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�$pκ š‰r' ¯≈ tƒtÏ% ©!$#(#θãΨ tΒ#u(#θà)®? $#©! $#¨,ymÏµÏ?$s) è?Ÿωuρ¨è∫θ èÿsC�ωÎ)ΝçFΡ r&uρ

tβθßϑ Î= ó¡•Β�N)102: آل عمران.(

آن گونه كه حق تقوا و پرهيزكارى ! ايداى كسانى كه ايمان آورده«

بايد ! (سلمان باشيدو از دنيا نرويد، مگر اينكه م! است، از خدا بپرهيزيد

.»!)گوهر ايمان را تا پايان عمر، حفظ كنيد

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒâ¨$̈Ζ9 $#(#θà)®? $#ãΝä3−/ u‘“Ï% ©!$#/ä3s) n= s{ÏiΒ<§ø�̄Ρ;οy‰ Ïn≡uρt,n= yzuρ

$pκ ÷] ÏΒ$yγ y_÷ρ y—£]t/ uρ$uΚ åκ ÷] ÏΒZω% ỳ Í‘#Z�" ÏWx.[ !$|¡ÎΣ uρ4(#θà)̈? $#uρ©!$#“Ï% ©!$#tβθä9 u !$|¡s?

ÏµÎ/tΠ% tnö‘ F{$# uρ4¨βÎ)©!$#tβ% x.öΝ ä3ø‹ n= tæ$Y6ŠÏ% u‘�N)1: النساء.(

همان كسى كه همه ! پروردگارتان بپرهيزيد) مخالفت(از ! اى مردم«

؛از جنس او خلق كرد) نيز( و همسر او را ؛شما را از يك انسان آفريد
 از و. منتشر ساخت) در روى زمين(و از آن دو، مردان و زنان فراوانى 

هنگامى كه )  و؛همگى به عظمت او معترفيد(خدايى بپرهيزيد كه 



�� �������	��� ��� �

از قطع رابطه ) (و نيز! (بريدخواهيد، نام او را مىچيزى از يكديگر مى

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

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒtÏ% ©!$#(#θãΖ tΒ#u(#θà) ®?$#©! $#(#θä9θè% uρZωöθs%# Y‰ƒÏ‰ y™∩∠⊃∪ ôx Î= óÁãƒöΝä3s9

ö/ ä3n=≈ yϑ ôãr&ö"Ï� øótƒuρöΝä3s9öΝ ä3t/θçΡ èŒ3tΒ uρÆìÏÜãƒ©! $#…ã&s!θß™u‘ uρô‰ s)sùy—$sù# ·— öθsù

$̧ϑŠÏà tã�N)71-70: األحزاب(
تقواى الهى ! ايداى كسانى كه ايمان آورده«.1

و تا خدا كارهاى شما را اصالح كند ، پيشه كنيد و سخن حق بگوييد

 و هر كس اطاعت خدا و رسولش كند، به ؛گناهانتان را بيامرزد

.»!عظيمى دست يافته است) و پيروزى(رستگارى 

����� ��� W	
�����א �א�������א�،��������� �������،�
���,+���،�*(� �)�'&%�א$��#"!� �� -+(� �.،���+,���.
�٢Kא/�3(.�01/+�01،���2/+

زي كه دقايق روزگار در آن صرف شده، و همانا مهمترين چي

پربارترين اموري كه به آن اهميت فراواني داده شده است، اشتغال به 

 آنـرا بـه اصـحابش يـاد    �كـه پيـامبر   ) حاجه( اين خطبه، مشهور است به خطبه نياز  -1

العين خود قـرار دهنـد خـواه در خطبـه           داد تا آنرا در امور مربوط به دينشان، نصب        مي

، وترمـذي   2118/ح) 2/239(اين روايـت را ابـوداود       ... .نكاح باشد و يا جمعه و غيره      

، ودارمـي   1892/ح) 1/609(، وابن ماجه    1404/ح) 3/105(،  نسائي    1105/ح) 3/413(

.اندنقل و تخريج نموده) 432-393–1/392(، واحمد 2202/ح) 2/191(
را هنگاميكـه خطبـه      اين   �مبر  پيا:  روايت نموده و گفته است     � اين حديث را جابر    -2

.867شماره ) 2/592(مسلم . گفتخواند، ميمي
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علوم شرعي است كه از بهترين شخصيت كره خاكي دريافت شده كه 

 شده است؛ و علوم  گرفته�اهللاسنت رسولاهللا و آن هم از كتاب

از گمشده ارت است ديگر يا وسيله و آلتي براي فهم آن است كه عب

.1فايده استباشد كه مضر و بيمطلوب، و يا با اين دو علم بيگانه مي

مهمترين چيزي كه انسان مسلمان در كارهاي روزانه خويش به آن 

ورزد اين است كه در تمام حركات و سكنات خويش اهتمام مي

 تا اينكه رفتارش از صبح تا شام ، رفتار نمايد�پيامبربراساس سنت 

زيرا مقام و منزلت انسان مؤمن .  تنظيم شود�ر سنت پيامبرب

 هرچقدر رفتارش ،گردد مقايسه مي�براساس پيروي و اتباع پيامبر

 نزد خداوند ، مطابقت بيشتري داشته باشد�با سنت رسول اهللا

.تر خواهد بودتر و محترمبلندمرتبه

تمام و از جمله اين علوم كه الزم است فرد مسلمان به آن اه

 و راه و روش  و آداب�اهللا رسول رهنمودبيشتري ورزد، همانا 

.باشدزندگي او مي

ام تعدادي مين خاطر خداوند به من منت نهاه است كه توانسته هبه

كتاب در زمينه آداب شرعي را بخوانم و همچنين افتخار حضور نزد 

ز عمر مدت زمان مفيدي اام وبرخي از بزرگان و دروس آنان را يافته

ايم كه در خالل آن فوايد شخصي خويش را در اين راه صرف نموده

. برگرفته از مقدمه حافظ، كتاب هدي الساري-1
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 همانگونه كه در برخي مناسبتها ومجالستها آن ،امفراواني را كسب كرده

.ام تا عموم مردم از آن سود و فايده ببرندرا ارائه داده

سپس به فكرم آمد كه آنرا در جزوات كوچكي به چاپ برسانم تا 

هاي  خواست آنرا مرور كند، و يا آنرا در نمازخانهانسان هر وقت كه

عمومي، صالونهاي انتظار و يا اجتماعات خانوادگي در درسهاي 

كوتاهي تقديم نمايد؛ و هدف ما تنها آگاهي يافتن و علم پيداكردن به 

 و اين سنتها و آداب ، بلكه بايد علم به عمل تغيير يابد،اين امور نيست

يد، و بايد بدانيم كه عمل ننمودن به علم شرعي به مرحله عمل درآ

شود كه در قيامت  و باعث مي،شودباعث نابودي و برداشتن بركت مي

 و خداوند چنين كساني را مورد ،حجتي بر عليه صاحب علم شود

pκ$�: فرمايددهد و ميمذمت قرار مي š‰r' ¯≈ tƒtÏ% ©!$#(#θãΖtΒ# uzΝ Ï9šχθä9θ à)s?$tΒ

Ÿωtβθè= yèø� s?∩⊄∪ u� ã9 Ÿ2$ºFø) tΒy‰ΨÏã«! $#βr&(#θä9θ à)s?$tΒŸωšχθè= yèø� s?�N

گوئيد كه سخني ميچرا ! ايداي كساني كه ايمان آورده«).3-2: الصف(

كنيد؟ نزد خدا بسيار موجب خشم است كه سخني بگوئيد كه عمل نمي

.»كنيدعمل نمي

مين خاطر سلف صالح خيلي حريص بودند و پافشاري  هبه

مسعود آن صحابي دانند عمل نمايند، ابنند بر اينكه به آنچه ميكردمي

هر يك از ما وقتي كه ده آيه قرآني را ياد : گويد مي�القدرجليل

كرد تا اينكه معاني آنها را بخوبي ياد گرفت، روي آن مكث ميمي
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 سپس براي يادگيري آيات بعد اقدام ، و به آنها عمل نمايد،بگيرد

زكات حديث را ادا نمائيد و : گويدمي) :(شرحافيو يا بِ. كردمي

براي اين كار از هر دويست حديث به پنج حديث آن عمل نمائيد كه 

درباره مردم زمان خويش ) :(و امام ذهبي. 1خواهد بودزكات آن 

 فقط علوم اندكي ، هستوزه از علوم اندكي كه در ميان ماامر: گويدمي

 كه در اين ميان نيز تنها مردم اندكي ميان مردم اندكي باقي مانده است

و . 2نمايند، پس خدا براي ما كافي و بهترين وكيل استبدان عمل مي

توانم آن كنيم تنها مي وضعيت خويش را با سلف مقايسه ميهنگاميكه

) 333: طريق الهجرتين(در كتاب ) :(القيماي را بگويم كه ابنجمله

 ما ،شودسلف صالح خوانده ميوقتيكه نمونه واقعي از زندگي : گفته

.بايد طلب استغفار بنمائيم چون ما چنين اهليتي را نداريم

دهد، اگر جواب را علم نداي عمل را سر مي: گفته شده است كه

... .رود به جايي ديگر كند و مي وگرنه كوچ مي،شنيد كه هيچ

ول در اين سعي من بر اين بوده كه نهايت اختصار را به كار گيرم و ط

ام تا دستيابي به آن ام، و آنرا در چند باب آوردهروي را كنار زدهو زياده

اي مرجع را آسان و استفاده از آن ميسر باشد، همانگونه كه براي هر فائده

ام، بجز در مواقعي اندك و اين كار را هم براي دوري جستن ذكر نكرده

.به آن آسان تا خالصه باشد و دستيابي ،اماز تطويل انجام داده

.110:  أدب االمالء واالستمالء، ص-1
.2/1031 تذكره الحفاظ، -2
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كنم كه آنرا در اين فوائد را براي شما بازنويسي مي:  گراميهخوانند

قدر اسالمي در كتابهاي معتبر حقيقت امامان برجسته و شيوخ عالي

 پس سهم و بهره من ،اماند، و يا آنرا از بزرگان دين شنيدهخويش نوشته

.آوري چيز ديگري نيستاز آن بغير از جمع

نام ) اآلداب الشرعيهمنتقي(از روي اجتهاد خود و اين كتاب را 

 چون كساني قبل از ،امبرم در اين كار نوآوري نكردهمينهادم كه گمان 

.1اندمن اين كار را كرده

طلبم كه بر اين كتاب برگزيده بركت و در پايان از خداوند منان مي

 و ،ست و بايد بدانيم كه اين يك عمل انساني ا،خويش را نازل فرمايد

 و هرآنچه خطا و تقصير است، از ،انسان عاري از خطا و تقصير نيست

 و آنچه كه حق است به توفيق الهي ، شيطان استجانب من و وسوسه

.صورت پذيرفته است

عبدالعزيز آل عوشنسعود بن ماجد بن : برادرتان

 ق ه5/1423: الرياض
Email:majeds@hotmail.com

381434/ ب . ص

11345: الرياض

منتقي من مغازي الواقدي، و     : منتقي من تاريخ ابن خلدون، وكتابي بنام      :  چون كتاب بنام   -1

.ندامنتقي من تاريخ ابن عساكر قبالً نوشته شده: كتابي بنام
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جاللهرعايت ادب با پروردگار جل) 1(
.دهيم اخالص خدا را داشته باشيمدر هر كاري كه انجام مي

�öθs9: فرمايددوري جستن از شرك، خداوند مي uρ(#θä. u�õ° r&xÝÎ6yss9

Ο ßγ÷Ζ tã$̈Β(#θçΡ% x.tβθè= yϑ ÷ètƒ�N)88: األنعام.(

اند، نابود  دادهكه انجام) نيكى(و اگر آنها مشرك شوند، اعمال «

.»)گيرنداى از آن نمىو نتيجه(گردد مى

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

.است

بخاطر نعمتهايي كه به تو داده است او را ستايش نمائيد، خداوند 

(�øŒÎ: گويدمي uρšχ ©Œr' s?öΝä3š/ u‘È⌡s9óΟ è?ö" x6x©öΝä3̄Ρ y‰ƒÎ— V{(È⌡s9 uρ÷Λänö" x� Ÿ2

¨βÎ)’ Î1# x‹ tãÓ‰ƒÏ‰ t±s9�N)7: إبراهيم.(

نعمت خود (اگر شكرگزارى كنيد، )آوريدبه ياد : اسرائيلاي بني(و«

.»! و اگر ناسپاسى كنيد، مجازاتم شديد است؛بر شما خواهم افزود) را

بزرگداشتن خداوند و تعظيم و بزرگداشت شعاير پروردگار، 

tΒ$�: فرمايدخداوند مي uρ(#ρâ‘ y‰ s%©!$#¨,ymÿÍνÍ‘ ô‰s%�N)91: نعامألا.(

.»نداه و تعظيم نكرداندكافران، خدا را چنانكه بايد نشناخته«

بدون علم و آگاهي هيچ چيزي را به خدا نسبت ندهيم، خداوند 

�Ÿωuρ(#θä9θà)s?$yϑÏ9ß#ÅÁs?ãΝà6çGoΨÅ¡ø9r&z>É‹s3ø9$##x‹≈yδ×≅≈n=ym: فرمايدمي
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#x‹≈yδuρ×Π#t"ym�N)به خاطر دروغى كه بر زبانتان جارى «).116: نحللا

اين : نگوييد) كنيد،و چيزى را مجاز و چيزى را ممنوع مى(شود مى

، تا بر خدا افترا ببنديد به يقين كسانى كه به خدا حالل است و آن حرام

.»بندند، رستگار نخواهند شددروغ مى

 و ، چه پنهان،راقب ما استداشتن بر اينكه خداوند هميشه ميقين

=�ÞΟn: گويدچه آشكارا، خداوند مي ÷ètƒuρ$tΒtβρ•� Å£è?$tΒ uρtβθãΖ Î= ÷èè?4ª! $# uρ7ΛÎ= tæ

ÏN#x‹ Î/Í‘ρß‰ .Á9 $#�N)4: التغابن.(

كنيد باخبر است، و خداوند از آنچه و از آنچه پنهان يا آشكار مي«

.»هاست، آگاه استدر درون سينه

 و همراه آن اميد و رجاء داشته ،را داشتنخشيت و خوف خدا 

.باشيم

توبه و بازگشت بسوي خداوند و درخواست مغفرت از او، خداوند 

�öθs9: فرمايدمي uρöΝßγ̄Ρ r&ŒÎ)(# þθßϑ n= ¤ßöΝ ßγ|¡à�Ρ r&x8ρâ !$y_(#ρã" x�øótG ó™$$sù©! $#

t" x�øótG ó™$# uρÞΟ ßγs9ãΑθß™§"9 $#(#ρß‰ỳ uθs9©! $#$\/# §θs?$VϑŠ Ïm§‘�N)64: النساء.(

و فرمانهاى (كردند و اگر اين مخالفان، هنگامى كه به خود ستم مى«

 و از خدا طلب آمرزش ؛آمدند، به نزد تو مى)گذاردندخدا را زير پا مى

پذير و  خدا را توبه؛كرد و پيامبر هم براى آنها استغفار مى؛كردندمى

.»يافتندمهربان مى
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ريه و زاري كردن پيش پروردگار، خداوند را فراخواندن و گ

�̈Β: فرمايدخداوند مي r&Ü=‹Ågä†§" sÜ ôÒßϑ ø9$## sŒÎ)çν% tæyŠß# Ï±õ3tƒuρu þθ5¡9 $#

öΝ à6è= yèôftƒuρu!$x� n= äzÇÚö‘ F{$#3×µ≈ s9 Ï r&yì̈Β«! $#4WξŠÎ= s%$̈Βšχρã" �2x‹ s?�N

كند و ت مىيا كسى كه دعاى مضطر را اجاب) آيا بتها بهترند(«).62: النمل(

 آيا ؛دهدسازد، و شما را خلفاى زمين قرارمىگرفتارى را برطرف مى

.»شويدكمتر متذكر مى! معبودى با خداست؟

گاه از مغفرت پروردگار مأيوس نشدن، خداوند وقت و هيچهيچ

�ö≅è%y“ÏŠ$t7: فرمايدمي Ïè≈ tƒtÏ% ©!$#(#θèùu�ó r&#’ n?tãöΝ ÎγÅ¡à�Ρr&Ÿω(#θäÜ uΖ ø)s?ÏΒ

ÏπuΗ ÷q§‘«!$#4¨βÎ)©!$#ã" Ï�øótƒz>θçΡ —%! $#$·è‹ ÏΗ sd4…çµ̄Ρ Î)uθèδâ‘θà�tóø9 $#ãΛÏm§"9 $#�N)الزمر :

از رحمت ! ايداى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده«: بگو«).53

آمرزد، زيرا او بسيار خداوند نوميد نشويد كه خدا همه گناهان را مى

.»آمرزنده و مهربان است

 همه در ،باور و اعتقاد داشتن به اينكه نفع و ضرر، مرگ و حيات

��̈Βô∃u: فرمايدباشد، خداوند ميدست او مي óÇãƒçµ÷Ψ tã7‹Í≥ tΒ öθtƒô‰ s) sù

… çµyϑ Ïmu‘4y7 Ï9≡sŒuρã— öθx� ø9$#ßÎ7 ßϑ ø9$#�N)16: األنعام.(

آن كس كه در آن روز، مجازات الهى به او نرسد، خداوند او را «

.» و اين همان پيروزى آشكار است؛مول رحمت خويش ساختهمش

: فرمايدظن داشته باشيم بدليل اين آيه كه مينسبت به خداوند حسن

�ö/ ä3Ï9≡sŒuρâ/ ä3–Ψ sß“Ï% ©!$#Ο çG⊥ uΖsßö/ ä3În/t" Î/ö/ä31yŠö‘ r&Ν çG óst6ô¹r' sùzÏiΒzƒÎ� Å£≈ sƒø: $#�N
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ه پروردگارتان داشتيد و آرى اين گمان بدى بود كه دربار«).23: فصلت(

.»همان موجب هالكت شما گرديد، و سرانجام از زيانكاران شديد

، وتصديق نمودن اخبار او،صبر پيشه كردن در برابر تقديرات الهي

. و اداي فرايض الهي

.ايمملتزم بودن به عهد و پيماني كه با خدا بسته

د بايد او را دار و هر آنكه او را دوست مي،بايد او را دوست داشت

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

. خشوع و خضوع او را داشته باشيم،بايد كامالً تسليم او باشيم

در بقيه مسائل زندگي اوامر او  و،بايد به شرع خداوند حكم نمود

.را پيروي نمائيم

.بايذ ذكر خدا را بر زبان داشته باشيم

 و از گناه و معصيت او پرهيز ،اء داشته باشيمنسبت به او شرم و حي

 و اسباب خشم و غضب و عقاب او را فراهم نكنيم، خداوند ،نمائيم

‘�Í: فرمايدمي x‹ ósuŠù= sùtÏ% ©!$#tβθà� Ï9$sƒä†ôtãÿÍνÍD ö∆r&βr&öΝ åκ z:ŠÅÁè?îπuΖ ÷FÏù÷ρr&

öΝ åκz:J ÅÁãƒë># x‹tãíΟŠÏ9 r&�N)63: النور.(

كنند، بايد بترسند از اينكه ن او را مخالفت مىپس آنان كه فرما«

.»اى دامنشان را بگيرد، يا عذابى دردناك به آنها برسدفتنه
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�رعايت ادب با رسول اهللا) 2(
 و ، و اختيار نمودن سنت و روش او،�فرمانبرداري از پيامبر

 و در همه چيز به او اقتدا ،ي كه آوردهرهنموديافتن بوسيله هدايت

.چون و چرا از او و تبعيت بي،نمودن

، را بر محبت هر كس و چيز ديگري مقدم داشتن�محبت پيامبر

.و احترام گذاشتن به او و بزرگداشتن او

.1به هنگام ذكر و ياد او صلوات فرستادن بر او

اند صلوات از جانـب  برخي از علما گفته: � فرستادن بر پيامبر   معني درود و صلوات    -1

اوالً ميـان  : خداوند رحمت است، ولي ابن قيم اين نظريه را به سه دليـل باطـل دانـسته         
رحمت و صلوات تفاوت وجود دارد، چون خداوند ميان آنها تفـاوت گذشـته در ايـن                 

×�y7Í: آيه ¯≈ s9'ρé&öΝ ÍκöL n= tæÔN≡ uθ n= |¹ ÏiΒöΝ Îγ În/ §‘×πyϑômu‘uρ�.) درخواست رحمت براي هر    :  دوم ).157: البقره

رحمـت  : سـوم .  اسـت  �مسلماني مشروع و جايز است، ولي صلوات خاص پيامبر          
شود، ولي صـلوات خداونـد مخـصوص        خداوند عام است و شامل همه موجودات مي       

ه قولي است كه ابوعاليه رفيع بن ولي قول صحيح در اين زمين.بندگان خاص خدا است
درود فرسـتادن  : مهران الرياحي گفته است، قولي كه بخاري آنرا روايت كرده كه گفـت            

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

ت درست و جايز است؛ همانگونه كه بخاري در صحيح خود آورده كه             تنها بعضي اوقا  
اي كه آورده بودند پرسيدكه مال چه كسي است؟ گفتنـد مـال              درباره صدقه  �پيامبر  

پـس صـلوات    . اوفـي اللهم صلّ علـي آل ابـي      :  فرمود �اوفي است، پيامبر    طايفه ابي 
     ري كه مشهور اسـت درود  فرستادن بر غير انبياء درست است مانند اينكه بر شخص خي

.نگردد كه هميشه بر او صلوات بفرستندبفرستي، ولي بشرطيكه اين كار عادت 
و گذاشـتن   ) ص(ماننـد حـرف     ) صـلي اهللا عليـه وسـلم      (بكار بردن حرف اختصار بجاي      

= فتح  : (و در اين زمينه سخاوي شافعي در كتاب       . گرددباعث تعطيل سنت مي   ) صلهم(
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.� و معصيت نكردن پيامبر،دوري جستن از مخالفت ورزيدن با او
. مقدم نداريم، هركس كه باشد�رگفتار هيچ احدي را بر گفتار پيامب

 و تصديق نمودن هر �ايمان داشتن به نبوت و رسالت پيامبر
.آنچه كه او خبر داده است

روي زياد و بيش از حد از منزلت و  و زياده،دوري و حذر از غلو
. كه خداوند به او عطا فرموده است�مقام پيامبر

مانند سوگند ،صفات وخصوصيات خداوند را به پيامبر ندهيم
 و امثال اينها ، و يا او را فراخواند،خوردن به پيامبر، توكل كردن بر او

.باشندكه از خصوصيات خداوند مي
 و دشمني با ،داردرا دوست مي داشتن هر كس كه اودوست

. و برائت از آنان،ورزندكسانيكه با وي دشمني مي

.عت او و دفاع از شري،�نصرت و ياري سنت و روش پيامبر
 و، و ظاهر كردن شريعت او،�زنده نگاه داشتن سنت پيامبر

.1 و بجا آوردن وصيتهايش،تبليغ دعوتش

اسـتفاده  ) ص(آورده كه اولين كسي كه از حرف اختصار       ) يثالمغيث شرح الفيه الحد   =
!!.نمود، دستش قطع گرديد

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

 شـروع كـنم   اگر دورتر از آنجـا : آن مرد گفت:  قرار داده است�از ميقاتي كه پيامبر
اگر كسي آنرا ترك كند و : مرد گفت. دانمين كار را خوب نميا: چي؟ امام مالك فرمود

در ازديـاد   : مرد گفت . بر وي خوف فتنه را دارم     : از آن محل شروع نكند؟ مالك فرمود      

=�Í‘x‹ósuŠù: فرمايـد خداوند مـي  : اي وجود دارد؟ امام فرمود    خير چه فتنه   sùtÏ%©!$#tβθ à� Ï9$sƒä†ô tã

ÿÍνÍD ö∆r&βr&öΝ åκz:ŠÅÁ è?îπuΖ ÷FÏù÷ρr&öΝ åκz:J ÅÁ ãƒë># x‹tãíΟŠÏ9r&�) .102: التوبه(.
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آداب معلم قرآن) 3(

.بايد هدفش از تعليم قرآن رضايت خداوند باشد

نبايد هدفش از تعليم قرآن اهداف و مطامع دنيوي باشد؛ زيرا 

�tΒ: فرمايدخداوند مي uρšχ% x.ß‰ƒÌ"ãƒŷ ö" ym$u‹ ÷Ρ‘‰9 $#ÏµÏ? ÷σçΡ$pκ ÷] ÏΒ$tΒ uρ… çµs9

’ ÎûÍοt" ÅzFψ$#ÏΒA=ŠÅÁ̄Ρ�N)20: الشورى.(

كسى كه زراعت آخرت را بخواهد، به كشت او بركت و افزايش «

 و كسى كه فقط كشت دنيا را ؛افزاييمدهيم و بر محصولش مىمى

.»ى نداردادهيم اما در آخرت هيچ بهرهبطلبد، كمى از آن به او مى

و بايد معلمين قرآن پرهيز نمايند از اينكه تعليم قرآن را مايه كسب 

و معيشت قرار دهند؛ ولي علما بر سر اين مسأله اختالف رأي دارند كه آيا 

در مقابل تعليم قرآن جايز است كه أُجرت گرفت يا خير؟ و شايد بهتر آن 

وايت كرده كه سعيد راست كه بگوئيم جايز است بدليل حديثي كه ابي

اي گوسفند را در برابر دعائي كه در آن سوره فاتحه خوانده بود گرفته گله

. نيز از گوشت گوسفندها خورده است� و پيامبر،است

بايد بشدت حذر نمايد از اينكه هدفش مراجعه و رفت و آمد زياد 

.مردم با او باشد

تعليم معلم قرآن بايد مواظب باشد كه دوستان معلمش را بخاطر 

ديگران كه برايشان نفعي در بردارد، مورد كينه و بغض قرار ندهد؛ 

.يعني از كار آنها ناراحت نشود
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.معلم قران بايد مزين به آداب شرع باشد

.ستيز و از زيادخواهان مال و مكنت دنيا نباشدمعلم قرآن بايد دنيا

.معلم قرآن بايد آرام، با وقار و متواضع باشد

.يد از شوخي كردن و از خنده و قهقهه زياد حذر نمايدمعلم قرآن با

�بايد براي تسبيحات، دعا و فضايل اعمال از احاديث رسول اهللا
.استفاده كند

تحقير مردم حسد، عجب، رياء و: بايد از بيماريهاي قلبي مانند

.پرهيز كند

.نبايد بيشتر از مردم، خيري و نفعي را براي خود طلب كند

 و آنان را ،دهد با مهرباني رفتار كنده آناني كه درس ميالزم است ب

 و آنانرا بر يادگيري و تعليم ،مورد لطف و مرحمت خويش قرار دهد

.تشويق نمايد

.آموزان را نصيحت كندتا آنجا كه در توان دارد، دانش

.بهنگام تدريس و تعليم بايد گذشت داشته باشد

د و به مصالح آنان همچون آموزانش دلسوز باشبايد نسبت به دانش

آموزانش را همچون  و بايد دانش،مصالح خود و فرزندانش اعتناء نمايد

 و در جفاكاري و ،فرزندان خود مورد محبت و شفقت قرار دهد

بايد زشتي اين اعمال را  و،ادبي آنان همچون فرزندانش بردبار باشدبي

.رار ننمايندبا دلسوزي و مهرباني به آنان ياد دهد تا دوباره تك

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

.تجويز نكند

 تا ،آموزان ياد بدهدبايد فضيلت علم و يادگيري آن را به دانش

 به  و همچنين الزم است دنياستيزي را،باعث نشاط بيشتر آنان شود

.آنان ياد دهد

بايد آنان را بر مصالح دنيوي خويش ترجيح دهد، مصالحي كه 

.ضروري نيستند

باشد اش ميآموزانش آن چيزي كه شايستهبايد به هر كدام از دانش

 وتنها به آن كس كه ،خواه نيست ندهدبدهد، بنابراين به كسيكه زياده

.طلبي علمي دارد بدهداحتمال زياده

.آنان به محفوظات و مرور آنهاتشويق كردن 

.هر كدام از آنان رفتار پسنديده و نجيبانه داشت او را ستايش نمايد

هرگاه متعلمين زياد شدند و ازدحام نمودند بترتيب به آنان درس 

 مگر بخاطر مصلحت ،هيچكدام را بر ديگري تقديم ندارد و،بدهد

.شرعي

.د علت را جويا شود و از آنانيكه غايب هستن،احوالشان را بپرسد

 و ،بهنگام تدريس دستهايش را به كارهاي بيهوده مشغول نكند

.دليل به اطراف و ديگران نگاه نكندهمچنين بي

 و با وقار باشد و لباس ،بايد روبه قبله بنشيند و وضو داشته باشد

 و هرگاه به محل كالس رسيد قبل از ،پاك و تميز و سفيد بپوشد



�� �������	��� ��� 



.بخواندنشستن دو ركعت نماز 

داد بر  روايت شده كه وقتي به مردم قرآن ياد مي�از ابن مسعود

.نشستروي زانوهايش مي

الزم است محل كالس درسش وسيع باشد تا همه شاگردانش 

.بتوانند در آن بنشينند

.نبايد معلم هيچ وقت علم را خوار و ذليل جلوه دهد
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 آداب متعلم و حامل قرآن)4(

 از خدا بخواهد كه او را بر حفظ قرآن ياري صادقانه و خالصانه

. و علماً رضايت خداوند باشددهد، و بايد هدفش در اين راه عمالً

حفظ قرآن و عمل نمودن به آن باعث علو درجات و رفعت مقام 

>*א��;������:"�8%��9א�א/7
�א���A:  فرموده است�پيامبر. گرددمي
��"=>�?��9@���@BC���Dא�)K

وند بوسيله اين كتاب اقوامي را بلند و ديگران را پست و خدا: يعني

.كندذليل مي

شود بايد از وسايلي كه باعث عدم تحصيل علم بطور كامل مي

.خودداري نمايد

.بايد حفظياتش با تلقي از ديگران باشد

�نبايد از طوالني گشتن مدت حفظ مأيوس گردد، چون پيامبر
.رواه الدارقطني.@�BC���א/�E�/���BC	A7: فرموده است

.همانا علم با يادگيري است: يعني

.خواهد حفظ كند بخواندبايد تفسير آياتي كه مي

.اي را تنظيم كند كه براساس آن قرآن را خوانده و حفظ نمايدبايد برنامه

چون ( و زياد قرآن را بخواند ،بايد بر خواندن قرآن محفاظت نمايد

شده است كه خيلي زود فرار كرده و فراموشي قرآن همچون شتر رها 

.و بايد بر مدت حفظ آن محافظت نمايد) شودگم مي
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≅�È:فرمايدبايد قرآن را با ترتيل بخواند، خداوند مي Ïo? u‘ uρtβ# uö" à) ø9$#

¸ξ‹ Ï? ö"s?�N)و قرآن را با دقت و تأمل بخوان«).4: المزمل«.

را از خدا و هرگاه آيه رحمت را خواند، درخواست فضل و رحمت 

 و اگر آيه عذاب را خواند به خدا پناه برد، و بايد رو به قبله ،بكند

.بنشيند همراه با خشوع، وقار و آرامش

اي  و اگر آيه،مستحب است كه قرآن را براساس ترتيب آن بخواند

را خواند كه سجده تالوت داشت، سنت است كه سجده ببرد، و اگر 

 و ،دهدم كرد، جواب سالم را ميبهنگام تالوت قرآن كسي بر او سال

.گيردپس با خواندن تعوذ تالوت را از سر مي

آياتي كه حفظ نموده بهنگام برخواستن براي نماز شب بخواند، 

هرگاه حافظ قرآن، آنرا بهنگام شب و روز: فرمايد مي�چون پيامبر

ش وآورد، و اگر آنرا نخواند، او را فرامبخواند، قرآن او را به ياد مي

).597، سلسله صحيحه 6/76مسلم با شرح نووي(. خواهد كرد

حذر و دوري كردن از معاصي، زيرا از آثار آن فراموشي علم و 

.باشدمحفوظات مي

نشيند، و صدايش را بيش در جلوي استاد همچون شاگرد خوب مي

 و بدون نياز و ،زندخندد و زياد حرف نمي نمي،كنداز نياز بلند نمي

.كنده طرف راست و چپ خود نگاه نميبيهوده ب

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

.خواهي كندبدرفتار كرد ابتدا او معذرت

نشيند تا اگر به محل كالس آمد و استاد در آنجا نبود منتظر مي

بيايد، و اگر استاد را مشغول به كاري ديد اجازه انتظاركشيدن را 

.بخواهد

 مگر اينكه استاد در ،هيچ وقت بدون اذن خواستن پيش استاد نرود

گرفتنهاي زياد نبايد او را با اجازهجايي باشد كه نياز به آن نباشد، و

.ناراحت كند

،روتن باشد و نسبت به او متواضع و ف،بايد با استاد مؤدب باشد

.اگرچه استاد كوچكتر هم باشد

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

تي بيندازد ق و نبايد خود را به مش،توانايي يادگيري بيشتر را داشته باشد

باشد، چون باعث ماللت و افسردگي گشته وكه در توانايي او نمي

.رودآنچه هم ياد گرفته از دست مي

بايد نسبت به افراد صالح، اهل خير و مساكين متواضع و فروتن 

.باشد

نفس  و،طالب قرآن بايد بهترين حال و شمائل را داشته باشد

.خويش را از تمام چيزهايي كه قرآن نهي فرموده دور نگاه دارد

بايد حامل قرآن به هنگام شب معروف : فرمايد مي�ابن مسعود

مردم در خواب هستند، و به هنگام روز شناخته گردد، وقتيكه تمام 
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آشامند، و با حزن و اندوهش خورند و مي وقتيكه همه مردم مي،شوند

اند، و با گريه و زاريش وقتيكه همه وقتيكه همه مردم شاد و خوشحال

كنند، و با خشوعش و با سكوتش وقتيكه همه صحبت ميخندند،مي

و الزم است كه حامل قرآن د،كننوقتيكه همه با هم فخرفروشي مي

 و نبايد خشك و غافل ،باشدگريان و محزون و حكيم و آگاه و آرام 

.1دل باشد و نبايد سنگ، و نبايد داد و فرياد بزند،باشد

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

.2/301 اآلداب الشرعيه، -1
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 آداب تالوت قرآن)5(
وت قرآن، بدليل روايتي كه از ايجاد اخالص بهنگام يادگيري و تال

:  شنيدم كه فرمود�از پيامبر:  روايت شده كه گفته است�هريرهابي

شود مردي است كه شهيد نخستين كسيكه در روز قيامت حكم داده مي

شمارد آورند، خداوند نعمتهايش را كه به او داده بود برميشده و او را مي

پرسد با اين نعمتها چه كار ميآورد، سپس خداوندو او نيز به ياد مي

در راه تو جنگيدم تا اينكه شهيد شدم؛ خداوند : گويدكردي؟ مي

 بلكه بخاطر اين جنگيدي تا بگويند مردِ ،گوييدروغ مي: فرمايدمي

تا اينكه كشند و ميخوابانند سپس او را بر روي پيشاني مي!! شجاعي است

ست كه علم را ياد گرفته و و بعد از او مردي ا. در دوزخ انداخته شود

آورند و نعمتهاي خداوند را قرآن را خوانده است، او را در آن روز مي

شود با  و از وي پرسيده مي،آوردشمارند و او نيز به ياد ميبرايش برمي

،علم را فرا گرفتم و به مردم ياد دادم: گويداين نعمتها چه كار كردي؟ مي

گويي بلكه علم دروغ مي: گويدخداوند مي. امو بخاطر تو قرآن را خوانده

كردي تا بگويند  و قرآن را تالوت مي،را ياد گرفتي تا بگويند عالم است

شود تا او را بر روي پيشاني قاري خوبي است، سپس دستور داده مي

.1...شوداندازند تا اينكه وارد دوزخ ميمي

 آمده كه�در حديث طوالني رؤياي پيامبر: عمل كردن به قرآن
)پشت سر(رفتيم تا اينكه به مردي برخورديم كه بر قفا... : فرمايدمي

).1905(:  مسلم اين حديث را روايت كرده-1
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 و ياسنگيخوابيده بود و مردي ديگر بر سرش ايستاده بود كه 
شكست كوبيد و سرش را ميدر دست داشت و بر سرش ميى اصخره

پريد و مرد آن را دنبال  سنگ ميخوردبه مرد ميو هنگاميكه سنگ 
كرد و مثل اولش گشت تا اينكه زخمش التيام پيدا مينميكرد و برمي
زد؛ گفتم اين كيست؟ كرد و او را مي سپس همين كار را مي،شدمي

 كه آن مردي را: و گفت)  آنرا تفسير نمود�سپس پيامبر(برو : گفتند
را ياد شكستند، مردي است كه خداوند به او قرآن ديدم سرش را مي

شب غافل از قرآن خوابش برده و در طول روز داده است، ولي بهنگام 
.1به آن عمل ننموده است، و تا روز قيامت با او اينجوري خواهند كرد

،تشويق شدن و وادار شدن به يادآوري قرآن و متعهدگشتن به قرآن
با قرآن متعهد و همراه شويد، قسم به : فرمايدبدليل اين حديث كه مي

بندشكه از رآن بيش از شتريكسيكه نفس من در دست او است، ق
.2رها شده سركشتر است

، بلكه بگو آنرا به فراموشي سپردم،هيچوقت نگو كه فراموش كردم
 و يا بگو از يادم بردند؛ بدليل اين حديث ابن ،و يا آنرا ضايع نمودم

 كه چه زشت و ناپسند است:  فرمود�پيامبر: گويد كه مي�مسعود
بلكه بايد !  چنين و آنچنان فراموش كردماي را اينگويد آيهيكي مي

.3بگويد آنرا به فراموشي سپردم

).1386( بخاري اين حديث را روايت كرده -1
.)5033( بخاري اين حديث را روايت كرده است -2
.اندكرده، اين حديث را نقل )790(ومسلم ) 5029( بخاري -3
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: فرمايدواجب است كه در قرآن تدبر نمائيم؛ بدليل اين آيه كه مي

�Ÿξsùr&tβρã" −/ y‰ tFtƒtβ# u ö" à)ø9 $#4öθs9 uρtβ% x.ôÏΒÏ‰ΖÏãÎ� ö" xî«!$#(#ρß‰ ỳ uθs9ÏµŠÏù

$Z�≈ n= ÏF÷z$## Z�"ÏW Ÿ2�N)اگر از ! انديشند؟آيا درباره قرآن نمى«).82: النساء

.»يافتندسوى غير خدا بود، اختالف فراوانى در آن مى
اينكه جايز است قرآن را به حالت ايستاده، حركت، دراز كشيدن و 

 روايت نموده �، بدليل اين حديث كه عايشهديا سوار بر مركب خوان
خواند ود و قرآن را مينم من تكيه ميدامان در �پيامبر: گويدميكه 

.1بردمميليكه من در قاعدگي ماهانه بسر ادر ح
.2توان قرآن را در جيب گذاشت و آنرا با خود حمل نمودمي

مستحب است قبل از تالوت قرآن دهان و دندان را با مسواك 
پيامبر: گويد روايت كرده و مي�بشوئيم، بدليل روايتي كه حذيفه

.3زدرا سواك ميخواست دهانش برمي هنگاميكه در شب �

مستحب است به هنگام تالوت قرآن استعاذ و بسمله را بخواند بجز 

.4خوانددر سوره توبه كه تنها استعاذه را مي

.اند، اين حديث را روايت كرده)301(ومسلم ) 297( بخاري -1
).4/40، 2245: ( فتواي لجنة دائمي شماره-2
).255(، مسلم )1136( بخاري -3
 أعوذ باهللا من الـشيطان  -1: اند از جمله هاي مختلفي ذكر كرده    براي استعاذه گفتن صيغه    -4

 أعوذ -3. ن الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعوذ باهللا السميع العليم م   -2الرجيم  

).785: (بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، كه اين صيغه را ابوداود ذكـر كـرده اسـت               

= در ميان ما بود كه ناگهان      � روايت كرده كه، روزي پيامبر       �ولي در مورد بسمله، أنس      
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 قرآن و مدام اين كار را  بعد از تالوت@����GBא��א/�AFگفتن 

.1نيستتكرار كردن مأثور 

شروع كرد، قارئي قرآن هرگاه از وسط سوره : گويدنووي مي

.2نمايدمستحب است كه از اول كالمي كه به هم مرتبط هستند شروع 

مستحب است قرآن را به ترتيل خواند و زياد سريع خواندن در تالوت 

).4: المزمل(�È≅Ïo?u‘uρtβ#uö"à)ø9$#¸ξ‹Ï?ö"s?�N: فرمايدمكروه است چون خداوند مي

سؤال شد كه پيامبرمستحب است كه قرائت را با مد خواند، از انس 

خواند قرآن را با مد مي: نمود، فرمود چگونه قرآن را قرائت مي�

اهللا و رحمن و بسم اهللا الرحمن الرحيم را خواند كه روي بسمسپس 

.3رحيم مد گذاشت

رش را بـاال آورد، گفتـيم اي        حالت بيهوشي مانندي را پيدا كرد، سپس لبخند بـه لـب، سـ             = 

اي از قرآن بر مـن نـازل        اكنون سوره هم: رسول خدا چه چيزي شما را به خنده آورد؟ فرمود         

).400: مسلم... (إنا أعطيناك الكوثر . بسم اهللا الرحمن الرحيم: شد، سپس شروع كرد به
م در نفـس    فتـوا داده اسـت گفـتن صـدق اهللا العظـي           ) 4310: ( در شماره  هدائمالجنه  ل ال -1

خودش حق است، ولي اينكه عادت بشود كه هميشه بعد از تمام شدن قرائت هميـشه                

 كـه مـا      تـا آنجـا    �نـه از خلفـاء     و   �خوانده شود بدعت است، چون نه از پيامبر         

خواندنـد؛ و  دانيم چنين چيزي نقل نشده است، با وجود اينكه آنان زياد قرآن را مـي   مي

,���@�K�,�.�A���H)�*I%���E"���?GC,�JG/�;0: موده است  فر �اين در حاليست كه پيامبر      
�8א����/AH)�*%��?3��JG: و در روايتي آمده��E"���2�K������@K

.163/  األذكار امام نووي -2
.5045: /  بخاري-3
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مستحب است كه قرآن را با لحن و صوت قشنگ و زيبا خواند و 
صداي :  فرموده�مبرنبايد آنرا با لحن ترانه و امثال آن خواند پيا

.1خويش را با قرآن مزين نمائيد
بهنگام تالوت قرآن و يا گوش دادن آن گريه كنيم، در سنت آمده 

� روايت كرده است كه به نزد پيامبر�آنطور كه عبداهللا بن شخير
خواند و از درونش صدايي همچون آمدم كه او داشت نماز مي
.2كرديه ميآمد يعني گرجوشيدن و غليان چيزي مي

مستحب است كه قرآن را با صداي بلند خواند در صورتيكه 
 روايت �بلندخواندن آن باعث مفسده نباشد، بدليل آنچه كه أبوسعيد

 در مسجد اعتكاف كرده بود كه شنيد با صداي بلند �كرده كه پيامبر
آگاه باشيد كه همه : ه را برداشت و گفترد سپس پ،خوانندقرآن مي

 اذيت كنيد، پس برخي از شما بعضي ديگر راا مناجات ميشما با خد
نكنيد و برخي از شما به هنگام قرائت و يا گفت بهنگام نماز بر ديگران 

.3صداي خويش را بلند نكنيد

 وجود ندارد، و برگزاري مراسم براي 4قرآندعاي معيني براي ختم 

م حفظ قرآن سنت نيست، ولي آنچه امروزه بسياري از مردم انجا

. اين حديث را نقل كرده و آلباني آنرا صحيح دانسته�، براء بن عازب1468/  ابوداود -1
).729 (: شرح السنه البغوي-2
.، و آلباني آنرا صحيح دانسته)1332( ابوداود -3
 لجنه دائمي فتوا داده است كه دعاي منسوب به ابن تيميه درباره ختم قرآن، صـحت آن          -4

.)3/12(معين نيست، فتاوي االسالميه 
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دهند بعنوان اظهار فرح و شادي بخاطر نعمت حفظ قرآن چيز مي

.1خوبي است و اشكالي ندارد

به هنگام چرت زدن و غلبه خواب نبايد قرآن را خواند، بدليل قول 

هرگاه يكي از شما در هنگام شب براي: فرمايد كه مي�رسول اهللا

دانست يخواندن قرآن بلند شد و خواندن آن برايش سنگين آمد و نم

.گويد، بايد بخوابد ميهكه چ

بايد مكان آرام و زمان مناسبي را براي خواندن قرآن انتخاب نمايد، 

.چون اين براي صفاي قلبش و حواس جمعي او بهتر است

بايد بهنگام گوش دادن، خوب گوش بدهد و كامالً ساكت باشد، 

(sŒÎ#�: فرمايدچون خداوند مي uρ�˜ Ì" è%ãβ# uö" à) ø9$#(#θãèÏϑ tG ó™$$sù… çµs9(#θçFÅÁΡ r&uρ

öΝ ä3ª= yès9tβθçΗ xqö" è?�N)هنگامى كه قرآن خوانده شود، گوش «).204: األعراف

.» شايد مشمول رحمت خدا شويد؛فرا دهيد و خاموش باشيد

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

ات عذاب به خدا  و هنگام خواندن آي،رحمت، درخواست بهشت كند

≈=�ë: فرمايدپناه ببرد، خداوند مي tG Ï.çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r&y7 ø‹ s9Î)Ô8t"≈ t6ãΒ(# ÿρã" −/£‰ u‹ Ïj9

ÏµÏG≈ tƒ# ut" ©. x‹tFuŠÏ9 uρ(#θä9'ρé&É=≈ t6ø9 F{$#�N)اين كتابى است پربركت كه «).29: ص

.»ايم تا در آيات آن تدبر كنند و خردمندان متذكر شوندبر تو نازل كرده

. شيخ عبدالرحمن البراك اين را ذكر كرده است-1
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جايز است زنان حائض و نفساء كه قرآن را بخوانند بشرطيكه آنرا 

 و يا آنرا بوسيله چيز ديگري ورق زنند، بنابر اصح دو ،لمس نكنند

 از علما صادر شده است، چون دليلي كه اين كار را منع كند از قولي كه

.1شده استن نقل �پيامبر

جود دارد، اي كه در آن تسبيح وسنت است به هنگام خواندن آيه

 و بهنگام آيه رحمت از ،نگام آيه عذاب، استعاذه گفت ه و به،تسبيح گفت

خداوند درخواست رحمت كند، از حديثي كه حذيفه روايت كرده آمده 

 و اگر در ،اي رسيد كه در آن تسبيح باشد، تسبيح گويداگر به آيه: كه گفت

.2عاذه كند و اگر در آن تعوذ بود است،آن سؤال باشد، درخواست كند

بدنش قاري قرآن بايد وضو داشته باشد، پاك و تميز باشد، لباس و

و نيز مكان نشستن او تميز باشد، ولي در مورد كودك اختالف وجود 

دارد كه آيا بايد به هنگام خواندن قرآن و لمس آن الزم است وضو 

.3داشته باشد؟ جواب اين است كه احتياط آن است وضو داشته باشد

است كه قرائت را متصل خواند و آنرا قطع ننمود، و تابعي مستحب 

 وقتي كه قرآن �القدر نافع روايت كرده كه عبداهللا بن عمرجليل

.4كردشد، صحبت نميخواند تا وقتيكه تمام ميمي

.3713: ، شمارههلجنه دائمال فتاواي -1
.727/ م،  مسل-2
).الفتاوي االسالميه(اين را گفته است ) :(عثيمين ابن -3
).4526: ( بخاري-4
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.1سنت است بهنگام خواندن آيه سجده، سجده ببريم
ر مكروه است كه مصحف را بوسيد و يا آنرا ميان دو چشم قرا

،كنند كه اغلب مردم بعد از تمام شدن از تالوت اين كارها را مي،دهيم
.2بينند قرآن در جايي نامحترم گذاشته شده استو يا وقتيكه مي

، و الزم 3آويزان كردن آيه قرآن بر سر در و ديوارها مكروه است
نيست براي صحبت كردن كلمات قرآن را جايگزين كنيم و كمترين 

.4باشدين است كه مكروه ميحكمي كه دارد ا

).1077: ( بخاري-1
االسالم ابن تيميه پرسيده شده كه آيا جـايز اسـت مـصحف را برداشـته و آنـرا                    از شيخ  -2

در اين زمينه روايت مأثوري وجود ندارد، در اين زمينه از امام: بوسيد؟ در جواب گفت  
جهل روايت شـده كـه   ام ولي از عكرمه بن ابي     چيزي نشنيده : احمد پرسيده شد، فرمود   

كالم ربـي  : گفتگذاشت و مي كرد و صورت خود را بر روي آن مي        مصحف را باز مي   
و ). مجمـوع فتـاوي  (كالم ربي، ولي عادت سلف اين نبوده كه چنين كارهايي را بكنند         

 براي تعظيم قرآن وقتيكه از دستش بيافتد و يـا          اگر انسان :  است گفته) :(شيخ ابن باز  
.از مكان بلندي بيافتد و آنرا ببوسد اشكالي ندارد

).2078: (هدائماللجنه ال فتاواي -3
).الفتاوي اإلسالميه. ( استگفته) :(باز اين را شيخ عبدالعزيز بن -4
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 علمتحصيل آداب )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

.بايد از خدا براي كسب علم، توفيق را طلب نمود

ه الزم باشد مسافرت براي كسب علم بايد سفر نمود و به هر جا ك

.1نمود

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

.يافت

هتر آن است كه سالم نكند، اگر اگر كسي دير به كالس رسيد، ب

م او باعث قطع ادامه بحث بشود، ولي اگر تأثير نداشته باشد سالم ساا

.2كردن سنت است

من : ش او آمد و گفتنقل شده كه مردي پي) :(از امام احمد

باشـد،   مي�OPI/���*EאMCN*א�א/�F/��BC:  از جمله چيزهايي كه بر زبان مردم افتاده، حديث        -1

حبان گفته باطل است، و هيچ اصلي ندارد، ايـن حـديث   اين حديث صحيح نيست؛ ابن    

ولـي بـه جـاي ايـن        . اند ولي او آنرا به شدت انكار نمـود        را براي امام احمد ذكر كرده     

انـد  توان به روايتهاي صحيح زيادي كه درباره فضل تحصيل علم آمـده حديث باطل مي 

).نوشته شيخ عبدالعزيز السدحان) �(اديث منتشره ال تثبت عن النبياح(. مراجعه كرد
).1/175فتاوي إسالميه . (گفته است) :(شيخ ابن عثيمين اين را -2
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كند و دوست دارد ميمشغول تحصيل علم هستم ولي مادرم مرا منع 

با او مدارا كن و او را راضي : وارد كار تجارت شوم، امام احمد فرمود

.1رها نكنكن، ولي تحصيل علم را 

 و خداوند اين ،شودعمل نكردن به علم باعث نابودي بركت مي

pκ$�: فرمايدكند و مييچنين كساني را سرزنش و مذمت م š‰r' ¯≈ tƒtÏ% ©!$#

(#θãΖ tΒ#uzΝ Ï9šχθä9θà) s?$tΒŸωtβθè= yèø� s?∩⊄∪ u� ã9 Ÿ2$ºFø) tΒy‰Ψ Ïã«! $#βr&(#θä9θ à)s?

$tΒŸωšχθè= yèø� s?�N)3-2: الصف.(

گوئيد كه عمل سخني ميچرا ! ايداي كساني كه ايمان آورده«

است كه سخني بگوئيد كه عمل كنيد؟ نزد خدا بسيار موجب خشم نمي

.»كنيدنمي

 را �هيچ حديثي از پيامبر: آمده كه فرمود) :(و از امام احمد

 حتي اينكه به حديثي برخورد ،امننوشتم مگر اينكه با آن عمل نموده

 و به حجام كه ابوطيبه بوده يك  حجامت كرده�كردم كه پيامبر

.3دينار دادمحجام يك ، من هم حجامت كردم و به  است2دادهدينار 

).2/35( آالداب الشرعيه -1
. متفق عليه-2
، از امام احمد دربـاره كـسيكه احاديـث زيـادي نوشـته سـؤال                )2/14( اآلداب الشرعيه    -3

.د به اندازه زيادي احاديث بر اعمالش بيافزايدباي: كردند؟ فرمود
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 تاسي  و1اندعصر او كه فوت كردهتأسف خوردن براي اساتيد هم

.به اخالق و رفتار آنان

: ل درباره اخالق امام احمد، از ابراهيم نقل نموده كه گفتخالّامام 

 براي اينكه از او روايتي را نقل ندكردوقتيكه به شخص مراجعه مي

شدند و م و منزلت و هيأت او خيره ميد، ابتدا به نماز او، و مقانكن

از فقيه : و از اعمش نقل شده كه گفت. گرفتندسپس از او روايت را مي

.2پوشيدن راگرفتند حتي طريقه لباس و كفش همه چيز را ياد مي

.رعايت ادب و وقار در راه طلب علم

. دوري نمودضور هميشگي داشت و از تنبلي و كسالتبايد ح

خود را دست كم نگرفتن و اين آيه قرآن را ن وهرگز مأيوس نشد

!�ª: فرمايدهميشه يادآور شويم كه مي $#uρΝ ä3y_t" ÷zr&.ÏiΒÈβθäÜ ç/öΝ ä3ÏF≈ yγ̈Β é&

Ÿωšχθßϑ n= ÷ès?$\↔ø‹ x©�N)78: النحل.(

و خداوند شما را از شكم مادرانتان خارج نمود در حالى كه هيچ «

.»دانستيدچيز نمى

.خواستند ياد بگيرند برايشان خيلي سخت بوده ميخصوصاً وقتيكه آنچ

ام اينكـه  از جمله آدابي كه از امام احمد ياد گرفتـه      :  ابن عقيل در كتاب الفنون آورده كه       -1

نبايـد  : طمهان را نام بردند او از تكيه زدن مستقيم نشـست و گفـت  تكيه زده بود، و ابن 

).2/26(اآلداب الشرعيه . باشيمهنگامى كه از صالحين نامي برده شود ما تكيه زده 
).2/145( اآلداب الشرعيه -2
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 و شناخت ،باشندمطالعه كردن كتابهايي كه مربوط به طلب علم مي

.هاي غلط و اشتباه و شناخت شيوه،منهج صحيح در اين زمينه

بايد متعلم سعي كند اول وقت بر سر كالسها آماده باشد و وقت را 

.غنيمت بشمارد

.ده جبران كنداز دسته دااز درس آنچه 

يادداشت كردن فوايد و توضيحات و نوشتن آن در حاشيه كتابها و 

.يا دفتري جداگانه

.بايد هميشه به اين فوايد مراجعه كرد

كتاب الزم است آنرا بطور عمومي ورق زد و آنرا به هنگام خريد

.خوب نگاه كرد

گويند مردي نزد امام احمد نبايد كتاب را به زمين انداخت، مي

با گفتار : كتاب را بزمين انداخت و او خيلي ناراحت شده و گفت

.1!بزرگان اين چنين خواهيد كرد؟

 بلكه بايد منتظر بود تا حديث را ،نبايد سخنان شيخ را قطع نمود

�*��F2�.R�S: تمام نمود، امام بخاري گفته است��.TU&V��W����������?X
�ز جمله اين حديث كه سپس احاديث را آورده و ا ... �YZ���KEא

: خواند پرسيد خطبه مي�يك نفر اعرابي هنگاميكه پيامبر: فرمايدمي

 سخنانش را ادامه داد و از وي روي�آيد؟ و پيامبرقيامت كي مي

).3/389: ( اآلداب الشرعيه-1
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كننده درباره  و پرسيد سؤال،گرداند تا اينكه حديثش را تمام نمود

.1؟قيامت كجا است

 متعلم چيزي نامفهوم بود بايد هرگاه براي: الجوزي گفته استو ابن

 سپس با احترام و مهرباني از ،منتظر بماند تا شيخ كالمش را تمام كند

.2 و كالم او را قطع نكند،شيخ توضيح و تفهيم آن را بخواهد

به هنگام طرح سؤال ادب را رعايت كند، نبايد سؤالي را بپرسد كه 

 و ،داندوابش را ميكه ج و يا نبايد چيزي را بپرسد،در آن تكلف باشد

يا به قصد ناتوان كردن شيخ آنرا بپرسد، و يا به منظور اينكه اظهار علم 

 و موضوع آن ،نمايد، و يا نبايد سؤالي را بپرسد كه هنوز واقع نشده

.3كردندرا توبيخ مي و سلف در اين موارد متعلم ،نيامده است

جمعه و  مثل اينكه در ،طالب علم حق علم را در مسجد ادا كند

.جماعات و در اين كارها مسابقه دهد

) :(امام بخاري. حق علم را در منزل نيز ادا كندطالب علم بايد
�'�AC: گفته است ���G��� ?W���� �א/"]. B?C� سپس سند حديث را به @

سه گروه: گفته است�ر پيامب: گفتابوموسي اشعري رساند و

تاب كه به پيامبر هستند كه دو اجر دارند، يكي كسي است از اهل ك

).1/171: ( فتح الباري-1
).2/163: ( اآلداب الشرعيه-2
).1/398(، السير )8/274: ( تهذيب التهذيب-3
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 و دوم . ايمان آورده استنيز� و بعد به محمد،داشتهخويش ايمان 

 است كه حق خدا و حق صاحبش را ادا كرده است، سوم مردي ايهبرد

اي دارد و آنرا بخوبي ادب و تعليم داده است، سپس او است كه جاريه

.1كندازدواج ميرا آزاد كرده و با او 

. علماء)شرح حال، سيرت، اخالق(ن تراجمخواندن و مطالعه كرد

 كردن در مواقع و مناسبتهاي مختلف قبل از فرا رسيدن وقت آن مطالعه

... .مانند رمضان و احكام مربوط به روزه، ايام ده روزه حج، قرباني و 

حرص بر خريد كتابهاي خاص مسايل فقهي، مانند كتابهاي متعلق 

 ....الليل و به سنتهاي رواتب، قيام

.بايد در طلب علم اولويات را مقدم دانست

هميشه بايد كارهايكه در درجه اهميت بيشتري قرار دارند جلو 

 بوده كه براي اين كار هم جنبيده و به�انداخت و اين منش پيامبر

 را دعوت كرد و به او � پيامبر،مين دليل وقتيكه عتبان بن مالكه

ياري و در آن نماز بخواني تا خواهم كه به خانه ما تشريف بمي: گفت

 هم بهمراه �اي ايجاد كنم، پيامبرخانهدر جاي نماز شما نماز

تعدادي از اصحابش پيش او رفتند، و وقتيكه به خانه او رسيدند و اذن 

 ديدند كه عتبان سفره غذا ورود را خواستند و داخل خانه شدند

د آن جايي كه ابتدا غذا را نخورد بلكه پرسي�گذاشته ولي پيامبر

).1/229( فتح الباري -1
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خواهيد به نمازخانه تبديل كني كجاست؟ به ايشان نشان داد و نماز مي

.1نشستخواند و سپس براي غذا خوردن 

خودداري كردن از اينكه خود را عالم قلمداد نمائيد، يعني 

. نباشدندانيد در حاليكه چنيخودنمايي كردن به اينكه مي

.ثناء و ستايش خداوند بهنگام ذكر نام او

. بهنگام ذكر نام او�درود و صلوات فرستادن بر پيامبر

.نگام ذكر نام آنها هبه�رضايت طلبيدن براي صحابه

.2رحمت طلبيدن براي علماء به هنگام ذكر نام آنها

هيچ خبري را به منابع نسبت ندهيم تا اينكه خود خبر را در آن 

.مطالعه نكنيم

بت ندهيم وقتيكه در آنها و به غير از مسلم و بخاري حديثي را نس

.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 باشندفوائد را دست

عثمـين اند و شيخ ابن     دهروايت كر ) 263(ومسلم  ) 667(،  )425( بخاري اين حديث را      -1

.آنرا آورده است) 2/98(در شرح رياض الصالحين ) :(
بعـضي اوقـات    «:  آورده 64تذكره السامع والمتكلم ص     :  و ابن جماعه الكناني در كتاب      -2

كننـد بـراي تمـام افـراد سـند رحمـت       برخي وقتيكه حـديثي را بـا سـندش ذكـر مـي            

.»فرستندمي
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.فوائد را كتمان نكنيم

.حذر كردن از استشهاد به أخبار ضعيف و موضوع

. مگر بعد از جستجو و سؤال كردنهيچ حديثي را ضعيف نشماريم

 چه بسا اين ،شونداهمال نكردن آن مسايلي كه مورد سؤال واقع مي

.روي شما باز و روشن خواهند نمودمسايل ابوابي را يپش

.نامه براي يادداشت كردن فوايد و مسايلبه همراه داشتن يادداشت

.حذر كردن از بسيار مشغول شدن به مباحات

درپي يك كتاب ي و چاپ پيهاى خطكپى نسخهنبايد زياد به

.دوشواقعپرداخت مگر اينكه مفيد 

.سرزدنهاي زياد به كتابفروشيها براي آشنايي با كتابهاي تازه چاپ شده

.1لفظ را تعميم ندهيماصطالحات علمي متشابه در 

تالش و كوشش براي خواندن كتابهايي كه اصطالحات مؤلفين و يا 

.كنند و مباحث را بيان ميراه و روش كتابها

ي، نشنيدبراي فهم كالم سرعت بخرج ندهيم، خواه خواندني باشد و يا 

سؤال  اوياد كرده كه هرگاه از) :(از ايوب سختياني) :(ابن القيم

سؤالت را تكرار كن، اگر به مانند اول . گفتكردند به سؤال كننده ميمي

.2دادرنه جواب نمي وگ،دادكرد جوابش را ميسؤال را تكرار مي

االخبـار  يع است براي مسلم و بخاري، ولي در كتاب منتقي         شا) متفق عليه ( مثالً عبارت    -1

. منظور امام احمد، بخاري و مسلم است– مجدالدين ابن تيميه –
).2/187( اعالم الموقعين -2
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.كتابهاي فتاوا را بايد زياد مطالعه نمود

.نبايد خيلي سريع نفي عام نمود

.1اگر حديثي را با معني روايت كردي بايد آنرا توضيح دهيد

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

.نباشدله  قابل قبول است بشرطيكه براي مجامنقد و نصيحت صادقانه

و امام ذهبي در . كنندگان اهميت دادنبايد به تعداد كم شركت

لي نه نفر إرياح ذكر كرده كه گفته است تنها هشت ترجمه عطاء بن ابي

.2يابنددر مجلس درسش حضور مي

اي در نبايد وقت خويش را به مسايلي گذارند كه هيچ فايده

نگ سگ اصحاببرندارد، مانند مسايل شاذ و غريب همچون اينكه ر

، بودههو يا درختي كه آدم از آن خورده چ! الكهف چگونه بوده است؟

... .و يا طول كشتي نوح چه قدر بوده و 

نگام بحث و جستجو در مسأله نبايد به فوايد و مسايل جانبي  هبه

.پرداخت

كرد ترس بر    حديثى روايت مي   � از ابن مسعود روايت است كه هرگاه از رسول اهللا            -1

 بـا   يعني اينكه حـديث را    .  فرمودند �يا آنچه رسول اهللا     : گفتگرفت، و مي  او فرامي 

).جامع بيان العلم وفضله. (معنى روايت كرده است

توان حديث را با معنى روايت كرد بشرطيكه عالم بـه  نظر جمهور علما بر اين است كه مي       

كند باشد، و اينكه باعث تغيير حكم شرعي، يا نقص، و يـا زيـادتي در                آنچه روايت مي  

).295علم الروايه الكتابه في . (آن نشود
).8/107: ( سير اعالم النبالء-2
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اي كه ممكن است، جمله نبايد وارد جنگ الفاظ گرديد، و به اندازه

 و نبايد عبارات و اصطالحات غريب و ،وشن باشدو كالم واضح و ر

.پيچيده را بكار برد

نبايد بدون آگاهي و علم چيزي را گفت، و نبايد براي جواب ندادن 

.سؤالي به حرج افتاد

و قول اگر در مورد دين نباشد، نبايد از اهانت شخصي متأثر گشت 

: گويدشاعر را به يادآور كه مي

7�C�� 
G/� �0=\� ]̂ _S�� `?�:��Z�	Ea�b��9��'�b��.c
اگر با انسان بداخالقي درافتادي، چنين باش كه انگار هيچ : يعني

. نشنيدي و چيزي نگفته است

.از تنبلي حذر كن

.سعي كن نماز شب را بپا داري

بخاطر كسب علم از استراحت زياد، سخن گفتن و خواب دوري 

.كن

سلمان بطور اعم اين بايد كوشش و تالش طالب علم مخصوصاً و م

:باشد كه

براي:  فرموده است�نيازهاي مردم را برطرف نمايند، و پيامبر

.1دبريمردم شفاعت كنيد اجر مي

. بخاري اين حديث را تخريج كرده است-1
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اي كه داديد وفا كنيد، چون خداوند پيامبران را اين چنين ستوده وعده
:فرمايداند مثال درباره اسماعيل ميهايشان صادق بودهاست كه آنها در وعده

�…çµ̄ΡÎ)tβ%x.s−ÏŠ$|¹Ï‰ôãuθø9$#�N)بودهايش صادقاو در وعده«).54: مريم «.

�è{uθø›�: فرمايدخداوند مي. صبر و آرامش داشتن yèø9 $#óD ß∆ù&uρÅ∃óJ ãèø9 $$Î/

óÚÌ" ôã r&uρÇtãšÎ= Îγ≈ pgø: $#�N)199: األعراف.(

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

 و امام ذهبي در تجريد الصحابه در شرح حال ،سمعاني در انساب
در دوران جاهلي چنين بود كه : عوف بن نعمان آورده كه گفته است

.كسي دوست داشت از تشنگي بميرد ولي خالف وعده نكند
: گويدشاعر مي

72� `C<� ��d#�e-fא B�E�Z?g��	
WH�B�WE��C,�h�i+M[א��"�א
�j\7�%�� k)א�� klVא�� \� .c���0U/�	E7�m�3/א� n*ca��d�

هرگاه براي چيزي بله گفتي كار را تمام كن، چون گفتن بله «: يعني
ديني است بر گردن انسان آزاده و بر او واجب خواهد شد، وگرنه در 

.گو نخوانند راحت بگذار تا مردم تو را دروغ و خود را،همان اول بگو نه
خداوند به من: فرمايد مي�پيامبر... بايد متواضع و فروتن بود 

وحي فرستاده كه بايد با همديگر متواضع باشيد تا هيچ كس بر ديگري 
.1نكندفخر نفروشد و به كسي ظلم و ستم 

. مسلم اين حديث را روايت كرده است-1
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ت آنها  باز به مشكال و با سينه،روي باشيدنسبت به مردم گشاده

.گوش دهيد

براي مردم حديث بخوانيد و آنان را موعظه كنيد، عكرمه از ابن

 و ،هر جمعه براي مردم حديث بخوانيد: نقل كرده كه گفت) �(عباس

 و اگر خواستي بيشتر بخواني تا سه بار ،اگر خواستي دوبار بخوان

 و بيش از اين نخوان كه مردم ملول و خسته ،برايشان حديث بخوان

كنند، حرف آنان را قطع نگاميكه مردم صحبت مي هشوند، و بهيم

كني، بلكه ساكت باش و هرگاه  چون آنان را ناراحت مي،نكن

درخواست كردند و دوست داشتند گوش بدهند براي آنها حديث 

گفتن سجع بكار نبري زيرا من پيامبرنگام دعا  هو سعي كن به. بخوان

.1كردند را نمي و اصحابش را ديدم كه اين كار�

فهمند صحبت كنيد، اين با مردم آنگونه كه مي:  گفته است�علي

دليل است براي اينكه با مردم نبايد از كلمات متشابه استفاده كرد و 

 و ابن مسعود نيز چنين ،اي براي مردم صحبت كنيد كه بفهمندبگونه

هد چهرگاه براي مردم صحبتي كنيد كه برخي از آنان نفهمن: گويدمي

.2گرددگوئيد، حتماً باعث فتنه ميمي

).6337( بخاري اين حديث را روايت كرده -1
. مسلم اين حديث را روايت كرده است-2
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 آداب درس و كالس)7(

شود، خود را آماده الزم است براي كسيكه در كالس درس حاضر مي

خود اند بايد خود را آماده سازد،  و گفته،سازد و از هر لحاظ مرتب باشد

هايش را مرتبرا شانه بزند و لباسو ريشش را بيارايد، حمام كند و موها

و خويش را خوشبو نمايد و مسواك را بزند و لباس سفيد 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

.وقتيكه وارد مسجد شد قبل از نشستن دو ركعت نماز بخواند

ا دست به او اشاره بايد نزديك استاد بنشيند، و نزد او هيچوقت ب

. و با اشاره چشم او را تأييد نكنيد،نكند

 مگر ،نشيند بلكه در صف آخر مي،نبايد بر روي مردم قدم برداشت

.نداينكه استاد اجازه دهد كه در صف جلو بنشي

نبايد كسي را از جايش بلند كند، و در وسط حلقه و كالس نبايد 

جازه آنها، اگر برايش جا باز بنشيند، و ميان دو دوست ننشيند مگر با ا

.كندنشيند و خود را جمع و جور ميكردند مي

برد و با دوستانش و جمالت مهربانانه و لطيف بكار مي

: فرمايد مي�كند، پيامبرهمكالسيانش با اخالق حسنه رفتار مي

A]����oCp�m�3/א�o/�=@١K

).3160( صحيح الترغيب -1
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.با مردم با رفتار نيك رفتار نمائيد: يعني

سها را در مسجد برگزار نمايند، و اگر در مسجد بهتر است كال

 براي زنان كالسي � و پيامبر،ها برگزار نمايندممكن نبود در خانه

.موعد ما خانه فالني است: گذاشته بود و گفته بود

اي تشكيل  و حلقه را دايره،تا آنجا كه ممكن است رو به قبله بنشيند

: انداي گفتهالس حلقه و بهمين خاطر اهل لغت در تعريف ك،دهند

.1جمعي دور همديگر جمع شوندمردمي كه دسته

وقتيكه مردم زياد شوند مشكلي نيست كه استاد در جاي بلندي 

.بنشيند

 شروع �استاد درسش را با شهادتين و صاله و سالم بر پيامبر

اي از قرآن شروع  و برخي از محدثين درسش را با سوره،كندمي

.كردندمي

 و برايش دعا كند، و ،بت به استادش با ترحم رفتار كندبايد نس

تواند برايش عذر بياورد ميتا آنجا كه هرگاه استادش غيبت نمودند 

.وگرنه مجلس را ترك كند

 و از آنچه ،استاد بايد الفاظ غامض و غريب را تفسير و معني كند

رسد  و از آنچه عقل مردم عادي به آن نمي،كندداند سكوت مينمي

.كندبحث نمي

.150 مختار الصحاح، ص -1
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هرگاه ديد حاضرين  و،استاد نبايد حاضرين را ملول و خسته كند

دار تعريف كند، خندهاند اشكالي ندارد كه حكايات بامزه وخسته شده

اند ذكر حكايت ريسماني است كه قلبها را با آن صيد حتي برخي گفته

.1كنندمي

.در آخر درس نبايد كفاره مجلس را فراموش كند

.فايده خودداري كرده درس بايد از جدل و صحبتهاي بيدر حلق

.اند نبايد تكبر داشتدر حلقه و مجلسي كه فقراء نشسته

. با آرامش و ادب و خشوع كامل�نبوياحاديث گوش دادن به 

. باشداز جمله شرايط شيخ اين است كه بايد متواضع

ملحق دانستند از اينكه طالبان علم به شيخ سلف صالح مكروه مي

.شوند و اينكه سرش را ببوسند

.تشويق و تشجيع طالب مخلص در حلقه

بايد حذر كند از اينكه خود را عالم قلمداد كند، يعني نبايد خود را 

.نما جلوه دادعالم

در اثناي درس نبايد خود را به چيزي ديگر مشغول كرد و بايد 

.ساكت نشست

.كردرا قطع در ميان سخنراني شيخ نبايد حرف او

�بايد كالس درس و حلقه را منظم و مرتب كرد، مثالً ابن مسعود

.44 ص -1
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 ابتدا تفسير سپس حديث �خواند، و ابن عباسشنبه حديث ميهر پنج

... .و بعد فقه و شعر و 

سال را به رياست حلقه گماشت، و سن ونبايد كودكان و افراد كم

اين مجالس از حضار بخواهد كه اخالص داشته باشند حتي در يكي از 

اگر اين كار : يكي از حاضرين تنفس عميقي كشيد و شيخ به او گفت

اي و اگر براي غير تو براي خدا بوده باشد، نفس خويش را پاك كرده

!!.ايخدا بوده باشد خود را هالك كرده

اي باشند كه حضار را براي كار خير مضامين دروس بايد بگونه

خواهم كه با ما كساني  خدا مياز: گفتمي�برانگيزد، ابن مسعود

خواهيم دعا كنيم و كنند، چون ما مينباشند كه قطع صله رحم مي

.دعايمان مستجاب شود

الزم است در حلقه درس موضوعات ايماني، تذكر و امثال اينها 

.باشد

.الزم است اسرار مربوط به حلقه را حفظ كرد

.شدمداد مياي بزرگ قلنزد سلف صالح از دست دادن شيخ حادثه

 درسش را در  از شاگردانشكرد كه كدام يكشيخ خودش تعيين مي

.هددحلقه ادامه 

نبايد به وجود شاگردان زياد فاسق و منحرف مغرور گشت، در 

كتاب عجائب اآلثار آمده كه شيخي در زمينه فقهي خيلي با سواد بود و 

ود، با حيا و پرور بدر مسايل گوناگون آگاهي داشت ولي شاعري بي
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.رسيداين وجود حلقه درسش به بيش از سيصد نفر مي

 بخاطر اينكه از ،بايد گمراهان و فاسدان را از حلقه درس طرد نمود

امان بود، همانطور كه واصل بن عطاء را طرد فساد و شر آنها دروفتنه 

.1نمودند

.درسي كه محترم نباشد، مفيدهم نيست

: و از جمله آداب شيخ

.س خويش و حق ديگران را بشناسدفْبايد حجم نَ

 و اگر روزي را براي تدريس تعيين ،ايام كالسها را بايد تعيين كند

نمود و به شاگردان وعده درس را در آن وقت داد، نبايد تأخير و غيبت 

. مگر اينكه عذري موجه مانند بيماري و امثال اينها را داشته باشد،كند

ضع باشد و بايد پاكدامن و بايد شيخ نسبت به شاگردانش متوا

.عفيف باشد

 زيرا ،بايد از انتساب قولي به خداوند بدون علم و آگاهي پرهيز كرد

.خداوند چنين كسي را مقارن شرك به او قرار داده است

.بايد حاضرين را براساس تجانس و مستواي فهم آنها قرار داد

 او مشهور است به واصل بن عطاء الغزّال، غزال ناميده شده بخاطر تردد زيـاد در بـازار                -1

ابوحذيفه سر كرده معتزليها است كه معتقد به خلق قـرآن بودنـد و از        . حالجهاي بصره 

كـرد بهمـين    او حرف راء را به غين تبديل مـي        . بزرگان متكلمين و بليغان آن دوره بود      

المثل گشته بود؛ كرد و در اين زمينه ضرب     ز آن اجتناب مي   علت بهنگام صحبت كردن ا    

و بخاطر آنكه از حلقه درس حسن بصري كنار رفت معتزله نام گرفت و جماعتي با او                 

).8/108: األعالم. (همراه شدند
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.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

اگر شيخ به حدي نرسيده باشد كه ترجيح دهد نبايد اين كار را 

گويد فالن عالم چنين فتوا دهد و يا مي بلكه اقوال را ارائه مي،بكند

.داده است

لت علماء  همين عد كه خسته كننده باشد، بهنبايد چيزي بخوان

.دهداهتمام زيادي به قاري، امالكننده و مبلغ مي

.در اثناي درس دقايقي را براي استراحت بگذارد

.وقت معيني را براي ضيافت قرار دهد اگر وقت اجازه بدهد

.رفتار باشداخالق و خوششيخ بايد با افراد حلقه درسش خوش
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 سنتهاي اذان)8(

كه در ) حيعلتين( بجز در 1گويد تكرار كردبايد آنچه كه مؤذّن مي

�*�r*<�\��n\: آنها خواهي گفتj\7����2.

 درخواست وسيله، فضيلت و مقام محمود را �بايد براي پيامبر

��D8א/�,*�rא/���+��א/�r0Pא/s�c�A+: طلب كرد، و گفت�	�)�B%C/א�t>
V*/א;�א�� ��+CG@u/אGא���+C8/א;�אH*� �;���c��?X��?'�,��@٣K
?��Gא��,yz��;�3iC����A1)G��;��)�����`w��H�x0V�C: بايد بگويد
;\*V)�BCV�@K

 و ، و دينم اسالم،راضي شدم به اينكه اهللا پروردگارم باشد: يعني

 پيامبرم باشد، كه در اين صورت گناهانش بخشوده خواهند �محمد

.4شد

. بعد از اتمام اذان�ن براي پيامبرصلوات و درود فرستاد


����c*/*אA�KKK �  از اين حديث پيامبر    -1d{I|א�n*Ic�����.X��@    استدالل نمـوده بـراي اينكـه 

ن را داد، اين را امام طحاوي از قومي از سلف روايت كرده، و              واجب است جواب مؤذ   

ولي جمهور معتقد هستند كـه  ... گويند حنفيه و اهل ظاهر و ابن وهب نيز همين را مي          

).2/93:  ابن حجر–فتح الباري . (مستحب است
.اين حديث را روايت كرده است) 4/85( مسلم -2
.ه استاين حديث را روايت كرد) 8/399( بخاري -3
.اين حديث را روايت كرده است) 589( ابن ماجه -4
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بايد خداوند را فراخواند زيرا دعاء بين اذان و اقامه رد نخواهد شد، 

א/�,�A�f:  فرموده است� روايت شده كه پيامبر�از انس بن مالك
\����H"Owא��
١K@>��+�א$dא

 آنها را نگفته و تأئيد نكرده �اضافه كردن برخي الفاظ كه پيامبر

�א/"�A: ه و خطا است ماننداشتبا ��+�Gא/�(]+ @�A�� �א/"א{�� B�)O� @�
��3E��A7	Ea\�|א�~C�GH��@٢K

درست است جواب اذاني را داد كه از راديو و تلويزيون پخش 

 كه�پيامبر بدليل اين حديث ، بشرطيكه در وقت نماز باشد،شودمي


��c*/*א��A7����.X: فرمايدميd{|א�Bא����d��n*cKK�K@٣K
.تكراررا آنمثل شنيديد مؤذّن از آنچه كه 

انـد، و   اين حديث را روايت كـرده     ) 3/155(، امام احمد    )212(، ترمذي   )521( ابوداود   -1

گـوئيم؟ گفتـه    چـه مـي   : »زيادهو  «. آنرا صحيح دانست  ) 3408(جامع  آلباني در صحيح    

اي ضعيف و منكر اسـت، ايـن را     ه اين زياد  @CV*א�א��א/���G+��2א/����GEא�="A�����r: است

.گفته است) 149(آلباني در كتاب تمام المنه 
ابي عبيده مـشهور    :  المحكم المتين في اختصار القول المبين في أخطاء المصلين، نوشته          -2

.69بن حسن آل سلمان ص 
).:( فتاواي شيخ عبدالعزيز بن باز -3
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 آداب مسجد)9(

فضيلت ساخت مساجد، و اينكه خداوند در بهشت براي سازنده 

.سازداي ميمسجد خانه

آنچه در چهارچوب مسجد : اندعلما در تعيين حدودات مسجد گفته

آيد، در آن اگر از داخل ساختمان گيرد، مسجد بحساب ميقرار مي

.1دباشاشد جزو مسجد ميب

‰βr&uρy¨�: فرمايداند از معني اين آيه قرآن كه ميگفته Éf≈ |¡yϑ ø9 $#¬!Ÿξsù

(#θãã ô‰s?yìtΒ«! $##Y‰ tnr&�N)18: الجن.(

Aمساجد از آنِ خداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد@K
شود كه اضافه كردن مسجد به مخلوق بعنوان چنين برداشت مي

نيست؛ اما اينكه مسجد را به كسي نسبت دهيم براي مالكيت جايز 

اينكه شناخته شود مانند مسجدالنبي، مسجد قباء و امثال اينها اشكالي 

گفت مسجد  و يا مي،@��8א�����A: فرمود مي�زيرا پيامبر. ندارد

داد، و اين اضافه المقدس را به ايلياء نسبت ميقباء و مسجد بيت

.2باشد داخل نهي نمي، از همكردنها براي شناخت مساجد

).31/65: ( نوشته ابن عثيمين– الباب المفتوح -1
كند بر اينكه درست است مسجد را       و اين داللت مي   ) 2/361: ( ابن رجب  – فتح الباري    -2

.را بنا نموده و يا تعمير كرده استبه كسي نسبت داد كه آن
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كسانيكه سير و يا پياز را خورده باشند بايد از رفتن به مسجد 

 كرده  روايت�كه جابرخودداري نمايند، دليل آن نيز حديثي است 

���A:  فرمود�پيامبركه  ��� ;��*(� .�C�� ;0P�� �G�3/���،��n�<� �
C����E�����n���G/G2���c��G?�@١K

گيري كند،  يا پياز را خورده است، از ما كنارهكسيكه سير و«: يعني

.اش بماندو يا گفت از آمدن به مسجد ما خودداري كند و در خانه

توان موارد مشابه پياز و سير را بر آنان قياس نمود، همچنين مي

 دهد، ولي اگر موادي را ريعني هر بوي بدي كه نمازگزاران را آزا

ردارد مانند خميردندان و امثال آن مصرف كند كه بوي بد را از ميان ب

.تواند در مسجد حاضر شودمي

مستحب است كه براي رفتن به مسجد مسابقه نمود و اول وقت در 

�/*A: فرمايد مي�آنجا باشد، چون پيامبر ��� 
*�C�'�2� ��� 
*�C�
/�x�c|א�~P/א:+,"<�`E�@٢K

ف نخست دانستند كه صدانستيد و يا نمازگزاران مياگر مي: يعني

!!.بايست قرعه انداختچه ثوابي دارد، مي

مستحب است كه به آرامي و طمائينه خاصي به سوي نماز رهسپار 

 امت خويش را نهي فرموده از اينكه با شتاب زياد �گشت، پيامبر

.اين حديث را روايت كرده است) 855( بخاري -1
.انداين حديث را روايت كرده) 437(، و مسلم )615( بخاري -2
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�قتادهد، چون ابيبسوي نماز بروند حتي اگرچه نماز اقامه شده باش

خوانديم، ناگهان صداي  نماز مي�هنگاميكه ما با پيامبر: گفته است

 نماز را تمام كرد �حركت سريع مرداني شنيده شد، وقتيكه پيامبر

�كرديم، پيامبربراي نماز عجله مي: چه خبر شده؟ گفتند: گفت
اين كار را نكنيد، بلكه با آرامش و طمأنينه بيائيد، هرچه را : فرمود

.1ت تكميل نمائيدرسيدي بخوانيد و هرچه را نرسيديد بعد از جماع

�>�Cא/�B%Cא]�.�A2: بهنگام رفتن بسوي نماز بايد اين دعا را گفت
���E�"P*(א;،��א]�.�E����e2*(א;،��א]�.�EE��/�e2*(א;،��א]�.�2
uC=�.�[א;،��א)*Ee��;א)*E�����e<*�����.�[א;،��א)*E�e��E*(א;������
��B%C/א;،�א)*E�/�BF,e;א)*E�>@٢K

 و در زبان من نوري ،را در قلب من نوري قرار دهپروردگا: يعني

 و در چشمانم نوري قرار بده، و ،قرار ده، و در گوشهايم نوري قرر بده

و جلوي من نوري قرار بده، و در باالي من و زير من نوري در پشت

.قرار بده، پروردگارا برايم نوري بزرگ قرار بدهيد

اندازد و لو ميهنگام داخل شدن به مسجد، پاي راستش را ج

��eא/�B%Cא����/،�< �n�� �i����C,�BCViC,א/A��.��B%�C: گويدمي
�a@K*א��({��

.انداين روايت را نقل كرده) 603(و مسلم ) 635( بخاري -1
.اين حديث را روايت كرده است) 763( مسلم -2
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پروردگارا بر محمد وآل محمد درود فرست، پروردگارا «: يعني

.نمادرهاي رحمت خويش را بر من باز

: گويدو به هنگام خروج از مسجد پاي چپ را جلو انداخته و مي

A�� .�� B%C/אC,� BCViC,�� �� iE7� B%C/א� �� � n>�e/�V��a����
C@�a@١.

پروردگارا بر محمد وآل محمد صلوات و درود فرست، «: يعني

.طلبمپروردگارا من فضيلت و بزرگواري شما را مي

هنگام دخول مسجد نماز تحيه المسجد را بخواند، بدليل حديثي كه 

�d7�.=HאA:  گفته است�روايت كرده كه پيامبرسلمي الابوقتاده 
����C�����|א�B��)�9���O�.M<���
�JC@٢K

هرگاه يكي از شما وارد مسجد شد بايد قبل از نشستن دو ركعت 

.و نبايد در اوقات نهي شده تحيه المسجد را ترك كرد. نماز را بخواند

ماندن در مسجد و منتظر ماندن براي نماز فضيلت بزرگي را دارد، 


�d�2א�H=.�א|������A�KKK: فرمايد مي�چون پيامبر�����r0P/א�
�s0|א�� ?�M�� r0P/א� `E�:� +�C,� 
*CPi������� B2� xאH


�?،��C��C��i��G?�א/8*/*c�W"uא��B%�C/א({?�א�B%C/א��'�B%C/א�،?/
C,G�b����?�d{�G?،�b����K�@٣K

.اين حديث را روايت كرده است) 713( مسلم -1
.انداين حديث را روايت كرده) 714(و مسلم ) 444( بخاري -2
).649(و مسلم ) 176( بخاري -3
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و هرگاه به مسجد داخل شد در نماز است بشرطيكه بخاطر : يعني

نده باشد، و فرشتگان بر كسي كه در مسجد و جايي نماز در مسجد ما

: گويندفرستند و ميكه نماز خوانده مانده باشد، درود و رحمت مي

 و او را مورد مغفرت خويش قرار بده، ،پروردگارا به او رحم كن

پروردگارا توبه او را بپذير، بشرطيكه در آنجا كسي را اذيت نكرده 

.يش باطل نشده باشدوباشد و وض

نشينند وهم و غمشان تنها ه در مساجد بامردم مي كر مورد كسانيد

�א/A�C,�tZi�m�3: فرموده است�دنيا باشد زجر آمده است، پيامبر
�
����2�
*cC/��B��[����G�x*���Jj\7E�/א�G/���G����JG�+[���B%
0�B�*�/��@١K

شوند و بجز آيد كه در مساجد جمع ميروزي بر مردم مي: يعني

كارهاي دنيوي هيچ كار 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، 

.2و نبايد در آن با اقوال مكروه صدا را بلند كرد

�عبداهللا بن زيدجايز است در مسجد بر روي پشت خوابيد، 

 در مسجد ديدم كه بر پشت خوابيده بود و پا  را�د كه پيامبرگويمي

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

.صحيح است و آلباني آنرا حسن دانسته
).3/376( اآلداب الشرعيه -2
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.را روي پا گذاشته بود

 نبايد پاها را رو به قرآن  ولي1جايز است پا را رو به قبله دراز كرد

.دب و تعظيم قرآن كريمأدراز كرد، بخاطر رعايت 

درست است در مسجد خوابيد، همانگونه كه اصحاب صفه در 

 و اگر احتالم شد بايد سريعاً آنجا را ترك نموده و 2خوابيدندميمسجد 

گاميكه جوان بود در مسجد هن: گويد، عبداهللا بن عمر مي3غسل نمايد

.4خوابيد مي�رسول اهللا

: فرمايدمي� چون پيامبر،نبايد در مسجد خريد و فروش نمود

A�)א�d7�����B��MG����9�2����Mא*/*c�����|א��W�\�')א�������)a@٥K
دهد، هرگاه ديدي كسي در مسجد خريد و فروش انجام مي: يعني

.خداوند در تجارتت نفعي و خيري قرار ندهد: به او بگوئيد

هاي و از جمله كارهاي خالف و نابجا اين است كه در مساجد برگه

.تبليغاتي نصب شود

�ن پيامبرنبايد در مسجد براي اشياي گم شده، ندا كرد، چو

).5795( فتاوي اللجنه الدائمه للبحوث العلميه واالفتاء رقم -1
.اين حديث را روايت كرده است) 442( بخاري -2
).5795( فتاوي اللجنه الدائمه -3
. بخاري آن را روايت كرده است-4
اين حديث را روايت كرده و گفته اسـت ايـن حـديث حـسن غريـب        ) 1321 ( ترمذي -5

.است
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كند شنيد كه كسي در مسجد براي گم شده ندا ميهر كس : فرمايدمي

خدا آنرا برايت برنگرداند، زيرا مساجد براي اين : بايد به او بگويد

.1اندكارها ساخته نشده

توان در مسجد براي كار خير و تدريس علم صدا را بلند كرد، مي

.ولي براي حرفهاي بيهوده جايز نيست

.سجد درخواست چيزي را كردتوان در مو به هنگام نياز مي

 نهي شده انگشتها را ،بهنگام رفتن به مسجد و قبل از خواندن نماز

 گفته� روايت كرده كه پيامبر�عجرهبهم بزني زيرا كعب بن 

���dא�'*A7�Z1: است���BZ;א���,��"=�B(�Df*1������א|���،��7
�0��MS:���O�	E���?����2�?r0��@٢K

ما، هرگاه وضو بگيرد و آنرا بطور احسن انجام هر يك از ش: يعني

سپس عمداً براي اداي فريضه نماز به مسجد رود، نبايد . دهد

.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 

ما در عهد : بيدي روايت كرده كه گفته استزبن حارث بن جزء 

.3خورديممي مسجد نان و گوشت  در�رسول اهللا

.اين حديث را روايت كرده است) 568( مسلم -1
.اين حديث را روايت كرده و آلباني آنرا صحيح دانسته است) 562( ابوداود -2
.اين حديث را روايت كرده و آلباني آنرا صحيح دانسته است) 3300( ابن ماجه -3
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�جايز است در مسجد اشعار مباح را خواند، زيرا حسان بن ثابت

.1خواند شعر مي�رسول اهللادر مسجد نزد 

) �( كرد، از عايشهتوان با شمشير و امثال آن در مسجد بازيمي
 روي در اتاقم ديدم كه به  را روزي�يامبرپ: روايت شده كه گفت

كرد و كردند نگاه ميئيها كه داشتند در مسجد با شمشير بازي ميحبشه

.2 به آنها نگاه كنتاپوشاند من را با لباس خويش مي�پيامبر

 مگر عذري موجه ،بعد از اذان جايز نيست كه از مسجد خارج شد

در مسجد با : ايت كرده كه گفتشعثاء روالداشت به دليل حديثي كه ابو

مردي در مسجد بلند :  بوديم كه مؤذن، اذان گفت نشسته�ابوهريره

،  رفتبيروناز مسجد دنبال كرد تا با چشم او را و ابوهريره شد

.3مخالفت ورزيد) �( اين مرد با ابوالقاسم:ابوهريره گفت

از جمله مخالفات متعلق به مساجد اين است كه جايز نيست، 

 كه�د را مزين كرد و آن را آراست، بدليل قول پيامبرمساج

����]�A7: فرمايدمي B�<��� �d�Cא�� BGu��P�� B�:�)���/��� B
C,:GB@گويد و باز مي.٤ :A\��� �א/��,+ x*c'i���M�i2� m�3/א�

.اين حديث را روايت كرده است) 3212(اري  بخ-1
اين جواز بازي اسـت بـا سـالح و امثـال آن در              : و در شرح مسلم گفته    ) 455( بخاري   -2

.رود به آن ملحق نمودتوان اسباب و آالتي كه براي جهاد بكار ميمسجد و مي
).655( مسلم -3
.ه استآن را حسن دانست) 3/1351( آلباني در كتاب سلسله الصحيحه -4
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F١�٢�٣EK@א|��]�
از جمله مخالفات شرع، خواندن نماز بر روي فرشهاي بسيار زينتي 

.باشدمي

الفات شرع اين است كه مساجد را راه قرار بدهيد، پيامبرو از مخ

�A\j\7: فرمايد مي� ;�<"N� �א|��]� �����8/'�_�8א ]"-r0�@٤.
.و ذكر بكار ببريدمساجد را به راه تبديل نكنيد و آنرا فقط براي نماز

و از جمله مخالفات اينكه نبايد ساعاتهايي را در مسجد قرار داد كه 

.زنندي ناقوسي هستند كه همچون ناقوس كليساها زنگ ميداراي زنگها

و از جمله مخالفات اينكه نبايد در مسجد قرآن را با صداي بلند 

.خواننداي كه مزاحم نمازگزاران و كساني شد كه قرآن مي بگونه،خواند

نشستند گروه مي مخالف كساني بود كه در مسجد گروه�پيامبر

شود، از جابر بن سمره روايت شده كه  ميچون اينكارشان باعث تفرقه

گروه نشسته بودند و  وارد مسجد شد در حاليكه مردم، گروه�پيامبر

).475: ( صحيح ابوداود-1
 چه بسا در اين فقره و فقرات بعدي چيـزي كـه مربـوط بـه أدب مـسجد باشـد ديـده                    -2

.شود، ولي آنرا بعنوان فوائدي متعلق به مساجد آوردمنمي
 اولين كسي كه در اسالم كعبه را زر اندود كرد و مساجد را آراست، وليد بن عبدالملك             -3

.  خالد بن عبداهللا القسري، والـي مكـه در آن وقـت، فرسـتاده شـد         بود هنگاميكه به نزد   

).3/374/اآلداب الشرعيه (
).1001( آلباني در سلسله الصحيحه اين حديث را حسن دانسته است -4
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تكه يعني چرا شماها را تكه@�؟��B,��(אA��/��e:  فرمود�پيامبر

.1بينم؟شده و متفرق مي

دب مسجد، انداختن آب دهان است بدليل أو از جمله مخالفات با 

�G���+U���%')�uא|����=�א/�Mא��A2: فرمايد كه مي�فرمايش پيامبر
�%3�H@٢K

 و كفاره آن دفن و ،انداختن آب دهان در مسجد خطا است: يعني

.پاك كردن آن است

در مسجد سنت است، آنگونه كه از ) نعل(نماز خواندن با دمپايي 

 با دمپاييهايش در مسجد�آيا پيامبر: انس بن مالك سؤال كردند

 اگر كسي وارد مسجد شد و دمپائيهايش و. 3بله: خواند؟ گفتنماز مي

ف چپ خود را بيرون آورد و با آنان نماز نخواند، بايد آنها را در طر

آورد و به تنهايي  دمپائيهايش را درمي وقتيكه�؛ چون پيامبربگذارد

گذاشت، ولي اگر با خواند آنها را در طرف چپ خود ميمينماز 

و اين هم : داداند آنها را ميان پاهايش قرار ميخوجماعت نماز مي

��A7C: فرمايدبدليل حديث كه مي �0���diא�� B��C�E� 9@G��,� ?
�G?3،\������,��%�@����D)��:��,�
*�O���D،j\7��\�
:��
*

).407: ( مسلم اين حديث را تخريج نموده-1
. متفق عليه-2
.انداين حديث را روايت كرده) 255(و مسلم ) 386( بخاري -3
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��,��D)�����،/��G��%�@�OC[)�G?@١�٢K
طرف هرگاه يكي از شما نماز خواند، دمپائيهايش را در : يعني

 چون طرف راست ، و در سمت چپ قرار ندهيد،راست قرار ندهد

 مگر در صورتيكه در طرف چپ كسي نباشد، و در ،شودديگران مي

.غير اينصورت آنها را ميان پاها بگذارد

جلوي نمازگزاران رفت و آمد نكند، بدليل اين حديث كه 

����/*A: فرمايدمي �א|�( BC�O���CP|א�eC,� �/d���Gא ?:
�� 
����~c
��)�O=���
٣K@?���O"���א;�/?�����

دانست كند، مياگر آن كسي كه از جلوي نمازگزار حركت مي: يعني

كرد كه چهل سال بايستد، كه چه كار بدي مرتكب شده است، آرزو مي

.برايش بهتر از آن بود كه از جلوي نمازگزار حركت كند

رد، بدليل اين حديث مستحب است كه نمازگزار براي خود ستره بگذا

���d7iא��AC: فرمايدكه مي�C��BG�7�.P�/��rlV�WG�%3��
&�@٤K
 چيزي را بعنوان ستره جلوي ،اگر يكي از شما نماز اقامه كرد: يعني

.خويش قرار دهد و به آن نزديك شود

.اين حديث را روايت كرده است) 609( ابوداود -1
 ولي در اين دوره و زمانه خيلي سخت است كه آدم با كفش و دمپايي وارد مسجد شود      -2

.و نماز بخواند
.اين حديث را روايت كرده است) 649( ابوداود -3
.اين روايت را آورده است) 646( ابوداود -4
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 انداختن بزاق دهان را اشتباه و �فت مساجد، پيامبرفضيلت نظا

: ولي حديث. 1آن را دفن آن قرار داده استكفاره خطا ناميده است و 

A7"%���
. ضعيف است@~�א|��]�OF3'�Gא*(�א/�

ست نيست براي كافر كه داخل يكي از مساجد حرمين شريفين در

توانند داخل آنها  ولي اهل ذمه مي،گردند، اگرچه با اجازه مسلمان باشد

و در عين حال شوند اگر آنها را براي تعمير مسجد اجاره كرده باشند 

.هيچ مسلماني براي انجام اين كار وجود نداشته باشد

در اين دوره و : اندگفته است و مشايح ما هم گفته) :(ابن مفلح

زمانه اشكالي ندارد كه درب مساجد را در غير اوقات نماز، ببنديم، 

.2 وجود دارد)دزدى(چون ترس سرقت

ساجد را ندارند، هاي خانگي نزد جمهور علما، احكام منمازخانه

.3توانند در آن بمانندبنابراين افراد جنب، حائض و غيره مي

.اندث را روايت كردهاين حدي) 552(و مسلم ) 415( بخاري -1
).3/384( اآلداب الشرعيه -2
).1/551( فتح الباري، ابن رجب -3
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آداب مخصوص زنان هنگام حضورشان در مسجد

اي خود را خوشبو و آرايش كنند كه منجر به فتنه و نبايد بگونه-1

.فساد شود

نبايد زنان حائض و نفساء در مسجد بمانند، ولي زن مستحاضه -2

 ولي بايد مواظب ، شود و در آن اعتكاف نمايدتواند وارد مسجدمي

.باشد مسجد را كثيف نكند

بايد صف نمازشان در مسجد پشت صفوف مردان قرار گيرد، -3

ولي اگر محل نمازشان جداگانه باشد، بهترين صف، صف اول خواهد 

.بود
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 براي روز جمعه� هديه پيامبر)10(
: فرمايد مي�پيامبر. اختصاص روز جمعه به روزه حرام است

عيدتان را براي روزه قرار ندهيد روز جمعه، روز عيد است، پس روز

.1 روزه باشيدمگر اينكه روزهاي قبل و بعد از آن را هم

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

�/\A: فرمايد كه مي�فرمايش پيامبر ��P��Gc*א �א���+ +CG���� x�
�OC/א�G/�e�،KKK@٢K

.3هاي سجده و انسان در نماز صبح جمعهخواندن سوره

.4 در روز جمعه�زياد صلوات فرستادن بر پيامبر

خواندن سوره كهف در شب و روز جمعه، زيرا هر كس آنرا بخواند 

.5العتيق را برايش روشن خواهد كردميان او و بيت

، 7مستحب است يا 6در غسل روز جمعه اختالف هست بر سر اينكه واجب

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

).15/175(المسند . امام احمد آن را روايت كرده و شاكر گفته است سندش صحيح است-1
).1144( مسلم -2
).1/375( زادالمعاد -3
.و سندش صحيح است) 4/8( مسند احمد -4
.آنرا در صحيح الجامع صحيح دانسته استآلباني ). 3283( دارمي -5
.اين حديث را روايت كرده است) 877( بخاري -6
).1307( آلباني آنرا در صحيح نسائي ذكر كرده -7
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اختصاص دادن لباس خاص براي روز جمعه، از عبداهللا بن سالم نقل 

شود ميه چ:گفت در روز جمعه بر روي منبر ميشده كه از پيامبر شنيده

كار؟غير از لباس اگر دو دست لباس داشته باشيد يكي براي جمعه 

 است قبل از همه براي نماز جمعه به مسجد رفت، و خود را سنت

خوشبو كرده و مسواك زده و غسل جمعه را انجام داد بعد به مسجد 

 شنيدم كه�از پيامبر: رفت، از اوس بن اوس روايت شده كه گفت

 و ،عه غسل نمايد و اول وقت به جمعه رودهركس روز جم: گفتمي

مام باشد، و به خطبه گوش دهد و لغو ، و نزديك اهپياده رود نه سوار

نگويد، براي هر قدمي كه برداشته است اجر و ثواب يك سال را خواهد 

.1الليل خوانده باشدداشت كه روزهايش را روزه و شبهايش را قيام

در روز جمعه وقتي وجود دارد كه به ساعت اجابه مشهور است، و 

باشد و  از عصر مياين ساعت بنابر قول اكثر سلف، آخرين وقت بعد

 آنوقت مابين :گفته شدهو . 2كنداكثر احاديث نيز اين وقت را تأئيد مي

.نشستن امام بر منبر تا اتمام نماز است

اي كه ابوشامه گفتـه      اول وقت رفتن براي نماز جمعه از عادات سلف صالح بود، بگونه            -1

شدند كـه بـسوي مـسجد      مي در قرن اول، بعد از طلوع فجر راهها از مردم مملو          : است

شد، تا اينكه ايـن كـار از   اي كه همچون ايام عيد راه پرازدحام ميرفتند، بگونهجامع مي 

شود اولين بدعتي كه در اسالم داير گشت، ترك همين زود رفـتن       بين رفت؛ و گفته مي    

.به مسجد براي جمعه بود
).1316(سته  نسائي اين حديث را روايت كرده و آلباني آنرا صحيح دان-2
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�بايد با شروع امام به خطبه ساكت شد و گوش فراداد، پيامبر
امام خطبه در حاليكه اگر به دوستت گفتي ساكت باش : فرمايدمي

پس بهتر آن است بعد از پائين آمدن امام از . 1ايدخواند، لغو گفتهمي

منبر و قبل اداي نماز چيزي نگفت، مگر اينكه نياز باشد، بدليل حديثي 

����A: گويدكه سلمان روايت كرده كه مي�`P3i�@ce?'0��@٢K
.شود تا اينكه نمازش به اتمام برسدساكت مي

نشستن سنت است نمازگزار اگر در مسجد خوابش گرفت، محل 

.3خويش را تغيير دهد

.از روي ديگران حركت نكند

قبل از نماز جمعه سنت مشخص و معين به وقت وجود ندارد، 

شود و او چيزي  اثبات مي�چون چنين چيزي با قول و فعل پيامبر

القيم در زاد المعاد را ثابت نكرده است؛ اما بعد از نماز جمعه، ابن

خواند وارد تيكه نماز جمعه را مي وق�پيامبر: گفته است) 1/440(

خواند، و به كسانيكه نماز شد و دو ركعت سنت را مياش ميخانه

: گويدمي) :(گفت چهار ركعت بخوانند؛ ابن تيميهخوانده بودند مي

خواند و اگر در خانه خواند، چهار ركعت مياگر در مسجد نماز مي

.خواندخواند، دو ركعت سنت را ميمي

.اين روايت را نقل كرده است) 851( مسلم -1
.اين حديث را روايت كرده و آلباني آنرا صحيح دانسته است) 1330( نسائي -2
.اين حديث را روايت نموده است) 532( ترمذي -3
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 و اصحابش در رابطه با �در مبحث هدي پيامبر) :(ابن القيم

خواند،  ايستاده خطبه مي�هنگاميكه پيامبر: جمعه آورده است

زدند و صورت پيامبراصحاب و يارانش با صورتهايشان او را حلقه مي

. بهنگام خطبه رو به اصحاب بود�

هاي جمعه و منافقون در نماز جمعه، يا سوره اعلي و خواندن سوره

.1غاشيه و يا جمعه و غاشيه

اينكه از هر سوره بعضي آيات را بخواند : گفته است) :(القيمابن

،و يا اينكه يك سوره را در هر دو ركعت بخواند، اين سنت نيست

.2بلكه خالف سنت است

را انجام داد و ) قيلوله(بعد از نماز جمعه مستحب است خواب 

 مردم را تشويق كرده است، و  بر قيلوله بعد از نماز جمعه،�پيامبر


	�C*א��A<G: گفته استS/א�GN�O\�c'G.@و در روز جمعه وقت آنرا٣ 

بعد از نماز اعالم كرده است بدليل حديثي كه انس روايت كرده است 

م و بعد از نماز جمعه قيلوله خوانديميزود را جمعه نماز : گويدو مي

.4كرديممي

).878(، )877( صحيح مسلم -1
).1/381( زادالمعاد -2
).4431( صحيح الجامع -3
.ن روايت را نقل كرده استاي) 905( بخاري -4
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واء خورشيد، نماز خواندن جايز در روزهاي جمعه به هنگام است

است، برخالف روزهاي ديگر، همانگونه كه در احاديث متعددي آمده 

.1خواندسپس نمازي كه واجب است مي. است

>*אA/G%�3O��x: خوانندكنند و نميتهديد كسانيكه جمعه را ترك مي
/� ��� t���א�� B%,H�� �,GC,� �א� ���_i/� B(� ،B%�*C<�:G���� �E*

C��R/אO@٢K
خوانند، يا اينكه اين رفتار زشت را كسانيكه جمعه را نمي«: يعني

و يا اينكه خداوند بر دلهاي ) كنندو نماز را اقامه مي(ترك خواهند كرد 

.د و سپس از فراموشكاران محسوب خواهند شدزنا مهر ميآنه

).883( بخاري -1
.اين روايت را آورده است) 865( مسلم -2
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 آداب خطيب)11(
.1بخواندبايد خطيب بر روي منبر خطبه 

مأمومين سالم كند و با روي  به روى منبر بر هنگام رفتنبايد به 
.2د و رو به آنان بايستگشاده

.بايد قبل از خواندن خطبه روي منبر بنشيند
بايد ايستاده خطبه بخواند، ابن ماجه با سند خويش تخريج نموده 

خواند يا  خطبه مي نشسته�امبراز عبداهللا پرسيدند كه آيا پي: كه

.�x8θä: فرمايداي كه مييه را نخواندهمگر اين آ: ايستاده؟ گفت t" s? uρ

$Vϑ Í←!$s%�N)نماز جمعه ءدر حالي كه خطبه(و تو را ايستاده «).11: الجمعه 

.»كنندبه حال خود رها مي) خوانيمي
.3تكيه زند)چوبي خميده(قوسبايد خطيب بر عصا و يا 

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

باشد، از در خطبه مي» ق« خواندن سوره � پيامبررهنموداز جمله 
را از » ق«من سوره : نقل شده كه گفت) �(نعمانالحارث بن الدختر 

.4خواندجمعه در خطبه آنرا مي حفظ كردم، زيرا هر �دهان پيامبر

 كوتـاه بـوده و تنهـا   �اين حديث را روايت كرده است، و منبر پيامبر    ) 918( بخاري   -1

) 1/280(و حـاكم  ) 353(نقل كرده و ابوداود ) 1/268(سه پله داشت اين را امام احمد       
.اند آوردهنيز) 3/127(و ابن خزيمه 

.اندنقل كرده) 1/192( اين را عبدالرزاق در مصنف خود از ابن جريج و او از عطاء -2
.حسن دانسته است) 971( آلباني آن را در صحيح ابوداود -3
.تخريج نموده است) 1803(وابن منذر در أوسط ) 873( مسلم -4
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 نماز استخاره)12(

.باشد ميشرايط نماز استخاره همان شرايط نمازهاي نافله

بر دعاء استخاره همان چيزهايي كه بر نمازهاي ديگر انطباق پيدا 

 مانند كسب حالل، تجاوز نكردن به حريم ،كند نيز جاري استمي

... .ديگران بوسيله دعا و 

بدينگونه كه هر : استخاره عبارت است از طلب خير از پروردگار

.چه در آن خير و صالح هست برايت اختيار كند

مندوب، واجب، مكروه و حرام، بلكه : مور زير استخاره جايز نيستدر ا

اند وقتيكه چند شود به امور مباح، ولي برخي از علما گفتهاستخاره مربوط مي

.تواند استخاره كندواجب و يا چند سنت با هم براي كسي پيش آيد، مي

براي نتيجه استخاره نبايد منتظر خواب و رؤيا و يا احساس 

خواستي انجام دهيد و برايش عزم شد، بلكه آنچه ميمخصوصي 

.دهيداي انجام ميبسته

.توان نماز استخاره را چندين بار تكرار نمودمي

استخاره وقت مخصوصي ندارد، ولي بايد اوقاتي را انتخاب كند كه 

.محل استجابه است

توان آن را در اوقات نماز استخاره، يكي از اسباب است، و مي

عنه عقب ه انجام داد، ولي اگر آن را براي بعد از وقت منهيعنمنهي

.بياندازد، بهتر است
.در نماز استخاره خواندن سوره معيني، تعيين نشده است
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 ولي اگر ،بايد دعا را بعد از سالم دادن از نماز درخواست كرد
خواست قبل از سالم دعا را بخواند، بايد در تشهد اخير و قبل از سالم 

.ت ابراهيمي خواندو صلوا
يا نماز  تحيه المسجد وزتوان دو ركعت استخاره را بجاي نمامي

.بعد از وضو خواند
توانست نماز استخاره بخواند، اگر در جايي قرار گرفته بود كه نمي

.فقط دعا را بخواند
اگر دعا را از روي كتاب بخواند و يا كسي به او تلقين نمايد، 

.اشكالي ندارد
خواند و اين كار ماز بايد دستهايش را بلند كرده و دعا را ميبعد از ن

.سنت و مستحب است
: فرمايدقبل از استخاره بايد مشورت كرد چون خداوند مي

�öΝ èδ ö‘Íρ$x©uρ’ ÎûÍD ö∆F{$#(# sŒÎ* sù|M øΒ z• tãö≅©. uθtG sù’ n?tã«! $#�N)159: آل عمران.(

) و! قاطع باش(فتى، اما هنگامى كه تصميم گر! با آنان مشورت كن«
.»بر خدا توكل كن

 وقتي خواست در دارايي خويش تصرفاتي � بن ابي وقاصسعد
اي رسول خدا من:  مشورت كرد و گفت�انجام دهد با پيامبر

3ثروتمند هستم و تنها يك دختر دارم آيا يك سوم 
ش دارايي خوي1

.1... خير اين كار را نكن فرمود �را صدقه دهم يا خير؟ پيامبر

.ندااين حديث را تخريج نموده) 1628(و مسلم ) 2742( بخاري -1
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 آداب روزه)13(
:فرمايد مي�بايد هدف از روزه فقط بخاطر خداوند باشد، پيامبر

A�
�@�)�x������7"u��;������١K@'�E����?/?MEd����x�c;��א
 بدليل اين حديث ،قبل از سپيده صبح نيت روزه را بايد داشته باشد

٢K@��G0��.�G?/�xא/G���x�C`�א/A�b����M�GP: فرمايدكه مي
اش كسيكه به نيت روزه شب را به صبح نرساند، روزه: يعني

.محسوب نخواهد شد

: فرمايدي م�نبايد در خوردن سحري تفريط نمود، پيامبر

A� )*y�/א�"��?C�+،0��D*,�'،�*/����
�"��������� +,"[�B
	
���f��s0א�����:�?��C,�
*CPi"y��|א���@K
اش بركت است، آنرا ترك نكنيد اگرچه خوردن همهسحري : يعني

اي آب باشد، زيرا خداوند و فرشتگانش بر كسانيكه باخوردن جرعه
هاي و از جمله فضيلت. فرستندخوردند، درود و رحمت ميسحري مي

���A���.P��O��G: فرمايدسحري اين حديث است كه مي �3��G�x�
�.�א/�:������)*y�/א�+C@K

.روزه ما و روزه اهل كتاب، خوردن سحري استتفاوت : يعني

.و بهترين وقت سحري خوردن آخر وقت آن است
: فرمايد كه مي�بهتر است سحري را با خرما بخوريم، بدليل قول پيامبر

A)*yV�B�E"��/بهترين سحري مؤمن خوردن خرما است:  يعني@א|}���א.

.اند بخاري و مسلم آن را روايت كرده-1
. نسائي اين حديث را روايت كرده است-2
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1آداب افطار در رمضان)14(

تعجيل در افطار

.)خرما(ر كردن بوسيله رطب، اگر نبود با تمرافطا

.اگر هيچكدام از اقسام خرما پيدا نشد با آب افطار كند

.قبل از خواندن نماز بايد افطار نمود

بايد هنگام افطار دعا كرد، و سنت است كه هنگام افطار دعاهاي 

: گفت هنگام افطار هميشه مي� را خواند، پيامبر�مأثور از پيامبر

A���d�� Z�F/א�א� f�#� 
7� ��)M`�א$]" تشنگي :  يعني.@א��C`�א/�"��

اهللا شاءنإ و اجر و پاداش هم ، و رگها سيراب شدند،برطرف گشت

.تثبيت شده است

بايد انسان مسلمان تالش و سعي نمايد كه ديگران را افطار نمايد، 

�A: فرمايد مي�زيرا پيامبر ;��s���"������D"[��.X��?/�
�،���
	E�\�?�c3^/א�"[�����P#�Bs�G;�U@K

داري را افطار نمايد، اجر و پاداشي همچون هركس شخص روزه: يعني

.دار كم شودبرد، بدون اينكه از اجر و پاداش شخص روزهاو مي

پيامبر : (گفته است ) :(، وابن القيم  224وابل الصيب ص    ، ال )166-3/165،  1/163(ادالمعاد   ز -1

گرفـت  گفتند هميشه روزه است، ويا آنقدر روزه نمي       گرفت تا اينكه مي    آنقدر روزه مي   �

گيرد، و هيچ وقت غير از ماه رمضان، يـك مـاه كامـل را روزه                تند روزه نمي  گفكه همگي مي  

).1/162(زادالمعاد ) بودگرفت، و در هيچ ماه به اندازه شعبان روزه نمينمي
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 آداب عيد)15(

.قبل از خروج براي نماز عيد بايد غسل كرد

د خرما را در عيد فطر، قبل از خروج براي نماز عيد بايد چند عد

 قبل از �بخورد، بدليل آنچه كه بخاري از انس روايت كرده كه پيامبر

آنها را تك  و،خوردطلوع خورشيد روز عيد فطر چند عدد خرما را مي

.  و اگر خرما را نيافت هر غذاي مباحي كه يافت بخورد،1خوردتك مي

مستحب است در عيد قربان تا بعد از نماز عيد چيزي نخورد، 

.قت از قرباني خويش بخوردآنو

.كبير گفتن در روزهاي عيدت

شود تا وقتيكه وقت تكبير گفتن در عيدفطر؛ از شب عيد شروع مي

.شودامام براي نماز عيد وارد مي

جه حالاز نخستين روز ماه ذي: وقت تكبير گفتن در عيد قربان

.)13روز (شود تا غروب روز آخر ايام التشريقشروع مي

�א����א��: ر گفتن تكبيهشيو ،����� \� ،7� ?/j\7א���א��� ،
�����Kא������א����

� ���א� ��M�;א،� ����א� ��M�;א،� �א�����א� ،.[��� �
���������٢Kא

.اين را نقل كرده است) 953( بخاري -1
).3/126: ( اإلرواء-2
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از جمله آداب عيد اين است كه بخوبي به همديگر تبريك و 

: باد بگويند، مانند اينكه بگويندمبارك

؛ جبير بن ) منا ومنكمتقبل اهللا(ز ما و از شما قبول فرمايد خداوند ا

 وقتيكه در روز عيد به هم �اصحاب پيامبر: نفير گفته است

.1خداوند از ما و شما قبول فرمايد: گفتندرسيدند به همديگر ميمي

آن است كه بدان : شودو كمترين چيزي كه در آن روز گفته مي

 او هم ساكت ،و اگر طرف چيزي نگويدمناسبت تبريك عيد را بگويد، 

اگر كسي به من تبريك : فرموده است) :(باشد، همانطور كه امام احمد

. وگرنه من در ابتدا تبريك نخواهم گفت،دهمگفت، جوابش را مي

اي داشت كه فقط براي عيد  جبه�خودآراستن براي عيد، پيامبر

.2پوشيدو روزهاي جمعه مي

نماز را بايد عوض كرد، جابر بن راه رفت و برگشت براي 

كرد، راه را عوض مي روز عيد در�پيامبر: گويدمي) �(عبداهللا

.3گشتيرفت و از راهي ديگر برميعني از يك راه مي

).2/446: الفتح. ( ابن حجر گفته است اسنادش حسن است-1
هـاى ديگـر بـر تـن     جامة گشاد وبلند كه روى جامـه : جبه). 1765(ابن خزيمه  صحيح  -2

.كنند
).986( بخاري -3
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1 آداب دعاء)16(

 حمد و ستايش خداوند و درود و صلوات را ،قبل از شروع به دعا

.�A��f�,H: فرمايد مي� بفرستيم، همانطور كه پيامبر�بر پيامبر
���،�*� i&�CPiC,�i��3/٢@��אK

.شود تا اينكه بر رسول اهللا صلوات فرستاده شودميهر دعايى محجوب 

	اقرار به گناه و اعتراف به خطا و اشتباه، خداوند درباره يونس


�βr&Hωtµ≈s9Î)HωÎ)|MΡr&š: يدفرماميoΨ≈ysö6ß™’ÎoΤÎ)àMΖà2zÏΒšÏϑÎ=≈©à9$#�N

من از ! منزهى تو! جز تو معبودى نيست!) خداوندا(«).87: األنبياء(

.»ستمكاران بودم

ه چنانچتضرع و زاري كردن، و رغبت و رهبت از خداوند، 

�öΝßγ̄Ρ: فرمايدمي Î)(#θçΡ$Ÿ2šχθãã Ì"≈ |¡ç„’ ÎûÏN≡u� ö" y‚ø9 $#$oΨ tΡθ ããô‰tƒuρ$Y6xî u‘

$Y6yδ u‘ uρ((#θçΡ% Ÿ2uρ$uΖ s9šÏèÏ±≈ yz�N)خاندانى (چرا كه آنان «).90: األنبياء

 و در حال بيم ؛كردندهمواره در كارهاى خير بسرعت اقدام مى) بودند كه

.»خاشع بودند) خاضع و( و پيوسته براى ما ؛خواندندو اميد ما را مى

گرفتند، و آنان در انجام كارهاي نيك بر يكديگر سرعت مي: يعني

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

).4523(ه است دانست
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ترسيدند ما را به فرياد يا از چيزي ميخواستند در حالي كه چيزي مي

.بودندخواندند، و همراه خاشع و خاضع ما ميمي

אH,*א�A: فرمايدمي�پيامبرحضور قلب داشت، هنگام دعا بايد

���wא���*3<*��B�E�+��[،	
��������G��C<����f�,Hא��\��א,C�*א��
-D\�.���@١Kدعا را  خداوند،شيدطوري دعا كنيد كه يقين داشته با: يعني 

كند، و بدانيد كه خداوند دعاي كسيكه قلبش غافل و ب ميمستجا

.پذيردناآگاه است، نمي

� و هنگام درخواست عزم، پيامبر،بهنگام دعا جزم داشته باشيد
���A\�����/*c: فرمايدمي�"uא��B%C/א�B/e�})א�B%C/א�،Ẁ U#�
7��
7�
`U#،/�G��+/Z�|א�x���	E\�?�:"?/�D@٢K

خدوندا اگر خواستي از من : هيچيك از شما هنگام دعا نبايد بگويد

 و يا اگر خواستي به من رحم كن، بلكه بايد هنگام درخواست ،در گذر

. نيست براى خداوندعزم راسخ داشت، چون در اين كار اكراهي

.در دعا بايد اصرار كرد


�A: يدفرما مي�هميشه و در هر حال بايد دعا كرد، پيامبر��D�"V���
����G�3,�?/א�����sא�S/א/א�:GC���":2�f�,�/א����"Xf�="/٣@�אK

هر كس دوست دارد خداوند دعاهايش را هنگام سختي و : يعني

).1653( صحيح الترغيب -1
).1316( صحيح ابوداود -2
).593( السلسله الصحيحه -3
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.بايد به هنگام خوشي و راحتي زياد دعا كند. ناراحتي مستجاب گرداند

خداوند . مستحب است دعا را بطور مخفي درخواست كند

θãã#)�: فرمايدمي ÷Š$#öΝä3−/ u‘% Yæ•� |Ø n@ºπuŠø� äzuρ�N)55: األعراف.(

.»از روى تضرع، و در پنهانى، بخوانيد) آشكارا(پروردگار خود را «

بايد از دعاي شر بر نفس ومال و اهل خويش اجتناب نمود، پيامبر

�,A\C: فرمايد مي� �,��i�uE:B،\��C'�,*א ،iH\����B'�,*א
\�iC,� ��\،B:�*א/��'�,*א �+,�Vא������ %��,���n��G�f��'*א�c*א
�G���G/��:B@١K

 را براي خود، اوالد و اموال خويش درخواست ي دعا شررد: يعني

كه در آن چيزي را اعتي باشد وقت و سممكن است برابر با نكنيد، زيرا 

.دفته شوپذيرد، مگر اينكه درخواست شما را يكنناز خدا طلب 

كرد، سه بار آنرا  وقتي دعا مي� زيرا پيامبر،ددعا را سه بار بگوئي

.2كردتكرار مي

بهنگام دعا بايد رو به قبله نمود، چون بخاري نقل كرده كه پيامبر

.3كردنمود و عليه قريش دعا مي رو به قبله مي�

دعا و سجده بين : گردد، از جملهانتخاب اوقاتيكه دعا مستجاب مي

.اين حديث را روايت نموده است) 3009( مسلم -1
).3472( مسلم اين روايت را تخريج نموده است، السلسله الصحيحه -2
.اين روايت را نقل كرده است) 3960( بخاري -3



83

�اي از آداب شرعيبرگزيده

... .روز جمعه أذان و اقامه، و آخرين ساعت 

7
	A: فرمايدبلند كردن دستها در دعا، بدليل اين حديث كه مي�)�:�B
� J)�M'�¡���'��eG���"��B� J�y��e�D�M,����7�9�)א�d����?7/G�
��?
��Ms�=�;א"u����H"O@١K

تعالي، وقتيكه بنده خويش را ببيند كه خداوند تبارك و: يعني

د كه دستهاي كن و حيا ميدستهايش را بسوي او بلند كرده است، شرم

. خالي برگردانداو را

ولي مسح صورت با دستها در قنوت نماز وتر و غيره، احاديث 

: ضعيفي درباره آنها وجود دارد كه شيخ االسالم ابن تيميه گفته است

.توان آنها را حجت دانستنمي

اب شدن دعا است، همانطور جرفتاري با والدين از اسباب مستنيك

نسبت به مادرش نيك  آمده كه او2قرنياله أويس بن عامر كه در قص

رفتار بوده، و يا همانطور كه در قصه آن سه نفر كه در غار گرفتار شده 

.3بودند، آمده است بر اين مسأله اذعان دارند

خواندن نمازهاي سنت بعد از نمازهاي واجب از اسباب مستجاب 

ين حديث را روايت كرده و آلباني گفته سندش حسن صحيح اسـت،             ا) 1488( ابوداود   -1

).2070(الجامع 
.اين روايت را نقل كرده است) 2542( مسلم -2
.انداين روايت را آورده) 2743(و مسلم ) 5974( بخاري -3
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.1شدن دعا است

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

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

 از جنگ حنين�وقتي پيامبر: گويداشعري روايت نموده آمده و مي

فارغ شدند، آب را خواستند و با آن وضو گرفت سپس دستهايش را 

رد غفران خويش قرار پروردگارا عبيد بن عامر را مو: بلند كرد و گفت

.2بده، و آنقدر دستها را باال كشيد كه زير بغلش پديدار گشت

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

�tΑ$s%Éb>u‘÷yu� õ° $#’ Í<“Í‘ ô‰ |¹∩⊄∈∪ ÷� Åc£o„uρþ’ Í<“Ì" øΒ r&∩⊄∉∪ ö≅ è= ôm$# uρZοy‰ ø)ããÏiΒ

’ ÎΤ$|¡Ïj9∩⊄∠∪ (#θßγs) ø� tƒ’Í< öθs%∩⊄∇∪ ≅ yèô_$# uρ’ Ík<# \"ƒÎ— uρôÏiΒ’Í?÷δ r&∩⊄∪ tβρã"≈ yδÅR r&

∩⊂⊃∪ ÷Šß‰ ô©$#ÿÏµÎ/“Í‘ ø— r&∩⊂⊇∪ çµø. Î� õ° r&uρþ’ Îû“Ì" øΒ r&∩⊂⊄∪ ö’ s1y7 ysÎm7 |¡èΣ# Z�"ÏVx.∩⊂⊂∪ 

x8t" ä. õ‹tΡ uρ# ·�"ÏW x.∩⊂⊆∪ y7 ¨Ρ Î)|MΖä.$uΖ Î/# Z�"ÅÁt/�N)35-25: طه(.

 و كـارم رابـرايم  ؛ام را گشاده كـن   سينه! اپروردگار«: گفت) موسى(«

و وزيرى از   !  تا سخنان مرا بفهمند    ؛و گره از زبانم بگشاى    ! آسان گردان 

 و  ؛با او پشتم را محكم كن     ! برادرم هارون را  ،  خاندانم براى من قرار ده    

 و تو را بـسيار      ؛ تا تو را بسيار تسبيح گوييم      ؛او را در كارم شريك ساز     

).6502( صحيح بخاري -1
.انداين روايت را آورده) 2498(و مسلم ) 4323( بخاري -2
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.»!اىو هميشه از حال ما آگاه بوده چرا كه ت؛ياد كنيم

دعاگو بايد اظهار شكوا و نياز خويش را نزد خداوند ابراز دارد، 

�tΑ$s%!$yϑ: گويدهمانگونه كه حضرت يعقوب مي ¯Ρ Î)(#θä3ô©r&Éo\t/þ’ ÎΤ ÷“ ãmuρ

’ n< Î)«!$#ãΝ n= ôã r&uρš∅ÏΒ«!$#$tΒŸωšχθßϑ n= ÷ès?�N)86: يوسف.(

و شكايت نزد او (گويم م را تنها به خدا مىمن غم و اندوه«: گفت«

.»دانيددانم كه شما نمىو از خدا چيزهايى مى)! برممى

/−�šUθ•ƒr&uρøŒÎ)3“yŠ$tΡÿ…çµ: كندو يا از زبان ايوب چنين بازگو مي u‘’ÎoΤ r&

zÍ_¡¡tΒ•�‘Ø9 $#|MΡ r&uρãΝymö‘ r&šÏΗ ¿q≡§"9 $#�N)83: األنبياء.(

و (هنگامى كه پروردگارش را خواند )  آوربه ياد(و ايوب را «

 و تو مهربانترين ؛بدحالى و مشكالت به من روى آورده): عرضه داشت

.»مهربانانى

<�b: فرمايدو درباره دعاي حضرت موسي قرآن چنين مي u‘’ ÎoΤ Î)!$yϑ Ï9

|M ø9 t“Ρr&¥’n< Î)ôÏΒ9� ö" yz×�"É) sù�N)24: القصص.(

.»!ر من فرستى، به آن نيازمندمهر خير و نيكى ب! پروردگارا«

.بايد بهترين دعاها و زيباترين جمالت را بكار برد

. بايد ابتدا براي نفس خويش دعا كند

�$uΖ −/ u‘ö" Ï�øî $#$oΨ s9$oΨ ÏΡ≡uθ÷z\} uρšÏ% ©!$#$tΡθ à)t7y™Ç≈ yϑƒM} $$Î/�N)10: الحشر.(

گرفتند ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشي ! پروردگارا«
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.»بيامرز

خواست براي كسي دعا كند، ابتدا براي  هر گاه مي�پيامبر

.1نمود و سپس براي اوخويش درخواست مي

��ö"Ï: بايد براي برادران و خواهران مؤمنش دعا كند øótG ó™$# uρš
Î7 /Ρ s% Î!

tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 uρÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# uρ�N)19: محمد.(

.»نان باايمان استغفار كنو براى گناه خود و مردان و ز«

هركس براي زنان و مردان مؤمن استغفار: فرمايد مي�و پيامبر

اي نوشته خواهد مرد مؤمن، برايش حسنهطلب كند، در مقابل هر زن و

.2شد

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

.بيندازد

.بكار برد اعراب بدون تكلف

يا : د اسم و صفت مناسب را بكار ببرد، مانندهنگام دعا، سعي كن

... .رحمني و رحيم ا

هريره روايت شده كه هنگام دعا كردن نبايد خسيس بود، از ابي

خوانديم كه يك نفر اعرابي در حال نماز  نماز مي�با پيامبر: فرمود

 و به كسي ديگر رحم نكن، ، رحم كنمحمدپروردگارا به من و : گفت

).4723: (روايت را صحيح دانسته است؛ صحيح جامع آلباني اين -1
).6062: ( آلباني اين روايت را حسن دانسته، صحيح جامع-2
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در رحمت خداوند :  سالم داد، به اعرابي گفت�رهنگاميكه پيامب

.1خست بكار بردي

.خواند آمين بگويدمستمع بايد براي كسيكه دعا مي

از: فرمايد مي�براي كوچك و بزرگ دعا كرد، چون پيامبر

خداوند همه چيز را بخواهيد، حتي براي بند كفش هم درخواست كنيد 

.2ر نكند، ميسر نخواهد شدآنرا ميس) جل جالله(زيرا اگر خداوند 

. 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

.درخواست چيزي را نكند كه به آن رسيده

چيزي دعا نكند كه شرع بر عدم وقوع آن مهر نهاده است براي 

.مانند اينكه درخواست كند هيچ مؤمني وارد بهشت نشود

درخواست گناه را نكند، مانند اينكه براي كسي درخواست 

.شرابخواري را بكند

خدا همبستگي : درخواست قطع صله رحم نكند مانند اينكه بگويد

.اين روايت را نقل كرده است) 6010( بخاري -1
اين روايت را آورده و آلباني آنرا ضعيف        ) 356(عمل اليوم والليله    :  ابن السني در كتاب    -2

).1362: (دانسته، سلسله االحاديث الضعيفه
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.مسلمانان را به هم زند

ايد نفس خويش را بدون مأموين جلو بياندازد، بلكه بايد با امام نب

.صيغه جمع بگويد

اي خداي سگها و : نبايد هنگام دعا ادب را ترك كرد، نبايد بگويد

... .خرها و 

نبايد هدفش از دعا فاسد باشد، مانند اينكه درخواست پول و مال را 

.براي انجام گناه بكند

.شودش مستجاب ميبايد يقين داشته باشد كه دعاي

.الزم نيستتفصيل كرد شرح و بسط دادنى كه  نبايد  رادعاگو

نبايد در دعا اسماء و نامهايي را بكار برند كه در كتاب و سنت 

... . يا حنان و ، يا برهان،يا سلطان: اند مانندنيامده

.در بلند كردن صدا نبايد مبالغه كرد

،�(�Hא/E7�e\���/�Vaf�@cא/AB%C: نبايد همچون اين دعا را بگويد
/����:/ZVa��~�C/א�G?@K

.نبايد دعا را به مشيت خداوند معلق نمود
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1 آداب صفا)17(

. شد كه مقابل آن قرار داردخارجبايد از دري 

�βÎ)$x¨�: خواندهنگاميكه به صفا نزديك شد اين آيه را مي ¢Á9 $#

nοuρö" yϑ ø9 $# uρÏΒÌ" Í←!$yèx©«! $#�N)158: البقره.(

.»خداست) هاىو نشانه( از شعائرصفا و مروه«

.بايد تا باالي صفا رفت

.سپس رو به قبله ايستاد

.بار ذكر و دعاء را بخوانندسه 

.بردبه هنگام دعا دستها را باال مي

).1/220: ( زادالمعاد-1
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 آداب سعي بين صفا و مروه)18(

ين به سوي مروه پائرسول اهللا سپس (: گفته است) :(ابن القيم

د تا اينكه از دره يدو، وقتيكه به وسط دره رسيد، ميرفت ميرفته و راه

تنها اين صحيح  و.رودبه كوه صفا باال  تا فتر و چنين راه مي،گذردب

 و در آن روز قبل از دو ميل سبز در اول و آخرش، ظاهراً دره .است

كند كه سپس اختالف روايت را ذكر مي...). وضعش تغيير نكرده است

؛ و جمع بين روايات اينهرفت و يا سوارپياده راه مي�آيا پيامبر

رفت ولي هنگاميكه مردم او را احاطه است كه او پياده راه مي

.1دشكردند، سوار ميمي

).1/220( زادالمعاد، -1
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 آداب مروه)19(

رسيد،  مروه مي كه به وقتي�پيامبر:  گفته است):(ابن القيم 

گفت و آنچه ير ميايستاد و تكباهللا ميرفت و رو به بيتاز آن باال مي

.1كردميداد در صفا انجام مي

).1/221( زادالمعاد -1
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 آداب تلفن كردن)20(

باشد، تا قبل از زنگ زدن، يقين داشته باشد كه شماره درست مي

مزاحم ديگران نشود و باعث بيدار شدن مردم، يا اذيت كردن بيماران 

. نكندمشغولنشود؛ و يا مردم را 

، چون مردم كار و وقت مناسبي را براي زنگ زدن انتخاب كند

.خورند و يا غذا مي،مشغله دارند و بعضي اوقات استراحت

سخن را بدون دليل به درازا نكشد، شايد طرف كار ضروري داشته 

.باشد و يا موعدي داشته باشد

از و كرشمه كنند، چون زنان نبايد هنگام صحبت كردن با مردان ن

�Ÿξsùz÷èŸÒøƒrBÉΑ:يدفرماخداوند مي öθs) ø9 $$Î/yìyϑ ôÜ uŠsù“Ï% ©!$#’ ÎûÏµÎ7 ù= s%ÖÚt" tΒ

zù= è% uρZωöθs%$]ùρã" ÷è̈Β�N)32: األحزاب.(

انگيز سخن نگوييد كه بيماردالن در شما اى هوسپس به گونه«

.»طمع كنند، و سخن شايسته بگوييد

زند بايد با سالم كردن شروع كند، چون او زنگ كسيكه زنگ مي

.دهد خداحافظي پايان ميهم بازده است، و سخن را

 مگر با اجازة خودش، و ،ى را مورد استفاده قرار دادديگرنبايد تلفن 

.اين كار هم مورد نياز باشد

نبايد سخنان طرف را بدون اجازه و يا بدون آگاهي او ضبط نمود، 

چون اين نوعي خيانت و افشاي . كند باشد فرقي نميهسخن او هرچ
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ت ديگران را پخش كرد، اين هتك حرمت و اگر صحب. باشداسرار مي

شود، همچنين گوش دادن به سخن ديگران و و اهانت محسوب مي

.استراق سمع نيز حرام است

العملهاي تلفني بكار بريم، چون تلفن يكي نبايد تلفن را براي عكس

از نعمتهاي پروردگار است كه به ما داده است، پس اينكه آن را براي 

 و يا براي ،افشاي عورات مسلمانان بكار ببريمهتك حرمت ديگران و 

كشاندن زنان مسلمان به اخالق ناپسند بكار گيريم، نادرست و حرام 

. و چنين كساني مستحق عقوبت خواهند شد،است
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 آداب زيارت)21(

اگر كسي به زيارت دوستش : يت شده كه فرمود روا�راز پيامب

باد و جايگاهي در بهشت قدمت مبارك : گويدرفت، خداوند به او مي

.1يبراي خودت ساخت

.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 

.2بنشيند، بايد به عادت و عرف صاحب خانه بنگرد و از آن تجاوز نكند

تا احب خانه جلو بيافتد، واز صدر هنگام نماز خواندن مهمان نبايد 

�\A: گويد مي�چون پيامبر. بنشيندبر فرشش اجازه نداده است نبايد 
W�	�{2�.["/א/"].�א����،?E��CV�\�2���c��GC,�?�i'�:?��"@34و

اش شود، و در خانهاش نميمهمان امام نماز صاحب خانه در خانه

.نشيندينماش و امثال آن اش بر فرش و قاليبدون اجازه

�A)�;�Mكم بايد به مهماني رفت، كم�HH�'�;�M�@5.
.يريگزيارت را كم كن تا مورد محب قرار 

.صحيح دانسته است) 262(األدب المفرد :  آلباني اين حديث را در كتاب-1
).1/427: ( اآلداب الشرعيه-2
.قالي و امثال آن كه مخصوص صاحب خانه است:  التكرمه-3
.كرده استاين روايت را نقل ) 673( مسلم -4
).620( ابن حبان اين حديث را در صحيح خود آورده است -5
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 آداب سالم كردن)22(
نخستين بار كه خداوند دستور سالم دادن را داد، وقتي بود كه به 

: در بخاري آمده است.  گفت كه بايد به فرشتگان سالم كند	آدم

برو و به اين فرشتگان سالم :  را آفريد به او گفتهنگاميكه خداوند آدم

كه اين تحيت تو و ذريه تو كن، و ببين چه جوابي به تو خواهند داد، 

السالم عليكم، آنان همه در جواب : سپس آدم سالم كرد و گفتاست، 

.���KKK1({+�א�א/�aGC,�x0: گفتند

. را اضافه كردند�({+�א�و جمله 

 مدينه شد به ياران خود دستور داد  وارد�پيامبربار كه و نخستين

. و به آنان سالم دهند،كه سالم كردن را ميان مردم شايع كنند

يهوديها به : ابن ماجه از عايشه بطور مرفوع، روايت كرده است كه

.2ورزندنميهيچ چيز شما به اندازه سالم و آمين گفتنتان حسادت 

دن آن واجب، و اگر بر  ولي جواب دا،سالم كردن مستحب است

 ولي ،جمعي سالم كرده شود، اگر همه آنها جواب دادند كه بهتر است

.3شود و از بقيه ساقط مياگر يكي از آنها هم جواب دهد كافي است

�,A:GC: بهترين جمله براي سالم گفتن x0�/א��א� +})�� B
مردي بر باشد، به دليل روايتي كه ابوهريره روايت كرده كه مي@�'?���"

.انداين روايت را نقل كرده) 2841(و مسلم ) 3326( بخاري -1
.اين حديث را تخريج نموده و آلباني آنرا صحيح دانسته است) 856( ابن ماجه -2
).2160( نگاه كنيد به نووي شرح صحيح مسلم -3
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، GB:א/�C,�x0: گذر كرد كه در جمعي نشسته بود و گفت�پيامبر
سپس مردي ديگر . شود حسنه نوشته مي)10(برايش :  فرمود�پيامبر

�,C: آمد و گفت x0�/א:Gא�� +})�� Bحسنه )20(: ، ايشان فرمودند 

�,C: شود، سپس مردي ديگر آمد و گفتنوشته مي x0�/א�+})��B:G
.2و1شود حسنه نوشته مي)30(:  فرمود�، پيامبر'?���"א���

� چون پيامبر،شودشروع ) عليكم السالم( بامكروه است سالم

	���،�aGא/�A\.c'�WC,x0: فرمايدميC,�aG��x0�/א�G'*|א�+i@K

.عليك السالم، چون اين سالم مردگان است: نگوئيد: يعني

 و يا اگر ،ار سالم كردوقتيكه جمع زياد باشند مستحب است سه ب

 وقتي �مشكوك بود در اينكه سالم او را نشنيده باشند، چون پيامبر

.3كردكرد، سه بار سالم ميسالم مي

א/���B:GC,�x0({+�א��: مستحب است كه مبتدي بگويد    : ه است  ابوزكريا نووي گفت   -1
، و آنرا با ضمير جمع بگويد اگرچه طرف يك نفر هم باشد، و در جواب بايد    ��"��'?

).1/359: اآلداب الشرعيه. (�,�B:GCא/���x0({+�א����"��'?: گفته شود
.و آلباني آنرا صحيح دانسته است) 5209( سنن ابوداود -2
رسـانند كـه دوبـاره سـالم كـردن           مجموع اين روايات و مفهوم اين احاديث اين را مي          -3

آورده است كه اعاده سالم وقتي است كه ) :(نووي. مخصوص حاالت خاصي است

).291رياض الصالحين، ص . (جمع زياد باشند

اعاده كردن سالم وقتي : گويدمي) :(و ابن حجر. خواسته صدايش به همه برسدپس مي

) 6244: (فتح الباري حديث شـماره . ست كه شخص بداند، سالم او شنيده نشده است      ا

).2/418(و زادالمعاد 
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مستحب است بطور عام سالم كرد، يعني چه طرف را بشناسيد و يا 

 فرموده است اينكه فقط بر آشنا سالم كنند، از �نشناسيد، پيامبر

) �(همچنين روايتي كه عبداهللا بن عمر. 1استهاي آخرالزمان نشانه
 سؤال نمود كه بهترين اسالم �روايت كرده است كه مردي از پيامبر

�B��'iC,��`�",����iא/���c'��،x"��א/�AC,�x0: كدام است؟ فرمود
¢"�'�b���@٢Kو سالم دهيد مردم را خواه ،اينكه اطعام دهيد: يعني 

.بشناسيد و يا نشناسيد

رسيد رفت، به هر كس ميوقتيكه به بازار مي) �(بن عمرعبداهللا 

كني در بازار چه كار مي: كرد، طفيل بن أبي كعب، به او گفتسالم مي

پرسيد، كني، از هيچ كااليي نميشما كاري نداري؟ خريد و فروش نمي

 طفيل –اي ابوبطن : نشينيد؟ در جواب گفتو در مجالس بازار هم نمي

و به هر ! فت و آمد ما بخاطر سالم دادن استر–مردي شكمو بود 

.3كنيمكس رسيديم سالم مي

شود ابتدا سالم كند، و دليل آن مستحب است كسيكه وارد مي

:  آمدند و اولي گفت�داستان آن سه نفري است كه پيش پيامبر

.4... عليكم السالم 

.اين حديث را روايت كرده است) 6244( بخاري -1
.انداين روايت را آورده) 39(و مسلم ) 12( بخاري -2
).1/396: ( اآلداب الشرعيه-3
.آورده و آلباني آنرا صحيح دانسته است) 986( بخاري اين روايت را در ادب المفرد -4
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سنت است كسيكه سوار بر مركب است بر پياده سالم كند، و 

رود بر نشسته سالم كند، و جمع كم بر جمع زياد سالم ه ميكسيكه را

سن و سال بر بزرگان سالم كند، و اگر دو نفر كه كنند، و شخص كم

 ويا هر دو در حال حركت باشند به هم ،هر دو سوار بر مركب باشند

سن و سالتر است سالم كند، واگر رسيدند سنت است آن كسيكه كم

 كه �بود؛ بدليل قول پيامبرمسن سالم كرد مأجور خواهد 

e،��א|�#�eא|�#�BC��C,��iא/"א�A:  روايت كرده است�ابوهريره
C,iCc/א�� �,�c/א�GC,� .i/א�:X�@سوار بر پياده، و پياده بر :  يعني١

.نشسته و جمع كم بر جمع زياد سالم كنند

���BCא/A�RP: فرمايدو در روايتي ديگر كه بخاري آورده است مي
C,i/א�:M�،C,� ����א|�( ،�,�c/א� iCc/אGC,� .i/א��X:@٢Kيعني  :

. و جمع كم بر جمع زياد سالم كنند،كوچك بر بزرگ، پياده بر نشسته

اگر هنگام بهم رسيدن، هر دو سالم كردند، بايد هر دو جواب سالم 

.3)هشرح الهداي. (را بدهند

سالم كردن مستحب است و اگر كسي را وكيل : گويندشافعيه مي

م قرار دادند، بر او واجب است سالم را برساند، چون او مأمور به سال

.شداداي امانت است، وگرنه جواب سالم واجب نمي

.انداين حديث را روايت كرده) 2160(و مسلم ) 6232( بخاري -1
.اين حديث را روايت كرده است) 6231( بخاري -2
).1/401( اآلداب الشرعيه -3
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 به او�نقل شده است كه پيامبر) �(در صحيحين از عايشه 

�8א�]�+��,�A�Ss: گفت���.�C,��"caGx0�/اي عايشه اين :  يعني@�א

دهد، جبرئيل است كه به تو سالم مي

�א�C,�G: عايشه در جواب گفت +})�� x0�/א� بخاري لفظ . ?

در شرح مسلم آمده كه اين روايت دليل است و. وبركاته را اضافه كرده

بر اينكه سالم كردن مرد بيگانه به زن بيگانه كه صالح باشد و خوف 

.1فساد نباشد، جايز است

جواب سالم كسيكه سالم فرستاده و كسيكه وكالت آنرا بعهده

7
	A:  آمد و گفت�گرفته؛ مردي نزد پيامبر���e�s"ca،x0�/א�
n�c��WC,aGC,��aG���ix0�/٢@�אK

بر شما : كرد، پيامبر نيز در جواب فرمودپدرم به شما سالم مي: يعني

.و پدرت سالم باد

!.اي زيبا و چه بار سبكيچه هديه:  گفته است� ابوذرو

ه آيا سالم كردن به زن بيگانه نظر دارند بر اينكاهل علم اختالف

جايز است يا خير؟

آورده است، راجح است كه ) :(شايد بتوان گفت، آنچه امام احمد

زن اگر سالمند باشد اشكالي ندارد به او سالم كرد؛ ولي اگر : فرمايدمي

).1/393( اآلداب الشرعيه -1
.ه استاين روايت را نقل كرده و آلباني آنرا حسن دانست) 5231( ابوداود -2
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.1جوان باشد اشكال دارد

�مستحب است بر كودكان سالم كرد، بدليل روايتي كه انس

: او بر چند بچه گذر كرد و به آنها سالم نمود و گفت: هروايت كرده ك

.2كرد اين چنين مي�پيامبر

بيدار وجود داشته باشد، بايد بر در جاييكه جمعي خواب و

 ولي بايد صدايش را پائين بياورد تا ،كسانيكه بيدار هستند سالم كرد

ايت افراد خوابيده را بيدار نكند، بدليل حديثي كه مقداد بن اسود رو

كرد كه اي سالم ميآمد و بگونه هنگام شب مي�نموده كه پيامبر

اي كه افراد بيدار صدايش كرد، تنها به اندازهراد خوابيده را بيدار نمياف

.3كردميرا بشنوند، صدا را بلند 

نبايد به اهل كتاب قبل از آنان سالم كرد، بدليل اين حديث پيامبر

�\A: فرمايد كه مي� ��א/'�M£�א H*%G)�P3/א¤x0�/���،c/� ���G�B�dא
�2� B�������7א/�" D�"�1��� o�1G?c@در سالم كردن به :  يعني.٤

اگر در راه به يكي از آنها رسيديد او يهوديها و مسيحيها جلو نيافتيد، و

.را به تنگنا بياندازيد تا او سالم كند

).1/352( اآلداب الشرعيه -1
.اين روايت را نقل كرده است) 6247( بخاري -2
.اين روايت را نقل كرده است) 2055( مسلم -3
.اين روايت را نقل كرده است) 2167( مسلم -4
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روف را و اگر ناچار بوديد كه سالم كنيد، غير از سالم مشهور و مع

: و اگر او سالم كرد، در جواب بگوئيد... مانند خسته نباشيد و : بگوئيد

AC,�:GB@و بعد از آن اشكالي ندارد كه از وضع و حال او و .١ 

االسالم ابن تيميه نيز اين همانگونه كه شيخ. وجو كنيداش پرسخانواده

.2را اجازه داده است

ين هستند سالم جايز است بر جمعي كه شامل مسلمان و مشرك

.3كرد، منتها بايد نيت سالم كننده، مسلمانان باشد

هي شده است، بدليل حديثي نبايد با اشاره سالم كرد، چون از آن ن

�'�A\C: كردهروايت بطور مرفوع �كه جابر �א/C�'G�*א BG	
��� H*%
C�'G"/��� B%��£$א��m�wא��~r)�#@٤Kهمچون يهوديها سالم :  يعني

دهد بدليل  مگر اينكه سالمش واضح و روشن باشد كه در اينصورت جواب كامل را مي-1

��A: فرمايدعموم آيه قرآن كه مي�H)�����%3�����Zא��*Gy��+Gy���B�GG�d7�@Kא�
سالم علـى مـن   «: كرد به كافران اينچنين سالم مي � اگر پرسيده شود پس چرا پيامبر        -2

در اينجا منظور سالم كردن نيست : اند؟ جواب اين است كه مفسرين گفته»...اتبع الهدى

باشد، و به همـين دليـل بعـد از آن    بلكه معني آن سالم بودن در مقابل عذاب دوزخ مي        

7
	�א/�8א��,8�����iC	���A��������*': چنين آمده است  KKK@K      حاصل جواب ايـن اسـت كـه 

 عمالً در سالم كردن به كفار جلو نيافتاده است، اگرچـه لفـظ موجـود آنـرا                 �پيامبر  

).1/38 (– ابن حجر –الباري فتح. (كندثابت مي
).367/ كار للنووي ، االذ1/390( اآلداب الشرعيه -3
پيـامبر  : گويـد كند و مـي   ؛ ولي حديثي كه أسماء بنت يزيد نقل مي        )11/16( فتح الباري    -4

و بخاري  ) 2697: (ترمذي اين روايت را آورده    . كرد با دستهايش بر زنان سالم مي      �
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.كنندآنان با سر، دست و اشاره سالم مينكنيد، زيرا 

سالم كردن بر نمازگزار جايز و جواب آن از طرف نمازگزار با 

 يكبار با �و اين كار شيوه معيني ندارد زيرا پيامبر. اشاره جايز است

 و يكبار با سر بوده ،ي دست و يكبار با اشاره،ه استدانگشت جواب دا

.1ف دست است ولي آنچه ثابت است جواب با ك،است

خواند سالم كرد و جواب آن نيز واجب توان بر كسيكه قرآن ميمي

.است

نبايد به كسيكه مشغول قضاي حاجت است سالم كرد، بدليل روايتي 

در حال  او– كه �مردي بر پيامبر: روايت كرده كه) �(كه ابن عمر

.2 به او جواب نداد� سالم كرد ولي پيامبر–قضاي حاجت بود 

 خواه در آن ،شود سالم كند است وقتيكه آدم وارد خانه ميمستحب

.كسي باشد و يا نباشد

اي غيرمسكوناگر به خانه: روايت شده كه گفت) �(از ابن عمر

و . گويد صـحيح اسـت  مي) :(آن را آورده، و آلباني) 1047، 1003(در األدب المفرد  

 لفظ و اشـاره را      �شود كه پيامبر    گفته است اين روايت بر اين حمل مي       ) :(نووي

.356ص : االذكار). فسلم عليه(بدليل روايت ابوداود .  آورده استبا هم
اگـر  : گويـد چنين مـي  ) 22(در كتاب فتاواي خويش جلد      ) :( شيخ االسالم ابن تيميه    -1

شود، واگر آنرا   آنان سالم كرده مي   نمازگزاران بدانند جواب سالم را با اشاره بدهند، بر          

ندانند، نبايد سالم كرد، تا اين كار باعث باطل شدن يك واجب بوسـيله سـنت نـشود،                  

.گرددچون ممكن است او با لفظ جواب دهد كه نمازش باطل مي
.اين روايت را نقل كرده است) 370( مسلم -2
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GC,���3iא/�AC,�x0: وارد شديد بايد گفت�P/א��אH�M,�O@١K
.سالم و درود بر ما و بندگان صالح باد: يعني

شود، مستحب است ابتدا نماز تحيه يبراي كسيكه وارد مسجد م

از جمله : گفته است) :(القيمالمسجد را بخواند و بعد سالم كند، ابن

 اين است كه، هركس وارد مسجد شد ابتدا دو�هداياي پيامبر

كند، و خواند و سپس بر مردم سالم ميركعت نماز تحيه المسجد را مي

.2ت استدالل نموده اس@e?'0��fא|�A: به حديث

شود در حاليكه امام خطبه براي كسيكه روز جمعه وارد مسجد مي

بخواند و صداي خطبه را بشنود، درست نيست كه بر مردم سالم كند و 

اگر سالم كرد و با اشاره . واجب نيست جواب سالم او داده شود

.3جواب او داده شود، درست است

 او مصافحه و اگر بر كسيكه در پهلويش قرار دارد سالم نمود و با
دهد ولي سخني  در اينصورت با او دست مي– در اثناي خطبه –نمود 

از اينكه خطيب خطبه اول را تمام كرد جواب او را گويد، و بعدنمي
و اگر در اثناي خطبه دوم به او سالم كرد، بعد از تمام شدن . دهدمي

.4خطبه بايد به او جواب دهد

.و آلباني آنرا حسن دانسته است) 1055( االدب المفرد -1
).414–2/413( زادالمعاد -2
).8/243( فتاوي اللجنه الدائمه -3
).8/246( فتاوي اللجنه الدائمه -4
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�����A:  فرموده است�نقل شده كه پيامبر) �(از ابن عمر ��
/��:0��x0�/א�.M<� x0�GD*M@١Kهركس قبل از سالم كردن :  يعني

.سخن گفت به او جواب ندهيد
پس هر كس . ابتدا سالم و بعد سؤال: و از لفظ ابن عدي چنين آمده

 بطور مرفوع �و از جابر. قبل از سالم، سؤال نمود، به او جواب ندهيد

٢K@E�x0�/�����M*א�|��A\dZ'�b! نقل شده است كه
.به كسيكه با سالم شروع نكند اجازه سخن گفتن ندهيد: يعني

سنت است قبل از جدا شدن از مجلس، سالم نمود، بدليل اين 

�אA%�E: فرمايد كه مي�حديث پيامبر ���d7iא�� B7�JC¥א�
C�Gא�d���،BC���
��Hא)�C��x*cGC��،BC�G��$א�`�Z��r"=א�����o�@٣K

 بايد سالم كند، و اگر خواست هرگاه يكي از شما به مجلسي رفت: يعني
. كه سالم اولي از دومي برتر و مستحقتر نيست،برخيزد، بايد سالم كند

بايد دستها را براي مصافحه و دست زدن، كرم زد و آنرا خوشبو 

نمود، از ثابت بناني روايت شده كه أنس هر روز صبح دستهايش را 

.كرد با روغن خوشبو، چرب ميبراي دست زدن

اند، و آلبـاني    الحليه، اين حديث را آورده    : االوسط و ابونعيم در كتاب    :  طبراني در كتاب   -1

.حسن دانسته است) 816(آنرا در سلسله صحيحه 
).817.( دانسته است آلباني آنرا در سلسله صحيحه، صحيح-2
انـد و  اين حديث را روايـت كـرده      ) 1008(و بخاري در االدب المفرد      ) 2861( ترمذي   -3

.آلباني گفته است حسن صحيح است
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درباره دست زدن و مصافحه بعد از فرايض از شيخ االسالم ابن 

،دست زدن بعد از نماز سنت نيست: سؤال كردند فرمود) :(تيميه

دست زدن بعد از : عز بن عبدالسالم گفته استالو . بلكه بدعت است

 مگر براي كسيكه از مسافرت آمده ،نماز عصر و صبح بدعت است

باشد، بلكه اگر بخواهد مصافحه كند بايد قبل از نماز اين كار را بكند، 

و مصافحه و دست زدن با كسيكه از مسافرت برگشته است مشروع 

خواند و بعد از نماز اذكار و دعاهاي مشروع را مي�و پيامبر. است

.1رفتنمود و سپس ميسه بار استغفار مي

 نكردن هنگام مالقاتهاي سالم: باشندموارديكه مخالف سنت مي

��e?'0א|�Aنزديك بهم، و حديث،  f@ دليل است براي مشروعيت 

امام . سالم كردن در اين مواقع، اگرچه مالقات قبلي نزديك بوده باشد

 صالته را بهيءالمس: در كتاب رياض الصالحين، حديث) :(نووي

بر مستحب بودن تكرار سالم : باب:  آمدهو در آنباب تقسيم نموده 

. كسيكه مالقات كردن با او در اوقات نزديك بهم صورت گرفته باشد

 و يا ، سپس بالفاصله داخل آمده باشد،بدينگونه كه بيرون رفته باشد

. چيزي ميان آنان فاصله انداخته باشد مانند درخت و امثال آن

مرحباً، ولي بهتر : ها و سالمهاي شرعي وجود دارند مانند گفتنتحيه

آن است كه بدنبال سالم آورده شوند، چون به تنهايي جاي و افضلتر 

.108 المحكم المتين في اختصار القول المبين في أخطاء المصلين، مشهور بن حسن آل سلمان ص -1
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و اما دليل اينكه مرحباً يك تحيه شرعي است، . گيرندسالم را نمي

وقتيكه وفد عبدالقيس : روايت كرده كه) �(روايتي است كه ابن عباس

���/*���א/A8:  فرمود�آمدند، پيامبر�ر نزد پيامب ;�M���]��fא���"
��\��=�א�� اي وفدي كه بدون پشيماني و: يعني�Ei@Kא��

اي رسول خدا، ما : آنان نيز گفتندايد، خوش آمديد؛سرافكندگي آمده

اي از قبيله ربيعه هستيم كه ميان ما و شما قبيله مضر قرار طايفه

توانيم نزد شما بيائيم بجز در ماههاي حرام، به ما چيزي اند و نميگرفته

 داخل بهشت شويم و تا بوسيله آن افراد را دستور بدهيد كه بوسيله آن

.1كنيمديگر قبيله را هم دعوت 

��A: و در حديث صحيح آمده كه فرمود ���c/*א�d7'iא x*c/א� �א/"].
;�M�"��� ;�M�"��?����x*�cCi?�)�@٢Kهرگاه كسي نزد قومي آمد و :  يعني

ت خواهد نمود به او مرحباً، در روزيكه با پروردگارش مالقا: گفت

.گويي خواهند گفتآمدخوش

: آيندآمدگويي عملي بحساب مياز جمله موارديكه بعنوان خوش

.مصافحه، معانقه و همديگر بوسيدن است

: گويداما مصافحه؛ در حديث صحيحي كه انس روايت كرده و مي

اهل يمن :  فرمود�هنگاميكه اهل يمن پيش رسول اهللا آمدند، پيامبر

).5708( صحيح بخاري -1
).1189( السلسله الصحيحه -2
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.1كردند كساني بودند كه مصافحه اند و آنها نخستينپيش شما آمده

 دو هرگاه:  فرمود�اند كه پيامبرو غيره روايت كرده) :(ابوداود

شوند تا اينكه مسلمان بهم برسند و مصافحه كنند، از همديگر جدا نمي

.2خداوند هر دو را بيامرزد

اي رسول خدا يكي از :  روايت كرده است كه مردي گفت�و انس

: توان در برابر او خم شد؟ آن مرد گفت آيا ميما اگر به دوستش رسيد

خير، آن مرد گفت او را در آغوش گيرد و : كه پيامبر در جواب فرمود

بله اگر : با او دست بزند؟ فرمود: گفت. خير: او را ببوسد؟ فرمود

.3دوست داشت

همچنين مستحب است هنگام مصافحه دست را پس نكشيد تا 

 روايت �بدليل روايتي كه انس بن مالكاينكه ديگري آن كار را بكند، 

شد و با او  روبرو مي�هرگاه كسي با پيامبر: كرده و گفته است

كشيد تا او دست را عقب  دستش را پس نمي�داد، پيامبردست مي

.4آوردمي

.اين روايت را نقل كرده است) 5213( ابوداود -1
.اين روايت را نقل كرده و آلباني آنرا صحيح دانسته است) 5212( ابوداود -2
) 160(اين حديث را روايت نموده و آلباني آنـرا در سلـسله صـحيحه             ) 2728( ترمذي   -3

).248/1(تخريج نموده است 
ده و آلباني آنرا با مجموع طـرق صـحيح دانـسته            اين روايت را نقل كر    ) 2490( ترمذي   -4

).5/635(، )2485(السلسله الصحيحه . است
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اند اين خاص سفر است، و برخي از اهل علم گفته: اما معانقه

ت اگر مدت غيبت زياد معانقه در غير سفر هم جايز اس: اندگفته

 و يا اينكه زائر داراي وجاهت و مقامي باشد كه اين ،طوالني شده باشد

در ) :(اند به روايتي كه ترمذيرا بطلبد، و براي اين استدالل كرده

تيهان يكي از ال به منزل ابو�شمايل و غيره روايت كرده كه پيامبر

 با او معانقه نمود  به خانه او آمده�اصحاب آمد، وقتيكه ديد پيامبر

.1در حاليكه خانه او در مدينه بود

اند بايد سر همديگر را اهل علم گفته: و اما همديگر را بوسيدند

. اندببوسند، و اما بوسيدن دست برخي از علما آنرا مكروه دانسته

از برخي از فقها نقل كرده است كه آنان بوسيدن ) :(االسالمشيخ

دند؛ ولي بوسيدن صورت و لب را ناميدست را سجده صغري مي

اند و مخصوصاً اگر اين كار منجر به تحريك شهوتممنوع دانسته

پس آنچه مشروع خواهد بود . گردد، تحريم آن مؤكد خواهد بود

.بوسيدن سر است

برخي از علما بوسيدن دست افراد فاضل و بزرگوار را جايز 

وسيدن دست غير از اند اگر بخاطر متدين بودن آنها باشد، و بدانسته

مو و كوسه را بوسيد بيجوانان اينها مكروه است؛ و نبايد دست افراد 

.خصوصاً اگر منظر زيبا داشته باشد

).2292( ترمذي -1
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اگر خواست دست كسي را : در حاشيه فتاواي امام نووي چنين آمده

 و ،ببوسد، اگر اين كار بخاطر زهد و تقوا و صالح بودن شخص باشد

 نه ،باشدنت ديني او و امثال اين اموريا بخاطر علم و شرف و مكا

 دست �ابوعبيدهباشد، چون  بلكه مستحب هم مي،اينكه مكروه نيست

. را بوسيد�عمر

ثروت و منزلت دنيوي دست او را ببوسد چنين ولي اگر بخاطر 

.1باشدچيزي شديداً مكروه مي

 خلفاي راشدين  و نه در دوران�نه در عهد و دوران پيامبر

 نبوده كه براي كسي بلند شوند، آنطور كه عادت بسياري چنين عادت

كسي به :  گفته است�مالكباشد، بلكه انس بن از مردم اين دوره مي

 با اين وجود وقتي او، محبوبتر وجود نداشتشان نزد�اندازه پيامبر

شد، چون آورد، كسي از جايش بلند نميديدند كه تشريف ميرا مي

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

: جايز است

ا بشرطيكه اين كار عادت نشود كه علما دست خويش را جلو بياندازند تـا دسـتش ر                : الف

.ببوسند

.اين كار باعث متكبر شدن عالم نشود كه بر ديگران تكبر نمايند: ب

.اين كار باعث تعطيل گشتن سنت مصافحه نگردد: ج

نبايستى كسي لبهاي مادرش و يا دخترش : آمده است كه  ) :(و در فتاواي شيخ ابن حميد     

 يكـي از  و يـا اش اش، خالـه را ببوسد؛ همچنين نبايد برادر بزرگتر لب خواهرش، عمـه     

.باشدمحارم نزديكش را ببوسد، چون بوسيدن لبها خاص همسر مي
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ولي بعضي اوقات . 1د اين كار را دوست ندار�دانستند كه پيامبرمي

رفتيم همانطور كه از گشت به پيشوازش ميميبخاطر كسيكه از سفر بر

و هنگاميكه .  روايت شده كه بخاطر عكرمه بلند شده است�پيامبر

 به �قريظه رفته بود، پيامبرسعد بن معاذ براي حكميت درباره بني

.2 شويدبه احترام سرورتان بلند: انصار گفت

و اگر عادت مردم اين باشد كه با بلند شدن به مهمان و يا به مسافر 

در اين حال با چنين مردمي چنين رفتار نكرد، فكر احترام بگذارند، و

اين در حالي باشد كه آنان اي، وكنند كه حق آنان را پايمال كردهمي

 است كه باشد ندانند، در اينصورت بهتر آنعادتي را كه موافق سنت مي

 چون اين براي اصالح بين مردم و برداشتن حقد ،براي احترام بلند شد

و كينه بهتر است؛ ولي اگر كسيكه عادت سنت را بدانند، ترك عادت 

.4و3شودنميآنان باعث ناراحتي و اذيت آنان 

با اختالف كمي در الفـاظ روايـت كـرده    ) 946( بخاري اين روايت را در االدب المفرد     -1

.است و آلباني آنرا صحيح دانسته است
.اين روايت را نقل كرده است) 6262( بخاري -2
).375-1/374( مجموع الفتاوي -3
اي را بـدنبال  احترامي و يـا مفـسده  گفته است هرگاه ترك قيام باعث بي) :( ابن حجر -4

داشته باشد، ممتنع است و نبايد آنرا ترك كرد؛ و ابـن عبدالـسالم نيـز همـين را گفتـه                     

).11/56/فتح الباري. (است
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بخاطر مانعي نتوانسته باشد جواب سالم را مستحب است كسيكه 

 روايت كرده كه �جابر. ت بخواهدكننده معذربدهد، بعد از سالم

گويد سپس نزد پيامبر او را براي كاري فرستاده بود، او مي�پيامبر

 آمدم و سالم كردم، ولي جوابم را نداد، در اين حال چيزي به دلم�

شايد دانسته است : افتاد كه خدا به آن آگاهتر است، در دل خود گفتم

 ولي باز هم جوابم را نداد، باز ام، و دوباره سالم كردم،كه تنبلي كرده

پيش از بار اول چيزهايي به قلبم افتاد؛ براي بار سوم سالم كردم و 

.  بلند شدن براي مـرد، ايـن اشـكالي نـدارد    -1: اند قيام كردن سه قسم است  اهل علم گفته  

: قريظه برگشت فرمـود    هنگاميكه سعد بن معاذ از جلسه تحكيم با بني         �چون پيامبر   

AB���GV��71768(و مسلم ) 4121(بخاري . @>*�*א�.(

 برخاستن براي مرد، خصوصاً اگر اين رفتار، عادت مردم باشد، و كسيكه از راه رسـيده              -2

هتر آن است اين كار را نكرد       احترامي است براي او، اگرچه ب     فكر كند كه بلند نشدن بي     

.و خالف سنت است، ولي اگر مردم به آن عادت داشته باشند اشكالي ندارد

مانند اينكه مردي نشسته باشد و كسي پـشت سـر او بخـاطر              :  ايستادن پشت سر كسي    -3

همچون :  فرموده است  �تعظيم او ايستاده باشد، از اين كار نهي شده است، و پيامبر             

.»كننديد كه آنان براي همديگر تعظيم ميعجمها قيام نكن

السلـسله  : (نقل كرده و آلبـاني آنـرا ضـعيف دانـسته اسـت         ) 5220(اين حديث را ابوداود     

).1/260: (شرح رياض الصالحين البن عثيمين) 346(الضعيفه 

اي باشد، مانند قيام معقل بن يسار كـه شـاخه   ولي قيامي كه براي مصلحت و يا براي فايده        

و ). روايت مسلم. ( بلند كرده بود هنگام بيعت شجره    �ا از باالي سر پيامبر      درخت ر 

روايت . ( براي اينكه برايش سايه درست كند      � بر سر پيامبر     �يا قيام ابوبكر صديق   

.، اين گونه موارد مستحب هستند)بخارى
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دادم بدين دليل جواب سالمت را نمي: جواب سالمم را داد و گفت

خواندم، و او سوار بر مركبش و رو به غير قبله داشتم نماز ميچون مي

.1بودهم 

شنوند بايد هم لفظ و هم با نميالل هستند و كر و براي كسانيكه 

.2اشاره سالم نمود

.سالم كردن بر اهل قبور مشروع است

، از ابننامهباب جواب : گفته است» االدب المفرد«در ) :(بخاري

نامهكنم كه جواب دادن من گمان مي: عباس روايت شده كه گفت

.3همچون جواب سالم حق است

).1/400( اآلداب الشرعيه، -1
).1/402( اآلداب الشرعيه، -2
.و سندش حسن است) 1117( األدب المفرد -3
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 آداب استئذان)23(

است از طلب اذن براي وارد شدن به محلي كه مال عبارت : استئذان

.1او نيست

مستحب است قبل از اجازه خواستن سالم كرد، ربعي روايت كرده 

 اذن �عامر برايم تعريف كرد كه او از پيامبراست كه مردي از بني

آيا : خواست كه وارد خانه او شود و او در خانه بود، و مرد گفته بود

برو به اين آداب: ر آن هنگام به خادمش گفت د�وارد شوم؟ پيامبر

.2قبل از استئذان سالم كندبگو استئذان را ياد بده و به او 

زند بايد از طرف چپ يا راست خواهد و در را ميكسيكه اذن مي

در بايستد تا چشمش به داخل خانه نيافتد و چيزي را كه صاحب خانه 

واستن بخاطر چشم دوست ندارد ديده شود، نبيند، چون اجازه خ

.گذاشته شده است

نگاه كردن به داخل خانه ديگران حرام است مگر با اجازه صاحب 

`�>*�����GxאA2�9CN: فرمايد كه مي�خانه، بدليل فرمايش پيامبر
R���
��B��.���c��،B%Ed7��,א�{cuG?3@٣Kهر كس بدون اجازه به :  يعني

).11/3( فتح الباري البن حجر -1
انـد،  و لفظ از او است، اين روايت را نقل كرده      ) 5177(و ابوداود   ) 22617(امام احمد   . -2

.و آلباني گفته صحيح است
.اين حديث را نقل كرده است) 2158( مسلم -3
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ز است كه چشمش را خانه ديگري نگاه كند، براي صاحب خانه جاي

.كور كند

.بايد وقت مناسبي را براي اجازه ورود انتخاب كند

توان اذن خواست، اگر اجازه ورود را دادند، كه وارد تا سه بار مي

� و در غير اينصورت بايد برگشت؛ بدليل قول پيامبر،خواهيد شد
ه هرگاه يكي از شما سه بار اجازه خواست و به او اجاز: فرمايدكه مي

.1برگرددندادند، بايد 

و اگر گمان بود كه صدايش شنيده نشده است، گفته شده است بايد 

اند، باز هم در  و برخي هم گفته،به ظاهر حديث عمل كرد و برگشت

.2زند تا اينكه برايش محقق گردد كه صدايش شنيده شده استرا مي

د برگرد، باي: خواهد گفتهرگاه صاحبخانه به شخصي كه اذن مي

(�βÎ: فرمايدبرگردد، بدليل آيه قرآن كه مي uρŸ≅ŠÏ%ãΝä3s9(#θãèÅ_ö‘ $#(#θãèÅ_ö‘ $$sù(

uθèδ4’ s1 ø— r&öΝ ä3s9�N)28: النور.(

.»تر است اين براى شما پاكيزه؛بازگرديد! بازگرديد: و اگر گفته شد«

و انسان مسلمان نبايد آن را بر خود سخت بداند چون اين باعث 

.گرددميتزكيه نفس 

هستم، » من«اگر صاحبخانه پرسيد كيست؟ نبايد در جواب گفت 

).2153(و مسلم ) 6245( بخاري -1
).6245 (حديث) 11/29( فتح الباري -2
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بخاطر بدهي : گويدبدليل حديثي كه جابر روايت كرده است كه مي

كيست؟ :  فرمود� رفتم و در را زدم، پيامبر�پدرم نزد پيامبر

.1مثل اينكه خوشش نيامد! من من:  فرمود�من هستم، پيامبر: گفتم

 روايت كرده �ند زد، بدليل روايتي كه انس بن مالكنبايد در را ت

.2زدند را با ناخن مي�است كه گفت درهاي خانه پيامبر

اي شد كه خالي است، چون اين كار تجاوز به نبايد وارد خانه

.حقوق ديگران است

 بعد ،بعد از اينكه اجازه دخول را صادر كردند، بايد كمي صبر كرد

ل وجود معذرت هست، و براي بار دوم  چون احتما،وارد خانه شد

روزي بعد : وائل نقل شده است كه گفتوارد شود، در صحيحين از ابي

 جلوي در سالم كرديم و �رفتيم به خانه عبداهللا بن مسعود... از نماز 

دختر كوچك، (به ما اجازه ورود را داد، ولي كمي صبر كرديم كه جاريه

داخل : گويدشويد؟ ميداخل نميچرا :  او بيرون آمد و گفت)يا كنيزك

چه : كند، و او گفتخانه شديم و ديديم او نشسته و تسبيحات مي

چيزي مانع داخل شدن شما شد در حاليكه به شما اجازه داده شده

چيزي نبود فقط گمان كرديم برخي از اهل خانه خواب : بود؟ گفتيم

.3هستند

).2155(و مسلم ) 6250( بخاري -1
.روايت كرده و آلباني آنرا صحيح دانسته است) 1080( بخاري اين روايت را در االدب المفرد -2
).1/428( اآلداب الشرعيه -3
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شند نيازي به كسيكه دعوت شده و يا كسي را دنبالش فرستاده با

 روايت كرده كه پيامبر�بدليل حديثي كه ابوهريرهاجازه ورود ندارد، 

�A,H: فرموده است� 7���d7eא� B���n*V"/א� 9�� f���� x���/א�
	
��/d�a
d7�?/�@١K

هرگاه يكي از شما براي طعامي دعوت شد و با فرستاده : يعني

.آيدصاحبخانه آمد، اينكار براي او اجازه ورود بحساب مي

اند مانند اينكه كسي ولي برخي از اهل علم حالتهايي را استثناء كرده

تأخير كرده باشد، و يا اينكه در مكاني قرار گرفته باشد از وقت دعوت 

.3و2كه عادتاً به اجازه نياز باشد

همچنين هنگام برخاستن و ترك مجلس نيز بايد اجازه خواست، 

 گفته �ده است كه پيامبرروايت كر) �(بدليل حديثي كه ابن عمر

��d7א��א(��A: است��B�D�3,�JC���D�=،0���������*ci�?EdZ��@٤K

.اين روايت را نقل كرده است، و آلباني گفته است كه صحيح است) 5189( ابوداود -1
شود، و همچنين دعوت براي خـوردن غـذا،         ه محسوب مي   دعوت براي وليمه هم اجاز     -2

دانند، و اين را بخـاري ذكـر        ظاهر كالم اكثر علما اين موارد را اجازه مي        ... و  ) المغني(

إذا دعـي أحـدكم     «: كرده بعنوان تعليق جازم از ابوهريره كه چنين روايت فرموده است          

).1/422اآلداب الشرعيه . »فجاء مع الرسول فذلك إذن له
).1074( شرح األدب المفرد -3
السلـسله  . آن را روايت كرده اسـت ) 113(ابوشيخ اصبهان :  آلباني در سلسله گفته است  -4

).182(رقم ) 1/304(
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هرگاه يكي از شما به ديدن برادرش رفت و نزد او نشست، : يعني

.نبايد برخيزد تا اينكه اجازه خروج بگيرد

هنگام سرزدن به مادر، خواهر و امثال آنها بايد اجازه ورود به خانه 

.فتآنها را گر

.هنگام ورود مرد به خانه، بايد همسرش را باخبر كند

هايي كه به دور والدين و يا صاحبان خويش  بچه،كودكانكنيزان، و 

اند، در سه وقت بايد اجازه چرخند كه هنوز به سن بلوغ نرسيدهمي

.قبل از نماز صبح، هنگام قيلوله و بعد از نماز عشاء: ورود را بخواهند

كند و تن بايد بدينگونه باشد كه ابتدا سالم ميجمله اجازه گرف

.آيا اجازه هست؟: گويدسپس مي

هاي خواهد به آن داخل شود، غير از خانهو اگر مكانيكه مي

باشد گذاشته مسكوني باشد، و شخص در آنجا متاعي كه مورد نياز مي

›øŠ©9ö/ä3ø§{�: گويدباشد، درباره آنان خداوند چنين مي n= tæîy$oΨ ã_βr&

(#θè= äzô‰s?$·?θã‹ ç/u� ö" xî7πtΡθ ä3ó¡tΒ$pκLÏùÓì≈ tFtΒö/ ä3©94ª! $# uρÞΟ n= ÷ètƒ$tΒšχρß‰ ö6è?$tΒ uρ

šχθßϑ çG õ3s?�N)29: النور.(

هاى غير مسكونى بشويد گناهى بر شما نيست كه وارد خانه) ولى(«

 و خدا آنچه را آشكار ؛كه در آن متاعى متعلق به شما وجود دارد

.»داندداريد، مىد و آنچه را پنهان مىكنيمى

.شودها، بازارها، هتلها و امثال اينها ميو اين شامل، محله
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سوزي و حمله دزدها، اجازه الزم در حالتهاي ضروري مانند آتش

.نيست

اگر شخص نمازگزار خواست اجازه ورود را بدهد، اگر مرد باشد 

ت راست روي دست چپ و اگر زن باشد با دس» اهللاسبحان«: گويدمي


�,AC: فرمايد كه مي�بدليل قول پيامبر). تصفيق(ميزند dZ�Vא�אd7i
�*�
�,��G��،�7C�Ed?�א/��CPeM�Wא/"].��d��Vא� �diא��r�"|א�eCP'�e
uP�/א��%Ed��Go@١K

اگر از مرديكه در حال نماز است اذن خواسته شد، اجازه او : يعني

ه در حال نماز است اذن خواسته اگر از زني كو. تسبيح گفتن او است

.شد، اجازه او تصفيق او است

 از عوف بن مالك اشجعي �Eא|�אF2�f�[�������kابوداود در مبحث 

 رفتم و او�در غزوه تبوك نزد پيامبر: نقل كرده است كه گفت

از چرم ساخته شده بود نشسته بود، سالم كردم كه داخل كلبه كوچكي 

يا رسول اهللا با همه : داخل شو، منهم گفتم: تو گفو او جوابم را داد

.2وارد شدممن بله با تمام بدنت، و: بدنم وارد شوم؟ فرمود

اين حديث را روايت كرده است و آلبـاني آنـرا صـحيح       ) 2/247( بيهقي در سنن كبري      -1

).1/815(سلسله صحيحه . دانسته است
. روايت را تخريج نموده و سندش صحيح استاين) 5000( ابوداود -2



119

���اي از آداب شرعيبرگزيده

 آداب مهماني)24(

�هم بدليل قول پيامبرنآاحترام گذاشتن به مهمان واجب است، و 
١K@�x*:G1�x"G?uא�="��GC}��������א/��
�����A: فرمايدكه مي

 بايد به مهمانش دا و روز رستاخيز ايمان دارهر كس به خد: يعني

.احترام بگذارد

 فرموده است، سه روز �و مدت پذيرايي همانگونه كه پيامبر

.�/"].���G�+(0(�+�����?'�s�[��،x����x*G/+C،\�����BCא/@A: باشدمي
��
�cG��3,�BG=����?iא�*/�<�،?¦{�Wא�����n*V)��G��~�n�<؟�?¦{�W
�cG\��D�3,�B#ef�?/��"c�?��?@٢K

باشد، روز ميضيافت سه روز است و حداقل آن يك شبانه: يعني

براي هيچ مسلماني جايز نيست كه نزد برادرش آنقدر بماند تا او را 

نزد : كند؟ گفتيا رسول اهللا چگونه او را گناهبار مي: بار كند، گفتندگناه

.ارد ند اوماند در حاليكه او چيزي براي پذيرايياو مي

آمدگويي گفت، ابن عباس روايت مستحب است به مهمانان خوش

 آمدند به آنان�وقتيكه وفد عبدالقيس پيش پيامبر: گويدكرده و مي

.3... خوشامدگوي گفت 

).6018( بخاري -1
).6135( مسلم -2
).6176( بخاري -3
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:  فرموده است� همانطور كه پيامبر، استاجابه دعوت واجب

A"'����¡P,��c�� r*,�/א�i?/*V)١@�א���Kدعوت را هركس: ىعني 

حق «: فرمايدو باز مي. كند، با خدا و رسولش نافرماني كرده استرد 

.2مسلمان بر مسلمان پنج تا است كه از جمله آنها اجابه دعوت است

: اندبرخي از علما شرايطي را براي حضور در اين دعوتها ذكر كرده

نبايد داعي جزو كساني باشد كه واجب و يا سنت باشد با آنان -1

.قهر نمود

.ر محل دعوت منكري وجود داشته باشدنبايد د-2

.داعي بايد مسلمان باشد-3

كه  آن مثلاند نبايد كسب و كار داعي حرام باشد، و برخي گفته-4

.شغل براي كاسب حرام باشد نه اينكه حرام عيني باشد مانند خمر

.نبايد اجابه دعوت موجب ترك واجب گردد-5

.اشدنبايد اجابه دعوت براي مدعو ضرري در پي داشته ب-6

: چهار چيز بر مهمان واجب است: اندبرخي از فقها گفته

.گويد، بنشينداول، اينكه بايد آنگونه كه صاحبخانه مي

.آورنددوم، بايد راضي باشد به چيزهاييكه برايش مي

.سوم، نبايد بدون اجازه صاحبخانه بلند شود

).5177( بخاري -1
).2162( و مسلم ).1240( بخاري -2
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.چهارم، هرگاه بيرون رفت، براي صاحبخانه دعاي خير كند

گفته است، از جمله آداب مهمان اين است كه) :(لجوزيابن ا

نبايد پيشنهاد غذا مخصوصي را بدهد، واگر او را ميان دو نوع غذا 

 مگر اينكه بداند صاحبخانه ،تر را انتخاب كندمخير نمودند، غذاي ساده

.1گرددميديگر خوشحالتر به نوع

 كه�گردد، بدليل حديث رسول اهللاروزه مانع اجابه دعوت نمي

���d7eא�A,H: فرمايدمي�C��BG��،�
����C��;��s���
�G��،.P7�

�C��;א"�u��
�GB��@٢K

هرگاه يكي از شما را مهمان كردند، به مهماني برويد، اگر : يعني

و اگر روزه نبوديد غذا را . دي كنصاحبخانه دعاي خيربراى روزه بوديد 

.بخوريد

آمده بود، و او برايش يك  يكبار نزد عبداهللا بن عمرو �پيامبر

 بر روي�پشتي چرمي كه داخلش ليف بود گذاشت، ولي پيامبر

.3گرفت قرار عبداهللا بن عمروزمين نشست و پشتي ميان او و 

اگر همراه مهمان كسي ديگر آمد كه دعوت نشده باشد، بايد مهمان 

يك : گويد كه مي�برايش اجازه بخواهد، بدليل حديث ابن مسعود

).3/197( اآلداب الشرعيه -1
.اين حديث را روايت كرده است) 1431( مسلم -2
. متفق عليه-3
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اري بود مشهور به ابوشعيب و او غالمي داشت كه مرد انص

طعامي برايمان درست : فروش بود، ابوشعيب به غالمش گفتگوشت

 را دعوت كنم، و غذا به اندازه پنج نفر �خواهم پيامبركن كه مي

تواني با خود باشد، سپس پيامبر را دعوت نمود و گفت تا پنج نفر مي

 به ابوشعيب �يگر هم آمد، پيامبربياوري، ولي بدنبال آنان يك نفر د

اي، و اين مرد هم ما را دنبال كرده شما پنج نفر را دعوت كرده: گفت

تواني او را است، اگر دوست داشتي او را هم دعوت كن وگرنه مي

.1دهم كه بيايدبلكه اجازه مي: جواب كني، و او گفت

را همراهي توانند در مراسمها و مناسبات آنان  مي،خادم افراد بزرگ

 را دعوت كرد �مردي پيامبر: گويد كه مي�كنند، بدليل قول انس

و من نيز با ايشان رفتم، در آنجا آب گوشت آوردند و در آن كدو بود 

 شروع كرد بخوردن آن و خيلي خوشش آمده بود، و �كه پيامبر

، گذاشتمو جلو پيامبر مينخوردمكدو را  اين را ديدم من ديگر وقتي

.2از آن به بعد من كدو را دوست داشتم: ته استانس گف

نبايد براي مهمان خود را به تكلف و زحمت زياد انداخت، 

اي كه از حد معقول بيرون رود، و اين موضوع به عرف بگونه

.كرده استاين روايت را نقل ). 5434( بخاري -1
انـد، و در ايـن      اين روايـت را تخـريج نمـوده       ) 145) (2041(و مسلم   ) 5420( بخاري   -2

 براي  گذاشته و مؤدبانه كدوها را     احترام مي  �شود كه انس به پيامبر      روايت ديده مي  

.خوردزد و نمياو كنار مي
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براي مهمان خود را به زحمت زياد:  گفته است�گردد، پيامبربرمي

.1و غيرمعقول نياندازيد

ه وارد شد، و بالفاصله بعد از خوردن غذا بايد با اجازه صاحب خان

آنجا را ترك كرد، مگر اينكه صاحب خانه خودش رغبت داشته باشد 

pκ$�:فرمايدكه بماند، بدليل آيه قرآن كه مي š‰r' ¯≈ tƒšÏ% ©!$#(#θãΖtΒ# uŸω

(#θè= äzô‰s?|Nθã‹ ç/ÄcÉ<̈Ζ9$#HωÎ)χ r&šχ sŒ÷σ ãƒöΝä3s94’n< Î)BΘ$yèsÛu� ö" xîtÌ" Ïà≈ tΡçµ9 tΡ Î)

ôÅ3≈ s9 uρ# sŒÎ)÷ΛäŠÏã ßŠ(#θè= äz÷Š$$sù# sŒÎ* sùóΟ çFôϑ ÏèsÛ(#ρç� Å³tFΡ $$sùŸωuρtÅ¡Ï⊥ ø↔tG ó¡ãΒB]ƒÏ‰ ptÎ:

4¨βÎ)öΝ ä3Ï9≡sŒtβ% Ÿ2“ÏŒ÷σ ãƒ¢É<̈Ζ9$#Ä÷∏tFó¡uŠsùöΝà6Ζ ÏΒ(ª! $#uρŸωÄ÷∏tFó¡o„zÏΒ

Èd,ysø9 $#4�N)53: األحزاب.(

هاى پيامبر داخل نشويد مگر در خانه! ايدان آوردهاى كسانى كه ايم«

قبل از موعد (به شما براى صرف غذا اجازه داده شود، در حالى كه 

 اما هنگامى كه دعوت شديد ؛در انتظار وقت غذا ننشينيد) نياييد و

بعد از صرف ( و وقتى غذا خورديد پراكنده شويد، و ؛داخل شويد

نمايد، ن عمل، پيامبر را ناراحت مى اي؛به بحث و صحبت ننشينيد) غذا

) بيان( اما خداوند از ؛)گويدو چيزى نمى(كند ولى از شما شرم مى

بعنوان (و هنگامى كه چيزى از وسايل زندگى را ! حق شرم ندارد

؛خواهيد از پشت پرده بخواهيدمى) همسران پيامبر( از آنان ) عاريت

).7441( صحيح الجامع -1
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و شما حق نداريد ! استاين كار براى پاكى دلهاى شما و آنها بهتر 

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

گيرند، جلو انداختن بزرگان و كسانيكه در طرف راست قرار مي

آورد كرد كه وقتي كسي آب را مي عمل مي�آنگونه كه پيامبر

���A�b: فرمايد، و نيز مي1بزرگان و افراد مسن بدهيدگفت ابتدا به مي
�R��B�"����E��.�M�C���EG�3��J@٢K

هر كس به كودكان رحم نكند و به افراد پير و مسن احترام : يعني

.نگذارد، از ما نيست

: گويدآورد، ميبعد از اينكه حديث ابن عمر را مي) :(آلباني

�.��]�AE"��e:  فرموده است�پيامبر 
�א$��� x�<�"��@Kيعني  :

.جبرائيل به من دستور داد كه افراد مسن را جلو بياندازم

قسامه الحثمه كه در حديث و حديث رافع بن خديج و سهل بن ابي

 كه كوچكترين فرد مجلس بود قبل –عبدالرحمن بن سهل : گويندمي

:  فرمود�از دوستانش شروع كرد به صحبت كردن، كه پيامبر

A�/א/����2:�،�א�@K
زدند در اين حال يمسواك م: گويدكه مي) �(و يا حديث عايشه

 حافظ گفته است، سندش قـوي اسـت؛         آنرا تخريج نموده و   ) 2425) (315/4( ابويعلي   -1

).10/89(فتح الباري 
).353( بخاري اين حديث را در االدب المفرد روايت كرده است -2
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.به ايشان وحى شد كه مسواك را به بزرگتر بدهيد

اين وقتي است كه به ترتيب ننشسته باشند، : و مهلب گفته است

ولي اگر چنين باشد در اينصورت سنت است از سمت راست شروع 

.1كرد

حبيبه را آورده كه از او سؤال شد  ابيحديث عبداهللا بن) :(آلباني

�پيامبر: به ياد داري؟ او در جواب گفت�آيا چيزي از پيامبر
 آمدم و ،آمد، من هم در آن وقت كه نوجواني بودمدر مسجد قبا نزد ما 

 و ابوبكر در سمت چپ نشست، ، نشستم�در سمت راست پيامبر

به من داد كه در سپس نوشيدني خواست و از آن نوشيد و سپس آنرا 

سمت راست بودم و از آن نوشيدم، سپس بلند شد براي نماز خواندن 

سپس عبداهللا . خواندنماز مي) دمپايهايش(و او را ديدم كه با نعلهايش 

كند نه اين نص است بر اينكه ساقي از سمت راست شروع مي: گفت

.از بزرگان قوم و يا عالمترين و يا فاضلترين آنها

نوشيد كه از سمت  داشت آب مي�كه پيامبرروايت شده 

راستش يك اعرابي بود و در سمت چپش ابوبكر، و عمر رو به روي او 

 ظرف آب را به اعرابي بدهد �بود، عمر از ترس اينكه نكند پيامبر

 چنين � آنرا به ابوبكر بدهيد، ولي پيامبر�يا رسول اهللا: گفت

�א$�א$A: نكرد و ظرف را به اعرابي داد، و فرمود ،
*3�،
*3

.في الشرب السلسله الصحيحه، باب تقديم االكابر في الكالم والسواك ال-1
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�א$*١@3K
مهمان بايد بعد از خوردن غذا براي صاحب غذا دعا كند مانند اين 

�,A��3: دعاها "������ ،
*�s�P/א� B����N� �א$. B:�`�C��� �"א(،
C,:Gs0|א� B:+@٢� ،A� B%C/א�� ��� B�N����N� ��� oVא���E�cVe@٣
A"uא��B%C/א��B���B%})א)��¡��B��GB%�<�)���@٤K

سنت است نسبت به كسيكه در پهلويش نشسته است توجه داشته 

 و اگر هنگام غذا كسي باالي سرش ، و او را بر خود ترجيح دهد،باشد

 و يا اگر خادم و يا مملوك ،ايستاده بود، بايد به او دستور دهد بنشيند

او بلند شد براي برآورد كردن نيازهاي سيدش و برايش آب تهيه 

هاي لذيذ برايش بگيرد و به او  بكوشد برايش لقمهكرد، سيد بايدمي

، و اگر با نابينايى غذا خورد بايد از آنچه روبرويش است او را بدهد

.كندآگاه مي

اي به  ولي نبايد از سفره،اشكالي ندارد كه برخي با هم غذا بخورند

تواند كه براي برخي از مهمانان اي رفت، و صاحب خانه ميسفره

.صي را تهيه كند اگر بقيه ناراحت نشوندغذاهاي مخصو

هر غذايي كه آماده شده، بدون اينكه خود را به زحمت بياندازد 

).2941( السلسله الصحيحه -1
.يح دانسته استآن را روايت كرده و آلباني آنرا صح) 3854( ابوداود -2
.اين روايت را نقل كرده است) 2055( مسلم -3
.اين روايت را نقل كرده است) 2042( مسلم -4
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.خواهدگذارد، و براي جلو آمدن اجازه نميروي سفره مي

از جمله آداب مهمانداري اين است كه بايد صاحبخانه، مهمانها را 

 آنان برخورد رويي و شادابي هرچه تمامتر باخدمت كند و با گشاده

.كند

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 شكايت كند، و هنگام ورود آنان بايد 

يزهايي روي باشد، و هنگام رفتن غمگين باشد، و نبايد از چگشاده

 و نبايد در حضور آنان از كسي ،سخن بگويد كه آنان را بترساند

ناراحت شود، بلكه هر طور كه شده مهمانها را بايد خوشحال كند، و 

.آنان را خدمت كندبه  را فراخواند تا يشانهابچه

.وقتيكه غذا گذاشته شد نبايد منتظر افراد خانواده نشست

نها را به خوردن دعوت كند، با بهترين و زيباترين جمله مهما

�ø#t"sù: گويد چنين مي	خداوند در قرآن درباره مهمانهاي ابراهيم

#’n<Î)Ï&Î#÷δr&u!$y∨sù9≅ôfÏèÎ/&Ïϑy™∩⊄∉∪ ÿ…çµt/§"s)sùöΝÍκöLs9Î)tΑ$s%Ÿωr&šχθè=ä.ù's?�N

).27-26: الذاريات(

 بريان و(سپس پنهانى به سوى خانواده خود رفت و گوساله فربه «

ولى با تعجب ديد ( و نزديك آنها گذارد، .آورد) اى را براى آنهاشده

.»!خوريد؟آيا شما غذا نمى«: گفت) برنددست بسوى غذا نمى
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بايد غذا را به مهمان نزديك كرد، خداوند درباره ابراهيم چنين 

.غذا نزديك آنان گذاشت: يعني�ÿ…çµt/§"s)sùöΝÍκöLs9Î)�N: گويدمي

ا مهمان غذا خورد، و نبايد از صاحبخانه چيزي پرسيد بجز از بايد ب

 و جاى زنانقبله و دستشويي، و نبايد از مكانهايي كه حريم شخصي

 و نبايد در جايي بنشيند كه صاحبخانه ،آيند اطالع پيدا كندبحساب مي

 و نبايد از شستن دستها امتناع ورزد، و نبايد از حركات ،نگفته است

.نعت ايجاد كندصاحبخانه مما

هاي فاميل و دوستان چيزي را خورد اگر آن غذاها توان از خانهمي

 و بداند كه صاحب آنها راضي است با ،را در جاهايي قفل نكرده باشند

.توجه به عرف و عادات

.آيد زياد توجه كردنبايد به جايي كه غذا مي

حترام بايد سريع غذا را به مهمانها جلو انداخت، چون اين كار ا

.آيدبحساب مي

بخور و يا : نبايد مهمان را با گفتن: گفته است) :(الجوزيامام ابن

گذارد و بطور  بلكه غذا را كامال جلوي او مي،بايد بخوري ناراحت كرد

.تصنعي آنرا جمع نكند

نبايد كاري كند كه ديگران خوششان نيايد، نبايد دست را روي 

م گرفتن لقمه سرش را روي سيني  و يا نبايد هنگا،سيني نگاه دارد

پائين بياورد، و اگر چيزي را از دهان بيرون آورد رويش را برگرداند و 
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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، چون شايد ديگران دوست نداشته باشند

 از جمله آداب مهمانداري اينكه نبايد هنگام غذا خوردن به و

.مهمانها نگاه كرد

نبايد صاحبخانه قبل از مهمانها از غذا دست بكشد، مگر اينكه بداند 

. خورندآنان به راحتي غذايشان را مي

ظرفي [خوردن غذا روي سفره بهتر است از خوردن آن روي خوان 

 روايت كرده است كه پيامبر�انسبخاري از ] است براي خوردن غذا

 روي خوان هرگز غذا نخورد و نان لواش را نيز تا وقتيكه فوت�

.1نخوردكرد 

مستحب است مهمان را تا درِ خانه همراهي كرد، آنگونه كه ابوعبيد 

قاسم بن سالم به ديدن امام احمد رفت؛ ابوعبيد گفته است وقتي ال

: يرون نيا ولي ايشان گفتندخواستم برخيزم، با من برخاست، گفتم ب

از اتمام ديدار اين است كه بايد مهمان را تا دم در : شعبي گفته است

.2همراهي كرد

مهماندار بايد سعي كند افراد متقي و پارسا را بر سفره خويش 

.اين روايت را نقل كرده است) 6450( بخاري -1
).3/227( اآلداب الشرعيه -2



�� �������	��� ��� ��

 كه�دين، به دليل قول پيامبر نه افراد فاسق و بي،دعوت كند

���\A: فرمايدمي�P'j\7\��،;�3�{���Z�����N�.aj\7�c'�e@يعني١  :

 و سعي كن تنها افراد متقي ،تنها با افراد مؤمن دوستي و رفاقت كن

.غذاي تو را بخورند

براي مهماني نبايد تنها ثروتمندان را دعوت نمود و از فقراء خبري 

�א/*/#"A: فرمايدنباشد، بدليل قول ابوهريره كه مي x��N� x���/אG�+
�,�i7/G3�$א� �%G��� f�l¡� b� ���� ،fא"cu/א��P,� �c�� �iא���

?/*V)�@٢.
 است كه تنها ثروتمندان را )ازدواج(بدترين طعام، غذاي وليمه: يعني

 و هر كس هم نرود با خدا ،كنندكنند و فقراء را فراموش ميدعوت مي

.و رسولش نافرماني كرده است

و براي ،مهمان بايد با خاطري آسوده و دلپسند مجلس را ترك كند

.، و از تقصيرش بگذردصاحبخانه دعا كند

يك : روايت شده است كه) �(از عبدالرحمن بن ابوبكر صديق

رفت، و  مي�شبها نزد پيامبرروز برايمان مهمان آمده بود و پدرم 

عبدالرحمن از : آن شب نيز بر روال عادات خود رفت و به من گفت

حـسن اند و آلبـاني آنـرا   اين حديث را روايت كرده   ) 1992(و ترمذي   ) 4045( ابوداود   -1

.تدانسته اس
. آلباني آنرا صحيح دانسته و بخاري موقوفاً آنرا تخريج نموده است-2
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نگام شام خواستم از آنان ه: گويدمهمانها پذيرايي كن، عبدالرحمن مي

پذيرايي كنم و سفره را انداختم، ولي آنان امتناع كردند و گفتند تا پدر 

پدرم مرد سختگيري است، :  من هم گفتم،زنيمخانه نيايد لب بغذا نمي

ترسم به من صدمه بزند، ولي آنان همچنان اگر شما غذا نخوريد مي

 رفت سراغ مهمانها و امتناع كردند؛ و هنگاميكه پدرم برگشت ابتدا

: ايد؟ اهل خانه هم گفتند خير، و او گفتگفت به مهمانهايتان غذا داده

گويد در اين وقت مگر به عبدالرحمن دستور ندادم؟ عبدالرحمن مي

به خدا قسم اگر صداي ! اي نادان:  و گفت،من خويش را پنهان كردم

منهم : گويدميكنم،  وگرنه تو را تنبيه مي،شنوي بيرون بيامن را مي

گناهم، مهمانهايت اينجا هستند و از بخدا من بي: بيرون آمدم و گفتم

آنان بپرس، من خواستم به آنان غذا بدهم ولي آنان قبول نكردند و تو 

ايد؟ و به من چرا شام نخورده: و پدرم به آنان گفت. خواستندرا مي

بخدا :  گفتنددهم، و مهمانها نيزبخدا قسم امشب به تو غذا نمي: گفت

گويد هيچ وقت خوريم، ابوبكر ميقسم ما هم تا او غذا نخورد نمي

؟، !خوريدام، واي بر شما چرا غذا را نميچنين شب شومي را نديده

اما رفتار اولتان شيطاني بود، و حاال بيائيد شامتان را : سپس گفت

ها و هم  هم آن،اهللا را گفتندغذا را آوردند و بسم: گويدبخوريد، او مي

گويد، صبح كه رسيد ابوبكر رفت پيش ابوبكر غذا را خوردند، او مي

 و من ،اي رسول خدا آنان به خير دست يافتند: و گفت�پيامبر

بلكه تو خيرخواهترين و:  فرمود�سوگند را شكستم، ولي پيامبر



�� �������	��� ��� �


.1ندادمكفاره را هم : بهترين آنها هستيد؛ و او گفت

2:آيد بدست ميفوائدي كه از اين داستان

توان كسي را نزد مهمانها گذاشت و خود به كارهاي ضروري مي

.پرداخت

دهد اعتراض كند يعني مهمان نبايد به كاري كه صاحبخانه انجام مي

تواند بشيوه پذيرايي اعتراض كند، و اگر فهميد او خود را به نمي

ي و اندازد بخاطر شرم و حيائي كه دارد، با آراممشقت و سختي مي

كند، چون شايد صاحبخانه از اينكار هدفي داشته مهرباني اعتراض مي

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 چونه

~��n*<�Gא/@����A2: نويسدنموده و بر آن عنوان آورده است و مي
M��P/\�?>����.iZ'��.@K

و مهمانان ابوبكر هم مصلحتي داشت كه غذا را نخوردند، چون او 

.رسيد كه شام را بخوردگاه نميهيچ

پنهان شدن از ترس اذيت شدن، همانگونه كه عبدالرحمن انجام داد، 

.پس مانند اين اشكالي ندارد كه با پدر انجام داد

1- نيست...  متفق عليه و در آن كلمات برّوا و حنثت.
).3/176( اآلداب الشرعيه -2
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رد نكرد، بدليل قول بايد مواظب بود كه به صاحبخانه فشار وا

#�:فرمايدخداوند كه مي sŒÎ* sùóΟ çFôϑ ÏèsÛ(#ρç� Å³tFΡ $$sù�N)53: األحزاب.(

.»و وقتى غذا خورديد پراكنده شويد«

قاسم بن سالم الابوعبيد : گويدالدنيا روايت كرده و ميابوبكر بن ابي

اش شدم، بلندبه ديدن احمد بن حنبل رفتم وقتي وارد خانه: گفته است

يا اباعبداهللا مگر : شد و من را بغل كرد و در جاي خويش نشاند، گفتم

صاحبخانه نسبت به صدر مجلس و خانه مستحقتر است؟ : گويندنمي

گويد در دل نشاند، مينشيند و ميگفت درسته هر جا كه بخواهد مي

اي است براي تو، خويش گفتم اي اباعبيد اين را داشته باش كه فايده

كني، دانستم اينجوري از من پذيرايي مييا اباعبداهللا اگر مي:سپس گفتم

اينرا نگو زيرا من دوستاني را دارم كه : آمدم، در جواب گفتهمه روزه مي

 ولي آنانرا بيشتر از كساني دوست دارم ،بينمدر طول سال يكبار آنانرا مي

و ! بينم؛ با خود گفتم اين هم فايده دوم يا اباعبيدكه همه روزه مي

بلند نشو يا اباعبداهللا، و او : هنگاميكه خواستم بروم با من بلند شد، گفتم

از جمله موارد اتمام ديدار اين است كه بايد : شعبي گفته است: گفت

صاحبخانه با مهمان تا دم در، او را همراهي كند، و من گفتم يا ابا عبداهللا، 

 از ، مجالدازائده زابن ابي: گفت! ؟روايت كرده استشعبي چه كسى از 

.1فايده سوم استيا اباعبيد اين : م گفت.شعبي نقل كرده است

).3/227( اآلداب الشرعيه -1
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 آداب مجالس)25(

بايد سعي كرد در مجالس، ذكر خداوند زياد كرده شود و از 

��A: فرمايد مي�پيامبر. مجالسي كه ذكر خدا نيست دوري جست
�x*<����\�JC�����
*�*c��8��א���
�"Gj\7�?,א�*��<�[�.X���G�+u
�])�}�
���r"���B�@١K

هر قومي از مجلسي برخيزند بدون اينكه در آن ذكر خدا را : يعني

كرده باشند، بمانند آن است كه بر روي خر مرداري نشسته باشند كه 

.ماندگنديده شده باشد، و براي آنان جز حسرت چيزي باقي نمي

 در مجالس دلگير  تا اينكهوقت معينى انتخاب كردموعظه راىبايد ب

اند كه ابن ه روايت كرد�و خسته نشويد، در صحيحين از ابن مسعود

يا : كرد، و مردي به او گفتمسعود هر پنج شنبه موعظه مي

اباعبدالرحمن، ما سخنان شما را خيلي دوست داريم و از آن لذت 

بريم، و دوست داريم هر روز برايمان صحبت كني، در جواب مي

ترسم خسته شويد، زيرا شود اين است كه ميمانع ميچيزي كه : گفت

اينكهاز  ترس ،دكروقت معينى را انتخاب مي موعظه ىار ب�پيامبر

.نكند دلگير و خسته شويم

نشينيها و مجالس خود، دوست و رفيق انتخاب كرد، بايد براي شب

.اين حديث را نقل كرده وآلباني آنرا صحيح دانسته است) 4855( ابوداود -1
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���iH��C=��GC��?CG�"F3א|"AC,�f: فرمايد مي�زيرا پيامبر�����B
§/�.@١K

 پس بنگرد كه چه كسي را ،باشدهر كس بر دين دوستش مي: يعني

.گيردبدوستي مي

بايد به اهل مجلس هنگام ورود و خروج سالم كرد، چون پيامبر

��7���d7iא�אA%�E: فرمايد مي��BGC��JC��BC�،א���
����
��?/
�C��JCGJC�،C��x�<�
7�B(�GBC�،C��G��$א�`���Zr"=$א����o�@٢K

سپس . نشيندخواست مياگر به مجلسي رفتيد سالم كنيد، اگر: يعني

 چون سالم اولي از آخري ،اگر خواست برخيزد بايد سالم كند

.تر نيستمستحق

يزند تا ديگرى جا او اقامتگاه خود برخرا از شخصي مكروه است 

 نهي كرده است از �پيامبر: فرمايد، بدليل اين حديث كه ميبنشيند

 ولي ،سي از مجلس خود برخيزد و ديگران در آن بنشيننداينكه ك

.3بهنگام نشستن جا باز كنيد و به مجلس وسعت دهيد

دانست كسي از مجلس و اقامتگاهمكروه مي) �(و عبداهللا بن عمر

.خويش برخيزد و سپس خود در جاي او بنشيند

.اين حديث را نقل كرده و آلباني آنرا حسن دانسته است) 4833( ابوداود -1
و آلبـاني  ) 2706( ترمذي اين حديث را روايت كرده و گفته است حديث حسن اسـت   -2

.دانسته) حسن صحيح(آنرا 
.اين حديث را روايت كرده، و لفظ از بخاري است) 6270( بخاري -3
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: فرمايدبايد در مجالس جا باز كرد، بدليل اين آيه قرآن كه مي

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒtÏ% ©!$#(# þθãΖ tΒ#u# sŒÎ)Ÿ≅ŠÏ%öΝ ä3s9(#θßs¡¡x� s?†ÎûÄ§Î=≈ yfyϑ ø9 $#(#θßs|¡øù$$sù

Ëx |¡ø� tƒª! $#öΝä3s9�N)11: المجادله.(

: هنگامي كه به شما گفته شود! ايداي كساني كه ايمان آورده«

وسعت بخشيد، ) و به تازه واردها جا دهيد(مجلس را وسعت بخشيد 

بخشد، و هنگامي كه گفته براي شما وسعت مي) بهشت را(د خداون

 خداوند كساني را كه ايمان ، اگر چنين كنيد؛برخيزيدبرخيزيد، : شود

اند و كساني را كه علم به آنها داده شده درجات عظيمي آورده

.دهيد آگاه استبخشد، و خداوند به آنچه انجام ميمي

 مگر با اجازه خود آنها، درست نيست ميان دو نفر جدايي انداخت


���\A: فرمايدبدليل اين حديث كه مي��.["/�.����"uO3(א�Oj\7�
��%Ed��@١K

شود، جابر بن بايد در جايي نشست كه مجلس به آن ختم مي

رفتيم جايي  مي�وقتي نزد رسول اهللا: گويدمي) �(سمره

.2شدنشستيم كه مجلس به آن منتهي ميمي

خاست و جاي خويش را به اوهرگاه كسي بر مي) �(و ابن عمر

.نشستداد، در جاي او نميمي

.صحيح دانسته استحسن باني آنرا اين حديث را روايت كرده و آل) 4845( ابوداود -1
.اين حديث را روايت كرده و آلباني آنرا صحيح دانسته) 4825( ابوداود -2
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بهترين مجلس وسيعترين آنها است، بدليل روايتي كه عبدالرحمن 

اي خبر ابوسعيد خدري را براي جنازه: گويدنقل كرده است و مي

كردند، مثل اينكه دير آمد تا اينكه همه مردم در جاي خود نشستند، و 

، مردم جا خالي كردند و برخي كنار رفتند تا در جاي آنان وقتي آمد

�=A:  شنيدم كه گفت�نه، من از پيامبر: بنشيند، ابوسعيد گفت
�%�V���J/�¥سپس مردم جمع شدند تا اينكه جا باز شد و او در @א 

.1جايگاه وسيعي نشست

از گوش دادن به صحبتهاي ديگران بدون اجازه، نهي شده است، 

��B/?������א�V�A7�9: فرمايد مي�پيامبر��x*<������
*�)���
�"u
٢K@��+�x*Gא/Ed�Ea�c?�א��3?����2

خواهند، يا از او فرار كسى كه به صحبتهاى قومى گوش دهد كه آنان نمي

.ريزندكنند تا گوش ندهد روز قيامت صرب ذوب شده در گوشش ميمي

: دعنه پرهيز كرد ماننبايد از نشستنهاي منهي

اينكه دست چپ خويش را در پشت خود قرار دهد و بر دست 

 اين كار را به نشستن كساني�راست تكيه زند، چون پيامبر

و يا نشستن . 3اندتهتوصيف كرده است كه مورد خشم خدا قرار گرف

.صحيح دانسته است) 832( آلباني اين حديث را در سلسله صحيحه -1
.اين حديث را روايت كرده و لفظ از بخاري است) 7042( بخاري -2
اند و آلباني آنرا صحيح     اين حديث را نقل كرده    ) 4848(و ابوداود   ) 18960( امام احمد    -3

.دانسته است
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ميان سايه و نور خورشيد، و علت آن هم بدان دليل است كه آنرا 

.1اندمجلس شيطان ناميده

�ر مجلس زياد خنديد، از ابوهريره روايت شده كه پيامبرنبايد د

	��a�X"�א����א/@A\':y: فرمود�y@/א�r"Xag�G�Cc/٢@`�אK

.ميراندزياد نخنديد زيرا خنده زياد قلب را مي: يعني

نبايد در اجتماع سه نفري، دو نفر آنان به نجوا بپردازند، به دليل 


	��\A: فرمايد كه مي�حديث پيامبر���،�/�X/א�
�H�
d�a/����3א)�3
�?E�@٣K

نبايد دو نفر با هم نجوا كنند و سومي را تنها بگذارند، چون : يعني

.اين كار، او را محزون خواهد كرد

نفر با هم نجوا كنند و سومي را عبارت است از اينكه دو: تناجي

.رها كنند

 نفر نزد نبايد در حضور ديگران آروغ زد، چون ثابت شده كه يك


	���¡~�,A�f�S[��3:  فرمود� چنين كرد كه پيامبر�پيامبر
��2�;��M#�B�"XE�/א�G����;�,*[�B�*N�c/א�x*G+��@٤K

).838( السلسله الصحيحه -1
اين حـديث را روايـت كـرده و آلبـاني آنـرا صـحيح دانـسته اسـت              ) 4193( ابن ماجه    -2

)3400.(
.انداين حديث را روايت كرده) 2183(و مسلم ) 6288( بخاري -3
).3413(ه و آلباني آنرا حسن دانسته است اين حديث را نقل نمود) 2478( ترمذي -4
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آروغ خود را از ما برگير، زيرا سيرترين آنها در دنيا، در : يعني

.ترين استقيامت گرسنه

بايد از نگاههاي اضافي به اطراف مجلس در حضور ديگران پرهيز

.كرد

براي رعايت ادب نبايد در حضور ديگران پاها را دراز كشيد، مگر 

.عذر داشته باشد

����D"@Kא/��"�����א/�A�������:�f�S: گويدچنين مي) :(بخاري
و در اين باب، حديث . باشديعني موضوع آنچه بعد از عشاء مكروه مي

ب را  خوا�پيامبر: گويد را ذكر كرده است كه مي�ابوبرزه أسلمي

منظور از . دانستقبل از عشاء و سخن گفتن بعد از عشاء را مكروه مي

در ترجمه مواردي است كه مباح است، وگرنه اموري كه حرام » السمر«

هستند، دليلي وجود ندارد كه بعد از عشاء مكروه باشد بلكه هميشه و 

 مردم را بخاطر اين كار �در هر وقتي حرام هستند؛ و عمر بن خطاب

ن  و آخر شب خوابيدگفتن،اول شب سخن آيا : گفتزد و ميميكتك 

.1است؟

مستحب است مجلس را با پرداخت كفاره مجلس خاتمه داد، چون 

��:��A2�JC[�����JC:فرمايد مي�پيامبر "&XG�n�c�� ،?�R/� ?
� .M<�� 
�x*c� WE�yMVa��¨�� B%C/א�¡� \� 
�� �%#��7j\7� ?/�،`E

).2/73 (– ابن حجر – فتح الباري -1
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"uR�V�¡�����*'7/aGj\7�،�"u���2/?�����א�
�/d�?�C��a@١K
هر كس در مجلسي نشست و در آن غلط و اشتباه زياد : يعني

تو پاك و منزه ! پروردگارا: داشت و قبل از اينكه بلند شود بگويد

دهم كه بجز تو گوئيم، و گواهي ميهستي و تو را ستايش و سپاس مي

وي تو توبه طلبم و بسنيست، از تو مغفرت ميبحقمعبود ديگري 

كنم، حتماً خداوند گناهان آن مجلس او را مورد غفران خويش قرار مي

.دهدمي

:محمـد ناصـر اآللبـاني     : بقلـم ) :( صحيح الكلم الطيب، نوشته شيخ االسالم ابن تيميه        -1

).109، ص 177(



141

�	�اي از آداب شرعيبرگزيده

 آداب كالم)26(

انسان مسلمان الزم است كه زبانش را حفظ نمايد، به دليل آنچه كه 

�א/"].�7
	A:  فرموده است�روايت كرده كه پيامبر) :(امام احمد
/G�:/���BC:�+�C�y@a�Df��C[��%���*%������%��"X/١@���������אK

گويد كه بوسيله آن همنشينانش را همانا انسان سخني مي: يعني

.خنداند، كه او را از فاصله دورتر از ثريا به پائين پرت خواهد كردمي

�يا سخن خير بگو يا ساكت باش، بدليل حديثي كه ابوهريره

�A:  فرمود�پيامبر: روايت كرده و گفته است ������ ��{�� 
���
٢K@P���G`/�א;���x*GC��"=G=�.cא�א/�

هر كس به خدا و روز آخرت ايمان دارد يا خير را بگويد و : يعني

.يا ساكت شود

آيد، سخن خوب و پسنديده يكي از ابواب صدقه بحساب مي

A�&V�.�0i:  گفته است� روايت كرده است كه پيامبر�ابوهريره
� ،+<��� m�3/א� ���� .��� 9C�'� x*G�S/א� ?J� W�O3(\א� O�� n���

���،+<���OC,�.["/א�i��?א��H�GC,�.�y���%G���،+<���?,����9�"
٣K@CG+<���+MKKK�+�א/�:�א/

).8967( المسند -1
.اين روايت را نقل كرده است) 6018( بخاري -2
.اند اين حديث را روايت كرده)1009(و مسلم ) 2989( بخاري -3
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كند، بر هر مفصلي از هر روز كه خورشيد در آن طلوع مي: يعني

با عدالت رفتار : اي الزم است كه بپردازنداعضاي بدن مردم صدقه

كسي را بر پشت االغ خود ، ...ي استاهكردن ميان دو نفر صدق

اي است، و سخن خوب كند، صدقهگذارد و يا باري با آن جابجا ميمي

بلكه سخن خوب، شخص را از آتش دوزخ ... . و پسنديده صدقه است

 از �پيامبر: گويدكند و مي روايت مي�عدي بن حاتم. كنددور مي

آن آتش دوزخ سخن به ميان آورد، كه بالفاصله روي خود را از 

برگرداند، و از آن به خدا پناه برد، دوباره از آن سخن گفت و روي 

از آتش دوزخ خود را : خود را برگرداند و به خدا پناه برد، سپس گفت

اي از خرما باشد، و اگر كسي خرما نداشت با برهانيد اگرچه با تكه

.1گفتن يك سخن خوب خود را برهاند

گفتن ترغيب كرد؛ م سخنبايد كوشيد تا خود و ديگران را به ك

شود، بدليل قول چون زياد سخن گفتن باعث وارد شدن به گناه مي


	�A7: فرمايدكه مي�پيامبر��@R�:/7� B��� �e������� B;��C��
�c/א�x*G�
�)�("X/א�+��KKK@٢K

مبغوضترين شما نزد من و دورترين شما از من در روز : يعني

. هستندگويانگويان و بيهودهقيامت، ياوه

.انداين روايت را نقل كرده) 1016(و مسلم ) 6563( بخاري -1
.روايت كرده و لفظ از آن او است) 2018 (� ترمذي آن را از حديث جابر-2
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=�Ÿωuρ:فرمايدبايد از غيبت حذر كرد، چون خداوند مي tG øótƒ

Ν ä3àÒ÷è−/$³Ò÷èt/ 4�N)12: الحجرات.(

.»و هيچ يك از شما ديگرى را غيبت نكند«

: غيبت كردن در شش مورد جايز است

.خواهي كندتواند نزد حاكم و قاضي تظلممظلوم مي-1

.وقتي بخواهد براي تغيير منكر كمك بگيرد-2

هنگام استفتاء از مجتهد و بگويد فالني اينچنين بر من ظلم -3

.كرده است

هشدار به مسلمانان كه وارد شر و فتنه نشوند و آنان را -4

.نصيحت كند، بشرطيكه هدفش نصيحت باشد

.1انجام دهداگر شخصي فسق و بدعت را بطور علني -5

براي شناختن و توصيف كردن، مانند اينكه كسي معروف به -6

ولي اگر منظور تنقيص او ... كور، چالق، كچل و :  زير باشداوصاف

.2استباشد حرام 

�كند بـه گفتـار پيـامبر         بخاري براي جواز غيبت اهل فساد و اهل شك استدالل مي           -1
:  گفـت  � اذن گرفـت، و پيـامبر        �بر عليه پيـامبر     درباره عيينه بن حصن، وقتيكه      

...!.بدترين برادر عشيره
اآلداب الـشرعيه   . براي اهل روسـتا غيبـت نيـست       : گفته است ...  صاحب مختار درباره     -2

)1/274.(
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: مواردي كه به هنگام غيبت مباح، الزم است مراعات شوند

.در نيت، اخالص خدا را داشتن-1

.تا آنجا كه ممكن است از شخص معيني نام نبرد-2

.بايد به برادر ديني تذكر داد كه فقط سخن مباح را بگويد-3

ي بزرگتر اهين داشته باشد كه اين كار او باعث مفسدبايد يق-4

.نگردد

:شونداسبابي كه باعث غيبت مي

اي كه از طرف دارد، و اين، بخاطر شفا يافتن از خشم و كينه-1

�*�>�A������BFG�)H: فرمايدآورد كه مي ياد مي را�پيامبرگفتار ��;�F
C,i�
���x*Gא/�m�£)��cא©�D�,H�D8u3C,�.[�i�os0א��,�����+��i
§�f�#����)*١K@����Dא

هر كس خشم خود را فرو خورد، در حاليكه قادر بر انجام آن : يعني

زند و باشد، خداوند او را در روز قيامت جلوي همه مخلوقات صدا مي

.كند هر قدر كه بخواهداو را ميان حوريان بهشت اختيار مي

همصدا وهمكيشان خود تا اينكه از جمع عقب نيافتد و با دوستان -2

����A: فرمايد ميآورد كه را ياد مي�گردد، و اين كار، حديث پيامبر
٢K@�א/Cm�3?�א�����7א��/T��J(��1א/�ª_���m�3א���

.و آلباني آنرا حسن دانسته است) 3997( صحيح ابوداود -1
.و آلباني آنرا صحيح دانسته است) 1967( صحيح ترمذي -2
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با خشم خدا بدست بياورد، خداوند هر كس رضايت مردم را: يعني

.كنداو را به مردم واگذار مي

ن، و عالج آن، اين جبران كمبودهاي خويش با تنقيص ديگرا-3

.باشد بهتر و ماندگارتر استاست كه بايد دانست آنچه نزد خدا مي

.���A: فرمايد مي�هزل گفتن، ولي پيامبربراي شوخي و-4
8jCT/����K��:G/��8Gy@ax*c/١@.�/?���،.�/?���،��?�אK

گويد تا مردم را بخنداند، واي بر كسي كه سخن دروغ مي: يعني

!!.بر اوواي بر او، واي 

٥� Jفرمايد مي�حسد، ولي پيامبر :A\��2�
�����M,��C<�W
�wא��
��א�@K٢

.شونددر قلب انسان، ايمان وحسد با هم جمع نمي: يعني

.دهد تا خود را از آن تبرئه كندبه كسي چيزي را نسبت مي-6

.كاري زيادبي-7

.خود را به بزرگان و صاحب منصبان نزديك كردن-8

:برد غيبت باشند، ولي غيبت هستند نميمواردي كه گمان

شود كه غيبت كند، و وقتي بر او اعتراض ميكسي را غيبت مي-1

.گويممن اين سخن را نزد خودش هم مي: گويداست، مي

.اين حديث را روايت كرده و آلباني آنرا حسن دانسته است) 4990( ابوداود -1
).7620( صحيح الجامع -2
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به خدا پناه : گويدكسي در ميان مردم، هنگام ذكر نام كسي مي-2

... .رد و ويا خدا از سر تقصير فالني بگذ! هاحيايي بعضيبرم از بيمي

.فالني مبتال به اين است: اينكه بگويد-3

.توجهي و تساهل در غيبت گناهكارانبي-4

�=.���\A: فرمايد مي� حذر كرد، چون پيامبردوجابگويىبايد از 
١K@�>��t+א�3

.شوددوجابگو به بهشت داخل نمى

آويز د موارد زير را حلقشود بايكسيكه نزد او غيبتي كرده مي

:خود كند

.نبايد حرف نمام را باور كند و نبايد آنرا تصديق كند-1

. و از چنين عملي نهي كند،بايد او را نصيحت كند-2

بايد او را بخاطر خدا مبغوض بدارد، چون او نزد خداوند -3

.باشدمبغوض مي

.نبايد نسبت به برادر غائبش سوءظن داشته باشد-4

س و نبايد غيبت او باعث شود كه در حال و اوضاع طرف تجس-5

.جستجو نمايد

 و نبايد ،نبايد به خود اجازه دهد كه حرف نمام را بازگويد-6

بگويد فالني اين چنين گفته است، چون با اين كار، خودش هم نمام 

.انداين حديث را روايت كرده) 105(و مسلم ) 6056( بخاري -1
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.شودمي

:فرمايد مي�نبايد هر چيزي را كه شنيد بازگويد، چون پيامبر

A�ui�;�¦7�f"|�����
���K�:9�����.@١K
 بودن شخص همين كافي است كه هر چيزي را براي گناهكار: يعني

.شنيد بازگويد

pκ$�: گويدبايد از دروغ حذر و پرهيز كرد؛ خداوند مي š‰r' ¯≈ tƒšÏ% ©!$#

(#θãΖ tΒ#u(#θà) ®?$#©! $#(#θçΡθä.uρyìtΒšÏ% Ï‰≈ ¢Á9 $#∩⊇⊇∪�N)119: التوبه.(

هيزيد، و خدا بپر) مخالفت فرمان(از ! ايداى كسانى كه ايمان آورده«

.»با صادقان باشيد

 درباره رؤياي پيامبر�جندبو همانگونه كه در حديث سمره بن 

ولي من امشب در خواب ديدم كه دو نفر نزد «: فرمايد آمده كه مي�

 در ،من آمدند و دستهايم را گرفتند و من را به سرزمين مقدس بردند

اي  دستش نيزهآنجا ديدم مردي نشسته و مردي ديگر ايستاده بود كه در

اند كه آن مرد نيزه را آهني بود؛ برخي از اصحاب ما از موسي نقل كرده

آمد، و زد تا اينكه از ستون فقراتش بيرون ميبه لُپ مرد نشسته مي

يافت كه كرد و لپ اولي التيام ميسپس اين كار را با لپ ديگرش مي

:  دو مرد گفتنداين چيست؟ آن: برد، گفتمدوباره نيزه را در آن فرو مي

 به آن دو مرد گفته �و در آخر حديث، پيامبر. »...ادامه بده و برو 

.و لفظ از اوست) 5(روايت مسلم -1
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:گفتند: امشب من را گردانديد، و آنچه را ديدم به من بگوئيد: است

كردند او كذاب و ، آن مرد را كه ديدي لپهايش را سوراخ ميدباش

به آفاق كنند تا او را حمل ميدروغ گويد و دروغگو است، كه دروغ مي

.1»...كنندمي سپس تا روز قيامت با او اين چنين ،برسد

:دروغ گفتن در سه مورد جايز است

.براي اصالح ميان مردم-1

.در جنگ-2

 سخن شوهرشبا و يا زن ، زنش صحبت كندباوقتي مرد -3

.بگويد

�A\���D�,�;��d: فرمايد است كه مي�و دليل آن حديث پيامبر
�אk0�w،��א/"].����?��n*c��"�j\7א/��n*c\��א/����CPO�،m�3א/"].�
�2�n*c�.["/א��،�"٢K@��Kא�"א'?،��א|"����K���r]%���א

كسي بخاطر اصالح بين مردم : آورم اينكهدروغ بحساب نمي: يعني

 و كسيكه در جنگ ،دروغ بگويد و آنرا فقط بخاطر اصالح بگويد

ي كه درباره همسرش چيزي بگويد، و مردي كه درباره زنش و يا زن

.چيزي بگويد اشكالي ندارد

نبايد سخن آزاردهنده گفت، بدليل نبايد فحاشي و بددهن بود، و

.انداين حديث را روايت كرده) 19652(و احمد ) 1386( بخاري -1
.اين حديث را نقل كرده و آلباني آنرا صحيح دانسته است) 4921( ابوداود -2
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.1 فحاشي و بدسخن نبوده است�پيامبر: گويداين روايت كه مي

: كند، اگرچه حق با او باشد، برتر استكسيكه جدل را رها مي


�¡�א|"א�7��fא�A,���E�G��BMG2�-̀«�)�"'��|�+3: فرمايد مي�پيامبر
�;�c �
�@٢K

كسيكه جدل را ترك كند با اينكه حق با او است، من در: يعني

.كنماي را براي او ضمانت مي بهشت خانهوسط

�از خنداندن مردم به دورغ، نهي شده است، بدليل قول پيامبر
�.�/A��8C: فرمايدكه مي���K�:G/��8Gy@a��x*c/א�?�����?/�.��.
/?@٣K

! خنداند، واي بر اوواي بر كسيكه با سخنان دروغ مردم را مي: يعني

!.واي بر او

\A: فرمايد مي�و الزم است از خنديدن زياد حذر كرد چون پيامبر
':y@/א����א�"Xa	
����y@/א�r"Xag�G�Cc/٤@`�אK

.ميراندزياد نخنديد زيرا خنديدن زياد قلب را مي: يعني

ادر ديني خود صحبت كند و به اطراف خود نگاه هرگاه كسي با بر

�كند، به معني آن است كه سخن امانت است؛ چون پيامبر

.اين حديث را روايت كرده است) 3559( بخاري -1
.اين حديث را روايت كرده و آلباني آنرا حسن دانسته است) 4800( ابوداود -2
.اين حديث را روايت كرده و آلباني آنرا حسن دانسته است) 4990( ابوداود -3
. آنرا حسن دانسته است)3400 (اين حديث را روايت كرده و آلباني) 4193( ابن ماجه -4
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١K@�����B(��e+Eא/�d7�%��`uא����Kא/"].����A:فرمايدمي
اي بزرگان را در صحبت كردن بايد جلو انداخت، سخن بايد بگونه

د، و بعبارتي ديگر  و نه زياد كم باش، نه زياد بلند،باشد كه شنيده شود

.از تصنع و غلو بدور باشداي باشد كه همگي بشنوند وبگونه

 كه با مردم صحبت �نبايد سخن را قطع كرد، همانند پيامبر

آيد؟ ولي كرد كه ناگاه يك اعرابي وارد شد و پرسيد قيامت كي ميمي

كجاست آن :  سخنانش را ادامه داد و وقتيكه تمام شد گفت�پيامبر

.2پرسيد؟ سپس جوابش را داد از قيامت ميكسيكه

آرام صحبت كردن، و عجله نكردن هنگام سخن گفتن بدليل آنچه 

كرد اگر  چنين صحبت مي�پيامبر:  روايت شده كه�از پيامبر

.3شمرد، حرفهايش قابل شمارش بودكسي آنرا مي

گفت بلكه سخن را روشن و واضح نميرا با عجله  كالم �پيامبر

.4نمودندكردند آنرا حفظ مياي كه اگر گوش مي بگونهگفتمي

:فرمايدخداوند مي. به هنگام صحبت كردن، بايد صدا را پائين آورد

 �ôÙàÒøî $# uρÏΒy7 Ï?öθ|¹�N)19: لقمان.(

.اين حديث را روايت كرده و آلباني آنرا حسن دانسته است) 4868( ابوداود -1
.اين حديث را روايت كرده است) 59( بخاري -2
.اين حديث را روايت كرده است) 3568( بخاري -3
.ا نقل كرده استاين روايت ر) 25677( امام احمد -4
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.»)و هرگز فرياد مزن(از صداى خود بكاه «

دوري جستن از برخي الفاظ حرام، مانند كلمات كفرآميز، سوگند 

مردم هالك يافتند و سوگند بطالق، و دشنام دادن : خدا، و گفتنبغير 

... .به زمانه و 

نبايد شخص در مجلس خود را از همه برتر بداند و فقط خود 

.سخن بگويد

آميز صحبت كرد، بدليل قول نبايد درباره خود با حالتي مفاخره

#)�Ÿξsù : فرمايدخداوند كه مي þθ’. t“è?öΝ ä3|¡à�Ρr&�N)32: مالنج.(

.»نكنيد) آاليش معرّفىىو از گناه پاك و ب(پس خودستايى «

... .پنداريم، و من، چنين مي: و يا خود را بزرگ جلوه دادن، مانند گفتن

درباره آنها چنين ) :(القيممراعات كردن مشاعر ديگران، ابن

كنند بخاطر خودپرستي و برخي از آنان با مردم اختالط مي: گويدمي

 نه آنطور صحبت ،اي دارندساني هستند كه عقلي ثقيل و كينهآنان ك

شوند كه از تو  و نه آنقدر ساكت مي،كنند كه از آن استفاده ببريمي

شناسند كه آنرا در جايگاه ياستفاده ببرند، و حتي نفس خويش را نم

.خود قرار بدهند

.هنگام ذم كردن نبايد بطور تعميم آنرا گفت

: رعايت بخرج دادبايد در موارد زير 

:فرمايد مي�از سؤال كردن زياد بايد پرهيز كرد، زيرا پيامبر
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A�:�/�D":��%3���;�(0(�B�nא/�}א�r"X@١K
.نبايد در جواب دادن زياد سريع بود

بايد كوشيد نسبت به هر گناهي خواه صغيره و يا كبيره اظهارنظر 

.نكرد

.نشان ندادعقل و نادان واكنش نسبت به افراد سفيه و كم

.نبايد سخني را گفت كه مناسب حال و مقام نباشد

نسبت به مسايلي كه به او ارتباطي ندارد نبايد دخالت كرد، بدليل 

���7����A: فرمايد كه مي�حديث پيامبر"'� f"|א� x0V����?\
�3�G?@٢K

از جمله اخالق زيباي انسان مسلمان اين است در چيزي كه : يعني

. ندارد دخالت نكندبه او ارتباطي

.اي به گوش دادن ندارد صحبت كردنبايد نزد كسيكه عالقه

.نبايد سخن را زياد تكرار كرد

.نبايد نسبت به مخاطبين، خود را بزرگ جلوه داد

.اعتنائي نكنيدكند بيبايد مواظب بود نسبت به كسيكه صحبت مي

.ارزش جلوه دهيدنبايد حرفهاي سخنگو را كم

.حرفهاي شخص سخنگو را تكميل كنيدسعي نكنيد 

.اين حديث را روايت كرده است) 2/27(و احمد ) 1715( مسلم -1
.و آلباني آنرا صحيح دانسته است) 1886( صحيح ترمذي -2
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.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

 و  و نبايد آنرا بدون تحقيق،نبايد سخن ديگران را از ديگران شنيد

.جستجو پذيرفت

≅�: نبايد زياد غليظ صحبت كرد، خداوند مي فرمايد è% uρ“ÏŠ$t7 ÏèÏj9

(#θä9θà) tƒÉL©9 $#}‘Ïδß|¡ômr&4¨βÎ)z≈ sÜ ø‹¤±9 $#éø u”∴tƒöΝ æη uΖ÷J t/4¨βÎ)z≈ sÜ ø‹¤±9 $#šχ% x.

Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9#xρß‰ tã$YΖJ Î7 •Β�N)53: اإلسراء.(

شيطان (چرا كه ! بهترين باشدسخنى بگويند كه : به بندگانم بگو«

 هميشه شيطان ؛كند، ميان آنها فتنه و فساد مى)بوسيله سخنان ناموزون

.»دشمن آشكارى براى انسان بوده است

θä9θ#)�: و در سوره بقره چنين آمده است è%uρÄ¨$̈Ψ= Ï9$YΖ ó¡ãm�N)البقره :

.»و به مردم نيك بگوييد«: يعني).83

.زياد شدت بخرج دادنبايد هنگام عتاب و سرزنش 

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
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.نبايد محاوِر را مسخره نمود

.طلبي و شكست دادن ديگران بايد حذر كرداز مبارزه

.د فراموش نكردكنبايد سعي نمود نام كسيكه محاوره مي

.نبايد از مبدأ ثابت و درست تنازل كرد

 و از برگشت به حق هم عار ،خطا و اشتباه اصرار نمودنبايد بر

.نداشته باشد

.نبايد نسبت به موضوع حوار كم علم و ناآگاه بود

.نبايد در ابتداي حوار احكام را صادر نمود

.لي دور شدنبايد هنگام حوار، طفره رفت و نبايد از موضوع اص

.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 ميخداوند: بايد از قسم خوردن پرهيز كرد þθÝà x� ôm$# uρ

öΝ ä3oΨ≈yϑ ÷ƒr&�N)و نشكنيد(و سوگندهاى خود را حفظ كنيد «).89: المائده(«.

.نبايد دنبال اشتباهات همنشين خود را گرفت

.نبايد از همنشين خود اظهار ماللت نمود
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.نبايد همنشينان خود را مكلف به خدمت خود نمايد

تف انداختن : ست پرهيز كرد مانندبايد در مجلس از رفتارهاي ناشاي

... .در حضور آنان، 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 باشددهنده بياي نشست كه نشاننبايده بگونه

.نبايد در وسط مجلس نشست

نبايد به خود فشار آورد تا فصاحت را در كالم بكار گيرد، پيامبر


�>*AV:G�x: فرمايد مي�*�Z��B%�3�/Z��
*C�Z'�����r"cM/א�.
١K@(¬���א$

چرند، قومي خواهند آمد كه با زبانهايشان آنچنان كه گاوها مي: يعني

.گويندآنان نيز سخن مي

ت نقل كني، آنرا تبليغ و تواني نقل قول را آنگونه كه هسوقتيكه نمي

.نقل نكن

الزم است كه انسان تالش و كوشش نمايد كه برادر ديني خود را 

��M,�h�M,�lא;�A\��2: فرمايد مي�تحت پوشش قرار دهد، پيامبر
E�/אG��j\7א���DlV��c/א�x*G+��@٢K

).419( صحيح الجامع -1
).7713( صحيح الجامع -2
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اي را در دنيا تحت پوشش قرار دهد، خداوند او هر كس بنده: يعني

.دهدقيامت تحت پوشش خود قرار ميرا در 

:فرمايدنبايد ديگران را با القاب و نامهاي زشت صدا زد، خداوند مي

�Ÿωuρ(#ρâ“t/$uΖs?É=≈s)ø9F{$$Î/�N)11: الحجرات.(

Aو با القاب زشت و ناپسند يكديگر را ياد نكنيد@.

≅×�:فرمايدو يا مي ÷ƒuρÈe≅ à6Ïj9;οt“ yϑ èδ>οt“ yϑ —9�N)1:الهمزه.(

.»ايواي بر هر عيبجوي مسخره كننده«


�f¤¨���א�"A: فرمايد نيز مي�و پيامبر��"S/א�����D�=��"c
BC�|١@אK

اينكه كسي برادرش را تحقير نمايد، براي خرابكاري و : يعني

.انگيزي او كافي استفتنه

هرگاه كسي با مردم صحبت كرد نبايد به يكي از آنان رو كند و از 

.روبرگرداندديگران 

اگر كسي بطور اتفاقي هنگام سخن گفتن دچار خطا و اشتباه شد، 

گردد، و دليل آن روايتي است كه اگرچه كفر هم باشد، مؤاخذه نمي

��;���A: فرمايد چنين مي�مسلم نقل كرده كه در آن پيامبر"����#
��D�M,�+�*��O���*�7/G����?�����B�C,�
�i��?�C�(¬���Z�،r0(א

E��uC,��?3��`�C��?���N��%GZ��?א�"#�'Z��،�%3��Ji�9��1���r"�#�

).7242( صحيح الجامع -1
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2�<�� �%�C����M�� ?�C��(א ���J�� *�� ��3G/8a�+�s�<� ،�%�� *�� �d7א
k"u/א� r�#���� n�<� B(� �%���p�8=Z�� ،D�3,� W� B%C/א��M,�`E���E���

�)a�،�k"u/א�r�#����Z�=@١K
 از شودتر مياش خيلي خوشحالخداوند بخاطر توبه بنده: يعني

كند در حاليكه آب و كسيكه در بياباني وسيله سواري خود را گم مي

غذايش هم بر روي آن قرار دارد و از پيدا كردن آن نيز مأيوس 

برد و زير سايه آن گردد، و از فرط ناراحتي، به زير درختي پناه ميمي

 كه آن حيوان نزد دبينشود و ميبرد، و در اين ميان بيدار ميخوابش مي

و ايستاده است، و بالفاصله افسار آنرا گرفته و از شدت خوشحالي ا

و از شدت !! بد مني و من خداي توپروردگارا تو ع: گويدمي

.كندوشحالي اشتباه ميخ

.كتاب التوبه) 2747( صحيح مسلم -1
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 آداب خنديدن)27(

…�:فرمايدخنده را خلق نموده است و مي) جل جالله(خداوند çµ̄Ρ r&uρ

uθèδy7 ysôÊr&4’ s5ö/r&uρ�N)43: النجم.(

هر كس را  (خنداند و) هر كس را در دنيا خواست(و اوست كه«

.»گرياند)خواست

�C[)�O��.�cא��A�y@a�7: خنده يكي از صفات خداوند است
�� �א�=" ������� �א�3+، 
0=��2� �8א� .'�cMV�G�א��� .G�B(� ،.�c
�C,א����*�i��"=א��G��BC�G2�.'�cMV�G�א���.G�%S��@١K

گيرد كه يكي از آنان ديگري را اش ميد از دو نفر خندهخداون: يعني

شوند، بدينصورت كه اين يكي كشته ولي هر دوي آنها وارد بهشت مي

كند و شود، و سپس ديگري توبه ميجنگد و كشته ميدر راه خدا مي

.شودجنگد و او نيز شهيد ميشود و در راه خدا ميمسلمان مي

:فرمايد كه مي�ل فرموده پيامبرزياد خنديدن مذموم است، بدلي

A8/א���uE�e��G� ��� 
*�C�'� */� D��y@/� BC,:C<� B�GM/�� ;0G:�B�
�X�;٢@אK

قسم به آن كسيكه نفس من در دست او است، اگر آنچه من : يعني

).8100( صحيح الجامع -1
).3194( الصحيحه هسل السل-2
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.كرديدخنديد و زياد گريه ميدانستيد، هميشه كم ميدانم، ميمي

�א/@A\�':y: فرمايدو يا مي 
	Xa"�א����y@/א� r"Xag�G�`
�Cc/١@אKميراندخنديدن زياد قلب را مي: يعني.

علما خنديدن زياد بدون سبب را از گناهان صغيره بحساب 

�r"Xaא/@A7��¡���y: فرمايد كه مي�آورند، بدليل قول پيامبرمي
	E���?�G�Cc/٢@`�אK

 تنها تبسم �خنده پيامبر: در وصف خنده پيامبر گفته شده است

.3بود

آيد، اگر خنده عبارت باشد برخي اوقات خنديدن كفر بحساب مي

 و يا استهزاء به سنت پيامبر،از استهزاء به آنچه خداوند نازل فرموده

. باشد�

�درست نيست بخاطر خنداندن مردم، دروغ گفت، پيامبر
�.�/A��8C: فرمايدمي���K�:G/��8Gy@a��،x*c/א�?�����،?/�.��.
?/@٤K

گويد و بخاطر خنداندن مردم دروغ بر كسيكه سخن ميواي : يعني

).506( السلسله الصحيحه -1
).2233( صحيح الترغيب -2
).4861( صحيح الجامع -3
.اين روايت را نقل كرده است) 4175( ابوداود -4
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.گويد، واي بر او واي بر اومي

 نقل شده است كه بعضي اوقات در مجلس اصحاب �از پيامبر

.1زدكردند و او لبخند ميآور تعريف مينشست و جكهاي خندهمي

به جابر بن :  روايت شده و گفته است�و از سماك بن حرب

بله، خيلي اوقات : نشستي؟ گفت مي�ا با پيامبرآيا شم: سمره گفتم

نشست و شد و صبحها تا طلوع خورشيد مياز محل نمازش بلند نمي

خواست، و اصحاب صحبت كرد برميوقتيكه خورشيد طلوع مي

او خنديدند وگفتند و ميكردند و درباره دوران جاهلي سخن ميمي

.كردنيز تبسمي مي

داني بودند كه بسيار ذوق و نكتهو در آن دوران افراد خوش

 بنام �مردي بود در عهد پيامبر: باز بودند مانندطبع و شوخيخوش

.2خنداندعبداهللا و ملقب بود به حمار، و او بسيار پيامبر را مي

از جمله اسباب خنده، خنده شادي است، وقتيكه آدم چيزي را ببيند 

 شدن، و سبب آن  و يا به هنگام خشمگين،كه او را خوشحال كند

.تعجب شخص خشمگين است

در شريعت آمده است كه خنديدن زن و شوهر هنگام شوخي كردن 

.با هم، سنت است

).1286( صحيح النسائي -1
).6282( صحيح البخاري -2
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 هنگاميكه جابر�مخصوصاً اگر زن بكر بوده باشد، چون پيامبر

�]�(A: اي ازدواج نمود، به او گفتبا بيوه 0%��M,0'�� �%M,0'� +a
��@'�:��@'���%a:@١K
گرفتي كه با او شوخي كرده و با تو شوخي دختري نميچرا : يعني

. و او را بخنداني و تو را بخنداند،كند

.آيدلبخند نزدن و نخنديدن مطلقاً از وقار و جديت بحساب نمي

كند؛ ولي برخي از علما اي كه با صوت باشد، نماز را باطل ميخنده

بسم نيز نماز را گرداند و تگويند چون كالم نيست نماز را فاسد نميمي

.كندباطل نمي

.اند و لفظ از بخاري است بخاري و مسلم اين روايت را نقل كرده-1
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 آداب مزاح و شوخي كردن)28(

هايي است كه به حد يمزاح، كالمي است كه هدف از آن شوخ

.رسد، و اگر بدان حد برسد، مسخره خواهد بوداذيت و آزار نمي

بار به برادر كرد، يك شوخي و مزاح مي�ثابت شده كه پيامبر

��A گفت �ك انس بن مال �א/���,��� .��� ���3R�@١K اى ابا عمير

�א$A�Ed: و به انس بن مالك گفت. ه كردچنجشك گ �dא �O@٢K�¤א�
��H���.وشگ��

شوخي كردن بين دوستان و رفقا سنت است چون باعث شادي و 

.گرددبخشي ميفرح

نبايد در شوخي قذف و غيبت وجود داشته باشد و نبايد در آن 

ر نمايد، و نبايد هيبت را از بين داچيزهايي باشد كه شخصيت را لكه

ببرد، و نبايد در آن فحش و فوش باشد 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

 اين است كه آنها با خيار�از جمله شوخيهاي اصحاب پيامبر

آمد، اي جدي پيش ميهنگاميكه مسألهكردند، و شوخي و مزاح مي

.كردندهمچون مرداني واقعي و جدي برخورد مي

).204(ئل المحمديه  الشما-1
).4813( مشكاه المصابيح -2
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هاي نادرست، مواردي است كه عبداهللا بن سائب از ياز جمله شوخ

 كه  شنيدم�از پيامبر: پدرش و او از پدر بزرگش نقل كرده كه گفت

ا  و ي،هيچ كدام از شماها وسايل دوستش را به شوخي برندارد: گفتمي

بطور جدي هم اين كار را نكند، و اگر يكي از شما عصاي دوست 

.1آنرا برگرداندخود را برداشت 

اي كه به رفتار عادي و هميشگي تبديل نبايد زياد شوخي كرد بگونه

گردد، و بعنوان صفت و ويژگي خاص تو تبديل گردد، چون اين باعث 

.و چيره خواهند شدگو بر تگردد و افراد هزلاز ميان رفتن هيبت تو مي

: باز موارد زير را رعايت كنديالزم 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

.خردان و نادانان شوخي كردنبايد با بي

.دبايد احساس ديگران را رعايت نمو

.هايي كرد كه مناسب آنان استيبايد با علما و افراد مسن شوخ

.نبايد در خنديدن به آن اغراق كرد

.نبايد بخود ضرر رساند

).180 ( المفرد صحيح األدب-1
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 آداب خشم و غضب)29(

تغييري است كه به هنگام : جرجاني در تعريف غضب گفته است

شود، تا در قلب آدمي شفا حاصل آمدن خون قلب ايجاد ميجوش

هايي اي از شيطان است كه بسبب آن گناه و معصيتب تكهو غض. 1آيد

.داندشوند كه بجز خداوند كسي نميواقع مي

: اندمردم نسبت به درجات غضب سه دسته: گفته است) :(غزالي

. اعتدال-3 افراط -2 تفريط -1

آن است كه قوه غضب را به كلي از ميان بردارد، و يا آنرا : تفريط

.كامال ضعيف كند

اي غلبه يابد كه فرد را از هرگونه آن است كه غضب بگونه: راطاف

عقل و تدبيري خارج كند و هيچگونه فكر و نظري را براي او باقي 

.نگذارد، و اختيار را از فرد بگيرد

باشد كه فرد اين همان حالتي است كه پسنديده و مقبول مي: اعتدال

.2شودميعقل و دين اشاره منتظر 

: گويدره اسباب غضب ميدربا) :(غزالي

زهد و پرهيزكاري، عجب، مزاح و شوخي كردن، مقابله كردن، 

).168( التعريفات -1
.همراه با تصرفات) 180-3/179( احياء علوم الدين -2
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تضاد و مخالفت كردن با هم، عذر و خيانت، حرص شديد بخاطر 

ثروتمند شدن كسي، و جاه و مقام از جمله مهمترين اسباب خشم و 

و مهمتر از همه اينكه افراد جاهل و نادان آنرا . غضب ديگران است

.1برندميشجاعت و مردانگي و عزت نفس و همت عالي نام بعنوان 

 و ،است) حرام( و بعضي وقتها بد ،خشم بعضي وقتها خوب

:بعضي وقتها مباح است

:خشم و غضب خوب

 و بر عليه دشمنان خدا ،آن است كه خشم و غضب بخاطر خدا

مانند خشم گرفتن بر يهود و نصارا و امثال آنان از كفار و . باشد

قين، و يا خشم بخاطر اينكه حريم احكام الهي شكسته شود؛مناف

›�x: فرمايدمي) جل جالله(خداوند  sƒªB$# uρãΠöθs%4y›θãΒ.ÏΒÍνÏ‰ ÷èt/ôÏΒ

óΟ ÎγÍhŠÎ= ãmWξôfÏã# Y‰|¡y_… ã&©!î‘# uθäz4óΟs9 r&(# ÷ρt" tƒ…çµ̄Ρ r&ŸωöΝßγßϑ Ïk= s3ãƒŸωuρöΝÍκ‰Ï‰ öη tƒ

¸ξ‹ Î6y™¢çνρä‹ sƒªB $#(#θçΡ% Ÿ2uρšÏϑ Î=≈ sß∩⊇⊆∇∪ $®RmQ uρxÝ É)ß™þ_ÎûöΝ ÍγƒÏ‰ ÷ƒr&(# ÷ρr&u‘ uρ

öΝ ßγ̄Ρ r&ô‰s%(#θ̀= |Ê(#θä9$s%È⌡s9öΝ ©9$oΨ ôϑ ymö" tƒ$oΨ š/ z’ö" Ï�øótƒuρ$uΖ s9¨sðθà6uΖ s9š∅ÏΒ

šÎ� Å£≈ y‚ø9 $#∩⊇⊆∪ $£ϑ s9 uρyìy_u‘#y›θãΒ4’n< Î)ÏµÏΒ öθs%z≈ t7 ôÒxî$Z� Å™r&tΑ$s%

$yϑ |¡ø⁄Î/’ ÎΤθãΚ çFø� n= yz.ÏΒü“Ï‰ ÷èt/(óΟçFù= Éftã r&zD ö∆r&öΝä3În/ u‘(’s+ ø9 r&uρyy# uθø9 F{$#x‹ s{r&uρ

).3/173( احياء علوم الدين -1



�� �������	��� ��� ���

Ä ù̈&t" Î/Ïµ‹ Åzr&ÿ…çν”" ègs†Ïµø‹ s9 Î)4tΑ$s%tø⌠$#¨Πé&¨βÎ)tΠöθs) ø9 $#’ÎΤθà� yèôÒoKó™$#(#ρßŠ% x. uρ

Í_tΡθè= çG ø) tƒŸξsùôM Ïϑ ô±è@š†Î1u !#y‰ ôã F{$#ŸωuρÍ_ù= yèøgrByìtΒÏΘöθs) ø9$#tÏϑ Î=≈ ©à9 $#

∩⊇∈⊃∪ tΑ$s%Éb> u‘ö" Ï� øî$#’Í<ÅR L{uρ$oΨ ù= Åz÷Šr&uρ†Îûy7 ÏG uΗ ÷qu‘(|MΡr&uρãΝ ymö‘ r&

šÏΗ ¿q≡§"9 $#∩⊇∈⊇∪ ¨βÎ)tÏ% ©!$#(#ρä‹ sƒªB $#Ÿ≅ ôfÏèø9 $#öΝçλé;$uΖ tJ y™Ò= ŸÒxîÏiΒöΝ ÎγÎn/ §‘

×'©!ÏŒuρ’ ÎûÍο4θuŠysø9 $#$u‹ ÷Ρ‘‰9 $#4y7 Ï9≡x‹ x.uρ“Ì“ øgwΥtÎ� tIø� ßϑ ø9$#∩⊇∈⊄∪ tÏ% ©!$# uρ(#θè= ÏΗ xå

ÏN$t↔Íh‹ ¡¡9 $#¢Ο èO(#θç/$s?.ÏΒ$yδ Ï‰ ÷èt/(# þθãΖ tΒ#u uρ¨βÎ)y7 −/ u‘.ÏΒ$yδ Ï‰ ÷èt/Ö‘θà�tós9

ÒΟ‹Ïm§‘∩⊇∈⊂∪ $£ϑ s9 uρ|M s3y™tãy›θ•ΒÜ=ŸÒtóø9 $#x‹s{r&yy# uθø9 F{$#(’ Îûuρ$pκ ÉJy‚ó¡èΣ

“W‰ èδ×πuΗ ÷qu‘ uρtÏ% ©# Ïj9öΝ èδöΝÍκ Íh5t" Ï9tβθç7 yδ ö" tƒ∩⊇∈⊆∪ �N)154-148: األعراف.(

، از زيورهاى خـود   )به ميعادگاه خدا  (او  ) از رفتن (قوم موسى بعد    «

آيـا آنهـا    ! جانى كه صداى گوساله داشـت      جسد بى  ؛اى ساختند گوساله

ان هدايتـش ) راسـت (گويـد، و بـه راه       ديدند كه با آنان سخن نمـى      نمى

و هنگامى  ! نتخاب كردند، و ظالم بودند    ا) خداى خود (آن را   ! كند؟نمى

اگـر  «: انـد، گفتنـد  كه حقيقت به دستشان افتـاد، و ديدنـد گمـراه شـده       

 از زيانكـاران  پروردگارمان به ما رحم نكند، و ما را نيامرزد، بطور قطـع  

و هنگامى كه موسى خشمگين و اندوهناك به سوى قوم          ،  »!خواهيم بود 

و آيـين   (پس از من، بد جانشينانى برايم بوديـد         «: ود بازگشت، گفت  خ

و تمديد مدت ميعاد    (آيا درمورد فرمان پروردگارتان     )! مرا ضايع كرديد  
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سپس الواح را افكنـد، و      » !)و زود قضاوت كرديد؟   (، عجله نموديد    )او

:  او گفت؛به سوى خود كشيد) و با عصبانيت(سر برادر خود را گرفت      

 و  ؛اين گـروه، مـرا در فـشار گذاردنـد و نـاتوان كردنـد              ! ادرمفرزند م «

نزديك بود مرا بكشند، پس كارى نكن كه دشمنان مرا شماتت كننـد و              

مـن و   ! پروردگـارا «: گفـت ) موسـى (،  »!مرا با گروه ستمكاران قرار مده     

 تـو مهربـانترين     برادرم را بيامرز، و ما را در رحمت خود داخل فرما، و           

قرار دادند، بزودى خشم ) معبود خود(انى كه گوساله را كس، »!مهربانانى

 و اينچنـين،    ؛رسـد پروردگارشان، و ذلت در زندگى دنيـا بـه آنهـا مـى            

و آنهـا كـه گنـاه       ! بندند، كيفر مى دهـيم    را مى افت) بر خدا (كسانى را كه    

؛اميد عفو او را دارند(كردند، و بعد از آن توبه نمودند و ايمان آوردند،       
هنگامى كه  .ن كار، آمرزنده و مهربان است     ردگار تو، در پى اي    پرو) زيرا

هـاى   و در نوشته؛را برگرفت) تورات( الواح ؛خشم موسى فرو نشست 

آن، هــدايت و رحمــت بــراى كــسانى بــود كــه از پروردگــار خــويش 

.»)و از مخالفت فرمانش بيم دارند(ترسند مى

خشم و غضب پسنديده خشمي است كه صاحب آن با حلم و

.1دكن ميخويشتندارىبردباري در آن 

گرايي باشد، از زمره خشمهاي خشمهايي كه بخاطر مليت و قوم

.مذموم است

).250( آداب الدنيا والدين -1
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خشم مباح آن است كه در آن معصيت خداوند نباشد، خداوند 

�yϑ: فرمايدمي s9 uρu� y9 |¹t" x� xî uρ¨βÎ)y7 Ï9≡sŒôÏϑ s9ÏΘ÷“ tãÍ‘θãΒ W{$#�N)43: الشورى.(

شكيبايى و عفو كنند، اين از ) در برابر ظلم ديگران(اما كسانى كه«

.»كارهاى پرارزش 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

اند مثالً يك به ياد آوردن اينكه پيامبر را خشمگين و ناراحت كرده

 در برابر، او را�دهد ولي پيامبرفشار ميكشيده و ابي او را اعر

.دهدناراحت و يا جواب نمي

.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

، سليمان بن ghijk به خدا پناه بردن و گفتن-1

دو نفر با هم مشاجره  نشسته بودم و�با پيامبر: ته استصرد گف

نمودند و يكي از آنها صورتش قرمز شد و رگهاي گردنش باال آمدند، 

دانم اگر آن مرد آنرااي را ميمن كلمه:  فرمود�در اين حال پيامبر

ghijk:آن گفتننشيند وبگويد، خشمش فرو مي
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.2و1باشدمي

.نگفتن سكوت كردن و سخن -2

. اگر توانستي مجلس را ترك كن و برخيز و برو-3

بدينصورت كه، اگر ايستاده بودي بنشين، واگر نشسته :  سكون-4

.بودي دراز بكش

���dא��@��A7: فرمايد مي�پيامبر�C��Bs�<�*���BG	
���،JC�
���@R/3?�א,���dj\7C��G9��@@٣K

 ايستاده بود هرگاه يكي از شما خشمگين شد در حاليكه: يعني

.بنشيند، اگرخشمش برطرف شد كه هيچ، وگرنه دراز بكشد

اي باشد كه در اين زمينه براي او واقعهراوي اين حديث ابوذر مي

روزي ابوذر شترهايش را آب : باشدرخ داده است كه بدين شرح مي

تواند چند مو از سر چه كسي مي: داد كه گروهي آمدند و گفتندمي

من، آن مرد :  مردي گفت- منظور ناراحت كردن او بود-ابوذر بكَند؟ 

داد به او رسيد و مرد آمد و در محل آبگير كه شترهايش را آب مي

ده اسـت بـه ذكـر خـدا         نبايد شخصي را كه خيلي خشمگين ش      : اند برخي از علما گفته    -1

ش دهد، چـون در اتمـام حـديث         حيادآوري نمود، چون شايد بيشتر ناراحت شود و ف        

در جـواب   k�j�i�h�g: آمده كه به مرديكه خشمگين شده بود، گفتند بگـو         

!!.من كه ديوانه نيستم: گفت
).227(والكلم الطيب ) 6/337(اند؛ الفتح  بخاري و مسلم اين روايت را نقل كرده-2
.اين روايت را نقل كرده است) 4000( ابوداود -3
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شروع كرد به شكستن و خراب كردن حوض آب، در حاليكه ابوذر 

 ولي مرد ،انتظار داشت كه آن مرد او را در آب دادن شترها كمك كند

دن حوض آب، در اين حال ابوذر شروع كرد به خرابكاري و منهدم كر

چرا : كه ايستاده بود، نشست و سپس دراز كشيد، به ابوذر گفتند

 چنين گفته است و �پيامبر: نشستي و سپس دراز كشيدي؟ گفت

.1حديث باال را ذكر نمود

����A�)�E:  فرموده است� وضو گرفتن، پيامبر-5 r"®��@R/א
f*1*/�����*UuN��@٢K

.آتش است و آنرا با وضو خاموش كنيدغضب و خشم گُلي از 

جنگ و هر:  نماز خواندن، زيرا در حديث چنين آمده است كه-6

.3دعوايي را با دو ركعت نماز خاموش كنيد

كه ابوهريره آنرا روايت كرده و � حفظ وصيت پيامبر-7

من را وصيتي كن، : آمد و گفت�مردي نزد رسول اهللا: گويدمي

 و ،و اين درخواست را چندين بار تكرار نمود. خشمگين نشو: فرمود

.4 همين جواب را داد�پيامبر

).694(صحيح الجامع ) 5/152( امام احمد -1
.انددانستهنقل كرده برخي آنرا حسن  بيهقي اين روايت را -2
).1789( السلسله الصحيحه -3
).10/456( بخاري اين روايت را نقل كرده است؛ فتح الباري -4
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��/\A. كند خشمگين نشدن بهشت را تضمن مي-8 �@R'a
به ياد آوردن آنچه كه خدا براي بندگان پرهيزكار و باتقوا كه ١�K@א�3+

 و در مقابل رفتار ديگران كه ،كننداز اسباب غضب و خشم پرهيز مي

دهند، از جمله بزرگترين ست ساكت و آنرا جواب نميموجب خشم ا

وسايلي است كه آتش خشم را خاموش كرده و در آخرت پاداش و 

���A: فرمايد مي�اجر بزرگي خواهند داشت؛ همانگونه كه پيامبر
���BFGC,�h)H�<�*���;�Fi�
�(&£&��D�,H�،DW8Tu3C,�.[�i�mא��,��&��

�os0©א�c/א�x*G���+��i�§��D���)*٢K@#���fא
تواند آنرا ييرد، در حاليكه مگكسيكه جلو خشم و غضب خود را ب

زند تا او را در يانجام دهد روز قيامت خداوند او را در بين مردم ندا م

.انتخاب حورالعين مخير سازد

شود،  دانستن مرتبه و جايگاه عالي و مخصوصي كه به آنها داده مي-9

A/GJ: گفته است�ظم غيظ، پيامبردر صورت خويشتنداري و ك
�S/א���،+,"P/����7	E�S/א���א/�8���aC��@R/��3א,�?�uE�@٣K

گيرد و پيروز دالور و نيرومند آن كسي نيست كه كشتي مي: يعني

و ابن حجر آنـرا بـه طبرانـي نـسبت داده     ) 7374(صحيح الجامع :  حديثي است صحيح  -1

).2747(صحيح الترغيب ) 4/465(است، نگاه كنيد به كتاب الفتح 
اند و آلباني آنرا صحيح دانسته اسـت؛ صـحيح          و غيره آنرا روايت كرده    ) 4777( ابوداود   -2

).6518(الجامع 
).989(دب ح األآنرا روايت كرده، صحي) 2/236( متفق عليه و امام احمد -3
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شود، بلكه دالور آن كسي است كه هنگام خشم، خويشتنداري مي

.كندمي

نار گروهي  از ك� روايت شده كه پيامبر�و از انس بن مالك

 پرسيد اين �گرفتند، پيامبركرد كه داشتند كشتي ميگذر مي

است كه با هر كس كشتي بگيرد آن را گيرفالن كشتي: چيست؟ گفتند

خواهيد از او دالورتر را به شما مي:  فرمود�پيامبر. اندازدبزمين مي

مردي كه توسط ظالمي مورد ظلم قرار گرفته باشد ولي خشم بگويم،

 و هم ،را فرو بخورد، هم بر ظالم پيروز شده، هم بر شيطان خودخود 

.1بر شيطان شخص ظالم پيروز گشته است

 روايت � تاسي نمود، انس� هنگام خشم بايد به پيامبر-10

) برد نجراني(رفتم و او لباس نجراني  مي�نموده است كه با پيامبر

 با يك اعرابي ي راهاي خشن دارد، در ميانهبر تن داشت كه حاشيه

برخورديم كه عباي پيامبر را گرفت و آنرا به شدت كشيد، كه وقتي 

 پيامبر را نگاه كردم ديدم در آن اثر نموده است، سپس آن مرد هشان

يا محمد از مال خدا كه نزد تو است چيزي را به من بده؛ به او : گفت

.2نگاهي انداخت و خنديد و سپس دستور داد چيزهايي به او دادند

، السلـسله   )10/519( بزاز اين را روايت كرده و ابن حجر با اسنادي حـسن آنـرا آورده                 -1

).3295(الصحيحه
).1/375(اند، فتح الباري  مسلم و بخاري آن را تخريج نموده-2
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آيد، اين بحساب مي�و از جمله موارديكه از تاسي به پيامبر

 و اگر محارم خدا مورد هتك ،است كه، بخاطر خدا خشمگين شويم

 آنوقت خشمگين شويم كه اين خشم پسنديده و ،حرمت قرار گرفت

.مقبول است

 دانستن اينكه فروخوردن خشم از عالمات متقين است و -11

%�tÏ:فرمايدخداوند چنين مي ©!$#tβθà) Ï�Ζãƒ’ ÎûÏ!# §� œ£9 $#Ï !#§� œØ9$# uρ

tÏϑ Ïà≈ x6ø9$# uρxá ø‹tóø9 $#tÏù$yèø9 $# uρÇtãÄ¨$̈Ψ9 $#3ª! $#uρ5= Ïtä†šÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $#�N
).134: آل عمران(

 و خشم خود را ؛كنندمىهمانها كه در توانگرى و تنگدستى، انفاق«

 و خدا نيكوكاران را ؛ذرندگ و از خطاى مردم درمى؛برندفرو مى

.»دوست دارد

� تذكر دادن، هنگاميكه وقت يادآوري باشد، ابن عباس-12

 اذن خواست كه درخواستي �روايت كرده است كه مردي از عمر

اي فرزند خطاب بخدا قسم شما : دارد، به او اجازه داد و آن مرد گفت

ما رفتار با عدالت ميان كني وبه ما خيلي زياد عطا و بخشش نمي

كني، در اين هنگام عمر خشمگين شد و خواست او را كتك بزند، نمي

يا امير: در اين وقت، حر بن قيس كه از همنشينان عمر بود گفت

��É‹è{uθø: فرمايدالمؤمنين خداوند چنين مي yèø9 $#óD ß∆ù&uρÅ∃óJ ãèø9$$Î/óÚÌ" ôã r&uρ

ÇtãšÎ= Îγ≈ pgø: $#�N)199: األعراف.(
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ها با آنها مدارا كن و عذرشان را بپذير، و به نيكى) حالبه هر («

.»)و با آنان ستيزه مكن(دعوت نما، و از جاهالن روى بگردان 

و وقتي اين آيه را خواند ديگر . و اين مرد از جاهالن و نادانان است

عمر چيزي نگفت و او در برابر قرآن هميشه و خيلي سريع توقف 

.1كردمي

 وائل از پدرش نقل بن خشمگيني؛ علقمه  شناخت بديهاي-13

 نشسته بودم كه ناگهان مردي پيدا شد �من با پيامبر: كرده كه گفت

يا : كشيد و گفتكه يك نفر را با طناب بسته بود و آن را دنبال خود مي

تو :  پرسيد و گفت�رسول اهللا اين مرد برادرم را كشته است، پيامبر

چگونه او را كشتي؟ : گفت.  كشتمبله من او را: او را كشتي؟ گفت

ش داد ومن بريديم، كه او به من فحختي را ميمن و او برگ در: گفت

تا آخر ... را خشمگين كرد و با تيشه به سرش زدم و او را كشتم 

.2داستان

���d7א��@��A: گويد مي�پيامبر:  سكوت-14�C��B:�G`@٣K
.هرگاه يكي از شما خشمگين شد، سكوت نمايد: يعني

باشد، و از جمله  از جمله اسباب دفع خشم و غضب، دعا مي-15

.اين روايت را نقل كرده است) 4/403( بخاري -1
. مسلم اين روايت را نقل كرده است-2
).693(صحيح الجامع ). 1/329(روايت را در مسند خويش آورده  امام احمد اين -3
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١K@�א/R@���א/"C��1�+�אA/ZV�a2�o: �دعاي پيامبر
خداوندا از تو كلمه حق را در حالت خشم و رضا درخواست : يعني

.كنممي

 بايد احاديث و رواياتي كه در فضل كظم غيظ و عفو و -16

.آورداند، به يادبردباري آمده

 بايد خود را از عاقبت دشمني و انتقام گرفتن برحذر داشت، و -17

.بايد منظر كريه و زشت خود را هنگام خشمگين شدن به ياد آورد

"�Ÿωr&Ì:  هميشه ذكر خدا را بگويد-18 ò2É‹ Î/«!$#’È⌡yϑ ôÜ s?Ü>θè= à) ø9$#�N
).28: الرعد(

.»يابدآگاه باشيد، تنها با ياد خدا دلها آرامش مى«

 بايد به بدن خود حق راحتي و استراحت را داد و آنرا دچار -19

.آزار و اذيت نكند

).آلباني. ( مريم وجود دارد كه ضعيف استبن در سند آن ابوبكر -1
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 آداب نصيحت كردن)30(

 هنگاميكه برادر ديني ،ايهنگام نصيحت كردن بايد اخالص داشت بگونه

كني، بايد فقط براي رضاي خدا باشد، و نبايد بخاطر ريا خود را نصيحت مي

. و آزار دادن آنها،قيص شخصيت ديگران و يا براي تن،و شهرت باشد

نصيحت بايد با اسلوبي زيبا و پسنديده باشد تا طرفي كه مورد 

شود، به آن متأثر گردد و آنرا بپذيرد، خداوند نصيحت واقع مي

’�äí÷Š$#4: فرمايدمي n< Î)È≅‹Î6y™y7 În/ u‘Ïπyϑ õ3Ïtø: $$Î/Ïπsà Ïã öθyϑ ø9 $#uρÏπuΖ |¡ptø: $#(

Ο ßγø9 Ï‰≈y_uρÉL©9 $$Î/}‘Ïδß|¡ômr&�N)125: النحل.(

و با آنها به ! با حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما«

.»روشى كه نيكوتر است، استدالل و مناظره كن

 و اين براي قبول ،كني تنها باشدبايد فردي را كه نصيحت مي

نصيحت بهتر است، زيرا هر كس برادر ديني خود را بطور علني 

 و هركس برادر ديني خود را سري ،كنديحت كند، او را رسوا مينص

.كندنصيحت كند او را سربلند و درستكار مي

كند آگاه و عالم باشد به آنچه كه بايد شخصي كه نصيحت مي

گويد اثبات كند تا بتواند امر  و بايد بتواند آنچه را كه مي،گويدمي

ن براي قبول نصيحت بهتر و با استدالل قوي انجام دهد، و ايونهي را

.باشدتر ميپذيرفتني
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بايد وضعيت و حال فرد موردنظر را رعايت كند، نبايد او را در 

حاليكه مشغول به كاري است نصيحت كند، و يا وقتيكه او با دوستانش 

كند نبايد او را نصيحت كرد، و بايد يا فاميل و نزديكانش صحبت ميو

.الت او را به خوبي دريابدمقام و منزلت و رفتار و مشك

خواهد نصيحت كند، عمل نمايد، تا بايد مربي خود به آنچه كه مي

 ولي خود را ،كننداز كساني نباشد كه مردم را به معروف امر مي

از زبان حضرت شعيب چنين ) جل و جالله(خداوند . كنندفراموش مي

tΒ$!�: كندنقل مي uρß‰ƒÍ‘ é&÷βr&öΝä3x� Ï9%s{é&4’ n< Î)!$tΒöΝ à69yγ÷Ρ r&çµ÷Ζ tã�N)88: هود.(

دارم، خودم خواهم چيزى كه شما را از آن باز مىمن هرگز نمى«

.»مرتكب شوم

بايد مربي در برابر اذيت و آزارهاي احتمالي مقاوم، صبور و بردبار 

≈o_ç6¢�: كندباشد، در اين زمينه لقمان به فرزندش چنين توصيه مي tƒÉΟ Ï% r&

nο4θn= ¢Á9 $#ö"ãΒ ù&uρÅ∃ρã" ÷èyϑ ø9 $$Î/tµ÷Ρ $#uρÇtãÌ" s3Ζßϑ ø9 $#÷� É9 ô¹$#uρ4’ n?tã!$tΒy7 t/$|¹r&�N

نماز را برپا دار، و امر به معروف و نهى از منكر كن، و در ! پسرم«).17: لقمان(

.»رسد شكيبا باش كه اين از كارهاى مهم استبرابر مصايبى كه به تو مى

قمان فرزندش را به صبر در برابر شويم كه لدر اينجا متوجه مي

 و آنرا جزو امر به معروف و نهي از منكر ،دهدمصيبت دستور مي

.آوردبحساب مي
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 آداب تبريك گفتن)31(

هنگام تبريك گفتن بايد از خداوند براي شخص، درخواست بركت 

رفت براي او  به ديدار هر كس كه مي�را نمود، چون پيامبر

.دنمودرخواست بركت مي

فالن چيز را به من بده، بارك : گويدهرگاه چيزي را خواست مي

 وقتي كه در بهشت از �و دليل آن اين است كه پيامبر. اهللا فيك

اش شوند، براي آنان دعاي آن دو فرشته خواست كه وارد خانه

.بركت خواند

��/"��A�f: گفتند و عرب ميEא/F�+U�lتبريك گفتن به مناسبت ازدواج
3M/א�O@و زندگي شما با ،با توافق و مهرباني زندگي كنيد:  يعني 

.1فرزندان پسر همراه باشد

 و به ،داند بگويدبادي، هر كس آنچه كه ميبراي تبريك و مبارك

�بينيم پيامبر آنگونه كه مي،گويداندازه علم و آگاهي كه دارد مي
 به او وقتيكه أبي بن كعب از بزرگترين آيه قرآن از او سؤال كرد،

يعني همبستگي و اتفاق، يعنـي ازدواجـي كـرده باشـيد كـه              : رفاء:  بالرفاء و البنين   - 1

 آمـدن   يعنـي دعـاي   : بوسيله آن همبستگي و توافق ميان شما صورت گيرد؛ البنين         

نمودند، ولي اين دعا براي اينكه دارى فرزند پسر غيـر از فرزنـد    فرزند پسر را مي   

. دختر شدن درست نيست و اين سنت جاهلي است، و سرّ نهي از آن همين است               

).178(معجم المناهي اللفظيه، 
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.1تبريك گفت

�aG�Eא��,F)��¡C: شودتبريك گفتن بخاطر نكاح، و در آن هنگام گفته مي
�F)��¡/א���a�E�F)��¡/א���a،)����¡C,�aG،��9®��G32���:=��E٢K

 و ، و كار شما را با بركت كند،خداوند به شما عنايت فرمايد: يعني

.پيوندتان را مبارك و باعث خير گرداند

كه حاضر در مجلس نكاح  و مبارك گفتن براي كسي است تبريك

.شود گفته مي نيز ترفئه، وبعد از عقد و بعد از عروسينين چباشد، و هممي

آمد و برايشان درخواست بركتها مي هنگام تولد بچه�پيامبر

.3دكركرد و دهان آنها را با خرما شيرين ميمي

عمتي هم مستحب است  و يا فراواني ن،هنگام برطرف شدن مشكل

م  هتبريك گفت، همچنين بخاطر وظيفه و كار و يا مال و ثروت

. و بايد براي او درخواست بركت را كرد،شودتبريك گفته مي

بخاطر نعمتهاي ديني هم مستحب است به همديگر تبريك گفت، 

همانگونه كه در قصه كعب بن مالك آمده است؛ و در صحيحين آمده 

Ρ̄$�: است وقتي كه آيه Î)$oΨ óstFsùy7 s9$[s÷G sù$YΖJ Î7•Β∩⊇∪ �N)1: الفتح.(

Aاز نظر جمهور . (ما براى تو پيروزى آشكارى فراهم ساختيم

).4310( السلسله الصحيحه -1
).207(الكلم الطيب .  حسن صحيح-2
).213(خين، الكلم الطيب  صحيح است با شرط شي-3
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خداوند  و است حديبيه صلح آيه در اين) مبينفتح(، مراد از مفسران

 و  مكه فتح سبب حديبيه صلح ناميد كه را فتح رو آن از آنمتعال

.@)باشد مي بر مسبب سبب اطالق از باب و اين، گرديدبعديفتوحات
.1 به همديگر تبريك گفتند�شد، اصحاب پيامبرازل  ن

�א$��AEسيوطي در كتاب  ¯*C�eE�%�/א� n*�$�e@ از أم خالد بنت 

 او  با دست خويش لباسي را به تن�خالد، نقل كرده است كه پيامبر

.2دانگار كه برايش دعا كر@cC=eא��A�C�e: كرده و گفت

از صحابه رواياتي نقل شده كه تبريك گفتن به مناسبت عيد، و

كند، از محمد بن زياد نقل شده كه گفت داللت بر مشروعيت آن مي

من با ابوأمامه باهلي و تعدادي ديگر از اصحاب بودم كه ديدم وقتي از 

Mc'3����3��:B٣K.�א�: گفتندگشتند، به همديگر ميمراسم عيد برمي
به هنگام تحويل سال و يا آمدن ماه جديد، حافظ منذري از حافظ 

بر سر اين مساله : كند كه او چنين جواب داده استمقدسي نقل مي

 و نه ،نظر دارند، ولي به نظر من مباح است، نه سنت استعلما اختالف

چنين نقل كرده است كه) :(حجربدعت، همچنين قليوبي از ابن

فتن بخاطر تحويل سال و آمدن ماه جديد و عيدهاي سنتي تبريك گ

).3/220( اآلداب الشرعيه -1
. حديثي است صحيح-2
.مراجعه نمائيد. 3/219» اآلداب الشرعيه« براي توضيح بيشتر به كتاب -3
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آنچه ذكر شد خالصه گفتار ابن باز است وقتيكه . بطور عام سنت است

.1پرسيده شداز او دربارة اين مسايل 

بـادي بـه مناسـبه       درباره تبريكات و مبـارك     – حفظه اهللا    –خضير  ال از شيخ عبدالكريم     -1

گر شخصي اين چنين تبريك بگويـد و  ا: آمدن سال هجري جديد سؤال كردند و گفتند    

سال نو مبارك، و در آن برايش دعاي خير و سالي پر از نعمت و خير طلب        : يا بنويسيد 

كند، حكم آن چيست؟

دعاي مسلمان بشرطيكه دعاى تعبدي نباشد، اشكالي ندارد، خصوصاً اگر          : در جواب گفت  

مـن  :  گفتـه اسـت    ):(تبريك باعث ايجاد محبت و سرور و شادي گردد، امام احمـد           

كنم، ولي اگر به من تبريك گفتند، آنرا جـواب خـواهم   تبريك گفتن را ابتدا شروع نمي     

گفتن، سنت مأمور به نيست، و داد، چون جواب دادن آن واجب است، ولي ابتدا تبريك       

].21291/ االسالم سؤال و جواب موقع)سايت. [(عنه هم نيستاز موارد منهي
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 آداب بشارت و مژدگاني)32(

دهند، و آن چيزي بشارت آنچيزي است كه انسان را به آن مژده مي

. دهنداست كه به فرد مي

بشارت وقتيكه تنهايي آورده شود، منظور مژده خير است، ولي 

توان آنرا به معني شر هم آورد، ولي آنوقت بايد مقيد به شر باشد، مي

�Ο: گويدخداوند مي èδ÷� Åe³t7 sùA>#x‹ yèÎ/AΟŠÏ9r&�N)21: آل عمران.(

.»بشارت ده) الهى( به كيفر دردناك )آنها را(و«

آميز دادند، به او تبريك و  مسرتسنت است اگر به كسي چيزي

مژده دهند، خواه آن چيز خير دنيوي باشد و يا اخروي، در اين زمينه 

 مژده فرزندي صبور و عالم را 	بينيم كه فرشتگان به ابراهيممي

.دادند

.بخش را به فرد گفتكننده و شاديسنت است خبر خوشحال

 به�ست، پيامبراز جمله مناسباتي كه بايد مژده داد، بيماري ا

گويد كه پيامبر به عيادت من آمد كه بيمار عالء رفت و او ميالعيادت ام

عالء زيرا بيماري مسلمان باعث المژده باد يا ام: بودم و به من گفت

 همانطور كه آتش ،كند و آنرا پاك مي،شودمحو شدن گناهان مي

.1بردميرا از بين و نقره ناخالصي طال 

).714( السلسله الصحيحه -1
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) :(دهند، آنگونه كه دارميبه طالب علم مژده ميبرخي از مردم 
صفوان بن عسال : كند كه گفتاز عاصم بن زر بن حبيش نقل مي

خواستم از او درباره مسح برخفين سؤال و من مي: مرادي به من گفت

پرسي؟ و من گفتم فقط براي آگاهي يافتن  ميهكنم، و او گفت براي چ

:  گفته است�پيامبر: را؟ گفتچ: مژده باد تو را، گفتم: و او گفت

كنند، بخاطر فرشتگان بالهاي خود را براي جويندگان علم پهن مي

.1دهندرضايت از آنچه انجام مي

هنگام فتوحات : از جمله موارديكه بايد تبريك و بشارت را گفت

 و بخاري نيز بابي را به همين موضوع ،است، و در سنت هم آمده

�Kא/�2�k*�u،�����א/��H�%r)�SMא/�����א��: اختصاص داده است
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 

مژده باد يا اميرالمؤمنين، آنهم مژده خداوندي زيرا كه ورود شما : گفت

... .نيدادر اسالم باعث آن چيزهايي شد كه خود مي

مرگ افراد : همچنين از مواردي كه بايد به همديگر تبريك گفت

ظالم و ستمگر است، همانطور كه از داستان صحابي كه ابورافع را 

 را � مژده داد، چون آن مرد پيامبر�كشته بود و او به پيامبر

.دادهجو و دشنام مي

).1956( صحيح الجامع -1
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خص مستحب است اگر به كسي مژده دادند، او هم مژدگاني را به ش

و . 1دهنده بدهد، همانطور كه در قصه كعب بن مالك آمدهمژده

كه عباس غالم خويش را بخاطر مژدگاني آزاد كرد، چون به نين چهم

 خبرهايي �او مژده داده بودند كه نزد حجاج بن عالط از پيامبر

.هست كه او را خوشحال خواهد كرد

ا بدهيد، برخي مژدگاني ر: گوينددادن ميبرخي از مردم هنگام مژده

.بايد مژدگاني را داد: گوينداز علما مي

بشارت دادن اگر مربوط به امور ديني و يا دنيوي باشد، 

تواند مژدگاني هم بگيرد، بهمين خاطر برد و ميدهنده ثواب ميبشارت

فرستاد تا از او اجازه بگيرد ) �( فرزندش را نزد عايشه�وقتيكه عمر

 و ابوبكر دفن كنند، وقتيكه �امبرش، پي صاحبكه او را نزد دو

آنچه شما : چه خبري داري؟ گفت:  برگشت، عمر گفت�عبداهللا

سپاس براي : عمر گفت. داري يا اميرالمؤمنين، اجازه گرفتمدوست مي

.پروردگار، هيچ چيزي از اين براي من مهمتر نبود

همچنين هرگاه كسي دنبال چيزي آمد و شخص توانايي انجام آن را 

مژده باد، اين چيزي است كه در سنت نيز آمده : ه باشد و بگويدداشت

است، زيرا وقتي مردم شنيدند كه ابوعبيده در يمن چيزهايي با خود 

فكر كنم خبر :  به مردم گفت�آورده و هنگام نماز صبح پيامبر

. متفق عليه-1
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بله يا رسول اهللا، : داريد، ابوعبيده در يمن چيزهايي آورده است؟ گفتند

.1مژده باد شما را و اميد داشته باشيد: و ايشان گفتند

از جمله آداب بشارت شرعي اين است كه هرگاه به انسان مژده 

چيزي را دادند كه او را خوشحال كند، بايد سجده شكر را ببرد، چون 

شنيد سجده شكر را اي را ميكننده وقتيكه خبر خوشحال�پيامبر

.2بجا مي آورد

كند، بايد به زن مژده ارى گترا خواسهرگاه شخص صالحي زني 

داد، همانطور كه ابوداود نقل نموده و اين حديث صحيحي است، كه 

 زيد را فرستاد و به او �وقتي دوره قاعدگي زينب تمام شد، پيامبر

، و ارى كندگرا خواستخواهد تو  مي�يادآور شد كه پيامبر

�پيامبرزينب مژده باد كه : هنگاميكه زيد نزد زينب آمد به او گفت
.3كندارىگخواسترا من را فرستاده كه تو

).3231( صحيح ابن ماجه -1
).2412( صحيح ابوداود -2
).3050( صحيح نسائي -3
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 آداب هديه دادن)33(

.هديه، بخشش و صدقه تمليكي بالعوض در حال حيات هستند

اي دال بر حرام بودن آن توان هديه را پذيرفت اگر هيچ شبههمي

�و در حديث صحيح آمده است كه پيامبر. وجود نداشته باشد
�Gא]A: چنين فرموده �א����\،eא/�א,M*א '@"�*א���\،+�'"�Hא

�C�|אO@١Kدعوت را بپذيريد و هديه را رد نكنيد و مسلمانان را : يعني

.كتك نزنيد

�א��#A: فرمايدو در حديثي ديگر مي D�'>���G����n�|א� �8א���� ;�U
���
���C��?/Z�G	E���.Mc/7א���?<�V�h��)�*����G?@٢K

 دنيا چيزي برايش آمد بدون اينكه آنرا هركس از اين دارايي: يعني

ي است كه  و روزيگدايي كرده باشد، بايد آنرا قبول كند، چون آن رزق

.خدا برايش فرستاده است

 اينكه، هرگاه برايش �از جمله اخالق نيك و پسنديده پيامبر

كرد، مثال يك بار آمد، افرادي را كه با او بودند شريك مياي ميهديه

.3شير برايش فرستاده بودند كه او نيز اهل صفه را فراخواندظرفي پر از 

).117( صحيح االدب -1
).1187(اند؛ السلسله الصحيحه  بخاري و مسلم اين روايت را آورده-2
).3303( صحيح الترغيب -3
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آوردند، آنرا به ها را برايش مي هرگاه نخستين ثمر ميوه�پيامبر

 و قسمتي را هم به خردساالن اختصاص ،دادافراد مسن صالح مي

 روايت كرده است كه نخستين ثمر را براي پيامبر�ابوهريره. دادمي

��&�°�E،��3�32،�������/2�3¡א/A)���B%C: گفتآوردند، و او ميمي�
2�2���3,���"��،�E)�¦��"��9��;+�-+@K

در مد و صاع ما، و در ثمرها و در شهر ما، و! پروردگارا: يعني

داد هايي ميو سپس آنرا به كوچكترين بچه. هاي ما، بركت بياندازميوه

.1كه آنجا حضور داشتند

لفت و محبت ايجاد ميان مسلمانان اُ با هديه دادن �پيامبر

كرد، و برخي اوقات كساني بودند كه تازه مسلمان شده بودند و مي

 مدام و �هنوز نسبت به مسلمانان چيزهايي در دل داشتند، كه پيامبر

.كردداد تا آنان را راضي ميپي به آنان هدايا ميدرپي

شه يادي از فرستاد و همي مدام به نزديكانش هديه مي�پيامبر

: فرمودنمود ميكرد، و هرگاه گوسفندي ذبح ميمي) �(خديجه

A��7��%א��*CV)��=�f�<���+@٢K
.براي دوستان خديجه هم بفرستيد: يعني

پذيرفت در مقابل آنرا جواب  هميشه كه هديه را مي�پيامبر

).1/315(اآلداب الشرعيه . خريج نموده استاين حديث را ت) 474) (1373( مسلم -1
).3331( صحيح الجامع -2
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��A: در حديث آمده است كه. فرستادداد و بدل آن چيزي را ميمي�
١K@%�Mc�����+�XGC,��G.�א�

آيد، همانگونه مبادله كردن هديه از جمله شكر مخلوق بحساب مي

٢K@"�א/�S:m�3"�א�����\:A\��S: كه در حديث آمده
پرستش ستايش و كسيكه مردم را ستايش نكند، خدا را هم : يعني

.كندنمي

و هرگاه كسي چيزي نداشت كه به هديه دهد، براي طرف دعاي 

هركس برايش كار :  فرموده است� همانطور كه پيامبرخير كند،

جزاي خير تو را خدا : دهنده بگويدخوبي انجام داده شد، و به انجام

.3دهد، نهايت ستايش و ثناء را گفته است

بايد ابتدا به نزديكترين همسايه خود هديه داد، بدليل حديثي كه 

 رسول اهللايا:  گفتم� كرده است كه به پيامبرروايت) �(هعايش

به آن : ، من دو همسايه دارم به كداميك از آنها هديه بدهم؟ گفت�

.4اش نزديكتر استيكي كه در خانه

هديه دادن هنگاميكه مردم به آن نيازمند باشند خيلي تأكيد شده، 

).4999( صحيح الجامع -1
).416( السلسله الصحيحه -2
).6368( صحيح الجامع -3
).79( صحيح األدب -4
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.همانگونه كه در قصه خندق آمده است

 است از جمله هدايايي كه تأكيد شده نبايد آن را رد نمود، هدايايي

كنند، چون پيامبر و زحمت زيادي را تحمل نمي،كه زياد گرانبها نيستند

?�AC,�¬",���G: گفتكرد و مي هيچگاه بوي خوش را رد نمي�
)�0��
���	E���DH"u=�?GN�.�±א�~G+ys١@��א/"אK

هر كس برايش ريحانه آوردند، نبايد آنرا رد كند، چون بار : يعني

.داردسبكي است و بوي خوش هم 

اگر دانست هديه حرام است، واجب است آنرا رد نمايد، و اگر در 

.آن شبهه وجود داشت، مستحب است آنرا رد كند

و اگر هديه از طرف انسان فاجر، فاسق و يا كافري بود و با اين كار 

.خواست كه بر او منت بگذارد نبايد آنرا قبول كندمي

، همانطور كه هم نباشدسندش پمورد بايد هديه را پذيرفت اگرچه 

؛ فرآورده شير( إقط، �براي پيامبر) �(حفيد، خاله ابن عباسأم 

 دو تاي اولي را خورد �، كره و سوسمار آورده بود كه پيامبر)كشك

.2و سومي را كنار گذاشت

هرگاه انسان خواست هديه بدهد، بايد بهترين وقت را انتخاب كند، 

 هديه بياورند، �راي پيامبرخواستند ب وقتي مي�زيرا اصحاب

).6392( صحيح الجامع -1
).4029( صحيح نسائي -2
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.كردند در نوبت عايشه آنرا بياورندسعي مي

.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؟

دهنده باشد، آنرا پيش اگر حامل، فرستاده هديه: امام احمد گفته است

و اگر حامل، فرستاده گيرنده باشد، هديه مال ورثه او . گرداندبرمياو 

.خواهد بود

.شودمادر فرستاده مياي است كه براي پدر وبزرگترين هديه، هديه

پدر و مادر هم بايد به فرزندانشان هديه بدهند، منتها بايد ميان آنها 

.عدالت را رعايت كنند

ودليل آن . بزرگترين هدايا، هداياي علمي و نصيحت استاز جمله 

همان چيزي است كه در روايتي صحيح آمده كه عبداهللا بن عيسي از 

كعب بن عجره را : عبدالرحمن بن ابي ليلي شنيده است كه گفت

�خواهي به تو هديه بدهم كه از رسول اهللانمي: دريافتم و گفت
 پرسيديم، يا �از پيامبر:  او گفتو! بله بفرما: ام؟ و من گفتمشنيده

، زيرا رسول اهللا صلوات فرستادن بر شما اهل بيت چگونه است

: بگوئيد:  را به ما ياد داده است؟ فرمودسالم كردن به شماخداوند شيوه 

AC,�.��B%C/אiC,���� �i��� �n>��C����GC,�`i7��GC,��Bi"א
�n>7�Ea}�G���G�@K	7...تا ... �GB"א

توان آورد، ميميبعد از فسخ عقد اي كه شخص خواستگار هديه
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. اگر جزو مهريه نباشد،آنرا رد كرد

.نبايد هديه را بدين خاطر بدهد كه بدل آن را بگيرد

اما هديه دادن بخاطر انجام دادن كاري و يا برطرف كردن نيازي، 

گويند حاللنظر دارند، برخي از آنان ميعلماء در اين باره اختالف

گفته ) :(گويند مكروه است، از جمله امام احمد و برخي مي،است

. مگر اينكه بدل آنرا بدهد،مكروه است

هديه دادن براي اينكه برايش شفاعت كند، جايز نيست، چون 

�$=A:  فرموده است�پيامبر 9u#� ��G��Z�� +,�u#� ?¤��� ?/���+
C,G'��?3���%CMc���%iF,������G���������"/١@�*א��אK

هركس براي برادرش شفاعتي و التماسي كند و در مقابل آن : ييعن

.ي بگيرد، در واقع وارد يكي از ابواب بزرگ ربا شده استاههدي

اين كار جايز است، : گويدمي) :(ولي شيخ االسالم ابن تيميه

اي وارد نمايد و در مقابل به تو  آن است كه تو را بر مظلمهحرامچون 

.هديه دهد

ه هيچ وجه درست نيست كه هديه را بپذيرد؛ چون براي حاكم ب

، هديه است�هديه به پيامبر: گفته است) :(عمر بن عبدالعزيز

.آيدولي براي ما رشوه بحساب مي

 چون هديه دادن به ،كارمندان دولت هم نبايد هديه را قبول كنند

).3465( السلسله الصحيحه -1
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��אA. كارمند و كارگر دولت خيانت است�n*C��n���/א� �@١K ًخصوصا 

.اش باشديه بخاطر وظيفهاگر هد

در صحيح خود درباره هداياي مشركين بابي را ) :(امام بخاري

 و سپس @�O+����א|�n*M<�����"Sא��A: نويسداختصاص داده و مي

.دال بر جواز آن آورده استچند حديثي را

در شرح آن گفته است، و در همين موضوع ) :(حافظ ابن حجر

رده كه ابوداود و ترمذي آنرا از عياض حديث عياض بن حمار را ذكر ك

 بعنوان هديه �شتري را براي پيامبر: اند كه عياض گفتنقل نموده

من : نه، گفت: مسلمان شدي؟ گفتم:  پرسيد�آوردم، پيامبر

از برخي ) :(و سپس ابن حجر. 2توانم هداياي مشركين را بپذيرمنمي

ي كه دال بر امتناع و از اهل علم نقل نموده كه آنها درباره تمام نصوص

مشركيني كه با اين كار بخواهند : اندقبول هديه مشركان است گفته

 جايز ،مسلمان را زيردست خود قرار دهند و بر آنان منت بگذارند

ي آنها باعث الفت و ي آنان را پذيرفت، ولي اگر هديهنيست هديه

.نزديكي به اسالم و مسلمانان شود جايز است

).2622( إرواء الغليل -1
).2630(داود يح ابي صح-2
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زه و عزاداري آداب جنا)34(

مرگ را به ياد داشته باش، مرگي كه در سه آيه قرآن آمـده اسـت و               

!�ª:فرمايـد خداونـد مـي   ن است كه    آن اي  $#’ ®ûuθtG tƒ}§à�Ρ F{$#tÏm$yγÏ?öθtΒ

ÉL©9$#uρóΟs9ôMßϑs?’Îû$yγÏΒ$oΨtΒ(Û
Å¡ôϑçŠsùÉL©9$#4|Ós%$pκöLn=tæ|Nöθyϑø9$#ã≅Å™ö"ãƒuρ#“t"÷zW{$#

#’n<Î)9≅y_r&‘‡Κ|¡•Β4¨βÎ)’Îûš
Ï9≡sŒ;M≈tƒUψ5Θöθs)Ïj9šχρã"©3x�tGtƒ�N)42:الرمز.(

كنـد، و ارواحـى را كـه        خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض مـى        «

 سپس ارواح كـسانى كـه فرمـان    ؛گيرداند نيز به هنگام خواب مى     نمرده

كـه بايـد زنـده    (دارد و ارواح ديگرى را مرگشان را صادر كرده نگه مى  

هـاى روشـنى    در اين امر نـشانه    ؛گرداند تا سرآمدى معين   بازمى) بمانند

. »كننداست براى كسانى كه انديشه مى

≅�ö:فرمايـد و همچنين مي   è%Ν ä39 ©ùuθtG tƒà7 n= ¨ΒÏN öθyϑ ø9 $#“Ï% ©!$#Ÿ≅ Ïj. ãρöΝ ä3Î/

¢Ο èO4’ n< Î)öΝ ä3În/ u‘šχθãèy_ö" è?�N)11: السجده.(

؛گيـرد شما را مـى   ) روح(مرگ كه بر شما مامور شده،       فرشته  : بگو«
.»گردانندسپس شما را بسوى پروردگارتان بازمى

#¨Lym#�:فرمايدو همچنين مي   sŒÎ)u !% ỳãΝ ä. y‰ tnr&ÝVöθyϑ ø9 $#çµ÷F©ùuθs?$uΖ è= ß™â‘

öΝ èδ uρŸωtβθèÛÌh" x� ãƒ�N)61: األنعام.(

) در ايـن موقـع    (؛تا زمانى كـه يكـى از شـما را مـرگ فـرا رسـد               «
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در نگاهدارى حساب عمر و     ( و آنها    ؛گيرندفرستادگان ما جان او را مى     

.»كنندكوتاهى نمى) اعمال بندگان،

 خداوند متعال در اينجا بيـان كـرده اسـت كـه يـك بـار خـود                   پس

 و باالخره فرستادگان خـدا ايـن        ،ميراند و يك بار فرشتگان    خداوند مي 

.دهندكار را انجام مي

خداونـد متعـال   : انـد اند و گفتـه ميان اين سه آيه جمع بسته  مفسران  

) روح( و فرشته مرگ همان كسي اسـت كـه جـان           ،دهدفرمان مرگ مي  

 و سـپس ماليكـه همـراه روح بـه آسـمانها صـعود               ،گيـرد انسان را مي  

همچنان كه در حديث طوالني آمده است، كه ماليكه با بهترين . كنندمي

.دهنداو خبر مي يا بدترين نامها به ،نامها

با توجه به تمام احاديث اعالم مرگ كـسي سـه           : گويدابن عربي مي  

:حالت دارد

اعالم توسط اهل خانواده و دوستان و نزديكان و صـالحان كـه      : اول

.سنت است

برگزاري بزرگداشت و همـايش جهـت فخرفروشـي، مكـروه           : دوم

.است

.1استها، حرام خواني و امثال اينكردن به وسيله نوحهاعالم: سوم

تـا خـانواده او آرام      . در كفن و دفن شخص مرده بايـد عجلـه كـرد           

).3/112( فتح الباري، ابن حجر-1
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.بگيرند و نيز براي آنها رحمت است

در كفـن   «:  فرمود � روايت كرده است كه پيامبر     �زيرا ابوهريره 

و دفن مرده عجله كنيد چون اگر شخص مرده انسان صالحي بوده، بهتر 

و اگر انساني غيـر از آن بـوده،       ،است كه زودتر وي را كفن و دفن كرد        

.1»ايدذارهگواردن خود گس اين شرى است كه از پ

 ايـن   �بيان كرده، كـه از جملـه ارشـادهاي پيـامبر          ) :(ابن قيم 

شخص مرده را هنگام طلوع و غروب آفتاب و هنگـامي كـه          «: است كه 

 و فرمـوده كـه دفـن شـخص     ،آفتاب در وسط آسمان است، دفن نكنيد   

راي ضرورت يا مصلحتي كه از حديث گرفته شـده          مرده در شب جز ب    

.2»باشد، درست نيست و زجرآور است

 در مـورد �بيان كرده كه از جمله هدايتهاي پيـامبر  ) :(ابن قيم 

:باشند شخص مرده، چند مورد زير هستند كه سنت مينازههمراهي ج

.دنازه حركت كن ججلو همراهي اگر به صورت پياده بود، بايد از -1

. باشدنازهگر به صورت سواره بود، بايد از پشت سر ج ا-2

.رفتن مكروه است بايد در راه رفتن عجله كرد، چون آهسته راه-3

.3»را بر زمين نگذارندنازه  نبايد بنشينند تا جنازه همراهان ج-4

).2724( به روايت ابوداود -1
).309، 4/308( تهذيب السنن -.)17-3/16(، )1/145(زادالمعاد -2
).4/337، 316-4/315، 4/311(، تهذيب السنن )4/98(د ئع الفوائ، بدا)1/144( زادالمعاد -3
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وقتي ترس خروج وقت نماز نباشد، جايز است كه زودتـر از نمـاز              

.1واجب، نماز ميت را خواند

بايـد  :  است كه در مورد صفت قبـر فرمـوده         � ارشادات پيامبر  از

داشته و در قسمتهاي سر و پاها عميق و وسـيع    ) شكاف طولي قبر  (لحد

.2باشد

 و يا يقه خود را      ،نبايد با صداي بلند گريست و نوحه و ندبه خواند         

از ما نيست كسي كه صورت      «:  فرموده است  �چون پيامبر . پاره كرد 

خوبي  و يا مثل زمان جاهليت       ، و يقه خود را پاره كند      ،خود را بخراشد  

.3» كندوگيا بدى مرده را باز

 و صبري كـه بخـاطر       ،بايد صبر پيشه گيرند   ) بازماندگان شخص مرده  (

چـون  . هـا اسـت   گيرند، صبر در هنگام مـشكالت و مـصيبت        آن ثواب مي  

.4»فقط صبر هنگام صدمه و مصيبت بهتر است«:  فرموده است�پيامبر

بخاطر اينكه زني بر سر قبر گريـه        . كردن بر سر قبر منافي صبر است      گريه

.5»از خداي بترس و صبر داشته باش«:  به او فرمود�كرد و پيامبرمي

.ه الدائمه فتاوي اللجن-1
).338، 4/335( تهذيب السنن -) 146-1/145(المعاد  زاد -2
).5441( صحيح الجامع -3
).926(و مسلم ) 1283( بخاري -4
. همان-5
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�چـون پيـامبر   . همراهي جسد تا بعد از دفن آن مستحب اسـت    
كسي كه شاهد جسد باشد و بـر آن نمـاز بخوانـد يـك               «: فرموده است 

 و كسي كه شاهد دفن آن نيز باشد دو قيراط ثـواب  ،بردقيراط ثواب مي  

.1»باشدمثل دو كوه عظيم مي: گفتند دو قيراط چيست؟ فرمود. بردمي

هـا و محاسـن وي و يـادآوري         نيكيستايش بر شخص مرده و ذكر     

.هاي اونكردن بدي

مردگان را دشنام ندهيد زيرا آنها به       «:  فرموده است  �چون پيامبر 

.2»اند رسيدهنتيجه اعمال خود

چون از ابـن  . بعد از دفن مرده براي او طلب بخشش و استغفار كرد       

 هنگـامي كـه از  �پيـامبر «: فرمايدروايت شده است كه مي   ) �(عمر

بـراي  : فرمـود ايـستاد و مـي    سر قبـر او مـي     . شوداي فارغ مي  دفن مرده 

برادرتان طلب بخشش كنيد و از خداوند بخواهيد كه به او پايـداري و              

.3»پرسندستقامت بدهد، چون اكنون از او سوال ميا

بلكه از زمـان    . اي براي عزاداري تعيين نشده است     وقت و ايام ويژه   

 و  ، و قبل از دفن    ، و بعد از آن    ، و قبل از نماز ميت     ،مرگ شخص شروع  

و اقدام به عزاداري در حالـت شـدت مـصيبت           . يابدبعد از آن ادامه مي    

).3498(يب غ صحيح التر-1
).7311( صحيح الجامع -2
).2758( به روايت ابوداود -3
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 از مرگ شـخص نيـز جـايز اسـت، چـون      و بعد از سه روز  . بهتر است 

.دليلي براي محدودكردن آن وجود ندارد

مستحب است كه با خانواده شخص مرده همكاري كرد و براي آنها            

بـراي خـانواده جعفـر   «:  فرمـوده اسـت  �چون پيامبر . غذا تهيه كرد  

. »چون آنها به مصيبت خود مشغول هستند.  تهيه كنيد1غذايي

و . يدگان و همدردي با آنها مستحب است      دعزاداري همراه مصيبت  

خداوند مرگي را كه به عزيز شما داده است، بـه همـه             «: بايد بگويد كه  

پـس صـبر پيـشه      . دهد و هر كس نزد خداوند اجل مشخـصي دارد         مي

.2» و از خداوند براي او پاداش خير بخواه،گيرد

و اين گونه سخن گفتن بهترين جمله است و از سخن كـساني كـه               

خداوند اجر شما را بيشتر و عزاي شـما را نيكـو گردانـد و               «: ويندگمي

.، بهتر است»مرده شما را بيامرزد

ــدگان مــرده(و بعــضي از علمــا ايــن جملــه را ــه بازمان ) خطــاب ب

.3 برگزيده بهترين است�اي كه رسول خدااما جمله. اندبرگزيده

و بعضي علما جهت همدردي با شخصي كه فرزندش مرده است به         

اين فرزند بعضي از شـما را وارد بهـشت       ) ناراحت نباش (: گوينداو مي 

).1015( صحيح الجامع -1
).1762 (ئي به روايت النسا-2
).1/154( شيخ محمد بن صالح الصالحين، شرح رياض-3
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، تا همه بدت    پس سعي كنيد كه شما از اين كار خودداري كنيد         . كندمي

.1به بهشت برسد

و مردم اجماع دارند كه تا به حال عزاداريي رسـاتر و مختـصرتر از               

شـنيده ) ياقوتـه ( براي مهدي فرزنـد دختـرش      هعزاداري شبيب بن شيب   

اي اميرالمؤمنين آنچه كه نزد خداوند است بـراي         : كه گفت .نشده است 

و ثواب خداوند نيز براي تو . او بهتر از آن چيزي است كه نزد شماست        

خواهم كه تو را محزون و دچـار فتنـه          بهتر از اوست، و من از خدا مي       

 و تو را دچار بال ، و از آن چيزهايي كه اجر دارند به تو ببخشد  ،نگرداند

تر آن است بر چيزهايي كـه      و شايسته  ، و نعمتي را از تو نگيرد      ،گرداندن

.2يناگزير از آنها هستي، صبر پيشه كن

از ارشادات پيامبر نيست كـه بـر       «: بيان كرده است كه   ) :(ابن قيم 

االسـالم ابـن     ولـي آنچـه كـه شـيخ        ،هر مرده غايبي نماز خوانده شـود      

ت كه قائل به تفـصيل شـده       سبرگزيده و ترجيح داده، اين ا     ) :(تيميه

اگر شخص مرده در جايي كه مرده است بـر او نمـاز             : گويداست و مي  

 ولـي در غيـر ايـن        ، ديگر نماز غايب بر او جـايز نيـست         ،خوانده شود 

. »توان نماز غايب بر او خواندصورت مي

اي را جهت نماز خواندن بر او پيش پيامبرهنگامي كه شخص مرده

).3/157(د فوائالبدائع -1
).5/73( الكامل في التاريخ -2
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پرســيد آيـا شـخص مـرده مــديون     مـي �آوردنـد، پيـامبر   مـي �

خوانـد، و    است؟ اگر آن شخص بدهكار نبود، بر او نماز مي          1)بدهكار(

داد كـه   ولي به اصحاب اجازه مي،خوانداگر بدهكار بود بر او نماز نمي    

.بر او نماز بخوانند

 هنگـام ردكـردن   �بيان كرده است در اينكه پيـامبر   ) :(ابن قيم 

يستاده يا نشسته است، اختالف روايت وجود دارد        اي در كنار او ا    جنازه

�و ابن قيم گفتـه كـه اگـر پيـامبر          . و علما نيز در آن اختالف دارند      
 و در غير ايـن صـورت دليـل بـر           ، بودن مستحبايستاده باشد دليل بر     

.2جوازبودن آن است

كند كـه  دادن به جاي شخص مرده در امور مشروع، فرقي نميصدقه

هرگـاه «:  فرمـوده اسـت    �چون پيـامبر  . دعا باشد اين صدقه مال يا     

: شـود جـز در سـه صـورت        قطع مي ) از دنيا (كسي فوت كرد عمل وي    

ي كـه بـه     مـ  يـا عل   ،باشـد كه براى خود گذاشته     اي كه هميشگي    صدقه

.3دعا كند يا فرزند صالحي كه براي او ،نفع برساندديگران 

).145-1/144( زاد المعاد -1
).1/145(زاد المعاد ). 314-4/312(تهذيب السنن -2
بايد كـه بـراي او قربـاني         اگر شخص مرده وصيت كرده باشد كه براي او قرباني كنند،           -3

كـردن  ولـي طـواف     . دعا براي او بهتر اسـت      ،صيت نكرده باشد   ولي اگر به آن و     ،كنند

= بهتر است كه آن) :(براى يكي از نزديكان مرده، بنابر قول شيخ ابن باز        ) دور كعبه (
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و . سـت زيارت قبرها براي پندگرفتن و يادآوري آخـرت مـشروع ا          

سـالم  «: مثـل . اند، دعا كند  هنگام زيارت قبر با دعاهايي كه به ما رسيده        

بر شما اي مومنان و مـسلمانان، مـن نيـز اگـر خـدا بخواهـد بـه شـما             

.1»مپيوندم، از خداوند براي ما و شما بخشش خواستارمي

 اما نه در جهت قبور      ،و جايز است كه هنگام دعا دستها را بلند كرد         

همچنان كه براي كساني كه از كنـار  . دعا كرد) كعبه( قبلهبلكه در جهت  

گذرند يا آنهايي كه در قبرستان هـستند بـر مردگـان سـالم              قبرستان مي 

. بفرستند

 روايت �ن عامرباز عقبة   . با كفش از ميان قبر مسلمانان عبور نكند       

اگر بر زغـال اختـه يـا بـر روي لبـه            «:  فرمود �شده است كه پيامبر   

 نزد من بهتر اسـت  ، و يا پاهايم را به كفشهايم بدوزند     ،برومشمشير راه   

شـود اگـر نيـازم را در        و مرا چه مـي    . از اينكه بر قبر مسلماني راه بروم      

.2ميان بازارميان قبرها برآورده كنم يا در 

ولي بعضي از علما بنا به قياس صدقه آن را          .ترك كرد، چون دليلي براي آن نيست      را=

.تر استاند، ولي ترك آن محتاطانهجايز دانسته
).151(به روايت مسلم، الكلم الطيب -1
).1567( به روايت ابن ماجه -2
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 آداب خوردن و آشاميدن )35(

هدف از خوردن و آشاميدن اين باشد كه براي طاعت خداوند قوت            

 نقل كـرده اسـت   � چون در حديثي عمر بن خطاب از پيامبر     .بگيرد

١K@KKK¤���/:.�א�"E*E����²	,7����t�G3/���n���א$E	A7: كه
.هر عملى بستگى به نيت آن شخص دارد

�چون در حديثي از ابوهريره    . به خاطر رفع گرسنگي بخوريد    پس  

پنـاه  خداوندا، من از گرسنگي به تـو       «:  فرمود �آمده است كه پيامبر   

برم  و از خيانت به تو پناه مي      ،برم، چون گرسنگي بدترين ننگ است     مي

.2»چون خيانت بدترين همراه است

از . اي نهي شده است   از خوردن و نوشيدن در ظروف طاليي و نقره        

:گفـت  شـنيدم كـه مـي   �كـه از پيـامبر  :  نقل شـده اسـت   �هحذيف

اي يـي و نقـره     و در ظـروف طال     ،لباسهاي ابريشمي و زربافت نپوشيد    «

 و در   ، چون اين ظـروف در دنيـا متعلـق بـه كفـار             ،نخوريد و نياشاميد  

.4و3»ماستآخرت متعلق به 

. به روايت بخاري-1
.ارجاع داده است) 2723( آلباني حديث را حسن دانسته و آن را به سنن ابن ماجه -2
). 2076(و مسلم ) 5426( به روايت بخاري -3
است كه نبايد آنها نگه  و قول مشهور اين ، در نگهداري اين ظروف اختالف وجود دارد   -4

).98-1/97( فتح الباري -اند اي در آن رخصت قرار دادهو عده) جمهور(داشت 
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: چون خداوند متعـال فرمـوده اسـت      . بودن غذا را بررسي كند    حالل

�$yγ•ƒr' ¯≈ tƒšÏ% ©!$#(#θãΖ tΒ# u(#θè= à2ÏΒÏM≈ t6ÍhŠsÛ$tΒöΝ ä3≈ oΨ ø% y— u‘�N)172: البقره.(

اى كـه بـه شـما       از نعمتهـاى پـاكيزه    ! ايد كه ايمان آورده   اى كسانى «

.»ايم، بخوريدروزى داده

از جمله آداب غذا خوردن اين است كه شكم خود را به سه بخـش            

يك سوم براي غذا، يك سوم براي نوشيدني و يـك سـوم             : تقسيم كني 

چيزهاي بدتر  آدمي  «:  فرموده است  �چون پيامبر . كشيدنبراي نفس 

اي چند كه پشت انسان را راست نگه     چون لقمه  ،كندر نمي شكمش پ از  

يك سوم شكم پس  و اگر بدين قناعت نكند، ،كافي استبراى او بدارد 

 و يـك سـوم بـراي نفـس          ، و يك سوم بـراي نوشـيدني       ،را براي طعام  

.1»كشيدن نگه دارد

 بـه امـت خـود آموختـه         �و اين از جمله چيزهايي است كه پيامبر       

 و فرمـوده    ، از بيماريهاي خوردنيها و نوشيدنها با خبر سـازد         است تا آنها را   

.شودكه خوردن زياد يا كم مكروه است چون باعث ضعف جسم مي

مـؤمن «:  فرموده است  �در خوردن نبايد افراط كرد، چون پيامبر      

.2»ريزد ولي كافر در هفت روده غذا مي،ريزددر يك روده غذا مي

 و بعـضي از بزرگـان حنفيـه         ،ف كـرد  در نوع و گونه غذا نبايد اسرا      

).2265( دانسته است صحيحخود ) السلسله الصحيحه( آلباني آن را در-1
.)183 ()2060(ومسلم ) 5393( بخاري -2
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جمله اسراف اين است كه چند برابر نياز نان بر سـر سـفره              از: اندگفته

اسراف اين است كـه غـذاهاي رنگارنـگ بـر سـر سـفره             و. قرار بدهد 

.بگذارد

شايسته است كه فرد مسلمان آداب غـذا خـوردن را آموختـه و بـه                

آمـده اسـت و    �هسـلم در حديث عمـر بـن ابـي       . ديگران نيز بياموزد  

 و مـن    ،من غالمي بودم كه رسول خدا سرپرسـت مـن بـود           «: گويدمي

�كه رسول اهللا  بردم،  صيني غذا اين طرف و آنطرف مي      دستم را در    
از و، و با دست راستت بخور، اي غالم ابتدا بسم اهللا بگو    «: به من گفت  

.1باشدو اين حديث صحيح مي. »جلو خودت غذا بخور

 كه فـضال و بزرگترهـا وجـود دارنـد قبـل از آنهـا        مجلسينبايد در 

. استىادب بينوعى ازشروع به غذاخوردن كرد چون 

: فرموده اسـت   �چون پيامبر . دادن غذا خورد  نبايد با حالت تكيه   

دادن ايـن   هاي تكيـه   و حالت  .»2خورميمن با حالت تكيه دادن غذا نم      «

3:گونه است

.دادن بر پهلوتكيه-1

.تنچهار زانو نشس-2

.و لفظ از بخارى است) 2022( و مسلم )5376( به روايت بخاري -1
).5398(ه روايت بخاري  ب-2
. زاد المعاد-3
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.ست ديگري خوردندها و با دادن بر يكي از دستتكيه-3

. نشستنظالم و ستمگراندادن بر پشتي يا بالش و مانند تكيه-4

هاي باال بـراي    دادن؛ اين است كه بر هر صفتي از صفت        صفت تكيه 

 نيـز   ،اند بدنش را به يك طـرف بيانـدازد        و نيز گفته  . غذاخوردن بنشيند 

:  نهي كرده است از اينكه     �چنين پيامبر و هم . شودتكيه محسوب مي  

.2و1»با حالت دمر و درازكش بر روي زمين غذا بخورد«

چـون پيـامبر   . وقتي غذا حاضر باشد بايد آن را بر نماز مقدم داشت          

وقتي غذاي يكي از شما آمـاده باشـد و نمـاز نيـز              «:  فرموده است  �

از خـوردن   اقامه شده باشد، غذاخوردن را شروع كند و عجله نكند تـا             

.3»شودفارغ 

 فرمـوده �چون پيـامبر . ها را بايد شست قبل و بعد از غذا دست     

كسي كه بخوابد و دستانش بوي گوشت داشته باشـد و آنهـا را              «: است

.4»كندمينشويد، دچار هر مشكلي كه بشود فقط خودش را سرزنش 

وقتي شخصي جنب باشد، مستحب است كه براي غذاخوردن وضو          

كنند كـه هنگـام نشـستن بـراي        خورد از او ذكر مي     با حالت نشسته غذا مي     � پيامبر -1

نشست تـا بـه پروردگـار خـود      آورد و بر ساق چپ مي     غذاخوردن پاي راست را برمي    

.تواضع داشته باشد
.ستو آلباني آن را صحيح دانسته ا) 3774( به روايت ابوداود -2
).559(و مسلم ) 674( به روايت بخاري -3
.و آلباني آن را صحيح دانسته است)3852(و ابوداود ) 7515( به روايت احمد -4
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خواسـت شد و مي   جنب مي  �وقتي پيامبر «: خاطر حديث به  . بگيرد

.1»گرفتو ميكه غذا بخورد يا بخوابد، مثل وضوي نماز وض

 و بيشتر از آن نگويـد،       ،در ابتداي خوردن و نوشيدن بسم اهللا بگويد       

چون كه تمام احاديث صحيح كـه در ايـن زمينـه آمـده اسـت، بـدون                  

يم را نيز بر بسم اهللا افزود،       و اگر الرحمن الرح   . 2الرحمن الرحيم هستند  

. و بعد از غذا خداوند را شكر و سپاس گويد3مشكلي نيست

وقتي غذايي مـشتمل بـر چهـار صـورت          : گويدمي) :(امام احمد 

سم خداوند در ابتداي آن ياد شود، و خداوند را در           اباشد، كامل است؛    

ي كـساني ديگـر   (انتها شكرگزاري كند، و دستان زيادي در غذا او باشد         

.4، و غذا او از جمله غذاهاي حالل باشد)بر سفره او باشند

:  ولي اگر فراموش كرد بايد بگويـد       ،اهللا بگويد بايد در اول غذا بسم      

.في آخره اهللا في اوله وبسم:  يا بگويد،آخرهبسم اهللا اوله و

جمعـي باشـند بايـد هـر كـدام از آنهـا             وقتي كه به صـورت دسـته      

قطعاً خداوند متعـال   «:  فرموده است  �برچون پيام . شكرگذاري كنند 

اي راضي است كه بعد از خوردن و نوشـيدن خـداي را سـپاس               از بنده 

).305(و مسلم ) 286( به روايت بخاري -1
).71( السلسله الصحيحه -2
. با كمي تصرفات)5/197 (، شيخ ابن عثيمين شرح رياض الصالحين-3
).4/232( زادالمعاد -4
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.1»يدگومي

: از جمله . بعد ازخوردن و نوشيدن يكي از دعاهاي وارده را بخواند         

A������X���N;�MG;��)�M��\��eu:�����*�\���H�?3,��Rא;א
�II3�)@ــا بگويــد٢ 8�������IIE�uא�AII: و يII/א��>\��eIIu:���II���IIEא�

)*u:�@و يا  ٣ A�����8א����א����א/8����N������n*��������?3G<�)
\�r*<@شكر وسپاس خدايي كه اين روزي را به من داد بدون اينكه         «٤

يا بگويد  . »در پديدآوردن آن نيرو و كوششي از طرف من به عمل بيايد           

A��א/A���B%ICو يـا  ٥@?��]���ci���*IV���������I["³�?I/�.Iא/8��א���V��B�Nא
����`��N����`GcV�����`�����`G3<����C,����CC��`GG?�אi�������`G�,@٦

كسي كه خداونـد بـه او طعـامي بخـشيده    «:  فرموده است�و پيامبر 

خداوندا آن را براي ما بركت قرار بده و بركـت آن را  : است بايد بگويد 

.7ده باشد كه سيركننندارمخبر شير غذايى غير از زياد بگردان چون من 

).2734( به روايت مسلم -1
).5459( به روايت بخاري -2
).4731( صحيح الجامع -3
).3458( به روايت الترمذي -4
.و آلباني گفته و صحيح است) 385( به روايت ابوداود -5
).1/111( السلسله الصحيحه -6
.)3385(و آلباني آن را صحيح دانسته است) 3455( به روايت الترمذي -7
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در حديثي آمـده    . خورد بايد نوع آن غذا را بشناسد      كسي كه غذاي را مي    

.1»كردخورد تا علم به آن پيدا نميچيزي را نمي «�است كه پيامبر

 و از خوردن و نوشيدن بـا دسـت   ،با دست راست بخورد و بياشامد    

بـا دسـت چـپ     «:  فرموده است  �چون پيامبر . چپ نهي شده است   

گـرفتن  . »2خوردذا نخوريد و نياشاميد چون شيطان با دست چپ مي         غ

نان با دست چپ جايز است ولي برداشتن و بخشيدن آن به ديگري به              

.3نشانه ادب، با دست راست باشد

: چون در حديث آمده است كه     . از منبع و سرچشمه غذا سوال نكند      

ارف او تع وقتي يكي از شما بر سفره برادر مسلمان خود حاضر شد و             «

 از منبع آن سوال نكند و اگـر نوشـيدني           كرد كه بايد از آن غذا بخورد،      

.4»به او تعارف كرد نيز همين طور است

.غذا را به طور مساوي ميان حاضرين تقسيم كردن، مستحب است

بدهـد و او را بـر       جايز است كه مقداري از غذا را به همنشين خود           

.خود مقدم دارد

 جايز است كه به گدا يـا گربـه غـذا            ود نش تناراحاگر صاحب غذا    

.)5010(اخرجه مسلم-1
).2019( به روايت مسلم -2
).2/457الفتاوي االسالميه (من فتاوى اللجنه الدائمه -3
) 627السلسله الصحيحه شماره (در آلباني آن را عالمه و )2/399( امام احمد في مسنده -4

.صحيح دانسته است
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.1بدهد

چون پيـامبر  . خورد بايد از جلو غذاي خود بخورد      كسي كه غذا مي   

٢K@�.�AaGC���µ:  فرموده است�
مستحب است كه غذاخوردن را از كناره بشقاب شـروع كـرد نـه از          

هاي بـزرگ  در سيني «:  فرموده است  �چون پيامبر . وسط و باالي آن   

چـون  . هاي آن غذا بخوريد و از وسـط آن غـذا نخوريـد            نارهغذا، از ك  

 بركـت را بـه وسـط غـذا         �پيـامبر . »3دهـد بركت غذا را كاهش مي    

.اختصاص داده است، چون بهترين قسمت غذا وسط آن است

 بخورد و بعـد آنهـا   4 است كه با سه انگشت   در غذاخوردن مستحب  

روايـت  ) �(شبه خاطر حديثي كه كعب بن مالـك از پـدر          . 5را بليسد 

).3/182( آداب الشرعيه -1
).2022( به روايت مسلم -2
).3772(يت ابوداود  به روا-3
انگشت شست، انگشت اشـاره     : روند عبارتند از   سه انگشتي كه براي خوردن به كار مي        -4

مدخل ابن حاج نيز همين مطلب آمـده و گفتـه فقـط در    ال: كتابو انگشت مياني و در    

):(غذاي تريد و امثال آن بايد از پنج انگشت دست راست استفاده كنـد و ابـن قـيم                  
تر آن است كه با سه انگشت بخورد چون متكبران بـا يـك انگـشت و          گفته است كه به   

.خورندآزمندان با پنج انگشت مي
اول از انگشت مياني شروع كند و بعد انگشت اشاره و باالخره انگشت             :  صفت ليسيدن  -5

 نداشـتند كـه   حديث را طبراني در معجم االوسط ذكر كرده و گفته آنها دستمال  . شست

).1/38-زاد المعاد . (ندنكمييز با آن دستشان را ت



�� �������	��� ��� 
��

خورد و قبل    با سه انگشت غذا مي     �پيامبر«: گويدكرده است كه مي   

حكمـت ليـسيدن    . »1ليـسيد از آن كه دستش را تميز كنـد، آنهـا را مـي            

به ليسيدن انگشتان و بشقاب غذا امر كرده «انگشتان اين است كه پيامبر    

 در كـدام يـك از آنهـا بركـت وجـود      نيددانميا است و فرموده كه شم   

.2»دارد

هـا از   جاي بسي تعجب اسـت كـه بعـضي        «: گفته است ) :(آلباني

.  دارند، به گمان اينكه بر خالف سـنت اسـت          خوردن با قاشق وحشت   

.3»در حالي كه اين امور عادي و طبيعي است

اي از دست كسي افتاد، مستحب است كه لقمه را برداشته   وقتي لقمه 

 يكي وقتي«: فرموده است �چون پيامبر . و آن را پاك كرده و بخورد      

اش افتـاد، آن را بـردارد و پـاك كنـد و             از شما هنگام غذاخوردن، لقمه    

.4»نكندبخورد و آن را براي شيطان رها 

االسالم ابن تيميه   همچنان كه شيخ  . بوسيدن نان امري مشروع نيست    

.بر آن قطعيت نهاده است

).20232( به روايت مسلم -1
).2033( به روايت مسلم -2
). 1202( السلسله الضعيفه -3
.)1404(ه  الصحيحه السلسل-4
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:سنتهاي مربوط به خرما

.سيله خرما باز كنداش را به ودار روزه روزه-1

. از جمله غذاهاي سحري، خرما را قرار بدهد-2

 و اگـر    ، قبل از رفتن براي نماز عيد فطر چند عدد خرما بخـورد            -3

.تعداد خرماها فرد باشد، بهتر است

هـا  و بقيه ميـوه   ،  دو عدد خرما را با هم خورد       نهي شده از اينكه      -4

.1شودبر اين قياس مى

انگشتهاي مياني و اشاره بگيـرد و سـپس آن را           هسته خرما را با      -5

.بياندازد

.  داخل خرما را بررسي نكند مگر اينكه خرما كهنه و فاسد باشـد    -6

.  آوردنـد  �اي را نزد پيامبر   خرماي كهنه «:  روايت شده كه   �از انس 

.2» آن را بررسي كرد و كرمي را از آن بيرون آورد�پيامبر

هاي ديگر در يك ظـرف بيانـدازد،         اگر هسته خرما را ميان خرما      -7

.3مكروه است

يعني خرما را آرام بجود و بعد آن را به . كام نوزاد را با خرما باز كند

).:( ابن تيميه -1
).3832( ابوداود -2
 آن را   نبايد خرما و هسته   : گفته است ) آداب األكل (الجوزي در  بيهقي بيان كرده و همچنين ابن      -3

و نبايد آنها را با هم در كف دستش قرار بدهد، بلكه بايد هـسته آن                . در يك ظرف جمع كرد    

).3/216داب الشرعيهاآل. ( كندرا پشت دستش قرار بدهد و بعد آن را پرت
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.اطراف و سقف دهان كودك بمالد

 شروع كند تا به اذن 1عجوههر روز صبح را با خوردن هفت خرماي 

. امان باشدخداوند متعال از سموم و سحر در

وقاص روايت شـده اسـت كـه پيـامبر         ن ابي در صحيحين از سعد ب    

عجـوه كسي كه روز خود را بـا خـوردن هفـت خرمـاي              «:  فرمود �

و بخـاري  . رسـاند شروع كند، آن روز سم يا سحر ضـرري بـه او نمـي     

.2»رسانندافزوده است كه آن روز تا شب ضرري به او نمي

 را بـه خرمـاي     عجـوه اين خاصيت خرماي    ) :(و ابوزكريا النووي  

مثل خاصيت عدد هفت كـه جـز از طريـق     . اختصاص داده است  مدينه  

 آن را آورده  �r"g�2Eא/��F������r*Iو ابوداود در    . شودوحي فهميده نمي  

.3باشدولي نگفته كه بايد خرماي مدينه 

 فرمـوده  �چون پيامبر . مستحب است كه غذا را با گرمي نخورد       

.4»بشودهيچ غذايي را نخوريد تا اين كه بخار آن تمام «: است

چـون در حـديثي از      . غذاها را با اسـامي مكـروه نامگـذاري نكنـد          

به انگور نگوييـد كـرم،   «:  فرمود � روايت شده كه پيامبر    �ابوهريره

.باشدمى) �( نوعى خرماى از خرماهاى مدينه رسول اهللا -1
).2047(و مسلم) 5768(و) 5445( اخرجه بخاري -2
).3/6(الداب الشرعيه  ا-3
 آن را روايت كرده     )7/2580(بيهقي   و   فته صحيح است  گ) 1978( آلباني در ارواءالغليل     -4

.است
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.1»چون كرم اسم مرد مسلمان است

گاه از   هيچ �پيامبر«گرفتن و تحقير غذاها نهي كند چون        از عيب 

داشـت، آن را    اگـر آن غـذا را دوسـت مـي         . فـت رگغذايي عيـب نمـي    

و . »2خــوردآمــد، آن را نمــيآن خوشــش نمــي و اگــر از،خــوردمــي

گفته است كه از آداب موكد غذاخوردن اين است كه بر آن      ) :(نووي

.3 مثل اينكه بگويد، شور و ترش است.عيب نگيرد

 از خوردن سوسمار خودداري كرده است، به       �و اما اينكه پيامبر   

 و نيز جايز است     ،اشتها ندارم : ده است علت اين قول وي بوده كه فرمو      

. كه بگويد، اشتهاي اين غذا را ندارم

 از �بهتر است كه در حالت نشـسته چيـزي را بنوشـد و پيـامبر              

و نوشيدن در حالـت     . 4نوشيدن در حالت ايستاده خودداري كرده است      

از «: گويدكه مي ) �(ايستاده نيز جايز است به خاطر حديث ابن عباس        

.5» دادم و او با حالت ايستاده آن را نوشيد�ه رسول اهللاآب زمزم ب

چون پيامبر. كشيدن در ظرف آب و دميدن در آن مكروه است     تنفس

).5830( صحيح مسلم -1
).5409( به روايت بخاري -2
).9/548( فتح الباري، ابن حجر -3
سـت  از نوشيدن در حالت ايستاده نهي كرده ا        � روايت كرده است كه پيامبر     � انس -4

).2024( به روايت مسلم -
).1637( به روايت بخاري -5
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در ظرف آن . وقتي كه يكي از شما چيزي را نوشيد«:  فرموده است�

.1»...نفس نكشد

 آب  �مستحب است كه آب را با سه جرعه نوشيد، چون پيـامبر           

گفت، سه بار نوشيدن انسان را سيراب و نوشيد و ميرا با سه جرعه مي    

چـون پيـامبر  . و يك جرعه نوشيدن نيز جايز اسـت . 2داردسالم نگه مي  

.»شـوم من با يك جرعه سيراب نمي«: گفت حرف مردي را كه مي    �

.رد نكرد

نهــي شــده از اينكــه از لــب شكــسته ظــرف آب نوشــيد، چــون از 

ه اسـت از اينكـه در ظرفهـاي         نهي شد «:  روايت شده است   �هريرهابي

.»شكسته آب نوشيد

مستحب است كه هنگام نوشيدن شير، با دعاهـايي كـه در حـديث               

آمده است  ) �(از جمله دعايي كه در حديث ابن عباس       . آمده، دعا كرد  

وقتي يكي از شما غذايي را خـورد بايـد         «:  فرموده است  �كه پيامبر 

 و هنگـام نوشـيدن شـير     @���N�?3���3=�א;���G?���א/A���3/�¡)���B%C: بگويد

ــد ���E���II	II�،��א/A�?II3���IIEH���?IIG���II3/�¡)�II��B%IIC: بگوي�II��feII#�JGII/�?

در ايـن   ) 10/80(و حافظ در الفـتح نيـز آن را آورده اسـت             ) 5630( به روايت بخاري     -1

مورد احاديث بسياري وجود دارد چون ممكن است در اثر اين تـنفس نوشـيدني تغيـر              

 دهان او و گـاهي در       كرده و اين تغير گاهي در اثر نفس شخص و گاهي بر اثر بدبويي             

.اثر نفخ معده باشد
).45631( راوه بخاري -2
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j\7א��"S/א��x���/א¶C/ارا در شير ما بركت فرما و آنرا زياد گروردپ. ١@�א

 سنت است كه بعد     .كنند نيست يزى مانند شير سيراب   چچون هي چكن،  

 بعد از نوشيدن آن     �چون پيامبر : از نوشيدن شير، آب مضمضه كرد     

كريـا  ز و ابو  .»چون شير چرب است   «: مضمضه كرده است و فرموده كه     

غير از شير بعد از ساير غذاها و        : اند كه  علما گفته  :نواوي گفته است كه   

نوشيدينها نيز مستحب است كه آب مضمضه كرد تا اثري از آنها بـاقي              

ربيها از بين برود و     و نيز چسبندگي و چ    . نماند كه در نماز آنها را ببلعد      

 گوشـت خـورده و     �اند كه پيـامبر   همچنين گفته . دهان را پاك كند   

.2تسپس نماز خوانده و مضمضه نكرده اس

چــون از . مكــروه اســت كــه مــستقيم از دهانــه مــشك آب خــورد

 نوشـيدن آب از دهانـه        از �است كه پيامبر   روايت شده    �ابوهريره

.3»مشك نهي كرده است

) دهـد كسي كه آب را به ديگران مـي       (د ساقي مستحب است كه خو   

�e<�Vא/A�x*c:  فرموده است كه�چون پيامبر. آخرين نفر آب بخورد   
;��"#�B�"=>@٤K

).232. (حديث را حسن دانسته است) :( آلباني -1
).3/212(اآلداب الشرعيه -2
).5627( به روايت بخاري -3
).681( به روايت مسلم -4
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نزدن مستحب است كه هنگام غذاخوردن سخن بگويد، چون حرف        

.1ويژگي عجم است

كـرد، مـثالً وقتـي از        گاهي وقتها از غذايي تعريـف مـي        �پيامبر

. ه خورش چه چيزي داريم؟ گفتند خورش سـركه        اش پرسيد ك  خانواده

بهتـرين  «: و پيامبر شروع بـه خـوردن آن كـرد و گفـت            : فرمود بياوريد 

.2خورش سركه است» خورش

وقتي مگسي در غذا يا نوشيدني افتاد مستحب است كه مگس را به             

حديثي از . طور كلي در غذا يا نوشيدني فرو برده و بعد آن را پرت كند     

وقتـي «:  فرمـوده  �پيـامبر . كنـد اين سخن داللت مي    بر   �ابوهريره

مگسي در غذا يا نوشيدني شما افتاد، كل آن را در ظـرف فـرو بـرده و                  

 و در بال    ،چون در يكي از بالهاي مگس بيماري      . سپس آن را پرت كند    

.3)كندوآن را خنثي مي(ديگر آن شفا است

فرمـوده  �چون پيـامبر  . مستحب است كه غذا را با چند نفر بخورد        

چهـار  راى   و غذاي دو نفر ب     كفى است، دو نفر   راى  غذاي يك نفر ب   «: است

.4»كافي استهشت نفر راى  و غذاي چهار نفر ب كافى است،نفر

).2/11(الدين  احياء علوم-1
).5202( به روايت مسلم -2
).5782( بخاري -3
).2059(به روايت مسلم -4
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آيـا «: شوند فرمـود  با خوردن سير نمي    به كساني كه بعد      �پيامبر

ر غـذا   گبـا همـدي   «: رمـود فبله پيامبر   : گفتندخوريد؟  شما به تنهايي مي   

.1» بسم اهللا بگوييد، تا در آن بركت پيدا شودبخوريد و

. باشـد نشستن بر سر سفرهاي كه شراب روي آن است، حـرام مـي            

كسي كه به خدا و روز قيامـت ايمـان          «:  فرموده است  �رچون پيامب 

.2»نشينداي كه شراب روي آن قرار دارد، نميداشته باشد، بر سفره

ن كـرد، چـون در      مكروه است كه قبل از ديگران شـروع بـه خـورد           

وقتي براي ما و رسول اهللا غذايي حاضر        «:  آمده است  �هفيذحديث خ 

.كرد شروع مي�زديم تا پيامبرما به آن دست نمي. كردندمي

بعد از غذاخوردن مستحب است كه بين دندانها را بـا خـالل پـاك               

خالل دندان براي لثه و دندانها مفيد است       «: گويدمي) :(ابن قيم . كرد

تـوان بـراي خـالل    و بهترين چوبي كه مي   . فظ سالمتي آنها است   و محا 

.»باشداستفاده كرد چوب درخت زيتون مي

.3پاك كندمستحب است كه بشقاب را 

از جمله امري كه مقتضي ادب است اين است كه بـر سـر راه غـذا                 

.نخورد

.و آلباني آن را صحيح دانسته است) 3764( به روايت ابوداود -1
).14241( به روايت احمد -2
).3/161( اآلداب الشرعيه -3
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.خورند، از جمله ادب استنكردن به چهره كساني كه غذا مينگاه

ب غذاخوردن اين است كـه هنگـام غـذاخوردن نبايـد            از جمله آدا  

.دار گفتزشت و خندهو د ليپحرفهاي 

 بيـرون  دهـانش از جمله آداب غذاخوردن اين است كه چيزي را از           

. غذا بياندازد و همچنين غذا را بو نكشدبه داخلنياورد و دوباره آنرا 

.مستحب است كه لقمه كوچك بگيرد و آن را خوب بجود

عمر مرا ديد كـه گوشـت در دسـتم          «: گويدت كرده و مي   جابر رواي 

جابر اين چيـست؟ گفـتم، اشـتهاي گوشـت داشـتم، آن را              : بود، گفت 

آيا هر وقـت احـساس چيـزي بكنـي، آن را            : سپس عمر گفت  . خريدم

Λ÷�:ويـد گترسـي كـه مـي     خري؟ از اين آيه نمـي     مي äö7 yδ øŒr&óΟ ä3ÏG≈ t6Íh‹ sÛ’ Îû

â/ ä3Ï?$ uŠym$u‹ ÷Ρ ‘‰9 $#�N)20: األحقاف.(

از طيبـات و لذائـذ در زنـدگى دنيـا خـود      :) شـود به آنها گفته مى («

.»استفاده كرديد و از آن بهره گرفتيد

:بعضي از شرايط زشت غذاخوردن

يعني كسي كه قبل از آوردن غـذا گرسـنگي خـود را             : المتشاوف-1

حفظ كرده و چشمانش را به در اتاق دوختـه و هـر كـسي را كـه وارد                 

.نگرد به گمان اينكه غذا در دست او استشود، ميياتاق م

بلعد يعني كسي كه لقمه غذا را در دهانش گذاشته و مي          : الرشاف-2

كند كـه او از     نشينانش ايجاد مي  كه صداي بلعيدن آن حسي را براي هم       
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.بردآن لذت مي

يعني كسي كه لقمه را در دهانش گذاشته و با انگشتانش : النفاض-3

.دده ميغذا تكانرا در 

خورد بعد نـصف آن     اش را مي  يعني كسي كه نصف لقمه    : القسام-4

.خوردكند و ميرا دوباره داخل غذا مي

كسي كه لقمه را در آبگوشت خرد كـرده اسـت و هنـوز              : المرنخ-5

.كندلقمه اول را نخورده، لقمه دوم را حاضر مي

قطعـه  كسي كه بدون مهارت غذايي مثل مرغ را قطعـه         : المرشش-6

.پاشدنشينانش ميد و آن را به روي همكنمي

ريزد تـا آن را  كسي كه غذا را از ظرفي به ظرف ديگر مي   : الصباغ-7

.خنك كند

كنـد و سـپس آن را       كسي كه دستش را با نان پاك مـي        : المنشف-8

.خوردمي

.كندكسي كه به غذا فوت مي: النفاخ-9

ا اين چيز را اينجا و ايـن ر       : كسي كه به آشپز بگويد    : المهندس-10

دوسـت دارد جلـو خـودش       كه  و باالخره چيزهايي را     . آن جا قرار بده   

كسي است كه كناره لقمه را بـا دنـدانش گـاز            : اندو يا گفته  . قرار بدهد 

.كندزده و بعد آن را در خورش مي

كسي كه نان را از ترس اينكه ديگري آن را بخـورد،            : الخردبان-11

خـود از   د و گـذار كشد و در طرف چپ خود مـي       به سوي خودش مي   
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.خوردسمت راست مي

كسي كه لقمه در دستش اسـت و قبـل از آنكـه آن را               :  المعلق-12

.1تقورت بدهد و با اين حال چشمش به لقمه ديگري اس

شود فقط براي خوردن به     وقتي كه به يك جشن عروسي دعوت مي       

.آنجا نرود

. اولين ثمره درختان را بايد به كوچكترين فرد حاضر در آنجا بدهـد            

� روايت شده است كه پيـامبر �چون در حديث مسلم از ابوهريره  
پروردگارا «: فرمودد، مي آوردنبرايش مي هنگامي كه اولين ثمره درختان      

و بعد آن را به .2»هاي ما بركت زياد قرار بده هاي ما و در پيمانه    در ميوه 

.دادكوچكترين فرد حاضر در آنجا مي

ا نان بزرگ مكروه است يا نه؟ جواب        پرسيدند كه آي  ) :(از امام احمد  

مكروهي كه در آن بركتي نيست، بركت فقـط در          : دادند، آري مكروه است   

.3پزندن را نان بزرگ: وگب آنان هب: و گفت. ست اكوچكنان 

داشـت، و از ميـان گوشـتها نيـز         گوشت را دوست مـي    �پيامبر

.4داشترا دوست مي) ... وگاو و گوسفند(باالي پاچه) ذراع(

ان اثـر حامـد بـن مـده بـن حميـد      ) آداب االكل والشرب في الفقه االسـالمي    ( از كتاب    -1

.نقل شده است) 83ص(الجدعاني 
).3322( مسلم -2
).13/354(المغني -3
).194(و مسلم ) 3340( بخاري -4
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�

 آداب قضاي حاجت )36(

بايد هنگام قضاي حاجت در فضاهاي باز از سـه مـورد خـودداري              

از قـضاي حاجـت در مـوارد   «:  فرمـوده اسـت  �كند، چـون پيـامبر    

وسط راهها و    و   ،كردن در ورودي راهها   مدفوع: گانه خودداري كنيد  سه

.1»سايه درختان

يستند بر آنها   او همچنين جاهايي كه مردم در زمستان زير آفتاب مي         

).كه نبايد در اين مكانها نيز قضاي حاجت كرد(شود قياس مي

:از ادراركردن در آبهاي راكد نهي شـده اسـت، بـه خـاطر حـديث               

.3و2» از ادراركردن در آب راكد نهي كرده است�پيامبر«

بـه  . وقتي در فضاي باز قصد قضاي حاجـت كـرد، بايـد دور شـود              

: فرمايـد در صحيحين آمده است و مي      بن شعبه كه     هخاطر حديث مغير  

 و آنگـاه قـضاي حاجـت    دشـ دور شد كه از ديد مـن مخفـي         آن قدر   «

).�(اهللا  يعنى رسول .4»ردك

.و آلباني گفته است كه حديث حسن است) 26( به روايت ابوداود -1
).281( به روايت مسلم -2
ايـن اسـت كـه جـايز نيـست در چـاه و              ) :( بن باز  ز از جمله فتاواي شيخ عبدالعزي     -3

ون چـ  آن بـسته باشـد،      بشرط اينكـه دهانـه     ،حمام ادرار كرد  ) حوضو  بانيو(همچنين  

. مجراى آب را باز كندر اينكهگ دارد، مد راحكم آب راك
).1/230(، مسلم )1/137( به روايت بخاري -4
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عـورت شـخص    تا  1دزمين نزديك شو  بايد لباسها را باال نزند تا به        

.آشكار نشود

 ذكـر   �همچنان كه انـس   .  است �پيامبرو اين از جمله كارهاي      

.2كرده است

ست هنگام ورود به دستشويي با چيزي وارد شود كـه ذكـر             مكروه ا 

.3خدا روي آن باشد

از قضاي حاجت در فضاي باز رو به قبله يا پشت به آن نهـي شـده          

:  اسـت   فرموده �پيامبر چون   ،ولي داخل ساختمان جايز است    . است

وقتي يكي از شما قصد قضاي حاجت كرد، نبايد رو به قبله يـا پـشت     «

).1/174( زادالمعاد -1
. به روايت ابوداود و الترمذي-2
 ورود به دستشويي انگشترش را  هنگام�پيامبراند، كه  استناد كرده � به حديث انس   -3

، )1/110(، ابـن ماجـه   )8/178(، النـسايي  )1746(، ترمذي   )19(ابوداود. آوردبيرون مي 

حـديث را   ) 31-1/26(قـيم در تهـذيب الـسنن        و ابن ) 1/95(و بيهقي   ) 1/187(حاكم  

يكـي از  ) محمد رسول اهللا(و اين ذكر معروف نيست هر چند كه        . ضعيف دانسته است  

بنابراين كـساني كـه حـديث را        . باشدباشد، ولي مانند تسبيح و تهليل نمي      شهادتين مي 

و . قايـل بـه كراهـت هـستند       ) ترمذي وحاكم (اند  صحيح دانسته يا آن را حسن دانسته      

بهتـر اسـت بـا     ولـي  ،اند قايل به عدم كراهـت هـستند  كساني كه آن را صحيح ندانسته     

 وارد  بايـد  وارد نشود بـرخالف قـرآن كـه بـا آن ن            ،نها نوشته شده  اشيايي كه ذكري بر آ    

).1/60شرح الممتع. (ي شددستشوي
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.1»لكه به طرف شرق يا غرب قضاي حاجت كند ب،به قبله باشد

مستحب است كه هنگام ورود به دستشويي با پاي چپ وارد شود و 

٣@��B�Iא��Aو هنگـام ورود    . 2هنگام خروج با پاي راست خـارج شـود        

,��I����I��d*Iא©A����������IM: و همچنـين سـنت اسـت كـه بگويـد          . بگويد
�M©א��Is�@و هنگام خروج بگويد   ٤ :A�aIEא"u�@حب اسـت كـه     و مست .٥

يعني هنگام نشستن ذكر دخول به      . اين كار را در صحرا نيز انجام بدهد       

.6 و هنگام برخاستن ذكر خروج را بگويد،دستشويي را بگويد

هنگام قضاي حاجت بايد خـود را از ديـدها پنهـان كـرد، چـون از                 

:  فرمـود  �پيـامبر  بن شعبه در صحيحين روايت شده است كه          همغير

 و آنگـاه قـضاي حاجـت    دشـ ه از ديد مـن مخفـي       دور شد ك  آن قدر   «

.7»ردك

).144( به روايت بخاري -1
 ولي پاي چپ عكس آن      ،پاي راست از باب تكريم است     م  ي اين مساله قياسي است تقد     -2

).1/81الشرح الممتع(است 
.صحيح دانسته است) 89-1/88( آلباني آن را در االرواء-3
).1/283(و مسلم ) 1/67( بخاري -4
.و ديگران) 6/155( به روايت امام احمد -5
 كسي كه در ورود دعا را فراموش كرد و بعد حين قضاي حاجت يادش افتاد چكار بايد -6

.كند و زبان الزم نيستفقط قلب كفايت مي: گويدابن حجر مي. بكند
).1/230(و مسلم ) 1/137( بخاري -7
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:2 و نشسته به دو شرط جايز است1ادراركردن با حالت سرپا

.لباسهاي خود را به ادرار آغشته نكند-1

. از ديد ديگران مخفي باشد-2

همچنـان كـه    . نهي شده از اينكه با دست راست قضاي حاجت كرد         

هرگـاه يكـي از شـما ادرار    «:  روايت كرده كـه �پيامبر از   �ابوقتاده

 و بـا دسـت راسـت اسـتنجا          ،آلت خود را با دست راست نگيـرد       . كرد

.»ددر ظرف نوشيدن نفس نكشي و ،نكند

هـيچ يـك از شـما       «: و حديث نزد مسلم و ديگران اين گونه اسـت         

).1/283(و مسلم ) 1/137( به روايت بخاري -1
دانـي   به سوي زباله   �رسول اهللا   :  فرمود �است كه حذيفه    آمده  ، ديگرو در روايتي    -2

مـن  . ايستاد و ادرار نمود   ، رفت و مانند ايستادن يكي از شما      ، كه پشت ديواري قرار داشت    

من آمدم و پـشت سـر       .  به من اشاره كرد كه نزديك بيا       �آنحضرت  . از او فاصله گرفتم   

).273(، مسلم)225( بخاري.ايشان ايستادم تا اينكه فارغ شد

 در حالت ايستادن گفته اسـت پيـامبر خـدا           �دربارة ادرار كردن پيامبر     ) :(و ابن قيم    

دان ريختـه بـوده      به اين خاطر ايستاده ادرار نمود تا كـه از نجاسـتهايي كـه در زبالـه                 �

).1/43( زاد المعاد.خودش را كنار نگه دارد و ادرار به لباسش نرسد

� كس كه براي شما روايت كرد كـه رسـول اهللا             هر: كه گفت ) �(واما حديث عائشه    
اين حديث  . كرد مگر در حالت نشسته    آنحضرت ادرار نمي  ، ايستاده ادرار نموده باور نكنيد    

حمـل بـر غالـب    . وعالمه آلباني آن را صحيح قرار داده اسـت ) 29(را نسائي روايت كرده  

اگـر  ) 4213.(سـت آنچنـان كـه هيئـت فتـوا جـواب داده ا           ، شود مي �احوال رسول اهللا    

شخصي ايستاده ادرار كند گناهي بر او نيست ولي مخالف افضل و مخالف غالـب احـوال                 

. است�پيامبر 
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 آن را بـا دسـت       ،هنگام ادراركردن، آلت خود را با دست راست نگيـرد         

.1»...راست نشويد

.اجت تمام شد، با سنگ خود را پاك كندوقتي قضاي ح

خـود را پـاك     ) خشك شـده  ( است كه با استخوان يا سرگين      مكروه

:  او گفـت    بـه  � هنگامي كه پيـامبر    �به خاطر سخن ابوهريره   . كند

: گفـتم . » و استخوان و سرگين نياور،كمكم كن كه چند سنگ پيدا كنم      «

.  جنيان هـستند   چون اينها غذاي  : چرا استخوان و سرگين نباشد؟ فرمود     

نزد من ) كه بهترين جنيان هستند  (نصيبين  ) شهر(اي از جنيان    چون عده 

آمدند و از من توشه خود را خواستند و من از خداوند خواستم كه آنها        

و . »2گذرنـد غـذاي خـود را بيابنـد        بر هر استخوان يا سرگيني كـه مـي        

.همچنين استنجا با استخوان آدمي نيز ممنوع است

كند، خرد باشـد   سنگهايي كه براي استنجا استفاده مي   مستحب است 

:  آمده است كه�چون در حديث سلمان. باشدو كمترين آن سه بار مي

 نهي كرده از اينكه در استنجا از كمتر از سه سنگ اسـتفاده             �پيامبر«

.3»دشو

حـديث  چون در: مكروه است كه هنگام قضاي حاجت سخن گفت 

).267(و مسلم ) 153( به روايت بخاري -1
).3860( به روايت بخاري المناقب -2
).1/223( مسلم -3
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گذشت، بر او سالم كرد     مي � پيامبر شخصي از كنار  «: آمده است كه  

و جـز   . چون پيامبر در حال قضاي حاجت بـود       . 1»و پيامبر جواب نداد   

.دادجواب كسي را نمي) مثل نياز به آب(در حال ضرورت

: بـه خـاطر حـديث     . ها را بايـد شـست     بعد از قضاي حاجت دست    

رفت مشك آبي را براي او      جهت قضاي حاجت مي    �رهرگاه پيامب «

 ابوداود در حديث وكيع آورده كـه        ،كردآوردند، سپس او استنجا مي    مي

 بعد از آن    :ماليد، و راوي گفته است كه     بعد از آن دستش را به زمين مي       

.2»ظرف ديگري را براي او آوردند و او وضو گرفت

).370( به روايت مسلم -1
).312(ه است  صحيح ابوداود و آلباني آن را حسن دانست-2
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 آداب مسواك زدن)37(

در. خود را بشويد تا پاك شـود ) سواك(زدن، مسواكبعد از مسواك 

 سواك زد و بعـد آن را        �پيامبر«: آمده است كه  ) �(ديث عايشه ح

 و بعد آن را شستم ،به من داد تا بشويم و من آن را شسته و سواك زدم         

.1»برگرداندم�و به پيامبر

زدن با انگشتان هنگام عدم وجود، ميـان        در مورد جايزبودن مسواك   

.عالمان اختالف است ولي قول راجع اين است كه سنت نيست

 هرگـاه از  � اين اسـت كـه پيـامبر       �از جمله ارشادات پيامبر   

.زدمسواك مي. شودخواب بيدار مي

.سنت است كه هنگام هر نمازي دندانها را مسواك زد

عبدالرحمن بن ابي بكر    : كه گفت روايت شده است    ) �(از عائشه   

در هنگـام مـرض وفـات رسـول اهللا          (خدمت پيامبر خـدا     ) �(صديق  

و رسول خدا بـر سـينة مـن تكيـه داشـت و مـسواك                داخل شد   ) �

 مسواك بود    بطرف �چشم پيامبر   ، اي در دست عبدالرحمن بود    تازه

مسواك را از عبدالرحمن گـرفتم و آنـرا بـا       ، )خواستطوريكه آنرا مي  (

بـا آن  ، دندانهاي خويش نرم و آماده ساختم و پس از آن به پيـامبر دادم   

رسول خدا از آنروز بهتـر مـسواك        هيچگاه نديده بودم كه     ، مسواك زد 

. و آلباني آن را حسن دانسته است) 42( به روايت ابوداود -1
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و يـا انگـشت     (و چون از مـسواك زدن فـارغ شـد دسـت خـويش               ، بزند

في الرفيق األعلي يعني رفيق اعلي را انتخاب        : را باال برده و فرمود    ) خويش

�و عائـشه    ، كردم و اين جمله را سه بار تكرار نمود تا اينكه وفات كـرد             
. آغوش من وفات كردندپيامبر خدا در): گفتبه طور افتخار مي(

:و من احكام مربوط به اين حديث

.1مسواك زدن با سواك مرطوب سنّت است

و كراهتـي در    . زدن باشـد  زدن در حال قدم    كه مسواك  اشكالى ندارد 

 وارد شد در حالي كه او      � بر پيامبر  �چون عبد الرحمن  . آن نيست 

.زدمسواك مي

.زدجايز است كه در حضور علما يا فضال مسواك 

.زدن اصرار داشته باشدمستحب است كه انسان بر مسواك

هاي مرگ براي كسي آشكار شد اگـر        مستحب است وقتي كه نشانه    

. پيروي كرده باشد�از پيامبرتا . توانست، مسواك بزند

كسي بخواهد وقتي بدانـد     براي انسان مكروه نيست كه چيزي را از       

.كه او به بخشيدن آن راضي است

 در روايت ديگري از بخاري آمده       ،زدن به مسواك  �مبرعالقه پيا 

: گفتم. آيد از سواك خوشش مي�فهميدم كه پيامبر  «: است كه گفت  

.»؟ميرگبن را به شما يا آآ

).890( بخاري -1
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رىگـ  دي مـسواك  است كه انسان هرگـاه خواسـت كـه از            مستحب

.آن طرف استفاده نشده استاستفاده كند به طرفي باشد كه 

زدن از گالب يا عطرهايي كه نگام مسواكمستحب است كه انسان ه  

.كند، استفاده كردآن از طريق دهان مشكلي ايجاد نمياستفاده از

مستحب است كه هرگاه انسان خواست زبـانش را مـسواك بكـشد             

.شدكزبان ببه جهت طولي مسواك را با 

مستحب است كـه انـسان هنگـام اقـدام بـه نمـاز و ميـان اقامـه و                    

.اك بزنداالحرام مسوتكبيره

 ابن و. »ساالنگ به بزرمسواكدادن باب «گفته است كه  ) :(بخاري

داشـتن بزرگترهـا در    منظور از اين حـديث مقـدم      «: بطال گفته است كه   

.1»زدن استمسواك

).1/375( ابن حجر : فتح الباري-1
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آداب خوابيدن)38(

.اندكي قبل از آنكه بخوابد، خود را محاسبه كند

چـون  . كنـد خاموش   آتش و چراغها را    ،خواب درها را بسته   قبل از 

در شب هرگاه خواستيد بخوابيد، چراغهـا را     «:  فرموده است  �پيامبر

چراغها كردن آتش و  و علت خاموش  . 1»خاموش كرده و درها را ببنديد     

چه بسا كه موش فتيلـه چـراغ را         «: فرمايددر حديث نبوي است كه مي     

و در صحيحين از ابوموسـي روايـت   . 2»بكشد و اهل خانه را آتش بزند  

وقتي خبر  . اي در مدينه شب هنگام بر اهلش آتش گرفت        خانه: هشده ك 

 پـس هـر     ،آتش دشمن شما اسـت    «:  رسيد، پيامبر فرمود   �به پيامبر 

ولي در مورد بستن درها قبـل از  . 3»وقت خوابيديد، آن را خاموش كنيد 

درهـا را   «:  آمـده اسـت كـه      �خواب در روايت مسلم از حديث جابر      

نـووي  . 4»كندبسته را باز نمي چون شيطان درببنديد و بسم اهللا بگوييد،  

.5»رود مانع نيز از بين مي،وقتي علت منتفي شود«: گفته است

).2012(و مسلم ) 6296( به روايت بخاري -1
).11/89( فتح الباري -2
دگان يا در جايي دور از دسترس موش و خزن        . اند اگر چراغ در جايي آويزان باشد       گفته -3

).3/242(اآلداب الشرعيه . (باشد، اشكالي ندارد
).2012( به روايت مسلم -4
).2015(شماره ) 13/156( شرح مسلم -5
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:  فرمـوده اسـت    �پوشاندن ظروف قبل از خواب، چـون پيـامبر        

، چون در سال يك شـب وبـا   د مشكها را ببندي ظرفها را بپوشانيد و درِ    «

ته نـشده وارد  شـود و در ظرفهـاي نپوشـيده و مـشكهاي بـس           نازل مـي  

.1»شودمي

ظرفها را بپوشانيد يا چوب يا چيزي شبيه آن         «: گويدو ابن مفلح مي   

وقتـي سـاعتي از   «: در صحيحين آمده است. » روي ظرفها قرار دهيد  2را

هنگام شام سپري شد، سفره را رها كرده، و درهايت را ببند و بـسم اهللا            

 مـشك را ببنـد و        و در  ، و چراغت را خاموش كن و بسم اهللا بگو         ،بگو

وبى روى  چه هم   چرگ،   و ظرفها را بپوشان و بسم اهللا بگو        ،بسم اهللا بگو  

.3»شودوگرنه دچار مشكلي ميآن قرار دهي، 

�چـون پيـامبر  . مستحب است كه قبل از خوابيدن وضو گرفـت      
هرگاه خواستي به رختخواب بروي ماننـد وضـو نمـاز،           «: فرموده است 

.4»...وضو بگير

 اين است كه قبـل از خوابيـدن، رختخـواب          �يامبراز ارشادات پ  

). 5223( مسلم -1
حكمت گذاشتن چوب روي ظروف شايد براي اين باشد كـه  ) 2/238( االداب الشرعيه  -2

 بطـرف آن يـا روى آن   هچـ شاند، يا اينكـه مور عادت كند يا فراموش نكند كه آن را بپو  

.ه شب و روز استژنرود، و اين وي
).2710(و مسلم ) 347( بخاري -3
).2015(شماره ) 13/156( شرح مسلم -4
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� روايـت كـرده كـه پيـامبر    �چـون ابـوهريره   . خود را تكان دهيد   
وقتي كسي از شما وارد رختخواب شد، با دامـن لبـاس            «: فرموده است 

كه چه چيـزي روي آن قـرار        داندخود رختخوابش را بتكاند چون نمي     

 يكي از شما خواست به و در روايت ديگري آمده است كه وقتي      . »دارد

صحيح و در   . »... سه بار آن را بتكاند     با گوشه لباسش  . رختخوابش برود 

دامن لباسـش را بگيـرد و بـا آن رختخـوابش را             «: مسلم آمده است كه   

دانـد بعـد از او چـه چيـزي روي     چـون نمـي  . بتكاند و بسم اهللا بگويد    

.1»رختخوابش است

ا بـر دسـت راسـت    بر طرف راست بدن خود بخوابد و صـورتش ر        

�چون در حديث براء بن عازب آمده است كه پيامبر     . 2خود بگذارد 
وقتي خواستي به رختخواب بروي ماننـد وضـوي نمـاز وضـو           «: فرمود

.3» و بر طرف راست بدن خود بخواب،بگير

 را )�(وارده از رسول اهللا     قبل از خواب اوراد و اذكاري را كه به          

قبل از خوابيدن مستحب اسـت      ) الف: شود كه  از احاديث پيشين اين گونه برداشت مي       -1

. اهللا بگويـد هنگام تكانـدن بـسم   ) ج. تكاندن سه بار باشد) ب. كه رختخواب را بتكاند   

كسي كه از رختخواب بلند شود و بار ديگر به رختخواب آمد مستحب است كـه يـك                  

.بار ديگر آن را بتكاند
رسد، چون قلـب طـرف       خوابيدن برطرف راست فوايد زيادي دارد كه زود به ذهن مي           -2

.آيدچپ بدن است و هنگام خواب بر آن فشار نمي
).2714(و مسلم ) 7393(، )6320( بخاري -3
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الص، سـوره النـاس و سـوره الفلـق را         الكرسي، سوره اخـ   آيه«: بخواند

بخواند و بعد در آنها بدمد و سوره الكافرون و بعـضي دعاهـا و اذكـار              

.»...ديگر نيز بخواند

.به تنهايي خوابيدن مكروه است

.بعد از غذا و هنگام خواب دستها را بايد شست

*C:��d�A��I,���t�I: هنگام هول و هراس و پريشاني در خواب بگويد        

���@M+��א��א/���+���"@��
���ON�GS/א�tא��������DH�M,�"#@�K

هـاي  با كلمات كامل الهـي از خـشم او و بـدي بنـدگانش و وسوسـه                «

.1»برمشياطين و از اينكه آنها نزد من بيايند، به خداوند پناه مي

 كـه   �مكروه است كه با حالت دمر خوابيد، به خاطر حديث ابوذر          

ر گذشت و ديـد كـه او بـر شـكم             از كنار ابوذ   �روايت كرده پيامبر  

ـ  «: خوابيده است، با پاهايش به او زد و گفـت          يب، ايـن گونـه     داي جني

.2»خوابيدن، خوابيدن جهنميان است

مكروه است كه بر روي يك پشت بام بدون حصار بخوابد بخـاطر ايـن               

اي بخوابـد و    هر كس باالي بنا يا خانـه      «:  كه فرموده است   �سخن پيامبر 

.3»پايش بلغزد، تكليفي نسبت به او نيست) بدون محافظ(دورش خالي باشد

.و آلباني آن را حسن دانسته است) 3893( ابوداود -1
).905(و آلباني آن را صحيح دانسته است) 3724( ابن ماجه-2
.)908(و آلباني آن را صحيح دانسته است) 1192( به روايت بخاري في االدب المفرد -3
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 فرمـوده  �چـون پيـامبر  . بهتر است كه بعد از طلوع فجر نخوابد  

.1» بفرستبركتخداوندا در صبحگاهان بر امت من «: است

 هـر شـب قبـل از آنكـه      �پيامبر«:حديث ضعيفي آمده است كه    

.2»يدكش، سرمه مي)اثمد (بخوابد، چشمانش را با سنگ سرمه

خوابيد و آخر شب بيدار     اول شب مي   «�معروف است كه پيامبر   

.3»شدمي

هـر  «:  روايـت شـده اسـت كـه        �از معاذ بـن جبـل و از پيـامبر         

س در اثناى شب   پمسلماني كه در شب با ذكر خدا و با وضو بخوابد س           

آخرت از خداونـد درخواسـت   هر آنچه از نيكي براي دنيا و بلند شود،   

.4»شودخشيده مينماييد به او ب

).1300(و آلباني آن را صحيح دانسته است ) 2606( به روايت ابوداود -1
).2454(لباني در السلسله الضعيفه  آ-2
. به روايت احمد و شيخين و ابن ماجه-3
و ) 1215(المـشكاه صـحيح دانـسته اسـت     : كتـاب  به روايت ابوداود و آلباني آن را در    -4

).4216(داود ابيصحيح 
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 آداب خواب ديدن)39(

�چـون پيـامبر   . باشـد روياي صادقه يكي از بخشهاي نبوت مي      
رويـاي صـادقه جزيـي از چهـل و شـش جـزء نبـوت                «: فرموده است 

.»باشدمي

.1سرچشمه روياي صادقانه وحي است

صادق بودن رويا بر حـسب صـداقت شخـصي اسـت كـه رويـاي                

 صـادقترين آنهـا در      ، مردم نسبت به رويا     و صادقترين  ،بيندصادقانه مي 

.باشدسخن گفتن مي

 خيلي كـم     روياى صادقه  ، احتمال خطاي  ام نزديك شدن قيامت   گهن

 نزديـك   قيامـت وقتـي زمـان     «:  فرمـوده اسـت    �چون پيامبر . است

و كسي كه صادقترين رويـا را       . آيديدر نم د، روياي مؤمن كاذب     وشمي

و روياي مـؤمن جزيـي از       . ن است بيند در سخن گفتن نيز صادقتري     مي

.2»چهل و شش جزء نبوت است

خواب رحماني، خواب نفساني، خواب شـيطاني،       : خوابها سه نوعند  

:فرمايد آمده است كه مي    �چون در صحيح بخاري حديثي از پيامبر      

اي اسـت از طـرف   اي كه مـژده  روياي صالحه : روياها سه گونه هستند   «

).1870.(و آلباني آن را صحيح دانسته است) 2907( ابن ماجه در كتاب التعبير-1
).2263(و مسلم ) 7071(اري  به روايت بخ-2
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ي است از طرف شيطان و رويايي كه از خداوند متعال، روياي كه اندوه

.1»حوادث روزمره خود شخص است

 و آنها از شيطان بري باشند، ماننـد رويـاي    ،روياي انبياء وحي است   

، و روياي غير انبياء 	كردن پسرش اسماعيل  در قرباني  	ابراهيم

شـود وگرنـه بـه آن عمـل         اگر موافق وحي صريح باشد به آن عمل مي        

.شودنمي

بخواهد روياي صادقانه ببيند، بايد سـعي كنـد كـه صـادق          كسي كه   

 و از ، و بر امور شرعي مراقبت داشـته باشـد  ، و مال حالل بخورد   ،باشد

و با طهارت كامل و رو بـه قبلـه          . نواهي خدا و رسولش خودداري كند     

روند، ذكر خدا را انجام     بخوابد و تا هنگامي كه چشمانش به خواب مي        

.بدهد

يا، روياي سحرگاهان است، چون هنگام نزول الهي        ترين رو صادقانه

شب كه هنگام پراكندن    اول   و برعكس روياي     ،و آرامش شياطين است   

.شياطين است، درست نيست

:  فرمـوده اسـت    � روايت شده كـه پيـامبر      �از ابوسعيد خدري  

وقتي يكي از شما خوابي ديد كه از آن خوشش آمد، چون اين خواب              «

 وي را سپاس گفته و آن را بـراي ديگـران          ،فقط از طرف خداوند است    

 ولي اگر خوابي غير از آن ديد كه از آن بدش آمـد، چـون                ،تعريف كند 

).3014( السلسله الصحيحه -1
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 و ، از شر آن به خدا پناه ببرد ،بيندفقط از طرف شيطان چنين خوابي مي      

.1»آن را براي كسي تعريف نكند تا ضرري به او نرسد

رويـا از   «: د فرمـو  � روايت شده اسـت كـه پيـامبر        �از ابوقتاده 

و اگر خوابي ديد كه از .  و خواب از جانب شيطان است      ،طرف خداوند 

آن خوشش نيامد، سه بار در طرف چپ خود بدمد سپس از شر آن بـه              

.2»خدا پناه ببرد تا ضرري به او نرسد

هرگـاه يكـي  «:  فرمود�يامبرپ روايت شده است كه �و از جابر 

g و سـه بـار  ، تف كنداز شما خواب بدي ديد سه بار در طرف چپ    
hijk 3»شود بگويد و از طرفي كه خوابيده است جابجا.

خداوند را شـكرگزار    :از جمله آداب روياي صالحه اين است كه       

باشد، بدان شادمان گردد، با كساني كـه دوستـشان دارد آن را در ميـان                

.بگذارد، آن را به فال نيك بگيرد، از كبر و غرور بپرهيزد

از شر آن به خداونـد پنـاه        :اب روياي بد اين است كه     از جمله آد  

رسـد، آن را بـا كـسي در ميـان           ببرد، معتقد نباشد كه ضرري به او مـي        

نگذارد، از شر شيطان به خدا پناه ببـرد، هنگـامي كـه از خـواب بيـدار                  

شود سه بار در طرف چپ تف كند، وضو بگيرد و دو ركعـت نمـاز     مي

).550( صحيح الجامع -1
. بخاري و مسلم-2
).3156( ابن ماجه -3
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.است، جابجا شود، در جهتي كه خوابيده 1بخواند

 قسمتهاي مختلفي، همچنان كه امام بغـوي         به 2تعبير و تفسير خواب   

تعبير خـواب گـاهي بـر اسـاس         . شودذكر كرده است تقسيم مي    ) :(

مثلهاي رايج اهى بر اساس    گ،)�(يامبر  پسنت  قرآن، گاهي بر اساس     

 و گاهي بر اساس ضد يا       ، و گاهي بر اساس اسامي و معاني       ،ميان مردم 

.شودف آن تعبير ميمخال

شـود،  تعبير خواب براساس قرآن، مثل طناب كه به عهد تعبيـر مـي            

بـه ريـسمان     «.��abc:فرمايـد چون خداوند متعـال مـي     

.»محكم الهي چنگ زنيد

تعبير خواب براساس سنت، مثـل كـالغ كـه تعبيـر بـه مـرد فاسـق                  

. كالغ را فاسق ناميده است�چون پيامبر. شودمي

مثل كندن چاله كـه بـه مكـر و          :  بر اساس مثلهاي رايج    تعبير خواب 

هر كس بـراي    : گويدالمثل كه مي  شود، بخاطر اين ضرب   حيله تعبير مي  

.افتداي بكند خود در آن ميديگران چاله

مثل كسي كه خـواب شخـصي   : تعبير خواب براساس اسامي و نامها 

.شودبه اسم راشد را ببيند، به رشد او تعبير مي

آمده است كسي كه خواب بدي ديـد آن را بـراي كـسي    از ابوهريره  در صحيح بخاري  -1

.ست و مسلم نيز آن را در صحيح خود آورده ا.بازگو نكند و برخيزد و نماز بخواند
منسوب به ابن سيرين كه بسياري از محققان در نـسبت دادن ايـن          » تفسير المنام « كتاب   -2

.اند و اين نسبت به اين امام قطعي نيستكتاب به او شك كرده
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مثـل ترسـيدن كـه بـه امنيـت تعبيـر            : واب بر اساس اضداد   تعبير خ 

�Ν:چــون خداونــد متعــال فرمــوده اســت. شــودمــي åκ ¨] s9 Ïd‰ t7 ãŠs9 uρ.ÏiΒÏ‰ ÷èt/

öΝ ÎγÏùöθyz$YΖ øΒ r&�N)55: النور.(

.»كندو ترسشان را به امنيت و آرامش مبدل مى«
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 آداب لباس و زينت)40(

.ستر عورت واجب است

خواهد غسل بكند، با چيزي     براي كسي كه مي   شرط ادب اين است     

خداوند متعـال  «:  فرموده است �عورت خود را بپوشاند چون پيامبر     

 پـس   ،بسيار محجوب و پوشيده است و حياء و پوشش را دوست دارد           

.1»هرگاه يكي از شما خواست غسل بكند، بايد عورت خود را بپوشاند

يـدا شـد    پاسـى   ايـن بـود كـه هـر لب        ) �(از ارشادات رسول اهللا     

.وشيدپمي

 پيراهني بود كه آستين آن      �ترين لباس براي پيامبر   داشتنيدوست

.مچ دستش را بپوشاند

. حـرام اسـت   . اگر مردان و زنان خودشان را به همديگر شبيه كننـد          

 بـر مردانـي كـه    � روايت شده است كه پيامبر�چون از ابن عباس 

ه خود را به شـكل مـردان        و زناني ك   ،آورندخود را به شكل زنان درمي     

.2آورند، لعنت فرستاده استدر مي

. مستحب است كه شخص با لباسها و امثال آن اظهـار نعمـت كنـد               

بـا لباسـي پـست    «: گويدچون ابواالحوص از پدرش روايت كرده و مي 

.و آلباني آن را صحيح دانسته است) 4012( به روايت ابوداود -1
).5885( به روايت بخاري -2
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آري،: آيا تو ثروتمند هستي؟ گفـتم     :  آمدم، پيامبر فرمود   �نزد پيامبر 

اوند تعدادي شتر و گوسفند و اسـب و بـرده           خد: چه ثروتي؟ گفتم  : فرمود

وقتي خداوند مال و ثروتي به تو بخـشيده اسـت      «: فرمود: به من داده است   

.1»دانستن آن بر تو واجب استاظهار آن نعمت و ارزش

چون . كشيدن دامن بر روي زمين به نشانه غرور و تكبر، حرام است  

امت بـه كـسي كـه      خداوند متعال در روز قي    «:  فرموده است  �پيامبر

.2»دنگركشد، نميدامنش را بر روي زمين به نشانه تكبر مي

پوشيدن لباسهايي كه عكس يا صليب روي آن كـشيده شـده باشـد              

عايـشه  «: روايت كرده است كـه    ) �(چون قاسم از عايشه   . حرام است 

 جلـو در   �پيامبر. بالشي خريد كه تصاوير روي آن كشيده شده بود        

. كـنم ام توبـه مـي    از گناهي كـه كـرده     : عايشه گفت  و   ،آمد و وارد نشد   

بـر آن   : ايـن بـالش چيـست؟ عايـشه گفـت         :  فرمـود  �سپس پيامبر 

صاحبان اين تصاوير  :  فرمود � پيامبر ،دهمنشينم و به آن تكيه مي     مي

شود كه چيـزي كـه       و به آنها گفته مي     ،شونددر روز قيامت درمانده مي    

شوند كـه تـصاوير     ز داخل منزلي نمي   كه ني ئو مال . ايد، زنده كنيد  كشيده

.3»در آن قرار دارد

.ني آن را صحيح دانسته استآلبا) 4063( به روايت ابوداود -1
).5788( به روايت بخاري -2
).2107(و مسلم ) 5957( به روايت بخاري -3
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�پيـامبر : گفت) �( نقل شده كه عايشه      از عمران بن حطان   
ــه  ــاي خان ــام چيزه ــرون   تم ــود بي ــليب ب ــكل ص ــه ش ــه ب اش را ك

.1»انداختمي

:  فرموده اسـت   �چون پيامبر . پوشيدن لباسهاي فاخر حرام است    

ـ    « د در آخـرت خداونـد لبـاس    كسي كه در دنيا لباسهاي فاخر به تن كن

.3و2»پوشاندذلت به او مي

طال و لباسهاي ابريشمي بر مردان حـرام اسـت، مگـر اينكـه دليلـي          

�پيـامبر «:  روايت شده است كه�طالباز علي بن ابي  . داشته باشد 
: ابريشمي را در دست راست و طاليي را در دست چپ گرفته و فرمود             

.4»اين دو جنس بر مردان حرام است

 و شـهرت كـسي كـه در دنيـا لبـاس          «:  فرموده اسـت   � پيامبر و

 و كـسي كـه در دنيـا       ،پوشـد  بپوشد، در آخرت آن را نمـي       فخرفروشي

 و كسي كـه در دنيـا در         ، در آخرت آن را نخواهد نوشيد      .شراب بنوشد 

. نوشـد آخرت در آنها چيزي را نمياي بنوشد، درظروف طاليي و نقره   

).5952( به روايت بخاري -1
).3399.(و آلباني آن را صحيح دانسته است) 4039(و ابوداود ) 5631( به روايت احمد -2
بيني  بزرگ همان خودگفته است كه فخرفروشي با لباس مكروه است كه) :(تيميه  ابن-3

).22/138فتاوي.(اندافراطي با لباس، چون پيشينيان آن را مكروه دانسته
).3422.(و آلباني آن را صحيح دانسته است) 4057( به روايت ابوداود -4
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.1»هستندراب آنها و ظروف آنها، اينها لباس بهشتيان و ش: سپس فرمود

. و لباس زنان بلند باشد،سنت اين است كه لباس مردان كوتاه

.2دطرف راست بپوشاز سنت اين است كه لباس را 

א/A����aI/�B%IC: مستحب است كه هنگام پوشيدن لبـاس جديـد بگويـد          
�����G3'*���`EZV�?/�93������=��D�=����a/،���d*,����a?��א
��#���D"#�?I/�93����"@٣K»   خداوندا، ستايش براي توست، تويي كـه ايـن

 و خير و بركت آنچـه       ،لباس را بر من پوشاندي، از تو خير و بركت آن          

از . آورمخواهم، و به تـو پنـاه مـي     را كه براي آن ساخته شده است، مي       

.» و بدي آنچه كه براي آن ساخته شده است،بدي

א/�I��[�JMIא;���A: د بگويد پوشسنت است به كسي كه لباس جديد مي       
لبـاس جديـد بپوشـي و    ) الهي كه هميشه(«�G%#�`�@Kא;�����,·�{�Gא;�

.4»اي داشته باشي و با شهادت بميريزندگي آراسته

 فرمـوده  �مستحب است كه لباسهاي سفيد پوشيد، چون پيـامبر        

 و  ، بهتـرين لبـاس شماسـت      لباسهاي سفيد بپوشيد چون سـفيد     «: است

. آوردن است به خاطر علت  » لباس بهشتيان «و اين كه فرموده     ) 284( السلسله الصحيحه    -1

23(بـه دليـل آيـه    . رونـد  بهشت به تا روزي كه  ،حرام است چون اين لباسها بر مردان      

).سوره حج
).3/131( شرح صحيح مسلم، نووي -2
.و آلباني آن را صحيح دانسته است) 4020(و ابوداود ) 1767( به روايت الترمذي -3
).2879.(و آلباني آن را صحيح دانسته است) 5588( به روايت احمد -4



�� �������	��� ��� 
		

.1»پارچه سفيد كفن كنيدهاي خود را با مرده

 از پوشيدن لباسـهايي كـه بـا رنـگ شـيره گـل معـصفر                 �پيامبر

اند و لباسهاي كامالً قرمز نهي كرده اسـت،         رنگ شده ) كافيشه، كاجيره (

.2»اينها لباس كفار هستند، آنها را نپوشيد«: چون فرموده است

بوترين  خوش �كردن از عطر مستحب است، چون پيامبر      استفاده

هـيچ ابريـشم و ديبـاي را نرمتـر از كـف             «: گويد مي �انس. م بود مرد

ام، و هيچ عطـر و بـويي را خوشـبوتر از             لمس نكرده  �دست پيامبر 

.3»ام بو نكرده�عطر و بوي پيامبر

آمـد و هنگـامي كـه نزديـك      از بوي عطر خوشـش مـي       �پيامبر

. شناختندشد او را با بوي عطر ميمي

).پذيرفتهمه را مي. (كردد نمي هيچ عطري را ر�پيامبر

كرد و خود را   اي عطر داشت كه از آن استفاده مي        شيشه �پيامبر

.4گردانيدمعطر مي

.و آلباني گفته كه صحيح است) 4061( به روايت ابوداود -1
).2077( به روايت مسلم -2
).3561( به روايت بخاري -3
).185.(صحيح دانسته است» مختصر الشمايل« آلباني آن را در-4
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كشيدن آداب سرمه)41(

 و بـراي مـردان درمـان سـودمندي          ،كشيدن زينت زنان اسـت    سرمه

و شايسته نيست كه مردان سرمه را به عنوان زينت خود اسـتفاده           . است

هـا، سـنگ سـرمه      بهترين سرمه «مه درمان چشم درد است،      كنند، و سر  

.1»كندميها را زياد باشد كه چشمان را روشني بخشيده و رشد مژهمي

.2كشيدن به صورت مفرد باشدسنت است كه تعداد دفعات سرمه

.و آلباني آن را صحيح دانسته است) 3878( به روايت ابوداود -1
د، يـا اينكـه چـشم     و چشم چپ را نيز سه بار سرمه بكش ، يعني چشم راست را سه بار      -2

و ابـن  . راست را دو بار و چشم چپ را يك بار و يا بر عكس كه جمع آنها مفرد است     

).10/167فتح الباري . (مورد اول را ترجيح داده است) :(حجر
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كردن آداب انگشتر به انگشت)42(

انگشتر براي مردان جايز است ولي از امور مـستحب نيـست، بلكـه          

زء اموري است كه هنگام نياز بايد آن را به انگشت كرد و هنگامي كه ج

 انگشتر �چون پيامبر. نياز ندارد الزم نيست كه آن را به انگشت كند

كرد، تا هنگامي كه به او گفتند كـه پادشـاهان و ملـوك              به انگشت نمي  

 را1اي يك انگشتر نقـره �كنند، پيامبرها را قبول مي فقط با مهر، نامه   

 حك شده بود و آن را ٢@ ���(�n*Vא�Aبرگزيد كه بر نگين آن نقش 

 و مكروه است كه آن را در انگـشت          ،كرد خود مي  3در انگشت كوچك  

.4 يا انگشت بعد از آن كرد،مياني

و بهتر است كه انگشتر را در دست راست كرد چون دست راسـت              

كـرد و   انگشتر را در دست راسـت مـي        �و گاهي پيامبر  . برتر است 

).4/544شرح رياض الصالحين، ابن عثيمين  (-1
ضي از   به شرط اينكه عقيده خاصي در مورد آن وجود نداشته باشـد، همچنـان كـه بعـ                  -2

شرح رياض الـصالحين،    . كنندمردم مانند مسيحيان هنگام ازدواج انگشتر به انگشت مي        

).4/544(ابن عثيمين 
مـا :  انگشتري درست كرد و فرمود     �پيامبر«:  آمده است كه   � چون در حديث انس    -3

. كنيم و بر آن نقش حك كرديم، پس كسي بر آن نقش حك نكند             از انگشتر استفاده مي   

، مـسلم   )5874(بخـارى   .  درخشش آن را در انگـشت كوچـك وي ديـدم           و گفت من  

)2092(.
).14/59( شرح مسلم، نووي -4
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.1كردميگاهي آن را در دست چپ 

�چون پيامبر . استفاده از انگشتر طاليي براي مردان جايز نيست       
انگشتر طاليي را در دسـت مـردي ديـد، سـپس آن را از انگـشت وي                  

يكي از شما به طور عمـدي و ارادي در          «: درآورد و پرت كرد و فرمود     

.»گذارندش ميخواهد، پس آن را در دستانآخرت زغال افروخته مي

انگـشترت را   «:  رفت به آن مـرد گفتـه شـد         �بعد از آنكه پيامبر   

نه، قسم به خدا، چيزي را كـه رسـول اهللا          : و آن را بفروش، گفت    بردار  

.2»كنم پرت كرده است، اصالً از آن استفاده نمي�

بهتر است كه نگين انگشتر را مايل و به طـرف كـف دسـتش قـرار                 

. كار را انجام داده است اين�چون پيامبر. بدهد

.بهتر است كه نگين از جنس انگشتري باشد

).:( از فتاواي ابن عثيمين -1
).2090( مسلم -2
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)احكام موي سر(كردن موي سر آداب مربوط به شانه)43(

جايز نيست كه موي سر را جز براي اعمال حـج، در جهـت ديـن،                

.تراشيد

:ن موي سر در حاالت زير مستحب استتراشيد

موي «: وده است  فرم �شود، چون پيامبر  وقتي كافري مسلمان مي   

.1»كفر را از خودت دور كن و ختنه كن

 فرمـوده   �وقتي هفت روز از تولد نوزاد سپري شد، چون پيامبر         

كه تازه متولد شده در روز هفـتم مرهـون بـه عقيقـه              هر پسري   «: است

است كه برايش ذبح كنـد، و او را نامگـذارى كنـد، و مـوى سـرش را                   

.2بتراشد

.شدبابلند بسيار اگر موهايش 

وقتي كسي زيبارو باشد مستحب است كه سرش را بتراشد، تا منبـع        

.فتنه نشود

چـون  : مستحب است كه شكل موي سر از فرق سـر نـصف شـود              

در حـالي كـه اهـل      .  اينگونه بوده اسـت    �آخرين شكل موي پيامبر   

 و مشركان موهايشان را از وسط سر        ،اندازندكتاب موهايشان را فرو مي    

).79.(حسن دانسته است» ليلغارواء ال« ابوداود و احمد و آلباني آن را در -1
.و حديث صحيح است) 1165(ليل غ ارواء ال-2
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انداخت و بعد   اش را فرومي   موي پيشاني  �بركردند و پيام  نصف مي 

.1»كردموهايش را از فرق سر نصف مي

.2شودوقتي موي سر زياد شد تبديل به زلف مي

.3 از شكلهاي مكروه است،فروانداختن موي سر

وقتي .  باشد�مستحب است كه موي انسان بر صفت موي پيامبر   

گامي كه كوتـاه بـود       و هن  بود،هايش   روي شانه  تاشد  موهايش بلند مي  

.4بودنرمه گوشش تا 

 موهـا مكـروه     تراشيدن بعضى از موى سر، و ترك بعـض ديگـر از           

:  روايت كرده اسـت    � كه از پيامبر   �است، بخاطر حديث ابن عمر    

 نهـي كـرده   ، و ترك بعض ديگر موهاتراشيدن بعضى از  از   �پيامبر«

 حديث پيـامبر   و شايد اين امر منجر به حرام بشود، بخاطر اين         . »5است

هر كس خود را به قومي شبيه كند، خود جـز آنهـا  «: فرمايد كه مي  �

.فتح الباري و مسلم) 10/374( بخاري -1
وقتي موي سر بلند شد بهتر است كـه آن را «: گويددر مورد موي سر مي ) :( ابن قيم    -2

وقتي موي سر تبديل به زلف شد       . از طرف چپ و راست به صورت زلف فرو بيندازد         

).2/751احكام اهل الذمه . (فرو انداختن آن مكروه نيست
).15/90(نووي و شرح مسلم ) 1/374( الفتح -3
).1/65( المغني -4
).5920( به روايت بخاري -5
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.1»شودمي

چون پيـامبر  . نهي شده است  )  كردن ههنگام سجد (موها  برچيدن  از  

 سـجده  2به ما امر شده است كه بر هفت اسـتخوان      «:  فرموده است  �

.3»مبرنچينيكنيم، و لباسها و موها را 

ن توجه زيادي به موها و شكل ظاهري آنها نهي شده از اينكه مسلما    

چون پيـامبر  .  ولي به نظافت و زيبايي آن بايد تا حدي توجه كند           ،بكند

كسي كه موي سـر دارد بايـد ارزش و قـدر آن را              «:  فرموده است  �

.4» و به آن رسيدگى كندبداند

ديد كـه موهـايش     اي را مي   شخص ژوليده  �و هنگامي كه پيامبر   

كني كـه موهايـت   آيا جايي را پيدا نمي«: گفتبه او ميآشفته شده بود،    

هـر  نهي كـرده از اينكـه   � و پيامبر.5»شانه كنى و روغن به آن بزني     

 مقصود اين است كه زياد خود را مشغول         .6»روز موى سر را شانه كنى     

.موى سر كنى

.)1269(ليل صحيح دانسته استغالو آلباني آن را در ارواء) 92 و 2/50( احمد -1
 دو استخوان انگشتان پا، دو استخوان زانو، دو استخوان كـف دسـت و يـك اسـتخوان                   -2

).مترجم(پيشاني 
. بخاري-3
.)500( السلسله الصحيحه -4
).493( السلسله الصحيحه -5
).3505( به روايت ابوداود -6
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 ولـي  ، باشـد �كردن موها سـنت پيـامبر   ثابت نشده كه زير خاك    

ناخنها و خون و موها را دفن       «: گويدارد كه مي  حديث ضعيفي وجود د   

.1»كنيد چون مرده هستند

 مـوي سـرش   �موي سر از لحاظ شرعي پاك است، چون پيامبر  

آن را ميـان مـردم تقـسيم        «: را تراشيد و آن را به ابوطلحه داد و گفـت          

.2»كن

حكـم  چـون   . رسـد بودن نمي كندن موهاي سفيد سر به درجه حرام      

موهـاي  «:  فرموده اسـت   �چون پيامبر . دا را ندار  باريك كردن ابروه  

هر مسلمان در روز قيامـت نـوري دارد كـه           موي سفيد   . سفيد را نكنيد  

خداوند به وسيله آن حسناتش را نوشته و به وسـيله آن اشـتباهاتش را               

.3»كندپاك مي

�كردن مو سنت است ولي نه به رنگ سـياه، چـون پيـامبر             رنگ
شوند كه با رنگ سياه مثل      خر زمان پيدا مي   گروهي در آ  «: فرموده است 

كننـد، اينهـا    كبوترها موهايشان را رنگ مي   )كه در حلق قرار دارد    (لوزه  

.4»برنددر قيامت بويي از بهشت نمي

ولي اگر بترسد كه به دست جادوگران بيافتد بايد آن را دفـن             ) 2178( السلسله الضعيفه    -1

.كرده و يا در جايي بيندازد كه دست جادوگران به آن نرسد
).1305( مسلم -2
).3721(و ابن ماجه ) 3539(داود  صحيح ابي-3
.صحيح دانسته است» غايه المرام«و آلباني آن را در ) 3548(داود ح ابي صحي-4
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: فروش موها جايز نيـست و نـووي در المجمـوع گفتـه اسـت كـه                

گرفتن از موي انسان و ساير اعضايش حرام است، چون          فروش و بهره  «

.1» كرامت داردانسان

براي زنان جايز است كه موي سر خود را به غير از رنگ سياه رنگ              

گفته است ) :(ابن عثيمين   ). مثل رنگهاي قرمز و طاليي و زرد      (كنند  

 مگر اينكه به درجه شباهت با       ،اصل در اين مورد جايز بودن است      «: كه

.2»باشدزنان كافر و فاسق و فاحشه برسد كه اين حرام مي

).3/140( المجموع -1
).4/120( الفتاوي -2
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 آداب حجامت)44(

و . باشـد حجامت از حجم گرفته شده است كه به معناي مكيدن مي          

شربت عسل، : شفا در سه چيز است    «:  نقل شده است كه    �از پيامبر 

.1» حجامت و داغ آتشتيغ

كردن در آنها بهتر است، نصف دوم مـاه  از جمله اوقاتي كه حجامت   

 آن مفيـدتر    يا اگر ماه را به چهار قـسمت تقـسيم كنـي، قـسمت سـوم               

.2است

آميـزش بـا    ( و بعد از مقاربت    ،حجامت در وقت سيري مكروه است     

.كردن نيز مكروه است يا حمام)همسر

شنبه مصادف با روز هفدهم، نوزدهم يـا بيـست و     وقتي كه روز پنج   

. يكم ماه هجري باشد، بهتر است

.در حجامت بايد از ابزارهاي پاكيزه استفاده كرد

).3734( صحيح الجامع -1
بهتر است كه حجامت در روزهاي هفدهم، نـوزدهم يـا بيـست و يكـم مـاه                  « :  حديث -2

.باشدترمذي آن را روايت كرده و اسناد آن ضعيف مي» باشد
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اي جسمانيهآداب ورزش) 45(

گرفتن براي طاعت خـدا   نيرومندشدن و قوت،كردنهدف از ورزش  

.باشد

.سواري و مسابقه اصرار داشته باشدبر تيراندازي و شنا و اسب

.هنگام ورزش پوشيده باشد و عورت خود را آشكار نكند

.ورزش او را از ياد خدا غافل نكند

.دكردن نبايد به كافران و مشركان شبيه شدر ورزش
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رويسواري و پياده آداب اسب)46(

زدن جهت طاعت خداوند متعال باشد، چون پيـامبر   روي و قدم  پياده

.1»رفتن استكنند و زناي آنها راهپاها نيز زنا مي«:  فرموده است�

�رفتن به صورت متكبرانه نهي شده اسـت، چـون پيـامبر           از راه 
رانـه و خودبينانـه راه      هنگامي كه مـردي بـا لبـاس متكب        «: فرموده است 

. »2لـرزد مياو تا روز قيامت و ،  او را در زمين فرو برد      ، خداوند فترمي

.جايز استجهاد در راه خدا رفتن و خراميدن فقط در و با ناز راه

رفـتن بـا حالـت خميـده و رو بـه پـايين راه                هنگـام راه   �پيامبر

.رفتو از سايرين سريعتر و بهتر و آرامتر راه مي. 3رفتمي

ام كه كسي بهتر و نيكوتر از رسـول اهللا         نديده«: گويد مي �ابوهريره

و .  راه برود، گويي كه خورشيد در صورتش جريان پيدا كرده بـود     �

گويي كه زمين وي    .  راه برود  �ام كه سريعتر از پيامبر    كسي را نديده  

كرديم در حالي كه بـراي       و ما خود را خيلي خسته مي       ،گيردرا در برمي  

.4»كننده نبود چندان خسته�يامبرپ

).885( به روايت ابوداود -1
).2088(و مسلم ) 5789( به روايت بخاري -2
به �پيامبر:  روايت شده است كه    �طالبو از علي بن ابي    ) 2330( به روايت مسلم     -3

).4864(به روايت ابوداود . آيدرفت گويي كه از سرازيري پايين مياي راه ميگونه
). 2638( به روايت الترمذي -4
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پـس جـز    . تر هستند كه در جلو سوار شوند      صاحب چهارپايان مستحق  

 آمـده اسـت     �جلو سوار نشود، چون در حديث بريـده       كسى  وه ا زبا اجا 

اي : گذشت كه مردي با االغش آمـد و گفـت          از جايي مي   �پيامبر«: كه

تـو از   «: فرمود� سوار شويد و خود عقب رفت، پيامبر       �رسول اهللا 

را بـه مـن     جـا   تر هستي كه جلو سوار شـوي، مگـر اينكـه آن             من مستحق 

.1»را به شما دادم، سوار شويد) جلو(جا پس من آن : بدهي، گفت

گاهي و  . شدن جايز است  اگر بر چهارپا سنگيني نكند، دوتركه سوار      

.2شد سوار مي�پيامبرمعاذ پشت سر 

در حـديث  . وان منبر استفاده كرد  مكروه است كه از چهارپايان به عن      

شما را برحذر  «: كند روايت مي  � آمده است كه از پيامبر     �ابوهريره

، چـون خداونـد      اينكه چهارپاهاي خود را در منبر قرار دهيد        دارم از مي

متعال آنها را مسخر و رام شما كرده است تا به سرزمينهايي برويـد كـه            

و زمـين را بـراي شـما    . رسيدجز با سختي و مشقت بسيار به آنجا نمي   

.3» پس نياز خود را از آن برآورده كنيد،قرار داده است

و طـوري راه   . نگريـست رفتن به ديگران نمـي     هنگام راه  �پيامبر

و آلباني گفته است كه حـسن و صـحيح   ) 2573(و ابوداود   ) 2773(ايت الترمذي    به رو  -1

.باشدمي
اگر از آنها براي منبر خريد و فـروش و          چون  ).20(و مسلم   ) 2856 ( به روايت بخاري   -2

).مترجم(غيره قرار استفاده شود با ايستادن طوالني اين حيوان به او اهانت شده است
.و آلباني آن را صحيح دانسته است) 2567( به روايت ابوداود -3
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.رفت كه مشخص بود ناتوان و كسل نيستمي

 وقتي مردي را ديد كه بـا        �چون عمر . با سستي و ضعف راه نرود     

بـه مردگـي نـزن،    دين ما را «:  او گفترفت بهحالي راه مي  سستي و بي  

. »خداوند تو را بميراند

: فرمايـد چون خداوند متعال مي   . رفتن به آرامي و وقار باشد     بايد راه 

�ßŠ$t7 Ïã uρÇ≈ uΗ ÷q§"9 $#šÏ% ©!$#tβθà±ôϑ tƒ’ n?tãÇÚö‘ F{$#$ZΡ öθyδ�N)63: الفرقان.(

ش و رحمان، كسانى هـستند كـه بـا آرامـ         ) خاص خداوند (بندگان  «

.»روندتكبر بر زمين راه مىبى

و مثـل فرمـوده خداونـد متعـال         زنان بايد از كنار راه حركت كننـد         

?�çµø:باشند u !$mgmj$yϑ ßγ1y‰ ÷nÎ)Å ốϑ s?’ n?tã& !$uŠósÏFó™$#�N)25: القصص.(

به سراغ او آمد در حالى كه بـا نهايـت           ) زن(ناگهان يكى از آن دو      «

.»داشتحيا گام برمى

آنهـا از جلـو پيـامبر حركـت     رفـت و   با اصحاب راه مي    �رپيامب

از جلو «: فرمودوكرد پشت سر آنها حركت مي�پيامبر و ،كردندمي

.1»كه خالي كنيدئپشت سرم را براي مالمن حركت كنيد و

و كرد تا آنها را به قافله برساند،        دنبال مي  ضعيفان را    �رسول اهللا 

.2كردو براي آنها دعا مي. دكر ميسواربر مركب خود پشت آنان را 

).1557( السلسله الصحيحه -1
).2120(السلسله الصحيحه -2
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تـر راه  تر و عالم  اگر همراه انسان مسن   : گويدمي) :(امام ابن عقيل  

و ) مانند جايگاه امام در نماز جماعت(از طرف راست وي بايستد. رفت

هنگامي كه از لحاظ سن و علم مساوي بودند، مستحب است كه طرف             

كردن بينـي را    وخاليكردن  چپ را براي او خالي گذاشت تا جهت تف        

.1نگيرداز او 

به ايـن طـرف و آن       (رفتن  هنگام راه «: گويدمي) :(قاضي ابويعلي 

.2»شوينگاه نكن، چون در اين صورت به حماقت منسوب مي) طرف

ــام » االداب«خــالل نقــل شــده كــه او نيــز در كتــاب  امــام از  از ام

ود بايد  ركسي كه دنبال ديگري راه مي     «: نقل كرده است كه   ) :(احمد

.3»از طرف راست وي حركت كند

اي از مردم پشت سـر       وقتي از منزل بيرون رفت، عده      �ابن مسعود 

رفـتن پـشت سـر ديگـري        برگرديد چون راه  «: وي بودند، به آنها گفت    

و به همين دليـل     . »باعث ذلت و براي شخص جلوي موجب فتنه است        

.رفتكرد و پشت سر اصحاب راه مي فروتني مي�پيامبر

اگر مـسجد ولي . رفتن براي نماز جمعه بهتر از سواررفتن استپياده

.در مكان دوري بود قسمتي از راه را پياده و قسمتي سواره برود

).347/3( اآلداب الشرعيه -1
).271/3( اآلداب الشرعيه -2
).247/3( اآلداب الشرعيه -3
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هنگامي«:  فرموده است  �چون پيامبر . زدايدوضو آثار گناه را مي    

شويي تمام خطاهايي كه پاهايت مرتكب شـده همـراه    كه پاهايت را مي   

.1»كندميرود تا پاها را از گناه پاك آن ميآب و آخرين قطره 

.2پوشاندرفتن جهت اداي نماز جماعت، گناهان را ميپياده

.رفتن به سوي مسجد آرام و باوقار قدم برداردهنگام راه

گيرد و سپس براي يكي از فرايض خدا        كسي كه در خانه وضو مي     «

 وي رود، بـه ترتيـب يكـي از گامهـاي    به طـرف يكـي از مـساجد مـي         

.3»برد و گام ديگر درجه وي را باال مي،كندگناهانش را پاك مي

رفتن در خالل نماز براي پركردن صف يـا بـاز كـردن راه جـايز                راه

. آن را انجام داده است�همچنانكه پيامبر. است

اول بايد به شتاب و هروله راه برود و در شوط در حج عمره در سه   

. برودآخر به صورت عادي راهشوط چهار 

بـه طـرف پـايين      صفا  از  در سعي ميان صفا و مروه بايد تا وقتي كه           

بين دو ستون سـبز  (به داخل دره    و هنگامي كه     ،آهسته راه برود  رود  مى

. با شتاب راه برود)رسيد

.گشترفت و برميه سوي آن ميا پياده ب ب�در رمي جمرة پيامبر

).2( صحيح الترمذي -1
).59( صحيح الجامع -2
).6155( صحيح الجامع -3
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ر است كه پـشت سـر       رفتن همراه جنازه اگر سواره باشد، بهت      در راه 

توانـد قبـل و بعـد از آن يـا در             و اگر پياده بود مـي      ،جنازه حركت كند  

 و بهتـر اسـت كـه     ،سمت چپ و راست و يا نزديك به آن حركت كند          

.سريع راه بروند

 مـردي را    �چون پيامبر . رفتن با كفش در ميان قبرها جايز نيست       راه

ـ  ديد كه با كفشهايش از ميان قبور عبور مـي          اي دارنـده  «: ه او گفـت كـرد ب

.1» آنها را از پايت دربياور)دباغي شدهگاو پوست (كفشهاي جلدى 

 زيـاد ذكـر     �پيـامبر . انسان همراه ضعفا و مستمندان قـدم بزنـد        

اش  و خطبـه   ،كرد و نمازش را طوالني مي     ،زد و كم حرف مي    ،گفتمي

ن بـاكي  فقـرا و بيچارگـا  بيـوه زنـان و   زدن با    و از قدم   ،كردرا كوتاه مي  

.2»كرد و نياز آنها را برآورده مي،نداشت

رفتن اين است كه وقتي چيزي راه بر سر راه مشاهده           از جمله آداب راه   

مـردى  «:  فرمـود �پيـامبر . كرد كه موجب آزار مردم است، آن را بردارد      

 دور  ممـرد  سـر راه     ازديد آنـرا برداشـت و       شاخه خاري را    رفت و   راه مى 

.3»ديبخشو گناهان او را ، ستايش كردرااو وند و خداكرد،

بـه پيـامبر  «: گويـد  روايت شده است كه مـي  �برزة اسلمي و از ابي  

.)1274( ابن ماجه -1
).1314.( آلباني آن را در صحيح النسايي، صحيح دانسته است-2
).2874( صحيح الجامع -3
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: فرمـود .  عمل بهشتيان را به من نشان بده       �يا رسول اهللا  :  گفتم �

.1»شوند، بردارچيزهاي را كه بر سر راه موجب اذيت مردم مي«

ديث آمـده اسـت   چون در حـ . هنگام نياز بايد سريع و تند راه رفت 

 بـا   �نشين خريـد و پيـامبر      اسبي را از يك باديه     �كه پيامبر «: كه

.2»عجله به دنبال او رفت تا پول اسب را به او بدهد

اري آن را در    بخـ و  . جايز است كه با شخص جنـب همراهـي كـرد          

زدن در بـازار و جاهـاي ديگـر       جنب بـراي قـدم    «صحيح خود در باب     

. استآورده. »تواند خارج شودمي

انـد،  اي از مردم در حالي كه بر صورتهايشان ايستاده        در روز قيامت عده   

� پيـامبر  نـد،  تعجـب كرد    اين حالـت   ازصحابه   بعضي   ،شوندحشر مي 
،  راه بروانـد  دو پـا  خدايى كه قادر است مردم را در دنيا بـر بـروى           «: فرمود

.3»نداصورتهايشان راه بروقادر است كه در آخرت آنها را بر روى 

 و  ،وآمد با سرعت رانندگي كـرد     هاي شلوغ و پررفت   نبايد در جاده  

 و همگي اينها ، و به آنها فرصت عبور داد،بايد راه را براي مردم باز كرد

.باشدجزء همكاري در كارهاي نيك مي

).168( صحيح اآلداب -1
).4332/4647( نسايي -2
).3507( بخاري و مسلم، السلسله الصحيحه -3
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پوشيدن آداب كفش)47(

بايد اول پاي راست را در كفش كـرد و هنگـام درآوردن، اول پـاي                

هرگاه يكى از شـما     «:  فرمودند � چنانكه رسول اهللا     .چپ را درآورد  

 با پاى راست شروع كند، و هنگـام درآوردن بـا            ،خواست كفش بپوشد  

 و هنگـام    . پس پاي راسـت هنگـام پوشـيدن اول         پاى چپ شروع كند،   

.1»درآوردن آخر است

نهي كرده از اينكه    «: � روايت شده است كه پيامبر     �از ابوهريره 

.»ده كفش بپوشدشخص با حالت ايستا

چـون  : امر در اين حديث امـر ارشـادي اسـت         : و مناوي گفته است   

.2تر و آسانتر استپوشيدن كفش با حالت نشسته راحت

. براي شخص مسلمان مكروه است كه با يك لنگه كفـش راه بـرود             

وقتي بند صندلهاي يكي از شـما پـاره        «:  فرموده است  �چون پيامبر 

 از  هيچ يـك  «. »3كنيددرست مي د، تا آن را     شد، با يك لنگه آن راه نروي      

يـا  .  بياوريد بيرونشما با يك لنگه صندل راه نرويد، يا هر دوي آنها را             

. رود چون شيطان با يك لنگه صـندل راه مـي  .»4دهر دوي آنها را بپوشي  

).2097(و مسلم ) 5856( بخاري -1
).719( السلسله الصحيحه -2
).732( صحيح اآلدب -3
).66(مايل المحمديه  صحيح الش-4
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شيطان با يك «:  فرمود� روايت كرده است كه رسول اهللا�ابوهريره

 است كه گاه گـاهي بـا پـاي برهنـه راه          سنت. »1رودميلنگه صندل راه    

 به ما امر كرده است كه هر از چندگاهي با پاي برهنه    �پيامبر«. رفت

.2»راه برويم

 كه از ميان انگششتهاي مياني و       3دو بند داشت  �صندلهاي پيامبر 

.گذشتانگشت كناري آن مي

 فرمـوده   �چـون پيـامبر   . مستحب است كه زياد صـندل پوشـيد       

ندل بپوشيد، چـون پاهـا مـادامي كـه در صـندل اسـت،               زياد ص «: است

.4»تر استراحت

 بـا صـندلهايش     �چون پيامبر . نماز خواندن با صندل جايز است     

.6و5نماز خوانده است

هاي متفـاوت   و نيز گفته شده كه راه رفتن با كفشهاي با لنگه          ) 348( السلسله الصحيحه    -1

).3/510هاآلداب الشرعي. (نيز مكروه است
.و آلباني آن را صحيح دانسته است) 4160(و ابوداود ) 23449( احمد -2
).3107( بخاري -3
).345( السلسله الصحيحه -4
).4966(الجامع  صحيح -5
 كه  گويدابن بطال مي  . »با صندلهايش نماز خوانده است    ) �(پيامبر«: گويد مي � انس -6

سپس گفته است كه اين از جملـه        . مبتني بر اين است كه نجاستي بر صندلهايش نباشد        

= ابـو داود    . نه جزء مستحبات  ) همچنانكه ابن دقيق العيد گفته است     (باشد  رخصتها مي 
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 و با آنها نماز آوردانسان وقتي وارد مسجد شد صندلهايش را بيرون 

 وقتـي  � چـون پيـامبر  ،نخواند، آنها را در سمت چپ خود بگـذارد  

اگر در نماز فرادي بـوده، آنهـا را در          . م نماز صندلهايش را درآورد    هنگا

 ولي اگر در نماز جماعت باشد آنها را         ،گذاشتسمت چپ خودش مي   

وقتي يكي «: چون در حديث آمده است كه. ميان پاهاي خود قرار بدهد    

راسـت خـود   صندلهايش را در سـمت چـپ يـا      . از شماها نماز خواند   

و بايـد   . چپ او، سمت راست ديگري باشد     چون شايد سمت    . نگذارد

.2و1»قرار بدهدآنها را ميان پاهاي خود 

بـا يهوديـان    «: كـه ) حديث مرفوع (اند  ديث شداد ابن اوس روايت كرده     حاكم از ح  و=

پس مخالفت با . »خوانند نماز نمي)موزه(خفتفاوت داشته باشيد چون آنها با صندل و    

).1/494ابن حجر، فتح الباري . (آنها از اين جهت مستحب است
.و آلباني آن را صحيح دانسته است) 609( ابوداود -1
.باشد چون مساجد همه داراي فرش هستندامروزه غيرممكن مي هر چند كه -2
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 آداب راه)48(

:  فرمـود  � آمده اسـت كـه پيـامبر       �در حديث ابوسعيد خدري   

�پيـامبر . »1...ددارم از اينكـه در سـر راه بنـشيني   ذر ميشما را بر ح   «
ون بعـد از آن     چـ . شينند سر راهها بن   دارد از اينكه  مسلمين را برحذر مي   

.2ناچارند كه حقوق راه را رعايت كنند

، برداشـتن چيزهـايي كـه       پوشيرعايت حقوق راهها از جمله چشم     

دادن و امر به معروف و نهـي از        شوند، جواب سالم  باعث آزار مردم مي   

 روايت شده است كـه پيـامبر       �از ابوسعيد خدري  . منكر واجب است  

مـا  : گفتند.  بر سر راهها ننشينيد    دارم كه شما را برحذر مي   «:  فرمود �

�پيـامبر . اي جز آن نداريم چون مجالس بحـث مـا آنجاسـت           چاره
چـه  : گفتنـد . پس وقتي سر راهها نشـستيد حـق آن را ادا كنيـد            : فرمود

پوشي و برداشتن چيزهايي كه موجب اذيـت مـردم     چشم: حقي؟ فرمود 

.3شوند و امر به معروف و نهي از منكرمي

�چون پيامبر . كند كسي كه در مورد راه سوال مي       كردنراهنمايي
ه دادن  صـداق يـك نـوع  دادن راه   كردن و نـشان   راهنمايي«: فرموده است 

).2121(و مسلم ) 2465( بخاري -1
).4/541( شرح رياض الصالحين، ابن عثيمين -2
).2465( بخاري -3
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.1»است

از جمله آداب مستحب راهها، برداشتن چيزهايي اسـت كـه باعـث             

مـردي  «:  فرمـوده اسـت    �چون پيـامبر  . شوندآزار و اذيت مردم مي    

نيكـويي انجـام   در حاليكه هيچ كار   ،   از سر راه برداشت    شاخه خاري را  

انداخت، د و دور    رد كه آن را قطع ك     واين خار بر درختي ب    يا  . بودنداده  

به خاطر اين عمـل او       خدا   شت، بردا بود افتاده    در راه   خاري را كه   ياو  

تمـامي  «: فرمايد مي �پيامبر. »2دوارد كر  بهشت   فت و به   گ سپاسرا  

 و از ميـان كارهـاي خـوب         ،د من عرضه ش   م بر كارهاي خوب و بد امت    

و از ميـان    . شـوند آنها برداشتن چيزهايي است كه باعث اذيت مردم مي        

�و پيــامبر. »3كارهــاي بــد آنهــا انــداختن بلغــم در مــسجد اســت 
كسي . هر انساني از سيصد و شصت مفصل خلق شده است«: فرمايدمي

اهللا، سـبحان اهللا و    الَّإله   إ هللا، ال كه به تعداد اين مفصلها اهللا اكبر، الحمد       

 يـا اسـتخواني را از راه مـسلمانان          ، يا خاري  ،استغفراهللا بگويد و سنگي   

) 360(يا امر به معروف كند، يا نهى از منكر كند، بـه شـمار آن                بردارد،  

.»4تكند در حاليكه از آتش دوزخ شده اس        را صبح مي   شبمفصل، آن   

).2891( بخاري -1
). 654( بخاري -2
).170( صحيح االدب -3
).2491( صحيح الجامع -4
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دي را ديدم كه    مر«:  روايت شده است كه    �و از مسلم با لفظ پيامبر     

كه بر سر راه قرار داشت و باعث        زيست، چون درختي را     در بهشت مي  

.1»اذيت مسلمانان شده بود قطع كرده بود

از . قضاي حاجت بر سر راه مردم يا در سايه ديوارهـا حـرام اسـت              

دو نفــر از «:  فرمــود� روايــت شــده اســت كـه پيــامبر �ابـوهريره 

شـدگان چـه    لعنـت آن دو   ول اهللا،   يا رسـ  : گفتند. شدگان بپرهيزيد لعنت

كساني كه بر سـر راه مـردم يـا سـايه ديوارهـا              «: كساني هستند؟ گفت  

.2»كنندقضاي حاجت مي

چـون از ابوسـعيد   . براي مردان بهتر اسـت كـه از وسـط راه برونـد          

در حالي كـه وي     ( شنيد   �انصاري روايت شده است كه او از پيامبر       

 به  �كه پيامبر ) رفتند هم راه مي   بيرون مسجد بود و مردان و زنان با       

د يتوان نميشمارا عقب بياندازيد، چون   شما خود   زنان  اى  «: زنان فرمود 

چنـان  پـس زنـان     . دي بايد از كناره و جانب راه برو       ،حق راه را ادا كنند    

 بـه ديـوار   اناي كـه لباسهايـش   بـه گونـه  باندند،چسميبه ديوار خود را  

.3»چسبيدمي

 يا برداشـتن آن از روي چهارپايـان        ،روي چهارپا در گذاشتن بار بر     

).4745( صحيح مسلم -1
).8636(سلم  به روايت م-2
).5272( ابوداود -3
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اي دارد و صـدقه آن هـر        هر استخوان كوچكي صدقه   «: بايد كمك كرد  

روز اين است كه در گذاشتن بار يا برداشتن آن از روي چهارپاي كسي           

.1»تا آخر حديث ... كمك كند

پوشي، برداشتن چيزهـايي كـه      چشم: از جمله آداب راهها اين است     

دادن، امر به معروف، نهـي از       شود، جواب سالم   ديگران مي  باعث اذيت 

هــا، راهنمــايي نابينايــان، منكــر، ذكــر خــدا گفــتن، راهنمــايي گمــشده

كردن كردن انسانهاي الل، همكاري مظلومان، كمك     كردن و حالي  متوجه

رفـتن،  تواند كاالهـايش را بـردارد، آرام و بـا وقـار راه            به كسي كه نمي   

، صداي خود را پايين بياورد، كالم پـاك و دلنـشين            هدفمند گام بردارد  

.  و كوچك بر بزرگ سالم كند، و سواره بر پياده    ،بگويد، پياده بر نشسته   

ها و سايه درختان خودداري كند،      از مدفوع كردن بر سر راهها و چشمه       

 چون مخل مروت است،     ،بدون نياز به اين طرف و آن طرف نگاه نكند         

.ن نكندعابران را مسخره و توهي

).2891( بخاري -1



269


اي از آداب شرعيبرگزيده��

 و گردشاردوگاه آداب )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

و بـراى اسـتراحت توقـف كـرد         وقتي به يكي از مراحل راه رسـيد         

C:��d*,oC=����"#����t�@K���tא��א/����A: مستحب است كه بگويد
بـرم، از شـر آنچـه كـه خداونـد           به كلمات كامل و جامع الهي پناه مي       «

و اگر اين دعا را صبحگاهان و شبانگاهان بگويد نـيش           . »1آفريده است 

.رساندعقرب ضرري به او نمي

كند، قبله و محل نماز خوانـدن را مـشخص          در جايي كه توقف مي    

.كند

:ياد داشته باشددر قضاي حاجت امور زير را به 

راهها يا سـايه درختـان      وسط  ها يا   از قضاي حاجت در چشمه    -1

.2پرهيز كند

رفـت، چنـان دور      وقتي براي قـضاي حاجـت مـي        �پيامبر-2

.شد كه كسي وي را نبيندمي

).180( مسلم، صحيح الكلم الطيب -1
).21(داود  صحيح ابي-2
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.رو به قبله يا پشت به قبله قضاي حاجت نكند-3

لباسهايش را بردارد   ) در فضاي باز و صحرا    (هرگاه خواست كه  -4

اجت كند، دعاهايي را كه هنگام دستشويي رفـتن مـستحب           و قضاي ح  

.بود اينجا نيز مستحب است بگويد

را براي ادرار كردن انتخـاب كنـد و در          نرم   گل   ومكان گودي   -5

اي را  ها ادرار نكند چون شـايد حيـواني يـا خزنـده            الي سنگ  درزها يا 

.اذيت كند

اه چيزهايي كه ذكر خداوند روي آنها نوشته شده است را همر           -6

.خود نداشته باشد

خود را با يك چيز كامال پوشانده بپوشاند يـا پـشت خرمـايي              -7

.برود

.در آب راكد ادرار نكند-8

 و با دست راسـت خـود را پـاك          ،با دست راست استنجا نكند    -9

.نكند

.ننده آن استخاك پاكاگر نجاستى با پا لمس كرد، -10

به ياد داشته باشد كه وضوي كامـل جزيـي از ايمـان اسـت و                -11

.پوشانندنگام وضوي كامل لباسي از بهشت بر او ميه

.بودن استفاده از آب، تيمم كندهنگام نبود آب يا مشكل

و اين سـنتي اسـت      . بر اذان گفتن و اظهار آن محافظت داشته باشد        

پروردگار تـو از چوپـاني كـه در      «: كه خداوند متعال آن را دوست دارد      
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: گويـد بالد و مي  اند به خود مي   خوگويد و بعد نماز مي    قله كوه اذان مي   

خواند و از   گويد و نماز مي   بنگريد اين بنده من است اين گونه اذان مي        

 و .»1كـنم مـي ام را بخـشيدم و او را وارد بهـشت     ترسد، من بنده  من مي 

بينم كـه تـو از گوسـفند و        مي«:  به يكي از اصحابش فرمود     �پيامبر

يش گوسفندانت بـودي،  آيد پس هرگاه در صحرا و پصحرا خوشت مي 

انس براي خواندن نماز اذان بگو و صدايت را بلند كن، چون هر جن و

و سنگ و يا هر چيز ديگري كه صداي مـوذن را بـشنوند، روز قيامـت                

.2»دهندشهادت ميبراي او 

هـاي بـزرگ ديـن اسـالم     اذان گفتن در اوقات خود يكـي از نـشانه   

. استنمازاوقات  و اين فرصتي براي آموزش دادن اين ،است

مستحب است كه نماز صبح را طوالني كند و نماز عشا را تا نصف              

.شب به تاخير بياندازد

.جايز است با صندل نماز بخواند

وقتي امكان داشته باشد كه مستقيم بر روي زمين نماز بخواند بهتـر             

�چون پيـامبر  . است از اينكه بر روي سجاده يا حايلي نماز بخواند         
پيـامبر سجد  م. »3مين را لمس كنيد چون براي شما نيك است        ز«: فرمود

).8102( صحيح الجامع -1
).2450( صحيح الجامع -2
).1792( السلسله الصحيحه-3
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 سـرش را بـر آب و       �ريزي شده بود و هنگام باران پيامبر       شن �

لدر حـا و سـنگريزه  لى نبايـد بـا خـاك     وفرو آورد و سجده كرد،    گل  

.ردلمس كبيشتر  راهاسنگريزهو خاك و سجده بازى كرد،

صـاف   اگـر ناچـار بـه         و ،د نكن صافخواندن زمين را    در حال نماز  

.دپاك كنمحل سجده را يكبار فقط ،كردن آن شد

 اگر تصميم اقامت بيشتر از چهار روز در مقـصد را            صحرانشيناندر  

د، ن را كامل بخواناند، بر اساس قول جمهور علما بايد نمازشنداشته باش

رود و غذا و توشه خـود را آورده و          و كسي كه براي تفريح به سفر مي       

ت بيشتر از چهار روز دارد، نيز بايد نمازش را كامل بخواند و             نيت اقام 

.تر استاين بنابر قول جمهور محتاطانه

.بر نماز صبح و نمازهاي جماعت محافظت داشته باشد

.هاي نماز صبح و نماز شب را در سفر ترك نكندسنت

نماز جمعه و نمازهاي جماعت بر كسي كه در صحرا اسـت يـا در               

ولـي  . شنود، الزم نيـست   ر است و صداي اذان را نمي      جايي نزديك شه  

pκ$�.جمعه بيايداگر صداي اذان را شنيد، واجب است كه براي نماز          š‰r' ¯≈ tƒ

tÏ% ©!$#(# þθãΖ tΒ# u# sŒÎ)š”ÏŠθçΡÍο4θn= ¢Á= Ï9ÏΒÏΘöθtƒÏπyèßϑ àfø9 $#(# öθyèó™$$sù4’ n< Î)Ì" ø. ÏŒ«! $#

(#ρâ‘ sŒuρyìø‹ t7 ø9 $#�N) هنگـامي كـه   ! ايـد اي كساني كه ايمـان آورده     «. )9: الجمعـه

خطبـه و  (شود به سـوي ذكـر خـدا       براي نماز روز جمعه اذان گفته مي      

 فرمـوده   �و پيـامبر  . »بشتابيد و خريد و فروش را رهـا كنيـد         ) نماز
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.1» بشنود، واجب استجمعه براي كسي كه اذان را«: است

.بدون هدف و فايده وقت خود را هدر ندهد

ى نـوعى صـدقه بـراى تـو         را در بيابان راهنمايي كـرد     اگر شخصي   

.است

داني كه چـه    وقتي خواستي بخوابي رختخوابت را بتكان، چون نمي       

ــزي روي آن اســت ــىآفو شــايد . چي ــات ــواني روي آن باشــد و  ي  حي

.صندلهايش را نيز قبل از پوشيدن بتكاند

اي ذكـر خـدا بگويـد و        هنگام عبور از كنار هـر درخـت و صـخره          

خـواب و  ن ذكرهاي صبحگاهان و شامگاهان و ذكرهاي هنگـام          همچني

.قضاي حاجت را به جا آورد

هنگام باران آمدن پيراهن و لباسهايش را تا آرنج بـاال بزنـد و بـدن                

٢K@��I���E;��א/A���;�MGI��B%IC: خود را با اين آب مبارك آغشته كنـد، و بگويـد           
انيت خداونـد    و به وحـد    .»خدايا اين باران بسيار سودمند و نافع باشد       «

بــه فــضل و  «IIu���IIE"��@K@.�א���({�A?II: اعتــراف كــرده و بگويــد

.3»فرود آمدرحمت خدا باران بر ما 

).593( ارواء الغليل-1
).530( صحيح االدب -2
).160( بخاري و مسلم، الكلم الطيب -3
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 آداب طلب باران)50(

آيـد و خشكـسالي بـه درازا        تي آب باران مدتهاي طوالني بند مي      قو

.شودانجامد، طلب باران شروع ميمي

بل از خروج بـراي طلـب   دادن قگرفتن و صدقه  امام مردم را به روزه    

.كندباران دعوت مي

چـون در حـديث پيـامبر      . كندها را مشخص مي   روز خروج از خانه   

و روزي را كه قرار بود خارج شوند بـه مـردم            ... «:  آمده است كه   �

.1»...وعده داد

 هنگام كنار رفتن    �پيامبر... «: زمان بيرون رفتن براي طلب باران     

.2»رفتون ميپرده خورشيد و صبح زود بير

رفتن براي طلب باران بهتر است كه با لباسهاي كهنه و حالـت      بيرون

.ريزان باشدكنان و اشكمتواضعانه و خاشعانه و گريه

: گفـت رسـيدند مـي  تا زماني كه به محل نماز خواندن مـي  (: �عمر

A�"uא��B%C/א;���3/7א)�u��`3��aE@K» مـا را بـبخش چـون تـو     اپروردگار 

.»)هستيبسيار آمرزنده 

.ها نيز براي طلب باران بيرون بيايندزنان و بچه

).1040( ابوداود -1
).1040( ابوداود -2
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 سـوي محـل      بـه  �پيـامبر «: براي نمازخواندن بيرون بيايند چون    

.»1نماز بيرون رفت و سپس طلب باران كرد

. نماز طلب باران اذان و اقامه الزم نيستبراي

�با توسل به انسانهاي صالح دعاي طلب بـاران كنـد، چـون عمـر              

آمد با توسل به عباس بن عبدالمطلب دعـاي         لي پيش مي  وقتي خشكسا 

ه نبي خـود    با توسل ب  قبالً  پروردگارا ما   «: گفتكرد و مي  طلب باران مي  

مـا  آوردى، و اآلن    باران فرو مي  ما  بر   پس   ،يمكرداز شما طلب باران مي    

 و  پـس بـر مـا بـاران ببـار،         كنيم،  توسل مي به تو   ،به عموي فرستاده تو   

.2»باريدميبارانپس : گفت

پروردگارا اين باران بسيار سـودمند      «: گفتآمد مي و هرگاه باران مي   

.4»به فضل و رحمت خدا باران بر ما فرود آمد«: گفتو مي. »3باشد

وقتي كه آبها زياد شد و ترس ضـرر آنهـا وجـود داشـت مـستحب             

�*א/A������I3G: است كه بگويد  �B%C/א��I3GC,�\�K�B%IC/א�iIC,א�����א��"IF/א��x�I�

�א$��*�"�S/��3`�א���+��H@٥K»نه ،بارالها، باران را بر اطراف ما بباران 

).1034( ابوداود -1
).51) (توسل( بخاري -2
).530( صحيح االدب -3
).160( بخاري و مسلم، الكلم الطيب -4
).680( ارواء الغليل -5
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هـا و محـل     ها و كوهها و دره    بر خود ما، خداوندا، باران را بر روي تپه        

 سنت است كه پيراهن خود را بيرون آورده تـا           .»روييدن درختان بباران  

.آب باران وي را خيس كند

.اريدباران ب سبب فالن ابر بر ما بوسيله و: حرام است كه بگويد

از عايـشه . شـد ديد حالش دگرگون مي وقتي ابري را مي   �پيامبر

هرگاه ابـري يـا بـادي را        �رسول اهللا «: روايت شده است كه   ) �(

يا : گفتم. توانستي آن دگرگوني را مشاهده كني     ديد، در صورتش مي   مي

 بـاران  كننـد بـه اميـد      وقتي مردم ابري را مـشاهده مـي        �رسول اهللا 

بينم كه هنگـام ديـدن ابـر از آن     ولي من شما را مي،شوندخوشحال مي 

د از دهـ ايمـن مـي  اي عايشه چه چيزي مـا را    : فرمود. آيدخوشتان نمي 

داده شدند، عذاب  به وسيله باد    اي  عدهون  چاينكه در آنها عذابي باشد،      

ي است  اين ابر پر باران   «: دفتنگديدند ولى   عذاب را   اي ديگر اين    و عده 

.1»كه بر ما عارض شده است

آيـد،  داند كه چـه وقـت بـاران مـي       كس جز خداوند متعال نمي    هيچ

ــوده اســت  ــال فرم ــد متع !©(βÎ¨�: خداون $#… çνy‰Ψ ÏããΝ ù= ÏæÏπtã$¡¡9 $#Ú^ Íi” t∴ãƒuρ

y]ø‹ tóø9 $#�N)34: لقمان(.

آگاهى از زمان قيام قيامت مخصوص خداست، و اوست كه بـاران            «

.»ندكرا نازل مى

).7930(، صحيح الجامع الصغير )2757(السلسله الصحيحه -1



277


اي از آداب شرعيبرگزيده��


����M�I���Iא/",¨��I�A���������D�I:هنگام شنيدن رعد سه بار بگويد     �yMV
s0|א���I�uG=����+:?@١K»است خداوند متعالي كه رعد، وي منزهپاك و 

.»گويندو فرشتگان نيز از بيم او، تسبيح ميكندرا ستايش و تسبيح مي

��D8א/"����=�������Iא/AC: و هنگام ديدن باد بگويد    ��=����a/Z�E��E7�B%
�������%G���������=�ţ"��?��،��������������"I/א�D8I��"I#����a��d*�E�������I%G���I��"I#
�����"#�ţ"�?��@٢K» خداوندا ما از تو خير اين باد و خير آنچه را كه در

خواهيم، و از   اي، مي آن قرار دارد و خير آنچه را كه به اين باد امر كرده            

بـه آن امـر     شر اين باد و شر آنچه را در آن قرار دارد و شر آنچه را كه                 

.»بريماي به تو پناه ميكرده

كاالها و وسايل خانه را در معرض باران قرار بدهـد، چـون پيـامبر              

سـپس . »اي كنيز من پاالن و لباسها را بيرون بيـاور  «:  فرموده است  �

uΖ$�: گفت ø9 ¨“ tΡ uρzÏΒÏ !$yϑ ¡¡9 $#[ !$tΒ% Z. t"≈ t6•Β�N)3)9: ق.

.»ديمو از آسمان، آبى پربركت نازل كر«

: فرمود �پيامبر. شوددعا كردن هنگام باريدن باران مستجاب مي      

.4»دعا هنگام اذان و دعا زير باران: شونددو چيز هيچگاه رد نمي«

).157( الكلم الطيب -1
.)2756 (ه الصحيحه السلسل-2
).9320( سند آن صحيح و حديث موقوف است، صحيح االدب -3
).3078( صحيح الجامع -4
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 روايت شـده اسـت كـه        �آيا بركت از باران جداست؟ از ابوهريره      

 بلكه به اين   ،خشكسالي به اين نيست كه باران نبارد      :  فرمود �پيامبر

.1»دچند بارن ببارد زمين چيزي را نروياناست كه هر 

: فرمايـد خداونـد متعـال مـي     . باشـد كننده مـي  پاك و پاك  آب باران   

�$uΖ ø9 t“Ρ r&uρzÏΒÏ !$yϑ ¡¡9 $#[ !$tΒ# Y‘θßγsÛ�N)48: الفرقان.(

.»كننده نازل كرديمو از آسمان آبى پاك«

 بـا هـم صـحبت       : روايـت شـده كـه      �از انس : باران در آخرالزمان  

كـه بـاران فراگيـري      ر اين گـ  م دشـو ا نمي پ بر   روز قيامت «:كرديم كه مي

.2رويد چيزي از زمين نميلىآيد ومي

).15447( صحيح الجامع -1
).12773( السلسله الصحيحه -2
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 آداب سفر)51(

 روايت شـده اسـت كـه        �از ابوهريره . سفر قسمتي از عذاب است    

اي از عذاب است، شما را از غذا و آب         سفر گوشه «:  فرمود �پيامبر

نيازت برآورده شـد زود بـه ميـان         كند، پس هرگاه كه     و خواب منع مي   

.1»گردات بازخانواده

=I*א'��H*�V���BGא��A����a�E�����a3�H: كردن بگويد هنگام خداحافظي 
aIIC�,@K»   ــد ــه خداون ــت را ب ــرانجام كارهاي ــت و س ــن و امان ــن دي م

A���B:,H*�IV: و كساني كه مقيم هستند به او جواب بدهنـد   . »سپارممي
������9G@'�\��سپارم كه امانتهـايش  شما را به خدايي مي «٢K@?�Hs�Iאא��א/8

.»شوندضايع نمي

.قبل از سفر و هنگام رفتن استخاره كند

براي مـسلماني كـه   : فرمود�رسول اهللا «: وصيت خود را بنويسد

او مالي دارد و بايد درباره آن وصيت كند جايز نيست كه دو شـب بـر  

.3»بگذرد بدون اينكه وصيتش را نوشته باشد

گناهان خود به درگـاه خداونـد توبـه كنـد، و امانتهـا را بـه              از تمام   

 يا وصيت كند كه  ،هاي خود را بپردازد   و بدهي . صاحبان آنها باز گرداند   

).1927(و مسلم ) 1804( بخاري -1
).93/167(الكلم الطيب ) 16، 15، 14( السلسله الصحيحه -2
).2738( بخاري -3
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.آن را بپردازند

.از والدين خود اجازه بگيرد

.اش بگذاردكسي را كه به او اطمينان دارد پيش خانواده

.مال و پول كافي براي خانواده به جاي بگذارد

. مستحب است كه هنگام سفر از ديگران طلب وصيت و دعـا بكنـد    

خواهم  من مي�يا رسول اهللا:  آمد و گفت�مردي نزد رسول اهللا

گفـت،  . خداوند بـه تـو تقـوا بدهـد        : فرمود: اي ده سفر بروم، مرا توشه   

هـر جـا كـه      : بيشتر، فرمـود  : گفت.خداوند تو را ببخشد   : بيشتر، فرمود 

خواهم مي: و مردي گفت  . » براي تو آسان گرداند    هستي خداوند خير را   

كنم و تو را به تقواي خداوند سفارش مي     : سپس پيامبر گفت  . سفر بروم 

 پشت �و هنگامي كه به پيامبر. بر روي هر جاي بلندي اهللا اكبر بگو     

پروردگـارا زمـين را رام وي گـردان و          :  فرمود �كرد و رفت، پيامبر   

.1»سفر را براي او آسان كن

شخص مسلمان بايد هنگام سـفر دعـا بـراي بـرادر دينـي خـود را                 

از پيامبر اجازه گـرفتم    «:  روايت شده كه گفت    �فراموش نكند از عمر   

اي بـرادر مـا را از دعـاي         «: گفـت كه به عمره بروم، پيامبر اجازه داد و       

.2»نصيب نكنخود بي

.باشدسند آن حسن ميحاكم و  ترمذي و ابن ماجه و -1
. ابو داود، ترمذي و ابن ماجه و سند آن ضعيف است-2



281


اي از آداب شرعيبرگزيده��

د و  و بـه مكـان گـو   ،هنگام رسيدن به هر مكان بلند، اهللا اكبر بگويد    

.1پست سبحان اهللا بگويد

:  فرمـوده اسـت    �چون پيـامبر  . سفركردن به تنهايي مكروه است    

هرگز .  بدانند ،دانماگر مردم آنچه را كه من در مورد تنها سفركردن مي          «

روايت ) �(و از عبداهللا بن عمر    . »2كردندبه تنهايي و در شب سفر نمي      

ت، دو سواره دو    يك سواره يك شيطان اس    «:  فرمود �شده كه پيامبر  

: گويـد مـي ) :(و آلبـاني  . »3شيطان است، سه سواره، سواراني هستند     

شايد منظور اين حديث سفر در صحراها و بيابانهايي باشد كـه خيلـي         «

و مربوط به سفرهاي امروزي در      . شودبه ندرت در آنها مسافر ديده مي      

.شودهاي فراوان و مرتبط به هم نميجاده

.  سه نفر مستحب است كه سرگروه تعيين كـرد در سفرهاي بيشتر از   

وقتـي سـه نفـر بـراي سـفري بيـرون           «: فرموده است �چون پيامبر 

.4»رويد، پس يكي از آنها را به عنوان امير تعيين كنيدمي

.رو باشگشادهاخالق وپاكيزه خوش

چـون  . نهي شده از اينكه در سفر سگ يا زنگوله را بـه همـراه بـرد               

هـا بـاال    و سربازانش وقتـي كـه از دره      �پيامبر«: گويد كه مي  � به خاطر حديث ابن عمر     -1

).2599ابوداود. (گفتندگفتند، و هنگام پايين آمدن سبحان اهللا ميرفتند اهللا اكبر ميمي
).2998( بخاري -2
).62(باشد، السلسله الصحيحه  حديث حسن مي-3
).500. (و آلباني آن را صحيح دانسته است) 2608( ابوداود -4
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كه همراه كسي نيست كه سگ يا زنـگ         ئمال«: ست فرموده ا  �پيامبر

.1»همراه خود داشته باشد

.نهي شده از اينكه زنان بدون محرم به سفر بروند

آمـد كـه پيـامبر      كمتر پيش مي   ،سفر در روز پنجشنبه مستحب است     

.2 در روزهاي غير از پنجشنبه بخواهد سفر برود�

.و سفر كردن بعد از اذان روز جمعه جايز نيست

�¨�9��IV�9I�A�������I: مستحب است كه مسافر هنگام سحر بگويـد       و  
�&�،א����s0������3GC,�?،���3M�����3�)�،����3GC,�.@�،�,�s;8א���I�����
�)�I3/٣@א�K»         برخـي نعمتهـاي او    تا شاهد حمد و ستايش خدا را بـشنود و

 و به ما نيكي كن، در       ،براي ما شهادت بدهد، خداوندا تو همراه ما باش        

.»برمش جهنم به تو پناه ميحاليكه از آت

از جمله دعاهاي پيامبر: دعاي سفر و از كاري كه در سفر بايد گفت       

گفت و  هنگام سوار شدن بر مركب اين بود كه سه بار اهللا اكبر مي             �

پاك و منزه است خدايي كه اين مركب را براي ما رام            «: گفتسپس مي 

و همگـي بـه    . دانيمتوانستيم آن را مـسخر گـر      در حالي كه ما نمي    . كرد

گرديم، پروردگارا ما در اين سفر خواهان نيكـي و تقـوا   سوي او باز مي   

).2013( مسلم -1
).2950(بخاري -2
).2718(مسلم -3
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خداوندا اين سـفر را بـراي مـا آسـان           . شودهستيم كه باعث رضاي تو مي     

تويي همـراه مـا در ايـن    : بارالها.بگردان و دوري راه را براي ما نزديك كن 

 از مشقتهاي سـفر و ديـدن      و تو جانشين ما در خانواده هستي، بارالها        ،سفر

 و هنگـام  .برمانگيز و تحول ناگوار در مال و خانواده به تو پناه مي       غممناظر

كنـان و   مـا توبـه   : بازگشت از سـفر، عـالوه بـر دعـاي فـوق اضـافه كنـد               

.1»كنان و حمدگويان براي پروردگارمان، در حال بازگشت هستيمعبادت

بارالهـا، اي   «:  بگويد مستحب است كه هنگام ورود به شهر و روستا        

اي پروردگار زمينهاي . پروردگار هفت آسمان و آنچه زير آنها قرار دارد

آنچه بر روي آنهـا قـرار دارد، و اي پروردگـار شـيطانها و               گانه و هفت

آنچه آنها بـه حركـت      و  و اي پروردگار بادها     . اندآنچه آنها گمراه كرده   

كنان و خير آنچـه در آن   سامن از تو خير اين آبادي و خير  . آورنددرمي

از بدي آن و بدي ساكنان آن و بـدي آنچـه            . نمايملت مي هست را مسأ  

.2»برم ميدر آن قرار، به تو پناه

چـون در   . شـود دعاهاي مسافر از جمله دعاهايي است كه استجاب مي        

سـه دعـا بـدون شـك        «:  فرمود �حديث ابوهريره آمده است كه پيامبر     

.3»له اين دعاها، دعاي مسافر را ذكر كردشوند و از جممستجاب مي

).1342( مسلم -1
. با سند حسن)2/100(و حاكم ) 2377( به روايت ابن سني و ابن حبان -2
.و آلباني آن را حسن دانسته است) 1536(به روايت ابوداود -3
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سنت است كه شخص مـسافر بـر مركـب خـويش نمـاز مـستحب                

 سفر  در�پيامبر: روايت شده است كه) �(چون از ابن عمر. بخواند

 و  نافلـه نـه فـرايض،     نمازهاي شـبانه    . خواندبر مركب خويش نماز مي    

عـاي  د. »1خوانـد همچنين نمازهـاي وتـر را بـا اشـاره بـر مركـب مـي               

فرودآمدن از مركب و نشستن از جايي، وقتـي كـسي از مركـب پـايين                

��C:��d*,������"I#��I��t�I��t�Iא/I�C?�א/������A: آيد مستحب است كه بگويد    مي
���oIC=��I�@K»    بـرم از شـر آنچـه خلـق كـرده      به كلمات كامل الهي پناه مي

كند ضرري و آسيبي بـه      كه دوباره سفر مي   و بعد از اين تا وقتي     . »است

.رسداو نمي

مستحب است كه هنگام پايين آمدن از مركب و هنگام خـوردن بـه              

مردم هنگامي كه از مركبهاي خـود پيـاده         «صورت دسته جمعي باشند،     

سپس . »شدندها پراكنده ميها و بستر رودخانهشدند هر كدام در دره مي

هـا و بـستر    ايـن پراكنـده شـدن شـما در دره         «:  فرمـود كـه    �پيامبر

پس بعد از اين در هر جايي كـه  .  طرف شيطان استها فقط از  رودخانه

اى بر  هاينكه اگر قطعه پارچ   د تا   دنشميجمع  با همديگر   د  نآمدميفرود  

.2»پوشاندكردى آنها را ميآنها پهن ميروى 

شدن در سفر مستحب است، يعني هـر كـس از همـسفران             كاسههم

).700(و مسلم ) 1000( بخاري -1
.و آلباني آن را صحيح دانسته است) 2628( ابوداود با سند حسن -2
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يعنى يكـى را    د دارد، به ديگران نيز تعارف كند،        چيزي را كه همراه خو    

.1بخورندو با هم غذا مأمور كنند تا او مسؤول هزينه باشد 

جاي مناسبي را بـراي خوابيـدن برگزينـد، تـا از گزنـد حـشرات و               

وقتي در زمينهـاي سرسـبز     «:  فرمود �پيامبر. خزندگان درامان بماند  

و هنگامي كـه در  . سفر كرديد از اين سرسبزي سهم شتر خود را بدهيد       

و . كنيد زود از آنجـا بگذريـد      آب و علف سفر مي    بيجاهاي خشك و    

 در شـب كرديـد در كنـار راه          خوابيـدن اتراق و   در سفر تصميم    هرگاه  

.2»، شبانه پر از حشرات و خزندگان استچون راههابخوابيد 

مسافر بايد تا جايي كه امكان دارد وسايلي را كه به بيدار كردن وي              

:  فرمـود  �چـون پيـامبر   . بردكند، با خود ب   براي نماز صبح كمك مي    

ماند تا از نماز صبح نمانيم، بالل گفت، مـن          چه كسي امشب بيدار مي    «

كرد در شب در جايي اتراق  وقتي سفر مي�و پيامبر. »3مانمبيدار مي 

 و اگـر نزديـك صـبح بـود،          ،خوابيدكرد و بر طرف راست خود مي      مي

.4»شتگذاكرد و سرش را روي كف دستش ميدستش را دراز مي

مستحب است پس از انجام كارهايش به خانه باز گردد و سفر خود             

).3/182( آداب الشرعيه -1
).1926( مسلم -2
).624(ي  نسائ-3
).683( مسلم -4
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� روايـت شـده اسـت كـه پيـامبر          �از ابوهريره . را به دازا نكشاند   
اي از عذاب است، شما را از غـذا و آب و خـواب              سفر گوشه «: فرمود

) كارهـايش را انجـام داد  (كند، پس هرگاه كه نيازت برآورده شد منع مي 

.1»دات باز گردانوادهزود به ميان خ

�چون پيـامبر  . مكروه است كه مسافر هنگام شب به خانه برسد        
.3و2نهي كرده از اينكه شبانه در خانه خود را بزند

ــامبر  ــادات پي ــه ارش ــفر   �از جمل ــي از س ــه وقت ــت ك ــن اس  اي

داد، خوانـدن دو ركعـت نمـاز در    گشت، اولين كاري كه انجام مي     برمي

.4مسجد بود

كسي به سفر رفتي در كارهاي خـود بـا هـم همكـاري              وقتي همراه   

و كارهـا و وظـايف را تقـسيم         . كنيد و نسبت به همديگر مهربان باشيد      

 در  �رسـول اهللا  . كنيد و تكبـر و خـود برتربينـي را كنـار بگذاريـد             

تـا بـه وامانـدگان رسـيدگى        (كرد  مياز قافله تأخير     و رفتمسيري مي 

). 1927(و مسلم ) 1804( بخاري -1
.  متفق عليه-2
چـه آشفتگي و سراسيمگي خانواده است ولي اگر به آنها خبر داده باشد كـه            علت نهي    -3

 و بـا  ، چون نهي با توجه به نص حديث است،شود داخل در نهي نمي،گرددميوقت بر 

.رودزوال آن معلول نيز از بين مي
).2769(و مسلم ) 3088( بخاري -4
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.1 براي او دعا كردوكرد،ميار  سوخودپشت سر مستمندان را و ) كند

�پيـامبر . وسايل و ابزارهاي سفر را به طور كامل بـا خـود ببـر             
دان، ، سـرمه  آينـه «: بـرد رفت، پـنج چيـز را بـا خـود مـي           وقتي سفر مي  

.2»، سواك و شانهگيرناخن

، چـون شـب تمـام سـرزمينها را      بهتر اسـت  شب تاريكيسفركردن در 

 آغـاز   همچنانكه سفر كـردن در    . گرداند مى  و مسافت را كوتاه    گيرددربرمي

دم و خدايا در سـپيده «:  فرمود�چون رسول اهللا . روز مستحب است  

و سفركردن در شب مستحب     . »3صبحگاهان بر امت من بركت بفرست     

 چون ، شب سفر كنيدتاريكىدر «:  فرموده است � چون پيامبر  ،است

.4»رداندگمسافت را كوتاه مى، وگيردشب همه جا را فرامي

هدايايي را براي اعضاي خانواده بياورد، چـون باعـث شـادي آنهـا              

.شودمي

 خـانواده مالقـات   هـاى گشت با بچـه  وقتي از سفر برمي  �پيامبر

.5كردمي

. ابوداود با سند حسن روايت كرده است-1
).4249(ه الضعيفه  ضعيف، السلسل-2
).1300( امام احمد و ابوداود -3
).4064. ( ابوداود و آلباني آن را صحيح دانسته است-4
).2428( مسلم -5
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ديدنـد بـا هـم دسـت      وقتـي همـديگر را مـي      �اصحاب پيـامبر  

.1كردندگشتند، همديگر را بغل ميدادند و هنگامي كه از سفر برميمي

ت شده است كه هنگام بازگشت از سفر همـديگر را بغـل كـرد،               ثاب

رفت و غذايي جهـت وليمـه درسـت        سالم داد، برخاست و به استقبال       

.كرد

را  بازگشت و در     �به خانه پيامبر  ) از سفر يا جهاد   (�وقتي زيد 

اش افتـاده بـود     در حاليكه لباسش كه از شـانه       برخاست   �زد پيامبر 

 و همـين   .در آغوش گرفت و بوسيد    ) شحالىاز خو (را  زيد  كشيد و   مي

.2 وقتي از حبشه بازگشت، استقبال كرد� جعفرطور از

).2/92(طبراني، االوسط، آلباني، الصحيحه ) 8/36( هيثمي، المجمع -1
.)2732(، ترمذى-2
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ها آداب خانه)52(

 و راه و روش     ، كاملترين وضـعيتها   �بدان كه وضعيت رسول اهللا    

دانست كه دنيا سـراي   مي�وقتي پيامبر. وي بهترين راه و روش بود 

كرد، تـا   ر حسب نياز تعيين مي    اش را ب  سفر است نه سراي اقامت، خانه     

 و در مقابل گرما و سرما و باد و بـاران حفـظ    ، از ديدها پنهان كند    او را 

كرد و  و خانه را تزيين نمي    . كند تا محافظ حيوانات و وسايل وي باشد       

خراب شـدن آنـرا     ترس  تا  د،  بوماليد، و سنگين ن   گچ و آهك به آن نمي     

ساخت كه تبديل بـه النـه       د نمي و آن را بسيار بزرگ و بلن      . دداشته باش 

هـاي  و خانـه . آن را آسـيب دهـد  آور زيـان بادهـاى   و ،حشرات بـشود  

كرد، چون ممكن   هاي ستمگران پيشين درست نمي    زيرزميني مانند خانه  

است ساكنين آن در اثر كمبود هوا يا عدم ديدن آفتاب يا وجود تاريكي        

 جـزء  �بربلكـه خانـه پيـام   . و بعضي از حـشرات در اذيـت بيفتنـد         

 پـاك و   �هاي متوسط و بسيار خوب بود كـه بـا بـوي پيـامبر             خانه

.1شده بودخوشبو 

هاي خود را اصالح كنيـد و     اي مردم خانه  :  بر سر منبر گفت    �عمر

 قبـل از    آنرا بكشيد تا از شما بترسند و بيرون نياينـد،          مارهاي   عقربها و 

.اينكه شما را بترسانند

).3/411( االداب الشرعيه -1
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: فرمايـد حترام قايل شـده اسـت و مـي        ها ا خداوند متعال براي خانه   

�š
tΡθè=t↔ó¡o„ÇtãÏ'©#ÏδF{$#(ö≅è%}‘ÏδàM‹Ï%≡uθtΒÄ¨$̈Ψ=Ï9Ædkysø9$#uρ3}§øŠs9uρ•�É9ø9$#βr'Î/(#θè?ù's?

šVθãŠç6ø9$#ÏΒ$yδÍ‘θßγàß£Å3≈s9uρ§�É9ø9$#ÇtΒ4†s+̈?$#3(#θè?ù&uρšVθã‹ç7ø9$#ôÏΒ$yγÎ/≡uθö/r&4(#θà)̈?$#uρ

©!$#öΝà6̄=yès9šχθßsÎ=ø�è?�N)از تـو سـؤال     » هاللهاى ماه «در باره   «).189: قرهبال

) نظـام زنـدگى  (براى ) و تقويم طبيعى(آنها، بيان اوقات «:  بگو ؛كنندمى

آن چنان كه در جاهليـت مرسـوم        (و  . »حج است ) تعيين وقت (مردم و   

ز در خانـه وارد     پوشـيدند، ا  بود كه به هنگام حج، كه جامه احـرام مـى          

 در حـالى كـه آن را       شـدند، شدند، و از نقب پشت خانـه وارد مـى         نمى

كـار نيـك، آن نيـست كـه از پـشت            !)  نكنيـد  دانستندىتقرب به خدا م   

و از در   !  بلكه نيكى اين است كه پرهيزگـار باشـيد         ؛ها وارد شويد  خانه

.»ها وارد شويد و تقوا پيشه كنيد، تا رستگار گرديدخانه

�����n*Iא������B�I�iא��'*�A������IC,�`IC: خروج از منزل بگويد   هنگام  �\
����r*<�\j\7����I��@١K»           به نام خدا، بر خدا توكـل كـردم و هـيچ قـدرت و

.»ز طرف خدا نيستتوانايي جز ا

���Bא��="]�B������I3א����A������3: هنگام وارد شدن به منزل بگويد     
�C,i��3C�*'��3�)�،C,�BC�G/�B(�i�?C�@٢K» خدا داخل شديم و به به نام 

.)3666(، ترمذي )4249( ابوداود -1
).1091( ابوداود -2
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 و سـپس بـر      نام خدا خارج گشتيم و بر پروردگارمـان توكـل نمـوديم           

.»اش سالم كندخانواده

:  فرموده اسـت   �سازي را به درازا نكشاند، چون پيامبر      ساختمان

سـازي را بـه درازا      شـود كـه مـردم سـاختمان       قيامت هنگامي برپا مـي    «

.1»كشانندمي

:  فرمـوده اسـت    � چـون پيـامبر    .منزل بايد وسيع و گشاد باشـد      

خوشبختي انسان در اين است كه مسكن وسـيع و همـسايه صـالح و                «

.2»داشته باشدمرفه مركب 

سوال شد كـه پيـامبر  ) �(كنند؟ از عايشه   مردان در خانه چكار مي    

بـه كارهـاي خانـه      «: گفت. كنند در خانه و ميان خانواده چكار مي       �

رسـيد بـراي نمـاز بيـرون        يپرداخت و هنگامي كـه وقـت نمـاز مـ          مي

كـه  مانند ديگـران بـشر بـود        �پيامبر«: و همچنين گفت  . »3رفتمي

.4»دوشيدشست و گوسفندانش را ميلباسش را مي

اش را بدهـد در  كسي كه نفقه و مخارج خانواده     «:  فرمود �پيامبر

اي صـدقه و از خداوند اجر و ثواب بخواهد،        حالي كه بر عهده اوست،      

).350( آلباني در صحيح االدب -1
).355( آلباني در صحيح االدب -2
).418( آلباني در صحيح االدب -3
).671( آلباني در السلسله الصحيحه -4
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تو هر چه از مالت را بـراي جلـب رضـاي         «. »1شوده مي براي وي نوشت  

اى كـه در     لقمه گيري حتي آن  بخشي، در مقابلش پاداش مي    خداوند مي 

.2»ينهدهان همسرت مي

درهـا را   «:  فرمـوده اسـت    �چـون پيـامبر   : كردن چراغها خاموش

ببنديد و ظرفها را بپوشانيد و در مشك را ببنديد و چراغها را خـاموش              

 و مـشك بـسته و ظـرف         ،كنداي را باز نمي   شيطان در بسته  چون  . كنيد

هـا  گـرفتن خانـه    موشـها باعـث آتـش       چـون   و ،كندپوشيده را باز نمي   

.3»شوندمي

اي در  چـون خانـه   . ور نگذارند هنگام خواب آتش را در خانه شعله      

 از آن   �مدينه شبانه بر اهلش آتش گرفته بود و هنگامي كـه پيـامبر            

اين آتش دشمن شماست، پس هنگام خـواب آن را          «: باخبر شد، فرمود  

.4»خاموش كنيد

 به آويخـتن آن امـر     �تازيانه را در خانه آويزان كند، چون پيامبر       

.كرده است

هنگـام تـاريكترين   «:  فرموده اسـت   �بستن درها در شب، پيامبر    

).576( آلباني در صحيح االدب -1
. آلباني در صحيح االدب آن را صحيح دانسته است-2
).927(ا صحيح دانسته است  آلباني در صحيح االدب آن ر-3
).931( آلباني در صحيح االدب آن را صحيح دانسته است -4
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ها را جمع كنيد، و شما را بر حذر         بچه) يك سوم اول شب   (وقت شب   

نـشيني  بعد از سپري شدن مقـداري از شـب بـه شـب            دارم از اينكه    مي

اتش بر روى زمـين     مخلوقخداوند چه چيزى    دانيد كه   چون نمي . برويد

آور، و جـن و  مانند حيوانات درنده، يـا حـشرات زيـان     (سازدمنتشر مي 

پـس درهـا را ببنديـد و چراغهـا را خـاموش كنيـد و ظرفهـا را          . )غيره

.1»بپوشانيد و مشكها را ببنديد

هـا  بچـه «:  فرموده است  �ها در شب، چون پيامبر    ردن بچه كجمع

منتـشر  يعني هنگامي كه شيطان      ،را جمع كنيد تا تاريكي و سياهي شب       

.2»شود سپري شودمي

هـا و ابن حجر در باب قـضاي حاجـت در خانـه           ) :(امام بخاري 

كند كه خروج زنان براي قضاي   مصنف با اين شيوه اشاره مي     : گويندمي

هــا اي بــاز ادامــه نداشــت، بلكــه بعــد از آن در خانــهحاجــت در فــض

.دستشويي درست شد تا از خروج ناچاري زنان جلوگيري كند

اسناد آن بنا بر شرط مسلم صحيح است و آلباني در السلسله الصحيحه، صحيح دانـسته          -1

برحذر باشيد  ).إياكم والسير بعد هدوء الليل    : (در روايت ديگرى آمده كه    ) 3454(است  

.) از شب و آرامش آنز سپري شدن مقداري بعد اراه رفتن در شباز 
).935( آلباني در صحيح االدب آن را صحيح دانسته است -2
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 آداب همسايگي)53(

:  فرمـود  �پيـامبر . بر احترام و مهرباني با همسايه اصرار داشته باشد        

بهترين دوستان نزد خداوند، كساني است كه نسبت به دوستانـشان نيـك             «

.1»ين همسايگان، بهترين آنها نسبت به هم هستندباشند و بهتر

توزي ميان همسايگان حرام است خواه ايـن دشـمني بـه       دشمني و كينه  

:  فرمـوده اسـت  �چـون پيـامبر  . كنـد حرف باشد يا به عمل، فرقي نمي     

چه كـسي يـا     : گفتند. و آنرا سه بار تكرار فرمود     قسم به خدا ايمان ندارد،      «

.2»امان نباشداش از دست او دره همسايهكسي ك: فرمود�رسول اهللا

حقوقي كه براي همسايه نزديكتر و چسبيده به خانه شخص اسـت،            

بـه پيـامبر   «: نقل شـده كـه    ) �(از عايشه   . براي همسايه دورتر نيست   

يا رسول اهللا ما دو همسايه داريم به كدام يك هديه بدهيم؟            :  گفتم �

.3»شما نزديكتر باشدبه هر كدام كه خانه آنها به خانه : فرمود

همسايه نبايد كـه مـانع فردكـردن چـوب همـسايه در ديـوار او يـا                 

چـون  . گذاشتن آن روي ديوار او جهت ساختن اتـاق يـا غيـره بـشود              

اي چـوب در    مانع اين نـشويد كـه همـسايه       «:  فرموده است  �پيامبر

).1944( ترمذي -1
).2625( مسلم -2
).6020( مسلم -3
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و اين در صورتي است كه ضـرري بـه          . »1ديوار همسايه ديگر فرو كند    

.حلي ديگري هم وجود نداشته باشدساند و راههمسايه نر

چرا شما به اين فرمـوده      «: گويد راوي حديث مي   �سپس ابوهريره 

 را بـه  ايـن سـخن  ايد، به خدا سـوگند     كنيد و آن را واگذاشته    عمل نمي 

.» تا آنرا قبول كنيدكوبمهاي شما ميشانه

ي كـس «:  فرموده است  �چون پيامبر . كردن همسايه حرام است   اذيت

.2»آزارداش را نميكه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشد همسايه

.آشامد به همسايه نيز بدهدخورد و مياز آنچه كه خود مي

 و بـه    ، و به محارم آنها چشم ندوزد      ،اسرار همسايگان را فاش نكند    

.هاي تقديم كندآنها هديه

هـا و   و در غم،هـا بـه همـسايه تبريـك بگويـد       در شاديها و خوشي   

.ناراحتيها به او تسليت بگويد

روايت شده است كـه  ) �(از ابن عمر   . در را به روي همسايه نبندد     

زماني بر ما سپري شد در حالي كه هيچ كس از بـرادر مـسلمان         «: گفت

از بـرادر    نبود، اما اآلن دينـار و درهـم          تر به دينار و درهم    خود مستحق 

چه بسيار  «:يدم كه فرمود   شن � از پيامبر    .»تر است مسلمانش محبوب 

واش آويــزان شــدهگــردن همــسايهبــه) در روز قيامــت(اي ههمــساي

).1609(و مسلم ) 2463(بخاري -1
).47(و مسلم ) 6018( بخاري -2
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خدايا از اين همسايه بپرس كـه چـرا درش را بـه روي مـن                : گويندمي

.1»نصيب كرده استاش بيبسته است و مرا از نيكي

: فرموده اسـت   �اش گرسنه، چون پيامبر     هخود سير نباشد و همساي    

.2»ستنياش گرسنه باشد، مؤمن هسير باشد و همسايكسي كه خود «

ساختمان خود را بسيار بلند نكند تا جايي كه جلوي آفتاب و باد را              

تواند ساختمان را خراب كنـد يـا        از وي بگيرد، در غير اين صورت مي       

.شودچون موجب اذيت همسايه مي. تغيير بدهد

 و امر ، كندبا حكمت و موعظه نيك همسايه را نصيحت و راهنمايي   

آبـرو  به معروف و نهي از منكر كند بدون اينكه وي را سرزنش يـا بـي               

 و از اشــتباههاي وي ،و لغزشــها و خطاهـاي وي را دنبــال نكنـد  . كنـد 

.پوشي كند و از خطاهاي وي چشم،خوشحال نشود

 بيـان كـرده   �چـون پيـامبر   . آزار و اذيت همسايه را تحمل كنـد       

ه را دوست دارد و سه عده را دوسـت          خداوند متعال سه عد    «:است كه 

دهد اش وي را آزار مي    هو يكي از آنها مردي است كه همساي       . داردنمي

كند تا خداوند او را با زندگي يا مرگ         و او بر آزار و اذيت وي صبر مي        

.3دهدوي نجات مي

).2646(، السلسله الصحيحه )111( بخاري، االدب المفرد -1
).1/149(السلسله الصحيحه -2
. آن را صحيح دانسته است)2569 ( آلباني در صحيح الترغيب-3
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 آداب عيادت بيمار)54(

:  فرمـوده اسـت  �چـون پيـامبر  . عيادت بيماران فضل بسيار دارد  

كنـد تـا زمـاني كـه از عيـادت           كسي كه شخص بيماري را عيادت مي      «

. »1داردهـاي چيـده شـده بهـشت قـدم برمـي           گردد، در ميان ميـوه    برمي

اي انسان من بيمار شدم و تـو        : گويدخداوند متعال در روز قيامت مي     «

خداوندا چگونه به عيادت شما بيايم      : گويدبه عيادتم نيامدي، انسان مي    

آيـا  : گويـد  شما پروردگار جهانيـان هـستي؟ خداونـد مـي          در حالي كه  

دانستي كه فالن عبد من بيمار بود و تو به عيادتش نرفتي و اگر بـه               نمي

 روايـت شـده     �و از علـي   . »2...يافتيرفتي مرا نزد او مي    عيادت او مي  

كـسي كـه بـه عيـادت     «:  شنيدم كه فرمود  �از پيامبر : است كه گفت  

نـشيند ميـان    رود و مـي    تا وقتي كه آنجـا مـي       برادر مسلمان خود برود،   

و هنگامي كه نشست رحمت     . داردشده بهشت قدم برمي   هاي چيده ميوه

گيرد و اگر صبحگاهان باشد تا شب هفتاد هـزار          خداوند وي را فرا مي    

 و اگر شب باشد تـا صـبح هفتـاد هـزار             ،فرستندماليكه بر او درود مي    

.3»فرستندماليكه بر او درود مي

ثوابش اده دانجام مياش تىمريض از اعمال نيك در حال سالم  چه  آن

).2568( مسلم -1
).2569( مسلم -2
.)1191( و آلباني آنرا صحيح دانسته است )3098(و ابوداود ) 756( احمد -3



�� �������	��� ��� 
��

.شودنوشته مى او براي

و از  . آور شـد  صبر و تحمل قـضاي الهـي يـاد        را بر   شخص بيمار   بايد  

. و هنگام شدت گرفتن مصيبت آرزوي مرگ نكند،شفايافتن نااميد نشود

مـشروع  1ت ذمـه  دادن اسالم به آنها و برائ     ي نشان عيادت كافران برا  

يـك غـالم   «:  آمـده اسـت كـه    �چون در حديث انس بن مالك     . است

به عيادت  � بود، مريض شد، پيامبر    �يهودي كه خدمتكار پيامبر   

.2»اسالم بياور و او مسلمان شد: او رفت و گفت

عيادت بيمار در هر حال و زماني جايز اسـت مگـر اينكـه مـشقتي                 

اه ابوعبداهللا در شب ماه     همر«: گويدمي) :(مروذي. براي او ايجاد كند   

عيـادت  «:  گفـت   بـه مـن     و سـپس او    ،رمضان به عيادت مريضي رفتيم    

.3»خواهد بودشب مريض در ماه رمضان در 

 مگر اينكه بيمار دوست     ،در عيادت بيمار بايد زود آنجا را ترك كرد        

.داشته باشد كه بيشتر بنشيند

ين وي  رود بـر بـال    مستحب است براي كسي كه به عيادت بيمار مي        

آنهـا در مورد همراهي جنازه كـافر و عيـادت بيمـاران            ) :( از شيخ االسالم ابن تيميه     -1

 ولـي عيـادت وي اشـكالي    ، همراه جنازه كافر نبايد رفت:سوال شد و او جواب داد كه     

چون اگر به صورت كافر بميرد      . يدن او به اسالم وجود دارد     وچون مصلحت گر  . ندارد

).3/6الفتاوي الكبري . (شودخوانند و جهنم براي او واجب ميبر او نماز نمي
).5657( بخاري -2
).2/190(عيه  االداب الشر-3
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� مريض شد، پيامبر   �چون وقتي آن يهودي خادم پيامبر     . بنشيند
.1بر بالين وي نشست
 هرگـاه بـه     �پيـامبر «: روايت شده است كـه    ) �(و از ابن عباس   
.2»نشسترفت، بر بالين وي ميعيادت مريضي مي

) �(از عايـشه  . عيادت نيك آن است كـه از حـال مـريض بپرسـد            
 قـدم بـه مدينـه گذاشـت     �ي پيامبروقت: روايت شده است كه گفت 
بـر آنهـا وارد شـدم و        : گويدمي) �(عايشه. ابوبكر و بالل بيمار شدند    

.3پدر حالت چطور است؟: گفتم
 و بر جنازه مرده به طريق اولي        ،كردن بر بالين بيمار جايز است     گريه

�خواني باشد چون پيامبر   كردن نوحه ولي نبايد در گريه   . جايز است 
.4 هنگامي كه مريض بود، گريست�عبادهبر سعد بن 

به دعاى دعاكننده آمـين     چون ماليكه   . دعاي خير براي مريض بكند    

به آن تـصريح شـده      ) �(سلمهو اين چيزي كه در حديث ام      . گويدمي
وقتي بـر بـالين مريـضي يـا         «:  فرمود �رسول اهللا : گويداست كه مي  

آنچـه را كـه     چـون ماليكـه     . اي حاضر شديد دعاي خير بگويـد      جنازه
وقتي ابوسلمه وفات كرد، پيامبر    : سلمه گفت ام. يدوگميآمين  گوييد  مي

).5657( بخاري -1
).416(و آلباني ) 536( بخاري، االدب المفرد -2
).1376(و مسلم ) 5654( بخاري -3
).924(و مسلم ) 1304( بخاري -4
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.  ابوسـلمه وفـات كـرد    �يـا رسـول اهللا    :  را آوردند و من گفتم     �

 خداونـدا مـرا و او را بيـامرز و فـرد بهتـري را         :گوب:  فرمود �پيامبر
از  كسي بهتر   و خداوند : گفتم هم آن دعا را       و من  .جايگزين وي گردان  

.1»د است را جايگزينش گردان�او كه محمد


�A\�����)*I%N�mZI�7: با دعاهاي مشروع براي بيمار دعا كند، از جملـه         
ي كننـده واهد اين بيماري پاك   خباكي نيست، اگر خداوند ب    «٢K@#�f�Iא���

0
���A. »گناهان است I��~#א�B%C/٣@אK    پروردگارا :  سه بار يا يك بار بگويد


��A�nZV�������aGuS. فالني را شفا ده   ��BGF�/א/�"�¹א��)�BGF�/א��א�@K» از

و . »خواهم كه تو را شفا دهد     پروردگار عظيم، صاحب عرش عظيم، مي     

.4هفت بار اين دعا را تكرار كند

 وقتـي از    �چـون پيـامبر   . دستش را روي بدن مريض قرار بدهد      

كـرد،  كـرد دسـتش را بـر روي جـايي كـه درد مـي              مريضي عيادت مي  

.5گفت اهللا ميگذاشت و بسممي

).919( مسلم -1
).3616( بخاري -2
).1628(و مسلم ) 5659( بخاري -3
ز ابوداود است، وآلباني  و لفظ حديث ا)3106(، ابوداود )2083(، ترمذي )2138( احمد -4

.آن را صحيح دانسته است
 حديث ابويعلى با سـند حـسن روايـت كـرده            اين: گويدمي) 10/126(حجر، الفتح  ابن   -5

.است
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هـاي الفلـق و   سـوره (براي شخص مريض دعا بخواند و در او بدمد     

). الناس و اخالص بخواند

هرگاه يكـي از اعـضاي   «: روايت شده است كه گفت  ) �(از عايشه 

 سـوره فلـق و نـاس و اخـالص را            �شد پيـامبر  خانواده مريض مي  

.1»دميدخواند و در آنها ميمي

.2سوره حمد را بخواند

 اين ناراحتي را از بين ببر و او را     !اي اله مردمان  «:  دعا را بخواند   اين

اي از ايـن    اي هستي كه شـفاي تـو هـيچ ذره         شفا ده، تو تنها شفادهنده    

.3»گذاردبيماري را برجاي نمي

�B�I������������feI#�.I���I��،aIG<){��������.I��"I#��I��،aI�dא�����A: و يا بگويد  
���V،�א����BV���،aGuSא��������O,����JuE�aG<)@٤K»    با نام خداونـد تـو

آزرد، از شر هر انـسان حـسود يـا          كنم، از هر چيزي كه تو را مي       را دعا مي  

.»كنمچشم شوري، خداوند تو را شفا دهد، با نام خداوند تو را دعا مي

مشروعيت عيادت بستگي به اين ندارد كه شخص بيمار بداند كه او            

چنـد كـه    عيادت مـريض مـستحب اسـت هـر          . به عيادتش آمده است   

).2192(و مسلم ) 5748( بخاري -1
).2201(و مسلم ) 2276( بخاري -2
).2191(و مسلم ) 5675( بخاري -3
). 2186( مسلم -4
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 يـا   ،كننـده شخص بيمار بيهوش باشد، چون اميد بركت دعـاي عيـادت          

هاي  يا لمس بدن وي و خواندن سوره  ،گذاشتن دست وي بر بدن بيمار     

.1»و دميدن در آنها و غيره وجود دارد) فلق، ناس، و اخالص(

 و  �مريضي سختي گرفتم، پيامبر   «: گويدمي) �(جابر بن عبداهللا  

ام سـپس  ن آمدند و ديدند كه مـن بيهـوش شـده           به عيادت م   �ابوبكر

 وضو گرفت و آب وضويش را روي من پاشـيد و مـن بـه                �پيامبر

با اموالم چكـار كـنم؟ و چگونـه در     :  گفتم �هوش آمدم و به پيامبر    

 جوابي نداد تا اينكه آيـات ميـراث         �مورد آنها قضاوت كنم؟ پيامبر    

.2»نازل شد

.ن به مسيحيان و يهوديان استشدآوردن دسته گل براي بيمار شبيه

 و ،وقتي اجل مـريض نزديـك شـد شـهادتين را بـه او تلقـين كنـد           

.هنگامي كه فوت كرد چشمانش را با دست ببندد و براي او دعا كند

�چـون پيـامبر  . مستحب است كه عيادت در آغاز بيماري باشـد  
.3»وقتي مريض شد به عيادت او برويد«: فرموده است

.4در كاجبارغذا و نوشيدني را بر خوردن  شخص بيمارنبايد

).10/119( فتح الباري -1
).1616(و مسلم ) 5651( بخاري -2
).3151( آلباني، صحيح الجامع -3
).2/344( االداب الشرعيه -4
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 آداب بازار)55(
�א����A��\7���?I/7j\�����������?I/�،?I/�a�"I#�\�D�I: دعاي هنگام ورود به بـازار     

��������������eIC,�*I����I©א�D�IG��t*��\�e��*���`G���eG��،��א|��aC/?�א
��"��<�fe#�.�@١K»   غير از خداونـد يگانـه وجـود     حق هيچ معبودي به 

 زنـده    ندارد و پادشاهي و سـتايش از آن اوسـت، او           ندارد، كه شريكي  

ميرد، تمـام خيـر و      اي است كه هرگز نمي    ميراند و او زنده   كند و مي  مي

.»ها در دست اوست و او بر هر چيزي قادر و تواناستنيكي

.الزم است كه شخص مسلمان احكام خريد و فروش را بداند

.فروشي نكنددر پيمانه و ترازو كم

يكى كردن نهي شده است، يعني       احتكار و بازار سياه درست     از تقلب و  

را باال ببرد در حاليكـه قـصد خريـدن آن كـاال را نـدارد تـا                  قيمت  بيايد و   

.را فريب دهد و آن جنس را به قيمت زيادي خريداري كندمشترى ديگر 

. از فروختن چيزها به صورت نسيه و با قيمت زياد خـودداري كنـد             

بـه مـشترى بفروشـد، سـپس بـا           به صورت نسيه     يعني كسي كااليي را   

.او بخردازى كمترقيمت 

 روايت شده اسـت     �از انس . گذاري بر كاالها را متوقف كند     قيمت

 قيمت كاالها باال رفته     �يا رسول اهللا  :  گفتند �مردم به پيامبر  : كه

خداوند متعال خالق  «:  فرمود �پيامبر. است براي ما قيمت تعيين كن     

را و مـن اميـدوارم كـه خداونـد          . گذار اسـت  و رازق و نرخ   و ميراننده   

).1817( صحيح ابن ماجه -1
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 در از من ظلمـى درخواسـت نكنـد، نـه    كسي مالقات كنم در حالى كه   

.1»مالجان و نه 

.از رباخواري نهي شده است

همچنانكه روايـت شـده اسـت كـه         . در معامله صداقت داشته باشد    

ذايي گـذر   مواد غـ  كومه  كرد و از كنار يك       از بازار عبور مي    �پيامبر

كـاال به صاحب   . د و دستش مرطوب شد    بركرد و دستش را در آن فرو        

 باران باريده و خيس شده      �يا رسول اهللا  : اين چيست؟ گفت  : گفت

دهـي تـا   چرا مواد خيس شده را باال قرار نمي  «:  گفت �پيامبر. است

.2»نيستكند از ما تقلب هر كس به ما ،مردم ببينند

بـه  «:  فرمـود  �پيـامبر . هـي شـده اسـت     كردن تجار ن  از پيشوازي 

.3»پيشوازي كاالها و تجار نرويد تا آن را كمتر از قيمت بازار بخريد

دست و  آنرا در    يا هنوز    شده،از فروختن چيزهايي كه صاحب آنها ن      

.نهي شده است،  نگرفتهتصرف

�چون پيـامبر  . امر شده به اينكه معامله را آسان و راحت گرفت         
 و در   فروش، نرم آساناي كه در خريد و فروش       ه بنده خداوند ب «: فرمود

.4»كندگير باشد، رحم ميپرداخت بدهي نيز شخص راحت

).1846( صحيح الجامع -1
).1060( صحيح الترمذي -2
).7589( صحيح الجامع -3
).1790( صحيح ابن ماجه -4
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در مورد صـفات    . با حالت دشمني و لجاجت صدايش را بلند نكند        

داد و در   به كسي دشنام نمـي     �پيامبر«:  آمده است كه او    �پيامبر

ر بد فحـش كـسي را پاسـخ    انداخت و با كابازار داد و فرياد به راه نمي 

.1»بخشيدميداد و او را داد بلكه با او دست مينمي

چون خداوند  . هاي طرفين معامله پايبند باشد    بر قراردادها و معاهده   

'yγ•ƒr$�:متعال فرموده است ¯≈ tƒšÏ% ©!$#(# þθãΨ tΒ# u(#θèù÷ρr&ÏŠθà) ãèø9 $$Î/�N)1: المائده.(

.»وفا كنيد) و قراردادها( به پيمانها !ايداى كسانى كه ايمان آورده«

و آن را ! كنيـد، شـاهد بگيريـد   مى) نقدى(هنگام كه خريد و فروش   

#)�:چون خداوند متعال فرمـوده اسـت      .بنويسيد ÿρß‰ Îγô©r&uρ# sŒÎ)óΟ çF÷ètƒ$t6s?�N
).282: البقره(

.»كنيد، شاهد بگيريدمى) نقدى(ولى هنگامى كه خريد و فروش «

 فرمـوده  �چـون پيـامبر   . وش كمتر قـسم بخـورد     در خريد و فر   

دارم از اينكه در خريد و فروش قسم بخوريد         شما را برحذر مي   «: است

.2»رودميشود بعد به تدريج از بين چون آن چيز اول كم مي

.رسد، پاك كندبازار را از تمامي چيزهاي حرامي كه به فروش مي

چـون  .  كنـد  از خريد و فـروش چيزهـاي غـصبي و دزدي خـودداري            

&yγ•ƒr'̄≈tƒšÏ%©!$#(#θãΨtΒ#uŸω(#þθè=à2ù's?Νä3s9≡uθøΒr$�: خداوند متعال فرموده اسـت    

).298( الشمايل المحمديه -1
).1795( صحيح الترغيب -2
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Μà6oΨ÷Jt/È≅ÏÜ≈t6ø9$$Î/HωÎ)βr&šχθä3s?¸οt"≈pgÏBtã<Ú#t"s?öΝä3ΖÏiΒ�N)29: النساء.(

و از طرق   (اموال يكديگر را به باطل      ! ايداى كسانى كه ايمان آورده    «

.»نخوريد مگر اينكه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد) عنامشرو

چشم خود را در مقابل زنان بپوشاند و از اختالط و مزاحمت بـراي          

≅�:فرمايـد خداوند متعال مـي   . آنها بپرهيزد  è%šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9(#θ‘ÒäótƒôÏΒ

ôΜÏδ Ì"≈ |Áö/ r&(#θÝà x� øts† uρóΟ ßγy_ρã" èù4y7 Ï9≡sŒ4’ s1 ø— r&öΝçλm;3¨βÎ)©!$#7�"Î7yz$yϑÎ/tβθãèoΨóÁtƒ

∩⊂⊃∪ ≅è%uρÏM≈uΖÏΒ÷σßϑù=Ïj9zôÒàÒøótƒôÏΒ£Ïδ Ì"≈ |Áö/ r&zôà x� øts† uρ£ßγy_ρã" èù�N)النــــور :

) از نگــاه بــه نامحرمــان(بــه مؤمنــان بگــو چــشمهاى خــود را «).30-31

؛تـر اسـت    اين براى آنان پاكيزه    ؛فروگيرند، و عفاف خود را حفظ كنند      
نـان بـا ايمـان بگـو        زو بـه    . دهيد آگاه اسـت   د از آنچه انجام مى    خداون

فروگيرنـد، و دامـان خـويش را    ) آلـود از نگاه هوس(چشمهاى خود را  

.»حفظ كنند

و هنگـام نمـاز بـه خريـد و          . بر نمادهاي دين محافظت داشته باشد     

،چون بهترين مردم كساني هستند كه دنيـاي وي        . فروش مشغول نشود  

خداوند متعال . كند و آخرت وي او را از دنيا غافل نمي       ،او را از آخرت   

ــي ــدم Α%ỳ×�: فرماي Í‘�ωöΝÍκLÎγù=è?×οt"≈pgÏBŸωuρììø‹t/tãÌ"ø.ÏŒ«!$#ÏΘ$s%Î)uρÍο4θn=¢Á9$#

Ï!$tGƒÎ)uρÍο4θx.̈“9$#�N)اى آنـان را از     مردانى كه نه تجارت و نه معامله      «).37: النور

.»كندز و اداى زكات غافل نمىياد خدا و برپاداشتن نما
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 احترام به والدين)56(

نيكي به والدين فضل زيادي دارد و از اعمال صالحي است كه اندوه 

.1بردزدايد و تاريكي را از بين ميرا مي

درجه و مقام نيكي به والدين بر درجـه و مقـام جهـاد در راه خـدا                  

�ز پيـامبر  ا: گويـد  كـه مـي    �مـسعود بنابر حديث ابـن   . برتر است 
. نماز سر وقـت   : چه عملي نزد خدا گرانبهاتر است؟ فرمود      : پرسيدم كه 

ديگر چه عملي؟   : گفتم. نيكي به والدين  : ديگر چه عملي؟ فرمود   : گفتم

.2جهاد در راه خدا: فرمود

�مـردي نـزد رسـول اهللا      «: عبداهللا بن عمرو روايت كرد و گفت      
عليه دشمن ببندم در حـالي  خواهم با تو پيمان جهاد بر مي: آمد و گفت  

به پـيش آنـان  «:  فرمود�پيامبر. كه پدر و مادرم را گريان جاگذاشتم     

.3»برگرد و آنان را همچنان كه گرياندي، بخندان

.بيشتر براي آنها دعا و طلب بخشش كند

.هنگام ديدار با آنها خوشرو باشد

.سر آنان را ببوسد

 غار بر آنها بسته شد و يكي از آنها به والـدين         همچنانكه در داستان آن سه نفري كه درِ        -1

).حديث متفق عليه. (خود نيكي كرده بود
.  متفق عليه-2
. و سند آن حسن است ابوداود و ابن ماجه-3
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 آمده است   �ابن عباس چون در حديث    . هاي آنان را بپردازد   بدهي

مـادرم فـوت    :  فتوا خواست و گفت    � از پيامبر  �كه سعد بن عباده   

�اش بـوده اسـت؟ پيـامبر      كرده است در حالي كه نذري بـر عهـده         
.1آن را براي او ادا كن: فرمود

همچنانكه ابن دينار از . به ياران و دوستان پدر و مادر احترام بگذارد

وقتـي از مكـه خـارج شـد، مركبـي       ابن عمر روايت كرده است كـه او         

اي داشـت  شد و عمامهداشت كه در مسافرتهاي طوالني بر آن سوار مي       

.پيچيدكه دور سرش مي

نـشين بـر او     براي ما بيان كرد كه روزي سوار بر مركبش، يك باديه          

. آري او هـستم : فالني نيستي؟ گفـتم فالنى پسر آيا تو : گذشت و گفت 

اش را  هسوار شو و عمام   : او داد و گفت    مركب خود را به       ابن عمر  پس

: بعضي از ياران بـه او گفتنـد       . كنآن را دور سرت     : به وي داد و گفت    

شدى، و ى بر آن سوار مى    نشين مركب اين باديه به  . خداوند تو را بيامرزد   

 شـنيدم كـه   �مـن از پيـامبر  : ؟ گفت ىدادكردى  اى بر سر مى   هعمام

 والـدينش نيـز  دوستانه شخص با نيكوترين نيكيها اين است ك  «: فرمود

و ايـن از بـاب      .  بود � حالي كه پدرش دوست عمر      در .»2باشدمهربان  

وسعت رحمت الهي است كه باب نيكويي بسيار وسـيع اسـت و فقـط               

. بخاري و مسلم و ديگران-1
).2552( مسلم -2
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.مختص به پدر و مادر نيست

.با اسم زيبا از آنها ياد كند

.والدين را بر ديگران مقدم بدارد

كردن دادن يا سفركردن يا شوخي  ا هديه تواند آنها را ب   تا جايي كه مي   

.خوشحال كند

.1دداري كن در ايام بيماري شب زندهبراي آسايش آنان مخصوصاً

چون خداونـد فرمـوده     . مهرباني آنها را خطاب قرار بدهد     با ادب و  

≅�Ÿξsù: است à) s?!$yϑ çλ°;7e∃é&Ÿωuρ$yϑ èδ ö" pκ ÷] s?≅ è% uρ$yϑ ßγ©9Zωöθs%$VϑƒÌ" Ÿ2�N)اإلسراء :

و بـر آنهـا     ) حتي به آنان اف مگو    (! كمترين اهانتى به آنها روا مدار     «).23

.»و گفتار لطيف و سنجيده و بزرگوارانه به آنها بگوفرياد مزن

.وقتي بر تو وارد شدند، براي احترام آنها برخيز

.دستان آنها را ببوس

 شده است كه من پسري بيست ساله بودم مـادرم مـرا         روايت) :( از ابا يزيد بسطامي      -1

پـس يكـي از دسـتهايم را زيـر     . فراخواند كه شبي پرستار وي باشم و من اجابت كردم       

سرش و دست ديگر را روي بدنش گذاشتم و قل هو اهللا احـد خوانـدم سـپس دسـتم                    

دسـت از آن مـن اسـت ولـي حـق مـادر از آن                : گفـتم . حالت خواب رفتگي پيدا كرد    

ت، و بر آن حالت تا طلوع خورشيد صبر كردم بعد از آن دستان من سودي براي            خداس

بعضي از اصحاب او را در خواب .  و هنگامي كه وفات كرد)يعنى فلج شد  (وي نداشت 

چگونه اين رحمت را به دست : به او گفتند. كردديدند در حالي كه در بهشت پرواز مي

كيف تبر والديك، ابراهيم    : كتاب. ل سختيها نيكي به مادر و صبر در مقاب      : آوردي؟ گفت 

.47بن صالح المحمود، ص 
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.خواهند به آنها بدهبه آنها احترام بگذار و هر چه را كه مي

دال و بحـث و   و بـا آنهـا جـ       ،ايش را در مقابل آنها بلنـد نكنـد        صد

. نكندمخاصمه

.در كارهايت با آنها مشورت كن

.به آنها دروغ مگو

دهند، آنهـا را    وقتي كاري بر خالف سليقه و خوشايند تو انجام نمي         

.سرزنش مكن

.اند، دراز نكش و نخوابدر حالي كه آنها نشسته

.از مكندر مقابل آنها پايت را در

تـر از او  رفتن از پهلـوي پـدرت راه نـرو، بلكـه كمـي عقـب             در راه 

.حركت كن

.در جايي بلندتر از جاي پدر و مادر ننشين

.زنند زود جواب بدهوقتي تو را صدا مي

و قبـل از پـدر ننـشيند و در مقابـل وي راه              . بر پدرش اسم نگذارد   

د و به يكي از آنهـا        روايت شده كه او دو نفر را دي        �از ابوهريره . نرود

بـر  «: گفـت . پدرم است: گفت كه اين يكي با تو چه نسبتي دارد؟ گفت     

.1»ن ننشي و قبل از او،او اسم نگذار و در مقابل وي راه نرو

 روايـت   �؟ از ابـن عمـر     اش نام ببرد و صدا زند     كنيهبوسيله  تواند پدرش    آيا كسي مي   -1

).47صحيح االدب المفرد، امام بخاري . (گذاشتشده كه او بر پدرش كنيه مي
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.با كسي كه با والدينش نيك رفتار است، بيشتر بنشيند

�از پيـامبر  . نيكي به والدين بعد از مرگ آنهـا نيـز بـاقي اسـت             
ماند كه به آنهـا  يا بعد از فوت پدر و مادر چيزي باقي مي         آ: پرسيدند كه 

آنها، طلب بخشش براي آنها، دعا كردن براى آري،  «: نيكي كنيم؟ فرمود  

و اجراي وصيت آنها بعد از مرگشان، و صله رحم با كساني كه به آنهـا        

.1»نزديكند، و احترام به دوستانشان

).5142( ابوداود -1
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)حقوق فرزندان( آداب تربيت فرزندان )57(

ها را بـه رفـتن       مسجد وجود نداشت، بچه    اذيت كردن در  اگر ترس   

ــد  ــادت ده ــسجد ع ــديث. م ــا ح ]IIM3*א��A��B:E�GMII��B��[��II:ام
B:3GE���@١K»  ها به مسجد خـودداري كنيـد      ها و ديوانه  از بردن بچه« .

.باشدحديث ضعيفي مي

ميمـوني  . ها را به آموختن علم و صبركردن بر آن تـشويق كنـد            بچه

از اباعبداهللا پرسيدم كه من اول قرآن را به فرزندم بياموزم يا     : گفته است 

گفتم، تمام قرآن را بـه او       . قرآن: حديث، كدام نزد تو بهتر است؟ گفتم      

 سپس بـه مـن   ، آن چيزهاي كه براي او سخت است  رمگ: بياموزم گفت 

عادت به آن   سپس  يرد  گياد ب را به او بياموز تا اينكه       قرآن  كم كم   : گفت

.2كندمى

و اين باعث پيشرفت سطح     . فالن صدا بزند  ها را به ابوفالن يا ام     بچه

 گـاهي بعـضي از  �پيـامبر . شودفكري وي از همان زمان بچگي مي      

:  روايت شده اسـت كـه گفـت        �از انس . زندها را با كنيه صدا مي     بچه

آن الحارث بن نبهان وجود دارد كه علمـا در بـاره ضـعيف              و در سند     )750( ابن ماجه    -1

طبرانى در معجم الكبير : ويدگ) 2/29(الزوائد بودن آن متفق هستند، و هيثمى در مجمع 

اين حديث را روايت كرده است و در سند آن العالء بن كثير الليثى الشامى وجود دارد                 

.كه ضعيف است
).2/33( اآلداب الشرعيه -2
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و من برادري داشتم كـه      .  از لحاظ اخالق بهترين مردم بود      �پيامبر«

). از شير گرفته شده بود و ديگر شيرخواره نبود        (گفت   مي به او ابوعمير  

اي اباعمير پرنده كوچكـت     «: گفتآمد به او مي    مي �و هرگاه پيامبر  

ها قبل از به دنياآوردن فرزنـد نيـز         با كنيه صدازدن بچه   . »1كندچكار مي 

�ديگـران آمـده اسـت كـه پيـامبر      در صحيح بخاري و   . جايز است 
كردنـد بـا    داشتند لباس قشنگي بر تـن او مـي  دختر بچه كوچكي را كه    

خالـد، تنـگ   اين پيراهن تنـگ اسـت يـا ام   «: كنيه او را صدا زد و گفت   

.2»خالداست يا ام

. ندنعمومي ببرد تـا بـا بزرگـان بنـشي        ها را به جمعهاي بزرگ و     بچه

از .بردنـد  مـي �شان را به مجلس پيـامبر نچون صحابه گاهي فرزندا   

هرگاه «: ر كه از پدرش روايت كرده است كه       ه بن قُ  داستان معاوي : جمله

نشـستند كـه در     نشست چند نفر از اصحاب دور او مـي         مي �پيامبر

).5735( بخاري -1
او  روايت شده است كـه  �از عائشه ): 3/152( آداب شرعي   )3/152( اآلداب الشرعيه    -2

كـه  (هر يك از زنهاي شما كنيه دارند به غير از من     ! يا رسول اهللا  :  گفت �به پيامبر خدا    

كه كنية خـود را بـه       :  به ايشان فرمودند   �پيامبر خدا   ). چون فرزند ندارم كنيه هم ندارم     

السلسله ! (هستي) مادر عبداهللا(خويش عبداهللا يعني ابن الزبير بگذار تو ام عبداهللا   نام فرزند   

كه فرزندي از پيامبر سقط شـده  ، واما حديثي كه از عائشه ك روايت شده  ). 132الصحيحه  

از نگـاه مـتن و سـند باطـل     ، كه اسمش عبداهللا بـود و كنيـة عائـشه نيـز ام عبـداهللا اسـت               

.)4137السلسله الضعيفه (است
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سـپس  . آمـد اي كوچك پـشت سـرش مـي       كه بچه ميان آنها مردي بود   

.»1جلو خود گذاشتبچه كوچك رانشست و

اي نشستن در ميان عده   عاص بعد از انجام طواف كعبه و      العمرو بن   

 ونـد زدكنار كعبه نشسته بودند، در حالي كه نوجوانهـا را كنـار مـي       كه  

وبلكه براي آنها جا باز كنيـد      اين كار را نكنيد   : تند، گفت نشسخود مي 

چـون اينهـا امـروز      ،كنيـد، بـه آنهـا يـاد دهيـد         نزديك  را به خود    آنها  

. شـوند خردساالن قوم هستند، بدون شك روزي بزرگ قوم ديگري مي         

.2»حال بزرگ قوم ديگري هستيم كوچك قوم بوديم وما نيز روزي

پيروزيهـاي  جنگهـاي اسـالمي و    مورد قهرمانيهاي گذشـتگان و    در

.ها سخن بگويدمسلمانان براي بچه

 از  �از جمله آنچه كه ابـوهريره     . به آنها احترام بزرگترها را بياموزد     

ـ  ،كـوچكتر بـه بزرگتـر   «: گويدميكند و روايت مي  �پيامبر ر  عـابر ب

.3» سالم كنند،كمتر بر بيشتر و،نشسته

سـهل بـن    . ارزش كوچكترها را در مجلس فراموش نكنند       و منزلت

آن بنوشـد  ازتا دادند �اي آب را به پيامبر    كاسه«: گويد مي �دسع

در طرف راستش پسري بود كه كوچكترين مجلس بود و بزرگترها و           و

.زآن را صحيح دانسته استئان نسايي وآلباني در احكام الج-1
).1/244( اآلداب الشرعيه، ابن مفلح -2
).5736( بخاري -3
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اي پـسر   :  گفـت  �پيامبر. بودند �پيرمردان در طرف چپ پيامبر    

: گفـت ا بدهم؟ هدهي كه اين كاسه آب را به بزرگتر       جوان آيا اجازه مي   

ـ ،  مدارمىن بر خود مقدم     را هيچ كس    �يا رسول اهللا   س رسـول اهللا    پ

.1» به او داد�

. سـواري اسبمثل تيراندازي، شنا و   ورزشهاي مردانه به او بياموزد،    

 بـن جـراح نوشـت كـه       به ابوعبيده  �عمر«: گويد بن سهل مي   هابوامام

.2»فرزندان خود را شنا بياموز

زن صــفت مثــل رقــصيدن وفرزنــدان خــود را از لــوازم ســستي و

.مثل آنها باز داردكردن وآرايشداشتن به زنان وتمايل

كننـد هايي كه از طال اسـتفاده مـي       من از بچه  «: گويدمي) :(مالك

از انگـشتري   �چون به ما رسيده اسـت كـه پيـامبر         . آيدخوشم نمي 

من نيز آن را بـراي بـزرگ و        و. طاليي به انگشتركردن نهي كرده است     

.»دانمكوچك مكروه مي

 و  ،در مقابل ديگران خودداري كنـد     از توهين به فرزندان مخصوصاً    

. و او را براي شركت در بحث تشويق كند،فكر وي را سبك نشمارد

چنـد بچـه     از كنـار     �چـون پيـامبر   . به فرزندان خود سالم كنـد     

.گذشت و به آنها سالم كرد

. بخاري-1
. روايت كرده است� امام احمد در ابتداي مسند عمر بن خطاب-2
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.با آنها مشورت كند و نظرشان را بپرسد

. به او بسپارد،ي را با توجه به سن و قدرت اويمسوليتها

 كـاري را از     �پيـامبر . اسرار و رازهاي فرزنـدان را فـاش نكنـد         

. خواست و او به كسي خبر نداد�انس

.شجاعت و جوانمردي را در جاي خود به او بياموزد

و در لباسـها و     . به آراسـتگي لباسـهاي فرزنـدان خـود توجـه كنـد            

.رفتن او را از سبكسري باز داردكردن موهايش و حركات و راهكوتاه

. فرزنــدان را از رفــاه و تنبلــي و خوشــگدارني و بيكــاري دور كنــد

هـاي آن  زنـدگي را سـخت بگيريـد چـون نعمـت     «:  گفته است �عمر

.»هميشگي نيست

 مجالسي كه در آنها حرف بيهوده يا كارهاي زشـت و            فرزندان را از  

.شود، دور كندمكروه انجام مي
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ديكان و خويشانز احترام به ن)58(
چون وعيد خداوند در مـورد      . مله گناهان كبيره است    ج رحم از قطع صله 

�ö≅yγsùóΟçFøŠ|¡tãβÎ)÷ΛäøŠ©9uθs?βr&(#ρß‰Å¡ø�è?’ÎûÇÚö‘F{$#(#þθãèÏeÜs)è?uρ:آن ثابت شده است   

öΝä3tΒ$ymö‘r&∩⊄⊄∪ y7Í×̄≈s9'ρé&tÏ%©!$#ãΝßγoΨyès9ª!$#ö/àS£ϑ|¹r'sù#‘yϑôãr&uρöΝèδt"≈|Áö/r&�N)ــد -22: محمـ

23.(

روى گردان شـويد،    ) �ات قرآن و رسول اهللا      از اين دستور  (اگر  «

. رود كه در زمين فساد و قطع پيوند خويشاوندى كنيدجز اين انتظار مى

كـسانى هـستند كـه خداونـد از رحمـت           ) وه سـتمگر و ظـالم     گر(آنها  

خويش دورشان ساخته، گوشهايشان را كر و چشمهايشان را كور كرده           

.»است

.به خويشاوندان نيكي كند و با آنها به نيكي رفتاركند

و آنها كمك كند   ناراحتيهاى جسمى و مالى      در خويشاوندان فقير را  

.را ياري دهد

رده كند و اگر وارث او نبودند مقداري از مالش          نيازهاي آنها را برآو   

.را به آنها وصيت كند

به خـاطر   . رحم دارند، هر چند كه كافر باشند      خويشاوندان حق صله  

كـافران اقـوام  (حق فـاميلي بـر مـن دارنـد        چون  «: دـگويحديثي كه مي  

.1»كنمحق خويشاوندي را رعايت مي) �اهللا رسول 

).5990( بخاري -1
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. باشـد خويـشاوندان پـدر مـي   صله خويـشاوندان مـادر مثـل صـله         

). خويشاوندان پدر و مادر فرقي با هم ندارند(

.1به خاطر حق خويشتن، خويشاوندان را رها نكند

).1/256(اآلداب الشرعيه -1
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آداب همنشيني با دوستان) 59(

عادتهاي زيادي را در ميان مـردم ديـدم         : گويدمي) :(ابن الجوزي 

ننـد در  كآنها همديگر را مالقات مـي     . شدكه باعث اتالف وقت آنها مي     

زنند و حـداقل اينهـا از   حالي كه جز سخنان بيهوده و غيبت حرفي نمي     

.رفتن وقت استدست

: گويدفضيل مي . انددر حالي كه پيشينيان از اين كار خودداري كرده        

اي تـا جمعـه ديگـر     شناسم كـه سـخن خـود را از جمعـه          كسي را مي  «

.1»شماردمي

امانـت وي در ظـاهر و   همنشيني را اختيار كند كه دين و اخـالق و         

هـر كـسي بـر      «:  فرموده اسـت   �چون پيامبر . باطن همراه وي باشد   

دين دوست و همنشين خود است، پس هر كدام از شما بنگريد كـه بـا              

.2»تچه كسي دوست اس

نـشين مبـاش و     مجز با انـسانهاي مـؤمن ه      «: همچنين فرموده است  

ن بايد عاقـل و      و همنشين انسا   .»3نخورغذايت را جز با انسانهاي متقي       

.صبور و باتقوا باشد

).3/456(ب الشرعيه اد اآل-1
.و آلباني گفته است كه حديث حسن است) 8212(مام احمد  ا-2
.و آلباني گفته است كه حديث حسن است) 10944( امام احمد -3
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بهتر است كه علت دوستي و همنشيني براي خداوند باشد تا محبت           

خداونـد  «:  فرمـود  �چون پيامبر . ناب و خالص براي خداوند باشد     

كجا هستند عاشقان جالل من، امروز آنهـا را         : يدفرمادر روز قيامت مي   

. »1اى جز سايه من نيست    يهسام روزي كه هيچ     دهميپناه  خود  در سايه   

محبـت مـن بـراي      : خداوند متعال فرموده اسـت    «: فرمود �و پيامبر 

نشينند و براي كـساني كـه     عاشقان من و براي كساني كه بخاطر من مي        

كننـد، واجـب    نظـر مـي   بخاطر من يگديگر را مالقات و بـا هـم تبـادل           

.2»است

د او را   شايسته است كسي كه ديگري را بخاطر خداوند دوسـت دار          

: همچنانكـه روايـت شـده اسـت كـه     . از اين دوست داشتن باخبر كنـد   

:  بود كه مرد ديگري از كنار آنها گذشت و گفت          �مردي نزد پيامبر  «

 فرمـود آيـا    � من اين مرد را دوسـت دارم پيـامبر         �يا رسول اهللا  

او را دنبال كرد و به اوبه او خبر بده، : گفت. نه: داند؟ گفتخودش مي

آن مرد در جـواب     . و را به خاطر خدا دوست دارم      تمن  : گفتد  خبر دا 

،تو را دوسـت بـدارد     ،ايداشتهكسي كه مرا به خاطر او دوست        : گفت

).2566( مسلم -1
خداونـد اسـت، يـا سـايه      در اين حديث سايه ،آيا مقصود از سايه)21525( امام احمد    -2

 بعـضى  ، اسـت الفت بين علماء در اين اخ   و،  گرى آمده خداوند كه در حديث دي    عرش  

ايه در اينجـا صـفتي از       انـد سـ   گفتـه اند كه مقصود سايه عرش است، و بعضى هم          گفته

).ترجمم (. اليق استاوصفات خداوند است كه به جالل و عظمت 
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.1»)تو را دوست بداردخداوند يعنى (

.عاشقان هر از چندگاهي خودشان و قلبشان را جستجو كنند

ده  فرمو �چون پيامبر . رو و مهربان باشد   نسبت به دوستان گشاده   

.2»رويي با دوستان دست كمي از امر به معروف نيستگشاده«: است

انداختن در صورت برادر مسلمانت، خنده«:  فرموده است �پيامبر

مـردم بـه امـوال شـما دسترسـي پيـدا            «: و فرموده است  . »3صدقه است 

.4»رويي خود را از آنان مگيركنند پس گشادهنمي

كـردن بـا همـديگر       مـشورت  كردن و ميان برادران ديني بر نصيحت    

 بـر آن    �همان چيزي كه اصحاب پيـامبر     . رقابت وجود داشته باشد   

. بيعت كردند�با پيامبر

 بر اقامه نماز    �با پيامبر «: گويد مي �همچنانكه جرير بن عبداهللا   

و از  . »5و دادن زكات و نصيحت و مشورت با هر مسلماني بيعت كردم           

دارم از  تو را بر حذر مـي     «: فت روايت شده است كه گ     �معاذ بن جبل  

.و آلباني گفته است كه حديث حسن است) 5125( ابوداود -1
).2626( مسلم -2
).684( صحيح االدب -3
در در آخـر    ) 10/459(ن چنانكه آورده است، ابن حجر، الفـتح         حسروايت بزار با سند     -4

.نيز آمده است) خوش اخالقى).( الخلقو حسن(حديث اين لفظ 
).56(و مسلم ) 57( بخاري -5
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.1»نشستن با كساني كه فايده علمي براي تو ندارند

دوستان را به معروف امر كند و آنها را از منكر نهي كنـد و حـق را                  

.براي آنها بيان كند

.به آنها نيرنگ نزند و بر اساس دين خدا با آنها رفتار كند

 و در   ،نـوا باشـد   شود بـا آنهـا هم     در كارهايي كه گناه محسوب نمي     

.امور دنيوي كمتر با آنها مخالفت بورزد

تـا  «:  فرمـود  �پيـامبر . در كارهاي دوستان با آنها همكـاري كنـد        

اي به برادر ديني خود كمك كند، خداونـد نيـز كمـك و              زماني كه بنده  

.2»ياور اوست

مسلمانان و برادران ديني ميـان همـديگر تواضـع و فروتنـي داشـته            

:  فرموده است�پيامبر. يگر كبر و فخرفروشي نكنند    و بر همد   ،باشند

باشـيد، و  با همديگر متواضـع و فـروتن   من وحى كرده كه    خداوند به   «

.3» بر ديگري فخر نفروشدسىك

كسي پيدا نشده است كه براي خداوند       «:  فرموده است  �و پيامبر 

.4»تواضع كرده باشد و خداوند مقام او را باال نبرده باشد

).3/544(ب الشرعيه اد اآل-1
).2699( مسلم -2
).2865( مسلم -3
).2588( مسلم -4



323


اي از آداب شرعيبرگزيده

كـردن  رويـي، تحمـل  از جمله گشاده  «. اخالق باشد خوشبا دوستان   

.»اذيت و آزار آنها و فروخوردن خشم

چـون  . نسبت به دوستان سينه صاف و بدون كينه داشـته باشـد           

پروردگارا كينه و نفرت را از قلبم بيرون «:  فرموده است�پيامبر

.1»بياور

، نكند و در كار آنها فضولي  ،ظن داشته باشد  نسبت به دوستان حسن   

. و از آنها عذرخواهي كند،و سخنان آنها را حمل بر نيك كند

چـون  . پوشي كند و خشم خود را فرونـشاند       از لغزشهاي آنها چشم   

كسي كه خشم خود را فرونـشاند در حـالي          «:  فرموده است  �پيامبر

مخلوقات روز قيامت او را در بين       ، خداوند    آنرا انجام دهد   تواندكه مي 

و ايـن گنـاه يـا     . »2انتخـاب كنـد   واهد  بخي كه   يهر حور  تا   زندصدا مي 

 روايت كرده �چون ابوهريره. ضعف نيست بلكه بزرگي و عزت است 

كاهـد و  صـدقه از دارايـي شـخص نمـي       «:  فرمـود  �است كه پيامبر  

 و كـسي كـه      ،كندبخشد، زياد مي  خداوند عزت كسي كه ديگران را مي      

.3»گرداند ميبراي خداوند تواضع كند، خداوند او را واال

نهي شده از اينكه بغض و كينه و حسد و قهر را به دل راه داد، هـر                  

. است و آلباني آن را صحيح دانسته)1510( ابوداود -1
.و آلباني آن را حسن دانسته است) 2021( ترمذي -2
).2588( مسلم -3



�� �������	��� ��� 
	

. و بيشتر از سه روز نبايد قهر باشد،چند كه حق به جانب باشد

 و بـا  داديكديگر را مورد طعن و عيبجويى قـرار      كه  نهي شده است  

�ابـوجبيره بـن ضـحاك     . كـرد القاب زشت و ناپسند يكديگر را يـاد         

�Ÿωuρ: فرمايـد سلمه نـازل شـد كـه مـي        اين آيه در مورد بني    «: گويدمي

(#ρâ“ t/$uΖ s?É=≈ s) ø9 F{$$Î/(}§ø♥ Î/ãΛ ôœeω$#ä−θÝ¡à� ø9 $#y‰ ÷èt/Ç≈ yϑƒM} $#�N)11: الحجرات.(

و با القاب زشت و ناپسند يكديگر را ياد نكنيد، بسيار بد است كه              «

.»بر كسى پس از ايمان نام كفرآميز بگذاريد

امبر در حالي ميان ما قدم گذاشت كه هر يك از ما دو يا سه      گفت پي 

اي :  شروع كرد به صدازدن كسي و گفـت        �پس پيامبر . اسم داشت 

و اين آيـه   . آيد او از اين اسم بدش مي      �يا رسول اهللا  : فالني، گفتند 

“�Ÿωuρ(#ρâنازل شد كه     t/$uΖ s?É=≈ s) ø9 F{$$Î/�1.  رفتن گو عيب كردن  و از توهين

.2دگران خودداري كنبه دي

آيـا شـما را از     «:  فرمود �پيامبر. اصالح بين مردم مستحب است    

: چيزي آگاه كنم كه درجه آن از روزه و نماز و صدقه برتر باشد؟ گفتند        

اصالح ميان مـردم، چـون فـساد ميـان آنهـا همـان مـرگ              : آري، فرمود 

.و آلباني آن را صحيح دانسته است)4962( ابوداود -1
هايش همه افتاده، پـس     من عيب يك نفر را گرفتم و گفتم كه اين دندان          :  يكى گويد كه   -2

اموس من نگاه كرد كـه      اش افتاد، و به نامحرمى نگاه كردم، و كسى به ن          هايم همه دندان

).1/341(اآلداب الشرعيه . من او را نخواستم
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.ف كندرى اعتراگر حق بر عليه او باشد او به حق ديگ و اينكه ا.1»است

الوارق از يحيي بن هالل. به دوستان و برادران ديني كمك مالي بكند 

يك بار به خانه ابوعبداهللا رفـتم، پـيش او          «: روايت شده است كه گفت    

ايـن تمـام    «: و ناله كردم و او چهار درهم درآورد و گفت         شكايت و آه    

.2»داراي من است

سـه دسـته    «:  فرمـود  �پيـامبر . نهادن بر دوستان حرام است    منت

 و بـه آنهـا      ،كنـد هستند كه خداوند در روز قيامت با آنها صحبت نمـي          

، و عذاب سختي در انتظارشان است      ،كند و آنها را تزكيه نمي     ،نگردنمي

.3»گذارنداز جمله كساني كه منت مي

از ثابـت   همچنـان كـه     . راز دوستان را نگه دارد و آن را فاش نكنـد          

 بر من وارد شد در حالي كـه         �رپيامب: ه كه گفت  كرد رويت   �انس

 مـرا فرسـتاد تـا      �كردم، بر ما سالم كرد و پيـامبر       ها بازي مي  با بچه 

ديـر  چـرا   : چيزي بخرم و تأخير كردم و هنگام بازگشت مـادرم گفـت           

چـه  : گفـت .  مرا پي حاجتي فرستاده بود     �رسول اهللا :  گفتم كردى؟

�ل اهللا هيچ كس راز رسـو    : گفت. اين يك راز است   : حاجتي؟ گفتم 
.كندرا بازگو نمي

و آلبـانى آن را صـحيح       ) 4919( صحيح اسـت، و      و گفت اين حديث   ) 2509( ترمذي   -1

.دانسته است
).2/6(اآلداب الشرعيه -2
).106( مسلم -3
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حتمـاً  ردم،  كميخبر  آن را با  را از   قسم به خدا اگر كسي      : انس گفت 

.1كردمتو را اى ثابت از آن باخبر مي

رازي را به كسي گفته بودم و آن را فاش          : گويدعاص مي العمرو بن   

داشـتن راز تنـگ     و من او را سرزنش كردم، چون سينه من از نگه          . كرد

:شاعري گفته استو . شده بود

7����?�IuE�"IV��,�f"|א������1(�אd�����"�I/א��H*������P��oGI1(�א/8
داشتن راز خود تنـگ شـد، پـس سـينه           اش از نگه  وقتي كسي سينه  «

.»تر استسپارد تنگكسي كه راز را به او مي

: شده استگفتهه كنانچمشورت با عاقالن 

7
��ds+IIIIM;��*���������`3א�IIIIV�)��IIII#7�E�aIIII���E*א¡������tא)*S|א�.�
�IIEH���ZIIE��II���II%3��"PIIM'�O�/�II�"IIIIII'�\��¤j\7��%�IIIIIIuE�"IIIIIIz�>r

ىاگر اهل مشاوره و نظرخواهي از ديگران هستي هرگاه بـه مـشكل        «

 چون ديدگان هـر چـه را كـه در           ،مشورت كن ) با شخصي (برخوردي  

.»بيندبيند، اما خودش را جز در آيينه نميمنظر و نزديك اوست مي

 و آن را بر اسـاس اخـتالف   ،ب حقي را به وي ادا كند  حق هر صاح  

بـراي معاشـرت    : انـد چـون بعـضي از علمـا گفتـه        . طبقات آنها ادا كند   

صورتهايي وجود دارد، پيامبران و بزرگترها بايد با احترام رفتار كـرد و             

و بـراي فـاميالن و      . به آنها خدمت كـرد و كارهـاي آنهـا را انجـام داد             

).2482( مسلم -1
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آيد انجام دهـد،  د و هر چه كه از دستش برمي نزديكان بايد نصيحت كر   

.و دانش آموزان و كوچكترها را راهنمايي و ادب كند

.عيوب همديگر را بپوشانند

.خويي با يكي از برادران ديني روبرو نشودبا بدي و زشت

.در مقابل آنها رعايت حجاب و حيا كند

.هايي كه به آنها داده است، رفتار نكندخالف وعده

. براي آنها نيز دوست بدارد،را كه براي خود دوست داردآنچه 

كنـد، پافـشاري    بر چيزي كه مهرباني و رحمت را ميان آنها زياد مي          

.داشته باشد

.از اسم برادر ديني خود و اسم پدر و آدرس او سوال كند

. و از او احساس تنفر نكند،اخوت و برادري خود را با او قطع نكند

.شته را حفظ كنددوستي و مهرباني گذ

.فداكار باشد

به خاطر امور دنيوي سر برادردينـي خـودت كـاله نگـذارد و او را                

.فريب ندهد

.از آبروي دوستان و براداران ديني دفاع و حمايت كند

.مشتاقانه حاضر به خدمتگزاري آنها باشد

.گري را در مورد آنها قبول نكندچيني و فتنهسخن

.شان پايبند باشدبه دوستيبعد از فوت آنها، همچنان 

.با كارهاي پسنديده ميان آنها دوستي ايجاد كند
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.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 گويددر چيزهايي كه گناه نمي

.سرزنش و عتاب آنها را كمتر كند

.جواب نامه آنها را بفرستد

.دنفسيت و آنها را درك كن

هنگـام هـوي و   : شـود اند كه شخص در سه چيـز آزمـوده مـي        گفته

بودن شدن، عصباني  و هنگام عصباني   ،شودهوس، هوس وي آزموده مي    

بـودن وي آزمـوده     ورزيـدن، طمـاع    و هنگـام طمـع     ،شوداو آزموده مي  

.1شودمي

و هنگامي كـه    . عذر كسي را كه كار بدي انجام داده است قبول كند          

.كند، با تبسم وي را جواب بدهاين گونه از تو عذرخوهي مي

اگر كسي در اين گوشم مـرا دشـنام         : گفته است كه  ) �(حسن بن علي  

.كنمدهد و در ديگر گوشم، عذرخواهي كند، حتماً عذر وي را قبول مي

eIII/�.IIIG<�W��III<IIIIf��7
0III��aIIIG/�II�u/א�H*II�<�i���II,�BG@II/א��II,�)
�8III,�K�III(א;��Z���IIIEf�[��III<�`IIIC<��)8אIIII�,\א��E�IIII3,��E8IIII/א�+IIII�H

به من گفته شد كـه فالنـي بـه تـو بـدي كـرد و سـاكت نشـستن                     «

).2/538(اآلداب الشرعيه -1
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 براي عذرخواهي پـيش     او: گفتم. جوانمردان در مقابل ظلم، ننگ است     

.ستخواهي ا، چون خون بهاي گناه از ديد ما، معذرتآمدهما 

كسي كه يكسال با برادر ديني خود قهر باشد، چگونه است؟ پيـامبر            

كسي كه يكسال با برادر ديني خود قهر باشـد، مثـل ايـن             «:  فرمود �

.1»است كه خون او را ريخته باشد

دعـاي  «:  فرمـود  �چون پيـامبر  . براي برادران ديني خود دعا كند     

و بـر   . ودشـ مـستجاب مـي   در غيبـت او     شخص براي برادر ديني خود      

اي موكل گذاشته شده كه هرگاه براي برادر دينـي          پشت سر وي فرشته   

.2»براي تو و او آمين«: گويدخود دعاي خير كند، فرشته مي

:روايت كرده اسـت كـه     ) �(االخالق از ابن عباس   طبراني در مكارم  

سه كس هستند كه من قادر به پاداش آنها نيستم و نفـر چهـارمي هـم                 «

مردي كـه در  . خدا كسي قادر به پاداش دادن او نيستهست كه غير از    

بـودن  تشنه  ام  گكه هن و مردي   . محل نشستن خود براي من جا باز كند       

و مردي كه پاهايش در رفت و آمـد بـه خانـه مـن               . كندمرا سيراب مي  

و اما نفر چهارمي كه غير از خداوند متعال كسي . خاك آلوده شده است

 كسي است كه نيازي براي او پيش آمـده          قادر به پاداش دادن او نيست،     

و او شب را تا صبح فكر كـرده اسـت و صـبح هنگـام ديـده كـه مـن                      

كـنم و ايـن شـخص جـز خـدا كـسي       توانم نيازش را بـرآورده مـي  مي

. صحيح است  و آن)928( السلسله الصحيحه -1
).1339( السلسله الصحيحه -2
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شوم كـه سـه     و من از مردي شرمنده مي     . تواند پاداش وي را بدهد    نمي

.1وي نباشدرب اثري از من لى وبه خانه من آيد،بار 

روزي براي احمد بن حنبل تغييرات بعضي       : گويدي بن اكثم مي   يحي

:از دوستان را ذكر كردم، پس او شعر زير را سرود

�8III/א�\��n*C|�III��eIIICGC=�JGIII/���.IIIIGCp��,�IIII��?IIII3,�`IIIIMא��d7
?/�II���x��II���II��eIICGC=��II:/���������eICGC=�.I���3,��"V�ºu�٢

 نيست كـه    دوست من كسي نيست كه ملول و آزرده باشد و كسي          «

. بودن من، مرا به ديگري بفروشدهنگام غايب

بلكه دوست من كسي است كه وصال وي هميشگي باشد و راز مرا             

.»نزد هر دوستي حفظ كند

).1/325(اآلداب الشرعيه -1
.)2/227(اآلداب الشرعيه -2
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 آداب مناظره)60(

مقدم كند و بايد ابتدا به كتـاب    ) كتاب و سنت  (ايد عقل را بر نقل      نب

.و سنت رجوع كند

و در . ان طــرفين بحــث باشــدنبايــد منازعــه و دشــمني و كينــه ميــ

.چيزهايي كه نياز به تفرقه ندارند، نبايد جدايي بياندازد

.اهى كافى داشته باشدگآبايد در مورد دين 

.شدن حقيقت، بدون تعصب آن را بپذيردهنگام ثابت

.به داليل مخالف گوش فرا دهد

.امانت علمي و اخالق پاك داشته باشد و عصباني نشود

. و نادر و متشابهات را برجسته نكندمسايل استثنايي

و از هوي   . در مناظره اخالص داشته باشد و قصد وي حقيقت باشد         

نخواهـد كـه    . (و پيروزي را فقط براي خود نخواهـد       . و هوس بپرهيزد  

).حرف خود را حتما بر كرسي بنشاند

به نيت وي تهمت و طعنـه       . ظن داشته باشد  نسبت به مخالف حسن   

.دار نكندا جريحهنزند و شخصيت وي ر

.تا جايي كه امكان دارد از اختالف دوري كند

كردن ديگران نكنـد تـا زمـاني كـه تفكـر طـوالني و               هاقدام به تخط  

.عميقي در آن مورد نكرده است

.صدر قبول كندانتقادات يا پيشنهادات ديگران را با سعه
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 آداب معاشرت با زنان)61(

اي گروه  «:  فرموده است  �يامبردر مورد ازدواج و تشويق به آن پ       

چون . جوانان، از ميان شما كساني كه توانايي ازدواج دارد، ازدواج كند           

و كـسي كـه     . كنـد پوشاند و عورتها را حفظ مـي      ازدواج چشمها را مي   

چـون روزه شـهوت را كـم        . توانايي ازدواج نـدارد، بايـد روزه بگيـرد        

.1»كندمي

.با زنان به نيكي رفتار كند

 فرمـوده   �چـون پيـامبر   . ن مدارا كند و با آنها مهربان باشد       با زنا 

اسـتخوان  (چـون زن همچـون دنـده      . براي زنان طلب خير كنيد    «: است

ها باالترين آنهاست، اگر    ترين قسمت دنده  كج. آفريده شده است  ) سينه

شكند و اگر آن را رها كني، همچنان كج         بخواهي آن را راست كني، مي     

.2»ان طلب خير كنيدماند، پس براي زنمي

چـون  . با همسر خود به نرمي رفتار كند و با او مـزاح و بـازي كنـد       

 در سفر بوديم كه با هـم        �با پيامبر «: كند كه تعريف مي ) �(عايشه

اق چم، و بار دوم كه  جلو افتاد�پيامبركه من از داديم مسابقه دو مي

يكي اين  :فرمود، و   جلو افتاد �مسابقه داديم، كه اين بار پيامبر     شدم  

).2400(و مسلم ) 5065( بخاري -1
).1468(و مسلم ) 3331( بخاري -2
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.1»)برابر شديم( يكي  آنبه

دانم كه تـو چـه      من مي «: فرمود) �( به عايشه  �همچنين پيامبر 

 و چـه وقـت از دسـت مـن ناراحـت             ،وقت از دست من راضي هستي     

وقتـي از دسـت مـن راضـي هـستي بـه خـداي محمـد قـسم          . هـستي 

و هنگامي كه از دست من ناراحت هستي، به خداي ابراهيم           . خوريمي

.2»خوريميقسم 

.زنان صبر كند و چشم از لغزشهاي او فرو ببندد) ناسپاسي(بر 

.باشدهمبستر شدن با زوجه از حقوق واجب شوهر مي

قبـل از همبـستري ايـن       «: از جمله آداب همبسترشدن اين است كه      

هرگـاه يكـي از شـما       : گويـد  را تكرار كند كـه مـي       �حديث پيامبر 

א/�B�I���B%ICא�،��A: قبـل از آن بگويـد  خواست كه با زنش همبستر شود  
�������I3<�)��µ�
��GS/��3א[��
��GS/��3אM3[@.»   مـا را از    ! خدايا! به نام اهللا

يعنـى  [فرمـائى   ىشيطان دور بدار، و شيطان را از آنچه به ما عنايـت مـ             

چون در اين صورت اگر فرزندي از ايـن همبـستري           . »دور ساز ]فرزند

.3»امان استحاصل آيد از شيطان در

).2578( ابوداود -1
 با عايشه ايـن بـود كـه وي را          �از جمله رفتار خوب پيامبر    ) 2490( صحيح الجامع    -2

).4970/ابوداود. (زد هر چند كه از وي صاحب فرزندي نشدهللا صدا ميعبداام
).1434(و مسلم ) 6388( بخاري -3
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.مستحب است كه هنگام همبسترشدن، خود را بپوشانند

خواهـد دوبـاره بـا زنـش        مستحب است براي شخص جنبي كه مي      

 روايـت شـده     �چون از ابوسـعيد خـدري     . همبستر شود، وضو بگيرد   

هرگاه يكي از شما با زنش همبستر شـد و  «:  فرمود �است كه پيامبر  

.1»سپس خواست كه دوباره همبستر شود، وضو بگيرد

. افشاكردن رازهاي زناشويي زن و مرد توسط هر كدام حـرام اسـت            

بـدترين جايگـاه در روز قيامـت مـال          «:  فرموده است  �چون پيامبر 

.2»كنندكساني است كه رازهاي زناشويي خود را فاش مي

اگر شخصي چند زن دارد واجب اسـت كـه ميـان آنهـا عـدالت را                 

.رعايت كند

ي سر زنش قرار بدهد و بـراي او         دستش را رو  ازدواج كردن   هنگام  

ازدواج كـرد  هرگاه يكي از شما بـا       «:  فرمود �چون پيامبر . دعا بكند 

دستش را روي پيشاني او قرار بدهـد و بـسم اهللا بگويـد و بـراي او از                   

�7���eIE������Iא/A���B%IC: خدا بركت بخواهد و بگويـد و بگويـد        �=��I��a/ZIV�
�?IIGC,��II%�CM[��II���II=،���"II#����"II#��II��aII��d*II,�II�?IIGC,��II%�CM[�@٣ .
خداوندا من تو خير از ايـن زن و خيـر سرشـتي كـه بـر آن اسـت را                     «

).308( مسلم -1
).1437( مسلم -2
. بخاري، آداب الزفاف-3



335

اي از آداب شرعيبرگزيده�

.»برم و از شر آنچه كه وي بر آن است، به تو پناه مي،خواهممي

. براي زن و مرد مستحب است كه با هم دو ركعـت نمـاز بخواننـد               

.چون اين عمل از بعضي از پيشينيان نقل شده است
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تگزار آداب رفتار با خدم)62(

.به خادم نيكي كند و او را ببخشد

 در حالي كـه     �پيامبر«:  روايت شده است كه گفت     �از ابوامامه 

 بخشيد و �دو غالم همراهش بودند جلو آمد و يكي از آنها را به علي          

خواننـد نهـي    چون من از زدن كـساني كـه نمـاز مـي           . او را نزن  : گفت

و ديگـري را    . خوانده نماز مي  و قبل از آنكه اينجا بيايم ديدم ك       . امكرده

پس وي را ، با او به خوبي و مهرباني رفتار كن: به ابوذر بخشيد و گفت  

شما به من گفتيد با او      : چكار كردي؟ گفت  :  گفت �پيامبر. آزاد كرد 

.1»به نيكي رفتار كنم و من آزادش كردم

به مدينه   در حالي كه غالمي نداشت،       �پيامبر«: گويد مي �انس

يا :  گفت ، و ردب�پيامبر و به سوى     بوطلحه دستان مرا گرفت   آمد و ا  

 بگــذار كــه ، انــس غــالم زرنــگ و هوشــياري اســت�رســول اهللا

�در سـفر و حـضر خـادم پيـامبر       : انس گفت . خدمتگزار شما باشد  
 و چـرا ايـن      ،به من نگفت كه چكار بكـن      . بودم تا زماني كه فوت كرد     

 كـار را انجـام دادي و چـرا          كار را نكردي و به من نگفت كه چرا ايـن          

.2فالن كار را نكردي

. آن را حسن دانسته است)121(المفرد االدب  آلباني در صحيح -1
).122( صحيح االدب المفرد -2
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 روايـت شـده كـه       �از ابومـسعود  . نبايد خادم خود را كتـك بزنـد       

ايي من غالم خود را كتك زدم و بالفاصله از پشت سرم صـد            : گويدمي

اي ابامسعود بدان كه خداوند از تو قـادرتر اسـت           «:گفتشنيدم كه مي  

يا رسـول اهللا :  است، گفتم�متوجه شدم كه صداي رسول اهللا » بر او 

كـردي  اگر اين كار را نمـي     : گفت.  به خاطر خدا وي را آزاد كردم       �

.1كرديآتش جهنم را احساس مي

. براي پرهيز از بدگماني بايد از خدمتكار خود حـساب كـشي كنـد             

من حتي حساب استخوانهاي ته مانده غـذا را         «: گويدسلمان فارسي مي  

.2»ا به او بد گمان نشومخواهم تهم از خدمتكارم مي

چـون از  . به بنده و خادم خـود نگويـد خداونـد تـو را تقبـيح كنـد        

نگوييـد خداونـد    «:  فرمود � روايت شده است كه پيامبر     �ابوهريره

.3»)زشت گرداند(تو را تقبيح كند

هرگاه يكـي   «:  فرموده است  �چون پيامبر . صورت خادم را نزند   

.4» وي را نزنداز شما خواست خادمش را بزند، صورت

هـالل بـن يـساف      . اش را سيلي بزند بايد وي را آزاد كنـد         اگر برده 

).127(مفرد صحيح دانسته است آلباني در االدب ال-1
).125( آلباني در االدب المفرد صحيح دانسته است-2
).128( آلباني در صحيح االدب المفرد حسن دانسته است-3
).130( آلباني در صحيح االدب المفرد صحيح دانسته است-4
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كرديم كه كنيزي   ما در خانه سويد بن مقرن معامله پارچه مي        «: گويدمي

. خارج شد و در گوش مردي چيزي گفت و آن مرد يك سيلي به او زد 

م و  نفر بـودي  هفت  ما  آيا به او سيلي زدي؟      : سويد بن مقرن به او گفت     

� پيامبر ،سيلي زد خدمتكاربه آن   يكي از ما    فقط يك خادم داشتيم،     
.1»اد كه او را آزاد كندددستور 

از آنچه كـه خـود   : باب اكسوهم مما تلبسون (المفرد  بخاري در ادب  

:  روايـت كـرده اسـت    �از جابر بن عبداهللا   ). پوشيد آنها را بپوشانيد   يم

از آنچـه كـه     «: فرمـود كرد و مي   با بردگان به نيكي رفتار مي      �پيامبر

 و از لباسهاي خود آنهـا را        ،خوريد به بردگان و خادمان خود بدهيد      مي

.2» و خلق خدا را آزار ندهيد،بپوشانيد

.خادم را فحش ندهد

:  فرموده است  �پيامبر. فرسايي نكند خادم را مجبور به كار طاقت     

ور بــه كــار  و او را مجبــ،بايــد غــذا و لبــاس خــادم و بــرده را بدهــد«

فرسايي مكلف كرديد، آنهـا را      به طاقت فرسايي نكند، اگر آنها را      طاقت

.3»در آن كار يارى دهيد

آنچه «: فرمود�پيامبر. شوددادن به خادم صدقه محسوب مي نفقه

).132( آلباني در صحيح االدب المفرد صحيح دانسته است -1
).139(ب المفرد صحيح دانسته است  آلباني در صحيح االد-2
).5192( صحيح الجامع -3
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كنـي صـدقه    كه براي خود و خانواده و فرزندان و خادمـت خـرج مـي             

.1»است

رد، پـس غـذاي وي را       اگر دوست نداشت كه غذا را با عبدش بخو        

اگـر يكـي از شـما       «:  فرموده است  �چون پيامبر . در دستش بگذارد  

اش غـذا بخـورد غـذاي او را در دسـتش            دوست نداشت كـه بـا بـرده       

.2»بگذارد

آيـا خـادم    «بـابي را تحـت عنـوان        » االدب المفرد «بخاري در كتاب    

�از ابـوهريره » تواند با صاحب خود بـراي غـذا خـوردن بنـشيند؟     مي

وقتـي خـادم يكـي از شـما         «:  فرمـود  �ايت شده است كه پيامبر    رو

.3»يدبه او بدهغذايي را آورد او را بنشانيد و اگر قبول نكرد، از آن غذا 

وقتي عبدي يا خادمي خير و صالح آقاي خود را بخواهد، دو اجـر              

هرگـاه عبـدي خيـر و صـالح         «:  فرموده است  �برد، چون پيامبر  مي

د، دو اجـر    انجـام دهـ   به نيكـي    عبادت خدا را    آقاي خود را بخواهد و    

.4»گيردمي

).143( آلباني در صحيح االدب المفرد-1
).146( آلباني در صحيح االدب المفرد -2
).1297(و السلسله الصحيحه ) 147( صحيح االدب المفرد -3
).149( آلباني در صحيح االدب المفرد -4
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 آداب هنگام به دنياآمدن نوزاد)63(

هنگام به دنياآمدن نوزاد خدا را شكر بگويد بخاطر نعمتي كه بـه او              

.داده است

.در به دنياآمدن نوزادپده دادن ژم

گيهاي هنگامي كه نوزاد دختر بود ترشرويي و بدسگالي نكند، كه اينها از ويژ

sŒÎ)uρt"Ïe±ç0Ν#�: گويد و خداوند در مورد آنها مي      ،جاهليت است  èδ ß‰ ymr&4s\Ρ W{$$Î/

¨≅sß…çµßγô_uρ#tŠuθó¡ãΒuθèδuρ×ΛÏàx.∩∈∇∪ 3“u‘≡uθtGtƒzÏΒÏΘöθs)ø9$#ÏΒÏþθß™$tΒu�Åe³ç0ÿÏµÎ/4…çµä3Å¡ôϑãƒr&

4’n?tãAχθèδôΘr&…çµ”™ß‰tƒ’ÎûÉ>#u�—I9$#3Ÿωr&u!$y™$tΒtβθßϑä3øts†�N)59-58: النحل.(

در حالى كه هرگاه به يكى از آنها بشارت دهند دختـر نـصيب تـو                «

 و به شدت خشمگين     ؛شودسياه مى ) از فراب ناراحتى  (شده، صورتش   

 بخاطر بشارت بدى كه به او داده شده، از قـوم و قبيلـه خـود        .گرددمى

را با قبـول ننـگ نگهـدارد، يـا در     آيا او  ) داندو نمى  (؛گرددمتوارى مى 

.»كنندچه بد حكم مى! خاك پنهانش كند؟

اهللا تعالي  .دهدفرزند روزي خداوند متعال است كه به بندگانش مي        

=�Ü: فرمايدمي pκ u‰yϑ Ï9â !$t±o„$ZW≈ tΡ Î)Ü= yγtƒuρyϑ Ï9â !$t±o„u‘θä. —%! $#�N)49:الشورى.(

.»د و به هر كس بخواهد پسربخشبه هر كس اراده كند دختر مى«

اند كه سنت است اولين علماء در مورد سنتهاي مربوط به نوزاد گفته

بار در گوش راست نوزاد اذان گفت تا گوشش در اين دنيا براي اولـين       
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ولي احاديث وارده در اين مـورد خـالي از          . بار با كلمه توحيد باز شود     

چـون  . نيـست گفتن در گوش نـوزاد مـستحب        ضعف نيست، پس اذان   

و. 1هـستند احكام شرعي منـوط بـه داليـل صـحيح و احاديـث ثابـت                

.ستاشده نگفتن در گوش چپ وي ثابت اقامه

از ابوموسـي  . كام كودك را باز كند و دعاي بركت بـراي او بخوانـد     

و كـودك را مـزد      ما صاحب پسري شـديم،      «: گويدروايت شده كه مي   

م او را بـاز ام گذاشـت و كـ    را آورديم و او اسمش را ابراهي       �پيامبر

 كـام كـودك را      .»2د و براي او دعاي خير كـرد و او را بـه مـن دا               ،كرده

بازكردن يعني جويدن چيز شيريني مثل خرما يا عسل و گذاشتن آن در             

.دهان نوزاد

از سنتهاي ثابت احكام نوزاد اين است كه در روز هفتم تولد نـوزاد              

د و اگـر دختـر بـود يـك          حيواني را بكشند اگر پـسر بـود دو گوسـفن          

همچنان كه تراشيدن سر نوزاد در روز هفـتم سـنت        . گوسفند را بكشند  

گوش نوزاد آمـده اسـت ايـن اسـت كـه ابـوداود و        احاديثي كه در مورد اذان گفتن در         -1

ترمذي از طريق عاصم بن عبيداهللا از عبيداهللا بن ابي رافـع كـه از پـدرش نقـل كـرده،                     

و ).  را ديدم كه در گوش الحسن بـن علـي اذان گفـت             �پيامبر: (روايت شده است  

: ويدگولي حديث ابن عباس كه مي . انداهل حديث عاصم بن عبيداهللا را ضعيف دانسته       

 هنگام متولد شدن الحسن بن علي در گوش راسـت وي اذان و در گـوش               �پيامبر«

حسن بن عمرو جزء راويان آن است كه شخصي دروغگو بـوده        . »چپ وي اقامه گفت   

).1/491السلسله الضعيفه . (است و قابل استناد نيست
).2145(و مسلم ) 5150( بخاري -2
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 تازه هر پسري كه«:  فرمود�و در حديث آمده است كه پيامبر . است

در روز هفـتم حيـواني را قربـاني كنيـد و سـر نـوزاد را                 آيدبه دنيا مي  

 هفـتم مـرد،    و اگـر قبـل از روز      .»1دبتراشيد و اسمي نيكو بر او بگذاري      

.كنندبراي او حيوان قرباني نمي

و مـستحب اسـت كـه اسـامي         . اسم خوب براي فرزند انتخاب كند     

دوسـت «:  فرمـوده اسـت    �چون پيامبر . عبداهللا و عبدالرحمن باشد   

.»2اســتتــرين اســمها نــزد خداونــد، عبــداهللا و عبــدالرحمن داشــتني

 و نامگذاري حق    ،نامگذاري نوزاد در روز اول يا هفتم تولد جايز است         

.3د ولي مستحب است كه با مادر نيز مشورت شو،پدر است

.ختنه نوزاد مستحب است

.4وي صـدقه بدهـد     نوزاد را بتراشد و به اندازه وزن مـوي سـر             سر

...).ماجه و سنن ابن ( امام احمد و صاحبان سنن -1
...الحمد و عبدمبهترين نامها آنهايي است كه «: گويدولي حديثي كه مي) 2132( مسلم  -2

شـماره  ) النوافح العطـره  (دي در كتاب    از نظر امام محمد بن احمد الصع      . »در آنها باشد  

گفته كه ايـن حـديث اساسـي نـدارد و           ) :(اساسي ندارد و شيخ ابن عثيمين       ) 708(

).1/203شرح رياض الصالحين . (نيست�حديث پيامبر
. فتاواي شيخ عبدالعزيز بن باز-3
آيا : گفت.  آمده است كه هنگامي كه فاطمه حسن را به دنيا آورد           � در حديث ابو رافع    -4

نه، ولي سرش را بتـراش و بـه انـدازه مـوي         : براي پسرم خون حيواني را نريزم؟ گفت      

 او نيز اين كار را انجام داد و براي حـسين و. صدقه بدهنقره سرش به فقرا يا اهل صفه    

،نهي كردو از سر بريدن حيوان  ) 24662(مسند امام احمد    . نيز همين كار را تكرار كرد     

).9/304(السنن الكبري . خواست اين كار را انجام دهدبه سبب اينكه خودش مى
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باشـد و همچنـين   اند كه اين حـديث صـحيح نمـي   بعضي از علما گفته   

.دحديثي كه گفته بعد از تراشيدن سر نوزاد را با زعفران بمال

و از حـسن بـصري   . به كسي كه صاحب فرزند شده تبريك بگويـد        

خداوند در آنچه كه به تو بخشيده است،        «: گويدنقل شده كه مي   ) :(

 و اميـد آن اسـت كـه         ، و به تو امكان شـكرگزاري بدهـد        ،بركت بدهد 

 و تـو از خوبيهـا و نيكيهـاي وي           ،فرزند شما به كمـال و رشـد برسـد         

.»مند شويبهره
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دادن كتاب امانت آداب)64(

.دادن كتاب يك نوع از راههاي پخش و انتشار علم استامانت

.دهنده كتاب تشكر كند و براي او دعاي خير كنداز امانت

.1نكندبدون نياز ماندن كتاب را در نزد خود طوالني 

.كتاب مفيد و بدون ضرري باشد. گيردكتابي كه به امانت مي

و .  كتـاب امـانتي را زود برگردانـد        برامانت گيرنده واجب است كه    

: شاعر گفته است

�����IIIIII|א��IIIIII%�;�IIIIII������IIIIII�7�IIIIIIIII����IIIIIIIII�:/א�tHH)�
�

���?IIIIIII�C/א��`IIIIIIE7;�IIIIIII�����tHH)�
�`IIIIIIIII3���,?IIIIIIIII�G�t8IIIIIIIII=

اي اگـر آن را بـه مـن         اي كسي كه كتابي را از من به امانت گرفتـه          «

.»امبرگرداني گويي كه كتابي را از تو هديه گرفته

گرفتن كتاب بايد در قبـال رهـن        كه امانت اند از علما گفته   و بعضي 

:و ابوحفص عمر بن عثمان الجنزي سروده است. باشد

�d�;�IIIIIIIIII�����t"IIIIIIIIII,8IIIIIIIIII_��IIC,i�;�II3א�7)�aII/אd��f�IIG��=II.�א
��IIIIIII	E�a�;א����IIIIIII��B%�IIIIIII'�BIIIIIII�HאIIIII3��"�8IIIII�/��IIIII:/�f?�א$�

فت و او گفـت      در زندگينامه خطيب بغدادي آمده است كه مردي كتابي از او امانت گر             -1

خـواهي كـه ورقهـاي آن را    اگر مـي . سه روز كم است  : كه سه روز فرصت دارد، گفت     

خواهي آن را بخواني و اگر مي. برداري كني سه روز كافي استشمارش و سپس نسخه   

.ترمخواهي آن را تكثر كني و بفروشي من از تو اوليو اگر مي. سه روز كافي است
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 را  هرگاه كتابي را امانت دادي خجالت نكش و در مقابل آن چيزي           «

خواهي اداي امانت   كني بلكه مي  گيرنده را متهم نمي   تو امانت . گرو بگير 

.»را به او ياد آوري نمايي

اي ولـي او بـه يـاد        داني كه چـه كتـابي را امانـت داده         چون تو نمي  

.»آورد كه كي بايد آن را برگرداندمي

 و نوشتن ،كردن كتاب بدون اجازه صاحب كتاب جايز نيست درست

هاي اول و آخر كتاب جز با علم از رضايت صـاحب كتـاب              در حاشيه 

.درست نيست

.كسي غير از صاحب كتاب، جز با اجازه او كتاب را به امانت ندهد

دادن آن  گيرنده بايد قبل از گرفتن كتاب و بعد از پس         شخص امانت 

.بودن آن مطمئن شودكتاب را خوب نگاه كند تا از سالم
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كردن آداب عطسه)65(

كننـده، بـا همـين      وقتي براي شخص عطسه   «: گويدمي) :(قيمابن  

كند و گازها و بخارهاي جمع عطسه خود نعمت يا منفعتي را كسب مي   

ماندنـد،  كه اگر اينها در بينـي بـاقي مـي   . ريزدشده را در بيني بيرون مي    

براي ايـن   اينجاست كه شريعت الهى     شد، پس   بيماري سختي ايجاد مي   

 كه اعضاي بدن وي نيز پس از        ده است، ي را كر   خدا امر به شكر  نعمت  

.1»ستندبر جاي خود باقي ه) مثل زلزله زمين(اين زلزله مهيب 

وقتي انسان عطسه كرد، داللت بر سـالمت وي و  : گويدهبيره مي ابن

پس شايـسته اسـت     . كندبهبود دستگاه گوارش و پايداري قدرت او مي       

.2كه شكر خدا را به جا آورد

چون در حـديث پيـامبر     . است، امرشده   3كننده عطسه دادنبه جواب 

 و از هفت   ، ما را به هفت چيز امر كرد       �پيامبر«:  آمده است كه   �

دادن از جمله چيزهاي كه به آن امر كـرد، جـواب          . چيز نهي كرده است   

.4»كننده استبه دعاي عطسه

).2/431( زاد المعاد-1
).2/318(آلداب الشرعيه  ا-2
ث عـ كننـده ايـن اسـت كـه با    از فوايد جواب دادن به عطسه   :  ابن دقيق العيد گفته است     -3

گيرد كه خودبين نباشـد     كننده ياد مي  شود و عطسه  مهرباني و رحمت ميان مسلمانان مي     

).1/206فتح الباري، ابن حجر، . (و تواضع نشان بدهد
).2445( بخاري-4
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كننده، فرض كفايي است و بـراي تمـام         دادن به دعاي عطسه   جواب

هرگـاه «: فرمـوده اسـت   �چون پيـامبر  . باشدستحب مي حاضرين م 

بـر هـر مـسلماني كـه آن را     . هللا گفتيكي از شما عطسه كرد و الحمد     

.1»بگويدشنود الزم است كه يرحمك اهللا مي

كننده، هنگامي است كه شخص الحمدهللا      دادن به دعاي عطسه   جواب

مـد گفتـه   كننده بفهمـد كـه الح    يا با حركت لبهاي عطسه    . وي را بشنود  

.2است

هللا وقتي يكي از شما عطسه كرد و الحمـد   «:  فرمود �چون پيامبر 

بگوييد ولي اگر الحمد نگفت     ) يرحمك اهللا (گفت، جواب وي را بدهيد    

.3»جواب وي را ندهيد

بعـضي  . هللا بگويد وقتي شخصي هنگام عطسه فراموش كرد، الحمد      

و بعـضي مثـل    . ورداند كه بايد آن را به يادآوري آ       علما مثل نووي گفته   

 بـه كـسي    �چون پيامبر . اند كه الزم به يادآوري نيست     ابن قيم گفته  

.4هللا نگفته است، يادآوري نكرده استكه الحمد

.صداى خود را در الحمد هللا گفتن بلند كند

.)6226( بخاري-1
).1/442(زاد المعاد-2
).2992(مسلم-3
).1/442(زاد المعاد-4
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پيـامبر «: كننده با صـداي آرام عطـسه كنـد        مستحب است كه عطسه   

پوشـاند و لباسش ميكرد صورتش را با دستش يا     وقتي عطسه مي   �

.1»آوردصدايش را پايين مي

كننده تا سه بار پشت سرهم مـستحب        دادن به شخص عطسه   جواب

از پيامبر : گويد مي � بن اكوع  هسلم. باشد و مازاد بر آن زكام مي      ،است

@��"{�aIא���A:  شنيدم كه در جواب مردي كه عطسه كـرد گفـت           �
ايـن مـرد زكـام      : مـود  فر �كه رسول اهللا  سپس بار ديگر عطسه كرد    

تر آن است كه بعد از سه بار عطسه بگوييم كه شخص و صحيح . »2دارد

كنندهگفته است تا زماني كه شخص عطسه) :(و ابن حجر. زكام دارد

.3گويد بايد جواب وي را دادالحمد مي
كنندهجواب عطسههاي جوابصيغههاي حمدگفتنصغيه

يغفراهللا لنا ولكميرحمك اهللالعالمينهللا ربالحمد

يهديكم اهللا ويصلح بالكميرحمك اهللاهللا علي كل حالالحمد

يهديكم اهللا ويصلح بالكميرحمك اهللاهللالحمد

�%��:A�B: براي اهل زمه نيز جايز است كه در جواب عطسه بگويد          
���B:/�I���CPא����@�K   تـا  كردند  مي عطسه   �چون يهوديان نزد پيامبر

: گفـت ولي در جواب آنها مـي     :  آنها بگويد  جوابر  د�پيامبراينكه  

.صحيح استحسن  و آلباني گفته )2745(ترمذى -1
).2993( مسلم-2
.اين قول را برگزيده است):(شيخ ابن باز-3
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A���B:/����CPא�����B:��%�@١K      گفـتن يهوديـان   د و اين بعـد از الحمـ

.بود

هللا كنـد، جـايز اسـت كـه الحمـد         براي كسي كه در نماز عطسه مي      

شنود جايز نيست كه جوابش را در      ولي براي كسي كه آن را مي       ،بگويد

.نماز بدهد

چـون در ايـن     .  چپ يا راسـت متمايـل نـشو        كردن به هنگام عطسه 

.شونداند، متضرر ميصورت كساني كه پهلوي تو نشسته

 چـون در  ،دادن به عطسه جايز نيستهنگام خطبه امام جمعه جواب  

.2استاين صورت سكوت واجب 

هللا گفـت، اگـر     وقتي كه امام جمعه يا سخنران عطسه كرد و الحمد         

 و اگـر كـالم      ،واب وي را بدهيـد    ج. هللا ساكت شد  بعد از گفتن الحمد   

.خود را دنبال كرد و ساكت نشد، در درون خود جواب او را بدهيد

در مسجد عطسه كـرد، و در درون        شوند  مي خطبه   كهوقتي شخص   

ولـي  .  و كسي از حاضرين جـواب وي را ندهـد   ويد،گبهللا  خود الحمد 

 وي را   مدن امـام از منبـر جـواب       آاگر در ميان دو خطبه يا بعد از پايين        

.د، مشكلي نيستبده

تواند الحمدهللا گفت مگـر اينكـه در   وقتي هنگام نماز عطسه كرد مي    

.ابوداود و آلباني گفته صحيح است-1
).1/411(» فتاوي اسالميه« شيخ ابن باز در -2
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تواند قرائت آن را قطـع كـرد بلكـه    چون نمي. قرائت سوره فاتحه باشد 

.بايد به قرائت ادامه بدهد

.هللا بگويداز درون خود الحمد.  عطسه كردتواليتوقتي در 

هللا گفتـه اسـت     انيد كه الحمد  دوقتي شخص عطسه كرد و شما نمي      

:يا نه، چند حالت دارد

. هللا نگفته است، پس به او تذكر بدهدانيد كه الحمد مي-1

ولي با توجه به قراين، مـثالً       دانى كه الحمد هللا گفته يا خير،        نمي-2

 و يـا    ،گوينـد، تـو نيـز جـواب بـده         اهللا مي بعضي از حاضرين يرحمك   

 اگر خدا را شـكر      @
���t�}�`3א�����a}"�7א����A: تواني بگويي مي

همچنانكـه بخـاري    . »هللا گفتي، خداوند به تو رحم كند      كردي و الحمد  

مـن در   : گويداز مكحول ذكر كرده است و مي      » األدب المفرد «در كتاب 

و ابن عمـر    . مردي از گوشه مسجد عطسه كرد     بودم،  ) �(كنار ابن عمر  


���t�}�`3א��a}"�7א��A: گفت@K
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كشيدن آداب خميازه)66(

چـون  . كشيدن مستحب است كه دهـان را بـاز نكنـد          هنگام خميازه 

ــازكردن دهــان بنــابر حــديث پيــامبر : از اعمــال شــيطان اســت�ب

هرگاه يكي از شما خميازه كشيد،     كشيدن از شيطان است، پس      خميازه«

دهانش را ببندد، چون بازكردن دهان از اعمال شيطان است و اگر يكي             

.1»شيطان را خندانيده است) دهانش را باز بكند(هاه:  بگويداز شما

از غـذا و    (كشيدن غالبا در اثـر سـنگيني بـدن و انباشـتن آن            خميازه

 و آنچـه كـه      ،شودو طلب سستي و ميل به كسالت ايجاد مي        ) نوشيدني

براي رفع خميازه مشخص شده است، اين است كه غـذا و نوشـيدن را        

.كمتر كند

با لباسش يا دسـتش     . گام خميازه دهانش را ببندد    وقتي نتوانست هن  

وقتي يكـي از شـما در      «: فرموده است �چون پيامبر . آن را بپوشاند  

 چـون شـيطان     ،نماز خميازه كشيد، دستش را روي دهانش قرار بدهـد         

.2»شودميهمراه خميازه وارد بدن او 

.كشيدن خودداري كندقاري قرآن بايد هنگام قرائت از خميازه

از جملـه  :  از بعضي از علما نقل كرده اسـت كـه     � ابن حجر  حافظ

).3289( بخاري -1
).2995(مسلم -2
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كـشيد، چـون    اين بـود كـه هرگـز خميـازه نمـي      �ويژگيهاي پيامبر 

.كشيدن و بازكردن دهان از اعمال شيطان استخميازه

,A��������I����I��d*Iكـشيدن   بسياري از مردم به اشـتباه هنگـام خميـازه         
��BG["I/א�
��GS/مل توسط پيـامبر  در حالي كه اين ع    . گويندمي@�א�

.انجام نشده و مشروع نيست

وقتي يكـي از    «شود،  كشد، مي شيطان وارد بدن كسي كه خميازه مي      

چـون  . تواند، دهـانش را ببنـدد     شما خميازه كشيد، پس تا جايي كه مي       

.1دشوشيطان وارد دهانش مي

هرگـاه يكـي از شـما    «. به هنگام خميازه صداي خود را بلنـد نكنـد   

. هاه نگويدتواند، دهانش را باز نكند و هاه     تا جايي كه مي   خميازه كشيد   

.2»خنداندميچون به اين كار شيطان را 

).426( امام احمد، صحيح الجامع -1
).2747( ابوعيسي گفته كه حديث حسن است، سنن ترمذي -2
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زدنآداب آروغ) 67(

 و همـراه آن     ،شـود آروغ صدايي است كه در نتيجه سيري ايجاد مي        

آروغ خود را از   «:  فرمود �پيامبر. آيدبوي از معده شخص بيرون مي     

ر اين دنيا بيشتر سير باشد در آخرت بيشتر        ما دور كن، چون كسي كه د      

.1»دتر گرسنه خواهد بوو طوالني

زدن در حـضور ديگـران مكـروه    و در حديث آمده اسـت كـه آروغ       

.است

اند كه شيره يـا شـربت       بعضي از پزشكان در مورد درمان آروغ گفته       

.آويشن و نعناع براي درمان آن خوب است

زنـد، چـه   به كـسي كـه آروغ مـي   در اينجا دليلي وجود ندارد كه ما   

زدن چيـزي در مـورد جـواب آروغ       «: گويدمفلح مي بنابرين ابن . بگوييم

زن الحمدهللا گويند هرگاه آروغ ولي ابن عقيل و ديگران مي،وجود ندارد

در حالي كه ايـن چيـزي       . گفت، مستحب است كه جواب وي را بدهد       

).اساس شرعي ندارد(. 2استاست كه رايج شده 

).1/343( ترمذي و ابن ماجه و آلباني در السلسله الصحيحه -1
).404/329، 1/2( اآلداب الشرعيه -2
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انداختن آداب تف)68(

آمدن از دهان تف گفتـه      تف، همان آب دهان است كه هنگام بيرون       

.شودمي

.كنداصل اين است كه دهان انسان پاك بوده و چيزي را ناپاك نمي

 فرمـوده  �چـون پيـامبر   . بايد به طرف چپ خود تـف بيانـدازد        

؟ تـف بيانـدازد  اوكه در صورت ود شيآيا يكى از شما راضى م     «: است

 بـه  روايـستاد  در جهـت قبلـه      ) براى نماز خواندن  (رگاه يكى از شما     ه

پـس در   اوسـت،    در طـرف راسـت       ه و فرشت  ايستاده است خداي خود   

يا بـه   . ياندازدو در جهت قبله نيز تف ن      . ياندازد تف ن  خودطرف راست   

و اگـر نتوانـست     .  يا زير پاهاي خود بيانـدازد      ،طرف چپ تف بياندازد   

.1ديعني در لباس خودش بيانداز.  كار را بكندتف را نگه دارد، اين

).2661( صحيح الجامع -1
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 آداب عمومي)69(

انسان عاقل بايد بديهاي خـود را در ديـن و اخـالق آداب محاسـبه      

سپس زيـاد آن را     .  و تمامي آنها را در سينه يا در دفتري جمع كند           ،كند

و خود را موظف كند كـه       . نگاه كند و خود را مجبور به اصالح آن كند         

ا يك هفته يا يك ماه، يك ويژگي، دو ويژگي، يـا چنـد              طي يك روز ي   

پس هر ويژگي يا خصوصيتي كه اصـالح  . ويژگي خود را اصالح نمايد  

نگـرد خوشـحال    كرد، آن را در دفتر پاك كند و هنگامي كه بـه آن مـي              

.نگرد، غمگين شودشود و هنگامي كه به ويژگيهاي ثابت خود مي

 انسانهاي فاضل، عالم، متـدين و       تواند با انسان عاقل تا جايي كه مي     

.شودبا اخالق، دوست و شريك مي

بيمناك باشد، هر   . انسان عاقل بايد از اجراي نظري كه موافقي ندارد        

.چند كه خودش ظن قريب به يقين در آن نظر داشته باشد

كه كدام يك   نگردانسان عاقل وقتي ميان دو چيز ترديد داشت، نمي        

 از آن چيـز  ،تـر اسـت  كه كدام يـك پـست  نگرد  بلكه مي  ،درست است 

.پرهيزدمي

كه تو چيـزي را     شوداي كسي باعث نمي   پست فطرتي يا دون مرتبه    

بيني، برنگيري، چون مرجـان بـا   كه در نظر يا در اخالق وي درست مي 

.شودخواري غواصي كه آن را استخراج كرده است، خوار و پست نمي

اي و معاد خود را بـه گونـه  عاقلترين عقالً كسي است كه امر معاش  
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 و اگـر در ايـن    ،حساب كند كه اجراي يكي از آنها باعث ديگري نشود         

را رها كند و چيـزي بزرگتـر    ) دنيا(راه خسته شد، چيز نزديك و پست        

.را برگزيند

براي بزرگتر از خود احترام بگـذار، و بـا كـوچكتر از             : شودگفته مي 

با كساني است كه هم سـطح       بهترين سازگاري   . خود به نرمي رفتار كن    

ات توافـق  تو هستند، ولي نتيجه آن هنگامي است كه بـا بـرادران دينـي      

 چون اينها همـان كـساني هـستند كـه بـراي تـو شـهادت               ،داشته باشي 

داشتن بزرگترها نـشانه تـرس تـو از آنهـا نيـست، و           دهند كه گرامي  مي

.ود به معناي بكارگيري آنها نيستمالطفت تو با كمتر از خ

شـوند و پـشيمان     پنج كس هستند كه از پنج چيـز خوشـحال نمـي           

رود، كسي كسي كه بسيار سست است و كارها از دست وي مي: هستند

كه از برادران و دوستان خود بريده و هنگامي كه باليي يا مصيبتي براي      

كسي كه فكر كرده دشـمنش خيلـي    . افتدآيد به فكر آنها مي    او پيش مي  

فهمد كه ضعيف بوده است، كسي كه زن صالح         ميقوي است ولي بعداً     

دهد و بـا زنـي بـداخالق ازدواج         خود را در حالت عصبانيت طالق مي      

.  و كسي كه گناهان زيادي انجام داده و در شرف مرگ است،نمايد

از جمله داليلي كه بر سـبك مغـزي و كـم خـردي مـتكلم داللـت                  

 خـودش و در     اين است كه خنده سخنور بخاطر سـخنان       : خواهند كرد 

ود صحبت كند و او  خحد و اندازه سخنش نباشد، و يا كسي با دوست           

شود ولي بخاطر اينكه خودش صـحبت كنـد و يـا            جذب سخنانش مي  
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كند كه دوستش تمام شود و به او گوش دهـد، ولـي وقتـي او                آرزو مي 

.تواند خوب و قشنگ صحبت كندشود نميساكت مي

ـ   -د  ـكنكسي كه با ديگري مشورت مي      د كـه نظـر او بهتـر        ـ هر چن

شود، همچنانكه نور آتش بـا       يك رأي به نظرات وي افزوده مي       -باشد  

.شودافزودن چربي بيشتر مي

كـسي كـه    . بدترين عيب اين است كه انسان عيب خودش را نبينـد          

و كـسي كـه     . بينـد بيند، خوبيهاي ديگران را نيز نمـي      عيب خود را نمي   

 و  ،كـن كنـد   بينـد ريـشه   بي را كـه نمـي     تواند عي عيب خود را نبيند نمي    

.بيند، دسترسي پيدا كندتواند به خوبيهاي ديگران كه آن را نمينمي

 و انسان عصباني خوشحال     ، نيست ستوده و نيكو  انسان فخرفروش،   

و  و انسان بخشنده حسود نيست،       ، و انسان آزاده حريص نيست     ،نيست

و بيـزار، بـرادر و   پرست، ثروتمند نيست، و انـسان منـزوي       انسان شكم 

.دوستي ندارد

كسي يك نكته علمي يا چيـز       از اهتمام به علم و دانش اينكه هرگاه         

، بـود د در حالي كه در يك جاي بي ساكن          يرسدرستي به ذهن وي مي    

 و براي كساني كه     ، تا از وي برجا بماند     نوشترا بر روي سنگها مي    آن  

.داشته باشدرفتن آن وجود ن بينآيند، ترس ازبعد از او مي

اي كسي كه طالب علم و ادب هستي، اگر خواسـتي علمـي را يـاد                

.بگيري اول اصول و بخشهاي آن را ياد بگير

كـردن  هرگاه كه والي جايي بودي و مقامي داشتي ديگران را از مدح         
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شـود كـه بـا آن تـو را          چون اگر مردم بفهمند، تهمتي مي     . خود منع كن  

 و غيبتـي  ،ايتـو بـراي آنهـا گـشوده    شود كـه     و دري مي   ،كندرسوا مي 

.خندند و به وسيله آن به تو مي،دنشود كه با آن تو را غيبت كنمي

اگر بخواهي كه رضايت تمام مردم را كسب كنـي، آرزويـي محـال              

و هـدف تـو از   كنـي؟ چگونه نظرات متفاوت را با هم جمع مـي    . است

ن رضايت ظالمان و جـاهالن و گمراهـان چيـست؟ پـس بايـد خواهـا               

 چـون وقتـي خـود عاقـل و          ،رضايت برگزيدگان و عاقالن مردم باشي     

.كنيبرگزيده شدي، رنج ديگران را تحمل نمي

اي رفتار كن كه مردم از اخالق تو بفهمنـد كـه زود پـاداش               به گونه 

 و  ،كنـي تـا ترسـوها بـر تـرس خـود           دهي و زود هم عقـاب نمـي       نمي

.اميدواران بر اميد خود باقي بمانند

كرامت تو با هر چيزي ساگاز نيـست، پـس فقـط آن را بـا                بدان كه   

توانـد تمـام چيزهـا را در         و بدان كه قلـب تـو نمـي         ،فضالء به كار ببر   

. پس آن را براي چيزهاي مهم خالي كن،برگيرد

شــوند،  مــردم وقتــي از كــسي ناراحــت مــيازبــدان كــه بــسياري 

 و به كـسي     ،)فشرندو دندانها را به هم مي     (كنندچشمانشان را درهم مي   

 و به كسي كه گنـاهي       ،نگرندكه آنها را ناراحت نكرده با همين نگاه مي        

. رنجانند و كسي كه آنها را نرنجانده مي،كنندنكرده، بددهني مي

اگر سخن يا نظري را از دوستت شنيدي و خوشت آمد، نـزد مـردم        

 و هنگامي كه چيز درسـتي را از كـسي           ،آن را به اسم خودت بيان نكن      
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.دي آن را با اسم خودش براي ديگران بازگو كنشني

گونه نباشد كه ابتدا سخني را شروع كني و سپس آن را            اخالقت اين 

خـواهي در مـورد   اي ميقطع كني و گويي كه بعد از آن كه شروع كرده   

.آن فكر كني

نبايد اخالق و رفتارت چنين باشد كه سخني را شروع و سـپس آن              

اي و بعـد    داً، انگار كه جوانب آن را سـنجيده       بع: را قطع كنيد و بگوييد    

.ايآن را گفته

نشيني سعي و تالشت ايـن باشـد كـه آنـان            هنگامي كه با علماء مي    

.بفهمند، تو بيشتر دوست داري بشنوي تا سخن بگويي

گـويي كنـي، سـعي كـن        اگر خواستي با دوستانت شـوخي و هـزل        

ن طول مده كه  و سخنان جدي را چنا،آخرين سخنانت را جدي بگيري    

. و هرگاه چنين شد، سخن را قطع كن،با شوخي همراه شود

نبايد سخن جدي را با شوخي مخلوط كرد و يا بالعكس، چون اگر             

 و اگـر  ،ايسخن جدي را بـا شـوخي همـراه كنـي آن را زشـت كـرده               

نمـايي، ولـي تنهـا    شوخي را با جدي همراه كنـي، كـالم را مكـدر مـي      

 و جـدي را بـا هـم بيـاوري، كـار             موردي هـست اگـر در آن شـوخي        

 و آن وقتـي  ،اياي و بر مقابل خـود پيـروز گـشته     اي انجام داده  شايسته

گينانـه و يـا     است كه اگر كسي خواست با سـخنان نـسنجيده و خـشم            

حرفهاي زشت با تو صحبت كند، در اينصورت هر طـور كـه در تـوان                

.يدآميز آميخته به جدي او را جواب دهداري با سخناني شوخي
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هرگاه دوست و رفيقت را با دشمنت ديدي، ناراحت نشو، زيـرا در             

:صورت او نسبت به تو دو حالت دارداين 

يكي اينكه اگر او يكي از دوستان معتبر تو باشد بهتـرين جايگـاه او           

توانـد شـرش   براي تو آن است كه با دشمنت نزديك باشد، چون او مي     

چيـزي كـه از آن اطـالع نـداري          را از تو بگيرد، عيبت را بپوشاند و يا          

.بداني، پس نگران نباش كه دوست صميمي تو با او رفيق باشد

دوم اينكه آن مرد از دوستان صميمي تو نباشد، در اين صـورت بـا               

كنـي  كني؟ و با چه حقي او را مجبور ميچه حقي او را از مردم منع مي     

كه با هر كس تو دوست داري بنشيند؟

 باش به دوستانت تجاوز نكني، و نـسبت         گفتن مواظب هنگام سخن 

شـود سـعي كـن حـق را برگزينـي، تـا             به چيزهايي كه نزد تو گفته مي      

.كنيدوستانت گمان نكنند كه حقوق آنان را پايمال مي

آيند، سعي نكـن خـود   در مباحثاتي كه ميان تو و دوستانت پيش مي       

.را عالم جلوه دهي

خود را جاهل خوانـد، نـه    وجه، خود را عالم و دوست       نبايد به هيچ  

. و بايد در اين زمينه انسان حيا داشته باشد، و نه به طور كنايه،صراحتاً

خواهي اگر در نفس خود به نوعي فضيلت پي بردي، و به نوعي مي            

آن را اظهار كني، بايد دانست كه اظهار چنين چيزي باعث عيب و عـار       

، نزد مردم ننگين    كني داري  و بيش از فضلي كه احساس مي       ،شودتو مي 

شوي، و بايد دانست اگر عجله كني و صبر داشته باشي به صـورتي              مي
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.گرددخيلي خوب و زيبا فضيلتهاي تو نزد مردم آشكار مي

خواهي شخصيتي با وقار و زيبا داشـته باشـي و خـود را بـا                اگر مي 

زيور مروت نزد مردم مزين نمايي و راه كساني را بپيمايي كه هيچ گرد             

 و ، جاهـل نمـا  نشيند، سعي كـن خـود را عـالمِ   ري روي آنها نمي غباو

.ناطقي ناتوان جلوه دهي

دانستي و يـا خبـري      يدادي كه آن را م    اگر به سخن كسي گوش مي     

كرد كه قبال شنيده بودي، نبايد در بحث بـا او شـريك شـد،    تعريف مي 

يـن  داني، چـون ا   بدين منظور تا ديگران بفهمند كه تو اين چيزها را مي          

.شودبيني ميادبي است و باعث حسادت و عجب و خود بزرگكار بي

آن را  دهي كه   ميبايد دوستانت را آگاه سازي، اينكه كاري را انجام          

اي، برايت بهتر از آن است كه چيزي را بگويي كـه انجـام              هبازگو نكرد 

.اي و عمل ننموده باشينداده

، عادالنه برخورد كنـي    بايد هدف نهايي تو اين باشد كه با دشمنانت        

.و با دوستانت چنان رفتار كني كه از همديگر راضي باشيد

بايد نسبت به دوستان و برادران ديني و كساني كه بـا آنـان ارتبـاط                

داري، نهايت نيت تو اين باشد كه راهي براي قطع رابطه وجود نـدارد،              

.اگر چه كارهايي انجام دهد كه تو دوست نداري

از مردم بريـدن و دور شـدن از آنهـا باعـث دشـمني             بايد بدانيد كه    

آفريند، و بايد دانست كـه      گردد، و نزديكي با مردم دوستان بد را مي        مي

.بدرفتاري دوستان از كينه دشمنان مضرتر است



�� �������	��� ��� �


بايد مردم را دو گونه پنداشت و بـه هـر كـدام يـك نـوع لبـاس را                    

ست، و زنـدگي و  نياز نيپوشاند، كه انسان خردمند از اين دو پوشش بي 

:مروتي بدون آنها وجود ندارد

كند و آن را به     نخست لباسي كه مانع است و تو را از مردم جدا مي           

عموم مردم بايد داد، در اين صورت هرگاه با تو مالقات نمودند، پرهيز             

.گويندكنند و با آمادگي قبلي سخن ميمي

 را بـه  دوم لباسي كه گشاد است و لباس الفت و محبت اسـت و آن           

دهيد كه عبارتند از دوستان معتبـر و نزديـك، كـه بـا سـينه              خواص مي 

رويي با آنـان مالقـات نمـوده و از هرگونـه سـختي و      فراواني و گشاده  

شود درامان  بدل مي محنتي مصون هستي، و از هر آنچه ميان شما رد و          

.هستي

.پذيردخواهي كن، كه عذرت را ميتنها از كسي معذرت

ز تو معذرت خواست با رويي گشاده و زباني خـوش           هرگاه كسي ا  

.با او رفتار كن، مگر اينكه قطع رابطه با او غنيمت باشد

اگر در حق كسي كار خوبي انجام دادي و يا برتـري و فـضيلتي بـر         

گرفتن كار نيك خود، آن را زنـده نگـاه دار و بـا              كسي داشتي، با ناديده   

.گ و ماندگار نگاه دارناچيزشمردن فضل و برتري خود، آن را بزر

.خواهي اذيت و آزار را از خود دور كني، حسود نباشاگر مي

اگر توانستي خودت را در هـر مجلـس و جـايي و مقـام و نظـر و                    

فعلي، حفظ كني پس اين كار را بكن ولي بدون آنكه مقـام خـود را از                 
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.ياد ببري

يل اگر توانستي بـرادرت را از آنچـه در دل داري بـاخبر نكنـي بـدل              

خواستي عمل را بر قـول تـرجيح دهـي و چـون در عمـل                اينكه تو مي  

.كاري وجود دارد، اين كار را بكنهميشه تقصير و كم

وقتي اعمال و كارهايـت روي هـم انباشـته شـدند، نبايـد آن را بـه              

 زيرا با ايـن كـار آسـايش خـود را از ميـان               ،روزهاي بعد واگذار نمود   

 بود كه براي انجام دادن آن شـروع         بري، و تنها وقتي راحت خواهي     مي

.به كار كني

انـد و از آن دسـت       بينيم كه به چيزي چـسبيده     برخي از مردم را مي    

گوينـد، و حتـي مخالفـت اكثـر          و مـدام از آن سـخن مـي         ،دارندنميبر

.شود از آن دست بردارد و از آن برگردددوستانش هم باعث نمي

خـود را بـر كرسـي       برخي از مردم هستند كه دوست دارند حـرف          

شـده دنبـال كننـد تـا     اي را كـه فرامـوش   و دوست دارند مسأله   ،نشينند

دارنـد و    و سپس آن را بر دوسـتان عرضـه مـي           ،برايش دليلي پيدا كنند   

دهند، اين كارهـا ضـعف عقـل اسـت و         مورد بحث و بگومگو قرار مي     

.اخالقي ناپسند است

 حفـظ كـرد،     بايد در دل خود نسبت به مردم دو حالـت را هميـشه            

نيازمندبودن بـه مـردم را در حـسن         ، و   نيازي به مردم  نيازمندبودن و بي  

نيازيـت را در حفـظ      معاشرت و سخنان زيبا و دلنشين قرار بـده و بـي           

.ناموس و عزت نفس قرار بده
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با هر كس كه همنشين شدي بايد با طريقـه و روش خـودش بـا او                 

 و ،المانه برخورد كنـي صحبت كرد، چون اگر بخواهي با انسان نادان، ع  

يا با نادان آگاهانه برخورد نمايي و يـا بـا كـسي كـه عاميانـه صـحبت                   

كند، بليغ و سخنور باشي، در اين صورت تنها چيزي كه دسـتگيرت            مي

ايد، شود اين است كه كار خود را ضايع و همنشينت را اذيت نموده            مي

و او را بـه     ،اي كه تـوان حملـش را نـدارد        چون او را چيزي بار نموده     

اي كه توان فهم فصاحت و بالغت شخص فقيه و چيزي غمگين ساخته  

.سخنور را ندارد

دادن را  گيري، خوب گـوش   همانطور كه نيك سخن گفتن را ياد مي       

گوش دادن اينكه، بايد به سخنور مهلـت        نيز ياد بگير، و از جمله خوب      

ادن ميـان    و نبايد خـود را بـراي جـواب د          ،داد تا سخنانش را تمام كند     

 و بايـد تمـام رخ رو بـه          ،صحبتهاي او نشان داد، و به اطراف نگاه كرد        

. گويد توجـه نمـود     و به آنچه او مي     ، و به او نگاه كرد     ،روي او نشست  

دانيد، نبايـد او را همراهـي       هرگاه كسي چيزي را گفت كه تو آن را مي         

مردم نـشان   خواهي به   كنيد و يا ادامه كالم او را دنبال كني انگار كه مي           

.دانيدبدهيد كه تو هم مثل او آن چيزها را مي

و هر وقت ميان گروهي از مردم قرار گرفتي، به هيچ وجه، گروهـي          

اي را بطور عام مورد مذمت قرار مـده، چـون           از مردم، و يا قوم و قبيله      

ممكن است برخي از آناني كه در حضور تو هستند اشتباه آن را بفهمند           

 و يا شايد    .ز مكافات عمل آنان درامان نخواهي بود      كه در اين صورت ا    
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.1دهندعمدا تو را به ناداني مورد اهانت قرار 

شد، شش دسته و گـروه هـستند    كه گفته مي  : ابن عبدالبر گفته است   

كه هرگاه به آنها اهانتي شد، بجـز خودشـان كـسي ديگـر را سـرزنش                 

:نكنند

 او را دعـوت     نـشيند بـدون اينكـه      كسي كه بر سفره ديگري مي      -1

.كرده باشند

. كسي كه از افراد خسيس و بخيل فضل و برتري طلب نمايد-2

شود بدون اينكـه چنـين       كسي كه ميان حرفهاي دو نفر وارد مي        -3

.اي داده باشنداجازه

 كــسي كــه حــاكم و بزرگــان را دســت كــم بگيــرد و بــه آنــان  -4

.احترامي كندبي

.ت نشستن در مجلسي كه جايگاه او نيس-5

.2دهدگوش نميگفتن براي كسي كه به او  سخن-6

: نمودحكيمي به فرزندش چنين توصيه مي

دادن را گيري، نيـك گـوش    گفتن را ياد مي   همانطور كه خوب سخن   

دادن به مـتكلم اسـت تـا        دادن تو، مهلت  هم ياد بگير، چون نيك گوش     

گاه كـرد،   دادن به او ن   و بايد هنگام گوش   . سخنانش را برايت بازگو كند    

.نوشته ابن مقنع) الصغيردب  األ–ب الكبير األد(داب من  انتهب اآل-1
.)2/102 (هداب الشرعي اآل-2
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.1تداني نبايد در ميان حرفهاي او گفو چيزهايي كه تو مي

:لقمان نيز چنين گفت به فرزندش

ـ مواظب باش، اگر از كسي ديگر سوال نمودند، تـو جـواب              دهي، ب

اند، چون اگـر  اي به تو دادهاي و يا هديه انگار كه به غنيمتي دست يافته     

اي ارزش كـرده  ر و بي  شونده را خوا  لاچنين كاري را بكني، شخص سو     

ادبـي و  كني، و نادانان را بر بـي      كننده را نيز ناراحت مي    لاو شخص سو  

.2ايساختهحوصلگي خويش آگاه بي

دوري جستن از مردم باعث دشمني      : فرموده است ) :(امام شافعي 

موجـب همنـشيني بـا دوسـتان نابـاب      شدن هـم   و بسيار نزديك  ،است

.3را انتخاب كنشود، پس جايگاهي ميان آن دو مي

.)2/163 (هداب الشرعي اآل-1
.)2/163 (هداب الشرعي اآل-2
.)3/451 (هداب الشرعي اآل-3
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1 وصيت خطاب بن المعلي المخزومي به پسرش)70(

محمد بن منذر بن سعيد از ابوحاتم، محمد بن ادريـس حنظلـي، از              

صي از خطاب بن معلي مخزومـي قريـشي    معطيه ح عبدالرحمن بن ابي  

:گفتكرد و ميكند كه او فرزندش را نصيحت مينقل مي

ا اطاعت كن و از چيزهاي حـرام        پسرم، تقواي الهي پيشه كن و او ر       

 عيبهاي خود را اصالح     ،هاي او  و با پيروي از روش و نشانه       ،دوري كن 

چون هـيچ رازي از خداونـد پنهـان         .  تا چشمانت روشني پيدا كند     ،كن

گذارم كه اگر آن را حفظ      من براي تو نشان و رسمي باقي مي       . ماندنمي

. آورييداها را به راه م و گ،كني و به آن عمل كني پادشاهان را خشنود     

 و مشتاق آنچـه كـه در        ،شوندبري و به تو محتاج مي     و هميشه سود مي   

 و به وصـيت پـدرت       ،شوند، پس از پدرت اطاعت كن     دستت است مي  

 و قلب و ذهنـت      ، و ذهنت را براي آن خالي كن       ،راضي و خشنود باش   

كردن  و بسيار شوخي   ،گفتنتو را از بيهوده سخن    . را به آن مشغول بدار    

چون اينها باعث از    . دارمكردن ديگران بر حذر مي    و خنديدن و مسخره   

تـو بايـد    . شود و منازعه برانگيز اسـت     دست رفتن ارزش و قدر تو مي      

 و آنچنان مغرور نباشي كه تو را با آن توصـيف            ،سنگين و با وقار باشي    

 و دسـت از اذيـت و        ،و دوست و دشمن خود را راضي نگـه دار         . كنند

حـاتم بـن   حافظ ابيال، امام )332(ص )  الفضالءه العقالء ونزههروض( برگرفته از كتاب  -1

.)ـه354متوفي (البستي بان ح
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پوشي كن و در تمـامي كارهـا        و از اشتباهات آنها چشم    . نها بردار آزار آ 

و كمتر سخن بگـو، و      . روي است  چون بهترين چيز ميانه    ،رو باش ميانه

 و بـا پاهايـت   ،سالم دادن را رواج بده، و هدفمند و با وقار گـام بـردار      

 و گردنـت و شـلوارت را       ، و يا آنها را به دنبال خود نكـش         ،خط نكش 

و زير بغل خود را نگاه نكن، و زياد نگـاه نكـن و در مقابـل                 باال نگير،   

 و ،و بـازار را بـه مجلـس سـخن تبـديل نكـن        . جماعت مردم نايـست   

و زياد جر و بحث مكن و بـا آدمهـاي       . ها را جاي بحث قرار مده     مغازه

 و هنگام سخن گفتن كوتـاه و مختـصر سـخن            ،سفيه جر و بحث نكن    

و هرگـاه نشـستي چهـارزانو       .  و اگر شوخي كردي كوتاه باشـد       ،بگوي

و .  و صداي مفاصل آنها را در نيـاور        ،بنشين و انگشتانت را درهم نكن     

 و در مقابل جمـع      ،با ريش و انگشتري و دسته شمشير خود بازي نكن         

 و زياد مگـسها را      ، و انگشتانت را در بيني نكن      ،دندانهايت را پاك نكن   

ا زياد نكـش، و از       و خود ر   ، و زياد خميازه نكش    ،از صورت خود نران   

 و  ،كارهاي اين چنيني كه باعـث تحقيـر كـردن خـود در مقابـل مـردم                

.شود، بپرهيزشوخي كردن به تو مي

مجلس تو، مجلس ارشادي باشد و سخنانت شمرده شمرده باشـد و   

اي را چنـد    ، و مـساله   غرورخوب به سخنان متكلم گوش فرا ده، بدون         

و از غـرور خـود   . خي بپرهيـز بار تكرار نكن و از حكايتهاي طنز و شو   

و تو را بر حذر     . نسبت به فرزند و كنيز و اسب و شمشير سخن مگوي          

 چون اگر به حقيقت پيوست باعث غرور دارم از بازگفتن خوابهايت،مي
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شود و آدمهاي نـادان در آن طمـع كـرده و بـراي تـو خوابهـايي                  تو مي 

اننـد  و م . شـوي  و آلت شوخي و مسخرگي مـردم مـي         ،كننددرست مي 

و ريـشت  .  و مانند بردگان چيزي را نبخش     ،زنان چيزي را درست نكن    

را پشمالو و پرمو نكن و وسط آن را خالي نكن، و ريشت را نتـراش و                 

مـال،  نزن و روغن زياد بـه بـدنت         ن را نكن و زياد سرمه        سفيد موهاي

و نيازمنديهاي خود را با اصرار بـه دسـت   .  باشدزيادسرمه زدنت نبايد   

ات را از مقدار    و زن و بچه   . و در درخواستهاي خود خشوع نكن     ،نياور

 و اگـر  ،شـمارند مالت با خبر نكن، چون اگر كم باشد تو را سـبك مـي   

و آنهـا را بـدون خـشونت    . كنـد زياد باشد رضايت آنها را جلـب نمـي   

بترسان و نسبت به آنان نرمخو باش، بـدون اينكـه احـساس ضـعف و                

دعـوا  با آنهـا    ه خود را مسخره نكن و اگر        درماندگي كني، و كنيز و برد     

، و شتابزده عمل مكـن     ، و از جهل بپرهيز    ، با وقار و سنگين باش     ىكرد

 و كمي از صبر خود را به حاكم نشان          ،و در مورد داليل خود تفكر كن      

ــا دســتت اشــاره كــن ،ده ــر ب ــرو، و كمت ــر روي زانوهايــت راه م ، و ب

كسي بر تو حماقت كـرد       و اگر    ،سرخرويي و آبرويي خود را حفظ كن      

 و اگر تو را عصباني كرد باز صبر پيشه كن و آبرويت را              ،صبر پيشه كن  

 و اگر سـلطان بـه تـو         ، و چيزهاي اضافي را از خود دور كن        ،حفظ كن 

ات دگرگـون   نزديك شد و شروع به سخن گفتن كرد از ترس او چهره           

.  و بـه طبـع او سـخن بگـو          ،و مانند يك بچه با وي مـدارا كـن         . نشود

بيني، تـو را بـر      هاي را كه از او و نزديكانش نسبت به خودت مي          نيكي
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اش و نزديكـانش فاصـله      آن ندارد كه در بين او و فرزندانش و خانواده         

. دهند و حرف تو را بپذيرنـد      بيندازي، هر چند كه آنها به تو گوش فرا        

اش باعـث سـقوطي اسـت كـه     افكني بين شاه و خـانواده     چون اختالف 

گـاه  ، و هر و لغزشي است كـه قابـل اغمـاض نيـست      ، ندارد برخواستن

 و ، و هرگاه سـخن گفتـي راسـت بگـو      ،اي دادي آن را عملي كن     وعده

 و مثـل انـسانهاي الل       ،مانند دعواي انسانهاي كر صدايت را بلند مكـن        

 و هرگاه چيـزي     ،و سخنانت را با احاديث مقبول برگزين      . ساكت نباش 

. ، آن را به صاحب سخن منسوب كـن        كنيي و تعريف مي   اهرا كه شنيد  

آيد و پوستها تو را از گفتن سخنان گذرا و زننده كه قلبها را خوش نمي          

از تكرار كالم مثل بله بله، نـه نـه، زود بـاش    . دارمدرد برحذر مي را مي 

و بعد از غذا دستانت را با صابون بشوي .  و امثال اينها بپرهيز،زود باش

 بلكه آبي را كـه      ،و در ظرف آب تف نكن     و دندانهايت را مسواك بزن      

آب را با دهانت مپاش چون بـه  و. در دهانت است كم كم بيرون بينداز   

و نصف لقمه را گاز نزن و بقيه آن را در غـذا فـرو           . پاشدنزديكانت مي 

 و بر سر سفره پادشاه زياد طلب آب مكـن، و            ، چون مكروه است   ،نكن

و براي چيزهايي كـه در سـر        ،سر سفره با سر نرم استخوان بازي مكن       

مثل مـوقعي كـه سـركه يـا         (سفره نزديك تو است خود را خسته مكن         

ابر گاهي وقتهـا از صـداي       ). ادويه جات يا عسل بر سر سفره كم باشد        

و مانند انسانهاي محبوس و محدود دست خـود         . كندخود وحشت مي  

ر و ماننـد انـسانهاي نـادان و مغـرو         ) خسيس نبـاش  . (را بسته نگه ندار   
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و بدان كه در امـوال تـو كـساني هـستند كـه حقوقـشان                . بخشش نكن 

و به دوستت احترام بگذار از كساني كه به تـو نيازمندنـد             . واجب است 

 و رغبت و عالقه ،و بدان كه حرص و آز عيب و عار آورد     . نياز باش بي

و چـه بـسا كـه خـوردن غـذايي مـانع       . موجب بردگي و بندگي اسـت    

.خوردن غذاهايي شود

 و ارزش شخص    ،كردن، ثروتمندي است  پرهيزگاري و عفت پيشه   و  

كنـد، و   به اخالق شايسته و شناخت وي است كه عـزتش را زيـاد مـي              

شود، صداقت زينت كسي كه از حد و ارزش خود تجاوز كند، نابود مي        

دار كند، بهتـر از  صداقتي كه شخص را خدشه. و دروغگويي ننگ است 

 سالم بماند، دشمني انسان صبور نهايتدروغگويي است كه شخص در

 و همراهي انسان بخشنده با خواري، بهتـر         ،بهتر از دوستي احمق است    

و در نزديكـي پادشـاه   . از همراهي انسان پست فطرت بـا نيكـي اسـت          

 و همنشيني با زني كـه بيمـاري         ،بخشنده، بهتر از همسايگي انسان گيج     

.بد و طوالني مدت دارد

 خود را شـريف     ،شويء، از جمله آنها مي    كردن به عقال  خود را شبيه  

.آورددادن، شرف مينشان

 آن را بـه     ،بدان كه هر كس در هـر جـايي چيـزي را سـاخته باشـد               

شـود،   و شخص با همراهانش شـناخته مـي        ،كنداش منتسب مي  سازنده

 و  ،كننـد پس از رفيق بد بپرهيز، چون آنها به دوستان خود خيانـت مـي             

نزديكي بـا آنهـا از گـري        . كنندقند غمگين مي  كساني را كه با آنها صاد     
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طلـب مراقبـت از     . تر است و راندن آنها نشانه كمـال ادب اسـت          پست

كـردن شـوم اسـت و     و عجله،كسي كه به تو پناه آورده، نكوهيده است  

.باشد ميبدانديشي، سستى

اي كـه هنگـام بـال و مـصيبت از تـو             عده: اندبرادران ديني دو دسته   

هـستند، پـس ايـن       و در سستي و پـستي رفيـق تـو            ،دكننمحافظت مي 

 و از دوستان هنگام سالمتي و رفـاه بپرهيـز، چـون             دوستان را نگه دار،   

.دشمناننداينها بدترين 

ترشـرويي و  . شـود و كسي كه از هواي نفس پيروي كند، پست مـي    

و او را تحقيــر و . زده نكنــداخموبــودن بعــضي از مــردان تــو را بهــت

 و جز ،دشوسنجش مي  با قلب و زبانش      انسانن اين   چو. ارزش نكن بي

.بردتحقيرشدن نفع ديگري از آنها نمي

كردن بپرهيز، هر چند كـه در سـرزمين دشـمن باشـي، و              و از فساد  

 و مـال و دارايـي تـو از          ،آبرويت را براي پايين مرتبه از خود پهن نكن        

ني و حرف زياد نگـو، چـون بـر اقـوام سـنگي            . تر نباشد رويت شريف آب

خواهد به ديدار تو    زداي، و كسي كه مي    ، و شر را از همنشينت ب      كندمي

.بيايد، قبول كن

كـنم،  ماليدن به بدن نهـي مـي      كردن و زياد روغن   تو را از زياد زينت    

كـردن بـا    و تـو را از شـوخي      . چون ظاهر اين كار مربوط به زنان است       

آنهـا نزديـك و   دارم و هنگام فرصت و نياز بـا     برحذر مي ) بيگانه(زنان  

. عزيز باش
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.اي لباس آنجا را بپوش، و هم شكل آنها شودر هر منطقه

 و در   ،و از چيزي كه باعث پشيماني تـو در آخـرت بـشود، بپرهيـز              

 و آن را تـا      ،كاري عجله نكن تا زماني كه جوانب آن را نسنجيده باشي          

.روشن نهايي نيز رد نكني

) كنـد  زايـده را ازالـه مـي       ىاى كـه مـو    ماده(هر ماه يك بار از نوره       

.دارماستفاده كن، و تو را از تراشيدن موي زير بغل با نوره برحذر مي

ــسواك ــده  م ــرار ب ــودت ق ــالق خ ــزء اخ ــه  . زدن را ج ــو را ب و ت

كنم، چون بهترين تجارت اسـت و همچنـين         سازي توصيه مي  ساختمان

و .  بهتر است  پرورش حيوان كنم، چون از    كشاورزي را به تو توصيه مي     

و كـسي كـه     . شودنزاع تو با انسانهاي پست فطرت باعث طمع آنها مي         

و اگر . دارندورا گرامي ميديگران نيز آبروي ا . آبرويش را گرامي بدارد   

.جاهلي تو را سرزنش كند بهتر از حمد و ثناي وي است

و دوسـت و همـراه      . و شناخت حق از جمله اخالق صادقان اسـت        

 و، بزرگتـر از تـو  ، كه ثروتمند باشـد  و كسي،صالح پسر عموي توست 

و از تـرس بيـزاري و خـستگي    . شـود كسي كه فقيـر باشـد حقيـر مـي       

آيد بر تـو غالـب   كسي كه به قصد تو مي . سخن كوتاه گويي  ) مخاطب(

.  و آرزوهاي زياد گمراهي اسـت      ،كنندهسفرهاي طوالني ناراحت  . است

كـردن  ادب. رد و انسان مرده دلسوزي نـدا  ،و انسان غايب دوستي ندارد    

. كردن غالم بـدبختي اسـت      و ادب  ،انسانهاي بزرگسال زجر و ناراحتي    

انـسان صـبور    . شرمي وزارت اسـت    و بي  ،جسوري و گستاخي، امارت   
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 و صبر ،و حماقت بيماريي است كه عالجي ندارد. دستاويز احمق است 

 و سرزنش ديگـران     ،ترين كارها است   و دين آراسته   ،بهترين وزير است  

 و شـعر    ، و آدم مست شيطان است و سـخنانش هـذيان          ،ستسفاهت ا 

و . پرستي بدبختي اسـت    و مال  ، و تهديد كردن زشت است     ،سحر است 

دادن از اخـالق بزرگـان اسـت كـه           و هديـه   ،شجاعت جاودانگي است  

 و كسي كه كار نيكي را ابتـدا شـروع كنـد         ،گذاردمحبت را بر جاي مي    

 بـدون درخواسـت و    و كـار نيـك آن اسـت كـه      ،دينداري كرده اسـت   

خـدمت باشـد بـه كرامـت و     و كـسي كـه خـوش   . خواهش انجام شود 

و . كـردن انـسانهاست   خدمتي بهتر از لعنت   خوش. انجامدبخشندگي مي 

رفتني است، عادت و عرف چيزي است كه     اصالت و نژاد انسانها از بين     

 و اگـر بـد بـود        ،در نهاد بشر است و اگر عادت تو خوب بود، خـوب           

اي را برداشته است، د است، كسي كه گرهي را بگشايد كينهطبيعت تو ب

 و جلو ، و فرار ننگ است،و رفتن به سوي پادشاه، شكست انسان است   

خـويي  و سريعترين منفعتها، آرامش و نرم. كردن، خطرساز است  حركت

و بدترين مردم كـساني     . بودن است و بيماري زياد به علت بخيل     . است

برخوردي  و خوش  ،كنندياد علت تراشي مي   گفتن ز هستند كه در سخن   

.گفتن از اخالق بزرگان استزدايد، و نرم سخنكينه را از دلها مي

 و در صـورت اخـتالف       ،آرامش اوسـت  آشيانه و   فرزندم، زن آدمي    

پـس وقتـي خواسـتي ازدواج كنـي در     . زندگاني براي او ارزشي نـدارد   

.ددهميي شيرين ها ثمرهپاك،مورد خانواده او سوال كن، چون اصل 
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پـس از   باشـد،   بدان كه اختالف زنان بيشتر از انگـشتان دسـت مـي           

اي از زنان زبان دراز و بددهن هـستند         عدهدارى آنان برحذر باش،     زبان

اي خودپـسند   و عده . كه سرشت آنها بر آزار و اذيت آفريده شده است         

گرامـي  گيرند، اگر شوهر او را و از شوهر خود عيب و ايراد مي  . هستند

 و از زيبـايي او شـكرگزار        ،گويد به خـاطر فـضل مـن اسـت         بدارد مي 

 و زبانش عليه شوهرش شمـشير بـرا،         ، و به كم او راضي نيست      ،نيست

. دارد و حيا را از صورتش بر مي،دهد و حقيقت خود را نشان مي    ،است

كـشد، سـگ    و از همسايه خجالت نمـي  ،كنداز عورتهاي خود حيا نمي    

پس صورت شوهرش را زخمـي      . كننده است و زخمي گر  هار و آشوب  

و . دهدو به دين و دنياي خود اهميتي نمي       . بردكند و آبرويش را مي    مي

هـايش نيـز حفـظ      و براي بچـه   . كندآن را نيز براي شوهرش حفظ نمي      

.  و خيرات او مدفون اسـت      ، و پوشش پراكنده   ،حجابش برمال . كندنمي

وشيدنيهاي او تلخ و غذاهايش     كند، ن شوهرش را غمگين و سرزنش مي     

اش ويران و لباسـهايش     و فرزندانش خراب و خانه    . كننده است ناراحت

 و  ،گيردهنگام خنديدن رمق از خود مي     . كثيف و موهايش ژوليده است    

 و شـبش روز اسـت،       ،جويد، روزش شـب   زدن بيزاري مي  هنگام حرف 

زنـدگي  گزد، و مانند عقرب جراره با شوهرش        شوهرش را مثل مار مي    

.كندمي

و بعضي از زنان مثل پيرزنـان دادزن و سـليطه، نـوعي سـم مـذاب                 

 و به هر    ،وزندو مانند صاعقه و رعد و برق، همراه هر بادي مي          . هستند
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 و اگـر تـو   ،گويـد، بلـه  نـه، او مـي   : اگر تو بگويي  . كنندطرف پرواز مي  

ا كـه   گويد، مايه رسوايي و بدنامي اسـت، آنچـه ر         بله، او نه مي   : بگويي

،زندو ديگران را براي شوهرش مثال مي. نگرددارد با چشم حقارت مي   

 و از حـالي بـه حـال ديگـر منتقـل        ،كنـد و او را محبوس و محدود مي      

 و فرزندانش را خسته و بيزار       ،كنداش را بر وي تنگ مي     كند تا خانه  مي

 تا جايي كـه بـرادرانش را        ،كندهدف مي  و زندگي را برايش بي     ،كندمي

.كندرحم مياو به  و همسايگان ،دنكننكار ميا

 احمق و نادان هستند و در غير جاي خود عشوه و      ،و بعضي از زنان   

 و ،كننـد شأن خود زندگي نمي جوند، با هم  كنند، زبان خود را مي    ناز مي 

 و ماننـد چهارپايـان غـذا        ،داشتن شوهرانشان خشنود هـستند    به دوست 

 خانه جارو شده ندارند، ،آيدان در مي با طلوع آفتاب صدايش   . خورندمي

و ظرفهايـشان چـرپ اسـت       . مانـدنى اسـت   هايش هميشه شـب   و غذا 

 و لـوازمش    ،باشـد گرم و ولرم مـي     ترش و آبش هميشه نيمه     خميرشو

زند و با    و خادم خود را مي     ، و استفاده از ظروفش ممنوع است      ،پراكنده

.همسايه هميشه در حال جنگ است

. داشتني و پر بركت و زايا هـستند       بان و دوست  و بعضي از زنان مهر    

پنهان و آشكارا .  و همسايه را دوست دارد،عيب و عارش پوشيده است    

. كنـد  و بـه او افتخـار مـي        ،داردشوهرش را گرامي مي   . شكرگزار است 

ـ        صدايش پـايين، خانـه     داش آراسـته و    اش تميـز، خـادمش فربـه، فرزن

كنـد،   زنـدگي مـي    و شـوهرش بـا آسـودگي      اش هميشگي است،    نيكي
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.كردن موصوف استشايسته و مهربان است و به عفت و نيكي

ند متعال كساني را سر راه تو قرار داده كه به وسيله آنها       وپسرم، خدا 

 و از خـشم و      ، و با انـسانهاي بـا تقـوا همنـشين شـوي            ،هدايت شوي 

.بودن را دوست داشته باشبودن و قانعناراحتي بپرهيز و راضي

.  و متولي كارهاي تو است،دار توستفظ و نگهخداوند محا

�*��n\�وال  ��r*<��j\7��BGF�/א�eC�/א����،�C���i��C,א���i�������� �
GC�'�BCV��?/>�K�����Xא;C,��i¤א��
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 يك وصيت كلي و مفيد)71(
ــاب  ــد«در كت ــسلف وهعقي ــديثأ ال ــسر » صــحاب الح ــام مف از ام

449متـوفي (رحمن صـابوني    عثمان اسماعيل بن عبـدال    االسالم ابي شيخ

:، وصيت زير آمده است53با تحقيق نبيل السبكي، صفحه ) هجري

رسـيد،  مـي  �عبداهللا بن عباس حديثي را كه بـه پيـامبر         : گفتم... 

 و شريفترين جاها ،هر چيزي شرف و مقامي دارد«: تعريف كرد و گفت   

.1براي نشستن جايي است كه رو به قبله باشد

و مـار و عقـرب   . ده و بدعتگزار نماز نخوانيد   پشت سر انسان خوابي   

و ديوارهاي خود را با پارچه      . 2را بكشيد، هر چند كه در نماز هم باشيد        

و كسي كه بدون اجازه به كتاب ديگري بنگرد، به آتش جهنم            . نپوشانيد

آيا بدترين شما را بـه شـما معرفـي          :  گفت �پيامبر. 3نگريسته است 

�طبراني با سند حسن از ابـوهريره      : گويد مي 43-42ص  ) فه الذاكر تح( شوكاني در    -1

تـرين محـل  هـر چيـزي شـرفي دارد، شـريف       «:  فرمـود  �كند كه رسول اهللا   نقل مي 
، همچنين ابن عباس در معجم اوسـط طبرانـى   »نشستن، جايي است كه رو به قبله باشد 

.مانند اين حديث روايت كرده است
.1147حديث ) 1/255(صحيح دانسته است) صحيح الجامع( در حديث صحيح است، آلباني-2
پيـامبر  فرمـودة   : آمـده كـه   ) 14/86(نهى از پوشاندن ديوار در صحيح مسلم شحر امام نووى           �3

علمـا بـه    : گويـد امام نووي مي  ) خداوند به ما دستور نداده كه سنگ و گل را بپوشانيم           (�
ها و ديوارها با پرده جلوگيري به عمل آيـد          هاند كه از پوشاندن خان    اين حديث استدالل كرده   

.و اين منع به خاطر كراهت تنزيهي است نه تحريمي و اين گفته صحيح است
كسي كـه بـه كتـاب    «:  اين حديث را5218عالمه آلباني در سلسله احاديث ضعيفه حديث   

ضـعيف قـرار  » كنـد گويا به آتش دوزخ نگاه مي   ، برادر خويش بدون اجازة او نگاه كند      
).5218(السلسله الضعيفه .داده است
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اش را شـالق كسي كه بـرده : گفت. �آري يا رسول اهللا: كنم؟ گفتند 

آيـا  : و گفـت  . بزند و او را از غـذا منـع كنـد و خـود تنهـايي بخـورد                 

شرورترين اينها را به شما معرفي كنم؟ كسي كه لغزشهاي خود را قبول           

آيـا  . كندو از گناه خود استغفار نمي     . كندخواهي نمي كند و معذرت  نمي

 و ،ي كه اميد خيري در او نيست    بدترين آنها را به شما معرفي كنم؟ كس       

كسي كه دوست دارد قويترين مردم شود، . مردم از شر او درامان نيستند

نيـازترين مـردم شـود،      كسي كه دوست دارد بي    . بايد به خدا توكل كند    

و . پس براي امانتهاي خدايي مورد اعتمادتر باشد تـا امانتهـاي ديگـران            

. يد تقواي الهي پيـشه كنـد      خواهد كريمترين مردم باشد، با    كسي كه مي  

يل، نزد اسرائاي بني :  در ميان قوم خود ايستاده بود و گفت        	عيسي

.كنيدجاهالن با حكمت صحبت نكنيد چون به آنها ظلم مي

كنيـد، و   و اهل حكمت را از آن منع نكنيد، چون به آنهـا ظلـم مـي               

چون فضل خود را نزد خداي خـود        . ظالمي را با ظلمش جواب ندهيد     

كـاري كـه پيـروي از آن الزم اسـت،           : كارها سه قـسمند   . كنيد مي باطل

 پس از آن دوري كن، و كـاري كـه           ،بودن آن واضح است   كاري كه گناه  

.1كنيدشدن آن بر خدا توكل ميان شما اختالفي است پس براي روشن

.53ص » عقيده السلف واصحاب الحديث« بر گرفته از كتاب -1
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خواهم كه قـول  از خداوند متعال خواهان رزق و روزي هستم و مي         

و ما را جز كساني قرار دهـد كـه    . الص براي خود گرداند   و عمل مرا خ   

.اند بوده�بر راه و روش پيامبر

 مـسلمانم، بـدان كـه مطـالبي را كـه در ايـن كتـاب                  و خواهر  برادر

 و انسان   ،باشد و در معرض اشتباه مي     ،خواندي يك اجتهاد بشري است    

:پسد، نقص نيز از لوازم آن است، هرگاه كه اجتهاد بكن

7�III��
;�IIIMG,��0IIIC©א���III��0III,��?IIIG���IIIG,�\��III��.III[
اگر عيبي را يافتي كمبودهـا را برطـرف نمـا چـون فقـط خداونـد                 «

.»بلندمرتبه هيچ عيب و نقصي ندارد

:كنمرا براي تو ذكر مي) :(و اين سخن ابن قيم

اين كتاب، تحفه ناقابلي اسـت كـه بـراي تـو            : اي خواننده و بيننده   «

ين فهم و عقل نويسنده است كـه بـه تـو نـشان     فرستاده شده است، و ا  

 و ضـررهاي آن بـراي مولـف         ،فوايد آن براي توسـت    . داده شده است  

اگـر  .  و نتيجه آن براي من است      ،اش براي توست  و بهره و فايده   . است

و اگر از   . شودتشكر و سپاس از تو ساقط بشود، انتقاد از تو ساقط نمي           

مانـد  رزنش برايت باقي نميآداب اين كتاب سرپيچي كني چيزي جز س  

حمد و ثنا مخصوص خداوند است و نـصيب       . كه باب آن هم باز است     

.1درماندگي استمن هم سرزنش و 

). 31ص(عادتين، ابن قيم جوزيه س طريق الهجرتين وباب ال-1
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اي از آداب شرعيبرگزيده��

در شـرح صـحيح     ) :(و اين كتاب را با آنچه كه امـام ابـن حجـر            

.رسانم بخاري به اتمام رسانده، به پايان مي

 در  هرگـاه  �پيـامبر «: از عروه از عايشه روايت شـده كـه گفـت          

خواند، چنـد جملـه را بـر زبـان جـاري            نشست يا نماز مي   مجلسي مي 

اگر سخن نيكي در اين     : پرسيدم كه آن جمالت چيست؟ گفت     . كردمي

مجلس گفته شود اين جمالت تا روز قيامت پايان خوبي بر آن مجلس             

و اگر غير از جمالت رد و بدل شود كفـاره آنهـا خواهـد               . خواهند بود 


����aE�yMVא/¨��B%C�A���¡�I: اينها بودند و اين جمالت    . بود���%I#��،��\�
7�?/j\7��،`E���¡"uR�V���*'7aG/@١K

C��iC,�BCVא����i���� ��3GME�iC,�?My���?/>��O�®K

).13/546( فتح الباري، ابن حجر -1

:انيد به آدرس زير تماس بگيريدتوميبراى ارتباط با مترجم 
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 از پيـامبر   �در مسند خود از عقبه بن عامر جهنـي        ) :(امام احمد 

اي  بنـده  هرگاه ديدي كـه خداونـد بـه       «: كند كه فرمود   روايت مي  �

 و آيه زيـر را      ،، اين همان استدراج است    دهدى و نعمت مي   زرزق و رو  

ــرد  ــالوت ك ϑ£$�: ت n= sù(#θÝ¡nΣ$tΒ(#ρã" Åe2èŒÏµÎ/$oΨ óstFsùóΟ ÎγøŠn= tæz>≡uθö/ r&Èe≅ à2

> ó_x«#¨Lym# sŒÎ)(#θãmÌ" sù!$yϑ Î/(# þθè?ρé&Ν ßγ≈ tΡ õ‹ s{r&ZπtG øót/# sŒÎ* sùΝ èδtβθÝ¡Î= ö7 •Β�N
).44:نعاماأل(

آنچـه را بـه آنهـا       ) اندرزها سودى نبخشيد، و   (هنگامى كه   ) آرى،(«

را بـه   ) از نعمتهـا  (يادآورى شده بود فراموش كردند، درهاى همه چيز         

؛)و دل بـه آن بـستند      (خوشحال شـدند    ) كامال( تا   ؛روى آنها گشوديم  
 در اين هنگام، همگى ؛)و سخت مجازات كرديم(ناگهان آنها را گرفتيم 

.»)و درهاى اميد به روى آنها بسته شد (؛ايوس شدندم






