 ‐ 14046در اﻋﺘﺎف دﻫﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧ رﻣﻀﺎن ،ﮐ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ و ﮐ ﺑﺎﯾﺪ از اﻋﺘﺎف ﺧﺎرج ﺷﺪ؟
ﺳﻮال
ﻣﻦ ﻣﺧﻮاﻫﻢ دﻫﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧ رﻣﻀﺎن را ﺑﻪ اﻋﺘﺎف ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ .ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻋﺘﺎف وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻮم و ﮐ از
اﻋﺘﺎف ﺧﺎرج ﺷﻮم؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
درﺑﺎرهی وﻗﺖ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﻋﺘﺎف ،ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ )از ﺟﻤﻠﻪ اﺋﻤﻪی ارﺑﻌﻪ ،اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و ﻣﺎﻟ و ﺷﺎﻓﻌ و اﺣﻤﺪ
رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻪ( ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺧﻮاﻫﺎن اﻋﺘﺎف دﻫﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﻢ ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ وارد ﺷﻮد .آﻧﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻮل ادﻟﻪای دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ:
 ‐۱ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ دﻫﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧ رﻣﻀﺎن را ﺑﻪ اﻋﺘﺎف ﻣﻧﺸﺴﺖ )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ(.
اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺐﻫﺎی دﻫﻪی اﺧﯿﺮ اﻋﺘﺎف ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻪ روز ،زﯾﺮا ﻣﻨﻈﻮر از
دﻫﻪ ،ﺷﺐﻫﺎی آن اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻟَﻴﺎلٍ ﻋﺸْﺮٍ )وﺷﺐﻫﺎی دﻫﺎﻧﻪ(.
و دﻫﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧ ﻧﯿﺰ از ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﻢ آﻏﺎز ﻣﺷﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﻌﺘﻒ ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﻢ رﻣﻀﺎن ﺑﺮای اﻋﺘﺎف وارد ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺷﻮد.
 ‐۲آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﯾ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف اﻋﺘﺎف ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺷﺐ ﻗﺪر اﺳﺖ ،وﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﻢ از ﺷﺐﻫﺎی
وﺗﺮ دﻫﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﺑﻪ اﻋﺘﺎف ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .اﯾﻦ را
ﺳﻨﺪی در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﻐﻨ.(۴۸۹ /۴) 
اﻣﺎ ﺑﺨﺎری ) (۲۰۴۱و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۱۷۳از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﺮ
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ﮔﺎه ﻗﺼﺪ اﻋﺘﺎف ﻣﻧﻤﻮد ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﻣﺧﻮاﻧﺪ و وارد اﻋﺘﺎفﮔﺎه ﺧﻮد ﻣﺷﺪ.
ﺑﺮﺧ از ﺳﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺘﻮی دادهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻌﺘﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ وارد ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺎف ﺧﻮد
ﺷﻮد .ﻓﺘﻮای ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻤ ﻓﺘﻮا )اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ (۴۱۱ /۱۰ :و ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز ) (۴۴۲ /۱۵ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮر درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دو ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ:
اول اﯾﻨﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب ﺑﻪ اﻋﺘﺎف ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد
)ﻫﻤﺎن ﺧﯿﻤﻪی ﮐﻮﭼ (وارد ﻣﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺎف ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﻣﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ وارد ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺎف ﺧﻮد ﻣﺷﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﻋﺘﺎف را از
آﻏﺎز روز ﻣداﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اوزاﻋ و ﺛﻮری و ﻟﯿﺚ در ﯾ از اﻗﻮال ﺧﻮد .اﻣﺎ ﻣﺎﻟ و اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ
و ﺷﺎﻓﻌ و اﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﯾ ﻣﺎه ﺑﻪ اﻋﺘﺎف ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﯾﺎ دﻫﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧ را اﻋﺘﺎف ﺷﻮد ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ
وارد ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺎف ﻣﺷﻮد .آﻧﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻮق را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن )ﯾﻌﻨ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ( ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز
ﺻﺒﺢ وارد ﻣﺤﻞ ]ﻣﺨﺼﻮص[ اﻋﺘﺎف ﺧﻮد ﺷﺪه و از ﻣﺮدم ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ آﻧﻪ آﻏﺎز وﻗﺖ اﻋﺘﺎف ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب وارد اﻋﺘﺎف ﺷﺪه و در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ از ﻣﺮدم ﮐﻨﺎره
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﻧﻮوی.
ﭘﺎﺳﺦ دوم:
ﻗﺎﺿ اﺑﻮﯾﻌﻠ ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻨﺒﻠ اﺳﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻮق را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﯾﻦ ﮐﺎر را در
روز ﺑﯿﺴﺘﻢ رﻣﻀﺎن اﻧﺠﺎم ﻣداده )ﯾﻌﻨ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ روز ﺑﯿﺴﺘﻢ رﻣﻀﺎن وارد ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺎف ﺧﻮد ﻣﺷﺪه( .ﺳﻨﺪی
ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪ و ]ﺑﺮ دﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ[ اوﻟﻮﯾﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺰدﯾﺗﺮ اﺳﺖ.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﻓﺘﺎوی اﻟﺼﯿﺎم ) (۵۰۱آﻣﺪه ،ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :اﻋﺘﺎف ﮐ ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد؟
اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
»ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻏﺎز اﻋﺘﺎف از ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﻢ رﻣﻀﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧ
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ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﻧﺰد ﺑﺨﺎری ،آﻏﺎز اﻋﺘﺎف را از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﻢ ﻣداﻧﻨﺪ .ام
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺧﻮاﻧﺪ وارد ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺎف ﺧﻮد ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮر
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﻫﻨﺎم ﺻﺒﺢ از ﻣﺮدم ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده اﻣﺎ ﻧﯿﺖ اﻋﺘﺎف اﯾﺸﺎن از
آﻏﺎز ﺷﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا دﻫﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز ﺑﯿﺴﺘﻢ ]ﮐﻪ آﻏﺎز روز ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﻢ ﻫﺴﺖ[ ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد«.
اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»وارد ﺷﺪن ﻣﻌﺘﻒ ]ﺑﻪ ﻣﺎن اﻋﺘﺎﻓﺶ[ ﺑﺮای دﻫﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧ ،ﻫﻨﺎم ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﻢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا دﻫﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧ
از اﯾﻦ وﻗﺖ ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﺿ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا اﻟﻔﺎظ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﺗﻮان ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ
ﻟﻔﻆ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی را ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﻌﻨ ﺣﺪﯾﺜ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری ) (۲۰۴۱از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل
اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﻫﻤﻪی رﻣﻀﺎنﻫﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺎف ﻣﻧﺸﺴﺖ ،و ﻫﺮ ﮔﺎه ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﻣﺧﻮاﻧﺪ وارد ﻣﺎﻧ ﻣﺷﺪ
ﮐﻪ در آن اﻋﺘﺎف ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ وارد ﻣﺎﻧ ﻣﺷﺪ ﮐﻪ در آن اﻋﺘﺎف ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
آن واردش ﺷﺪه ﺑﻮد )ﯾﻌﻨ ﻣﺎﻧﺪن اﯾﺸﺎن در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺶ از وارد ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺎن اﻋﺘﺎﻓﺸﺎن ﺑﻮده( زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﻋﺘﺎف ﮐﺮده ﺑﻮد ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿ اﺳﺖ ،و اﺻﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ آن )ﯾﻌﻨ ﮔﺬﺷﺘﻪ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد« .ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻦ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ
ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ).(۵۰۳
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
وﻗﺖ ﺧﺮوج ﻣﻌﺘﻒ :ﻣﻌﺘﻒ ﺑﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ آﺧﺮﯾﻦ روز رﻣﻀﺎن از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺎف ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﻣﻌﺘﻒ ﮐ از اﻋﺘﺎف ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣآﯾﺪ؟ ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﯾﺎ
ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ؟
اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
ﻣﻌﺘﻒ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن رﻣﻀﺎن از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺎﻓﺶ ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد؛ رﻣﻀﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرﺳﺪ ﻓﺘﺎوی
اﻟﺼﯿﺎم ).(۵۰۲
در ﻓﺘﺎوای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻤ ﻓﺘﻮا ) (۴۱۱ /۱۰آﻣﺪه اﺳﺖ:
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ﻣﺪت اﻋﺘﺎف دﻫﻪی ]ﭘﺎﯾﺎﻧ [رﻣﻀﺎن ﺑﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ آﺧﺮﯾﻦ روز آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرﺳﺪ.
و اﮔﺮ ﺧﻮدش ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺎﻓﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺑﺮود اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا
ﺑﺮﺧ از ﺳﻠﻒ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهاﻧﺪ.
اﻣﺎم ﻣﺎﻟ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ را دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ دﻫﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧ را ﺑﻪ اﻋﺘﺎف ﻣﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﻤرﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ]ﻋﯿﺪ[ ﻓﻄﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺎﻟ ﻣﮔﻮﯾﺪ :و اﯾﻦ از ﺑﺮﺧ از اﻫﻞ ﻓﻀﻞ ﮐﻪ
رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه و اﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﯿﺪهام.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﻤﺠﻤﻮع ) (۳۲۳ /۶ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﺎﻓﻌ و اﺻﺤﺎب ]ﻣﺬﻫﺐ[ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻋﺘﺎف دﻫﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﻢ ]ﺑﺮای اﻋﺘﺎف[ وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭼﯿﺰی از آن را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ ،و
ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﻌﻨ ﺳ روز( ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ
روز( و ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ را در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،ﯾﺎ اﮔﺮ در ﻣﺼﻠ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻣﺼﻠ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
و اﮔﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از اﻋﺘﺎف ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ رﻓﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﻟﺒﺎس زﯾﺒﺎ ﺑﭙﻮﺷﺪ زﯾﺮا
اﯾﻦ از ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻋﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ).(36442
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