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ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ادای ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻧﻤﺎز وﺗﺮ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎلِ ﻧﺰدﯾ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ـ ﯾﻌﻨ ﻋﻠﻤﺎی اﺣﻨﺎف ـ آن را از
ﺟﻤﻠﻪی واﺟﺒﺎت داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺗﺮ از ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﻮﮐﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ آن
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺮﮐﺶ ﻧﻨﺪ.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﺪی اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻬﺎدﺗﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﮐﻪ اﯾﻦ دال ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ اﺳﺖ.
درﺑﺎرهی ﭼﻮﻧ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﻣﺗﻮان ﻣﺴﺎﻟﻪ را در ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
وﻗﺖ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ:
وﻗﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز از ﻫﻨﺎﻣ ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻣﻐﺮب ]در
وﻗﺖ ﻣﻐﺮب[ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ وﻗﺖ ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ اداﻣﻪ ﻣﯾﺎﺑﺪ .رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻟﻪ
ﻧﻤﺎزی را اﻓﺰون ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ]ﻧﻤﺎز[ وﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﺗﺎ ﻫﻨﺎم ﻃﻠﻮع
ﻓﺠﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) (۴۲۵آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را در اول وﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﯾﺎ آن را ﺗﺎ آﺧﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ؟
ﺳﻨﺖ دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪن در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺐ دارد ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازد،
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زﯾﺮا ﻧﻤﺎز آﺧﺮ ﺷﺐ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺤﻞ ﺷﻬﻮد ﻣﻼﺋﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺗﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاب اﻓﺘﺪ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮاﺑﯿﺪن وﺗﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣآورد ،زﯾﺮا در ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ آﻣﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺗﺮﺳﺪ در
ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﻧﺸﻮد در آﻏﺎز ﺷﺐ وﺗﺮ ﮐﻨﺪ ،و ﻫﺮﮐﺲ اﻣﯿﺪ دارد ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﺷﻮد ﭘﺲ آﺧﺮ ﺷﺐ وﺗﺮ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﻧﻤﺎز آﺧﺮ ﺷﺐ ﻣﺤﻞ ﺷﻬﻮد اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۷۵۵
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :و اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و دﯾﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ وارد ﺷﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺻﺤﯿﺢ
ﺻﺮﯾﺢ ﺣﻤﻞ ﻣﺷﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺪﯾﺚ :ﺧﻠﯿﻠﻢ ﻣﺮا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺑﻢ ﻣﺮ ﺑﺮ وﺗﺮ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﮐﺴ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺪار
ﺷﺪن ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارد« ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۷۷ /۳
ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺎت وﺗﺮ:
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﯾ رﮐﻌﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﺗﺮ ﯾ رﮐﻌﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ
رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ) (۷۵۲و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻧﻤﺎز ﺷﺐ دو رﮐﻌﺖ ،دو رﮐﻌﺖ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻓﺮا رﺳﺪ ﯾ
رﮐﻌﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورده وﺗﺮ )ﻓﺮد( ﮐﻨﺪ ﺑﺨﺎری ) (۹۱۱و ﻣﺴﻠﻢ ) ،(۷۴۹ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﯾ
رﮐﻌﺖ ﻫﻢ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﺪ ﺳﻨﺖ را اﻧﺠﺎم داده ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻪ و ﭘﻨﺞ و ﻫﻔﺖ و ﻧﻪ رﮐﻌﺖ وﺗﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
اﮔﺮ وﺗﺮش را در ﺳﻪ رﮐﻌﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،دو روش ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ :ﻫﺮ ﺳﻪ رﮐﻌﺖ را ﺑﺎ ﯾ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ در ﯨﻮ رﮐﻌﺖ ]اول[ وﺗﺮ ﺳﻼم ﻧﻤﮔﻔﺖ« و در ﻟﻔﻈ دﯾﺮ در ﺳﻪ رﮐﻌﺖ وﺗﺮ ﻣﺧﻮاﻧﺪ و ﺟﺰ در ﭘﺎﯾﺎن آن ﻧﻤﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ
رواﯾﺖ ﻧﺴﺎﺋ (۲۳۴ /۳) و ﺑﯿﻬﻘ .(۳۱ /۳) ﻧﻮوی در اﻟﻤﺠﻤﻮع ) (۷ /۴ﻣﮔﻮﯾﺪ :آن را ﻧﺴﺎﺋ ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﺣﺴﻦ و ﺑﯿﻘﻬ ﺑﺎ ﺳﻨﺪی
ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دوم :ﭘﺲ از دو رﮐﻌﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻼم ﮔﻮﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﯾ رﮐﻌﺖ وﺗﺮ ﺑﺨﻮاﻧﺪ .زﯾﺮا از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ دو
رﮐﻌﺖ اول و ﯾ رﮐﻌﺖ وﺗﺮ را از ﯾﺪﯾﺮ ﺟﺪا ﻣﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮐﺮد .اﯾﻦ
را اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۲۴۳۵رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۴۸۲ /۲ﺳﻨﺪ آن را ﻗﻮی داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﻫﻔﺖ رﮐﻌﺖ وﺗﺮ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزش را ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﯾ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺳﻼم دﻫﺪ ،زﯾﺮا از
ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﺐ را ﺳﯿﺰده رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ از آن
ﭘﻨﺞ رﮐﻌﺖ را وﺗﺮ ﻣﺧﻮاﻧﺪ و در ﻫﯿﭻ ﯾ از ]رﮐﻌﺎت[ آن ﻧﻤﻧﺸﺴﺖ ﻣﺮ در ]ﺗﺸﻬﺪ[ ﭘﺎﯾﺎن آن« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۷۳۷
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و از ام ﺳﻠﻤﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ و ﺳﻠﻢ ـ ﭘﺎ ﭘﻨﺞ و ﻫﻔﺖ رﮐﻌﺖ وﺗﺮ ﻣﮐﺮد و ﻣﯿﺎن
آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻼم ﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤاﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ ) (۲۹۰ /۶و ﻧﺴﺎﺋ .(۱۷۱۴) ﻧﻮوی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪ آن ﺧﻮب اﺳﺖ.
اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺮﺑﺎﻧ (۲۹۷ /۲) و آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺴﺎﺋ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﻧﻪ رﮐﻌﺖ وﺗﺮ ﺧﻮاﻧﺪ رﮐﻌﺎت آن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺸﻬﺪ در رﮐﻌﺖ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻣﺧﯿﺰد و
ﺳﻼم ﻧﻤدﻫﺪ و رﮐﻌﺖ ﻧﻬﻢ را ﻣﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺸﻬﺪ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺳﻼم ﻣدﻫﺪ ،زﯾﺮا ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﺴﻠﻢ
) (۷۴۶از وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﻪ رﮐﻌﺖ ﻣﺧﻮاﻧﺪ و در آن ﻧﻤﻧﺸﺴﺖ ﻣﺮ در رﮐﻌﺖ
ﻫﺸﺘﻢ ،ﭘﺲ ذﮐﺮ اﻟﻪ و ﺣﻤﺪ او را ﻣﮔﻔﺖ و دﻋﺎ ﻣﮐﺮد ،آﻧﺎه ﺑﺮﻣﺧﺎﺳﺖ و ﺳﻼم ﻧﻤﮔﻔﺖ و رﮐﻌﺖ ﻧﻬﻢ را ﻣﺧﻮاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﻣﻧﺸﺴﺖ و ذﮐﺮ اﻟﻪ و ﺣﻤﺪ و دﻋﺎ ﻣﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺳﻼﻣ ﻣﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺎ ﻣرﺳﺎﻧﺪ.
و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﯾﺎزده رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪ ﻫﺮ دو رﮐﻌﺖ ﺳﻼم ﻣﮔﻮﯾﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﯾ رﮐﻌﺖ وﺗﺮ ﻣﺧﻮاﻧﺪ.
ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ وﺗﺮِ ﮐﺎﻣﻞ ،و اﯾﻨﻪ در ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ:
ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻞ وﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو رﮐﻌﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺳﻼم دﻫﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﯾ رﮐﻌﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺳﻼم دﻫﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ رﮐﻌﺖ را ﺑﺎ ﯾ ﺳﻼم ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﯾ ﺗﺸﻬﺪ ﻧﻪ دو ﺗﺸﻬﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ.
و در رﮐﻌﺖ اول ﺳﻮرهی ﺳﺒِﺢ اﺳﻢ رﺑِﻚَ اﻻﻋﻠَ و در رﮐﻌﺖ دوم ﺳﻮرهی ﮐﺎﻓﺮون ،و در رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﺳﻮرهی اﺧﻼص را
ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﻧﺴﺎﺋ (۱۷۲۹) از اﺑ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ »رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﺳﺒِﺢ اﺳﻢ رﺑِﻚَ اﻻﻋﻠَ و ﻗُﻞ ﻳﺎ
اﻳﻬﺎ اﻟْﺎﻓﺮونَ و ﻗُﻞ ﻫﻮ اﻟﻪ اﺣﺪٌ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﮐﺮد« آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪی اﯾﻦ روشﻫﺎی وﺗﺮ در ﺳﻨﺖ وارد ﺷﺪه ،و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾ روش اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ
روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻤﺎز وﺗﺮ را ادا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪی ﺳﻨﺖﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ.
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ.
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