 ‐ 49898ﺷﺮوط رﻓﺘﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ﺳﻮال
آﯾﺎ ﺑﺮای زن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺗﻬﺠﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮود؟ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺰدﯾ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را ادا
ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺑﺮای زن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﺮوط ﻣﻌﯿﻨ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮود و ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺮﻣ ﻫﻤﺮاه او ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮود.
در ﻓﺘﺎوای اﻧﺠﻤﻦ داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ) (۳۳۲ /۷آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺮای زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺰارد و ﺷﻮﻫﺮش ﺣﻖ ﻧﺪارد اﮔﺮ زن از او ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﺟﺎزه
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی از ﺑﺪﻧﺶ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﯿﺴﺖ او را از رﻓﺘﻦ ﺑﺎز ﺑﺪارد زﯾﺮا اﺑﻦ
ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ زﻧﺎﻧﺘﺎن ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ از
ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ و در رواﯾﺖ دﯾﺮ :زﻧﺎن را اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﺑﻬﺮهﺷﺎن از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎز
ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﻼل )ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ( ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ آﻧﺎن را ﺑﺎز ﻣدارﯾﻢ! ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮده و ﻣﮔﻮﯾ ﻣﺎ آﻧﺎن را ﺑﺎز ﻣدارﯾﻢ؟! ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻟﺒﺎﺳ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘ از ﺑﺪﻧﺶ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ آﺷﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﻄﺮ زده اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ او
از ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮود و آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺰارد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ و اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻗُﻞ ﻟﻠْﻤﻮﻣﻨَﺎتِ ﻳﻐْﻀﻀﻦ ﻣﻦ اﺑﺼﺎرِﻫﻦ وﻳﺤﻔَﻈْﻦ ﻓُﺮوﺟﻬﻦ وﻻ ﻳﺒﺪِﻳﻦ زِﻳﻨَﺘَﻬﻦ اﻻ ﻣﺎ ﻇَﻬﺮ ﻣﻨْﻬﺎ وﻟْﻴﻀﺮِﺑﻦ ﺑِﺨُﻤﺮِﻫﻦ ﻋﻠَ ﺟﻴﻮ ﺑِﻬِﻦ
وﻻ ﻳﺒﺪِﻳﻦ زِﻳﻨَﺘَﻬﻦ اﻻ ﻟﺒﻌﻮﻟَﺘﻬِﻦ
]ﻧﻮر[۳۱ :
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)و ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻮ دﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ]از ﻫﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣ [ﻓﺮو ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨ ورزﻧﺪ و زﯾﻮرﻫﺎی ﺧﻮد را آﺷﺎر ﻧﺮداﻧﻨﺪ
ﻣﺮ آﻧﭽﻪ ﻃﺒﻌﺎ از آن ﭘﯿﺪاﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎدر ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﯿﻨﮥ ﺧﻮﯾﺶ ]ﻓﺮو[ اﻧﺪازﻧﺪ و زﯾﻮرﻫﺎﯾﺸﺎن را آﺷﺎر ﻧﺴﺎزﻧﺪ ﻣﺮ ﺑﺮای
ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن.(...
ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻨﱠﺒِ ﻗُﻞ زْواﺟِﻚَ وﺑﻨَﺎﺗﻚَ وﻧﺴﺎء اﻟْﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﻳﺪْﻧﻴﻦ ﻋﻠَﻴﻬِﻦ ﻣﻦ ﺟﻼﺑِﻴﺒِﻬِﻦ ذَﻟﻚَ ادﻧَ انْ ﻳﻌﺮﻓْﻦ ﻓَﻼ ﻳﻮذَﻳﻦ وﻛﺎنَ اﻟﻪ ﻏَﻔُﻮراً
رﺣﻴﻤﺎً
]اﺣﺰاب[۵۹ :
)ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﺖ و ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﻮ ﺟﻠﺒﺎبﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻓﺮوﺗﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﺑﺮای آﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻧﯿﺮﻧﺪ ]ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط[ ﻧﺰدﯾﺗﺮ اﺳﺖ و اﻟﻪ آﻣﺮزﻧﺪۀ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ(.
و از زﯾﻨﺐ ﺛﻘﻔﯿﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ زﻧﺎن
در ]ﻧﻤﺎز[ ﻋﺸﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﭘﺲ آن ﺷﺐ از ﻋﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﺪ و در رواﯾﺘ دﯾﺮ :اﮔﺮ ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ زﻧﺎن در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ
ﻋﻄﺮی را ﻟﻤﺲ ﻧﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺷﺪﻧﺪ و
ﮐﺴ آﻧﺎن را ﻧﻤﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮه دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﻣﮐﻨﻨﺪ آﻧﺎن را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎز ﻣداﺷﺖ ﭼﻨﺎﻧﻪ زﻧﺎن
ﺑﻨاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ راوی ﻣﮔﻮﯾﺪ :از ﻋﻤﺮه ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﻣﺮ زﻧﺎن ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ:
آری .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺢ.
اﯾﻦ ﻧﺼﻮص ﺑﻪ وﺿﻮح دال ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﮔﺮ در ﻧﺤﻮۀ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ آداب اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ و از آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻓﺘﻨﻪ و ﺗﺤﺮﯾ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ اﻻﯾﻤﺎن اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع زﯾﻨﺖ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه دوری ﮐﻨﺪ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻨﻊ
ﻧﻤﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن اﻫﻞ ﺑﺪی را ﺑﻔﺮﯾﺒﺪ و ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ در دل ﻣﺸﻞ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﺪازد از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
و ﺑﻠﻪ از ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺧﺎﻧﻪ و ﺣﻀﻮر در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻊ ﻣﺷﻮد.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ) (۲۱۱ /۱۴ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﻓﺘﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻪ ﻣﺤﺘﺸﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺒﺮج و ﻋﻄﺮ ﻧﺰده از
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ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون روﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ ﺑﺮ اﺑﻮزﯾﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺣﺮاﺳﺔ اﻟﻔﻀﯿﻠﺔ ) (۸۶ﺷﺮوط ﺧﺎرج ﺷﺪن زن از ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﺠﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
»ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﯾﻦ اﺣﺎم اﺟﺎزۀ ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
۱ـ اﯾﻨﻪ از ﻓﺘﻨﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ اﻓﺘﺎدن در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
۲ـ اﯾﻨﻪ از ﺣﻀﻮرش ﻣﻤﻨﻮﻋ ﺷﺮﻋ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﺮدد.
۳ـ در راه ﯾﺎ در ﻣﺴﺠﺪ در ﺷﻠﻮﻏ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻧﺰدﯾ ﻧﺸﻮد) .در ازدﺣﺎم ﻣﺮدان وارد ﻧﺸﻮد(.
۴ـ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻄﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
۵ـ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب و ﺑﺪون ﻧﺸﺎن دادن زﯾﻨﺖ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون رود.
۶ـ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای ورود و ﺧﺮوج زﻧﺎن در ﻣﺨﺼﻮﺻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺳﻨﻦ اﺑ داوود و دﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺪﯾﺜ آﻣﺪه اﺳﺖ.
۷ـ اﯾﻨﻪ ﺻﻒ زﻧﺎن ﭘﺸﺖ ﺻﻒ ﻣﺮدان ﺑﺎﺷﺪ.
۸ـ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﻒ زﻧﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺮدان ،آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻒ اﺳﺖ.
۹ـ اﮔﺮ اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز اﺷﺘﺒﺎﻫ ﮐﺮد ﻣﺮدان ]ﺑﺮای ﻫﺸﯿﺎر ﮐﺮدن اﻣﺎم[ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و زﻧﺎن دﺳﺖ ﻣزﻧﻨﺪ.
۱۰ـ زﻧﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﺮدان از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون ﻣآﯾﻨﺪ و ﻣﺮدان ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ رﻓﺘﻦ زﻧﺎن ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ام ﺳﻠﻤﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ
ﻋﻨﻬﺎ ـ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و دﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ«.
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