 ‐ 292107ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻗﯿﺎم رﻣﻀﺎن ،آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮥ ﺷﺐﻫﺎی آن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎد؟
ﺳﻮال
درﺑﺎرۀ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﺆاﻟ دارم .ﺣﺪﯾﺚ ﻫﺮ ﮐﺲ رﻣﻀﺎن را از روی اﯾﻤﺎن و اﺣﺘﺴﺎب ]ﺑﻪ ﻧﻤﺎز[ اﯾﺴﺘﺪ ...آﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻤﺎز ﻗﯿﺎم را در ﻫﻤﮥ ﺷﺐﻫﺎی رﻣﻀﺎن ادا ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﯾ ﺷﺐ از ﺳ ﺷﺐ رﻣﻀﺎن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﺎﯾﺴﺘﺪ ﺟﺎﯾﺰهای
ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه و ﻣﻐﻔﺮت را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد؟ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻗﯿﺎم در ﯾ ﺷﺐ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ ﮐﺲ رﻣﻀﺎن را از روی اﯾﻤﺎن
و اﺣﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﭘﺎ دارد ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪاش آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﺷﻮد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۲۰۰۹و ﻣﺴﻠﻢ ).(۷۵۹
وﻗﺘ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻣآﯾﺪ ﻫﻤﮥ ﺷﺐﻫﺎﯾﺶ را در ﺑﺮ ﻣﮔﯿﺮد و ﻇﺎﻫﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ
ﺷﺐﻫﺎی رﻣﻀﺎن اﺳﺖ.
ﺻﻨﻌﺎﻧ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻣﻨﻈﻮرش ﻗﯿﺎم ﻫﻤﮥ ﺷﺐﻫﺎی آن ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺧ از ﺷﺐﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺪ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ]از ﻣﺘﻦ[ آﺷﺎر اﺳﺖ )ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم.(۱۸۲ /۴ :
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﺲ رﻣﻀﺎن را ﺑﺮﭘﺎ دارد ﯾﻌﻨ :ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﮥ ﻣﺎه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺷﻮد ،از اول ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن« )ﺷﺮح
ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﺮام.(۲۹۰ /۳ :
و ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻗﯿﺎم ﺑﺮﺧ از ﺷﺐﻫﺎی آن ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﮔﺮ از روی ﻋﺬر ﺑﺎﺷﺪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ
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دﺳﺖ آورد.
از اﺑﻮﻣﻮﺳ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮت رود ﺑﺮای او ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ در ﻫﻨﺎم اﻗﺎﻣﺖ و ﺳﻼﻣﺘ اﻧﺠﺎم ﻣداد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۲۹۹۶
و از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻓﺮﻣﻮد:ﺷﺨﺼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ]ﻋﺎدت ﺑﻪ[ ﻧﻤﺎز در ﺷﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﻠﺒﮥ ﺧﻮاب از اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮ آنﮐﻪ
اﺟﺮ ﻧﻤﺎزش ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﻮاب اﻓﺘﺎدﻧﺶ ﺑﺮاﯾﺶ ﺻﺪﻗﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداوود ) (۱۳۱۴و آﻟﺒﺎﻧ در
إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ) (۲۰۴ /۲آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﯿﺎم رﻣﻀﺎن در ﺷﺮع ﻋﺪد ﻣﻌﯿﻨ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺎت ﻗﯿﺎم رﻣﻀﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»درﺑﺎرۀ ﺧﻮد ﻗﯿﺎم رﻣﻀﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻋﺪد ﺧﺎﺻ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮده… و ﮐﺴ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﻋﺪد ﺧﺎﺻ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در اﯾﻦ ﺑﺎره وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﯾﺎ از آن ﮐﻢ ﮐﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ… و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
اﻧﺴﺎن ﺳﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﻖ وی ﻃﻮﻻﻧ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺳﺮﺣﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺘﻮازن ﺑﻮد :اﮔﺮ ﻗﯿﺎم را ﻃﻮﻻﻧ ﻣﮐﺮد رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد را ﻧﯿﺰ ]ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ آن[
ﻃﻮﻻﻧ ﻣﮐﺮد و اﮔﺮ ﻗﯿﺎم را ﺧﻔﯿﻒ ﻣﮐﺮد رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد را ﻧﯿﺰ ﺧﻔﯿﻒ ادا ﻣﮐﺮد و اﯾﻦ را در ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻓﺮض و ﻗﯿﺎم ﻟﯿﻞ و
ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﮐﺴﻮف و دﯾﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣداد« )ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ۲۷۲ /۲۲ :ـ .(۲۷۳
ﺣﺎﺻﻞ آنﮐﻪ :ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺣﺪی ﻧﺪارد و اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ادا ﻣﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در ﺷﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ادا ﻣﮐﻨﺪ :ﻫﻤﺎن ﯾ رﮐﻌﺖ وﺗﺮ اﺳﺖ.
وﻟ در اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﻤﯿﻦ ﯾ رﮐﻌﺖ اﺟﺮ ﻗﯿﺎم رﻣﻀﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﺮاد ﺟﺪی وارد اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺷﺮع ﺑﺮ ﻗﯿﺎم
ﺷﺐ ﺑﻪ وﯾﮋه در رﻣﻀﺎن ﺑﯿﺶ از دﯾﺮ ﺷﺐﻫﺎی ﺳﺎل ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و ﺳﻠﻒ
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮد ﺗﺎ آنﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﯿﺎم رﻣﻀﺎن ﻣﺸﺮوع ﺷﺪه ﺗﺎ در ﻣﺴﺠﺪ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎم راﺗﺐ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ادا ﺷﻮد؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در
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دﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎ ﻣﺸﺮوع ﻧﺸﺪه و درﺑﺎرۀ آن ﺗﺮﻏﯿﺐ آﻣﺪه ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺶ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﮥ ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ او ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ از اﺑﻮذر ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺷﺨﺺ اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺎم ﻧﻤﺎز
ﮔﺰارد ﺗﺎ آنﮐﻪ اﻣﺎم ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﯿﺎم ﯾ ﺷﺐ ]ﮐﺎﻣﻞ[ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداوود ) (۱۳۷۵و ﺗﺮﻣﺬی
) (۸۰۶و ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎرۀ ).(153247
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﯾﺎزده رﮐﻌﺖ را ﺑﺎ ﺧﺸﻮع ادا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﺎز از روی اﯾﻤﺎن و اﺣﺘﺴﺎب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻧﻤﺎز رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در
رﻣﻀﺎن ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در رﻣﻀﺎن و ﻏﯿﺮ رﻣﻀﺎن ﺑﺮ ﯾﺎزده رﮐﻌﺖ ﻧﻤاﻓﺰود؛
ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺖ ادا ﻣﮐﺮد ﮐﻪ از زﯾﺒﺎﯾ و ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻮدﻧﺶ ﻧﭙﺮس ،ﺳﭙﺲ ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺖ ادا ﻣﮐﺮد ﮐﻪ از زﯾﺒﺎﯾ و ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻮدﻧﺶ
ﻧﭙﺮس ،ﺳﭙﺲ ﺳﻪ رﮐﻌﺖ ادا ﻣﮐﺮد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۱۴۷و ﻣﺴﻠﻢ ).(۷۳۸
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﻓﺎﯾﺪۀ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎرۀ ) (9036ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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