 ‐ 131792ﺗﻔﺎوﺗ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﺮد و زن وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺳﻮال

رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﺎز ﻣﮔﺰارم ،ﻧﻤﺎز ﺑﺰارﯾﺪ .آﻧﭽﻪ از ﺣﺪﯾﺚ داﻧﺴﺘﻪ
ﻣﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗ ﻣﯿﺎن روش ﻧﻤﺎز ﻣﺮد و زن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻪ در ﻗﯿﺎم و ﻧﻪ در ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﻧﻪ در رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﻦ از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﻠﯿﻒ رﺳﯿﺪهام ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﻢ .اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ در ﮐﻨﯿﺎ ﺑﺮﺧ از زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ
ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻤﺎزت ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺷﺒﯿﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺮدان اﺳﺖ و ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾ را ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن در آن ﻧﻤﺎز ﻣﺮد
از ﻧﻤﺎز زن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ذﮐﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺘﺎن ﺑﺮ روی ﺳﯿﻨﻪ ﯾﺎ دﺳﺖ ﻧﺒﺴﺘﻦ ﯾﺎ راﺳﺖ ﮐﺮدن ﮐﻤﺮ در ﻫﻨﺎم
رﮐﻮع و دﯾﺮ اﻣﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ را ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺮد .ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﻧﺤﻮهی ادا ﺗﻔﺎوﺗ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﺮد و زن وﺟﻮد دارد؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
»ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز زن و ﻣﺮد ﻓﺮﻗ ﻧﺪارد و ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﻓﻘﻬﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ دﻟﯿﻠ ﻧﺪارد و ﺣﺪﯾﺜ ﮐﻪ در
ﺳﻮاﻟﺘﺎن از آن ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﺎز
ﻣﮔﺰارم ،ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺰارﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ،و ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﺳﻼﻣ ﻣﺮدان و زﻧﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮔﺮدد ﻣﺮ آﻧﻪ دﻟﯿﻠ ﺑﺮ
اﺳﺘﺜﻨﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زن در رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد و ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و ﮔﺬاﺷﺘﻦ
دﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن ﺑﺮ زاﻧﻮﻫﺎ در رﮐﻮع و ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و روﺑﺮوی ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﻮشﻫﺎ در
ﻫﻨﺎم ﺳﺠﻮد ،و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر راﺳﺖ ﮐﺮدن ﮐﻤﺮ در ﻫﻨﺎم رﮐﻮع و آﻧﭽﻪ در ﻫﻨﺎم رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از ﺳﺠﺪهی اول
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد ،در ﻫﻤﻪی اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﻠﱡﻮا ﻛﻤﺎ راﻳﺘُﻤﻮﻧ اﺻﻠّ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﯾ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ
ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﻗﺎﻣﻪ و اذان ﺧﺎرج از ﻧﻤﺎز اﺳﺖ و ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮدان اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺺ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺎﻣﻪ و اذان را
ﺑﻪ ﺟﺎی آورﻧﺪ و زﻧﺎن ﻧﻪ اﻗﺎﻣﻪ دارﻧﺪ و ﻧﻪ اذان .در ﻣﻮرد ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮاﺋﺖ در ﻧﻤﺎز ،زﻧﺎن ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻣﻐﺮب و
ﻋﺸﺎء ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﻫﺮ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ،در دو رﮐﻌﺖ اول ﻣﻐﺮب و دو رﮐﻌﺖ اول ﻋﺸﺎء ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺮدان اﯾﻦ

2/1

رﮐﻌﺎت را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ«.
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤﻪ اﻟﻪ
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