 ‐ 3832دﯾﺪن اﻣﺎم ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺳﻮال
ﻣداﻧﻢ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎم ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮐﺴ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم را ﻣﺑﯿﻨﺪ .ﺳﻮال ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ :آﯾﺎ در ﻣﻮرد
زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ؟ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾ زن ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺎم را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣداﻧﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪﻫﺎی زﻧﺎن ﭘﺸﺖ ﯾ دﯾﻮار ﻗﺮار دارد و ﻧﻤﺗﻮان اﻣﺎم را دﯾﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از اﻣﺎم ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ
ﻣﮐﻨﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ وی را دﻧﺒﺎل ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه اﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ از ﮐﺎر ﻣاﻓﺘﺪ و دﯾﺮ ﻧﻤﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺎ اﻣﺎم اداﻣﻪ داد.
ﯾ ﺑﺎر در ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮم ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪی رﻓﺘﯿﻢ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪی زﻧﺎن رﻓﺘﻢ؛ ﮐﺴ آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد و ﻣﻦ ﺻﺪای ﺗﺒﯿﺮ اﻣﺎم را
ﻣﺷﻨﯿﺪم اﻣﺎ ﻧﻤداﻧﺴﺘﻢ اﻣﺎم در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘ اﺳﺖ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ درﺳﺖ از اﻣﺎم ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﻨﻢ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

ﺑﺮای زﻧ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎم ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﯾﺎ ﺑﺮﺧ از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻒﻫﺎی
ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪی زﻧﺎن در داﺧﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺪای اﻣﺎم ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﻣﺎم
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ زﻧ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺒﺒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﻨﯿﺪن ﺻﺪای اﻣﺎم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از اﻣﺎم ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و
ﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﺮ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ زن وارد ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ و ﺻﺪای ﺗﺒﯿﺮ اﻣﺎم را ﺷﻨﯿﺪ ﻫﻤﺮاه او
ﺗﺒﯿﺮ ﻧﻮﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ ﺑﺪاﻧﺪ آﯾﺎ او در ﺳﺠﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ رﮐﻮع .راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺎم ﺳﻤﻊ اﻟﻪ ﻟﻤﻦ
ﺣﻤﺪه ﺑﻮﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺮاه او ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﺎﻓ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺶ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﺸﻨﻮد و زﯾﺮ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺶ را ﺑﺪاﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او
اﻗﺘﺪا ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﻮل ﻣﺎﻟﯿﻪ اﺳﺖ )اﻟﺎﻓ.(۲۱۲ /۱ :
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺑﯿﻦ اﻣﺎم و ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﺎﻧﻊ و دﯾﻮاری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از دﯾﺪن اﻣﺎم ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮیﻫﺎی او ﻣﺷﺪ ،از اﺣﻤﺪ
درﺑﺎرهی آن دو رواﯾﺖ اﺳﺖ :ﯾ اﯾﻨﻪ اﻗﺘﺪا ﺑﻪ او ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ...و دوم :اﻗﺘﺪا ﺑﻪ وی ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون دﯾﺪن اﻣﺎم
از وی ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ .وی ﺑﺮای ﺻﺤﺖ اﻗﺘﺪا ﺷﺮط ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺻﺪای اﻣﺎم را ﺑﺸﻨﻮد) .اﻟﻤﻐﻨ/۲ :
.(۲۰۸
ﺧﻼﺻﻪ آﻧﻪ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪﯾﺪ و ﺻﺪای اﻣﺎم را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ و داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﺠﺎی ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ وی اﻗﺘﺪا ﻣﮐﻨﯿﺪ و
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ﮔﺮﻧﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ زﻧﺎن ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺟﺎی آورﯾﺪ.
درﺑﺎرهی ﺣﻢ ﻧﻤﺎز ﺷﻤﺎ از ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ؛ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺰدﯾﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﺗﺎن را
دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
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