 ‐ 48985آﯾﺎ اﻋﺘﺎف در ﻫﺮ ﻣﺴﺠﺪی ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
ﺳﻮال
آﯾﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺎف ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﻫﺮ ﻣﺴﺠﺪی درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرۀ ﭼﻮﻧ ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ اﻋﺘﺎف در آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ .ﮔﺮوﻫ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺎف در ﻫﺮ ﻣﺴﺠﺪی
درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺣﺘ اﮔﺮ در آن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮم ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
وﻻ ﺗُﺒﺎﺷﺮوﻫﻦ واﻧﺘُﻢ ﻋﺎﻛﻔُﻮنَ ﻓ اﻟْﻤﺴﺎﺟِﺪِ ]ﺑﻘﺮه[۱۸۵ :
)و در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﻌﺘﻒ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﻤﺨﻮاﺑ ﻧﻨﯿﺪ(.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮط اﺳﺖ در آن ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻟﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ:
 ‐۱ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻋﺘﺎف ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﯿﻬﻘ .آﻟﺒﺎﻧ در رﺳﺎﻟﮥ ﻗﯿﺎم اﻟﻠﯿﻞ
آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
۲ـ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻋﺘﺎف ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ در ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎز ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد )اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ:
.(۲۱۲ /۵
۳ـ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻋﺘﺎف در ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺷﻮد ﺑﻪ دو اﻣﺮ ﻣﻨﺘﻬ ﻣﺷﻮد:
اول :ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﮐﻼ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ ﺣﺎل آﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﻨﺪ.
دوم :ﯾﺎ آﻧﻪ ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ دﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮرا از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺎﻓﺶ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﻓ ﺑﺎ اﻋﺘﺎف
اﺳﺖ.
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ﻧﺎ :اﻟﻤﻐﻨ.(۴۶۱ /۴) 
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ در اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ) (۳۱۲ /۶ﻣﮔﻮﯾﺪ:
و اﻋﺘﺎف ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ در ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ در آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد.
اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺠﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ در آن ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﺴﺠﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد و ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد زﯾﺮا ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ در آن
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺷﻮد ﮐﻠﻤﮥ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ آن ﺻﺪق ﻧﻤﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ ﻣﺴﺠﺪی را ﻣﺮدﻣﺶ ﺗﺮک ﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از آن ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺮار ﻧﻤﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺮوج از
آن ]ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ[ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز و ﺷﺐ ﺗﺮار ﻣﺷﻮد.
و اﯾﻦ ﺷﺮط ـ ﯾﻌﻨ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در آن ﻣﺴﺠﺪ ـ در ﺻﻮرﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﻒ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای زن
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺴﺠﺪی اﻋﺘﺎف ﮐﻨﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ در آن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﻮد زﯾﺮا ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮای او واﺟﺐ
ﻧﯿﺴﺖ.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ در اﻟﻤﻐﻨ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
زن ﺣﻖ دارد در ﻫﺮ ﻣﺴﺠﺪی اﻋﺘﺎف ﮐﻨﺪ و ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد زﯾﺮا ]ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ[ در ﺣﻖ وی
واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﻓﻌ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ در »اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ (۳۱۳ /۶ :ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ زن در ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ در آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺷﻮد اﻋﺘﺎف ﮐﻨﺪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﺑﺮای وی واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺰارد.
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