تفسیر آیات نماز شب در
قرآن کریم
مرتضی قاسمی حامد

1

چکیده
در آیاتی از قرآن کریم ،به مسئله نماز شب پرداخته شده است که عبارتند از :آیات
 8-1و  20سوره مزمل و آیات 17و 18سوره ذاریات .این نوشتار به تفسیر این آیات
میپردازد .از بررسی این آیات ،این نتیجه حاصل میشود که نماز شب مستحب مؤکد
است؛ زمان دقیق آن در آیات مشخص نشده است ،اما روایات به آن اشاره کردهاند؛
تعداد رکعات نماز شب در قرآن ذکر نشده است ،ولی روایات آن را 11رکعت دانستهاند؛
عظمت نماز شب به اندازهای است که پیامبراکرم(ص) به وسیله آن آمادگی برای دریافت
قول ثقیل (قرآن) را پیدا میکند؛ خداوند در آیات برای نماز شب تخفیفی قائل شده است،
از این رو هرکس هرچقدر که توان داشته باشد میتواند به این فضیلت بپردازد.
کلیدواژهها :قرآن ،نماز شب ،شب زندهداری ،تهجد.
طرح مسئله
از جمله سؤاالتی که در این تحقیق قابل طرح است از این قرار میباشند .1 :آیا نماز
شب واجب است یا مستحب؟  .2آیا زمان به جا آوردن نماز شب در قرآن آمده است؟ .3
نماز شب چند رکعت است و چگونه باید خوانده شود؟  .4خواندن نماز شب برای پیامبر
اکرم(ص) چه ثمرهای داشته است؟ نگارنده سعی کرده است تا با رجوع به تفاسیر معتبر به
 -1دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسالمی
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سؤاالت فوق پاسخ گوید از این رو در این تحقیق آیات  8-1و  20سوره مزمل و آیات
17و 18سوره ذاریات مورد بررسی قرار گرفتهاند.
 .1تفسیر آیات  8-1سوره مزمل
«بِ ْس ِم هَّ ِ
ُص ِم ْن ُه َق ِلي ً
يم .يا َأيُّ َها الْ ُم َّز ِّم ُل .ق ُِم ال َّل ْي َل ِإ َّال َق ِلي ً
الَ .أ ْو
الر ِح ِ
الِ .ن ْص َف ُه َأ ِو ا ْنق ْ
الر ْحمنِ َّ
الل َّ
الِ .إنَّا َس ُن ْل ِقي َع َل ْي َ
ال .إ َِّن ِ
ك ق َْو ًال َث ِقي ً
آن َت ْر ِتي ً
ناشئ ََة ال َّل ْيلِ ِه َي َأشَ ُّد َو ْطئ ًا
ِز ْد َع َل ْي ِه َو َر ِّتلِ الْق ُْر َ
الَ .و ا ْذ ُك ِر ْاس َم َر ِّب َ
ال .إ َِّن لَ َ
ك َو َت َب َّت ْل ِإلَ ْي ِه َت ْب ِتي ً
َّهار َس ْبح ًا َط ِوي ً
َو َأق َْو ُم ِقي ً
ك ِفي الن ِ
ال» (مزمل،
)8-1؛ «به نام خداى بخشاينده مهربان .اى جامه بر خود پيچيده .شب را زنده بدار ،مگر
اندكى را .نيمهاى از آن را ،يا اندكى از نيمه كم كن .يا اندكى بر نيمه بيفزاى و قرآن را
شمرده و روشن بخوان .ما به تو سخنى دشوار را القا خواهيم كرد .هر آينه شبهنگام از
بستر برخاستن ،موافقت زبان و دل را افزايندهتر است و بيان سخن را استواردارندهتر .كه
كارهاى تو در روز بسيار است .و نام پروردگارت را ياد كن و از همه ببر و به او بپيوند».
 .1-1معنای کلمات
مزمل :در اصل متزمل بوده که تاء در زاء ادغام شده و به معنای پیچیده در لباس
میباشد (زمخشری1407 ،ق ،ج ،4ص634؛ بیضاوی1418 ،ق ،ج ،5ص255؛ طوسی،
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بیتا ،ج ،10ص.)161
ترتیل :به معنای ترتیب و ادای حروف از مخارج آن است (طبرسی1372 ،ش ،ج،10
ص567؛ زمخشری1407 ،ق ،ج ،4ص637؛ طوسی ،بیتا ،ج ،10ص )162به نحوى كه
حروف پشت سر هم آن روشن و جداى از هم به گوش شنونده برسد (طباطبایی1417 ،ق،
ج ،20ص.)61
القاء :مانند تلقيه انداختن .مىگويى مسئلهاى به فالنى القا كردم؛ يعنى طرح نمودم كه
پاسخ دهد (طبرسی1372 ،ش ،ج ،10ص.)567
قول ثقیل :مراد قرآن میباشد (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،20ص.)62
وطأ :به معنی گام برداشتن و یا به معنی موافق بودن است (قربانی الهیجی1380 ،ش ،ص.)286
اقوم :مستقيمتر است و درستتر گفتن و خالصتر در عبادت بودن است (طبرسی،
1372ش ،ج ،10ص.)567
سبح :گرديدن و شنا نمودن ميباشد و از همين است شناورى در آب براى گرديدن و
رفت و آمد او (طوسی ،بیتا ،ج ،10ص )163برخی گفتهاند به معنای دویدن و تند راه
رفتن در آب است (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،20ص )64و اما در اینجا کنایه از غور در
مهمات زندگی و سرگرمی به انواع مشکالت زندگی است (قربانی الهیجی1380 ،ش،
ص)287
تبتل :انقطاع به حقتعالى و بريدن از ما سواى اوست و اخالص عبادت براى اوست
(زمخشری1407 ،ق ،ج ،4ص639؛ بیضاوی1418 ،ق ،ج ،5ص256؛ طوسی ،بیتا،
ج ،10ص.)164
 .2-1نکتههای تفسیری
«يا َأيُّ َها الْ ُم َّز ِّم ُل»
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نبوت
قتاده گويد :یعنی اى پيچيده در لباس خود .عكرمه گويد :یعنی
ّ
متحمل بار سنگين ّ
(طوسی ،بیتا ،ج ،10ص .)161سدى گويد :یعنی اى خوابيده كه در لباس خود فرو
رفتهاى .بعضى گفتهاند كه آن حضرت در ّاول وحى كه جبرئيل براى او فرمان رسالت
را آورد از ترس اين مسئوليت بزرگ جامه به خود پيچيد تا مأنوس به وحى شد و در
ّاول وحى و رسالتش به لقب «يا َأيُّ َها الْ ُم َّز ِّم ُل» خطاب شده كه به چيزى ترسيده بود
(طبرسی1372 ،ش ،ج ،10ص )568بر طبق روایتی برخی گمان میکنند که پیامبر در
اول رسالت گمان میکرده که حالت روانی پیدا کرده و جن زده شده است و نیز از دیدن
جبرئیل بر باالی سرش ترسیده است و از این رو به خدیجه گفته تا او را بپوشاند (ر.ک:
زمخشری1407 ،ق ،ج ،4ص ،)636در صورتی که پیامبر تا به مرحله عالی تلقی وحی
صعود نکند و ظرفیت پذیرش معارف بلند و احکام متعالی اسالم را پیدا نکند ،وحی بر او
نازل نخواهد شد و چون این ظرفیت گسترده مقول به تشکیک است ،از این رو در عین
اینکه در طول  40سال عمر پربرکتش به اشکال مختلف به وسیله روح القدس هدایت
میشد و تعالی روحی از اعتکاف در کوه حرا و غیره تحصیل میفرمود ،با دستور «ق ُِم
ال َّل ْي َل ِإ َّال َق ِلي ً
ال  »...آمادگی کامل برای تحمل «قول ثقیل» پیدا کرد و چنین فردی هیچگاه
چنان حالت پریشانی را با دیدن جبرئیل که گفته شد ،پیدا نخواهد کرد (قربانی الهیجی،
1380ش،ص.)280
البته از ظاهر اين جمله برمىآيد در آن ساعتى كه اين سوره نازل مىشده ،آن جناب
جامهاى را به خود پيچيده بوده ،از اين جهت به «مزمل» مورد خطاب قرار گرفته
است .بنابراین كسانى خيال نكنند اين خطاب جنبه توبيخ و يا تحسين دارد ،بله ممكن
است از سياق آيات استفاده شود كه گويا آن جناب در مقابل دعوتش مورد استهزا
و اذيت قرار گرفته ،و براى خاطر خدا اندوهناك شده ،و براى دفع غم و اندوه خود
جامهاى به خود پيچيده تا لحظهاى استراحت كند ،در اين هنگام خطاب شده كه اى
جامه به خود پيچيده برخيز ،نماز شب بخوان و در برابر آنچه به تو مىگويند صبر كن،
همانطور كه به عموم مسلمانان سفارش كرده براى مقاوم شدن در برابر ناماليمات از
نبوت ،از
صبر و نماز كمك بخواهند .اما آنچه عکرمه گفته؛ یعنی
ّ
متحمل بار سنگين ّ
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جهت لفظ ،هيچ دليلى در آيه بر اين معنا نيست (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،20ص.)60
«ق ُِم ال َّل ْي َل ِإلاَّ َق ِليل»
یعنی برخيز شب را براى نماز (همان) مگر اندكى؛ زيرا قيام در شب عبارت از نماز شب
است (طبرسی1372 ،ش ،ج ،10ص568؛ بیضاوی1418 ،ق ،ج ،5ص.)255
ُص ِم ْن ُه َق ِليلاً َأ ْو ِز ْد َع َل ْي ِه»
« ِن ْص َف ُه َأ ِو ا ْنق ْ
این فراز را دو جور تفسیر کردهاند که عبارتند از .1 :آن قسمتی که قیام میکنی نصف شب
و یا کمتر از نصف و یا بیشتر از آن یعنی دو ثلث شب ،خواهد بود که در اینجا «نصفه»
بدل از «لیل» میباشد .2 .آن قسمتی که قیام نمیکنی نصف شب و یا کمتر و یا بیشتر از
آن خواهد بود که در اینجا «نصفه» بدل از «الاّ قلی ً
ال» میباشد (طبرسی1372 ،ش ،ج،10
ص .)568بنابراین معنا در هردو یکی است و مؤيّد اين گفته بيان امام صادق(ع) است كه
ميفرمايد :قليل يعنى نصف يا كم كن از قليل كمى و يا زياد كن بر قليل اندكى را (همان).
اين دو وجه هرچند در نتيجه يكى هستند ،ليكن وجه قبلى زودتر به ذهن مىرسد ،چون
احتياج به رفع ابهام كردن به وسيله بدل از متعلق حكم ،سابقه بيشترى دارد ،تا احتياج به
رفع ابهام از توابع و ملحقات آن .پس بدل بودن جمله «نصفه  »...از كلمه «ليل» كه الزمه
آن رفع ابهام از متعلق تكليف است ،به داللت مطابقى زودتر به ذهن مىرسد ،از اينكه بدل
باشد از كلمه «قلي ً
ال» (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،20ص.)61
على بن ابىليب گوید :برخيز نصفى از شب را مگر كمى از شبها را كه آن شبهاى عذر
ّ
مانند بيمارى و يا غلبه خواب و درد چشم و مانند آن است و يا كم كن كمى از نصف
شب را و يا زياد كن بر آن نصف (طبرسی1372 ،ش ،ج ،10صص568و569؛ زمخشری،
1407ق ،ج ،4ص )637و اين وجه عيبى ندارد ،جز اينكه وجه اول زودتر به ذهن مىآيد
(طباطبایی1417 ،ق ،ج ،20ص)61
خداوند سبحان مخيّر نموده پيامبرش را در اين ساعات براى قيام شب و آن را موكول
به نظر و خواست آن حضرت نموده و پيامبر(ص) با جمعى از مؤمنان برنامه و عادتشان
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بر اين بود كه اين مقدار از شب را برخاسته و نماز ميخواندند و اين بر آنها دشوار بود؛
چون بعضى بودند كه نميدانستند چه اندازه نماز خواندهاند و چه مقدار از شب باقى مانده
است .بنابراین تمام شب را بيدار مانده و نماز ميخواندند ،از ترس اينكه مبادا قدر واجب
را بجا نياورده باشند ،تا خداوند تخفيف داد بر آنها در آخر اين سوره .عايشه گوید:
خداوند واجب كرد شب خيزى را در ّاول اين سوره پس يك سال پيامبر و اصحابش به
اين وظيفه قيام نمودند و خداوند در آسمان پايان آن را دوازده ماه قرار داد ،تا نازل فرمود
در آخر اين سوره تخفيف را و قيام شب مستحب شد بعد از اينكه فريضه بود .سعيد بن
جبير گويد :بين نزول ّاول اين سوره و آخرش ده سال طول كشيد .ابن كيسان و مقاتل
گفتهاند :اين سوره در ّ
مكه قبل از وجوب نماز يوميّه بوده است ،پس از آن به نماز پنجگانه
هَّ
مزمل نازل شد مسلمانان مانند شب
منسوخ شد.
عبدالل بن عبّاس گويد :وقتى ّاول سوره ّ
خيزى در ماه رمضان برميخواستند و بين ّاول و آخر سوره يك سال فاصله شد .حسن
و عكرمه گفتهاند :آخر اين سوره ّاول آن را نسخ نموده است .اما در ظاهر آيات چيزى
كه مقتضى نسخ باشد نيست پس بهتر اين است كه كالم بر ظاهر خودش تفسير شود كه
مستحب مؤكد و مرغوب فيه است نه واجب (طبرسی1377 ،ش ،ج ،4ص382؛
قيام شب
ّ
زمخشری1407 ،ق ،ج ،4ص637؛ طوسی ،بیتا ،ج ،10ص)162
آن َت ْر ِتيل»
«و َر ِّتلِ الْق ُْر َ
َ
در رابطه با این عبارت اقوال مختلفی بیان شده است که از این قرارند:
هَّ
عبدالل بن عبّاس گويد :بيان نما آن را بيان كردنى و قرائت كن سه آيه يا چهار يا پنج
آيه را به يك نفس .زجاج گويد :و بيان تمام نميشود كه در قرائت قرآن عجله كنى ،بلكه
حق آن را از اشباع و غيره.
به اين تمام ميشود كه بيان كنى تمام حروف را و ادا نمايى ّ
ابوحمزه گويد :به ابنعبّاس گفتم من مردى هستم كه در قرائت و سخنم شتاب است،
ابنعبّاس گفت :من سوره بقره را با ترتيل و شمرده قرائت كنم بيشتر دوست دارم كه
تمام قرآن را بىترتيل بخوانم .مجاهد گويد :ترتيل به معنى ترسل يعنى به آرامى و تأنّى
خواندن است .قتاده گويد :معنايش تثبت تثبّتا است يعنى محكم بخوان ،محكم خواندنى.
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از اميرالمؤمنين على(ع) روايت شده است :معنايش اين است بيان كن آن را بيان كردنى نه
متفرق و پراكنده نخوان كه جمالت را جدا
مانند شعر بخوان و نه مثل «بحر رمل» آن را ّ
جدا ادا نمايى و ليكن بكوب به سبب مرتّب خواندن ،دلهاى سخت را و نباشد كوشش و
هم يكى از شما اينكه سوره را زود به آخر رسانى .از امام صادق(ع) روايت شده است:
ّ
هرگاه به آيهاى برخوردى كه در آن يادى از بهشت شده از خدا درخواست بهشت كن و
هرگاه به آيهاى گذشتى كه در آن ذكر آتش شده ،پناه به خدا ببر از آتش دوزخ .بعضى
گفتهاند :ترتيل آن است كه قرائت كنى آن را به ترتيب و پى در پى و تغيير لفظ ندهى و
مقدم ندارى .بعضى هم گفتهاند :معناى رتل ضعف و رتّل به معناى نرمى و لينه
ّ
مؤخرى را ّ
در سخن است .از قطرب نقل شده كه گويد :مقصود از ترتيل خواندن قرآن است با صوت
حزين و مؤيّد اين قول روايتى است كه ابوبصير از امام صادق(ع) نقل نموده است :ترتيل
تأمل و دقّت كنى و آن را با صوت خوب بخوانىّ .ام سلمه گوید:
آن است كه در قرائت ّ
رسول خدا(ص) در موقع قرائت قطع ميفرمود آيه آيه را يعنى وقف ميفرمود ،در هر آيه.
هَّ
عبدالل بن
انس گوید :رسول خدا(ص) صداى مباركش را در موقع قرائت قرآن ميكشيد.
عمر گوید :رسول خدا(ص) فرمود :گفته ميشود در قيامت به قارى قرآن بخوان و باال برو
و مرتّب بخوان چنانچه در دنيا مرتّب ميخواندى و به درستى كه منزل تو در آخر آيهاى
است كه ميخوانى (طبرسی1372 ،ش ،ج ،10ص569؛ طبرسی1377 ،ش ،ج ،4ص383؛
طوسی ،بیتا ،ج ،10ص)162
همانطور که دیدید یکی از معانی ترتیل را «با صوت خوب خواندن» در نظر گرفتهاند.
باید به این نکته اشاره کرد که قرآن را با صدای نیکو خواندن مستحب است ،ولی با آهنگ
اهل طرب و غنا خواندن جایز نیست ،از جمله اینکه در حدیثی از پیامبراکرم(ص) آمده
است« :قرآن را با آهنگ عرب و صدای آنها بخوانید و از خواندن آن با لحن اهل فسق و
گناه دوری کنید( »...قربانی الهیجی1380 ،ش ،صص284و.)285
« ِإنَّا َس ُن ْل ِقي َع َل ْي َ
ك ق َْولاً َث ِقيل»
يعنى ما بزودى وحى ميكنيم و القا مينمایيم سخنى كه سنگين باشد بر تو و بر ّامت تو.

143

ویژه ماه مبارک رمضان

پنجرهای به سوی ملکوت

قتاده و مقاتل و حسن گویند :سنگينى آن بر ّامتش براى اوامر و نواهى و حدود است.
ابنزيد گويد :به خدا قسم آن سنگين مباركى است چنانچه در ترازوهاى قيامت هم سنگين
متحمل شود ،مگر قلبى كه به تأييد و
است .بعضى گفتهاند :سنگين است كه نتواند آن را
ّ
فراء نحوى گويد :سنگين است؛
كمك خدا موفّق و كسى كه به توحيد پروردگار مؤيّد باشدّ .
يعنى سخن پست و بىمعنا نيست؛ زيرا كالم پروردگار است .بعضى دیگر گفتهاند :معنايش
الشأن است ،مثل اينكه ميگويند :اين سخن سبك و ناچيز و آن
اين است كه آن قول عظيم ّ
سخن سنگين و ارزنده است وقتى كه به موقع و بجا گفته شود .برخی نیز گفتهاند :سنگين
است نزول آن؛ زيرا حال پيامبر(ص) موقع نزول آن تغيير ميكرد و عرق مينمود و اگر به
مركبى سوار بود و وحى ميرسيد مركب آن حضرت توانايى رفتن نداشت فورا ً ميخوابيد
(طوسی ،بیتا ،ج ،10ص162؛ طبرسی1372 ،ش ،ج ،10ص .)570از پیامبراکرم(ص)
درباره چگونگی وحی پرسیده شد و ایشان فرمود :گاهى مانند صداى زنگ ميآيد و آن
بر من سخت و مرا كوفته و خسته نموده و آنچه بگويد محفوظ ميشوم .و گاهى فرشتهاى
به صورت مردى متمثّل شده و آنچه ميگويد حفظ ميشوم .عايشه گويد :گاهى ميشود كه
پيغمبر(ص) سوار بر مركب بود كه وحى ميرسيد و پيامبر ميزد به گردن شترش .عایشه
در جای دیگر گوید :ديدم روز سردى وحى بر آن حضرت نازل شد و او را چنان فشرد و
كوفته نمود كه عرق از پيشانى مباركش ميريخت .بعضى گفتهاند :سنگين است بر ك ّفار به
منظور روشن شدن نادانى و گمراهى و زشتى افعال آنان .برخی نیز گفتهاند :سنگينى قرآن
كنايه از بقاى آن در طول روزگار است ،چون يكى از خصوصيات هر چيز سنگين ،اين
است كه در جاى خود ثابت بماند (طبرسی1377 ،ش ،ج ،4صص383و384؛ زمخشری،
1407ق ،ج ،4ص638؛ بیضاوی1418 ،ق ،ج ،5صّ .)255اما آنچه از ظاهر آیه به ذهن
میآید این است :سنگينى بر آن حضرت به این جهت است كه در اثر تبليغ رسالت اذیت
مردم نادان و بتپرست را متحمل میشود و آن قيام شب و جهاد با نفس و ترك راحت و
آسايش را ایجاب میکند (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،20ص.)63
اين آيه در مقام تعليل حكمى است كه جمله «ق ُِم ال َّل ْي َل  »...بر آن داللت دارد ،در نتيجه
به مقتضاى سياق اين معنا را مىرساند كه اگر گفتيم شبزندهدارى كن و در شب با خواندن
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نماز متوجه درگاه ما شو ،براى اين بود كه خود را براى كرامت قرب و شرف حضور و
افتخار همكالمى با ما آماده سازى ،تا ما قول ثقيلى را بر تو القا كنيم .بنابراين ،نماز شب
راهى است كه آن جناب را به چنين موقعى كريم منتهى مىسازد (همان ،ج ،20ص.)62
وقتى يكى از جهات سنگينى قرآن سنگينى معارف آن ،و نيز پذيرفتن شرايع و احكام
آن است ،قهرا ً بر امت هم ثقيل خواهد بود ،همانطور كه بر رسول خدا(ص) سنگين بود،
پس معناى آيه اين است كه :ما به زودى به تو وحى مىكنيم قولى را كه هم بر خودت
سنگين است و هم بر امتت ،اما سنگينى آن بر خود تو از جهت صعوبت تحقق حقائق آن
و از جهت مصائبى است كه در طريق ابالغ آن خواهى ديد و سلب راحت و فراغتى است
كه از تو خواهد شد و از جهت مجاهدت نفس و انقطاع به سوى خدا و زحماتى است كه
الزمه گرفتن وحى است .اما سنگينى آن بر امتت از اين جهت است كه آنها هم در پارهاى
از جهات ياد شده با تو شريكند ،از آن جمله تحقق دادن به حقائق قرآن در نفس و نيز
پيروى اوامر و نواهى خدا و رعايت حدود آن است ،كه هر طايفه از طوايف امت به قدر
وسع و طاقتش بايد اين رنجها را تحمل كند (همان ،ج ،20ص.)63
«إ َِّن ِ
ناشئ ََة ال َّل ْيلِ »

مراد از «إ َِّن ِ
«ان ساعات ال ّليل» است؛ چون ساعات از ليل ناشى و ايجاد
ناشئ ََة ال َّل ْيلِ »؛ ّ
«ان ال ّليل النّاشئة» .و بنابراين معناى جمله
ميشود و در واقع تقدير جمله چنين استّ :
اين است :همانا ساعتهاى شب .ابنعبّاس گويد :آن تمام شب است براى اينكه بعد از روز
هَّ
عبدالل بن مسعود و سعيد بن جبير
تهجد از شب است.
ميآيد .مجاهد گويد :آن ساعت ّ
گويند :به لغت حبشيه آن شب خيزي است .عايشه گويد :آن قيام بعد از خواب است .حسن
صادق(عليهماالسالم)
و قتاده گويند :آن قيام بعد از نماز عشاء است .از امام باقر و امام
ّ
روايت شده كه فرمودند :آن قيام آخر شب است تا نماز شب (طبرسی1372 ،ش ،ج،10
ص570؛ زمخشری1407 ،ق ،ج ،4ص.)634
برخی نیز گفتهاند :مراد از ِ
«ناشئَ َة الل َّْيلِ » همان نفوس زکیه شبزندهداران است که جهت
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عبادت پروردگار از رختخوابهای خود برمیخیزند و به عبادت و راز و نیاز الهی مشغول
میشوند (قربانی الهیجی1380 ،ش ،ص.)286
« ِه َي َأشَ ُّد َو ْطئ ًا»
يعنى آن سنگينتر و پرزحمتتر و دشوارتر است ،براى اينكه شب موقع راحت و
آسايش و عمل در آن موجب زحمت و ناراحتى است (طبرسی1377 ،ش ،ج ،4ص384؛
زمخشری1407 ،ق ،ج ،4ص634؛ طوسی ،بیتا ،ج ،10صص162و.)163
«و َأق َْو ُم ِقيل»
َ
انس و مجاهد و ابنزيد گویند :يعنى درستتر است براى قرائت و ثابتتر است براى
سخن به جهت فراغت و آرامش دل و جدا بودن از آنچه دل را مشغول ميدارد .امام
صادق(ع) ميفرمايد :و آن قيام ليل و شب خيزى انسان است از خوابگاهش فقط براى
خداى تعالى (طبرسی1372 ،ش ،ج ،10ص570؛ زمخشری1407 ،ق ،ج ،4ص.)634
«إ َِّن لَ َ
ك ِفي الن ِ
َّهار َس ْبح ًا َط ِويل»
محمد براى تو در روز رفت و آمد و كوششى براى
قتاده گويد :معنايش اين است که اى ّ
حوائج دنيوي است و مقصود اينكه اياب و ذهاب و كارهايت در روز بسيار است؛ چون در
حق و تعليم واجبات و مستحبّات نموده و
آن بايد تبليغ رسالت نموده و مردم را دعوت به ّ
اصالح امور زندگى خود و عيال خود نمايى و در شب دلت براى ياد خدا و قرائت آماده
و فارغ است ،پس ساعات شب را براى عبادتت قرار بده ،براى اينكه نصيب خود را از
خير دنيا و آخرت بگيرى (طبرسی1372 ،ش ،ج ،10صص570و571؛ بیضاوی1418 ،ق،
ج ،5ص256؛ طوسی ،بیتا ،ج ،10ص164؛ طباطبایی1417 ،ق ،ج ،20ص.)64
«و ا ْذ ُك ِر ْاس َم َر ِّب َ
ك»
َ
يعنى ياد كن اسمای خداوند متعال را كه به آن خدا را عبادت ميكنى (طوسی ،بیتا،
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الل يا رحمان و يا رحيم .بعضى گفتهاند :در ّاول نمازت بِس ِم هَّ
ج ،10ص )164مانند يا هَّ
الل ِ
ْ
الر ِحي ِم بخوان كه از بركت قرائت و خواندن آن تو را به پروردگارت رسانيده و
الر ْحمنِ َّ
َّ
از ما سوى آن قطع ميسازد .بعضى نیز گفتهاند :به عملت فقط خدا را قصد كن همانگونه
که امام سجاد(ع) در مناجاتش میفرماید« :انت ال غيرك مرادى» (طبرسی1372 ،ش،
ج ،10ص.)571
«و َت َب َّت ْل ِإلَ ْي ِه َت ْب ِتيل»
َ
ابنعباس و ديگران گويند :يعنى خالص كن خالص كردنى در دعا و عبادت .عطاء گويد:
منقطع شو به سوى او منقطع شدنى و آن اصل و ريشه بندگى است .شقيق گويد :تو ّكل كن
بر او تو ّكل كردنى .ابن زيد گويد :فارغ كن خود را براى عبادت او .در حديث نهى از تبتّل
آمده و مراد آن انقطاع از مردم و جماعات است و الزم بود كه بگويد «تبتّال» كه «تبتيال»
صادق(عليهماالسالم) روايت
گفت براى مطابقت اواخر آيات سوره .از امام باقر و امام
ّ
شده است :تبتّل در اينجا بلند كردن دو دست است در نماز (يعنى قنوت نماز) .در روايت
تضرع
ابى بصير از امام صادق(ع) نقل شده است :آن بلند كردن دستت به سوى خدا و ّ
و نيايش در پيشگاه اوست .اگر ما ذکر را به ذکر لفظی حمل کنیم ،این معنا یعنی «بلند
کردن دست به سوی خدا» ،مناسبتر از معنای اول یعنی «خالص كردن دعا و عبادت»
است (طبرسی1372 ،ش ،ج ،10ص571؛ طبرسی1377 ،ش ،ج ،4ص385؛ طباطبایی،
1417ق ،ج ،20ص.)65
 .2تفسیر آیه  20سوره مزمل
ك َي ْع َل ُم َأن َ
«إ َِّن َربَّ َ
ين َم َع َ
ك َو
َّك َتقُو ُم َأ ْدنى ِم ْن ُث ُل َث ِي ال َّل ْيلِ َو ِن ْص َف ُه َو ُث ُل َث ُه َو طائِ َف ٌة ِم َن الَّ ِذ َ
هَّ
تاب َع َل ْي ُك ْم َفاق َْرؤُ ا ما َت َي َّس َر ِم َن الْق ُْر ِ
آن َع ِل َم َأ ْن
َّهار َع ِل َم َأ ْن لَ ْن ُت ْح ُصو ُه َف َ
اللُ ُيق َِّد ُر ال َّل ْي َل َو الن َ
ون ِفي أْ َ
ُون ِم ْن َف ْضلِ هَّ ِ
ال ْر ِ
ون
ون ُيقا ِت ُل َ
الل َو آخَ ُر َ
ض َي ْب َتغ َ
ون َي ْض ِربُ َ
ون ِم ْن ُك ْم َم ْرضى َو آخَ ُر َ
َس َي ُك ُ
َ
الصال َة َو آ ُتوا ال َّزكا َة َو َأق ِْر ُضوا هَّ َ
ِفي َسبِيلِ هَّ ِ
الل ق َْرض ًا َح َسن ًا
يموا َّ
الل َفاق َْرؤُ ا ما َت َي َّس َر ِم ْن ُه َو أ ِق ُ
الل إ َِّن هَّ َ
الل ُه َو خَ ْيراً َو َأ ْع َظ َم َأ ْجراً َو ْاس َت ْغ ِفروا هَّ َ
َو ما ُتق َِّد ُموا أِ َل ْن ُف ِس ُك ْم ِم ْن خَ ْي ٍر َت ِج ُدو ُه ِع ْن َد هَّ ِ
الل
ُ
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يم» (مزمل)20 ،؛ «پروردگار تو مىداند كه تو و گروهى از آنان كه با تو هستند
َغ ُف ٌ
ور َر ِح ٌ
نزديك به دو ثلث شب و نيم شب و ثلث شب را به نماز مىايستيد .و خداست كه اندازه
شب و روز را معين مىكند .و مىداند كه شما هرگز حساب آن را نتوانيد داشت .پس توبه
ميسر شود از قرآن بخوانيد .مىداند چه كسانى از شما بيمار
شما را بپذيرفت .و هرچه ّ
خواهند شد ،و گروهى ديگر به طلب روزى خدا به سفر مىروند و گروه ديگر در راه خدا
به جنگ مىروند .پس هرچه ميسر شود از آن بخوانيد .نماز بگزاريد و زكات بدهيد و به
خدا قرض الحسنه دهيد .و هر خيرى را كه براى خود پيشاپيش بفرستيد ،آن را نزد خدا
خواهيد يافت .و آن پاداش بهتر است و پاداشى بزرگتر است .و از خدا آمرزش بخواهيد،
زيرا خدا آمرزنده و مهربان است».
 .1-2معنای کلمات
ادنی :كلمه«أدنى» اسم تفضيل از مصدر «دنو» است ،كه به معناى نزديكى است ،ولى در
عرف استعمال اين ماده در موردى شايع شده كه عالوه بر نزديك بودنش به چيزى كمتر
از آن هم باشد ،مث ً
ال عدد «نه» و عدد «يازده» هردو به عدد ده نزديكند ،اما كلمه «أدنى
ال «نه» استعمال مىكنند ،نه در باالتر از آن مث ً
من عشرة» را تنها در پايينتر از ده مث ً
ال
«يازده» (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،20صص74و.)75
احصاء :مصدر فعل «تحصوه» است ،به معناى به دست آوردن و احاطه يافتن به مقدار
هر چيز ،و تعداد آن است (همان ،ج ،20ص.)75
 .2-2نکتههای تفسیری
ك َي ْع َل ُم َأن َ
«إ َِّن َربَّ َ
َّك َتقُو ُم َأ ْدنى»
محمد ميداند كه تو برميخيزى كمتر و نزديكتر (طبرسی،
یعنی البتّه پروردگار تو اى ّ
1372ش ،ج ،10ص )575مراد از «أَ َ
تهجد
نَّك تَ ُق ُ
وم» بپاخاستن جهت شب زندهداری و ّ
است (قربانی الهیجی1380 ،ش ،ص.)291
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« ِم ْن ُث ُل َث ِي ال َّل ْيلِ َو ِن ْص َف ُه َو ُث ُل َث ُه»
سوم از شب را يعنى كمتر از نصف و ثلث
یعنی از دو ثلث شب و نيمى از شب و يك ّ
شب را و هاء به ليل برميگردد يعنى نصف شب و ثلث شب و معناى آن اين است كه تو
برميخيزى در بعض شبها نزديك به دو ثلث و در بعضى از شبها نزديك از نصف شب و
سوم شب .برخى گفتهاند كه هاء به ثلثين برگردد و نزديكتر از نصف ثلثين و
نزديك يك ّ
ثلث ثلثين است و وقتى منصوب خوانده شد ،معناى آن اين ميشود كه برميخيزى نيمى از
شب و ثلثى از شب را (طبرسی1372 ،ش ،ج ،10ص575؛ طوسی ،بیتا ،ج ،10ص)170
بنابراین برای دو کلمه «ن ِ ْص َف ُه» و «ثُ ُلثَ ُه» دو قول است .1 :هردو منصوب باشند به
سوم شب را برمىخيزى و نيمى يا ثلثى از آن را
اين معنى كه تو اى ّ
محمد كمتر از دو ّ
برمىخيزى .2 .هردو مجرور خوانده شوند يعنى كمتر از نصف و ثلث شب برمىخيزى
(طبرسی1377 ،ش ،ج ،4ص.)387
ين َم َع َ
ك»
«طائِ َف ٌة ِم َن الَّ ِذ َ
«و
یعنی گروهى از كسانى كه با تو هستند در ايمان .از ابن عبّاس درباره قول خداوند َ
ين َم َع َ
ك» روايت شده است :يعنى على(ع) و ابوذر (طبرسی1377 ،ش ،ج،4
طائ ِ َف ٌة ِم َن ال َّ ِذ َ
ص387؛ طباطبایی1417 ،ق ،ج ،20ص)75
حرف «من» براى تبعيض است ،و بنابراين ،آيه شريفه داللت دارد بر اينكه بعضى از
مؤمنان نماز شب مىخواندند ،همانطور كه رسول خدا(ص) مىخواند .ولى بعضى از
مفسران حرف «من» را بيانيه گرفتهاند ،كه درست نيست (طباطبایی1417 ،ق ،ج،20
ص .)75بنابراین قیام به شبزندهداری و انجام نوافل و قرائت قرآن ،همانگونه که برای
پیامبراکرم(ص) مطلوب بوده ،برای یارانش نیز مطلوب خواهد بود (قربانی الهیجی،
1380ش ،ص.)290
«و هَّ
َّهار»
َ
اللُ ُيق َِّد ُر ال َّل ْي َل َو الن َ
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یعنی و خداوند اندازه ميگيرد شب و روز را يعنى اندازه ميگيرد اوقات و ساعات شب
و روز را تا بدانيد در آن ساعات بر چه شما را امر ميكند .عطاء گويد :معنايش اين است
آنچه بكنيد و بجا آوريد از نظر او فوت نميشود و مقصود اين است كه او ميداند مقدار
شب و روز را پس ميداند آن مقدارى كه شما برخاسته و نماز ميخوانيد از شب (طبرسی،
1372ش ،ج ،10ص.)575
از ابنعبّاس و على(ع) و ابوذر ،روايت شده است :یعنی خدا شب و روز را اندازهگيرى
مىكند و جز او كسى بر اين كار قادر نيست ،از اين رو مىداند چه اندازه از شب را براى
ت برمىخيزند (طبرسی1377 ،ش ،ج ،4ص.)387
عباد 
« َع ِل َم َأ ْن لَ ْن ُت ْح ُصو ُه»
یعنی ميداند كه شما هرگز نميتوانید اوقات آن را بشماريد .مقاتل گويد :بودند مردمى كه
تمام شب را از ترس اينكه مبادا كوتاهى و تقصير در واجب نموده باشند نماز ميخواندند
پس خداى سبحان فرمود :دانست كه شما نميتوانيد حساب شب را داشته باشيد يعنى
طاقت شناخت اين را نداريد .حسن گويد :آن مردم آنقدر قيام كردند و بر روى خود
ايستادند تا پايشان ورم كرد پس خداى سبحان فرمود :شما طاقت احصای آن را حقيقت ًا
نداريد .جبائى گويد :معنايش اين است كه هرگز طاقت مداومت بر قيام شب را نداريد و
از شما تقصير در آن واقع ميشود (طبرسی1372 ،ش ،ج ،10ص575؛ طبرسی1377 ،ش،
ج ،4ص.)387
پس مراد از اينكه فرمود« :خدا دانست كه شما نمىتوانيد اين مقادير را به دست آوريد»
اين است كه اين احاطه براى عموم شما مكلفان ميسر نيست ،نه اينكه حتى هيچ فردى
نمىتواند چنين احاطهاى پيدا كند (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،20ص.)75
تاب َع َل ْي ُك ْم»
« َف َ
مستحب قرار داد و واجب قرار نداد.
یعنی پس بازگشت نمود به شما به اينكه آن را
ّ
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بعضى گفتند :معنايش اين است كه گناهى بر ترك نماز شب بر شما الزم نكرد چنان كه
تائب را عقابى الزم نيايد يعنى تبعات و آثار گناه كه عذاب قيامت باشد ،از تائب به سبب
مفسران گفتهاند« :فتاب عليكم» يعنى پس تخفيف داد بر شما
توبه برداشته شود .بيشتر ّ
(طبرسی1372 ،ش ،ج ،10ص575؛ طباطبایی1417 ،ق ،ج ،20صص75و.)76
« َفاق َْرؤُ ا ما َت َي َّس َر ِم َن الْق ُْر ِ
آن»
یعنی پس آنچه ميسورتان ميشود از قرآن بخوانيد در نماز شب .نيز اجماع كردهاند
مفسران كه مقصود از قيام ّاول سوره در قول خدا «قُ ِم الل َّْي َل» آن قيام براى نماز است مگر
ّ
ابومسلم كه ميگويد :مقصود قرائت مطلق قرآن است .بعضى گفتهاند :معناى «فاقروا» پس
نماز بخوانيد آن مقدار كه ميسورتان باشد و تعبير كرده از صالة به قرآن براى اينكه نماز
شامل قرائت قرآن هم است و كسى كه ميگويد مراد به آن قرائت قرآن است در غير نماز
مفسران محمول به استحباب است نه واجب ،براى اينكه اگر قرائت واجب باشد
نزد بيشتر ّ
حفظ آن نيز واجب باشد .بعضى نیز گفتهاند :محمول بر وجوب است؛ زيرا قارى از اعجاز
قرآن و آنچه در آن است ،از دليلهاى توحيد و ارسال پيامبرانّ ،
مطلع ميشود و الزم هم
نميآيد كه حفظ قرآن واجب باشد؛ زيرا آن از مستحبّاتي است كه به آن تأكيد شده و مورد
متضمن اين امر است از قرائت.
رغبت شارع است .آنگاه اختالف كردهاند در مقدارى كه
ّ
از این رو پنجاه ،صد ،دویست و یک سوم قرآن را اراده کردهاند .اما ظاهر آیه اينكه
تيسر» مقداري است كه شما اراده نموده و دوست داشتيد (طبرسی1377 ،ش،
معناى «ما ّ
ج ،4ص387؛ زمخشری1407 ،ق ،ج ،4ص.)644
اگر حرف «فاء» را بر سر جمله آورد ،و فرمود «فاقرؤا» ،براى اين بود كه بفهماند اين
تخفيف نتيجه علم خدا به دشوارى آن اندازهگيریها براى مكلفان است .و الزمه اين تخفيف
توسعه يافتن تكليف براى عموم مكلفان ،و برخوردارى همه از نعمت شبزندهدارى است،
هركس به مقدار وسعش ،نه اينكه خواسته باشد حكم ثلث و نصف و كمتر از دو ثلث را
حتى براى آن فردى كه قدرت احصاى آن را دارد نسخ كند ،براى اينكه گفتيم اين عمل
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براى غالب مردم دشوار است نه براى همه ،و اگر براى همه غير ميسر بود ،و حتى يك نفر
هم قادر به انجام آن نبود از اول تشريع نمىشد ،چون خداى تعالى هيچ فردى را تكليف
به غير ميسور نمىكند «ال يُ َك ِّل ُف هَّ
اللُ ن َ ْفس ًا إِلاَّ ُو ْس َعها» عالوه بر اين ،در آيه شريفه پيغمبر
خود و طايفهاى از مؤمنان را تصديق كرده كه ثلث و يا نصف و يا كمتر از دو ثلث را
شبزندهدارى مىكردند ،و مىتوانستند اين اندازهها را رعايت كنند ،و ميسر نبودن آن را به
جميع مردم نسبت داده ،و معلوم است كه جميع مردم عبارتند از آنها كه اين كار را مىكردند
و آنهايى كه نمىكردند ،پس حكم شبزندهدارى شاق بر مجموع من حيث المجموع است،
نه شاق بر تك تك عموم مسلمانان و چون چنين است ،تكليف را طورى تخفيف داد كه
هم اصل تكليف براى افرادى كه قادر بر اندازهگيرى هستند بماند ،و هم آسانتر آن براى
همه ميسور شود ،و فرمود «فَا ْق َر ُؤا ما تَيَ َّس َر ِم َن ال ْ ُق ْر ِ
آن» ،و حكم شبزندهدارى چه حد
اكثرش يعنى ثلث و دو ثلث و نصف و چه حد اقلش يعنى خواندن مقدار ميسور از قرآن
مستحب است (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،20ص.)75
براى عموم مؤمنان
ّ

ون ِفي أْ َ
ُون ِم ْن َف ْضلِ هَّ ِ
ال ْر ِ
الل َو
ض َي ْب َتغ َ
ون َي ْض ِربُ َ
ون ِم ْن ُك ْم َم ْرضى َو آخَ ُر َ
« َع ِل َم َأ ْن َس َي ُك ُ
ون ِفي َسبِيلِ هَّ ِ
الل»
ون ُيقا ِت ُل َ
آخَ ُر َ

یعنی دانست خداوند كه بعضى از شما بيمار ميشويد و برخی به مسافرت میپردازند
براى تجارت و طلب سود و منافع و برخی قتال و جهاد ميكنند در راه خدا پس تمام اينها
هَّ
عبدالل بن مسعود گويد :هر مردى كه چيزى را از شهرستانهاى
مقتضى تخفيف از شماست.
مسلمانان به مدینه آورد ،در حالى كه صابر و به حساب خدا باشد و آن را به قيمت
ون فِي
«و َ
ون يَ ْضرِب ُ َ
آخ ُر َ
روزش بفروشد ،نزد خدا در رتبه شهيدان است ،آنگاه قرائت نمود َ
أْ َ
ال ْر ِ
ض .»...ابنعمر گويد :نيافريده است خدا مرگى كه بعد از كشته شدن در راه او باشد كه
من به آن بميرم كه محبوبتر باشد نزد من از اينكه بميرم بين دشوارى و سختى مسافرتى
كه در روى زمين جوياى فضل خدا باشم.
و بعضى گفتهاند :اين آيه در مدينه نازل شده به دليل اينكه نماز و زكاة در ّ
مكه واجب
مكى است و نماز و زكاة هم در ّ
نشده .بعضى هم گفتهاند :آيه ّ
مكه واجب شده است
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(طبرسی1377 ،ش ،ج ،4ص387؛ زمخشری1407 ،ق ،ج ،4ص644؛ بیضاوی1418 ،ق،
ج ،5ص.)258
« َفاق َْرؤُ ا ما َت َي َّس َر ِم ْن ُه»
یعنی پس قرائت كنيد آنچه ميسور است از قرآن .روايت شده از امام رضا(ع) از پدرش از
جدش که فرمود :آنچه ممكن است از آن براى شما در قرائت قرآن خشوع قلب و صفای
ّ
باطن (طبرسی1372 ،ش ،ج ،10ص.)576
َ
الصال َة َو آ ُتوا ال َّزكا َة َو َأق ِْر ُضوا هَّ َ
الل ق َْرض ًا َح َسن ًا»
يموا َّ
َ
«و أ ِق ُ
یعنی و نماز را بپا داريد به حدود و اجزاء و شرايطى كه خدا بر شما واجب فرموده
(همان).
مراد از «نمازى كه مأمور شدهاند بجاى آورند» نمازهاى واجب است ،بنابراين ،اگر آيه
را مدنى بدانيم منظور همين نمازهاى واجب پنجگانه خواهد بود ،و اگر مكى باشد بايد
بگوييم منظور نمازهايى است كه قبل از هجرت واجب بوده .مراد از «زكات» زكات واجب
است ،و منظور از «قرض دادن آن به خداى تعالى» ،انفاقهاى غير زكات و صدقات مالى
است كه در راه خدا داده مىشود .و عطف امر به اقامه نماز و دادن زكات و قرض دادن
به خدا به مسئله تخفيف ،براى اشاره به اين معنا بوده كه تكاليف دينى همچنان به وجوب
و اهميت خود باقى است ،و خداى تعالى همچنان به امر آن اعتنا دارد ،پس كسى خيال
نكند كه تخفيف از شبزندهدارى به ساير وظائف سرايت كرده (طباطبایی1417 ،ق ،ج،20
صص76و77؛ طبرسی1372 ،ش ،ج ،10ص.)576
در روایتی در تفسیر قمی آمده است :منظور غير زكات است (طباطبایی1417 ،ق،
ج ،20ص.)78
«و ما ُتق َِّد ُموا أِ َل ْن ُف ِس ُك ْم ِم ْن خَ ْي ٍر»
َ
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و آنچه از خوبيها براى خودتان جلوتر بفرستيد و انجام دهيد يعنى طاعت (طبرسی،
1372ش ،ج ،10ص.)576
« َت ِج ُدو ُه»
يعنى ثواب آن را مىبينيد (همان).
ِ
«ع ْن َد هَّ ِ
الل ُه َو خَ ْيراً»
نزد خدا و آن خوب است براى شما از بخل ورزيدن و تقصير نمودن (همان).
«و َأ ْع َظ َم َأ ْجراً»
َ
و بزرگتر پاداش است يعنى باالترين ثواب است و آن در اينجا فضل ناميده ميشود نزد
بصريها و عماد گفته ميشود نزد مردم كوفه و جايز است كه آن صفت براى هاء تجدوه
باشد (همان).
الل إ َِّن هَّ َ
«و ْاس َت ْغ ِفروا هَّ َ
يم»
َ
الل َغ ُف ٌ
ور َر ِح ٌ
ُ
یعنی و طلب مغفرت كنيد البتّه خدا بخشنده و مهربان است يعنى پردهپوشى گناهان شما
عفو كننده از شما مهربان است به شما و منعم است بر شما (همان).
برخی گویند که این آیه ناسخ برای اول این سوره است (طوسی ،بیتا ،ج ،10ص.)170
سخن در اين آيه شريفه براى تخفيف دادن به دستورى است كه در اول سوره به شخص
رسول خدا(ص) داد ،و در آيه «إ َِّن ه ِذ ِه تَ ْذ ِك َر ٌة  »...در وسط سوره آن دستور را به عموم
تهجد ،در اين آيه مىخواهد
مؤمنان تعميم داد ،و آن عبارت بود از پرداختن به نماز شب و ّ
بفرمايد :خدا از مؤمنان اكتفا كرد به هر مقدارى كه بتوانند از قرآن تالوت كنند ،پس آيه
شريفه مىخواهد دستور اول سوره را تخفيف دهد ،نه اينكه آن را نسخ نموده از قيام در
دو ثلث شب و يا نصف آن و يا ثلث آن منع كند (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،20ص.)74
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در اخبار زيادى وارد شده كه خصوص اين آيه بعد از گذشتن هشت ماه و يا يك سال
و يا ده سال از نزول آيات اول سوره در مكه نازل شد ،ليكن اين حرف از اين نظر سست
َ
الصال َة َو آ ُتوا ال َّزكا َة َو َأق ِْر ُضوا هَّ َ
الل ق َْرض ًا َح َسن ًا» آمده،
يموا َّ
است كه در آيه شريفه جمله «أ ِق ُ
و ظاهر آن اين است كه مراد از «زكات» -مخصوص ًا بدان جهت كه بعد از نماز و قبل از
مسئله انفاق مستحبى آمده -زكات واجب باشد ،و همه مىدانيم كه زكات بعد از هجرت
در مدينه واجب شده .پس نزول اين آيه در مدينه بوده و اينكه بعضى گفتهاند :زكات در
مكه واجب شد ،ولى نصاب آن تعيين نشد تا در مدينه معين گرديد و همچنين اينكه بعضى
ديگر گفتهاند :ممكن است آيه شريفه قبل از حكمش نازل شده باشد ،و حكمش بعد از
مدتى كه از نزول آيه گذشت واجب شده باشد وجوهى بدون دليل هستند .عالوه بر بىدليل
ون ِفي
ون ُيقا ِت ُل َ
«و آخَ ُر َ
بودن اين سخنان در آيه شريفه سخن از قتال هم رفته ،مىفرمايدَ :
َسبِيلِ هَّ ِ
الل» با اينكه مىدانيم در مكه در جو آنچنانى مصلحت نبوده كه در متن آيه سخن
از قتال به ميان آيد ،و به هر حال ظاهر اين است كه آيه شريفه در مدينه نازل شده باشد
نه در مكه ،و بعضى از مفسرين هم به اين نظريه متمايل شدهاند (همان).
 .3تفسیر آیات 17و 18سوره ذاریات
ونَ .و بِ أْ َ
ال ْس ِ
ون» (ذاریات17 ،و)18؛ «اندكى
حار ُه ْم َي ْس َت ْغ ِف ُر َ
«كانُوا َق ِليلاً ِم َن ال َّل ْيلِ ما َي ْه َج ُع َ
از شب را مىخوابيدند .و به هنگام سحر استغفار مىكردند».
 .1-3معنای کلمات
یهجعون :از ماده «هجوع» به معنی خواب شبانه است (قربانی الهیجی1380 ،ش،
ص.)194
 .2-3نکتههای تفسیری
ون»
«كانُوا َق ِليلاً ِم َن ال َّل ْيلِ ما َي ْه َج ُع َ
از زهرى و ابراهيم نقل شده است :یعنی مقدار اندكى از شب را مىخوابيدند ،و بيشتر
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اوقات شب را نماز ميخواندند .از سعيد بن جبير از ابنعباس و امام صادق(ع) روايت
شده است :يعنى اينان كمتر شبى بر آنها ميگذشت مگر آنكه در آن نماز ميخواندند ،يعنى
آنچه در آن ميخوابيدند روي هم اندك بود ،و ليل اسم جنس است .مجاهد گويد :يعنى
آنان تمام شب را نمىخوابيدند .از ضحاك و مقاتل نقل شده است :وقف بر قلي ً
ال خواهد
ال نميخوابيدند ،كه بر قلي ً
بود ،به اين معنى كه اندكى از مردم بودند كه شب را اص ً
ال وقف
ون» جداگانه و ماء نافيه باشد ،كه به طور كلى خواب از
شده سپس « ِم َن الل َّْيلِ ما يَ ْه َج ُع َ
آنان نفى شده يعنى شبها را تا صبح با نماز خواندن و قرائت قرآن احياء ميگرفتند .این نظر
جای تأمل دارد زیرا اگر ما نفى باشد آنچه كه در تحت نفى او باشد بر او مقدم نميشود،
مگر آنكه بگویيم «من الليل» متعلق است به فعل محذوفى كه «يهجعون» بر آن داللت
ميكند (طبرسی1372 ،ش ،ج ،4ص234؛ زمخشری1407 ،ق ،ج ،4ص398؛ طوسی،
بیتا ،ج ،9ص.)383
«و بِ أْ َ
ال ْس ِ
ون»
حار ُه ْم َي ْس َت ْغ ِف ُر َ
َ
حسن گويد :اينان تا سحر به نماز خواندن ميپرداخته و سپس در سحر به استغفار
مشغول ميشدهاند ،گویی شب گذشته خالفهایی مرتکب شدهاند (طبرسی1377 ،ش ،ج،4
ص178؛ طوسی ،بیتا ،ج ،9ص.)383
ون» آنان هستند كه اختصاص ًا استغفار مىكنند؛ چون استغفارشان دوام دارد
« ُه ْم يَ ْستَ ْغ ِف ُر َ
(طبرسی1377 ،ش ،ج ،4ص178؛ زمخشری1407 ،ق ،ج ،4ص.)398
امام صادق(ع) ميفرمايد :سحر در نماز وتر هفتاد بار استغفار ميگفتهاند .از مجاهد و
مقاتل و كلبى روايت شده است :یعنی اينان سحرها نماز ميخواندهاند ،زيرا نمازى كه
سحرها ميخواندهاند نوعى طلب آمرزش است (طبرسی1372 ،ش ،ج ،4ص.)234
شايد تفسير استغفار به نماز از اين جهت است كه استغفار جزئى از نماز شب ،يعنى نماز
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كان َمشْ ُهوداً» منظور از «قرآن
آن الْ َف ْج ِر َ
آن الْ َف ْج ِر إ َِّن ق ُْر َ
«و ق ُْر َ
وتر است ،همچنان كه در آيه َ
فجر» همان نماز است (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،18ص.)371
 .4ویژگیهای نماز شب
از آنجایی که در قرآن از نماز شب به اجمال سخن به میان آمده بنابراین برای یافتن
ویژگیهای این نماز باید به احادیث پیامبر و اهلبیت رجوع کنیم؛ چون یکی از وظایف
پیامبر و امامان تبیین مجمالت قرآن میباشد .از این رو در اینجا به برخی از ویژگیهای
نماز شب پرداخته میشود:
 .1-4وقت نماز شب
وقت نماز شب از عشاء تا طلوع فجر (فرج1383 ،ش ،ص )39و یا از نیمه شب تا اول
صبح صادق و دمیدن سحر است (مقتدری1376 ،ش ،ص )74ولی در روایات زمانهای
خاصی بیان شده و در آنها به قیام توصیه شده است از جمله آنها از این قرارند:
الف) قیام در ثلث آخر شب براساس روایت بخاری از پیامبراکرم(ص) (فرج1383 ،ش،
صص.)41-39
ب) خواب در نصف شب و قیام ثلث آن و خوابیدن در بخش ششم براساس روایاتی که
در صحاح سته نقل شده است (همان).
ج) براساس روایات اهلبیت هرچه به صبح صادق و اول اذان نزدیکتر باشد بهتر و با
فضیلت بیشتری است (مقتدری1376 ،ش ،صص.)76-74
د) براساس روایتی که از امام صادق(ع) نقل شده بهتر است در یک ششم از نیمه دوم
شب نماز بخواند که در این ساعت خداوند دعای او را مستجاب میگرداند (ملکی تبریزی،
1388ش ،ص.)526
هـ) اگر توانست بعد از اینکه شب به نیمه رسید از جای بلند شود چهار رکعت نماز از
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نماز شب را بجای آورد که پیامبر بعد از خواندن این چهار رکعت میخوابید سپس برای
خواندن بقیه نماز شب از جای برمیخاست (همان).
 .2-4تعداد رکعات نماز شب
براساس روایاتی که در صحیح بخاری و مسلم نقل شده  11 ،9 ،7و  13رکعت ذکر
کردهاند که البته اهلسنت  11رکعت را بر دیگر موارد ترجیح میدهند و علت آن نقل
عایشه است (فرج1383 ،ش ،صص.)46-43
روایاتی در اهلسنت وجود دارد که براساس آنها پیامبر نماز شبش را پیوسته میخوانده
ولی چون سخنی از ایشان وجود دارد که ایشان میفرماید تا نمازشان را به صورت دو
رکعت دو رکعت بخوانند از این رو اهلسنت این گونه خواندن نماز شب را ترجیح میدهند
(همان ،صص.)49-47
براساس روایات اهلبیت نماز شب مجموع ًا 11رکعت است که هشت رکعت آن تحت
عنوان نافله شب به صورت چهار نماز دو رکعتی و دو رکعت دیگر به نام نماز شفع و
یک رکعت آخر به عنوان نماز وتر انجام میپذیرد (ملکی تبریزی1388 ،ش ،ص499؛
مقتدری1376 ،ش ،ص.)80
 .3-4شرایط نماز شب
الف) براساس روایتی که در صحیح بخاری نقل شده پیامبراکرم(ص) مسلمانان را از
افراط در شبزندهداری برحذر میدارد (فرج1383 ،ش ،صص54و.)55
ب) براساس روایتی که ابوداود ،نسایی ،ابنماجه ،حاکم و دیگران نقل کردهاند پیامبر
سفارش کرده است تا زن و شوهر به یکدیگر برای برپا داشتن نماز شب کمک کنند
به طوری که اگر یکی از آن دو از خواب بیدار نشد دیگری او را بیدار کند (همان،
صص58و.)59
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ج) براساس روایتی که هیثمی نقل کرده زن میبایست برای برپاداشتن شبزندهداری و نماز
شب از شوهر خود اجازه بگیرد و بدون اذن شوهر این کار صحیح نیست (همان ،ص.)61
د) براساس روایتی که بخاری نقل کرده انسان میتواند در صورت داشتن عذر مثل پیری
و کهولت از رکعات نماز شب بکاهد و یا آن را نشسته بخواند (همان ،صص73و.)74
هـ) براساس روایتی که مسلم و ابوداود نقل کردهاند برای رفاه حال کسی که بر نماز شب
مداومت دارد اجازه دادهاند تا در صورت فوت آن قضایش را در وقت دیگری (بین نماز
و نماز ظهر) بجای آورد (همان ،صص78و.)79
و) اشتیاق در شبزندهداری از شروط مهم است (ملکی تبریزی1388 ،ش ،ص.)525
ز) برخی گفتهاند که در هر حالی میتوان نماز شب را بجای آورد ایستاده یا نشسته یا در
حال راه رفتن و( ...همان ،ص )500البته مس ّلم است که اگر ایستاده آن را بخواند فضیلت
بیشتری دارد و بهتر است که در صورت نداشتن عذر آن را ایستاده و کامل بخواند.
نتیجه
 .1نماز شب بر طبق ظاهر آیات مستحب مؤکد است.
 .2این نماز بر طبق آیات میبایستی در شب خوانده شود ولی زمان دقیق آن در آیات
مشخص نشده بلکه به صورت مجمل به یک سوم یا نیم یا  ...از شب اشاره شده اما
روایات به آن اشاره کردهاند.
 .3در یکی از این آیات به استغفار در نماز شب اشاره شده است که همان استغفار در
نماز وتر است.
 .4تعداد رکعات نماز شب در قرآن ذکر نشده است ولی روایات آن را 11رکعت دانستهاند
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که  8رکعت با عنوان نافله شب2 ،رکعت با عنوان نماز شفع و 1رکعت با عنوان نماز وتر
خواهد بود.
 .5بر طبق آیات عظمت نماز شب به اندازهای است که پیامبراکرم(ص) به وسیله آن
آمادگی برای دریافت قول ثقیل (قرآن) را پیدا میکند.
 .6خداوند در آیات برای نماز شب تخفیفی قائل شده است ،از این رو هرکس هرچقدر
که توان داشته باشد میتواند به این فضیلت بپردازد و آن به دو جهت است:
 .1-6برخی از مسلمانان به تجارت میپردازند و یا به جهاد میروند و یا مریض
میشوند و از این رو نمیتوانند به نماز شب بپردازند.
 .2-6اندازهگیری مدت شب برای شبزندهداری به طوری که یقین کند یک سوم یا نیم
یا  ...از شب را احیا کرده است برای عموم مکلفان مشکل است و به راحتی نمیتوانند
تشخیص دهند که چه مقدار را به شبزندهداری پرداختهاند.
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