ق : برفرمودندکه  کندیو آله نقل م هیاهلل عل ی( بالل از رسول خدا صل6ّ

ست. ق نیصالح شما بوده ا سبب قرب به خدا م امیقبل از  شاندن  دارد،یشود، از گناه باز م یشبانه،  سبب پو

 6.بردیرا از بدن م یماریو ب شودیم ئاتیّس

که گرسنه  یدر حال خواندینماز شب م پنداردیکه م یکس دیگوی: دروغ مفرمودندالسالم  هی( حضرت صادق عل7

 7.کندیم نیتضم)برای خواننده ی نماز شب( در روز را  یِنماز شب، روز رایاست، ز ریو فق

ضا عل8 ضرت ر سالم  هی( ح شفرمودندال شته با شب مداومت دا ستحُ رایز د،ی: بر خواندن نماز  و  8رمت پروردگار ا

 9.نماید یم نیروز را تضم یِو روز شودیشدن چهره م کوین و یشدن روز یسبب جار

 10.بردیماز بین : نماز شب، گناهان روز را فرمودندالسالم  هی( حضرت صادق عل9

 نتیز خواند،یبنده در آخر شررب میک که  ی: آن هشررت رکعت نمازفرمودندالسررالم  هی( حضرررت صررادق عل10

 11آخرت است.

 نی. همچنکندیبو مو فرد را خوش کوی: نماز شررب، چهره و اخالق را نفرمودندالسررالم  هی( حضرررت صررادق عل11

 13.بخشدیجال م ده،یو به د بردیرا م هاینماز شب، ناراحت 12.کندیرا ادا م نیرا روان و دَ یروز

                                                            
 123، ص87بحار األنوار، ج -6
  به نقل از محاسن 154، ص87بحار األنوار، ج -7

 می باشد. ی همه ی نیکویی ها ، منعم همه ی مخلوقات و اعطا کنندهیعنی نوعی پاسداشت حریم رب الع ه -8
 السالم هیالرضا علاز فقهبه نقل  154، ص87بحار األنوار، ج -9
 یاشیّع ریبه نقل از تفس 154، ص87بحار األنوار، ج -10

 به نقل از ثواب االعمال 153، ص87بحار األنوار، ج -11
 رند!س یکی از راه های ا اشدن قرض ها اقامه ی نماز شد است! گرفتاران بدهکار این حقیقت وعده  ا ه شده را  ست کم نشماپ -12
  به نقل از ثواب االعمال 153، ص87بحار األنوار، ج -13



 14در دل شب است. نمازِ امت،یق روزِ یی: عامل روشنافرمودندالسالم  هی( حضرت صادق عل12

صل13ّ سول خدا  شب روز یا: هر بندهفرمودندو آله  هیاهلل عل ی( ر شود، و با  اشیاز زن و مرد که خواندن نماز 

نماز بخواند، خداوند در پشت او  انیو بدن خاشع و چشم گر میصادق و قلب سل تیّکامل، و با ن یاخالص و وضو

سو ییهاصف شک یاز فرشتگان در دو  ست  یفرشتگان در هر صف به حدّ عدادو ت دهدیم لیمشرق و مغرب ت ا

او  یبرا ،بنده از نماز فارغ شرررد، خداوند به تعداد فرشرررتگان ی. پس وقتشرررماردیها را نم که جز خدا تعداد آن

 15.سدینویدرجات م

 16.شودیشبانه، سبب صحّت بدن م امی: قفرمودندالسالم  هیعل نیرالمؤمنی( ام14

: تو فرمودندالسالم آمد و گفت: من از خواندن نماز شب محروم هستم. حضرت  هیعل نیرالمؤمنینزد ام ی( مرد15

 17است.کار باز داشته  نیکه گناهانت تو را از ا یهست یکس

صادق عل16 ضرت  سالم  هی( ح شب محروم م د،یگویدروغ م کی ی: مردفرمودندال و  شودیپس از خواندن نماز 

 18.شودیممحروم  ینماز محروم شد، از روز نیاز ا یوقت

 19قبر است. یِکیصاحب آن در تار یبرا ی: نماز شب، چراغفرمودندو آله  هیاهلل عل ی( رسول خدا صل17ّ

                                                            
 25، ص2تفسیر القمی، ج -14
 صدوق یبه نقل از امال 137-136، ص87بحار األنوار، ج -15
  یبه نقل از  عوات راوند 155، ص87بحار األنوار، ج -16

 دیبه نقل از توح 152-151، ص87بحار األنوار، ج -17
 عیبه نقل از علل الشرا 146، ص87بحار األنوار، ج -18
یم که بر این مهم همت نمی ما از آن تاریکی و تنهایی هراسی ندارشاید  – ز ارشا  القلوبابه نقل  161-160، ص87بحار األنوار، ج -19

 متعال ما را از غفلت رهایی بخشد!گماریم! خدای 



صادق عل18 ضرت  سالم از ام هی( ح صلّ هیعل نیرالمؤمنیال سول خدا  سالم از ر که  دنکنیو آله نقل م هیاهلل عل یال

شب، مافرمودند شنودی  هی: نماز  ست یخو سنّت پ یپروردگار و دو شتگان و   ی شهیو نور معرفت و ر امبرانیفر

اعمال،  یو سالح در مقابل دشمن، و عامل استجابت دعا و قبول طان،یو موجب آرامش بدن و عامل نفرت ش مانیا

ست. همچن یو برکت در روز شف نیا شب،  شته  ی خواننده عینماز  او  ریمرگ، چراغ قبر او، فرش زی آن نزد فر

سخ به نک سان در قبر و ز ریدر قبر، عامل پا شدیم امتیدر قبر تا روز ق یوی کننده  ارتیو منکر، و مونس ان . با

 20.باشدیبهشت م دیعبور از صراط و کل ازو جو زان،یم ینینماز شب، عامل سنگ

ضا عل19 ضرت ر سالم  هی( ح شب. پس بندهفرمودندال شما باد به نماز  شب برخ ستین یا: بر  و  زدیکه در آخر 

َشفع و  شب(، و دو رکعت نماز  شت رکعت نماز ) ستغفار رکعت نماز وَ کیه تر بخواند، و در قنوت نماز هفتاد بار ا

سعت م اشیزندگ وشده  یو عمرش طوالن شودیکند، مگر آن که از عذاب قبر و آتش دور م  ییها. خانهابدییو

شب در آن شان یبرا شود،یها خوانده م که نماز  سمان نوراف ستارگان براهمان د،نکنیم یاهل آ اهل  یطور که 

 21.کنندیم ینورافشان نیزم

 شبی خواندن نافله  ه یقیطر

شب، جمعاً  نماز( 1 ست که چهار نماز دو رکعت 11نافله  شب» تیّبه ن یرکعت ا سپس دو رکع«نماز  ت نماز به ، 

فع» تیّن  کیاسررت  ینماز تر،. نماز وَشررودیخوانده م« نماز وَتر» تیّرکعت نماز به ن کیو بعد از آن، « نماز شررَ

ماز شررفع و به جمع دو ن ات،یروا یبعضرر رالبته د .شررودیقنوت که قنوت آن قبل از رکوع خوانده م کیبا  یرکعت

  .شده استگفته « تروَ»تر، وَ

                                                            
ت نماز! ... خدایا این خدایا! این همه لطف تو به جهت اقامه ی چند رکع - به نقل از ارشةةةا  القلوب 161، ص87بحار األنوار، ج -20

 ر مرا بس که موالیی چون تو  ارم!افتخا
 نیبه نقل از روضلالواع  161، ص 87بحار األنوار، ج -21



و آله، هشت رکعت نماز شب، و سه رکعت نماز  هیاهلل عل ی: رسول خدا صلّفرمودندالسالم  هیصادق عل حضرت( 2

 22.ندخواندیرکعت وتر( م کیتر )دو رکعت شفع و وَ

که  یبود ناکمی: هرگاه بندیفرمایالسالم م هیامّا حضرت صادق عل شود،یلث آخر شب خوانده مشب در ثُ نماز( 3

رسرراند، نماز خود را در  یبیهوا به تو آسرر یسرررما ای یمبتال شررو یبه مرضرر ای ،یزیمبادا آخر شررب به نماز برنخ

 23آور. یخوان و شفع و وتر را به جاشب ب یابتدا

ضرت( 4 سالم  هیباقر عل ح ساند، دیدارد، نبا مانیا امتی: هرکس به خدا و روز قفرمودندال صبح بر مگر  شب را به 

 24آن که نماز وتر را بخواند.

 ترمستحبّات قنوت نماز وَ

صل1ّ سول خدا  شما که قنوت طوالنفرمودندو آله  هیاهلل عل ی( ر  امتیروز ق د،یتر داردر نماز وَ یتری: هر کدام از 

 25داشت. دیخواه شتریب شی، آسا )حساب و کتاب(در موقفِ

 26زند. هیخود را به گر ایکند  هیگر ی( مستحبّ است که در نماز وتر، انسان از ترس خدا و خوف از عقاب اله2

 27استغفار است. یدعا و در نماز شب برا یواجب برا یقنوت در نمازها: فرمودندالسالم  هی( حضرت صادق عل3

                                                            
 443، ص3الکافی، ج -22
 168، ص2تهذید األحکام، ج -23
 عیبه نقل از علل الشّرا 145، ص 87بحار األنوار، ج -24
ضرهیبه نقل از من ال 287، ص 87بحار األنوار، ج -25 شلول را  جهت عمل به این امر می توان ج وه ی  عابه  – هیالفق ح شریف م ر ی 

  ست گرفت و یا بخش هایی از ا عیه ای که  ر حفظ  اریم را به  رگاه خدای متعال عرضه بداریم.
 المتهجّدبه نقل از مصباح  274، ص 87بحار األنوار، ج -26
ضرهیبه نقل از من ال  269، ص 87بحار األنوار، ج -27 شریف چه  – هیالفق ح ست که ذکر  سیه»نیکو شد و قنوت وَتر را  ر نما «یون ز 

 بسیار بگوئیم!



راست، تعداد استغفار  : در نماز وتر، دست چپ خود را بلند کن و با دستفرمودندالسالم  هی( حضرت صادق عل4

  28را بشمار.

 29.کردیبار استغفار م 70،انو آله در نماز وترش هیاهلل عل ی: رسول خدا صلّفرمودندالسالم  هی( حضرت صادق عل5

ْستَغْفِرُونَ»: هیآ لیالسالم در ذ هی( حضرت صادق عل6 ْسحارِ هُمْ یَ ستغفار در نماز  70: منظور، فرمودند« وَ بِالْأَ بار ا

 30شود. یوتر است که در آخر شب خوانده م

 ترمستحبّات قنوت نماز وَ

، و «أَسْتَغْفِرُ اهللَ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ»: دیمرتبه بگو 70هر کس در قنوت نماز وتر، : فرمودندالسالم  هی( حضرت صادق عل1

حَارِ» ی سررال مواتبت داشررته باشررد، خداوند او را در زمره کیکار به مدّت  نیبر ا تَغْفِرِینَ بِالْأَسررْ  یعنی، «الْمُسررْ

 31.شودیاو واجب م یزّوجلّ برااز جانب خداوند ع یو آمرزش اله سدینویاستغفار کنندگان در سحرها، م

صادق عل2 ضرت  سالم  هی( ح صد بار بگوفرمودندال شب در قنوت نماز وتر،  ْستَغْفِرُ »: دی: هر کس به مدّت چهل  أَ

  32.سدینویم« الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحار»را در زمره  ی، خداوند و«اهللَ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ

مرتبه  7و « وَ أَتُوبُ إِلَیْهِأَسْتَغْفِرُ اهللَ رَبِّی »: فرمودند یمرتبه م 70السالم در قنوت نماز وتر،  هیعل نیرالمؤمنی( ام3

 33«.تُوبُ إِلَیْهأَسْتَغْفِرُ اهللَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ وَ أَ»: عرضه می داشتند

                                                            
 عیبه نقل از علل الشرا208، ص 87بحار األنوار، ج -28
 121، ص 87بحار األنوار، ج -29
 دیبه نقل از تهذ 121، ص 87بحار األنوار، ج -30
شدمراقد  – 121-120، ص87بحار األنوار، ج -31 شیطان ما را به خاطر چند  شیم که  ساز  و  با شد، مإیوس ن بی توفیقی  ر قیام به 

 نستیم ارزش مند است!نشویم! هر چقدر تواتوانسته ایم عملی را یک سال به ن م و نیکویی انجام  هیم از این خیر ویژه محروم چون ن
 نقل از جنّلاالمانبه  224، ص87بحار األنوار، ج -32
 یمصباح کفعم ازبه نقل  308، ص 87بحار األنوار، ج -33



هَذَا مَقَامُ » :فرمودندیبار م 7و  ندکردیمرتبه استغفار م 70و آله در قنوت نماز وتر،  هیاهلل عل ی( رسول خدا صل4ّ

 34«.لْعَائِذِ بِکَ مِنَ النَّارِا

رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ »: مییو سرررپس بگو« الْعَفْوَ»: مییمرتبه بگو 300قنوت نماز وتر،  انی( مسرررتحبّ اسرررت که در پا5

 35.«أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمارْحَمْنِی، وَ تُبْ عَلَیَّ، إِنَّکَ 

خودش  یکند، دعا نیحداقل چهل نفر دعا شررود که هر کس چن ی( مسررتحبّ اسررت که در قنوت نماز وتر، برا6

  36.گرددیاگر خدا بخواهد، مستجاب م

  عمل کرد: نیچن بیبه طور خالصه و به ترت توانیدر قنوت نماز وتر م ن،یا بنابر

ْستَغْفِرُ اهللَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ»بار ذکر:  70و مؤمنات از زندگان و اموات،  نیحدّاقل چهل نفر از مؤمن یبرا دعا» ، «أَ

تَغْفِرُ اهللَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَیْه»بار ذکر:  7 ، «بِکَ مِنَ النَّارِ عَائِذِهَذَا مَقَامُ الْ»بار ذکر:  7، «أَسرررْ

 37«رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی، وَ تُبْ عَلَیَّ، إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیم»دعا:  نیا تاًی، و نها«الْعَفْوَ»بار:  300

                                                            
 هیالفق حضرهیبه نقل از من ال 287، ص 87بحار األنوار، ج -34
 به نقل از مصباح المتهجّد 275، ص 87بحار األنوار، ج -35
 به نقل از مصباح المتهجّد 274، ص 87بحار األنوار، ج -36
شور بو  به هر مقدار  -37 ست که اگر انجام همه ی این ها بر فر ی   شن ا ستغفارحتی  –رو شریف ا صل این عمل  -به یک نوبت ذکر  ا

 ویژه را ترک ننماید.

نمایم هدیه می  علیه السالماز طرف مرحوم پدر و ما رم، به ما ر حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا * ثواب تن یم این متن را 

شما بینداز  و از خوانند شاید خدای متعال به  ل  شبیگان متن التماس  عای فراوان  ارم؛  سیدمجت» و  ر نیمه  م را ه «بیسیدمحمد بن 

  عا کنید! ... خو  « وَتر»نماز  ر قنوت 


