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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
   سعيدافغانی-الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١٨ توبرک ا٠٣
 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  امام ونقش آن در جامعه

٨  

  

  :صفوف زنان در نماز جماعت

اگر زنان به مساوات و ھم رديف با مردھا نماز : قبل از ھمه بايد گفت 

بين آنھا حائلی ھمانند ديوار يا شکافی وجود داشته باشد، در  و مابخوانند

ند  اتفاق نظر دار- از جمله در مذھب امام ابوحنفيه–مذاھب  ۀاينحالت ھم

  .که نماز آنھا صحيح است

اما آنچه که مابين مذاھب مورد اختالف واقع شده است، اينست که زنان 

  :بدون وجود حائل در کنار و پھلوی مردان نماز بخوانند

باطل  مرد  نماز سه- در حالت  بنا به شروطی : گويد امام ابو حنيفه می

  :می شود

  .اشدمردی که در طرف  راست زن قرار گرفته ب: اولی

  .مردی که در طرف  چپ زن قرار گرفته باشد: دوم 

  .مرد ی که در  پشت سر زن قرار گرفته باشد: سوم 

  .جز از اين سه نفر، نماز بقيه مردھا باطل نمی شود، زيرا اين سه نفر در حکم حائلی برای بقيه مردھا ھستنده ب

  :در فقه حنفی شروط ابطال نماز اين سه  نفر  عبارت است از 

ی ازدواج کردن را داشته ئکه توانا زن بالغ باشد، يعنی به سن بلوغ رسيده و سن بلوغ نيز ھفت سالگی است و يا آن -١

  ).در مورد سن بلوغ بين علماء  خالف ھست، ولی به ھر حال مھم آنست که زن بالغ شده باشد. (باشد

  ).يعنی نماز جنازه نباشد. ( نماز بايد دارای رکوع و سجود باشد-٢

 ھر دو در نماز ظھر ًيعنی ھر دو مرد و زن در نمازی واحد داخل شده باشند، مثال. ( نماز جماعت آنھا مشترک باشد-٣

  ).و با امامت يک امام واحد داخل شده باشند
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 يعنی ھرکدام در نماز –بر اين اساس اگر زن و مرد بدون حائلی در کنار ھم باشند، ولی جماعت آنھا مشترک نباشد 

  .يک از زن و مرد باطل نمی شود  نماز ھيچ-ی باشندئجماعت جدا

اين شرط ھم به شرط سوم مربوط می شود، زيرا اگر امام نيت . (صورت عام کرده باشده  امام نيت امامت زنان را ب-٤

که مردی به نماز آنھا ملحق شود نمازش باطل است، زيرا او در اينحالت با جماعت  امامت زنان را کرده باشد، چنان

، )١/٢٣٩(» بدائع الصنائع« ، )١/٣١٨(» المبسوط« برای تفصيالت بيشتر به کتابھای ).  مشارکت جسته استآنھا

  .مراجعه کنيد) ١٣٩ - ١/١٣٦(» تبيين الحقائق«

کدام  اگر مردی نماز بخواند و در کنارش زنی بايستد،  نماز ھيچ امام شافعی  امام مالک  و جمھور علماء  گفته اند که

  . )٣/٣٣١(المجموع  .د باطل نمی شوداز زن و مر

اگر مردی نماز بخواند و «: اختالف مذاھب را در اين خصوص چنين ذکر کرده است ۀ هللا خالصةامام نووی رحم

درکنارش زنی نماز بخواند، نماز مرد و زن باطل نمی شود، حال تفاوتی ندارد آن مرد خود امام باشد يا مأموم، و اين 

  . ی ھستندأو امام مالک و بيشتر علماء  بر اين رمذھب  شافعی است 

 و يا اگر در نمازی باشد که در آن با مرد مشارکت نداشته باشد، در اين اگر زن در نماز نباشد: و امام ابوحنيفه می گويد

 –اشد اما اگر زن در نمازی باشد که مرد با وی در آن نماز مشارکت داشته ب. حالت نماز مرد و زن صحيح است) دو(

 چنانچه زن در کنار مرد –وجود می آيد که امام نيت امامت زنان را کرده باشد ه مشارکت در نزد ابوحنيفه زمانی ب

بايستد، در اينحالت نماز مردی که در دو طرف زن قرار گرفته اند باطل است ولی نماز زن و نماز مردی ) بدون حائل(

قرار گرفته باطل نمی شود، زيرا بين اين مرد و بين زن حائلی وجود ) يعنی مردی که نزد زن است(که بعد از آن مرد 

و اگر زن در صفی باشد که جلوی مرد قرار ). يعنی مرد پھلوی زن، حائلی بين زن و مرد پھلوی خود خواھد بود(دارد 

دی که پشت بگيرد، در اينحالت نماز مردی که ھمرديف با زن ولی پشت سر وی قرار گرفته باطل است، ولی نماز مر

و حائل در اينجا ھمان مردی است (سر آن مرد قرار گرفته باطل نمی شود، زيرا بين اين مرد و زن حائلی وجود دارد 

، پس اگر صف زنان پشت امام باشد و پشت صف زنان نيز صف مردھا )که ھمرديف با زن و پشت سرش قرار گرفته

پشت سر صف زنان قرار گرفته اند باطل است، و ) در آن صف(ه ی کئتشکيل شده باشد، در اينحالت نماز تمامی مردھا

ه ی که پشت سر صف اول مردھا قرار گرفته اند باطل نمی شود، زيرا صف اول بئنماز مردھا) بر حالت سابق(با قياس 

ی از باب استحسان می بايست نماز تمام: می گويم) نووی(ولی من . مانند حائلی بين آنھا با صف زنان عمل می کند

ی که پشت سر صف زنان تشکيل شده اند باطل شود، حتی اگر صد صف ھم باشند، و اگر زن در ئمردھا) صفوف(

در کنار امام قرار گرفته و بر اساس مذھب ) بدون حائل(پھلوی امام بايستد، نماز امام باطل خواھد شد، زيرا زن 

طل خواھد شد، و با اين حساب نماز خود زنان ھم باطل مامی مأمومين نيز باتابوحنيفه اگر نماز امام باطل شود، نماز 

  .می شود، زيرا زنان ھم جزوی از مأمومين ھستند

که دليل شرعی بر بطالن آن وارد  ولی حجت اين مذھب ضعيف است، و اصل بر اينست که نماز صحيح است مگر آن

را به نماز ) يعنی ايستادن مرد پھلوی زن(له أاين مس) شافعيه(چنين دليلی ندارند و اصحاب ما ) احناف(شود، و آنھا 

يک از زن و مرد باطل نمی شود، و خداوند متعال به صواب آگاھتر است وله  جنازه قياس کرده اند که در آن نماز ھيچ

   .باختصار يسير ) ٣/٣٣١(انتھی من المجموع »  وبه التوفيق والھداية والعصمةالحمد والنعمة والمنة 

اگر مرد و زن بالغ در نمازی اشتراک داشته باشند؛ يعنی آن نماز در يک وقت واحد و :  حنفيهکه در مذھب خالصه اين

يک امام واحد داشته باشد و امام نيت امامت زن را کرده باشد، در اينحالت اگر زن بدون وجود حائل يا شکافی ھمرديف 

در )). ٤٥٢ صفحه١جلد(محمد بن الحسن الشيبانی المبسوط ل. (است) باطل(با مرد يا جلوتر از وی باشد، نماز مرد فاسد 
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له اشاره کرده بودند که نماز مرد باطل می شود نه نماز أضمن در تمامی منابعی که ما بررسی کرديم، ھمگی به اين مس

  .زن

ی راجح، ھمان رأی جمھور علماء ست که بر طبق نظر آنھا نماز مرد و زنی که در پھلوی ھم و يا زن مقدم بر أولی ر

 خواھد بود، و - در پشت زن يا پھلوی وی بايستد عمل او مکروه ، تنزيھیًمرد باشد باطل نمی شود، ولی اگر مرد عمدا

خود ھيچ دليل شرعی از کتاب و سنت ندارند، و تا زمانی که دليل شرعی موجود نباشد نمی توان حکم  ۀاحناف برای گفت

  . بر باطل شدن نماز کسی داد

ّ آنچه که مسلم است اينست که افضل و بھتر آنست که صفوف زنان در پشت صف مردھا تشکيل شود، از اين قضيه، جدا

  .که در زمان پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز چنين بوده است چنان

َأن جدته مليکة دعت رسول هللا « امام بخاری و مسلم از انس بن مالک رضی هللا عنه روايت کرده اند که  َ َُ ُْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ َّ صلی هللا عليه  َ

َللطعام صنعته له، فأکل منه، ثم قال وسلم َ َ َ ََ ََّ ِ ُِ ُ ُ ُْ َْ َ َ َ ٍ ْقوموا فألصلی لکم«: َ ُ َ ِّ َ َ ُ ٌقال أنس» ُ َ َ َ َفقمت إلی حصير لنا، قد اسود من طول ما : َ ِ ُ ْ ِ ِ َِّ َ ْ َ ََ َ َ ٍُ َ ِ ْ ُ

ُلبس، فنضحته بماء، فقام رسول اللھصلی هللا عليه وسلم ُ َُ َ ََ ََ َ ٍَ ِ ُِ ْ َ َوصف ُ َ ُفت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلی لنا رسول َ ُ َُ َ َ َ َ ََ ََ ُ َُّ َ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ُْ َ ْ

َرکعتين، ثم انصرف صلی هللا عليه وسلم هللا َ َ َ َْ َّ ُ ِ ْ َ   . )٦٥٨(ومسلم ) ٣٨٠( . »ْ

که برای ی ئرا به صرف غذا صلی هللا عليه وسلم هللا مليکه؛ رسول  مادر بزرگم؛: گويد می رضی هللا عنه انس بن مالک

بلند «: پس از صرف غذا، فرمود صلی هللا عليه وسلم هللا رسول . تھيه کرده بود، دعوت نمود صلی هللا عليه وسلم ايشان

سوی يکی از حصيرھايمان که از کثرت ه بلند شدم و ب: گويد می رضی هللا عنه انس. »شويد تا برای شما نماز بخوانم

من و . روی آن ايستاد صلی هللا عليه وسلم هللا رسول . آب روی آن، پاشيدماستعمال، سياه شده بود، رفتم و مقداری 

دو رکعت  صلی هللا عليه وسلم رسول اکرم. و پير زن، پشت سر ما ايستاد. صف بستيم کودکی يتيم، پشت سر ايشان

  .نماز، برای ما خواند و تشريف برد

و تشکيل صف زنان پشت ...  حديث نکات زيادی دارداين« :  هللا در مورد اين حديث می گويدةبن حجر رحمحافظ 

  .»اگر زن ديگری ھمراه وی نباشد) پشت سر مردھا(ی ئصف مردھا، و نيز ايستادن زن به تنھا

خير صفوف الرجال أولھا، و شرھا آخرھا و خير « : فرمود  صلی هللا عليه وسلم واز ابوھريره روايت است که پيامبر

) ترين کم فضيلت(صفوف مردان صف أول و بدترين ) ترين با فضيلت (بھترين » «أولھاصفوف النساء آخرھا و شرھا 

  )مسلم(  .»صفوف آنھا صف آخر است، و بھترين صفوف زنان صف آخر و بدترين صفوف آنھا صف اول است

   

  :ابعت از صدای امامتخواند ن نماز زن به م

تواند در پشت  د میشنو مام مسجد را در وقت نماز میزنی که خانه  اش نزديک مسجد است وتوسط لودسپيکر صدای ا

    نمايد يا خير؟ءامام  اقتدا

، خواندن نماز شنود  خويش از طريق لودسپيگر میۀاگر زن تنھا  صدای  امام را در خان:  در شرع اسالمی آمده است

در بين  و اگر از مسجد دور باشدپيچد و چه بسا خانه  ھای دور می ، زيرا صدای لودسپيگرتا مسافتبرايش صحيح نيست

 كند بلكه ء، در  چنين حالتی برای زن جايز نيست كه به امام مسجد اقتداخانه ومسجد کوچه ھا وسرگ ھا حايل باشد

  .خودش به صورت انفرادی نماز بخواند ، واين برايش بھتر است 

تواند وجايز است   که زن  ، میشنود ا میناگفته نبايد گذاشت که اگر خانه نزديک ومتصل مسجد باشد وصدای امام ر

   كند؟ءدر داخل خانه به امام  مسجد اقتدا
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 . کندءتواند به پشت امام اقتدا ، نمیتواند ببنيد ھا را نبيند نمی اگر خانه بيرون از مسجد است و زن، امام و مقتدی ولی 

نند تنگ بودن مسجد و عدم گنجايش آن نماز خواندن پشت امام در بيرون از مسجد تنھا در وقت ضرورت جايز است؛ ما

 . كنندءتوانند در پارک ويا سرک به او اقتدا در روز جمعه كه در اين صورت اگر مردم صدای امام را بشنوند می

  .)٣۴٧(،١/٣۴۶)  مجموع فتاوا ( :مراجعه شود به

  

  : شدن مأموم  قبل از امامهايستاد

موم جايز نيست جلوتر از امامش أ و برای مواجب است) ز جماعتدر نما(امام ) جلوتر بودن(صحيح آنست که تقدم «

مومين و پيشگام آنھا باشد، پس جايز نيست أ و مکان او بايد جلوتر از ميعنی جلو باشد» امام « ۀی کلمابايستد، زيرا معن

هللا عنه نماز می خواند،  و پيامبر صلی هللا عليه وسلم در جلوتر از صحابه رضی موم جلوتر از امامش نماز بخواندأکه م

را  و نماز می گزارند، نمازشان صحيح نيست، و بايد آن) در صف می ايستند(کسانی که جلوتر از امام  و بر اين مبنا آن

 مسجد تنگ باشد و ً استثناء قائل شدند، مثال-تکرار کنند، ولی برخی  از اھل علم فرموده اند ، چنانچه ضرورتی پيش آيد 

  ) .١٣/۴۴(مجموع فتاوی ابن عثيمين .(»از راست و چپ و جلو و عقب نماز بخوانندمردم مجبور شوند 

مومی که جلوتر امام قرار گرفته، سه قول أدر مورد حکم نماز م خود» الفتاوی الکبری « اما شيخ االسالم ابن تيميه در 

  :از علماء  نقل قول نموده است

  :اول 

  . و اين رأی مشھور در مذھب امام مالک، و قول قديم شافعی است صحيح است، ھرچند گفته شده مکروه استًمطلقا

   :دوم

  .ابوحنيفه وامام  شافعی و مشھور در مذھب احمد استامام  صحيح نيست، که مذھب ًمطلقا

  :سوم

 کثرت مصلين باشد و امکان نماز جمعه يا جنازه نباشد ًاگر عذری درکار باشد صحيح است وگرنه صحيح نيست، مثال

  .که نمازش را ترک کند جلوتر از امام قرارگيرد، نماز او در اينحالت بھتر از است از اين) مومأم (که جز اين

ی گروھی از علماء  و در مذھب احمد و غيره است، و متعادلترين اقوال و راجح بين آنھاست، زيرا أر) اين قول سوم(و 

 واجبات با وجود عذر ساقط می شوند ۀ و ھمست واجبی از واجبات نماز جماعت اًجلو قرار نگرفتن از امام نھايتا

اوالتر است به ساقط شدن، و برای ھمين اگر ) با وجود عذر(ھرچند واجبی در اصل نماز باشد، پس واجب جماعت 

  .نمازگزار از قيام و قرائت و پوشش و طھارت و غيره عاجز بماند، وجوب آن از دوش وی ساقط می شود

  .تقبال قبله واجب نيستو ھمچنين در نماز خوف که اس

که جلوتر از امام قرار  موم ممکن نباشد جز اينأ جماعت بر حسب امکان انجام می شود، اگر برای ممنظور اينست که

را ترک کند، و اين بھتر از ) صحيح خود نسبت به امام(گيرد، نھايت آن اينست که به دليل جماعت ناچار شده موقف 

است، که در ) يا امام(حالت، در مورد نھی از تنھا قرار گرفتن در پشت صف است، و شبيه اين ) جماعت(ترک 

آنصورت اگر کسی نباشد که با او صف تشکيل دھد يا کسی را به سمت خود جذب نکند که با او تشکيل صف دھد، 

بد که با او ی پشت صف بايستد و نماز بخواند و جماعت را ترک نکند، ھمانطور اگر زن، زن ديگری را نيائخودش تنھا

ی پشت صف بايستد، و اين به اتفاق ائمه جايز است، و او تنھا به اين امر شده که در ئصف تشکيل دھد، خودش تنھا

 -  ٣٣١ / ٢) (الفتاوی الکبری ( » صورت امکان در صف بايستد نه در وقت عجز و ناتوانی از قرار گرفتن در صف
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