 ‐ 189778ﻧﻤﺎز زن در ﺟﻤﺎﻋﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺸﺖ ﺻﻒ
ﺳﻮال
واﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﺻﻒﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ را در ﯾ ﺧﻂ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟ را در
ﺻﻒ ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ اﺧﯿﺮا در ﺟﺎﯾ ﻧﺰدﯾ ﺧﺎﻧﻪام ﺑﻮدم و زﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﯾ از زﻧﺎن اﻗﺘﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﺪا از
ﺻﻒ و دور از ﯾﺪﯾﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﻒﻫﺎ راﺳﺖ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻤﺎز
ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﭼﺎر ﮐﻨﻢ و ﻧﻤﺎزم را ﺷﺮوع ﮐﺮدم اﻣﺎ ﺟﺪا از ﺻﻒ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم اﻗﺘﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺗﺎ ﻓﺘﻨﻪای رخ
ﻧﺪﻫﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﻓﻮرا از آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻢ .ﻧﻤداﻧﻢ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدهام درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ:
ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﺻﻒﻫﺎ در ﻧﻤﺎز واﺟﺐ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ) (36881ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻮم ادﻟﻪ ﺗﻔﺎوﺗ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪی ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﺻﻒﻫﺎ :ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺻﻒﻫﺎ ،وﺻﻞ ﮐﺮدن ﺻﻒﻫﺎ و ﻧﺒﻮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد اﺳﺖ .اﺑﻮداود
) (666از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺻﻒﻫﺎ را ]ﺑﻪ
درﺳﺘ [ﺑﺮﭘﺎ دارﯾﺪ ،ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ را در ﯾ ﺧﻂ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻧﺮم ﺑﺎﺷﯿﺪ )ﯾﻌﻨ اﮔﺮ
ﮐﺴ ﺷﻤﺎ را ﺣﺮﮐﺖ داد ﺗﺎ ﺻﻒ را راﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ( و ﺑﺮای ﺷﯿﻄﺎن ﺟﺎی ﺧﺎﻟ ﻧﺬارﯾﺪ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺻﻔ را وﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ او را وﺻﻞ ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺻﻔ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ آﻟﺒﺎﻧ در ﻣﺸﺎة اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ ) (۱۱۰۲آن را
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻋﻤﻮم ادﻟﻪ دال ﺑﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮدن ﺻﻒﻫﺎ در ﻫﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺘ ،در ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﯾﺎ ﻧﺎﻓﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﺎم ﺷﺐ ﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﯾﺎ ﻧﻤﺎز
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ﺟﻤﺎﻋﺖ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺻﻒ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ،ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮدن آن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در ﻣﻮرد راﺳﺖ ﮐﺮدن ﺻﻒﻫﺎ ﺳﻬﻞ اﻧﺎری ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻪ ادﻟﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی وﺟﻮب ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن
ﺻﻒﻫﺎ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮص ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و ﺧﻠﻔﺎی او ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮدن ﺻﻒﻫﺎ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ و ﺷﺎﻧﻪی اﺻﺤﺎﺑﺶ دﺳﺖ ﻣﮐﺸﯿﺪ و ﻣﻓﺮﻣﻮد :راﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ
دلﻫﺎﯾﺘﺎن دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﺷﻮد و ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﮐﺴﺎﻧ را ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن
ﺻﻒﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎه آﻧﺎن اﻃﻼع ﻣدادﻧﺪ ﺻﻒﻫﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻧﻤﺎز ﺗﺒﯿﺮ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ«.
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ).(۱۰۶ /۱۷
از ﺷﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻮزان ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪه:
آﯾﺎ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ زﻧﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮدن و راﺳﺖ ﮐﺮدن ﺻﻒﻫﺎ ﺷﺮط اﺳﺖ ،و آﯾﺎ ﺣﻢ ﺻﻒ اول و دﯾﺮ ﺻﻒﻫﺎ ﯾ اﺳﺖ؛
ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﻪ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪی زﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼ از ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪی ﻣﺮدان ﺟﺪا اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :در ﻣﻮرد ﺻﻒ زﻧﺎن ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺻﻒ ﻣﺮدان ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﯾﻌﻨ راﺳﺖ ﻧﻤﻮدن
و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﺻﻒﻫﺎ و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺻﻒ اول و ﺳﭙﺲ ﺻﻒ ﺑﻌﺪی و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟ در ﺻﻒﻫﺎ ،و اﮔﺮ ]در ﻣﺴﺠﺪ[
ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪی ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻊ ]و دﯾﻮاری[ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دوری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﻒِ زﻧﺎن ﺻﻒ آﺧﺮ اﺳﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان دﯾﻮار ﺑﻮد آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣرﺳﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﻒ زﻧﺎن ،ﺻﻒ اول
اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﻢ ﻣﺤﺬور )ﯾﻌﻨ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﻣﺮدان( از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﻫﻢ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،واﻟﻪ اﻋﻠﻢ )اﻟﻤﻨﺘﻘ ﻣﻦ ﻓﺘﺎوی
اﻟﻔﻮزان(.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺸﺖ ﺻﻒ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ در ﺻﻮرت ﻋﺬر؛ زﯾﺮا رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ
ﻣﺮدی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ در ﭘﺸﺖ ﺻﻒ ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻤﺎزت را دوﺑﺎره ﺑﺨﻮان ،زﯾﺮا ﺷﺨﺺ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺸﺖ
ﺻﻒ ﻧﻤﺎز ﻧﺪارد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ ) .(۱۵۷۰۸آﻟﺒﺎﻧ در إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ) (۵۴۱آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز ﺷﺨﺺ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺸﺖ ﺻﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (11199ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻮم ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺸﯿﻦ زن اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ و ﺑﺪون ﻋﺬر ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
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و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﺮدی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﭘﺸﺖ ﺻﻒ ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻧﻤﺎزش را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود ) (۶۸۲و ﺗﺮﻣﺬی ) .(۲۳۰آﻟﺒﺎﻧ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ زﻧ ﺟﺪا از ﺻﻒ زﻧﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﭘﺸﺖ
]ﺻﻒ[ ﻣﺮدان ﻧﻤﺎز ﺑﺰارد .ﻗﺎﺿ اﺑﻮﯾﻌﻠ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮ ﻋﻤﻮم ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ﺷﺨﺺ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺸﺖ ﺻﻒ ﻧﻤﺎز ﻧﺪارد ]اﺣﻤﺪ[ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
زﻧ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺸﺖ ﺻﻒ ﻣﺮدان ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ از ﻋﻤﻮم اﯾﻦ ]ﺣﺪﯾﺚ[ ﺧﺎرج اﺳﺖ ]و ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ[ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ
ﺻﺤﯿﺢ«...
اﻟﺼﻼة وأﺣﺎم ﺗﺎرﮐﻬﺎ ).(۱۰۸
ﻣﺮداوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﮔﺮ ﯾ زن ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ زﻧ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﺬﻫﺐ اﯾﺴﺘﺎدن ﯾ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﭘﺸﺖ
ﺳﺮش ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺎﺿ] اﺑﻮﯾﻌﻠ [در اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ) .«...اﻻﻧﺼﺎف.(۳۰۰ /۲ :
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺬری ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺸﺖ ﺻﻒ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ ﺟﺎﯾ در ﺻﻒ ﻧﯿﺎﺑﺪ ،ﯾﺎ زﻧ ﭘﺸﺖ ﺻﻒ ﻣﺮدان ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ
ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮای وی و
ﻣﺎدرش ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻪاش اﻣﺎﻣﺖ ﮐﺮد ،ﭘﺲ او را در ﺳﻤﺖ راﺳﺘﺶ ﻗﺮار داد و آن زن ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ]ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ [اﯾﺴﺘﺎد .ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﻣﺴﻠﻢ ).(۶۶۰
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن اﯾﺴﺘﺎدن زن ]در ﭘﺸﺖ ﺻﻒ[ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ زﻧ دﯾﺮ ﺟﺰ
او ﻧﺒﻮد ،اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺳﻨﺖ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی.(۳۹۵ /۲۳ :
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺪون ﻋﺬر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﭘﺸﺖ ﺻﻒ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ زن ،و
در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﻗ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزش را ﺗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﯾ واﺟﺐ ﯾﻌﻨ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﺻﻒ را ﺗﺮک ﮐﺮده ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ
وﺟﻮب آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﻢ را ﻧﻤداﻧﺪ و وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎزش را دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﺪ زﯾﺮا ﺷﺮاﯾﻊ اﺳﻼم ﭘﺲ از داﻧﺴﺘﻦ اﻟﺰاﻣ
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ﻣﺷﻮد و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ

4/4

