 ‐ 127476ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﺎز زن در ﺧﺎﻧﻪاش وﻟﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺳﻮال
ﺣﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﻪ او در ﻧﻤﺎز ﻓﺮدی ﺧﺸﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺣﺴﺎس ﻣﮐﻨﺪ .آﯾﺎ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز،
ﭘﺪر و ﺑﺮادراﻧﺶ در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎﻓﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮای زن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﺎزش در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ.
اﺑﻮداود ) (۵۶۷از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :زﻧﺎن ﺧﻮد را از
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﻨﻊ ﻧﻨﯿﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آﻟﺒﺎﻧ در إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ) (۵۱۵اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
ادای ﻫﯿﭻ ﯾ از ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻓﺮض ﭘﻨﺠﺎﻧﻪ در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﺎزﺷﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻤﺎزﺷﺎن در ﻣﺴﺠﺪ
اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻧﻔﻞ ،اﻣﺎ اﮔﺮ زﻧ ﺧﻮاﺳﺖ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ وی را ﻣﻨﻊ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺮوج
از ﺧﺎﻧﻪ و در ﻧﻤﺎز ﺑﻪ آداب اﺳﻼم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮود و ﭘﺸﺖ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻧﻤﺎز
ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ )ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.(۲۱۳ /۸ :
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﻣﺎ زﻧﺎن ،ﻧﻤﺎزﺷﺎن در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ.
)ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﺑﺎز.(۷۸ /۱۲ :
اﻣﺎ اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺮای زن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎی ﻧﻤﺎز ﻧﺰارد ،ﭼﻪ اﯾﻦ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺟﻤﺎﻋﺖ زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺮداﻧ از ﻣﺤﺎرم او.
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اﺑﻦ اﺑ ﺷﯿﺒﺔ )ﻣﺼﻒ (۴۹۸۹ :از ام اﻟﺤﺴﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ وی ام ﺳﻠﻤﺔ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
ﻧﻤﺎز زﻧﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ آﻧﺎن در ﺻﻔﺸﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .آﻟﺒﺎﻧ در ﺗﻤﺎم اﻟﻤﻨﺔ ) (۱۵۴آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯿﻬﻘ (۵۱۳۸) رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﮔﺮوﻫ از زﻧﺎن را در ﻧﻤﺎز ﻓﺮض اﻣﺎﻣﺖ ﮐﺮد ،ﭘﺲ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ در
ﻣﯿﺎﻧﻪی آﻧﺎن اﯾﺴﺘﺎد .ﻧﻮوی در اﻟﺨﻼﺻﺔ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﯾﺔ زﯾﻠﻌ (۳۹ /۲) آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
و اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،و اﻣﺎﻣﺸﺎن وﺳﻂ آﻧﺎن در ﺻﻒ اول ﻣاﯾﺴﺘﺪ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺘﺶ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺣﺎم دﯾﻦ آﮔﺎهﺗﺮ اﺳﺖ آﻧﺎن را اﻣﺎﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
)ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.(۲۱۳ /۸ :
اﻣﺎ اﯾﻨﻪ زﻧ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﻓﺮادی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻮع ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای وی ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪاش ﺟﻤﺎﻋﺘ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﺷﻮد ﻫﻤﺮاه آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺛﻮاب ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﻠ واﻻ اﺳﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﺮک
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻤﺮاه آﻧﺎن ﺳﺒﺐ ﺳﻮء ﻇﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻧﺸﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ وی از اﻣﺎم ﯾﺎ از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤآﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮس از اﯾﻦ ﻣرود ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز ﻓﺮدی ﺻﺮﻓﺎ ﯾ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﺧﻮاﻫﺪ
وی را از ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎز ﺑﺪارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺘ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺧﺸﻮع
ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ

2/2

