 ‐ 221766ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺴﺠﺪ اﺟﺮ و ﻓﻀﯿﻠﺖ دارد ﺣﺘ اﮔﺮ اﻋﺘﺎف ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺳﻮال
ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻋﺘﺎف ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻪ ﻣﺴﺠﺪ )ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ،ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒ و ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼ (اﺳﺖ ﻣﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺷﺐ ﻗﺪر ده ﺷﺐ آﺧﺮ را در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮادش از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد اﻫﻞ ﮔﻨﺎه و ﺑﯿﻬﻮدﮔ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ دارد ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺮف ﻣﺎن )ﻣﺴﺠﺪ( و ﺷﺮف زﻣﺎن )دﻫﻪی آﺧﺮ رﻣﻀﺎن( و دﻋﺎ،
زﻧﺪﮔاش ﮐﻼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﮐﺎر او ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و دﭼﺎر ﻇﻠﻢ و ﮔﻨﺎه و ﺑﯿﻬﻮدﮔ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰد اﻟﻪ ﺗﻮﺑﻪای ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻟﺶ
را از ﻇﻠﻢ و ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﻋﺪل و ﻃﺎﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
در ﻓﺘﻮای ﺷﻤﺎرهی ) (81134و ) (49006ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺎف در ﻫﻤﻪی ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻟ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﯾﺪ :ﮐﺴ ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺎﯾ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﻋﺘﺎف را ﺗﻨﻬﺎ در آن ﺳﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻣداﻧﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺶ
اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ده ﺷﺐ ﭘﺎﯾﺎﻧ رﻣﻀﺎن را در ﻣﺴﺤﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ اﮔﺮﭼﻪ ـ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎد او ـ اﻋﺘﺎف ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻧﻤآﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﺪن او در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز و ذﮐﺮ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﺎز ﺧﻮدش ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﺪ.
رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ]ﯾﻌﻨ در ﻣﺴﺠﺪ[ ﻣﻼﺋﻪ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ
ﻧﻤﺎزش ﻫﺴﺖ ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ]و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ[  :اﻟﱠﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠَﻴﻪ ،اﻟﱠﻠﻬﻢ ارﺣﻤﻪ) ،ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﺮ او درود ﻓﺮﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪا او را
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رﺣﻤﺖ ﮐﻦ( و ﻫﺮ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﺎز اﺳﺖ در ]ﺣﺎل[ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۶۴۸و ﻣﺴﻠﻢ ) (۶۴۹و
اﯾﻦ ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری اﺳﺖ.
و ﺑﯿﻬﻘ در ﺷﻌﺐ اﻹﯾﻤﺎن ) (۲۹۴۳از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن اﻷودی رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ :ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻟﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﻘ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻟﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ او را در آن زﯾﺎرت ﮐﻨﺪ ﮔﺮاﻣ دارد
آﻟﺒﺎﻧ در ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۱۱۶۹اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﺎﯾﺪهی دﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﺑﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت اﻟﻪ ﻓﺎرغ ﺷﺪه و از اﻣﻮر دﻧﯿﺎ ﮐﻪ او را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﮐﺮده دور
ﻣﺷﻮد.
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