 ‐ 222751زﻧﺎن ﭼﻮﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟
ﺳﻮال
ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ در ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ زن ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺗﺮاوﯾﺢ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ؟ ﯾﺎ
ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﺳﻮرهﻫﺎﯾ را ﮐﻪ از ﺑﺮ ﻣداﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﻧﻤﺎز زن در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻤﺎز او در ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوﺗ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎز ﻓﺮض و ﻧﺎﻓﻠﻪ ـ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ـ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻠﻤﺎی اﻧﺠﻤﻦ داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﻧﻤﺎز زن در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮای او ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻤﺎزش در ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﻧﺎﻓﻠﮥ ﺗﺮاوﯾﺢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن )ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺪاﺋﻤﺔ ،اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟ.(۷ /۲۰۱ :
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
زن ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﺎن ﺳﻨﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﺘﺎب اﻟﻪ اﺳﺖ و ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎزش را ﻃﻮﻻﻧ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎزده رﮐﻌﺖ ﯾﺎ ﺳﯿﺰده رﮐﻌﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو رﮐﻌﺖ دو رﮐﻌﺖ ﻣﮔﺰارد و
ﺳﭙﺲ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎزش را وﺗﺮ )ﻓﺮد( ﻣﮐﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻮﻻﻧ اداﯾﺶ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو رﮐﻌﺖ دو رﮐﻌﺖ ﻫﺮﻗﺪر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﮔﺰارد و ﻫﺮﮔﺎه
دﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾاش در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾ رﮐﻌﺖ وﺗﺮ ﻣﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﻤﺎی اﻧﺠﻤﻦ داﺋﻢ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
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»ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﯾﺎزده ﯾﺎ ﺳﯿﺰده رﮐﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو رﮐﻌﺘﺶ ﺳﻼم ﻣﮔﻮﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ]ﻋﻤﻞ[ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺎ ﯾ رﮐﻌﺖ وﺗﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺲ آن را ﺑﯿﺴﺖ رﮐﻌﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ادا ﮐﻨﺪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻧﻤﺎز ﺷﺐ دو رﮐﻌﺖ ـ دو رﮐﻌﺖ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻓﺮا رﺳﺪ ﯾ
رﮐﻌﺖ ﺑﺰارد ﺗﺎ ]ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺎت[ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ او را وﺗﺮ )ﻓﺮد( ﮐﻨﺪ )ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ،اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟ.(۷ /۱۹۸ :
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﺑﺮای زﻧ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻪ ﻫﻤﯿﻨﻪ ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒ از
آن را ﺣﻔﻆ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺣﻔﻆ اﺳﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
و اﮔﺮ آﻧﻘﺪر ﺣﻔﻆ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﺮای زن ﯾﺎ ﻣﺮد اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز از روی ﻗﺮآن
ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ اﻣﺎم ]ﻣﺮدم[ اﺳﺖ ﯾﺎ زن اﺳﺖ و در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻬﺠﺪ ﻣﺧﻮاﻧﺪ و ﻗﺮآن را از ﺣﻔﻆ ﻧﺒﻮد و ﻧﯿﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ از روی
ﻣﺼﺤﻒ ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد )ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠ اﻟﺪرب.(۸ /۲۴۶ :
و اﮔﺮ زﻧﺎﻧ ﻫﻤﺮاه او در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﺮواﯾﺢ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ]ﻧﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
اﻣﺎﻣﺖ[ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ـ وﻟﻮ از روی ﻗﺮآن ـ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺮای زن ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﻣﺴﺠﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد و اﮔﺮ در
ﺧﺎﻧﻪاش ﺧﻮاﻧﺪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﻧﺎن دﯾﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻤ از ﻗﺮآن ﺣﻔﻆ اﺳﺖ
ﻣﺗﻮاﻧﺪ از روی ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﺪ) .ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻣﻦ اﻟﺪرب(.
راﺑﻌﺎ:
اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ زن ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﯾﺎ دﯾﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ را در ﻣﺴﺠﺪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺮدان ادا ﮐﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد در
ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧ ﻧﺸﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻧﻤﺎزش ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ در اﺻﻞ ﻧﻤﺎزش در ﺧﺎﻧﻪ ـ ﻓﺮض ﯾﺎ
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ﻧﻘﻞ ـ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻤﺎز او در ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﺣﻢ ﺷﺮع درﺑﺎرۀ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ زﻧﺎن در ﻣﺴﺠﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﺻﻞ در ﻧﻤﺎز زن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز او در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ دﯾﺪ ﻧﻤﺎزش در ﻣﺴﺠﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب و ﭘﻮﺷﯿﺪﮔ ،ﻣﺼﻠﺤﺘ ﺑﺮای او دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺑﭙﺮدازد ﯾﺎ از دروس ﻋﻠﻤ
]ﻣﺲﺟﺪ[ ﺳﻮد ﺑﺒﺮد اﯾﻦ اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ﻣﺸﻠ ﻧﺪارد و ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺎﯾﺪۀ ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ ﻣﺑﺮد و ﻧﺸﺎﻃ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻧﯿ اﯾﺠﺎد
ﻣﮐﻨﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ« )از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز(www.binbaz.org.sa/mat/15477 :
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:
آﯾﺎ ﺑﺮای زن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ را در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
اﯾﺸﺎن ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
»ﺑﻠﻪ ،اﮔﺮ ﺑﺘﺮﺳﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ دﭼﺎر رﺧﻮت و ﺗﻨﺒﻠ] در ﻋﺒﺎدت[ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﺑﻮد اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد .زﻧﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺎﻧﻪ را
]در ﻣﺴﺠﺪ[ ادا ﻣﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧ از زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ دﭼﺎر رﺧﻮت و ﺳﺴﺘ ﺷﻮﻧﺪ و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﻮﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ ﺧﺮوج او ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب و ﭘﻮﺷﯿﺪﮔ و ﺑﻪ دور از ﺗﺒﺮج و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﺎز و و ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرش اﺟﺮ و ﭘﺎداش دارد
زﯾﺮا اﯾﻦ ﻫﺪﻓ ﻧﯿ اﺳﺖ« )ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻣﻦ اﻟﺪرب.(۹ /۴۸۹ :
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺑﺮای زن در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺎط و ﺧﺸﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻧﻤﺎز داﺷﺖ و ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﻤﺎزش از دﺳﺖ ﺑﺮود در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻓﺎﯾﺪۀ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ) (3457و ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎرۀ ) (65562ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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