 ‐ 48999ﺣﻢ اﻋﺘﺎف و دﻻﯾﻞ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آن
ﺳﻮال
اﻋﺘﺎف ﭼﻪ ﺣﻤ دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
اﻋﺘﺎف ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ از ﮐﺘﺎب ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻋﻬِﺪْﻧَﺎ اﻟَ اﺑﺮاﻫﻴﻢ واﺳﻤﺎﻋﻴﻞ انْ ﻃَﻬِﺮا ﺑﻴﺘ ﻟﻠﻄﱠﺎﺋﻔﻴﻦ واﻟْﻌﺎﻛﻔﻴﻦ واﻟﺮﻛﻊ اﻟﺴﺠﻮدِ ]ﺑﻘﺮه[۱۲۵ :
)و ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺮا ﺑﺮای ﻃﻮاف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻌﺘﻔﺎن و رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮐﻨﯿﺪ(.
و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻻ ﺗُﺒﺎﺷﺮوﻫﻦ واﻧْﺘُﻢ ﻋﺎﻛﻔُﻮنَ ﻓ اﻟْﻤﺴﺎﺟِﺪِ ]ﺑﻘﺮه[۱۸۷ :
)و در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﻌﺘﻒ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن )زﻧﺎن( آﻣﯿﺰش ﻧﻨﯿﺪ(.
در ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﻋﺘﺎف ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل
اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ دﻫﻪی آﺧﺮ رﻣﻀﺎن را اﻋﺘﺎف ﻣﻧﻤﻮد ﺗﺎ آﻧﻪ درﮔﺬﺷﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺶ ﭘﺲ از وی ﺑﻪ اﻋﺘﺎف
ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﺎری ) (۲۰۲۶و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۱۷۲
از ﻧﻈﺮ اﺟﻤﺎع ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎم ﻧﻮوی و اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ و ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و دﯾﺮان اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
اﻋﺘﺎف را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮع ) (۴۰۴ /۶و اﻟﻤﻐﻨ (۴۵۶ /۴) و ﺷﺮح اﻟﻌﻤﺪة ).(۷۱۱ /۲
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ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز در ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎواﯾﺸﺎن ) (۴۳۷ /۱۵ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺷ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺎف در ﻣﺴﺠﺪ از ﺟﻤﻠﻪی ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر و در رﻣﻀﺎن ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎ اﺳﺖ ...و
اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت در رﻣﻀﺎن و ﻏﯿﺮ رﻣﻀﺎن ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺣﻢ اﻋﺘﺎف.
اﺻﻞ در اﻋﺘﺎف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺮ آﻧﻪ ﻧﺬر ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮﮐﻪ ﻧﺬر ﻧﻤﻮده ﺗﺎ اﻃﺎﻋﺖ اﻟﻪ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ اﻃﺎﻋﺖ اﻟﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﻫﺮﮐﻪ ﻧﺬر ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﻌﺼﯿﺘﺶ را ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮد ﭘﺲ
ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻌﺼﯿﺘﺶ ﻧﺸﻮد ﺑﺨﺎری ).(۶۶۹۶
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر وﻗﺘ ﻋﻤﺮ رﺿ اﻟﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ای ﻓﺮﺳﺘﺎدهی اﻟﻪ ،ﻣﻦ در ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻧﺬر ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﺷﺒ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺑﻪ اﻋﺘﺎف ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﻧﺬرت وﻓﺎ ﮐﻦ ).(۶۶۹۷
اﺑﻦ ﻣﻨﺬر در ﮐﺘﺎﺑﺶ اﻻﺟﻤﺎع ) (۵۳ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺎف ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻓﺮض ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮدش ﺑﺎ ﻧﺬر آن را ﺑﺮ ﺧﻮد اﻟﺰاﻣ
ﺳﺎزد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻪ اﻻﻋﺘﺎف ﻧﻮﺷﺘﻪی دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﺸﯿﻘﺢ ).(۳۱

2/2

