 ‐ 3457ﺣﻢ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺑﺮای زﻧﺎن
ﺳﻮال
آﯾﺎ زﻧﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ دارﻧﺪ؟ و آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آن را در ﺧﺎﻧﻪ ادا ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮوﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺳﻨﺖ ﻣﻮﮐﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ :زﻧﺎﻧﺘﺎن را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎز ﻧﺪارﯾﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداوود در ﺳﻨﻦ )ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء
ﻓﺧﺮوج اﻟﻨﺴﺎء إﻟ اﻟﻤﺴﺠﺪ ،ﺑﺎب اﻟﺘﺸﺪﯾﺪ ﻓ ذﻟﻚ( و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۷۴۵۸
ﺑﻠﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﺎز او در ﺟﺎﯾ ﻣﺨﻔﺗﺮ و ﺧﺼﻮﺻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻣﺎن ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻧﻤﺎز زن در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻤﺎز در ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎزش در اﺗﺎق ﺧﺎﺻﺶ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻤﺎز در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ
اﺑﻮداوود در ﺳﻨﻦ )ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻼة ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓ ﺧﺮوج اﻟﻨﺴﺎء إﻟ اﻟﻤﺴﺠﺪ( و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۳۸۳۳
از ام ﺣﻤﯿﺪ ،ﻫﻤﺴﺮ اﺑﻮﺣﻤﯿﺪ ﺳﺎﻋﺪی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﻧﻤﺎز ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ دارم .اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :داﻧﺴﺘﻪام ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ را دوﺳﺖ داری اﻣﺎ ﻧﻤﺎزت در
ﺧﺎﻧﻪات ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻤﺎزت در ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎزت در اﺗﺎﻗﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻤﺎزت در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎزت در ﺧﺎﻧﻪات ﺑﻬﺘﺮ از
ﻧﻤﺎزت در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﻮﻣﺖ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎزت در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﻮﻣﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻤﺎزت در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎزی در دورﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺎرﯾﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﻪاش ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﺷﺘﺎﻓﺖ«
ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و رﺟﺎل اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺛﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻧﻤﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ آﻣﺪه
ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :زﻧﺎﻧﺘﺎن را اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﺟﺎزه
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﻧﻨﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻼل ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا آﻧﺎن را ﻣﻨﻊ ﻣﮐﻨﯿﻢ! ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻪ او روی ﮐﺮد و او را ﺑﻪ
ﺳﺨﺘ ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدم و ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ و
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ﻣﮔﻮﯾ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣﻨﻌﺸﺎن ﻣﮐﻨﯿﻢ؟! ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۶۶۷
اﻣﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
 ‐۱ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
 ‐۲ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﻋﻄﺮ ﻧﺰﻧﺪ.
 ‐۳ﺑﺎ اﺟﺎزۀ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﯾﻨﻪ رﻓﺘﻦ او ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺣﺮام دﯾﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻮت ﮐﺮدن ﺑﺎ راﻧﻨﺪۀ ﻧﺎﻣﺤﺮم و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺣﺎل اﮔﺮ زﻧ ﯾ از اﯾﻦ ﻣﻮارد را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺮد ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ وﻟ او اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ او را از رﻓﺘﻦ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ و ﺑﻠﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
از ﺷﯿﺨﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرۀ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺧﺎﺻ دارد ﮐﻪ
در ﻣﺴﺠﺪ اداﯾﺶ ﮐﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔ دادﻧﺪ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ درﺑﺎرۀ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎز زن در ﺧﺎﻧﻪاش ﻋﺎم اﺳﺖ و
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ و دﯾﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ ﻣﺷﻮد واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ.
از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﻣﺎ و دﯾﺮ ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺧﻼص و ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ و ﻣﺴﺌﻠﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ را در راﻫ
ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺒﺖ و رﺿﺎﯾﺖ اوﺳﺖ و ﺻﻠ اﻟﻪ و ﺳﻠﻢ ﻋﻠ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ.
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