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 مقدمه

ن  إنّ احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيّئات أعاملنا مَ

لَّ له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إالَّ اهللا وحده ال رشيك له،  هيده اهللا فال مُضِ

 : وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسوله

﴿                    ﴾N  :آل عمران)
102.( 

پرهيزكارى است، از خدا  ايد! آن گونه كه حق تقوا و اى كسانى كه ايمان آورده«
بپرهيزيد! و از دنيا نرويد، مگر اينكه مسلمان باشيد! (بايد گوهر ايمان را تا پايان عمر، 

 .»حفظ كنيد!)

﴿                              

                                ﴾N  
 ).1(النساء: 

اى مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهيزيد! همان كسى كه همه شما را از يك «
و از آن دو، مردان و زنان فراوانى  ؛و همسر او را (نيز) از جنس او خلق كرد ؛انسان آفريد

 ؛(در روى زمين) منتشر ساخت. و از خدايى بپرهيزيد كه (همگى به عظمت او معترفيد
بريد! (و نيز) (از قطع رابطه با)  خواهيد، نام او را مى و) هنگامى كه چيزى از يكديگر مى

 .»خويشاوندان خود، پرهيز كنيد! زيرا خداوند، مراقب شماست

﴿                        

                ﴾N )0)71-70: األحزابF1. » اى كسانى كه

                                           
داد تـا آنـرا در    آنرا به اصحابش ياد مـي  صاين خطبه، مشهور است به خطبه نياز (حاجه) كه پيامبر  -1

العين خود قرار دهند خواه در خطبه نكاح باشد و يا جمعـه و غيـره... .    امور مربوط به دينشان، نصب
، 1404) ح/3/105،  نسـائي ( 1105) ح/3/413، وترمـذي ( 2118) ح/2/239ايـت را ابـوداود (  اين رو
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تا خدا كارهاى شما را اصالح ، هى پيشه كنيد و سخن حق بگوييدايد! تقواى ال ايمان آورده
و هر كس اطاعت خدا و رسولش كند، به رستگارى (و  ؛كند و گناهانتان را بيامرزد

 .»پيروزى) عظيمى دست يافته است!
ا،  أما بعد: فإنَّ أصدق احلديث كتاب اهللا، وأحسن اهلدي، هدي حممد  ورشُّ األمور حمدثاهتُ

1Fضاللة، وكل ضاللة يف النار بدعة، وكل بدعة وكل حمدثةٍ 

NK=
همانا مهمترين چيزي كه دقايق روزگار در آن صرف شده، و پربارترين اموري كه به 
آن اهميت فراواني داده شده است، اشتغال به علوم شرعي است كه از بهترين شخصيت 

شده است؛ و  تهگرف صاهللا  سنت رسولاهللا و  كره خاكي دريافت شده كه آن هم از كتاب
از گمشده مطلوب، و يا علوم ديگر يا وسيله و آلتي براي فهم آن است كه عبارت است 

2Fفايده است باشد كه مضر و بي با اين دو علم بيگانه مي

2. 
ورزد اين  مهمترين چيزي كه انسان مسلمان در كارهاي روزانه خويش به آن اهتمام مي

رفتار نمايد، تا  صپيامبر ساس سنت است كه در تمام حركات و سكنات خويش برا
تنظيم شود. زيرا مقام و منزلت انسان  صاينكه رفتارش از صبح تا شام بر سنت پيامبر 

گردد، هرچقدر رفتارش با سنت  مقايسه مي صمؤمن براساس پيروي و اتباع پيامبر 
خواهد تر  تر و محترم مطابقت بيشتري داشته باشد، نزد خداوند بلندمرتبه صرسول اهللا 

 بود.
و از جمله اين علوم كه الزم است فرد مسلمان به آن اهتمام بيشتري ورزد، همانا 

 باشد. و راه و روش زندگي او مي و آداب صاهللا رسول  رهنمود
ام تعدادي كتاب در زمينه  مين خاطر خداوند به من منت نهاه است كه توانستهه به

نزد برخي از بزرگان و دروس آنان را آداب شرعي را بخوانم و همچنين افتخار حضور 

                                                                                                             
ــن ماجــه ( ) نقــل و 432-393 – 1/392، واحمــد (2202) ح/2/191، ودارمــي (1892) ح/1/609واب
 اند. تخريج نموده

، خوانـد  ايـن را هنگاميكـه خطبـه مـي     صروايت نموده و گفته است: پيامبر  اين حديث را جابر -1
 .867) شماره 2/592گفت. مسلم ( مي

 برگرفته از مقدمه حافظ، كتاب هدي الساري. -2
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ايم كه در خالل آن  مدت زمان مفيدي از عمر خويش را در اين راه صرف نموده ام و يافته
همانگونه كه در برخي مناسبتها ومجالستها آن را  ،ام فوايد شخصي فراواني را كسب كرده

 ام تا عموم مردم از آن سود و فايده ببرند. ارائه داده
م آمد كه آنرا در جزوات كوچكي به چاپ برسانم تا انسان هر وقت كه سپس به فكر

هاي عمومي، صالونهاي انتظار و يا  خواست آنرا مرور كند، و يا آنرا در نمازخانه
اجتماعات خانوادگي در درسهاي كوتاهي تقديم نمايد؛ و هدف ما تنها آگاهي يافتن و 

و اين سنتها و آداب  ،م به عمل تغيير يابدبلكه بايد عل ،علم پيداكردن به اين امور نيست
شرعي به مرحله عمل درآيد، و بايد بدانيم كه عمل ننمودن به علم باعث نابودي و 

 ،شود كه در قيامت حجتي بر عليه صاحب علم شود و باعث مي ،شود برداشتن بركت مي
﴿فرمايد:  دهد و مي و خداوند چنين كساني را مورد مذمت قرار مي         

                      ﴾N )3-2: الصف.( 

كنيد؟ نزد خدا بسيار  گوئيد كه عمل نمي سخني ميچرا ايد!  اي كساني كه ايمان آورده«
 ».كنيد موجب خشم است كه سخني بگوئيد كه عمل نمي

كردند بر اينكه به آنچه  مين خاطر سلف صالح خيلي حريص بودند و پافشاري ميه به
گويد: هر يك از ما وقتي  مي  القدر مسعود آن صحابي جليل دانند عمل نمايند، ابن مي

كرد تا اينكه معاني آنها را بخوبي ياد  گرفت، روي آن مكث مي كه ده آيه قرآني را ياد مي
كرد. و يا  سپس براي يادگيري آيات بعد اقدام مي ،نها عمل نمايدو به آ ،بگيرد

گويد: زكات حديث را ادا نمائيد و براي اين كار از هر دويست  ) مي:بِشرحافي(
3Fخواهد بودحديث به پنج حديث آن عمل نمائيد كه زكات آن 

) درباره :. و امام ذهبي(1
فقط علوم اندكي  ،هست در ميان ماوزه از علوم اندكي كه گويد: امر مردم زمان خويش مي

ميان مردم اندكي باقي مانده است كه در اين ميان نيز تنها مردم اندكي بدان عمل 
4Fنمايند، پس خدا براي ما كافي و بهترين وكيل است مي

وضعيت خويش را  . و هنگاميكه2

                                           
 .110أدب االمالء واالستمالء، ص:  -1
 .2/1031الحفاظ،  ةتذكر -2
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كتاب  ) در:القيم( اي را بگويم كه ابن توانم آن جمله كنيم تنها مي با سلف مقايسه مي
 ،شود ) گفته: وقتيكه نمونه واقعي از زندگي سلف صالح خوانده مي333(طريق الهجرتين: 

 ما بايد طلب استغفار بنمائيم چون ما چنين اهليتي را نداريم.
وگرنه  ،دهد، اگر جواب را شنيد كه هيچ گفته شده است كه: علم نداي عمل را سر مي

 رود به جايي ديگر ... . كند و مي كوچ مي
روي را  در اين سعي من بر اين بوده كه نهايت اختصار را به كار گيرم و طول و زياده

ام تا دستيابي به آن آسان و استفاده از آن ميسر باشد،  ام، و آنرا در چند باب آورده كنار زده
ام، بجز در مواقعي اندك و اين كار را هم  اي مرجع را ذكر نكرده همانگونه كه براي هر فائده

 تا خالصه باشد و دستيابي به آن آسان. ،ام اي دوري جستن از تطويل انجام دادهبر
كنم كه آنرا در حقيقت امامان  گرامي: اين فوائد را براي شما بازنويسي مي هخوانند

اند، و يا آنرا از بزرگان  قدر اسالمي در كتابهاي معتبر خويش نوشته برجسته و شيوخ عالي
 آوري چيز ديگري نيست. بهره من از آن بغير از جمعپس سهم و  ،ام دين شنيده

برم  مياآلداب الشرعيه) نام نهادم كه گمان   و اين كتاب را از روي اجتهاد خود (منتقي
5Fاند چون كساني قبل از من اين كار را كرده ،ام در اين كار نوآوري نكرده

1. 
ركت خويش را نازل طلبم كه بر اين كتاب برگزيده ب و در پايان از خداوند منان مي

و انسان عاري از خطا و تقصير  ،و بايد بدانيم كه اين يك عمل انساني است ،فرمايد
و آنچه كه  ،شيطان است  و هرآنچه خطا و تقصير است، از جانب من و وسوسه ،نيست

 حق است به توفيق الهي صورت پذيرفته است.
 عبدالعزيز آل عوشنسعود بن برادرتان: ماجد بن 

 ق  ه 5/1423 الرياض:
Email:majeds@hotmail.com 

 381434ص. ب / 
 11345الرياض: 

                                           
چون كتاب بنام: منتقي من تاريخ ابن خلدون، وكتابي بنام: منتقي من مغازي الواقـدي، و كتـابي بنـام:     -1

 اند. قبالً نوشته شده منتقي من تاريخ ابن عساكر



 جالله رعايت ادب با پروردگار جل) 1(

 دهيم اخالص خدا را داشته باشيم. در هر كاري كه انجام مي

﴿فرمايد:  دوري جستن از شرك، خداوند مي            

 ﴾N )88: األنعام.( 

اى از  گردد (و نتيجه اند، نابود مى و اگر آنها مشرك شوند، اعمال (نيكى) كه انجام داده«
 ».گيرند) آن نمى

 او را عبادت كني و فرائض را بجاي آوري همانگونه كه دستور داده است.

 ﴿گويد:  بخاطر نعمتهايي كه به تو داده است او را ستايش نمائيد، خداوند مي

                     ﴾N )7: إبراهيم.( 

اگر شكرگزارى كنيد، (نعمت خود را) بر شما خواهم  آوريد)اسرائيل: به ياد  (اي بنيو«
 ».و اگر ناسپاسى كنيد، مجازاتم شديد است! ؛افزود

﴿فرمايد:  تعظيم و بزرگداشت شعاير پروردگار، خداوند مي بزرگداشتن خداوند و   

         ﴾N )91: نعامألا.( 

 ».ندا هو تعظيم نكرد اند كافران، خدا را چنانكه بايد نشناخته«

 ﴿فرمايد:  بدون علم و آگاهي هيچ چيزي را به خدا نسبت ندهيم، خداوند مي

         ﴾N به « ).116: نحلل(ا

كنيد،)  شود (و چيزى را مجاز و چيزى را ممنوع مى خاطر دروغى كه بر زبانتان جارى مى
، تا بر خدا افترا ببنديد به يقين كسانى كه به خدا دروغ  نگوييد: اين حالل است و آن حرام

 .»دند، رستگار نخواهند شدبن مى
و چه آشكارا، خداوند  ،چه پنهان ،داشتن بر اينكه خداوند هميشه مراقب ما است يقين

﴿گويد:  مي                   ﴾N )4: التغابن.( 
داوند از آنچه در درون كنيد باخبر است، و خ و از آنچه پنهان يا آشكار مي«
 ».هاست، آگاه است سينه
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 و همراه آن اميد و رجاء داشته باشيم. ،خشيت و خوف خدا را داشتن

﴿فرمايد:  توبه و بازگشت بسوي خداوند و درخواست مغفرت از او، خداوند مي  

                         

 ﴾N 64: (النساء.( 

كردند (و فرمانهاى خدا را زير پا  و اگر اين مخالفان، هنگامى كه به خود ستم مى«
و پيامبر هم براى آنها  ؛كردند و از خدا طلب آمرزش مى ؛آمدند گذاردند)، به نزد تو مى مى

 ».يافتند پذير و مهربان مى را توبه خدا ؛كرد استغفار مى

﴿فرمايد:  خداوند را فراخواندن و گريه و زاري كردن پيش پروردگار، خداوند مي   

                               

 ﴾N )كند  يا كسى كه دعاى مضطر را اجابت مىآيا بتها بهترند) «( ).62: لنملا
آيا معبودى با  ؛دهد سازد، و شما را خلفاى زمين قرارمى و گرفتارى را برطرف مى

 ».شويد خداست؟! كمتر متذكر مى

﴿فرمايد:  گاه از مغفرت پروردگار مأيوس نشدن، خداوند مي وقت و هيچ هيچ  

                                

   ﴾N )ايد! از  اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده«بگو: « ).53: الزمر
آمرزد، زيرا او بسيار آمرزنده و  گناهان را مىرحمت خداوند نوميد نشويد كه خدا همه 

 ».مهربان است
باشد،  همه در دست او مي ،باور و اعتقاد داشتن به اينكه نفع و ضرر، مرگ و حيات

﴿فرمايد:  خداوند مي                ﴾N األنعام) :
16.( 

س كه در آن روز، مجازات الهى به او نرسد، خداوند او را مشمول رحمت آن ك«
 ».و اين همان پيروزى آشكار است ؛خويش ساخته



   

 11 اي از آداب شرعي برگزيده
 

﴿فرمايد:  ظن داشته باشيم بدليل اين آيه كه مي نسبت به خداوند حسن     

                  ﴾N )آرى اين گمان بدى « ).23: فصلت
بود كه درباره پروردگارتان داشتيد و همان موجب هالكت شما گرديد، و سرانجام از 

 ».زيانكاران شديد
و اداي فرايض  ،وتصديق نمودن اخبار او ،صبر پيشه كردن در برابر تقديرات الهي

 الهي. 
 ايم. ملتزم بودن به عهد و پيماني كه با خدا بسته

و  ،دارد بايد او را دوست داشت و هر آنكه او را دوست مي ،بايد او را دوست داشت
 با هر آنكه دشمن او است بايد دشمن بود.

 خشوع و خضوع او را داشته باشيم. ،بايد كامالً تسليم او باشيم
 در بقيه مسائل زندگي اوامر او را پيروي نمائيم. و ،بايد به شرع خداوند حكم نمود

 ايذ ذكر خدا را بر زبان داشته باشيم.ب
و اسباب  ،و از گناه و معصيت او پرهيز نمائيم ،نسبت به او شرم و حياء داشته باشيم

﴿فرمايد:  خشم و غضب و عقاب او را فراهم نكنيم، خداوند مي           

               ﴾N )63: النور.( 

اى دامنشان را  كنند، بايد بترسند از اينكه فتنه پس آنان كه فرمان او را مخالفت مى«
 ».بگيرد، يا عذابى دردناك به آنها برسد



 ص رعايت ادب با رسول اهللا) 2(

وسيله يافتن ب ، و اختيار نمودن سنت و روش او، و هدايتصفرمانبرداري از پيامبر 
 چون و چرا از او. رهنمودي كه آورده، و در همه چيز به او اقتدا نمودن، و تبعيت بي

را بر محبت هر كس و چيز ديگري مقدم داشتن، و احترام گذاشتن  صمحبت پيامبر 
 به او و بزرگداشتن او.

6Fبه هنگام ذكر و ياد او صلوات فرستادن بر او

1. 
 .صمعصيت نكردن پيامبر  دوري جستن از مخالفت ورزيدن با او، و

 مقدم نداريم، هركس كه باشد. صگفتار هيچ احدي را بر گفتار پيامبر 
و تصديق نمودن هر آنچه كه او خبر داده  صايمان داشتن به نبوت و رسالت پيامبر 

 است.

                                           
انـد صـلوات از جانـب خداونـد      : برخي از علمـا گفتـه  صمعني درود و صلوات فرستادن بر پيامبر  -1

رحمت است، ولي ابن قيم اين نظريه را به سه دليل باطل دانسته: اوالً ميان رحمت و صلوات تفـاوت  

﴿وجود دارد، چون خداوند ميـان آنهـا تفـاوت گذشـته در ايـن آيـه:                     

   ﴾.  :دوم: درخواست رحمت براي هر مسلماني مشروع و جايز است، ولي صلوات  ).157(البقره
شـود، ولـي    است. سوم: رحمت خداوند عام است و شـامل همـه موجـودات مـي     صخاص پيامبر 

ل صحيح در اين زمينه قـولي اسـت كـه    صلوات خداوند مخصوص بندگان خاص خدا است. ولي قو
ابوعاليه رفيع بن مهران الرياحي گفته است، قولي كه بخاري آنرا روايت كرده كه گفت: درود فرستادن 

 خداوند به معني ستايش كردن خدا بندگانش در مأل اعلي است.
ياء تنها بعضـي  فرستادن صلوات و سالم بطور مداوم بجز براي پيامبران درست نيست، و براي غير انب«

دربـاره   صاوقات درست و جايز است؛ همانگونه كـه بخـاري در صـحيح خـود آورده كـه پيـامبر       
 صاوفي اسـت، پيـامبر    اي كه آورده بودند پرسيدكه مال چه كسي است؟ گفتند مال طايفه ابي صدقه

ـ   فرمود: اللهم صلّ علي آل ابي د اينكـه بـر   اوفي. پس صلوات فرستادن بر غير انبياء درست اسـت مانن
شخص خيري كه مشهور است درود بفرستي، ولي بشرطيكه اين كار عادت نگردد كه هميشـه بـر او   

 صلوات بفرستند.
بكار بردن حرف اختصار بجاي (صلي اهللا عليه وسلم) مانند حرف (ص) و گذاشتن (صـلهم) باعـث   

غيث شرح الفيه الحديث) گردد. و در اين زمينه سخاوي شافعي در كتاب: (فتح = =الم تعطيل سنت مي
 آورده كه اولين كسي كه از حرف اختصار(ص) استفاده نمود، دستش قطع گرديد!!.
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كه  صروي زياد و بيش از حد از منزلت و مقام پيامبر  دوري و حذر از غلو، و زياده
 ا فرموده است.خداوند به او عط

صفات وخصوصيات خداوند را به پيامبر ندهيم، مانند سوگند خوردن به پيامبر، توكل 
 باشند. كردن بر او، و يا او را فراخواند، و امثال اينها كه از خصوصيات خداوند مي

دارد، و دشمني با كسانيكه با وي دشمني  داشتن هر كس كه او را دوست مي  دوست
 از آنان. ورزند، و برائت مي

 ، و دفاع از شريعت او.صنصرت و ياري سنت و روش پيامبر 
تبليغ دعوتش، و بجا  ، و ظاهر كردن شريعت او، وصزنده نگاه داشتن سنت پيامبر 

7Fآوردن وصيتهايش

1. 

                                           
مردي نزد امام مالك آمد و پرسيد از كجا احرام به حج را شروع كنم؟ امام مالك فرمود: از ميقاتي كه  -1

امام مالـك فرمـود: ايـن    قرار داده است: آن مرد گفت: اگر دورتر از آنجا شروع كنم چي؟  ص پيامبر
دانم. مرد گفت: اگر كسي آنرا ترك كند و از آن محل شروع نكند؟ مالك فرمود: بـر   كار را خوب نمي

اي وجـود دارد؟ امـام فرمـود: خداونـد      وي خوف فتنه را دارم. مرد گفت: در ازديـاد خيـر چـه فتنـه    
﴿فرمايد:  مي                          ﴾ :102. (التوبه.( 



 قرآن كريم رعايت ادب با )3(

 ) آداب معلم قرآنأ(

 از تعليم قرآن رضايت خداوند باشدبايد هدفش 
فرمايد:  عليم قرآن اهداف و مطامع دنيوي باشد؛ زيرا خداوند مينبايد هدفش از ت

﴿                           ﴾N 20: (الشورى.( 
دهيم و بر  كسى كه زراعت آخرت را بخواهد، به كشت او بركت و افزايش مى«

دهيم اما  و كسى كه فقط كشت دنيا را بطلبد، كمى از آن به او مى ؛افزاييم محصولش مى
 ».اى ندارد در آخرت هيچ بهره

و معيشت قرار و بايد معلمين قرآن پرهيز نمايند از اينكه تعليم قرآن را مايه كسب 
دهند؛ ولي علما بر سر اين مسأله اختالف رأي دارند كه آيا در مقابل تعليم قرآن جايز است 

جرت گرفت يا خير؟ و شايد بهتر آن است كه بگوئيم جايز است بدليل حديثي كه كه أُ
اي گوسفند را در برابر دعائي كه در آن سوره فاتحه خوانده بود  سعيد روايت كرده كه گله ابي

 نيز از گوشت گوسفندها خورده است. صگرفته است، و پيامبر 
 و آمد زياد مردم با او باشد. بايد بشدت حذر نمايد از اينكه هدفش مراجعه و رفت

معلم قرآن بايد مواظب باشد كه دوستان معلمش را بخاطر تعليم ديگران كه برايشان 
 نفعي در بردارد، مورد كينه و بغض قرار ندهد؛ يعني از كار آنها ناراحت نشود.

 ن بايد مزين به آداب شرع باشد.معلم قرآ
 مال و مكنت دنيا نباشد. ستيز و از زيادخواهان معلم قرآن بايد دنيا

 معلم قرآن بايد آرام، با وقار و متواضع باشد.
 معلم قرآن بايد از شوخي كردن و از خنده و قهقهه زياد حذر نمايد.

 استفاده كند. صبايد براي تسبيحات، دعا و فضايل اعمال از احاديث رسول اهللا 
 مردم پرهيز كند.تحقير  بايد از بيماريهاي قلبي مانند: حسد، عجب، رياء و

 نبايد بيشتر از مردم، خيري و نفعي را براي خود طلب كند.
و آنان را مورد لطف و  ،دهد با مهرباني رفتار كند الزم است به آناني كه درس مي
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 و آنانرا بر يادگيري و تعليم تشويق نمايد. ،مرحمت خويش قرار دهد
 .آموزان را نصيحت كند تا آنجا كه در توان دارد، دانش

 بهنگام تدريس و تعليم بايد گذشت داشته باشد.
آموزانش دلسوز باشد و به مصالح آنان همچون مصالح خود و  بايد نسبت به دانش
آموزانش را همچون فرزندان خود مورد محبت و  و بايد دانش ،فرزندانش اعتناء نمايد

بايد  و ،باشد ادبي آنان همچون فرزندانش بردبار و در جفاكاري و بي ،شفقت قرار دهد
 زشتي اين اعمال را با دلسوزي و مهرباني به آنان ياد دهد تا دوباره تكرار ننمايند.

آموزانش هم دوست داشته  الزم است هر آنچه براي خود دوست دارد براي دانش
 خواهد براي آنان هم تجويز نكند. و هر آنچه براي خود نمي ،باشد

تا باعث نشاط بيشتر آنان  ،آموزان ياد بدهد انشبايد فضيلت علم و يادگيري آن را به د
 و همچنين الزم است دنياستيزي را به آنان ياد دهد. ،شود

 بايد آنان را بر مصالح دنيوي خويش ترجيح دهد، مصالحي كه ضروري نيستند.
باشد بدهد، بنابراين به  اش مي آموزانش آن چيزي كه شايسته بايد به هر كدام از دانش

 طلبي علمي دارد بدهد. وتنها به آن كس كه احتمال زياده ،خواه نيست ندهد كسيكه زياده
 تشويق كردن آنان به محفوظات و مرور آنها.

 هر كدام از آنان رفتار پسنديده و نجيبانه داشت او را ستايش نمايد.
هيچكدام را  و ،هرگاه متعلمين زياد شدند و ازدحام نمودند بترتيب به آنان درس بدهد

 مگر بخاطر مصلحت شرعي. ،گري تقديم نداردبر دي
 و از آنانيكه غايب هستند علت را جويا شود. ،احوالشان را بپرسد

دليل به  و همچنين بي ،بهنگام تدريس دستهايش را به كارهاي بيهوده مشغول نكند
 اطراف و ديگران نگاه نكند.

باس پاك و تميز و سفيد و با وقار باشد و ل ،بايد روبه قبله بنشيند و وضو داشته باشد
 و هرگاه به محل كالس رسيد قبل از نشستن دو ركعت نماز بخواند. ،بپوشد

داد بر روي زانوهايش  روايت شده كه وقتي به مردم قرآن ياد مي  از ابن مسعود
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 نشست. مي
 الزم است محل كالس درسش وسيع باشد تا همه شاگردانش بتوانند در آن بنشينند.

 وقت علم را خوار و ذليل جلوه دهد. نبايد معلم هيچ

 آداب متعلم و حامل قرآن )ب(

صادقانه و خالصانه از خدا بخواهد كه او را بر حفظ قرآن ياري دهد، و بايد هدفش 
 و علماً رضايت خداوند باشد. در اين راه عمالً

 صگردد. پيامبر  ميحفظ قرآن و عمل نمودن به آن باعث علو درجات و رفعت مقام 
 رواه مسلم.»  إن اهللا يرفع هبذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين«ده است: فرمو

 كند. يعني: خداوند بوسيله اين كتاب اقوامي را بلند و ديگران را پست و ذليل مي
 شود خودداري نمايد. بايد از وسايلي كه باعث عدم تحصيل علم بطور كامل مي

 بايد حفظياتش با تلقي از ديگران باشد.
إنَّام «فرموده است:  صاز طوالني گشتن مدت حفظ مأيوس گردد، چون پيامبر نبايد 

 رواه الدارقطني. ».العلم بالتعلم
 يعني: همانا علم با يادگيري است.

 خواهد حفظ كند بخواند. بايد تفسير آياتي كه مي
 اي را تنظيم كند كه براساس آن قرآن را خوانده و حفظ نمايد. بايد برنامه

و زياد قرآن را بخواند (چون فراموشي قرآن  ،اندن قرآن محفاظت نمايدبايد بر خو
شود) و بايد بر مدت حفظ  همچون شتر رها شده است كه خيلي زود فرار كرده و گم مي

 آن محافظت نمايد.

﴿ فرمايد: بايد قرآن را با ترتيل بخواند، خداوند مي       ﴾N )4: المزمل.( 

 .»و قرآن را با دقت و تأمل بخوان«
و اگر آيه  ،و هرگاه آيه رحمت را خواند، درخواست فضل و رحمت را از خدا بكند

 عذاب را خواند به خدا پناه برد، و بايد رو به قبله بنشيند همراه با خشوع، وقار و آرامش.
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كه سجده اي را خواند  و اگر آيه ،مستحب است كه قرآن را براساس ترتيب آن بخواند
تالوت داشت، سنت است كه سجده ببرد، و اگر بهنگام تالوت قرآن كسي بر او سالم 

 گيرد. و پس با خواندن تعوذ تالوت را از سر مي ،دهد كرد، جواب سالم را مي
 صچون پيامبر آياتي كه حفظ نموده بهنگام برخواستن براي نماز شب بخواند، 

آورد، و  بخواند، قرآن او را به ياد مي گام شب و روزفرمايد: هرگاه حافظ قرآن، آنرا بهن مي
 ).597، سلسله صحيحه 6/76(مسلم با شرح نووي وش خواهد كرد. اگر آنرا نخواند، او را فرام

 باشد. حذر و دوري كردن از معاصي، زيرا از آثار آن فراموشي علم و محفوظات مي
بيش از نياز بلند  نشيند، و صدايش را در جلوي استاد همچون شاگرد خوب مي

و بدون نياز و بيهوده به طرف راست و چپ  ،زند خندد و زياد حرف نمي نمي ،كند نمي
 كند. خود نگاه نمي

حوصلگي او قرآن نخواند، و بايد تندخوئيها و  بهنگام مشغله فكري استاد و يا بي
و سوءرفتارهاي استاد را تحمل نمايد، و اگر استاد با وي بدرفتار كرد ابتدا ا

 خواهي كند. معذرت
نشيند تا بيايد، و اگر استاد را  اگر به محل كالس آمد و استاد در آنجا نبود منتظر مي

 مشغول به كاري ديد اجازه انتظاركشيدن را بخواهد.
مگر اينكه استاد در جايي باشد كه نياز  ،هيچ وقت بدون اذن خواستن پيش استاد نرود

 گرفتنهاي زياد ناراحت كند. ازهنبايد او را با اج به آن نباشد، و
اگرچه استاد كوچكتر  ،و نسبت به او متواضع و فروتن باشد ،بايد با استاد مؤدب باشد

 هم باشد.
حاليكه توانايي يادگيري  در ،و نبايد به كم قناعت كند ،بايد بر يادگيري حريص باشد

باشد، چون  انايي او نميو نبايد خود را به مشقتي بيندازد كه در تو ،بيشتر را داشته باشد
 رود. آنچه هم ياد گرفته از دست مي باعث ماللت و افسردگي گشته و

 بايد نسبت به افراد صالح، اهل خير و مساكين متواضع و فروتن باشد.
نفس خويش را از تمام  و ،طالب قرآن بايد بهترين حال و شمائل را داشته باشد
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 رد.چيزهايي كه قرآن نهي فرموده دور نگاه دا
فرمايد: بايد حامل قرآن به هنگام شب معروف گردد، وقتيكه تمام  مي  ابن مسعود

خورند و  وقتيكه همه مردم مي ،مردم در خواب هستند، و به هنگام روز شناخته شوند
اند، و با گريه و  آشامند، و با حزن و اندوهش وقتيكه همه مردم شاد و خوشحال مي

كنند، و با خشوعش  با سكوتش وقتيكه همه صحبت مي و خندند، زاريش وقتيكه همه مي
و الزم است كه حامل قرآن گريان و محزون و  كنند، وقتيكه همه با هم فخرفروشي مي

و نبايد  ،و نبايد داد و فرياد بزند ،و نبايد خشك و غافل باشد ،باشدحكيم و آگاه و آرام 
8Fدل باشد سنگ

1. 
 اذيت و آزار آنان نهي كند.و از  ،بايد به اهل قرآن احترام بگذارد

 آداب تالوت قرآن )ج(

روايت  هريره  ايجاد اخالص بهنگام يادگيري و تالوت قرآن، بدليل روايتي كه از ابي
شنيدم كه فرمود: نخستين كسيكه در روز قيامت حكم داده  صشده كه گفته است: از پيامبر 

نعمتهايش را كه به او داده بود  آورند، خداوند شود مردي است كه شهيد شده و او را مي مي
پرسد با اين نعمتها چه كار كردي؟  آورد، سپس خداوند مي شمارد و او نيز به ياد مي برمي

گويي، بلكه  فرمايد: دروغ مي گويد: در راه تو جنگيدم تا اينكه شهيد شدم؛ خداوند مي مي
خوابانند و  پيشاني ميبخاطر اين جنگيدي تا بگويند مرد شجاعي است!! سپس او را بر روي 

كشند تا اينكه در دوزخ انداخته شود. و بعد از او مردي است كه علم را ياد گرفته و قرآن  مي
شمارند و او نيز  آورند و نعمتهاي خداوند را برايش برمي را خوانده است، او را در آن روز مي

گويد: علم را فرا  ي؟ ميشود با اين نعمتها چه كار كرد آورد، و از وي پرسيده مي به ياد مي
گويي  گويد: دروغ مي ام. خداوند مي گرفتم و به مردم ياد دادم، و بخاطر تو قرآن را خوانده

كردي تا بگويند قاري  بلكه علم را ياد گرفتي تا بگويند عالم است، و قرآن را تالوت مي
ا اينكه وارد دوزخ اندازند ت شود تا او را بر روي پيشاني مي خوبي است، سپس دستور داده مي

                                           
 .2/301اآلداب الشرعيه،  -1
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9Fشود... مي

1. 
فرمايد: ... رفتيم  مي آمده كه صعمل كردن به قرآن: در حديث طوالني رؤياي پيامبر 

خوابيده بود و مردي ديگر بر سرش  (پشت سر)تا اينكه به مردي برخورديم كه بر قفا
كوبيد و سرش را  در دست داشت و بر سرش ميى ا صخره ايستاده بود كه سنگي و يا

كرد و  پريد و مرد آن را دنبال مي سنگ مي خورد به مرد ميشكست و هنگاميكه سنگ  مي
سپس همين كار را  ،شد كرد و مثل اولش مي گشت تا اينكه زخمش التيام پيدا مي برنمي

آنرا تفسير نمود) و  صگفتند: برو (سپس پيامبر زد؛ گفتم اين كيست؟  كرد و او را مي مي
را شكستند، مردي است كه خداوند به او قرآن  سرش را مي كه ديدم گفت: آن مردي را

ياد داده است، ولي بهنگام شب غافل از قرآن خوابش برده و در طول روز به آن عمل 
10Fننموده است، و تا روز قيامت با او اينجوري خواهند كرد

2. 
بدليل اين حديث  ،تشويق شدن و وادار شدن به يادآوري قرآن و متعهدگشتن به قرآن

فرمايد: با قرآن متعهد و همراه شويد، قسم به كسيكه نفس من در دست او است،  ه ميك
11Fرها شده سركشتر است بندشكه از  قرآن بيش از شتري

3. 
و يا آنرا ضايع  ،بلكه بگو آنرا به فراموشي سپردم ،هيچوقت نگو كه فراموش كردم

 صگويد: پيامبر  كه مي مسعود و يا بگو از يادم بردند؛ بدليل اين حديث ابن  ،نمودم
اي را اين چنين و آنچنان فراموش  گويد آيه كه يكي مي فرمود: چه زشت و ناپسند است

12Fكردم! بلكه بايد بگويد آنرا به فراموشي سپردم

4. 

﴿فرمايد:  واجب است كه در قرآن تدبر نمائيم؛ بدليل اين آيه كه مي     

                          ﴾N )آيا درباره « ).82: النساء
 ».يافتند انديشند؟! اگر از سوى غير خدا بود، اختالف فراوانى در آن مى قرآن نمى

                                           
 ).1905مسلم اين حديث را روايت كرده: ( -1
 ).1386بخاري اين حديث را روايت كرده ( -2
 ).5033بخاري اين حديث را روايت كرده است ( -3
 اند. ، اين حديث را نقل كرده)790) ومسلم (5029بخاري ( -4
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اينكه جايز است قرآن را به حالت ايستاده، حركت، دراز كشيدن و يا سوار بر مركب 
دامان من در  ص گويد: پيامبر روايت نموده كه مي ك ل اين حديث كه عايشه، بدليدخوان
13Fبردم ميليكه من در قاعدگي ماهانه بسر اخواند در ح را مي نمود و قرآن مي تكيه

1. 
14Fتوان قرآن را در جيب گذاشت و آنرا با خود حمل نمود مي

2. 
، بدليل روايتي مستحب است قبل از تالوت قرآن دهان و دندان را با مسواك بشوئيم

خواست  برميهنگاميكه در شب  ص گويد: پيامبر روايت كرده و مي  كه حذيفه
15Fزد دهانش را سواك مي

3. 
مستحب است به هنگام تالوت قرآن استعاذ و بسمله را بخواند بجز در سوره توبه كه 

16Fخواند تنها استعاذه را مي

4. 
ين كار را تكرار كردن مأثور قرآن و مدام ا بعد از تالوت »صدق اهللا العظيم«گفتن 

17Fنيست

5. 

                                           
 اند. )، اين حديث را روايت كرده301) ومسلم (297بخاري ( -1
 ).4/40، 2245فتواي لجنة دائمي شماره: ( -2
 ).255)، مسلم (1136بخاري ( -3

 -2أعوذ باهللا مـن الشـيطان الـرجيم     -1اند از جمله:  هاي مختلفي ذكر كرده براي استعاذه گفتن صيغه -4
أعـوذ بالسـميع العلـيم مـن      -3 السميع العليم من الشيطان الرجيم من همـزه ونفخـه ونفثـه.    أعوذ باهللا

روايـت   ولي در مورد بسمله، أنس  ).785الشيطان الرجيم، كه اين صيغه را ابوداود ذكر كرده است: (
سپس لبخنـد  در ميان ما بود كه ناگهان= = حالت بيهوشي مانندي را پيدا كرد،  صكرده كه، روزي پيامبر 

اكنـون   به لب، سرش را باال آورد، گفتيم اي رسول خدا چه چيـزي شـما را بـه خنـده آورد؟ فرمـود: هـم      
اي از قرآن بر من نازل شد، سپس شروع كرد به: بسم اهللا الـرحمن الـرحيم. إنـا أعطينـاك الكـوثر ...       سوره

 ).400(مسلم: 
فتن صدق اهللا العظيم در نفس خودش حق اسـت،  ) فتوا داده است گ4310اللجنه الدائمه در شماره: ( -5

ولي اينكه عادت بشود كه هميشه بعد از تمام شدن قرائت هميشه خوانده شود بدعت است، چون نـه  
دانيم چنين چيزي نقل نشده است، بـا وجـود اينكـه     تا آنجا كه ما مي ن و نه از خلفاء صاز پيامبر 
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گويد: قارئي قرآن هرگاه از وسط سوره شروع كرد، مستحب است كه از اول  نووي مي
18Fنمايدكالمي كه به هم مرتبط هستند شروع 

1. 
مستحب است قرآن را به ترتيل خواند و زياد سريع خواندن در تالوت مكروه است چون 

 ).4(المزمل:    ﴾N﴿فرمايد:  خداوند مي

چگونه قرآن  ص مستحب است كه قرائت را با مد خواند، از انس سؤال شد كه پيامبر
بسم اهللا الرحمن الرحيم را خواند خواند سپس  نمود، فرمود: قرآن را با مد مي را قرائت مي
19Fرحيم مد گذاشتاهللا و رحمن و  كه روي بسم

2. 
با لحن و صوت قشنگ و زيبا خواند و نبايد آنرا با لحن مستحب است كه قرآن را 
20Fفرموده: صداي خويش را با قرآن مزين نمائيد صترانه و امثال آن خواند پيامبر 

3. 
بهنگام تالوت قرآن و يا گوش دادن آن گريه كنيم، در سنت آمده آنطور كه عبداهللا بن 

خواند و از  داشت نماز مي آمدم كه او صروايت كرده است كه به نزد پيامبر   شخير
21Fكرد آمد يعني گريه مي درونش صدايي همچون جوشيدن و غليان چيزي مي

4. 
مستحب است كه قرآن را با صداي بلند خواند در صورتيكه بلندخواندن آن باعث 

در مسجد اعتكاف  صروايت كرده كه پيامبر  مفسده نباشد، بدليل آنچه كه أبوسعيد 
خوانند، سپس پرده را برداشت و گفت: آگاه  اي بلند قرآن ميكرده بود كه شنيد با صد

اذيت نكنيد  كنيد، پس برخي از شما بعضي ديگر را باشيد كه همه شما با خدا مناجات مي
و برخي از شما به هنگام قرائت و يا گفت بهنگام نماز بر ديگران صداي خويش را بلند 

                                                                                                             
من عمـل عمـالً لـيس «فرموده است:  صيست كه پيامبر خواندند؛ و اين در حال آنان زياد قرآن را مي

 ».من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«و در روايتي آمده: =».عليه أمرنا فهو رد

 .163األذكار امام نووي /  -1
 .5045بخاري: /  -2
 اين حديث را نقل كرده و آلباني آنرا صحيح دانسته. ، براء بن عازب 1468ابوداود /  -3
 ).729شرح السنه البغوي: ( -4



   

 اي از آداب شرعي برگزيده   22
  

22Fنكنيد

1. 
23Fقرآندعاي معيني براي ختم 

، و برگزاري مراسم براي حفظ قرآن سنت وجود ندارد 2
دهند بعنوان اظهار فرح و شادي بخاطر  نيست، ولي آنچه امروزه بسياري از مردم انجام مي
24Fنعمت حفظ قرآن چيز خوبي است و اشكالي ندارد

3. 
كه  صرسول اهللا به هنگام چرت زدن و غلبه خواب نبايد قرآن را خواند، بدليل قول 

خواندن قرآن بلند شد و خواندن آن  از شما در هنگام شب براي فرمايد: هرگاه يكي مي
 گويد، بايد بخوابد. مي هدانست كه چ برايش سنگين آمد و نمي

بايد مكان آرام و زمان مناسبي را براي خواندن قرآن انتخاب نمايد، چون اين براي 
 صفاي قلبش و حواس جمعي او بهتر است.

هد و كامالً ساكت باشد، چون خداوند بايد بهنگام گوش دادن، خوب گوش بد

﴿فرمايد:  مي                ﴾N )204: األعراف.( 

شايد مشمول رحمت  ؛هنگامى كه قرآن خوانده شود، گوش فرا دهيد و خاموش باشيد«
 .»خدا شويد

نشان دهد، مثال هنگام رسيدن به آيات رحمت، درخواست  بايد همراه آيات واكنش

﴿فرمايد:  و هنگام خواندن آيات عذاب به خدا پناه ببرد، خداوند مي ،بهشت كند   

                      ﴾N )اين كتابى است « ).29: ص
 .» ايم تا در آيات آن تدبر كنند و خردمندان متذكر شوند بركت كه بر تو نازل كردهپر

و يا  ،جايز است زنان حائض و نفساء كه قرآن را بخوانند بشرطيكه آنرا لمس نكنند
از علما صادر شده است، چون  آنرا بوسيله چيز ديگري ورق زنند، بنابر اصح دو قولي كه

                                           
 )، و آلباني آنرا صحيح دانسته.1332ابوداود ( -1
لجنه دائمي فتوا داده است كه دعاي منسوب به ابن تيميه درباره ختم قرآن، صحت آن معين نيسـت،   -2

 ).3/12فتاوي االسالميه (
 شيخ عبدالرحمن البراك اين را ذكر كرده است. -3
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25Fشده استننقل  ص ند از پيامبردليلي كه اين كار را منع ك

1. 
نگام ه اي كه در آن تسبيح وجود دارد، تسبيح گفت، و به سنت است به هنگام خواندن آيه

آيه عذاب، استعاذه گفت، و بهنگام آيه رحمت از خداوند درخواست رحمت كند، از حديثي 
شد، تسبيح گويد، اي رسيد كه در آن تسبيح با كه حذيفه روايت كرده آمده كه گفت: اگر به آيه

26Fو اگر در آن سؤال باشد، درخواست كند، و اگر در آن تعوذ بود استعاذه كند

2. 
بدنش و نيز مكان نشستن  قاري قرآن بايد وضو داشته باشد، پاك و تميز باشد، لباس و

او تميز باشد، ولي در مورد كودك اختالف وجود دارد كه آيا بايد به هنگام خواندن قرآن 
زم است وضو داشته باشد؟ جواب اين است كه احتياط آن است وضو داشته و لمس آن ال

27Fباشد

3. 
القدر نافع  مستحب است كه قرائت را متصل خواند و آنرا قطع ننمود، و تابعي جليل

شد،  خواند تا وقتيكه تمام مي وقتي كه قرآن مي م روايت كرده كه عبداهللا بن عمر
28Fكرد صحبت نمي

4. 
29Fن آيه سجده، سجده ببريمسنت است بهنگام خواند

5. 
كه اغلب مردم  ،مكروه است كه مصحف را بوسيد و يا آنرا ميان دو چشم قرار دهيم

بينند قرآن در جايي  و يا وقتيكه مي ،كنند بعد از تمام شدن از تالوت اين كارها را مي
30Fنامحترم گذاشته شده است

6. 

                                           
 .3713ماره: فتاواي اللجنه دائمه، ش -1
 .727مسلم، /  -2
 ) اين را گفته است (الفتاوي االسالميه).:ابن عثيمين( -3
 ).4526بخاري: ( -4
 ).1077بخاري: ( -5
االسالم ابن تيميه پرسيده شده كه آيا جايز است مصحف را برداشته و آنرا بوسيد؟ در جـواب   از شيخ -6

اين زمينه از امام احمد پرسيده شد، فرمود: چيزي  گفت: در اين زمينه روايت مأثوري وجود ندارد، در
كرد و صورت خود را بر روي  جهل روايت شده كه مصحف را باز مي ام ولي از عكرمه بن ابي نشنيده
گفت: كالم ربي كالم ربي، ولي عادت سلف اين نبوده كه چنين كارهايي را بكنند  گذاشت و مي آن مي



   

 اي از آداب شرعي برگزيده   24
  

31Fآويزان كردن آيه قرآن بر سر در و ديوارها مكروه است

و الزم نيست براي صحبت ، 1
كردن كلمات قرآن را جايگزين كنيم و كمترين حكمي كه دارد اين است كه مكروه 

32Fباشد مي

2. 

                                                                                                             
فته است: اگر انسان براي تعظيم قرآن وقتيكه از دستش بيافتد ) گ:(مجموع فتاوي). و شيخ ابن باز(

 و يا از مكان بلندي بيافتد و آنرا ببوسد اشكالي ندارد.
 ).2078فتاواي اللجنه الدائمه: ( -1
 ) گفته است. (الفتاوي اإلسالميه).:اين را شيخ عبدالعزيز بن باز( -2



 علم تحصيلآداب  )6(

در راه تحصيل علم بايد اخالص نيت داشت و كسب علم را تنها بخاطر خدا دنبال 
 كرد.

 بايد دانست كه علوم شرعي افضل و اهميتش بيشتر است.
 خدا براي كسب علم، توفيق را طلب نمود.بايد از 

33Fبراي كسب علم بايد سفر نمود و به هر جا كه الزم باشد مسافرت نمود

1. 
 باشد در حلقات و كالسهاي درس حضور يافت. تا آنجا كه در توان مي

م او باعث قطع هتر آن است كه سالم نكند، اگر ساااگر كسي دير به كالس رسيد، ب
34Fاگر تأثير نداشته باشد سالم كردن سنت استادامه بحث بشود، ولي 

2. 
) نقل شده كه مردي پيش او آمد و گفت: من مشغول تحصيل علم :از امام احمد(

كند و دوست دارد وارد كار تجارت شوم، امام احمد فرمود:  ميهستم ولي مادرم مرا منع 
35Fرها نكنبا او مدارا كن و او را راضي كن، ولي تحصيل علم را 

3. 
و خداوند اين چنين كساني را  ،شود دن به علم باعث نابودي بركت ميعمل نكر

﴿فرمايد:  كند و مي سرزنش و مذمت مي               

               ﴾N )3-2: الصف.( 

كنيد؟ نزد خدا بسيار  گوئيد كه عمل نمي سخني ميچرا ايد!  ايمان آورده اي كساني كه«
 .»كنيد موجب خشم است كه سخني بگوئيد كه عمل نمي

                                           
E≤|î=: از جمله چيزهايي كه بر زبان مردم افتاده، حديث -1 ÿ_f =ÈÿË=fiŸ≈ÿ^=^Èg Ÿù ^F باشـد، ايـن حـديث     مي

حبان گفته باطل است، و هيچ اصلي ندارد، اين حـديث را بـراي امـام احمـد ذكـر       صحيح نيست؛ ابن
هاي صحيح  توان به روايت اند ولي او آنرا به شدت انكار نمود. ولي به جاي اين حديث باطل مي كرده

) صاند مراجعه كرد. (احاديث منتشره ال تثبـت عـن النبـي(    زيادي كه درباره فضل تحصيل علم آمده
 نوشته شيخ عبدالعزيز السدحان).

 ).1/175) گفته است. (فتاوي إسالميه :اين را شيخ ابن عثيمين( -2
 ).2/35آالداب الشرعيه ( -3
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را ننوشتم مگر اينكه با  ص) آمده كه فرمود: هيچ حديثي از پيامبر :و از امام احمد(
و به  كرده حجامت صام، حتي اينكه به حديثي برخورد كردم كه پيامبر  آن عمل نموده

36Fدادهحجام كه ابوطيبه بوده يك دينار 

دينار ، من هم حجامت كردم و به حجام يك است 1
37Fدادم

2. 
38Fاند عصر او كه فوت كرده تأسف خوردن براي اساتيد هم

تاسي به اخالق و رفتار  و 3
 آنان.

ل درباره اخالق امام احمد، از ابراهيم نقل نموده كه گفت: وقتيكه به شخص امام خالّ
د، ابتدا به نماز او، و مقام و منزلت و نبراي اينكه از او روايتي را نقل كن ندكرد مراجعه مي

گرفتند. و از اعمش نقل شده كه  شدند و سپس از او روايت را مي هيأت او خيره مي
39Fپوشيدن راگرفتند حتي طريقه لباس و كفش  گفت: از فقيه همه چيز را ياد مي

4. 
 طلب علم. رعايت ادب و وقار در راه

 دوري نمود. ضور هميشگي داشت و از تنبلي و كسالتبايد ح
خود را دست كم نگرفتن و اين آيه قرآن را هميشه يادآور  هرگز مأيوس نشدن و

﴿فرمايد:  شويم كه مي               ﴾N )78: النحل.( 

 ».دانستيد ز شكم مادرانتان خارج نمود در حالى كه هيچ چيز نمىو خداوند شما را ا«
 خواستند ياد بگيرند برايشان خيلي سخت بود. خصوصاً وقتيكه آنچه مي

و شناخت منهج صحيح در  ،باشند مطالعه كردن كتابهايي كه مربوط به طلب علم مي

                                           
 متفق عليه. -1
ل كردند؟ فرمود: بايـد  )، از امام احمد درباره كسيكه احاديث زيادي نوشته سؤا2/14اآلداب الشرعيه ( -2

 به اندازه زيادي احاديث بر اعمالش بيافزايد.
ام اينكه تكيه زده بود، و  ابن عقيل در كتاب الفنون آورده كه: از جمله آدابي كه از امام احمد ياد گرفته -3

ده طمهان را نام بردند او از تكيه زدن مستقيم نشست و گفت: نبايد هنگامى كه از صالحين نامي بر ابن
 ).2/26شود ما تكيه زده باشيم. اآلداب الشرعيه (

 ).2/145اآلداب الشرعيه ( -4
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 هاي غلط و اشتباه. و شناخت شيوه ،اين زمينه
 ول وقت بر سر كالسها آماده باشد و وقت را غنيمت بشمارد.بايد متعلم سعي كند ا

 از دسته داده جبران كند.از درس آنچه 
 يادداشت كردن فوايد و توضيحات و نوشتن آن در حاشيه كتابها و يا دفتري جداگانه.

 بايد هميشه به اين فوايد مراجعه كرد.
 نرا خوب نگاه كرد.كتاب الزم است آنرا بطور عمومي ورق زد و آ به هنگام خريد

گويند مردي نزد امام احمد كتاب را بزمين انداخت  نبايد كتاب را به زمين انداخت، مي
40Fو او خيلي ناراحت شده و گفت: با گفتار بزرگان اين چنين خواهيد كرد؟!

1. 
بلكه بايد منتظر بود تا حديث را تمام نمود، امام  ،نبايد سخنان شيخ را قطع نمود

ئِل وهو مشتغل يف حديثه فأتم احلديث). بخاري گفته است: ن سُ ... سپس احاديث را  (باب مَ
خطبه  ص فرمايد: يك نفر اعرابي هنگاميكه پيامبر آورده و از جمله اين حديث كه مي

  سخنانش را ادامه داد و از وي روي ص آيد؟ و پيامبر خواند پرسيد: قيامت كي مي مي
 .41F2؟كننده درباره قيامت كجا است و پرسيد سؤال ،گرداند تا اينكه حديثش را تمام نمود

الجوزي گفته است: هرگاه براي متعلم چيزي نامفهوم بود بايد منتظر بماند تا  و ابن
سپس با احترام و مهرباني از شيخ توضيح و تفهيم آن را  ،شيخ كالمش را تمام كند

42Fو كالم او را قطع نكند ،بخواهد

3. 
 ،كند، نبايد سؤالي را بپرسد كه در آن تكلف باشد به هنگام طرح سؤال ادب را رعايت

و يا به قصد ناتوان كردن شيخ آنرا  ،داند كه جوابش را مي و يا نبايد چيزي را بپرسد
بپرسد، و يا به منظور اينكه اظهار علم نمايد، و يا نبايد سؤالي را بپرسد كه هنوز واقع 

43Fكردند را توبيخ ميمتعلم  و سلف در اين موارد ،و موضوع آن نيامده است ،نشده

4. 

                                           
 ).3/389اآلداب الشرعيه: ( -1
 ).1/171فتح الباري: ( -2
 ).2/163اآلداب الشرعيه: ( -3
 ).1/398)، السير (8/274تهذيب التهذيب: ( -4
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مثل اينكه در جمعه و جماعات و در اين  ،طالب علم حق علم را در مسجد ادا كند
 كارها مسابقه دهد.
A=i_f) گفته است: :حق علم را در منزل نيز ادا كند. امام بخاري( طالب علم بايد

Ÿ≈jÎÊŸ‰ `Ë= Ê�k‹ `=⁄ràÿ^=fi@  ر گفت: پيامب ابوموسي اشعري رساند وسپس سند حديث را به
هستند كه دو اجر دارند، يكي كسي است از اهل كتاب كه به  گفته است: سه گروه ص

اي  هبردو دوم  .ايمان آورده است نيز صداشته، و بعد به محمد پيامبر خويش ايمان 
اي دارد و  است كه حق خدا و حق صاحبش را ادا كرده است، سوم مردي است كه جاريه

44Fكند ازدواج مييم داده است، سپس او را آزاد كرده و با او آنرا بخوبي ادب و تعل

1. 
 خواندن و مطالعه كردن تراجم(شرح حال، سيرت، اخالق) علماء.

مطالعه كردن در مواقع و مناسبتهاي مختلف قبل از فرا رسيدن وقت آن مانند رمضان و 
 احكام مربوط به روزه، ايام ده روزه حج، قرباني و ... .

تابهاي خاص مسايل فقهي، مانند كتابهاي متعلق به سنتهاي رواتب، حرص بر خريد ك
 الليل و ... . قيام

 بايد در طلب علم اولويات را مقدم دانست.
هميشه بايد كارهايكه در درجه اهميت بيشتري قرار دارند جلو انداخت و اين منش 

ان بن مالك، بوده كه براي اين كار هم جنبيده و به همين دليل وقتيكه عتب ص پيامبر
خواهم كه به خانه ما تشريف بياري و در آن  را دعوت كرد و به او گفت: مي صپيامبر 

هم بهمراه تعدادي از  صاي ايجاد كنم، پيامبر  خانه نماز بخواني تا در جاي نماز شما نماز
اصحابش پيش او رفتند، و وقتيكه به خانه او رسيدند و اذن ورود را خواستند و داخل 

ابتدا غذا را نخورد بلكه  صگذاشته ولي پيامبر ديدند كه عتبان سفره غذا  دندخانه ش
خواهيد به نمازخانه تبديل كني كجاست؟ به ايشان نشان داد و  مي پرسيد آن جايي كه

                                           
 ).1/229فتح الباري ( -1
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45Fنشستنماز خواند و سپس براي غذا خوردن 

1. 
ه اينكه خودداري كردن از اينكه خود را عالم قلمداد نمائيد، يعني خودنمايي كردن ب

 نباشد. ندانيد در حاليكه چني مي
 ثناء و ستايش خداوند بهنگام ذكر نام او.

 بهنگام ذكر نام او. صدرود و صلوات فرستادن بر پيامبر 
 نگام ذكر نام آنها.ه به ن رضايت طلبيدن براي صحابه

46Fرحمت طلبيدن براي علماء به هنگام ذكر نام آنها

2. 
 م تا اينكه خود خبر را در آن مطالعه نكنيم.هيچ خبري را به منابع نسبت ندهي

به غير از مسلم و بخاري حديثي را نسبت ندهيم وقتيكه در آنها و يا يكي از آنها آمده 
 باشد.

 در نقل روايت يقين داشته باشيم.
 پاورقي و فوائد را به صاحبان آنها نسبت دهيم.

 كم نگيريد اگرچه كم باشند. فوائد را دست
 نكنيم. فوائد را كتمان

 حذر كردن از استشهاد به أخبار ضعيف و موضوع.
 هيچ حديثي را ضعيف نشماريم مگر بعد از جستجو و سؤال كردن.

چه بسا اين مسايل ابوابي را  ،شوند اهمال نكردن آن مسايلي كه مورد سؤال واقع مي
 روي شما باز و روشن خواهند نمود. يپش

 اشت كردن فوايد و مسايل.نامه براي يادد به همراه داشتن يادداشت
 حذر كردن از بسيار مشغول شدن به مباحات.

                                           
) در شرح :اند و شيخ ابن عثمين ( ) روايت كرده263مسلم () و667)، (425بخاري اين حديث را ( -1

 ) آنرا آورده است.2/98رياض الصالحين (
بعضي اوقات برخـي وقتيكـه   «آورده:  64و ابن جماعه الكناني در كتاب: تذكره السامع والمتكلم ص  -2

 ».فرستند كنند براي تمام افراد سند رحمت مي حديثي را با سندش ذكر مي
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درپي يك كتاب پرداخت مگر اينكه  ي و چاپ پيهاى خط كپى نسخهنبايد زياد به 
 د.وشواقع مفيد 

 سرزدنهاي زياد به كتابفروشيها براي آشنايي با كتابهاي تازه چاپ شده.
47Fلفظ را تعميم ندهيماصطالحات علمي متشابه در 

1. 
تالش و كوشش براي خواندن كتابهايي كه اصطالحات مؤلفين و يا راه و روش كتابها 

 كنند. و مباحث را بيان مي
) از :براي فهم كالم سرعت بخرج ندهيم، خواه خواندني باشد و يا شنيدني، ابن القيم(

سؤالت گفت.  كردند به سؤال كننده مي ) ياد كرده كه هرگاه از او سؤال مي:ايوب سختياني(
داد، وگرنه جواب  كرد جوابش را مي را تكرار كن، اگر به مانند اول سؤال را تكرار مي

48Fداد نمي

2. 
 كتابهاي فتاوا را بايد زياد مطالعه نمود.

 نبايد خيلي سريع نفي عام نمود.
49Fاگر حديثي را با معني روايت كردي بايد آنرا توضيح دهيد

3. 
 خود بايد اجتناب نمود.از بكار بردن الفاظ تعظيم براي ستايش 

 نقد و نصيحت صادقانه قابل قبول است بشرطيكه براي مجامله نباشد.
رياح  كنندگان اهميت داد. و امام ذهبي در ترجمه عطاء بن ابي نبايد به تعداد كم شركت

                                           
مجدالـدين   –االخبـار   بارت (متفق عليه) شايع است براي مسلم و بخاري، ولي در كتاب منتقيمثالً ع -1

 منظور امام احمد، بخاري و مسلم است. –ابن تيميه 
 ).2/187اعالم الموقعين ( -2
كـرد تـرس بـر او     حـديثى روايـت مـي    صاز ابن مسعود روايـت اسـت كـه هرگـاه از رسـول اهللا       -3

فرمودند. يعني اينكه حديث را با معنى روايت كـرده   صيا آنچه رسول اهللا  گفت: گرفت، و مي فرامي
  است. (جامع بيان العلم وفضله).

توان حديث را با معنى روايت كرد بشرطيكه عالم به آنچـه روايـت    نظر جمهور علما بر اين است كه مي
نشود. (الكتابـه فـي علـم     كند باشد، و اينكه باعث تغيير حكم شرعي، يا نقص، و يا زيادتي در آن مي

 ).295الروايه 
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50Fيابند لي نه نفر در مجلس درسش حضور ميإذكر كرده كه گفته است تنها هشت 

1. 
اي در برندارد، مانند مسايل شاذ  ايلي گذارند كه هيچ فايدهنبايد وقت خويش را به مس

الكهف چگونه بوده است؟! و يا درختي كه   و غريب همچون اينكه رنگ سگ اصحاب
 و يا طول كشتي نوح چه قدر بوده و ... . ،بوده هآدم از آن خورده چ

 نگام بحث و جستجو در مسأله نبايد به فوايد و مسايل جانبي پرداخت.ه به
اي كه ممكن است، جمله و كالم واضح و  نبايد وارد جنگ الفاظ گرديد، و به اندازه

 و نبايد عبارات و اصطالحات غريب و پيچيده را بكار برد. ،روشن باشد
نبايد بدون آگاهي و علم چيزي را گفت، و نبايد براي جواب ندادن سؤالي به حرج 

 افتاد.
و قول شاعر را به يادآور مورد دين نباشد، اگر در نبايد از اهانت شخصي متأثر گشت 

 گويد:  كه مي
 وإن بليت بشخصٍ الخالق له

 

 فكن كأنَّك مل تسمع ومل يقل 

يعني: اگر با انسان بداخالقي درافتادي، چنين باش كه انگار هيچ نشنيدي و چيزي 
 نگفته است. 

 از تنبلي حذر كن.
 سعي كن نماز شب را بپا داري.

 استراحت زياد، سخن گفتن و خواب دوري كن.بخاطر كسب علم از 
  بايد كوشش و تالش طالب علم مخصوصاً و مسلمان بطور اعم اين باشد كه:

مردم شفاعت كنيد  فرموده است: براي صنيازهاي مردم را برطرف نمايند، و پيامبر 
 .51F2دبري اجر مي
ه است كه آنها در اي كه داديد وفا كنيد، چون خداوند پيامبران را اين چنين ستود وعده

                                           
 ).8/107سير اعالم النبالء: ( -1
 بخاري اين حديث را تخريج كرده است. -2
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(مريم:     ﴾N﴿فرمايد:  اند مثال درباره اسماعيل مي هايشان صادق بوده وعده

 .»بود هايش صادق او در وعده« ).54

 ﴿فرمايد:  صبر و آرامش داشتن. خداوند مي            

    ﴾N )199: األعراف.( 

ها دعوت نما، و از  به هر حال) با آنها مدارا كن و عذرشان را بپذير، و به نيكى«(
 .»جاهالن روى بگردان (و با آنان ستيزه مكن)

و امام ذهبي در تجريد الصحابه در شرح حال عوف بن نعمان  ،سمعاني در انساب
دوست داشت از تشنگي بميرد  آورده كه گفته است: در دوران جاهلي چنين بود كه كسي

 ولي خالف وعده نكند.
 گويد:  شاعر مي

 إذا قلــــت يف يشءٍ نعــــم فأمتــــه
 

يـنٌ عـىل احلـر واجبـة   فإنَّ نَعم دَ
 

ــا ــرتح وارح هب ــل ال واس  وإالَّ فق
 

 لئال يقـول النـاس إنَّـك كـاذب 
 

ر گردن هرگاه براي چيزي بله گفتي كار را تمام كن، چون گفتن بله ديني است ب«يعني: 
انسان آزاده و بر او واجب خواهد شد، وگرنه در همان اول بگو نه، و خود را راحت بگذار 

 گو نخوانند. تا مردم تو را دروغ
وحي فرستاده كه  فرمايد: خداوند به من مي صبايد متواضع و فروتن بود ... پيامبر 

ه كسي ظلم و ستم بايد با همديگر متواضع باشيد تا هيچ كس بر ديگري فخر نفروشد و ب
52Fنكند

1. 
 باز به مشكالت آنها گوش دهيد.  و با سينه ،روي باشيد نسبت به مردم گشاده

) نقل كرده م( عباس  براي مردم حديث بخوانيد و آنان را موعظه كنيد، عكرمه از ابن
و اگر  ،و اگر خواستي دوبار بخوان ،كه گفت: هر جمعه براي مردم حديث بخوانيد

و بيش از اين نخوان كه مردم  ،خواني تا سه بار برايشان حديث بخوانخواستي بيشتر ب
                                           

 مسلم اين حديث را روايت كرده است. -1
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 ،كنند، حرف آنان را قطع نكن نگاميكه مردم صحبت ميه شوند، و به ملول و خسته مي
كني، بلكه ساكت باش و هرگاه درخواست كردند و دوست  چون آنان را ناراحت مي

گفتن سجع بكار نگام دعا ه بهداشتند گوش بدهند براي آنها حديث بخوان. و سعي كن 
53Fكردند و اصحابش را ديدم كه اين كار را نمي ص نبري زيرا من پيامبر

1. 

فهمند صحبت كنيد، اين دليل است براي  گفته است: با مردم آنگونه كه مي  علي
اي براي مردم صحبت كنيد كه  اينكه با مردم نبايد از كلمات متشابه استفاده كرد و بگونه

گويد: هرگاه براي مردم صحبتي كنيد كه برخي از آنان  ابن مسعود نيز چنين ميو  ،بفهمند
54Fگردد گوئيد، حتماً باعث فتنه مي مي هنفهمند چ

2. 

                                           
 ).6337بخاري اين حديث را روايت كرده ( -1
 مسلم اين حديث را روايت كرده است. -2



 آداب درس و كالس )7(

شود، خود را آماده سازد و از هر لحاظ  الزم است براي كسيكه در كالس درس حاضر مي
زد، خود را بيارايد، حمام كند و موها و ريشش را اند بايد خود را آماده سا مرتب باشد، و گفته

هايش را مرتب و خويش را خوشبو نمايد و مسواك را بزند و لباس سفيد  شانه بزند و لباس
 را پوشيده و قبل از حضور در كالس در آينه نگاه كند و برود. 

 و به هر كس رسيد قبل از او سالم كند. ،آرام راه برود
 بل از نشستن دو ركعت نماز بخواند.وقتيكه وارد مسجد شد ق

و با اشاره  ،بايد نزديك استاد بنشيند، و نزد او هيچوقت با دست به او اشاره نكند
 چشم او را تأييد نكنيد.

مگر اينكه استاد اجازه  ،نشيند بلكه در صف آخر مي ،نبايد بر روي مردم قدم برداشت
 ند.دهد كه در صف جلو بنشي

بلند كند، و در وسط حلقه و كالس نبايد بنشيند، و ميان دو نبايد كسي را از جايش 
نشيند و خود را جمع و  دوست ننشيند مگر با اجازه آنها، اگر برايش جا باز كردند مي

 كند. جور مي
برد و با دوستانش و همكالسيانش با اخالق حسنه  جمالت مهربانانه و لطيف بكار مي

 55FNK»الق الناس بخلق حسنٍ خ«فرمايد:  مي ص كند، پيامبر رفتار مي
 يعني: با مردم با رفتار نيك رفتار نمائيد.

ها  بهتر است كالسها را در مسجد برگزار نمايند، و اگر در مسجد ممكن نبود در خانه
براي زنان كالسي گذاشته بود و گفته بود: موعد ما خانه  صبرگزار نمايند، و پيامبر 

 فالني است.
اي تشكيل دهند، و بهمين  قبله بنشيند، و حلقه را دايرهتا آنجا كه ممكن است رو به 

جمعي دور همديگر  اند: مردمي كه دسته اي گفته خاطر اهل لغت در تعريف كالس حلقه

                                           
 ).3160صحيح الترغيب ( -1
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56Fجمع شوند

1. 
 وقتيكه مردم زياد شوند مشكلي نيست كه استاد در جاي بلندي بنشيند.

كند، و برخي از  مي شروع صاستاد درسش را با شهادتين و صاله و سالم بر پيامبر 
 كردند. اي از قرآن شروع مي محدثين درسش را با سوره

بايد نسبت به استادش با ترحم رفتار كند، و برايش دعا كند، و هرگاه استادش غيبت 
 تواند برايش عذر بياورد وگرنه مجلس را ترك كند. نمودند تا آنجا كه مي

داند سكوت  كند، و از آنچه نمياستاد بايد الفاظ غامض و غريب را تفسير و معني 
 كند. رسد بحث نمي كند، و از آنچه عقل مردم عادي به آن نمي مي

اند  استاد نبايد حاضرين را ملول و خسته كند، و هرگاه ديد حاضرين خسته شده
اند ذكر حكايت  دار تعريف كند، حتي برخي گفته اشكالي ندارد كه حكايات بامزه و خنده

57Fكنند ها را با آن صيد ميريسماني است كه قلب

2. 
 در آخر درس نبايد كفاره مجلس را فراموش كند.

 فايده خودداري كرد. در حلقه درس بايد از جدل و صحبتهاي بي
 اند نبايد تكبر داشت. در حلقه و مجلسي كه فقراء نشسته

 با آرامش و ادب و خشوع كامل. صنبوي احاديث گوش دادن به 
 باشد. كه بايد متواضع از جمله شرايط شيخ اين است

دانستند از اينكه طالبان علم به شيخ ملحق شوند و اينكه سرش  سلف صالح مكروه مي
 را ببوسند.

 تشويق و تشجيع طالب مخلص در حلقه.
 نما جلوه داد. بايد حذر كند از اينكه خود را عالم قلمداد كند، يعني نبايد خود را عالم

 ي ديگر مشغول كرد و بايد ساكت نشست.در اثناي درس نبايد خود را به چيز
 را قطع كرد. در ميان سخنراني شيخ نبايد حرف او

                                           
 .150، ص مختار الصحاح -1
 .44ص  -2
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شنبه  هر پنج بايد كالس درس و حلقه را منظم و مرتب كرد، مثالً ابن مسعود

 ابتدا تفسير سپس حديث و بعد فقه و شعر و ... . خواند، و ابن عباس حديث مي
ا به رياست حلقه گماشت، و از حضار بخواهد سال ر سن و نبايد كودكان و افراد كم

كه اخالص داشته باشند حتي در يكي از اين مجالس يكي از حاضرين تنفس عميقي 
كشيد و شيخ به او گفت: اگر اين كار تو براي خدا بوده باشد، نفس خويش را پاك 

 اي!!. اي و اگر براي غير خدا بوده باشد خود را هالك كرده كرده
 اي باشند كه حضار را براي كار خير برانگيزد، ابن مسعود ايد بگونهمضامين دروس ب

 كنند، چون  خواهم كه با ما كساني نباشند كه قطع صله رحم مي گفت: از خدا مي مي
 خواهيم دعا كنيم و دعايمان مستجاب شود. ما مي

 الزم است در حلقه درس موضوعات ايماني، تذكر و امثال اينها باشد.
 رار مربوط به حلقه را حفظ كرد.الزم است اس

 شد. اي بزرگ قلمداد مي نزد سلف صالح از دست دادن شيخ حادثه
 .هدد درسش را در حلقه ادامه  از شاگردانش كرد كه كدام يك شيخ خودش تعيين مي

نبايد به وجود شاگردان زياد فاسق و منحرف مغرور گشت، در كتاب عجائب اآلثار 
هي خيلي با سواد بود و در مسايل گوناگون آگاهي داشت ولي آمده كه شيخي در زمينه فق

 رسيد. حيا و پرور بود، با اين وجود حلقه درسش به بيش از سيصد نفر مي شاعري بي
فساد و شر  وبخاطر اينكه از فتنه  ،بايد گمراهان و فاسدان را از حلقه درس طرد نمود

58Fنمودند امان بود، همانطور كه واصل بن عطاء را طرد آنها در

1. 
 درسي كه محترم نباشد، مفيدهم نيست.

                                           
او مشهور است به واصل بن عطاء الغزّال، غزال ناميده شده بخـاطر تـردد زيـاد در بـازار حالجهـاي       -1

بصره. ابوحذيفه سر كرده معتزليها است كه معتقد به خلق قرآن بودند و از بزرگان متكلمين و بليغـان  
بهنگام صحبت كـردن از آن اجتنـاب    كرد بهمين علت آن دوره بود. او حرف راء را به غين تبديل مي

المثل گشته بود؛ و بخاطر آنكه از حلقه درس حسن بصري كنـار رفـت    كرد و در اين زمينه ضرب مي
 ).8/108معتزله نام گرفت و جماعتي با او همراه شدند. (األعالم: 
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 و از جمله آداب شيخ: 
 س خويش و حق ديگران را بشناسد.فْبايد حجم نَ

و اگر روزي را براي تدريس تعيين نمود و به شاگردان  ،ايام كالسها را بايد تعيين كند
جه مانند مگر اينكه عذري مو ،وعده درس را در آن وقت داد، نبايد تأخير و غيبت كند

 بيماري و امثال اينها را داشته باشد.
 بايد شيخ نسبت به شاگردانش متواضع باشد و بايد پاكدامن و عفيف باشد.

زيرا خداوند چنين  ،بايد از انتساب قولي به خداوند بدون علم و آگاهي پرهيز كرد
 كسي را مقارن شرك به او قرار داده است.
 تواي فهم آنها قرار داد.بايد حاضرين را براساس تجانس و مس

 تعليقات و نكته نظرات را بايد به آخر درس موكول كرد.
 وقت معيني را براي فقرات كالسهاي درس آينده قرار دهد.
 قبل از هر چيز موضوع اصلي را بطور خالصه بايد ارائه داد.

را بلكه اقوال  ،اگر شيخ به حدي نرسيده باشد كه ترجيح دهد نبايد اين كار را بكند
 گويد فالن عالم چنين فتوا داده است. دهد و يا مي ارائه مي

لت علماء اهتمام زيادي به قاري، همين ع نبايد چيزي بخواند كه خسته كننده باشد، به
 دهد. امالكننده و مبلغ مي

 در اثناي درس دقايقي را براي استراحت بگذارد.
 د.وقت معيني را براي ضيافت قرار دهد اگر وقت اجازه بده

 رفتار باشد. اخالق و خوش شيخ بايد با افراد حلقه درسش خوش



 هاي اذان سنت )8(

59Fگويد تكرار كرد بايد آنچه كه مؤذّن مي

بجز در (حيعلتين) كه در آنها خواهي گفت:  1
60Fال حول وال قوة إالَّ باهللا

٢. 
درخواست وسيله، فضيلت و مقام محمود را طلب كرد، و گفت:  ص بايد براي پيامبر

اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً حمموداً «

 .61F٣»الذی وعدته
 ».رضيت باهللا رباً وباإلسالم ديناً وبمحمد صىل اهللا عليه وسلم رسوالً «بايد بگويد: 

پيامبرم  ص محمدو  ،و دينم اسالم ،يعني: راضي شدم به اينكه اهللا پروردگارم باشد
62Fباشد، كه در اين صورت گناهانش بخشوده خواهند شد

4. 
 بعد از اتمام اذان. ص صلوات و درود فرستادن براي پيامبر

 بايد خداوند را فراخواند زيرا دعاء بين اذان و اقامه رد نخواهد شد، از انس بن مالك

 63»قامةالدعاء ال يرد بني األذان واإل«فرموده است:  ص روايت شده كه پيامبرFRK 
آنها را نگفته و تأئيد نكرده اشتباه و خطا است  ص اضافه كردن برخي الفاظ كه پيامبر

                                           
ه واجـب اسـت   استدالل نموده بـراي اينكـ   »فقولوا مثل ما يقول املؤذن«...  ص از اين حديث پيامبر -1

جواب مؤذن را داد، اين را امام طحاوي از قومي از سلف روايت كرده، و حنفيه و اهـل ظـاهر و ابـن    
ابن حجر:  –گويند ... ولي جمهور معتقد هستند كه مستحب است. (فتح الباري  وهب نيز همين را مي

2/93.( 
 ) اين حديث را روايت كرده است.4/85مسلم ( -2
 ن حديث را روايت كرده است.) اي8/399بخاري ( -3
 ) اين حديث را روايت كرده است.589ابن ماجه ( -4
اند، و آلباني در صحيح  ) اين حديث را روايت كرده3/155)، امام احمد (212)، ترمذي (521ابوداود ( -5

ا سـلوا اهللا العافيـة يف الـدني«گوئيم؟ گفتـه اسـت:    چه مي»: و زياده«) آنرا صحيح دانست. 3408جامع (

 ) گفته است.149اي ضعيف و منكر است، اين را آلباني در كتاب تمام المنه ( اين زياده »واآلخرة
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 64FNK»إنَّك ال ختلف امليعاد«و مانند » يا أرحم الرامحني«و» والدرجة الرفيعة«مانند: 
بشرطيكه در  ،شود درست است جواب اذاني را داد كه از راديو و تلويزيون پخش مي

إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل «فرمايد:  مي كه صپيامبر ليل اين حديث بد ،وقت نماز باشد

 65FOK»ما يقول ... 
 .تكرارشنيديد مثل آن را مؤذّن از آنچه كه 

                                           
المحكم المتين في اختصار القول المبين في أخطاء المصلين، نوشته: ابي عبيده مشهور بـن حسـن آل    -1

 .69سلمان ص 

 ).:فتاواي شيخ عبدالعزيز بن باز ( -2



 آداب مسجد )9(

اي  فضيلت ساخت مساجد، و اينكه خداوند در بهشت براي سازنده مسجد خانه
 سازد. مي

گيرد،  چهارچوب مسجد قرار مياند: آنچه در  علما در تعيين حدودات مسجد گفته
 .66F1دباش آيد، در آن اگر از داخل ساختمان باشد جزو مسجد مي مسجد بحساب مي

﴿فرمايد:  اند از معني اين آيه قرآن كه مي گفته           

  ﴾N )18: الجن.( 

Aوانيدمساجد از آنِ خداست، پس هيچ كس را با خدا نخK@ 
شود كه اضافه كردن مسجد به مخلوق بعنوان مالكيت جايز نيست؛  چنين برداشت مي

اما اينكه مسجد را به كسي نسبت دهيم براي اينكه شناخته شود مانند مسجدالنبي، مسجد 
گفت  و يا مي ،»مسجدي هذا«فرمود:  مي ص زيرا پيامبرقباء و امثال اينها اشكالي ندارد. 

داد، و اين اضافه كردنها براي  المقدس را به ايلياء نسبت مي د بيتمسجد قباء و مسج
67Fباشد داخل نهي نمي ،شناخت مساجد از هم

2. 
كسانيكه سير و يا پياز را خورده باشند بايد از رفتن به مسجد خودداري نمايند، دليل 

صالً من أكل ثوماً أو ب«: فرمود ص پيامبركرده كه  روايت  كه جابرآن نيز حديثي است 

 68FPK»فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد يف بيته
گيري كند، و يا گفت از آمدن  كسيكه سير و يا پياز را خورده است، از ما كناره«يعني: 

 اش بماند. به مسجد ما خودداري كند و در خانه
ه توان موارد مشابه پياز و سير را بر آنان قياس نمود، يعني هر بوي بدي ك همچنين مي

دهد، ولي اگر موادي را مصرف كند كه بوي بد را از ميان بردارد مانند  رنمازگزاران را آزا

                                           
 ).31/65ن عثيمين: (نوشته اب –الباب المفتوح  -1
كند بر اينكه درسـت اسـت مسـجد را بـه كسـي       ) و اين داللت مي2/361ابن رجب: ( –فتح الباري  -2

 نسبت داد كه آن را بنا نموده و يا تعمير كرده است.
 ) اين حديث را روايت كرده است.855بخاري ( -3
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 تواند در مسجد حاضر شود. خميردندان و امثال آن مي
مستحب است كه براي رفتن به مسجد مسابقه نمود و اول وقت در آنجا باشد، چون 

 69FNK»املقدم لكانت قرعة لو تعلمون أو يعلمون ما يف الصف«فرمايد:  مي ص پيامبر
دانستند كه صف نخست چه ثوابي دارد،  دانستيد و يا نمازگزاران مي يعني: اگر مي

 بايست قرعه انداخت!!. مي
 ص مستحب است كه به آرامي و طمائينه خاصي به سوي نماز رهسپار گشت، پيامبر

گرچه نماز امت خويش را نهي فرموده از اينكه با شتاب زياد بسوي نماز بروند حتي ا
خوانديم،  نماز مي ص گفته است: هنگاميكه ما با پيامبر قتاده اقامه شده باشد، چون ابي

نماز را تمام كرد گفت:  ص ناگهان صداي حركت سريع مرداني شنيده شد، وقتيكه پيامبر
فرمود: اين كار را نكنيد،  ص كرديم، پيامبر چه خبر شده؟ گفتند: براي نماز عجله مي

رامش و طمأنينه بيائيد، هرچه را رسيدي بخوانيد و هرچه را نرسيديد بعد از بلكه با آ
70Fجماعت تكميل نمائيد

2. 
اللهم اجعل يف قلبي نوراً، واجعل يف «بهنگام رفتن بسوي نماز بايد اين دعا را گفت: 

لساين نوراً، واجعل يف سمعي نوراً، واجعل يف برصي نوراً، واجعل خلفي نوراً وأمامي نوراً، 

 71FPK»واجعل من فوقي نوراً ومن حتتي نوراً، اللهم وأعظم يل نوراً!
و در زبان من نوري قرار ده، و در  ،يعني: پروردگارا در قلب من نوري قرار ده

و جلوي من نوري  و در چشمانم نوري قرار بده، و در پشت ،گوشهايم نوري قرر بده
وردگارا برايم نوري بزرگ قرار قرار بده، و در باالي من و زير من نوري قرار بده، پر

 بدهيد.
اللّهم صل «گويد:  اندازد و مي هنگام داخل شدن به مسجد، پاي راستش را جلو مي

                                           
 اند. ) اين حديث را روايت كرده437)، و مسلم (615بخاري ( -1
 اند. ) اين روايت را نقل كرده603) و مسلم (635بخاري ( -2
 ) اين حديث را روايت كرده است.763مسلم ( -3
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 ».وسلم عىل حممد وعىل آل حممد، اللهم افتح يل أبواب رمحتك
پروردگارا بر محمد وآل محمد درود فرست، پروردگارا درهاي رحمت خويش «يعني: 

 نما. را بر من باز
اللهم صل وسلم «گويد:  به هنگام خروج از مسجد پاي چپ را جلو انداخته و ميو 

 .72FN»عىل حممد وعىل آل حممد اللهم إين أسالك من فضلك
پروردگارا بر محمد وآل محمد صلوات و درود فرست، پروردگارا من فضيلت «يعني: 

 طلبم. و بزرگواري شما را مي
سلمي الواند، بدليل حديثي كه ابوقتاده هنگام دخول مسجد نماز تحيه المسجد را بخ

إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل أن «گفته است:  ص روايت كرده كه پيامبر

 73FOK»جيلس
هرگاه يكي از شما وارد مسجد شد بايد قبل از نشستن دو ركعت نماز را بخواند. و 

 نبايد در اوقات نهي شده تحيه المسجد را ترك كرد.
 ص و منتظر ماندن براي نماز فضيلت بزرگي را دارد، چون پيامبرماندن در مسجد 

فإذا دخل املسجد كان يف الصالة ما كانت الصالة حتبسه واملالئكة يصلون عىل «... فرمايد:  مي

أحدكم ما دام يف جملسه الذی صىل فيه، يقولون: اللهم ارمحه اللّهم اغفر له، اللهم تب عليه ما مل 

=74FPK»يؤذ فيه، مامل حيدث
يعني: و هرگاه به مسجد داخل شد در نماز است بشرطيكه بخاطر نماز در مسجد 
مانده باشد، و فرشتگان بر كسي كه در مسجد و جايي كه نماز خوانده مانده باشد، درود 

و او را مورد مغفرت خويش  ،گويند: پروردگارا به او رحم كن فرستند و مي و رحمت مي
را بپذير، بشرطيكه در آنجا كسي را اذيت نكرده باشد و قرار بده، پروردگارا توبه او 

                                           
 ) اين حديث را روايت كرده است.713مسلم ( -1
 اند. ) اين حديث را روايت كرده714) و مسلم (444بخاري ( -2
 ).649) و مسلم (176بخاري ( -3
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 يش باطل نشده باشد.ووض
نشينند وهم و غمشان تنها دنيا باشد زجر  ه در مساجد بامردم ميك در مورد كساني

يأت عىل الناس زمان حيلقون يف مساجدهم وليس مهوم «فرموده است:  ص آمده است، پيامبر

 75FNK»ة فال جتالسوهمإالَّ الدنيا وليس هللا فيهم حاج
شوند و بجز كارهاي دنيوي هيچ كار  آيد كه در مساجد جمع مي يعني: روزي بر مردم مي

 ديگري را ندارند، و از خداوند هيچ درخواستي هم ندارند، پس با آنها ننشينيد.
سنت است كه مسجد از الفاظ و كالم لغو مصون نگاه داشته شود، و نبايد در آن با 

76Fا را بلند كرداقوال مكروه صد

2. 
 ص گويد كه پيامبر مي جايز است در مسجد بر روي پشت خوابيد، عبداهللا بن زيد

 را در مسجد ديدم كه بر پشت خوابيده بود و پا را روي پا گذاشته بود.
77Fجايز است پا را رو به قبله دراز كرد

نبايد پاها را رو به قرآن دراز كرد، بخاطر  ولي 3
 كريم. دب و تعظيم قرآنأرعايت 

78Fخوابيدند ميدرست است در مسجد خوابيد، همانگونه كه اصحاب صفه در مسجد 

و  4
79Fاگر احتالم شد بايد سريعاً آنجا را ترك نموده و غسل نمايد

گويد:  ، عبداهللا بن عمر مي5
80Fخوابيد مي صهنگاميكه جوان بود در مسجد رسول اهللا 

6. 
إذا رأيتم من يبيع أو «فرمايد:  مي ص چون پيامبر ،نبايد در مسجد خريد و فروش نمود

                                           
و ذهبي در تلخيص گفته است صحيح است  4/359نموده:  حاكم در مستدرك اين حديث را تخريج -1

 و آلباني آنرا حسن دانسته.
 ).3/376اآلداب الشرعيه ( -2
 ).5795فتاوي اللجنه الدائمه للبحوث العلميه واالفتاء رقم ( -3
 ) اين حديث را روايت كرده است.442بخاري ( -4
 ).5795فتاوي اللجنه الدائمه ( -5
 كرده است. بخاري آن را روايت -6
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 81FNK»يبتاع يف املسجد فقولوا: ال أربح اهللا جتارتك
دهد، به او بگوئيد:  يعني: هرگاه ديدي كسي در مسجد خريد و فروش انجام مي

 خداوند در تجارتت نفعي و خيري قرار ندهد.
صب هاي تبليغاتي ن و از جمله كارهاي خالف و نابجا اين است كه در مساجد برگه

 شود.
فرمايد: هر كس  مي ص نبايد در مسجد براي اشياي گم شده، ندا كرد، چون پيامبر

خدا آنرا برايت كند بايد به او بگويد:  شنيد كه كسي در مسجد براي گم شده ندا مي
82Fاند برنگرداند، زيرا مساجد براي اين كارها ساخته نشده

2. 
ا بلند كرد، ولي براي حرفهاي توان در مسجد براي كار خير و تدريس علم صدا ر مي

 بيهوده جايز نيست.
 توان در مسجد درخواست چيزي را كرد. و به هنگام نياز مي

نهي شده انگشتها را بهم بزني زيرا كعب  ،بهنگام رفتن به مسجد و قبل از خواندن نماز
إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم «گفته است:  ص روايت كرده كه پيامبر  بن عجره

 83FPK»عامداً إىل املسجد، فال يشبكن بني أصابعه فإنَّه يف صالةخرج 
يعني: هر يك از شما، هرگاه وضو بگيرد و آنرا بطور احسن انجام دهد. سپس عمداً 
براي اداي فريضه نماز به مسجد رود، نبايد انگشتهايش را بهم بزند زيرا او در حال نماز 

 است.
 .ولي بعد از اداي نماز اين كار جايز است

خوردن و آشاميدن در مسجد جايز است بدليل حديثي كه عبداهللا بن حارث بن جزء 
در مسجد نان و گوشت  ص زبيدي روايت كرده كه گفته است: ما در عهد رسول اهللا

                                           
 ) اين حديث را روايت كرده و گفته است اين حديث حسن غريب است.1321ترمذي ( -1
 ) اين حديث را روايت كرده است.568مسلم ( -2
 ) اين حديث را روايت كرده و آلباني آنرا صحيح دانسته است.562ابوداود ( -3
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84Fخورديم مي

1. 
در مسجد نزد  جايز است در مسجد اشعار مباح را خواند، زيرا حسان بن ثابت

85Fخواند شعر مي ص رسول اهللا

2. 
) روايت شده كه ك( كرد، از عايشه وان با شمشير و امثال آن در مسجد بازيت مي

ئيها كه داشتند در مسجد با  روي در اتاقم ديدم كه به حبشه را روزي ص گفت: پيامبر
به  تاپوشاند  من را با لباس خويش مي ص كرد و پيامبر كردند نگاه مي شمشير بازي مي

86Fآنها نگاه كن

3. 
مگر عذري موجه داشت به دليل  ،نيست كه از مسجد خارج شدبعد از اذان جايز 

نشسته بوديم كه  شعثاء روايت كرده كه گفت: در مسجد با ابوهريرهالحديثي كه ابو
از دنبال كرد تا با چشم او را و ابوهريره  مؤذن، اذان گفت: مردي در مسجد بلند شد

87F) مخالفت ورزيدصابوهريره گفت: اين مرد با ابوالقاسم(، رفت بيرونمسجد 

4. 
از جمله مخالفات متعلق به مساجد اين است كه جايز نيست، مساجد را مزين كرد و 

إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم «فرمايد:  كه مي ص آن را آراست، بدليل قول پيامبر

F89FSË»ال تقوم الساعة حتى يتباهى الناس يف املساجد«گويد:  و باز مي .88FR»فالدمار عليكم
90F

TË
91F

UEK 

                                           
 ح دانسته است.) اين حديث را روايت كرده و آلباني آنرا صحي3300ابن ماجه ( -1
 ) اين حديث را روايت كرده است.3212بخاري ( -2
تـوان   ) و در شرح مسلم گفته: اين جواز بازي است با سالح و امثال آن در مسجد و مي455بخاري ( -3

 رود به آن ملحق نمود. اسباب و آالتي كه براي جهاد بكار مي
 ).655مسلم ( -4
 ) آن را حسن دانسته است.3/1351آلباني در كتاب سلسله الصحيحه ( -5
 ).475صحيح ابوداود: ( -6
شود، ولـي آنـرا    چه بسا در اين فقره و فقرات بعدي چيزي كه مربوط به أدب مسجد باشد ديده نمي -7

 بعنوان فوائدي متعلق به مساجد آوردم.
بود هنگاميكه اولين كسي كه در اسالم كعبه را زر اندود كرد و مساجد را آراست، وليد بن عبدالملك  -8

 ).3/374به نزد خالد بن عبداهللا القسري، والي مكه در آن وقت، فرستاده شد. (اآلداب الشرعيه /
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 باشد. ز جمله مخالفات شرع، خواندن نماز بر روي فرشهاي بسيار زينتي ميا
ال «: فرمايد مي صو از مخالفات شرع اين است كه مساجد را راه قرار بدهيد، پيامبر 

مساجد را به راه تبديل نكنيد و آنرا فقط براي  .92FN»تتخذوا املساجد طرقاً إالَّ لذكرٍ أو صالةٍ 
 و ذكر بكار ببريد. نماز

و از جمله مخالفات اينكه نبايد ساعاتهايي را در مسجد قرار داد كه داراي زنگهاي ناقوسي 
 زنند. هستند كه همچون ناقوس كليساها زنگ مي

اي كه  و از جمله مخالفات اينكه نبايد در مسجد قرآن را با صداي بلند خواند، بگونه
 خوانند. مزاحم نمازگزاران و كساني شد كه قرآن مي

نشستند چون اينكارشان  گروه مي مخالف كساني بود كه در مسجد گروه ص پيامبر
وارد مسجد شد در  صشود، از جابر بن سمره روايت شده كه پيامبر  باعث تفرقه مي

يعني چرا  »ما يل أراكم عزين؟«فرمود:  صپيامبر گروه نشسته بودند و  حاليكه مردم، گروه
93Fبينم؟ شده و متفرق مي تكه شماها را تكه

2. 
و از جمله مخالفات با أدب مسجد، انداختن آب دهان است بدليل فرمايش پيامبر 

 94FPK»البزاق يف املسجد خطيئةٌ وكفارهتا دفنها«فرمايد:  كه مي ص
 يعني: انداختن آب دهان در مسجد خطا است، و كفاره آن دفن و پاك كردن آن است.

ه كه از انس بن مالك سؤال نماز خواندن با دمپايي (نعل) در مسجد سنت است، آنگون
95Fبلهخواند؟ گفت:  نماز مي با دمپاييهايش در مسجد صكردند: آيا پيامبر 

اگر كسي  . و4
وارد مسجد شد و دمپائيهايش را بيرون آورد و با آنان نماز نخواند، بايد آنها را در طرف 

نماز  آورد و به تنهايي دمپائيهايش را درمي وقتيكه ص؛ چون پيامبر چپ خود بگذارد
خواند آنها  گذاشت، ولي اگر با جماعت نماز مي خواند آنها را در طرف چپ خود مي مي

                                           
 ).1001آلباني در سلسله الصحيحه اين حديث را حسن دانسته است ( -1
 ).407مسلم اين حديث را تخريج نموده: ( -2
 متفق عليه. -3
 اند. روايت كرده ) اين حديث را255) و مسلم (386بخاري ( -4
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إذا صىل أحدكم فال «فرمايد:  داد: و اين هم بدليل حديث كه مي را ميان پاهايش قرار مي

يضع نعليه عن يمينه، وال يضعها عن يساره فتكون عن يمني غريه، إالَّ أن ال يكون عن يساره 

96FNË»يضعهام بني رجليهأحد، ول
97F

OK=

و در  ،يعني: هرگاه يكي از شما نماز خواند، دمپائيهايش را در طرف راست قرار ندهد
مگر در صورتيكه در طرف  ،شود چون طرف راست ديگران مي ،سمت چپ قرار ندهيد

 چپ كسي نباشد، و در غير اينصورت آنها را ميان پاها بگذارد.
لو يعلم املار بني «فرمايد:  بدليل اين حديث كه مي جلوي نمازگزاران رفت و آمد نكند،

 98FPK»يدي املصيل ماذا عليه لكان أن يقف أربعني خرياً له من أن يمر بني يديه
دانست چه كار بدي  كند، مي يعني: اگر آن كسي كه از جلوي نمازگزار حركت مي

بود كه از كرد كه چهل سال بايستد، كه برايش بهتر از آن  مرتكب شده است، آرزو مي
 جلوي نمازگزار حركت كند.

إذا «فرمايد:  مستحب است كه نمازگزار براي خود ستره بگذارد، بدليل اين حديث كه مي

ن منها يَدُ  99FQK»صىل أحدكم فليصل إىل سرتة ولْ
چيزي را بعنوان ستره جلوي خويش قرار دهد  ،يعني: اگر يكي از شما نماز اقامه كرد

 و به آن نزديك شود.
انداختن بزاق دهان را اشتباه و خطا ناميده است و  ص ظافت مساجد، پيامبرفضيلت ن

100Fكفاره آن را دفن آن قرار داده است

 »إنّ مهر احلور العني تنظيف املساجد«ولي حديث: . 5
 ضعيف است.

                                           
 ) اين حديث را روايت كرده است.609ابوداود ( -1
ولي در اين دوره و زمانه خيلي سخت است كه آدم بـا كفـش و دمپـايي وارد مسـجد شـود و نمـاز        -2

 بخواند.
 ) اين حديث را روايت كرده است.649ابوداود ( -3
 ) اين روايت را آورده است.646ابوداود ( -4
 اند. ) اين حديث را روايت كرده552مسلم ( ) و415بخاري ( -5
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ست نيست براي كافر كه داخل يكي از مساجد حرمين شريفين گردند، اگرچه با در
توانند داخل آنها شوند اگر آنها را براي تعمير  ذمه ميولي اهل  ،اجازه مسلمان باشد

مسجد اجاره كرده باشند و در عين حال هيچ مسلماني براي انجام اين كار وجود نداشته 
 باشد.

اند: در اين دوره و زمانه اشكالي ندارد  ) گفته است و مشايح ما هم گفته:ابن مفلح(
101Fوجود دارد (دزدى)چون ترس سرقت كه درب مساجد را در غير اوقات نماز، ببنديم،

1. 
هاي خانگي نزد جمهور علما، احكام مساجد را ندارند، بنابراين افراد جنب،  نمازخانه

102Fتوانند در آن بمانند حائض و غيره مي

2. 

 آداب مخصوص زنان هنگام حضورشان در مسجد

 اي خود را خوشبو و آرايش كنند كه منجر به فتنه و فساد شود. نبايد بگونه -1
تواند وارد  ايد زنان حائض و نفساء در مسجد بمانند، ولي زن مستحاضه مينب -2

 ولي بايد مواظب باشد مسجد را كثيف نكند. ،مسجد شود و در آن اعتكاف نمايد
بايد صف نمازشان در مسجد پشت صفوف مردان قرار گيرد، ولي اگر محل  -3

 نمازشان جداگانه باشد، بهترين صف، صف اول خواهد بود.

                                           
 ).3/384اآلداب الشرعيه ( -1
 ).1/551فتح الباري، ابن رجب ( -2



 براي روز جمعه صهديه پيامبر ) 10(

فرمايد: روز جمعه، روز عيد  مي صاختصاص روز جمعه به روزه حرام است. پيامبر 
است، پس روز عيدتان را براي روزه قرار ندهيد مگر اينكه روزهاي قبل و بعد از آن را 

103Fروزه باشيد  هم

1. 
 صپيامبر  مكروه است كه شب جمعه را به نماز شب اختصاص دهيد. بدليل فرمايش

104F...»ال ختتصوا ليلة اجلمعة بقيام من بني الليايل، «فرمايد:  كه مي

OK 
105Fهاي سجده و انسان در نماز صبح جمعه خواندن سوره

3. 
106Fدر روز جمعه صزياد صلوات فرستادن بر پيامبر 

4. 
خواندن سوره كهف در شب و روز جمعه، زيرا هر كس آنرا بخواند ميان او و 

107Fروشن خواهد كردالعتيق را برايش  بيت

5. 
108Fدر غسل روز جمعه اختالف هست بر سر اينكه واجب

109Fاست يا مستحب 6

، پس براي گرفتن 7
 .فضيلت و خروج از اختالف الزم است آنرا انجام داد

اختصاص دادن لباس خاص براي روز جمعه، از عبداهللا بن سالم نقل شده كه از پيامبر 
شود اگر دو دست لباس داشته باشيد يكي  ميگفت: چه  شنيده در روز جمعه بر روي منبر مي

 براي جمعه غير از لباس كار؟
سنت است قبل از همه براي نماز جمعه به مسجد رفت، و خود را خوشبو كرده و 

رفت، از اوس بن اوس روايت شده مسواك زده و غسل جمعه را انجام داد بعد به مسجد 
جمعه غسل نمايد و اول وقت به گفت: هركس روز  مي شنيدم كه صكه گفت: از پيامبر 

                                           
 ).15/175امام احمد آن را روايت كرده و شاكر گفته است سندش صحيح است. المسند ( -1
 ).1144مسلم ( -2
 ).1/375زادالمعاد ( -3
 ) و سندش صحيح است.4/8مسند احمد ( -4
 ). آلباني آنرا در صحيح الجامع صحيح دانسته است.3283رمي (دا -5
 ) اين حديث را روايت كرده است.877بخاري ( -6
 ).1307آلباني آنرا در صحيح نسائي ذكر كرده ( -7
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جمعه رود، و پياده رود نه سواره، و نزديك امام باشد، و به خطبه گوش دهد و لغو نگويد، 
براي هر قدمي كه برداشته است اجر و ثواب يك سال را خواهد داشت كه روزهايش را روزه 

110Fالليل خوانده باشد و شبهايش را قيام

1. 
به ساعت اجابه مشهور است، و اين ساعت بنابر در روز جمعه وقتي وجود دارد كه 

باشد و اكثر احاديث نيز اين وقت را تأئيد  قول اكثر سلف، آخرين وقت بعد از عصر مي
111Fكند مي

 آنوقت مابين نشستن امام بر منبر تا اتمام نماز است. گفته شده:. و 2
د: اگر به فرماي مي صبايد با شروع امام به خطبه ساكت شد و گوش فراداد، پيامبر 

112Fايد خواند، لغو گفته دوستت گفتي ساكت باش در حاليكه امام خطبه مي

. پس بهتر آن 3
است بعد از پائين آمدن امام از منبر و قبل اداي نماز چيزي نگفت، مگر اينكه نياز باشد، 

 113FQK»وينصت حتى يقيض صالته«گويد:  بدليل حديثي كه سلمان روايت كرده كه مي
 كه نمازش به اتمام برسد.شود تا اين ساكت مي

سنت است نمازگزار اگر در مسجد خوابش گرفت، محل نشستن خويش را تغيير 
114Fدهد

5. 
 از روي ديگران حركت نكند.

قبل از نماز جمعه سنت مشخص و معين به وقت وجود ندارد، چون چنين چيزي با 
د از نماز شود و او چيزي را ثابت نكرده است؛ اما بع اثبات مي صقول و فعل پيامبر 

وقتيكه نماز جمعه را  ص) گفته است: پيامبر 1/440القيم در زاد المعاد ( جمعه، ابن

                                           
اي كه ابوشامه گفته است: در قـرن   اول وقت رفتن براي نماز جمعه از عادات سلف صالح بود، بگونه -1

اي كـه   رفتنـد، بگونـه   شدند كه بسوي مسجد جامع مـي  راهها از مردم مملو مي اول، بعد از طلوع فجر
شود اولين بـدعتي كـه    شد، تا اينكه اين كار از بين رفت؛ و گفته مي همچون ايام عيد راه پرازدحام مي

 در اسالم داير گشت، ترك همين زود رفتن به مسجد براي جمعه بود.
 ).1316لباني آنرا صحيح دانسته (نسائي اين حديث را روايت كرده و آ -2
 ) اين روايت را نقل كرده است.851مسلم ( -3
 ) اين حديث را روايت كرده و آلباني آنرا صحيح دانسته است.1330نسائي ( -4
 ) اين حديث را روايت نموده است.532ترمذي ( -5
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خواند، و به كسانيكه نماز خوانده  شد و دو ركعت سنت را مي اش مي خواند وارد خانه مي
گويد: اگر در مسجد نماز  ) مي:گفت چهار ركعت بخوانند؛ ابن تيميه( بودند مي

 خواند. خواند، دو ركعت سنت را مي خواند و اگر در خانه مي ت ميخواند، چهار ركع مي
و اصحابش در رابطه با جمعه آورده است:  ص) در مبحث هدي پيامبر :ابن القيم(

خواند، اصحاب و يارانش با صورتهايشان او را  ايستاده خطبه مي صهنگاميكه پيامبر 
 حاب بود.بهنگام خطبه رو به اص صزدند و صورت پيامبر  حلقه مي

هاي جمعه و منافقون در نماز جمعه، يا سوره اعلي و غاشيه و يا جمعه  خواندن سوره
115Fو غاشيه

1. 
) گفته است: اينكه از هر سوره بعضي آيات را بخواند و يا اينكه يك :القيم( ابن

116Fسوره را در هر دو ركعت بخواند، اين سنت نيست، بلكه خالف سنت است

2. 
بر قيلوله  صاست خواب (قيلوله) را انجام داد و پيامبر بعد از نماز جمعه مستحب 

 117FP»قيلوا فإنَّ الشياطني ال تقيل«بعد از نماز جمعه، مردم را تشويق كرده است، و گفته است: 
بعد از نماز اعالم كرده است بدليل حديثي كه انس روايت  و در روز جمعه وقت آنرا

م و بعد از نماز جمعه قيلوله نديخوا ميزود را جمعه نماز گويد:  كرده است و مي
118Fكرديم مي

4. 
در روزهاي جمعه به هنگام استواء خورشيد، نماز خواندن جايز است، برخالف 
روزهاي ديگر، همانگونه كه در احاديث متعددي آمده است. سپس نمازي كه واجب 

119Fخواند است مي

5. 
م عن ودعهم اجلمعات لينتهني أقوا«خوانند:  كنند و نمي تهديد كسانيكه جمعه را ترك مي

                                           
 ).878)، (877صحيح مسلم ( -1
 ).1/381زادالمعاد ( -2
 .)4431صحيح الجامع ( -3
 ) اين روايت را نقل كرده است.905بخاري ( -4
 ).883بخاري ( -5
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 120FNK»أو ليختمن اهللا عىل قلوهبم، ثم ليكونن من الغافلني
خوانند، يا اينكه اين رفتار زشت را ترك خواهند كرد (و  كسانيكه جمعه را نمي«يعني: 

د و سپس از زن ا مهر ميكنند) و يا اينكه خداوند بر دلهاي آنه نماز را اقامه مي
 فراموشكاران محسوب خواهند شد.

                                           
 ) اين روايت را آورده است.865مسلم ( -1



 آداب خطيب )11(

121Fبخواندبايد خطيب بر روي منبر خطبه 

1. 
و رو به آنان   مأمومين سالم كند و با روي گشادههنگام رفتن به روى منبر بر بايد به 

 .122F2دبايست
 بايد قبل از خواندن خطبه روي منبر بنشيند.

بايد ايستاده خطبه بخواند، ابن ماجه با سند خويش تخريج نموده كه: از عبداهللا 
خواند يا ايستاده؟ گفت: مگر اين آيه را  نشسته خطبه مي ص سيدند كه آيا پيامبرپر

﴿فرمايد:  اي كه مي نخوانده      ﴾N )و تو را ايستاده (در حالي كه « ).11: الجمعه
 .»كنند خواني) به حال خود رها مي نماز جمعه مي ءخطبه

123Fتكيه زند )چوبي خميدهقوس(بايد خطيب بر عصا و يا 

3. 
 بايد با صوت بلند خطبه را ارائه دهد و آنرا بزرگ و با عظمت جلوه دهد.

باشد، از دختر الحارث بن  در خطبه مي» ق«خواندن سوره  صاز جمله رهنمود پيامبر 
حفظ كردم، زيرا هر  صرا از دهان پيامبر » ق«) نقل شده كه گفت: من سوره النعمان (

124Fندخوا جمعه در خطبه آنرا مي

4. 

                                           
كوتاه بوده و تنها سه پلـه داشـت    ص) اين حديث را روايت كرده است، و منبر پيامبر 918بخاري ( -1

ـ 1/280) و حاكم (353) نقل كرده و ابوداود (1/268اين را امام احمد ( ) نيـز  3/127ن خزيمـه ( ) و اب
 اند. آورده

 اند. ) نقل كرده1/192اين را عبدالرزاق در مصنف خود از ابن جريج و او از عطاء ( -2
 ) حسن دانسته است.971آلباني آن را در صحيح ابوداود ( -3
 ) تخريج نموده است.1803) وابن منذر در أوسط (873مسلم ( -4



 نماز استخاره )12(

 باشد. شرايط نماز استخاره همان شرايط نمازهاي نافله مي
كند نيز جاري  بر دعاء استخاره همان چيزهايي كه بر نمازهاي ديگر انطباق پيدا مي

 مانند كسب حالل، تجاوز نكردن به حريم ديگران بوسيله دعا و ... . ،است
دگار: بدينگونه كه هر چه در آن خير و استخاره عبارت است از طلب خير از پرور

 صالح هست برايت اختيار كند.
در امور زير استخاره جايز نيست: مندوب، واجب، مكروه و حرام، بلكه استخاره مربوط 

اند وقتيكه چند واجب و يا چند سنت با هم براي  شود به امور مباح، ولي برخي از علما گفته مي
 كند. تواند استخاره كسي پيش آيد، مي

براي نتيجه استخاره نبايد منتظر خواب و رؤيا و يا احساس مخصوصي شد، بلكه آنچه 
 دهيد. اي انجام مي خواستي انجام دهيد و برايش عزم بسته مي

 توان نماز استخاره را چندين بار تكرار نمود. مي
استخاره وقت مخصوصي ندارد، ولي بايد اوقاتي را انتخاب كند كه محل استجابه 

 ت.اس
عنه انجام داد، ولي  توان آن را در اوقات منهي نماز استخاره، يكي از اسباب است، و مي

 عنه عقب بياندازد، بهتر است. اگر آن را براي بعد از وقت منهي
 در نماز استخاره خواندن سوره معيني، تعيين نشده است.

ت قبل از سالم ولي اگر خواس ،بايد دعا را بعد از سالم دادن از نماز درخواست كرد
 دعا را بخواند، بايد در تشهد اخير و قبل از سالم و صلوات ابراهيمي خواند.

 يا نماز بعد از وضو خواند. تحيه المسجد و زتوان دو ركعت استخاره را بجاي نما مي
 توانست نماز استخاره بخواند، فقط دعا را بخواند. اگر در جايي قرار گرفته بود كه نمي

 روي كتاب بخواند و يا كسي به او تلقين نمايد، اشكالي ندارد. اگر دعا را از
خواند و اين كار سنت و مستحب  بعد از نماز بايد دستهايش را بلند كرده و دعا را مي

 است.



   

 55 اي از آداب شرعي برگزيده
 

﴿فرمايد:  قبل از استخاره بايد مشورت كرد چون خداوند مي         

        ﴾N  :159(آل عمران.( 

 .»با آنان مشورت كن! اما هنگامى كه تصميم گرفتى، (قاطع باش! و) بر خدا توكل كن«
انجام دهد با وقتي خواست در دارايي خويش تصرفاتي  سعد بن ابي وقاص

ثروتمند هستم و تنها يك دختر دارم  مشورت كرد و گفت: اي رسول خدا من صپيامبر
3آيا يك سوم 

فرمود خير اين كار را  صرا صدقه دهم يا خير؟ پيامبر دارايي خويش  1
125Fنكن... 

1. 

                                           
 اند. يث را تخريج نموده) اين حد1628) و مسلم (2742بخاري ( -1



 آداب روزه )13(

من صام رمضان « فرمايد: مي صبايد هدف از روزه فقط بخاطر خداوند باشد، پيامبر 

 126FNK»إيامناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه
من «فرمايد:  بدليل اين حديث كه مي ،يد داشته باشدقبل از سپيده صبح نيت روزه را با

=127FOK»مل يبيّت الصيام من الليل فال صيام له
 اش محسوب نخواهد شد. يعني: كسيكه به نيت روزه شب را به صبح نرساند، روزه

السحور كله بركة، فال «فرمايد:  مي ص نبايد در خوردن سحري تفريط نمود، پيامبر

 ».جرعة من ماء فإنَّ اهللا ومالئكته يصلون عىل املستحرين تدعوه، ولو أن جيرع أحدكم
اي  اش بركت است، آنرا ترك نكنيد اگرچه باخوردن جرعه يعني: سحري خوردن همه

خوردند، درود و رحمت  آب باشد، زيرا خداوند و فرشتگانش بر كسانيكه سحري مي
فصل ما بني «يد: فرما هاي سحري اين حديث است كه مي فرستند. و از جمله فضيلت مي

 ».صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور
 يعني: تفاوت روزه ما و روزه اهل كتاب، خوردن سحري است.

 و بهترين وقت سحري خوردن آخر وقت آن است.
نعم سحور املؤمن «فرمايد:  كه مي صبهتر است سحري را با خرما بخوريم، بدليل قول پيامبر 

 ؤمن خوردن خرما است.يعني: بهترين سحري م »التمر

                                           
 اند. بخاري و مسلم آن را روايت كرده -1
 نسائي اين حديث را روايت كرده است. -2



128F)آداب افطار در رمضان14(

1 

 تعجيل در افطار
 افطار كردن بوسيله رطب، اگر نبود با تمر(خرما).

 اگر هيچكدام از اقسام خرما پيدا نشد با آب افطار كند.
 قبل از خواندن نماز بايد افطار نمود.

 صور از پيامبر بايد هنگام افطار دعا كرد، و سنت است كه هنگام افطار دعاهاي مأث
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت «گفت:  هنگام افطار هميشه مي صرا خواند، پيامبر 

و رگها سيراب شدند، و اجر و پاداش هم  ،يعني: تشنگي برطرف گشت .»األجر إن شاء اهللا
 إن شاء اهللا تثبيت شده است.

 صزيرا پيامبر  بايد انسان مسلمان تالش و سعي نمايد كه ديگران را افطار نمايد،
 ».من فطر صائامً كان له مثل أجره، غري أنَّه ال ينقص من أجر الصائم شيئاً «فرمايد:  مي

برد، بدون  داري را افطار نمايد، اجر و پاداشي همچون او مي يعني: هركس شخص روزه
 دار كم شود. اينكه از اجر و پاداش شخص روزه

                                           
آنقـدر   ص) گفته است: (پيامبر :، وابن القيم(224)، الوابل الصيب ص 166-3/165، 1/163زادالمعاد ( -1

گفتنـد روزه   گرفت كه همگي مي گفتند هميشه روزه است، ويا آنقدر روزه نمي گرفت تا اينكه مي روزه مي
گرفت، و در هيچ ماه به اندازه شـعبان   گيرد، و هيچ وقت غير از ماه رمضان، يك ماه كامل را روزه نمي نمي

 ).1/162بود) زادالمعاد ( روزه نمي



 ) آداب عيد15(

 بايد غسل كرد. قبل از خروج براي نماز عيد
در عيد فطر، قبل از خروج براي نماز عيد بايد چند عدد خرما را بخورد، بدليل آنچه كه 

قبل از طلوع خورشيد روز عيد فطر چند عدد  صبخاري از انس روايت كرده كه پيامبر 
129Fخورد خورد، و آنها را تك تك مي خرما را مي

و اگر خرما را نيافت هر غذاي مباحي كه  ،1
 خورد. يافت ب

مستحب است در عيد قربان تا بعد از نماز عيد چيزي نخورد، آنوقت از قرباني 
 خويش بخورد.

 كبير گفتن در روزهاي عيد.ت
شود تا وقتيكه امام براي نماز عيد  وقت تكبير گفتن در عيدفطر؛ از شب عيد شروع مي

 شود. وارد مي
شود تا غروب  جه شروع ميحلا وقت تكبير گفتن در عيد قربان: از نخستين روز ماه ذي

 .)13(روز روز آخر ايام التشريق
 اهللا أكرب، اهللا أكرب، ال إله إالَّ اهللا، واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد.تكبير گفتن:  هشيو

130Fاهللا أكرب كبرياً، اهللا أكرب كبرياً، اهللا أكرب وأجل، اهللا أكرب وهللا احلمد

OK=
باد بگويند، مانند  ه همديگر تبريك و مباركاز جمله آداب عيد اين است كه بخوبي ب

 اينكه بگويند: 
نفير گفته است: )؛ جبير بن منا ومنكم خداوند از ما و از شما قبول فرمايد (تقبل اهللا

گفتند: خداوند  رسيدند به همديگر مي وقتيكه در روز عيد به هم مي صاصحاب پيامبر 
131Fاز ما و شما قبول فرمايد

3. 
شود: آن است كه بدان مناسبت تبريك عيد را  ر آن روز گفته ميو كمترين چيزي كه د

                                           
 ) اين را نقل كرده است.953بخاري ( -1
 ).3/126اإلرواء: ( -2
 ).2/446ح: ابن حجر گفته است اسنادش حسن است. (الفت -3
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) فرموده :بگويد، و اگر طرف چيزي نگويد، او هم ساكت باشد، همانطور كه امام احمد(
دهم، وگرنه من در ابتدا تبريك نخواهم  است: اگر كسي به من تبريك گفت، جوابش را مي

 گفت.
ت كه فقط براي عيد و روزهاي جمعه اي داش جبه صخودآراستن براي عيد، پيامبر 

132Fپوشيد مي

1. 
گويد:  ) ميراه رفت و برگشت براي نماز را بايد عوض كرد، جابر بن عبداهللا(

رفت و از راهي ديگر  كرد، يعني از يك راه مي راه را عوض ميروز عيد  در صپيامبر 
133Fگشت برمي

2. 

                                           
 هاى ديگر بر تن كنند. ). جبه: جامة گشاد وبلند كه روى جامه1765صحيح ابن خزيمه ( -1
 ).986بخاري ( -2



134Fآداب دعاء )16(

1 

 ص و درود و صلوات را بر پيامبر حمد و ستايش خداوند ،قبل از شروع به دعا
=A‘kvفرمايد:  مي ص بفرستيم، همانطور كه پيامبر IiÈs® = Ú_ƒÉ= ⁄=�ÍŸî=Ÿƒ=

�:·ÿ^135@صFOK 
 شود تا اينكه بر رسول اهللا صلوات فرستاده شود. هر دعايى محجوب مي

  ﴿فرمايد:  مي ؛ اقرار به گناه و اعتراف به خطا و اشتباه، خداوند درباره يونس

       ﴾N  :(خداوندا!) جز تو « ).87(األنبياء

 ».معبودى نيست! منزهى تو! من از ستمكاران بودم

 ﴿فرمايد:  ميه چنانچتضرع و زاري كردن، و رغبت و رهبت از خداوند،   

                       ﴾N )90: األنبياء.( 

و در حال  ؛كردند چرا كه آنان (خاندانى بودند كه) همواره در كارهاى خير بسرعت اقدام مى«
 ».و پيوسته براى ما (خاضع و) خاشع بودند ؛خواندند بيم و اميد ما را مى

گرفتند، و در حالي كه چيزي  اي نيك بر يكديگر سرعت مييعني: آنان در انجام كاره
خواندند، و همراه خاشع و خاضع  ترسيدند ما را به فرياد مي خواستند يا از چيزي مي مي

 بودند. ما مي
ادعوا اهللا وأنتم موقنون «: فرمايد مي ص پيامبرحضور قلب داشت،  هنگام دعا بايد

يعني: طوري دعا كنيد كه  136FPK»دعاء من قلب غافل الهٍ  باإلجابة، واعلموا أنَّ اهللا ال يستجيب
كند، و بدانيد كه خداوند دعاي كسيكه  ب ميدعا را مستجا يقين داشته باشيد، خداوند

 پذيرد. قلبش غافل و ناآگاه است، نمي

                                           
 برگرفته از كتاب: الدعاء (مفهومه، احكامه، أخطاء تقع فيه) نوشته: محمد بن ابراهيم الحمد. -1
جـامع آنـرا حسـن دانسـته اسـت      طبراني در اواسط اين حديث را تخريج نموده و آلباني در صحيح  -2

)4523.( 
 ).1653صحيح الترغيب ( -3
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ال «فرمايد:  مي ص و هنگام درخواست عزم، پيامبر ،بهنگام دعا جزم داشته باشيد

، اللهم ارمحني إن شئت، ليعزم املسألة فإنَّه ال مكره لهيقولنّ أحدكم اللهم اغف  137FNK»ر يل إن شئتَ
و يا اگر  ،هيچيك از شما هنگام دعا نبايد بگويد: خدوندا اگر خواستي از من در گذر

خواستي به من رحم كن، بلكه بايد هنگام درخواست عزم راسخ داشت، چون در اين كار 
 نيست. براى خداوند اكراهي

 يد اصرار كرد.در دعا با
ه أن يستجيب اهللا له عند «فرمايد:  مي صهميشه و در هر حال بايد دعا كرد، پيامبر  من رسّ

 138FOK»الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء يف الرخاء
يعني: هر كس دوست دارد خداوند دعاهايش را هنگام سختي و ناراحتي مستجاب 

 د.گرداند. بايد به هنگام خوشي و راحتي زياد دعا كن

 ﴿فرمايد:  مستحب است دعا را بطور مخفي درخواست كند. خداوند مي  

    ﴾N )55: األعراف.( 

 ».پروردگار خود را (آشكارا) از روى تضرع، و در پنهانى، بخوانيد«
 ال«فرمايد:  مي ص بايد از دعاي شر بر نفس ومال و اهل خويش اجتناب نمود، پيامبر

تدعوا عىل أنفسكم، وال تدعوا عىل أوالدكم، وال تدعوا عىل أموالكم، ال توافقوا من اهللا ساعةٌ 

 139FPK»يسال فيها عطاء فيستجيب لكم
يعني: در دعا شري را براي خود، اوالد و اموال خويش درخواست نكنيد، زيرا ممكن 

يد، مگر اينكه است برابر با وقت و ساعتي باشد كه در آن چيزي را از خدا طلب نكن
 د.فته شوپذير درخواست شما را 

                                           
 ).1316صحيح ابوداود ( -1
 ).593السلسله الصحيحه ( -2
 ) اين حديث را روايت نموده است.3009مسلم ( -3
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140Fكرد كرد، سه بار آنرا تكرار مي وقتي دعا مي صدعا را سه بار بگوئيد، زيرا پيامبر 

1. 
رو به قبله  صبهنگام دعا بايد رو به قبله نمود، چون بخاري نقل كرده كه پيامبر 

141Fكرد نمود و عليه قريش دعا مي مي

2. 
گردد، از جمله: دعا و سجده بين أذان و اقامه، و  ب ميانتخاب اوقاتيكه دعا مستجا

 آخرين ساعت روز جمعه ... .
تبارك وتعاىل حيي  -إنَّ ربكم «فرمايد:  بلند كردن دستها در دعا، بدليل اين حديث كه مي

 142FPK»يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردها صفراً خائبتني -كريم 
كه بنده خويش را ببيند كه دستهايش را بسوي او تعالي، وقتيخداوند تبارك ويعني: 

 خالي برگرداند. كند كه دستهاي او را بلند كرده است، شرم و حيا مي
ولي مسح صورت با دستها در قنوت نماز وتر و غيره، احاديث ضعيفي درباره آنها 

 توان آنها را حجت دانست. وجود دارد كه شيخ االسالم ابن تيميه گفته است: نمي
اب شدن دعا است، همانطور كه در قصه أويس جرفتاري با والدين از اسباب مست نيك

143Fقرنيالبن عامر 

نسبت به مادرش نيك رفتار بوده، و يا همانطور كه در قصه  آمده كه او 4
144Fآن سه نفر كه در غار گرفتار شده بودند، آمده است بر اين مسأله اذعان دارند

5. 
145Fواجب از اسباب مستجاب شدن دعا است خواندن نمازهاي سنت بعد از نمازهاي

6. 
 .ى انجام دهداعمال صالحيا در اثناى آن و قبل  ،هنگام دعااينكه در 

اشعري روايت نموده بايد قبل از دعا وضو بگيرد، آنگونه كه در حديثي كه ابوموسي 

                                           
 ).3472مسلم اين روايت را تخريج نموده است، السلسله الصحيحه ( -1
 ) اين روايت را نقل كرده است.3960بخاري ( -2
) اين حديث را روايت كرده و آلبـاني گفتـه سـندش حسـن صـحيح اسـت، الجـامع        1488ابوداود ( -3

)2070.( 
 ) اين روايت را نقل كرده است.2542مسلم ( -4
 اند. ) اين روايت را آورده2743) و مسلم (5974بخاري ( -5
 ).6502صحيح بخاري ( -6
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فارغ شدند، آب را خواستند و با آن  از جنگ حنين صگويد: وقتي پيامبر  آمده و مي
فت سپس دستهايش را بلند كرد و گفت: پروردگارا عبيد بن عامر را مورد غفران وضو گر

146Fخويش قرار بده، و آنقدر دستها را باال كشيد كه زير بغلش پديدار گشت

1. 

﴿ فرمايد: مي بايد هدف دعاگو خير باشد، خداوند از زبان موسي       

                                  

                                   

            ﴾N )35-25: طه(. 
آسان گـردان! و گـره    و كارم رابرايم ؛ام را گشاده كن پروردگارا! سينه«موسى) گفت: «(

بـرادرم  ، تا سخنان مرا بفهمند! و وزيرى از خانـدانم بـراى مـن قـرار ده     ؛از زبانم بگشاى
تـا تـو را بسـيار تسـبيح      ؛و او را در كارم شريك ساز ؛هارون را! با او پشتم را محكم كن

 .»اى! چرا كه تو هميشه از حال ما آگاه بوده ؛و تو را بسيار ياد كنيم ؛وييمگ
دعاگو بايد اظهار شكوا و نياز خويش را نزد خداوند ابراز دارد، همانگونه كه حضرت 

﴿گويد:  يعقوب مي                       ﴾N 
 ).86: يوسف(

برم)! و از خدا  گويم (و شكايت نزد او مى من غم و اندوهم را تنها به خدا مى«گفت: «
 ».دانيد دانم كه شما نمى چيزهايى مى

﴿كند:  و يا از زبان ايوب چنين بازگو مي                

    ﴾N  :83(األنبياء.( 

و ايوب را (به ياد آور) هنگامى كه پروردگارش را خواند (و عرضه داشت): بدحالى «
 ».و تو مهربانترين مهربانانى ؛و مشكالت به من روى آورده

 ﴿فرمايد:  و درباره دعاي حضرت موسي قرآن چنين مي             

                                           
 اند. ) اين روايت را آورده2498) و مسلم (4323بخاري ( -1
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  ﴾N 24لقصص: (ا.( 

 .»پروردگارا! هر خير و نيكى بر من فرستى، به آن نيازمندم!«
 بايد بهترين دعاها و زيباترين جمالت را بكار برد.

 بايد ابتدا براي نفس خويش دعا كند. 

﴿                   ﴾N  :10(الحشر.( 

 ».برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند بيامرز پروردگارا! ما و«
خواست براي كسي دعا كند، ابتدا براي خويش درخواست  هر گاه مي صپيامبر 

147Fنمود و سپس براي او مي

1. 

﴿بايد براي برادران و خواهران مؤمنش دعا كند:          

     ﴾N 19حمد: (م.( 

 ».و براى گناه خود و مردان و زنان باايمان استغفار كن«
طلب كند، در مقابل  فرمايد: هركس براي زنان و مردان مؤمن استغفار مي صو پيامبر 

148Fاي نوشته خواهد شد مرد مؤمن، برايش حسنه هر زن و

2. 
 نبايد خود را براي بكار بردن كلمات مسجع به تكلف و زحمت بيندازد.

 برد اعراب بدون تكلف.بكار 
 رحيم ارحمني و ... .يا هنگام دعا، سعي كند اسم و صفت مناسب را بكار ببرد، مانند: 

 صهريره روايت شده كه فرمود: با پيامبر  هنگام دعا كردن نبايد خسيس بود، از ابي
خوانديم كه يك نفر اعرابي در حال نماز گفت: پروردگارا به من و محمد رحم  نماز مي

سالم داد، به اعرابي گفت: در  صو به كسي ديگر رحم نكن، هنگاميكه پيامبر  كن،
149Fرحمت خداوند خست بكار بردي

3. 

                                           
 ).4723آلباني اين روايت را صحيح دانسته است؛ صحيح جامع: ( -1
 ).6062آلباني اين روايت را حسن دانسته، صحيح جامع: ( -2
 ) اين روايت را نقل كرده است.6010بخاري ( -3
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 خواند آمين بگويد. مستمع بايد براي كسيكه دعا مي
خداوند همه چيز را  فرمايد: از مي صبراي كوچك و بزرگ دعا كرد، چون پيامبر 

يد زيرا اگر خداوند (جل جالله) آنرا بخواهيد، حتي براي بند كفش هم درخواست كن
150Fميسر نكند، ميسر نخواهد شد

1. 
 را بكند. (شرك آوردن به خدا)نبايد درخواست اشياي شركي

 هيچ وقت درخواست مرگ را نكند.
 تعجيل در عقوبت را درخواست نكند.

 درخواست محاالت را از خداوند نكند، مانند اينكه درخواست خلود در دنيا را بكند.
 است چيزي را نكند كه به آن رسيده.درخو

براي چيزي دعا نكند كه شرع بر عدم وقوع آن مهر نهاده است مانند اينكه درخواست 
 كند هيچ مؤمني وارد بهشت نشود.

 درخواست گناه را نكند، مانند اينكه براي كسي درخواست شرابخواري را بكند.
همبستگي مسلمانان را به هم درخواست قطع صله رحم نكند مانند اينكه بگويد: خدا 

 زند.
 امام نبايد نفس خويش را بدون مأموين جلو بياندازد، بلكه بايد با صيغه جمع بگويد.

 نبايد هنگام دعا ادب را ترك كرد، نبايد بگويد: اي خداي سگها و خرها و ... .
ناه نبايد هدفش از دعا فاسد باشد، مانند اينكه درخواست پول و مال را براي انجام گ

 بكند.
 شود. بايد يقين داشته باشد كه دعايش مستجاب مي

 الزم نيست.تفصيل كرد شرح و بسط دادنى كه نبايد  را دعاگو
اند مانند: يا  نبايد در دعا اسماء و نامهايي را بكار برند كه در كتاب و سنت نيامده

 يا حنان و ... . ،يا برهان ،سلطان

                                           
) ايـن روايـت را آورده و آلبـاني آنـرا ضـعيف دانسـته،       356ابن السني در كتاب: عمل اليوم والليله ( -1

 ).1362له االحاديث الضعيفه: (سلس
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 .در بلند كردن صدا نبايد مبالغه كرد
اللهم إين ال أسالك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف «نبايد همچون اين دعا را بگويد: 

 ».فيه
 نبايد دعا را به مشيت خداوند معلق نمود.



151Fآداب صفا )17(

1 

 شد كه مقابل آن قرار دارد. خارجبايد از دري 

﴿خواند:  هنگاميكه به صفا نزديك شد اين آيه را مي               ﴾N 
 ).158: البقره(

 .»هاى) خداست از شعائر(و نشانه  صفا و مروه«
 بايد تا باالي صفا رفت.
 سپس رو به قبله ايستاد.

 بار ذكر و دعاء را بخوانند.سه 
 برد. به هنگام دعا دستها را باال مي

 آداب سعي بين صفا و مروه )18(

رفت،  اهللا به سوي مروه پائين رفته و راه مي ) گفته است: (سپس رسول:ابن القيم(
رفت تا به كوه  دويد تا اينكه از دره بگذرد، و چنين راه مي وقتيكه به وسط دره رسيد، مي

صفا باال رود. و تنها اين صحيح است. و در آن روز قبل از دو ميل سبز در اول و آخرش، 
كند كه آيا  ايت را ذكر ميظاهراً دره وضعش تغيير نكرده است...). سپس اختالف رو

است كه او پياده راه  رفت و يا سواره؛ و جمع بين روايات اين پياده راه مي صپيامبر 
 .152F2دش كردند، سوار مي رفت ولي هنگاميكه مردم او را احاطه مي مي

 آداب مروه )19(

 رفت و رسيد، از آن باال مي كه به مروه مي وقتي ص) گفته است: پيامبر :(ابن القيم 

                                           
 ).1/220زادالمعاد: ( -1
 ).1/220زادالمعاد، ( -2
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153Fكرد ميداد  گفت و آنچه در صفا انجام مي ايستاد و تكبير مي اهللا مي رو به بيت

1. 

                                           
 ).1/221زادالمعاد ( -1



 آداب تلفن كردن )20(

باشد، تا مزاحم ديگران نشود  قبل از زنگ زدن، يقين داشته باشد كه شماره درست مي
 نكند. مشغولو باعث بيدار شدن مردم، يا اذيت كردن بيماران نشود؛ و يا مردم را 

سبي را براي زنگ زدن انتخاب كند، چون مردم كار و مشغله دارند و بعضي وقت منا
 خورند. و يا غذا مي ،اوقات استراحت

سخن را بدون دليل به درازا نكشد، شايد طرف كار ضروري داشته باشد و يا موعدي 
 داشته باشد.

 يد:افرم از و كرشمه كنند، چون خداوند ميزنان نبايد هنگام صحبت كردن با مردان ن

﴿                      ﴾N )32: األحزاب.( 

انگيز سخن نگوييد كه بيماردالن در شما طمع كنند، و سخن  اى هوس پس به گونه«
 ».شايسته بگوييد

 او زنگ زده است، و سخن رازند بايد با سالم كردن شروع كند، چون  كسيكه زنگ مي
 دهد. هم با خداحافظي پايان مي

مگر با اجازة خودش، و اين كار هم مورد  ى را مورد استفاده قرار داد،نبايد تلفن ديگر
 نياز باشد.

 هنبايد سخنان طرف را بدون اجازه و يا بدون آگاهي او ضبط نمود، سخن او هرچ
باشد. و اگر صحبت  افشاي اسرار ميكند. چون اين نوعي خيانت و  باشد فرقي نمي

شود، همچنين گوش دادن  ديگران را پخش كرد، اين هتك حرمت و اهانت محسوب مي
 به سخن ديگران و استراق سمع نيز حرام است.

العملهاي تلفني بكار بريم، چون تلفن يكي از نعمتهاي  نبايد تلفن را براي عكس
آن را براي هتك حرمت ديگران و افشاي  پروردگار است كه به ما داده است، پس اينكه

و يا براي كشاندن زنان مسلمان به اخالق ناپسند بكار  ،عورات مسلمانان بكار ببريم
 و چنين كساني مستحق عقوبت خواهند شد. ،گيريم، نادرست و حرام است



 آداب زيارت )21(

ند به او روايت شده كه فرمود: اگر كسي به زيارت دوستش رفت، خداو ص از پيامبر
 .154F1يگويد: قدمت مبارك باد و جايگاهي در بهشت براي خودت ساخت مي

 بايد زيارت در غير سه وقتي باشد كه در آيه استئذان آمده است.
هرجا كه صاحب خانه خواست بنشيند، و اگر به او نگفت در كجا بنشيند، بايد به عادت و 

155Fعرف صاحب خانه بنگرد و از آن تجاوز نكند

2. 
ايد در هنگام نماز خواندن از صاحب خانه جلو بيافتد، و تا اجازه نداده است مهمان نب

وال يَؤمَّن الرجل الرجل يف سلطانه، وال يقعد «گويد:  مي صنبايد بر فرشش بنشيند. چون پيامبر 

و156F3»يف بيته عىل تكرمته
157F

4  
بر  اش اش بدون اجازه شود، و در خانه اش نمي مهمان امام نماز صاحب خانه در خانه

 نشيند. اش و امثال آن نمي فرش و قالي
 .158F5»زر غباً تزدد حباً «كم بايد به مهماني رفت،   كم

 يري.گزيارت را كم كن تا مورد محب قرار 

                                           
 ) صحيح دانسته است.262آلباني اين حديث را در كتاب: األدب المفرد ( -1
 ).1/427اآلداب الشرعيه: ( -2
 التكرمه: قالي و امثال آن كه مخصوص صاحب خانه است. -3
 ) اين روايت را نقل كرده است.673مسلم ( -4
 ).620ابن حبان اين حديث را در صحيح خود آورده است ( -5



 ) آداب سالم كردن22(

گفت كه  ؛آدم نخستين بار كه خداوند دستور سالم دادن را داد، وقتي بود كه به 
آمده است: هنگاميكه خداوند آدم را آفريد به او بايد به فرشتگان سالم كند. در بخاري 

گفت: برو و به اين فرشتگان سالم كن، و ببين چه جوابي به تو خواهند داد، كه اين 
تحيت تو و ذريه تو است، سپس آدم سالم كرد و گفت: السالم عليكم، آنان همه در 

159Fالسالم عليك ورمحة اهللا... جواب گفتند: 

1. 
 اضافه كردند.را ورمحة اهللا و جمله 

مدينه شد به ياران خود دستور داد كه سالم كردن را  وارد صبار كه پيامبر  و نخستين
 و به آنان سالم دهند. ،ميان مردم شايع كنند

ابن ماجه از عايشه بطور مرفوع، روايت كرده است كه: يهوديها به هيچ چيز شما به 
160Fورزند نمياندازه سالم و آمين گفتنتان حسادت 

2. 
ولي جواب دادن آن واجب، و اگر بر جمعي سالم كرده  ،م كردن مستحب استسال

ولي اگر يكي از آنها هم جواب دهد كافي  ،شود، اگر همه آنها جواب دادند كه بهتر است
161Fشود و از بقيه ساقط مي است

3. 
تي باشد، به دليل رواي مي =»السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته«بهترين جمله براي سالم گفتن: 

گذر كرد كه در جمعي نشسته بود و گفت:  صكه ابوهريره روايت كرده كه مردي بر پيامبر 
شود. سپس مردي ديگر آمد و  ) حسنه نوشته مي10فرمود: برايش ( صپيامبر السالم عليكم، 

شود، سپس مردي ديگر  ) حسنه نوشته مي20ايشان فرمودند: (السالم عليكم ورمحة اهللا، گفت: 

                                           
 اند. ) اين روايت را نقل كرده2841) و مسلم (3326بخاري ( -1
 ) اين حديث را تخريج نموده و آلباني آنرا صحيح دانسته است.856ابن ماجه ( -2
 ).2160نگاه كنيد به نووي شرح صحيح مسلم ( -3



   

 اي از آداب شرعي برگزيده   72
  

162Fشود ) حسنه نوشته مي30فرمود: ( صپيامبر  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،آمد و گفت: 

و1
163F

2. 
ال تقل: «فرمايد:  مي صمكروه است سالم با (عليكم السالم) شروع شود، چون پيامبر 

 ».عليك السالم، فإنَّ عليك السالم حتية املوتى
 يعني: نگوئيد: عليك السالم، چون اين سالم مردگان است.

جمع زياد باشند مستحب است سه بار سالم كرد، و يا اگر مشكوك بود در وقتيكه 
كرد، سه بار سالم  وقتي سالم مي صاينكه سالم او را نشنيده باشند، چون پيامبر 

164Fكرد مي

3. 
مستحب است بطور عام سالم كرد، يعني چه طرف را بشناسيد و يا نشناسيد، 

165Fهاي آخرالزمان است نند، از نشانهفرموده است اينكه فقط بر آشنا سالم ك صپيامبر

4 .
سؤال  ص) روايت كرده است كه مردي از پيامبر مهمچنين روايتي كه عبداهللا بن عمر(

تطعم الطعام، وتقرأ السالم عىل من عرفت وعىل «نمود كه بهترين اسالم كدام است؟ فرمود: 

 ناسيد و يا نشناسيد.يعني: اينكه اطعام دهيد، و سالم دهيد مردم را خواه بش 166FRK»من مل تعرف
كرد، طفيل  رسيد سالم مي رفت، به هر كس مي ) وقتيكه به بازار ميمعبداهللا بن عمر(

                                           
‘_Ê|j===ابوزكريا نووي گفته است: مستحب است كه مبتدي بگويد:  -1 àfË=! ^=Ô|πáË=fi’ Î |Ÿƒ=fl˙å ÿ^ و ،

’fi==آنرا با ضمير جمع بگويد اگرچه طرف يك نفر هـم باشـد، و در جـواب بايـد گفتـه شـود:        Î |ŸƒË
Êj_‘ àfË=! ^=ÔπáË=fl˙å ÿ^ :1/359. (اآلداب الشرعيه.( 

 صحيح دانسته است.) و آلباني آنرا 5209سنن ابوداود ( -2
رسانند كه دوباره سالم كردن مخصوص حـاالت   مجموع اين روايات و مفهوم اين احاديث اين را مي -3

) آورده است كه اعاده سالم وقتي اسـت كـه جمـع زيـاد باشـند. (ريـاض       :خاصي است. نووي(
 ).291الصالحين، ص 

ده كردن سالم وقتي است كـه  گويد: اعا ) مي:خواسته صدايش به همه برسد. و ابن حجر( پس مي
 ).2/418) و زادالمعاد (6244شخص بداند، سالم او شنيده نشده است. فتح الباري حديث شماره: (

 ) اين حديث را روايت كرده است.6244بخاري ( -4
 اند. ) اين روايت را آورده39) و مسلم (12بخاري ( -5
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كني شما كاري نداري؟ خريد و فروش  بن أبي كعب، به او گفت: در بازار چه كار مي
نشينيد؟ در جواب گفت:  پرسيد، و در مجالس بازار هم نمي كني، از هيچ كااليي نمي نمي

رفت و آمد ما بخاطر سالم دادن است! و به هر  –طفيل مردي شكمو بود  –بطن اي ابو
167Fكنيم كس رسيديم سالم مي

1. 
شود ابتدا سالم كند، و دليل آن داستان آن سه نفري  مستحب است كسيكه وارد مي

168Fعليكم ... آمدند و اولي گفت: السالم  صاست كه پيش پيامبر 

2. 
رود بر  ر پياده سالم كند، و كسيكه راه ميسنت است كسيكه سوار بر مركب است ب

سن و سال بر بزرگان  نشسته سالم كند، و جمع كم بر جمع زياد سالم كنند، و شخص كم
سالم كند، و اگر دو نفر كه هر دو سوار بر مركب باشند، ويا هر دو در حال حركت باشند 

گر مسن سالم سن و سالتر است سالم كند، وا به هم رسيدند سنت است آن كسيكه كم
يسلم «روايت كرده است:  كه ابوهريره صكرد مأجور خواهد بود؛ بدليل قول پيامبر 

يعني: سوار بر پياده، و پياده بر  169FP»الراكب عىل املايش، واملايش عىل القاعد والقليل عىل الكثري
 نشسته و جمع كم بر جمع زياد سالم كنند.

يسلم الصغري عىل الكبري، واملار عىل «رمايد: ف و در روايتي ديگر كه بخاري آورده است مي

يعني: كوچك بر بزرگ، پياده بر نشسته، و جمع كم بر جمع  170FQK»القاعد، والقليل عىل الكثري
 زياد سالم كنند.

اگر هنگام بهم رسيدن، هر دو سالم كردند، بايد هر دو جواب سالم را بدهند. (شرح 
171Fه)الهداي

5. 
تحب است و اگر كسي را وكيل سالم قرار دادند، بر گويند: سالم كردن مس شافعيه مي

                                           
 ).1/396اآلداب الشرعيه: ( -1
 ) آورده و آلباني آنرا صحيح دانسته است.986ر ادب المفرد (بخاري اين روايت را د -2
 اند. ) اين حديث را روايت كرده2160) و مسلم (6232بخاري ( -3
 ) اين حديث را روايت كرده است.6231بخاري ( -4
 ).1/401اآلداب الشرعيه ( -5
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او واجب است سالم را برساند، چون او مأمور به اداي امانت است، وگرنه جواب سالم 
 شد. واجب نمي

يا عائشة هذا «به او گفت:  ص) نقل شده است كه پيامبر كدر صحيحين از عايشه (

 دهد،  است كه به تو سالم مي يعني: اي عايشه اين جبرئيل »جربيل يقرأ عليك السالم
بخاري لفظ وبركاته را اضافه كرده. و  وعليه السالم ورمحة اهللا.عايشه در جواب گفت: 

در شرح مسلم آمده كه اين روايت دليل است بر اينكه سالم كردن مرد بيگانه به زن بيگانه 
172Fكه صالح باشد و خوف فساد نباشد، جايز است

1. 
اده و كسيكه وكالت آنرا بعهده گرفته؛ مردي نزد جواب سالم كسيكه سالم فرست

 173FOK»إنَّ أيب يقرئك السالم، فقال: عليك وعىل أبيك السالم«آمد و گفت:  صپيامبر
كرد، پيامبر نيز در جواب فرمود: بر شما و پدرت سالم  يعني: پدرم به شما سالم مي

 باد.
 اي زيبا و چه بار سبكي!. گفته است: چه هديه و ابوذر
 نظر دارند بر اينكه آيا سالم كردن به زن بيگانه جايز است يا خير؟ لم اختالفاهل ع

فرمايد: زن اگر  ) آورده است، راجح است كه مي:شايد بتوان گفت، آنچه امام احمد(
174Fسالمند باشد اشكالي ندارد به او سالم كرد؛ ولي اگر جوان باشد اشكال دارد

3. 
روايت كرده كه: او بر  روايتي كه انسمستحب است بر كودكان سالم كرد، بدليل 

175Fكرد اين چنين مي ص چند بچه گذر كرد و به آنها سالم نمود و گفت: پيامبر

4. 
بيدار وجود داشته باشد، بايد بر كسانيكه بيدار هستند  در جاييكه جمعي خواب و

ل حديثي ولي بايد صدايش را پائين بياورد تا افراد خوابيده را بيدار نكند، بدلي ،سالم كرد
اي سالم  آمد و بگونه هنگام شب مي ص كه مقداد بن اسود روايت نموده كه پيامبر

                                           
 ).1/393اآلداب الشرعيه ( -1
 باني آنرا حسن دانسته است.) اين روايت را نقل كرده و آل5231ابوداود ( -2
 ).1/352اآلداب الشرعيه ( -3
 ) اين روايت را نقل كرده است.6247بخاري ( -4
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اي كه افراد بيدار صدايش را  كرد، تنها به اندازه كرد كه افراد خوابيده را بيدار نمي مي
176Fكرد ميبشنوند، صدا را بلند 

1. 
فرمايد:  كه مي ص نبايد به اهل كتاب قبل از آنان سالم كرد، بدليل اين حديث پيامبر

يعني:  .177FO»ال تبدؤوا اليهود والنصار بالسالم، فإذا لقيتم أحدهم يف الطريق فاضطروه إىل أضيقه«
اگر در راه به يكي از آنها رسيديد او  در سالم كردن به يهوديها و مسيحيها جلو نيافتيد، و

 را به تنگنا بياندازيد تا او سالم كند.
نيد، غير از سالم مشهور و معروف را بگوئيد: مانند و اگر ناچار بوديد كه سالم ك

و بعد از آن اشكالي  .178FP»وعليكم«خسته نباشيد و ... و اگر او سالم كرد، در جواب بگوئيد: 
االسالم ابن  وجو كنيد. همانگونه كه شيخ اش پرس ندارد كه از وضع و حال او و خانواده

179Fتيميه نيز اين را اجازه داده است

4. 
جمعي كه شامل مسلمان و مشركين هستند سالم كرد، منتها بايد نيت  جايز است بر

180Fسالم كننده، مسلمانان باشد

5. 
بطور  نبايد با اشاره سالم كرد، چون از آن نهي شده است، بدليل حديثي كه جابر

                                           
 ) اين روايت را نقل كرده است.2055مسلم ( -1
 ) اين روايت را نقل كرده است.2167مسلم ( -2
عمـوم آيـه   دهد بـدليل   مگر اينكه سالمش واضح و روشن باشد كه در اينصورت جواب كامل را مي -3

‰_Aفرمايد:  قرآن كه مي ËÉá=Ë`=_Â·‹ =‚å vaf =^ÈÎwÃ =ÔÎwkf =fikÎ Îv=^ÖdËK@ 

؟ »سالم على من اتبع الهدى...«كرد:  به كافران اينچنين سالم مي صاگر پرسيده شود پس چرا پيامبر  -4
 اند: در اينجا منظور سالم كردن نيست بلكه معني آن سالم بـودن در  جواب اين است كه مفسرين گفته

‘|A===i�Üباشد، و به همين دليل بعد از آن چنين آمده است:  مقابل عذاب دوزخ مي =‚|‹ =Ÿƒ=i^Ü≈ÿ^=�„d
=≥ ÈjËK@KKK  عمالً در سالم كردن به كفـار جلـو نيافتـاده اسـت،      صحاصل جواب اين است كه پيامبر

 ).1/38( –ابن حجر  –الباري  كند. (فتح اگرچه لفظ موجود آنرا ثابت مي
 ).367، االذكار للنووي / 1/390لشرعيه (اآلداب ا -5
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 181FNK»ال تسلموا تسليم اليهود فإنَّ تسليمهم بالرؤوس واألكف واإلشارة«روايت كرده: مرفوع 
 كنند. ن يهوديها سالم نكنيد، زيرا آنان با سر، دست و اشاره سالم مييعني: همچو

سالم كردن بر نمازگزار جايز و جواب آن از طرف نمازگزار با اشاره جايز است. و 
يكبار با انگشت جواب داده است، و يكبار با  صاين كار شيوه معيني ندارد زيرا پيامبر 

ولي آنچه ثابت است جواب با كف دست ي دست، و يكبار با سر بوده است،  اشاره
182Fاست

2. 
 خواند سالم كرد و جواب آن نيز واجب است. توان بر كسيكه قرآن مي مي

) منبايد به كسيكه مشغول قضاي حاجت است سالم كرد، بدليل روايتي كه ابن عمر(
سالم كرد ولي  –او در حال قضاي حاجت بود  –كه  صروايت كرده كه: مردي بر پيامبر 

183Fبه او جواب نداد صر پيامب

3. 
خواه در آن كسي باشد و يا  ،شود سالم كند مستحب است وقتيكه آدم وارد خانه مي

 نباشد.
وارد شديد بايد  اي غيرمسكون ) روايت شده كه گفت: اگر به خانهماز ابن عمر(

 184FQK»السالم علينا وعىل عباداهللا الصاحلني«گفت: 

                                           
بـا   صگويـد: پيـامبر    كنـد و مـي   )؛ ولي حديثي كه أسماء بنـت يزيـد نقـل مـي    11/16فتح الباري ( -1

) و بخـاري در األدب المفـرد   2697كرد. ترمـذي ايـن روايـت را آورده: (    دستهايش بر زنان سالم مي
) گفتـه اسـت ايـن    :حيح اسـت. و نـووي(  گويد صـ  ) مي:) آن را آورده، و آلباني(1047، 1003(

آورده است. بدليل روايـت ابـوداود     لفظ و اشاره را با هم صشود كه پيامبر  روايت بر اين حمل مي
 .356(فسلم عليه). االذكار: ص 

گويـد: اگـر نمـازگزاران     ) چنـين مـي  22) در كتاب فتاواي خويش جلد (:شيخ االسالم ابن تيميه( -2
شود، واگر آنرا ندانند، نبايد سالم كرد، تـا   با اشاره بدهند، بر آنان سالم كرده ميبدانند جواب سالم را 

اين كار باعث باطل شدن يك واجب بوسيله سنت نشود، چون ممكن است او با لفظ جواب دهد كه 
 گردد. نمازش باطل مي

 ) اين روايت را نقل كرده است.370مسلم ( -3
 را حسن دانسته است.) و آلباني آن1055االدب المفرد ( -4
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 باد.يعني: سالم و درود بر ما و بندگان صالح 
المسجد را بخواند و شود، مستحب است ابتدا نماز تحيه  براي كسيكه وارد مسجد مي

اين است كه،  ص) گفته است: از جمله هداياي پيامبر :القيم( بعد سالم كند، ابن
خواند و سپس بر مردم  ركعت نماز تحيه المسجد را مي هركس وارد مسجد شد ابتدا دو

 .185F1تاستدالل نموده اس »ء صالتهامليس«كند، و به حديث:  سالم مي
شود در حاليكه امام خطبه بخواند و صداي  براي كسيكه روز جمعه وارد مسجد مي

خطبه را بشنود، درست نيست كه بر مردم سالم كند و واجب نيست جواب سالم او داده 
186Fشود. اگر سالم كرد و با اشاره جواب او داده شود، درست است

2. 
در اثناي  –يش قرار دارد سالم نمود و با او مصافحه نمود و اگر بر كسيكه در پهلو

از اينكه خطيب  گويد، و بعد دهد ولي سخني نمي در اينصورت با او دست مي –خطبه 
دهد. و اگر در اثناي خطبه دوم به او سالم كرد،  خطبه اول را تمام كرد جواب او را مي

187Fبعد از تمام شدن خطبه بايد به او جواب دهد

3. 
من بدأ بالكالم قبل السالم فال «فرموده است:  ص) نقل شده كه پيامبر من عمر(از اب

 يعني: هركس قبل از سالم كردن سخن گفت به او جواب ندهيد. 188FQK»جتيبوه
و از لفظ ابن عدي چنين آمده: ابتدا سالم و بعد سؤال. پس هر كس قبل از سالم، 

ال تأذنوا ملن «فوع نقل شده است كه! بطور مر سؤال نمود، به او جواب ندهيد. و از جابر

=189FRK»مل يبدأ بالسالم
 يعني: به كسيكه با سالم شروع نكند اجازه سخن گفتن ندهيد.

                                           
 ).414 – 2/413زادالمعاد ( -1
 ).8/243فتاوي اللجنه الدائمه ( -2
 ).8/246فتاوي اللجنه الدائمه ( -3
اند، و آلباني آنرا در سلسله  طبراني در كتاب: االوسط و ابونعيم در كتاب: الحليه، اين حديث را آورده -4

 ) حسن دانسته است.816صحيحه (
 ).817ر سلسله صحيحه، صحيح دانسته است.(آلباني آنرا د -5
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كه  صسنت است قبل از جدا شدن از مجلس، سالم نمود، بدليل اين حديث پيامبر 
ت األوىل بأحق إذا انتهى أحدكم إىل املجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليس«فرمايد:  مي

 190FNK»من اآلخرة
يعني: هرگاه يكي از شما به مجلسي رفت بايد سالم كند، و اگر خواست برخيزد، بايد سالم 

 كند، كه سالم اولي از دومي برتر و مستحقتر نيست.
بايد دستها را براي مصافحه و دست زدن، كرم زد و آنرا خوشبو نمود، از ثابت بناني 

صبح دستهايش را براي دست زدن با روغن خوشبو، چرب روايت شده كه أنس هر روز 
 كرد. مي

) سؤال :تيميه(درباره دست زدن و مصافحه بعد از فرايض از شيخ االسالم ابن 
كردند فرمود: دست زدن بعد از نماز سنت نيست، بلكه بدعت است. و العز بن عبدالسالم 

براي كسيكه از  گفته است: دست زدن بعد از نماز عصر و صبح بدعت است، مگر
مسافرت آمده باشد، بلكه اگر بخواهد مصافحه كند بايد قبل از نماز اين كار را بكند، و 

بعد  صمصافحه و دست زدن با كسيكه از مسافرت برگشته است مشروع است. و پيامبر 
191Fرفت نمود و سپس مي سه بار استغفار مي خواند و از نماز اذكار و دعاهاي مشروع را مي

2. 
باشند: سالم نكردن هنگام مالقاتهاي نزديك بهم، و  كه مخالف سنت ميمواردي
دليل است براي مشروعيت سالم كردن در اين مواقع، اگرچه  »امليسء صالته«حديث، 

) در كتاب رياض الصالحين، حديث: :نووي(مالقات قبلي نزديك بوده باشد. امام 
باب: مستحب بودن تكرار سالم بر : و در آن آمدهباب تقسيم نموده  المسيء صالته را به

كسيكه مالقات كردن با او در اوقات نزديك بهم صورت گرفته باشد. بدينگونه كه بيرون 
و يا چيزي ميان آنان فاصله انداخته باشد  ،سپس بالفاصله داخل آمده باشد ،رفته باشد

 مانند درخت و امثال آن. 

                                           
اند و آلباني گفته است  ) اين حديث را روايت كرده1008) و بخاري در االدب المفرد (2861ترمذي ( -1

 حسن صحيح است.
 .108المحكم المتين في اختصار القول المبين في أخطاء المصلين، مشهور بن حسن آل سلمان ص  -2
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مرحباً، ولي بهتر و افضلتر آن است  ها و سالمهاي شرعي وجود دارند مانند گفتن: تحيه
گيرند. و اما دليل اينكه  سالم را نميكه بدنبال سالم آورده شوند، چون به تنهايي جاي 

) روايت كرده كه: وقتيكه ممرحباً يك تحيه شرعي است، روايتي است كه ابن عباس(
ن جاءوا غري مرحباً بالوفد الذي«فرمود:  صآمدند، پيامبر  صوفد عبدالقيس نزد پيامبر 

ايد، خوش  سرافكندگي آمده يعني: اي وفدي كه بدون پشيماني و=».خزايا وال ندامى
اي از قبيله ربيعه هستيم كه ميان ما و شما  آنان نيز گفتند: اي رسول خدا، ما طايفه آمديد؛

را توانيم نزد شما بيائيم بجز در ماههاي حرام، به ما چيزي  اند و نمي قبيله مضر قرار گرفته
دستور بدهيد كه بوسيله آن داخل بهشت شويم و تا بوسيله آن افراد ديگر قبيله را هم 

192Fكنيمدعوت 

1. 
إذا أتى الرجل القوم فقالوا مرحباً فمرحباً به يوم «و در حديث صحيح آمده كه فرمود: 

يعني: هرگاه كسي نزد قومي آمد و گفت: مرحباً، در روزيكه با پروردگارش  193FOK»يلقى ربه
 آمدگويي خواهند گفت. ات خواهد نمود به او خوشمالق

آيند: مصافحه، معانقه و  آمدگويي عملي بحساب مي از جمله موارديكه بعنوان خوش
 .همديگر بوسيدن است

گويد: هنگاميكه اهل يمن  اما مصافحه؛ در حديث صحيحي كه انس روايت كرده و مي
اند و آنها نخستين  شما آمده فرمود: اهل يمن پيش ص پيش رسول اهللا آمدند، پيامبر

194Fكردندكساني بودند كه مصافحه 

3. 
دو مسلمان بهم  فرمود: هرگاه صاند كه پيامبر  ) و غيره روايت كرده:ابوداود(

195Fشوند تا اينكه خداوند هر دو را بيامرزد برسند و مصافحه كنند، از همديگر جدا نمي

4. 
يكي از ما اگر به دوستش روايت كرده است كه مردي گفت: اي رسول خدا  و انس

                                           
 ).5708صحيح بخاري ( -1
 ).1189السلسله الصحيحه ( -2
 ) اين روايت را نقل كرده است.5213ابوداود ( -3
 ) اين روايت را نقل كرده و آلباني آنرا صحيح دانسته است.5212ابوداود ( -4
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توان در برابر او خم شد؟ آن مرد گفت: كه پيامبر در جواب فرمود: خير، آن  رسيد آيا مي
مرد گفت او را در آغوش گيرد و او را ببوسد؟ فرمود: خير. گفت: با او دست بزند؟ 

196Fفرمود: بله اگر دوست داشت

1. 
ينكه ديگري آن كار را همچنين مستحب است هنگام مصافحه دست را پس نكشيد تا ا

كرده و گفته است: هرگاه كسي با روايت  بكند، بدليل روايتي كه انس بن مالك
كشيد تا او  دستش را پس نمي صداد، پيامبر  شد و با او دست مي روبرو مي صپيامبر

197Fآورد دست را عقب مي

2. 
انقه در غير اند: مع اند اين خاص سفر است، و برخي از اهل علم گفته اما معانقه: گفته

سفر هم جايز است اگر مدت غيبت زياد طوالني شده باشد، و يا اينكه زائر داراي 
اند به روايتي كه  وجاهت و مقامي باشد كه اين را بطلبد، و براي اين استدالل كرده

به منزل ابوالتيهان يكي از  ص) در شمايل و غيره روايت كرده كه پيامبر :ترمذي(
به خانه او آمده با او معانقه نمود در حاليكه خانه او  صد پيامبر اصحاب آمد، وقتيكه دي

198Fدر مدينه بود

3. 
اند بايد سر همديگر را ببوسند، و اما بوسيدن  و اما همديگر را بوسيدند: اهل علم گفته

) از برخي از فقها نقل كرده :االسالم( اند. شيخ دست برخي از علما آنرا مكروه دانسته
ناميدند؛ ولي بوسيدن صورت و لب را  ن دست را سجده صغري مياست كه آنان بوسيد

گردد، تحريم آن مؤكد  اند و مخصوصاً اگر اين كار منجر به تحريك شهوت ممنوع دانسته
 خواهد بود. پس آنچه مشروع خواهد بود بوسيدن سر است.

 اند اگر بخاطر برخي از علما بوسيدن دست افراد فاضل و بزرگوار را جايز دانسته

                                           
) تخـريج نمـوده   160) اين حديث را روايت نموده و آلباني آنرا در سلسله صـحيحه ( 2728ترمذي ( -1

 ).248/1است (
اين روايت را نقل كرده و آلباني آنرا با مجموع طرق صحيح دانسته اسـت. السلسـله   ) 2490ترمذي ( -2

 ).5/635)، (2485الصحيحه (
 ).2292ترمذي ( -3
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متدين بودن آنها باشد، و بوسيدن دست غير از اينها مكروه است؛ و نبايد دست افراد 
 مو و كوسه را بوسيد خصوصاً اگر منظر زيبا داشته باشد. بيجوانان 

در حاشيه فتاواي امام نووي چنين آمده: اگر خواست دست كسي را ببوسد، اگر اين 
و يا بخاطر علم و شرف و مكانت  ،كار بخاطر زهد و تقوا و صالح بودن شخص باشد

باشد، چون  بلكه مستحب هم مي ،نه اينكه مكروه نيست ،باشد ديني او و امثال اين امور
 را بوسيد. دست عمر ابوعبيده

ثروت و منزلت دنيوي دست او را ببوسد چنين چيزي شديداً مكروه ولي اگر بخاطر 
199Fباشد مي

1. 
ران خلفاي راشدين چنين عادت نبوده كه و نه در دو ص نه در عهد و دوران پيامبر

باشد، بلكه انس بن  براي كسي بلند شوند، آنطور كه عادت بسياري از مردم اين دوره مي
با اين  ،محبوبتر وجود نداشت شاننزد ص گفته است: كسي به اندازه پيامبر مالك

چون شد،  آورد، كسي از جايش بلند نمي ديدند كه تشريف مي را مي وجود وقتي او
. ولي بعضي اوقات بخاطر كسيكه از 200F2داين كار را دوست ندار ص دانستند كه پيامبر مي

روايت شده كه بخاطر  ص رفتيم همانطور كه از پيامبر گشت به پيشوازش مي ميسفر بر
قريظه رفته  عكرمه بلند شده است. و هنگاميكه سعد بن معاذ براي حكميت درباره بني

                                           
 ) گفته است: بوسيدن دست عالم به سه شرط جايز است: 1/251) در سلسله الصحيحه (:آلباني( -1

 بياندازند تا دستش را ببوسند.الف: بشرطيكه اين كار عادت نشود كه علما دست خويش را جلو 
 ب: اين كار باعث متكبر شدن عالم نشود كه بر ديگران تكبر نمايند.

 ج: اين كار باعث تعطيل گشتن سنت مصافحه نگردد.
) آمده است كه: نبايستى كسي لبهاي مادرش و يـا دختـرش را ببوسـد؛    :و در فتاواي شيخ ابن حميد(

اش و يا يكي از محارم نـزديكش را ببوسـد،    اش، خاله ش، عمههمچنين نبايد برادر بزرگتر لب خواهر
 باشد. چون بوسيدن لبها خاص همسر مي

) با اختالف كمي در الفاظ روايت كرده اسـت و آلبـاني   946بخاري اين روايت را در االدب المفرد ( -2
 آنرا صحيح دانسته است.
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201Fفت: به احترام سرورتان بلند شويدبه انصار گ ص بود، پيامبر

1. 
 و اگر عادت مردم اين باشد كه با بلند شدن به مهمان و يا به مسافر احترام بگذارند، و

اي،  كنند كه حق آنان را پايمال كرده در اين حال با چنين مردمي چنين رفتار نكرد، فكر مي
ندانند، در اينصورت بهتر باشد  اين در حالي باشد كه آنان عادتي را كه موافق سنت مي و

چون اين براي اصالح بين مردم و برداشتن حقد و كينه  ،آن است كه براي احترام بلند شد
بهتر است؛ ولي اگر كسيكه عادت سنت را بدانند، ترك عادت آنان باعث ناراحتي و اذيت 

202Fشود نميآنان 

و2
203F

3. 

                                           
 ) اين روايت را نقل كرده است.6262بخاري ( -1

 ).375-1/374تاوي (مجموع الف -2

اي را بـدنبال داشـته باشـد،     احترامي و يا مفسـده  ) گفته است هرگاه ترك قيام باعث بي:ابن حجر( -3
 ).11/56ممتنع است و نبايد آنرا ترك كرد؛ و ابن عبدالسالم نيز همين را گفته است. (فتح الباري/

د، ايـن اشـكالي نـدارد. چـون     بلنـد شـدن بـراي مـر     -1اند قيام كردن سه قسم اسـت:   اهل علم گفته
‘Afiقريظه برگشت فرمود:  هنگاميكه سعد بن معاذ از جلسه تحكيم با بني صپيامبر Ñ�Îã =≥ d=^È‹ È–@ .

 ).1768) و مسلم (4121بخاري (
برخاستن براي مرد، خصوصاً اگر اين رفتار، عادت مردم باشد، و كسيكه از راه رسيده فكـر كنـد كـه     -2

ت براي او، اگرچه بهتر آن است اين كار را نكرد و خالف سنت است، ولي احترامي اس بلند نشدن بي
 اگر مردم به آن عادت داشته باشند اشكالي ندارد.

ايستادن پشت سر كسي: مانند اينكه مردي نشسته باشد و كسي پشت سر او بخاطر تعظيم او ايسـتاده   -3
چون عجمها قيام نكنيد كه آنان براي فرموده است: هم صباشد، از اين كار نهي شده است، و پيامبر 

 ».كنند همديگر تعظيم مي
) 346) نقل كرده و آلباني آنرا ضعيف دانسته است: (السلسـله الضـعيفه (  5220اين حديث را ابوداود (

 ).1/260شرح رياض الصالحين البن عثيمين: (
سار كه شاخه درخت را از اي باشد، مانند قيام معقل بن ي ولي قيامي كه براي مصلحت و يا براي فايده

بـر   بلند كرده بود هنگام بيعت شجره. (روايت مسلم). و يا قيام ابوبكر صديق صباالي سر پيامبر 
براي اينكه برايش سايه درست كنـد. (روايـت بخـارى)، ايـن گونـه مـوارد مسـتحب         صسر پيامبر 

 هستند.
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هد، بعد از مستحب است كسيكه بخاطر مانعي نتوانسته باشد جواب سالم را بد
او را براي كاري فرستاده  صپيامبر روايت كرده كه  كننده معذرت بخواهد. جابر سالم

آمدم و سالم كردم، ولي جوابم را نداد، در اين  صگويد سپس نزد پيامبر  بود، او مي
افتاد كه خدا به آن آگاهتر است، در دل خود گفتم: شايد دانسته است  حال چيزي به دلم

ام، و دوباره سالم كردم، ولي باز هم جوابم را نداد، باز پيش از بار اول  دهكه تنبلي كر
چيزهايي به قلبم افتاد؛ براي بار سوم سالم كردم و جواب سالمم را داد و گفت: بدين 

خواندم، و او سوار بر مركبش و  داشتم نماز مي دادم چون مي دليل جواب سالمت را نمي
204Fبودرو به غير قبله هم 

1. 
205Fشنوند بايد هم لفظ و هم با اشاره سالم نمود الل هستند و نميكر و كسانيكه  براي

2. 
 سالم كردن بر اهل قبور مشروع است.

عباس روايت شده  گفته است: باب جواب نامه، از ابن» االدب المفرد«) در :بخاري(
206Fهمچون جواب سالم حق است نامهكنم كه جواب دادن  كه گفت: من گمان مي

3. 

                                           
 ).1/400اآلداب الشرعيه، ( -1
 ).1/402اآلداب الشرعيه، ( -2
 ) و سندش حسن است.1117األدب المفرد ( -3



 ب استئذانآدا )23(

207Fاستئذان: عبارت است از طلب اذن براي وارد شدن به محلي كه مال او نيست

1. 
مستحب است قبل از اجازه خواستن سالم كرد، ربعي روايت كرده است كه مردي از 

اذن خواست كه وارد خانه او شود و او در  صعامر برايم تعريف كرد كه او از پيامبر  بني
در آن هنگام به خادمش گفت: برو  صآيا وارد شوم؟ پيامبر  خانه بود، و مرد گفته بود:

208Fقبل از استئذان سالم كندبگو استئذان را ياد بده و به او  به اين آداب

2. 
زند بايد از طرف چپ يا راست در بايستد تا  خواهد و در را مي كسيكه اذن مي

ه شود، نبيند، چشمش به داخل خانه نيافتد و چيزي را كه صاحب خانه دوست ندارد ديد
 چون اجازه خواستن بخاطر چشم گذاشته شده است.

خانه، بدليل نگاه كردن به داخل خانه ديگران حرام است مگر با اجازه صاحب 
من اطلع يف بيت قوم بغري إذهنم، فقد حل هلم أن يفقؤا «فرمايد:  كه مي صفرمايش پيامبر 

ه كند، براي صاحب خانه جايز يعني: هر كس بدون اجازه به خانه ديگري نگا 209FPK»عينه
 است كه چشمش را كور كند.

 بايد وقت مناسبي را براي اجازه ورود انتخاب كند.
خواهيد شد، و در توان اذن خواست، اگر اجازه ورود را دادند، كه وارد  تا سه بار مي

فرمايد: هرگاه يكي از شما سه  كه مي صغير اينصورت بايد برگشت؛ بدليل قول پيامبر 
210Fبرگردداجازه خواست و به او اجازه ندادند، بايد  بار

4. 
و اگر گمان بود كه صدايش شنيده نشده است، گفته شده است بايد به ظاهر حديث 

زند تا اينكه برايش محقق  اند، باز هم در را مي و برخي هم گفته ،عمل كرد و برگشت

                                           
 ).11/3فتح الباري البن حجر ( -1
اند، و آلباني گفتـه   ) و لفظ از او است، اين روايت را نقل كرده5177) و ابوداود (22617. امام احمد (-2

 صحيح است.
 ) اين حديث را نقل كرده است.2158مسلم ( -3
 ).2153) و مسلم (6245بخاري ( -4
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211Fگردد كه صدايش شنيده شده است

1. 
خواهد گفت: برگرد، بايد برگردد، بدليل آيه  مي هرگاه صاحبخانه به شخصي كه اذن

﴿فرمايد:  قرآن كه مي               ﴾N )28: النور.( 

 ».تر است اين براى شما پاكيزه ؛و اگر گفته شد: بازگرديد! بازگرديد«
 گردد. د چون اين باعث تزكيه نفس ميو انسان مسلمان نبايد آن را بر خود سخت بدان

هستم، بدليل حديثي كه » من«اگر صاحبخانه پرسيد كيست؟ نبايد در جواب گفت 
رفتم و در را زدم،  صگويد: بخاطر بدهي پدرم نزد پيامبر  جابر روايت كرده است كه مي

فرمود: من من! مثل اينكه  صفرمود: كيست؟ گفتم: من هستم، پيامبر  صپيامبر 
212Fوشش نيامدخ

2. 
روايت كرده است كه گفت  نبايد در را تند زد، بدليل روايتي كه انس بن مالك

213Fزدند را با ناخن مي صدرهاي خانه پيامبر 

3. 
 اي شد كه خالي است، چون اين كار تجاوز به حقوق ديگران است. نبايد وارد خانه

د وارد خانه شد، بعد از اينكه اجازه دخول را صادر كردند، بايد كمي صبر كرد، بع
وائل  چون احتمال وجود معذرت هست، و براي بار دوم وارد شود، در صحيحين از ابي

جلوي  نقل شده است كه گفت: روزي بعد از نماز ... رفتيم به خانه عبداهللا بن مسعود
در سالم كرديم و به ما اجازه ورود را داد، ولي كمي صبر كرديم كه جاريه(دختر كوچك، 

گويد: داخل خانه شديم و  شويد؟ مي او بيرون آمد و گفت: چرا داخل نمي يا كنيزك)
كند، و او گفت: چه چيزي مانع داخل شدن شما شد در  ديديم او نشسته و تسبيحات مي
بود؟ گفتيم: چيزي نبود فقط گمان كرديم برخي از اهل  حاليكه به شما اجازه داده شده

214Fهستندخانه خواب 

4. 

                                           
 ).6245) حديث (11/29لباري (فتح ا -1
 ).2155) و مسلم (6250بخاري ( -2
 ) روايت كرده و آلباني آنرا صحيح دانسته است.1080بخاري اين روايت را در االدب المفرد ( -3
 ).1/428اآلداب الشرعيه ( -4
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كسي را دنبالش فرستاده باشند نيازي به اجازه ورود ندارد،  كسيكه دعوت شده و يا
إذا دعي أحدكم «فرموده است:  ص روايت كرده كه پيامبر بدليل حديثي كه ابوهريره

 215FNK»إىل الطعام فجاء مع الرسول فإنَّ ذلك له إذن
يعني: هرگاه يكي از شما براي طعامي دعوت شد و با فرستاده صاحبخانه آمد، اينكار 

 آيد. ي او اجازه ورود بحساب ميبرا
اند مانند اينكه كسي از وقت دعوت  ولي برخي از اهل علم حالتهايي را استثناء كرده

216Fتأخير كرده باشد، و يا اينكه در مكاني قرار گرفته باشد كه عادتاً به اجازه نياز باشد

و2
217F

3. 
ثي كه ابن همچنين هنگام برخاستن و ترك مجلس نيز بايد اجازه خواست، بدليل حدي

إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده، «گفته است:  ص ) روايت كرده است كه پيامبرمعمر(

 218FQK»فال يقومن حتى يستأذنه
يعني: هرگاه يكي از شما به ديدن برادرش رفت و نزد او نشست، نبايد برخيزد تا 

 اينكه اجازه خروج بگيرد.
 ه ورود به خانه آنها را گرفت.هنگام سرزدن به مادر، خواهر و امثال آنها بايد اجاز

 هنگام ورود مرد به خانه، بايد همسرش را باخبر كند.
چرخند كه  هايي كه به دور والدين و يا صاحبان خويش مي بچه ،كودكانكنيزان، و 

اند، در سه وقت بايد اجازه ورود را بخواهند: قبل از نماز صبح،  هنوز به سن بلوغ نرسيده

                                           
 ) اين روايت را نقل كرده است، و آلباني گفته است كه صحيح است.5189ابوداود ( -1
شود، و همچنين دعوت براي خوردن غـذا، (المغنـي) و ...    براي وليمه هم اجازه محسوب ميدعوت  -2

دانند، و اين را بخاري ذكر كـرده بعنـوان تعليـق جـازم از      ظاهر كالم اكثر علما اين موارد را اجازه مي
اب اآلد». إذا دعي أحدكم فجاء مـع الرسـول فـذلك إذن لـه    «ابوهريره كه چنين روايت فرموده است: 

 ).1/422الشرعيه 
 ).1074شرح األدب المفرد ( -3
) رقـم  1/304) آن را روايت كرده است. السلسله (113آلباني در سلسله گفته است: ابوشيخ اصبهان ( -4

)182.( 
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 نماز عشاء.هنگام قيلوله و بعد از 
گويد: آيا  كند و سپس مي جمله اجازه گرفتن بايد بدينگونه باشد كه ابتدا سالم مي

 اجازه هست؟.
هاي مسكوني باشد، و شخص  خواهد به آن داخل شود، غير از خانه و اگر مكانيكه مي

گويد:  باشد گذاشته باشد، درباره آنان خداوند چنين مي در آنجا متاعي كه مورد نياز مي

﴿                                 

 ﴾N )29: النور.( 

هاى غير مسكونى بشويد كه در آن متاعى  (ولى) گناهى بر شما نيست كه وارد خانه«
داريد،  كنيد و آنچه را پنهان مى خدا آنچه را آشكار مى و ؛متعلق به شما وجود دارد

 ».داند مى
 شود. ها، بازارها، هتلها و امثال اينها مي و اين شامل، محله

 سوزي و حمله دزدها، اجازه الزم نيست. در حالتهاي ضروري مانند آتش
گويد:  اگر شخص نمازگزار خواست اجازه ورود را بدهد، اگر مرد باشد مي

ميزند (تصفيق). بدليل قول و اگر زن باشد با دست راست روي دست چپ » اهللا سبحان«
إذا استأذن عىل الرجل وهو يصيل فإذنه التَسبيح، وإذا استاذن عىل «فرمايد:  كه مي صپيامبر 

 219FNK»املرأة وهي تصيل فإذهنا التصفيق
تن او يعني: اگر از مرديكه در حال نماز است اذن خواسته شد، اجازه او تسبيح گف

 اگر از زني كه در حال نماز است اذن خواسته شد، اجازه او تصفيق او است. است. و
نقل كرده است كه از عوف بن مالك اشجعي (باب ما جاء يف املزاح) ابوداود در مبحث 

از چرم ساخته كه داخل كلبه كوچكي  رفتم و او صگفت: در غزوه تبوك نزد پيامبر 
و گفت: داخل شو، منهم گفتم: يا  دم و او جوابم را دادشده بود نشسته بود، سالم كر

                                           
) اين حديث را روايت كرده است و آلباني آنرا صـحيح دانسـته اسـت.    2/247بيهقي در سنن كبري ( -1

 ).1/815سلسله صحيحه (
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220Fوارد شدممن  رسول اهللا با همه بدنم وارد شوم؟ فرمود: بله با تمام بدنت، و

1. 

                                           
 ) اين روايت را تخريج نموده و سندش صحيح است.5000ابوداود ( -1



 آداب مهماني )24(

من «فرمايد:  كه مي صاحترام گذاشتن به مهمان واجب است، و آن هم بدليل قول پيامبر 

=221FNK»يفهكان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ض
 بايد به مهمانش احترام بگذارد. ديعني: هر كس به خدا و روز رستاخيز ايمان دار

الضيافة «باشد:  فرموده است، سه روز مي صو مدت پذيرايي همانگونه كه پيامبر 

ثالثة أيام، وجائزته يوم وليلة، وال حيل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، قالوا: يا 

 222FOK»ؤثمه؟ قال: يقيم عنده وال يشء له يقريه بهرسول اهللا وكيف ي
باشد، براي هيچ مسلماني  روز مي يعني: ضيافت سه روز است و حداقل آن يك شبانه

بار كند، گفتند: يا رسول اهللا چگونه او  جايز نيست كه نزد برادرش آنقدر بماند تا او را گناه
 چيزي براي پذيرايي او ندارد. ماند در حاليكه او كند؟ گفت: نزد او مي را گناهبار مي

گويد:  آمدگويي گفت، ابن عباس روايت كرده و مي مستحب است به مهمانان خوش
223F... خوشامدگوي گفت  آمدند به آنان صوقتيكه وفد عبدالقيس پيش پيامبر 

3. 
ومن ترك الدعوة فقد Aفرموده است:  ص همانطور كه پيامبر است، اجابه دعوت واجب

=224FQ»عىص اهللا ورسوله Kدعوت را رد كند، با خدا و رسولش نافرماني كرده  يعنى: هركس
حق مسلمان بر مسلمان پنج تا است كه از جمله آنها اجابه دعوت «فرمايد:  است. و باز مي

225Fاست

 اند:  برخي از علما شرايطي را براي حضور در اين دعوتها ذكر كرده .5
 ا آنان قهر نمود.نبايد داعي جزو كساني باشد كه واجب و يا سنت باشد ب -1
 نبايد در محل دعوت منكري وجود داشته باشد. -2
 داعي بايد مسلمان باشد. -3

                                           
 ).6018بخاري ( -1
 ).6135مسلم ( -2
 ).6176بخاري ( -3
 ).5177بخاري ( -4
 ).2162). و مسلم (1240بخاري ( -5
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شغل براي كاسب كه آن  مثلاند  نبايد كسب و كار داعي حرام باشد، و برخي گفته -4
 حرام باشد نه اينكه حرام عيني باشد مانند خمر.

 نبايد اجابه دعوت موجب ترك واجب گردد. -5
 مدعو ضرري در پي داشته باشد. نبايد اجابه دعوت براي -6

 اند: چهار چيز بر مهمان واجب است:  برخي از فقها گفته
 گويد، بنشيند. اول، اينكه بايد آنگونه كه صاحبخانه مي

 آورند. دوم، بايد راضي باشد به چيزهاييكه برايش مي
 سوم، نبايد بدون اجازه صاحبخانه بلند شود.

 خانه دعاي خير كند.چهارم، هرگاه بيرون رفت، براي صاحب
نبايد پيشنهاد غذا  ) گفته است، از جمله آداب مهمان اين است كه:ابن الجوزي(

تر را انتخاب  مخصوصي را بدهد، واگر او را ميان دو نوع غذا مخير نمودند، غذاي ساده
226Fگردد ميديگر خوشحالتر  مگر اينكه بداند صاحبخانه به نوع ،كند

1. 
إذا «فرمايد:  مي كه صگردد، بدليل حديث رسول اهللا  روزه مانع اجابه دعوت نمي

 227FOK»دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائامً فليصل، وإن كان مفطراً فليطعم
براى يعني: هرگاه يكي از شما را مهمان كردند، به مهماني برويد، اگر روزه بوديد 

 . و اگر روزه نبوديد غذا را بخوريد.كنيد صاحبخانه دعاي خير
بار نزد عبداهللا بن عمرو آمده بود، و او برايش يك پشتي چرمي كه يك صپيامبر 

زمين نشست و پشتي ميان او و  بر روي صداخلش ليف بود گذاشت، ولي پيامبر 
228Fگرفتعبداهللا بن عمرو قرار 

3. 
اگر همراه مهمان كسي ديگر آمد كه دعوت نشده باشد، بايد مهمان برايش اجازه 

مرد انصاري بود مشهور به گويد: يك  كه مي بخواهد، بدليل حديث ابن مسعود

                                           
 ).3/197اآلداب الشرعيه ( -1
 ) اين حديث را روايت كرده است.1431مسلم ( -2
 متفق عليه. -3
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فروش بود، ابوشعيب به غالمش گفت: طعامي  ابوشعيب و او غالمي داشت كه گوشت
را دعوت كنم، و غذا به اندازه پنج نفر باشد،  صخواهم پيامبر  برايمان درست كن كه مي

ولي بدنبال آنان تواني با خود بياوري،  سپس پيامبر را دعوت نمود و گفت تا پنج نفر مي
اي، و  به ابوشعيب گفت: شما پنج نفر را دعوت كرده صيك نفر ديگر هم آمد، پيامبر 

اين مرد هم ما را دنبال كرده است، اگر دوست داشتي او را هم دعوت كن وگرنه 
229Fدهم كه بيايد تواني او را جواب كني، و او گفت: بلكه اجازه مي مي

1. 
مراسمها و مناسبات آنان را همراهي كنند، بدليل قول  توانند در خادم افراد بزرگ، مي

را دعوت كرد و من نيز با ايشان رفتم، در آنجا آب  ص گويد: مردي پيامبر كه مي انس
شروع كرد بخوردن آن و خيلي خوشش  صگوشت آوردند و در آن كدو بود كه پيامبر 

، انس گذاشتم پيامبر ميو جلو  نخوردمكدو را اين را ديدم من ديگر  آمده بود، و وقتي
230Fگفته است: از آن به بعد من كدو را دوست داشتم

2. 
اي كه از حد معقول  نبايد براي مهمان خود را به تكلف و زحمت زياد انداخت، بگونه

گفته است: براي مهمان خود را  صگردد، پيامبر  برميبيرون رود، و اين موضوع به عرف 
231Fو غيرمعقول نياندازيد به زحمت زياد

3. 
بايد با اجازه صاحب خانه وارد شد، و بالفاصله بعد از خوردن غذا آنجا را ترك كرد، 

 فرمايد: مگر اينكه صاحب خانه خودش رغبت داشته باشد كه بماند، بدليل آيه قرآن كه مي

﴿                               

                               

                    ﴾N )53: باألحزا.( 

هاى پيامبر داخل نشويد مگر به شما براى  ايد! در خانه اى كسانى كه ايمان آورده«
                                           

 اين روايت را نقل كرده است. ).5434بخاري ( -1
انـد، و در ايـن روايـت ديـده      ) اين روايت را تخـريج نمـوده  145) (2041) و مسلم (5420بخاري ( -2

 خورد. زد و نمي گذاشته و مؤدبانه كدوها را براي او كنار مي احترام مي صشود كه انس به پيامبر  مي
 ).7441صحيح الجامع ( -3
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صرف غذا اجازه داده شود، در حالى كه (قبل از موعد نياييد و) در انتظار وقت غذا 
و وقتى غذا خورديد پراكنده شويد، و  ؛اما هنگامى كه دعوت شديد داخل شويد ؛ننشينيد

نمايد، ولى  اين عمل، پيامبر را ناراحت مى ؛ه بحث و صحبت ننشينيد(بعد از صرف غذا) ب
اما خداوند از (بيان) حق شرم ندارد! و هنگامى  ؛گويد) كند (و چيزى نمى از شما شرم مى

خواهيد از  كه چيزى از وسايل زندگى را (بعنوان عاريت) از آنان ( همسران پيامبر) مى
ى دلهاى شما و آنها بهتر است! و شما حق نداريد اين كار براى پاك ؛پشت پرده بخواهيد

رسول خدا را آزار دهيد، و نه هرگز همسران او را بعد از او به همسرى خود درآوريد كه 
 ».اين كار نزد خدا بزرگ است

 صگيرند، آنگونه كه پيامبر  جلو انداختن بزرگان و كسانيكه در طرف راست قرار مي
232Fگفت ابتدا به بزرگان و افراد مسن بدهيد آورد مي ميكرد كه وقتي كسي آب را  عمل مي

1 ،
 233FOK»من مل يرحم صغرينا وجيل كبرينا فليس منا«فرمايد:  و نيز مي

 يعني: هر كس به كودكان رحم نكند و به افراد پير و مسن احترام نگذارد، از ما نيست.
فرموده  صگويد: پيامبر  آورد، مي ) بعد از اينكه حديث ابن عمر را مي:آلباني(

يعني: جبرائيل به من دستور داد كه افراد مسن را  ».أمرين جربيل أن أقدم األكابر«است: 
 جلو بياندازم.

گويند:  حثمه كه در حديث القسامه مي و حديث رافع بن خديج و سهل بن ابي
كه كوچكترين فرد مجلس بود قبل از دوستانش شروع كرد به  –عبدالرحمن بن سهل 

 ».كرب، الكرب يف السن«فرمود:  صپيامبر صحبت كردن، كه 
زدند در اين حال به ايشان وحى شد  مسواك ميگويد:  ) كه ميكو يا حديث عايشه(

 .كه مسواك را به بزرگتر بدهيد
ولي اگر چنين باشد و مهلب گفته است: اين وقتي است كه به ترتيب ننشسته باشند، 

                                           
آنرا تخريج نموده و حافظ گفته است، سـندش قـوي اسـت؛ فـتح البـاري      ) 2425) (315/4ابويعلي ( -1

)10/89.( 
 ).353بخاري اين حديث را در االدب المفرد روايت كرده است ( -2
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234Fدر اينصورت سنت است از سمت راست شروع كرد

1. 
حبيبه را آورده كه از او سؤال شد آيا چيزي از  ) حديث عبداهللا بن ابي:لباني(آ

نزد ما در مسجد قبا آمد، من هم  صبه ياد داري؟ او در جواب گفت: پيامبر  صپيامبر
نشستم، و ابوبكر در  صدر آن وقت كه نوجواني بودم، آمدم و در سمت راست پيامبر 

از آن نوشيد و سپس آنرا به من داد كه در سمت چپ نشست، سپس نوشيدني خواست و 
سمت راست بودم و از آن نوشيدم، سپس بلند شد براي نماز خواندن و او را ديدم كه با 

خواند. سپس عبداهللا گفت: اين نص است بر اينكه ساقي  نعلهايش (دمپايهايش) نماز مي
 ضلترين آنها.كند نه از بزرگان قوم و يا عالمترين و يا فا از سمت راست شروع مي
نوشيد كه از سمت راستش يك اعرابي بود  داشت آب مي صروايت شده كه پيامبر 

 صو در سمت چپش ابوبكر، و عمر رو به روي او بود، عمر از ترس اينكه نكند پيامبر 
 صآنرا به ابوبكر بدهيد، ولي پيامبر صظرف آب را به اعرابي بدهد گفت: يا رسول اهللا 

 235FOK»األيمنون، األيمنون، األيمنون«به اعرابي داد، و فرمود: چنين نكرد و ظرف را 
أفطر «مهمان بايد بعد از خوردن غذا براي صاحب غذا دعا كند مانند اين دعاها: 

اللهم أطعم من أطعمني «236FP=I»عندكم الصائمون، وأكل طعامكم األبرار، وصلّت عليكم املالئكة

 238FRK»ارك هلم فيام رزقتهماللهم اغفر هلم وارمحهم وب«=237FQ»واسق من أسقاين
و او را بر  ،سنت است نسبت به كسيكه در پهلويش نشسته است توجه داشته باشد

و اگر هنگام غذا كسي باالي سرش ايستاده بود، بايد به او دستور دهد  ،خود ترجيح دهد
و يا اگر خادم و يا مملوك او بلند شد براي برآورد كردن نيازهاي سيدش و  ،بنشيند

هاي لذيذ برايش بگيرد و به او  كرد، سيد بايد بكوشد برايش لقمه تهيه مي برايش آب

                                           
 السلسله الصحيحه، باب تقديم االكابر في الكالم والسواك ال في الشرب. -1
 ).2941السلسله الصحيحه ( -2
 ه و آلباني آنرا صحيح دانسته است.) آن را روايت كرد3854ابوداود ( -3
 ) اين روايت را نقل كرده است.2055مسلم ( -4
 ) اين روايت را نقل كرده است.2042مسلم ( -5
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 .كند ، و اگر با نابينايى غذا خورد بايد از آنچه روبرويش است او را آگاه ميبدهد
اي رفت، و  اي به سفره ولي نبايد از سفره ،اشكالي ندارد كه برخي با هم غذا بخورند

از مهمانان غذاهاي مخصوصي را تهيه كند اگر بقيه تواند كه براي برخي  صاحب خانه مي
 ناراحت نشوند.

گذارد،  هر غذايي كه آماده شده، بدون اينكه خود را به زحمت بياندازد روي سفره مي
 خواهد. و براي جلو آمدن اجازه نمي

از جمله آداب مهمانداري اين است كه بايد صاحبخانه، مهمانها را خدمت كند و با 
 شادابي هرچه تمامتر با آنان برخورد كند. رويي و گشاده

و از جمله آداب مهمانداري اينكه بايد صاحبخانه سخناني جذاب بگويد كه مهمانها 
خوششان بيايد، نبايد قبل از مهمانها بخوابد، و نبايد در حضور آنان از وضع زمانه 

گين باشد، و روي باشد، و هنگام رفتن غم شكايت كند، و هنگام ورود آنان بايد گشاده
و نبايد در حضور آنان از كسي  ،نبايد از چيزهايي سخن بگويد كه آنان را بترساند

را  يشانها ناراحت شود، بلكه هر طور كه شده مهمانها را بايد خوشحال كند، و بچه
 آنان را خدمت كند.به فراخواند تا 

 وقتيكه غذا گذاشته شد نبايد منتظر افراد خانواده نشست.
ن و زيباترين جمله مهمانها را به خوردن دعوت كند، خداوند در قرآن درباره با بهتري

        ﴿گويد:  چنين مي ؛ مهمانهاي ابراهيم

   ﴾N )27-26: الذاريات.( 

اى را براى  د رفت و گوساله فربه (و بريان شدهسپس پنهانى به سوى خانواده خو«
برند) گفت:  و نزديك آنها گذارد، (ولى با تعجب ديد دست بسوى غذا نمى .آنها) آورد

 .»خوريد؟! آيا شما غذا نمى«

 ﴿گويد:  بايد غذا را به مهمان نزديك كرد، خداوند درباره ابراهيم چنين مي

﴾N يك آنان گذاشت.يعني: غذا نزد 
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بايد با مهمان غذا خورد، و نبايد از صاحبخانه چيزي پرسيد بجز از قبله و دستشويي، 
و  ،آيند اطالع پيدا كند بحساب مي و جاى زنان و نبايد از مكانهايي كه حريم شخصي

و نبايد از شستن دستها امتناع ورزد، و  ،نبايد در جايي بنشيند كه صاحبخانه نگفته است
 از حركات صاحبخانه ممانعت ايجاد كند.نبايد 

هاي فاميل و دوستان چيزي را خورد اگر آن غذاها را در جاهايي قفل  توان از خانه مي
 و بداند كه صاحب آنها راضي است با توجه به عرف و عادات. ،نكرده باشند

 آيد زياد توجه كرد. نبايد به جايي كه غذا مي
 آيد. انداخت، چون اين كار احترام بحساب ميبايد سريع غذا را به مهمانها جلو 

) گفته است: نبايد مهمان را با گفتن: بخور و يا بايد بخوري :الجوزي( امام ابن
 گذارد و بطور تصنعي آنرا جمع نكند. بلكه غذا را كامال جلوي او مي ،ناراحت كرد

و يا  ،داردنبايد كاري كند كه ديگران خوششان نيايد، نبايد دست را روي سيني نگاه 
نبايد هنگام گرفتن لقمه سرش را روي سيني پائين بياورد، و اگر چيزي را از دهان بيرون 
آورد رويش را برگرداند و با دست چپ آنرا بردارد، و نبايد نصف لقمه را داخل 
آبگوشت بگذارد، و نبايد لقمه پرچرب را داخل سركه و يا ترشي بگذارد، و يا برعكس، 

 دوست نداشته باشند. چون شايد ديگران
 و از جمله آداب مهمانداري اينكه نبايد هنگام غذا خوردن به مهمانها نگاه كرد.

نبايد صاحبخانه قبل از مهمانها از غذا دست بكشد، مگر اينكه بداند آنان به راحتي 
 خورند.  غذايشان را مي

 خوردن غذا روي سفره بهتر است از خوردن آن روي خوان [ظرفي است براي
روي خوان هرگز غذا  ص روايت كرده است كه پيامبر خوردن غذا] بخاري از انس

239Fنخوردكرد  نخورد و نان لواش را نيز تا وقتيكه فوت

1. 
قاسم بن سالم به المستحب است مهمان را تا درِ خانه همراهي كرد، آنگونه كه ابوعبيد 

با من برخاست، گفتم  ديدن امام احمد رفت؛ ابوعبيد گفته است وقتي خواستم برخيزم،

                                           
 ) اين روايت را نقل كرده است.6450بخاري ( -1
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بيرون نيا ولي ايشان گفتند: شعبي گفته است: از اتمام ديدار اين است كه بايد مهمان را تا 
240Fهمراهي كرددم در 

1. 
دعوت كند، نه افراد مهماندار بايد سعي كند افراد متقي و پارسا را بر سفره خويش 

صاحب إالَّ مؤمناً، وال يأكل ال ت«فرمايد:  مي كه صدين، به دليل قول پيامبر  فاسق و بي

و سعي كن تنها افراد  ،يعني: تنها با افراد مؤمن دوستي و رفاقت كن 241FO»طعامك إالَّ تقي
 متقي غذاي تو را بخورند.

براي مهماني نبايد تنها ثروتمندان را دعوت نمود و از فقراء خبري نباشد، بدليل قول 
مة يدعى إليها األغنياء ويرتك الفقراء، ومن مل رش الطعام طعام الولي«فرمايد:  ابوهريره كه مي

 .242FP»جيب فقد عىص اهللا ورسوله
كنند و  است كه تنها ثروتمندان را دعوت مي (ازدواج)يعني: بدترين طعام، غذاي وليمه

 و هر كس هم نرود با خدا و رسولش نافرماني كرده است. ،كنند فقراء را فراموش مي
و براي صاحبخانه دعا  ،سند مجلس را ترك كندمهمان بايد با خاطري آسوده و دلپ

 .، و از تقصيرش بگذردكند
) روايت شده است كه: يك روز برايمان مهمان از عبدالرحمن بن ابوبكر صديق(

رفت، و آن شب نيز بر روال عادات خود رفت و  مي صشبها نزد پيامبر آمده بود و پدرم 
گويد: هنگام شام  عبدالرحمن مي به من گفت: عبدالرحمن از مهمانها پذيرايي كن،

خواستم از آنان پذيرايي كنم و سفره را انداختم، ولي آنان امتناع كردند و گفتند تا پدر 
من هم گفتم: پدرم مرد سختگيري است، اگر شما غذا  ،زنيم خانه نيايد لب بغذا نمي

ميكه پدرم ترسم به من صدمه بزند، ولي آنان همچنان امتناع كردند؛ و هنگا نخوريد مي
ايد؟ اهل خانه هم گفتند  برگشت ابتدا رفت سراغ مهمانها و گفت به مهمانهايتان غذا داده

گويد در اين وقت من  خير، و او گفت: مگر به عبدالرحمن دستور ندادم؟ عبدالرحمن مي

                                           
 ).3/227اآلداب الشرعيه ( -1
 آنرا حسن دانسته است.اند و آلباني  ) اين حديث را روايت كرده1992) و ترمذي (4045ابوداود ( -2
 آلباني آنرا صحيح دانسته و بخاري موقوفاً آنرا تخريج نموده است. -3
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شنوي بيرون  و گفت: اي نادان! به خدا قسم اگر صداي من را مي ،خويش را پنهان كردم
گناهم،  گويد: منهم بيرون آمدم و گفتم: بخدا من بي كنم، مي تو را تنبيه مي وگرنه ،بيا

مهمانهايت اينجا هستند و از آنان بپرس، من خواستم به آنان غذا بدهم ولي آنان قبول 
ايد؟ و به من گفت:  خواستند. و پدرم به آنان گفت: چرا شام نخورده نكردند و تو را مي

دهم، و مهمانها نيز گفتند: بخدا قسم ما هم تا او غذا  ميبخدا قسم امشب به تو غذا ن
ام، واي بر شما  گويد هيچ وقت چنين شب شومي را نديده خوريم، ابوبكر مي نخورد نمي

خوريد!؟، سپس گفت: اما رفتار اولتان شيطاني بود، و حاال بيائيد شامتان  چرا غذا را نمي
هم آنها و هم ابوبكر غذا را  ،اهللا را گفتند گويد: غذا را آوردند و بسم را بخوريد، او مي

و گفت: اي رسول  صپيامبر گويد، صبح كه رسيد ابوبكر رفت پيش  خوردند، او مي
فرمود: بلكه تو  صخدا آنان به خير دست يافتند، و من سوگند را شكستم، ولي پيامبر 

243Fندادمبهترين آنها هستيد؛ و او گفت: كفاره را هم  خيرخواهترين و

1. 
244Fآيد: ائدي كه از اين داستان بدست ميفو

2 
 توان كسي را نزد مهمانها گذاشت و خود به كارهاي ضروري پرداخت. مي

تواند بشيوه  دهد اعتراض كند يعني نمي مهمان نبايد به كاري كه صاحبخانه انجام مي
اندازد بخاطر شرم و  پذيرايي اعتراض كند، و اگر فهميد او خود را به مشقت و سختي مي

كند، چون شايد صاحبخانه از اينكار هدفي  يائي كه دارد، با آرامي و مهرباني اعتراض ميح
 داشته باشد، كه نتواند بگويد و يا برايش سخت باشد كه با مهمان مخالفت ورزد.

زني مهمان با اهل خانه، همانگونه كه بخاري بر آن ترجمه نموده و بر آن عنوان  چونه
 ».اب يف قول الضيف لصاحبه ال آكل حتى تأكلب«نويسد:  آورده است و مي

رسيد  گاه نمي و مهمانان ابوبكر هم مصلحتي داشت كه غذا را نخوردند، چون او هيچ
 كه شام را بخورد.

پنهان شدن از ترس اذيت شدن، همانگونه كه عبدالرحمن انجام داد، پس مانند اين 

                                           
 متفق عليه و در آن كلمات برّوا و حنثت ... نيست. -1
 ).3/176اآلداب الشرعيه ( -2
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 اشكالي ندارد كه با پدر انجام داد.
 فرمايد: ه به صاحبخانه فشار وارد نكرد، بدليل قول خداوند كه ميبايد مواظب بود ك

﴿         ﴾N )53: األحزاب.( 

 ».و وقتى غذا خورديد پراكنده شويد«
قاسم بن سالم گفته است: به ديدن الگويد: ابوعبيد  الدنيا روايت كرده و مي ابوبكر بن ابي

اش شدم، بلند شد و من را بغل كرد و در جاي خويش  ارد خانهاحمد بن حنبل رفتم وقتي و
گويند: صاحبخانه نسبت به صدر مجلس و خانه مستحقتر  نشاند، گفتم: يا اباعبداهللا مگر نمي

گويد در دل خويش گفتم اي  نشاند، مي نشيند و مي  است؟ گفت درسته هر جا كه بخواهد مي
دانستم  ست براي تو، سپس گفتم: يا اباعبداهللا اگر مياي ا اباعبيد اين را داشته باش كه فايده

آمدم، در جواب گفت: اينرا نگو زيرا من  كني، همه روزه مي اينجوري از من پذيرايي مي
ولي آنانرا بيشتر از كساني دوست دارم  ،بينم دوستاني را دارم كه در طول سال يكبار آنانرا مي

فايده دوم يا اباعبيد! و هنگاميكه خواستم بروم با  بينم؛ با خود گفتم اين هم كه همه روزه مي
من بلند شد، گفتم: بلند نشو يا اباعبداهللا، و او گفت: شعبي گفته است: از جمله موارد اتمام 
ديدار اين است كه بايد صاحبخانه با مهمان تا دم در، او را همراهي كند، و من گفتم يا ابا 

از شعبي نقل  ،مجالد اززائده  ابن ابيگفت: ؟! است روايت كردهشعبي چه كسى از عبداهللا، 
245Fفايده سوم است: يا اباعبيد اين مگفت .كرده است

1. 

                                           
 ).3/227اآلداب الشرعيه ( -1



 آداب مجالس )25(

مجالسي كه ذكر خدا بايد سعي كرد در مجالس، ذكر خداوند زياد كرده شود و از 
 فيه ما من قوم يقومون من جملس ال يذكرون اهللا«فرمايد:  مي صنيست دوري جست. پيامبر 

 246FNK»إالَّ قاموا عن مثل جيفة محارٍ وكان هلم حرسة
يعني: هر قومي از مجلسي برخيزند بدون اينكه در آن ذكر خدا را كرده باشند، بمانند 
آن است كه بر روي خر مرداري نشسته باشند كه گنديده شده باشد، و براي آنان جز 

 ماند. حسرت چيزي باقي نمي
تا اينكه در مجالس دلگير و خسته نشويد،  انتخاب كرد وقت معينىموعظه  راىبايد ب

كرد،  اند كه ابن مسعود هر پنج شنبه موعظه مي ه روايت كرد در صحيحين از ابن مسعود
و مردي به او گفت: يا اباعبدالرحمن، ما سخنان شما را خيلي دوست داريم و از آن لذت 

ر جواب گفت: چيزي كه مانع بريم، و دوست داريم هر روز برايمان صحبت كني، د مي
براى موعظه وقت معينى را  صپيامبر ترسم خسته شويد، زيرا  شود اين است كه مي مي

 نكند دلگير و خسته شويم. كرد، ترس از اينكه انتخاب مي
 صزيرا پيامبر نشينيها و مجالس خود، دوست و رفيق انتخاب كرد،  بايد براي شب

 247FOK»فلينظر أحدكم من خياللاملرء عىل دين خليله «فرمايد:  مي
 گيرد.  باشد، پس بنگرد كه چه كسي را بدوستي مي يعني: هر كس بر دين دوستش مي

إذا «فرمايد:  مي صبايد به اهل مجلس هنگام ورود و خروج سالم كرد، چون پيامبر 

ىل انتهى أحدكم إىل جملس فليسلم، فإن بدا له أن جيلس فليجلس، ثم إن قام فليسلم، فليست األو

 248FPK»بأحق من األخرة
نشيند. سپس اگر خواست  يعني: اگر به مجلسي رفتيد سالم كنيد، اگر خواست مي

                                           
 ست.) اين حديث را نقل كرده وآلباني آنرا صحيح دانسته ا4855ابوداود ( -1
 ) اين حديث را نقل كرده و آلباني آنرا حسن دانسته است.4833ابوداود ( -2
) و آلبـاني آنـرا (حسـن    2706ترمذي اين حديث را روايت كرده و گفته است حديث حسن اسـت (  -3

 صحيح) دانسته.
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 تر نيست. برخيزد بايد سالم كند، چون سالم اولي از آخري مستحق
مكروه است شخصي را از اقامتگاه خود برخيزند تا ديگرى جا او بنشيند، بدليل اين 

كرده است از اينكه كسي از مجلس خود برخيزد و  نهي صفرمايد: پيامبر  حديث كه مي
249Fديگران در آن بنشينند، ولي بهنگام نشستن جا باز كنيد و به مجلس وسعت دهيد

1. 
خويش برخيزد و  دانست كسي از مجلس و اقامتگاه ) مكروه ميمو عبداهللا بن عمر(

 سپس خود در جاي او بنشيند.

﴿فرمايد:  رآن كه ميبايد در مجالس جا باز كرد، بدليل اين آيه ق           

               ﴾N )11: المجادله.( 

ايد! هنگامي كه به شما گفته شود: مجلس را وسعت بخشيد  اي كساني كه ايمان آورده«
د) وسعت بخشيد، خداوند (بهشت را) براي شما وسعت (و به تازه واردها جا دهي

خداوند كساني را  ،اگر چنين كنيد ؛برخيزيدبخشد، و هنگامي كه گفته شود: برخيزيد،  مي
بخشد، و  اند و كساني را كه علم به آنها داده شده درجات عظيمي مي كه ايمان آورده

 دهيد آگاه است. خداوند به آنچه انجام مي
دو نفر جدايي انداخت مگر با اجازه خود آنها، بدليل اين حديث  درست نيست ميان

 250FOK»ال حيل لرجل أن يفرق بني اثنني إالَّ بإذهنام«فرمايد:  كه مي
گويد:  ) ميسمره(شود، جابر بن  بايد در جايي نشست كه مجلس به آن ختم مي

251Fشد ينشستيم كه مجلس به آن منتهي م رفتيم جايي مي مي صوقتي نزد رسول اهللا 

3. 
داد، در جاي او  مي خاست و جاي خويش را به او ) هرگاه كسي بر ميمو ابن عمر(

 نشست. نمي
بهترين مجلس وسيعترين آنها است، بدليل روايتي كه عبدالرحمن نقل كرده است و 

اي خبر كردند، مثل اينكه دير آمد تا اينكه همه  گويد: ابوسعيد خدري را براي جنازه مي
                                           

 ) اين حديث را روايت كرده، و لفظ از بخاري است.6270بخاري ( -1
 را روايت كرده و آلباني آنرا حسن صحيح دانسته است.) اين حديث 4845ابوداود ( -2
 ) اين حديث را روايت كرده و آلباني آنرا صحيح دانسته.4825ابوداود ( -3
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وقتي آمد، مردم جا خالي كردند و برخي كنار رفتند تا در د نشستند، و مردم در جاي خو
._A=çÿشنيدم كه گفت:  صجاي آنان بنشيند، ابوسعيد گفت: نه، من از پيامبر  ^= 4~

_Â≈ã Ë`@ 252سپس مردم جمع شدند تا اينكه جا باز شد و او در جايگاه وسيعي نشستF

1. 
 صنهي شده است، پيامبر از گوش دادن به صحبتهاي ديگران بدون اجازه، 

 253FOK»ومن استمع إىل قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب يف أذنه اآلنك يوم القيامة«فرمايد:  مي
كنند تا گوش  خواهند، يا از او فرار مي كسى كه به صحبتهاى قومى گوش دهد كه آنان نمي

 ريزند. ندهد روز قيامت صرب ذوب شده در گوشش مي
 عنه پرهيز كرد مانند:  يبايد از نشستنهاي منه

اينكه دست چپ خويش را در پشت خود قرار دهد و بر دست راست تكيه زند، چون 
توصيف كرده است كه مورد خشم خدا قرار  اين كار را به نشستن كساني صپيامبر 

254Fاند تهگرف

. و يا نشستن ميان سايه و نور خورشيد، و علت آن هم بدان دليل است كه آنرا 3
255Fاند ناميدهمجلس شيطان 

4. 
ال تكثروا «فرمود:  صنبايد در مجلس زياد خنديد، از ابوهريره روايت شده كه پيامبر 

 256FRK»من الضحك فإنَّ كثرة الضحك متيت القلب
 ميراند. يعني: زياد نخنديد زيرا خنده زياد قلب را مي

كه  ص نبايد در اجتماع سه نفري، دو نفر آنان به نجوا بپردازند، به دليل حديث پيامبر
 257FSK»ال يتناج اثنان دون الثالث، فإنَّ ذلك حيزنه«فرمايد:  مي

يعني: نبايد دو نفر با هم نجوا كنند و سومي را تنها بگذارند، چون اين كار، او را 

                                           
 ) صحيح دانسته است.832آلباني اين حديث را در سلسله صحيحه ( -1
 ) اين حديث را روايت كرده و لفظ از بخاري است.7042بخاري ( -2
 اند و آلباني آنرا صحيح دانسته است. ) اين حديث را نقل كرده4848و ابوداود ( )18960امام احمد ( -3
 ).838السلسله الصحيحه ( -4
 ).3400) اين حديث را روايت كرده و آلباني آنرا صحيح دانسته است (4193ابن ماجه ( -5
 اند. ) اين حديث را روايت كرده2183) و مسلم (6288بخاري ( -6
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 محزون خواهد كرد.
 نفر با هم نجوا كنند و سومي را رها كنند. تناجي: عبارت است از اينكه دو

چنين  صپيامبر ، چون ثابت شده كه يك نفر نزد نبايد در حضور ديگران آروغ زد
كف عنا جشاءك فإنَّ أكثرهم شبعاً يف الدنيا أطوهلم جوعاً يوم «فرمود:  صكرد كه پيامبر 

 258FNK»القيامة
ترين  يعني: آروغ خود را از ما برگير، زيرا سيرترين آنها در دنيا، در قيامت گرسنه

 است.
 در حضور ديگران پرهيز كرد.بايد از نگاههاي اضافي به اطراف مجلس 

 عذر داشته باشد.براي رعايت ادب نبايد در حضور ديگران پاها را دراز كشيد، مگر 
يعني موضوع آنچه ». باب ما يكره من السمر بعد العشاء«گويد:  ) چنين مي:بخاري(

را ذكر كرده است  باشد. و در اين باب، حديث ابوبرزه أسلمي بعد از عشاء مكروه مي
خواب را قبل از عشاء و سخن گفتن بعد از عشاء را مكروه  صگويد: پيامبر  يكه م
در ترجمه مواردي است كه مباح است، وگرنه اموري كه » السمر«دانست. منظور از  مي

حرام هستند، دليلي وجود ندارد كه بعد از عشاء مكروه باشد بلكه هميشه و در هر وقتي 
گفت: آيا اول  زد و مي ا بخاطر اين كار كتك ميمردم ر حرام هستند؛ و عمر بن خطاب

259Fشب سخن گفتن، و آخر شب خوابيدن است؟

2. 
 صمستحب است مجلس را با پرداخت كفاره مجلس خاتمه داد، چون پيامبر 

من جلس يف جملس فكثُر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك «فرمايد:  مي

 .260F٣»رك وأتوب إليك، إالَّ كفر اهللا له ما كان يف جملسه ذلكأشهد أن ال إله إالَّ أنت، أستغف
و در آن غلط و اشتباه زياد داشت و قبل از اينكه يعني: هر كس در مجلسي نشست 

                                           
 ).3413ن حديث را نقل نموده و آلباني آنرا حسن دانسته است () اي2478ترمذي ( -1
 ).2/73( –ابن حجر  –فتح الباري  -2

 ).109، ص 177) بقلم: محمد ناصر اآللباني: (:صحيح الكلم الطيب، نوشته شيخ االسالم ابن تيميه( -3
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گوئيم، و  و منزه هستي و تو را ستايش و سپاس مي بلند شود بگويد: پروردگارا! تو پاك
طلبم و بسوي تو  و مغفرت مينيست، از ت بحقدهم كه بجز تو معبود ديگري  گواهي مي

 دهد. كنم، حتماً خداوند گناهان آن مجلس او را مورد غفران خويش قرار مي توبه مي



 آداب كالم )26(

) :انسان مسلمان الزم است كه زبانش را حفظ نمايد، به دليل آنچه كه امام احمد(
حك هبا جلساءه إنَّ الرجل ليتكلم بالكلمة يض«فرموده است:  صروايت كرده كه پيامبر 

 261FNK»هيوي هبا من أبعد من الثريا
خنداند، كه او را از  گويد كه بوسيله آن همنشينانش را مي يعني: همانا انسان سخني مي

 فاصله دورتر از ثريا به پائين پرت خواهد كرد.
روايت كرده و گفته  يا سخن خير بگو يا ساكت باش، بدليل حديثي كه ابوهريره

 262FOK»من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت«ود: فرم صاست: پيامبر 
 يعني: هر كس به خدا و روز آخرت ايمان دارد يا خير را بگويد و يا ساكت شود.

روايت كرده  آيد، ابوهريره سخن خوب و پسنديده يكي از ابواب صدقه بحساب مي
المى من الناس صدقة، ك«گفته است:  صاست كه پيامبر  ل يوم تطلع فيه الشمس: كل سُ

يعدل بني االثنني صدقة، ويعني الرجل عىل دابته فيحمل عليها أو يرفع متاعه صدقة، والكلمة 

=263FPK»الطيبة صدقة...
كند، بر هر مفصلي از اعضاي بدن مردم  يعني: هر روز كه خورشيد در آن طلوع مي

اي است...، كسي  فر صدقهاي الزم است كه بپردازند: با عدالت رفتار كردن ميان دو ن صدقه
اي است، و سخن  كند، صدقه گذارد و يا باري با آن جابجا مي را بر پشت االغ خود مي

دور خوب و پسنديده صدقه است... . بلكه سخن خوب، شخص را از آتش دوزخ 
از آتش دوزخ سخن به  صگويد: پيامبر  كند و مي روايت مي كند. عدي بن حاتم مي

اصله روي خود را از آن برگرداند، و از آن به خدا پناه برد، دوباره از آن ميان آورد، كه بالف
سخن گفت و روي خود را برگرداند و به خدا پناه برد، سپس گفت: از آتش دوزخ خود 

اي از خرما باشد، و اگر كسي خرما نداشت با گفتن يك سخن  را برهانيد اگرچه با تكه

                                           
 ).8967المسند ( -1
 ) اين روايت را نقل كرده است.6018بخاري ( -2
 اند. ) اين حديث را روايت كرده1009) و مسلم (2989بخاري ( -3
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264Fخوب خود را برهاند

1. 
گفتن ترغيب كرد؛ چون زياد سخن گفتن  ود و ديگران را به كم سخنبايد كوشيد تا خ

وإنَّ أبغضكم إيلّ «فرمايد:  كه مي صشود، بدليل قول پيامبر  باعث وارد شدن به گناه مي

265F...»وأبعدكم مني جملساً يوم القيامة الثرثارون 

OK 
ويان و گ يعني: مبغوضترين شما نزد من و دورترين شما از من در روز قيامت، ياوه

 گويان هستند. بيهوده

  ﴿ فرمايد: بايد از غيبت حذر كرد، چون خداوند مي     ﴾N 
 ).12الحجرات: (

 ».و هيچ يك از شما ديگرى را غيبت نكند«
 غيبت كردن در شش مورد جايز است: 

 خواهي كند. تواند نزد حاكم و قاضي تظلم مظلوم مي -1
 غيير منكر كمك بگيرد.وقتي بخواهد براي ت -2
 هنگام استفتاء از مجتهد و بگويد فالني اينچنين بر من ظلم كرده است. -3
هشدار به مسلمانان كه وارد شر و فتنه نشوند و آنان را نصيحت كند، بشرطيكه  -4

 هدفش نصيحت باشد.
266Fانجام دهداگر شخصي فسق و بدعت را بطور علني  -5

3. 
كسي معروف به اوصاف زير باشد:  براي شناختن و توصيف كردن، مانند اينكه -6

267Fاستكور، چالق، كچل و ... ولي اگر منظور تنقيص او باشد حرام 

4. 
 مواردي كه به هنگام غيبت مباح، الزم است مراعات شوند: 

                                           
 اند. ) اين روايت را نقل كرده1016) و مسلم (6563بخاري ( -1
 ) روايت كرده و لفظ از آن او است. )2018ترمذي آن را از حديث جابر -2
نه بـن  درباره عيي صكند به گفتار پيامبر  بخاري براي جواز غيبت اهل فساد و اهل شك استدالل مي -3

 گفت: بدترين برادر عشيره...!. صاذن گرفت، و پيامبر  صحصن، وقتيكه بر عليه پيامبر 
 ).1/274صاحب مختار درباره ... گفته است: براي اهل روستا غيبت نيست. اآلداب الشرعيه ( -4
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 در نيت، اخالص خدا را داشتن. -1
 تا آنجا كه ممكن است از شخص معيني نام نبرد. -2
 ح را بگويد.بايد به برادر ديني تذكر داد كه فقط سخن مبا -3
 اي بزرگتر نگردد. بايد يقين داشته باشد كه اين كار او باعث مفسده -4

 شوند:  اسبابي كه باعث غيبت مي
را ياد  اي كه از طرف دارد، و اين، گفتار پيامبر بخاطر شفا يافتن از خشم و كينه -1

عىل رؤوس  من كظم غيظاً وهو قادر عىل أن ينفذه دعاه اهللا عز وجل«فرمايد:  آورد كه مي مي

 268FNK»اخلالئق يوم القيامة حتى خيريه من احلور ما شاء
يعني: هر كس خشم خود را فرو خورد، در حاليكه قادر بر انجام آن باشد، خداوند او 

زند و او را ميان حوريان بهشت اختيار  را در روز قيامت جلوي همه مخلوقات صدا مي
 كند هر قدر كه بخواهد. مي

نيافتد و با دوستان وهمكيشان خود همصدا گردد، و اين كار، تا اينكه از جمع عقب  -2
له اهللا إىل «فرمايد:  آورد كه مي را ياد مي صحديث پيامبر  ومن اِلْتمس رضا الناس بسخط اهللا وكّ

 269FOK»الناس
با خشم خدا بدست بياورد، خداوند او را به مردم  يعني: هر كس رضايت مردم را

 كند. واگذار مي
است كه بايد دانست خويش با تنقيص ديگران، و عالج آن، اين جبران كمبودهاي  -3

 باشد بهتر و ماندگارتر است. آنچه نزد خدا مي

ث فيكذب «فرمايد:  مي صبراي شوخي و هزل گفتن، ولي پيامبر  -4 ويل لِلَّذي حيدّ

 270FPK»ليضحك به القوم، ويل له، ويل له

                                           
 ) و آلباني آنرا حسن دانسته است.3997صحيح ابوداود ( -1
 ا صحيح دانسته است.) و آلباني آنر1967صحيح ترمذي ( -2
 ) اين حديث را روايت كرده و آلباني آنرا حسن دانسته است.4990ابوداود ( -3
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ند، واي بر او، واي بر گويد تا مردم را بخندا يعني: واي بر كسي كه سخن دروغ مي
 او!!.

۵J  ال جيتمعان يف قلب عبد: اإليامن واحلسد«فرمايد:  مي صحسد، ولي پيامبر«K271FN 

 شوند. يعني: در قلب انسان، ايمان وحسد با هم جمع نمي
 دهد تا خود را از آن تبرئه كند. به كسي چيزي را نسبت مي -6
 كاري زياد. بي -7
 ردن.خود را به بزرگان و صاحب منصبان نزديك ك -8

 برد غيبت باشند، ولي غيبت هستند:  مواردي كه گمان نمي
گويد:  شود كه غيبت است، مي كند، و وقتي بر او اعتراض مي كسي را غيبت مي -1

 گويم. من اين سخن را نزد خودش هم مي
حيايي  برم از بي گويد: به خدا پناه مي كسي در ميان مردم، هنگام ذكر نام كسي مي -2

 سر تقصير فالني بگذرد و ... . ها! ويا خدا از بعضي
 اينكه بگويد: فالني مبتال به اين است. -3
 توجهي و تساهل در غيبت گناهكاران. بي -4

=272FOK»ال يدخل اجلنة قتات«فرمايد:  مي صبايد از دوجابگويى حذر كرد، چون پيامبر 
 شود. دوجابگو به بهشت داخل نمى
 آويز خود كند:  حلقشود بايد موارد زير را  كسيكه نزد او غيبتي كرده مي

 نبايد حرف نمام را باور كند و نبايد آنرا تصديق كند. -1
 و از چنين عملي نهي كند. ،بايد او را نصيحت كند -2
 باشد. بايد او را بخاطر خدا مبغوض بدارد، چون او نزد خداوند مبغوض مي -3
 نبايد نسبت به برادر غائبش سوءظن داشته باشد. -4
 حال و اوضاع طرف تجسس و جستجو نمايد.نبايد غيبت او باعث شود كه در  -5

                                           
 ).7620صحيح الجامع ( -1
 اند. ) اين حديث را روايت كرده105) و مسلم (6056بخاري ( -2



   

 اي از آداب شرعي برگزيده   108
  

و نبايد بگويد فالني اين چنين  ،نبايد به خود اجازه دهد كه حرف نمام را بازگويد -6
 شود. گفته است، چون با اين كار، خودش هم نمام مي

كفى باملرء إثامً أن « فرمايد: مي صنبايد هر چيزي را كه شنيد بازگويد، چون پيامبر 

 273FNK»حيدث بكل ما سمع
 يعني: براي گناهكار بودن شخص همين كافي است كه هر چيزي را شنيد بازگويد.

﴿ گويد:  بايد از دروغ حذر و پرهيز كرد؛ خداوند مي         

       ﴾N )119: التوبه.( 

 ».الفت فرمان) خدا بپرهيزيد، و با صادقان باشيدايد! از (مخ اى كسانى كه ايمان آورده«
آمده كه  ص درباره رؤياي پيامبر و همانگونه كه در حديث سمره بن جندب

ولي من امشب در خواب ديدم كه دو نفر نزد من آمدند و دستهايم را گرفتند «فرمايد:  مي
ر ايستاده بود و من را به سرزمين مقدس بردند، در آنجا ديدم مردي نشسته و مردي ديگ

اند كه آن مرد نيزه  اي آهني بود؛ برخي از اصحاب ما از موسي نقل كرده كه در دستش نيزه
آمد، و سپس اين كار را با  زد تا اينكه از ستون فقراتش بيرون مي را به لُپ مرد نشسته مي

گفتم:  برد، يافت كه دوباره نيزه را در آن فرو مي كرد و لپ اولي التيام مي لپ ديگرش مي
به آن  صو در آخر حديث، پيامبر ...». اين چيست؟ آن دو مرد گفتند: ادامه بده و برو 

، آن دباش دو مرد گفته است: امشب من را گردانديد، و آنچه را ديدم به من بگوئيد: گفتند:
گويد  كردند او كذاب و دروغگو است، كه دروغ مي مرد را كه ديدي لپهايش را سوراخ مي

سپس تا روز قيامت با او اين چنين  ،كنند تا به آفاق برسد را حمل مي اودروغ و 
 .274F2»كنند... مي

 دروغ گفتن در سه مورد جايز است: 
 براي اصالح ميان مردم. -1

                                           
 ) و لفظ از اوست.5روايت مسلم ( -1
 اند. ) اين حديث را روايت كرده19652) و احمد (1386بخاري ( -2
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 در جنگ. -2
 سخن بگويد. شوهرش باو يا زن  ،زنش صحبت كند باوقتي مرد  -3

جل يصلح بني ال أعده كاذباً الر«فرمايد:  است كه مي صو دليل آن حديث پيامبر 

الناس، يقول القول وال يريد به إالَّ اإلصالح، والرجل يقول يف احلرب، والرجل حيدث امراته، 

=275FNK»واملرأة حتدث زوجها
آورم اينكه: كسي بخاطر اصالح بين مردم دروغ بگويد و آنرا  يعني: دروغ بحساب نمي

درباره زنش و  و كسيكه در جنگ چيزي بگويد، و مردي كه ،فقط بخاطر اصالح بگويد
 يا زني كه درباره همسرش چيزي بگويد اشكالي ندارد.

اين روايت كه نبايد سخن آزاردهنده گفت، بدليل  نبايد فحاشي و بددهن بود، و
276Fفحاشي و بدسخن نبوده است صگويد: پيامبر  مي

2. 
فرمايد:  مي صكند، اگرچه حق با او باشد، برتر است: پيامبر  كسيكه جدل را رها مي

 277FPK»ا زعيم ببيتٍ يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقاً أن«
اي  يعني: كسيكه جدل را ترك كند با اينكه حق با او است، من در وسط بهشت خانه

 كنم. را براي او ضمانت مي
ويل «فرمايد:  كه مي صاز خنداندن مردم به دورغ، نهي شده است، بدليل قول پيامبر 

 278FQK»القوم ويل له ويل له للذي حيدث فيكذب ليضحك به
 خنداند، واي بر او! واي بر او!. يعني: واي بر كسيكه با سخنان دروغ مردم را مي

ال تكثروا من «فرمايد:  مي و الزم است از خنديدن زياد حذر كرد چون پيامبر

 279FRK»الضحك فإنَّ كثرة الضحك متيت القلب

                                           
 ) اين حديث را نقل كرده و آلباني آنرا صحيح دانسته است.4921ابوداود ( -1
 ) اين حديث را روايت كرده است.3559بخاري ( -2
 ) اين حديث را روايت كرده و آلباني آنرا حسن دانسته است.4800ابوداود ( -3
 است. ) اين حديث را روايت كرده و آلباني آنرا حسن دانسته4990ابوداود ( -4
 ) آنرا حسن دانسته است.3400) اين حديث را روايت كرده و آلباني (4193ابن ماجه ( -5
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 ند.ميرا يعني: زياد نخنديد زيرا خنديدن زياد قلب را مي
كند، به معني آن هرگاه كسي با برادر ديني خود صحبت كند و به اطراف خود نگاه 

إذا حدث الرجل باحلديث ثم « فرمايد: مي صاست كه سخن امانت است؛ چون پيامبر 

=280FNK»التفت فهي أمانة
اي باشد كه شنيده  بزرگان را در صحبت كردن بايد جلو انداخت، سخن بايد بگونه

اي باشد كه همگي بشنوند و  د، و نه زياد كم باشد، و بعبارتي ديگر بگونهشود، نه زياد بلن
 از تصنع و غلو بدور باشد.

كرد كه ناگاه يك  كه با مردم صحبت مي صنبايد سخن را قطع كرد، همانند پيامبر 
سخنانش را ادامه داد و  صآيد؟ ولي پيامبر  اعرابي وارد شد و پرسيد قيامت كي مي

281Fپرسيد؟ سپس جوابش را داد گفت: كجاست آن كسيكه از قيامت ميوقتيكه تمام شد 

2. 
 صآرام صحبت كردن، و عجله نكردن هنگام سخن گفتن بدليل آنچه از پيامبر 

شمرد، حرفهايش قابل  كرد اگر كسي آنرا مي چنين صحبت مي صروايت شده كه: پيامبر 
282Fشمارش بود

3. 
اي  گفت بگونه روشن و واضح مي گفت بلكه سخن را كالم را با عجله نمي صپيامبر 

283Fنمودند كردند آنرا حفظ مي كه اگر گوش مي

4. 

﴿  فرمايد: به هنگام صحبت كردن، بايد صدا را پائين آورد. خداوند مي    

﴾N )19: لقمان.(  

 ».از صداى خود بكاه (و هرگز فرياد مزن)«
فرآميز، سوگند بغير خدا، و گفتن: دوري جستن از برخي الفاظ حرام، مانند كلمات ك

 مردم هالك يافتند و سوگند بطالق، و دشنام دادن به زمانه و ... .
                                           

 ) اين حديث را روايت كرده و آلباني آنرا حسن دانسته است.4868ابوداود ( -1
 ) اين حديث را روايت كرده است.59بخاري ( -2
 ) اين حديث را روايت كرده است.3568بخاري ( -3
 ) اين روايت را نقل كرده است.25677امام احمد ( -4
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 نبايد شخص در مجلس خود را از همه برتر بداند و فقط خود سخن بگويد.
فرمايد:  آميز صحبت كرد، بدليل قول خداوند كه مي نبايد درباره خود با حالتي مفاخره

 ﴿     ﴾N )32: النجم.( 

 ».نكنيدآاليش معرّفى)  ى(و از گناه پاك و بپس خودستايى «
 پنداريم، و ... . و يا خود را بزرگ جلوه دادن، مانند گفتن: من، چنين مي

گويد: برخي از آنان  ) درباره آنها چنين مي:القيم( مراعات كردن مشاعر ديگران، ابن
اي  ر خودپرستي و آنان كساني هستند كه عقلي ثقيل و كينهكنند بخاط با مردم اختالط مي

شوند كه از  و نه آنقدر ساكت مي ،كنند كه از آن استفاده ببري نه آنطور صحبت مي ،دارند
 شناسند كه آنرا در جايگاه خود قرار بدهند. يتو استفاده ببرند، و حتي نفس خويش را نم

 هنگام ذم كردن نبايد بطور تعميم آنرا گفت.
 بايد در موارد زير رعايت بخرج داد: 

ويكره لكم ثالثاً ومنها « فرمايد: مي صاز سؤال كردن زياد بايد پرهيز كرد، زيرا پيامبر 

=284FNK»كثرة السؤال
 نبايد در جواب دادن زياد سريع بود.

 بايد كوشيد نسبت به هر گناهي خواه صغيره و يا كبيره اظهارنظر نكرد.
 عقل و نادان واكنش نشان نداد. نسبت به افراد سفيه و كم

 نبايد سخني را گفت كه مناسب حال و مقام نباشد.
 صحديث پيامبر نسبت به مسايلي كه به او ارتباطي ندارد نبايد دخالت كرد، بدليل 

 285FOK»من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه«فرمايد:  كه مي
زي كه به او ارتباطي ندارد يعني: از جمله اخالق زيباي انسان مسلمان اين است در چي

 دخالت نكند.

                                           
 ) اين حديث را روايت كرده است.2/27) و احمد (1715مسلم ( -1
 ) و آلباني آنرا صحيح دانسته است.1886صحيح ترمذي ( -2
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 اي به گوش دادن ندارد صحبت كرد. نبايد نزد كسيكه عالقه
 نبايد سخن را زياد تكرار كرد.

 نبايد نسبت به مخاطبين، خود را بزرگ جلوه داد.
 اعتنائي نكنيد. كند بي بايد مواظب بود نسبت به كسيكه صحبت مي

 وه دهيد.ارزش جل نبايد حرفهاي سخنگو را كم
 سعي نكنيد حرفهاي شخص سخنگو را تكميل كنيد.

 قبل از اتمام صحبتهاي او نبايد بلند شد.
 سعي نكنيد متكلم را تكذيب كنيد.

 نبايد در سخن گفتن با كودكان تقصير و كوتاهي كرد.
 نبايد در پخش كردن اخبار قبل از اثبات آن كوشيد.

 ايد آنرا بدون تحقيق و جستجو پذيرفت.نبايد سخن ديگران را از ديگران شنيد، و نب

﴿نبايد زياد غليظ صحبت كرد، خداوند مي فرمايد:             

                      ﴾N )53: اإلسراء.( 

سخنى بگويند كه بهترين باشد! چرا كه (شيطان بوسيله سخنان گو: به بندگانم ب«
هميشه شيطان دشمن آشكارى براى انسان بوده  ؛كند ناموزون)، ميان آنها فتنه و فساد مى

 ».است

﴿و در سوره بقره چنين آمده است:        ﴾N )و به «يعني:  ).83: البقره

 ».مردم نيك بگوييد
 هنگام عتاب و سرزنش زياد شدت بخرج داد.نبايد 

 به هنگام حوار و گفتگو بايد ادب گفتگو را رعايت كرد و در آن نبايد تقصير نمود.
 نبايد هنگام صحبت كردن جوانب عاطفي را فراموش كرد.

 نبايد محاوِر را مسخره نمود.
 طلبي و شكست دادن ديگران بايد حذر كرد. از مبارزه

 كند فراموش نكرد. كسيكه محاوره مي بايد سعي نمود نام
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 نبايد از مبدأ ثابت و درست تنازل كرد.
 و از برگشت به حق هم عار نداشته باشد. ،خطا و اشتباه اصرار نمود نبايد بر

 نبايد نسبت به موضوع حوار كم علم و ناآگاه بود.
 نبايد در ابتداي حوار احكام را صادر نمود.

 و نبايد از موضوع اصلي دور شد.نبايد هنگام حوار، طفره رفت 
 نبايد حالت معارض و مخالفت به خود گرفت.

 نبايد در مسايلي كه هيچ ارزشي ندارند زياد فرو رفت.
 نبايد زياد لومه و سرزنش كرد.

 نبايد نزد مردم زياد شكوا و گاليه كرد.
 درباره زنان نبايد زياد صحبت كرد.

 نبايد زياد شوخي كرد.

﴿فرمايد:  ن پرهيز كرد: خداوند ميبايد از قسم خورد    ﴾N )المائده :
 ».و سوگندهاى خود را حفظ كنيد (و نشكنيد)« ).89

 نبايد دنبال اشتباهات همنشين خود را گرفت.
 نبايد از همنشين خود اظهار ماللت نمود.

 نبايد همنشينان خود را مكلف به خدمت خود نمايد.
س از رفتارهاي ناشايست پرهيز كرد مانند: تف انداختن در حضور آنان، بايد در مجل

 قهقهه خنديدن، بازي با سبيل و ريش و ... .
 نبايد در مجالس، با منكرات سروكله زد.

 و نبايد با اهل آن رفتار نمود. ،نبايد در مجالس لغو، شركت كرد
 ادبي باشد. دهنده بي اي نشست كه نشان نبايده بگونه

 در وسط مجلس نشست. نبايد
فرمايد:  مي صنبايد به خود فشار آورد تا فصاحت را در كالم بكار گيرد، پيامبر 
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 286FNK»سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كام تأكل البقرة من األرض«
چرند، آنان نيز سخن  يعني: قومي خواهند آمد كه با زبانهايشان آنچنان كه گاوها مي

 گويند. مي
 قول را آنگونه كه هست نقل كني، آنرا تبليغ و نقل نكن.تواني نقل  وقتيكه نمي

الزم است كه انسان تالش و كوشش نمايد كه برادر ديني خود را تحت پوشش قرار 
 287FOK»ال يسرت عبدٌ عبداً يف الدنيا إالَّ سرته اهللا يوم القيامة«: فرمايد مي صدهد، پيامبر 

د، خداوند او را در قيامت تحت اي را در دنيا تحت پوشش قرار ده يعني: هر كس بنده
 دهد. پوشش خود قرار مي

  ﴿فرمايد:  نبايد ديگران را با القاب و نامهاي زشت صدا زد، خداوند مي

 ﴾N  :11(الحجرات.( 

Aو با القاب زشت و ناپسند يكديگر را ياد نكنيد@. 

﴿ فرمايد: و يا مي          ﴾N )1: الهمزه.( 

 ».اي واي بر هر عيبجوي مسخره كننده«
 288FPK»بحسب امرء من الرش أن حيقر أخاه املسلمAفرمايد:  نيز مي صو پيامبر 

انگيزي او كافي  يعني: اينكه كسي برادرش را تحقير نمايد، براي خرابكاري و فتنه
 است.

 رو كند و از ديگران روبرگرداند.هرگاه كسي با مردم صحبت كرد نبايد به يكي از آنان 
اگر كسي بطور اتفاقي هنگام سخن گفتن دچار خطا و اشتباه شد، اگرچه كفر هم 

 صمسلم نقل كرده كه در آن پيامبر گردد، و دليل آن روايتي است كه  باشد، مؤاخذه نمي
حلته بأرض هللا أشدّ فرحاً بتوبة عبده حني يتوب إليه من أحدكم كان عىل را«فرمايد:  چنين مي

                                           
 ).419صحيح الجامع ( -1
 ).7713صحيح الجامع ( -2
 ).7242صحيح الجامع ( -3
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فالة، فانفلتت منه وعليها طعامه ورشابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع يف ظلّها وقد أيس من 

راحلته فبينام هو كذلك إذا هو هبا، قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت 

 289FNK»عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح
شود از كسيكه در بياباني  تر مي لي خوشحالاش خي يعني: خداوند بخاطر توبه بنده

كند در حاليكه آب و غذايش هم بر روي آن قرار دارد و از  وسيله سواري خود را گم مي
برد و زير  گردد، و از فرط ناراحتي، به زير درختي پناه مي پيدا كردن آن نيز مأيوس مي

كه آن حيوان نزد او ايستاده  دبين شود و مي برد، و در اين ميان بيدار مي سايه آن خوابش مي
بد مني گويد: پروردگارا تو ع است، و بالفاصله افسار آنرا گرفته و از شدت خوشحالي مي

 كند. وشحالي اشتباه ميو من خداي تو!! و از شدت خ

                                           
 ) كتاب التوبه.2747صحيح مسلم ( -1



 آداب خنديدن )27(

﴿ فرمايد: (جل جالله) خنده را خلق نموده است و مي خداوند    

   ﴾N )43: النجم.( 

 ».گرياند(هر كس را خواست) خنداند و(هر كس را در دنيا خواست) و اوست كه«
يضحك اهللا إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر يدخالن «خنده يكي از صفات خداوند است: 

اجلنة، يقاتل هذا يف سبيل اهللا فيقتل، ثم يتوب اهللا عىل اآلخر فيسلم فيقاتل يف سبيل اهللا 

 290FNK»شهدفيست
گيرد كه يكي از آنان ديگري را كشته ولي هر  اش مي يعني: خداوند از دو نفر خنده

جنگد و كشته  شوند، بدينصورت كه اين يكي در راه خدا مي دوي آنها وارد بهشت مي
جنگد و او نيز  شود و در راه خدا مي كند و مسلمان مي شود، و سپس ديگري توبه مي مي

 شود. شهيد مي
والذي نفيس بيده « فرمايد: كه مي صدن مذموم است، بدليل فرموده پيامبر زياد خندي

 291FOK»لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كثرياً 
دانستيد،  دانم، مي يعني: قسم به آن كسيكه نفس من در دست او است، اگر آنچه من مي

 كرديد. خنديد و زياد گريه مي هميشه كم مي
زياد نخنديد  يعني: 292FPK»كثروا الضحك فإنَّ كثرة الضحك متيت القلبوال ت«فرمايد:  و يا مي

 ميراند. خنديدن زياد قلب را مي زيرا
آورند، بدليل قول  علما خنديدن زياد بدون سبب را از گناهان صغيره بحساب مي

 293FQK»إياك وكثرة الضحك فإنَّه يميت القلب«فرمايد:  كه مي صپيامبر 

                                           
 ).8100مع (صحيح الجا -1
 ).3194السلسله الصحيحه ( -2
 ).506السلسله الصحيحه ( -3
 ).2233صحيح الترغيب ( -4
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294Fتنها تبسم بود صاست: خنده پيامبر  در وصف خنده پيامبر گفته شده

1. 
آيد، اگر خنده عبارت باشد از استهزاء به آنچه  برخي اوقات خنديدن كفر بحساب مي

 باشد. صخداوند نازل فرموده، و يا استهزاء به سنت پيامبر 
ويل للذي «فرمايد:  مي صدرست نيست بخاطر خنداندن مردم، دروغ گفت، پيامبر 

 295FOK»القوم، ويل له، ويل لهحيدث فيكذب ليضحك به 
گويد، واي بر او  گويد و بخاطر خنداندن مردم دروغ مي يعني: واي بر كسيكه سخن مي

 واي بر او.
نشست و  نقل شده است كه بعضي اوقات در مجلس اصحاب مي صاز پيامبر 
296Fزد كردند و او لبخند مي آور تعريف مي جكهاي خنده

3. 
ه است: به جابر بن سمره گفتم: آيا شما با روايت شده و گفت و از سماك بن حرب

شد و صبحها تا  نشستي؟ گفت: بله، خيلي اوقات از محل نمازش بلند نمي مي صپيامبر 
خواست، و اصحاب  كرد برمي نشست و وقتيكه خورشيد طلوع مي طلوع خورشيد مي

سمي خنديدند و او نيز تب گفتند و مي كردند و درباره دوران جاهلي سخن مي صحبت مي
 كرد. مي

باز  طبع و شوخي داني بودند كه بسيار خوش ذوق و نكته و در آن دوران افراد خوش
بنام عبداهللا و ملقب بود به حمار، و او بسيار  صبودند مانند: مردي بود در عهد پيامبر 

297Fخنداند پيامبر را مي

4. 
را خوشحال از جمله اسباب خنده، خنده شادي است، وقتيكه آدم چيزي را ببيند كه او 

 و يا به هنگام خشمگين شدن، و سبب آن تعجب شخص خشمگين است. ،كند
در شريعت آمده است كه خنديدن زن و شوهر هنگام شوخي كردن با هم، سنت 

                                           
 ).4861صحيح الجامع ( -1
 ) اين روايت را نقل كرده است.4175ابوداود ( -2
 ).1286صحيح النسائي ( -3
 ).6282صحيح البخاري ( -4
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 است.
اي ازدواج  با بيوه هنگاميكه جابر صمخصوصاً اگر زن بكر بوده باشد، چون پيامبر 

 298FNK»عبك وتضاحكها وتضاحككفهال جارية تالعبها وتال«نمود، به او گفت: 
و او را  ،گرفتي كه با او شوخي كرده و با تو شوخي كند يعني: چرا دختري نمي

 بخنداني و تو را بخنداند.
 آيد. لبخند نزدن و نخنديدن مطلقاً از وقار و جديت بحساب نمي

گويند چون  كند؛ ولي برخي از علما مي اي كه با صوت باشد، نماز را باطل مي خنده
 كند. گرداند و تبسم نيز نماز را باطل نمي م نيست نماز را فاسد نميكال

                                           
 خاري است.اند و لفظ از ب بخاري و مسلم اين روايت را نقل كرده -1



 آداب مزاح و شوخي كردن )28(

رسد،  هايي است كه به حد اذيت و آزار نمي يمزاح، كالمي است كه هدف از آن شوخ
 و اگر بدان حد برسد، مسخره خواهد بود.

 ادر انس بن مالك بار به بر كرد، يك شوخي و مزاح مي صثابت شده كه پيامبر 
ه كرد. و به انس بن مالك گفت: چنجشك گاى ابا عمير  299FNK»يا أباعمري ما فعل النغري«گفت 

300FO=ËÉ=hv_ì»يا ذا األذنني« =Ò^=Kوش.گ 
 گردد. بخشي مي شوخي كردن بين دوستان و رفقا سنت است چون باعث شادي و فرح

ن چيزهايي باشد كه نبايد در شوخي قذف و غيبت وجود داشته باشد و نبايد در آ
دار نمايد، و نبايد هيبت را از بين ببرد، و نبايد در آن فحش و فوش باشد  شخصيت را لكه

تا حقد و كينه را ايجاد نكند، و نبايد باعث غوغا شود، و نبايد حقد و كينه را ايجاد كند و 
 در آن نبايد دروغ باشد. 

شوخي و مزاح  با خيار اين است كه آنها صاز جمله شوخيهاي اصحاب پيامبر 
آمد، همچون مرداني واقعي و جدي  اي جدي پيش مي كردند، و هنگاميكه مسأله مي

 كردند. برخورد مي
پدرش و او از هاي نادرست، مواردي است كه عبداهللا بن سائب از  ياز جمله شوخ

گفت: هيچ كدام از شماها  كه مي شنيدم صپدر بزرگش نقل كرده كه گفت: از پيامبر 
و يا بطور جدي هم اين كار را نكند، و اگر يكي از  ،ايل دوستش را به شوخي برنداردوس

301Fآنرا برگرداندشما عصاي دوست خود را برداشت 

3. 
اي كه به رفتار عادي و هميشگي تبديل گردد، و بعنوان  نبايد زياد شوخي كرد بگونه

گردد و  بت تو ميصفت و ويژگي خاص تو تبديل گردد، چون اين باعث از ميان رفتن هي
 گو بر تو چيره خواهند شد. افراد هزل

                                           
 ).204الشمائل المحمديه ( -1
 ).4813مشكاه المصابيح ( -2
 ).180صحيح األدب المفرد ( -3
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 باز موارد زير را رعايت كند:  يالزم است شوخ
 بايد مزاح و شوخي در وقتي مناسب باشد.

 نبايد جدي و روان صحبت كرد.

 نبايد در آن فحش و فوش باشد.
 نبايد به شوخي به دين استهزاء نمود.

 د.خردان و نادانان شوخي كر نبايد با بي
 بايد احساس ديگران را رعايت نمود.

 هايي كرد كه مناسب آنان است. يبايد با علما و افراد مسن شوخ
 نبايد در خنديدن به آن اغراق كرد.

 نبايد بخود ضرر رساند.



 آداب خشم و غضب )29(

آمدن خون  جرجاني در تعريف غضب گفته است: تغييري است كه به هنگام جوش
302Fدر قلب آدمي شفا حاصل آيد شود، تا قلب ايجاد مي

اي از شيطان است كه  . و غضب تكه1
 داند. شوند كه بجز خداوند كسي نمي هايي واقع مي بسبب آن گناه و معصيت

 اند:  ) گفته است: مردم نسبت به درجات غضب سه دسته:غزالي(
 اعتدال. -3افراط  -2تفريط  -1

 رد، و يا آنرا كامال ضعيف كند.تفريط: آن است كه قوه غضب را به كلي از ميان بردا
اي غلبه يابد كه فرد را از هرگونه عقل و تدبيري  افراط: آن است كه غضب بگونه

 خارج كند و هيچگونه فكر و نظري را براي او باقي نگذارد، و اختيار را از فرد بگيرد.
عقل اشاره باشد كه فرد منتظر  اعتدال: اين همان حالتي است كه پسنديده و مقبول مي

303Fشود ميو دين 

2. 
 گويد:  ) درباره اسباب غضب مي:غزالي(

زهد و پرهيزكاري، عجب، مزاح و شوخي كردن، مقابله كردن، تضاد و مخالفت كردن 
با هم، عذر و خيانت، حرص شديد بخاطر ثروتمند شدن كسي، و جاه و مقام از جمله 

افراد جاهل و نادان  مهمترين اسباب خشم و غضب ديگران است. و مهمتر از همه اينكه
304Fبرند ميآنرا بعنوان شجاعت و مردانگي و عزت نفس و همت عالي نام 

3. 
خشم بعضي وقتها خوب، و بعضي وقتها بد (حرام) است، و بعضي وقتها مباح 

 است: 

  خشم و غضب خوب:

و بر عليه دشمنان خدا باشد. مانند خشم  ،آن است كه خشم و غضب بخاطر خدا
صارا و امثال آنان از كفار و منافقين، و يا خشم بخاطر اينكه حريم گرفتن بر يهود و ن

                                           
 ).168التعريفات ( -1
 ) همراه با تصرفات.180-3/179احياء علوم الدين ( -2
 ).3/173احياء علوم الدين ( -3
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 ﴿فرمايد:  خداوند (جل جالله) مي احكام الهي شكسته شود؛      

                                

                               

                              

                                 

                                    

                             

                           

                            

                         

                    ﴾N )148: األعراف-

154.( 
 ؛اى ساختند قوم موسى بعد (از رفتن) او (به ميعادگاه خدا)، از زيورهاى خود گوساله «

گويـد، و   نمـى ديدند كه با آنان سخن  جانى كه صداى گوساله داشت! آيا آنها نمى جسد بى
و نتخاب كردند، و ظـالم بودنـد!   كند؟! آن را (خداى خود) ا به راه (راست) هدايتشان نمى

اگر پروردگارمان بـه  «اند، گفتند:  هنگامى كه حقيقت به دستشان افتاد، و ديدند گمراه شده
ى و هنگامى كه موسـ ، »از زيانكاران خواهيم بود! ما رحم نكند، و ما را نيامرزد، بطور قطع

پس از من، بد جانشينانى برايم «خشمگين و اندوهناك به سوى قوم خود بازگشت، گفت: 
بوديد (و آيين مرا ضايع كرديد)! آيا درمورد فرمان پروردگارتان (و تمديد مدت ميعاد او)، 

سپس الواح را افكند، و سر برادر خود را گرفت » عجله نموديد (و زود قضاوت كرديد؟!)
فرزند مـادرم! ايـن گـروه، مـرا در فشـار      «او گفت:  ؛ه سوى خود كشيد(و با عصبانيت) ب



   

 123 اي از آداب شرعي برگزيده
 

و نزديك بود مرا بكشند، پس كارى نكن كه دشمنان مرا شماتت  ؛گذاردند و ناتوان كردند
پروردگـارا! مـن و بـرادرم را    «(موسـى) گفـت:   ، »مرا با گروه ستمكاران قرار مـده! كنند و 

كسانى كه گوساله ، »تو مهربانترين مهربانانى! و بيامرز، و ما را در رحمت خود داخل فرما،
را (معبود خود) قرار دادند، بزودى خشم پروردگارشان، و ذلت در زنـدگى دنيـا بـه آنهـا     

و آنهـا كـه گنـاه    بندند، كيفر مى دهيم!  را مىو اينچنين، كسانى را كه (بر خدا) افت ؛رسد مى
زيـرا) پروردگـار    ؛(اميد عفو او را دارنـد كردند، و بعد از آن توبه نمودند و ايمان آوردند، 

الـواح   ؛هنگامى كه خشم موسى فرو نشسـت  ن كار، آمرزنده و مهربان است.تو، در پى اي
هـاى آن، هـدايت و رحمـت بـراى كسـانى بـود كـه از         و در نوشته ؛(تورات) را برگرفت
 .»ترسند (و از مخالفت فرمانش بيم دارند) پروردگار خويش مى

بردباري در آن  يده خشمي است كه صاحب آن با حلم وخشم و غضب پسند
 .305F1دكن خويشتندارى مي

 گرايي باشد، از زمره خشمهاي مذموم است. خشمهايي كه بخاطر مليت و قوم

﴿فرمايد:  خشم مباح آن است كه در آن معصيت خداوند نباشد، خداوند مي      

           ﴾N )43: الشورى.( 

شكيبايى و عفو كنند، اين از كارهاى پرارزش (در برابر ظلم ديگران) اما كسانى كه «
 ».است

 براي عالج غضب بايد نيتي صادقانه داشت كه خداوند آنرا برطرف سازد.
 بايد از خداوند بخواهد كه او را از چنين خصلتي دور نمايد.

اعرابي او را كشيده اند مثالً يك  ن و ناراحت كردهبه ياد آوردن اينكه پيامبر را خشمگي
 دهد. ناراحت و يا جواب نمي در برابر، او را صدهد ولي پيامبر  و فشار مي

 بايد سعي و كوشش نمود كه نفس خويش را آماده و آموزش داد.

  انجام دادن اسباب و كارهاي مشروع براي عالج خشم و غضب مانند:

                                           
 ).250آداب الدنيا والدين ( -1
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صرد گفته است: با ، سليمان بن  G H I J K تنبه خدا پناه بردن و گف -1
نشسته بودم و دو نفر با هم مشاجره نمودند و يكي از آنها صورتش قرمز شد  صپيامبر 

دانم اگر آن  اي را مي فرمود: من كلمه صو رگهاي گردنش باال آمدند، در اين حال پيامبر 

306Fباشد مي G H I J K آن گفتن: نشيند و بگويد، خشمش فرو مي مرد آنرا

و1
307F

2. 
 سكوت كردن و سخن نگفتن. -2
 اگر توانستي مجلس را ترك كن و برخيز و برو. -3
 سكون: بدينصورت كه، اگر ايستاده بودي بنشين، واگر نشسته بودي دراز بكش. -4

إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإنَّ ذهب عنه الغضب وإالَّ «فرمايد:  مي صپيامبر 

 308FPK»فليضطجع
يكي از شما خشمگين شد در حاليكه ايستاده بود بنشيند، اگرخشمش  يعني: هرگاه

 برطرف شد كه هيچ، وگرنه دراز بكشد.
اي رخ داده است كه  باشد كه در اين زمينه براي او واقعه راوي اين حديث ابوذر مي

داد كه گروهي آمدند و گفتند: چه  باشد: روزي ابوذر شترهايش را آب مي بدين شرح مي
مردي گفت:  - منظور ناراحت كردن او بود -اند چند مو از سر ابوذر بكَند؟ تو كسي مي

داد به او رسيد و مرد شروع كرد  من، آن مرد آمد و در محل آبگير كه شترهايش را آب مي
به شكستن و خراب كردن حوض آب، در حاليكه ابوذر انتظار داشت كه آن مرد او را در 

شروع كرد به خرابكاري و منهدم كردن حوض آب، ولي مرد  ،آب دادن شترها كمك كند
كه ايستاده بود، نشست و سپس دراز كشيد، به ابوذر گفتند: چرا در اين حال ابوذر 

                                           
ا كه خيلي خشمگين شده است به ذكر خـدا يـادآوري نمـود،    اند: نبايد شخصي ر برخي از علما گفته -1

چون شايد بيشتر ناراحت شود و فحش دهد، چون در اتمام حديث آمده كـه بـه مرديكـه خشـمگين     

 در جواب گفت: من كه ديوانه نيستم!!. K J I H Gشده بود، گفتند بگو: 
 ).227لم الطيب () والك6/337اند؛ الفتح ( بخاري و مسلم اين روايت را نقل كرده -2
 ) اين روايت را نقل كرده است.4000ابوداود ( -3
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چنين گفته است و حديث باال را ذكر  صنشستي و سپس دراز كشيدي؟ گفت: پيامبر 
309Fنمود

1. 
=310FOK»ا بالوضوءالغضب مجرة من نار فاطفئوه«فرموده است:  صوضو گرفتن، پيامبر  -5

 غضب و خشم گُلي از آتش است و آنرا با وضو خاموش كنيد.
نماز خواندن، زيرا در حديث چنين آمده است كه: هر جنگ و دعوايي را با دو  -6

311Fركعت نماز خاموش كنيد

3. 
گويد: مردي نزد  كه ابوهريره آنرا روايت كرده و مي صحفظ وصيت پيامبر  -7

ا وصيتي كن، فرمود: خشمگين نشو. و اين درخواست آمد و گفت: من ر صرسول اهللا 
312Fهمين جواب را داد صرا چندين بار تكرار نمود، و پيامبر 

4. 
=A˘=ÿËكند.  خشمگين نشدن بهشت را تضمن مي -8 hò …j÷=Ô·§ ^@313FR= K به ياد آوردن

و  ،كنند آنچه كه خدا براي بندگان پرهيزكار و باتقوا كه از اسباب غضب و خشم پرهيز مي
دهند، از جمله  قابل رفتار ديگران كه موجب خشم است ساكت و آنرا جواب نميدر م

وسايلي است كه آتش خشم را خاموش كرده و در آخرت پاداش و اجر بزرگي بزرگترين 
ه، «فرمايد:  مي صخواهند داشت؛ همانگونه كه پيامبر  ذَ نفِ من كظم غيظاً وهو قادرٌ عىل أن يُ

وس  ؤُ  314FSK»اخلالئق يوم القيامة حتى خيريه من احلور ما شاءدعاه اهللا عز وجل عىل رُ
تواند آنرا انجام دهد روز  يرد، در حاليكه ميگكسيكه جلو خشم و غضب خود را ب

 زند تا او را در انتخاب حورالعين مخير سازد. قيامت خداوند او را در بين مردم ندا مي

                                           
 ).694) صحيح الجامع (5/152امام احمد ( -1
 اند. بيهقي اين روايت را نقل كرده برخي آنرا حسن دانسته -2
 ).1789السلسله الصحيحه ( -3
 ).10/456بخاري اين روايت را نقل كرده است؛ فتح الباري ( -4
) و ابن حجر آنرا به طبراني نسبت داده است، نگاه كنيـد  7374حيح: صحيح الجامع (حديثي است ص -5

 ).2747) صحيح الترغيب (4/465به كتاب الفتح (
 ).6518اند و آلباني آنرا صحيح دانسته است؛ صحيح الجامع ( ) و غيره آنرا روايت كرده4777ابوداود ( -6
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شود، در صورت  مي دانستن مرتبه و جايگاه عالي و مخصوصي كه به آنها داده -9
ليس الشديد بالرصعة، وإنَّام الشديد الذي « گفته است: صخويشتنداري و كظم غيظ، پيامبر 

 315FNK»يملك نفسه عند الغضب
شود، بلكه دالور  ميگيرد و پيروز  يعني: دالور و نيرومند آن كسي نيست كه كشتي مي

 كند. آن كسي است كه هنگام خشم، خويشتنداري مي
كرد كه  از كنار گروهي گذر مي صروايت شده كه پيامبر  الكو از انس بن م

گير است كه  پرسيد اين چيست؟ گفتند: فالن كشتي صگرفتند، پيامبر  داشتند كشتي مي
خواهيد از او  فرمود: مي صاندازد. پيامبر  با هر كس كشتي بگيرد آن را بزمين مي

لم قرار گرفته باشد ولي خشم دالورتر را به شما بگويم، مردي كه توسط ظالمي مورد ظ
خود را فرو بخورد، هم بر ظالم پيروز شده، هم بر شيطان خود، و هم بر شيطان شخص 

316Fظالم پيروز گشته است

2. 
روايت نموده است كه با  تاسي نمود، انس صهنگام خشم بايد به پيامبر  -10
اي خشن  شيهرفتم و او لباس نجراني (برد نجراني) بر تن داشت كه حا مي صپيامبر 

ي راه با يك اعرابي برخورديم كه عباي پيامبر را گرفت و آنرا به شدت  دارد، در ميانه
كشيد، كه وقتي شانه پيامبر را نگاه كردم ديدم در آن اثر نموده است، سپس آن مرد گفت: 

نگاهي انداخت و خنديد يا محمد از مال خدا كه نزد تو است چيزي را به من بده؛ به او 
317Fدستور داد چيزهايي به او دادند و سپس

3. 
است كه، بخاطر خدا  آيد، اين بحساب مي صو از جمله موارديكه از تاسي به پيامبر 

آنوقت خشمگين  ،و اگر محارم خدا مورد هتك حرمت قرار گرفت ،خشمگين شويم
 شويم كه اين خشم پسنديده و مقبول است.

                                           
 ).989كرده، صحيح األدب ( ) آنرا روايت2/236متفق عليه و امام احمد ( -1
ــرا آورده (      -2 ــن آن ــنادي حس ــا اس ــر ب ــن حج ــرده و اب ــت ك ــن را رواي ــزاز اي ــله 10/519ب )، السلس

 ).3295الصحيحه(
 ).1/375اند، فتح الباري ( مسلم و بخاري آن را تخريج نموده -3
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ن است و خداوند چنين دانستن اينكه فروخوردن خشم از عالمات متقي -11

﴿ فرمايد: مي                                  

     ﴾N )134: آل عمران.( 

و از  ؛برند مى و خشم خود را فرو ؛كنند مى همانها كه در توانگرى و تنگدستى، انفاق«
 ».و خدا نيكوكاران را دوست دارد ؛گذرند خطاى مردم درمى

روايت كرده است كه  تذكر دادن، هنگاميكه وقت يادآوري باشد، ابن عباس -12
اذن خواست كه درخواستي دارد، به او اجازه داد و آن مرد گفت: اي  مردي از عمر

با عدالت ميان ما  كني و و بخشش نميفرزند خطاب بخدا قسم شما به ما خيلي زياد عطا 
كني، در اين هنگام عمر خشمگين شد و خواست او را كتك بزند، در اين  رفتار نمي

المؤمنين خداوند چنين  وقت، حر بن قيس كه از همنشينان عمر بود گفت: يا امير

 ﴿فرمايد:  مي                   ﴾N )199: األعراف.( 

ها دعوت نما، و از  (به هر حال) با آنها مدارا كن و عذرشان را بپذير، و به نيكى«
 ».جاهالن روى بگردان (و با آنان ستيزه مكن)

و اين مرد از جاهالن و نادانان است. و وقتي اين آيه را خواند ديگر عمر چيزي نگفت 
318Fكرد توقف مي و او در برابر قرآن هميشه و خيلي سريع

1. 
كرده كه گفت: من با وائل از پدرش نقل  بنشناخت بديهاي خشمگيني؛ علقمه  -13
نشسته بودم كه ناگهان مردي پيدا شد كه يك نفر را با طناب بسته بود و آن را  صپيامبر 

 صكشيد و گفت: يا رسول اهللا اين مرد برادرم را كشته است، پيامبر  دنبال خود مي
و او را كشتي؟ گفت: بله من او را كشتم. گفت: چگونه او را كشتي؟ پرسيد و گفت: ت

بريديم، كه او به من فحش داد ومن را خشمگين كرد و  گفت: من و او برگ درختي را مي
319Fبا تيشه به سرش زدم و او را كشتم ... تا آخر داستان

2. 

                                           
 ) اين روايت را نقل كرده است.4/403بخاري ( -1
 مسلم اين روايت را نقل كرده است. -2
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 320FNK»إذا غضب أحدكم فليسكت«گويد:  مي صسكوت: پيامبر  -14
 كي از شما خشمگين شد، سكوت نمايد.يعني: هرگاه ي

: صدعاي پيامبر باشد، و از جمله  از جمله اسباب دفع خشم و غضب، دعا مي -15
 321FOK»أسألك كلمة احلق يف الغضب والرضا«

 كنم. يعني: خداوندا از تو كلمه حق را در حالت خشم و رضا درخواست مي
 اند، به ياد بردباري آمده بايد احاديث و رواياتي كه در فضل كظم غيظ و عفو و -16
 آورد.

بايد خود را از عاقبت دشمني و انتقام گرفتن برحذر داشت، و بايد منظر كريه و  -17
 زشت خود را هنگام خشمگين شدن به ياد آورد.

 ﴿هميشه ذكر خدا را بگويد:  -18      ﴾N )28: الرعد.( 

 ».يابد ياد خدا دلها آرامش مى آگاه باشيد، تنها با«
 بايد به بدن خود حق راحتي و استراحت را داد و آنرا دچار آزار و اذيت نكند. -19

                                           
 ).693). صحيح الجامع (1/329امام احمد اين روايت را در مسند خويش آورده ( -1
 در سند آن ابوبكر بن مريم وجود دارد كه ضعيف است. (آلباني). -2



 آداب نصيحت كردن )30(

اي، هنگاميكه برادر ديني خود را نصيحت  هنگام نصيحت كردن بايد اخالص داشت بگونه
يا و شهرت باشد، و يا براي تنقيص كني، بايد فقط براي رضاي خدا باشد، و نبايد بخاطر ر مي

 شخصيت ديگران، و آزار دادن آنها.
شود،  نصيحت بايد با اسلوبي زيبا و پسنديده باشد تا طرفي كه مورد نصيحت واقع مي

 ﴿فرمايد:  به آن متأثر گردد و آنرا بپذيرد، خداوند مي            

              ﴾N )125: النحل.( 

با حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آنها به روشى كه نيكوتر «
 ».است، استدالل و مناظره كن

و اين براي قبول نصيحت بهتر است، زيرا  ،كني تنها باشد بايد فردي را كه نصيحت مي
و هركس برادر  ،كند ادر ديني خود را بطور علني نصيحت كند، او را رسوا ميهر كس بر

 كند. ديني خود را سري نصيحت كند او را سربلند و درستكار مي
و بايد بتواند  ،گويد كند آگاه و عالم باشد به آنچه كه مي بايد شخصي كه نصيحت مي

استدالل قوي انجام دهد، و اين  با گويد اثبات كند تا بتواند امر ونهي را آنچه را كه مي
 باشد. تر مي براي قبول نصيحت بهتر و پذيرفتني

بايد وضعيت و حال فرد موردنظر را رعايت كند، نبايد او را در حاليكه مشغول به 
يا فاميل و نزديكانش صحبت  كاري است نصيحت كند، و يا وقتيكه او با دوستانش و

د مقام و منزلت و رفتار و مشكالت او را به خوبي كند نبايد او را نصيحت كرد، و باي مي
 دريابد.

خواهد نصيحت كند، عمل نمايد، تا از كساني نباشد كه  بايد مربي خود به آنچه كه مي
كنند. خداوند (جل و جالله) از  ولي خود را فراموش مي ،كنند مردم را به معروف امر مي

﴿كند:  زبان حضرت شعيب چنين نقل مي                 ﴾N 
 ).88: هود(

 ».دارم، خودم مرتكب شوم خواهم چيزى كه شما را از آن باز مى من هرگز نمى«
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بايد مربي در برابر اذيت و آزارهاي احتمالي مقاوم، صبور و بردبار باشد، در اين زمينه 

﴿كند:  لقمان به فرزندش چنين توصيه مي                      

           ﴾N )پسرم! نماز را برپا دار، و امر به معروف و نهى از منكر « ).17: لقمان
 ».رسد شكيبا باش كه اين از كارهاى مهم است كن، و در برابر مصايبى كه به تو مى

شويم كه لقمان فرزندش را به صبر در برابر مصيبت دستور  در اينجا متوجه مي
 آورد. و آنرا جزو امر به معروف و نهي از منكر بحساب مي ،دهد مي



 ) آداب تبريك گفتن31(

هنگام تبريك گفتن بايد از خداوند براي شخص، درخواست بركت را نمود، چون 
 نمود. براي او درخواست بركت ميرفت  به ديدار هر كس كه مي صپيامبر 

گويد: فالن چيز را به من بده، بارك اهللا فيك. و دليل  هرگاه چيزي را خواست مي
وقتي كه در بهشت از آن دو فرشته خواست كه وارد  صآن اين است كه پيامبر 

 اش شوند، براي آنان دعاي بركت خواند. خانه
EÔÙÃ=تبريك گفتن به مناسبت ازدواج 3ÿ^F يعني: با  »بالرفاء والبنني«گفتند:  مي و عرب

322Fتوافق و مهرباني زندگي كنيد، و زندگي شما با فرزندان پسر همراه باشد

1. 
داند بگويد، و به اندازه علم و آگاهي  بادي، هر كس آنچه كه مي براي تبريك و مبارك

ين آيه وقتيكه أبي بن كعب از بزرگتر صبينيم پيامبر  گويد، آنگونه كه مي كه دارد مي
323Fتبريك گفتقرآن از او سؤال كرد، به او 

2. 
(بارك اهللا عليك) و(بارك اهللا لك) شود:  تبريك گفتن بخاطر نكاح، و در آن هنگام گفته مي

324Fو(بارك اهللا لك، وبارك عليك، ومجع بينكام يف خري)

PK 
رك و پيوندتان را مبا ،و كار شما را با بركت كند ،يعني: خداوند به شما عنايت فرمايد

 و باعث خير گرداند.
نين بعد از چباشد، و هم تبريك و مبارك گفتن براي كسي است كه حاضر در مجلس نكاح مي

 شود. عقد و بعد از عروسي، و ترفئه نيز گفته مي
كرد و دهان آنها  مي آمد و برايشان درخواست بركت ها مي هنگام تولد بچه صپيامبر 

                                           
بالرفاء و البنين: رفاء: يعنـي همبسـتگي و اتفـاق، يعنـي ازدواجـي كـرده باشـيد كـه بوسـيله آن           -1

نمودنـد،   البنين: يعني دعاي آمدن فرزنـد پسـر را مـي    همبستگي و توافق ميان شما صورت گيرد؛
ولي اين دعا براي اينكه دارى فرزند پسر غير از فرزند دختر شدن درسـت نيسـت و ايـن سـنت     

 ).178جاهلي است، و سرّ نهي از آن همين است. معجم المناهي اللفظيه، (
 ).4310السلسله الصحيحه ( -2
 ).207حسن صحيح. الكلم الطيب ( -3
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 .325F1دكر را با خرما شيرين مي
و يا فراواني نعمتي هم مستحب است تبريك گفت،  ،رف شدن مشكلهنگام برط

و بايد براي او  ،شود م تبريك گفته ميه همچنين بخاطر وظيفه و كار و يا مال و ثروت
 درخواست بركت را كرد.

بخاطر نعمتهاي ديني هم مستحب است به همديگر تبريك گفت، همانگونه كه در 

﴿: يحين آمده است وقتي كه آيهقصه كعب بن مالك آمده است؛ و در صح      

       ﴾N )1: الفتح.( 

Aفتح(، مراد از  از نظر جمهور مفسران. (ما براى تو پيروزى آشكارى فراهم ساختيم  
  صلح  ناميد كه  را فتح  رو آن  از آن  خداوند متعال و  است  حديبيه  صلح  آيه  در اين )مبين
  بر مسبب  سبب  اطالق  از باب  و اين ،گرديد  بعدي  و فتوحات  مكه  فتح  سبب  يهحديب

 .@)باشد مي
326Fبه همديگر تبريك گفتند صشد، اصحاب پيامبر نازل  

2. 
خالد، نقل كرده است از أم خالد بنت  »بلوغ األماين ألصول التهاينAسيوطي در كتاب 

انگار كه » أبيل واخلقي«كرده و گفت:  او با دست خويش لباسي را به تن صكه پيامبر 
 .327F3دبرايش دعا كر

از صحابه رواياتي نقل شده كه داللت بر مشروعيت  تبريك گفتن به مناسبت عيد، و
كند، از محمد بن زياد نقل شده كه گفت من با ابوأمامه باهلي و تعدادي ديگر از  آن مي

تقبل اهللا منا گفتند:  همديگر مي گشتند، به اصحاب بودم كه ديدم وقتي از مراسم عيد برمي

328Fومنكم

QK 

                                           
 ).213صحيح است با شرط شيخين، الكلم الطيب ( -1
 ).3/220اآلداب الشرعيه ( -2
 حديثي است صحيح. -3
 . مراجعه نمائيد.3/219» اآلداب الشرعيه«براي توضيح بيشتر به كتاب  -4
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كند  به هنگام تحويل سال و يا آمدن ماه جديد، حافظ منذري از حافظ مقدسي نقل مي
نظر دارند، ولي به نظر من  كه او چنين جواب داده است: بر سر اين مساله علما اختالف

نين نقل كرده ) چ:حجر( بدعت، همچنين قليوبي از ابنو نه  ،مباح است، نه سنت است
تبريك گفتن بخاطر تحويل سال و آمدن ماه جديد و عيدهاي سنتي بطور عام  است كه

سنت است. آنچه ذكر شد خالصه گفتار ابن باز است وقتيكه از او دربارة اين مسايل 
329Fپرسيده شد

1. 

                                           
درباره تبريكات و مبارك بادي به مناسبه آمدن سال هجري  –حفظه اهللا  –از شيخ عبدالكريم الخضير  -1

ل كردند و گفتند: اگر شخصي اين چنين تبريك بگويد و يا بنويسيد: سال نو مبـارك، و در  جديد سؤا
 آن برايش دعاي خير و سالي پر از نعمت و خير طلب كند، حكم آن چيست؟

در جواب گفت: دعاي مسلمان بشرطيكه دعاى تعبدي نباشد، اشكالي نـدارد، خصوصـاً اگـر تبريـك     
) گفته اسـت: مـن تبريـك گفـتن را ابتـدا      :گردد، امام احمد(باعث ايجاد محبت و سرور و شادي 

كنم، ولي اگر به من تبريك گفتند، آنرا جواب خـواهم داد، چـون جـواب دادن آن واجـب      شروع نمي
ــدا تبريــك  ــي ابت ــوارد منهــي  اســت، ول ــه نيســت، و از م ــأمور ب ــتن، ســنت م ــه هــم نيســت.  گف عن

 ].21291االسالم سؤال و جواب /  [(سايت)موقع



 آداب بشارت و مژدگاني )32(

زي است كه به فرد دهند، و آن چي بشارت آنچيزي است كه انسان را به آن مژده مي
 دهند.  مي

توان آنرا به معني  بشارت وقتيكه تنهايي آورده شود، منظور مژده خير است، ولي مي

﴿گويد:  شر هم آورد، ولي آنوقت بايد مقيد به شر باشد، خداوند مي     

 ﴾N )21: آل عمران.( 

 .»به كيفر دردناك (الهى) بشارت ده (آنها را)و«
آميز دادند، به او تبريك و مژده دهند، خواه آن  سنت است اگر به كسي چيزي مسرت

 ؛ بينيم كه فرشتگان به ابراهيم چيز خير دنيوي باشد و يا اخروي، در اين زمينه مي
 مژده فرزندي صبور و عالم را دادند.

 بخش را به فرد گفت. كننده و شادي سنت است خبر خوشحال
عالء رفت ال عيادت ام به صه بايد مژده داد، بيماري است، پيامبر از جمله مناسباتي ك

گويد كه پيامبر به عيادت من آمد كه بيمار بودم و به من گفت: مژده باد يا  و او مي
 ،كند و آنرا پاك مي ،شود عالء زيرا بيماري مسلمان باعث محو شدن گناهان مي الام

330Fبرد ميين را از بو نقره همانطور كه آتش ناخالصي طال 

1. 
) از عاصم بن زر بن :دهند، آنگونه كه دارمي( برخي از مردم به طالب علم مژده مي

خواستم از او  كند كه گفت: صفوان بن عسال مرادي به من گفت: و من مي حبيش نقل مي
پرسي؟ و من گفتم فقط براي  درباره مسح برخفين سؤال كنم، و او گفت براي چه مي

گفته است:  ص: مژده باد تو را، گفتم: چرا؟ گفت: پيامبر آگاهي يافتن و او گفت
كنند، بخاطر رضايت از آنچه انجام  فرشتگان بالهاي خود را براي جويندگان علم پهن مي

331Fدهند مي

2. 
از جمله موارديكه بايد تبريك و بشارت را گفت: هنگام فتوحات است، و در سنت 

                                           
 ).714السلسله الصحيحه ( -1
 ).1956صحيح الجامع ( -2
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كتاب اجلهاد والسري، اختصاص داده است: هم آمده، و بخاري نيز بابي را به همين موضوع 

 باب البشارة يف الفتوح.
و از جمله موارديكه بايد تبريك گفت، هنگام مرگ است، و به همين خاطر وقتي كه 
عمر زخمي گرديد، جواني انصاري نزد او آمد و گفت: مژده باد يا اميرالمؤمنين، آنهم 

 داني... . ن چيزهايي شد كه خود ميمژده خداوندي زيرا كه ورود شما در اسالم باعث آ
همچنين از مواردي كه بايد به همديگر تبريك گفت: مرگ افراد ظالم و ستمگر است، 

مژده داد، چون  صهمانطور كه از داستان صحابي كه ابورافع را كشته بود و او به پيامبر 
 داد. را هجو و دشنام مي صآن مرد پيامبر 

دهنده بدهد،  ند، او هم مژدگاني را به شخص مژدهمستحب است اگر به كسي مژده داد
332Fهمانطور كه در قصه كعب بن مالك آمده

نين كه عباس غالم خويش را بخاطر چ. و هم1
 صمژدگاني آزاد كرد، چون به او مژده داده بودند كه نزد حجاج بن عالط از پيامبر 

 خبرهايي هست كه او را خوشحال خواهد كرد.
گويند:  گويند: مژدگاني را بدهيد، برخي از علما مي دادن مي برخي از مردم هنگام مژده

 بايد مژدگاني را داد.
برد و  دهنده ثواب مي بشارت دادن اگر مربوط به امور ديني و يا دنيوي باشد، بشارت

) كفرزندش را نزد عايشه( تواند مژدگاني هم بگيرد، بهمين خاطر وقتيكه عمر مي
و ابوبكر دفن كنند،  صكه او را نزد دو صاحبش، پيامبر فرستاد تا از او اجازه بگيرد 

داري  برگشت، عمر گفت: چه خبري داري؟ گفت: آنچه شما دوست مي وقتيكه عبداهللا
يا اميرالمؤمنين، اجازه گرفتم. عمر گفت: سپاس براي پروردگار، هيچ چيزي از اين براي 

 من مهمتر نبود.
توانايي انجام آن را داشته باشد و  همچنين هرگاه كسي دنبال چيزي آمد و شخص

بگويد: مژده باد، اين چيزي است كه در سنت نيز آمده است، زيرا وقتي مردم شنيدند كه 
به مردم گفت:  صابوعبيده در يمن چيزهايي با خود آورده و هنگام نماز صبح پيامبر 

                                           
 متفق عليه. -1



   

 اي از آداب شرعي برگزيده   136
  

رسول اهللا، و  فكر كنم خبر داريد، ابوعبيده در يمن چيزهايي آورده است؟ گفتند: بله يا
333Fايشان گفتند: مژده باد شما را و اميد داشته باشيد

1. 
از جمله آداب بشارت شرعي اين است كه هرگاه به انسان مژده چيزي را دادند كه او 

وقتيكه خبر  صرا خوشحال كند، بايد سجده شكر را ببرد، چون پيامبر 
334Fشنيد سجده شكر را بجا مي آورد اي را مي كننده خوشحال

2. 
ارى كند، بايد به زن مژده داد، همانطور كه گگاه شخص صالحي زني را خواستهر

ابوداود نقل نموده و اين حديث صحيحي است، كه وقتي دوره قاعدگي زينب تمام شد، 
ارى گخواهد تو را خواست مي صزيد را فرستاد و به او يادآور شد كه پيامبر  صپيامبر 

من را  صاو گفت: زينب مژده باد كه پيامبر كند، و هنگاميكه زيد نزد زينب آمد به 
335Fكند ارى گفرستاده كه تو را خواست

3. 

                                           
 ).3231صحيح ابن ماجه ( -1
 ).2412صحيح ابوداود ( -2
 ).3050صحيح نسائي ( -3



 آداب هديه دادن )33(

 هديه، بخشش و صدقه تمليكي بالعوض در حال حيات هستند.
اي دال بر حرام بودن آن وجود نداشته باشد. و  توان هديه را پذيرفت اگر هيچ شبهه مي

اجيبوا الداعي، وال تردوا «چنين فرموده:  ص در حديث صحيح آمده است كه پيامبر

يعني: دعوت را بپذيريد و هديه را رد نكنيد و مسلمانان را  336FNK»اهلدية، وال ترضبوا املسلمني
 كتك نزنيد.

من آتاه اهللا شيئاً من هذا املال من غري أن يسأله فليقبل فإنَّام «فرمايد:  و در حديثي ديگر مي

 337FOK»هو رزقٌ ساقه اهللا إليه
يعني: هركس از اين دارايي دنيا چيزي برايش آمد بدون اينكه آنرا گدايي كرده باشد، 

 بايد آنرا قبول كند، چون آن رزق و روزيي است كه خدا برايش فرستاده است.
آمد،  اي مي اينكه، هرگاه برايش هديه صاز جمله اخالق نيك و پسنديده پيامبر 

مثال يك بار ظرفي پر از شير برايش فرستاده  كرد، افرادي را كه با او بودند شريك مي
338Fبودند كه او نيز اهل صفه را فراخواند

3. 
آوردند، آنرا به افراد مسن صالح  ها را برايش مي هرگاه نخستين ثمر ميوه صپيامبر 

روايت كرده است كه  داد. ابوهريره داد، و قسمتي را هم به خردساالن اختصاص مي مي
اللهم بارك لنايف مدينتنا، ويف «گفت:  آوردند، و او مي مي صمبر نخستين ثمر را براي پيا

نا، ويف صاعنا ويف ثامرنا، بركةً مع بركةٍ  دِّ  K»مُ
هاي ما، بركت  يعني: پروردگارا! در شهر ما، و در مد و صاع ما، و در ثمرها و ميوه

339Fداد كه آنجا حضور داشتند هايي مي بيانداز. و سپس آنرا به كوچكترين بچه

4. 
كرد، و برخي اوقات  با هديه دادن ميان مسلمانان اُلفت و محبت ايجاد مي صپيامبر 

                                           
 ).117صحيح االدب ( -1
 ).1187اند؛ السلسله الصحيحه ( بخاري و مسلم اين روايت را آورده -2
 ).3303صحيح الترغيب ( -3
 ).1/315) اين حديث را تخريج نموده است. اآلداب الشرعيه (474) (1373مسلم ( -4
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كساني بودند كه تازه مسلمان شده بودند و هنوز نسبت به مسلمانان چيزهايي در دل 
 كرد. داد تا آنان را راضي مي پي به آنان هدايا مي در مدام و پي صداشتند، كه پيامبر 

كرد،  ) ميكفرستاد و هميشه يادي از خديجه( انش هديه ميمدام به نزديك صپيامبر 
=340FNK»أرسلوا هبا إىل أصدقاء خدجية«فرمود:  نمود مي و هرگاه گوسفندي ذبح مي

 يعني: براي دوستان خديجه هم بفرستيد.
داد و بدل آن  پذيرفت در مقابل آنرا جواب مي هميشه كه هديه را مي صپيامبر 

 341FOK»كان يقبل اهلدية ويثيب عليها«آمده است كه: فرستاد. در حديث  چيزي را مي
آيد، همانگونه كه در حديث آمده:  مبادله كردن هديه از جمله شكر مخلوق بحساب مي

 342FPK»ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس«
 كند. يعني: كسيكه مردم را ستايش نكند، خدا را هم ستايش و پرستش نمي

، براي طرف دعاي خير كند، همانطور و هرگاه كسي چيزي نداشت كه به هديه دهد
دهنده  فرموده است: هركس برايش كار خوبي انجام داده شد، و به انجام صكه پيامبر 

343Fبگويد: خدا تو را جزاي خير دهد، نهايت ستايش و ثناء را گفته است

4. 
 ) روايتكه(بايد ابتدا به نزديكترين همسايه خود هديه داد، بدليل حديثي كه عايش

، من دو همسايه دارم به كداميك از صگفتم: يا رسول اهللا  صكه به پيامبر  كرده است
344Fاش نزديكتر است آنها هديه بدهم؟ گفت: به آن يكي كه در خانه

5. 
هديه دادن هنگاميكه مردم به آن نيازمند باشند خيلي تأكيد شده، همانگونه كه در قصه 

 خندق آمده است.
د آن را رد نمود، هدايايي است كه زياد گرانبها از جمله هدايايي كه تأكيد شده نباي

                                           
 ).3331صحيح الجامع ( -1
 ).4999صحيح الجامع ( -2
 ).416السلسله الصحيحه ( -3
 ).6368صحيح الجامع ( -4
 ).79صحيح األدب ( -5
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هيچگاه بوي خوش را رد  صكنند، چون پيامبر  نيستند، و زحمت زيادي را تحمل نمي
 345FNK»من عرض عليه رحيان فال يرده فإنَّه خفيف املحمل طيب الرائحة«گفت:  كرد و مي نمي

ر سبكي است و بوي يعني: هر كس برايش ريحانه آوردند، نبايد آنرا رد كند، چون با
 خوش هم دارد.

اگر دانست هديه حرام است، واجب است آنرا رد نمايد، و اگر در آن شبهه وجود 
 داشت، مستحب است آنرا رد كند.

خواست كه بر  و اگر هديه از طرف انسان فاجر، فاسق و يا كافري بود و با اين كار مي
 او منت بگذارد نبايد آنرا قبول كند.

حفيد، خاله ابن  سندش هم نباشد، همانطور كه أمپپذيرفت اگرچه مورد بايد هديه را 
إقط، (فرآورده شير ؛ كشك)، كره و سوسمار آورده بود كه  ص) براي پيامبر معباس(
346Fدو تاي اولي را خورد و سومي را كنار گذاشت صپيامبر 

2. 
 نصحاب هرگاه انسان خواست هديه بدهد، بايد بهترين وقت را انتخاب كند، زيرا ا

كردند در نوبت عايشه آنرا  هديه بياورند، سعي مي صخواستند براي پيامبر  وقتي مي
 بياورند.

 وقتي كسي خواست هديه را رد نمايد، بايد دليل آنرا نيز بگويد.
هرگاه كسيكه برايش هديه فرستاده شده قبل از دريافت هديه بميرد، هديه مال چه 

 كسي خواهد شد؟
گرداند. و  برميدهنده باشد، آنرا پيش او  : اگر حامل، فرستاده هديهامام احمد گفته است

 اگر حامل، فرستاده گيرنده باشد، هديه مال ورثه او خواهد بود.
 شود. اي است كه براي پدر و مادر فرستاده مي بزرگترين هديه، هديه

را رعايت  پدر و مادر هم بايد به فرزندانشان هديه بدهند، منتها بايد ميان آنها عدالت
 كنند.
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از جمله بزرگترين هدايا، هداياي علمي و نصيحت است. ودليل آن همان چيزي است 
كه در روايتي صحيح آمده كه عبداهللا بن عيسي از عبدالرحمن بن ابي ليلي شنيده است كه 

خواهي به تو هديه بدهم كه از رسول اهللا  گفت: كعب بن عجره را دريافتم و گفت: نمي
پرسيديم، يا رسول اهللا  صو من گفتم: بله بفرما! و او گفت: از پيامبر  ام؟ شنيده ص

صلوات فرستادن بر شما اهل بيت چگونه است، زيرا خداوند شيوه سالم كردن به شما را 
اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل «به ما ياد داده است؟ فرمود: بگوئيد: 

 ».. إنَّك محيد جميدإبراهيم وعىل آل إبراهيم... تا ..
توان آنرا رد كرد، اگر  آورد، مي اي كه شخص خواستگار بعد از فسخ عقد مي هديه

 جزو مهريه نباشد.
 نبايد هديه را بدين خاطر بدهد كه بدل آن را بگيرد.

اما هديه دادن بخاطر انجام دادن كاري و يا برطرف كردن نيازي، علماء در اين باره 
گويند مكروه است، از  گويند حالل است، و برخي مي خي از آنان مينظر دارند، بر اختالف

 ) گفته مكروه است، مگر اينكه بدل آنرا بدهد.:جمله امام احمد(
فرموده  صهديه دادن براي اينكه برايش شفاعت كند، جايز نيست، چون پيامبر 

 347FNK»ام من أبواب الربامن شفع ألخيه شفاعة فأهد له هدية عليها فقبلها منه أتى بابا عظي«است: 
اي بگيرد، در  يعني: هركس براي برادرش شفاعتي و التماسي كند و در مقابل آن هديه

 واقع وارد يكي از ابواب بزرگ ربا شده است.
گويد: اين كار جايز است، چون حرام آن است كه  ) مي:ولي شيخ االسالم ابن تيميه(

 تو هديه دهد.اي وارد نمايد و در مقابل به  تو را بر مظلمه
براي حاكم به هيچ وجه درست نيست كه هديه را بپذيرد؛ چون عمر بن 

هديه است، ولي براي ما رشوه بحساب  ص) گفته است: هديه به پيامبر :عبدالعزيز(
 آيد. مي

                                           
 ).3465السلسله الصحيحه ( -1
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كارمندان دولت هم نبايد هديه را قبول كنند، چون هديه دادن به كارمند و كارگر 
 اش باشد. خصوصاً اگر هديه بخاطر وظيفه 348FNK»ل غلولهدايا العام«دولت خيانت است. 

) در صحيح خود درباره هداياي مشركين بابي را اختصاص داده و :امام بخاري(
و سپس چند حديثي را دال بر جواز آن آورده  »باب قبول اهلدية من املرشكني«نويسد:  مي

 است.
يث عياض بن ) در شرح آن گفته است، و در همين موضوع حد:حافظ ابن حجر(

اند كه عياض گفت:  حمار را ذكر كرده كه ابوداود و ترمذي آنرا از عياض نقل نموده
پرسيد: مسلمان شدي؟ گفتم:  صبعنوان هديه آوردم، پيامبر  صشتري را براي پيامبر 

349Fتوانم هداياي مشركين را بپذيرم نه، گفت: من نمي

) از برخي از :. و سپس ابن حجر(2
كه آنها درباره تمام نصوصي كه دال بر امتناع و قبول هديه مشركان اهل علم نقل نموده 

اند: مشركيني كه با اين كار بخواهند مسلمان را زيردست خود قرار دهند و بر  است گفته
ي آنها باعث الفت  ي آنان را پذيرفت، ولي اگر هديه آنان منت بگذارند، جايز نيست هديه
 جايز است.و نزديكي به اسالم و مسلمانان شود 

                                           
 ).2622غليل (إرواء ال -1
 ).2630داود ( صحيح ابي -2



 آداب جنازه و عزاداري )34(

ـ   ن اسـت كـه   مرگ را به ياد داشته باش، مرگي كه در سه آيه قرآن آمده اسـت و آن اي

 ﴿فرمايــد:  خداونــد مــي             

               ﴾N 

 ).42 :(الزمر

اند نيز به هنگـام   كند، و ارواحى را كه نمرده خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض مى«
دارد و ارواح  سپس ارواح كسانى كه فرمان مرگشان را صادر كرده نگه مى ؛گيرد خواب مى

هـاى   در ايـن امـر نشـانه   ؛گرداند تا سـرآمدى معـين   ديگرى را (كه بايد زنده بمانند) بازمى
 ».  كنند روشنى است براى كسانى كه انديشه مى

ــي  ــين مــ ــد و همچنــ ﴿ :فرمايــ                   

﴾N )11: جدهالس.( 

سپس شما را بسـوى   ؛گيرد بگو: فرشته مرگ كه بر شما مامور شده، (روح) شما را مى«
 ».گردانند پروردگارتان بازمى

ــي ــين م ــد: و همچن  ﴿ فرماي                 ﴾N 
 ).61: األنعام(

(در اين موقع) فرسـتادگان مـا جـان او را     ؛شما را مرگ فرا رسد تا زمانى كه يكى از«
 ».كنند و آنها (در نگاهدارى حساب عمر و اعمال بندگان،) كوتاهى نمى ؛گيرند مى

ميرانـد و يـك    خداوند متعال در اينجا بيان كرده است كه يك بار خود خداوند مي پس
 دهند. نجام ميو باالخره فرستادگان خدا اين كار را ا ،بار فرشتگان

و  ،دهد اند: خداوند متعال فرمان مرگ مي اند و گفته مفسران ميان اين سه آيه جمع بسته
و سـپس ماليكـه همـراه     ،گيـرد  فرشته مرگ همان كسي است كه جان(روح) انسان را مي

كنند. همچنان كه در حديث طوالني آمده است، كه ماليكـه بـا    روح به آسمانها صعود مي
 دهند. يا بدترين نامها به او خبر مي ،بهترين نامها
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   گويد: با توجه به تمام احاديث اعالم مرگ كسي سه حالت دارد: ابن عربي مي
 اول: اعالم توسط اهل خانواده و دوستان و نزديكان و صالحان كه سنت است.

 دوم: برگزاري بزرگداشت و همايش جهت فخرفروشي، مكروه است.
350Fاستخواني و امثال اينها، حرام  وحهكردن به وسيله ن سوم: اعالم

1. 
در كفن و دفن شخص مرده بايد عجله كرد. تا خانواده او آرام بگيرند و نيز براي آنهـا  

 رحمت است.
در كفن و دفن مرده عجلـه  «فرمود:  ص روايت كرده است كه پيامبر زيرا ابوهريره

وي را كفـن و دفـن   كنيد چون اگر شخص مرده انسان صالحي بوده، بهتر است كه زودتر 
 .351F2»ايد ذارهگواردن خود گس اين شرى است كه از پكرد، و اگر انساني غير از آن بوده، 

شخص مرده «اين است كه:  ص ) بيان كرده، كه از جمله ارشادهاي پيامبر:ابن قيم(
را هنگام طلوع و غروب آفتاب و هنگامي كه آفتاب در وسط آسمان است، دفن نكنيـد، و  

ن شخص مرده در شب جز براي ضرورت يا مصلحتي كه از حديث گرفتـه  فرموده كه دف
 .352F3»شده باشد، درست نيست و زجرآور است

 نـازه همراهـي ج  در مـورد  ص ) بيان كرده كه از جمله هـدايتهاي پيـامبر  :ابن قيم(
   باشند: شخص مرده، چند مورد زير هستند كه سنت مي

 جنازه حركت كند. همراهي اگر به صورت پياده بود، بايد از جلو -1
 باشد. نازهاگر به صورت سواره بود، بايد از پشت سر ج -2
 رفتن مكروه است. بايد در راه رفتن عجله كرد، چون آهسته راه -3
 .353F4»را بر زمين نگذارندنازه نبايد بنشينند تا ج نازههمراهان ج -4

از ميت را وقتي ترس خروج وقت نماز نباشد، جايز است كه زودتر از نماز واجب، نم

                                           
 ).3/112فتح الباري، ابن حجر( -1
 ).2724به روايت ابوداود ( -2
 ).309، 4/308تهذيب السنن ( -). 17-3/16)، (1/145زادالمعاد ( -3
 ).4/337، 316-4/315، 4/311)، تهذيب السنن (4/98د (ئع الفوائ)، بدا1/144زادالمعاد ( -4
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354Fخواند

1. 
است كه در مورد صفت قبر فرموده: بايـد لحد(شـكاف طـولي     ص از ارشادات پيامبر

355Fقبر) داشته و در قسمتهاي سر و پاها عميق و وسيع باشد

2. 
نبايد با صداي بلند گريست و نوحه و ندبه خواند، و يا يقه خـود را پـاره كـرد. چـون     

ه صورت خود را بخراشـد، و يقـه خـود را    از ما نيست كسي ك«فرموده است:  ص پيامبر
 .356F3»و كندگپاره كند، و يا مثل زمان جاهليت خوبي يا بدى مرده را باز

گيرنـد،   (بازماندگان شخص مرده) بايد صبر پيشه گيرند، و صبري كه بخاطر آن ثواب مـي 
فقط صبر هنگام «فرموده است:  ص ها است. چون پيامبر صبر در هنگام مشكالت و مصيبت

 .357F4»و مصيبت بهتر است صدمه
 ص كرد و پيـامبر  كردن بر سر قبر منافي صبر است. بخاطر اينكه زني بر سر قبر گريه مي گريه

 .358F5»از خداي بترس و صبر داشته باش«به او فرمود: 
كسـي  «فرموده است:  صهمراهي جسد تا بعد از دفن آن مستحب است. چون پيامبر 

برد، و كسي كه شاهد دفـن   يك قيراط ثواب مي كه شاهد جسد باشد و بر آن نماز بخواند
برد. گفتند دو قيراط چيست؟ فرمود: مثـل دو كـوه عظـيم     آن نيز باشد دو قيراط ثواب مي

 .359F6»باشد مي
 هاي او. ها و محاسن وي و يادآوري نكردن بدي ستايش بر شخص مرده و ذكر نيكي

ها به نتيجه اعمال خـود  مردگان را دشنام ندهيد زيرا آن«فرموده است:  ص چون پيامبر
 .360F7»اند رسيده

                                           
  ه.الدائم هفتاوي اللجن -1
 ).338، 4/335تهذيب السنن ( -) 146-1/145زاد المعاد ( -2
 ).5441صحيح الجامع ( -3
 ).926) و مسلم (1283بخاري ( -4
 همان. -5
 ).3498صحيح الترغيب ( -6
 ).7311صحيح الجامع ( -7
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) روايـت  مبعد از دفن مرده براي او طلب بخشش و استغفار كرد. چون از ابن عمـر( 
شود. سر قبـر او   اي فارغ مي دفن مرده هنگامي كه از ص پيامبر«فرمايد:  شده است كه مي

كـه بـه او    فرمود: براي برادرتان طلب بخشش كنيد و از خداوند بخواهيـد  ايستاد و مي مي
 .361F1»پرسند پايداري و استقامت بدهد، چون اكنون از او سوال مي

اي براي عزاداري تعيين نشـده اسـت. بلكـه از زمـان مـرگ شـخص        وقت و ايام ويژه
يابد. و اقـدام   و بعد از آن ادامه مي ،و قبل از دفن ،و بعد از آن ،و قبل از نماز ميت ،شروع

است. و بعد از سـه روز از مـرگ شـخص نيـز      به عزاداري در حالت شدت مصيبت بهتر
 جايز است، چون دليلي براي محدودكردن آن وجود ندارد.

غـذا تهيـه كـرد.    مستحب است كه با خانواده شخص مرده همكاري كرد و براي آنهـا  
362Fغـذايي  براي خانواده جعفر«فرموده است:  ص چون پيامبر

تهيـه كنيـد. چـون آنهـا بـه       2
 ». مصيبت خود مشغول هستند
ديدگان و همدردي با آنها مستحب اسـت. و بايـد بگويـد كـه:      عزاداري همراه مصيبت

دهد و هر كس نزد خداوند اجل  خداوند مرگي را كه به عزيز شما داده است، به همه مي«
 .363F3»و از خداوند براي او پاداش خير بخواه ،مشخصي دارد. پس صبر پيشه گيرد

خداونـد  «گويند:  از سخن كساني كه مي و اين گونه سخن گفتن بهترين جمله است و
 ، بهتر است.»اجر شما را بيشتر و عزاي شما را نيكو گرداند و مرده شما را بيامرزد

اي كـه   اند. اما جمله برگزيدهو بعضي از علما اين جمله را(خطاب به بازماندگان مرده) 
364Fبرگزيده بهترين است ص رسول خدا

4. 
گوينـد:   ه فرزندش مـرده اسـت بـه او مـي    و بعضي علما جهت همدردي با شخصي ك

كند. پس سعي كنيد كـه شـما    (ناراحت نباش) اين فرزند بعضي از شما را وارد بهشت مي

                                           
 ).2758به روايت ابوداود ( -1
 ).1015صحيح الجامع ( -2
 ).1762( ئيبه روايت النسا -3
 ).1/154الصالحين، شيخ محمد بن صالح ( شرح رياض -4
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365F، تا همه بدت به بهشت برسداز اين كار خودداري كنيد

1. 
و مردم اجماع دارند كه تا به حال عزاداريي رساتر و مختصرتر از عزاداري شـبيب بـن   

د دخترش(ياقوته) شـنيده نشـده اسـت.كه گفـت: اي اميرالمـؤمنين      براي مهدي فرزن هشيب
آنچه كه نزد خداوند است براي او بهتر از آن چيـزي اسـت كـه نـزد شماسـت. و ثـواب       

خواهم كه تو را محزون و دچار فتنـه   خداوند نيز براي تو بهتر از اوست، و من از خدا مي
و نعمتي  ،و تو را دچار بال نگرداند ،دو از آن چيزهايي كه اجر دارند به تو ببخش ،نگرداند

تر آن است بر چيزهايي كه نـاگزير از آنهـا هسـتي، صـبر پيشـه       و شايسته ،را از تو نگيرد
 .366F2يكن

هر مرده غايبي نمـاز   از ارشادات پيامبر نيست كه بر«) بيان كرده است كه: :ابن قيم(
و ترجيح داده، اين اسـت   ) برگزيده:تيميه(االسالم ابن  ولي آنچه كه شيخ ،خوانده شود

گويد: اگر شخص مرده در جايي كه مرده اسـت بـر او    است و مي كه قائل به تفصيل شده
تـوان   ولي در غير اين صـورت مـي   ،ديگر نماز غايب بر او جايز نيست ،نماز خوانده شود

 ».  نماز غايب بر او خواند
آوردنـد،   مـي  ص راي را جهت نماز خواندن بر او پيش پيامب هنگامي كه شخص مرده

367Fپرسيد آيا شخص مرده مديون (بدهكار) مي ص پيامبر

است؟ اگـر آن شـخص بـدهكار     3
خواند، ولي به اصحاب اجـازه   خواند، و اگر بدهكار بود بر او نماز نمي نبود، بر او نماز مي

 داد كه بر او نماز بخوانند. مي
اي در كنـار او   جنازههنگام ردكردن  ص ) بيان كرده است در اينكه پيامبر:ابن قيم(

ايستاده يا نشسته است، اختالف روايت وجود دارد و علما نيز در آن اختالف دارند. و ابن 
ايستاده باشد دليل بر مستحب بودن، و در غيـر ايـن صـورت     ص قيم گفته كه اگر پيامبر

                                           
 ).3/157بدائع الفوائد ( -1
 ).5/73الكامل في التاريخ ( -2
 ).145-1/144زاد المعاد ( -3
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368Fجوازبودن آن است دليل بر

1. 
اين صدقه مـال يـا   د كه كن دادن به جاي شخص مرده در امور مشروع، فرقي نمي صدقه

كسي فوت كرد عمل وي(از دنيـا) قطـع    هرگاه«فرموده است:  ص دعا باشد. چون پيامبر
ي يـا علمـ   ،باشدكه براى خود گذاشته اي كه هميشگي  شود جز در سه صورت: صدقه مي

369Fدعا كنديا فرزند صالحي كه براي او  ،نفع برساندكه به ديگران 

2. 
يادآوري آخرت مشروع است. و هنگام زيارت قبـر بـا    زيارت قبرها براي پندگرفتن و

سالم بر شما اي مومنان و مسلمانان، مـن نيـز   «اند، دعا كند. مثل:  دعاهايي كه به ما رسيده
 .370F3»مپيوندم، از خداوند براي ما و شما بخشش خواستار اگر خدا بخواهد به شما مي

جهـت قبـور بلكـه در جهـت      اما نه در ،و جايز است كه هنگام دعا دستها را بلند كرد
گذرند يا آنهايي كه در  قبله(كعبه) دعا كرد. همچنان كه براي كساني كه از كنار قبرستان مي

 قبرستان هستند بر مردگان سالم بفرستند. 
شـده اسـت كـه    روايـت   ن عامرببا كفش از ميان قبر مسلمانان عبور نكند. از عقبة 

و يـا پاهـايم را بـه     ،شمشير راه بـروم  بر روي لبهاگر بر زغال اخته يا «فرمود:  ص پيامبر
شـود   نزد من بهتر است از اينكه بر قبر مسلماني راه بروم. و مرا چه مـي  ،كفشهايم بدوزند

371Fميان بازاراگر نيازم را در ميان قبرها برآورده كنم يا در 

4. 

                                           
 ).1/145). زاد المعاد (314-4/312تهذيب السنن ( -1
د، ولي اگر به بايد كه براي او قرباني كنن اگر شخص مرده وصيت كرده باشد كه براي او قرباني كنند، -2

ولي طواف كردن (دور كعبه) براى يكـي از نزديكـان    آن وصيت نكرده باشد، دعا براي او بهتر است.
ولـي   ) بهتر است كه آن = =را ترك كرد، چون دليلي براي آن نيست.:مرده، بنابر قول شيخ ابن باز(

 تر است. تاطانهاند، ولي ترك آن مح بعضي از علما بنا به قياس صدقه آن را جايز دانسته
 ).151به روايت مسلم، الكلم الطيب ( -3
 ).1567به روايت ابن ماجه ( -4



  آداب خوردن و آشاميدن )35(

ت خداوند قـوت بگيـرد. چـون در    هدف از خوردن و آشاميدن اين باشد كه براي طاع
إنَّام األعـامل بالنيـات وإنَّـام لكـل «نقل كرده است كه:  ص حديثي عمر بن خطاب از پيامبر

...372»امرئ ما نوFNK=
 هر عملى بستگى به نيت آن شخص دارد.

آمـده اسـت كـه     پس به خاطر رفع گرسنگي بخوريد. چون در حديثي از ابـوهريره 
بـرم، چـون گرسـنگي بـدترين      من از گرسنگي به تو پناه ميخداوندا، «فرمود:  ص پيامبر

 .373F2»برم چون خيانت بدترين همراه است ننگ است، و از خيانت به تو پناه مي
نقـل   هاي نهي شـده اسـت. از حذيفـ    از خوردن و نوشيدن در ظروف طاليي و نقره

و  ،وشـيد لباسهاي ابريشمي و زربافت نپ« گفت: شنيدم كه مي ص شده است: كه از پيامبر
و  ،چون اين ظروف در دنيا متعلق به كفار ،اي نخوريد و نياشاميد در ظروف طاليي و نقره

و374F3»ماستدر آخرت متعلق به 
375F

4. 

﴿بودن غذا را بررسي كند. چـون خداونـد متعـال فرمـوده اسـت:       حالل     

               ﴾N )172: رهالبق.( 

ايـم،   اى كـه بـه شـما روزى داده    ايـد! از نعمتهـاى پـاكيزه    اى كسانى كـه ايمـان آورده  «
 ».بخوريد

از جمله آداب غذا خوردن اين است كه شكم خود را به سه بخش تقسـيم كنـي: يـك    
 ص كشيدن. چـون پيـامبر   براي نفسسوم براي غذا، يك سوم براي نوشيدني و يك سوم 

اي چنـد كـه پشـت     كند، چون لقمـه  زهاي بدتر از شكمش پر نميآدمي چي«فرموده است: 

                                           
 به روايت بخاري. -1
 ) ارجاع داده است.2723آلباني حديث را حسن دانسته و آن را به سنن ابن ماجه ( -2
 ). 2076) و مسلم (5426به روايت بخاري ( -3
، و قول مشهور اين اسـت كـه نبايـد آنهـا نگـه داشـت       در نگهداري اين ظروف اختالف وجود دارد -4

 ).98-1/97فتح الباري ( -اند  اي در آن رخصت قرار داده (جمهور) و عده
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انسان را راست نگه بدارد براى او كافي است، و اگر بدين قناعت نكند، پـس يـك سـوم    
شكم را براي طعام، و يك سوم براي نوشـيدني، و يـك سـوم بـراي نفـس كشـيدن نگـه        

 .376F1»دارد
وختـه اسـت تـا آنهـا را از     به امت خـود آم  ص و اين از جمله چيزهايي است كه پيامبر

بيماريهاي خوردنيها و نوشيدنها با خبر سازد، و فرموده كه خوردن زياد يا كـم مكـروه اسـت    
 شود. چون باعث ضعف جسم مي

در يـك روده غـذا    مؤمن«فرموده است:  صدر خوردن نبايد افراط كرد، چون پيامبر 
 .377F2»ريزد ولي كافر در هفت روده غذا مي ،ريزد مي

جملـه   ازانـد:   و بعضي از بزرگـان حنفيـه گفتـه    ،گونه غذا نبايد اسراف كرددر نوع و 
اسـراف ايـن اسـت كـه      اسراف اين است كه چند برابر نياز نان بر سر سفره قرار بدهد. و

 غذاهاي رنگارنگ بر سر سفره بگذارد.
شايسته است كه فرد مسلمان آداب غذا خوردن را آموخته و به ديگران نيز بياموزد. در 

مـن غالمـي بـودم كـه رسـول خـدا       «: گويـد  مي آمده است و سلمه حديث عمر بن ابي
بـردم، كـه رسـول     سرپرست من بود، و من دستم را در صيني غذا اين طرف و آنطرف مي

از جلـو   اي غالم ابتدا بسم اهللا بگو، و با دسـت راسـتت بخـور، و   «به من گفت:  ص اهللا
378Fشدبا . و اين حديث صحيح مي»خودت غذا بخور

3. 
مجلسي كه فضال و بزرگترها وجود دارند قبل از آنها شـروع بـه غـذاخوردن     نبايد در

 ادبى است. كرد چون نوعى از بي
من با حالت تكيـه  « :فرموده است ص دادن غذا خورد. چون پيامبر نبايد با حالت تكيه

379Fخورم يدادن غذا نم

 380F1:دادن اين گونه است هاي تكيه و حالت .»4

                                           
 ).2265آلباني آن را در(السلسله الصحيحه) خود صحيح دانسته است ( -1
 ).183) (2060) ومسلم (5393بخاري ( -2
 از بخارى است.) و لفظ 2022) و مسلم (5376به روايت بخاري ( -3
 ).5398به روايت بخاري ( -4
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هلو.دادن بر پ تكيه  -1

 چهار زانو نشستن.  -2
 .ست ديگري خوردندها و با  دادن بر يكي از دست تكيه  -3
 .نشستن ظالم و ستمگراندادن بر پشتي يا بالش و مانند  تكيه  -4

غذاخوردن بنشـيند.  هاي باال براي  دادن؛ اين است كه بر هر صفتي از صفت صفت تكيه
 شود. و همچنين پيامبر محسوب مي اند بدنش را به يك طرف بياندازد، نيز تكيه و نيز گفته

و381F2»با حالت دمر و درازكش بر روي زمين غذا بخورد«نهي كرده است از اينكه:  ص
382F

3. 
فرموده اسـت:   ص وقتي غذا حاضر باشد بايد آن را بر نماز مقدم داشت. چون پيامبر

كنـد  وقتي غذاي يكي از شما آماده باشد و نماز نيز اقامه شده باشد، غذاخوردن را شروع «
 .383F4»شود و عجله نكند تا از خوردن فارغ 

كسـي كـه   «اسـت:   فرمـوده  ص ها را بايد شست. چون پيامبر قبل و بعد از غذا دست
بخوابد و دستانش بوي گوشت داشته باشد و آنها را نشويد، دچار هر مشـكلي كـه بشـود    

 .384F5»كند ميفقط خودش را سرزنش 
بگيـرد. بـه خـاطر    وردن وضو وقتي شخصي جنب باشد، مستحب است كه براي غذاخ

كـه غـذا بخـورد يـا بخوابـد، مثـل        خواست شد و مي جنب مي ص وقتي پيامبر«حديث: 
 .385F6»گرفت و ميوضوي نماز وض

و بيشـتر از آن نگويـد، چـون كـه تمـام       ،در ابتداي خوردن و نوشيدن بسم اهللا بگويـد 

                                                                                                             
 زاد المعاد. -1
كنند كه هنگام نشستن براي غـذاخوردن پـاي    خورد از او ذكر مي با حالت نشسته غذا مي ص پيامبر -2

 نشست تا به پروردگار خود تواضع داشته باشد. آورد و بر ساق چپ مي راست را برمي
 ن را صحيح دانسته است.) و آلباني آ3774به روايت ابوداود ( -3
 ).559) و مسلم (674به روايت بخاري ( -4
 ) و آلباني آن را صحيح دانسته است.3852) و ابوداود (7515به روايت احمد ( -5
 ).305) و مسلم (286به روايت بخاري ( -6
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386Fاحاديث صحيح كه در اين زمينه آمده است، بدون الرحمن الرحيم هستند

. و اگر الرحمن 1
387Fالرحيم را نيز بر بسم اهللا افزود، مشكلي نيست

و بعد از غذا خداونـد را شـكر و سـپاس     2
 گويد.

گويد: وقتي غذايي مشتمل بر چهار صورت باشد، كامل است؛ اسم  ) مي:امام احمد(
خداوند در ابتداي آن ياد شود، و خداوند را در انتها شكرگزاري كند، و دستان زيـادي در  

388Fاو باشد(كساني ديگري بر سفره او باشند)، و غذا او از جمله غذاهاي حالل باشد غذا

3. 
اهللا بگويد، ولي اگـر فرامـوش كـرد بايـد بگويـد: بسـم اهللا اولـه         بايد در اول غذا بسم 

 اهللا في اوله وفي آخره.  وآخره، يا بگويد: بسم
ذاري كننـد. چـون   جمعي باشند بايد هر كدام از آنهـا شـكرگ   وقتي كه به صورت دسته

اي راضي است كه بعد از خـوردن و   از بنده قطعاً خداوند متعال«فرموده است:  ص پيامبر
 .389F4»يدگو نوشيدن خداي را سپاس مي

احلمد هللا كثرياً طيباً «بعد ازخوردن و نوشيدن يكي از دعاهاي وارده را بخواند. از جمله: 

احلمد هللا الذي كفانا وآوانا غري «و يا بگويد:  390FR»دع وال مستغني عنه ربنامباركاً غري مكفي وال مو

 =392FT»احلمدهللا الذي أطعمني هذا ورزقينه مـن غـري حـول منـي وال قـوة« و يا 391FS»مكفي وال مكفور
شكر وسپاس خدايي كه اين روزي را به من داد بدون اينكـه در پديـدآوردن آن نيـرو و    «

الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له احلمد هللا «يا بگويد ». كوششي از طرف من به عمل بيايد

                                           
 ).71السلسله الصحيحه ( -1
 ) با كمي تصرفات.5/197شرح رياض الصالحين، شيخ ابن عثيمين ( -2
 ).4/232زادالمعاد ( -3
 ).2734به روايت مسلم ( -4
 ).5459به روايت بخاري ( -5
 ).4731صحيح الجامع ( -6
 ).3458به روايت الترمذي ( -7
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و =394FO»اللهم أطعمت وأسقيت وأقنيت وهديت وأحييت فلله احلمد عىل ما أعطيـت«=و يا 393FN»خمرجا
اسـت بايـد بگويـد:     كسي كه خداونـد بـه او طعـامي بخشـيده    «فرموده است:  صپيامبر 

يـر از  غذايى غخداوندا آن را براي ما بركت قرار بده و بركت آن را زياد بگردان چون من 
395Fشير خبر ندارم كه سيركننده باشد

3. 
 صخورد بايد نوع آن غذا را بشناسد. در حديثي آمده است كـه پيـامبر    كسي كه غذاي را مي

 .396F4»كرد خورد تا علم به آن پيدا نمي چيزي را نمي«
با دست راست بخورد و بياشامد، و از خوردن و نوشيدن بـا دسـت چـپ نهـي شـده      

غذا نخوريد و نياشاميد چون شـيطان   با دست چپ«ه است: فرمود صاست. چون پيامبر 
397Fخورد با دست چپ مي

گرفتن نان با دست چپ جايز است ولي برداشـتن و بخشـيدن   ». 5
398Fآن به ديگري به نشانه ادب، با دست راست باشد

6. 
وقتـي يكـي از   «از منبع و سرچشمه غذا سوال نكند. چون در حديث آمده اسـت كـه:   

لمان خود حاضر شد و او تعارف كرد كه بايد از آن غذا بخـورد، از  شما بر سفره برادر مس
 .399F7»منبع آن سوال نكند و اگر نوشيدني به او تعارف كرد نيز همين طور است

 غذا را به طور مساوي ميان حاضرين تقسيم كردن، مستحب است.
 بدهد و او را بر خود مقدم دارد.جايز است كه مقداري از غذا را به همنشين خود 

400Fاگر صاحب غذا ناراحت نشود جايز است كه به گدا يا گربه غذا بدهد

8. 

                                           
  ) و آلباني گفته و صحيح است.385به روايت ابوداود ( -1
  ).1/111السلسله الصحيحه ( -2
 ).3385سته است() و آلباني آن را صحيح دان3455به روايت الترمذي ( -3
 .)5010( اخرجه مسلم -4
 ).2019به روايت مسلم ( -5
 ).2/457من فتاوى اللجنه الدائمه (الفتاوي االسالميه  -6
) صـحيح  627) و عالمه آلبـاني آن را در (السلسـله الصـحيحه شـماره     2/399امام احمد في مسنده ( -7

 دانسته است.
 ).3/182آداب الشرعيه ( -8
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فرموده اسـت:   ص خورد بايد از جلو غذاي خود بخورد. چون پيامبر كسي كه غذا مي
 401FNK»كل مما يليك«

مستحب است كه غذاخوردن را از كناره بشقاب شروع كرد نـه از وسـط و بـاالي آن.    
هاي آن غـذا بخوريـد و    هاي بزرگ غذا، از كناره در سيني«فرموده است:  صچون پيامبر 

402Fدهـد  از وسط آن غذا نخوريد. چون بركت غذا را كاهش مي

بركـت را بـه    صپيـامبر  ». 2
 اختصاص داده است، چون بهترين قسمت غذا وسط آن است. وسط غذا

403Fاست كه با سه انگشت در غذاخوردن مستحب

404Fرا بليسدبخورد و بعد آنها  3

. به خـاطر  4
بـا   صپيـامبر  «گويـد:   ) روايت كرده است كه ميمكعب بن مالك از پدرش( حديثي كه

405Fليسيد خورد و قبل از آن كه دستش را تميز كند، آنها را مي سه انگشت غذا مي

حكمـت  ». 5
به ليسيدن انگشتان و بشقاب غذا امر كـرده اسـت و   «ليسيدن انگشتان اين است كه پيامبر 

 .406F6»از آنها بركت وجود دارد دانيد در كدام يك فرموده كه شما نمي
هـا از خـوردن بـا قاشـق      جاي بسي تعجب است كـه بعضـي  «) گفته است: :آلباني(

وحشت دارند، به گمان اينكه بر خالف سنت است. در حالي كه اين امور عادي و طبيعي 

                                           
 ).2022( به روايت مسلم -1
 ).3772به روايت ابوداود ( -2
روند عبارتند از: انگشت شسـت، انگشـت اشـاره و انگشـت      سه انگشتي كه براي خوردن به كار مي -3

مياني و در كتاب: المدخل ابن حاج نيز همين مطلب آمده و گفته فقط در غذاي تريد و امثال آن بايد 
) گفته است كه بهتر آن است كه با سه انگشت :(از پنج انگشت دست راست استفاده كند و ابن قيم

 خورند. بخورد چون متكبران با يك انگشت و آزمندان با پنج انگشت مي
صفت ليسيدن: اول از انگشت مياني شروع كند و بعـد انگشـت اشـاره و بـاالخره انگشـت شسـت.        -4

با آن دستشان را تمييـز   حديث را طبراني در معجم االوسط ذكر كرده و گفته آنها دستمال نداشتند كه
 ).1/38 -كنند. (زاد المعاد 

 ).20232به روايت مسلم ( -5
 ).2033به روايت مسلم ( -6
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 .407F1»است
اي از دست كسي افتاد، مستحب است كه لقمه را برداشته و آن را پاك كرده  وقتي لقمه

اش  يكي از شما هنگام غـذاخوردن، لقمـه   وقتي«فرموده است:  صخورد. چون پيامبر و ب
 .408F2»نكندافتاد، آن را بردارد و پاك كند و بخورد و آن را براي شيطان رها 

االسـالم ابـن تيميـه بـر آن قطعيـت       بوسيدن نان امري مشروع نيست. همچنان كه شيخ
 نهاده است.

  سنتهاي مربوط به خرما:

 اش را به وسيله خرما باز كند. ار روزهد روزه -1
 از جمله غذاهاي سحري، خرما را قرار بدهد. -2
و اگر تعداد خرماهـا فـرد    ،قبل از رفتن براي نماز عيد فطر چند عدد خرما بخورد -3

 باشد، بهتر است.
هـا بـر ايـن قيـاس      و بقيـه ميـوه  ، دو عدد خرما را با هم خـورد نهي شده از اينكه  -4

409Fشود مى

3. 
 هسته خرما را با انگشتهاي مياني و اشاره بگيرد و سپس آن را بياندازد. -5
روايـت   داخل خرما را بررسي نكند مگر اينكه خرما كهنه و فاسد باشد. از انس -6

آن را بررسي كرد و كرمي  صآوردند. پيامبر  صاي را نزد پيامبر  خرماي كهنه«شده كه: 
 .410F4»را از آن بيرون آورد

                                           
 ). 1202السلسله الضعيفه ( -1
 .)1404(ه الصحيح هالسلسل -2
 ).:ابن تيميه ( -3
 ).3832ابوداود ( -4
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411Fخرما را ميان خرماهاي ديگر در يك ظرف بياندازد، مكروه است اگر هسته -7

1. 
كام نوزاد را با خرما باز كند. يعني خرما را آرام بجود و بعد آن را به اطـراف و سـقف   

 دهان كودك بمالد.
412Fعجوههر روز صبح را با خوردن هفت خرماي 

شروع كند تا به اذن خداوند متعـال از   2
 امان باشد.   سموم و سحر در

كسي كـه  «فرمود:  ص وقاص روايت شده است كه پيامبر در صحيحين از سعد بن ابي
شروع كند، آن روز سم يا سحر ضرري بـه او   روز خود را با خوردن هفت خرماي عجوه

 .413F3»رسانند رساند. و بخاري افزوده است كه آن روز تا شب ضرري به او نمي نمي
مدينه اختصاص داده  را به خرماي) اين خاصيت خرماي عجوه :و ابوزكريا النووي(

(بـاب شود. و ابوداود در  است. مثل خاصيت عدد هفت كه جز از طريق وحي فهميده نمي

414Fباشدآن را آورده ولي نگفته كه بايد خرماي مدينه  يف مترة العجوة)

4. 
هيچ غـذايي  «است:  فرموده صمستحب است كه غذا را با گرمي نخورد. چون پيامبر 

 .415F5»ن كه بخار آن تمام بشودرا نخوريد تا اي
روايت شـده   ابوهريرهغذاها را با اسامي مكروه نامگذاري نكند. چون در حديثي از 

 .416F6»به انگور نگوييد كرم، چون كرم اسم مرد مسلمان است«فرمود:  صكه پيامبر 
گـاه از غـذايي عيـب     هـيچ  صپيـامبر  «گرفتن و تحقير غذاها نهي كند چـون   از عيب

                                           
نبايـد خرمـا و هسـته آن را در يـك      الجوزي در(آداب األكل) گفته اسـت:  بيهقي بيان كرده و همچنين ابن -1

ظرف جمع كرد. و نبايد آنها را با هم در كف دستش قرار بدهد، بلكه بايد هسته آن را پشت دستش قـرار  
 ).3/216بدهد و بعد آن را پرت كند. (اآلداب الشرعيه

 باشد. ) مىصنوعى خرماى از خرماهاى مدينه رسول اهللا ( -2
 ).2047و مسلم() 5768) و(5445اخرجه بخاري ( -3
 ).3/6االداب الشرعيه ( -4
 ) آن را روايت كرده است.7/2580فته صحيح است و بيهقي (گ) 1978آلباني در ارواءالغليل ( -5
 ).5830صحيح مسلم ( -6
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خـورد، و اگـر از آن خوشـش     داشـت، آن را مـي   آن غـذا را دوسـت مـي    رفت. اگرگ  نمي
417Fخورد آمد، آن را نمي نمي

) گفته است كه از آداب موكـد غـذاخوردن ايـن    :و نووي(». 1
418Fاست كه بر آن عيب نگيرد. مثل اينكه بگويد، شور و ترش است

2. 
ول وي علت اين ق از خوردن سوسمار خودداري كرده است، به صو اما اينكه پيامبر 

 و نيز جايز است كه بگويد، اشتهاي اين غذا را ندارم.   ،بوده كه فرموده است: اشتها ندارم
نوشـيدن در حالـت    از صبهتر است كه در حالت نشسته چيزي را بنوشـد و پيـامبر   

419Fايستاده خودداري كرده است

. و نوشيدن در حالـت ايسـتاده نيـز جـايز اسـت بـه خـاطر        3
دادم و او بـا حالـت    صاز آب زمزم به رسـول اهللا  «ويد: گ ) كه ميمحديث ابن عباس(

 .420F4»ايستاده آن را نوشيد
فرمـوده   صكشيدن در ظرف آب و دميدن در آن مكـروه اسـت. چـون پيـامبر      تنفس

 .421F5»وقتي كه يكي از شما چيزي را نوشيد. در ظرف آن نفس نكشد...«است: 
را بـا سـه جرعـه     آب ص مستحب است كه آب را با سه جرعه نوشيد، چون پيـامبر 

422Fدارد گفت، سه بار نوشيدن انسان را سيراب و سالم نگه مي نوشيد و مي مي

. و يك جرعـه  6
من با يـك جرعـه   «گفت:  حرف مردي را كه مي صنوشيدن نيز جايز است. چون پيامبر 

 رد نكرد. ».شوم سيراب نمي
ـ  هريره نهي شده از اينكه از لب شكسته ظرف آب نوشيد، چون از ابي ت شـده  رواي

                                           
 ).5409به روايت بخاري ( -1
 ).9/548فتح الباري، ابن حجر ( -2
بـه روايـت    -ايستاده نهي كرده است از نوشيدن در حالت  ص روايت كرده است كه پيامبر انس -3

 ).2024مسلم (
 ).1637به روايت بخاري ( -4
) در ايـن مـورد احاديـث    10/80) و حافظ در الفتح نيز آن را آورده اسـت ( 5630به روايت بخاري ( -5

بسياري وجود دارد چون ممكن است در اثر اين تنفس نوشيدني تغير كرده و اين تغير گـاهي در اثـر   
 گاهي بر اثر بدبويي دهان او و گاهي در اثر نفخ معده باشد.نفس شخص و 

 ).45631راوه بخاري ( -6
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 ».نهي شده است از اينكه در ظرفهاي شكسته آب نوشيد«است: 
آمـده، دعـا كـرد. از    مستحب است كه هنگام نوشيدن شير، با دعاهايي كـه در حـديث   

وقتـي  «فرموده است:  ص) آمده است كه پيامبر مجمله دعايي كه در حديث ابن عباس(
و هنگـام   »فيـه وأطعمنـا خـرياً منـه اللهم بارك لنا«بگويد:  يكي از شما غذايي را خورد بايد

اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنَّه ليس يشء جيزي من الطعام والرشاب إالَّ «نوشيدن شير بگويد: 

يـزى ماننـد شـير    چ چون هـي چـ ارا در شير ما بركت فرما و آنرا زياد كن، گروردپ. 423FN»اللـبن
 ضـه كـرد: چـون پيـامبر    از نوشيدن شير، آب مضمسنت است كه بعد  .كنند نيست سيراب

و ». چـون شـير چـرب اسـت    «بعد از نوشيدن آن مضمضه كرده است و فرموده كه:  ص
انـد كـه: غيـر از شـير بعـد از سـاير غـذاها و         ابوزكريا نواوي گفته است كـه: علمـا گفتـه   

نوشيدينها نيز مستحب است كه آب مضمضه كرد تا اثري از آنها باقي نمانـد كـه در نمـاز    
انـد   و نيز چسبندگي و چربيها از بين برود و دهان را پاك كند. همچنين گفته آنها را ببلعد.

 .424F2تسپس نماز خوانده و مضمضه نكرده اس گوشت خورده و صكه پيامبر 
روايـت شـده    مكروه است كه مستقيم از دهانه مشك آب خورد. چون از ابـوهريره 

 .425F3»نوشيدن آب از دهانه مشك نهي كرده است از صاست كه پيامبر 
دهـد) آخـرين نفـر آب     مستحب است كه خود ساقي(كسي كه آب را به ديگـران مـي  

 426FQK»ساقي القوم آخرهم رشباً «فرموده است كه:  ص بخورد. چون پيامبر
نـزدن ويژگـي عجـم     مستحب است كه هنگام غذاخوردن سخن بگويـد، چـون حـرف   

427Fاست

5. 
اش پرسـيد كـه    خانوادهكرد، مثالً وقتي از  گاهي وقتها از غذايي تعريف مي صپيامبر 

                                           
 ).232) حديث را حسن دانسته است. (:آلباني ( -1
 ).3/212اآلداب الشرعيه ( -2
 ).5627به روايت بخاري ( -3
 ).681به روايت مسلم ( -4
 ).2/11الدين ( احياء علوم -5
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خورش چه چيزي داريم؟ گفتند خورش سركه. فرمود بياوريد: و پيامبر شروع به خـوردن  
428Fخورش سركه است» بهترين خورش«آن كرد و گفت: 

1. 
وقتي مگسي در غذا يا نوشيدني افتاد مستحب است كه مگس را به طور كلـي در غـذا   

بر ايـن سـخن داللـت     ي از ابوهريرهيا نوشيدني فرو برده و بعد آن را پرت كند. حديث
مگسي در غذا يـا نوشـيدني شـما افتـاد، كـل آن را در       وقتي«فرموده:  ص كند. پيامبر مي

و در بـال   ،ظرف فرو برده و سپس آن را پرت كند. چون در يكي از بالهاي مگس بيماري
 .429F2)كند ديگر آن شفا است(وآن را خنثي مي

غـذاي يـك   «فرموده است:  صورد. چون پيامبر مستحب است كه غذا را با چند نفر بخ
نفر براى دو نفر كفى است، و غذاي دو نفر براى چهار نفر كافى اسـت، و غـذاي چهـار نفـر     

 .430F3»براى هشت نفر كافي است
شـما بـه تنهـايي     آيـا «شـوند فرمـود:    به كساني كه بعد با خوردن سير نمي صپيامبر 

ر غذا بخوريد و بسم اهللا بگوييـد، تـا در آن   گمديبا ه«خوريد؟ گفتند: بله پيامبر فرمود:  مي
 .431F4»بركت پيدا شود

 ص رباشـد. چـون پيـامب    نشستن بر سر سفرهاي كه شراب روي آن است، حـرام مـي  
اي كـه شـراب    كسي كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشد، بـر سـفره  «فرموده است: 

 .432F5»نشيند روي آن قرار دارد، نمي
آمـده   يگران شروع به خوردن كرد، چون در حديث خذيفهمكروه است كه قبل از د

زديـم تـا    كردند. ما بـه آن دسـت نمـي    وقتي براي ما و رسول اهللا غذايي حاضر مي«است: 
 كرد. شروع مي ص پيامبر

                                           
 ).5202به روايت مسلم ( -1
 ).5782بخاري ( -2
 ).2059به روايت مسلم ( -3
 ) و آلباني آن را صحيح دانسته است.3764به روايت ابوداود ( -4
 ).14241به روايت احمد ( -5
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) :كـرد. ابـن قـيم(   بعد از غذاخوردن مستحب است كه بين دندانها را با خالل پـاك  
و محـافظ سـالمتي آنهـا اسـت. و      نها مفيـد اسـت  خالل دندان براي لثه و دندا«گويد:  مي

 ».باشد توان براي خالل استفاده كرد چوب درخت زيتون مي بهترين چوبي كه مي
433Fپاك كندمستحب است كه بشقاب را 

1. 
 از جمله امري كه مقتضي ادب است اين است كه بر سر راه غذا نخورد.

 ب است.خورند، از جمله اد نكردن به چهره كساني كه غذا مي نگاه
و زشـت  ليد پحرفهاي از جمله آداب غذاخوردن اين است كه هنگام غذاخوردن نبايد 

 دار گفت. و خنده
بيرون نياورد و دوباره آنـرا   دهانشاز جمله آداب غذاخوردن اين است كه چيزي را از 

 غذا بياندازد و همچنين غذا را بو نكشد. به داخل
 وب بجود.مستحب است كه لقمه كوچك بگيرد و آن را خ

عمر مرا ديد كه گوشت در دستم بود، گفت: جابر ايـن  «گويد:  جابر روايت كرده و مي
چيست؟ گفتم، اشتهاي گوشت داشتم، آن را خريدم. سـپس عمـر گفـت: آيـا هـر وقـت       

 ﴿ :ويدگ ترسي كه مي خري؟ از اين آيه نمي احساس چيزي بكني، آن را مي  

        ﴾N )20: األحقاف.( 

شود:) از طيبات و لذائذ در زندگى دنيا خود اسـتفاده كرديـد و از آن    (به آنها گفته مى«
 ».بهره گرفتيد

  بعضي از شرايط زشت غذاخوردن:

المتشاوف: يعني كسـي كـه قبـل از آوردن غـذا گرسـنگي خـود را حفـظ كـرده و          -1
نگـرد بـه گمـان     شـود، مـي   را كه وارد اتاق مي چشمانش را به در اتاق دوخته و هر كسي

 اينكه غذا در دست او است.
بلعد كه صداي بلعيـدن   الرشاف: يعني كسي كه لقمه غذا را در دهانش گذاشته و مي -2

                                           
 ).3/161اآلداب الشرعيه ( -1
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 برد. كند كه او از آن لذت مي نشينانش ايجاد مي آن حسي را براي هم
غـذا تكـان   انش را در النفاض: يعني كسي كه لقمه را در دهانش گذاشته و با انگشت -3

 د.ده مي
خورد بعد نصف آن را دوباره داخل غذا  اش را مي القسام: يعني كسي كه نصف لقمه -4

 خورد. كند و مي مي
المرنخ: كسي كه لقمه را در آبگوشت خرد كرده است و هنوز لقمه اول را نخـورده،   -5

 كند. لقمه دوم را حاضر مي
كنـد و آن را بـه    قطعه مـي  را قطعهالمرشش: كسي كه بدون مهارت غذايي مثل مرغ  -6

 پاشد. نشينانش مي روي هم
 ريزد تا آن را خنك كند. الصباغ: كسي كه غذا را از ظرفي به ظرف ديگر مي -7
 خورد. كند و سپس آن را مي المنشف: كسي كه دستش را با نان پاك مي -8
 كند. النفاخ: كسي كه به غذا فوت مي -9

ز را اينجا و اين را آن جا قـرار بـده. و   المهندس: كسي كه به آشپز بگويد: اين چي -10
اند: كسي است كـه   دوست دارد جلو خودش قرار بدهد. و يا گفتهكه باالخره چيزهايي را 

 كند. كناره لقمه را با دندانش گاز زده و بعد آن را در خورش مي
الخردبان: كسي كه نان را از ترس اينكه ديگري آن را بخورد، بـه سـوي خـودش     -11

 خورد. خود از سمت راست مي گذارد و طرف چپ خود ميكشد و در  مي
المعلق: كسي كه لقمه در دستش است و قبل از آنكه آن را قورت بدهد و با اين   -12

 .434F1تحال چشمش به لقمه ديگري اس
 شود فقط براي خوردن به آنجا نرود. وقتي كه به يك جشن عروسي دعوت مي

چـون در حـديث   اضر در آنجا بدهـد.  اولين ثمره درختان را بايد به كوچكترين فرد ح
هنگـامي كـه اولـين ثمـره درختـان       صروايت شده است كه پيامبر  مسلم از ابوهريره

                                           
) 83از كتاب (آداب االكل والشرب في الفقه االسالمي) اثر حامد بن مده بن حميـدان الجـدعاني (ص   -1

 نقل شده است.
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هاي ما بركت زياد قرار  هاي ما و در پيمانه پروردگارا در ميوه«فرمود:  د، ميآوردن برايش مي
 داد. و بعد آن را به كوچكترين فرد حاضر در آنجا مي. 435F1»بده

) پرسيدند كه آيا نان بزرگ مكروه است يا نه؟ جواب دادند، آري مكروه :د(از امام احم
است: مكروهي كه در آن بركتي نيست، بركت فقط در نان كوچك اسـت. و گفـت: بـه آنـان     

436Fو: نان بزرگ را نپزندگب

2. 
باالي پاچـه(گاو  (ذراع)  داشت، و از ميان گوشتها نيز گوشت را دوست مي صپيامبر 
437Fداشت را دوست مي) و... و گوسفند

3. 

                                           
 ).3322مسلم ( -1
 ).13/354المغني ( -2
 ).194) و مسلم (3340بخاري ( -3



  آداب قضاي حاجت )36(

 ص كند، چون پيامبربايد هنگام قضاي حاجت در فضاهاي باز از سه مورد خودداري 
كردن در ورودي  گانه خودداري كنيد: مدفوع سه از قضاي حاجت در موارد«فرموده است: 

 .438F1»وسط راهها و سايه درختانو  ،راهها
شود (كه  ايستند بر آنها قياس مي ان زير آفتاب ميو همچنين جاهايي كه مردم در زمست

 نبايد در اين مكانها نيز قضاي حاجت كرد).
از  ص پيـامبر « :از ادراركردن در آبهـاي راكـد نهـي شـده اسـت، بـه خـاطر حـديث        

و439F2»ادراركردن در آب راكد نهي كرده است
440F

3. 
بن  هوقتي در فضاي باز قصد قضاي حاجت كرد، بايد دور شود. به خاطر حديث مغير

 دشـ دور شد كه از ديد من مخفي آن قدر «فرمايد:  شعبه كه در صحيحين آمده است و مي
 ).صاهللا (. يعنى رسول 441F4»ردو آنگاه قضاي حاجت ك

442Fبايد لباسها را باال نزند تا به زمين نزديك شود

 .ر نشودتا عورت شخص آشكا 5
443Fذكر كرده است . همچنان كه انساست صپيامبر و اين از جمله كارهاي 

6. 
444Fمكروه است هنگام ورود به دستشويي با چيزي وارد شود كه ذكر خدا روي آن باشد

7. 

                                           
 ) و آلباني گفته است كه حديث حسن است.26به روايت ابوداود ( -1
 ).281به روايت مسلم ( -2

) اين است كه جايز نيست در چـاه و همچنـين (بـانيو و    :از جمله فتاواي شيخ عبدالعزيز بن باز( -3
ر اينكـه  گـ ون حكم آب راكد را دارد، مچ، بشرط اينكه دهانه آن بسته باشد، حوض) حمام ادرار كرد

 مجراى آب را باز كند.
 ).1/230)، مسلم (1/137به روايت بخاري ( -4
 ).1/174زادالمعاد ( -5
 به روايت ابوداود و الترمذي. -6
ش را بيـرون  هنگـام ورود بـه دستشـويي انگشـتر     ص اند، كه پيـامبر  استناد كرده به حديث انس -7

) و بيهقي 1/187)، حاكم (1/110)، ابن ماجه (8/178)، النسايي (1746)، ترمذي (19آورد. ابوداود( مي
) حديث را ضعيف دانسته است. و ايـن ذكـر معـروف    31-1/26قيم در تهذيب السنن ( ) و ابن1/95(
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از قضاي حاجت در فضاي باز رو به قبله يا پشت به آن نهي شده اسـت. ولـي داخـل    
وقتـي يكـي از شـما قصـد قضـاي      «است:  فرموده صپيامبر چون  ،ساختمان جايز است

بلكه به طرف شرق يـا غـرب قضـاي     ،حاجت كرد، نبايد رو به قبله يا پشت به قبله باشد
 .445F1»حاجت كند

مستحب است كه هنگام ورود به دستشويي با پاي چپ وارد شود و هنگام خـروج بـا   
446Fپاي راست خارج شود

ت كـه  بگويـد. و همچنـين سـنت اسـ     447FP»بسم اهللا«. و هنگام ورود 2

و مسـتحب   .449FR»غفرانـك«و هنگام خـروج بگويـد:   =448FQ»أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث«بگويد: 

است كه اين كار را در صحرا نيـز انجـام بدهـد. يعنـي هنگـام نشسـتن ذكـر دخـول بـه          
450Fو هنگام برخاستن ذكر خروج را بگويد ،دستشويي را بگويد

6. 
بـن شـعبه در    هچـون از مغيـر  هنگام قضاي حاجت بايد خود را از ديدها پنهان كـرد،  

دور شد كه از ديد من مخفـي  آن قدر «: فرمود صپيامبر صحيحين روايت شده است كه 

                                                                                                             
باشـد.   ح و تهليل نمـي باشد، ولي مانند تسبي نيست هر چند كه (محمد رسول اهللا) يكي از شهادتين مي

اند (ترمذي وحاكم) قايل به كراهت  بنابراين كساني كه حديث را صحيح دانسته يا آن را حسن دانسته
اند قايل به عدم كراهت هستند، ولي بهتر است با اشيايي كه  هستند. و كساني كه آن را صحيح ندانسته

نبايـد وارد دستشـويي شـد. (شـرح      ذكري بر آنها نوشته شده، وارد نشود بـرخالف قـرآن كـه بـا آن    
 ).1/60الممتع

 ).144به روايت بخاري ( -1
پاي راست از باب تكريم است، ولي پاي چپ عكس آن است (الشرح اين مساله قياسي است تقديم  -2

 ).1/81الممتع
 ) صحيح دانسته است.89-1/88آلباني آن را در االرواء( -3
 ).1/283) و مسلم (1/67بخاري ( -4
 ) و ديگران.6/155روايت امام احمد (به  -5
كسي كه در ورود دعا را فراموش كرد و بعد حين قضاي حاجت يادش افتاد چكار بايـد بكنـد. ابـن     -6

 كند و زبان الزم نيست. گويد: فقط قلب كفايت مي حجر مي
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 .451F1»ردو آنگاه قضاي حاجت ك دش
452Fادراركردن با حالت سرپا

453Fو نشسته به دو شرط جايز است 2

3: 
 لباسهاي خود را به ادرار آغشته نكند. -1
 از ديد ديگران مخفي باشد. -2

پيـامبر  از  اينكه با دست راست قضاي حاجت كرد. همچنان كه ابوقتادهنهي شده از 
هرگاه يكي از شما ادرار كرد. آلت خود را با دست راست نگيـرد،  «روايت كرده كه:  ص

 ».و با دست راست استنجا نكند، و در ظرف نوشيدن نفس نكشيد
راركردن، آلت هيچ يك از شما هنگام اد«و حديث نزد مسلم و ديگران اين گونه است: 

 .454F4»خود را با دست راست نگيرد، آن را با دست راست نشويد...
 وقتي قضاي حاجت تمام شد، با سنگ خود را پاك كند.

                                           
 ).1/230) و مسلم (1/137بخاري ( -1
 ).1/283) و مسلم (1/137به روايت بخاري ( -2

دانـي كـه    به سوي زبالـه  صفرمود: رسول اهللا  ديگر, آمده است كه حذيفه روايتي و در  -3
پشت ديواري قرار داشت, رفت و مانند ايستادن يكـي از شـما, ايسـتاد و ادرار نمـود. مـن از او      

به من اشاره كرد كه نزديـك بيـا. مـن آمـدم و پشـت سـر ايشـان         صفاصله گرفتم. آنحضرت 
 ).273)، مسلم(225. بخاري(ايستادم تا اينكه فارغ شد

بـه   صدر حالت ايستادن گفته است پيامبر خـدا   ص) دربارة ادرار كردن پيامبر :و ابن قيم (
دان ريخته بوده خودش را كنار نگـه   اين خاطر ايستاده ادرار نمود تا كه از نجاستهايي كه در زباله

 ).1/43دارد و ادرار به لباسش نرسد. زاد المعاد(
ايسـتاده   ص) كه گفت: هر كس كه براي شما روايت كرد كه رسول اهللا كئشه (واما حديث عا

كرد مگر در حالت نشسـته. ايـن حـديث را نسـائي      ادرار نموده باور نكنيد, آنحضرت ادرار نمي
) وعالمه آلباني آن را صحيح قرار داده است. حمل بر غالب احـوال رسـول اهللا   29روايت كرده (

) اگـر شخصـي ايسـتاده ادرار كنـد     4213ت فتوا جواب داده است.(شود, آنچنان كه هيئ مي ص
  است. صگناهي بر او نيست ولي مخالف افضل و مخالف غالب احوال پيامبر 

 ).267) و مسلم (153به روايت بخاري ( -4
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مكروه است كه با استخوان يا سرگين(خشك شده) خود را پاك كند. به خـاطر سـخن   
و  ،كمكم كن كـه چنـد سـنگ پيـدا كـنم     «او گفت:  به صهنگامي كه پيامبر  ابوهريره

گفتم: چرا استخوان و سرگين نباشد؟ فرمود: چون اينها غـذاي  ». استخوان و سرگين نياور
نصيبين (كه بهترين جنيـان هسـتند) نـزد مـن     (شهر) اي از جنيان  جنيان هستند. چون عده

آمدند و از من توشه خود را خواستند و من از خداوند خواستم كه آنها بر هر استخوان يا 
455Fد غذاي خود را بيابندگذرن سرگيني كه مي

و همچنين اسـتنجا بـا اسـتخوان آدمـي نيـز      ». 1
 ممنوع است.

كند، خرد باشد و كمتـرين آن سـه    مستحب است سنگهايي كه براي استنجا استفاده مي
نهي كرده از اينكـه در   صپيامبر «آمده است كه:  باشد. چون در حديث سلمان بار مي

 .456F2»دشو استنجا از كمتر از سه سنگ استفاده
آمـده اسـت كـه:    حـديث   مكروه است كه هنگام قضاي حاجت سخن گفت: چون در

. چـون  457F3»و پيـامبر جـواب نـداد    گذشت، بر او سالم كـرد  مي صشخصي از كنار پيامبر «
پيامبر در حال قضاي حاجت بود. و جز در حال ضرورت(مثل نياز به آب) جـواب كسـي   

 داد. را نمي
 ص رهرگـاه پيـامب  «شست. بـه خـاطر حـديث:    ها را بايد  بعد از قضاي حاجت دست

 ،كـرد  آوردند، سپس او استنجا مـي  مي رفت مشك آبي را براي او جهت قضاي حاجت مي
ماليـد، و راوي گفتـه    ابوداود در حديث وكيع آورده كه بعد از آن دستش را به زمـين مـي  

 .458F4»بعد از آن ظرف ديگري را براي او آوردند و او وضو گرفت :است كه

                                           
 ).3860به روايت بخاري المناقب ( -1
 ).1/223مسلم ( -2
 ).370به روايت مسلم ( -3
 ).312ني آن را حسن دانسته است (صحيح ابوداود و آلبا -4



 داب مسواك زدنآ )37(

ــاك شــود. در  بعــد از مســواك ــا پ حــديث  زدن، مسواك(ســواك) خــود را بشــويد ت
سواك زد و بعد آن را به من داد تا بشـويم و مـن    صپيامبر «) آمده است كه: كعايشه(

 .459F1»برگرداندم صآن را شسته و سواك زدم، و بعد آن را شستم و به پيامبر 
ن هنگام عدم وجـود، ميـان عالمـان اخـتالف     زدن با انگشتا در مورد جايزبودن مسواك

 است ولي قول راجع اين است كه سنت نيست.
شـود.   خواب بيدار مي هرگاه از صاين است كه پيامبر  صاز جمله ارشادات پيامبر 

 زد. مسواك مي
 سنت است كه هنگام هر نمازي دندانها را مسواك زد.

) مابـي بكـر صـديق (   كه گفـت: عبـدالرحمن بـن    ) روايت شده است كاز عائشه (
) داخل شد و رسـول خـدا بـر    صخدمت پيامبر خدا (در هنگام مرض وفات رسول اهللا 

 بطرف صاي در دست عبدالرحمن بود, چشم پيامبر  سينة من تكيه داشت و مسواك تازه
خواست), مسواك را از عبدالرحمن گرفتم و آنرا با دندانهاي  مسواك بود (طوريكه آنرا مي

ده ساختم و پس از آن به پيامبر دادم, با آن مسـواك زد, هيچگـاه نديـده    خويش نرم و آما
بزند, و چون از مسـواك زدن فـارغ شـد دسـت     بودم كه رسول خدا از آنروز بهتر مسواك 

خويش (و يا انگشت خويش) را باال برده و فرمود: في الرفيـق األعلـي يعنـي رفيـق اعلـي را      
(بـه طـور    كر نمود تا اينكه وفات كـرد, و عائشـه   انتخاب كردم و اين جمله را سه بار تكرا

 گفت): پيامبر خدا در آغوش من وفات كردند. افتخار مي

 احكام مربوط به اين حديث: و از

460Fمسواك زدن با سواك مرطوب سنّت است

2. 
آن نيست. چون عبد زدن باشد. و كراهتي در  زدن در حال قدم كه مسواك اشكالى ندارد

 زد. مسواك مي ارد شد در حالي كه اوو صبر پيامبر  الرحمن
                                           

 ) و آلباني آن را حسن دانسته است. 42به روايت ابوداود ( -1
 ).890بخاري ( -2
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 جايز است كه در حضور علما يا فضال مسواك زد.
 زدن اصرار داشته باشد. مستحب است كه انسان بر مسواك

هاي مرگ براي كسي آشكار شد اگر توانسـت، مسـواك    مستحب است وقتي كه نشانه
 پيروي كرده باشد. صاز پيامبر بزند. تا 

ه چيزي را از كسي بخواهد وقتي بداند كه او بـه بخشـيدن   براي انسان مكروه نيست ك
 آن راضي است.
زدن، در روايت ديگري از بخاري آمده اسـت كـه گفـت:     به مسواك صعالقه پيامبر 

 ».يرم؟گآيد. گفتم: آيا آن را به شما ب از سواك خوشش مي صفهميدم كه پيامبر «
استفاده كنـد بـه طرفـي     رىگمسواك دياست كه انسان هرگاه خواست كه از  مستحب

 .آن طرف استفاده نشده استباشد كه 
آن از  زدن از گالب يا عطرهايي كـه اسـتفاده از   مستحب است كه انسان هنگام مسواك

 كند، استفاده كرد. طريق دهان مشكلي ايجاد نمي
جهـت  مسواك را بـا  مستحب است كه هرگاه انسان خواست زبانش را مسواك بكشد 

 شد.كزبان ببه طولي 
 االحرام مسواك بزند. مستحب است كه انسان هنگام اقدام به نماز و ميان اقامه و تكبيره

ابن بطال گفتـه اسـت    و». ساالنگباب دادن مسواك به بزر«) گفته است كه :بخاري(
 .461F1»زدن است مسواكداشتن بزرگترها در  منظور از اين حديث مقدم«كه: 

                                           
 ).1/375فتح الباري: ابن حجر ( -1



 آداب خوابيدن)38(

 ابد، خود را محاسبه كند.اندكي قبل از آنكه بخو
فرمـوده   صپيامبر خاموش كند. چون  آتش و چراغها را ،خواب درها را بسته قبل از

. و 462F1»در شب هرگاه خواستيد بخوابيد، چراغها را خاموش كرده و درهـا را ببنديـد  «است: 
چـه بسـا كـه    «فرمايـد:   كردن آتش و چراغها در حديث نبوي است كـه مـي   علت خاموش
. و در صحيحين از ابوموسي روايت 463F2»راغ را بكشد و اهل خانه را آتش بزندموش فتيله چ
 صاي در مدينه شب هنگام بر اهلش آتش گرفت. وقتـي خبـر بـه پيـامبر      شده كه: خانه

آتش دشمن شما است، پـس هـر وقـت خوابيديـد، آن را خـاموش      «رسيد، پيامبر فرمود: 
آمـده   روايت مسلم از حديث جـابر . ولي در مورد بستن درها قبل از خواب در 464F3»كنيد

. نـووي  465F4»كند درها را ببنديد و بسم اهللا بگوييد، چون شيطان در بسته را باز نمي«است كه: 
 .466F5»رود وقتي علت منتفي شود، مانع نيز از بين مي«گفته است: 

ظرفهـا را بپوشـانيد و   «فرموده است:  ص پوشاندن ظروف قبل از خواب، چون پيامبر
شـود و در ظرفهـاي نپوشـيده و     ببنديد، چون در سال يك شب وبا نازل مـي درِ مشكها را 

 .467F6»شود مشكهاي بسته نشده وارد مي
468Fظرفها را بپوشانيد يا چوب يا چيـزي شـبيه آن را  «گويد:  و ابن مفلح مي

روي ظرفهـا   7

                                           
 ).2012) و مسلم (6296به روايت بخاري ( -1
 ).11/89فتح الباري ( -2
از دسترس موش و خزندگان باشد، اشكالي اند اگر چراغ در جايي آويزان باشد. يا در جايي دور  گفته -3

 ).3/242ندارد. (اآلداب الشرعيه (
 ).2012به روايت مسلم ( -4
 ).2015) شماره (13/156شرح مسلم ( -5
 ). 5223مسلم ( -6
) حكمت گذاشتن چوب روي ظروف شايد براي اين باشد كه عادت كند يـا  2/238االداب الشرعيه ( -7

ه شـب و روز  ژه بطرف آن يا روى آن نرود، و اين ويـ چند، يا اينكه مورفراموش نكند كه آن را بپوشا
 است.
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وقتي ساعتي از هنگام شام سپري شد، سفره را رها «در صحيحين آمده است: ». قرار دهيد
درهايت را ببند و بسم اهللا بگو، و چراغت را خاموش كن و بسـم اهللا بگـو، و در    كرده، و

وبى روى چـ ه هـم  چـ رگمشك را ببند و بسم اهللا بگو، و ظرفها را بپوشان و بسم اهللا بگو، 
 .469F1»شود آن قرار دهي، وگرنه دچار مشكلي مي

هرگاه «فرموده است:  ص مستحب است كه قبل از خوابيدن وضو گرفت. چون پيامبر
 .470F2»خواستي به رختخواب بروي مانند وضو نماز، وضو بگير...

خود را تكـان دهيـد.    اين است كه قبل از خوابيدن، رختخواب صاز ارشادات پيامبر 
وقتـي كسـي از شـما وارد    «فرمـوده اسـت:    صروايت كرده كه پيامبر  چون ابوهريره

دانـد كـه چـه چيـزي      نمـي رختخواب شد، با دامن لباس خود رختخوابش را بتكاند چون 
و در روايت ديگري آمده است كه وقتـي يكـي از شـما خواسـت بـه      ». روي آن قرار دارد

و در صحيح مسلم آمـده اسـت   ». رختخوابش برود. با گوشه لباسش سه بار آن را بتكاند...
دانـد   دامن لباسش را بگيرد و با آن رختخوابش را بتكاند و بسم اهللا بگويد. چون نمي«كه: 

 .471F3»د از او چه چيزي روي رختخوابش استبع
472Fبر طرف راست بدن خود بخوابد و صورتش را بر دست راست خود بگـذارد 

. چـون  4
وقتي خواستي به رختخـواب  «فرمود:  صدر حديث براء بن عازب آمده است كه پيامبر 

 .473F5»بروي مانند وضوي نماز وضو بگير، و بر طرف راست بدن خود بخواب
ــواب اوراد   ــل از خ ــول اهللا (  قب ــه وارده از رس ــه ب ــاري را ك ــد:  ) راصو اذك بخوان

                                           
 ).2710) و مسلم (347بخاري ( -1
 ).2015) شماره (13/156شرح مسلم ( -2
شود كه: الف) قبل از خوابيدن مستحب است كه رختخـواب   از احاديث پيشين اين گونه برداشت مي -3

هنگام تكاندن بسم اهللا بگويد. كسـي كـه از رختخـواب بلنـد      را بتكاند. ب) تكاندن سه بار باشد. ج)
 شود و بار ديگر به رختخواب آمد مستحب است كه يك بار ديگر آن را بتكاند.

رسد، چون قلب طرف چپ بدن اسـت   خوابيدن برطرف راست فوايد زيادي دارد كه زود به ذهن مي -4
 آيد. و هنگام خواب بر آن فشار نمي

 ).2714) و مسلم (7393()، 6320بخاري ( -5
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الكرسي، سوره اخالص، سوره الناس و سوره الفلق را بخواند و بعـد در آنهـا بدمـد و     آيه«
 ».سوره الكافرون و بعضي دعاها و اذكار ديگر نيز بخواند...

 به تنهايي خوابيدن مكروه است.
 ست.بعد از غذا و هنگام خواب دستها را بايد ش

أعوذ بكلـامت اهللا التامـة مـن غضـبة «هنگام هول و هراس و پريشاني در خواب بگويد: 

با كلمات كامل الهـي از خشـم او و بـدي    «». ورش عباده ومن مهزات الشياطني وأن حيرضون
 .474F1»برم هاي شياطين و از اينكه آنها نزد من بيايند، به خداوند پناه مي بندگانش و وسوسه

روايت كرده پيـامبر  كه  حالت دمر خوابيد، به خاطر حديث ابوذرمكروه است كه با 
از كنار ابوذر گذشت و ديد كه او بر شكم خوابيـده اسـت، بـا پاهـايش بـه او زد و       ص

 .475F2»اي جنيديب، اين گونه خوابيدن، خوابيدن جهنميان است«گفت: 
كـه   صبر مكروه است كه بر روي يك پشت بام بدون حصار بخوابد بخاطر اين سخن پيـام 

اي بخوابـد و دورش خـالي باشـد(بدون محـافظ) پـايش       هر كس باالي بنا يا خانه«فرموده است: 
 .476F3»بلغزد، تكليفي نسبت به او نيست

خداونـدا در  «فرموده اسـت:   ص بهتر است كه بعد از طلوع فجر نخوابد. چون پيامبر
 .477F4»بفرست بركتصبحگاهان بر امت من 

هر شب قبل از آنكه بخوابد، چشـمانش را   صمبر پيا«حديث ضعيفي آمده است كه: 
 .478F5»كشيد با سنگ سرمه (اثمد)، سرمه مي

 .479F6»شد خوابيد و آخر شب بيدار مي اول شب مي« صمعروف است كه پيامبر 

                                           
 ) و آلباني آن را حسن دانسته است.3893ابوداود ( -1
 ).905) و آلباني آن را صحيح دانسته است(3724ابن ماجه( -2
 ).908) و آلباني آن را صحيح دانسته است(1192به روايت بخاري في االدب المفرد ( -3
 ).1300ه است () و آلباني آن را صحيح دانست2606به روايت ابوداود ( -4
 ).2454آلباني در السلسله الضعيفه ( -5
 به روايت احمد و شيخين و ابن ماجه. -6
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هر مسـلماني كـه در شـب بـا     «روايت شده است كه:  صاز معاذ بن جبل و از پيامبر 
 هر آنچه از نيكـي بـراي دنيـا و   د شود، بلن س در اثناى شبپذكر خدا و با وضو بخوابد س

 .480F1»شود آخرت از خداوند درخواست نماييد به او بخشيده مي

                                           
داود  ) و صـحيح ابـي  1215به روايت ابوداود و آلباني آن را در كتاب: المشكاه صحيح دانسته اسـت (  -1

)4216.( 



 آداب خواب ديدن )39(

روياي «فرموده است:  صباشد. چون پيامبر  روياي صادقه يكي از بخشهاي نبوت مي
 ».باشد صادقه جزيي از چهل و شش جزء نبوت مي

481Fسرچشمه روياي صادقانه وحي است

1. 
و  ،بينـد  دق بودن رويا بر حسب صداقت شخصي اسـت كـه رويـاي صـادقانه مـي     صا

 باشد. صادقترين آنها در سخن گفتن مي ،صادقترين مردم نسبت به رويا
ام نزديك شدن قيامت، احتمال خطـاي رويـاى صـادقه خيلـي كـم اسـت. چـون        گهن
در  ود، رويـاي مـؤمن كـاذب   شـ  مـي وقتي زمان قيامت نزديـك  «فرموده است:  صپيامبر

بينـد در سـخن گفـتن نيـز صـادقترين اسـت. و        . و كسي كه صادقترين رويا را ميآيد ينم
 .482F2»روياي مؤمن جزيي از چهل و شش جزء نبوت است

خوابها سه نوعند: خواب رحماني، خواب نفساني، خواب شـيطاني، چـون در صـحيح    
تند: رويـاي  روياها سه گونـه هسـ  « فرمايد: آمده است كه مي صبخاري حديثي از پيامبر 

خداوند متعال، رويـاي كـه انـدوهي اسـت از طـرف      اي است از طرف  اي كه مژده صالحه
 .483F3»شيطان و رويايي كه از حوادث روزمره خود شخص است

در  ؛ روياي انبياء وحي است، و آنها از شيطان بري باشـند، ماننـد رويـاي ابـراهيم    
موافق وحي صريح باشد به آن  ، و روياي غير انبياء اگر؛ كردن پسرش اسماعيل قرباني

 شود. شود وگرنه به آن عمل نمي عمل مي
كسي كه بخواهد روياي صادقانه ببيند، بايد سعي كند كه صـادق باشـد، و مـال حـالل     
بخورد، و بر امور شرعي مراقبت داشته باشد، و از نواهي خدا و رسولش خـودداري كنـد.   

روند، ذكـر   گامي كه چشمانش به خواب ميو با طهارت كامل و رو به قبله بخوابد و تا هن
 خدا را انجام بدهد.

                                           
 ).1870) و آلباني آن را صحيح دانسته است.(2907ابن ماجه در كتاب التعبير( -1
 ).2263) و مسلم (7071به روايت بخاري ( -2
 ).3014السلسله الصحيحه ( -3
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ترين رويا، روياي سحرگاهان است، چون هنگام نزول الهي و آرامش شـياطين   صادقانه
 است، و برعكس روياي اول شب كه هنگام پراكندن شياطين است، درست نيست.

از شـما  وقتـي يكـي   «فرموده اسـت:   صروايت شده كه پيامبر  از ابوسعيد خدري
خوابي ديد كه از آن خوشش آمد، چون اين خواب فقط از طـرف خداونـد اسـت، وي را    
سپاس گفته و آن را براي ديگران تعريف كند، ولي اگر خـوابي غيـر از آن ديـد كـه از آن     

بيند، از شر آن به خدا پنـاه ببـرد، و    بدش آمد، چون فقط از طرف شيطان چنين خوابي مي
 .484F1»نكند تا ضرري به او نرسدآن را براي كسي تعريف 

رويـا از طـرف خداونـد، و    «فرمـود:   صروايت شده است كـه پيـامبر    از ابوقتاده
خواب از جانب شيطان است. و اگر خوابي ديد كه از آن خوشش نيامد، سه بار در طـرف  

 .485F2»چپ خود بدمد سپس از شر آن به خدا پناه ببرد تا ضرري به او نرسد
از شما خواب بدي  هرگاه يكي«فرمود:  ص يامبرپاست كه روايت شده  و از جابر

بگويد و از طرفي كـه    G H I J K و سه بار ،ديد سه بار در طرف چپ تف كند
 .486F3»شودخوابيده است جابجا 

خداوند را شكرگزار باشد، بدان شـادمان   از جمله آداب روياي صالحه اين است كه:
ميان بگذارد، آن را به فال نيك بگيـرد، از كبـر   گردد، با كساني كه دوستشان دارد آن را در 

 و غرور بپرهيزد.
از شر آن به خداوند پناه ببـرد، معتقـد نباشـد     از جمله آداب روياي بد اين است كه:

رسد، آن را با كسي در ميان نگذارد، از شر شيطان به خـدا پنـاه ببـرد،     كه ضرري به او مي
ر طرف چـپ تـف كنـد، وضـو بگيـرد و دو      شود سه بار د هنگامي كه از خواب بيدار مي

                                           
 ).550صحيح الجامع ( -1
 بخاري و مسلم. -2
 ).3156ابن ماجه ( -3
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487Fركعت نماز بخواند

 ، در جهتي كه خوابيده است، جابجا شود.1
488Fتعبير و تفسير خواب

) ذكـر كـرده   :(قسمتهاي مختلفي، همچنان كه امام بغـوي   به 2
شـود. تعبيـر خـواب گـاهي بـر اسـاس قـرآن، گـاهي بـر اسـاس سـنت             است تقسيم مي

و  ،و گاهي بر اساس اسامي و معاني ،ميان مردم يجاهى بر اساس مثلهاي راگ)، صيامبر(پ
 شود. گاهي بر اساس ضد يا مخالف آن تعبير مي

شود، چون خداونـد متعـال    تعبير خواب براساس قرآن، مثل طناب كه به عهد تعبير مي

 ».به ريسمان محكم الهي چنگ زنيد« .﴾ A B C ﴿ فرمايد: مي
 ص شود. چون پيامبر ميبه مرد فاسق  تعبير خواب براساس سنت، مثل كالغ كه تعبير

 كالغ را فاسق ناميده است.
شـود،   تعبير خواب بر اساس مثلهاي رايج: مثل كندن چاله كه به مكر و حيله تعبير مـي 

اي بكنـد خـود در آن    گويد: هـر كـس بـراي ديگـران چالـه      المثل كه مي بخاطر اين ضرب
 افتد. مي

سي كه خواب شخصـي بـه اسـم راشـد را     تعبير خواب براساس اسامي و نامها: مثل ك
 شود. ببيند، به رشد او تعبير مي

شـود. چـون خداونـد     تعبير خواب بر اساس اضداد: مثل ترسيدن كه به امنيت تعبير مي

﴿ متعال فرموده است:            ﴾N )55: النور.( 

 .»كند مى و ترسشان را به امنيت و آرامش مبدل«

                                           
در صحيح بخاري از ابوهريره آمده است كسي كه خواب بدي ديد آن را براي كسـي بـازگو نكنـد و     -1

 ر صحيح خود آورده است.برخيزد و نماز بخواند. و مسلم نيز آن را د
منسوب به ابن سيرين كه بسياري از محققان در نسـبت دادن ايـن كتـاب بـه او     » تفسير المنام«كتاب  -2

 اند و اين نسبت به اين امام قطعي نيست. شك كرده



 آداب لباس و زينت )40(

 ستر عورت واجب است.
خواهد غسل بكند، بـا چيـزي عـورت خـود را      شرط ادب اين است براي كسي كه مي

خداوند متعال بسيار محجوب و پوشيده اسـت و  «فرموده است:  صبپوشاند چون پيامبر 
ايد عـورت  حياء و پوشش را دوست دارد، پس هرگاه يكي از شما خواست غسل بكند، ب

 .489F1»خود را بپوشاند
 وشيد.پ يدا شد ميپ) اين بود كه هر لباسى صاز ارشادات رسول اهللا (

پيراهني بود كـه آسـتين آن مـچ دسـتش را      صترين لباس براي پيامبر  داشتني دوست
 بپوشاند.

 اگر مردان و زنان خودشان را به همديگر شبيه كنند. حرام است. چون از ابن عباس
آورند، و زنـاني   بر مرداني كه خود را به شكل زنان درمي صست كه پيامبر روايت شده ا

490Fآورند، لعنت فرستاده است در مي كه خود را به شكل مردان

2. 
مستحب است كه شخص با لباسها و امثال آن اظهار نعمت كند. چـون ابواالحـوص از   

مبر فرمود: آيا تـو  آمدم، پيا صنزد پيامبر با لباسي پست «گويد:  پدرش روايت كرده و مي
فرمود: چه ثروتي؟ گفتم: خداونـد تعـدادي شـتر و گوسـفند و      ثروتمند هستي؟ گفتم: آري،

وقتي خداوند مال و ثروتي به تو بخشيده است اظهـار  «اسب و برده به من داده است: فرمود: 
 .491F3»دانستن آن بر تو واجب است  آن نعمت و ارزش

 صپيـامبر  ر و تكبـر، حـرام اسـت. چـون     كشيدن دامن بر روي زمين به نشانه غـرو 
دامنش را بر روي زمين به نشـانه   خداوند متعال در روز قيامت به كسي كه«فرموده است: 

 .492F4»دنگر كشد، نمي تكبر مي

                                           
 ) و آلباني آن را صحيح دانسته است.4012به روايت ابوداود ( -1
 ).5885به روايت بخاري ( -2
 ) آلباني آن را صحيح دانسته است.4063بوداود (به روايت ا -3
 ).5788به روايت بخاري ( -4
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پوشيدن لباسهايي كه عكس يا صليب روي آن كشيده شده باشـد حـرام اسـت. چـون     
د كـه تصـاوير روي آن   بالشـي خريـ  عايشـه  «) روايت كرده است كه: كقاسم از عايشه(

ام  جلو در آمد و وارد نشد، و عايشه گفت: از گناهي كه كرده صكشيده شده بود. پيامبر 
نشـينم و   فرمود: اين بالش چيست؟ عايشه گفت: بر آن مـي  صكنم. سپس پيامبر  توبه مي

در روز قيامـت درمانـده    فرمـود: صـاحبان ايـن تصـاوير     صدهم، پيـامبر   به آن تكيه مي
كـه نيـز داخـل    ئايد، زنده كنيد. و مال شود كه چيزي كه كشيده و به آنها گفته مي ،شوند مي

 .493F1»شوند كه تصاوير در آن قرار دارد منزلي نمي
تمـام چيزهـاي    ص) گفـت: پيـامبر   كاز عمران بن حطان نقل شده كـه عايشـه (  

 .494F2»انداخت اش را كه به شكل صليب بود بيرون مي خانه
كسي كـه در دنيـا   «فرموده است:  ص است. چون پيامبر پوشيدن لباسهاي فاخر حرام

و495F3»پوشاند لباسهاي فاخر به تن كند در آخرت خداوند لباس ذلت به او مي
496F

4. 
طال و لباسهاي ابريشمي بر مردان حرام است، مگر اينكه دليلي داشته باشد. از علي بن 

طاليـي را   ابريشمي را در دست راسـت و  صپيامبر «روايت شده است كه:  طالب ابي
 .497F5»در دست چپ گرفته و فرمود: اين دو جنس بر مردان حرام است

فخرفروشـي بپوشـد، در    كسي كه در دنيا لباس شهرت و«فرموده است:  صو پيامبر 
 ،در آخرت آن را نخواهد نوشيد پوشد، و كسي كه در دنيا شراب بنوشد. آخرت آن را نمي

آخـرت در آنهـا چيـزي را     بنوشـد، در اي  و كسي كه در دنيـا در ظـروف طاليـي و نقـره    

                                           
 ).2107) و مسلم (5957به روايت بخاري ( -1
 ).5952به روايت بخاري ( -2
 ).3399) و آلباني آن را صحيح دانسته است.(4039) و ابوداود (5631به روايت احمد ( -3

بينـي افراطـي بـا     لباس مكروه است كه همان خود بزرگ ) گفته است كه فخرفروشي با:تيميه ( ابن -4
 ).22/138اند.(فتاوي لباس، چون پيشينيان آن را مكروه دانسته

 ).3422) و آلباني آن را صحيح دانسته است.(4057به روايت ابوداود ( -5
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 .498F1»هستندنوشد. سپس فرمود: لباس بهشتيان و شراب آنها و ظروف آنها، اينها  نمي
 و لباس زنان بلند باشد. ،سنت اين است كه لباس مردان كوتاه

 .499F2دطرف راست بپوشاز سنت اين است كه لباس را 
احلمـد أنـت كسـوتنيه  اللهم لـك«مستحب است كه هنگام پوشيدن لباس جديد بگويد: 

خداونـدا، سـتايش   «500FP=K»أسألك من خريه وخري ما صنع له، وأعوذ بك من رشه و رشما صـنع لـه
و خيـر و   ،براي توست، تويي كه اين لباس را بر من پوشـاندي، از تـو خيـر و بركـت آن    

و  ،آورم. از بـدي  خواهم، و به تو پناه مي بركت آنچه را كه براي آن ساخته شده است، مي
 ».ي آنچه كه براي آن ساخته شده استبد

البس جديـداً وعـش محيـداً ومـت «پوشد بگويد:  سنت است به كسي كه لباس جديد مي

اي داشـته باشـي و بـا     الهي كه هميشه) لباس جديد بپوشـي و زنـدگي آراسـته   «(=».شهيداً 
 .501F4»شهادت بميري

باسـهاي  ل«اسـت:   فرمـوده  صمستحب است كه لباسهاي سفيد پوشيد، چـون پيـامبر   
هاي خود را با پارچه سـفيد كفـن    بهترين لباس شماست، و مرده سفيد بپوشيد چون سفيد

 .502F5»كنيد
از پوشيدن لباسهايي كه با رنگ شيره گل معصفر (كافيشه، كـاجيره) رنـگ    صپيامبر 

اينهـا لبـاس كفـار    «اند و لباسهاي كامالً قرمز نهي كرده اسـت، چـون فرمـوده اسـت:      شده
 .503F6»نپوشيدهستند، آنها را 

                                           
ـ    به خاطر علـت » لباس بهشتيان«) و اين كه فرموده 284السلسله الصحيحه ( -1 ن آوردن اسـت. چـون اي

 سوره حج). 23لباسها بر مردان حرام است، تا روزي كه به بهشت روند. به دليل آيه (
 ).3/131شرح صحيح مسلم، نووي ( -2
 ) و آلباني آن را صحيح دانسته است.4020) و ابوداود (1767به روايت الترمذي ( -3
 ).2879) و آلباني آن را صحيح دانسته است.(5588به روايت احمد ( -4
 ) و آلباني گفته كه صحيح است.4061روايت ابوداود (به  -5
 ).2077به روايت مسلم ( -6
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 بوترين مردم بود. انـس  خوش صكردن از عطر مستحب است، چون پيامبر  استفاده
ام، و هـيچ   لمس نكـرده  صهيچ ابريشم و ديباي را نرمتر از كف دست پيامبر «گويد:  مي

 .504F1»ام بو نكرده صعطر و بويي را خوشبوتر از عطر و بوي پيامبر 
شد او را با بوي عطر  كه نزديك مي آمد و هنگامي از بوي عطر خوشش مي صپيامبر 

 شناختند.   مي
 پذيرفت). كرد. (همه را مي هيچ عطري را رد نمي صپيامبر 
505Fگردانيد معطر مي كرد و خود را اي عطر داشت كه از آن استفاده مي شيشه صپيامبر 

2. 

                                           
 ).3561به روايت بخاري ( -1
 ).185صحيح دانسته است.(» مختصر الشمايل«آلباني آن را در -2



 كشيدن آداب سرمه )41(

و شايسته نيسـت  و براي مردان درمان سودمندي است.  ،كشيدن زينت زنان است سرمه
كه مردان سرمه را به عنوان زينت خود استفاده كننـد، و سـرمه درمـان چشـم درد اسـت،      

ها را زياد  باشد كه چشمان را روشني بخشيده و رشد مژه ها، سنگ سرمه مي بهترين سرمه«
 .506F1»كند مي

507Fكشيدن به صورت مفرد باشد سنت است كه تعداد دفعات سرمه

2. 

                                           
 ) و آلباني آن را صحيح دانسته است.3878به روايت ابوداود ( -1
يز سه بار سرمه بكشد، يا اينكه چشم راست را دو بار يعني چشم راست را سه بار، و چشم چپ را ن -2

) مورد اول را ترجيح :و چشم چپ را يك بار و يا بر عكس كه جمع آنها مفرد است. و ابن حجر(
 ).10/167داده است. (فتح الباري 



 كردن گشت) آداب انگشتر به ان42(

انگشتر براي مردان جايز است ولي از امور مستحب نيست، بلكه جزء اموري است كه 
هنگام نياز بايد آن را به انگشت كرد و هنگامي كـه نيـاز نـدارد الزم نيسـت كـه آن را بـه       

كرد، تا هنگامي كه بـه او گفتنـد كـه     انگشتر به انگشت نمي صانگشت كند. چون پيامبر 
508Fاي يك انگشتر نقـره  صكنند، پيامبر  ها را قبول مي قط با مهر، نامهپادشاهان و ملوك ف

را  1
510Fحك شده بود و آن را در انگشت كوچك 509FO»حممد رسول اهللا«برگزيد كه بر نگين آن نقش 

3 
511Fكرد، و مكروه است كه آن را در انگشت مياني، يا انگشت بعد از آن كرد خود مي

4. 
د چون دست راست برتر است. و گاهي و بهتر است كه انگشتر را در دست راست كر

512Fكرد ميگاهي آن را در دست چپ  كرد و انگشتر را در دست راست مي صپيامبر 

5. 
انگشـتر طاليـي را    صاستفاده از انگشتر طاليي براي مردان جايز نيست. چون پيامبر 

يكـي از  «در دست مردي ديد، سپس آن را از انگشت وي درآورد و پرت كـرد و فرمـود:   
خواهد، پـس آن را در دسـتانش    طور عمدي و ارادي در آخرت زغال افروخته مي شما به

 ».گذارند مي
انگشترت را بردار و آن را بفـروش،  «رفت به آن مرد گفته شد:  صبعد از آنكه پيامبر 

پرت كرده است، اصالً از آن اسـتفاده   صگفت: نه، قسم به خدا، چيزي را كه رسول اهللا 
 .513F6»كنم نمي

                                           
 ).4/544(شرح رياض الصالحين، ابن عثيمين  -1
باشـد، همچنـان كـه بعضـي از مـردم ماننـد       به شرط اينكه عقيده خاصي در مورد آن وجود نداشـته   -2

 ).4/544كنند. شرح رياض الصالحين، ابن عثيمين ( مسيحيان هنگام ازدواج انگشتر به انگشت مي

انگشتري درست كـرد و فرمـود: مـا از انگشـتر      ص پيامبر«آمده است كه:  چون در حديث انس -3
حك نكند. و گفت من درخشش آن  كنيم و بر آن نقش حك كرديم، پس كسي بر آن نقش استفاده مي

 ).2092)، مسلم (5874را در انگشت كوچك وي ديدم. بخارى (
 ).14/59شرح مسلم، نووي ( -4

 ).:از فتاواي ابن عثيمين ( -5
 ).2090مسلم ( -6
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ه نگين انگشتر را مايل و به طرف كف دستش قـرار بدهـد. چـون پيـامبر     بهتر است ك
 اين كار را انجام داده است. ص

 بهتر است كه نگين از جنس انگشتري باشد.



 كردن موي سر(احكام موي سر) ) آداب مربوط به شانه43(

 جايز نيست كه موي سر را جز براي اعمال حج، در جهت دين، تراشيد.
 :ر حاالت زير مستحب استن موي سر دتراشيد

موي كفر را از خـودت  «فرموده است:  صشود، چون پيامبر  وقتي كافري مسلمان مي
 .514F1»دور كن و ختنه كن

هـر پسـري   «فرموده است:  صوقتي هفت روز از تولد نوزاد سپري شد، چون پيامبر 
را كه تازه متولد شده در روز هفتم مرهون بـه عقيقـه اسـت كـه بـرايش ذبـح كنـد، و او        

515Fنامگذارى كند، و موى سرش را بتراشد

2. 
 اگر موهايش بسيار بلند باشد.

 وقتي كسي زيبارو باشد مستحب است كه سرش را بتراشد، تا منبع فتنه نشود.
مستحب است كه شكل موي سر از فرق سر نصف شود: چـون آخـرين شـكل مـوي     

و  ،اندازنـد  رو مـي كتـاب موهايشـان را فـ    اينگونه بوده است. در حالي كه اهل صپيامبر 
اش را  مـوي پيشـاني   صكردنـد و پيـامبر    نصـف مـي  مشركان موهايشان را از وسط سر 

 .516F3»كرد انداخت و بعد موهايش را از فرق سر نصف مي فرومي
517Fشود وقتي موي سر زياد شد تبديل به زلف مي

4. 
518Fفروانداختن موي سر، از شكلهاي مكروه است

5. 
باشـد. وقتـي موهـايش بلنـد      صپيامبر  مستحب است كه موي انسان بر صفت موي

                                           
 ).79حسن دانسته است.(» ارواء الغليل«ابوداود و احمد و آلباني آن را در  -1
 حيح است.) و حديث ص1165ارواء الغليل ( -2
 ) فتح الباري و مسلم.10/374بخاري ( -3
وقتي موي سر بلند شد بهتر است كه آن را از طرف چپ «گويد:  ) در مورد موي سر مي:ابن قيم ( -4

و راست به صورت زلف فرو بيندازد. وقتي موي سر تبديل بـه زلـف شـد فـرو انـداختن آن مكـروه       
 ).2/751نيست. (احكام اهل الذمه 

 ).15/90) و شرح مسلم نووي (1/374الفتح ( -5
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519Fهايش بود، و هنگامي كه كوتاه بود تا نرمه گوشش بود شد تا روي شانه مي

1. 
تراشيدن بعضى از موى سر، و ترك بعض ديگر از موها مكروه است، بخـاطر حـديث   

از تراشيدن بعضى از موهـا،   صپيامبر «روايت كرده است:  صكه از پيامبر   ابن عمر
520Fديگر نهي كرده است و ترك بعض

و شايد اين امر منجر به حـرام بشـود، بخـاطر ايـن     ». 2
 هر كس خود را به قـومي شـبيه كنـد، خـود جـز آنهـا      «فرمايد:  كه مي صحديث پيامبر 

 .521F3»شود مي
فرموده اسـت:   صاز برچيدن موها (هنگام سجده كردن) نهي شده است. چون پيامبر 

522Fبه ما امر شده است كه بر هفت استخوان«

 .523F5»سجده كنيم، و لباسها و موها را برنچينيم 4
نهي شده از اينكه مسلمان توجه زيادي به موها و شكل ظـاهري آنهـا بكنـد، ولـي بـه      

كسـي كـه   «فرمـوده اسـت:    صنظافت و زيبايي آن بايد تا حدي توجه كند. چون پيامبر 
 .524F6»موي سر دارد بايد ارزش و قدر آن را بداند و به آن رسيدگى كند

ديد كه موهايش آشفته شده بـود، بـه    اي را مي شخص ژوليده صامي كه پيامبر و هنگ
. و 525F7»كني كه موهايت شانه كنـى و روغـن بـه آن بزنـي     آيا جايي را پيدا نمي«گفت:  او مي
. مقصود اين است كه زيـاد  526F8»روز موى سر را شانه كنى نهي كرده از اينكه هر ص پيامبر

 خود را مشغول موى سر كنى.
باشد، ولي حديث ضعيفي وجود  صكردن موها سنت پيامبر  شده كه زير خاكثابت ن

                                           
 ).1/65المغني ( -1
 ).5920به روايت بخاري ( -2
 ).1269) و آلباني آن را در ارواء الغليل صحيح دانسته است(92و  2/50احمد ( -3
 دو استخوان انگشتان پا، دو استخوان زانو، دو استخوان كف دست و يك استخوان پيشاني (مترجم). -4
 بخاري. -5
 ).500لسله الصحيحه (الس -6
 ).493السلسله الصحيحه ( -7
 ).3505به روايت ابوداود ( -8
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 .527F1»ناخنها و خون و موها را دفن كنيد چون مرده هستند«گويد:  دارد كه مي
موي سـرش را تراشـيد و آن را    صموي سر از لحاظ شرعي پاك است، چون پيامبر 

 .528F2»آن را ميان مردم تقسيم كن«به ابوطلحه داد و گفت: 
رسد. چون حكم باريك كـردن ابروهـا    بودن نمي موهاي سفيد سر به درجه حرامكندن 

موهاي سفيد را نكنيد. موي سفيد هـر مسـلمان   «فرموده است:  ص را ندارد. چون پيامبر
در روز قيامت نوري دارد كه خداوند به وسـيله آن حسـناتش را نوشـته و بـه وسـيله آن      

 .529F3»كند اشتباهاتش را پاك مي
فرمـوده اسـت:    صسنت است ولي نـه بـه رنـگ سـياه، چـون پيـامبر        كردن مو رنگ

شوند كه با رنگ سياه مثل لـوزه (كـه در حلـق قـرار دارد)      گروهي در آخر زمان پيدا مي«
 .530F4»برند كنند، اينها در قيامت بويي از بهشت نمي كبوترها موهايشان را رنگ مي

گـرفتن از   فروش و بهره«فروش موها جايز نيست و نووي در المجموع گفته است كه: 
 .531F5»موي انسان و ساير اعضايش حرام است، چون انسان كرامت دارد

براي زنان جايز است كه موي سر خـود را بـه غيـر از رنـگ سـياه رنـگ كننـد (مثـل         
اصل در اين مورد جايز «كه:  ) گفته است:رنگهاي قرمز و طاليي و زرد). ابن عثيمين (

باهت با زنان كافر و فاسق و فاحشه برسد كه اين حـرام  مگر اينكه به درجه ش ،بودن است
 .532F6»باشد مي

                                           
) ولي اگر بترسد كه به دست جادوگران بيافتد بايد آن را دفن كـرده و يـا در   2178السلسله الضعيفه ( -1

 جايي بيندازد كه دست جادوگران به آن نرسد.
 ).1305مسلم ( -2
 ).3721اجه () و ابن م3539داود ( صحيح ابي -3
 صحيح دانسته است.» غايه المرام«) و آلباني آن را در 3548داود ( صحيح ابي -4
 ).3/140المجموع ( -5
 ).4/120الفتاوي ( -6



 آداب حجامت )44(

نقـل   صاز پيامبر باشد. و  حجامت از حجم گرفته شده است كه به معناي مكيدن مي
 .533F1»حجامت و داغ آتش تيغ شفا در سه چيز است: شربت عسل،«شده است كه: 

است، نصف دوم ماه يـا اگـر مـاه را بـه      كردن در آنها بهتر از جمله اوقاتي كه حجامت
534Fچهار قسمت تقسيم كني، قسمت سوم آن مفيدتر است

2. 
يــا  (آميزش بــا همســر)و بعــد از مقاربــت ،حجامــت در وقــت ســيري مكــروه اســت

 كردن نيز مكروه است. حمام
شنبه مصادف با روز هفدهم، نوزدهم يا بيسـت و يكـم مـاه هجـري      وقتي كه روز پنج

 باشد، بهتر است.  
 در حجامت بايد از ابزارهاي پاكيزه استفاده كرد.

                                           
 ).3734صحيح الجامع ( -1
ترمـذي آن  » بهتر است كه حجامت در روزهاي هفدهم، نوزدهم يا بيست و يكم ماه باشـد « حديث:  -2

 باشد. آن ضعيف ميرا روايت كرده و اسناد 



 هاي جسماني آداب ورزش) 45(

 گرفتن براي طاعت خدا باشد. نيرومندشدن و قوت ،كردن هدف از ورزش
 سواري و مسابقه اصرار داشته باشد. بر تيراندازي و شنا و اسب

 هنگام ورزش پوشيده باشد و عورت خود را آشكار نكند.
 ياد خدا غافل نكند.ورزش او را از 

 كردن نبايد به كافران و مشركان شبيه شد. در ورزش



 روي سواري و پياده آداب اسب )46(

فرموده است:  صزدن جهت طاعت خداوند متعال باشد، چون پيامبر  روي و قدم پياده
 .535F1»رفتن است كنند و زناي آنها راه پاها نيز زنا مي«

فرمـوده اسـت:    صده اسـت، چـون پيـامبر    رفتن به صورت متكبرانـه نهـي شـ    از راه
رفت، خداوند او را در زمـين فـرو    هنگامي كه مردي با لباس متكبرانه و خودبينانه راه مي«

536Fلرزد برد، و تا روز قيامت او مي

رفتن و خراميدن فقط در جهـاد در راه خـدا    و با ناز راه». 2
 جايز است.
537Fرفـت  پايين راه مـي رفتن با حالت خميده و رو به  هنگام راه صپيامبر 

. و از سـايرين  3
 رفت. سريعتر و بهتر و آرامتر راه مي

راه بـرود،   صام كه كسي بهتـر و نيكـوتر از رسـول اهللا     نديده«گويد:  مي ابوهريره
ام كـه سـريعتر از    گويي كه خورشيد در صورتش جريان پيدا كرده بود. و كسـي را نديـده  

گيـرد، و مـا خـود را خيلـي خسـته       ر برمـي راه برود. گويي كه زمين وي را د صپيامبر 
 .538F4»كننده نبود چندان خسته صكرديم در حالي كه براي پيامبر  مي

تر هستند كه در جلو سوار شوند. پس جز بـا اجـازه او كسـى     صاحب چهارپايان مستحق
گذشت كه  از جايي مي ص پيامبر«آمده است كه:  جلو سوار نشود، چون در حديث بريده

 صسوار شويد و خود عقب رفت، پيـامبر   صآمد و گفت: اي رسول اهللا  مردي با االغش
تر هستي كه جلو سوار شوي، مگر اينكه آن جـا را بـه مـن بـدهي،      تو از من مستحق«فرمود: 

 .539F5»گفت: پس من آن جا (جلو) را به شما دادم، سوار شويد
پشـت سـر    شدن جايز است. و گـاهي معـاذ   اگر بر چهارپا سنگيني نكند، دوتركه سوار

                                           
 ).885به روايت ابوداود ( -1
 ).2088) و مسلم (5789به روايت بخاري ( -2

اي راه  بـه گونـه   ص روايت شده است كه: پيامبر طالب ) و از علي بن ابي2330به روايت مسلم ( -3
 ).4864آيد. به روايت ابوداود ( رفت گويي كه از سرازيري پايين مي مي

 ). 2638( به روايت الترمذي -4
 باشد. ) و آلباني گفته است كه حسن و صحيح مي2573) و ابوداود (2773به روايت الترمذي ( -5
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540Fشد سوار مي صپيامبر 

1. 
آمـده   مكروه است كه از چهارپايان به عنوان منبر استفاده كرد. در حديث ابـوهريره 

دارم از اينكه چهارپاهاي خود را  شما را برحذر مي«كند:  روايت مي صاست كه از پيامبر 
ـ         ا بـه  در منبر قرار دهيد، چون خداونـد متعـال آنهـا را مسـخر و رام شـما كـرده اسـت ت

رسـيد. و زمـين را بـراي     سرزمينهايي برويد كه جز با سختي و مشقت بسيار به آنجا نمـي 
 .541F2»شما قرار داده است، پس نياز خود را از آن برآورده كنيد

رفت كه مشـخص   مي نگريست. و طوري راه رفتن به ديگران نمي هنگام راه صپيامبر 
 بود ناتوان و كسل نيست.

حـالي   وقتي مردي را ديد كه با سستي و بـي  چون عمر با سستي و ضعف راه نرود.
 ».  به مردگي نزن، خداوند تو را بميرانددين ما را «رفت به او گفت:  راه مي

﴿فرمايـد:   رفتن به آرامي و وقار باشد. چون خداونـد متعـال مـي    بايد راه      

         ﴾N )63: رقانالف.( 

تكبـر بـر زمـين راه     بندگان (خاص خداوند) رحمان، كسانى هستند كه با آرامش و بى«
 ».روند مى

﴿ :و مثـل فرمـوده خداونـد متعـال باشـند     زنان بايد از كنـار راه حركـت كننـد       

         ﴾N )25: القصص.( 

بــه ســراغ او آمــد در حــالى كــه بــا نهايــت حيــا گــام   ناگهــان يكــى از آن دو (زن)«
 .»داشت برمى

پيـامبر   كردنـد، و  آنها از جلو پيـامبر حركـت مـي    رفت و با اصحاب راه مي ص پيامبر
پشـت سـرم را    از جلو من حركـت كنيـد و  «: فرمود و كرد پشت سر آنها حركت مي ص

                                           
اگر از آنها براي منبـر خريـد و فـروش و غيـره قـرار      چون ). 20) و مسلم (2856(   به روايت بخاري -1

 استفاده شود با ايستادن طوالني اين حيوان به او اهانت شده است(مترجم).
 ) و آلباني آن را صحيح دانسته است.2567به روايت ابوداود ( -2
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 .542F1»براي مالئكه خالي كنيد
رد تا آنها را به قافله برساند، و آنان را پشت خود ك ضعيفان را دنبال مي ص رسول اهللا

543Fكرد كرد. و براي آنها دعا مي بر مركب سوار مي

2. 
رفـت. از طـرف    تـر راه  تر و عـالم  گويد: اگر همراه انسان مسن ) مي:امام ابن عقيل(

راست وي بايستد(مانند جايگاه امام در نماز جماعت) و هنگامي كه از لحاظ سـن و علـم   
كـردن   ند، مستحب است كه طرف چپ را براي او خالي گذاشت تا جهت تفمساوي بود

544Fنگيردكردن بيني را از او  وخالي

3. 
رفتن (به اين طرف و آن طـرف) نگـاه نكـن،     هنگام راه«گويد:  ) مي:قاضي ابويعلي(

 .545F4»شوي چون در اين صورت به حماقت منسوب مي
) نقل كرده اسـت  :از امام احمد(» االداب«خالل نقل شده كه او نيز در كتاب امام از 

 .546F5»رود بايد از طرف راست وي حركت كند كسي كه دنبال ديگري راه مي«كه: 
اي از مردم پشت سر وي بودند، به آنهـا   وقتي از منزل بيرون رفت، عده ابن مسعود

باعـث ذلـت و بـراي شـخص جلـوي      رفتن پشت سـر ديگـري    برگرديد چون راه«گفت: 
كرد و پشت سـر اصـحاب راه    فروتني مي صهمين دليل پيامبر  و به». موجب فتنه است

 رفت. مي
رفتن براي نماز جمعه بهتر از سواررفتن است. ولي اگـر مسـجد در مكـان دوري     پياده

 بود قسمتي از راه را پياده و قسمتي سواره برود.
كـه پاهايـت را    هنگـامي «فرمـوده اسـت:    صزدايد. چون پيامبر  وضو آثار گناه را مي

رود تـا   شويي تمام خطاهايي كه پاهايت مرتكب شده همراه آب و آخرين قطره آن مي مي

                                           
 ).1557السلسله الصحيحه ( -1
 ).2120السلسله الصحيحه ( -2
 ).347/3اآلداب الشرعيه ( -3
 ).271/3اآلداب الشرعيه ( -4
 ).247/3اآلداب الشرعيه ( -5
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 .547F1»كند ميپاها را از گناه پاك 
548Fپوشاند رفتن جهت اداي نماز جماعت، گناهان را مي پياده

2. 
 رفتن به سوي مسجد آرام و باوقار قدم بردارد. هنگام راه

فرايض خدا به طـرف يكـي از    گيرد و سپس براي يكي از كسي كه در خانه وضو مي«
و گام ديگر درجه  ،كند رود، به ترتيب يكي از گامهاي وي گناهانش را پاك مي مساجد مي

 .549F3»برد وي را باال مي
اسـت. همچنانكـه   رفتن در خالل نماز براي پركردن صف يـا بـاز كـردن راه جـايز      راه
 آن را انجام داده است. صپيامبر

به شتاب و هروله راه برود و در چهار شوط آخـر   در حج عمره در سه شوط اول بايد
 به صورت عادي راه برود.

رود آهسـته راه   در سعي ميان صفا و مروه بايد تا وقتي كه از صفا به طـرف پـايين مـى   
 برود، و هنگامي كه به داخل دره (بين دو ستون سبز رسيد) با شتاب راه برود.

 گشت. رفت و برمي با پياده به سوي آن مي صدر رمي جمرة پيامبر 
و  ،رفتن همراه جنازه اگر سواره باشد، بهتر است كه پشت سر جنازه حركت كند در راه

سـمت چـپ و راسـت و يـا نزديـك بـه آن       تواند قبل و بعد از آن يا در  اگر پياده بود مي
 حركت كند، و بهتر است كه سريع راه بروند.

مـردي را ديـد كـه بـا      ص يـامبر رفتن با كفش در ميان قبرهـا جـايز نيسـت. چـون پ     راه
اي دارنده كفشـهاي جلـدى (پوسـت گـاو     «كرد به او گفت:  كفشهايش از ميان قبور عبور مي

 .550F4»دباغي شده) آنها را از پايت دربياور
گفت، و كـم حـرف    زياد ذكر مي ص انسان همراه ضعفا و مستمندان قدم بزند. پيامبر

                                           
 ).2صحيح الترمذي ( -1
 ).59صحيح الجامع ( -2
 ).6155صحيح الجامع ( -3
 ).1274ابن ماجه ( -4
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زدن با بيوه زنان  كرد، و از قدم را كوتاه مي اش كرد، و خطبه زد، و نمازش را طوالني مي مي
 .551F1»كرد و فقرا و بيچارگان باكي نداشت، و نياز آنها را برآورده مي

رفتن اين است كه وقتي چيزي راه بر سر راه مشاهده كـرد كـه موجـب     از جمله آداب راه
را ديـد   رفت و شاخه خـاري  مردى راه مى«فرمود:  صآزار مردم است، آن را بردارد. پيامبر 

آنرا برداشـت و از سـر راه مـردم دور كـرد، و خداونـد او را سـتايش كـرد، و گناهـان او را         
 .552F2»بخشيد

گفتم: يـا رسـول    ص به پيامبر«گويد:  روايت شده است كه مي برزة اسلمي و از ابي
چيزهاي را كه بر سر راه موجب اذيـت  «عمل بهشتيان را به من نشان بده. فرمود:  ص اهللا

 .553F3»شوند، بردار مردم مي
 ص كـه پيـامبر  «هنگام نياز بايد سريع و تند راه رفت. چون در حديث آمده است كه: 

با عجله به دنبال او رفت تا پول اسب را به  صنشين خريد و پيامبر  اسبي را از يك باديه
 .554F4»او بدهد

جايز است كه با شخص جنب همراهي كرد. و بخاري آن را در صحيح خـود در بـاب   
 آورده است.». تواند خارج شود زدن در بازار و جاهاي ديگر مي براي قدمجنب «

شـوند،   انـد، حشـر مـي    اي از مردم در حالي كه بر صورتهايشان ايستاده در روز قيامت عده
خدايى كه قادر است مـردم را  «فرمود:  ص بعضي صحابه از اين حالت تعجب كردند، پيامبر

قادر است كه در آخرت آنهـا را بـر روى صورتهايشـان راه     در دنيا بر بروى دو پا راه برواند،
 .555F5»برواند

و بايـد راه را بـراي    ،وآمد با سرعت راننـدگي كـرد    هاي شلوغ و پررفت نبايد در جاده

                                           
 ).1314آلباني آن را در صحيح النسايي، صحيح دانسته است.( -1
 ).2874صحيح الجامع ( -2
 ).168صحيح اآلداب ( -3
 ).4332/4647نسايي ( -4
 ).3507بخاري و مسلم، السلسله الصحيحه ( -5
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و همگي اينها جزء همكـاري در كارهـاي نيـك     ،و به آنها فرصت عبور داد ،مردم باز كرد
 باشد. مي



 پوشيدن آداب كفش )47(

 اي راست را در كفـش كـرد و هنگـام درآوردن، اول پـاي چـپ را درآورد.     بايد اول پ
خواست كفش بپوشد، با پاى راست هرگاه يكى از شما «فرمودند:  صچنانكه رسول اهللا 

شروع كند، و هنگام درآوردن با پاى چپ شروع كند، پس پاي راست هنگام پوشيدن اول. 
 .556F1»و هنگام درآوردن آخر است

نهي كرده از اينكه شخص بـا حالـت   : «ص ت شده است كه پيامبررواي از ابوهريره
 ».ايستاده كفش بپوشد

و مناوي گفته است: امر در اين حديث امر ارشـادي اسـت: چـون پوشـيدن كفـش بـا       
557Fتر و آسانتر است حالت نشسته راحت

2. 
 ص براي شخص مسلمان مكروه است كه با يك لنگه كفـش راه بـرود. چـون پيـامبر    

شد، با يك لنگه آن راه نرويـد، تـا آن    وقتي بند صندلهاي يكي از شما پاره«فرموده است: 
558Fكنيد درست ميرا 

از شما با يك لنگه صندل راه نرويد، يـا هـر دوي آنهـا را     هيچ يك». «3
رود.  چون شيطان با يك لنگـه صـندل راه مـي    ».559F4دهر دوي آنها را بپوشيبياوريد. يا  بيرون

شيطان با يك لنگـه صـندل راه   «فرمود:  ص رسول اهللاروايت كرده است كه  ابوهريره
560Fرود مي

بـه مـا امـر كـرده      ص پيـامبر «است كه گاه گاهي با پاي برهنه راه رفت.  سنت». 5
 .561F6»است كه هر از چندگاهي با پاي برهنه راه برويم

562Fدو بند داشت ص صندلهاي پيامبر

كه از ميان انگششتهاي مياني و انگشت كناري آن  7

                                           
 ).2097) و مسلم (5856بخاري ( -1
 ).719السلسله الصحيحه ( -2
 ).732(صحيح اآلدب  -3
 ).66صحيح الشمايل المحمديه ( -4
هـاي متفـاوت نيـز مكـروه      ) و نيز گفته شده كه راه رفتن با كفشهاي با لنگه348السلسله الصحيحه ( -5

 ).3/510است. (اآلداب الشرعيه 
 ) و آلباني آن را صحيح دانسته است.4160) و ابوداود (23449احمد ( -6
 ).3107بخاري ( -7
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 گذشت. مي
زيـاد صـندل   «فرمـوده اسـت:    ص حب است كه زياد صندل پوشيد. چون پيـامبر مست

 .563F1»تر است بپوشيد، چون پاها مادامي كه در صندل است، راحت
بـا صـندلهايش نمـاز خوانـده      ص نماز خواندن با صندل جـايز اسـت. چـون پيـامبر    

564Fاست

و2
565F

3. 
خواند، آنها را در و با آنها نماز ن آوردانسان وقتي وارد مسجد شد صندلهايش را بيرون 

وقتي هنگام نماز صـندلهايش را درآورد. اگـر    ص چون پيامبر ،سمت چپ خود بگذارد
ولي اگر در نماز جماعت  ،گذاشت در نماز فرادي بوده، آنها را در سمت چپ خودش مي

وقتـي يكـي از   «باشد آنها را ميان پاهاي خود قرار بدهد. چون در حديث آمده است كـه:  
راست خود نگذارد. چون شايد سمت  ند. صندلهايش را در سمت چپ ياشماها نماز خوا

و566F4»قرار بدهدچپ او، سمت راست ديگري باشد. و بايد آنها را ميان پاهاي خود 
567F

5. 

                                           
 ).345حه (السلسله الصحي -1
 ).4966صحيح الجامع ( -2

گويد كه مبتني بر ايـن   ابن بطال مي». ) با صندلهايش نماز خوانده استصپيامبر(«گويد:  مي انس -3
باشد (همچنانكه  است كه نجاستي بر صندلهايش نباشد. سپس گفته است كه اين از جمله رخصتها مي

اود = =و حاكم از حديث شداد ابن اوس روايـت  ابن دقيق العيد گفته است) نه جزء مستحبات. ابو د
با يهوديان تفاوت داشته باشيد چون آنها با صندل و خف(مـوزه) نمـاز   «اند (حديث مرفوع) كه:  كرده
 ).1/494پس مخالفت با آنها از اين جهت مستحب است. (ابن حجر، فتح الباري ». خوانند نمي

 است.) و آلباني آن را صحيح دانسته 609ابوداود ( -4
 باشد چون مساجد همه داراي فرش هستند. هر چند كه امروزه غيرممكن مي -5



 آداب راه )48(

شـما را بـر حـذر    «فرمـود:   ص آمده اسـت كـه پيـامبر    در حديث ابوسعيد خدري
568Fدارم از اينكه در سر راه بنشينيد... مي

دارد از اينكه سر  مسلمين را برحذر مي ص مبرپيا». 1
569Fراهها بنشينند. چون بعد از آن ناچارند كه حقوق راه را رعايت كنند

2. 
، برداشـتن چيزهـايي كـه باعـث آزار مـردم       پوشـي  رعايت حقوق راهها از جمله چشم

دادن و امر به معروف و نهـي از منكـر واجـب اسـت. از ابوسـعيد       شوند، جواب سالم مي
دارم كـه بـر سـر     شما را برحـذر مـي  «فرمود:  ص روايت شده است كه پيامبر خدري

 اي جز آن نداريم چون مجالس بحـث مـا آنجاسـت. پيـامبر     راهها ننشينيد. گفتند: ما چاره
فرمود: پس وقتي سر راهها نشستيد حق آن را ادا كنيد. گفتنـد: چـه حقـي؟ فرمـود:      ص
شوند و امر به معـروف و نهـي    مردم مي پوشي و برداشتن چيزهايي كه موجب اذيت چشم

570Fاز منكر

3. 
فرمـوده اسـت:    ص كند. چـون پيـامبر   كردن كسي كه در مورد راه سوال مي راهنمايي

 .571F4»دادن راه يك نوع صداقه دادن است كردن و نشان راهنمايي«
از جمله آداب مستحب راهها، برداشتن چيزهايي است كه باعـث آزار و اذيـت مـردم    

مردي شاخه خـاري را از سـر راه برداشـت، در    «فرموده است:  صپيامبر شوند. چون  مي
حاليكه هيچ كار نيكويي انجام نداده بود. يا اين خار بر درختي بود كه آن را قطـع كـرد و   
دور انداخت، و يا خاري را كه در راه افتاده بود برداشت، خدا به خـاطر ايـن عمـل او را    

572Fسپاس گفت و به بهشت وارد كرد

تمامي كارهاي خـوب و بـد   «فرمايد:  مي ص امبرپي». 5
امتم بر من عرضه شد، و از ميان كارهاي خوب آنها برداشتن چيزهـايي اسـت كـه باعـث     

                                           
 ).2121) و مسلم (2465بخاري ( -1
 ).4/541شرح رياض الصالحين، ابن عثيمين ( -2
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573Fشوند. و از ميان كارهاي بد آنها انداختن بلغم در مسجد اسـت  اذيت مردم مي

 و پيـامبر ». 1
كه به تعـداد  هر انساني از سيصد و شصت مفصل خلق شده است. كسي «فرمايد:  مي ص

يـا   ،استغفراهللا بگويـد و سـنگي   اين مفصلها اهللا اكبر، الحمد هللا، ال إله إالَّ اهللا، سبحان اهللا و
يا امر به معروف كند، يا نهى از منكر كنـد،  يا استخواني را از راه مسلمانان بردارد،  ،خاري

 ».574F2تشده اسكند در حاليكه از آتش دوزخ  را صبح مي شب) مفصل، آن 360به شمار آن (
مـردي را ديـدم كـه در بهشـت     «روايـت شـده اسـت كـه:      ص و از مسلم با لفظ پيامبر

كه بر سر راه قرار داشت و باعث اذيـت مسـلمانان شـده بـود     زيست، چون درختي را  مي
 .575F3»قطع كرده بود

روايـت   قضاي حاجت بر سر راه مردم يا در سايه ديوارها حرام است. از ابـوهريره 
شدگان بپرهيزيد. گفتند: يا رسول اهللا، آن  از دو نفر لعنت«فرمود:  ص امبرشده است كه پي

كساني كه بر سر راه مـردم يـا سـايه ديوارهـا     «شدگان چه كساني هستند؟ گفت:  دو لعنت
 .576F4»كنند قضاي حاجت مي

براي مردان بهتر است كه از وسط راه بروند. چون از ابوسـعيد انصـاري روايـت شـده     
شنيد (در حالي كه وي بيرون مسجد بود و مردان و زنان با هـم   ص مبراست كه او از پيا

اى زنان شما خود را عقـب بياندازيـد، چـون    «به زنان فرمود:  ص رفتند) كه پيامبر راه مي
توانيد حق راه را ادا كنند، بايد از كناره و جانب راه برويد. پس زنان چنـان خـود    شما نمي

 .577F5»چسبيد اي كه لباسهايشان به ديوار مي نهچسباندند، به گو را به ديوار مي
هـر  «بايد كمك كرد:  در گذاشتن بار بر روي چهارپا، يا برداشتن آن از روي چهارپايان

اي دارد و صدقه آن هر روز ايـن اسـت كـه در گذاشـتن بـار يـا        استخوان كوچكي صدقه
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 .578F1»... تا آخر حديث برداشتن آن از روي چهارپاي كسي كمك كند
پوشي، برداشتن چيزهايي كه باعث اذيت ديگـران   آداب راهها اين است: چشماز جمله 

دادن، امر بـه معـروف، نهـي از منكـر، ذكـر خـدا گفـتن، راهنمـايي          شود، جواب سالم مي
كردن انسانهاي الل، همكاري مظلومـان،   كردن و حالي ها، راهنمايي نابينايان، متوجه گمشده

رفتن، هدفمند گام  هايش را بردارد، آرام و با وقار راهتواند كاال كردن به كسي كه نمي كمك
و سـواره   ،بردارد، صداي خود را پايين بياورد، كالم پاك و دلنشين بگويد، پياده بر نشسته

هـا و سـايه    و كوچك بر بزرگ سالم كند. از مدفوع كردن بر سر راهها و چشـمه  ،بر پياده
چون مخـل مـروت    ،آن طرف نگاه نكنددرختان خودداري كند، بدون نياز به اين طرف و 

 است، عابران را مسخره و توهين نكند.

                                           
 ).2891بخاري ( -1



 و گردش اردوگاهآداب  )49(

 در مورد احكام مربوط به سفر و گردش مطالعه كند.
 براي تمام جوانب سفر آمادگي داشته باشد.

 قرآن و كتابهاي علمي را همراه خود ببرد.
مسـتحب اسـت كـه    راحت توقـف كـرد   و براى اسـت وقتي به يكي از مراحل راه رسيد 

بـه كلمـات كامـل و جـامع الهـي پنـاه       « ».أعوذ بكلامت اهللا التامات من رش ما خلق«بگويد: 
579Fبرم، از شر آنچه كه خداوند آفريده است مي

و اگر اين دعا را صبحگاهان و شـبانگاهان  ». 1
 رساند. بگويد نيش عقرب ضرري به او نمي

 محل نماز خواندن را مشخص كند.كند، قبله و  در جايي كه توقف مي
 در قضاي حاجت امور زير را به ياد داشته باشد:

580Fپرهيز كندراهها يا سايه درختان وسط ها يا  از قضاي حاجت در چشمه -1

2. 
شد كه كسـي وي را   رفت، چنان دور مي وقتي براي قضاي حاجت مي ص پيامبر -2
 نبيند.
 رو به قبله يا پشت به قبله قضاي حاجت نكند. -3
در فضاي باز و صحرا) لباسهايش را بردارد و قضاي حاجـت  خواست كه( هرگاه -4

 كند، دعاهايي را كه هنگام دستشويي رفتن مستحب بود اينجا نيز مستحب است بگويد.
الي  را بـراي ادرار كـردن انتخـاب كنـد و در درزهـا يـا      و گل نـرم  مكان گودي  -5
 كند. اي را اذيت ها ادرار نكند چون شايد حيواني يا خزنده سنگ
 چيزهايي كه ذكر خداوند روي آنها نوشته شده است را همراه خود نداشته باشد. -6
 خود را با يك چيز كامال پوشانده بپوشاند يا پشت خرمايي برود. -7
 در آب راكد ادرار نكند. -8
 و با دست راست خود را پاك نكند. ،با دست راست استنجا نكند -9
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 .استننده آن خاك پاكاگر نجاستى با پا لمس كرد،  -10
به ياد داشته باشد كه وضوي كامل جزيي از ايمان است و هنگـام وضـوي كامـل     -11

 پوشانند. لباسي از بهشت بر او مي
 بودن استفاده از آب، تيمم كند. هنگام نبود آب يا مشكل

بر اذان گفتن و اظهار آن محافظت داشته باشد. و اين سنتي است كه خداوند متعال آن 
خواند  گويد و بعد نماز مي تو از چوپاني كه در قله كوه اذان مي پروردگار«را دوست دارد: 

گويـد و نمـاز    گويد: بنگريد اين بنده من اسـت ايـن گونـه اذان مـي     بالد و مي به خود مي
581Fكـنم  ميام را بخشيدم و او را وارد بهشت  ترسد، من بنده خواند و از من مي مي

پيـامبر  و  ».1
آيـد پـس    صحرا خوشت مي م كه تو از گوسفند وبين مي«به يكي از اصحابش فرمود:  ص

هرگاه در صحرا و پيش گوسفندانت بودي، براي خواندن نماز اذان بگو و صدايت را بلند 
انس و سنگ و يا هر چيز ديگري كه صـداي مـوذن را بشـنوند، روز     كن، چون هر جن و

 .582F2»دهند شهادت ميقيامت براي او 
و ايـن فرصـتي    ،هاي بزرگ دين اسـالم اسـت   اذان گفتن در اوقات خود يكي از نشانه

 است. نمازبراي آموزش دادن اين اوقات 
مستحب است كه نماز صبح را طوالني كند و نماز عشا را تـا نصـف شـب بـه تـاخير      

 بياندازد.
 جايز است با صندل نماز بخواند.

بـر  اسـت از اينكـه   وقتي امكان داشته باشد كه مستقيم بر روي زمين نماز بخواند بهتر 
زمـين را لمـس كنيـد چـون     «فرمود:  ص روي سجاده يا حايلي نماز بخواند. چون پيامبر

583Fبراي شما نيك است

 ص ريزي شده بود و هنگام بـاران پيـامبر   شن ص پيامبرسجد م». 3
در حـال  و سـنگريزه  لى نبايـد بـا خـاك    و فرو آورد و سجده كرد،گل  سرش را بر آب و
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 رد.لمس كبيشتر  را ها و سنگريزهو خاك  سجده بازى كرد،
فقـط   ،كـردن آن شـد  صـاف  و اگر ناچار به  ،دصاف نكنخواندن زمين را  در حال نماز

 د.پاك كنمحل سجده را  يكبار
د، بـر  ناگر تصميم اقامت بيشتر از چهار روز در مقصـد را داشـته باشـ    صحرانشيناندر 

تفـريح بـه سـفر     د، و كسي كه براينرا كامل بخوان اناساس قول جمهور علما بايد نمازش
رود و غذا و توشه خود را آورده و نيـت اقامـت بيشـتر از چهـار روز دارد، نيـز بايـد        مي

 تر است. نمازش را كامل بخواند و اين بنابر قول جمهور محتاطانه
 بر نماز صبح و نمازهاي جماعت محافظت داشته باشد.

 هاي نماز صبح و نماز شب را در سفر ترك نكند. سنت
و نمازهاي جماعت بر كسي كه در صحرا است يا در جايي نزديـك شـهر   نماز جمعه 

شنود، الزم نيست. ولي اگر صداي اذان را شنيد، واجـب اسـت    است و صداي اذان را نمي

ــاز  ــراي نم ــه ب ــد. ك ــه بياي ﴿ جمع                       

             ﴾N )ايد! هنگامي كه  اي كساني كه ايمان آورده«. )9: الجمعه

شود به سوي ذكر خدا (خطبه و نماز) بشتابيد و خريـد   براي نماز روز جمعه اذان گفته مي
بشـنود،   جمعه براي كسي كـه اذان را «فرموده است:  ص و پيامبر». و فروش را رها كنيد

 .584F1»جب استوا
 بدون هدف و فايده وقت خود را هدر ندهد.

 .ى نوعى صدقه براى تو استاگر شخصي را در بيابان راهنمايي كرد
دانـي كـه چـه چيـزي روي آن      وقتي خواستي بخوابي رختخوابت را بتكان، چون نمي

 حيواني روي آن باشد و صندلهايش را نيز قبل از پوشيدن بتكاند. است. و شايد آفتى يا
اي ذكـر خـدا بگويـد و همچنـين ذكرهـاي       نگام عبور از كنار هر درخـت و صـخره  ه

 خواب و قضاي حاجت را به جا آورد.صبحگاهان و شامگاهان و ذكرهاي هنگام 
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هنگام باران آمدن پيراهن و لباسهايش را تا آرنج باال بزند و بـدن خـود را بـا ايـن آب     
خدايا اين باران بسـيار سـودمند و نـافع    « 585FNK»اللهم صيباً نافعاً «مبارك آغشته كند، و بگويد: 

به فضـل  «». مطرنا بفضل اهللا ورمحتـه«و به وحدانيت خداوند اعتراف كرده و بگويد:  .»باشد
 .586F2»فرود آمدو رحمت خدا باران بر ما 

                                           
 ).530دب (صحيح األ -1
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 آداب طلب باران )50(

انجامـد، طلـب    آيد و خشكسـالي بـه درازا مـي    تي آب باران مدتهاي طوالني بند ميقو
 شود. ان شروع ميبار

دادن قبـل از خـروج بـراي طلـب بـاران دعـوت        گرفتن و صـدقه  امام مردم را به روزه
 كند. مي

آمده اسـت كـه:    ص كند. چون در حديث پيامبر ها را مشخص مي روز خروج از خانه
 .587F1»و روزي را كه قرار بود خارج شوند به مردم وعده داد...«... 

هنگام كنار رفتن پـرده خورشـيد و    ص پيامبر«...  زمان بيرون رفتن براي طلب باران:
 .588F2»رفت صبح زود بيرون مي

رفتن براي طلب باران بهتر است كـه بـا لباسـهاي كهنـه و حالـت متواضـعانه و        بيرون
 ريزان باشد. كنان و اشك خاشعانه و گريه

اللهـم اغفـر لنـا إنـك «گفت:  رسيدند مي : (تا زماني كه به محل نماز خواندن ميعمر

 ».پروردگارا ما را ببخش چون تو بسيار آمرزنده هستي)«». كنت غفاراً 
 ها نيز براي طلب باران بيرون بيايند. زنان و بچه

سوي محل نمـاز بيـرون رفـت و     به ص پيامبر: «براي نمازخواندن بيرون بيايند چون
 .589F3»سپس طلب باران كرد

 نماز طلب باران اذان و اقامه الزم نيست. براي
وقتي خشكسالي پيش  به انسانهاي صالح دعاي طلب باران كند، چون عمربا توسل 

پروردگارا «گفت:  كرد و مي طلب باران ميآمد با توسل به عباس بن عبدالمطلب دعاي  مي
آوردى،  كرديم، پس بر ما باران فرو مـي  ما قبالً با توسل به نبي خود از شما طلب باران مي

كنيم، پس بر ما باران ببـار، و گفـت: پـس     به تو توسل مي ،و اآلن ما به عموي فرستاده تو
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 .590F1»باريد باران مي
591Fپروردگارا اين باران بسيار سودمند باشد«گفت:  آمد مي و هرگاه باران مي

گفت:  و مي». 2
 .592F3»به فضل و رحمت خدا باران بر ما فرود آمد«

اللهم «د: وقتي كه آبها زياد شد و ترس ضرر آنها وجود داشت مستحب است كه بگوي

بارالهـا، بـاران   « 593FQK»ية ومنابت الشجردوهم عىل اآلكام والظراب وبطون األحوالينا وال علينا. الل
هـا و   ها و كوههـا و دره  نه بر خود ما، خداوندا، باران را بر روي تپه ،را بر اطراف ما بباران

ب باران وي سنت است كه پيراهن خود را بيرون آورده تا آ .»محل روييدن درختان بباران
 را خيس كند.

 .اريدباران ببر ما بوسيله و سبب فالن ابر حرام است كه بگويد: 
) روايـت شـده   كشد. از عايشه ( ديد حالش دگرگون مي وقتي ابري را مي ص پيامبر

توانسـتي آن   ديـد، در صـورتش مـي    هرگاه ابري يا بادي را مـي  ص رسول اهللا«است كه: 
كنند بـه   وقتي مردم ابري را مشاهده مي ص يا رسول اهللا دگرگوني را مشاهده كني. گفتم:

بينم كه هنگام ديدن ابـر از آن خوشـتان    ولي من شما را مي ،شوند خوشحال مي اميد باران
د از اينكـه در آنهـا عـذابي باشـد،     دهـ  ايمن ميآيد. فرمود: اي عايشه چه چيزي ما را  نمي

عـذاب را ديدنـد ولـى    اي ديگـر ايـن    هو عد داده شدند،عذاب به وسيله باد اي  عدهون چ
 .594F5»اين ابر پر باراني است كه بر ما عارض شده است«گفتند: 
آيد، خداوند متعـال فرمـوده    داند كه چه وقت باران مي كس جز خداوند متعال نمي هيچ

﴿است:               ﴾N )34: لقمان(. 
 .»كند مان قيام قيامت مخصوص خداست، و اوست كه باران را نازل مىآگاهى از ز«

                                           
 ).51بخاري (توسل) ( -1
 ).530صحيح االدب ( -2
 ).160بخاري و مسلم، الكلم الطيب ( -3
 ).680ارواء الغليل ( -4
 ).7930)، صحيح الجامع الصغير (2757السلسله الصحيحه ( -5
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595FN=K»سبحان من يسبح الرعد بحمده واملالئكة مـن خيفتـه« :هنگام شنيدن رعد سه بار بگويد
و فرشتگان نيز  كند است خداوند متعالي كه رعد، وي را ستايش و تسبيح مي منزه پاك و«

 .»گويند از بيم او، تسبيح مي
اللهم إنا نسألك من خري هذه الريح وخري ما فيها وخري ما أمرتْ «: يدن باد بگويدو هنگام د

خداوندا ما از تو خيـر ايـن   « 596FOK»به، ونعوذ بك من رش هذه الريح ورش ما فيها ورش ما أمرتْ بـه
اي،  باد و خير آنچـه را كـه در آن قـرار دارد و خيـر آنچـه را كـه بـه ايـن بـاد امـر كـرده           

شر اين باد و شر آنچه را در آن قرار دارد و شر آنچـه را كـه بـه آن امـر     خواهيم، و از  مي
 .»بريم اي به تو پناه مي كرده

فرمـوده اسـت:    ص كاالها و وسايل خانه را در معرض باران قرار بدهد، چون پيـامبر 

﴿گفـت:   سپس». اي كنيز من پاالن و لباسها را بيرون بياور«               ﴾N 
 .597F3)9: ق(

 ».و از آسمان، آبى پربركت نازل كرديم«
دو چيـز هيچگـاه   « فرمود: صشود. پيامبر  دعا كردن هنگام باريدن باران مستجاب مي

 .598F4»شوند: دعا هنگام اذان و دعا زير باران رد نمي
فرمـود:   ص پيـامبر روايت شده است كـه   آيا بركت از باران جداست؟ از ابوهريره

است كه هر چنـد بـارن ببـارد زمـين      كسالي به اين نيست كه باران نبارد، بلكه به اينخش
 .599F5»دچيزي را نرويان

﴿فرمايـد:   باشد. خداوند متعال مـي  كننده مي پاك و پاكآب باران             

                                           
 ).157الكلم الطيب ( -1
 .)2756( هالصحيح هلسلسلا -2
 ).9320سند آن صحيح و حديث موقوف است، صحيح االدب ( -3
 ).3078صحيح الجامع ( -4
 ).15447صحيح الجامع ( -5
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  ﴾N )48: الفرقان.( 

 .»كننده نازل كرديم و از آسمان آبى پاك«
روز « كـرديم كـه:   بـا هـم صـحبت مـي     :روايت شده كه از انس: باران در آخرالزمان

600Fرويد چيزي از زمين نمي لىآيد و كه باران فراگيري مير اينگم دشو ا نميپبر  قيامت

1. 

                                           
 ).12773السلسله الصحيحه ( -1



 آداب سفر )51(

فرمـود:   صپيـامبر  روايت شده است كـه   سفر قسمتي از عذاب است. از ابوهريره
كند، پس هرگـاه كـه    و خواب منع مي است، شما را از غذا و آباي از عذاب  سفر گوشه«

 .601F1»گرد ات باز نيازت برآورده شد زود به ميان خانواده
من دين و «». أستودع اهللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك«كردن بگويد:  هنگام خداحافظي

او جواب  و كساني كه مقيم هستند به». سپارم امانت و سرانجام كارهايت را به خداوند مي
سپارم كـه امانتهـايش    شما را به خدايي مي« 602FOK»أستودعكم اهللا الذي ال تضيع ودائعـه«بدهند: 

 ».شوند ضايع نمي
 قبل از سفر و هنگام رفتن استخاره كند.

فرمود: براي مسلماني كـه مـالي دارد و بايـد     صرسول اهللا «وصيت خود را بنويسد: 
او بگذرد بدون اينكه وصيتش را نوشـته   بر درباره آن وصيت كند جايز نيست كه دو شب

 .603F3»باشد
از تمام گناهان خود به درگاه خداوند توبه كند، و امانتها را به صاحبان آنها باز گرداند. 

 يا وصيت كند كه آن را بپردازند. ،هاي خود را بپردازد و بدهي
 از والدين خود اجازه بگيرد.

 اش بگذارد. هكسي را كه به او اطمينان دارد پيش خانواد
 مال و پول كافي براي خانواده به جاي بگذارد.

مستحب است كه هنگام سفر از ديگران طلب وصيت و دعا بكند. مـردي نـزد رسـول    
اي ده: فرمـود:   خواهم سفر بروم، مرا توشه من مي ص آمد و گفت: يا رسول اهللا ص اهللا

ا ببخشد. گفت: بيشتر، فرمـود:  خداوند به تو تقوا بدهد. گفت، بيشتر، فرمود: خداوند تو ر
خـواهم سـفر    و مردي گفت: مـي ». هر جا كه هستي خداوند خير را براي تو آسان گرداند

                                           
 ).1927) و مسلم (1804بخاري ( -1
 ).93/167) الكلم الطيب (16، 15، 14السلسله الصحيحه ( -2
 ).2738بخاري ( -3
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كـنم و بـر روي هـر جـاي      بروم. سپس پيامبر گفت: تو را به تقواي خداوند سـفارش مـي  
فرمـود:   ص پشت كـرد و رفـت، پيـامبر    ص بلندي اهللا اكبر بگو. و هنگامي كه به پيامبر

 .604F1»دگارا زمين را رام وي گردان و سفر را براي او آسان كنپرور
 شخص مسلمان بايد هنگام سفر دعا براي برادر ديني خود را فراموش نكند از عمر

گفـت:   كه به عمره بروم، پيامبر اجـازه داد و  از پيامبر اجازه گرفتم«روايت شده كه گفت: 
 .605F2»نصيب نكن اي برادر ما را از دعاي خود بي«

و به مكـان گـود و پسـت سـبحان اهللا      ،ام رسيدن به هر مكان بلند، اهللا اكبر بگويدهنگ
606Fبگويد

3. 
اگر مردم آنچه را كه «فرموده است:  ص سفركردن به تنهايي مكروه است. چون پيامبر

607Fكردند دانم، بدانند. هرگز به تنهايي و در شب سفر نمي من در مورد تنها سفركردن مي

و ». 4
يك سواره يك شـيطان اسـت،   «فرمود:  ص) روايت شده كه پيامبر م(راز عبداهللا بن عم

608Fدو سواره دو شيطان است، سه سواره، سواراني هستند

شـايد  «گويـد:   ) مي:و آلباني (». 5
منظور اين حديث سفر در صحراها و بيابانهايي باشد كه خيلي به نـدرت در آنهـا مسـافر    

 شود. هاي فراوان و مرتبط به هم نمي دهشود. و مربوط به سفرهاي امروزي در جا ديده مي
 صدر سفرهاي بيشتر از سه نفر مستحب است كه سرگروه تعيين كرد. چـون پيـامبر   

رويد، پس يكي از آنها را به عنوان امير  مي وقتي سه نفر براي سفري بيرون«فرموده است: 
 .609F6»تعيين كنيد

 رو باش. اخالق و گشاده پاكيزه خوش
                                           

 باشد. رمذي و ابن ماجه و حاكم و سند آن حسن ميت -1
 ابو داود، ترمذي و ابن ماجه و سند آن ضعيف است. -2
رفتند اهللا اكبر  ها باال مي و سربازانش وقتي كه از دره صپيامبر «گويد:  كه مي به خاطر حديث ابن عمر -3

).2599گفتند. (ابوداود  گفتند، و هنگام پايين آمدن سبحان اهللا مي مي
 ).2998بخاري ( -4
 ).62باشد، السلسله الصحيحه ( حديث حسن مي -5
 ).500) و آلباني آن را صحيح دانسته است. (2608ابوداود ( -6
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فرمـوده   ص سفر سگ يا زنگوله را به همراه بـرد. چـون پيـامبر   نهي شده از اينكه در 
 .610F1»مالئكه همراه كسي نيست كه سگ يا زنگ همراه خود داشته باشد«است: 

 نهي شده از اينكه زنان بدون محرم به سفر بروند.
در روزهاي غير  ص آمد كه پيامبر سفر در روز پنجشنبه مستحب است، كمتر پيش مي

611Fفر بروداز پنجشنبه بخواهد س

2. 
 و سفر كردن بعد از اذان روز جمعه جايز نيست.
سـن بالئـه «و مستحب است كه مسافر هنگام سحر بگويد:  سـمع سـامع بحمـد اهللا، وحُ

تا شـاهد حمـد و سـتايش خـدا را     «612FP=K»علينا، ربنا صاحبنا، وأفضل علينا، عائذاً باهللا من النـار
اوندا تو همـراه مـا بـاش، و بـه مـا      بشنود و برخي نعمتهاي او براي ما شهادت بدهد، خد

 ».برم نيكي كن، در حاليكه از آتش جهنم به تو پناه مي
هنگام سـوار   صدعاي سفر و از كاري كه در سفر بايد گفت: از جمله دعاهاي پيامبر 

پاك و منـزه اسـت   «گفت:  سپس مي گفت و شدن بر مركب اين بود كه سه بار اهللا اكبر مي
توانسـتيم آن را مسـخر    اي ما رام كـرد. در حـالي كـه مـا نمـي     خدايي كه اين مركب را بر

گرديم، پروردگارا ما در ايـن سـفر خواهـان نيكـي و      گردانيم. و همگي به سوي او باز مي
شود. خداوندا اين سفر را براي ما آسـان بگـردان و دوري    هستيم كه باعث رضاي تو ميتقوا 

ما در اين سفر، و تـو جانشـين مـا در خـانواده      راه را براي ما نزديك كن. بارالها: تويي همراه
انگيز و تحول ناگوار در مال و خانواده به تو  هستي، بارالها از مشقتهاي سفر و ديدن مناظر غم

كنـان و   برم. و هنگام بازگشت از سفر، عـالوه بـر دعـاي فـوق اضـافه كنـد: مـا توبـه         پناه مي
 .613F4»بازگشت هستيم كنان و حمدگويان براي پروردگارمان، در حال عبادت

بارالهـا، اي پروردگـار هفـت    «مستحب است كه هنگام ورود به شهر و روستا بگويـد:  

                                           
 ).2013مسلم ( -1
 ).2950بخاري ( -2
 ).2718مسلم ( -3
 ).1342مسلم ( -4
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آنچـه بـر روي آنهـا     گانـه و  آسمان و آنچه زير آنها قرار دارد. اي پروردگار زمينهاي هفت
و انـد. و اي پروردگـار بادهـا     قرار دارد، و اي پروردگار شيطانها و آنچه آنها گمـراه كـرده  

كنان و خيـر آنچـه در   آورند. من از تو خير اين آبادي و خير سا ه آنها به حركت درميآنچ
نمايم. از بدي آن و بدي ساكنان آن و بدي آنچه در آن قرار، به تو  لت ميآن هست را مسأ

 .614F1»برم مي پناه
شـود. چـون در حـديث ابـوهريره      دعاهاي مسافر از جمله دعاهايي است كه استجاب مي

شـوند و از جملـه ايـن     سه دعا بدون شك مسـتجاب مـي  «فرمود:  ص پيامبر آمده است كه
 .615F2»دعاها، دعاي مسافر را ذكر كرد

بخوانـد. چـون از ابـن    سنت است كه شخص مسافر بر مركب خويش نماز مسـتحب  
خوانـد.   سفر بر مركـب خـويش نمـاز مـي     در ص) روايت شده است كه: پيامبر معمر(

616Fخواند و همچنين نمازهاي وتر را با اشاره بر مركب مي نافله نه فرايض،نمازهاي شبانه 

3 .«
آيد مسـتحب   دعاي فرودآمدن از مركب و نشستن از جايي، وقتي كسي از مركب پايين مي

بـه كلمـات كامـل الهـي پنـاه      «». أعوذ بكلامت اهللاٌ التامات من رش ما خلـق«است كه بگويد: 
كند ضرري و  كه دوباره سفر مي تا وقتيو بعد از اين ». برم از شر آنچه خلق كرده است مي

 رسد. آسيبي به او نمي
مستحب است كه هنگام پايين آمـدن از مركـب و هنگـام خـوردن بـه صـورت دسـته        

ها و بستر  شدند هر كدام در دره مردم هنگامي كه از مركبهاي خود پياده مي«جمعي باشند، 
ايـن پراكنـده شـدن شـما در     «فرمود كـه:   صپيامبر سپس ». شدند ها پراكنده مي رودخانه

ها فقط از طرف شيطان است. پس بعد از اين در هر جايي كه فرود  رودخانه ها و بستر دره
كردى  اى بر روى آنها پهن مي اينكه اگر قطعه پارچهد تا دنش ميجمع با همديگر د نآمد مي

                                           
 ) با سند حسن.2/100) و حاكم (2377به روايت ابن سني و ابن حبان ( -1
 ) و آلباني آن را حسن دانسته است.1536روايت ابوداود ( به -2
 ).700) و مسلم (1000بخاري ( -3
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 .617F1»پوشاند آنها را مي
ان چيـزي را كـه همـراه    شدن در سفر مستحب است، يعني هر كس از همسفر كاسه هم

و د دارد، به ديگران نيز تعارف كند، يعنى يكى را مأمور كنند تا او مسؤول هزينه باشد خو
618Fبخورندبا هم غذا 

2. 
خزندگان درامان بمانـد.  جاي مناسبي را براي خوابيدن برگزيند، تا از گزند حشرات و 

رسبزي سهم شتر خـود  سفر كرديد از اين س وقتي در زمينهاي سرسبز«فرمود:  ص پيامبر
كنيـد زود از آنجـا    آب و علـف سـفر مـي    را بدهيد. و هنگامي كه در جاهاي خشك و بي

هرگاه در سفر تصميم اتراق و خوابيدن در شـب كرديـد در كنـار راه بخوابيـد     بگذريد. و 
 .619F3»چون راهها، شبانه پر از حشرات و خزندگان است

كه به بيدار كردن وي بـراي نمـاز صـبح     مسافر بايد تا جايي كه امكان دارد وسايلي را
مانـد تـا از    چه كسي امشب بيدار مي«فرمود:  ص كند، با خود ببرد. چون پيامبر كمك مي

620Fمانم نماز صبح نمانيم، بالل گفت، من بيدار مي

كرد در شب  وقتي سفر مي ص و پيامبر». 4
بح بود، دستش خوابيد، و اگر نزديك ص كرد و بر طرف راست خود مي در جايي اتراق مي

 .621F5»گذاشت كرد و سرش را روي كف دستش مي را دراز مي
مستحب است پس از انجام كارهايش به خانه باز گردد و سفر خود را به دازا نكشاند. 

اي از عـذاب اسـت،    سـفر گوشـه  «فرمود:  ص روايت شده است كه پيامبر از ابوهريره
(كارهايش را كه نيازت برآورده شـد كند، پس هرگاه  شما را از غذا و آب و خواب منع مي

 .622F6»ات باز گردد زود به ميان خانوادهانجام داد) 

                                           
 ) و آلباني آن را صحيح دانسته است.2628ابوداود با سند حسن ( -1
 ).3/182آداب الشرعيه ( -2
 ).1926مسلم ( -3
 ).624نسائي ( -4
 ).683مسلم ( -5
 ). 1927) و مسلم (1804بخاري ( -6
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نهي كرده از اينكـه   ص مكروه است كه مسافر هنگام شب به خانه برسد. چون پيامبر
623Fشبانه در خانه خود را بزند

و1
624F

2. 
گشت، اولين كـاري كـه    اين است كه وقتي از سفر برمي ص از جمله ارشادات پيامبر

625Fداد، خواندن دو ركعت نماز در مسجد بود م ميانجا

3. 
وقتي همراه كسي به سفر رفتي در كارهاي خود بـا هـم همكـاري كنيـد و نسـبت بـه       
همديگر مهربان باشيد. و كارها و وظايف را تقسيم كنيد و تكبر و خود برتربينـي را كنـار   

تـا بـه وامانـدگان    كـرد (  رفت و از قافله تأخير مي در مسيري مي ص بگذاريد. رسول اهللا
626Fكرد، و براي او دعا كرد رسيدگى كند) و مستمندان را پشت سر خود سوار مي

4. 
رفـت،   وقتي سـفر مـي   ص وسايل و ابزارهاي سفر را به طور كامل با خود ببر. پيامبر

 .627F5»گير، سواك و شانه دان، ناخن آينه، سرمه«برد:  پنج چيز را با خود مي
گيرد و مسـافت   ت، چون شب تمام سرزمينها را دربرميسفركردن در تاريكي شب بهتر اس

 ص آغاز روز مستحب است. چون رسول اهللا گرداند. همچنانكه سفر كردن در را كوتاه مى
628Fدم و صبحگاهان بر امت مـن بركـت بفرسـت    خدايا در سپيده«فرمود: 

و سـفركردن در  ». 6
نيـد، چـون   در تاريكى شـب سـفر ك  «فرموده است:  ص شب مستحب است، چون پيامبر

 .629F7»گرداند گيرد، و مسافت را كوتاه مى شب همه جا را فرامي
 شود. هدايايي را براي اعضاي خانواده بياورد، چون باعث شادي آنها مي

                                           
 عليه. متفق  -1
وقـت   چـه علت نهي آشفتگي و سراسيمگي خانواده است ولـي اگـر بـه آنهـا خبـر داده باشـد كـه         -2

شود، چون نهي با توجه به نص حديث است، و با زوال آن معلول نيـز   گردد، داخل در نهي نمي برمي
 رود. از بين مي

 ).2769) و مسلم (3088بخاري ( -3
 ت.ابوداود با سند حسن روايت كرده اس -4
 ).4249ضعيف، السلسله الضعيفه ( -5
 ).1300امام احمد و ابوداود ( -6
 ).4064ابوداود و آلباني آن را صحيح دانسته است. ( -7
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630Fكرد هاى خانواده مالقات مي گشت با بچه وقتي از سفر برمي ص پيامبر

1. 
گامي كـه از  دادند و هن ديدند با هم دست مي وقتي همديگر را مي ص اصحاب پيامبر

631Fكردند گشتند، همديگر را بغل مي سفر برمي

2. 
ثابت شده است كه هنگام بازگشت از سفر همديگر را بغل كرد، سالم داد، برخاست و 

 به استقبال رفت و غذايي جهت وليمه درست كرد.
 ص بازگشـت و در را زد پيـامبر   ص (از سفر يا جهاد) به خانـه پيـامبر   وقتي زيد

كشيد و زيد را (از خوشحالى) در  اش افتاده بود مي لباسش كه از شانه برخاست در حاليكه
632Fوقتي از حبشه بازگشت، استقبال كرد جعفر طور از آغوش گرفت و بوسيد. و همين

3. 

                                           
 ).2428مسلم ( -1
 ).2/92) طبراني، االوسط، آلباني، الصحيحه (8/36هيثمي، المجمع ( -2
 ).2732ترمذى، ( -3



 ها ) آداب خانه52(

كاملترين وضـعيتها، و راه و روش وي بهتـرين راه و    ص بدان كه وضعيت رسول اهللا
اش  دانست كه دنيا سراي سفر است نه سراي اقامت، خانه مي ص روش بود. وقتي پيامبر

و در مقابل گرما و سرما و بـاد   ،از ديدها پنهان كند كرد، تا او را را بر حسب نياز تعيين مي
كرد و گـچ   و باران حفظ كند تا محافظ حيوانات و وسايل وي باشد. و خانه را تزيين نمي

د. و آن را خراب شـدن آنـرا داشـته باشـ    ترس تا د، بوماليد، و سنگين ن و آهك به آن نمي
آن را آور  زيـان بادهـاى  و  ،ساخت كه تبديل به النه حشرات بشود بسيار بزرگ و بلند نمي

كرد، چـون   هاي ستمگران پيشين درست نمي هاي زيرزميني مانند خانه . و خانهآسيب دهد
و بعضي از تاريكي  ممكن است ساكنين آن در اثر كمبود هوا يا عدم ديدن آفتاب يا وجود

هاي متوسط و بسيار خوب بـود   جزء خانه ص حشرات در اذيت بيفتند. بلكه خانه پيامبر
633Fشده بودخوشبو  پاك و ص كه با بوي پيامبر

1. 
مارهـاي   عقربهـا و هاي خود را اصالح كنيد و  بر سر منبر گفت: اي مردم خانه عمر

 از اينكه شما را بترسانند. قبل آنرا بكشيد تا از شما بترسند و بيرون نيايند،

    ﴿فرمايد:  ها احترام قايل شده است و مي خداوند متعال براي خانه

                  

         ﴾N هاللهـاى  «در بـاره  « ).189: ة(البقر

آنها، بيان اوقات (و تقويم طبيعـى) بـراى (نظـام زنـدگى)     «بگو:  ؛كنند از تو سؤال مى»  ماه
مرسوم بـود كـه بـه هنگـام      و (آن چنان كه در جاهليت».  مردم و (تعيين وقت) حج است

شدند، و از نقب پشـت خانـه وارد    پوشيدند، از در خانه وارد نمى حج، كه جامه احرام مى
نكنيد!) كار نيـك، آن نيسـت كـه از     دانستند ىدر حالى كه آن را تقرب به خدا م شدند، مى

ا وارد هـ  بلكه نيكى اين است كه پرهيزگار باشـيد! و از در خانـه   ؛ها وارد شويد پشت خانه
 .»شويد و تقوا پيشه كنيد، تا رستگار گرديد

                                           
 ).3/411داب الشرعيه (األ -1
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به نام «634FN=K»بسم اهللا توكلت عىل اهللا وال حول وال قوة إالَّ باهللا«: هنگام خروج از منزل بگويد
 ».ز طرف خدا نيستخدا، بر خدا توكل كردم و هيچ قدرت و توانايي جز ا

 خرجنا وعـىل ربنـا توكلنـا، ثـم بسم اهللا وجلنا وبسم اهللا«هنگام وارد شدن به منزل بگويد: 

به نام خدا داخل شديم و به نام خدا خارج گشتيم و بـر پروردگارمـان   « 635FOK»ليسلم عىل أهله
 ».اش سالم كند توكل نموديم و سپس بر خانواده

قيامـت هنگـامي   «فرمـوده اسـت:    ص سازي را به درازا نكشاند، چون پيامبر ساختمان
 .636F3»كشانند ي را به درازا ميساز شود كه مردم ساختمان برپا مي

خوشـبختي انسـان در   «فرموده اسـت:   ص منزل بايد وسيع و گشاد باشد. چون پيامبر
 .637F4»اين است كه مسكن وسيع و همسايه صالح و مركب مرفه داشته باشد

در خانـه و   ص ) سوال شـد كـه پيـامبر   ككنند؟ از عايشه ( مردان در خانه چكار مي
پرداخت و هنگامي كه وقت نمـاز   به كارهاي خانه مي«گفت:  كنند. ميان خانواده چكار مي

638Fرفت رسيد براي نماز بيرون مي مي

مانند ديگران بشر بود  ص پيامبر«و همچنين گفت: ». 5
 .639F6»دوشيد شست و گوسفندانش را مي كه لباسش را مي

اش را بدهد در حالي كه بر عهـده   كسي كه نفقه و مخارج خانواده«فرمود:  ص پيامبر
640Fشـود  اي براي وي نوشته مي ت، و از خداوند اجر و ثواب بخواهد، صدقهاوس

تـو هـر   ». «7
گيري حتي آن  بخشي، در مقابلش پاداش مي چه از مالت را براي جلب رضاي خداوند مي

                                           
 ).3666)، ترمذي (4249ابوداود ( -1
 ).1091ابوداود ( -2
 ).350آلباني در صحيح االدب ( -3
 ).355آلباني در صحيح االدب ( -4
 ).418آلباني در صحيح االدب ( -5
 ).671آلباني در السلسله الصحيحه ( -6
 ).576آلباني در صحيح االدب ( -7
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 .641F1»نهي اى كه در دهان همسرت مي لقمه
درهـا را ببنديـد و ظرفهـا را    «فرمـوده اسـت:    ص كردن چراغها: چون پيامبر خاموش

اي را بـاز   وشانيد و در مشك را ببنديد و چراغها را خاموش كنيد. چون شيطان در بسـته بپ
گـرفتن   كند، و چون موشها باعث آتـش  كند، و مشك بسته و ظرف پوشيده را باز نمي نمي
 .642F2»شوند ها مي خانه

اي در مدينه شبانه بر اهلش  ور نگذارند. چون خانه هنگام خواب آتش را در خانه شعله
ايـن آتـش دشـمن    «از آن بـاخبر شـد، فرمـود:     ص رفته بود و هنگامي كه پيـامبر آتش گ

 .643F3»شماست، پس هنگام خواب آن را خاموش كنيد
 كرده است. به آويختن آن امر ص تازيانه را در خانه آويزان كند، چون پيامبر

وقت شب (يك سوم  هنگام تاريكترين«فرموده است:  ص بستن درها در شب، پيامبر
دارم از اينكـه بعـد از سـپري شـدن      ها را جمع كنيد، و شما را بر حذر مـي  بچه اول شب)

خداوند چه چيزى مخلوقاتش بـر  دانيد كه  نشيني برويد. چون نمي مقداري از شب به شب
. پس آور، و جن و غيره) سازد(مانند حيوانات درنده، يا حشرات زيان روى زمين منتشر مي

 .644F4»وش كنيد و ظرفها را بپوشانيد و مشكها را ببنديددرها را ببنديد و چراغها را خام
هـا را جمـع كنيـد تـا      بچـه «فرموده است:  ص ها در شب، چون پيامبر كردن بچه جمع

 .645F5»شود سپري شود تاريكي و سياهي شب، يعني هنگامي كه شيطان منتشر مي
گوينـد: مصـنف بـا     مي ها ) و ابن حجر در باب قضاي حاجت در خانه:امام بخاري(

كند كه خروج زنان براي قضاي حاجت در فضاي بـاز ادامـه نداشـت،     ين شيوه اشاره ميا
                                           

 آلباني در صحيح االدب آن را صحيح دانسته است. -1
 ).927در صحيح االدب آن را صحيح دانسته است (آلباني  -2
 ).931آلباني در صحيح االدب آن را صحيح دانسته است ( -3
) 3454اسناد آن بنا بر شرط مسلم صحيح است و آلباني در السلسله الصحيحه، صحيح دانسته است ( -4

ه رفتن در شـب بعـد از   در روايت ديگرى آمده كه: (إياكم والسير بعد هدوء الليل).برحذر باشيد از را
 سپري شدن مقداري از شب و آرامش آن).

 ).935آلباني در صحيح االدب آن را صحيح دانسته است ( -5
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 ها دستشويي درست شد تا از خروج ناچاري زنان جلوگيري كند. بلكه بعد از آن در خانه



 آداب همسايگي )53(

بهترين دوستان نـزد  «فرمود:  ص بر احترام و مهرباني با همسايه اصرار داشته باشد. پيامبر
اوند، كساني است كه نسبت به دوستانشان نيك باشند و بهترين همسايگان، بهتـرين آنهـا   خد

 .646F1»نسبت به هم هستند
توزي ميان همسايگان حرام است خواه اين دشمني به حـرف باشـد يـا بـه      دشمني و كينه
قسم به خدا ايمان ندارد، و آنرا سه بـار  «فرموده است:  ص كند. چون پيامبر عمل، فرقي نمي

اش از دسـت او در   فرمود: كسي كه همسايه ص كرار فرمود. گفتند: چه كسي يا رسول اهللات
 .647F2»امان نباشد

حقوقي كه براي همسايه نزديكتر و چسبيده بـه خانـه شـخص اسـت، بـراي همسـايه       
گفـتم: يـا رسـول اهللا مـا دو      ص بـه پيـامبر  «) نقل شده كـه:  كدورتر نيست. از عايشه (
ك هديه بدهيم؟ فرمود: به هر كدام كه خانـه آنهـا بـه خانـه شـما      همسايه داريم به كدام ي

 .648F3»نزديكتر باشد
همسايه نبايد كه مانع فردكردن چوب همسايه در ديوار او يا گذاشتن آن روي ديوار او 

مـانع ايـن نشـويد كـه     «فرموده اسـت:   ص جهت ساختن اتاق يا غيره بشود. چون پيامبر
649Fگر فرو كنداي چوب در ديوار همسايه دي همسايه

و اين در صورتي اسـت كـه ضـرري    ». 4
 حلي ديگري هم وجود نداشته باشد. به همسايه نرساند و راه

كنيد و آن  چرا شما به اين فرموده عمل نمي«گويد:  راوي حديث مي سپس ابوهريره
 ».كوبم تا آنرا قبول كنيد هاي شما مي ايد، به خدا سوگند اين سخن را به شانه را واگذاشته

كسي كه بـه خـدا و روز   «فرموده است:  ص كردن همسايه حرام است. چون پيامبر يتاذ
 .650F5»آزارد اش را نمي قيامت ايمان داشته باشد همسايه

                                           
 ).1944ترمذي ( -1
 ).2625مسلم ( -2
 ).6020مسلم ( -3
 ).1609) و مسلم (2463بخاري ( -4
 ).47) و مسلم (6018بخاري ( -5
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 آشامد به همسايه نيز بدهد. خورد و مي از آنچه كه خود مي
هـاي   اسرار همسايگان را فاش نكند، و به محارم آنها چشـم نـدوزد، و بـه آنهـا هديـه     

 د.تقديم كن
ها به همسايه تبريك بگويد، و در غمها و ناراحتيها بـه او تسـليت    در شاديها و خوشي

 بگويد.
زماني بر ما «) روايت شده است كه گفت: مدر را به روي همسايه نبندد. از ابن عمر (

تر به دينار و درهـم نبـود،    سپري شد در حالي كه هيچ كس از برادر مسلمان خود مستحق
شنيدم كه فرمود:  صاز پيامبر ». تر است و درهم از برادر مسلمانش محبوباما اآلن دينار 

گوينـد:   اش آويـزان شـده و مـي    گردن همسـايه  اي (در روز قيامت) به  چه بسيار همسايه«
اش  خدايا از اين همسايه بپرس كه چرا درش را به روي من بسـته اسـت و مـرا از نيكـي    

 .651F1»نصيب كرده است بي
كسي كه خود سير «فرموده است:  صاش گرسنه، چون پيامبر  مسايهخود سير نباشد و ه

 .652F2»اش گرسنه باشد، مؤمن نيست باشد و همسايه
ساختمان خود را بسيار بلند نكند تا جايي كه جلوي آفتاب و بـاد را از وي بگيـرد، در   

تواند ساختمان را خراب كند يـا تغييـر بدهـد. چـون موجـب اذيـت        غير اين صورت مي
 شود. يهمسايه م

با حكمت و موعظه نيك همسايه را نصيحت و راهنمايي كند، و امر به معروف و نهي 
آبرو كند. و لغزشها و خطاهاي وي را دنبـال   از منكر كند بدون اينكه وي را سرزنش يا بي

 پوشي كند. نكند، و از اشتباههاي وي خوشحال نشود، و از خطاهاي وي چشم
خداونـد  «بيان كـرده اسـت كـه:     صد. چون پيامبر آزار و اذيت همسايه را تحمل كن

دارد. و يكي از آنهـا مـردي اسـت     متعال سه عده را دوست دارد و سه عده را دوست نمي
كند تـا خداونـد او را    دهد و او بر آزار و اذيت وي صبر مي اش وي را آزار مي كه همسايه

                                           
 ).2646لصحيحه ()، السلسله ا111بخاري، االدب المفرد ( -1
 ).1/149السلسله الصحيحه ( -2
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653Fدهد با زندگي يا مرگ وي نجات مي

1. 

                                           
 ) آن را صحيح دانسته است.2569آلباني در صحيح الترغيب ( -1



 آداب عيادت بيمار )54(

كسـي كـه شـخص    «فرموده اسـت:   صيادت بيماران فضل بسيار دارد. چون پيامبر ع
هـاي چيـده شـده     گردد، در ميان ميوه كند تا زماني كه از عيادت برمي بيماري را عيادت مي

654Fدارد بهشت قدم برمي

گويد: اي انسان من بيمار شـدم   خداوند متعال در روز قيامت مي». «1
گويد: خداوندا چگونه به عيادت شما بيايم در حالي كـه   ميو تو به عيادتم نيامدي، انسان 

دانستي كه فالن عبـد مـن بيمـار     گويد: آيا نمي شما پروردگار جهانيان هستي؟ خداوند مي
655Fيـافتي...  رفتـي مـرا نـزد او مـي     بود و تو به عيادتش نرفتي و اگر به عيادت او مـي 

و از ». 2
كسي كه بـه عيـادت   «دم كه فرمود: شني ص روايت شده است كه گفت: از پيامبر علي

شـده   هـاي چيـده   نشيند ميان ميـوه  رود و مي برادر مسلمان خود برود، تا وقتي كه آنجا مي
گيـرد و اگـر    دارد. و هنگامي كه نشست رحمت خداوند وي را فـرا مـي   بهشت قدم برمي

تـا   فرستند، و اگـر شـب باشـد    صبحگاهان باشد تا شب هفتاد هزار ماليكه بر او درود مي
 .656F3»فرستند صبح هفتاد هزار ماليكه بر او درود مي

داده ثـوابش بـراي او نوشـته     اش انجام مي  آنچه مريض از اعمال نيك در حال سالمتى
 شود. مى

بايد شخص بيمار را بر صبر و تحمل قضاي الهي يادآور شد. و از شفايافتن نااميد نشـود،  
 و هنگام شدت گرفتن مصيبت آرزوي مرگ نكند.

657Fدادن اسالم به آنها و برائـت ذمـه   دت كافران براي نشانعيا

مشـروع اسـت. چـون در     4
بـود،   ص يك غالم يهودي كه خدمتكار پيـامبر «آمده است كه:  حديث انس بن مالك

                                           
 ).2568مسلم ( -1
 ).2569مسلم ( -2
 ).1191) و آلباني آنرا صحيح دانسته است (3098) و ابوداود (756احمد ( -3
ر و عيادت بيماران آنهـا سـوال شـد و او    ) در مورد همراهي جنازه كاف:از شيخ االسالم ابن تيميه( - 4

جواب داد كه: همراه جنازه كافر نبايد رفت، ولي عيادت وي اشكالي ندارد. چون مصـلحت گرويـدن   
خوانند و جهنم براي او واجب  او به اسالم وجود دارد. چون اگر به صورت كافر بميرد بر او نماز نمي

 ).3/6شود. (الفتاوي الكبري  مي
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 .658F1»به عيادت او رفت و گفت: اسالم بياور و او مسلمان شد ص مريض شد، پيامبر
ينكه مشـقتي بـراي او ايجـاد كنـد.     عيادت بيمار در هر حال و زماني جايز است مگر ا

همراه ابوعبداهللا در شب ماه رمضان به عيـادت مريضـي رفتـيم، و    «گويد:  ) مي:مروذي(
 .659F2»عيادت مريض در ماه رمضان در شب خواهد بود«سپس او به من گفت: 

در عيادت بيمار بايد زود آنجا را ترك كرد، مگر اينكه بيمار دوسـت داشـته باشـد كـه     
 .بيشتر بنشيند

رود بر بالين وي بنشيند. چـون وقتـي    مستحب است براي كسي كه به عيادت بيمار مي
660Fبر بالين وي نشست ص مريض شد، پيامبر ص آن يهودي خادم پيامبر

3. 
هرگـاه بـه عيـادت مريضـي      ص پيـامبر «) روايت شده اسـت كـه:   مو از ابن عباس(

 .661F4»نشست رفت، بر بالين وي مي مي
) روايت شـده اسـت كـه    كال مريض بپرسد. از عايشه(عيادت نيك آن است كه از ح

) كقدم به مدينه گذاشت ابـوبكر و بـالل بيمـار شـدند. عايشـه(      ص گفت: وقتي پيامبر
662Fگويد: بر آنها وارد شدم و گفتم: پدر حالت چطور است؟ مي

5. 
كردن بر بالين بيمار جايز است، و بر جنازه مرده به طريق اولي جايز اسـت. ولـي    گريه

هنگـامي كـه    بر سعد بن عبـاده  ص خواني باشد چون پيامبر كردن نوحه در گريهنبايد 
663Fمريض بود، گريست

6. 
گويـد. و ايـن    دعاي خير براي مريض بكند. چون ماليكه به دعاى دعاكننده آمـين مـي  

 صگويـد: رسـول اهللا    ) به آن تصريح شده است كه ميكسلمه( چيزي كه در حديث ام
اي حاضر شديد دعاي خير بگويـد. چـون ماليكـه     ضي يا جنازهوقتي بر بالين مري«فرمود: 

                                           
 ).5657بخاري ( -1
 ).2/190االداب الشرعيه ( -2
 ).5657بخاري ( -3
 ).416) و آلباني (536بخاري، االدب المفرد ( -4
 ).1376) و مسلم (5654بخاري ( -5
 ).924) و مسلم (1304بخاري ( -6
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 ص سلمه گفت: وقتي ابوسلمه وفات كـرد، پيـامبر   گويد. ام گوييد آمين مي آنچه را كه مي
فرمـود: بگـو:    ص ابوسلمه وفـات كـرد. پيـامبر    ص را آوردند و من گفتم: يا رسول اهللا

وي گردان. و من هم آن دعا را گفتم: خداوندا مرا و او را بيامرز و فرد بهتري را جايگزين 
 .664F1»است را جايگزينش گرداند ص و خداوند كسي بهتر از او كه محمد

بـاكي  «665FO=K»ال بـأس طهـور إن شـاء اهللا«با دعاهاي مشروع براي بيمار دعا كند، از جملـه:  
 666FPK»اللهـم اشـف فـالن«». ي گناهان است كننده نيست، اگر خداوند بخواهد اين بيماري پاك

أسأل اهللا العظيم رب العـرش العظـيم «ار يا يك بار بگويد: پروردگارا فالني را شفا ده. سه ب

و ». خواهم كه تـو را شـفا دهـد    از پروردگار عظيم، صاحب عرش عظيم، مي«=».أن يشفيك
667Fهفت بار اين دعا را تكرار كند

4. 
وقتـي از مريضـي عيـادت     ص دستش را روي بدن مريض قرار بدهـد. چـون پيـامبر   

668Fگفت گذاشت و بسم اهللا مي كرد، مي رد دستش را بر روي جايي كه درد ميك مي

5. 
هـاي الفلـق و النـاس و اخـالص      براي شخص مريض دعا بخواند و در او بدمد(سوره

 بخواند). 
هرگاه يكـي از اعضـاي خـانواده مـريض     «) روايت شده است كه گفت: كاز عايشه(

 .669F6»دميد خواند و در آنها مي سوره فلق و ناس و اخالص را مي ص شد پيامبر مي
670Fسوره حمد را بخواند

7. 

                                           
 ).919مسلم ( -1
 ).3616بخاري ( -2
 ).1628) و مسلم (5659بخاري ( -3
) و لفظ حديث از ابوداود است، وآلباني آن را صحيح 3106)، ابوداود (2083)، ترمذي (2138احمد ( -4

 دانسته است.
 گويد: اين حديث ابويعلى با سند حسن روايت كرده است. ) مي10/126ابن حجر، الفتح( -5
 ).2192) و مسلم (5748بخاري ( -6
 ).2201) و مسلم (2276بخاري ( -7
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اي اله مردمان! اين ناراحتي را از بين ببر و او را شـفا ده، تـو تنهـا    «اين دعا را بخواند: 
 .671F1»گذارد اي از اين بيماري را برجاي نمي اي هستي كه شفاي تو هيچ ذره شفادهنده

ن رش كل نفس أو عني حاسد، اهللا يشفيك، بسم اهللا أرقيك، من كل يشء يؤذيك، م«و يا بگويد: 

آزرد، از شـر هـر    كنم، از هر چيزي كه تو را مي با نام خداوند تو را دعا مي« 672FOK»باسم اهللا أرقيك
 ».كنم انسان حسود يا چشم شوري، خداوند تو را شفا دهد، با نام خداوند تو را دعا مي

د كه او به عيـادتش آمـده   مشروعيت عيادت بستگي به اين ندارد كه شخص بيمار بدان
است. عيادت مريض مستحب است هر چند كه شخص بيمار بيهوش باشـد، چـون اميـد    

كننده، يا گذاشتن دست وي بر بدن بيمار، يا لمس بدن وي و خواندن  بركت دعاي عيادت
 .673F3»هاي (فلق، ناس، و اخالص) و دميدن در آنها و غيره وجود دارد سوره

بـه   و ابـوبكر  صمريضـي سـختي گـرفتم، پيـامبر     «يد: گو ) ميمجابر بن عبداهللا(
وضـو گرفـت و آب    صام سـپس پيـامبر    عيادت من آمدند و ديدند كه من بيهوش شده

گفتم: بـا امـوالم چكـار     ص وضويش را روي من پاشيد و من به هوش آمدم و به پيامبر
ـ  ص كنم؟ و چگونه در مورد آنها قضاوت كنم؟ پيامبر ات ميـراث  جوابي نداد تا اينكه آي

 .674F4»نازل شد
 شدن به مسيحيان و يهوديان است. آوردن دسته گل براي بيمار شبيه

وقتي اجل مريض نزديك شد شهادتين را به او تلقين كند، و هنگـامي كـه فـوت كـرد     
 چشمانش را با دست ببندد و براي او دعا كند.

وقتـي  : «فرموده است ص مستحب است كه عيادت در آغاز بيماري باشد. چون پيامبر
 .675F5»مريض شد به عيادت او برويد

                                           
 ).2191) و مسلم (5675بخاري ( -1
 ). 2186مسلم ( -2
 ).10/119فتح الباري ( -3
 ).1616) و مسلم (5651بخاري ( -4
 ).3151آلباني، صحيح الجامع ( -5
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676Fنبايد شخص بيمار را بر خوردن غذا و نوشيدني اجبار كرد

1. 

                                           
 ).2/344االداب الشرعيه ( -1



 آداب بازار )55(

ال إله إالَّ اهللا وحده ال رشيك له، لـه امللـك ولـه احلمـد، حييـي «دعاي هنگام ورود به بازار: 

غيـر از   حـق  عبودي بههيچ م« 677FNK»ويميت وهو حي ال يموت بيده اخلري وهو عيل كل يشء قدير
زنـده   خداوند يگانه وجود ندارد، كه شريكي ندارد و پادشاهي و ستايش از آن اوسـت، او 

هـا در دسـت    ميرد، تمام خير و نيكـي  اي است كه هرگز نمي ميراند و او زنده كند و مي مي
 ».اوست و او بر هر چيزي قادر و تواناست

 را بداند.الزم است كه شخص مسلمان احكام خريد و فروش 
 فروشي نكند. در پيمانه و ترازو كم

كردن نهي شده است، يعني يكى بيايـد و قيمـت را    از تقلب و احتكار و بازار سياه درست
باال ببرد در حاليكه قصد خريدن آن كاال را ندارد تا مشترى ديگر را فريب دهد و آن جنس را 

 به قيمت زيادي خريداري كند.
نسيه و با قيمت زياد خودداري كند. يعني كسـي كـااليي    از فروختن چيزها به صورت

 .او بخرد ازى كمتربه مشترى بفروشد، سپس با قيمت را به صورت نسيه 
كـه: مـردم بـه    روايـت شـده اسـت     گذاري بر كاالها را متوقف كند. از انـس  قيمت

كـن.   قيمت كاالها باال رفته است براي ما قيمت تعيين ص گفتند: يا رسول اهللا صپيامبر
گـذار اسـت. و مـن     خداوند متعـال خـالق و ميراننـده و رازق و نـرخ    «فرمود:  ص پيامبر

اميدوارم كه خداوند را مالقات كنم در حالى كه كسي از من ظلمى درخواست نكنـد، نـه   
 .678F2»در جان و نه مال

 از رباخواري نهي شده است.
از بـازار   ص مبردر معامله صداقت داشته باشد. همچنانكه روايت شده اسـت كـه پيـا   

كرد و از كنار يك كومه مواد غـذايي گـذر كـرد و دسـتش را در آن فـرو بـرد و        عبور مي
بـاران   ص دستش مرطوب شد. به صاحب كاال گفت: اين چيست؟ گفت: يـا رسـول اهللا  

                                           
 ).1817صحيح ابن ماجه ( -1
 ).1846صحيح الجامع ( -2
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دهي تا  چرا مواد خيس شده را باال قرار نمي«گفت:  ص باريده و خيس شده است. پيامبر
 .679F1»به ما تقلب كند از ما نيستمردم ببينند، هر كس 

به پيشوازي كاالها و تجـار  «فرمود:  صكردن تجار نهي شده است. پيامبر  از پيشوازي
 .680F2»نرويد تا آن را كمتر از قيمت بازار بخريد

از فروختن چيزهايي كه صاحب آنها نشده، يا هنوز آنرا در دسـت و تصـرف نگرفتـه،    
 نهي شده است.

خداوند به «فرمود:  ص را آسان و راحت گرفت. چون پيامبر امر شده به اينكه معامله
گير  فروش، و در پرداخت بدهي نيز شخص راحت اي كه در خريد و فروش آسان نرم بنده

 .681F3»كند باشد، رحم مي
آمـده   صبا حالت دشمني و لجاجت صدايش را بلند نكند. در مورد صـفات پيـامبر   

انـداخت   بازار داد و فرياد به راه نمي اد و درد به كسي دشنام نمي ص پيامبر«است كه او: 
 .682F4»بخشيد ميداد و او را  داد بلكه با او دست مي و با كار بد فحش كسي را پاسخ نمي

هاي طرفين معامله پايبند باشـد. چـون خداونـد متعـال فرمـوده       بر قراردادها و معاهده

﴿ است:                ﴾N  :1(المائده.( 

 .»ايد! به پيمانها (و قراردادها) وفا كنيد اى كسانى كه ايمان آورده«
چـون   و آن را بنويسـيد. كنيـد، شـاهد بگيريـد!     هنگام كه خريد و فروش (نقدى) مـى 

﴿ خداوند متعال فرموده است:       ﴾N  :282(البقره.(  

 .»كنيد، شاهد بگيريد د و فروش (نقدى) مىولى هنگامى كه خري«
شـما را برحـذر   «: است فرموده ص در خريد و فروش كمتر قسم بخورد. چون پيامبر

شـود بعـد بـه     دارم از اينكه در خريد و فروش قسم بخوريد چون آن چيز اول كم مـي  مي

                                           
 ).1060صحيح الترمذي ( -1
 ).7589صحيح الجامع ( -2
 ).1790صحيح ابن ماجه ( -3
 ).298الشمايل المحمديه ( -4
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 .683F1»رود ميتدريج از بين 
 پاك كند. رسد، بازار را از تمامي چيزهاي حرامي كه به فروش مي

از خريد و فروش چيزهاي غصبي و دزدي خودداري كند. چون خداونـد متعـال فرمـوده    

            ﴿: اســت

  ﴾N  :29(النساء.( 

ايد! اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد  آوردهاى كسانى كه ايمان «
 .»مگر اينكه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد

چشم خود را در مقابل زنان بپوشـاند و از اخـتالط و مزاحمـت بـراي آنهـا بپرهيـزد.       

﴿ فرمايــد: خداونــد متعــال مــي                   

                      

  ﴾N )بـه مؤمنـان بگـو چشـمهاى خـود را (از نگـاه بـه نامحرمـان)         « ).31-30: النور
خداونـد از آنچـه    ؛تـر اسـت   اين براى آنان پـاكيزه  ؛خود را حفظ كنندفروگيرند، و عفاف 

آلـود)   نان با ايمان بگو چشمهاى خود را (از نگـاه هـوس  زو به . دهيد آگاه است انجام مى
 .»فروگيرند، و دامان خويش را حفظ كنند

بر نمادهاي دين محافظت داشته باشد. و هنگام نماز به خريد و فروش مشغول نشـود.  
و آخرت وي او را از دنيا  ،او را از آخرت ،بهترين مردم كساني هستند كه دنياي ويچون 

          ﴿: فرمايد كند. خداوند متعال مي غافل نمي

   ﴾N )اى آنان را از ياد خدا  ت و نه معاملهمردانى كه نه تجار« ).37: النور

 .»كند و برپاداشتن نماز و اداى زكات غافل نمى

                                           
 ).1795صحيح الترغيب ( -1



 احترام به والدين )56(

زدايـد و   نيكي به والدين فضل زيادي دارد و از اعمال صالحي است كـه انـدوه را مـي   
684Fبرد تاريكي را از بين مي

1. 
خـدا برتـر اسـت. بنـابر      درجه و مقام نيكي به والدين بر درجـه و مقـام جهـاد در راه   

چه عملي نزد خدا گرانبهـاتر  : پرسيدم كه صاز پيامبر : گويد كه مي مسعود حديث ابن
ديگـر  : نيكي به والدين. گفتم: ديگر چه عملي؟ فرمود: نماز سر وقت. گفتم: است؟ فرمود

685Fچه عملي؟ فرمود: جهاد در راه خدا

2. 
: آمـد و گفـت   صول اهللا مـردي نـزد رسـ   «: عبداهللا بن عمـرو روايـت كـرد و گفـت    

خواهم با تو پيمان جهاد بر عليه دشـمن ببنـدم در حـالي كـه پـدر و مـادرم را گريـان         مي
برگـرد و آنـان را همچنـان كـه گريانـدي،       به پـيش آنـان  «: فرمود صجاگذاشتم. پيامبر 

 .686F3»بخندان
 بيشتر براي آنها دعا و طلب بخشش كند.

 هنگام ديدار با آنها خوشرو باشد.
 ن را ببوسد.سر آنا
كـه سـعد بـن    آمـده اسـت    هاي آنان را بپردازد. چون در حديث ابـن عبـاس   بدهي

مادرم فوت كرده است در حالي كه نذري بر : فتوا خواست و گفت صاز پيامبر  عباده
687Fآن را براي او ادا كن: فرمود صاش بوده است؟ پيامبر  عهده

4. 
مچنانكه ابن دينار از ابن عمـر روايـت   به ياران و دوستان پدر و مادر احترام بگذارد. ه

كرده است كه او وقتي از مكه خارج شد، مركبي داشت كه در مسافرتهاي طـوالني بـر آن   
 پيچيد. اي داشت كه دور سرش مي شد و عمامه سوار مي

                                           
همچنانكه در داستان آن سه نفري كه درِ غار بر آنها بسته شد و يكي از آنها به والـدين خـود نيكـي     -1

 كرده بود. (حديث متفق عليه).
 متفق عليه.  -2
 ابوداود و ابن ماجه و سند آن حسن است. -3
 بخاري و مسلم و ديگران. -4
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آيـا  : نشين بر او گذشت و گفت براي ما بيان كرد كه روزي سوار بر مركبش، يك باديه
آري او هستم. پس ابن عمر مركب خود را بـه او داد و  : ستي؟ گفتمتو فالنى پسر فالني ني

آن را دور سرت كن. بعضي از ياران به : اش را به وي داد و گفت هسوار شو و عمام: گفت
اى  شدى، و عمامه نشين مركبى بر آن سوار مى او گفتند: خداوند تو را بيامرزد. به اين باديه

نيكـوترين نيكيهـا ايـن    «: شنيدم كه فرمود صيامبر من از پ: كردى دادى؟ گفت بر سر مى
688Fباشـد مهربـان   است كه شخص با دوستان والدينش نيز

حـالي كـه پـدرش دوسـت      در ».1
بود. و اين از باب وسعت رحمت الهي است كه باب نيكويي بسيار وسيع است و  عمر

 فقط مختص به پدر و مادر نيست.
 با اسم زيبا از آنها ياد كند.

 ر ديگران مقدم بدارد.والدين را ب
 كردن خوشحال كند. دادن يا سفركردن يا شوخي تواند آنها را با هديه تا جايي كه مي

 .689F2دداري كن در ايام بيماري شب زنده براي آسايش آنان مخصوصاً

 ﴿: مهرباني آنها را خطاب قرار بدهد. چون خداوند فرموده است با ادب و     

           ﴾N )كمترين اهانتى بـه آنهـا روا مـدار!    « ).23: اإلسراء
و گفتار لطيف و سنجيده و بزرگوارانه به آنهـا   و بر آنها فرياد مزن) حتي به آنان اف مگو(

                                           
 ).2552مسلم ( -1
د بسطامي روايت شده است كه من پسري بيست ساله بودم مادرم مـرا فراخوانـد كـه شـبي     از ابا يزي -2

پرستار وي باشم و من اجابت كردم. پس يكي از دستهايم را زير سرش و دست ديگر را روي بدنش 
گذاشتم و قل هو اهللا احد خواندم سپس دستم حالت خواب رفتگي پيدا كرد. گفتم: دسـت از آن مـن   

ادر از آن خداست، و بر آن حالت تا طلوع خورشيد صبر كردم بعد از آن دستان مـن  است ولي حق م
سودي براي وي نداشت(يعنى فلج شد) و هنگامي كه وفات كرد. بعضي از اصحاب او را در خـواب  

كرد. به او گفتند: چگونـه ايـن رحمـت را بـه دسـت آوردي؟       ديدند در حالي كه در بهشت پرواز مي
و صبر در مقابل سختيها. كتاب: كيف تبر والديك، ابراهيم بـن صـالح المحمـود،     گفت: نيكي به مادر

 .47ص 
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 .»بگو
 وقتي بر تو وارد شدند، براي احترام آنها برخيز.

 دستان آنها را ببوس.
 خواهند به آنها بده. ترام بگذار و هر چه را كه ميبه آنها اح

 نكند. دال و بحث و مخاصمهو با آنها ج ،صدايش را در مقابل آنها بلند نكند
 در كارهايت با آنها مشورت كن.

 به آنها دروغ مگو.
 دهند، آنها را سرزنش مكن. وقتي كاري بر خالف سليقه و خوشايند تو انجام نمي

 اند، دراز نكش و نخواب. تهدر حالي كه آنها نشس
 در مقابل آنها پايت را دراز مكن.

 تر از او حركت كن. رفتن از پهلوي پدرت راه نرو، بلكه كمي عقب در راه
 در جايي بلندتر از جاي پدر و مادر ننشين.

 زنند زود جواب بده. وقتي تو را صدا مي
 اه نـرود. از ابـوهريره  بر پدرش اسم نگذارد. و قبل از پدر ننشيند و در مقابـل وي ر 

روايت شده كه او دو نفر را ديد و به يكي از آنها گفت كه ايـن يكـي بـا تـو چـه نسـبتي       
 ، و قبـل از او بر او اسـم نگـذار و در مقابـل وي راه نـرو    «پدرم است. گفت: : دارد؟ گفت

 .690F1»نننشي
 .با كسي كه با والدينش نيك رفتار است، بيشتر بنشيند

پرسيدند كه: آيا بعـد از   ص ز مرگ آنها نيز باقي است. از پيامبرنيكي به والدين بعد ا
آري، دعا كردن بـراى  «: ماند كه به آنها نيكي كنيم؟ فرمود فوت پدر و مادر چيزي باقي مي

آنها، طلب بخشش براي آنها، و اجراي وصيت آنها بعد از مرگشان، و صله رحم با كساني 
 .691F2»انشانكه به آنها نزديكند، و احترام به دوست

                                           
روايت شـده كـه او بـر     اش نام ببرد و صدا زند؟ از ابن عمر تواند پدرش بوسيله كنيه آيا كسي مي -1

 ).47گذاشت. (صحيح االدب المفرد، امام بخاري  پدرش كنيه مي
 ).5142ابوداود ( -2



 آداب تربيت فرزندان (حقوق فرزندان) )57(

ها را به رفتن مسجد عادت دهـد.   مسجد وجود نداشت، بچه اذيت كردن دراگر ترس 
هـا بـه مسـجد     ها و ديوانه از بردن بچه«692FN=K»جنبوا مساجدكم صبيانكم وجمانينكمA :اما حديث

 باشد. حديث ضعيفي مي». خودداري كنيد
علم و صـبركردن بـر آن تشـويق كنـد. ميمـوني گفتـه اسـت: از         ها را به آموختن بچه

اباعبداهللا پرسيدم كه من اول قرآن را به فرزندم بياموزم يا حديث، كدام نزد تو بهتر است؟ 
آن چيزهاي كـه بـراي او سـخت     رگفتم: قرآن. گفتم، تمام قرآن را به او بياموزم گفت: مگ

بـه آن  سـپس  يـرد  گبياموز تـا اينكـه يـاد ب   را به او قرآن كم كم سپس به من گفت:  ،است
693Fكند مىعادت 

2. 
فكـري وي از  فالن صدا بزند. و ايـن باعـث پيشـرفت سـطح      ها را به ابوفالن يا ام بچه

زنـد. از   ها را با كنيه صـدا مـي   بچه گاهي بعضي از ص شود. پيامبر همان زمان بچگي مي
ترين مردم بـود. و مـن   از لحاظ اخالق به ص پيامبر«روايت شده است كه گفت:  انس

گفت (از شير گرفته شده بود و ديگر شيرخواره نبـود).   برادري داشتم كه به او ابوعمير مي
694Fكند اي اباعمير پرنده كوچكت چكار مي«گفت:  آمد به او مي مي ص و هرگاه پيامبر

بـا  ». 3
 ها قبل از به دنياآوردن فرزنـد نيـز جـايز اسـت. در صـحيح بخـاري و       كنيه صدازدن بچه

دختر بچه كوچكي را كه داشتند لباس قشنگي بر تـن او   ص ديگران آمده است كه پيامبر
خالد، تنـگ اسـت يـا     اين پيراهن تنگ است يا ام«كردند با كنيه او را صدا زد و گفت:  مي
 .695F4»خالد ام

                                           
) و در سند آن الحارث بن نبهان وجود دارد كه علما در باره ضعيف بـودن آن متفـق   750ابن ماجه ( -1

) گويد: طبرانى در معجم الكبير اين حديث را روايت كـرده  2/29هستند، و هيثمى در مجمع الزوائد (
 است و در سند آن العالء بن كثير الليثى الشامى وجود دارد كه ضعيف است.

 ).2/33اآلداب الشرعيه ( -2
 ).5735بخاري ( -3

او بـه  روايت شـده اسـت كـه     ك): از عائشه 3/152آداب شرعي ( )3/152اآلداب الشرعيه ( -4
گفت: يا رسول اهللا! هر يك از زنهاي شما كنيه دارند به غيـر از مـن (كـه چـون      صپيامبر خدا 
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عمومي ببرد تا با بزرگان بنشينند. چـون صـحابه گـاهي     ها را به جمعهاي بزرگ و بچه
داستان معاويه بن قُر كه از پدرش : از جمله بردند. مي ص به مجلس پيامبر فرزندانشان را

نشسـت چنـد نفـر از اصـحاب دور او      مـي  ص هرگـاه پيـامبر  «: روايت كرده اسـت كـه  
آمـد. سـپس    اي كوچـك پشـت سـرش مـي     كه بچه نشستند كه در ميان آنها مردي بود مي

696Fجلو خود گذاشت بچه كوچك را نشست و

1.« 
اي كـه كنـار كعبـه     نشستن در ميـان عـده   بعد از انجام طواف كعبه وعاص العمرو بن 

اين كـار را  : نشستند، گفت خود مي و ندزد نشسته بودند، در حالي كه نوجوانها را كنار مي
چـون  ، آنها را به خود نزديك كنيد، به آنهـا يـاد دهيـد    و بلكه براي آنها جا باز كنيد نكنيد

شـوند. مـا نيـز     بدون شك روزي بزرگ قوم ديگري مي اينها امروز خردساالن قوم هستند،
 .697F2»حال بزرگ قوم ديگري هستيم روزي كوچك قوم بوديم و

هـا   پيروزيهاي مسلمانان براي بچه جنگهاي اسالمي و مورد قهرمانيهاي گذشتگان و در
 سخن بگويد.

روايـت   ص از پيامبر به آنها احترام بزرگترها را بياموزد. از جمله آنچه كه ابوهريره
 .698F3»كمتر بر بيشتر، سالم كنند كوچكتر به بزرگتر، عابر بر نشسته، و«: گويد مي كند و مي

: گويـد  مـي  د ارزش كوچكترها را در مجلس فراموش نكنند. سهل بن سع منزلت و
در طرف راسـتش پسـري بـود كـه      و آن بنوشد از تا دادند ص اي آب را به پيامبر كاسه«

                                                                                                             
بـه نـام فرزنـد     به ايشان فرمودند: كه كنية خـود را  صفرزند ندارم كنيه هم ندارم). پيامبر خدا 

خويش عبداهللا يعني ابن الزبير بگذار تو ام عبداهللا (مـادر عبـداهللا) هسـتي! (السلسـله الصـحيحه      
). واما حديثي كه از عائشه ك روايت شده, كه فرزنـدي از پيـامبر سـقط شـده كـه اسـمش       132

له الضـعيفه  عبداهللا بود و كنية عائشه نيز ام عبداهللا است, از نگاه متن و سـند باطـل است(السلسـ   
4137.( 

 نسايي وآلباني در احكام الجنائزآن را صحيح دانسته است. -1
 ).1/244اآلداب الشرعيه، ابن مفلح ( -2
 ).5736بخاري ( -3
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 بودنــد. ص پيرمــردان در طــرف چــپ پيــامبر ترهــا وكــوچكترين مجلــس بــود و بزرگ
 دهي كه اين كاسه آب را به بزرگترها بـدهم؟  اي پسر جوان آيا اجازه مي: گفت صپيامبر
 .699F1»به او داد صس رسول اهللا پم، دار مىنبر خود مقدم  هيچ كس را !يا رسول اهللا: گفت

اري. ابوامامـه بـن سـهل    سو اسب مثل تيراندازي، شنا و ورزشهاي مردانه به او بياموزد،
 .700F2»به ابوعبيده بن جراح نوشت كه فرزندان خود را شنا بياموز عمر«: گويد مي

 داشـتن بـه زنـان و    تمايل فرزندان خود را از لوازم سستي و زن صفت مثل رقصيدن و
 مثل آنها باز دارد. كردن و آرايش

آيد. چـون   خوشم نمي كنند هايي كه از طال استفاده مي من از بچه«: گويد ) مي:مالك(
 از انگشتري طاليي به انگشتركردن نهـي كـرده اسـت. و    ص به ما رسيده است كه پيامبر
 .»دانم كوچك مكروه مي من نيز آن را براي بزرگ و

در مقابل ديگران خودداري كند، و فكـر وي را سـبك    از توهين به فرزندان مخصوصاً
 نشمارد، و او را براي شركت در بحث تشويق كند.

از كنار چند بچه گذشت و به آنهـا سـالم    ص به فرزندان خود سالم كند. چون پيامبر
 كرد.

 با آنها مشورت كند و نظرشان را بپرسد.
 مسوليتهايي را با توجه به سن و قدرت او، به او بسپارد.

خواست و او به  كاري را از انس ص اسرار و رازهاي فرزندان را فاش نكند. پيامبر
 د.كسي خبر ندا

 شجاعت و جوانمردي را در جاي خود به او بياموزد.
كـردن موهـايش و    به آراستگي لباسهاي فرزندان خود توجه كند. و در لباسـها و كوتـاه  

 رفتن او را از سبكسري باز دارد. حركات و راه
گفتـه اسـت:    فرزندان را از رفاه و تنبلي و خوشگدارني و بيكـاري دور كنـد. عمـر   

                                           
 بخاري. -1
 روايت كرده است. امام احمد در ابتداي مسند عمر بن خطاب -2
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 ».هاي آن هميشگي نيست ريد چون نعمتزندگي را سخت بگي«
فرزندان را از مجالسي كه در آنها حـرف بيهـوده يـا كارهـاي زشـت و مكـروه انجـام        

 شود، دور كند. مي



 احترام به نزديكان و خويشان )58(

 مله گناهان كبيره است. چون وعيد خداوند در مورد آن ثابت شـده اسـت:  ج رحم از قطع صله

﴿               

  ﴾N  :23-22(محمد.(   

) روى گـردان شـويد، جـز ايـن انتظـار      صات قرآن و رسول اهللا اگر (از اين دستور«
(گـروه سـتمگر و ظـالم)    آنهـا  . زمين فساد و قطع پيوند خويشاوندى كنيـد  رود كه در مى

كسانى هستند كـه خداونـد از رحمـت خـويش دورشـان سـاخته، گوشهايشـان را كـر و         
 ».چشمهايشان را كور كرده است

 به خويشاوندان نيكي كند و با آنها به نيكي رفتاركند.
 را ياري دهد. مك كند و آنهاكناراحتيهاى جسمى و مالى خويشاوندان فقير را در 

نيازهاي آنها را برآورده كند و اگر وارث او نبودند مقداري از مالش را به آنها وصـيت  
 كند.

رحم دارند، هر چنـد كـه كـافر باشـند. بـه خـاطر حـديثي كـه          خويشاوندان حق صله
) حق خويشـاوندي  صاهللا رسول  كافراناقوام حق فاميلي بر من دارند(چون «د: ـگوي مي

 .701F1»كنم را رعايت مي
باشد. (خويشاوندان پدر و مـادر   صله خويشاوندان مادر مثل صله خويشاوندان پدر مي

 فرقي با هم ندارند).  
702Fبه خاطر حق خويشتن، خويشاوندان را رها نكند

2. 

                                           
 ).5990بخاري ( -1
 ).1/256اآلداب الشرعيه ( -2



 آداب همنشيني با دوستان) 59(

ـ     ) مي:ابن الجوزي( الف گويد: عادتهاي زيادي را در ميان مردم ديـدم كـه باعـث ات
كنند در حالي كه جز سخنان بيهوده و غيبـت   شد. آنها همديگر را مالقات مي وقت آنها مي

 رفتن وقت است. زنند و حداقل اينها از دست حرفي نمي
كسـي را  «گويـد:   انـد. فضـيل مـي    در حالي كه پيشينيان از ايـن كـار خـودداري كـرده    

 .703F1»اردشم اي تا جمعه ديگر مي شناسم كه سخن خود را از جمعه مي
همنشيني را اختيار كند كه دين و اخـالق و امانـت وي در ظـاهر و بـاطن همـراه وي      

هر كسي بر دين دوست و همنشـين خـود اسـت،    «فرموده است:  ص باشد. چون پيامبر
 .704F2»تپس هر كدام از شما بنگريد كه با چه كسي دوست اس

ت را جـز بـا   نشـين مبـاش و غـذاي   مجز با انسانهاي مـؤمن ه «همچنين فرموده است: 
 و همنشين انسان بايد عاقل و صبور و باتقوا باشد. .705F3»نخورانسانهاي متقي 

بهتر است كه علت دوستي و همنشيني براي خداوند باشد تـا محبـت نـاب و خـالص     
فرمايـد: كجـا    خداونـد در روز قيامـت مـي   «فرمود:  ص براي خداوند باشد. چون پيامبر

اى  دهم روزي كه هـيچ سـايه   ا در سايه خود پناه ميهستند عاشقان جالل من، امروز آنها ر
706Fجز سايه من نيست

خداوند متعال فرموده است: محبت من براي « فرمود: ص و پيامبر». 4
نشينند و براي كساني كه بخاطر من يگـديگر   عاشقان من و براي كساني كه بخاطر من مي

 .707F5»استكنند، واجب  نظر مي را مالقات و با هم تبادل

                                           
 ).3/456( اآلداب الشرعيه -1
 ) و آلباني گفته است كه حديث حسن است.8212امام احمد ( -2
 ) و آلباني گفته است كه حديث حسن است.10944امام احمد ( -3
 ).2566مسلم ( -4

) آيا مقصود از سايه، در اين حديث سايه خداوند است، يا سايه عـرش خداونـد   21525امام احمد ( -5
اند كه مقصود سايه عرش  ماء در اين اختالف است، بعضى گفتهكه در حديث ديگرى آمده، و بين عل

اند سايه در اينجا صفتي از صفات خداوند است كـه بـه جـالل و عظمـت او      است، و بعضى هم گفته
 اليق است. (مترجم).
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از ايـن دوسـت   ست كسي كه ديگري را بخـاطر خداونـد دوسـت دارد او را    شايسته ا
بـود كـه مـرد     صمردي نزد پيـامبر  «داشتن باخبر كند. همچنانكه روايت شده است كه: 

 من اين مرد را دوسـت دارم پيـامبر   ص ديگري از كنار آنها گذشت و گفت: يا رسول اهللا
 خبر بده، او را دنبـال كـرد و بـه او    داند؟ گفت: نه. گفت: به او فرمود آيا خودش مي ص

گفت: كسي كه مـرا  آن مرد در جواب و را به خاطر خدا دوست دارم. تگفت: من خبر داد 
 .708F1»تو را دوست بدارد)خداوند (يعنى  ،تو را دوست بدارد ،اي داشتهبه خاطر او دوست 

 عاشقان هر از چندگاهي خودشان و قلبشان را جستجو كنند.
ــه دوســتان گ ــامبر شــادهنســبت ب ــان باشــد. چــون پي فرمــوده اســت:  ص رو و مهرب

 .709F2»رويي با دوستان دست كمي از امر به معروف نيست گشاده«
710Fانداختن در صورت برادر مسلمانت، صدقه اسـت  خنده«فرموده است:  ص پيامبر

و ». 3
رويي خود را از آنـان   كنند پس گشاده مردم به اموال شما دسترسي پيدا نمي«فرموده است: 

 .711F4»گيرم
كردن با همديگر رقابـت وجـود داشـته     كردن و مشورت ميان برادران ديني بر نصيحت

 بيعت كردند. ص بر آن با پيامبر ص باشد. همان چيزي كه اصحاب پيامبر
بر اقامـه نمـاز و دادن زكـات و     ص با پيامبر«گويد:  مي همچنانكه جرير بن عبداهللا

712Fنصيحت و مشورت با هر مسلماني بيعت كردم

روايت شده است  و از معاذ بن جبل». 5
 .713F6»دارم از نشستن با كساني كه فايده علمي براي تو ندارند تو را بر حذر مي«كه گفت: 

 دوستان را به معروف امر كند و آنها را از منكر نهي كند و حق را براي آنها بيان كند.
                                           

 ) و آلباني گفته است كه حديث حسن است.5125ابوداود ( -1
 ).2626مسلم ( -2
 ).684صحيح االدب ( -3
) در در آخر حديث اين لفظ 10/459بزار با سند حسن چنانكه آورده است، ابن حجر، الفتح (روايت  -4

 (و حسن الخلق).(خوش اخالقى) نيز آمده است.
 ).56) و مسلم (57بخاري ( -5
 ).3/544اآلداب الشرعيه ( -6
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 به آنها نيرنگ نزند و بر اساس دين خدا با آنها رفتار كند.
شود با آنها همنوا باشد، و در امور دنيـوي كمتـر بـا     كارهايي كه گناه محسوب نميدر 

 آنها مخالفت بورزد.
اي بـه   تا زمـاني كـه بنـده   «فرمود:  صدر كارهاي دوستان با آنها همكاري كند. پيامبر 

 .714F1»برادر ديني خود كمك كند، خداوند نيز كمك و ياور اوست
يگر تواضع و فروتني داشته باشـند، و بـر همـديگر    مسلمانان و برادران ديني ميان همد

خداوند بـه مـن وحـى كـرده كـه بـا       «فرموده است:  ص كبر و فخرفروشي نكنند. پيامبر
 .715F2»همديگر متواضع و فروتن باشيد، و كسى بر ديگري فخر نفروشد

كسي پيدا نشده است كه براي خداوند تواضع كرده باشـد  «فرموده است:  ص و پيامبر
 .716F3»مقام او را باال نبرده باشدو خداوند 

كردن اذيـت و آزار آنهـا و    رويي، تحمل از جمله گشاده«اخالق باشد.  با دوستان خوش
 .»فروخوردن خشم

فرمـوده   ص نسبت به دوستان سينه صاف و بدون كينه داشته باشد. چون پيـامبر 
 .717F4»پروردگارا كينه و نفرت را از قلبم بيرون بياور«است: 

ظن داشته باشد، و در كار آنها فضولي نكند، و سـخنان آنهـا را    ن حسننسبت به دوستا
 حمل بر نيك كند، و از آنها عذرخواهي كند.

فرمـوده   ص پوشي كند و خشم خود را فرونشاند. چون پيـامبر  از لغزشهاي آنها چشم
تواند آنـرا انجـام دهـد، خداونـد      كسي كه خشم خود را فرونشاند در حالي كه مي«است: 
718Fزند تا هر حوريي كه بخواهد انتخاب كند يامت او را در بين مخلوقات صدا ميروز ق

و ». 5

                                           
 ).2699مسلم ( -1
 ).2865مسلم ( -2
 ).2588مسلم ( -3
 صحيح دانسته است. ) و آلباني آن را1510ابوداود ( -4
 ) و آلباني آن را حسن دانسته است.2021ترمذي ( -5
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روايت كرده اسـت   اين گناه يا ضعف نيست بلكه بزرگي و عزت است. چون ابوهريره
كاهـد و خداونـد عـزت كسـي كـه       صدقه از دارايي شـخص نمـي  «فرمود:  ص كه پيامبر

براي خداوند تواضع كند، خداونـد او را واال  كند، و كسي كه  بخشد، زياد مي ديگران را مي
 .719F1»گرداند مي

نهي شده از اينكه بغض و كينه و حسد و قهر را به دل راه داد، هر چنـد كـه حـق بـه     
 جانب باشد، و بيشتر از سه روز نبايد قهر باشد.

و بـا القـاب زشـت و     داديكديگر را مورد طعن و عيبجـويى قـرار   كه  نهي شده است
سـلمه   اين آيه در مـورد بنـي  «گويد:  مي . ابوجبيره بن ضحاككردرا ياد  ناپسند يكديگر

 ﴿فرمايد:  نازل شد كه مي                  ﴾N )الحجرات :
11.( 

پـس از  و با القاب زشت و ناپسند يكديگر را ياد نكنيد، بسيار بد است كه بـر كسـى   «
 ».ايمان نام كفرآميز بگذاريد

اسم داشت. پـس  گفت پيامبر در حالي ميان ما قدم گذاشت كه هر يك از ما دو يا سه 
او از  ص شروع كرد به صدازدن كسي و گفت: اي فالني، گفتند: يا رسول اهللا ص پيامبر

 ﴿نازل شد كه  آيد. و اين آيه اين اسم بدش مي        ﴾720F2. و كردن  و از توهين
 .721F3دبه ديگران خودداري كنرفتن گ عيب

چيزي آگاه كـنم كـه    آيا شما را از«فرمود:  ص اصالح بين مردم مستحب است. پيامبر
درجه آن از روزه و نماز و صدقه برتر باشد؟ گفتند: آري، فرمود: اصالح ميان مردم، چون 

                                           
 ).2588مسلم ( -1
 ) و آلباني آن را صحيح دانسته است.4962ابوداود ( -2

هـايم   هايش همه افتـاده، پـس دنـدان    يكى گويد كه: من عيب يك نفر را گرفتم و گفتم كه اين دندان -3
م، و كسى به ناموس من نگاه كرد كه من او را نخواستم. اآلداب اش افتاد، و به نامحرمى نگاه كرد همه

 ).1/341الشرعيه (
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رى گـ حق بر عليه او باشـد او بـه حـق دي    رگو اينكه ا .722F1»فساد ميان آنها همان مرگ است
 اعتراف كند.

الوارق روايت شده است  به دوستان و برادران ديني كمك مالي بكند. از يحيي بن هالل
و نالـه كـردم و او چهـار    يك بار به خانه ابوعبداهللا رفتم، پيش او شكايت و آه «كه گفت: 

 .723F2»اين تمام داراي من است«درهم درآورد و گفت: 
سه دسته هستند كه خداونـد در  «فرمود:  ص ادن بر دوستان حرام است. پيامبرنه منت

كند، و عـذاب   نگرد، و آنها را تزكيه نمي كند، و به آنها نمي روز قيامت با آنها صحبت نمي
 .724F3»گذارند سختي در انتظارشان است، از جمله كساني كه منت مي
رويـت كـرده    كه ثابت از انس راز دوستان را نگه دارد و آن را فاش نكند. همچنان

كردم، بر ما سالم كـرد   ها بازي مي بر من وارد شد در حالي كه با بچه ص كه گفت: پيامبر
چيزي بخرم و تأخير كردم و هنگام بازگشت مادرم گفت: چرا  مرا فرستاد تا ص و پيامبر

فـتم:  مرا پي حاجتي فرستاده بود. گفت: چه حـاجتي؟ گ  ص كردى؟ گفتم: رسول اهللادير 
 كند. را بازگو نمي ص اين يك راز است. گفت: هيچ كس راز رسول اهللا

تـو را اى ثابـت از   حتمـاً  كردم،  خبر ميآن را بارا از انس گفت: قسم به خدا اگر كسي 
725Fكردم آن باخبر مي

4. 
گويد: رازي را به كسي گفته بودم و آن را فاش كـرد. و مـن او را    عمرو بن العاص مي

 داشتن راز تنگ شده بود. و شاعري گفته است: سينه من از نگهسرزنش كردم، چون 
 إذا ضاق صـدر املـرء عـن رس نفسـه

 

 فصدر الـذي يسـتودع الرسـ أضـيق 
 

داشتن راز خود تنگ شد، پس سينه كسي كـه راز را بـه او    اش از نگه وقتي كسي سينه«
 ».تر است سپارد تنگ مي

                                           
 ) و آلبانى آن را صحيح دانسته است.4919) و گفت اين حديث صحيح است، و (2509ترمذي ( -1
 ).2/6اآلداب الشرعيه ( -2
 ).106مسلم ( -3
 ).2482مسلم ( -4
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 شده است: گفتهه كنانچمشورت با عاقالن 
 واك إذا نابتـك نائبـةشاور سـ

 

ـــورات  ـــل املش ـــن أه ـــت م ـــاً وإن كن  يوم
 

 فالعني تبرص منها ما نأي ودنـا
 

ــــــرآة  ــــــها إالَّ بم ــــــر نفس  و ال ت
 

برخـوردي (بـا    ىاگر اهل مشاوره و نظرخواهي از ديگران هسـتي هرگـاه بـه مشـكل    «
بينـد، امـا    چون ديدگان هر چه را كه در منظر و نزديك اوست مي ،شخصي) مشورت كن

 ».بيند خودش را جز در آيينه نمي
و آن را بر اساس اختالف طبقات آنها ادا كند.  ،حق هر صاحب حقي را به وي ادا كند

اند: براي معاشرت صورتهايي وجود دارد، پيـامبران و بزرگترهـا    چون بعضي از علما گفته
. و براي فـاميالن  بايد با احترام رفتار كرد و به آنها خدمت كرد و كارهاي آنها را انجام داد

آيد انجام دهد، و دانش آمـوزان   و نزديكان بايد نصيحت كرد و هر چه كه از دستش برمي
 و كوچكترها را راهنمايي و ادب كند.

 عيوب همديگر را بپوشانند.
 خويي با يكي از برادران ديني روبرو نشود. با بدي و زشت

 در مقابل آنها رعايت حجاب و حيا كند.
 ي كه به آنها داده است، رفتار نكند.هاي خالف وعده

 براي آنها نيز دوست بدارد. ،آنچه را كه براي خود دوست دارد
 كند، پافشاري داشته باشد. بر چيزي كه مهرباني و رحمت را ميان آنها زياد مي

 از اسم برادر ديني خود و اسم پدر و آدرس او سوال كند.
 ز او احساس تنفر نكند.و ا ،اخوت و برادري خود را با او قطع نكند
 دوستي و مهرباني گذشته را حفظ كند.

 فداكار باشد.
 به خاطر امور دنيوي سر برادرديني خودت كاله نگذارد و او را فريب ندهد.

 از آبروي دوستان و براداران ديني دفاع و حمايت كند.
 مشتاقانه حاضر به خدمتگزاري آنها باشد.
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 آنها قبول نكند.گري را در مورد  چيني و فتنه سخن
 شان پايبند باشد. بعد از فوت آنها، همچنان به دوستي

 با كارهاي پسنديده ميان آنها دوستي ايجاد كند.
 برادران ديني خود را مالقات كند و خود را از آنها پنهان نكند.

 بر آزار و اذيت آنها صبر پيشه كند.
 همسر و فرزندان دوستانش را احترام بگذارد.

 باشد آنها را مدح و ثنا گويد. كه گناه نمي در چيزهايي
 سرزنش و عتاب آنها را كمتر كند.

 جواب نامه آنها را بفرستد.
 د.نفسيت و آنها را درك كن

شـود: هنگـام هـوي و هـوس، هـوس وي       اند كه شخص در سه چيز آزموده مـي  گفته
هنگـام  و  ،شـود  بـودن او آزمـوده مـي    شـدن، عصـباني   و هنگـام عصـباني   ،شود آزموده مي

726Fشود ميبودن وي آزموده  ورزيدن، طماع طمع

1. 
عذر كسي را كه كار بدي انجام داده است قبول كند. و هنگامي كـه ايـن گونـه از تـو     

 كند، با تبسم وي را جواب بده. عذرخوهي مي
) گفته است كه: اگر كسي در اين گوشـم مـرا دشـنام دهـد و در ديگـر      محسن بن علي(

 كنم. عذر وي را قبول مي گوشم، عذرخواهي كند، حتماً
 قيــــل يل: قــــد ـساء إليــــك فــــالن

 

ـــار  ـــيم ع ـــن الض ـــى ع ـــود الفت  وقع
 

ــــذراً  ــــدث ع ــــا فأح ــــد جاءن ــــت ق  قل
 

 ديـــــة الـــــذنب عنـــــدنا االعتـــــذار 
 

به من گفته شد كه فالني به تو بدي كرد و ساكت نشستن جوانمردان در مقابل ظلـم،  «
ن خـون بهـاي گنـاه از ديـد مـا،      ، چـو آمدهبراي عذرخواهي پيش ما  اوننگ است. گفتم: 

 خواهي است. معذرت

                                           
 ).2/538اآلداب الشرعيه ( -1
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كسي «فرمود:  ص كسي كه يكسال با برادر ديني خود قهر باشد، چگونه است؟ پيامبر
 .727F1»است كه خون او را ريخته باشد كه يكسال با برادر ديني خود قهر باشد، مثل اين
اي بـرادر  دعاي شخص بـر «فرمود:  ص براي برادران ديني خود دعا كند. چون پيامبر

اي موكل گذاشته شده  شود. و بر پشت سر وي فرشته ديني خود در غيبت او مستجاب مي
 .728F2»براي تو و او آمين«گويد:  كه هرگاه براي برادر ديني خود دعاي خير كند، فرشته مي

سه كس هستند كه « ) روايت كرده است كه:ماالخالق از ابن عباس( طبراني در مكارم
نها نيستم و نفر چهارمي هم هست كه غير از خدا كسي قادر به پاداش من قادر به پاداش آ

ام گـ كـه هن دادن او نيست. مردي كه در محل نشستن خود براي من جا باز كند. و مـردي  
كند. و مردي كه پاهايش در رفت و آمد به خانه من خاك آلوده  مرا سيراب ميبودن تشنه 

نـد متعـال كسـي قـادر بـه پـاداش دادن او       شده است. و اما نفر چهارمي كه غيـر از خداو 
نيست، كسي است كه نيازي براي او پيش آمده و او شب را تا صبح فكـر كـرده اسـت و    

كنم و اين شخص جز خـدا كسـي    توانم نيازش را برآورده مي صبح هنگام ديده كه من مي
 من آيـد، به خانه شوم كه سه بار  تواند پاداش وي را بدهد. و من از مردي شرمنده مي نمي

729Fوي نباشد رباثري از من  لىو

3. 
گويد: روزي براي احمد بن حنبل تغييرات بعضي از دوستان را ذكـر   يحيي بن اكثم مي

 كردم، پس او شعر زير را سرود:
ــــذي ــــامللول وال ال ــــييل ب ــــيس خل  و ل

 

 إذا غبــــت عنــــه بــــاعني بخليــــل 
 

 و لكــــن خلــــييل مــــن يــــدوم وصــــاله
 

ــــييل  ــــل خل ــــد ك ــــظ رسي عن 730Fوحيف

٤ 
 

بـودن   ت من كسي نيست كه ملول و آزرده باشد و كسي نيست كه هنگام غايـب دوس«
 من، مرا به ديگري بفروشد. 

                                           
 ) و آن صحيح است .928حه (السلسله الصحي -1
 ).1339السلسله الصحيحه ( -2
 ).1/325اآلداب الشرعيه ( -3
 .)2/227اآلداب الشرعيه ( -4
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بلكه دوست من كسي است كه وصال وي هميشگي باشد و راز مرا نـزد هـر دوسـتي    
 ».حفظ كند



 آداب مناظره )60(

جـوع  ايد عقل را بر نقل (كتاب و سنت) مقدم كند و بايد ابتدا بـه كتـاب و سـنت ر   نب
 كند.

نبايد منازعه و دشمني و كينه ميان طرفين بحث باشد. و در چيزهايي كه نياز به تفرقـه  
 ندارند، نبايد جدايي بياندازد.

 .اهى كافى داشته باشدگآبايد در مورد دين 
 شدن حقيقت، بدون تعصب آن را بپذيرد. هنگام ثابت

 به داليل مخالف گوش فرا دهد.
 اشته باشد و عصباني نشود.امانت علمي و اخالق پاك د

 مسايل استثنايي و نادر و متشابهات را برجسته نكند.
در مناظره اخالص داشته باشد و قصد وي حقيقت باشد. و از هوي و هوس بپرهيـزد.  

 و پيروزي را فقط براي خود نخواهد. (نخواهد كه حرف خود را حتما بر كرسي بنشاند).
به نيت وي تهمت و طعنـه نزنـد و شخصـيت    ظن داشته باشد.  نسبت به مخالف حسن

 دار نكند. وي را جريحه
 تا جايي كه امكان دارد از اختالف دوري كند.

كردن ديگران نكند تا زمـاني كـه تفكـر طـوالني و عميقـي در آن مـورد        ه اقدام به تخط
 نكرده است.

 صدر قبول كند. انتقادات يا پيشنهادات ديگران را با سعه



 با زنانآداب معاشرت  )61(

اي گروه جوانـان، از ميـان   «فرموده است:  ص در مورد ازدواج و تشويق به آن پيامبر
پوشـاند و   شما كساني كه توانايي ازدواج دارد، ازدواج كند. چـون ازدواج چشـمها را مـي   

كند. و كسي كه توانايي ازدواج نـدارد، بايـد روزه بگيـرد. چـون روزه      عورتها را حفظ مي
 .731F1»دكن شهوت را كم مي

 با زنان به نيكي رفتار كند.
بـراي زنـان   «فرمـوده اسـت:    ص با زنان مدارا كند و با آنها مهربان باشد. چون پيامبر

تـرين   طلب خير كنيد. چون زن همچون دنده(اسـتخوان سـينه) آفريـده شـده اسـت. كـج      
رها شكند و اگر آن را  ها باالترين آنهاست، اگر بخواهي آن را راست كني، مي قسمت دنده

 .732F2»ماند، پس براي زنان طلب خير كنيد كني، همچنان كج مي
) تعريـف  كبا همسر خود به نرمي رفتار كند و با او مزاح و بازي كند. چون عايشـه( 

 داديـم كـه مـن از پيـامبر     در سفر بوديم كه با هم مسابقه دو مي ص با پيامبر«كند كه:  مي
جلو افتـاد،   ص ديم، كه اين بار پيامبرجلو افتادم، و بار دوم كه چاق شدم مسابقه دا ص

 .733F3»يكي (برابر شديم) آن يكي بهاين  و فرمود:
دانم كه تو چه وقت از دسـت مـن    من مي«) فرمود: كبه عايشه( ص همچنين پيامبر

و چه وقت از دست من ناراحت هستي. وقتي از دست من راضي هستي به  ،راضي هستي
ز دست من ناراحت هستي، به خداي ابراهيم خوري. و هنگامي كه ا خداي محمد قسم مي

 .734F4»خوري ميقسم 
 بر (ناسپاسي) زنان صبر كند و چشم از لغزشهاي او فرو ببندد.

                                           
 ).2400) و مسلم (5065بخاري ( -1
 ).1468) و مسلم (3331بخاري ( -2
 ).2578ابوداود ( -3
عبـداهللا صـدا    وي را امبا عايشه اين بود كـه   ص ) از جمله رفتار خوب پيامبر2490صحيح الجامع ( -4

 ).4970زد هر چند كه از وي صاحب فرزندي نشد. (ابوداود/ مي
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 باشد. همبستر شدن با زوجه از حقوق واجب شوهر مي
را  ص قبل از همبستري اين حديث پيامبر«از جمله آداب همبسترشدن اين است كه: 

يكي از شما خواست كه با زنش همبسـتر شـود قبـل از آن    گويد: هرگاه  تكرار كند كه مي
به نام اهللا! خـدايا! مـا را از   « ».بسم اهللا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مما رزقنا«بگويد: 

». دور سـاز  فرمـائى [يعنـى فرزنـد]    ىشيطان دور بدار، و شيطان را از آنچه به ما عنايت مـ 
 .735F1»مبستري حاصل آيد از شيطان در امان استچون در اين صورت اگر فرزندي از اين ه

 مستحب است كه هنگام همبسترشدن، خود را بپوشانند.
خواهد دوباره با زنش همبسـتر شـود، وضـو     مستحب است براي شخص جنبي كه مي

هرگاه يكي از «فرمود:  ص روايت شده است كه پيامبر بگيرد. چون از ابوسعيد خدري
 .736F2»واست كه دوباره همبستر شود، وضو بگيردشما با زنش همبستر شد و سپس خ

 ص افشاكردن رازهاي زناشويي زن و مرد توسط هر كدام حرام اسـت. چـون پيـامبر   
بدترين جايگاه در روز قيامت مال كساني است كه رازهاي زناشويي خـود  «فرموده است: 

 .737F3»كنند را فاش مي
 عايت كند.اگر شخصي چند زن دارد واجب است كه ميان آنها عدالت را ر

هنگام ازدواج كردن دستش را روي سر زنش قرار بدهد و بـراي او دعـا بكنـد. چـون     
دستش را روي پيشاني او قرار بدهد  هرگاه يكي از شما با ازدواج كرد«فرمود:  ص پيامبر

اللهم إين أسألك مـن «و بسم اهللا بگويد و براي او از خدا بركت بخواهد و بگويد و بگويد: 

خداوندا من تو خيـر  «. 738FQ»ا جبلتها عليه، وأعوذ بك من رشها ورش ما جبلتها عليهخريها وخري م
و از شر آنچه كه وي بر آن اسـت،   ،خواهم از اين زن و خير سرشتي كه بر آن است را مي

 ».برم به تو پناه مي

                                           
 ).1434) و مسلم (6388بخاري ( -1
 ).308مسلم ( -2
 ).1437مسلم ( -3
 بخاري، آداب الزفاف. -4
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براي زن و مرد مستحب است كه با هم دو ركعت نماز بخواننـد. چـون ايـن عمـل از     
 ن نقل شده است.بعضي از پيشينيا



 ) آداب رفتار با خدمتگزار62(

 به خادم نيكي كند و او را ببخشد.
در حالي كه دو غالم همـراهش   ص پيامبر«روايت شده است كه گفت:  از ابوامامه

بخشيد و گفت: او را نـزن. چـون مـن از زدن     بودند جلو آمد و يكي از آنها را به علي
خواند. و  ام. و قبل از آنكه اينجا بيايم ديدم كه نماز مي خوانند نهي كرده كساني كه نماز مي

ديگري را به ابوذر بخشيد و گفت: با او به خوبي و مهرباني رفتـار كـن، پـس وي را آزاد    
گفت: چكار كردي؟ گفت: شما به من گفتيد با او به نيكي رفتـار كـنم و    ص كرد. پيامبر

 .739F1»من آزادش كردم
حالي كه غالمي نداشت، بـه مدينـه آمـد و ابوطلحـه     در  ص پيامبر«گويد:  مي انس

انس غالم زرنـگ   ص رد، و گفت: يا رسول اهللاب ص دستان مرا گرفت و به سوى پيامبر
و هوشياري است، بگذار كه خدمتگزار شما باشد. انـس گفـت: در سـفر و حضـر خـادم      

كـار را   بودم تا زماني كه فوت كرد. به من نگفت كه چكار بكـن، و چـرا ايـن    ص پيامبر
740Fنكردي و به من نگفت كه چرا اين كار را انجام دادي و چرا فالن كار را نكردي

2. 
گويد: من غالم خـود   روايت شده كه مي نبايد خادم خود را كتك بزند. از ابومسعود

اي ابامسعود بـدان كـه   « :گفت ايي شنيدم كه ميرا كتك زدم و بالفاصله از پشت سرم صد
اسـت، گفـتم: يـا     ص متوجه شدم كه صداي رسول اهللا» بر اوت خداوند از تو قادرتر اس

كـردي آتـش    به خاطر خدا وي را آزاد كردم. گفت: اگر ايـن كـار را نمـي    ص رسول اهللا
741Fكردي جهنم را احساس مي

3. 
براي پرهيز از بدگماني بايد از خـدمتكار خـود حسـاب كشـي كنـد. سـلمان فارسـي        

خواهم تا بـه   انده غذا را هم از خدمتكارم ميمن حتي حساب استخوانهاي ته م«گويد:  مي

                                           
 ) آن را حسن دانسته است.121آلباني در صحيح االدب المفرد ( -1
 ).122صحيح االدب المفرد ( -2
 ).127ي در االدب المفرد صحيح دانسته است(آلبان -3
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 .742F1»او بد گمان نشوم
روايت شـده   به بنده و خادم خود نگويد خداوند تو را تقبيح كند. چون از ابوهريره

 .743F2»نگوييد خداوند تو را تقبيح كند(زشت گرداند)«فرمود:  ص است كه پيامبر
يكـي از شـما خواسـت     هرگـاه «فرموده است:  صصورت خادم را نزند. چون پيامبر 
 .744F3»خادمش را بزند، صورت وي را نزند

ما در خانـه  «گويد:  مياش را سيلي بزند بايد وي را آزاد كند. هالل بن يساف  اگر برده
كرديم كه كنيزي خارج شـد و در گـوش مـردي چيـزي      سويد بن مقرن معامله پارچه مي

: آيا بـه او سـيلي زدي؟ مـا    گفت و آن مرد يك سيلي به او زد. سويد بن مقرن به او گفت
 ص هفت نفر بوديم و فقط يك خادم داشتيم، يكي از ما به آن خدمتكار سيلي زد، پيامبر

 .745F4»دستور داد كه او را آزاد كند
پوشـيد آنهـا را    المفرد (باب اكسوهم مما تلبسون: از آنچه كه خود مـي  بخاري در ادب

با بردگان بـه نيكـي رفتـار     ص پيامبر روايت كرده است: بپوشانيد). از جابر بن عبداهللا
خوريد به بردگان و خادمان خود بدهيد، و از لباسهاي  از آنچه كه مي«فرمود:  كرد و مي مي

 .746F5»خود آنها را بپوشانيد، و خلق خدا را آزار ندهيد
 خادم را فحش ندهد.

لبـاس  بايد غذا و «فرموده است:  ص فرسايي نكند. پيامبر خادم را مجبور به كار طاقت
فرســايي نكنــد، اگــر آنهــا را بــه  خــادم و بــرده را بدهــد، و او را مجبــور بــه كــار طاقــت

 .747F6»فرسايي مكلف كرديد، آنها را در آن كار يارى دهيد طاقت

                                           
 ).125آلباني در االدب المفرد صحيح دانسته است( -1
 ).128آلباني در صحيح االدب المفرد حسن دانسته است( -2
 ).130آلباني در صحيح االدب المفرد صحيح دانسته است( -3
 ).132آلباني در صحيح االدب المفرد صحيح دانسته است ( -4
 ).139در صحيح االدب المفرد صحيح دانسته است ( آلباني -5
 ).5192صحيح الجامع ( -6
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كه بـراي خـود و   آنچه « فرمود: ص شود. پيامبر دادن به خادم صدقه محسوب مي نفقه
 .748F1»كني صدقه است خانواده و فرزندان و خادمت خرج مي

اگر دوست نداشت كه غذا را با عبدش بخورد، پس غذاي وي را در دسـتش بگـذارد.   
اش غذا بخورد  اگر يكي از شما دوست نداشت كه با برده«فرموده است:  ص چون پيامبر

 .749F2»غذاي او را در دستش بگذارد
توانـد بـا صـاحب     آيا خادم مـي «بابي را تحت عنوان » االدب المفرد«بخاري در كتاب 

فرمـود:   ص روايت شده است كه پيـامبر  از ابوهريره» اي غذا خوردن بنشيند؟خود بر
وقتي خادم يكي از شما غذايي را آورد او را بنشانيد و اگر قبول نكـرد، از آن غـذا بـه او    «

 .750F3»بدهيد
 برد، چون پيامبر وقتي عبدي يا خادمي خير و صالح آقاي خود را بخواهد، دو اجر مي

عبدي خير و صالح آقاي خود را بخواهد و عبادت خدا را بـه   هرگاه«فرموده است:  ص
 .751F4»گيرد نيكي انجام دهد، دو اجر مي

                                           
 ).143آلباني در صحيح االدب المفرد( -1
 ).146آلباني در صحيح االدب المفرد ( -2
 ).1297) و السلسله الصحيحه (147صحيح االدب المفرد ( -3
 ).149آلباني در صحيح االدب المفرد ( -4



 آداب هنگام به دنياآمدن نوزاد )63(

 هنگام به دنياآمدن نوزاد خدا را شكر بگويد بخاطر نعمتي كه به او داده است.
 .مژده دادن پدر به دنياآمدن نوزاد

رويي و بدسگالي نكند، كه اينها از ويژگيهاي جاهليت است، و هنگامي كه نوزاد دختر بود ترش

   ﴿گويد:  خداوند در مورد آنها مي         

                   ﴾N 

 ).59-58(النحل: 

در حالى كه هرگاه به يكى از آنها بشارت دهند دختر نصيب تـو شـده، صـورتش (از    «
بخاطر بشارت بدى كه به او  .گردد و به شدت خشمگين مى ؛شود فراب ناراحتى) سياه مى

دانـد) آيـا او را بـا قبـول ننـگ       (و نمـى  ؛گـردد  متوارى مـى داده شده، از قوم و قبيله خود 
 .»كنند نگهدارد، يا در خاك پنهانش كند؟! چه بد حكم مى

  ﴿: فرمايـد  اهللا تعالي مـي  دهد. فرزند روزي خداوند متعال است كه به بندگانش مي

             ﴾N )49 :الشورى.(   

 .»بخشد و به هر كس بخواهد پسر به هر كس اراده كند دختر مى«
اند كه سـنت اسـت اولـين بـار در گـوش       علماء در مورد سنتهاي مربوط به نوزاد گفته

راست نوزاد اذان گفت تا گوشش در اين دنيا براي اولين بار با كلمه توحيد باز شود. ولي 
گفتن در گوش نوزاد مستحب  ست، پس اذاناحاديث وارده در اين مورد خالي از ضعف ني

752Fهستندنيست. چون احكام شرعي منوط به داليل صحيح و احاديث ثابت 

گفـتن   اقامـه  و. 1

                                           
اذان گفتن در گوش نوزاد آمده است اين است كه ابـوداود و ترمـذي از طريـق    احاديثي كه در مورد  -1

را  ص عاصم بن عبيداهللا از عبيداهللا بن ابي رافع كه از پدرش نقل كرده، روايت شـده اسـت: (پيـامبر   
انـد.   ديدم كه در گوش الحسن بن علي اذان گفت). و اهل حديث عاصم بن عبيداهللا را ضعيف دانسته

هنگام متولد شدن الحسن بن علي در گـوش راسـت    ص پيامبر«گويد:  عباس كه مي ولي حديث ابن
حسـن بـن عمـرو جـزء راويـان آن اسـت كـه شخصـي         ». وي اذان و در گوش چپ وي اقامه گفت

 ).1/491دروغگو بوده است و قابل استناد نيست. (السلسله الضعيفه 
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 ست.اشده ندر گوش چپ وي ثابت 
كام كودك را باز كند و دعاي بركت براي او بخوانـد. از ابوموسـي روايـت شـده كـه      

را آورديم و او اسـمش را   ص امبرپيو كودك را مزد ما صاحب پسري شديم، «: گويد مي
كـام   ».753F1دو براي او دعاي خير كرد و او را به مـن دا  ،كرده ابراهيم گذاشت و كام او را باز

كودك را بازكردن يعني جويدن چيز شيريني مثل خرما يا عسـل و گذاشـتن آن در دهـان    
 نوزاد.

حيـواني را بكشـند   از سنتهاي ثابت احكام نوزاد اين است كه در روز هفتم تولد نوزاد 
اگر پسر بود دو گوسفند و اگر دختر بود يك گوسفند را بكشند. همچنان كه تراشيدن سر 

هر پسـري  «: فرمود ص است. و در حديث آمده است كه پيامبرنوزاد در روز هفتم سنت 
در روز هفتم حيواني را قرباني كنيد و سر نوزاد را بتراشيد و اسـمي   آيد تازه به دنيا مي كه
 كنند. و اگر قبل از روز هفتم مرد، براي او حيوان قرباني نمي ».754F2دكو بر او بگذاريني

عبداهللا و عبـدالرحمن  اسم خوب براي فرزند انتخاب كند. و مستحب است كه اسامي 
ترين اسمها نزد خداونـد، عبـداهللا و    داشتني دوست«: فرموده است صباشد. چون پيامبر 

755Fاستعبدالرحمن 

و نامگـذاري   ،اد در روز اول يا هفتم تولد جـايز اسـت  نامگذاري نوز ».3
 .756F4دولي مستحب است كه با مادر نيز مشورت شو ،حق پدر است

 ختنه نوزاد مستحب است.

                                           
 ).2145) و مسلم (5150بخاري ( -1
 سنن (سنن ابن ماجه و ...).امام احمد و صاحبان  -2
بهترين نامها آنهـايي اسـت كـه محمـد و عبـدال... در آنهـا       «گويد:  ) ولي حديثي كه مي2132مسلم ( -3

) اساسـي نـدارد و   708از نظر امام محمد بن احمد الصعدي در كتاب (النوافح العطره) شماره (». باشد
نيست. (شرح ريـاض   ص ديث پيامبر) گفته كه اين حديث اساسي ندارد و ح:شيخ ابن عثيمين (

 ).1/203الصالحين 
 فتاواي شيخ عبدالعزيز بن باز. -4
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757Fوي صدقه بدهدنوزاد را بتراشد و به اندازه وزن موي سر  سر

اند  بعضي از علما گفته .1
ز تراشيدن سر نوزاد را با باشد و همچنين حديثي كه گفته بعد ا كه اين حديث صحيح نمي

 زعفران بمالد.
) نقل شـده كـه   :( به كسي كه صاحب فرزند شده تبريك بگويد. و از حسن بصري

و بـه تـو امكـان     ،خداوند در آنچه كـه بـه تـو بخشـيده اسـت، بركـت بدهـد       «گويد:  مي
و تو از خوبيها و  ،و اميد آن است كه فرزند شما به كمال و رشد برسد ،شكرگزاري بدهد
 ».مند شوي نيكيهاي وي بهره

                                           
آمده است كه هنگامي كه فاطمه حسن را به دنيا آورد. گفت: آيـا بـراي پسـرم     در حديث ابو رافع -1

خون حيواني را نريزم؟ گفت: نه، ولي سرش را بتراش و به اندازه موي سرش به فقرا يـا اهـل صـفه    
ه صدقه بده. و او نيز اين كار را انجام داد و براي حسين نيز همين كار را تكرار كـرد. مسـند امـام    نقر

خواست اين كار را انجـام   ) و از سر بريدن حيوان نهي كرد، به سبب اينكه خودش مى24662احمد (
 ).9/304دهد. السنن الكبري (



 دادن كتاب آداب امانت )64(

 دادن كتاب يك نوع از راههاي پخش و انتشار علم است. امانت
 دهنده كتاب تشكر كند و براي او دعاي خير كند. از امانت

758Fنكندبدون نياز ماندن كتاب را در نزد خود طوالني 

1. 
 ري باشد.گيرد. كتاب مفيد و بدون ضر كتابي كه به امانت مي

 برامانت گيرنده واجب است كه كتاب امانتي را زود برگرداند. و شاعر گفته است:  
 أهيــــــا املســــــتعري منــــــي كتابــــــاً 

 

 إن رددت الكتــــــــــاب كــــــــــان 
 

ـــــــــــاً  ـــــــــــت واهللاٌ إن رددت كتاب  أن
 

ــــــــذت  ــــــــه أخ ــــــــت أعطيت  كن
 

اي اگر آن را به مـن برگردانـي گـويي كـه      اي كسي كه كتابي را از من به امانت گرفته«
 ».ام ابي را از تو هديه گرفتهكت

گرفتن كتاب بايد در قبال رهـن باشـد. و ابـوحفص     كه امانت اند و بعضي از علما گفته
 عمر بن عثمان الجنزي سروده است:

ـــــــــذ ـــــــــاً فخ ـــــــــرت كتاب  إذا أع
 

 عـــىل ذالـــك رهنـــاً وخـــل احليـــاء 
 

ــــــتعرياً  ــــــتهم مس ــــــم ت ــــــك ه  فإنَّ
 

ـــــــه األداء  ـــــــذكر من ـــــــن لت  ولك
 

ت دادي خجالت نكش و در مقابـل آن چيـزي را گـرو بگيـر. تـو      هرگاه كتابي را امان«
 ».خواهي اداي امانت را به او ياد آوري نمايي كني بلكه مي گيرنده را متهم نمي امانت

آورد كه كـي بايـد آن    اي ولي او به ياد مي داني كه چه كتابي را امانت داده چون تو نمي
 ».را برگرداند
هـاي   و نوشـتن در حاشـيه   ،ب كتاب جايز نيستكردن كتاب بدون اجازه صاح درست

                                           
ز او امانت گرفت و او گفـت كـه سـه روز    در زندگينامه خطيب بغدادي آمده است كه مردي كتابي ا -1

خــواهي كــه ورقهــاي آن را شــمارش و ســپس  فرصــت دارد، گفــت: ســه روز كــم اســت. اگــر مــي
خواهي آن را بخـواني سـه روز كـافي اسـت. و اگـر       برداري كني سه روز كافي است. و اگر مي نسخه

 ترم. خواهي آن را تكثر كني و بفروشي من از تو اولي مي
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 اول و آخر كتاب جز با علم از رضايت صاحب كتاب درست نيست.
 كسي غير از صاحب كتاب، جز با اجازه او كتاب را به امانت ندهد.

دادن آن كتـاب را خـوب    گيرنده بايد قبل از گرفتن كتاب و بعـد از پـس   شخص امانت
 مئن شود.بودن آن مط نگاه كند تا از سالم



 كردن آداب عطسه )65(

كننده، با همين عطسه خود نعمت يا  وقتي براي شخص عطسه«گويد:  ) مي:ابن قيم(
ريزد. كه اگـر   كند و گازها و بخارهاي جمع شده را در بيني بيرون مي منفعتي را كسب مي

الهـى   اينجاست كه شريعتشد، پس  ماندند، بيماري سختي ايجاد مي اينها در بيني باقي مي
كه اعضـاي بـدن وي نيـز پـس از ايـن       ده است،خداي را كر امر به شكربراي اين نعمت 

 .759F1»ستندزلزله مهيب (مثل زلزله زمين) بر جاي خود باقي ه
گويد: وقتي انسان عطسه كرد، داللـت بـر سـالمت وي و بهبـود دسـتگاه       هبيره مي ابن

760Fر خدا را به جا آوردكند. پس شايسته است كه شك گوارش و پايداري قدرت او مي

2. 
761Fكننده دادن عطسه به جواب

آمده است كـه:   ص است. چون در حديث پيامبر، امرشده 3
چيز نهي كرده است. از جمله چيزهاي  ما را به هفت چيز امر كرد، و از هفت ص پيامبر«

 .762F4»كننده است دادن به دعاي عطسه كه به آن امر كرد، جواب
حاضـرين مسـتحب   فرض كفايي است و براي تمام كننده،  دادن به دعاي عطسه جواب

هللا  يكـي از شـما عطسـه كـرد و الحمـد      هرگـاه «فرموده است:  ص باشد. چون پيامبر مي
 .763F5»بگويدشنود الزم است كه يرحمك اهللا  گفت. بر هر مسلماني كه آن را مي

كننده، هنگامي است كه شخص الحمدهللا وي را بشنود. يا با  دادن به دعاي عطسه جواب
764Fكننده بفهمد كه الحمد گفته است حركت لبهاي عطسه

6. 
وقتي يكي از شما عطسه كرد و الحمد هللا گفت، جـواب وي  «فرمود:  ص چون پيامبر

                                           
 ).2/431(زاد المعاد -1
 ).2/318اآلداب الشرعيه ( -2
كننده اين است كه باعث مهرباني و رحمت  ابن دقيق العيد گفته است: از فوايد جواب دادن به عطسه -3

گيرد كـه خـودبين نباشـد و تواضـع نشـان بدهـد. (فـتح         كننده ياد مي شود و عطسه ميان مسلمانان مي
 ).1/206الباري، ابن حجر، 

 ).2445بخاري( -4
 ).6226بخاري( -5
 ).1/442زاد المعاد( -6
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 .765F1»را بدهيد(يرحمك اهللا) بگوييد ولي اگر الحمد نگفت جواب وي را ندهيد
وقتي شخصي هنگام عطسه فراموش كرد، الحمد هللا بگويد. بعضـي علمـا مثـل نـووي     

اند كه الزم به يـادآوري   اند كه بايد آن را به يادآوري آورد. و بعضي مثل ابن قيم گفته فتهگ
766Fهللا نگفته است، يادآوري نكرده است كه الحمد به كسي ص نيست. چون پيامبر

2. 
 صداى خود را در الحمد هللا گفتن بلند كند.

ـ  ص پيـامبر «كننده با صداي آرام عطسـه كنـد:    مستحب است كه عطسه ي عطسـه  وقت
 .767F3»آورد صدايش را پايين مي پوشاند و كرد صورتش را با دستش يا لباسش مي مي

است، و مازاد بر آن كننده تا سه بار پشت سرهم مستحب  دادن به شخص عطسه جواب
شنيدم كه در جـواب مـردي كـه     ص گويد: از پيامبر مي باشد. سلمه بن اكوع زكام مي

!=Aعطسه كرد گفت:  ^=÷|πàÍ=@فرمود: اين  ص ار ديگر عطسه كرد كه رسول اهللاسپس ب
768Fمرد زكام دارد

تر آن است كه بعد از سه بار عطسه بگوييم كـه شـخص زكـام     و صحيح». 4
گويـد بايـد    الحمد مـي  كننده ) گفته است تا زماني كه شخص عطسه:دارد. و ابن حجر(
769Fجواب وي را داد

5. 
 كننده جواب عطسه هاي جواب صيغه هاي حمدگفتن هصيغ

 يغفراهللا لنا ولكم يرمحك اهللا العاملنياحلمد هللا رب

 هيديكم اهللا ويصلح بالكم يرمحك اهللا كل حال عىلاحلمد هللا 

 هيديكم اهللا ويصلح بالكم يرمحك اهللا احلمد هللا

=».هيديكم اهللا ويصـلح بـالكم«براي اهل زمه نيز جايز است كه در جواب عطسه بگويد: 
در جواب آنهـا بگويـد:    ص كردند تا اينكه پيامبر عطسه مي ص چون يهوديان نزد پيامبر

                                           
 ).2992مسلم( -1
 ).1/442زاد المعاد( -2
 ) و آلباني گفته حسن صحيح است.2745ترمذى ( -3
 ).2993مسلم( -4

 ) اين قول را برگزيده است.:شيخ ابن باز( -5
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گفـتن   و ايـن بعـد از الحمـد    770FN=K»هيـديكم اهللا ويصـلح بـالكم«گفت:  ولي در جواب آنها مي
 يهوديان بود.

ولي براي كسـي   ،هللا بگويد كند، جايز است كه الحمد براي كسي كه در نماز عطسه مي
 ا در نماز بدهد.شنود جايز نيست كه جوابش ر كه آن را مي

كردن به چپ يا راست متمايل نشو. چـون در ايـن صـورت كسـاني كـه       هنگام عطسه
 شوند. اند، متضرر مي پهلوي تو نشسته

چـون در ايـن صـورت     ،دادن بـه عطسـه جـايز نيسـت     هنگام خطبه امام جمعه جواب
771Fاستسكوت واجب 

2. 
 ر بعد از گفـتن الحمـد  هللا گفت، اگ وقتي كه امام جمعه يا سخنران عطسه كرد و الحمد

و اگر كالم خـود را دنبـال كـرد و سـاكت نشـد، در       ،هللا ساكت شد. جواب وي را بدهيد
 درون خود جواب او را بدهيد.

هللا  در مسـجد عطسـه كـرد، و در درون خـود الحمـد     شوند  ميخطبه  كهوقتي شخص 
عـد از  و كسي از حاضرين جواب وي را ندهد. ولي اگـر در ميـان دو خطبـه يـا ب     ويد،گب

 د، مشكلي نيست.مدن امام از منبر جواب وي را بدهآ پايين
تواند الحمدهللا گفت مگر اينكه در قرائت سوره فاتحـه   وقتي هنگام نماز عطسه كرد مي

 تواند قرائت آن را قطع كرد بلكه بايد به قرائت ادامه بدهد. باشد. چون نمي
 ويد.هللا بگ عطسه كرد. از درون خود الحمد تواليتوقتي در 

هللا گفته است يا نـه، چنـد حالـت     دانيد كه الحمد وقتي شخص عطسه كرد و شما نمي
 دارد:
 هللا نگفته است، پس به او تذكر بده. دانيد كه الحمد مي -1
ولي با توجه به قراين، مثالً بعضي از حاضـرين  دانى كه الحمد هللا گفته يا خير،  نمي -2

يرمحك اهللا إن كنـت محـدت «تواني بگويي:  و يا مي ،گويند، تو نيز جواب بده اهللا مي يرحمك

                                           
 صحيح است. :ابوداود و آلباني گفته -1
 ).1/411» (فتاوي اسالميه«شيخ ابن باز در  -2
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همچنانكـه  ». هللا گفتـي، خداونـد بـه تـو رحـم كنـد       اگر خدا را شكر كردي و الحمد »اهللا
گويـد: مـن در كنـار ابـن      از مكحول ذكر كرده است و مي» األدب المفرد«بخاري در كتاب

رمحـك اهللا إن كنـت ي«مردي از گوشه مسجد عطسه كرد. و ابن عمر گفـت:  بودم، ) معمر(

 ».محدت اهللا



 كشيدن ) آداب خميازه66(

كشيدن مستحب است كه دهان را باز نكند. چـون بـازكردن دهـان بنـابر      هنگام خميازه
كشيدن از شـيطان اسـت، پـس هرگـاه      خميازه«از اعمال شيطان است:  ص حديث پيامبر

اعمال شيطان اسـت و   دهانش را ببندد، چون بازكردن دهان از يكي از شما خميازه كشيد،
 .772F1»اگر يكي از شما بگويد: هاه(دهانش را باز بكند) شيطان را خندانيده است

كشيدن غالبا در اثر سـنگيني بـدن و انباشـتن آن(از غـذا و نوشـيدني) و طلـب        خميازه
و آنچه كه براي رفع خميازه مشخص شده اسـت،   ،شود سستي و ميل به كسالت ايجاد مي

 شيدن را كمتر كند.اين است كه غذا و نو
آن را بپوشاند. چون وقتي نتوانست هنگام خميازه دهانش را ببندد. با لباسش يا دستش 

نمـاز خميـازه كشـيد، دسـتش را روي      وقتي يكـي از شـما در  «فرموده است:  ص پيامبر
 .773F2»شود ميچون شيطان همراه خميازه وارد بدن او  ،دهانش قرار بدهد

 كشيدن خودداري كند. از خميازهقاري قرآن بايد هنگام قرائت 
 صويژگيهاي پيامبراز بعضي از علما نقل كرده است كه: از جمله  حافظ ابن حجر

كشيدن و بازكردن دهان از اعمال شيطان  كشيد، چون خميازه اين بود كه هرگز خميازه نمي
 است.

A=====àكشـيدن   بسياري از مردم به اشـتباه هنگـام خميـازه    |ÿ^ =„_� Î |ê ÿ^=‚|‹ =! _|f =ÖÈ|ƒ`fiÎr=@ 
 انجام نشده و مشروع نيست. ص گويند. در حالي كه اين عمل توسط پيامبر مي

وقتي يكي از شما خميازه كشيد، «شود،  كشد، مي شيطان وارد بدن كسي كه خميازه مي
 .774F3دشو تواند، دهانش را ببندد. چون شيطان وارد دهانش مي پس تا جايي كه مي

هرگاه يكي از شما خميازه كشيد تا جـايي  . «به هنگام خميازه صداي خود را بلند نكند

                                           
 ).3289بخاري ( -1
 ).2995مسلم ( -2
 ).426امام احمد، صحيح الجامع ( -3
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 .775F1»خنداند ميهاه نگويد. چون به اين كار شيطان را  تواند، دهانش را باز نكند و هاه كه مي

                                           
 ).2747ابوعيسي گفته كه حديث حسن است، سنن ترمذي ( -1



 زدن ) آداب آروغ67(

بوي از معده شخص و همراه آن  ،شود آروغ صدايي است كه در نتيجه سيري ايجاد مي
ما دور كن، چون كسي كه در اين دنيـا   د را ازآروغ خو«فرمود:  ص آيد. پيامبر بيرون مي

 .776F1»دتر گرسنه خواهد بو بيشتر سير باشد در آخرت بيشتر و طوالني
 زدن در حضور ديگران مكروه است. و در حديث آمده است كه آروغ

اند كه شيره يا شربت آويشن و نعناع براي  بعضي از پزشكان در مورد درمان آروغ گفته
 درمان آن خوب است.

زنـد، چـه بگـوييم. بنـابرين      ر اينجا دليلي وجود ندارد كه ما به كسـي كـه آروغ مـي   د
ولي ابن عقيل و ديگران  ،زدن وجود ندارد چيزي در مورد جواب آروغ«گويد:  مفلح مي ابن
زن الحمدهللا گفت، مستحب است كه جواب وي را بدهد. در حـالي   گويند هرگاه آروغ مي

777Fاستكه اين چيزي است كه رايج شده 

 (اساس شرعي ندارد).. 2

                                           
 ).1/343ترمذي و ابن ماجه و آلباني در السلسله الصحيحه ( -1
 ).404/329، 1/2اآلداب الشرعيه ( -2



  انداختن آداب تف )68(

 شود. آمدن از دهان تف گفته مي تف، همان آب دهان است كه هنگام بيرون
 كند. اصل اين است كه دهان انسان پاك بوده و چيزي را ناپاك نمي

آيا يكى از شـما  «است:  فرموده ص بايد به طرف چپ خود تف بياندازد. چون پيامبر
در هرگاه يكى از شما (براى نماز خواندن)  ؟تف بياندازد اوكه در صورت د وش يراضى م

پـس  اوسـت،  در طرف راست  هو فرشت ايستاده استبه خداي خود  ايستاد روجهت قبله 
. يا به طرف چپ تف ياندازد. و در جهت قبله نيز تف نياندازدتف ن خوددر طرف راست 

گر نتوانست تف را نگـه دارد، ايـن كـار را بكنـد.     يا زير پاهاي خود بياندازد. و ا ،بياندازد
 .778F1ديعني در لباس خودش بيانداز

                                           
 ).2661صحيح الجامع ( -1



 آداب عمومي )69(

و تمـامي آنهـا را    ،انسان عاقل بايد بديهاي خود را در دين و اخالق آداب محاسبه كند
در سينه يا در دفتري جمع كند. سپس زياد آن را نگاه كند و خود را مجبور به اصـالح آن  

ود را موظف كند كه طي يك روز يا يك هفتـه يـا يـك مـاه، يـك ويژگـي، دو       كند. و خ
ويژگي، يا چند ويژگي خود را اصالح نمايد. پس هر ويژگي يا خصوصـيتي كـه اصـالح    

نگرد خوشحال شود و هنگامي كه بـه   كرد، آن را در دفتر پاك كند و هنگامي كه به آن مي
 نگرد، غمگين شود. ويژگيهاي ثابت خود مي

تواند با انسانهاي فاضل، عالم، متدين و با اخالق، دوست و  ن عاقل تا جايي كه ميانسا
 شود. شريك مي

انسان عاقل بايد از اجراي نظري كه موافقي ندارد. بيمناك باشد، هر چند كـه خـودش   
 ظن قريب به يقين در آن نظر داشته باشد.

 ،ام يـك درسـت اسـت   كـه كـد   نگرد انسان عاقل وقتي ميان دو چيز ترديد داشت، نمي
 پرهيزد. از آن چيز مي ،تر است نگرد كه كدام يك پست بلكه مي

كه تو چيزي را كـه در نظـر يـا در     شود اي كسي باعث نمي پست فطرتي يا دون مرتبه
بيني، برنگيري، چون مرجان با خواري غواصي كـه آن را اسـتخراج    اخالق وي درست مي

 شود. كرده است، خوار و پست نمي
اي حسـاب كنـد كـه     ين عقالً كسي است كه امر معاش و معاد خود را بـه گونـه  عاقلتر

و اگر در اين راه خسته شد، چيز نزديك و پسـت   ،اجراي يكي از آنها باعث ديگري نشود
 (دنيا) را رها كند و چيزي بزرگتر را برگزيند.

رمـي رفتـار   شود: براي بزرگتر از خود احترام بگذار، و با كوچكتر از خود به ن گفته مي
كن. بهترين سازگاري با كساني است كه هم سطح تو هستند، ولي نتيجه آن هنگامي است 

چون اينها همـان كسـاني هسـتند كـه بـراي تـو        ،ات توافق داشته باشي كه با برادران ديني
داشتن بزرگترها نشانه ترس تو از آنها نيست، و مالطفت تو بـا   دهند كه گرامي شهادت مي
 به معناي بكارگيري آنها نيست.ود كمتر از خ

شوند و پشيمان هستند: كسي كه بسـيار   پنج كس هستند كه از پنج چيز خوشحال نمي
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رود، كسي كه از برادران و دوسـتان خـود بريـده و     سست است و كارها از دست وي مي
افتد. كسي كه فكـر كـرده    آيد به فكر آنها مي هنگامي كه باليي يا مصيبتي براي او پيش مي

فهمد كه ضعيف بوده است، كسـي كـه زن صـالح     دشمنش خيلي قوي است ولي بعداً مي
و كسـي كـه    ،دهد و با زني بداخالق ازدواج نمايـد  خود را در حالت عصبانيت طالق مي

 گناهان زيادي انجام داده و در شرف مرگ است.  
اسـت  از جمله داليلي كه بر سبك مغزي و كم خردي متكلم داللت خواهند كرد: ايـن  

كه خنده سخنور بخاطر سخنان خودش و در حد و اندازه سخنش نباشـد، و يـا كسـي بـا     
شود ولي بخاطر اينكه خودش صحبت  ود صحبت كند و او جذب سخنانش ميخدوست 

كند كه دوستش تمام شود و به او گـوش دهـد، ولـي وقتـي او سـاكت       كند و يا آرزو مي
 تواند خوب و قشنگ صحبت كند. شود نمي مي

يـك رأي بـه    -د كه نظر او بهتر باشـد  ـهر چن -د ـكن ي كه با ديگري مشورت ميكس
 شود. شود، همچنانكه نور آتش با افزودن چربي بيشتر مي نظرات وي افزوده مي

بدترين عيب اين است كه انسـان عيـب خـودش را نبينـد. كسـي كـه عيـب خـود را         
تواند عيبي را  عيب خود را نبيند نميبيند. و كسي كه  بيند، خوبيهاي ديگران را نيز نمي نمي

بينـد، دسترسـي    تواند به خوبيهاي ديگران كـه آن را نمـي   و نمي ،كن كند بيند ريشه كه نمي
 پيدا كند.

و انسـان   ،و انسان عصباني خوشـحال نيسـت   ،نيست ستوده و نيكوانسان فخرفروش، 
ثروتمنـد   پرسـت،  و انسـان شـكم  ، و انسان بخشـنده حسـود نيسـت،    آزاده حريص نيست

 نيست، و انسان منزوي و بيزار، برادر و دوستي ندارد.
كسي يك نكته علمي يا چيز درستي به ذهن وي از اهتمام به علم و دانش اينكه هرگاه 

تـا از   نوشـت  را بر روي سـنگها مـي  ، آن بودد در حالي كه در يك جاي بي ساكن يرس مي
رفـتن آن وجـود نداشـته     بين ند، ترس ازآي و براي كساني كه بعد از او مي ،وي برجا بماند

 باشد.
اي كسي كه طالب علم و ادب هستي، اگر خواستي علمي را ياد بگيـري اول اصـول و   
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 بخشهاي آن را ياد بگير.
كردن خود منع كن. چون  هرگاه كه والي جايي بودي و مقامي داشتي ديگران را از مدح

شود كه تو بـراي   و دري مي ،كند رسوا ميشود كه با آن تو را  اگر مردم بفهمند، تهمتي مي
 خندند. و به وسيله آن به تو مي ،دنشود كه با آن تو را غيبت كن و غيبتي مي ،اي آنها گشوده

اگر بخواهي كه رضايت تمام مردم را كسب كني، آرزويي محال است. چگونه نظـرات  
و گمراهـان  و هـدف تـو از رضـايت ظالمـان و جـاهالن       كني؟ متفاوت را با هم جمع مي

چـون وقتـي خـود     ،چيست؟ پس بايد خواهان رضايت برگزيدگان و عاقالن مردم باشـي 
 كني. عاقل و برگزيده شدي، رنج ديگران را تحمل نمي

دهـي و زود هـم    اي رفتار كن كه مردم از اخالق تو بفهمند كه زود پاداش نمي به گونه
 ميد خود باقي بمانند.و اميدواران بر ا ،كني تا ترسوها بر ترس خود عقاب نمي

و  ،بدان كه كرامت تو با هر چيزي ساگاز نيست، پس فقط آن را با فضالء بـه كـار ببـر   
پس آن را براي چيزهاي مهـم خـالي    ،تواند تمام چيزها را در برگيرد بدان كه قلب تو نمي

 كن.
شـوند، چشمانشـان را درهـم     مـردم وقتـي از كسـي ناراحـت مـي      ازبدان كه بسياري 

و به كسي كه آنها را ناراحت نكرده با همـين نگـاه    ،فشرند) (و دندانها را به هم ميكنند مي
و كسـي كـه آنهـا را نرنجانـده      ،كننـد  و به كسي كه گناهي نكرده، بددهني مـي  ،نگرند مي
 رنجانند.   مي

اگر سخن يا نظري را از دوستت شـنيدي و خوشـت آمـد، نـزد مـردم آن را بـه اسـم        
مي كه چيز درستي را از كسي شنيدي آن را با اسم خودش براي و هنگا ،خودت بيان نكن

 ديگران بازگو كن.
گونه نباشد كه ابتدا سخني را شروع كني و سپس آن را قطع كني و گـويي   اخالقت اين

 خواهي در مورد آن فكر كني. اي مي كه بعد از آن كه شروع كرده
س آن را قطـع كنيـد و   نبايد اخالق و رفتارت چنين باشد كه سـخني را شـروع و سـپ   

 اي. اي و بعد آن را گفته بگوييد: بعداً، انگار كه جوانب آن را سنجيده
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نشيني سعي و تالشت اين باشد كـه آنـان بفهمنـد، تـو بيشـتر       هنگامي كه با علماء مي
 دوست داري بشنوي تا سخن بگويي.

گـويي كنـي، سـعي كـن آخـرين سـخنانت را        اگر خواستي با دوستانت شوخي و هزل
و هرگاه چنـين   ،و سخنان جدي را چنان طول مده كه با شوخي همراه شود ،جدي بگيري

 شد، سخن را قطع كن.
نبايد سخن جدي را با شوخي مخلوط كرد و يا بالعكس، چون اگر سخن جـدي را بـا   

و اگر شوخي را با جـدي همـراه كنـي، كـالم را      ،اي شوخي همراه كني آن را زشت كرده
تنها موردي هست اگر در آن شوخي و جدي را با هم بيـاوري، كـار   نمايي، ولي  مكدر مي

و آن وقتي اسـت كـه اگـر كسـي      ،اي اي و بر مقابل خود پيروز گشته اي انجام داده شايسته
گينانه و يا حرفهـاي زشـت بـا تـو صـحبت كنـد، در        خواست با سخنان نسنجيده و خشم

ز آميخته به جـدي او را جـواب   آمي اينصورت هر طور كه در توان داري با سخناني شوخي
 دهيد.

صـورت او  هرگاه دوست و رفيقت را با دشمنت ديدي، ناراحـت نشـو، زيـرا در ايـن     
 :نسبت به تو دو حالت دارد

يكي اينكه اگر او يكي از دوستان معتبر تو باشد بهترين جايگاه او براي تو آن است كه 
بگيـرد، عيبـت را بپوشـاند و يـا      تواند شرش را از تو با دشمنت نزديك باشد، چون او مي

چيزي كه از آن اطالع نداري بداني، پس نگران نباش كه دوست صميمي تـو بـا او رفيـق    
 باشد.

دوم اينكه آن مرد از دوستان صميمي تو نباشد، در اين صـورت بـا چـه حقـي او را از     
 كني كـه بـا هـر كـس تـو دوسـت داري       كني؟ و با چه حقي او را مجبور مي مردم منع مي

 بنشيند؟
گفتن مواظب باش به دوستانت تجاوز نكني، و نسبت به چيزهايي كه نـزد   هنگام سخن

شود سعي كن حق را برگزيني، تا دوستانت گمـان نكننـد كـه حقـوق آنـان را       تو گفته مي
 كني. پايمال مي
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 آيند، سعي نكن خود را عالم جلوه دهي. در مباحثاتي كه ميان تو و دوستانت پيش مي
، و نـه بـه   وجه، خود را عالم و دوست خود را جاهل خواند، نـه صـراحتاً   هيچ نبايد به
 و بايد در اين زمينه انسان حيا داشته باشد. طور كنايه،

خواهي آن را اظهار كنـي،   اگر در نفس خود به نوعي فضيلت پي بردي، و به نوعي مي
از فضـلي كـه    و بـيش  ،شـود  بايد دانست كه اظهار چنين چيزي باعث عيب و عار تو مـي 

شوي، و بايد دانست اگـر عجلـه كنـي و صـبر      كني داري، نزد مردم ننگين مي احساس مي
 گردد. داشته باشي به صورتي خيلي خوب و زيبا فضيلتهاي تو نزد مردم آشكار مي

خواهي شخصيتي با وقار و زيبا داشته باشي و خود را با زيور مروت نزد مـردم   اگر مي
نشيند، سعي كـن   غباري روي آنها نمي و ي را بپيمايي كه هيچ گردمزين نمايي و راه كسان

 و ناطقي ناتوان جلوه دهي. ،جاهل نما خود را عالمِ
كـرد كـه    دانستي و يا خبري تعريف مي يدادي كه آن را م اگر به سخن كسي گوش مي

ـ    و قبال شنيده بودي، نبايد در بحث با او شريك شد، بدين منظور تا ديگران بفهمنـد كـه ت
ادبـي اسـت و باعـث حسـادت و عجـب و خـود        داني، چون اين كار بي اين چيزها را مي

 شود. بيني مي بزرگ
اي،  هآن را بـازگو نكـرد  دهي كـه   ميبايد دوستانت را آگاه سازي، اينكه كاري را انجام 

 اي و عمل ننموده باشي. برايت بهتر از آن است كه چيزي را بگويي كه انجام نداده
و بـا دوسـتانت    ،ايي تو اين باشد كه با دشمنانت عادالنـه برخـورد كنـي   بايد هدف نه

 چنان رفتار كني كه از همديگر راضي باشيد.
بايد نسبت به دوستان و برادران ديني و كساني كه با آنان ارتباط داري، نهايت نيت تـو  

ـ        و اين باشد كه راهي براي قطع رابطه وجود ندارد، اگـر چـه كارهـايي انجـام دهـد كـه ت
 دوست نداري.

گردد، و نزديكـي بـا    بايد بدانيد كه از مردم بريدن و دور شدن از آنها باعث دشمني مي
آفريند، و بايد دانست كه بدرفتاري دوستان از كينه دشمنان مضـرتر   مردم دوستان بد را مي

 است.
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بايد مردم را دو گونه پنداشت و به هر كـدام يـك نـوع لبـاس را پوشـاند، كـه انسـان        
 نياز نيست، و زندگي و مروتي بدون آنها وجود ندارد: مند از اين دو پوشش بيخرد

كند و آن را به عمـوم مـردم بايـد     نخست لباسي كه مانع است و تو را از مردم جدا مي
كنند و با آمـادگي قبلـي سـخن     داد، در اين صورت هرگاه با تو مالقات نمودند، پرهيز مي

 گويند. مي
دهيد كه  ت و لباس الفت و محبت است و آن را به خواص ميدوم لباسي كه گشاد اس

رويي با آنان مالقات نموده  عبارتند از دوستان معتبر و نزديك، كه با سينه فراواني و گشاده
شـود   بـدل مـي   و از هرگونه سختي و محنتي مصون هستي، و از هر آنچه ميان شـما رد و 

 درامان هستي.
 پذيرد. عذرت را ميخواهي كن، كه  تنها از كسي معذرت

هرگاه كسي از تو معذرت خواست با رويي گشاده و زباني خوش با او رفتار كن، مگر 
 اينكه قطع رابطه با او غنيمت باشد.

اگر در حق كسي كار خوبي انجام دادي و يا برتري و فضـيلتي بـر كسـي داشـتي، بـا      
دن فضل و برتري خود، آن گرفتن كار نيك خود، آن را زنده نگاه دار و با ناچيزشمر ناديده

 را بزرگ و ماندگار نگاه دار.
 خواهي اذيت و آزار را از خود دور كني، حسود نباش. اگر مي

اگر توانستي خودت را در هر مجلس و جايي و مقام و نظر و فعلي، حفـظ كنـي پـس    
 اين كار را بكن ولي بدون آنكه مقام خود را از ياد ببري.

خواسـتي   نچه در دل داري باخبر نكني بدليل اينكه تـو مـي  اگر توانستي برادرت را از آ
كـاري وجـود دارد، ايـن     عمل را بر قول ترجيح دهي و چون در عمل هميشه تقصير و كم

 كار را بكن.
وقتي اعمال و كارهايت روي هم انباشته شدند، نبايد آن را بـه روزهـاي بعـد واگـذار     

بري، و تنها وقتي راحت خواهي بـود كـه    يزيرا با اين كار آسايش خود را از ميان م ،نمود
 براي انجام دادن آن شروع به كار كني.
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و مدام از  ،دارند نمي اند و از آن دست بر بينيم كه به چيزي چسبيده برخي از مردم را مي
شود از آن دست بردارد  گويند، و حتي مخالفت اكثر دوستانش هم باعث نمي آن سخن مي

 و از آن برگردد.
و دوسـت   ،مردم هستند كه دوست دارند حرف خـود را بـر كرسـي نشـينند    برخي از 
و سـپس آن را بـر    ،شده دنبال كنند تا برايش دليلي پيدا كنند اي را كه فراموش دارند مسأله

دهند، ايـن كارهـا ضـعف عقـل      دارند و مورد بحث و بگومگو قرار مي دوستان عرضه مي
 است و اخالقي ناپسند است.

نيازي  نسبت به مردم دو حالت را هميشه حفظ كرد، نيازمندبودن و بيبايد در دل خود 
نيازمندبودن به مردم را در حسن معاشرت و سخنان زيبا و دلنشين قرار بـده و  ، و به مردم

 نيازيت را در حفظ ناموس و عزت نفس قرار بده. بي
 با هر كس كه همنشين شدي بايد با طريقه و روش خودش با او صحبت كـرد، چـون  

و يا با نادان آگاهانه برخورد نمايي و يـا   ،اگر بخواهي با انسان نادان، عالمانه برخورد كني
كند، بليغ و سخنور باشي، در اين صورت تنهـا چيـزي كـه     با كسي كه عاميانه صحبت مي

ايد، چون او  شود اين است كه كار خود را ضايع و همنشينت را اذيت نموده دستگيرت مي
اي كـه   و او را به چيـزي غمگـين سـاخته    ،اي كه توان حملش را ندارد دهرا چيزي بار نمو

 توان فهم فصاحت و بالغت شخص فقيه و سخنور را ندارد.
دادن را نيز يـاد بگيـر، و از    گيري، خوب گوش همانطور كه نيك سخن گفتن را ياد مي

و نبايـد   ،دگوش دادن اينكه، بايد به سخنور مهلت داد تا سخنانش را تمام كنـ  جمله خوب
و بايد تمـام   ،خود را براي جواب دادن ميان صحبتهاي او نشان داد، و به اطراف نگاه كرد

گويـد توجـه نمـود. هرگـاه      و به آنچه او مي ،و به او نگاه كرد ،رخ رو به روي او نشست
دانيد، نبايد او را همراهي كنيد و يا ادامـه كـالم او را    كسي چيزي را گفت كه تو آن را مي

 دانيد. خواهي به مردم نشان بدهيد كه تو هم مثل او آن چيزها را مي بال كني انگار كه ميدن
و هر وقت ميان گروهي از مردم قرار گرفتي، به هيچ وجه، گروهي از مردم، و يا قـوم  

اي را بطور عام مورد مذمت قرار مده، چون ممكـن اسـت برخـي از آنـاني كـه در       و قبيله
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آن را بفهمند كه در اين صـورت از مكافـات عمـل آنـان درامـان      حضور تو هستند اشتباه 
779Fدهندو يا شايد عمدا تو را به ناداني مورد اهانت قرار  .نخواهي بود

1. 
شد، شش دسته و گروه هستند كه هرگـاه بـه آنهـا     ابن عبدالبر گفته است: كه گفته مي

 اهانتي شد، بجز خودشان كسي ديگر را سرزنش نكنند:
 نشيند بدون اينكه او را دعوت كرده باشند. فره ديگري ميكسي كه بر س -1
 كسي كه از افراد خسيس و بخيل فضل و برتري طلب نمايد. -2
 اي داده باشند. شود بدون اينكه چنين اجازه كسي كه ميان حرفهاي دو نفر وارد مي -3
 احترامي كند. كسي كه حاكم و بزرگان را دست كم بگيرد و به آنان بي -4
 ستن در مجلسي كه جايگاه او نيست.نش -5
780Fدهد گوش نميگفتن براي كسي كه به او  سخن -6

2. 
 نمود:   حكيمي به فرزندش چنين توصيه مي

دادن را هم ياد بگيـر، چـون    گيري، نيك گوش گفتن را ياد مي همانطور كه خوب سخن
و بايـد  دادن به متكلم است تا سخنانش را برايـت بـازگو كنـد.     دادن تو، مهلت نيك گوش

دانـي نبايـد در ميـان حرفهـاي او      دادن به او نگاه كرد، و چيزهايي كه تو مـي  هنگام گوش
 .781F3تگف

 لقمان نيز چنين گفت به فرزندش:
دهي، انگار كـه بـه غنيمتـي    بمواظب باش، اگر از كسي ديگر سوال نمودند، تو جواب 

ا بكنـي، شـخص   انـد، چـون اگـر چنـين كـاري ر      اي بـه تـو داده   اي و يا هديه دست يافته
كنـي، و   كننده را نيز ناراحت مـي  لااي و شخص سو ارزش كرده شونده را خوار و بي لاسو

782Fاي ساختهحوصلگي خويش آگاه  ادبي و بي نادانان را بر بي

4. 

                                           
 .األدب الصغير) نوشته ابن مقنع –لكبير انتهب اآلداب من (األدب ا -1
 .)2/102( هاآلداب الشرعي -2
 .)2/163( هاآلداب الشرعي -3
 .)2/163( هاآلداب الشرعي -4
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و بسـيار   ،) فرموده است: دوري جستن از مردم باعـث دشـمني اسـت   :امام شافعي(
شود، پس جايگـاهي ميـان آن دو را    يموجب همنشيني با دوستان ناباب مشدن هم  نزديك

783Fانتخاب كن

1. 

                                           
 .)3/451( هاآلداب الشرعي -1



784Fوصيت خطاب بن المعلي المخزومي به پسرش )70(

1  

محمد بن منذر بن سعيد از ابوحاتم، محمد بـن ادريـس حنظلـي، از عبـدالرحمن بـن      
كنـد كـه او فرزنـدش را     عطيه حمصي از خطاب بن معلي مخزومي قريشـي نقـل مـي    ابي

 گفت: كرد و مي نصيحت مي
و بـا   ،، تقواي الهي پيشه كن و او را اطاعت كن و از چيزهـاي حـرام دوري كـن   پسرم

تا چشمانت روشني پيدا كند.  ،عيبهاي خود را اصالح كن ،هاي او پيروي از روش و نشانه
گذارم كـه   ماند. من براي تو نشان و رسمي باقي مي چون هيچ رازي از خداوند پنهان نمي

آوري. و  يو گداها را به راه م ،كني پادشاهان را خشنود اگر آن را حفظ كني و به آن عمل
شوند،  و مشتاق آنچه كه در دستت است مي ،شوند بري و به تو محتاج مي هميشه سود مي

و ذهنت را براي آن  ،و به وصيت پدرت راضي و خشنود باش ،پس از پدرت اطاعت كن
و بسـيار   ،گفـتن  هـوده سـخن  و قلب و ذهنت را به آن مشغول بدار. تـو را از بي  ،خالي كن

دارم. چون اينها باعث از دست  كردن ديگران بر حذر مي كردن و خنديدن و مسخره شوخي
و  ،شود و منازعه برانگيز است. تو بايد سنگين و با وقـار باشـي   رفتن ارزش و قدر تو مي

آنچنان مغرور نباشي كه تو را با آن توصيف كنند. و دوست و دشمن خود را راضـي نگـه   
پوشـي كـن و در تمـامي     و دست از اذيت و آزار آنها بردار. و از اشتباهات آنها چشم ،دار

روي است. و كمتر سخن بگو، و سالم دادن را  چون بهترين چيز ميانه ،رو باش كارها ميانه
و يـا آنهـا را بـه دنبـال      ،و با پاهايت خط نكش ،رواج بده، و هدفمند و با وقار گام بردار

دنت و شلوارت را باال نگير، و زير بغل خود را نگاه نكن، و زيـاد نگـاه   و گر ،خود نكش
هـا   و مغازه ،نكن و در مقابل جماعت مردم نايست. و بازار را به مجلس سخن تبديل نكن

و  ،را جاي بحث قرار مده. و زياد جر و بحث مكن و با آدمهاي سفيه جـر و بحـث نكـن   
و اگـر شـوخي كـردي كوتـاه باشـد. و       ،هنگام سخن گفتن كوتاه و مختصر سخن بگـوي 

و صـداي مفاصـل آنهـا را در     ،هرگاه نشستي چهارزانو بنشين و انگشتانت را درهم نكـن 

                                           
حاتم بن حبـان البسـتي    )، امام الحافظ ابي332الفضالء) ص ( هالعقالء ونزه هبرگرفته از كتاب (روض -1

 .هـ)354(متوفي 
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و در مقابل جمع دنـدانهايت   ،نياور. و با ريش و انگشتري و دسته شمشير خود بازي نكن
و زيـاد   ،و زياد مگسها را از صورت خود نـران  ،و انگشتانت را در بيني نكن ،را پاك نكن

و خود را زياد نكش، و از كارهاي اين چنيني كه باعث تحقير كـردن خـود    ،خميازه نكش
 شود، بپرهيز. و شوخي كردن به تو مي ،در مقابل مردم

مجلس تو، مجلس ارشادي باشد و سخنانت شمرده شمرده باشد و خوب بـه سـخنان   
نكن و از حكايتهاي طنـز و   اي را چند بار تكرار ، و مسالهغرورمتكلم گوش فرا ده، بدون 

شوخي بپرهيز. و از غرور خود نسبت به فرزند و كنيز و اسب و شمشير سخن مگـوي. و  
چون اگر به حقيقت پيوست باعث غرور تـو   دارم از بازگفتن خوابهايت، تو را بر حذر مي

و آلـت   ،كننـد  شود و آدمهاي نادان در آن طمع كرده و براي تو خوابهايي درسـت مـي   مي
و ماننـد بردگـان    ،شوي. و مانند زنان چيزي را درست نكـن  ي و مسخرگي مردم ميشوخ

چيزي را نبخش. و ريشت را پشمالو و پرمو نكن و وسط آن را خالي نكـن، و ريشـت را   
مال، سرمه زدنـت  نزن و روغن زياد به بدنت نرا نكن و زياد سرمه  سفيد نتراش و موهاي

و در درخواسـتهاي خـود    ،را با اصرار به دست نياور باشد. و نيازمنديهاي خود زيادنبايد 
ات را از مقدار مالت با خبر نكن، چون اگر كم باشد تو را سبك  خشوع نكن. و زن و بچه

كنـد. و آنهـا را بـدون خشـونت      و اگر زياد باشد رضايت آنها را جلـب نمـي   ،شمارند مي
درماندگي كني، و كنيز  بترسان و نسبت به آنان نرمخو باش، بدون اينكه احساس ضعف و

و از جهـل   ،با وقار و سـنگين بـاش   ىدعوا كردبا آنها و برده خود را مسخره نكن و اگر 
و كمي از صبر خود را بـه   ،و در مورد داليل خود تفكر كن ،و شتابزده عمل مكن ،بپرهيز

سـرخرويي و   ،و بر روي زانوهايـت راه مـرو   ،و كمتر با دستت اشاره كن ،حاكم نشان ده
و اگـر تـو را    ،و اگر كسي بر تو حماقت كـرد صـبر پيشـه كـن     ،برويي خود را حفظ كنآ

و چيزهاي اضافي را از خـود دور   ،عصباني كرد باز صبر پيشه كن و آبرويت را حفظ كن
ات  و اگر سلطان به تو نزديك شد و شروع به سـخن گفـتن كـرد از تـرس او چهـره      ،كن

هاي را كـه   و به طبع او سخن بگو. نيكي ،ارا كندگرگون نشود. و مانند يك بچه با وي مد
بيني، تو را بر آن ندارد كه در بـين او و فرزنـدانش    از او و نزديكانش نسبت به خودت مي
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دهند و حـرف   اش و نزديكانش فاصله بيندازي، هر چند كه آنها به تو گوش فرا و خانواده
باعـث سـقوطي اسـت كـه      اش افكنـي بـين شـاه و خـانواده     تو را بپذيرند. چون اخـتالف 

اي دادي آن را  گـاه وعـده  ، و هرو لغزشي است كه قابل اغماض نيسـت  ،برخواستن ندارد
و مانند دعواي انسانهاي كر صدايت را بلنـد   ،و هرگاه سخن گفتي راست بگو ،عملي كن

و هرگاه  ،و مثل انسانهاي الل ساكت نباش. و سخنانت را با احاديث مقبول برگزين ،مكن
كني، آن را به صـاحب سـخن منسـوب كـن. تـو را از       اي و تعريف مي كه شنيده چيزي را

دارم.  درد برحذر مـي  آيد و پوستها را مي گفتن سخنان گذرا و زننده كه قلبها را خوش نمي
و امثال اينها بپرهيـز. و بعـد از غـذا     ،از تكرار كالم مثل بله بله، نه نه، زود باش زود باش

بلكـه   ،ي و دندانهايت را مسواك بزن و در ظرف آب تـف نكـن  دستانت را با صابون بشو
آب را بـا دهانـت مپـاش چـون بـه       آبي را كه در دهانت است كـم كـم بيـرون بينـداز. و    

چـون مكـروه    ،پاشد. و نصف لقمه را گاز نزن و بقيه آن را در غذا فرو نكن نزديكانت مي
ا سر نـرم اسـتخوان بـازي    و بر سر سفره پادشاه زياد طلب آب مكن، و سر سفره ب ،است
و براي چيزهايي كه در سر سفره نزديك تو است خود را خسته مكن (مثل مـوقعي   ،مكن

كه سركه يا ادويه جات يا عسل بر سر سفره كم باشد). ابر گـاهي وقتهـا از صـداي خـود     
كند. و مانند انسـانهاي محبـوس و محـدود دسـت خـود را بسـته نگـه نـدار.          وحشت مي

مانند انسانهاي نادان و مغرور بخشش نكـن. و بـدان كـه در امـوال تـو      (خسيس نباش) و 
كساني هستند كه حقوقشان واجب است. و به دوستت احترام بگذار از كساني كه بـه تـو   

و رغبت و عالقه موجـب   ،نياز باش. و بدان كه حرص و آز عيب و عار آورد نيازمندند بي
 مانع خوردن غذاهايي شود. بردگي و بندگي است. و چه بسا كه خوردن غذايي

و ارزش شخص به اخالق شايسـته   ،كردن، ثروتمندي است و پرهيزگاري و عفت پيشه
كند، و كسي كه از حـد و ارزش خـود تجـاوز     و شناخت وي است كه عزتش را زياد مي

شود، صداقت زينـت و دروغگـويي ننـگ اسـت. صـداقتي كـه شـخص را         كند، نابود مي
نهايت سالم بماند، دشـمني انسـان    روغگويي است كه شخص دردار كند، بهتر از د خدشه

و همراهي انسان بخشنده با خواري، بهتـر از همراهـي    ،صبور بهتر از دوستي احمق است
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انسان پست فطرت با نيكي است. و در نزديكي پادشاه بخشنده، بهتر از همسـايگي انسـان   
 د.و همنشيني با زني كه بيماري بد و طوالني مدت دار ،گيج

دادن، شـرف   خود را شريف نشـان  ،شوي كردن به عقالء، از جمله آنها مي خود را شبيه
 آورد. مي

اش منتسـب   آن را بـه سـازنده   ،بدان كه هر كس در هر جايي چيـزي را سـاخته باشـد   
شود، پس از رفيق بـد بپرهيـز، چـون آنهـا بـه       و شخص با همراهانش شناخته مي ،كند مي

كننـد. نزديكـي بـا     و كساني را كه با آنها صادقند غمگين مي ،كنند دوستان خود خيانت مي
تر است و راندن آنها نشانه كمال ادب است. طلب مراقبت از كسي كـه   آنها از گري پست

 باشد. بدانديشي، سستى ميكردن شوم است و  و عجله ،به تو پناه آورده، نكوهيده است
و در  ،كنند و مصيبت از تو محافظت مياي كه هنگام بال  اند: عده برادران ديني دو دسته
و از دوستان هنگـام سـالمتي    هستند، پس اين دوستان را نگه دار،سستي و پستي رفيق تو 

 دشمنانند.و رفاه بپرهيز، چون اينها بدترين 
شود. ترشرويي و اخموبودن بعضـي از   و كسي كه از هواي نفس پيروي كند، پست مي

بـا قلـب و    انسـان ارزش نكـن. چـون ايـن     را تحقير و بي زده نكند. و او مردان تو را بهت
 .برد و جز تحقيرشدن نفع ديگري از آنها نمي ،دشو سنجش ميزبانش 

كردن بپرهيز، هر چند كه در سرزمين دشمن باشي، و آبرويت را براي پـايين   و از فساد
زياد نگـو،  تر نباشد. و حرف  رويت شريفآبو مال و دارايي تو از  ،مرتبه از خود پهن نكن

خواهد به ديدار  زداي، و كسي كه مي، و شر را از همنشينت بكند چون بر اقوام سنگيني مي
 تو بيايد، قبول كن.

كنم، چون ظاهر ايـن كـار    ماليدن به بدن نهي مي كردن و زياد روغن تو را از زياد زينت
ارم و هنگـام  د كردن با زنـان (بيگانـه) برحـذر مـي     مربوط به زنان است. و تو را از شوخي

 فرصت و نياز با آنها نزديك و عزيز باش.  
 اي لباس آنجا را بپوش، و هم شكل آنها شو. در هر منطقه

و در كاري عجلـه نكـن تـا     ،و از چيزي كه باعث پشيماني تو در آخرت بشود، بپرهيز
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 و آن را تا روشن نهايي نيز رد نكني. ،زماني كه جوانب آن را نسنجيده باشي
) استفاده كـن، و تـو را از   كند اى كه موى زايده را ازاله مي مادهبار از نوره (هر ماه يك 

 دارم. تراشيدن موي زير بغل با نوره برحذر مي
كـنم،   سازي توصيه مي زدن را جزء اخالق خودت قرار بده. و تو را به ساختمان مسواك

پـرورش  ن از كنم، چو چون بهترين تجارت است و همچنين كشاورزي را به تو توصيه مي
شود. و كسي كـه   بهتر است. و نزاع تو با انسانهاي پست فطرت باعث طمع آنها مي حيوان

دارنـد. و اگـر جـاهلي تـو را      ورا گرامي مـي  آبرويش را گرامي بدارد. ديگران نيز آبروي ا
 سرزنش كند بهتر از حمد و ثناي وي است.

ه صـالح پسـر عمـوي    و شناخت حق از جمله اخالق صادقان است. و دوست و همرا
شـود. و از   كسي كه فقير باشد حقير مي و ،بزرگتر از تو ،توست، و كسي كه ثروتمند باشد

آيد بـر تـو    ترس بيزاري و خستگي (مخاطب) سخن كوتاه گويي. كسي كه به قصد تو مي
و آرزوهـاي زيـاد گمراهـي اسـت. و انسـان       ،كننده غالب است. سفرهاي طوالني ناراحت

كردن انسانهاي بزرگسـال زجـر و    و انسان مرده دلسوزي ندارد. ادب ،ردغايب دوستي ندا
شـرمي   و بـي  ،كردن غالم بدبختي اسـت. جسـوري و گسـتاخي، امـارت     و ادب ،ناراحتي

وزارت است. انسان صبور دستاويز احمق است. و حماقـت بيمـاريي اسـت كـه عالجـي      
و سـرزنش ديگـران    ،اسـت تـرين كارهـا    و دين آراسـته  ،و صبر بهترين وزير است ،ندارد

و تهديـد   ،و شعر سحر است ،و آدم مست شيطان است و سخنانش هذيان ،سفاهت است
دادن  شجاعت جاودانگي اسـت، و هديـه  پرستي بدبختي است. و  و مال ،كردن زشت است

گـذارد، و كسـي كـه كـار نيكـي را ابتـدا        از اخالق بزرگان است كه محبت را بر جاي مي
ده است، و كار نيك آن است كه بدون درخواست و خواهش انجام شروع كند دينداري كر

خدمتي بهتر  انجامد. خوش خدمت باشد به كرامت و بخشندگي مي شود. و كسي كه خوش
رفتنـي اسـت، عـادت و عـرف      كردن انسانهاست. و اصالت و نژاد انسـانها از بـين   از لعنت

و اگر بد بود طبيعت  ،وبدر نهاد بشر است و اگر عادت تو خوب بود، خ چيزي است كه
اي را برداشته است، و رفتن به سـوي پادشـاه،    تو بد است، كسي كه گرهي را بگشايد كينه



   

 279 اي از آداب شرعي برگزيده
 

كردن، خطرساز است. و سريعترين  و جلو حركت ،و فرار ننگ است ،شكست انسان است
بـودن اسـت. و بـدترين     خويي است. و بيماري زياد به علـت بخيـل   منفعتها، آرامش و نرم

برخـوردي كينـه    و خوش ،كنند گفتن زياد علت تراشي مي ساني هستند كه در سخنمردم ك
 گفتن از اخالق بزرگان است. زدايد، و نرم سخن را از دلها مي

و در صـورت اخـتالف زنـدگاني بـراي او      ،آرامش اوسـت آشيانه و فرزندم، زن آدمي 
ال كن، چـون اصـل   ارزشي ندارد. پس وقتي خواستي ازدواج كني در مورد خانواده او سو

 د.ده ميهاي شيرين  ثمره پاك،
دارى آنـان برحـذر    پس از زبانباشد،  بدان كه اختالف زنان بيشتر از انگشتان دست مي

اي از زنان زبان دراز و بددهن هستند كه سرشت آنها بـر آزار و اذيـت آفريـده     عدهباش، 
گيرند، اگر شوهر  د مياي خودپسند هستند. و از شوهر خود عيب و ايرا شده است. و عده

و به  ،و از زيبايي او شكرگزار نيست ،گويد به خاطر فضل من است او را گرامي بدارد مي
و حقيقـت خـود را نشـان     ،و زبانش عليه شوهرش شمشير برا، است ،كم او راضي نيست

و از همسـايه   ،كنـد  دارد. از عورتهاي خـود حيـا نمـي    و حيا را از صورتش بر مي ،دهد مي
كننده است. پـس صـورت شـوهرش را     گر و زخمي كشد، سگ هار و آشوب نمي خجالت

دهـد. و آن را نيـز    برد. و به دين و دنياي خود اهميتي نمي كند و آبرويش را مي زخمي مي
و  ،كنـد. حجـابش بـرمال    هايش نيز حفـظ نمـي   كند. و براي بچه براي شوهرش حفظ نمي

كنـد،   را غمگـين و سـرزنش مـي    و خيرات او مـدفون اسـت. شـوهرش    ،پوشش پراكنده
اش ويران  كننده است. و فرزندانش خراب و خانه نوشيدنيهاي او تلخ و غذاهايش ناراحت

و  ،گيـرد  و لباسهايش كثيف و موهايش ژوليده است. هنگـام خنديـدن رمـق از خـود مـي     
و شبش روز است، شوهرش را مثل مـار   ،جويد، روزش شب زدن بيزاري مي هنگام حرف

 كند. مانند عقرب جراره با شوهرش زندگي مي گزد، و مي
و بعضي از زنان مثل پيرزنان دادزن و سليطه، نوعي سم مذاب هستند. و مانند صـاعقه  

كنند. اگر تو بگويي: نه، او  و به هر طرف پرواز مي ،وزند و رعد و برق، همراه هر بادي مي
رسوايي و بدنامي اسـت، آنچـه را   گويد، مايه  و اگر تو بگويي: بله، او نه مي ،گويد، بله مي
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و او را  ،زنـد  نگـرد. و ديگـران را بـراي شـوهرش مثـال مـي       كه دارد با چشم حقارت مي
اش را بـر وي   كنـد تـا خانـه    و از حالي به حال ديگر منتقل مي ،كند محبوس و محدود مي

 ،دكنـ  هـدف مـي   و زندگي را برايش بي ،كند و فرزندانش را خسته و بيزار مي ،كند تنگ مي
 كند. رحم مياو و همسايگان به  ،دنكن تا جايي كه برادرانش را انكار مي

كنند، زبـان   احمق و نادان هستند و در غير جاي خود عشوه و ناز مي ،و بعضي از زنان
داشتن شوهرانشان خشنود  و به دوست ،كنند شأن خود زندگي نمي جوند، با هم خود را مي

خانه جـارو   ،آيد خورند. با طلوع آفتاب صدايشان در مي و مانند چهارپايان غذا مي ،هستند
 خميـرش . و ظرفهايشان چرپ اسـت و ماندنى است هايش هميشه شبشده ندارند، و غذا

و اسـتفاده از ظـروفش    ،و لوازمش پراكنده ،باشد گرم و ولرم مي ترش و آبش هميشه نيمه
 جنگ است.زند و با همسايه هميشه در حال  و خادم خود را مي ،ممنوع است

داشتني و پر بركت و زايـا هسـتند. عيـب و عـارش      و بعضي از زنان مهربان و دوست
و همسايه را دوست دارد. پنهان و آشـكارا شـكرگزار اسـت. شـوهرش را      ،پوشيده است

اش تميـز، خـادمش فربـه،     كنـد. صـدايش پـايين، خانـه     و به او افتخار مي ،دارد گرامي مي
كنـد،   و شـوهرش بـا آسـودگي زنـدگي مـي     يشگي است، اش هم داش آراسته و نيكيفرزن

 كردن موصوف است. شايسته و مهربان است و به عفت و نيكي
و  ،ند متعال كساني را سر راه تو قرار داده كه به وسيله آنها هـدايت شـوي  وپسرم، خدا

بـودن   بودن و قانع و از خشم و ناراحتي بپرهيز و راضي ،با انسانهاي با تقوا همنشين شوي
 دوست داشته باش. را

 و متولي كارهاي تو است.   ،دار توست خداوند محافظ و نگه
حول وال قوة إالَّ باهللا العيل العظيم، وصىل اهللا عىل حممد بني اهلد وعىل آله وسلم تسليام وال 

 كثرياً.



 يك وصيت كلي و مفيد )71(

عثمـان   ابـي االسـالم   از امـام مفسـر شـيخ   » صحاب الحديثأالسلف و هعقيد«در كتاب 
، 53هجري) با تحقيق نبيل السبكي، صـفحه   449اسماعيل بن عبدالرحمن صابوني (متوفي

 وصيت زير آمده است:
تعريف كـرد و گفـت:    رسيد، مي ص ... گفتم: عبداهللا بن عباس حديثي را كه به پيامبر

 و شريفترين جاها براي نشستن جايي است كه رو به قبله ،هر چيزي شرف و مقامي دارد«
785Fباشد

1. 
را بكشيد، هر چنـد  پشت سر انسان خوابيده و بدعتگزار نماز نخوانيد. و مار و عقرب 

786Fكه در نماز هم باشيد

. و ديوارهاي خود را با پارچه نپوشانيد. و كسي كه بدون اجـازه بـه   2
787Fكتاب ديگري بنگرد، به آتش جهنم نگريسته است

گفت: آيا بدترين شـما را   ص . پيامبر3
بزنـد   اش را شالق . گفت: كسي كه بردهص نم؟ گفتند: آري يا رسول اهللابه شما معرفي ك

و او را از غذا منع كند و خود تنهايي بخورد. و گفـت: آيـا شـرورترين اينهـا را بـه شـما       
كند. و از گناه  خواهي نمي كند و معذرت معرفي كنم؟ كسي كه لغزشهاي خود را قبول نمي

ها را به شما معرفي كنم؟ كسي كه اميـد خيـري در او   كند. آيا بدترين آن خود استغفار نمي
و مردم از شر او درامان نيستند. كسي كه دوست دارد قويترين مردم شود، بايد بـه   ،نيست

                                           
كند كه  نقل مي گويد: طبراني با سند حسن از ابوهريره مي 43 - 42شوكاني در (تحفه الذاكر) ص  -1

ترين محل نشستن، جايي است كه رو بـه قبلـه    هر چيزي شرفي دارد، شريف«فرمود:  ص رسول اهللا
 ، همچنين ابن عباس در معجم اوسط طبرانى مانند اين حديث روايت كرده است.»باشد

 .1147) حديث 1/255يح است، آلباني در(صحيح الجامع) صحيح دانسته است(حديث صح -2
 صپيـامبر  ) آمده كـه: فرمـودة   14/86نهى از پوشاندن ديوار در صحيح مسلم شحر امام نووى ( -3

گويد: علما به ايـن حـديث    (خداوند به ما دستور نداده كه سنگ و گل را بپوشانيم) امام نووي مي
ها و ديوارها با پرده جلوگيري به عمل آيـد و ايـن منـع بـه      از پوشاندن خانهاند كه  استدالل كرده

 خاطر كراهت تنزيهي است نه تحريمي و اين گفته صحيح است.
كسي كه به كتاب برادر «اين حديث را:  5218عالمه آلباني در سلسله احاديث ضعيفه حديث 

ضـعيف قـرار داده   » كنـد  خويش بدون اجازة او نگـاه كنـد, گويـا بـه آتـش دوزخ نگـاه مـي       
 ).5218است.السلسله الضعيفه (
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نيازترين مردم شود، پس بـراي امانتهـاي خـدايي     خدا توكل كند. كسي كه دوست دارد بي
اهد كريمترين مردم باشـد، بايـد   خو مورد اعتمادتر باشد تا امانتهاي ديگران. و كسي كه مي

اسـرائيل،   در ميان قوم خود ايستاده بود و گفت: اي بني ؛ عيسيتقواي الهي پيشه كند. 
 كنيد. جاهالن با حكمت صحبت نكنيد چون به آنها ظلم مي نزد

كنيد، و ظـالمي را بـا ظلمـش     و اهل حكمت را از آن منع نكنيد، چون به آنها ظلم مي
كنيد. كارها سه قسمند: كـاري   ل خود را نزد خداي خود باطل ميجواب ندهيد. چون فض

پـس از آن دوري كـن، و    ،بودن آن واضح است كه پيروي از آن الزم است، كاري كه گناه
788Fكنيدشدن آن بر خدا توكل  كاري كه ميان شما اختالفي است پس براي روشن

1. 
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 پايان )72(

خواهم كه قـول و عمـل مـرا خـالص      از خداوند متعال خواهان رزق و روزي هستم و مي
 اند. بوده ص بر راه و روش پيامبربراي خود گرداند. و ما را جز كساني قرار دهد كه 

مسلمانم، بدان كه مطالبي را كه در ايـن كتـاب خوانـدي يـك اجتهـاد       و خواهر برادر
ـ   ،باشد و در معرض اشتباه مي ،بشري است  د، نقـص نيـز از  و انسان هرگاه كه اجتهـاد بكن

 :لوازم آن است، پس
 إن جتـــــد عيبـــــاً فســـــد اخللـــــال

 

ـــال  ـــه وع ـــب في ـــن ال عي ـــل م  ج
 

اگر عيبي را يافتي كمبودها را برطرف نما چون فقط خداوند بلندمرتبه هـيچ عيـب و   «
 .»نقصي ندارد

 كنم: ) را براي تو ذكر مي:و اين سخن ابن قيم(
ي تو فرستاده شده اسـت، و  اي خواننده و بيننده: اين كتاب، تحفه ناقابلي است كه برا«

و  ،اين فهم و عقل نويسنده است كه به تو نشان داده شده است. فوايـد آن بـراي توسـت   
و نتيجـه آن بـراي مـن     ،اش بـراي توسـت   ضررهاي آن براي مولف است. و بهره و فايده

شـود. و اگـر از آداب    است. اگر تشكر و سپاس از تو ساقط بشود، انتقاد از تو ساقط نمـي 
ماند كه باب آن هم باز است.  كتاب سرپيچي كني چيزي جز سرزنش برايت باقي نمياين 

789Fدرماندگي استحمد و ثنا مخصوص خداوند است و نصيب من هم سرزنش و 

1. 
) در شرح صحيح بخاري به اتمام رسانده، :و اين كتاب را با آنچه كه امام ابن حجر(

 .رسانم به پايان مي
نشسـت يـا    مجلسي مي هرگاه در ص پيامبر«ه كه گفت: از عروه از عايشه روايت شد

كـرد. پرسـيدم كـه آن جمـالت چيسـت؟       خواند، چند جمله را بر زبان جاري مي نماز مي
گفت: اگر سخن نيكي در اين مجلس گفته شود اين جمالت تا روز قيامت پايان خوبي بر 

ا خواهد بود. و اين آن مجلس خواهند بود. و اگر غير از جمالت رد و بدل شود كفاره آنه
سبحانك اللهم وبحمدك، أشـهد أن ال إلـه إالَّ أنـت، أسـتغفرك وأتـوب «جمالت اينها بودند: 

=وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.====790FOK»إليك
                                           

 ). 31طريق الهجرتين وباب السعادتين، ابن قيم جوزيه (ص -1
 ).13/546فتح الباري، ابن حجر ( -2



 
 
 

كند  روايت مي ص از پيامبر ) در مسند خود از عقبه بن عامر جهني:امام احمد(
، ايـن همـان   دهد رزق و روزى و نعمت مياي  ديدي كه خداوند به بندههرگاه «كه فرمود: 

﴿و آيه زيـر را تـالوت كـرد:     ،استدراج است                 

                     ﴾N )44 :األنعام.( 

(آرى،) هنگامى كه (اندرزها سودى نبخشيد، و) آنچه را به آنهـا يـادآورى شـده بـود     «
تـا (كـامال)    ؛فراموش كردند، درهـاى همـه چيـز (از نعمتهـا) را بـه روى آنهـا گشـوديم       

در  ؛ناگهان آنها را گرفتيم (و سخت مجازات كرديم) ؛خوشحال شدند (و دل به آن بستند)
 .»(و درهاى اميد به روى آنها بسته شد) ؛اين هنگام، همگى مايوس شدند

 
 


