 ‐ 49011ﺑﺮای زن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺑﺮود ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟
ﺳﻮال
ﻣداﻧﻢ ﮐﻪ در ﮐﻞ ﺑﺮای زن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾﺶ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻮاﻟﻢ درﺑﺎرهی ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ اﺳﺖ؛ آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ زن
ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﻠ ﺑﺮود ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺨﺎری ) (۳۲۴و ﻣﺴﻠﻢ ) (۸۹۰از ام ﻋﻄﯿﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در ﻋﯿﺪ
و ﻓﻄﺮ و ﻗﺮﺑﺎن ،دﺧﺘﺮان ﺟﻮان و زﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ ﺑﻮدﻧﺪ و دﺧﺘﺮان ﺑﺎﮐﺮه را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺮون آورﯾﻢ .اﻣﺎ زﻧﺎﻧ ﮐﻪ
ﺣﯿﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﺼﻠ دوری ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و ﺷﺎﻫﺪ ﺧﯿﺮ و دﻋﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴ از ﻣﺎ ﺟﻠﺒﺎب
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻮاﻫﺮش ﺟﻠﺒﺎب ﺧﻮدش را ﺑﻪ او ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دال ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﻮدن ﺧﺎرج ﺷﺪن زﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻋﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺟﻮان و زﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ
ﻧﻪ«.
ﺷﻮﮐﺎﻧ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ و اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﺮ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﻧﺸﺎﻧﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪن زﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ در ﻣﺼﻠ اﺳﺖ ﺑﺪون آﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗ
ﻣﯿﺎن ﺑﺎﮐﺮه و ﻏﯿﺮ ﺑﺎﮐﺮه و ﺟﻮان و ﭘﯿﺮ و ﺣﺎﺋﺾ و دﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ زﻧ در ﻋﺪه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﺮوﺟﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺘﻨﻪ
ﺷﻮد ﯾﺎ ﻋﺬری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﮐﺪام ﺑﺮای زن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﺧﺮوج ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪ؟
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اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ داد:
ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺑﺮود؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺣﺘ
دﺧﺘﺮان و ﭘﺮده ﻧﺸﯿﻨﺎن .ﯾﻌﻨ زﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﻤروﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻪی آﻧﺎن اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ ﺟﺰ زﻧﺎﻧ ﮐﻪ در
ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر داد ﺑﯿﺮون روﻧﺪ اﻣﺎ از ﻣﺼﻠ دوری ﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺼﻼی ﻋﯿﺪ ﯾ ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺣﺎﺋﺾ
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺜﻼ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﺬرد ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻻزم دارد ﺑﺮدارد ،اﻣﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺑﻪ زﻧﺎن اﻣﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺑﯿﺮون روﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدان در اﯾﻦ ﻧﻤﺎز و ﺧﯿﺮ و ذﮐﺮ و دﻋﺎی آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ).(۲۱۰ /۱۶
اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﻣﺎ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون آراﯾﺶ و ﻋﻄﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺮون روﻧﺪ و ﻫﻢ ﺳﻨﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻫﻢ از ﻓﺘﻨﻪ دوری ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ و ﻋﻄﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣآﯾﻨﺪ از روی ﻧﺎداﻧ و ﺗﻘﺼﯿﺮ اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر
اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻢ ﮐﻠ ﺷﺮع ﮐﻪ اﻣﺮ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻧﻤﺷﻮد«.
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