 ‐ 49007ﻫﺪف اﺻﻠ از اﻋﺘﺎف ﭼﯿﺴﺖ ،و ﭼﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﺳﻨﺖ را رﻫﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
ﺳﻮال
ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ اﻋﺘﺎف ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﺳﻨﺖ را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ و ﻫﺪف از
اﻋﺘﺎف ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﻋﺘﺎف ﯾ از ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﻮﮐﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای دﻻﯾﻞ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﻋﺘﺎف ﺑﻪ
ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (48999ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻨﺖﻫﺎی دﯾﺮ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،از زﻧﺪﮔ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺟﺰ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ اﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺒﺎب ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ دارد از ﺟﻤﻠﻪ:
 ‐۱ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻧﺐ اﯾﻤﺎﻧ در درون ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن.
 ‐۲روی آوردن ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻟﺬتﻫﺎﯾ دﻧﯿﻮی و ﺷﻬﻮتﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘ ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫ از آن
دوری ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.
 ‐۳ﺑارزش ﺷﺪن ﺑﻬﺸﺖ در دل ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم و ﻣﺎﯾﻞ ﺷﺪن آﻧﺎن ﺑﻪ راﺣﺘ و آﺳﺎﯾﺶ و ﺗﻦﭘﺮوری ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺳﺨﺘ اﻋﺘﺎف را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ در راه ﺧﺸﻨﻮدی اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺴ ﮐﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ارزش ﺑﻬﺸﺖ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی آن را ﺑﺪاﻧﺪ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن از ﻧﻔﺲ ﺧﻮد و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ارزﺷ ﻣﮔﺬرد.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ ،آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻی اﻟﻪ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧ.(۲۴۵۰) 
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 -۴ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻣﺤﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در درون ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﮐﻼﻣ ﻧﻪ ﻋﻤﻠ ﮐﻪ
ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻠ ﮐﺮدن ﺟﻮاﻧﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪی از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﺎف اﺳﺖ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻟَﻘَﺪْ ﻛﺎنَ ﻟَﻢ ﻓ رﺳﻮلِ اﻟﻪ اﺳﻮةٌ ﺣﺴﻨَﺔٌ ﻟﻤﻦ ﻛﺎنَ ﻳﺮﺟﻮ اﻟﻪ واﻟْﻴﻮم اﻵﺧﺮ وذَﻛﺮ اﻟﻪ ﻛﺜﻴﺮاً ]اﺣﺰاب[۲۱ :
)ﺑﺷ در ]اﻗﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ[ رﺳﻮل اﻟﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻟﻮﯾ ﻧﯿ اﺳﺖ ،ﺑﺮای آن ﮐﺲ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﻟﻪ و روز آﺧﺮت دارد و
اﻟﻪ را ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎد ﻣﮐﻨﺪ(.
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ آﯾﻪی ﮐﺮﯾﻤﻪ اﺻﻠ اﺳﺖ ﺑﺰرگ در اﻟﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﮔﻔﺘﺎر و
ﮐﺮدار و اﺣﻮال اﯾﺸﺎن.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻠﻒ از ﺗﺮک اﻋﺘﺎف ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
اﺑﻦ ﺷﻬﺎب زﻫﺮی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! اﻋﺘﺎف را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از وﻗﺘ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﺎم وﻓﺎت ﻫﺮﮔﺰ آن را رﻫﺎ ﻧﺮدﻧﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﻋﺘﺎﻓ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮﺷﺎن ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻋﺘﺎف در دﻫﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧ رﻣﻀﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ
روزﻫﺎی ﻣﻌﺪود ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﯾ دورهی ﺗﺮﺑﯿﺘ ﻓﺸﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد را ﺧﯿﻠ زود در روزﻫﺎ و ﺷﺐﻫﺎی
اﻋﺘﺎف ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در روزﻫﺎی ﭘﺲ از آن و ﺗﺎ رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﺠﺎﺑ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ اﺣﯿﺎی اﯾﻦ ﺳﻨﺖ و اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روش ﺻﺤﯿﺤ دارﯾﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و ﯾﺎراﻧﺸﺎن اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣدادﻧﺪ .ﭘﯿﺮوز و ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﻓﺴﺎد و ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﺑﺰرگ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﻫﺪف اﺻﻠ اﻋﺘﺎف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﻮد.
ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۱۶۷از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ دﻫﻪی اول رﻣﻀﺎن را
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اﻋﺘﺎف ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ دﻫﻪی ﻣﯿﺎﻧ رﻣﻀﺎن را در ﺧﯿﻤﻪای ﮐﻮﭼ] در داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ[ ﺑﻪ اﻋﺘﺎف ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ در آن ﯾ
ﺣﺼﯿﺮ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﺣﺼﯿﺮ را ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪی ﺧﯿﻤﻪ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺳﺮﺷﺎن را از ﺧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﻦ دﻫﻪی اول را ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﯾﻦ ﺷﺐ اﻋﺘﺎف ﻧﻤﻮدم ،ﺳﭙﺲ
دﻫﻪی دوم را اﻋﺘﺎف ﮐﺮدم ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺰدم آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آن ﺷﺐ در دﻫﻪی آﺧﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﻣﺧﻮاﻫﺪ
اﻋﺘﺎف ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻋﺘﺎف ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﻣﺮدم ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن اﻋﺘﺎف ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺎت و ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ:
 ‐۱ﻫﺪف اﺻﻠ اﻋﺘﺎف اﯾﺸﺎن ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻘﺪر و آﻣﺎدﮔ ﺑﺮای ﻗﯿﺎم و اﺣﯿﺎی آن ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت
ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﯾﻦ ﺷﺐ اﺳﺖ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ﻟَﻴﻠَﺔُ اﻟْﻘَﺪْرِ ﺧَﻴﺮ ﻣﻦ اﻟْﻒِ ﺷَﻬﺮٍ ]ﻗﺪر[۳ :
)ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺰار ﻣﺎه اﺳﺖ(.
 ‐۲ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ وﻗﺖ دﻗﯿﻖ آن را ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری ﻣﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت اﯾﻦ ﺷﺐ را از دﺳﺖ
ﻧﺪﻫﺪ .اﯾﺸﺎن از دﻫﻪی ﻧﺨﺴﺖ آﻏﺎز ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ در دﻫﻪی ﻣﯿﺎﻧﻪ اﻋﺘﺎف ﻧﻤﻮدﻧﺪ و وﻗﺘ داﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺐ در دﻫﻪی آﺧﺮ
اﺳﺖ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ اﻋﺘﺎف ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی اوج ﺗﻼش اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﺒﺎدت در ﺷﺐ ﻗﺪر
اﺳﺖ.
 ‐۳ﭘﯿﺮوی ﺻﺤﺎﺑﻪ ـ رﺿﻮان اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن اﻋﺘﺎف را ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ
و از ﺷﺪت ﭘﯿﺮوی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ اﻋﺘﺎف ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
 -۴دﻟﺴﻮزی و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ رﺳﻮل ﺧﺪا ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺳﺨﺘ اﻋﺘﺎف ،ﯾﺎراﻧﺶ را
ﻣﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وی اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮوﻧﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﻫﺮ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﻣﺧﻮاﻫﺪ اﻋﺘﺎف ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻋﺘﺎف ﮐﻨﺪ.
اﻋﺘﺎف ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ دﯾﺮی دارد از ﺟﻤﻠﻪ:
 ‐۱دوری از ﻣﺮدم ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﺎن ،ﺑﺮای ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪن اﻧﺲ ﺑﺎ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ.
 ‐۲اﺻﻼح ﻗﻠﺐ از ﻃﺮﯾﻖ روی آوردن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻟﻪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟ.
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 ‐۳ﻓﺎرغ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدتِ ﺻﺮف ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎز و دﻋﺎ و ذﮐﺮ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن.
 -۴ﺣﻔﻆ روزه از ﻫﻤﻪی ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧ و ﺷﻬﻮتﻫﺎ.
 -۵ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﺒﺎﺣﺎت دﻧﯿﻮی و زﻫﺪ از ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺒﺎﺣﺎت ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮان.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻻﻋﺘﺎف ،ﻧﻈﺮة ﺗﺮﺑﯿﺔ ﻧﻮﺷﺘﻪی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﺑﺎﻟﻄﻮ.
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