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 بسم هللا الرحمن الرحیم 

  نماز تفاوت

 زنان با مردان !

 تـتـبع، نګارش و نوشـــتـه  از:

 «سعید افغانی  –یـدی ـسع»  دین ــن الـاج امیـحـال

 «غانی  سعید اف –سعید ی »وداکـتر صالح الدین 

 ه:ـدمـقـم

ن است که احکام ـاصل در ایبدین عقیده اند که:  ومفسران  ، یقهاـ،فعلماء  اکثریت مطلق 

هیچگونه  تفاوت  برای زن و مرد یکسان  وضع گردیده است ، ودر اساس ومبداءدر شرع نماز 

وجود داشته  وفرقی بین نماز زن و مرد وجود ندارد مگر اینکه دلیلی بر تفاوت  آن در شرع 

 باشد.

بنابراین چون هیچ دلیلی در شرع  دین مقدس اسالم ، دیده نمیشود که در بین  نماز مرد و زن 

واجبات و سنن نماز بطور کل در شرع اسالمی  ،ارکان ،تفاوت گذاشته باشد. لذا تمامی احکام

 برای زنان مسلمان  و مردان مسلمان یکسان وضع گردیده است .

یی در این مورد برای زنان دیده نمیشود، بلکه این ، هیچگونه استثنانبوی در سنت صحیح

 کههردو میباشد ،  امل  زنان ومردان ش  صلی هللا علیه و سلم  پیامبر فرموده ودستور العمل 

)نماز بخوانید همانطور که دیدید من نماز خواندم( « صلوا کما رأیتمونی أصلی»میفرماید : 

 شامل حال زنان نیز میباشد. 

م ابوحنیفه ( استاذ استاذ اما م691ق/72  مالِِک اَْشَتِر نََخعی، ابوالنعمان )مقْبنِ اِبراهیمِ 

 میفرماید :  

زن، همان عملی را در نماز انجام دهد که مرد « ) تقعد المرآة فی الصالة کما یقعد الرجل » 

 (.1/75/2، )«ابن ابی شیبه  » انجام میدهد. ( 

ه که در سجده، خود را جمع کند و بچسباند و اینکه حدیثی که در آن، به زن دستور داده شد

» نماز زن با نماز مرد تفاوت دارد، مرسل و غیر قابل استدالل میباشد، چنانکه ابوداود در 

 ( از یزیدبن ابی حبیب آن را روایت نموده است. 117/78، )«المراسیل 

ی هللا عنه نقل کرده که از ابن عمر رض...« مسائل ابنه » همچنین روایتی که امام احمد در 

ایشان به زنان امر مینمود که در نماز، چهار زانو بنشینند، اَسنادش صحیح نیست زیرا در آن 

 وجود دارد که ضعیف میباشد.« عبدهللا بن العمری»راوی بنام 

یکی از زنان فقهی مشهور در که « ام الدرداء»( با سند صحیح از 95« )التاریخ الکبیر»بخاری در 

 بود، نقل کرده که ایشان در نماز، مانند مردان مینشست. زمان پیامبر صلی هللا علیه وسلم 

 « عن مکحول قال : وکانت ام الدردا ء تجلس فی صالتها جلسه الرجل وکانت فقیهه » 
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از سه شکل تشبیه   صلی هللا علیه وسلم امت خویش را ) اعم از زن ومرد ( ـ همچنان پیامبر

وهدایت داده است که در نماز از  :فرموده اند  نمودن با حیوانات دروقت نماز خواندن  نهی

 تشبیه نمودن به حیوانات خوداری نماید :

)این بدین معنی است که نماز گزار از سریع « نقره الغراب » زدن مانند زاغ  از نوکاز جمله 

است که سجده در نماز باید با تمکین ووقاری خاصی بجاء خواندن نماز منع وهدایت داده شده 

 اورده شود  ( .

زمانیکه به سجده میروید ) دو بازوی دست های خویش را بر روی زمین  است نماز گزاربربنآ 

 پهن نه نماید(  مانند  که حیوانات درنده می خوابند از جمله :  سک وسایر حیوانات وحشی .

در مسجد که فضیلتی در آن نباشد مثل شتر که برای خوابیدن  صو عادت کردن به یک جای خا

 . خاص عادت می کند و جای خود را تغییر نمی دهد ، همیشه به یک جای

در احادیثی نبوی دالیل متعددی در این مورد وجود دارد که در بین نماز زن با مرد در شرع 

 اسالمی هیچگونه تفاوتی وجود ندارد.

درمورد تفاوت نماز زنان با مردان بطور مقدمه باید بعرض برسانیم که فرق قبل از آغاز بحث 

 وتفاوت ها دربین نماز زن ونماز مرد  بدونوع  است:

 فرق های داخلی نماز . -1

 فرق های بیرونی نماز.  -2

ق  القول اند که بلی تفاوت ـدر مورد فرق های بیرونی  نماز همه علماء وفقها بین خود متف

 وجود دارد .در بین نماز زن ومرد ی های معین

که از واستنباط در بین خود بنابرفهم  علماءزن ومرد   نماز  یاما در مورد  فرق های داخل

 دارند با هم اختالف اراء دارند . صلی هللا علیه وسلم نبوی  یاحادیث

 رق های بیرونی:ـف

 ذیل اشاره نمود:عمده میتوان به نکات زن ومرد در مورد فرق های بیرونی نماز 

 اول : آذان واقامه :

در مورد شروط مؤذن  امده است  :   مؤذن  باید « فقه على المذاهب  ا الربعه » در كتاب 

 .پس آذن  غیر مسلمان  صحیح نیست ، مسلمان باشد

 مؤذن باید  عاقل  باشد پس آذان  دیوانه ، مست ، مدهوش وطفل  غیر ممیز در ست  نیست . 

 مرد  باشد پس آذان زن  ومخنث صحیح نیست.مؤذن باید  

دو  در ضمن باید به یک نقطه  اشاره نمود که : آذان و اقامه با مسئله نماز متفاوت است زیرا آن

 خارج از خود نماز هستند.

اذان می دهند و اقامه نیز می کنند اما ، زنان نه اذان می دهند و نه جماعت مردان برای نماز 

و اقامه ندارد زیر برای آذان باید صدا را  آذاننماز زن ن بدین معنی است که : ای اقامه می کنند،
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 بلند كرد در صورتی كه برای زن جایز نیست صدایش را بلند كند.

پیامبر صلی هللا علیه وسلم بشکل ذیل فورمولبندی در حدیثی توضیح ودستور این حکم 

هللا علیه وسلم لیس على النساء آذان عن أسماء قالت قال رسول هللا صلى » گردیده است :

وال اقامة وال جمعة وال اغتسال جمعة وال تقدمهن امرأة ولکن تقوم فی وسطهن. )السنن 

از أسمآء رضی هللا عنها روایت )  «  الکبرى للبیهقی ، باب لیس على النساء آذان وال اقامة

، إقامة ، جمعه و غسل برای است که رسول هللا صلی هللا علیه و سلم فرمود: بر زنان آذان 

ایستاده زنان دیگر در پیشروی نماز جماعت هیچ زنی  در وقت روز جمعه الزم نیست و 

 .(باید ایستاد شود  بلکه وسط آنها در میان صف نمیشود 

 و اقامه برای زن مشروعیت ندارد. آذان ابر حکم این حدیث ،نب

در این مورد هیچ  گفته شده است که :مورد این در « المغنی»کتاب  68در جلد دو صفحه 

  اختالفی  بین علماء  سراغ نداریم.

 یــادداشـت:

)البته منظور آنست که اگر برای دسته ای از زنان، زنی امامت نمود، او باید در دو رکعت اول 

 نمازهای مذکور فاتحه را بصورت جهر بخواند و زنی از میان آنها می تواند اقامه کند(

فراموش کرد که مسئله جهر در رکعتهای اول و دوم نمازهای صبح و مغرب و عشاء ولی نباید 

.در این مورد  )فاتحه را( با جهر بخوانند  بمانند مردها  ها میتواند حکم طوری است که  زنان

 تفاوت بین زنان ومردان دیده نمیشود .

 دوم :عورت:

رد دو كف دست و دو قدم پا علماء  ز روی در نماز عورت است ولی در موـهمه اعضای بدن زن ج

 با هم  اختالف است.

رمی او را نگاه كند ـرمی وی را نبیند. اما اگر مرد نامحـالبته اینها هنگامی است كه مرد نامح 

همانگونه كه در خارج از نماز بر  بر وی واجب است كه كف دستها و پاهایش را هم بپوشاند،

 خود را بپوشاند. وی واجب است در حضور مردان نامحرم 

دمهای پایش را ـر اعضای بدن حتی پشت قـبدون شك زن باید در هنگام نماز سر، گردن و سای

 كامالً بپوشاند. 

ال یقبل هللا صالة حائض ـ یعنی: من بلغت »فرمودند:  چنانچه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

كند جز با رسیده است قبول نمیخداوند نماز زنی را به سن حیض «. »الحیض ، إالَّ بخمار

 رواه الخمسه. «.چادر

 یادداشت:

پوشاند. )در اصطالح دری خمار همان تکه  است كه سر و گردن را می خمار عبارت از پارچه

  باشد كه خواهران محجبه دارند(.مقنعه می
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یدم: آیا پرس از ام سلمه رضی هللا عنها روایت است كه: از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

 راهن و مقنعه بدون چادر نماز بخواند؟ آن حضرت صلی هللا علیه وسلم تواند  با پیزن می

  فرمودند:

باشد  درازای ن به اندازهـابو داود ()اگر پیراه)  «.إذا كان الدرع سابغاً یغطی ظهور قدمیها  » 

 ندارد(. مشکلی وجودكه پشت پاها را بپوشاند )

سر و گردنش  فوق بوضحات تام معلوم گردید که زنان باید در وقت نماز دو حدیث از فحوی 

عایشه رضی هللا عنها همین مطلب را حضرت بی بی حدیث طوریکه فحوی را بپوشاند. خویش 

 رساند.می

در حدیث ام سلمه همین موضوع را « پوشاندن بقیه بدنش و پشت پاهایش»همچنین جمله 

مباح  یست،نبرای زن در جایی كه نامحرم لوچ کردن روی اء  دهد. بنا به اجماع علمنشان می

  بوده و اشكالی ندارد.

هرگاه زن به تنهایی و  ( میفرماید :114، 113 /22شیخ االسالم ابن تیمیه در مجموع الفتاوی )

وظیفه دارد چادر بسر كند. در خارج از نماز برای وی جایز است  میشود در خلوت به نماز ایستاد

 زلش سرش باز باشد. در من

اش است. همانگونه كه جایز نیست بنابراین آراستن ظاهری در سر نماز حق خداوند بر بنده

طواف خانه خدا را لوچ  و عریان  انجام دهد ، گرچه هم در شب باشد، و همچنین هیچ فردی 

 ولو این كه شخص تنها در یک اطاق  باشد. راندحق ندارد لوچ  و عریان نماز بگز

مسئله ستر عورت در نماز ربطی به نگاه  خ االسالم ابن تیمیه در ادامه مطلب می افزاید :شی

  كردن و یا نگاه نكردن ندارد.

(  آمده  است: سایر اعضای بدن زن آزاده در نماز واجب است پوشیده 2/328در كتاب )المغنی 

جز این كه قسمت باشد. اگر قسمتی از بدنش در سر نماز باز باشد، نمازش صحیح نیست، 

نیز طی فتوای اندكی باشد، عین این سخن را امام مالك و امام اوزاعى وامام  شافعی 

 اند.گفتهجداگانی 

 سوم : رکوع وسجده :

 کتاب المغنی( آمده است:   258در مورد چگونکی رکوع وسجده  در ) جلد دوم صفحه 

كند )بر كند و خودش را جمع میمیزن در هنگام ركوع و سجود اعضای بدنش را به هم نزدیك 

نشیند یا دو پایش خالف مرد كه باید آرنج دست و شكمش از رانش دور باشد.( چهار زانو می

دهد، به جای این كه همانند مردها به صورت تورك و یا را در سمت راست بدنش قرار می

ند حالت سجده و افتراش )گذاشتن كف دو پا روی هم زیر باسن و یا نهادن پای راست همان

گذاشتن پای چپ به صورت فرش كرده زیر باسن( بنشیند؛ زیرا این گونه نشستن برای 

  پوشش وی بهتر است.
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امام شافعی در  مینویسد که :   جلد سوم  کتاب المجموع( 455صفحه امام نووی در ) در 

جز وجود ندارد ردان چندان تفاوتی در كار نماز میان زنان و م» فرموده است : « المختصر»كتاب 

پوشش بهتری باید حجاب واین كه برای زن مستحب است بدنش را جمع كند و برای این كار 

داشته باشد، شایسته است هنگام سجده كردن شكم خود را به رانهایش بچسباند. همچنین 

ن البته ای)«من دوست دارم كه زن در تمام نماز و در ركوع شكمش را به رانهایش نزدیك كند. 

مسئله بین علماء  اختالف است و برخی علماء  گفته اند چون دلیلی بر آن نیست مگر حدیث 

) تفصیل معلومات را در این مورد میتوانید  ضعیفی،لذا سجده زنان با مردان هیچ تفاوتی ندارد

  .در فقه السنه سید السالم مورد مطالعه  قرار دهید(

 چهارم : امامت زنان :

نان به صورت جماعت با امامت یكی از آنها، در میان علماء  اختالف است، ـ در مورد نماز ز

اند. ولی اكثراً بر این رای اند که نماز جماعت اند و تعدادی هم اجازه دادهتعدادی آن را منع كرده

به ام ورقه دستور  زنان با امامت زن کدام مانعی ندارد ، زیرا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

 .( خزیمه. ابوداود و صححه ابن)  اش برای اهل خانه امامت كند.در خانه داد كه

دانند، و بلكه تعدادی هم قائل به كراهت هستند. برخی از بعضی هم این مستحب را نمی

علماء امامت زن برای زنان را  در نمازهای نافله و مستحبی جایز، و در نمازهای فرض روا 

 ل راجح همان قول استحباب است.دارند. به احتمال زیاد قونمی

( و كتاب )المجموع 202جهت استفاده بیشتر در این مورد به كتاب )المغنی جلد دو صفحه /

  ( مراجعه شود.85و  84صفحات  4نووی جلد  

 پنجم : اشتراک در نماز جماعت در مساجد :

ـ در این هیچ جای شکی نیست که : بیرون رفتن از منزل برای زنان جهت شركت در نماز 

در  فهم شرعیت همین است که نماز زنها جماعت مساجد به همراه مردان جایز است. ولی 

 منزلهایشان بهتر است.

 :روایت كرده است كه فرمودند امام مسلم در صحیح خود از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

 «.كنیزهاى خدا )زنان( را از رفتن به مساجد الهی باز ندارید«. »هللا مساجد هللا ال تمنعوا إماء»

  فرمودند: و همچنین آن حضرت صلی هللا علیه وسلم 

زنان را از رفتن به مساجد باز «. »ال تمنعوا النساء أن یخرجن إلى المساجد وبیوتهن خیر لهن»

)تفصیل موضوع را میتوان  «.ن در منزل برایشان بهتر استندارید و حال آنكه نمازشا

شیخ دكتر صالح بن فوزان مطالعه فرماید . (  ،تنبیهات على أحكام تختص بالمؤمنات درکتاب

  احمد و ابو داود()

 فتحه ویا رفع اشتباه امام :ششم :

مردان با گفتن سبحان هللا امام خود را  زمانیکه در نماز جماعت امام بکدام اشتباه مواجه شود
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اما ، زنان با زدن کف دست راست بر پشت دست چپ این عملیه  می سازدمتوجه اشتباهش 

 را انجام میدهد ،

 ِضیَ رَ  َرْیَرهَ ه   بِیأَ  َعنْ » نباید در میان مردان صدا بلند کند  علل آن عورت بودن صدای زن که  

  «لِلنِ َساءِ  ْصِفیق  َوالتَّ  لِلِر َجالِ  لتَّْسبِیح  ا َقالَ  َسلَّمَ وَ  لَْیهِ عَ  للَّه  ا َصلَّى النَّبِِی   َعنْ  َعْنه   اللَّه  

) ابوهریره رضی هللا عنه از پیغمبر صلی هللا علیه و سلم روایت است که فرمود: سبحان هللا 

زنان  در ابتدای اسالم)  گفتن برای مردان است و دست را بر دست دیگر زدن برای زنان است.

برای نماز به مسجد می رفتند و پشت صفهای مردان می ایستادند ، چون نیاز به تعلیم بود ، 

صحیح  –صحیح البخاری، بَاب التَّْصِفیق  لِلنِ َساِء ) اما بعدا حکم شدند که در خانه نماز بخوانند( .

مَ  ِل َوتَْصِفیقِ اْلَمْرأَِه إَِذا نَابَه   ( . ا َشْیٌء فِی الصَّاَلهِ مسلم ، بَاب تَْسبِیحِ الرَّج 

 فرق های داخلی:

در شش مورد ذیل در فرق های دخلی نماز قایل اند : این شش موارد   برخی ازعلماء  وفقها

 عمده  عبارت است از:

دست    (یموسم   گرمى باشد ویا سردفرق نمیکند )  فصل های سال زن  در همه   -1

ودست خویش را در تكبیر  تحریمه فقط  تا شانه  هاى هایى خویش را زیر چادر  داشته باشد. 

 خویش   بلند  كند.

 بستن دستها :  -2

 زنان  صرف دست راست  شانرا  بر پشت  كف دست چپ  شان  روى سینه  بگذارند . یعنى 

مانند مردان  انگشت  كوچك دست راست را باشصت  حلقه  نبندند.  ونیز دستها را مانند  

 وروى ناف  نگذارند.  مردان  زیر سینه  

  :رکوع -3

در ركوع نیز براى زنان  همینقدر  كافى است  كه دستهاى شان  به زانو  هاى شان  برسد 

 .اما  مــانند مردها با انگشتهاى  گشاده  زانو  ها  را محكم  نگیرند. 

 سجــد ه: -4

 پهلویش دور نگه می دارد.شکمش را از دو ران خود و دو بازویش را از دو « سجده » مرد در 

طوری دیگری تشریح میکنند ، این عده از علماء میفرمایند ولی وضعیت زن را برخی از علماء 

 که زن باید در سجده : 

 شكم شان با پا ها یشان  چسپیده  باشد. -۱

 بازو ها یشان در  دو  بغل  شان چسپیده باشد ، -۲

 ــود    . ساعد وآرنج  شان  روى زمین  گذارده شـ  -۳

خود را جمع می کند وشکم را با رانها می چسباند و مانند مردان سجده نمی کند یعنی 

 إذا فقال تصلیان امرأتین على مر وسلم علیه هللا صلى هللا رسول ان حبیب ابى بن یزید عن» .
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)السنن الکبرى  کالرجل ذلک فی لیست المرأه فان االرض إلى اللحم بعض فضما سجدتما

للبیهقی ، باب ما یستحب للمرأه من ترک التجافی فی الرکوع والسجود( وأخرجه أیًضا : أبو 

 ( .۸۷، رقم  ۱/۱۱۷داود فى المراسیل )

جمع الجوامع أو الجامع الکبیر للسیوطی( . یزید بن ابی حبیب روایت می کند که رسول هللا ) 

رد شد ، آنگاه فرمود: هرگاه سجده  صلی هللا علیه و سلم از کنار دو زن که نماز می خواندند

کردید بعضی از گوشت بدن خود را به زمین بچسبانید ، زیرا که زن در سجده کردن مانند مرد 

 نیست .

 نسشتن در سجده :

در سجده مرد مرد در سجده طوری است ، زمانیکه به سجده میرود وبه اصطالح مرد نشستن 

روی آن می نشیند و قدم پای راست را ، راست را پهن نموده و خویش پای چپ  می نشیند ،

  نگه می دارد اما ، زن یک پا را روی پای دیگر قرار داده و رانهایش را نزدیک هم قرار می دهد .

 پاهاى شان  مانند  مر دها  ایستاده  نبوده  باید  هر دو  پاى  شان خوابیده   باشد . -یعنی 

 الصلوه فی المرأه جلست إذا وسلم علیه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن هللا عبد عن»

 لها یکون ما کأستر فخذیها فی بطنها الصقت سجدت وإذا االخرى فخذها على فخذها وضعت

)السنن الکبرى «  لها غفرت قد انى اشهدکم مالئکتى یا ویقول إلیها ینظر تعالى هللا وان

از عبد هللا بن عمر  ). «رکوع والسجودللبیهقی ، باب ما یستحب للمرأه من ترک التجافی فی ال

روایت است که رسول هللا صلی هللا علیه و سلم فرمودند: هرگاه زن در نماز بنشیند پایش را 

روی پای دیگر قرار دهد . و هرگاه سجده کند شکمش را بر پاهایش بچسباند به حالتی که 

ی نگرد و می فرماید: ای برایش به ستر و پوشش نزدیکتر باشد و یقینا خداوند به سویش م

 فرشتگان من ، شما را گواه می گیرم که من این زن را بخشیدم 

 جـــلسه وقعـــد ه:  -5

در جلسه  وقعــده ، زنان باید  هر دو  پاى شان را بطرف  راست  بخوابانند ودر نشستن  باید   

گذارند یعنی ران راست  شان را باالى ران  چپ  وساق راست خویش را باالى ساق چپ  ب

 تورک نمایند.

 قــــرائت: -6

زنان  باید در همه ء نماز ها   ) در نماز های جهری ( آهسته ) خفیه (  قرائت كنند. زیرا  در 

 .قرائت  به  آواز بلند  یعنى جهر  داده نشده  است هیچ  نماز براى  زنان  اجازه ء 

 جواب علماء  به فرق ها ی داخلی درنماز:

زن ومرد وجود نماز تعداد کثیری ازعلماء  بدین عقیده که در داخل نماز هیچگونه تفاوتی  بین 

شیخ عبد العزیز ابن باز رحمه هللا  عالم شهیر جهان اسالم  در این مورد  ندارد ، از جمله 

 میفرماید :
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 ده:ـجــدر بخش س

خود را بیشتر از مردها جمع اینکه برخی از علماء  میفرمایند که : زنان در سجده بایستی 

نمایند، صحیح نیست! زیرا دلیلی بر این ادعا در شرع وارد نشده است و حتی زنان نیز مانند 

مردها می توانند که در تشهد اول بصورت افتراش و در تشهد دوم بصورت تورک بنشینند و 

 دلیلی وجود ندارد که در این موارد با مردها متفاوت باشند.

فرقی بین نماز زنان و مردها وجود ندارد، و آنچه برخی از فقها  »یز می افزاید : شیخ عبدالعز

گفته اند که بین نماز زن و مرد فرق وجود دارد، دلیلی بر آن ادعا موجود نیست، و حدیث پیامبر 

ونِی أ َصلِ ی  »صلی هللا علیه وسلم که می فرمایند: د نماز بخوانی »یعنی:« َصلُّوا َكَما َرأَیت م 

، برای تمامی مکلفین از زن و مرد عام است، و  «چنانکه می بینید من نماز می خوانم

همچنین مابقی تشریعات و احکام اسالمی نیز برای زنان و مردان عام است ) و فرقی برای زن 

و مرد وجود ندارد( مگر اینکه بر فرق بین آندو دلیل صحیحی وجود داشته باشد که )آن حکم را 

رده باشد؛ پس سنت است که زن همانند مرد در رکوع و سجود و قرائت و قرار ( تخصیص ک

دادن دستها بر روی سینه نماز بخواند، و همچنین هنگام رکوع دستهایش را بر روی زانوهایش 

بگذارد و در سجده نیز همانند مردها کف دو دست خود را روبری دو گوش یا شانه هایشان بر 

ند مردها از رکوع بلند شود و مانند آنها اذکار رکوع و سجود و نیز اذکار زمین می گذارند ، و همان

 رکوع و سجود را بگوید، و همه ی آنها همانند مردان است .   بعد از بلند شدن از

 خالصه بحث:

 خواننده محترم !

 دالیل که در فوق تذکر رفت همه آن مبین این واقعیت که در داخل نماز ،هیچگونه تفاوتی دربین

نماز زن ومرد ،وجود ندارد . برای تائید این حکم توجه شما را به حدیثی که از  مالک بن 

 الحویرث روایت گردیده است ،جلب میدارم .

أتیت النبي صلى هللا علیه وسلم، » عن مالك بن الحويرث ) رضي هللا تعالى عنه(  أنه قال: »

رسول هللا  صلى هللا علیه وسلم   ونحن شبیبة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين لیلة، وكان

رحیًما رفیًقا، فلما ظن أنا قد اشتهینا أهلنا، أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، فقال 

ارجعوا إلى أهلیكم فأقیموا فیهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشیاء أحفظها أو ال أحفظها، وصلوا 

أخرجه «) لكم أحدكم ولیؤمكم أكبركم الصالة فلیؤذن كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت 

 ( .البخاري

از مالک بن حویرث روایت است که پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرموده است : که ما نزد  

پیامبر صلی هللا علیه وسلم امدیم ، همه ما تقریبآ جوانان هم سن وسالی بودیم ، تقریبآ در 

 حدود بیست روز  نزد انحضرت باقی ماندیم .

 صلی هللا علیه وسلم انسان مهربان ونرم دلی بود ، زمانیکه آنحضرت احساس  کرد رسول هللا
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، از نزد  که ما مشتاق فامیل های خویش میباشیم ، ومیخواهیم به خانه های خویش برگردیم

یم سوال نمود ، ) ما آنرا خدمت رسول هللا صلی تش خلق  های که از خود بجا ء گذاما در مورد 

 لم ( بیان داشتیم .هللا علیه وس

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم برای ما فرمود : به فامیل  های خویش برگردید ودر میان اهل 

 خود زندگی نماید وبرای آنان به تعلیم واموزش دین بپردازید وآنان را به دین امر نماید . 

یان داشت که راوی میگوید : رسول هللا صلی هللا علیه وسلم موضوعات متعددی برای ما ب

برخی از آن را به یاد دارم وبرخی از آن از نزدم  فراموش شده است ولی رسول هللا صلی هللا 

 ، « نماز بخوانید چنانکه می بینید من نماز می خوانم» علیه وسلم برای ما گفت: 

بنا در می یابیم که مطابق به احادیث وسیرت پیامبر صلی هللا علیه وسلم ، هیچگونه فرق و 

فاوتی بین نماز مردها با زنان وجود ندارد وهر آن کسیکه  چنین ادعایی داشته باشد که گویا ت

در بین نماز زن ومرد فرقی وجود ، برآنا ن الزمست برای تثبیت ادعای خویش دلیل صحیح وقانع 

کننده  از کتاب هللا و سنت رسول هللا  پیش نماید ، در غیر آن  هرچند شخصی متذکره که از 

رگترین مجتهدین اسالم باشد حکم وفیصله  آن قابل پذیرش نیست زیرا ما مامور به تبعیت از بز

کتاب هللا  و سنت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم میباشیم ، ونه روایت فالن فالن فقهی 

 وفالن عالم !

ادیثی ولی هر آن فرق های خارجی که در بین نماز زنان ومردان وجود دارد ، این فرق ها از اح

ی بودن میباشد . ولی در فرق های دخلی هیچگونه لصحیح به اثبات رسیده است وقابل عم

سند صحیح وجود ندارد که بیان طریقه نماز زنانه  با مردانه شده باشد . که زن دست های 

خود را در  تکبیر تحریمه تا کجا بلند کند ومرد ها تا کجاءویا هم در آن حالت رکوع ونشستن در 

 مرد با زن چگونه  افتراش کند ،توضیح وبیان گردیده باشد . سجده

 یادداشت تکمیلی:

 الزم وضروری میدانم . برای خوانندگان عزیزبرای تکمیل ورفع سؤ تفاهم ذکر نقاط آتی را

 ندارند.ء هم زنان در هنگام حیض و نفاس نماز نمی خوانند و نیازی هم به قضا  -

زنان در نماز : این بدین معنی است که تفاوت دارد  در نمازبا مردان حدود پوشش عورت زنان  -

را باید بپوشانند ) البته بر  ، از صورت و دو کف دست بدن خویش را به استثاء تمامی اعضای  ،

خی از علماء  فرموده اند که زن هنگام نماز نزد نامحرم باید صورت و دو کف دست خود را نیز 

 بپوشاند(

پیامبر صلی   از  گردیده است استناد میفرمایند :  روایت  سلمه حدیثی از ام  به  ودراین مورد

 :  پرسیدم  هللا علیه و سلم

«  ) وخمار بغیر إزار؟ قال: )إذا كان الدرع سابغا یغطی ظهور قدمیها أتصلی المرأة فی درع » 

  بدون  سرپوش  و  بلند  پیراهن  در  تواندمی  زن  آیا)رواه أبو داود و صحح االئمة وقفه (
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  را  پاهایش  پشت  و  باشد  بلند  پیراهنش  اگر  فرمود:  آورد؟  بجای  نماز  زیرپوش  داشتن

 .( ابوداود)روای حدیث :  ..(ندارد  اشكال  بپوشاند

از ناف تا زانوهایش است همچنانکه در این باره حدیثی مرفوع از عمرو بن  اما حد عورت مردها

عورت )مرد( بین ناف و « »مابین السرة والرکبة عورة  :»  پدرش از جدش آمده که شعیب از 

از  صلی هللا علیه وسلم از جرهد أسلمی روایت است : پیامبر( 271) اإلرواء  «.زانوهایش است

 ای بر تن داشتم که رانم ظاهر شده بود. کنار من عبور کرد در حالی که جامه

رانت را بپوشان چون ران » فرمود : )غط فخذک فإن الفخذ عورة(  صلی هللا علیه وسلم پیامبر

 (269) اإلرواء  «.عورت است

 حضورزن در نماز جماعت

قبل از همه باید گفت که : براى  زنان  جایز است كه به مساجد  بروند ودر نماز  جماعت  

به شرطى آنکه   اشتراك  ورزند در این مورد هیچگونه ممانعتی  در شرع اسالمی وجود ندارد ،

زنان از چیز هایى  كه شهوت  بر انگیز است  وموجب  فتنه  مى شود  از جمله  آرایش  وبوى 

 خوش ، بپر هیزند .

 از ابن عمرروایت است كه پیامبر صلى هللا علیه وسلم  فرمود : در حدیثی 

به مساجد  منع زنانتان  را از رفتن  « ) ال تمنعوا نسا ءكم المسجد  وبیو تهن خیر لهن  »  

، )سنن ابو (  ۵۳۰نكنید  ولى  خانه هایشان  برای آنان  بهتر است ( . ) صحیح سنن ابو داود  

  . ۵/  ۱۹۵/  ۱۳۳۳، ) أحمد  فتح الربانى (   ۲/ ۲۷۴/ ۵۶۳داود : عون المعبود   

رموده از ابو هریرة  روایت  است  كه پیامبرصلی هللا علیه وسلم ف همچنان در حدیثی دیگری  

 است :

زنان  را از رفتن  به مساجد  « ) ال تمنعوا إما ء  هللا  مساجد هللا ، لكن ولیخرجن وهن تفالت  » 

منع نكنید لیكن آنان ، بدون استعمال خوش بوی  میتوانند  بیرون شوند (.) صحیح سنن ابو 

  .(۵/  ۱۹۳/   ۴۱۳۲۸، ) أحمد  فتح الربانی  (  ۲/  ۲۷۳/  ۵۶۱۱، ) عون المعون  (  ۵۲۹داود 

 ( اگر چه به زن  اجازه رفتن  به مسجد داده  شده است  خانه هایشان  برای  آنان بهتر است: 

 ولی  اگر نمازش را در خانه  بخواند بهتر است.

در حدیثی از ام  حمیده  سا عدیه  روایت است  كه او نزد پیامبر صلى هللا علیه وسلم  آمد  

ن نماز  پشت سر تو را  دوست  دارم  پیامبر  صلى هللا علیه وسلم وگفت :  ای رسول  خدا  م

 فرمود :

قد علمت  أنك تحبین الصالة  معی وصالتك  فی  بیتك  خیر  لك  من صالتك  فى حجرتك ، »   

وصالتك  فى حجرتك خیر لك  من صالتك  فى دارك .  وصالتك  فى دارك  خیر لك  من صالتك 

  .«فى  مسجد  قومك خیر لك  من  صالتك  فى مسجدیفى  مسجد قومك ، وصالتك  

) مى  دانستم  كه تو  دوست  داری  با من  نماز بخوانی ، اما نمازت  د ر اتاقت بهتر  از نمازت  
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در حجره ات است   ونمازت در حجره ات بهتر از نمازت در خانه ات است  ونمازت  در خانه ات  

 بهتر  از نمازت  در مسجد  قومت  است  ونمازت  در مسجد قومت بهتر  از نمازت  در مسجد

 من است ( . 

 (.    ۵/  ۱۹۸/  ۱۳۳۷أحمد فتح  الربانی   (،) ۳/  ۹۵/ ۱۶۸۹) صحیح  ابن خزیمه   

بنآ  برای مردها مستحب و بنا به رای برخی از علماء واجب است تا نمازهای فرض خود را در 

 مسجد و جماعت برگزار نمایند ولی برای زنان افضل آنست که در منازل خویش نماز خود را بجا

 ء ارند .

  درنمازجماعت زنان  در مسجد:نظریات فقها

 كتاب ) الفقه  على مذا هب  اال ربعه  ( چنین  درنماز جماعت زنان در مساجد درنظریات فقهاء

 فورمولبندی وبیان گردیده  است :

  امام ابو حنیفه)رحمة( میفرماید : 

نماز جماعت  براى  زنان  مشروع نیست واگر زنى ایشان را نماز دهدمكروه تحریمى میباشد 

 هر چند  امامت  او  ونماز سائرین صحیح  میشود. 

اما اگر مردى  در مسجد به ایشان  نماز دهد كراهیت ندارد هر چند رفتن  ایشان  به مسجد  

عقب  مرد  در صورتیكه  مرد  مذكور شوهر    از خوف فتنه  مكروه میباشد. در خانه  نماز  زنان

 ومحرم  نبوده  وغیر  از  او مرد دیگرى  در منزل  نباشد مكروه  است. 

رفتن  زن به مسجد در حالیكه  نماز  زن در خانه نسبت به امام صاحب  ابوحنفیه می افزید : 

خود را از رفتن  به ممانعت  ندارد. ونباید  مردان زنان  نماز اش  در مسجد   افضل است ، 

 مساجد  در صورتیكه خوف از فتنه  نباشد ممانعت نمایند. 

 امام مالك ) رحمة ( میفرماید :  

نماز زنان  در خانه  بهتر از نماز ایشان  در مسجد  بوده وجماعت  براى آنها  مستحب است 

 مشروط 

 بر اینكه  امام ایشان مرد  باشد.

  امام حنبل  )رحمة ( میفرماید:

 نماز جماعت  براى زنان  در صورت  كه از مردان  دور  باشد  سنت است وتفاوت  نمى كند كه  

 امام  

ایشان  مر د باشد  یا زن  وبراى زن زیبا  كه  با مردان  باشد  نماز جماعت  مكروه  وبراى  زنى  

 كه زیبا  نیست   مباح میباشد. 

 امام شافعى ) رحمه( میفرماید:
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براى زنان  ، سنت  مؤكد  است اما  جماعت  زنان  در خانه  بهتر از جماعت  در نماز جماعت  

 مسجد میباشد. 

 یادداشت توضیحی در مورد مکروه واقسام آن:

که میباشد  وغیرمقبول به معنای امر ناپسند،گرفته شده است ومکروه: از کراهیت اصطالح 

 :دارد و بر دو قسم است  شرعی ترک آن بهتر است و انجام دادن آن مواخذه 

 مکروه تحریمی ، -1

 مکروه تنزیهی، -2

و  ، میرسداز انجام امرناپسندی که نزدیک به حرام  که  استاز مکروه مکروه تحریمی عبارت 

 .امرناپسندی که نزدیک به حالل و جایز است را مکروه تنزیهی می گویند

   صدای زن عورت نیست:

صداي زن براي مردان جذابیت و زيبايي خاصی دارد؛ و در این هیچ جای شک نیست که : 

ت است که پروردگار بنابر همین حکم های متعددی گردد، تواند همین صدا موجب بروز فتنهمي

 میفرماید :ما با زیبای خاصی با عظمت 

 نداشته باشید زيرا) يعني خضوع در قول « اَل تَْخَضْعَن بِاْلَقْوِل َفیَْطَمَع الَِّذي فِي َقْلبِِه َمَرضٌ فَ  »

  كسي كه در قلبش مریضی  است؛ بر شما طمع خواهد كرد.(

دهد؛ را مورد خطاب قرار مي  صلي هللا علیه و سلم  زنان پیامبردر قدم نخست البته اين آيه 

ترين زنان امت اسالم بوده و اسوه طهارت و عفاف و كمال براي همه زنان جهان كه پاكیزه

است كه در هنگامي كه با ين آيه به زنان پیامبر دستور داده شدههستند؛ بنابراين در ا

 در كالم بپرهیزند. نرمیگويند؛ از برگزيدگان امت و صحابه پیامبر سخن مي

فال تخضعن :» در معارف القران در ترجمه این قول پروردگار با عظمت آمده است که 

نیاز باشد نرمی اختیار نکنید. هدف هنگام گفت و گو با مرد نامحرم وقتی که به آن «بالقول

 رابی آن بدیهی است.خآگاهانه نرمی به خرج ندهید که اینست که قصدآ و

ثانیاً در آیه متبرکه مخاطب،یعنی: ازواج مطهرات آن محتمل هم نیست، بلکه منظور این است 

 باشد نیزکه به میزان صحبت معمولی زنان که کالمشان متضمن نرمی و نزاکت طبعی می

نرمی به خرج ندهید که از آن در ذهن فاسد چنین شخصی که در قلبش خرابی و بدی است 

آید، بلکه در چنین مواردی با تکلف و اهتمام آن اندازه را تبدیل کرده سخن خیالی پدید می

بگویید و طبق قانون عفت صحبت کنید، یعنی با چنین روشی که در آن تندی و خشونت باشد 

، وفکر نکنید که در پیش گرفتن همچو روش بد اخالقی ویا هم خالف که حافظ عفت است 

برسد و در جلوگیری برای انسان اذیتی نزاکت باشد ، خالف نزاکت وبداخالقی آنست که از آن 

عند « فال تخضعن بالقول(. »۱۱/۶۲معارف القرآن:  آید. )ترجمهاز طمع فاسد آزار الزم نمی
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فالمرأة مندوبة الی … کن  خاضعاً لیناً مثل قول المطعمات مخاطبة الناس ای فال تجبن بقول

 (۷/۱۶۹٫الغلظة فی المقالة اذا خاطبت األجانب لقطع اإلطماع. )روح البیان:

آواز زن  عورت » در مورد صدای زن آمده است : « فقه على المذاهب  ا الربعه »  در كتاب 

حابه سخن گفته وصحابه  احكام دین را  از نیست ، زیرا  زنان  پیامبرصلی هللا علیه وسلم  با ص

ایشان  مـــى شنیدند ، ولی ناگفته نباید گذاشت ، اگر  خوف و فتنه ای  در میان باشد  آواز  

 تالوت  قرآن عظیم الشان هم  باشد. که زن هم  حرام  است هر چند 

 روزى امیر  المؤمنین عمر بن الخطاب  )  رض (   مینویسند که : در روایت  اسالمى محدثیین 

عین كند ، زنى  به جواب  او پرداخت  تدر جماعت مسلمین  زمانیكه میخواست  حـد مهر  را 

وإن أردتم  استبدال  زوج  مكان  زوج  وآتیتم احداهن  »   واین آیت  قرآنى را  تالوت  نمود:

 « قنطارٱ فال تاخذوا منه  شیٱ  

مال  « ید بدل كردن زن بجاى  زنى را وداده باشید  یكى  از ایشان  را  قنتطار ) واگر خواه

 فروان 

 (   ۲۰) پس باز مگیرید  از آن مال چیزى را ( )  سوره نسا ء آیت 

زن صحیح گفت وعمر خطا كرد، حاال اگر آواز زن عورت  میبود  حضرت عمر ) رض ( فرمود :

 ) رض( اعتراض میكرد.  عمرحضرت 

حضرت عمر ) رض ( چنین اعتراضى را بعمل  نیاورد وحتى حكم اورا  درمـــــورد حكم خود ولى 

پس آواز  زن  عورت  نیست  مگر  آنكه  در نر مى  ومالیمت  آن كوشیده  نیز  قبول داشت .

»  میفرمــاید  : (    ۳۲وبخواهد  مردم را مفتون  سازد ، خداوند  متعال در ) سوره ء احزاب آیت 

پس مالیمت مكنید  در سخن  گفتن پس « ) تخضعن با لقول فیطمع الذى فى قلبه مرض  فال

 طمع كند كسى كه در  دل  اومریضی است (.

   صفوف مردان  وزنان  در نماز جماعت:

 به اساس هدیت پیامبر صلی هللا اسالم جاى زن را در مسجد  هنگام  اداى نماز جماعت   

نباید  از مردان است ، وبرای زن هدایت فرموده است که :ومشخص نموده معین علیه وسلم 

 مقدمتر وجلوتر ایستاده شود ویا هم  در نزدیكى  ایشان  نماز  بخواند.در نماز  

نداشته باشد و جداگانى براى زنان  یقلتسخن ما متوجه  آنعده از مساجد است كه محل مس

.   

 که فتگ باید ستا ردانم قبع رد جماعت نماز رد زنان ومحل جای راچ اینکه وحکمت فلسفه

 حکمی هر و است؛ مفاسد و مصالح اساس رب  اسالم قدسم یند رد  رعیش حکاما :وضع

 بسیار کار احکام، زئیاتج تمام علت شفک و یانب ولی ست؛ا علتی و حکمت ، لسفهف دارای

 . است انسانها ما اصرق عقل برای مشکلی
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 اسالم قدسم دین رد باداتع مامت کمال و روح  : که ومیگویم دهنمو ء اکتفا ختصارا این با ولی

 بدون عبادتی، هیچ طوریکه باشد، یم تعالی حق اتذ درگاه هب ن،آ توجه و لبق ضورح به

 هم عتبارا از  بلکه شود نمی واقع عالیت حق ذات حمتر و بولق مورد نهات نه ،قلبی توجه

 .است ساقط

 قلبی وجهت محافظت غرض وسلم لیهع هللا لیص پیامبر یتوهدا ساس،دستورا مینه بر

 تعیین اه مرد عقب در ماعتج نماز رد زنان جایو محل ، نماز رد وخشوع خضوع واقعی وایجاد

 . است گردیده

 مرد برای زن جذابیت به توجه با نماز، الح در مکان، کی در مرد و زن ودنب  نزدیک یگرد جانب از

 .باشد می نماز در لبیق توجه به مضر و مخ ل وارد(،م بعض )حداقل

از ابو هریرة )رض(  روایت  است  كه در مورد صفوف مردان وزنان در نماز جماعت در حدیثی  

خیر  صفوف  الرجال  او لها ، وشر ها آخر ها  :» پیامبر صلى هللا علیه وسلم  فرموده است  

بهترین  با فضیلت ترین  ) صفوف  مردان  « ) وشر ها  او لها     وخیر  صفوف  النسا ء  آخر ها

صف  اول  وبدترین  ( كم  فضیلت ترین  )  صفوف  صف  آخر  است ،  وبهترین  صفوف  زنان  

 » .صف  آخر  وبدترین  صفوف  آنها  صف  اول است 

،  ) سنن ابن (   ۲/ ۳۱۸/  ۵۹۵،  ) سنن ابو داود (  ۱/ ۴۵۸ - ۲۶۹ - ۶۶۰) صحیح امام مسلم 

    ( ۱/  ۳۱۲/  ۹۷۵ماجه 

 تصریح به »  این هدایت وفرموده   پیامبر اسالم  : كه بهترین  صفوف مردان صف  اول  آنست 

 «افضل بودن  صف اول  براى مردان  میباشد . 

زیرا در آن  تر ك فضیلتى میباشد كه صف اول دارد » بدترین  صف  هاى  مردان آخر  آنها ست  

زیرا از خلط شدن  با مردان دور است بر خالف صف  » آخرین صفوف زنان بهترین آنهاست « 

اول  زنان كه  گمان خلط شدن  با مردان  بوده وهمچنان  قلب به سبب دیدن  وشنیدن  

 ه ایشان  تعلقى پیدا مى كند لذا صف اول زنان  بدترین  صفوف آنها  میباشد.سخنان  آنها  ب

 از این  حدیث مبارك طورى  معلوم میشود كه نماز  زنان  بصورت  صف جایز است خواه در نماز  

 جماعت  با مردان بوده یا تنها جماعت زنان باشد. 

اگر   به شانه  او   ایستا ده  شود: اگر مقتدی یك نفر باشد باید  بطرف  راست امام  وشانه  

تعداد مقتدى ها  بیشتر بودند به صف  اول مردان ، سپس  بچه ها  در اخیر زن ها  ایستاده  

 شوند .  

 ایستاده شود .پشت  سر امام  باید درولى اگر مقتدى یك زن باشد ،

بن مالك  روایت   از انس در این مورد هدایت پیامبر صلی هللا علیه وسلم را در حدیثی که :

أن رسول هللا  صلى هللا علیه وسلم  به  وبإ مه أوخالته،  قال : » بشکل ذیل میخوانیم : 
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پیامبر صلى هللا علیه وسلم  براى  او  ومادر  « ) فاقامنی  عن یمینه ،  وأ قام  المرأة  خلفنا   

سر ما  قرار  داد (. یا خاله اش  امامت  كرد ، اورا  در سمت  راست  خود  وزن  را پشت  

، ) سنن ابو  (   ۱/   ۳۳۹/  ۴۶۵، ) صحیح امام مسلم (   ۲/ ۱۹۲/  ۷۰۰)صحیح امام بخارى  

 ( .   ۳/  ۴/  ۷۷۶داود  

  ل  زنـانـه:ـقـت مستـاعـمـج

جماعت مستقل زنان  ، كه  در شرع اسالمی بر پای   طوریکه قبآل به تفصیل بیان داشتیم که :

ز دانسه و مكروه  نمى باشد ( ) ـهمه زن باشند ، ممانعت نداشته آنرا جأی امام  ومقتدى ها 

 .( ۹۲علم الفقه جلد دوم صفحه   

 حضرت  ام ورقه  بن  نوفل  آمده است: در روایتی از 

به منزل وى تشریف  آورده  « ام ورقه »  روزی   پیامبر صلی هللا علیه وسلم  بخاطر  عیادت 

علیه وسلم  برایش  مؤذنى  را مقرر فرمود تا در اوقات  نماز برایش آذان بود ، پیامبر صلی هللا 

 بگوید . وام ورقه  براى  اعضاى  خانواده   خود امامت  مى نمود.

 امامت مرد براى  نماز  جماعت زنان  جایز است ، مشروط  بر اینکه  در جماعت  یك مرد دیگر  

نانى  كه نماز  میخوانند ، یكتن  آنها  محرمش نیز حضور داشته باشد ،  ویا هم  در میان  ز

 باشد ، مثآل  مادرش ،  خواهرش ،  یا خانمش  در میان  آنها  موجود باشد.   

امادر صورتیكه مرد دیگرى  ویا یكى ازمحرماتش  موجود  نباشد ،در آنصورت  براى مرد ، امامت  

 براى جماعت  زنان مكروه  تحریمى  است. 

ر ر  زن باشد ، خوا ه  بالغ  باشد  یا نابالغ ، باید در عقب  امام  بایستد  در  كنااگر مقتدى  یكنف

 راست امام  مانند مرد ایستاده  نشود. 

همه مفسرین ،  فقها وشارعین  شرع دین مقدس  اسالم  بدین   امامت زن در اسالم ، درمورد 

 ز  نمى باشد.باور وعقیده اند  كه امامت زن براى  مردان بصورت مطلق  جای

طوریكه بى   ولى   امامت  زن براى زنان  درست بــــوده ودر آن هیچگون ممانعت  نمى بینند. 

بى عائشه )  رض (   وبى بى ام سلمه  )  رض (  براى زنان  امامت  میكردند وهمراه  ایشان 

 در صف مى ایستادند. 

تعین نموده  وامـــر  كرده بود كه   همچنان  پیامبرصلی هللا علیه وسلم  براى أم ورقه  مؤذنى

براى اهل  خانه  خود  در نماز  هـاى فرض مشروط بر اینكه  زنى كه امامت  مى كند از آنها  

 جلو  نه  ایستاد  بلكه  در صف با ایشان  بایستد ،   امامت  كند. 

 آراى ونظریات فقها در مورد امامت زن:
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 امام ابو حنیفه)رحمة ( میفرماید:

 امامت زن  كه نماز میدهد ونماز زنان  مقتدى صحیح  میشود  اما اینكار  مكروه  تحر یمى 

 میباشد. 

 رحمة:امام مالک 

  نفلى  نمیتواند  براى مردن یا زنان  امامت  كند.هم یا وزن  در  نماز ها چه فرضى  باشد 

براى  اما امامت زن  بودهعلماء واضح میشود كه امامت  زن براى زنان  جایز نظراز اختالف  

 مردان  جایز نمى باشد.

   تبصره: 

 درجواب باید گفت آیا امامت مرد تنها  براى  زنان بدون از موجودت  مرد  دیگر جواز دارد  یا خیر ؟

بشرط آنكه امن از فتنه در میان نباشد  جایز  بوده ، ولى طوریکه در فوق بدان اشاره نمودیم   :

بهتر است كه امام  از محارم زنان باشد.، مثآل اگر مردى  زنان خانواده واهل  خانواده  خود را 

 نماز  دهد جایز بوده ودر آن هیچگونه ممانعت  شرعى  دیده نمیشود.

 روزى أبى بن كعب )  رض (  نزد پیامبرصلی هللا علیه وسلم    مده است كه: در حدیث مباركه آ

عملت الیله عمآل ، قال : ما هو ؟ قال : نسوة معى فى الدار  فلن إنك تقرٱ وال نقرٱ » امد گفت:

  .«فصل بنا فصلیت ثمانیٱ  والوتر  ، فسكت النى ) علیه السالم  ( فر أ ینا سكوته رضا 

 یا رسول هللا من امشب عملى را انجام داده ام ، آنحضرت  صلی هللا علیه وسلم فرمود:  

چیست ؟ گفتم امشب زنان در خانه بمن گفتند  كه من برایشان قرأ ئت ونماز جماعت را بجا ء 

اورم ، پس من  برایشان نماز  جماعت هشت ركعتى  ووتر  را  انجام  دادم . بعد از شنیدن  

سكوت را   طوارى   وانمود  ساخت  كه از  كار  ان  پیامبر اسالم  سكوت كـرد ، واین  ایـن داست

 من راضى بود (

 .) ابو یعلى وطبرانى در وسط به سند حسن (

 چیست؟ تفاوت  زنان و مردان در نماز جماعت

( گفته است: تفاوت زنان و مردان در نماز 3/455رحمه هللا دركتاب )المجموع   امام نووی

 جماعت در موارد زیر است:

 اول: آن گونه كه نماز جماعت برای مردان تأكید شده است برای زنان تأكید نشده است.

 ایستد.امام جماعت زنان برای زنان در وسط صف می دوم :

نَّ » درحدیثی آمده است :  ْتَنا َعائَِشة  َفَقاَمْت بَْیَنه  فِى الصَّالَِة  َعْن َرْیطََة اْلَحَنِفیَِّة َقالَْت أَمَّ

(.از ریطه حنفیة روایت   )سنن الدارقطنی ،« اْلَمْکت وبَةِ  باب َصالَِة النِ َساِء َجَماَعًة َوَمْوقِِف إَِماِمِهنَّ

است که عائشة رضی هللا عنها ما را در نمازفرض امامت کرد و در میان زنان ایستاد . )امام 

و ( ۲۴۴،  ۴است ، إعالء السنن ، جلد نووی در الخالصة فرموده: اسناد این حدیث صحیح 
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و هنگام نماز « وال تقدمهن امرأة ولکن تقوم فی وسطهن» حدیث قبلی که آنحضرت فرمود: 

 جماعت هیچ زنی جلوی زنان دیگر نه ایستد بلکه وسط آنها در میان صف بایستد .

سوم : هرگاه یك زن خواست پشت سر مردان نماز جماعت بخواند، پشت سر مردان 

 ایستد.ایستد، به خالف مرد كه باید در كنار مردان بمی

های آخر های آنان، صفچهارم: هرگاه در نماز جماعت با مردان شركت كردند، بهترین صف

 است.   

دالیل که درفوق بدان اشاره شده از آن بوضاحت تام  حرام بودن اختالط مردان و زنان كامالً 

 شود.دانسته می

  از جمعه :اشتراک زنان درنم

نماز جمعه بر هر مسلمان با جماعت واجب است اما ، بر برده مملوک ، زن ، کودک و مریض 

 ، وسلم علیه هللا صلى النبی عن ، موسى أبی عن ، شهاب بن طارق عن» .واجب نیست 

 أو ، امرأه أو ، مملوک عبد : أربعه إال جماعه فی مسلم کل على واجب حق الجمعه » : قال

 االحتجاج على جمیعا اتفقا فقد الشیخین شرط على صحیح حدیث هذا » « مریض أو ، صبی

 ولم » المنتشر بن محمد بن إبراهیم عن ، عیینه ابن ورواه « یخرجاه ولم سفیان بن بهریم

المستدرک على ) « الصحابه فی یعد ممن شهاب بن وطارق ، إسناده فی موسى أبا یذکر

الذهبی فی التلخیص : صحیح( از طارق بن شهاب از ابی الصحیحین للحاکم ، تعلیق الحافظ 

موسی از پیغمبر صلی هللا علیه وسلم روایت است که فرمود: جمعه بر هر مسلمان حق و 

 :واجب است که آنرا با جماعت ادا کند مگر بر چهار گروه

 برده مملوک -1

 زن -2

 کودک -3

 ت( .مریض . )حافظ ذهبی این حدیث را صحیح قرار داده اس -4

 خواننده محترم !

 نماز جماعت و نماز جمعه همانطوریکه در شرع اسالمی برای مردان حکم  واجبی است که در

زنان جایز است که به مساجد بروند و در نماز جماعت و جمعه  هکذا برای اشتراک نمایند ، 

شود از شرکت کنند به شرطی که از چیزهایی که شهوت برانگیز است و موجب فتنه می

 جمله آرایش و بوی خوش، بپرهیزند.

ال تمنعوا نساءکم المسجد » فرمود :   از ابن عمر روایت است که پیامبر صلی هللا علیه وسلم

هایشان برای آنان بهتر زنانتان را از رفتن به مساجد منع نکنید ولی خانه» «  خیر لهنو بیوتهن 

 ابوداود«.است

أیما امرأة أصابت بخورا » فرمود :   از ابوهریره روایت است که پیامبر صلی هللا علیه وسلم
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ماز هرزنی که خوشبویی استعمال کند، نباید با ما در ن» « فالتشهدن معنا العشاء اآلخرة

 مسلم«. )جماعت( عشا حاضر شود

التمنعوا إماء هللا مساجد »فرمود :   از ابوهریره روایت است که پیامبر صلی هللا علیه وسلم

زنان را از رفتن به مساجد منع نکنید لیکن آنان، بدون « »هللا، لکن و لیخرجن و هن تفالت

 ابوداود«.استعمال بوی خوش بیرون شوند

 و این باعث فضیلت بیشتر است: هایشان برای آنان بهتر استنهاما با این وجود خا 

اگرچه به زن اجازه رفتن به مسجد داده شده است ولی اگر نمازش را در خانه بخواند بهتر 

است،  طوریکه فوقآ در حدیثی از ام حمید ساعدیه موضوع به تفصیل بیان شد که پیامبر صلی 

که تو دوست داری با من نماز بخوانی، اما نمازت در میدانستم :»هللا علیه وسلم برایش گفت 

ات است و ات بهتر از نمازت در خانهات است و نمازت در حجرهاتاقت بهتر از نمازت در حجره

ات بهتر از نمازت در مسجد قومت است و نمازت در مسجد قومت بهتر از نمازت نمازت در خانه

  .در مسجد من است( . )ابن خزیمه (

 ت:ــــادداشــی

برخی علماء استدالل میاورند که زنان باید بخاطر خطبه وموعظه های علمی خطبا ء باید در 

 نماز روز جمعه اشتراک نماید .

در مورد باید گفت : اگر زنان در روز جمعه به قصد شنیدن موعظه به مسجد که جایگاه 

ن و آمدن آنان کال از راه مردان مخصوصی در آن برای زنان در نظر گرفته شود بطوری که راه رفت

جداگانه باشد و زنان حجاب کامل را رعایت نمایند ، در چنین صورتی با توجه به فوائد بی شمار 

تعلیمی و تربیتی رفتن زنان به مساجد در روز جمعه جایز  بوده ودر شرع اسالمی کدام 

فضلیت نماز زنان در خانه دارند ممانعتی در مورد نمی بیند .   ولی بسیاری از علماء  تاکید بر ا

. 

فعلم ان المراد »  چنین می نویسد:  « وقرن فی بیوتکن»در تفسیر روح المعانی تحت آیه 

باالستقرار الذی یحصل به وقارهن و امیتازهن علی سائر االنساء بان یالزمن البیوت فی اغلب 

بیوت الناس و هذا ال ینا فی  اوقاتهن و ال یکن خراجات و الجات طوافات فی الطرق و االسواق و

 (9/11)تفسیر روح المعانی « خروجهن للحج او لما فیه مصلحة دینیة مع التستر و عدم االبتذال

 عالمه ابن کثیر در تفسیر معروفش می فرماید: 

الزمن بیوتکن فال تخرجن لغیر حاجة و من الحوائج الشرعیة الصلوة فی المسجد بشرطه کما »

)جلد سوم صفحه  « ال تمنعوا اماء هللا مساجد هللا و لیخرجن وهن تفالت قال رسول هللا )ص(

464 .) 

 در نماز عید زنان اشتراک  

در مورد اینکه زنان میتوانند در نماز عید اشتراک نمایند  یا خیر ؟ بهتر در این مورد به نظریه 
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 مراجعه نمایم :( تذکر رفته است 459و  458 /6شیخ ابن تیمیه که در )مجموع الفتاوی 

شیخ ابن تیمیه میفرماید :این خبر به زنان مؤمن رسیده است كه نمازشان در منازلشان بهتر 

است از شركت كردن در نماز جمعه و جماعت جز نماز عید زیرا در مورد نماز عید به آنان دستور 

 شركت داده شده است. خداوند داناتر است شاید علت شركت موارد زیر باشد:

 اول:

از آنجایی كه عید در یك سال فقط دوتاست؛ برخالف جمعه و جماعت كه همیشه است، مورد  

 قبول قرار گرفته است.

 دوم:

برخالف جمعه و جماعت، حضور در عید و نماز عید هیچ عوضی ندارد در صورتی كه نماز زن در  

 منزلش جایگزین نماز جمعه و جماعت است.

  سوم:

به صحرا برای ذكر هللا است. این مراسم تا حدی شبیه به مراسم  مراسم عید در واقع رفتن

 حج است. به همین خاطر مراسم عید اكبر در موسم حج برابر با رفتن حجاج است.

اند كه به فقهای شافعیه بیرون رفتن زنان را برای شركت در مراسم عید مقید به كسانی كرده

 اشند مانند زنان امرا و تاجران.زر و زیور و شكل و هیأت خاصی بیرون نیامده ب

هللا امام شافعی و دیگر اصحاب وی رحمه ( گفته است:5/13امام نووی در كتاب )المجموع 

اند: حضور در نماز عید برای آن زنانی مستحب است كه از زنان امراء و تاجران نیستند كه گفته

نان كراهت دارد. در ادامه دارای شكل و هیأت فریبنده باشند، شركت برای چنین دختران و ز

مطلب گفته است: هرگاه چنین زنان و دخترانی خواستند در مراسم شركت نمایند، بهتر است 

های معمولی و بدون زر و زیور باشند و از پوشیدن لباسهای پر زرق و برق دوری كنند؛ با لباس

این  كراهت دارد،همچنین مستحب است خودشان را با آب پاك نمایند، استعمال عطر برایشان 

دستورات همه برای آن زنانی است كه مسن بوده و كسی به سوی آنان توجه و طمع ندارد. 

چون خوف فتنه  شود،ها جلب میولی آن دختران جوانی كه زیبا هستند و توجه دیگران بدان

 در شركت آنها وجود دارد پس شركت آنها در مراسم عید كراهت دارد. اگر گفته شد كه این

 سخن مخالف با حدیث مذكور ام عطیه است.

گوییم: در صحیح بخاری و مسلم از عایشه رضی هللا عنها روایت شده است ما در جواب می

دید به دهند، میآنچه را كه زنان این دوره انجام می اگر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم »كه: 

بدون شك در این «. اسرائیل منع شدندنمود همانگونه كه زنان بنیطور حتمی آنان را منع می

 ها و اسباب شر بسیار یاد شده است.عصر برخالف عصر اول فتنه

 گویم: در عصر و زمانه ما از همه بیشتر شده است.بنده می

ما گفتیم كه بیرون رفتن زنان  گفته است: 38صفحه  ) احكام النساء( امام ابن الجوزی در كتاب
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است ولی اگر ترس از فتنه و فساد باشد عدم خروج آنان از بیرون  )برای شركت در عید( جایز

رفتنشان بهتر است. زیرا زنان عصر اول اسالمی خیلی خیلی بهتر از زنان این عصر و زمانه 

تربیت یافته بودند و همچنین مردان آن عصر از مردان این عصر به مراتب بهتر بودند. یعنی آنان 

 با ورع و تقوا بودند.

ن مطالب مشخص شد، ای خواهر مسلمان بیرون رفتن شما برای حضور در مراسم عید از ای

به شرط ملتزم بودن و به قصد شركت در جمع مسلمانان و به نیت تقرب به خدا و اجابت دعوت 

ها خود نشان دادن مسلمانان و اظهار شعار اسالم جایز است و هدف از شركت در این مراسم

 .یزی نیست، بنابراین به این امر واقف باشو فتنه بازی و فساد انگ

 ؟نماز تراویح واشتراک زنان در آن

در این هیچ جای شک نیست که : در شرع اسالمی خواندن نماز تروایح  در ماه مبارک رمضان 

برای زن ومرد، یکسان  است  بدین معنا هردومی توانند نماز تراویح را، هم در منزل بخوانند و 

 ماعت بجاء ارند .هم د ر مسجد با ج

َدَم ِمن  » در حدیث متبرکه آمده است : َمن قاَم رمضاَن ایماناً و اِحتِساباً َغَفر هللا  له ما تَقَّ

کسی که شبهای ماه رمضان را از روی ایمان و اخالص به نماز بگذارند ، گناهان  «) ذنبهِ 

  .گذشته اش همه آمرزیده می شود . (

خشوع و آرامش ، و از روی ایمان و اخالص بخواند ، و نماز صبح را کسی که نماز تراویح را با 

نیز در وقت خودش ادا نماید ، انگار شبهای ماه رمضان را به نماز و عبادت گذرانیده است ، و 

 اجر و ثواب قائمین ) شب زنده داران ( را دارا می باشد.

واندن زنان در منزل بهتر از این حکم شامل تمامی مردان و زنان می شود ؛ جز اینکه نماز خ

 نماز خواندن آنان در مسجد است.

مگر اینکه رفتن آنان به مسجد عالوه بر ادای نماز ، فواید دیگری از جمله شنیدن موعظه ، یا  

یادگیری علم و دانش و دین یا شنیدن قرآن از قاری خاشع و با اخالص ، و ... داشته باشد ، که 

ه مسجد بهتر و سزاوار تر است . بخصوص در این عصر حاضر که در این صورت ، رفتن آنان ب

بیشتر مردان به زنان مسائل دینی را آموزش نمی دهند ، و اگر در بعضی موارد بخواهند آنان را 

آموزش دهند ، توانایی الزم را برای تفهیم مسائل دینی و موعظه آنان را در خود سراغ ندارند ، 

جز مسجد مکان دیگری باقی نمانده بنابر این ، شایسته است ، و چون برای وعظ نصایح دینی 

اجازه داده شود که از این فرصت استفاده نمایند ، و میان آنان و خانه خدا حائل و مانعی ایجاد 

نشود ؛ بخصوص بسیاری از زنان مسلمان هر گاه در خانه هایشان بمانند ، شوق و رغبتی 

نهایی ، نشان نمی دهند برخالف زمانی که حاضر به برای خواندن نماز تراویح ، بصورت ت

  جماعت و در مسجد باشند . 

البته ، خارج شدن زن از خانه ، حتی اگر به سوی مسجد هم باشد باید با اجازه شوهرش 
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باشد ؛ زیرا که مرد سرپرست خانه و مسئول خانواده می باشد ، و تا زمانی که دستور به ترک 

نداده باشد ، فرمان برداری از او واجب است ، در غیر این صورت  واجبی یا ارتکاب معصیتی

 دستورات او نه شنیدنی است و نه شایسته فرمان برداری .

زنی که به رفتن مسجد رغبت و تمایل داشته باشد ، شوهرش نمی تواند مانع او بشود مگر  

 به خاطر یک مانع و عذر معتبر شرعی . 

ال تَمَنعوا اِما ءهللا » می فرماید :  صلی هللا علیه  و سلم مسلم روایت می کند که پیامبر 

 «َمساِجَد هللا 

مانع معتبر شرعی عبارت است از این که ، به  ) زنان را از رفتن به مساجد خدا منع نکنید . (

عنوان مثال  شوهر مریض  باشد و نیاز به مراقبت و پرستاری داشته باشد یا اینکه زن دارای 

سال باشد که تنها گذاشتن آنان در خانه مشکالت و خطراتی برای آنان به وجود  کودکانی خرد

آورد ، و کسی نباشد که از آنان مراقبت نماید ، و مانند این از موانع و عذر های معقول و قابل 

قبول دیگری . از سوی دیگر ، اگر کودکان در مسجد داد و فریاد کنند ، و موجب اختالل 

از گزاران می شوند در آن صورت باید زنان از آوردن کودکان به مسجد اجتناب ومزاحمت برای  نم

ورزند زیرا، اگر این کاردر نمازهای واجب روزانه به خاطرکوتاهی مدت زمان آنها جایز و روا باشد 

،  در نماز تراویح به دلیل طوالنی بودن زمان ادای آنها و بی صبری کودکان در طول نماز که گاه 

 طول می کشد از این کار ممانعت به عمل آمده است .ساعتها 

اما مسئله سخن گفتن زنان در مسجد همانند سخن گفتن مردان است . و جایز نیست در 

بخصوص در باره امور دنیوی بلند گردد ؛ زیرا ، خویش را مسجد در مواقع غیر ضروری صدا 

 علیم و تعلم بنا شده اند .مساجد برای این کار بنا نشده اند ، بلکه برای عبادت یا ت

بنابر این ، الزم است که زنان مسلمان و متد ین در خانه خدا سکوت را رعایت کنند ، مبادا 

باعث مزاحمت برای  نماز گزاران یا بهم خوردن نظم درس و بحث علمی گردد . و هر گاه زنی 

سخن بگوید ، در  ناچار به سخن گفتن شد ، باید با صدای آهسته و آرام به اندازه ضرورت

 سخن گفتن و لباس پوشیدن و راه رفتن ، نباید هیچ گاه وقار و متانت خود را از دست بدهد .

و یاران شان با بسیار تمکین وآرامش به مساجد  زنان در عصر پیامبر صلی هللا علیه و سلم 

 میرفتند.

 :یادداشت

های دینی بتوانند از دروس و موعظهاگر در ماه مبارک  رمضان، زنان طوریکه قبآل یاد اور شدیم 

و اخالقی علماء در مساجد  بهرمند گردند؛ بهتر است که به مسجد بروند؛ در غیر آن نظر تعداد 

خواندنشان در منزل بهتر است، ولی اگرزن مشتاق و    کثیر ی از علماء  است که ، نماز

خویش اشتراک نماید ،  عالقمند بود که د ر نماز جماعت درمسجدبه همرای شوهر ویا محرم

 نباید شوهرش مانع او گردد.
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البته رفتن زن به مساجد مشروط است به در لباس پوشیدن، راه رفتن و رعایت حجاب و آداب و 

احکام اسالمی را کامال  مراعات نماید، و با آرایش جذاب و با ناز و کرشمه بیرون نرود، به 

بلکه باید رفت و آمد زن به مساجد، بی پیرایه  طوری که انگار خود را به نمایش گذاشته است؛

و خالصانه و قربة الی هللا باشد، و خود نمایی و تکبر و فخر فروشی در او مشاهده نگردد؛ و 

 اینها مواردی است که شایسته است یک زن مسلمان نسبت به رعایت آنها اهتمام ورزد.

 :خواندن نماز زن در حضور نامحرم

باید تمام سعی وتالش خویش را بخرچ دهد ، تا نماز خویش را در  در قدم اول زن مسلمان

محل که دور از چشم نامحرم باشد ادا نماید ، ولی بادر نظرداشت همه این تالش ها نتوانست 

چنین مکانی را برای اجرای نماز برایش میسر گردد ، او می تواند برای آنکه نمازش فوت 

بخواند. که در اینگونه مواقع علماء  فرموده اند بر زن نشود، با رعایت کامل حجاب نمازش را 

تمام بدنش را   الزمست که دست و صورتش  را نیز بپوشاند و گفته اند که در غیاب نامحرم

بپوشاند بجز صورت و دستها؛ چون همه بدن زن عورت است. با رعایت این موارد نمازش ان 

 شاءهللا صحیح است.

  ان در مسجد:بحث اختامیه درمورد حضور زن

در این هیچ جای شک نیست که دین مقدس اسالم بر حضور زنان در مسجد واستفاده از مقام 

مسجد  ممانعت نداشته ، ولی با تمام توان  کوشش میکند تا اختالط  زن ومرد وحفظ   حجاب 

 وعفت زنان مورد مخاطره قرار نگیرد .

نباید فراموش کرد که رسالت پیامبر صلی هللا علیه وسلم  برای همه بشریت  شامل مرد وزن 

 «. انی بعثت التمم مكارم االخالق»است : طوریکه میفرماید : 

حضور زنان در معابد در ادیان ابراهیمی ممنوع نبوده بلکه در ادیان قبل از اسالم  حضور زنان در 

 آلار میرفت .طوریکه داستان حضورهمسرعمران در سوره )معابد امری مشروع و عادی بشم

 . است گردیده بیان بتفصیل ( 41-37: آیه ، عمران

َحرَّراً َفَتَقبَّْل ِمنیإِنَّك أَنت السِمیع  » اْذ َقالَِت اْمَرأَت ِعْمَرَن َرب إِنی نََذْرت لَك َما فی بَطنی م 

ا َوضَعتَها َقالَت َرب إِ 35)اْلَعلِیم   َكر  كاأل نثیَو ( َفلَمَّ نی َوضْعتَها أ نثی َو اللَّه  أَْعلَم  بَِما َوضَعت َو لَیس الذَّ

ر ِیَتَها ِمَن الشیطِن الرَِّجیمِ  َها بِك َو ذ  ( َفَتَقبَّلََها َربَُّها بَِقب وٍل 36)إِنی سمَّیتَها َمْریَم َو إِنی أ ِعیذ 

لََها  َزَكِریاكلََّما َدَخَل َعلَیَها َزَكِریا اْلِمْحَراب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزقاًَقاَل َحسٍن َو أَنبََتَها نَبَاتاً َحسناً َو َكفَّ

َو ِمْن ِعنِد اللَِّهإِنَّ اللََّه یْرز ق  َمن یشاء  بَِغیِر ِحسابٍ  َنالِك َدَعا 37)یَمْریم  أَنی لَِك َهَذاَقالَت ه  ( ه 

ر ِیًة  نك ذ  َقاَل َرب َهب لی ِمن لَّد  َعاِء)َزكِریا َربَّه  َو َقائٌم 38طیبًَةإِنَّك سِمیع  الدُّ ( َفَناَدْته  اْلَملَئَكة  َو ه 

َن  َن اللَِّه َو سیداً َو َحصوراً َو نَبِیا م ِ َقا بِكلَِمٍة م ِ صد ِ یصلی فی اْلِمْحَرابِ أَنَّ اللََّه یبَشر ك بِیْحیی م 

لٌَم َو َقْد بَلَ 39)الصلِِحینَ  َغنی اْلكبَر  َو اْمَرأَتی َعاقٌِرَقاَل َكَذلِك اللَّه  یْفَعل  َما ( َقاَل َرب أَنی یك ون  لی غ 

( ر رَّبَّك كثِیراً َو 40یشاء  ( َقاَل َرب اْجَعل لی َءایًةَقاَل َءایت ك أاَل ت كل َِم النَّاس ثَلََثَة أَیاٍم إاِل َرْمزاًَو اْذك 
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ام سر عمران گفت پروردگارا من نذر كرده)بیاد آر زمانی را كه هم («41َو االْبكِر)  سب ِْح بِاْلَعشی

كه آنچه در رحم دارم محرر یعنی خالص خدمتكار تو باشد از من قبول كن كه تو ، بلی  تنها 

همین كه وضع حمل كرد گفت پروردگارا من او را دختر زاییدم ) و  (35توئی كه شنوای دانائی ) 

م است كه برای خدمتگذاری معبد تو پسر دانست كه چه زاییده ( و معلوخدا از خود او بهتر می

چون دختر نیست و من او را مریم نام نهادم و من او و نسل او را از شیطان رجیم به تو پناه 

 .( 36دادم ) 

پروردگارش دختر را قبول كرد آنهم به بهترین قبول و او را پرورش داد آنهم بهترین پرورش و زكریا 

دید شد رزقی مخصوص نزد او میاب او بر او وارد میرا كفیل او كرد كه هر وقت در محر

گفت این رزق از اند ؟ میپرسید : ای مریم این رزق كذائی از ناحیه چه كسی برایت آوردهمی

 .( 37دهد ) حساب رزق میناحیه خدا است آری خدا به هر كس كه بخواهد بی

بپروردگار خود گفت پروردگارا مرا از اینجا بود كه طمع زكریا وادارش كرد و دست به دعا برداشته 

  .(38ناحیه خود فرزندی و نسلی پاك ببخش كه تو شنوای دعائی ) 

گفتند ( خطابش كردند و در حالی كه او در محراب مالئكه ) كه گوئی از راهی دور سخن می

دهد فرزندی كه تصدیق كننده خواند گفتند خدای تعالی تو را به یحیی مژده مینماز می

گیرد ، و پیامبری است از ای از خدا است ) یعنی عیسی ( و سیدی است كه زن نمیكلمه

  . (  39صالحان ) 

زكریا گفت چگونه مرا فرزندی خواهد شد با اینكه عمرم به نهایت رسیده و همچنین عمر 

كند همسرم عالوه بر اینكه او در جوانی هم نازا بود فرمود : این چنین خدا هر چه بخواهد می

 (40) .  

عرضه داشت پروردگارا برایم عالمتی قرار ده فرمود عالمت فرزنددار شدنت این است كه سه 

 ز رو

با مردم سخن نتوانی گفت مگر باشاره پروردگارت را بسیار یادآور و صبح و شام به تسبیح 

 بپرداز 

مادر حضرت مریم  نذر كرده بود تا فرزند خود «) رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا» . ( 41) 

 را خادم معبد كند. 

« رب انی وضعتها انثی»ت او بعد از اینکه  طفلش به  دنیا ء آمد به پیشگاه هللا عرض داش

 «ان هللا اصطفاك و طهرك و اصطفاك علی نساء العالمین» خداوند به او فرمود: 

بنی لها » است محرابی اختصاصی برای حضرت مریم در معبد ساخته شد در روایت آمده 

خداوند به حضرت مریم دستور داد همراه مردان به عبادت پروردگار « محرابا فی المسجد

حضرت مریم در محراب به  «یا مریم اقنتی لربك واسجدی واركعی مع الراكعین» : بپردازد

حضرت مریم « كلما دخل علیها زكریا المحراب وجد عندها رزقا» پرداخت:عبادت خداوند می
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  .«فأجاءهاالمخاض الی جزع النخله» هنگام وضع حمل از معبد خارج شد: 

 حضورزنان درمعابد بعد از ظهوراسالم:

ز ظهور اسالم، زنان جایگاه ممتازی در جامعه پیدا كردند. اسالم بسیاری از آداب، رسوم و پس ا

 ی زنان را رد و ابطال نمود. باورهای غلط درباره

پیامبر اسالم صلی هللا علیه وسلم  در مسجد با زنان بیعت می گرفت . آن حضرت نماز صبح  -

 انه های خویش  برگردند. خواندند، تا زنان در تاریكی به خرا زودتر می

 نباید فراموش کرد که  زنان هنگام تغییر قبله در مسجد ذوقبلتین حضور داشتند.  -

در زمان پیامبر اسالم صلی هللا علیه وسلم  یكی از درواز های  مسجدالنبی مخصوص رفت و  -

ی از  زنان رغبت آمد زنان  اختصاص  یافت ) باب النساء (  این امر بیانگر آنست  که تعداد کثیر

 داشتند تا با پیامبر صلی  هللا علیه وسلم مشترک  در مسجد نبوی نماز بخوانند.  

ها با آوردن سنگ، در اعمار  اولین مسجد در شهر مدینه مینویسند که زنان شب مؤرخین -

 )مسجد النبوی (  سهم گرفتند.

( دلیل  187سوره  بقره  آیه « ) و ال تباشروهن و انتم عاكفون فی المساجد» آیه شریفه  -

 جواز اعتكاف زنان در مسجد است.

 پیامبر اسالم صلی هللا علیه وسلم  پس از اطالع از به خاك سپرده شدن زن خادم مسجد -

  ، كنار قبر وی رفتند و در آنجا نماز خواندند. نبوی

بردند ،  زنان برای حل مشكالت خود، در داخل مسجد بحضور پیامبراسالم  تشریف می  -

 ومشکالت خویش را  با پیامبر خویش در میان می گذاشتند .

اطفال ، نماز جماعت را به  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  پس از شنیدن صدای گریه -

 سرعت پایان بخشید.

در غزوات  که درصدر اسالم بوقوع پیوست ، مجروحان جنگی در مسجد توسط زنی بنام  -

) انه كانت توجد بالمسجد خیمه المرئه یقال لها رفیده و كانت توادی شدند.رفیده مداوا می

 الجرحی( 

 .( 121، صفحه4) البدایه و النهایه، جلد

هنگامی كه زنان برای مالقات با پیامبر صلی هللا علیه وسلم  وقت خصوصی خواستند ،  -

لیك الرجال فاجعل لقد غلبنا ع» آنحضرت صلی هللا علیه وسلم با درخواست آنان موافقت كرد.

 .(195، صفحه 1فتح الباری، جلد «  ) فعل رسول هللا ذلكلنا یوماً و قد

این وده ها مثالی در این بابت وجود دارد که دین مقدس اسالم بحضور زنان در مساجد  

ممانعت  وضع نه نموده است ، بلکه  هدف دین مقدس  اسالم حفظ عفت ومصؤن بودن  آنان 

 .میباشد

 پایان
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 فهرست :

 مـقـدمـه  -

  فـرق های بیرونی -

  اول : آذان واقامه  -

    دوم :عورت -

  سوم : رکوع وسجده  -

   چهارم : امامت زنان  -

 پنجم : اشتراک در نماز جماعت در مساجد   -

   ششم :فتحه ویا رفع اشتباه امام   -

 فرق های داخلی  -

 نسشتن در سجده   -

 جواب علماء  به فرق ها ی داخلی درنماز  -
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 حضورزن در نماز جماعت -

  درنمازجماعت زنان  در مسجد نظریات فقها -

    صدای زن عورت نیست  -

  صفوف مردان  وزنان  در نماز جماعت  -

  جـمـاعـت مستـقـل  زنـانـه  -

 آراى ونظریات فقها در مورد امامت زن - 

 چیست؟ در نماز جماعتتفاوت  زنان و مردان  -

  اشتراک زنان درنماز جمعه   -

 اشتراک زنان در نماز عید  -

 نماز تراویح واشتراک زنان در آن؟ -

 خواندن نماز زن در حضور نامحرم  -

  بحث اختامیه درمورد حضور زنان در مسجد  -

 حضورزنان درمعابد بعد از ظهوراسالم  -
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