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  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  رـمنزلت نماز وت مقام و

بر خواندن   صلی هللا عليه وسلم سنتی مؤکده بوده  که پيامبر از جمله نماز های نماز وتر
  ما مسلمانان را تشويق و ترغيب نموده است .  آن

إن هللا وتر، يحب «  :طوريکه در حديثی از ابوهريره(رض )  روايت گرديده 
  ».خداوند وتر (تنها) است و وتر را دوست دارد«متفق عليه.   »الوتر

: خواندن نماز که از حضرت علی رضی هللا عنه روايت است در حديثی ديگری همچنان 
نماز وتر   صلی هللا عليه وسلم وتر همانند نمازهای فرض، الزامی نيست، وليکن پيامبر

(نسايی و ترمذی »  يا أهل القرآن أوتروا فإن هللا وتر يحب الوتر« خوانده و فرموده : را
چراکه خداوند وتر (تنها) است و وتر را دوست )  (ای اهل قرآن! (نماز) وتررا بخوانيد؛ 

  ».دارد
 ر:ــوقت نماز وت

الی  طلوع فجر جايز است ولی طبق ( خفتن ) وقت خواندن  نماز وتر بعد از نماز عشاء 
  برخی از روايات خواندن نماز وتر در يک سوم آخر شب اجر بيشتری دارد. 

من کل الليل « نها آمده است : طوريکه در حديثی از حضرت بی بی  عايشه رضی هللا ع
، من أول الليل و أوسطه و آخره، فانتهی وتره إلی  صلی هللا عليه وسلم قد أوتر رسول هللا

 .متفق عليه )  » ( السحر
در تمام شب وتر را خوانده است، در اول، وسط، و در   صلی هللا عليه وسلم پيامبر «

  ». شد آخر شب و وتراو به سحر منتهی می
مستحب است که  نماز  شد ، پسبيدارنخواهد در آخر شب  کسی که بيم داردکهبرای 

کند آخرشب  اول شب بجاء ارد ،همچنانکه برای کسی که گمان میدر وترخويش را  
در حديثی از ابوقتاده رضی هللا عنه روايت است که  شود، تأخير آن سنت است : بيدارمی

  کر فرمود :ابوبحضرت به    صلی هللا عليه وسلم پيامبر
شوم) و وتر  خوابم (بعد بلند می گفت : می»  خوانی؟ وتر می چه وخت«(متی توتر)  

» ( أخذت بالحزم أو بالوثيقة :«  به ابوبکر فرمود   صلی هللا عليه وسلم خوانم، پيامبر می
» أخذت بالقوة:«عمر فرمود حضرت و به » ( محکم کاری واحتياط کردی.ابوداود )

 قدرت و نيرو بود). کارت همراه با«
صلی  کان النبی« روايت است:     عايشه رضی هللا عنهاحضرت همچنان در حديثی از 

» يصلی و أنا راقدة معترضة علی فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظنی فأوترت هللا عليه وسلم
خواند در حاليکه من روی بسترش  نماز می  صلی هللا عليه وسلم پيامبر( .(متفق عليه)

کرد ومن هم نماز وتر را  خواست نماز وتر بخواند مرا بيدار می خوابيده بودم، وقتی می
  خواندم). می

  ر:ـتعداد رکعات ها ی  وت
 از ابن عمر (رض ) کمترين رکعات نماز وتر يک رکعت است.ودليل آن  حديثی است که

لی رکعة صالة الليل مثنی مثنی، فإذا خشی أحدکم الصبح ص« روايت  گرديده است . 
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   .متفق عليه ) » (واحدة توتر له ما قد صلی
  

(نماز شب دو رکعت دو رکعت است، پس هر گاه يکی از شما بيم آن را داشت که وقت 
 اش را وتر کند). نماز صبح فرا برسد يک رکعت نماز بخواند و با آن نمازهای قبلی
 نه رکعتی خوانده شود :همچنان جايزاست: نماز وتر، سه رکعتی يا پنج رکعتی يا هفت يا 

  از حضرت عايشه رضی هللا عنها روايت گرديده است ::ودليل آن حديثی است که
يزيد فی رمضان وال فی غيره علی إحدی عشرة  صلی هللا عليه وسلم ما کان رسول هللا« 

رکعة، يصلی أربعا فالتسأل عن حسنهن و طولهن، ثم يصلی أربعا فالتسأل عن حسنهن و 
  .متفق عليه ) » (يصلی ثالثا طولهن، ثم 

چه در رمضان و چه در غير رمضان از يازده رکعت   صلی هللا عليه وسلم ( پيامبر
خواند که از خوبی و طوالنی بودن آن سؤال نکن، سپس  خواند چهار رکعت می بيشتر نمی

خواند که از خوبی و طوالنی بودن آن سؤال نکن. سپس سه رکعت  چهار رکعت می
  .خواند) می
 

صلی هللا  کان رسول هللا« همچنان در حديثی از عايشه رضی هللا عنها روايت است: 
يصلی من الليل ثالث عشرة رکعة، يوتر من ذلک بخمس اليجلس فی شی إال  عليه وسلم
  .مسلم)(» فی آخرها 

خواند، پنج رکعت آخر را با  ، در شب سيزده رکعت نماز می صلی هللا عليه وسلم (پيامبر
  نشست). خواند. تنها در رکعت آخر آن (برای تشهد) می م وتر میيک سال

صلی هللا عليه  کنا نعد له  :« ودر حديثی ديگری از عايشه رضی هللا عنها روايت است 
سواکه و طهوره، فيبعثه هللا ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوک و يتوضا، و يصلی  وسلم

فيذکر هللا و يحمده و يدعوه، ثم ينهض واليسلم، ثم تسع رکعات اليجلس فيها إال فی الثامنة، 
يقوم فيصلی التاسعة، ثم يقعد فيذکر هللا و يحمده و يدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلی 

صلی هللا  رکعتين بعدما يسلم و هو قاعد، تلک إحدی عشرة رکعة يا بنی، فلما أسن نبی هللا
ع فی الرکعتين مثل صنيعه األول، فتلک تسع يا و أخذ اللحم أوتر بسبع، و صن  عليه وسلم

 .مسلم و نسايی )» ( بنی 
کرديم، پس خداوند شب  را آماده می  صلی هللا عليه وسلم (ما سواک و آب وضوءی پيامبر

گرفت و نه  زد و وضوء می کرد، سواک می خواست او را بيدار می هنگام هر وقت که می
نشست مگر در رکعت هشتم، به ذکر و  از آنها نمیخواند، که در هيچکدام  رکعت نماز می
شد و رکعت  کرد. سپس بدون آنکه سالم بدهد بلند می پرداخت و دعا می ستايش خدا می

کرد، و  پرداخت و دعا می نشست و به ذکر و ستايش خدا می خواند. سپس می نهم را می
خواند.  عت نماز میشنواند. سپس به حالت نشسته دو رک داد که ما را می طوری سالم می

مسن شد و بدنش سنگين   صلی هللا عليه وسلم فرزندم! اين يازده رکعت، وقتی پيامبر
خواند.  گرديد وتر را هفت رکعت خواند و دو رکعت را مانند حالت قبل نشسته می

 فرزندم! اين نُه رکعت شد).
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 :طريقه خواندن نماز وتر
  ر در سه رکعتی:ــاول: خواندن نماز وت

  خواندن نماز وتر در سه رکعتی  بشرح ذيل ميباشد : ترتيب
  طريقه اول:

دو رکعت بخواند وبعد از دو رکعت  سالم دهد، بعدا يک رکعت ديگر بخواند و سالم  
  دهد. (در هر کدام بايد تشهد بخواند بعد سالم داد).

   طريقه دوم:
ابتدا دو رکعت به ترتيب است که هر سه رکعت را باهم و با يک تشهد بخواند. يعنی 

بخواند و بدون آنکه در رکعت دو تشهد بخواند، بلند شده و يک رکعت ديگر خوانده و 
  اينبار تشهد می خواند و سالم می دهد. 

در اين روش مستحب است تا در رکعت اول سوره ی (اعلی) و دررکعت دوم سوره ی 
  (کافرون) و رکعت سوم ،سوره ی (اخالص) خوانده شود.

از ابن عباس رضی هللا عنه بشرح ذيل فورمولبندی گرديده   طوريکه اين حکم در حديثی 
يقرأ فی الوتر سبٍح اسم ربک األعلی، و قل  صلی هللا عليه وسلم کان رسول هللا« است : 

در نماز  صلی هللا عليه وسلم پيامبر» ( يا أيها الکافرون، و قل هو هللا أحد فی رکعة رکعة 
های (سبح اسم ربک األعلی) و (قل يا أيها الکافرون) و  کعت يکی از سورهوتر در هر ر

 ).461نسايی ( خواند ) .( (قل هو هللا أحد) را می
بنابراين اگر کسی خواست تا نماز وتر  را به ترتيب سه رکعتی ميخواند ، نبايد همانند 

، زيرا پيامبر نماز مغرب در رکعت دو تشهد بخواند و بعدا برای رکعت سوم بلند شود
نماز وتر را سه ». ال توتروا بثالث تشبهوا المغرب«صلی هللا عليه وسلم فرمودند: 

)  304/  1رکعتی را بگونه ای مخوانيد که با نماز مغرب شبيه کرده باشيد.حاکم ( 
  ).   31/  3والبيهقی ( 

ب فقه کتا 208اما در اين دو روش، روش اول افضلتر است. (وتفصيل آنرا در صفحه  
  السنة للنساء از شيخ ابن عثيمين،مطالعه فرمايد .)

  کيفيت خواندن نماز وتر نزد احناف:
ولی ناگفته نماند که : طريقه خواند نماز وترنزد  احناف مانند کيفيت  خواندن نماز مغرب 

  .که تفصيل در ذيل ارايه خواهد شد ( شام )  ميباشد 
لکی و حنبلی ) به اين شکل می خوانند که يا با اما مذاهب ديگر از جمله  ( شافعی ، ما 

يک رکعت و يک تشهد می خوانند و يا دو رکعت می خوانند و بعد از آن يک رکعت می 
خواند با يک تشهد . و يا سه  رکعت می خوانند با يک جلسه تشهد در آخر آن ( يعنی در 

  ا يک تشهد.رکعت دوم برای تشهد نمی نشيند ) يا می تواند سه رکعت بخواند ب
الطحاوی از أنس نقل می کند که او گفته  است ( الوتر ثالث ركعات ) . و همچنين از 

ثالث  صلى بی أنس الوتر أنا عن يمينه و أم ولده خلفنا «ثابت نقل می کند که می گويد : 
 و در ادامه از فعل عمر رضی هللا عنه نقل می کند که ،  ركعات لم يسلم إال فی آخرهن(
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   .»نـإال فی آخره گوينده مسرور است ) بلند شد ( فصلى بنا ثالث ركعات لم يسلم( 
  دوم: خواندن نماز وتر در پنج رکعتی:

  اگر کسی خواست نماز وتر را پنج رکعتی بخواند می تواند آنرابترتيب ذيل انجام دهد :
کعت مستحب و افضل آنست تا هر پنج رکعت را با يک تشهد بخواند. يعنی فقط در ر
  پنجم برای تشهد می نشيند و در انتها يعنی رکعت آخر تشهد خوانده و سالم دهد.

روايت گرديده است  از بی بی  عايشه رضی هللا عنهاکه حديثی ميتوان به دراين مورد 
صلی هللا عليه وسلم يصلی من الليل ثالث عشرة رکعة،  کان رسول هللا«  استدالل نمود:

صلی هللا عليه وسلم، در  پيامبر» «فی شی إال فی آخرها  يوتر من ذلک بخمس اليجلس
خواند. تنها در  خواند، پنج رکعت آخر را با يک سالم وتر می شب سيزده رکعت نماز می

  ).737مسلم ( ».نشست رکعت آخر آن (برای تشهد) می
  خواندن نماز وتر در هفت ويا نو رکعتی: :سوم 

فت رکعتی )  ويا ( نو رکعتی )  بخواند طريقه اما اگر کسی ميخواهد نماز وتر  را(  ه
 خواندن آن بصورت ذيل است: 

پس از هر دو رکعت، او برای تشهد ننشيند و بلکه برای رکعت بعدی بلند شده، ولی در 
يک رکعت ماقبل آخر، تشهد بخواند ولی سالم ندهد، سپس برای رکعت آخر بلند شده و 
باز تشهد بخواند و سالم دهد، و اين روش مسنون است، زيرا از عايشه رضی هللا عنه 

لی هللا عليه وسلم سواکه و طهوره، فيبعثه هللا ما شاء أن ص  کنا نعد له « روايت است : 
يبعثه من الليل فيتسوک و يتوضا، و يصلی تسع رکعات اليجلس فيها إال فی الثامنة، فيذکر 

هللا و يحمده و يدعوه، ثم ينهض واليسلم، ثم يقوم فيصلی التاسعة، ثم يقعد فيذکر هللا و 
، ثم يصلی رکعتين بعدما يسلم و هو قاعد، تلک يحمده و يدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا

إحدی عشرة رکعة يا بنی، فلما أسن نبی هللا صلی هللا عليه وسلم و أخذ اللحم أوتر بسبع، و 
ما سواک و آب وضوءی » «صنع فی الرکعتين مثل صنيعه األول، فتلک تسع يا بنی

  هنگام هر وقت که میکرديم، پس خداوند شب  پيامبر صلی هللا عليه وسلم را آماده می
 گرفت و نه رکعت نماز می زد و وضوء می کرد، سواک می خواست او را بيدار می

نشست مگر در رکعت هشتم، به ذکر و ستايش خدا  خواند، که در هيچکدام از آنها نمی 
 شد و رکعت نهم را می کرد. سپس بدون آنکه سالم بدهد بلند می پرداخت و دعا می می

کرد، و طوری سالم  پرداخت و دعا می نشست و به ذکر و ستايش خدا می خواند. سپس می 
خواند. فرزندم! اين  شنواند. سپس به حالت نشسته دو رکعت نماز می داد که ما را می می

يازده رکعت، وقتی پيامبر صلی هللا عليه وسلم مسن شد و بدنش سنگين گرديد وتر را 
خواند. فرزندم! اين نُه رکعت  ت قبل نشسته میهفت رکعت خواند و دو رکعت را مانند حال

 ).746مسلم (». شد
  يادداشت :

(افضل آنست که) هفت « ابن عثيمين رحمه هللا در مورد نماز وتر هفت رکعتی گفته: 
رکعت پشت سر هم خوانده شود و فقط در رکعت آخر آن برای تشهد نشست و سالم 

  ).208فقه السنة للنساء؛ ابن عثيمين، صفحه  ».(داد
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  خواننده محترم :
در ضمن ميخواهم يکبار ديگر توضيح بدارم که نماز وتر هيچ تفاوتی با ديگر نمازها 

نداشته ، فقط زمان آن بعد از نماز عشاء اغاز ميشود والی قبل از نماز صبح ادامه دارد ، 
اما دير خواندن نماز وتر افضلتر است.وطوريکه گفتيم نماز وتر( يک رکعتی يا سه 

رکعتی  يا پنج رکعتی و يا هفت و يا نه رکعتی ) خوانده ميشود ، و نيز می توان در نماز 
وتر و در رکعت آخر بعد از برخواستن از رکوع، قنوت خواند. ولی مداومت بر خواندن 
  قنوت در نماز وتر سنت نيست، يعنی الزم نيست تا در نماز قنوت هر شب، قنوت خواند.

  واندن دعای قنوت:پيامبراسالم  در خ  روش
گهگاهی درنماز وتر قنوت ميخواند (روايت ابن نصر و   رسول هللا صلی هللا عليه و سلم

دارقطنی). کلمه احياناً را به کار برديم، زيرا آنهايی که وتر پيامبرصلی هللا عليه وسلم  را 
مداوم نقل کرده اند، ذکری از قنوت به ميان نياورده اند که اگر چنين چيزی به صورت 

انجام ميگرفت به هيچوجه همه آنان را ذکر آن غفلت نمی ورزيد ند. فقط ابی ابن کعب 
قنوت وتر را از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم نقل کرده اند که اين خود دليل اين ميباشد 

که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم احياناً در وتر قنوت خوانده است. و ميتوان نتيجه گرفت 
  نيز همين است.  علماءوت در وتر واجب نيست و رأی جمهورکه قن

) بدان اعتراف نموده است که 1/306، (»فتح القدير«چنانکه از احناف. ابن الهمام در 
انصاف و بی تعصب بودن ايشان است. و آن را قبل از رکوع قرار ميداد اين نشانگر 

  (روايت ابوداود و نسائی).
به حسن بن علی آموخت که در پايان قرائت، در وتر،   لمرسول هللا صلی هللا عليه و س

  اين دعا را بخواند:
اللّهّم! اهدنی فيمن هديت، و عافنی فی من عافيت، و تولّنی فی من تولّيت، و بارک لی «

فيما أعطيت، وقنی شّر ما قضيت، (ف) إنّک تقضی واليقضی عليک (و) إنّه اليذّل من 
روايت ابن  »کت ربّنا و تعاليت (المنجا منک إالّ إليکواليت (واليعّز من عاديت) تبار

ای، و مرا جزء  ( خداوندا مرا جزء کسانی قرار بده که آنها را هدايت کرده .خزيمه)
ای، و مرا جزء آنانی قرار ده که دوست خود قرار  کسانی قرار بده که آنان را عافيت داده

ای مرا  ای برکت ده، و از شر آنچه که مقدر کرده ای، و در آنچه که به من عطا کرده داده
شود، و کسی را که تو  کنی و بر تو حکم کرده نمی وت میمحفوظ بدار، چون تو قضا

گردد. خداوندا! دارای برکات بسيار و در ذات و صفاتت بلند  دوست بداری خوار نمی
    مرتبه هستی).

   نماز وتر با جماعت :
در مورد اينکه چرا نماز وتر صرف درماه   مبارک رمضان بصورت جماعت خوانده 

  طور انفردی ادا ميگردد بايد گفت  ؟ميشود  ودر ساير ماه ها ب
در ابتدای امر که پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز تراويح می خواندند، ايشان روز اول به 
مسجد رفتند و نماز تراويح و بعد از آن نماز وتر خواندند، در شب دوم وقتی که به مسجد 

ن اقتدا نمودند و با ايشان رفتند تا نماز تراويح و وتر خويش را بخوانند، اصحاب به ايشا
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نماز شب خواندند، در شب سوم پيامبر صلی هللا عليه وسلم بيرون نيامدند و در منزل 
نماز خواندند وقتی که از ايشان علت را جويا شدند، جواب فرمودند : ترسيدم که نماز 

  شب بر شما واجب شود.
واجب شدن نماز تراويح ( و  اما با وفات پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، در حقيقت ترس از

وتربعد از آن) باقی نماند زيرا با فوت پيامبر صلی هللا عليه وسلم در حقيقت وحی قطع 
می شود و تشريع احکام پايان می پذيرد، لذا اصحاب پيامبر صلی هللا عليه وسلم در زمان 

عت در عمرابن خطاب رضی هللا عنه تصميم گرفتند تا نماز تراويح خود را بصورت جما
مسجد بخوانند (مانند شب دومی که پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز شب را در مسجد و 

با اصحاب خواندند) از آن زمان به بعد، مسلمانان شبهای رمضان نماز تراويح را 
  بصورت جماعت در مساجد می خوانند.

های ولی بايد توجه داشت که نماز تراويح مخصوص شبهای رمضان است نه بقيه ماه
سال و پيامبر صلی هللا عليه وسلم فقط در اين ماه تراويح خواندند و لذا ما نيز به ايشان و 
به اصحاب ايشان اقتدا می کنيم و فقط شبهای رمضان تراويح می خوانيم، از سويی نماز 
وتر را معموال در شبهای رمضان بعد از تراويح می خوانند يعنی در حقيقت نماز تراويح 

رمضان با هم و پشت سرهم خوانده می شوند، از اين رو هم تراويح و هم وتر و وتر در 
که پشت سرهم هستند بصورت جماعت خوانده می شوند، و اين جماعت خواندن تراويح 

  و وتر در شبهای رمضان واجب نيست، بلکه مستحب است.
  امام نووی رحمه هللا می گويد:

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

 . )3/548» (المجموع ».«نيست، اما اگر بصورت جماعت خوانده شود جايز است
(يک شب) و اصحاب رضی هللا عنهم (   ن پيامبر صلی هللا عليه وسلمخالصه اينکه چو

بعد از وفات ايشان) نماز تراويح و وتر بعد از آن را فقط در رمضان بصورت جماعت 
خوانده اند، لذا ما نيز به تبعيت از آنها فقط شبهای رمضان نماز تراويح و وتر بعد از آنرا 

که جماعت خواندن تراويح و وتر بعد از آن  بصورت جماعت برگزار می کنيم ، هرچند
واجب نيست. و بعد از رمضان چون نماز تراويح تشريع نشده و تراويح خاص شبهای 

رمضان است، لذا با پايان ماه رمضان جماعت خواندن تراويح هم تمام می شود ولی نماز 
بينيم که در وتر باقی می ماند و سنت آنست که نماز وتر را انفرادی خواند و اگر می 

رمضان وتر جماعت خوانده می شود به سبب آن بود که پشت سر نماز تراويح خوانده 
می شد و چون تراويح بصورت جماعت خوانده می شود، وتر بعد از آن نيز به تبعيت از 

  آن جماعت خوانده می شود.
ت هم بعبارتی اصل در خواندن نماز وتر، خواندن آن بصورت انفرادی است؛ چنانکه سن 

اينست که انفرادی خوانده شود، ولی چون در رمضان پشت سر تراويح خوانده می شود و 
اصل در تراويح بر استحباب جماعت خواندن آن است، وتر نيز در رمضان حکم آنرا به 
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خود می گيرد و همراه تراويح بصورت جماعت خوانده می شود و با اتمام تراويح در 
) به اصل خود که همان انفرادی خواندن است باز می شبهای رمضان، باز (نماز وتر

  گردد.
  قضای نماز وتر:

طوريکه قبآل ياد اور شديم  بهترين وقت برای خواندن نماز وتر؛ يک سوم باقی مانده 
شب است، اما بهرحال نماز وتر را ميتوان  بعد از پايان نماز عشاء تا نزديک به آذان 

خوابيدن وياهم  فراموش کردن نماز وترش را  صبح بجاء اورد،اما اگر کسی به علت
نخواند، در آنصورت هرگاه از خواب بيدار شد يا بياد آورد، می تواند ، در هر وقتی که 

باشد، حتی در صبح ، نماز وترش را قضاء کند، به دليل حديث ابوسعيد خدری رضی هللا 
ترمذی ». ( أو ذکره من نام عن الوتر أو نسيه، فليصل اذا اصبح«عنه که ميفرمايد : 

  ) و صحيح است.1188) و ابن ماجه (1431) و ابوداود (465(
هرکس در وقت نماز وتر خوابيد و يا فراموش کرد، هرگاه از خواب بيدار شد يا «يعنی: 

 ».بيادش آمد آنرا بخواند
يعنی  است، (چاشت) همان وقت نماز ضحی ميگويند  وقت قضای وتر، برخی از علماء 

که تقريبا ده دقيقه الی يک ربع بعد   ارتفاع يک نيزه  طلوع آفتاب  به اندازه ی از هنگام 
ظهر . و اين وقت نماز ضحی يا  از آغاز طلوع است، تا تقريبا ده دقيقه قبل از آذان 
  چاشت بود که وقت قضای نماز وتر نيز می باشد.

من نام عن حزبه « فرمايد:و دليل آن اين فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم است که می 
الفجر وصالة الظهر ، ُکِتَب له کأنما قرأه من الليل  أو عن شیء منه ، فقرأه فيما بين صالة 

 (روايت مسلم ).». 
اگر کسی نتوانست بدليل خواب ماندن حزب مقررش يا قسمتی از آن را در شب « يعنی:

له اينست که آن را در شب بخواند، آن را در فاصله نمازهای صبح و ظهر بخواند، بمنز
 ».خوانده است

کان إذا نام من الليل أو مرض صلی من  :«حديث عايشه رضی هللا عنها ميخوانيم درو
) ( پيامبر صلی هللا عليه وسلم هرگاه  . (روايت مسلم .  »النهار ِثْنتَی عشرة رکعة 

از شب را ( و نمی توانستند نم اينکه خوابشان می برد و يا مرضی داشتند  بدليل
 دوازده رکعت نماز را در روز می خواندند.   بخوانند)،

و اين بدين سبب بود که پيامبر صلی هللا عليه وسلم سيزده رکعت نماز شب می خواندند، 
خواستند  در روز قضا نمايند بصورت زوج قضا می کردند يعنی دوازده  و اگر می

  رکعت.
ت سوره ی فاتحه و سوره ای کوتاهی از و اما قرائت در نماز وتر؛ ايشان در هر رکع

 قرآن را (بعد از آن) می خواندند.
ولی  بهتر است قضا ء نماز وتر بصورت دو رکعتی دو رکعتی بجاء اورده شود، 

صالة « طوريکه حديثی پيامبر صلی  صلی هللا عليه وسلم در مورد صراحت دارد : 
ذی ونسائی وابن ماجه ).يعنی: نماز (أحمد وأبو داود وترم». مثنی  الليل والنهار مثنی 
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 (سنت) شب و روز دوتا دوتا است.(يعنی دو رکعت دو رکعت).
امام بخاری ميفرمايد :باب آنچه که در مورد (نماز) سنت آمده، بصورت دو دو (دو 

وجابر بن زيد وعکرمه وزهری  است.و آنرا از عمار وأبوذر وأنس  رکعت دو رکعت) 
  د.رضی هللا عنهم ذکر می کن

همچنين يحيی بن سعيد انصاری می گويد:نديده ام فقهای ديارمان را مگر اينکه بعد از  و 
  و برای اينکه قضا اداء را نقل می کند. (نماز سنت) روز سالم می دادند.  هر دو رکعت از 

و اگر کسی (احيانا) چهار رکعت نماز بخواند و يک سالم دهد، اين کار وی رد نخواهد 
 شد.

ينجا نکته ی مهمی مفيد فايده است و آن اينکه؛ خواندن نماز وتر بعد از طلوع و در ا 
 فجر و بعد از آذان صبح.

أبو عمر يوسف بن عبد هللا عالم شهير جهان اسالم ابن عبد البر رحمه هللا (
می گويد:علماء  در مورد نماز  هـ ) 463 - هـ   368)بابن عبد البر المعروف النمري

وتر بعد از فجر که هنوز به صبح وصل نشده است، اختالف کرده اند.بعضی از آنها می 
گويند:هرگاه صبح رسيد وقت نماز وتر تمام شده است و بعد از روشن شدن و رسيدن 

وسعيد بن جبير ،  صبح نماز وتر خوانده نمی شود،و اين قول ابن عمر وعطاء ونخعی 
ری وإسحاق بن راهويه وأبو حنيفة وأصحاب وی است بجز اينکه امام صاحب وثو

هرگاه فجر طلوع کرد در اينصورت وقت نماز وتر تمام شده است و ابوحنيفه می گويد:
 قضای آن بر او واجب است،زيرا نزد امام  ابوحنيفه وتر واجب است.

انند دليل خود را اين و کسانی که آخر وقت نماز وتر را طلوع فجر(غير صادق) می د 
فإذا خشيت  «  فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم در حديث ابن عمر ذکر کرده اند که:

 يعنی: اگر ترسيدی که صبح برسد ،پس يک رکعت وتر بخوان.» الصبح فأوتر بواحدة . 
و نيز دليل آنرا، آنچه که عبد الرزاق (در مصنف خود) وغيراو از ابن جريج از سليمان 

من صلی الليل فليجعل آخر « عمر ذکر کرده اند که می گويد: موسی از نافع از ابن  بن
يعنی: هر کس نماز شب  (».أمر بذلک  صالته وترا ، فإن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

خواند،پس آخرين نماز خود را وتر (فرد) قرار دهد زيرا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 
 بدان امر فرمودند.

هرگاه فجر شد،در اينصورت نماز شب و وتر نمی مانند،زيرا رسول هللا صلی هللا  پس
   يعنی: قبل از طلوع فجر نماز وتر بخوانيد.». الفجر أوتروا قبل « عليه وسلم فرمودند:

   درعوض برخی ديگر از علماء  گفته اند:
) است. و از  دم سپيده  -وقت نماز وتر ما بين نماز عشاء تا نماز صبح (طلوع فجر صادق

وابن عباس وأبو درداء  کسانيکه بعد از طلوع فجر(غير صادق) وتر خوانده اند؛ عباده 
وحذيفه وابن مسعود وعائشه رضی هللا عنهم هستند و از ابن عمر نيز روايت شده است و 

همچنين مالک وشافعی وأحمد بن حنبل وأبو ثور بر اين رای هستند و همگی آنها می 
ند: وتر خوانده می شود تا زمانيکه به صبح وصل نشده باشد.(يعنی آذان صبح نشده گوي

  باشد).
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و نيز ابن عبد البر رحمه هللا می گويد: علمای سلف و خلف بعد از آنها در آخر وقت نماز 
البته بعد از اجماع آنها بر اينکه اول وقت وتر بعد از نماز عشاء  وتر اختالف کرده اند.

تمام شب در آن وتر خوانده می شود تا اينکه صبح روشن می شود بنابراين  است و نيز
 اخر نماز شب نيز است.

 گفته اند: برخی از علماء 
نماز وتر بعد از طلوع فجر خوانده نمی شود زيرا وقت نماز وتر از بعد از نماز عشاء تا  

 طلوع فجر است و هرگاه فجر طلوع کرد نماز وتر باقی نمی ماند.
رخی ديگر گفته اند که نماز وتر تا زمانيکه هنوز آذان صبح فرا نرسيده است و به و ب

(يعنی فجر صادق طلوع نکرده باشد) نماز وتر باقی مانده است و   صبح وصل نشده باشد
چنانکه به صبح رسيد(آذان صبح داده شد) نماز وتر خوانده نمی شود.و اين قول از ابن 

امت وأبی الدرداء وحذيفه وعائشه روايت شده است. و مسعود وابن عباس وعباده بن ص
  نيز مالک وشافعی وأحمد بن حنبل وأبی ثور وإسحاق بر اين رای هستند.

زيرا من نديده ام که بر  و اين رای ارجح نزد من (عبد الرحمن بن عبد هللا السحيم ) است،
 قولی که اين صحابه هستند بقيه صحابه با آن مخالفت کرده باشند.

و اجماع آن صحابه بر اين داللت دارد که معنی حديث در مراعات طلوع فجر که هنوز 
  به نماز صبح وصل نشده است، می باشد.

و نيز احتمال می رود آن برای کسی باشد که بر آن اعتماد کرده است و اما کسی که 
به  خواب بر وی غلبه می کند تا زمانيکه صبح می رسد و برايش ممکن است تا نزديک

صبح و قبل از طلوع آفتاب نماز وتر بخواند از آنچه که ازخطاب (حديث) متوجه آن می 
شود، و هللا تعالی رای صواب را توفيق داده است و موافق آنست و نيز امام مالک رحمه 

 هللا به اين معنی (از حديث) اشاره کرده اند.
  يادداشت:

  آيا ترک نماز وتر جايز است؟
ترک می کنند سخت بر  بصورت مطلقعلماء  اهل سنت بر آنعده کسانيکه نماز وتررا 

شهادت و گواهی دادن  حتی شيخ اإلسالم ابن تيمية و  خورد مينمايند ، امام احمد بن حنبل
  .دـاين شخص را انکار و غير قابل قبول می دانن

  نماز وتر نزد احناف:
ولی  بر  ، واجب ميباشد ،مختار ابن تيميه   نزد امام صاحب ابوحنيفه و رأینماز وتر 

امام صاحب ابوحنيفه (امام ابويوسف و امام قريب طبق رای اکثر علماء، حتی شاگردان 
محمد) نماز وتر سنت مؤکده ميباشد ، ولی  رای راجح اينست که نماز وتر سنت مؤکده 

  ترک نه نموده . می باشد،طوريکه  پيامبر صلی هللا عليه وسلم حتی در سفر نيز آنرا
   احناف درنزد وتر نماز خواندن روش

ه سه :ک  بترتيب است از نظر فقه حنفی نماز وتر سه رکعت است، روش خواندنش 
رکعت نماز وتر نيت کند، بعد از رکعت دوم در قعده نشسته التحيات را بخواند، سپس 

بدون اينکه سالم دهد برای رکعت سوم بلند شده در رکعت سوم سوره فاتحه و سوره ای 
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ديگر خوانده تکبير گفته دستها را تا گوشها بلند کند و بعد دستها را پائين آورده مانند 
  و دعای قنوت را بخواند و بعد رکوع کرده نمازش را تمام کند. حالت قيام ببندد 

دعای قنوت قبل از رکوع خوانده خدمت خوانندگان محترم بعرض رسانيديم همانگونه که 
فحه ، ص1جلد شود و هنگام خواندن دعای قنوت دستها بايد بسته باشند. (محمود الفتاوی، 

183  ( 
 :داليل واجب بودن نماز وتر نزد احناف 

  :می اورندعلمای احناف داليل ذيل را از احاديثی نبوی در واجب بودن نماز وتر استدالل 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقاَل اْجَعلُوا آخِ  - 1 َّi َعْنُهَما َعْن النَّبِّيِ َصلَّى ُ َّi ْبِن ُعَمَر َرِضَي ِ َّi َر َعْن َعْبِد

از عبدهللا بن عمر ) (205فحه الشيخان)، (ادلة الحنفية، ص(رواه » َصَالتُِكْم ِباللَّْيِل ِوتًْرا
رضی هللا عنهما از پيغمبر صلی هللا عليه و سلم روايت است که فرمود: آخرين نمازتان 

 ).را در شب نماز وتر قرار دهيد
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل أَْوِتُروا قَبْ  - 2 َّi رواه » َل أَْن تُْصِبُحواَعْن أَبِي َسِعيٍد أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى)

از ابی سعيد رضی هللا عنه روايت (  .)205صفحه الجماعة اال البخاری)، (ادلة الحنفية، 
  ) .است که پيغمبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: وتر بخوانيد قبل از اينکه صبح کنيد

ِ ْبِن بَُرْيَدةَ َعْن أَبِيِه َقاَل َسِمْعُت  -3 َّi َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُوُل اْلِوتُْر َعْن َعْبِد ُ َّi َصلَّى ِ َّi َرُسوَل
ِتْر َفلَْيَس َحقٌّ َفَمْن َلْم يُوِتْر َفَلْيَس ِمنَّا اْلِوتُْر َحقٌّ فََمْن َلْم يُوِتْر َفلَْيَس ِمنَّا اْلِوتُْر َحقٌّ َفَمْن َلْم يُو

 –) السنن الكبرى للبيهقي 493/  46( –) مسند أحمد 202/  4( –سنن أبي داود » ِمنَّا
هذا حديث صحيح « ) و قال 166/  3( –) المستدرك على الصحيحين للحاكم 470/  2(

از بريده روايت است که شنيدم از ) .(  وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه» « 
از ما رسول هللا صلی هللا عليه و سلم که می فرمود: وتر ثابت است، کسی که وتر نکرد 

نيست، وتر ثابت است، کسی که وتر نکرد از ما نيست، وتر ثابت است، کسی که وتر 
  .)نکرد از ما نيست. (حاکم در المستدرک اين حديث را صحيح قرار داده است

در اين احاديث رسول هللا صلی هللا عليه و سلم به خواندن علماء احناف ميفرمايند که :
صاحب امام حکم وفتوای برای وجوب است، لذا  نماز وتر أمر نموده است، و أمر

 .نماز وتر واجب است همين ميباشد که :ابوحنيفه 
 تعداد رکعت های نماز وتر نزد احناف :

از عبدهللا بن عباس روايت است که نزد رسول هللا صلی هللا عليه و سلم در حديثی  - 1
إِنَّ  «خوابيد، پس آنحضرت بيدار شد و مسواک زد و وضو گرفت در حاليکه می فرمود: 

را  اين آيات »فِي َخْلِق السََّمَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َآلَياٍت ِألُوِلي اْألَْلَباِب 
خواند، تا اينکه سوره را تمام کرد، سپس برخاست و دو رکعت خواند، و قيام و رکوع و 

سجده را در اين دو رکعت طوالنی کرد، سپس برگشت و خوابيد تا اينکه َدم از دهان 
خارج کرد، سپس اين کار را سه مرتبه با شش رکعت انجام داد، هر مرتبه مسواک می 

سپس با سه رکعت » ثُمَّ أَْوتََر ِبثََالثٍ « يات را می خواند، زد و وضو می گرفت، و اين آ
اللَُّهمَّ « وتر خواند، آنگاه موذن اذان گفت و به نماز خارج شد، در حالی که می فرمود: 

اْجعَْل ِفي َقْلبِي نُوًرا َوِفي ِلَسانِي نُوًرا َواْجعَْل فِي َسْمِعي نُوًرا َواْجعَْل ِفي َبَصِري نُوًرا 
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َعْل ِمْن َخْلِفي نُوًرا َوِمْن أََماِمي نُوًرا َواْجعَْل ِمْن فَْوقِي نُوًرا َوِمْن تَْحِتي نُوًرا اللَُّهمَّ َواجْ 
 .)  207فحه)، (ادلة الحنفية، ص159/  4(صحيح مسلم (» . أَْعِطنِي نُوًرا

ُ َعلَيْ  -2 َّi َصلَّى ِ َّi ْكَعِة اْألُولَى ِمْن َعْن أُبَّيِ ْبِن َكْعٍب َقاَل َكاَن َرُسوُل ِه َوَسلََّم َيْقَرأُ فِي الرَّ
ُ أََحٌد اْلِوتِْر ِبَسّبِْح اْسَم َربَِّك اْألَْعلَى َوفِي الثَّاِنَيِة ِبقُْل َيا أَيَُّها اْلَكاِفُروَن َوِفي الثَّاِلثَِة ِبقُْل هُ  َّi َو

د: رسول هللا صلی از ابی بن کعب روايت است که فرمودن) 201/  6( –(سنن النسائي 
قُْل َيا «، و در رکعت دوم »َسبِّْح اْسَم َربَِّك اْألَْعلَى «هللا عليه و سلم در رکعت اول وتر 

ُ أََحدٌ  «، و در رکعت سوم   »أَيَُّها اْلَكاِفُرونَ  َّi را می خواند »قُْل ُهَو. 
 :قنوت قبل از رکوع خوانده می شود

ُكوعِ  َعْن أُبَّيِ ْبِن َكْعٍب أَنَّ  - 1 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َكاَن يُوِتُر َفَيْقنُُت َقْبَل الرُّ َّi َصلَّى ِ َّi َرُسوَل «
از ابی بن کعب ) 211فحه)، (و اسناده صحيح، ادلة الحنفية، ص24/  4(سنن ابن ماجه  (

روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه و سلم وتر می خواند و قبل از رکوع قنوت می 
 .خواند

 :رفع يدين وقت خواندن قنوت در وتر
  وت در نماز وتر ميتوان به احاديثی ذيل  استناد نمود :ندرمورد رفع اليدن قبل از دعاق 

عن عبد الرحمن بن األسود ، عن أبيه ، عن عبد هللا ، أنه كان يقرأ في آخر ركعة من  - 1
ال البخاري : هذه األحاديث ق» . ثم يرفع يديه ويقنت قبل الركعة »قل هو هللا أحد«الوتر 

كلها صحيحة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ال يخالف بعضها بعضا ، وليس فيها 
)، (و اسناده صحيح، ادلة 92/  1تضاد ألنها في مواطن مختلفة ( رفع اليدين للبخاري  (

 )212الحنفية، ص
او در آخرين رکعت وتر عبدالرحمن بن اسود از پدرش (اسود) از عبدهللا روايت کرده که 

قل هو هللا أحد را می خواند، سپس دو دست خود را بلند می کرد و قبل از رکوع دعا می 
 .خواند

َالةِ , َوفِي  «َعْن إِْبَراِهيَم النََّخِعّيِ َقاَل:  - 2 تُْرَفُع اْألَْيِدي فِي َسْبعِ َمَواِطَن: فِي اْفِتتَاحِ الصَّ
َفا َواْلَمْرَوةِ  , التَّْكِبيِر ِلْلقُنُوِت فِي اْلِوتِْر , َوفِي اْلِعيَدْيِن , َوِعْنَد اْسِتَالِم اْلَحَجِر , َوَعلَى الصَّ

)، (و 178/  2( –(شرح معاني اآلثار  »َد اْلَجْمَرتَْيِن َوِبُجْمعٍ َوَعَرَفاٍت , َوِعْنَد اْلَمَقاَمْيِن ِعنْ 
 .)105/  1( –) و (اآلثار ألبي يوسف 212فحه اسناده صحيح، ادلة الحنفية، ص

ابراهيم نخعی می فرمايد: در هفت جا دستها بلند کرده می شوند: در افتتاح نماز، و در 
سود، و بر صفا و مروة، و به تکبير قنوت در وتر، و در دوعيد، و وقت استالم حجر اال

 .)مزدلفة و عرفات، و وقت دوجمرة (اولی و وسطی
 در هر سه رکعت وتر فاتحه و سوره خوانده می شود

1 -  ِ َّi َكاَن يُوِتُر ِبثَالٍَث َيْقَرأُ  -صلى هللا عليه وسلم-َعْن َعاِئَشةَ رضى هللا عنها أَنَّ َرُسوَل
ْكَعِة األُوَلى ِب ( سَ  بِّحِ اْسَم َربَِّك األَْعَلى) َوفِى الثَّانَِيِة ( قُْل َيا أَيَُّها اْلَكاِفُروَن) َوفِى فِى الرَّ

ُ أََحٌد) َو (قُْل أَُعوذُ ِبَرّبِ اْلَفلَِق) َو (قُْل أَُعوذُ ِبَرّبِ النَّاِس) (سنن الدارقطن َّi ي الثَّاِلثَِة ( قُْل ُهَو
ذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم ) و ايضا رواه الحاکم و قال: ه380/  4(

و  212فحه) (ادلة الحنفية، ص164/  3( –(المستدرك على الصحيحين للحاكم » يخرجاه 
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  ) .قال رواه اصحاب السنن األربعة و الحاکم، و قال: علی شرط الشيخين
از عايشه رضی هللا عنها روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه و سلم با سه رکعت ( 
تر می خواند، در رکعت اول َسبِّْح اْسَم َربَِّك اْألَْعلَى، و در رکعت دوم قُْل َيا أَيَُّها و

ُ أََحٌد) َو (قُْل أَُعوذُ ِبَرّبِ اْلَفلَِق) َو (قُْل أَُعوذُ ِبَرّبِ   اْلَكاِفُروَن ، و در رکعت سوم َّi قُْل ُهَو )
 ) .النَّاِس) را می خواند
 خوانده نمی شوددر نماز صبح قنوت 

1 -  ُ َّi َصلَّى ِ َّi َعْن أَبِي َماِلٍك اْألَْشَجِعّيِ َقاَل قُْلُت ِألَِبي َيا أََبِة إِنََّك َقْد َصلَّْيَت َخْلَف َرُسوِل 
ًوا ِمْن َخْمِس َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَِبي َبْكٍر َوُعَمَر َوُعثَْماَن َوَعِلّيِ ْبِن أَِبي َطاِلٍب َها ُهَنا ِباْلُكوَفِة َنحْ 

َقاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َواْلَعَمُل » ِسنِيَن أََكانُوا َيْقنُتُوَن َقاَل أَْي بَُنيَّ ُمْحَدثٌ 
از ابی مالک اشجعی روايت است ).169/  2( –َعلَْيِه ِعْنَد أَْكثَِر أَْهِل اْلِعْلِم (سنن الترمذي 

، همانا تو پشت سر رسول هللا صلی هللا عليه و سلم و ابوبکر که به پدرم گفتم: ای پدر من
و عمر و عثمان و علی بن ابی طالب اينجا در کوفه به اندازه ی پنج سال نماز خواندی، 

آيا قنوت می خواندند گفت: ای پسرک من کاری نوپيدا است. ابوعيسی (امام ترمذی) می 
 .اهل علم عمل بر همين استفرمايد: اين حديث حسن و صحيح است و نزد اکثر 

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يكن يقنت إال أن يدعو لقوم على قوم  - 2
، فإذا أراد أن يدعو على قوم أو يدعو لقوم ، قنت حين يرفع رأسه من الركعة الثانية من 

پيغمبر  از ابو هريرة روايت است که ) 244/  4( –(صحيح ابن خزيمة » صالة الفجر
صلی هللا عليه و سلم در نماز دعا نمی کرد، مگر اينکه برای قومی يا بر قومی دعا کند، 
وقتی که می خواست برای قومی يا بر قومی دعا کند، زمانی که سرش را از رکعت دوم 

 .در نماز صبح بلند می کرد دعا می کرد
 دعای قنوت

ده است، مجموعه همه روايات و در کتب احاديث دعای قنوت با الفاظ مختلف روايت ش
اللَُّهمَّ إِنَّا َنْستَِعينَُك ، َوَنْستَْغِفُرَك ، َو نُوِمُن ِبَک َو « :الفاظ مشترک آنها الفاظ زير هستند

  َوَنتُْرُك َمْن يَْفُجُرَك ،  َنتََوَکُل َعَليَک َونُثِْني َعَلْيَك اْلَخْيَر َو َنشُکُرَک َوال َنْكفُُرَك ، َوَنْخَلعُ 
اللَُّهمَّ إِيَّاَك َنْعبُُد ، َوَلَك نَُصلِّي َوَنْسُجُد ، َوإَِلْيَك َنْسَعى َوَنْخِفُد ، َوَنْرُجو َرْحَمتََك ، َوَنْخَشى 

)، (مصنف ابن أبي 466/  1( –( شرح السنة للبغوي »َعَذاَبَك ، إِنَّ َعَذاَبَك ِباْلُكفَّاِر ُمْلِحٌق 
)(مصنف عبدالرزاق) و کتب 211/  2( –للبيهقي )، (السنن الكبرى 200/  2( –شيبة 

( ای هللا همانا ما از تو کمک می طلبيم و از تو بخشش می طبيم و به تو .حديث ديگر
ايمان می آوريم و بر تو توکل می کنيم و تو را بهترين ستايش می کنيم و شکر تو را 

م کسی را که بجای می آوريم و به تو کفر نمی ورزيم و می گذاريم و ترک می کني
نافرمانی تو را کند، ای هللا فقط تو را عبادت می کنيم و برای تو نماز می خوانيم و سجده 
 می کنيم و به سوی تو می شتابيم و می طلبيم و اميد داريم رحمت تورا و از عذاب تو می 

 ترسيم همانا عذاب تو به کفار خواهد رسيد.(نماز اهل السنة والجماعت، موالنا محمد
  .) 121الياس گهمن، صفحه 
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  فهرست موضعات :

  مقدمه  -
 وقت نماز وتــر  -
  تعداد رکعات ها ی  وتـر -
 طريقه خواندن نماز وتر  -
  اول: خواندن نماز وتــر در سه رکعتی  -
  دوم: خواندن نماز وتر در پنج رکعتی  -
  سوم: خواندن نماز وتر در هفت ويا نو رکعتی  -
  ر خواندن دعای قنوت:پيامبراسالم  د روش -
  نماز وتر با جماعت    -
  قضای نماز وتر  -
  نماز وتر نزد احناف  -
  روش خواندن نماز وتر درنزد احناف  -
 داليل واجب بودن نماز وتر نزد احناف   -
  تعداد رکعت های نماز وتر نزد احناف   -
 قنوت قبل از رکوع خوانده می شود -
 وتر رفع يدين وقت خواندن قنوت در -
 در هر سه رکعت وتر فاتحه و سوره خوانده می شود -
 دعای قنوت -

  
  
 
 
 
 

  ر ـمقام ومنزلت نماز وت
 :ش و نوشته ازگارـن، ع ـبـتـت

 »سعيد افغانی  –سعـيـدی « الحـاج اميـن الـديـن  
  »سعـيد افغانـی  –سعيد ی « وداکتر صالح الدين 

  ادرس ارتباطی :
 saidafghani@hotmail.com   

   strategicstudies@yahoo.com   


