 ‐ 36883اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗ ﮐﻪ در راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ و در ﻣﺰدﻟﻔﻪ رخ ﻣدﻫﺪ
ﺳﻮال
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ در اﺛﻨﺎی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ از ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ رخ ﻣدﻫﺪ:
ﻧﺨﺴﺖ:
ﮔﺎه در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﺮﺧ از ﺣﺠﺎج ﺑﺮای ﻫﻢ ﻣﺸﻼﺗ اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﺼﺎدف ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺎ آراﻣﺶ و وﻗﺎر از ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ زﻣﺎم ﺷﺘﺮﺷﺎن ﻗﺼﻮاء
را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻣﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ای ﻣﺮدم ،آراﻣﺶ ،آراﻣﺶ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓﻀﺎﯾ
ﺧﺎﻟ ﻣدﯾﺪ ﺳﺮﻋﺘﺶ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﮐﺮد و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﻣرﺳﯿﺪ زﻣﺎم ﺷﺘﺮ را رﻫﺎ ﻣﮐﺮد ﺗﺎ از ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺎﻻ رود ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺷﺮاﯾﻂ راه را در ﻧﻈﺮ ﻣﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻨﻪ ﺳﺮﯾﻊ رﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ آراﻣﺶ،
آراﻣﺶ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
دوم:
ﺑﻌﻀ از ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﻣاﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه آنﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺴﺘ ﭘﯿﺶ از ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺗﻮﻗﻒ
ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ آﻧﺠﺎ ﻣﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨ ﻣروﻧﺪ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﻣﺒﯿﺖ ﯾﻌﻨ ﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺰدﻟﻔﻪ
را از دﺳﺖ داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﻧﺰد ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﺟﺰو ارﮐﺎن ﺣﺞ و ﻧﺰد
ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺰو واﺟﺒﺎت اﺳﺖ .ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ آن را ﺳﻨﺖ ﻣداﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﺖ در ﻣﺰدﻟﻔﻪ از واﺟﺒﺎت ﺣﺞ اﺳﺖ
و واﺟﺐ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺷﺐ را در ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺟﺰ در ﻫﻤﺎن وﻗﺘ ﮐﻪ ﺷﺎرع ﺑﻪ وی اﺟﺎزه داده ـ ﭼﻨﺎﻧﻪ ان ﺷﺎء اﻟﻪ ﺑﯿﺎن
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ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ـ از ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎد.
ﺳﻮم:
ﺑﺮﺧ از ﺣﺠﺎج ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻼف ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ وﻗﺘ در اﺛﻨﺎی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد و ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﮐﺮد و وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز ای رﺳﻮل ﺧﺪا؟ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻧﻤﺎز روﺑﺮوﯾﺖ ]ﯾﻌﻨ در ﻣﺰدﻟﻔﻪ[ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۶۶۹و
ﻣﺴﻠﻢ ) .(۱۲۸۰و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺮ ﻫﻨﺎم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ .اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از دﺧﻮل وﻗﺖ ﻋﺸﺎء ﺑﻪ
ﻣﺰدﻟﻔﻪ رﺳﯿﺪ و ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ ﺗﺎﺧﯿﺮ )ﯾﻌﻨ در وﻗﺖ ﻋﺸﺎء( ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
ﭼﻬﺎرم:
ﺑﻌﻀ از ﻣﺮدم ﺣﺘ اﮔﺮ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﻧﻤﺧﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎز از وﻗﺘﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺣﺮام اﺳﺖ .اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
انﱠ اﻟﺼﻼةَ ﻛﺎﻧَﺖ ﻋﻠَ اﻟْﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﻛﺘَﺎﺑﺎ ﻣﻮﻗُﻮﺗًﺎ ]ﻧﺴﺎء[۱۰۳ :
)ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﻣﻮﻣﻨﺎن در اوﻗﺎت ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ(.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﯾﻦ اوﻗﺎت را ﺑﯿﺎن و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﻦ ﻳﺘَﻌﺪﱠ ﺣﺪُود اﻟﻪ ﻓَﻘَﺪْ ﻇَﻠَﻢ ﻧَﻔْﺴﻪ] ﻃﻼق[۱ :
)و ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺣﺪود ]و ﻣﻘﺮرات[ اﻟﻪ ﭘﺎ ﻓﺮا ﻧﻬﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ(
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﻦ ﻳﺘَﻌﺪﱠ ﺣﺪُود اﻟﻪ ﻓَﺎوﻟَﺌﻚَ ﻫﻢ اﻟﻈﱠﺎﻟﻤﻮنَ ]ﺑﻘﺮه[۲۲۹ :
)و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺣﺪود ]اﺣﺎم[ اﻟﻪ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺘﻤﺎراﻧﻨﺪ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن از اﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزش را ﺑﺨﻮاﻧﺪ
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ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﻧﺮﺳﺪ ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﺎل ﺧﻮد ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد؛ اﮔﺮ ﭘﯿﺎده ﺑﻮد اﯾﺴﺘﺎده و ﻧﻤﺎزش را ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻗﯿﺎم و
رﮐﻮع و ﺳﺠﻮدش ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورد و اﮔﺮ ﺳﻮاره ﺑﻮد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﺳﻮار ﺑﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻧﻤﺎزش را ﻣﺧﻮاﻧﺪ،
زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓَﺎﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻪ ﻣﺎ اﺳﺘَﻄَﻌﺘُﻢ] ﺗﻐﺎﺑﻦ[۱۶ :
)ﭘﺲ ﺗﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻘﻮای اﻟﻪ را ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزﯾﺪ(.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد اﻣﺮی ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﺷﻪی ﺟﺎده ،در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و ﭘﯿﺎده ﺷﺪه ﻧﻤﺎزش را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﺳﻨﺖ و اﯾﻨﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ در ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را
آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازد ﮐﻪ وﻗﺖ ﻋﺸﺎء ﺧﺎرج ﺷﻮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺧﻼف ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ ،رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻧﻤﺎزش را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ )ﯾﻌﻨ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را در وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﺧﻮاﻧﺪ( اﻣﺎ ﻧﻤﺎزش در وﻗﺖ ]ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء[ ﺑﻮد ]ﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن
وﻗﺖ ﻋﺸﺎء[.
ﭘﻨﺠﻢ:
ﺑﺮﺧ از ﺣﺠﺎج ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﭘﯿﺶ از وﻗﺖ آن ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣروﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫ ﺑﺲ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از وﻗﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺮام اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺪود اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻧﻤﺎز وﻗﺘ دارد ﮐﻪ
ﺷﺮع اول و آﺧﺮ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴ ﭘﯿﺶ از دﺧﻮل وﻗﺖ ﻧﻤﺎز آن را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺠﺎج ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺟﺰ ﭘﺲ از ﯾﻘﯿﻦ ﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ دﺧﻮل وﻗﺖ ﻓﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻧﯿﺎورﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را زود ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ آن را زود ﺑﻪ ﺟﺎی
آوردﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از وﻗﺖ ﻧﻤﺎز را ﺑﺨﻮاﻧ.
ﺷﺸﻢ:
ﺑﻌﻀ از ﺣﺎﺟﯿﺎن ﺑﺪون آﻧﻪ ﺣﺘ ﮐﻤ در ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ از آن ﻋﺒﻮر ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤاﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :رد ﺷﺪن از
ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫ ﺑﺰرگ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻋﺒﻮر از ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﻪ ﺳﻨﺖ دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺟ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ
ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ در ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﺰد ﻣﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮام ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ وﻗﺖ اﺳﻔﺎر ﺑﻪ دﻋﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨ
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ﺑﺮود) .اﺳﻔﺎر ﯾﻌﻨ روﺷﻦ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻮا ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ( .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻔﺎن ﺧﺎﻧﻮادهاش
اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺷﺐ از ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺑﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎه ﻏﺮوب ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ از
ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻨ ﻣرﻓﺖ.
اﯾﻦ ـ ﯾﻌﻨ ﺧﺮوج از ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﻣﺎه ـ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ]ﺧﺮوج ﺿﻌﯿﻔﺎن از ﻣﺰدﻟﻔﻪ[ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻋﻤﻞ ﺻﺤﺎﺑ اﺳﺖ و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻔﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺷﺐ از ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ ﺷﺐ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﺎﺑ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﯿﻦ و ﻣﻔﺴﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪن
ﺿﻌﯿﻔﺎن و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ازدﺣﺎم ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺸﻞ اﺳﺖ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻏﺮوب ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ .ﻏﺮوب ﻣﺎه در ﺷﺐ دﻫﻢ ﻗﻄﻌﺎ ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ
اﺳﺖ ﯾﻌﻨ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺳﻮم ﺷﺐ.
ﻫﻔﺘﻢ:
ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم در ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺷﺐ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و ذﮐﺮ ﻣﮔﺬراﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻼف ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در آن ﺷﺐ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎدت ﻧﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ از ﺟﺎﺑﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭘﺲ از آﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن
ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﺗﻬﺠﺪ و ﻋﺒﺎدت و ﺗﺴﺒﯿﺢ و ذﮐﺮ و ﻗﺮآن ]ﺳﻨﺖ[ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺸﺘﻢ:
ﺑﺮﺧ از ﺣﺎﺟﯿﺎن ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﻣﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻧﻤﺎز اﺷﺮاق را آﻧﺠﺎ ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺨﺎﻟﻒ روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ روش ﻣﺸﺮﮐﺎن اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ ﻫﻨﺎم روﺷﻦ ﺷﺪن ﻫﻮا ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺗﺎ ﻃﻠﻮع
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺻﺒﺮ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ از روی ﻋﺒﺎدت ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﺎرش ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺸﺮﮐﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻨﺖ ﺳﺮور ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﺳﺖ«.
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