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 پيشگفتار مترجم

كه ستايش از آن خدايي است كه به انسان دو نعمت بزرگ دين و عقل بخشيد. ذاتي 
ي زندگي كردن را به او آموخت. درود خداي بر سرورمان محمد،  آدمي را آفريد و شيوه

ي كه با وحي و عقل آدميان را در مسير درست زندگي شخصيتخاتم انبياء، خورشيد تابناك، 
رهنمود فرمود، پيامبري كه مسئوليت خويش را به وجه كامل و خيرخواهانه به بشريت 

، از خاندان و يارانش وندين پيامبر بزرگوارت درود و بركت فرست. خداالها، بر ا رساند، بار
... كساني كه به او ايمان آوردند و بزرگش داشتند و ياريش كردند، و پيروي كردند نوري را «

گران راستين دينش خشنود  ي دعوت و همه .0F1»كه با او نازل شده است، آنان همان رستگارانند
 باد، آمين يارب العالمين.

ي پيروي  آدميان را خلق كرده كه وي را بندگي كنند، و بندگي هم در سايه خداوند
يابد. بندگي خدا، يعني انسان  چون و چراي خداي فرمانرواي فريادرس تحقق مي بي

خواهد باشد، و اين فقط با توجه كامل انسان به اوامر و نواهي باري  گونه كه خدا مي همان
 ها را در زندگي به كار بندد. نبايدها را به خوبي بشناسد و آن تعالي ميسر است، بايدها و

 رستگاري انسان در ركوع، سجود و بندگي اهللا و انجام دادن كار خوب است:

﴿ ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ رۡ ٱ ٓءآمُنوا ْ �ۡ ٱوٓ  �وٓ  ٓكُعوا َُّ�مۡ  ُبُدوا ْ �ۡ ٱوٓ  ٓر  َٓٓعّلُ�مۡ  ۡ�ٓ ۡ�ٓ ٱ ٓعلُوا
 .]77الحج: [ ﴾٧ ۩لُِحونٓ ُ�فۡ 

اي مؤمنان ركوع كنيد و به سجده رويد و پروردگار خويش را بندگي كنيد و كار خوب «
 .»انجام دهيد تا اين كه رستگار شويد

ي آدميان در تحصيل آن  ي انسان است و همه رستگاري و خوشبختي دو در گمشده
يابي كه هدفش از  يشوند، به طوري كه هيچ انساني را نم دو هر رنجي را متحمل مي

                                           
 175اعراف:  -1
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يابي به  زندگي دستيابي به آن دو و نجات از بدبختي نباشد. اگرچه آدميان در دست
اند اما خداي حكيم و آفريدگار دانا  هاي گوناگوني را برگزيده رستگاري و خوشبختي راه

داند، و  بخش خود مي تنها راه خوشبختي را در بندگي خود و فرمانبري از فرامين حيات
تواند خوشبخت باشد. دوستان خدا، مؤمنان تقوا  ستان خدا، كسي ديگر نميجز دو

 اي هستند كه نه خوف دارند و نه حزن. پيشه

ٰ ﴿ طور كه سزاوار است اجرا نمود: هاي خدا را آن بنابراين بايد اول فرمان ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ 
 ْ ْ ٱ ٓءآمُنوا ٓ ٱ ّ�ُقوا َّ  َّ نُتم ِِّ�  نّ ٓ�ُمو�ُ  ٓوٓ�  ۦُ�ٓقاتِهِ  َٓ

ٓ
 .]102عمران:  آل[ ﴾١ لُِمونٓ ّمسۡ  ٓوأ

ايد از خدا بترسيد، آن گونه كه حق ترسيدن از وي است و نميريد جز  اي كساني كه آورده«
 .»به بر (آئين) اس�م

 يابد: بري انسان به سعادت ابدي به دور از حزن و خوف نسبت مي در پي اين فرمان

﴿ �ٓ
ٓ
وۡ  ِِنّ  �ٓ�

ٓ
ٓ أ ِ ٱ ءٓ ِ�ٓا ِينٓ ٱ ٦ ٓزنُونٓ ٓ�ۡ  ُهمۡ  ٓوٓ�  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  ٌف ٓخوۡ  ٓ�  َّ َّ  ْ ْ  ٓءآمُنوا ّتُقونٓ  ٓوٓ�نُوا  ىٰ بُۡ�ٓ َۡ ٱ لُٓهمُ  ٦ ُٓ

�ۡ ٱ ةِ ٓيوٰ �ٓۡ ٱ ِ�  ِۚ ٱ ِت َِٓ�ِٓ�ٰ  ِديٓل ٓ�بۡ  ٓ�  ِخٓرةِ� �ٱ ٓوِ�  ٓياُّ َّ  ٰ  .]64-62يونس: [ ﴾٦ ٓعِظيمُ َۡ ٱ زُ ٓفوۡ َۡ ٱ ُهوٓ  لِٓك ٓ�
شوند، آنان كه ايمان آورده  آگاه باشيد كه بر دوستان خدا نه ترسي است و نه اندوهگين مي«

 .»اند. براي آنان در زندگي دنيا و آخرت بشارت است و تقوا پيشه كرده

آري خداوند انسان را مسئول آفريده و مسئوليت وي اب�غ رسالت آسمان به زمينيان 
 اند. هم الس�م اين كار را به نحو احسن انجام دادهاست كه در طول تاريخ، انبياء علي

اي روحي و رواني است كه انسان در اين قسمت  رسالت مؤمن سه شاخه دارد: شاخه
  پردازد: به فرمانبري وي و تهذيب و تزكيه خويش مي بعد از معرفت خداي

﴿ ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ رۡ ٱ ٓءآمُنوا ْ ُبدُ �ۡ ٱوٓ  �وٓ  ٓكُعوا َُّ�مۡ  وا ْ �ۡ ٱوٓ  ٓر  َٓٓعّلُ�مۡ  ۡ�ٓ ۡ�ٓ ٱ ٓعلُوا
 .]77الحج: [ ﴾٧۩لُِحونٓ ُ�فۡ 

ايد! ركوع كنيد، و سجود بجا آوريد، و پروردگارتان را عبادت  اي كساني كه ايمان آورده«
 .»كنيد، و كار نيك انجام دهيد، شايد رستگار شويد!

يگر رسالت انجام دادن كار ي د شاخه ،كه ابزار اين كار ركوع، سجود و بندگي است
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ْ �ۡ ٱوٓ ﴿ خوب است:  .﴾ۡ�ٓ �ٓۡ ٱ ٓعلُوا
ها و سرشار از  ي خوبي ي مسلماني است. مسلمانان در جامعه سرچشمه  كار نيك نشانه

هاست. او نه تنها خود فاعل خير است بلكه دعوتگر خير نيز هست و برتري  نيكي
است، و اين از معجزات قرآن  مسلمان هم در امر به معروف و نهي از منكر و كار خير

است كه انسان را مأمور به خير مطلق نموده است، خير براي انسان، اعم از مسلمان و 
ها و در برابر كل  ي انسان غيرمسلمان و خير براي جانوران، تا بدين وسيله مسلمان به همه

شوند و  مند ي موجودات از خير ونيكي مسلمان بهره طبيعت خود را مسئول بداند و همه

ّ  ِف « اند: چه نيكو فرموده صرسول مكرّم اس�م ْجرٌ  َرْطبَةٍ  َكِبدٍ  ُِ
َ
در نيكي به هر «. 1F1»أ

 .»اي پاداش است موجود زنده
دهد پاداش  ي كارهاي نيكي كه انجام مي از عظمت اس�م است كه مسلمان در همه

وْ  ،َغرًْسا َ�ْغرِِس  ِمْسِلمٍ  ِمنْ  َما« :دارد
َ
ِ�ِل  ،ًع َزرْ  يَْزَرعِ  أ

ْ
وْ  َطْ�ٌ  ِمنْهِ  َ�يَأ

َ
وْ  إِ�َْسانٌ  أ

َ
َّ  ،بَِهيَمةٌ  أ  إِ

ِ  َكنَ 
َ
هر مسلماني كه درختي بكارد و يا زراعتي را كشت كند و از آن پرنده يا « .»َصَدقَةٌ  بِهِ  ل

 .2F2»آيد انسان و يا حيواني بخورد قطعاً براي وي صدقه به حساب مي
ي رحم، نيكي به  ز نيكي به پدر و مادر، صلهي كارهاي مسلمانان، ا بنابراين همه

ها، رحم و شفقت به  همسايه، عطوفت بر فقيران و مستمندان، مهرباني با ايتام و درمانده
گيرد  ي اين خصال خوب و پربركت از نداي رباني سرچشمه مي اي، همه هر موجود زنده

 كه:

ْ �ۡ ٱوٓ ﴿  .]77 الحج:[ ﴾لُِحونٓ ُ�فۡ  َٓٓعّلُ�مۡ  ۡ�ٓ ۡ�ٓ ٱ ٓعلُوا
 .»كه رستگار شويد كار خوب انجام دهيد به اميد آن«

 ي رسالت مؤمن، جهاد است: سومين شاخه

                                           
 .2244مسلم در باب س�م، حديث شماره:  -2466ماره:  بخاري باب مظالم حديث ش -1

صحيح مسلم، باب مساقات، حديث شماره:   -2320، حديث شماره:  مزارعةـالاحلرث وصحيح بخاري باب  -2

1553. 
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ْ ٓوٓ�ٰ ﴿ ِ ٱ ِ�  ِهُدوا َّ  َّ َٓ  ِ ٰ جۡ ٱ ُهوٓ  ۦۚ ِجٓهادِه  .]78الحج: [ ﴾ُ�مۡ ٓتبٓٮ
 .»كه سزاوار جهاد در راه اوست جهاد كنيد، اوست كه شما را برگزيد در راه خدا چنان«

اي از رسالت  مسلمانان براي اع�ي شريعت غراي محمدي شاخهجهاد و ت�ش 
هاي زندگي، با قلم، زبان، جان، مال و ...  ايشانست. كارزار مسلمانان در تمامي عرصه

بنابراين  ،سازي آن با فضايل همه جهاد است زمين از رذايل و زيبا سازي عمران و پاك

ْ رۡ ٱ ﴿ مسئوليت مؤمن در قبال خداوند  ْ �ۡ ٱوٓ  �وٓ  ٓكُعوا َُّ�مۡ  ُبُدوا است و در ارتباط  ﴾ٓر

ْ �ۡ ٱوٓ ﴿ با جامعه ْ ٓوٓ�ٰ ﴿  ﴾ۡ�ٓ ۡ�ٓ ٱ ٓعلُوا ِ ٱ ِ�  ِهُدوا َّ  َّ َٓ  ِ  است. ﴾ۦِجٓهادِه
آن را به نصيحت، حس مسؤوليت و  صي مطالبي كه بيان شد پيامبر اس�م همه

ينِ « فرمايند: كند و مي خيرخواهي مسلمان تعبير مي ِّ ِ : قَاَل  ؟لَِمنْ  قِلْنَا .َِّصيَحةِ ل ل ّ ِِ 
ِِّمةِ  َولِرَِسهِلِ  َوِلِكتَابِهِ 

َ
دين نصيحت است. گفتيم براي چه كساني، «. »وََعّمِتِهمْ  للِْمْسِلِم�َ  َوَ

 .»ي مسلمانان براي اهللا، كتابش، پيامبرش، پيشوايان و عامه«فرمود: 
ده است، بنابراين عمل ناصحانه و در اين بيان نبوي كل دين نصيحت خوانده ش

 خيرخواهانه مؤمن دين و آيين اوست.
مؤلف اين كتاب دكتر عبداهللا عبدالرحيم عبادي از علماي برجسته، انديشمند و 

هاي مختلف بررسي كرده است:  اي است كه در آن مسؤوليت مسلمان را از جنبه فرزانه
 .مسؤوليت نسبت به خود، خانواده، جامعه، دولت و ..

باشد. وي در  دكتر عبداهللا عبادي، از علماي معاصر و از ساكنين شهر دوحه قطر مي
مند به تحصيل علوم ديني بود. به  بندر عسلويه به دنيا آمده و از همان اوايل كودكي ع�قه

رسند تا دروس مقدماتي را نزد وي  همين سبب خدمت ع�مه شيخ احمد سعادتي مي
دوحه قطر و بعد به عربستان سعودي و سرانجام به سوريه و بياموزند. بعد از مدتي به 

هاي مكه، مدينه، سوريه و در پايان در  كنند و نزد علماي اس�م و در دانشگاه مصر سفر مي
دهد و به أخذ مدرك فوق ليسانس و دكترا در  جامع  الزهر تحصي�ت خود را ادامه مي

 شود. ي حقوق و مباني فقه موفق مي رشته
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هاي مختلف اخ�قي، علمي، ادبي، اجتماعي و فقهي كتاب تأليف  بداهللا در زمينهدكتر ع
هاي مسلمين اهداء نموده است. خداوند به  ها را به كتابخانه و منتشر كرده و بخشي از آن

 گران راه حق جزاي نيكو عطا فرمايد. گران و ت�ش ي دعوت وي و همه
ست كه هدف تمام خيرخواهان نيز بوده اي ا ه انتخاب كتاب براي ترجمه همان انگيز

است، ع�وه بر اين، موضوع كتاب مسؤوليت و خيرخواهي است و داراي مطالب 
شود و اين جانب با بضاعت مزجات  اي است كه براي جامع  اس�مي مفيد واقع مي ارزنده

م ي آن پرداختم و معترفم كه در اين مورد لغزش و شايد ايهام باشد. اميدوار به ترجمه
 ي محترم لغزش را اص�ح و مترجم را از آن آگاه سازد. خواننده

 و السالم علی من اتبع اهلدی.
 . شه 1/7/1386خبر  محمود خوش



 
 

 

 ي مؤلف مقدمه

ي خدا و بر خاندان و ياران و  ستايش خداوند را سزد و درود و س�م بر فرستاده
اديان آسماني و قوانين پويندگان راه وي باد. دين اس�م خصوصياتي دارد كه ديگر 

ي عبادات، معام�ت، اقتصاد، جامعه، تعليم، تربيت،  وضعي موجود ندارند، مث�ً در زمينه
 آداب، اخ�ق، نظارت و مراقبت ... .

كه آخرين دين از اديان  چرا دين اس�م اين همه ويژگي را نداشته باشد، در حالي 
 آسماني تا روز قيامت است.
شناسي در مقابل  اين دين بزرگ را ممتاز كرده، مسؤوليت يكي از خصوصياتي كه

هاي ديگر انسان متفاوت و  ديگران است، اين احساس مسؤوليت كام�ً با مسؤوليت
خدا بر انسان و ترس ي نظارت  شناسي در نتيجه زيرا اين نوع وظيفه ،منحصر به فرد است

گوهر انسان مسلمان وي از آفريدگار و طمع در پاداش بزرگ، از درون، حقيقت و 
 گيرد. سرچشمه مي

ي انسان  كس بر عهده شناسي و احساس مسؤوليت را، هيچ به عبارتي ديگر اين وظيفه
نگذاشته است و پيگرد قانوني و ترس از مجازات هم آن را به وجود نياورده است. بلكه 

شود  در حقيقت اين همان تقواپيشگي و بندگي است كه موجب تقرب انسان به مول مي
دهند. دو ژنرال فرانسوي در سال  اين مدعايي است كه دشمنان هم به آن گواهي مي

ي خويش را در زمينه ي  ي ت�ش و تجربه ما همه«اي نوشتند و در آن گفتند:  مقاله 1946
ايم، و  ايم و شكست خورده داري و اداري به كار برده هاي اقتصادي و سرمايه نظام
ست ما شد رعايت نكردن عدالت در توزيع، و نبود نظارت ترين چيزي كه باعث شك مهم

جا از  زيرا نظارت در آن ،بوده است و متوجه شديم كه در اس�م چيز عجيبي وجود دارد
يك شخص بر شخص ديگر و يا يك گروه بر گروه ديگر نيست، بلكه نظارتي كه اس�م 
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شد و اين مواظبت از آورده اين است كه انسان بايد مواظب رعايت حدود پروردگار با
وجدان به تنهايي در واقع نيروي مخفي و پليس  ،گيرد وجدان دروني انسان سرچشمه مي

 .3F1»نامحسوس است
ها داراي اهميت و فوايد فراواني  در اس�م احساس مسؤوليت در زندگي افراد و گروه

جتماعي گيرد، به طور كلي س�متي و تباهي وضعيت ا ي جامعه را در بر مي است، و همه
شناسي بستگي دارد. در يك جامعه  ي امور اجتماعي به احساس مسؤوليت و وظيفه و كليه

گردد و بر عكس هر گاه  هرگاه فرمانروا و مسؤول اص�ح شود شهروند هم اص�ح مي
شوند. ص�حيت فرمانروا به اين  به تباهي رود و فاسد شود مردم هم فاسد مي فرمانروا

ر امر كوچك و بزرگي بازخواست كند و اعمال نيك و بد خود معناست كه خود را در ه
 گيرد. وند مورد بازخواست قرار ميرا مقايسه كند و باور داشته باشد كه در پيشگاه خدا

هاي اجتماعي به دور  ي قوي و سالم و از ناهنجاري كه جامعه يك جامعه براي اين
راد جامعه اعم از زن و مرد، ي اف ي همه باشد دين مبين اس�م، مسؤوليت را بر عهده

ها مكلف  حاكمان و شهروندان گذاشته است، البته به جز كودكان، و ديوانگان كه اين
 نيستند.

ها توازن در اجتماع به وجود  ي افراد و گروه با قراردادن مسؤوليت بر دوش همه
منويات داند كه بايد جوابگوي كردار و گفتار و  آيد، و هر فرد از افراد جامعه مي مي

خويش باشد و از اين راه اهداف والي انساني و اس�مي و مقاصدي كه شريعت فرزانه 
 يابد. كند تحقق مي آن را دنبال مي

                                           
» اآلداب واألخالق اإلسالمية«استاد مصطفي الهمشري و همچنين كتاب » مرصفية واإلسالمـال الـاألعم«ن . ك  -1

 ؤلف.از همين م



 
 

 

 اساس مسئوليت

ِّ�مْ « است: صپذيري در اس�م اين گفتار پيامبر مبناي مسئوليت ِ�مْ  َرلٍع، ُِ
ّ ُِ  َو

ِ  فَاِإلَمامِ  ،َرِ�ّيِتهِ  َ�نْ  َمْسئِهٌل 
ّ
َّاِس  َعَ  ىلَ  َعَ  َرلٍع  َوللرِّجِل  َرِ�ّيِتِه، َ�نْ  َمْسئِهٌل  َوْههَ  َرلٍع  ل

ْهِل 
َ
ةِ  ،َرِ�ّيِتهِ  َ�نْ  َمْسئِهٌل  َوْههَ  بَيِْتهِ  أ

َ
ْهِل  َعَ  َرلِ�يَةٌ  َوللَْمْرأ

َ
هِ  َزوِْجَها َ�يِْت  أ ِ

َ
 َمْسئِهلَةٌ  َوِ�َ  َوَوِ

ََ  َ�نِْه، َمْسئِهٌل  َوْههَ  َسيِّدهِ  َمالِ  َعَ  َرلٍع  للرِّجِل  َوَ�بْدِ  ،َ�نِْهمْ 
َ
ِّ�مْ  أ ُِ ِ�مْ  َرلٍع  فَ

ّ ُِ  َمْسئِهٌل  َو
يت خويش بازخواست ولئمسي  ي شما مسؤوليتي داريد و از حوزه همه«. 4F1»َرِ�ّيِتهِ  َ�نْ 
 يت دارد، مرد سرپرست خانه است وولئمسشويد، بنابراين امام و رهبر جامعه در برابر رعيت  مي

ي شوهر و نسبت به  يت خود بازخواست خواهد شد، زن در خانهولئمسنسبت به افراد تحت 
يت خود بازخواست خواهد شد، و ولئمسيت دارد و نسبت به افراد تحت ولئمسفرزندان 

ي شما  گو باشد، آگاه باشيد كه همه يت دارد، بايد پاسخولئمسخدمتكار نسبت به اموال آقايش 
 .»گو باشد يتش بايد پاسخولئمسكس نسبت به يت داريد و هر ولئمس

راعي (سرپرست) مطلوب به ذات نيست بلكه وي   گويد: در اين حديث طيبي مي
رو سزاوار است كه  تعيين شده تا از چيزي كه مالك مقرر كرده حفاظت نمايد. از اين

تنها در چيزي دخل و تصرف كند كه شارع دستور داده است، و اين من باب  سرپرست
تر از اين حديث در اين باب وجود ندارد. در  تر و بليغ تر و جامع تمثيل است و لطيف

ابتدا به صورت مجمل سپس مفصل و به طور مشروح بيان شده و در پايان همان مطلب 
 آورد. را براي تأكيد با حرف تنبيه مي

شود حتي  ي افراد جامعه مي عام و شامل همه» راعي«اند: لفظ  برخي انديشمندان گفته
زيرا  ،شود كار و افراد تحت تكفل ندارد هم شامل مي شخصي را كه همسر، فرزند، خدمت

انسان نسبت به اندام بدن خويش مسؤوليت دارد، او اندام خويش را ملزم به اجراي 

                                           
 .فضيلة اإلمام العادل) باب 3408، مسلم (حديث: العبد راع فی مال سيدهبخاري باب  -1
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دارد، بدين جهت اندام انسان  ها باز مي ها را از ارتكاب زشتي نمايد و آن فرامين الهي مي
شود. و راعي بودن انسان منافاتي با رعيت بودنش ندارد،  وليت وي ميافراد تحت مسؤ

 كه راعي است، رعيت هم باشد. شود انسان در عين اين يعني مي

فأعدول للمسألة « ي ديگري آمده است: ي اين حديث در روايت انس جمله در ادامه
أعمال « فرمود: گفتند: جواب آن چيست؟. »براي اين مسأله جوابي آماده سازيد« .»جهلباً 
 .5F1»كارهاي نيك« »للب

ما من «كند:  حديثي را روايت مي به نقل از ابو هريره» وسطاأل«طبراني در كتاب 

 ِ دار مسؤوليتي  هيچ سرپرست و عهده« .6F2»قام أمر لهللا أم أضاعهأ سأل يهم للقيامة، أرلع إَ �
فرمان خدا را در مورد رعيت  شود كه: آيا كه در قيامت از وي پرسيده مي وجود ندارد مگر اين

 ؟»توجه بوده است اجرا كرده و يا آن را زير پا نهاده و نسبت به آن بي
َ  إِنّ « فرمود: صنقل كرده كه پيامبر ابن عدي حديثي را با سند صحيح از انس ِّ  ل

ّ  َساٌِِل  َْعِه، َ�ّما َرلٍع  ُِ ََ مْ  َذلَِك  َحِفَظ  لْس
َ
صاحب مسؤوليتي در مورد خداوند از هر « .»هَضّيع أ

پرسد كه آيا مسؤوليت خود را نسبت به زيردستان  شان را به عهده دارد مي كساني كه مسؤوليت
 ؟»تها را ضايع كرده اس انجام داده يا كه حقوق آن

گويد: راعي همان فرد مورد اطمينان و متعهدي  حافظ ابن حجر در تعريف راعي مي
ي آن رعايت  شده حفظ نمايد و عدالت را درباره است كه امانتي را كه به وي سپرده

 نموده و به نفع آن اقدام كند.
ي كساني كه در اين حديث از  امام (فرمانروا)، رجل (مرد) و همه«گويد:  خطابي مي

اند، ولي  گذاري مشترك اند، يعني همه در اين نام ها نام برده شده است راعي ناميده شده آن
متفاوت است، راعي بودن پيشواي بزرگ (رهبر) با اجراي  مفهوم راعي براي هر كدام

                                           
 ، طبراني).معجم األوسط 3714اند. (ح  با سند صحيح آورده األوسطابن عدي و طبراني در  -1

 ).8956، طبراني (ح الـمعجم األاسط -2
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قوانين اس�م در جامعه، و رعايت عدالت و دادگستري در حكومت است. و راعي بودن 
ها را ادا كند. و  مرد در خانواده به اين مفهوم است كه خانواده را مديريت و حقوق آن

به فرزندان و خدمتكاران است و ي خانواده و امور مربوط  راعي بودن زن به معني، اداره
كار به معني  ي اين موارد نسبت به شوهرش خيرخواه باشد. و راعي بودن خدمت در همه

داري و حفاظت از اموال و اشيائي است كه در اختيارش گذاشته شده و انجام دادن  نگه
 ي اوست. كارهايي است كه به عهده

ين چهار كس منحصر كند، بلكه هرگز مفهوم حديث اين نيست كه مسؤوليت را در ا
ترين و بالترين فرد مسؤول در جامعه را نام برده و افراد ديگر مسؤول  اين حديث پايين

ي افراد در جامعه مسؤوليت دارند). اين حديث مانند اين  را جا گذاشته (تا بگويد همه

يَمانِ « :فرمايند سخن پيامبر است كه مي ِ
ْ
فَْضلَِهاف ِشْعبَةً  وََسبِْعهنَ  بِْضعٌ  لإل

َ
  أ

َ
َ  َ

َ
  إِل

ّ
ِ  إَِ ِّ  ل

ْدنَاَها
َ
َذى إَِماَطةِ : َوأ

َ
ِر�ِق  َعِن  لَ َّ ها گفتار  ايمان هفتاد و چند قسمت است كه برترين آن« .»لل
 .»كردن راه و مسير مردم از آزار و اذيت است ها پاك ترين آن ل لله ال اهللا و پايين

كه چهار تا از مسؤولين شاخص در  است صاين حديث از سخنان جامع پيامبر

ِّ�مْ « جامعه را ذكر نموده و بقيه را شامل اين سخن جامع خويش كرده است كه:  ،َرلٍع  ُِ
ي شما مسؤوليت داريد و هر مسؤول در مورد افراد تحت  همه« .»َرِ�ّيِتهِ  عن َوَمسْؤوٌل 

 .»شود سرپرستي خود بازخواست مي
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7Fول: پيشوامسئول ا

1 
 

وزير و كساني كه  جمهور، نخست روا، رئيس منظور از پيشوا، حاكم، پادشاه، فرمان
چنين مسئوليتي دارند، و كليه كساني كه در جامعه قدرت عملي يا اجرايي دارند مانند: 
وزير، قاضي، رئيس اداره، رئيس دانشگاه، مدير مدرسه و ... است، ولي نسبت به ملت 

زيرا او  ،روا (شخصيت اول مملكت) است يت بر دوش حاكم و فرمانترين مسئول بزرگ
تواند  مسئول اول است و قدرت كامل در اختيار اوست. او اولين مسئولي است كه مي

مانند و اگر او  براي ملتش خير و شر بياورد، زيرا اگر او سالم باشد ملت و رعيت سالم مي
شوند، زيرا حاكم براي ملت همانند آيينه است  تباه شود به دنبال وي مردم تباه و فاسد مي

كنند  ي او را دنبال مي نگرند و راه و شيوه و مردم در كردار و گفتار و رفتار او به دقت مي
 كنند، خواه خير و يا شر. ي امور از او تقليد مي و در همه

حاكم در ميان ملت شباهت به قلب دارد به نسبت اعضاي ديگر انسان، هر گاه قلب 
مانند، و اگر قلب فاسد و تباه گردد ساير اعضاي  ي اعضاي بدن سالم مي الم بماند بقيهس

 شوند. بدن فاسد مي

ََ « :فرمايد مي صپيامبر
َ
ََسدِ  ِف  َوِِنّ  أ

ْ
ََسدِ  َصلَحَ  َصلََحْت  إَِذل ِمْضَغةً  لل

ْ
ّهِ  لل  َوَِِذل ُِ

ََسدِ  فََسدَ  فََسَدْت 
ْ
ّهِ  لل ُِ  ََ

َ
َقلْ  َوِ�َ  أ

ْ
آگاه باشيد كه در جسم تكه گوشتي هست، اگر « .8F2»ِب لل

شود و آگاه باشيد كه  ي بدن فاسد مي ماند و اگر فاسد شود همه ي بدن سالم مي سالم باشد همه
 .»آن همان قلب است

امام براي ملتش در همه چيز الگوست: در عدالت و ستم، در تواضع و تكبر، در 
نظمي. اين چيزي است كه  سي، در نظم و بيمندي و بخيلي، در اسراف و خسي سخاوت

                                           
 »يةممن اآلداب واألخالق اإلسال«ن . ك: به كتاب ديگر بنده  -1
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ترين بهره از  در جوامع معاصر امروز كام�ً ملموس و قابل توجه است و هر كس كم
اي كه از پيشواي سرآمد،  داند. بنابراين جامعه تيزهوشي و زيركي برده باشد آن را مي

يشرفت هدايت مدير، مدبر، كاردان و دادگر برخوردار باشد مردم را به جهت تكامل و پ
كند و عكس آن پيشوايي ناكارآمد و ستمگر است. به همين دليل يكي از اولين كساني  مي

دهد اما عادل است.  ي عرش خويش قرار مي كه خداوند آنان را در روز قيامت زير سايه

لِّهمِ  َسبَْعةٌ « فرمايند: پيامبر بزرگوار اس�م مي ِِ ِ  يِ ِّ ِقيَاَمةِ  يَْهمَ  ل
ْ
َّ  ِظّل  ََ  يَْهمَ  ،لّهِ ظِ  ِف  لل  ِظلّهِ  إِ

ٌّ  ،َعِدٌل  إَِمامٌ    وََشا
َ
، ِعبَاَدةِ  ِف  �ََشأ ِ ِّ َ  َذَكرَ  َورَِجٌل  ل ِّ  قَلْبِهِ  َورَِجٌل  ،َ�يْنَاهِ  َ�َفاَضْت  َخالَءٍ  ِف  ل

َابّا َورَِجَالنِ  للَْمْسِجِد، ِف  ِمَعلٌّق 
َ
ِ  ِف  َ ِّ   َدَ�تْهِ  َورَِجٌل  ،ل

َ
  وََجَالٍ  َمنِْصٍب  َذلِت  ةٌ لْمَرأ

َ
 َ�ْفِسَها إِل

ِّ  قَاَل  َخاِف  إِ
َ
َ  أ ِّ ْخَفاَها، بَِصَدقَةٍ  َََصّدَق  َورَِجٌل . ل

َ
َّ  فَأ ِ  َ�ْعلَمَ  ََ  َح

ِ
 .9F1»يَِمينِهِ  َصنََعْت  َما ِشَمال

ي رحمت او نيست زير  اي جز سايه خداوند هفت گروه را در روز قيامت، روزي كه سايه«
. جواني كه در عبادت خداوند رشد يافته 2. امام (حاكم) عادل 1دهد:  ي رحمتش قرار مي سايه

. مردي كه به مسجد دل بسته است، از وقت خارج شدنش از مسجد تا بازگشت به آن 3است. 
. دو نفر كه به خاطر خدا همديگر را دوست داشته باشند، و اساس 4كند.  لحظه شماري مي

. مردي كه در خلوت خدا را ذكر 5ها از همديگر تنها خداوند باشد.  يي آنشان و نيز جدا دوستي
جويي او را  . مردي كه زن صاحب منصب و زيبايي براي كام6كند و چشمانش پر از اشك شود. 

. كسي كه در صدقه دادن 7ترسم.  بخواند ولي او در پاسخ بگويد من از پروردگار جهانيان مي
كاري در صدقه  ز دادة دست راستش اط�ع نيابد (كنايه از پنهانطوري عمل كند كه دست چپش ا

 .»دادن به مستمند)
در اين حديث امام عادل در رأس اين هفت گروه قرار دارد و اين امر بيانگر جايگاه 
عظيمي است كه امام در روز قيامت دارد و البته به شرطي كه در فرمانروايي و داوري 

 سبت به ملت به خوبي انجام داده باشد.عادل بوده و وظايف خويش را ن

                                           
)، ترمذي (ح 5285)، نسائي (ح 9288)، مسند احمد (ح 1712)، صحيح مسلم (ح 620صحيح بخاري (ح  -1

2313.( 
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ْهِل « فرمود: گويد: من از پيامبر خدا شنيدم كه مي مي  عياض بن حمار
َ
َّنةِ  أ

ْ
 :ثََالثَةٌ  لل

انٍ  ِذو ََ َقلِْب  َرِ�يِق  رَِحيمٌ  َورَِجٌل  ِمَهّ�ٌق  ِمْقِصدٌ  ِسلْ
ْ
ّ  لل ُِ  َعِفيٌف  َوفَِق�ٌ  َوِمْسِلمٍ  قِْرَ�  ِذى لِ

دل نسبت به  اهل بهشت سه گروه هستند: حاكم عادل موفق، مردي مهربان و نرم« .10F1»ِمتََصّدٌق 

 .11F2»دهد دامن و پرهيزگار كه صدقه مي ي خويشاوندان و مسلمانان، و فقير پاك همه
حاكم اگر ستمگر و مستبد و خودرأي باشد و قوانين اس�م را پشت سر اندازد در روز 

ْمرِ  ِمنْ  َوِ�َ  َمنْ  لللِّهمّ «فرمايد:  يامبر خدا ميقيامت جايگاه پست و دردناكي دارد. پ
َ
َِ  أ ّم

ِ
 أ

ْمرِ  ِمنْ  َوِ�َ  َوَمنْ  َعلَيْهِ  فَاْشِقْق  َعلَيِْهمْ  فََشّق  َشيْئًا
َ
َِ  أ ّم

ِ
 .12F3»بِهِ  فَاْرِ�ْق  بِِهمْ  رَ�َق أفَ  َشيْئًا أ

ت و مردم را در دار شد و بر مردم سخت گرف پروردگارا، هر كس مسؤوليتي از امتم را عهده«
خويي با  گير و اگر كسي كه كار امت مرا بر عهده گرفته با نرم  فشار قرار داد تو هم بر او سخت

 .»ها رفتار كرد تو هم با او به نرمي و عطوفت رفتار كن آن
گويد: كه بر عبيداهللا بن زياد وارد شدم و به او گفتم: پسرم، من از  مي عائذ بن عمرو

ّ  إِنّ « :فرمود كه مي پيامبر خدا شنيدم َمةِ  للرَّعءِ  ََ ََ ِ
ْ
نْ  فَِِيّاكَ  لل

َ
بدترين « .13F4»ِمنِْهمْ  ََِ�هنَ  أ

 .»گير است، پس مبادا تو جزو آنان باشي رحم و سخت حاكمان حاكم ستمگر بي
َّهِ  َمنْ « فرمود: گفت: از پيامبر خدا شنيدم كه مي ابي مريم ازدي خطاب به معاويه  َو

ِمهرِ  ِمنْ  اً َشيْئ لهللاِ 
ِ
 ِدونَ  لهللاِ  لْحتََجَب  ،َوَ�ْقِرِهمْ  وََخلِّتِهمْ  َحاَجِتِهمْ  ِدونَ  فَاْحتََجَب  ،للِمْسِلِم�َ  أ

ِقيَاَمةِ  يَْهمَ  َوَ�ْقِرهِ  وََخلِّتهِ  َحاَجِتهِ 
ْ
كسي كه خداوند مسؤوليتي از امور مسلمانان را به « .14F5»لل

گدستي مسلمانان رسيدگي نكند، خداوند نيز به اش گذارد و او به نيازمندي، كمبود و تن عهده
 .»كند دستي وي در روز قيامت رسيدگي نمي نيازمندي، كمبود و تنگ

                                           
 .مسلم فی الصحيحـأخرجه ال) 10604، بيهقي (ح شعب اإليامن -1

 ).7576(ح  ةيدخلون اجلنه من هذه األم ۀثالثصحيح ابن حبان  -2

 .اإلمام العادل ةفضليباب  3407صحيح مسلم، حديث شماره:  -3

 .اجلائر ةاإلمام العادل و عقوب ةفضلي) باب 3411مسلم (ح  -4

 ةفی مايلزم اإلمام من أمر الرعي) باب 2559سنن ابوداود (ح  -5
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حقيقت مسؤوليت را خوب فهميده بود، هنگامي كه امور   به راستي ابوبكر صديق
من حاكم «ي مسلمين شد بر منبر بال رفت و فرمود:  مسلمانان را بر عهده گرفت و خليفه

هايي بر جاي  قرآن نازل شده و پيامبر سنت ،پرست) شما شدم ولي از شما بهتر نيستم(سر
ترين نادانان  ترين دانايان فرد باتقواست، نادان گذاشته و به ما آموخته است، بدانيد ظريف

، و براي او بگيرماست تا حق او را  قوينزد من  شما ترين  گناهكار است، ضعيف
او بگيرم. اي مردم، من فقط تا حق را از  است و ناتوان فنزد من ضعي ترين شما قوي

15Fپيشه) نيستم پيرو هستم و مبتدع (بدعت

، لذا اگر نيكي كردم مرا ياري دهيد و اگر كج 1
 ». شدم مرا راست كنيد

وصيت كرد كه بعد از انتهاي مدت   تواتري وجود دارد كه ابوبكر صديقروايات م
ي بعد از او تحويل دهند، ولي بعد از او اگر هم  فهاش را به خلي خ�فتش اموال اضافي

 تر نبود كه به عمر فاروق ها چند درهم بيش ي آن چيزي يافت شده بود قيمت همه
خداوند ابوبكر را مورد رحمت قرار دهد به راستي «گاه عمر گفت:  تحويل داده شد، آن

 ».كسي را كه بعد از وي آمده در سختي انداخته است
ها و  به امور مسلمانان و احساس مسؤوليت در قبال آن فاروق راما توجه عم

كاش من «اي بود كه روزي كاهي از زمين برداشت و گفت:  رغبتي وي به دنيا تا اندازه بي
[اين ». كرد بودم، كاش مادرم مرا متولد نمي اين علف (كاه) بودم، كاش من چيزي نمي
ترس آن دارد كه نتواند آن طور كه  بيند و حال كسي است كه مسؤوليت را سنگين مي

 خدا را خشنود كند عمل كند].
شاء اهللا زنده بمانم به خاطر خدا يك سال در ميان مردم  قبل از مرگش فرمود: اگر ان

دانم كه مردم نيازهايي دارند كه از  پردازم، زيرا مي ها مي گردم و به بررسي احوال آن مي
دهند و نه خود مردم، پس  مرا در جريان امر قرار مي اط�ع هستم، نه كارگزارانم ها بي آن

                                           
 كنم. (مترجم) و بدون كم و زياد عمل مي صمطابق سنت رسول خدا -1
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مانم، دو ماه در كوفه، دو ماه در بصره و ... به خدا  روم و دو ماه در آن جا مي به شام مي
 ». كه اين بهترين سال من خواهد بود

دهد اين است كه فرمود:  از مواردي كه اهميت احساس مسؤوليت را نزد عمر نشان مي
ي آن از  ترسم خداوند درباره رود، مي ي فرات از بين مي كه در رودخانه محموله (باري)«

 ».من سؤال كند
المال چه چيزي براي او ح�ل است؟ گفت: دو  وقتي از عمر پرسيدند: از اموال بيت

جامه (پيراهن) برايم ح�ل است: يكي براي زمستان ديگري براي تابستان، مركبي براي 
ام، همانند خرجي مرد متوسطي از قريش، نه مانند  نوادهحج و عمره، خرجي خود و خا

ثروتمندترينشان و نه مانند فقيرترينشان، پس از اين من مردي از مسلمانانم كه هرچه به 
 ».رسد رسد به من هم مي آنان مي

پوشيد و بسياري اوقات در حالي كه خليفه و حاكم بود با اين  او لباسي پينه شده مي
16Fاستها ديده شده  لباس

1. 
سالي و قحطي،  خوراك وي نان خشك، همراه روغن يا كره و يا شير بود. در خشك

كرد و به سراغ خوراك بهتري نرفت تا  كه كره با س�متي وي سازگار نبود تحمل مي با اين
 سالي از بين رفت. اين كه خشك

تبه و داد فقط به خاطر ترس از خداي وال مر داد و يا نمي هر كاري را كه انجام مي
 بازخواست او بود.

است.  ي راشد، عمر بن عبدالعزيز ي ديگر از حاكمان مسؤوليت شناس، خليفه نمونه
ي دارايي خود را حتي زيورآلت همسرش را  هنگامي كه به عنوان خليفه انتخاب شد همه

 المال سپرد. به بيت
طمه بر عمر بن كند كه فا عطا بن ابي رباح از فاطمه همسر عمر بن عبدالعزيز نقل مي

گاه خود نشسته و اشك بر محاسن او جاري  عبدالعزيز وارد شد در حالي كه در عبادت

                                           
 اي داشت. ي پوستي و پارچه وصله 21را ديدم كه  ايد: پيراهن عمر بن الخطابفرم عليط مي -1
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ي  اي فاطمه، كليه«بود. فاطمه پرسيد: اي اميرالمؤمنين، اتفاقي افتاده است؟ جواب داد: 
ي من گذاشته شده است، لذا به فقير گرسنه، بيمار تلف شده،  كارهاي امت اس�م به عهده

ي از پا درآمده، غريب دربند، پيرمرد مسن،  گر به زحمت افتاده، ستمديده ي ت�ش برهنه
دانم كه  ها در سراسر زمين فكر كردم و مي وار كم درآمد و يا افراد ديگري مانند آن عيال

پرسد، ترسيدم كه حجتي نداشته  ها از من مي ي آن ي همه خداوند در روز قيامت درباره
 ».ريه كردمباشم، به همين خاطر گ
گويد: هنگامي كه عمر بن عبدالعزيز خ�فت را بر عهده گرفت  محمد مروزي مي

رئيس پليس آمد كه بر حسب عادت خلفاي قبلي با سرنيزه جلو وي حركت كند. عمر 
گفت: از من كناره بگير، من همچون مردي از مسلمانانم. سپس در ميان مردم حركت كرد 

كه تمام شد از منبر پايين آمد، مركبي برايش آورند، اش  تا به مسجد وارد شد. خطبه
گفت: اين براي چيست؟ گفتند: مركب مخصوص خ�فت است. گفت: هيچ نيازي به آن 

اش  ندارم، چهارپاي خودم را بياوريد. چهارپايش را آوردند، بر آن سوار شد و به خانه
د و با دستان خود به رفت. وقتي به خانه رسيد درخواست كرد برايش قلم و كاغذ بياورن

كردم كه توان  گويد: فكر مي مناطق تحت قلمروش نامه نوشت. محمد مروزي در ادامه مي
 ندارد اما هنگامي كه هنرش را در نوشتن ديدم فهميدم كه توانمند است.

روزي مردي به او گفت: اي اميرالمؤمنين، خداوند به تو نعمت داده، پس چه خوب 
گاه سرش  وشي. عمر كمي سرش را پايين آورد، انديشيد و آنهاي خوب بپ است كه لباس

روي در وقت توانگري است و بهترين گذشت در وقت  را بلند كرد و گفت: بهترين ميانه
 توانايي است.

ذكر كرده است: ابومسلم خولني » ةالرشعي ةالسياس«شيخ الس�م ابن تيميه در كتابش 

، اطرافيان گفتند: هيا األجريأ كالسالم عليت: وارد شد و گف بر معاويه بن ابي سفيان

تر است. سپس  گويد آگاه چه مي بگو امير. معاويه گفت: ابومسلم را آزاد بگذاريد، او به آن
ابومسلم گفت: در حقيقت تو اجير هستي، صاحب اين گوسفندان تو را به اجرت گرفته تا 
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بزني و بيمارانشان را درماني كني و داري كني، تو اگر به گوسفندان گر قطران  ها نگه از آن
ها جداسازي، صاحب گوسفندان اجرت را كام�ً خواهد داد، و  ها را از بيماران آن گري

 اگر اين كارها را نكني صاحبش تو را مجازات خواهد كرد.
كنند  ها حكومت مي اند كه بر آن گويد: حاكمان وك�ي مردم ادامه ميدر  /ابن تيميه

زمين و ام�ك را در اختيار  نيابت از خود انتخاب كند و امور تجاري، و مفهوم وليت و
بها را به بهاي ناچيزي بفروشد در حالي كه  او بگذارد و در مقابل اين مرد كالهاي گران

خريدار بهتري براي اين كالها يافت شود اين مرد به صاحب خود خيانت كرده است. 
شد كه همديگر را دوست داشته و محبت و مخصوصاً اگر اين كار ميان دو فردي با

شود و نكوهشش  ها بوده باشد، صاحب زمين و تجارت از او عصباني مي نزديكي ميان آن
 شود كه فرد نزديك به او به وي خيانت كرده است. كند و متوجه مي مي

بنابراين حاكم در پيشگاه خداوند مسؤوليت خير و شر ملت را به عهده دارد و 
ها را دارد و نيز مسؤول امنيت و س�متي و محافظت از آنان در  اي حقوق آنمسؤوليت ايف

باشد و مكلف است كه در ميان ملت  ها مي برابر دشمنانشان و جلوگيري از تجاوز به آن
به عدالت رفتار كند، هرگز بر كسي ستم روا ندارد و به فرد يا گروه خاص گرايش پيدا 

و در اجراي قوانين و تطبيق شريعت » شانه نزد او برابرندهاي  و مردم مانند دندانه«نكند. 
 در ميان آنان و نيز در بخشش و هدايا هيچ فرقي ميان آنان نيست.

 حقوقي كه ملت بر حكومت دارد به طور مختصر به شرح زير است:

 الف) امور مثبت:
نخست و پيش از هر چيز حكومت مسؤول برپايي قوانين الهي در ميان ملت است،  .1
ها براساس قرآن و سنت صورت  ها و نبايد اين با اجراي موازين شرعي، و اجراي بايد كه
 گيرد. مي
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ها اعضاي شورا و مشاوران خود را از ميان كساني انتخاب كند كه از  امير مسلمان .2
مشاوراني كه در مورد هر گناه كوچك و بزرگي خداوند را بر خود مراقب  ،ترسند خدا مي

شوند. كساني كه او را در اجراي حق ياري دهند و او را از  ناه نميدانند و مرتكب گ مي
كساني كه مسؤوليت مهم كشوري و لشكري به آنان واگذار  ،ناحق دور نمايند. وزيران

ترسند، زيرا مردم در دست امام  ، را از ميان كساني برگزيند كه به خوبي از خدا ميشود مي
ها خيانت روا ندارد  ه امانتدار بسپارد تا در حق آنها را ب امانت هستند، لذا واجب است آن

شان  ها در مسؤوليت انگاري وزيران و مديران اداره كاري و سهل و امام بايد بداند كه در كم
 شود. و نيز در رعايت حقوق مردم در پيشگاه خداوند بازخواست مي

نمايد كه فراهم كردن امنيت داخلي: مردان كارآزموده و مخلصي را مسؤول امنيت  .3
كنند و براي راحتي مردم از هيچ زحمت و  از مصالح و منافع بندگان پاسداري مي

 كنند. خوابي و دشواري دريغ نورزند و به مصالح زندگي مردم خدمت مي بي

همچنين حكومت موظف است ارتشي مقتدر و نيرومند به وجود آورد تا از مرزهاي 
 لوگيري نمايد.ي دشمن ج حكومت اس�مي پاسداري و از حمله

ْ ﴿ فرمايند: خداوند بلندمرتبه مي ِعّدوا
ٓ
َٓاِط  ٓوِمن ُُّو�ٖ  ّمِن ُتمٓتٓطعۡ سۡ ٱ ّما لُٓهم ٓوأ  لِ يۡ �ٓۡ ٱ ّرِ

ِ ٱ ٓعُدوّ  ۦبِهِ  هُِبونٓ تُرۡ    .]60األنفال:[ ﴾وٓٓعُدوُّ�مۡ  َّ
هاي  اسب توانيد نيروي (مادي و معنوي) از جمله براي (مبارزه با) آنان تا آن جا كه مي«

اين قدرت و  .»بترسانيد ي آن دشمن خدا و دشمن خويش را لهورزيده آمده سازيد تا به وسي
هاي رزمي به  قوت، بايد هماهنگ با زمان و مكان باشد (ابزار و آلت جنگي و تاكتيك

 روز باشد).
ي وضعيت اقتصادي جامعه طوري عمل كند  ي توسعه لزم است حكومت در زمينه .4

هاي مختلف  م مردم فرصت كار و كسب فراهم شود و با گشودن زمينكه براي عمو
ها در  ها و ناهمواري صادرات واردات و در امر تجارت، سختي اشتغال و همواركردن

 مسير كسب و كار و درآمد عمومي امور مردم را سازماندهي نمايد.
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حكومت موظف است در صورت امكان بهداشت جامعه را بهبود بخشد، دارو و  .5
 رمان موردنياز مردم را فراهم كند.د

هاي مختلف به ويژه آموزش  حكومت بايد بستر مناسب براي آموزش در زمينه .6
ي علوم است، و پس از فراگيري  ي همه زيرا علوم اس�مي پايه ،علوم ديني فراهم كند

/ طب، مهندسي، كشاورزي و ... هاي ديگر مثل پزشكي وبت به آموزشعلوم اس�مي ن
ي مراحل براي  با ساخت و گشايش مدارس و مراكز علمي آموزش را در همهرسد.  مي
آموزان و دانشجويان را به فراگيري علم تشويق  ي اقشار جامعه رايگان سازد و دانش همه

 نمايد.
حكومت بايد امر آموزش را به آموزگاران و مربياني از خود مردم بسپارد، نه به افراد 

تربيت و آموزش نمايد كه از تقواي لزم برخوردارند و از دار  بيگانه. كساني را عهده
كنند، و نبايد آموزگاران و معلمان از ميان كساني كه  امانت علم و متعلمين محافظت مي

ها ويرانگر اخ�ق نيك است و از ايمان و ادب موردنياز برخوردار نيستند  ي آن انديشه
اي برخوردار  موز از اهميت ويژهآ گزينش كند. گزينش مربي و معلم در زندگي دانش

هاي ويرانگر وارداتي ضد اس�مي  آموز را با انديشه است، و بدون رعايت اين اصل دانش
 اي ندارد. ايم كه آن وقت ديگر پشيماني فايده بيگانگان نابود كرده

گيرد و بر اساس  داند و از او الگو مي اي آيينه مي آموز معلم خود را به مثابه دانش
گيرد. اين راجع به معلم بود،  ي زندگي مي كند و از او برنامه ه و فكر او حركت ميانديش
ي درسي است، كساني كه نظام آموزشي را  كنندگان برنامه ي دوم مربوط به تدوين قضيه

ها الزاماً بايد از تقواي الهي برخوردار باشند، تا بتوانند نظام آموزشي  كنند آن تدوين مي
آميزند و  ند و نه كساني كه دانسته يا ندانسته حق و باطل را در هم ميكارآمدي تدوين كن

ي بزرگ اس�م بخواهند  فروش كه بدون توجه به انديشه زدگان دين نه غرب
ي اس�مي ترويج دهند كه در اين  ها را در جامعه آوردهاي غربي و منابع فكري آن دست

معرض خطر بزرگي قرار  آموزان در شود و دانش ي كار معكوس مي صورت نتيجه
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 گيرد. مي

 ب) امور منفي
انتخاب عنوان منفي براي اين امور به اين دليل است كه زيانشان از سودشان بيشتر 

يعني ساخت و ساز و در همان  ،ي كشورهاي اس�مي كم و بيش هست است و در همه
 اي از آن نيست. وقت ويران كردن آن شري است كه چاره

مثل راديو، تلويزيون، اينترنت ... امروز از جمله وسايل دو  هاي خبري الف: رسانه
شود و هم در بدي. مسؤوليت خير و شر اين  كار گرفته مي اي است كه هم در خوبي به لبه

كنندگان اين  ي حكومت اس�مي است. حكومت موظف است اداره ها به عهده رسانه
رار دهند و براي رساندن دين مبين ها را در خدمت دين ق ها را راهنمايي كند تا آن رسانه

اي براي  ها بهره بگيرند، همچنين در خدمت جامعه و وسيله اس�م به سراسر دنيا از آن
هاي والي  چه باعث نابودي دين و اخ�ق و ارزش نشر فضيلت باشد، و از رذيلت و آن

ابزاري انساني جامعه است به دور باشد. حكومت اس�مي هرگز اجازه ندهد اين وسايل 
بند و باري و پستي و رذيلت در ميان مردم باشد. بايد  براي نابودي دين و انتشار بي

ي موارد ريز و درشت  ها بگمارد كه ترس از خدا دارند و در همه كساني را بر اين رسانه
دانند، زيرا در غير اين صورت در قيامت در پيشگاه  گو مي خود را مسؤول و جواب

 ايد پاسخگو باشند و در آن جا مجازات خواهند شد.خداوند بلندمرتبه ب
ي  هاي مبتذل در ترويج فساد و گمراهي و اشاعه كننده و مجله هاي گمراه ب: كتاب

لذا حاكم اس�مي بايد كساني را ناظر بر  ،فحشا همانند راديو، تلويزيون و اينترنت است
نكند در پيشگاه خداي عزّ و ها اعتماد دارد، اگر چنين  كار چاپ و نشر آن كند كه به آن

 گو باشد. جل مسؤول است و بايد پاسخ
وزير و وزيران نيز هر كدام به  هاي حكومت بود، نخست چه بيان شد از مسؤوليت آن

اش گذاشته شده و در قبال زيردستان خود و در  نوبت خود مسئول كاريست كه به عهده
مردم مسئوليت دارند. همچنين هاست و همچنين حقوق  اموال عمومي كه در اختيار آن
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ها، دادستان، مدير دانشگاه/ پوهنتون، مدير مدرسه، همگي در قبال  رؤساي اداره
كاري بازخواست  ها واگذار شده مسؤوليت دارند و در صورت كم هايي كه به آن امانت

ِّ�مْ « خواهند شد. زيرا حديث: ن موارد ي اي شامل همه .»َرِ�ّيِتهِ  عن َوَمسْؤوٌل  َرلٍع، ُِ
 شود. مي



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 اش مسئوليت مرد در خانه
 

 مسئوليت مرد نسبت به پدر و مادر -1

 مسئوليت مرد نسبت به فرزندانش -2

 مسئوليت مرد نسبت به همسر -3

 مسئوليت مرد نسبت به نزديكان و خويشاوندان -4

 مسئوليت مرد نسبت به خدمتكاران -5

 
 



 
 

 

 اش مسئول دوم: مرد در خانواده

تر و مدير كل  اي كوچك وقتي حاكم مسئول كل جامعه است و وزير مسئول جامعه
تر از آن، مرد هم صاحب خانه و مسئول اجتماع كوچكي است  اي كوچك مسئول جامعه

رزندان، همسر و خدمتكاران تشكيل اي كه از پدر، مادر، ف كه بر آن نظارت دارد. جامعه
 شده است.

 مسئوليت نسبت به پدر و مادر -1
ي امور مربوط به  هنگامي كه پدر و مادر پير شدند و پا به سن گذاشتند و از اداره

ها داشته باشد، و اگر  زندگي خود ناتوان شدند، فرزند موظف است عنايت كامل به آن
ها را تأمين كند و مرد موظف است از پدر و مادش  ني زندگي آ نيازمند باشند بايد هزينه

ها احترام گذارد و حتي  بري داشته باشد و به آن شنوي و فرمان در سختي و آساني حرف
 ها پرخاش نكند. نگويد و نسبت به آن 17F1»اف«ها  به آن

بۡ  ِِّما﴿ فرمايد: خداوند بلندمرتبه مي نّ ُٓ َٓ ٓ  ِكٓ�ٓ َۡ ٱ ِعنٓدكٓ  لُ ُدُهٓما َٓ ٓ
وۡ  أ

ٓ
ُهٓما أ ٓ  ٓ�ُقل فٓٓ�  ِ�ٓ  لُّهٓما

ّفٖ 
ُ
ّلِ ٱ ٓجٓناحٓ  لُٓهٓما فِۡض خۡ ٱوٓ  ٢ آكرِ�مٗ  ٗ� ُٓوۡ  لُّهٓما ٓوُُل ُهٓمآهرۡ ٓ�نۡ  ٓوٓ�  أ  ّرّبِ  ٓوُُل ةِ لرّۡ�ٓ ٱ مِنٓ  َّ
َّٓياِ�  ٓكٓما ُهٓمآ�ۡ رۡ ٱ  .]24-23اةسراء: [ ﴾٢ �ٓصَِ�ٗ  ٓر

ها (حتي) اف مگو  ايشان نزد تو به پيري رسيدند به آن هر گاه يكي از آن دو، و يا هر دوي«
و به آنان پرخاش مكن و به آنان سخني محترمانه بگو، و از روي مهرباني بال فروتني بر آنان 

 .»تربيت نمودند كه مرا در خردي، را رحمت كن چنان بگستران و بگو: پروردگارا آن دو

نباشند، زيرا خداوند بلندمرتبه شود اگرچه مسلمان  حقوق پدر و مادر ساقط نمي
 اند: فرموده

                                           
 ي ناراحتي پدر و مادر شود. (مترجم) ترين كلمه يا حالتي كه مايه منظور كم -1
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ٰ  ٓهٓداكٓ ٓ�ٰ  �ن﴿ ٓ ن َٓ
ٓ
ۖ تُِطعۡ  فٓٓ�  مٞ ِعلۡ  ۦبِهِ  لٓٓك  ٓس َٓيۡ  ٓما ِ�  كٓ �ُۡ�ِ  أ بۡ  ُهٓما َِ �ۡ ٱ ِ�  ُهٓمآوٓصا  يٓاُّ

 .]15لقمان: [ ﴾اُروفٗ ٓمعۡ 
شي نيست از گاه آن دو ت�ش كنند كه چيزي را شريك من قرار دهي كه تو را بدان دانهر«

 .»آنان فرمان مبر، و در دنيا به خوبي با آنان رفتار كن

 مسئوليت نسبت به فرزندان خردسال -2
طور كامل تأمين كند و در حد  ي زندگي فرزندانش را به پيش از هر چيزي بايد هزينه
ها كوتاهي نكند. به  اش در خوراك و لباس و مسكن آن توان و با توجه به درآمد ماهيانه

طور مساوي مهربان باشد، و نيز او مسؤوليت آموزش علوم سودمند به آنان  ي آنان به ههم
 ي هر علمي است. را به عهده دارد، به ويژه علوم ديني كه سرلوحه

پدر مسئول است فرزندان خود را در مسير درست زندگي راهنمايي نمايد و آنان را بر 
ي آنان نظارت داشته  پنجگانه و روزه بر نمازهاي ،ي اس�مي تربيت كند اساس انديشه

چه  باشد و آنان را بر اساس ع�قه به نيكوكاري و دور نمودن آنان از پستي و پرهيز از آن
شود بزرگ كند، و براي تشخيص خوب از بد امور  باعث نابودي ايمان و اخ�ق مي

شان دهد تا در آن راه درست و راست را به ايشان ن ،آور را به آنان بياموزد سودمند و زيان
گر اخ�ق را برايشان معلوم دارد تا از ورود به  هاي ويران مسير درست حركت كنند و راه

 ها پرهيز كنند.  آن
پدر بايد از آغاز خردسالي فرزندانش را بر مسايل ياد شده تربيت كند تا بر اين شيوه 

ََد�ِ  ِمِرول« فرمايند: مي صعادت كنند و بزرگ شوند. پيامبر ْو
َ
ْ�نَاءِ  وَِهمْ  بِالّصالِة، مْ أ

َ
 أ

ِ�هِهمْ  ِسنَِ�، َسبْعِ  ْ�نَاءِ  َوِهمْ  َعلَيَْها َولْضِ
َ
فرزندانتان را از هفت سالگي به نماز « .18F1»َعْشٍ  أ

فرمايد:  و باز مي. »ها را بزنيد خواندن فرمان دهيد و در ده سالگي به خاطر نخواندن نماز آن

                                           
 روايت احمد، ابو داود و حاكم. -1
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نْ «
َ
َ  ٌَ َ  للرِّجِل  يِؤَّد

َ
نْ  ِمنْ  َخْ�ٌ  هِ َوِ

َ
اگر مرد فرزندش را نيكو تربيت كند « .19F1»بَِصاٍع  َ�تََصّدَق  أ

 فرمايد: در حديثي ديگر مي. »بهتر از آن است كه يك پيمانه در راه خدا به مستمند كمك كند

ََل  َما«
َ
�  ٌ ِِ هِ  َول َ

َ
ٍْل  ِمنْ  َوِ

ِ
فَْضَل  �

َ
ٌٍ  ِمنْ  أ َد

َ
ر از ادب خوب اي بهت هيچ پدري هديه« .20F2»َحَسٍن  أ

 .»به فرزندش عطا نكرده است
ها  هاي بد و راه رفتن و ارتباط داشتن با آن نشيني با انسان پدر بايد فرزندان را از هم

 گويد: ميها را از اين كار برحذر دارد. شاعر  دور كند و آن
 مرء وسل عن جليسهـال تسأل عن ال

 

 مجالس يقتدیـفكل جليس بال 
 

زيرا تمامي افراد از  نشينانش بپرس، مپرس بلكه از هماز وضعيت خود شخص «
 ».كنند نشينان خود پيروي مي همراهان و هم

 نشين و همراه تأثير زيادي بر روان و رفتار فرد دارد. شكي نيست كه هم

َِليِس  َمثَِل « :صو چه نيكو و درست فرموده رسول خدا
ْ
َِليِس  للّصالِِح  لل

ْ
 للّسهْءِ  َولل

َّدلِد، َو�ِ�ِ  للِْمْسِك، ِحِب َصا َكَمثَِل 
ْ
�ِه، إِّما للِْمْسِك  َصاِحِب  ِمنْ  َ�ْعَدِمَك  ََ  لل ِ

ََ وْ  ََْش
َ
دِ  أ ِ

َ
 ت

َّدلدِ  َوِ��ِ  ،ِر�َهِ 
ْ
وْ  بََدنََك  ِ�ِْرِق  لل

َ
وْ  ثَْهَ�َك  أ

َ
دِ  أ ِ

َ
حكايت همنشين «. 21F3»َخِبيثَةً  ِر�ًا ِمنْهِ  ت

ي مشك چيزي  ي آهنگري است، دارنده ي مشك و دمه هكار و همنشين بدكار مانند دارند درست
ي آهنگري بدن  كني، ولي دمه كني و يا كه بويش را استشمام مي كاهد يا از او خريد مي از تو نمي

 .»رسد سوزاند و يا از آن بوي بد به مشامت مي يا لباست را مي
يل اخ�قي تر توجه كند، آنان را بر اساس فضا پدر بايد مخصوصاً به دختران بيش

تربيت كند و مسير منتهي به انحراف و پستي را براي آنان روشن سازد، زيرا دختر در 
ها خوب توجه كند  آن كند، پس بايد به  هاي بعدي را تربيت مي شود و نسل آينده مادر مي

 َ�نَاٍت  ثََالَث  َعَل  َمنْ « فرمايد: مي صمبادا در سراشيبي و پرتگاه سقوط قرار گيرند. پيامبر
                                           

 .ما جاء فی أدب الولدباب  1874روايت مسلم، سنن ترمذي، ح  -1

 اوود.روايت مسلم و ابو د -2
 روايت بخاري. -3
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ّدَ�ِهنّ 
َ
ْحَسنَ  َوَزوَّجِهنّ  فَأ

َ
ِْهنّ  َوأ ََ َّنةِ  فَلَهِ  إِ

ْ
ها را  هر كس سه دختر را سرپرستي كند و آن«. 22F1»لل

 .23F2»شود ها نيكي نمايد به بهشت وارد مي خوب تربيت نمايد، به شوهر دهد و به آن

ولثنت�؟ قال:  قيل: يا رسهل لهللا! ،نةمن عل ثالث بنات وجبت ل لل« و فرموده است:

هر كه سه دختر را سرپرستي كند، «. 24F3»ة؟ قال: وولحدةولثنت� قيل: يا رسهل لهللا و ولحد

گفته ». و دو تا«گفته شد: اي رسول خدا، و دو تا هم؟ فرمود: ». شود بهشت برايش واجب مي
 .»يكي نيز چنين است«شد: اي رسول خدا، يكي هم؟ فرمود: 

تواند سرانجام بدي  وجود اين سه چيز در يك فرد مي نيازي، فراغت، كه جواني، بي
 براي او داشته باشد.

 گويد: شاعر مي
 ةن الشباب والفراغ واجلدإ

 

 ةمفسد للمرء أیّ  ةمفسد 
 

اين در حالتي ». گري است ترين تباه داري، براي شخص بزرگ جواني، فراغت و پول«
قلش پخته نشده كه ضرورت كه انسان بالغ باشد، حال چه رسد به انساني كه هنوز ع

 فرمايد: تر است. خداوند بلندمرتبه مي مراقبت بر وي بيش

﴿ ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ُُوٓ  ٓءآمُنوا نُفٓسُ�مۡ  ا
ٓ
هۡ  أ

ٓ
 .]6التحريم: [ ﴾�نٓارٗ  لِيُ�مۡ ٓوأ

 .»تان را از آتش حفظ كنيد ايد خود و خانواده اي كساني كه ايمان آورده«

 ه همسرمسئوليت مرد نسبت ب  -3
ي زندگي زن را به خوبي تأمين كند و در حد توان از اعطاي حقوق زن  مرد بايد هزينه

 فرمايند: كه خداوند بلندمرتبه ميكوتاهي نكند و به نيكي با او معاشرت كند، چون 

وُهنّ ﴿ ُ ِِ َٓ ِ  ٓو  ٱب
ۡ  .]19النساء: [ ﴾ُروِف ٓمعۡ ل

                                           
،باب  5147روايت ابوداود، حديث:  -1  .1994ترمذي:  فی فضل من عال يتيامً

 اين حديث را ابو داود روايت كرده است. -2
 روايت ابو داوود. -3
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 .»ها معاشرت كنيد و به نيكي با آن«
ي لباس و خوابيدن در  ر دارد بايد ميان همسر و هوويش در تهيهمردي كه چند همس

ها  ي زندگي عدالت برقرار كند، ظرفيت داشته باشد و مشك�ت ناشي از آن شب و هزينه
را تحمل كند. مسايل مربوط به دين را به همسر خود بياموزد. او مسئول حجاب و 

 صاز پيامبر باشد. جابر پوشش همسرش، به ويژه در وقت بيرون رفتن از خانه مي

ةَ  إِنّ «فرمايد:  كند كه مي روايت مي
َ
انٍ  ِصهَرةِ  ِف  ِ�ْقِبِل  للَْمْرأ ََ انٍ  ِصهَرةِ  ِف  َوَِْدبِرِ  َشيْ ََ  فََِِذل َشيْ

بَْصَ 
َ
َحِدِ�مِ  أ

َ
ةً  أ

َ
ِت  لْمَرأ

ْ
ْهلَهِ  فَلْيَأ

َ
زن به شكل شيطان روي «. 25F1»َ�ْفِسهِ  ِف  َما يَِردّ  َذلَِك  فَِِنّ  أ

كند، هرگاه يكي از شما زني را ديد كه در دلش اثر گذاشت  آورد و به شكل شيطان پشت مي يم
كند و  چه در دل دارد دفع مي زيرا بدين وسيله آن ،و از او خوشش آمد، پيش همسر خود رود

 .»شود ي شيطان حفظ مي بدين وسيله از وسوسه
ةِ للْمَ «فرموده است:  صاز ابن مسعود روايت شده كه پيامبر

َ
 َخرََجِت  فََِِذل َعْهَرةٌ  ْرأ

َ�َها انِ  لْسََْشَ ََ زن عورت است، هرگاه از خانه خارج شود شيطان ديگران را به نگاه «. 26F2»للّشيْ

دهد، شيطان  شيطان اين زن را در معرض نگاه مردان زيبا جلوه مي. »دارد كردن به او وا مي
يعني پسنديده نيست كه  ،شوند راه ميي او گم كند و ديگران هم به وسيله او را گمراه مي

 تواند عواقب ناگواري در پي داشته باشد. زيرا مي ،زن بدون ضرورت از خانه خارج شود
ي رفتار معاشرت همسرش با زنان ديگر و نيز با مردان در محل  مرد نسبت به نحوه

 كار و جاهاي ديگر مسئوليت دارد.

                                           
 )، ابو داوود، احمد، بيهقي.2491روايت مسلم (ح:  -1

ِنها أقٌر ما َ�هن إل لهللا و� ف و«زوده است: اند و طبراني اف ترمذي و طبراني در (كبير) آن روايت كرده -2
. اسنادش صحيح است. [البته در فهم »اش است ترين حالت زن به اهللا، بودنش در ته خانه نزديك«. »قعر بيتها

 اين حديث لزم است شرايط زمان و مكان و ضرورت و ايفاي نقش مثبت زن در جامعه را در نظر داشت].
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راي فرزندان و همسرش الگو باشد. از لزم است كه مرد در مكارم اخ�ق نمونه و ب
هاي نامشروع، و نگاه به  امور حرام مثل خوردن مال حرام، گوش دادن به موسيقي

 گونه مجالس پرهيز كند. ماندن در شب براي اين هاي زننده، و نيز از بيدار فيلم
 باره گويد: شاعري در اين

 ذا كان رب البيت بالدف ضارباً إ
 

 الرقص أهل البيت كلهم مةفشي 
 

 ».زن باشد، اعضاي خانواده رقاص خواهند بود اگر مرد خانه دف«

 مسئوليت مرد نسبت به خويشاوندان  -4
مرد نسبت به حقوق بستگان و خويشان خود همچون برادر، خواهر، عمه، عمو، دايي/ 

ها  هاي مادي خود به آن ماما، خاله و فرزندانشان مسؤول است. در صورت نياز با كمك
انگاري در اين امر  ي رحم را نگاه دارد. و در صورت سهل ي خويشاوندي و صله هرابط

 فرمايد: مهم در پيشگاه خدا مسئول خواهد بود، خداوند بلندمرتبه مي

ْ ٱوٓ ﴿ ٓ ٱ ّ�ُقوا ِيٱ َّ َّ  ٓ  ٱوٓ  ۦبِهِ  ٓءلُونٓ �ٓٓسا
ٓ
ۚ رۡ ۡ� آم ٓ ٱ ِِنّ  َٓ  .]1النساء: [ ﴾آر�ِيبٗ  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  ٓ�نٓ  َّ

كنيد و از (گسستن) پيوند  از خدايي كه به (نام) او از همديگر درخواست مي و«
 .»خويشاوندي پروا بداريد

ّقهُ  ٓ�ٰ ُقرۡ َۡ ٱ ٓذا ٓوٓءاتِ ﴿ ۡ ٱوٓ  ۥَٓ رۡ  ٓوٓ�  لّسبِيلِ ٱ نٓ �ۡ ٱوٓ  ِك�ٓ ِمسۡ ل   .]26اةسراء: [ ﴾٢ ِذيًرآ�بۡ  ُ�ٓبّذِ
 .»حق خويشاوند و فقير و مسافر را ادا كن«

بلعرش َقهل: من وصل� وصله لهللا ومن قَع�  قةللرحم معل« آمده است: در حديث
خويشاوندي به عرش خدا آويخته است و گويد: هر كه مرا پيوند دهد خدا با او «. 27F1»قَعه لهللا

 .»پيوند دارد و هر كه مرا ببر خداوند از او ببرد
َی إذل مىف ول�ن للهلصل لـليس للهلصل بال« همچنين در حديث آمده است:

                                           
 )4635و نسايي، امام مسلم (ح روايت بخاري و مسلم  -1
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ي خويشاوندي را پيوسته دارد) آن نيست كه با  واصل (كسي كه رابطه« .28F1»قَعت رحه وصلها

ي رحم به جا آورد و ت�في كند، بلكه واصل  ي رحم انجام داده است، صله شخصي كه با وي صله
اط دهد ارتب ي رحم انجام نمي كسي است كه با شخصي كه پيوند خويشاوندي را بريده و با او صله

 .»ي رحم را با او به جاي آورد برقرار كند و صله

 نسبت به خدمتكار خانه: -5
 كار خانه از اين قرار است: مسئوليت مرد نسبت به خدمت

 اش تأمين كند. هزين  زندگي روزمره -1
 دهد. پرداخت حقوق تعيين شده در مقابل كاري كه انجام مي -2

 تر از توانائيش از او كار نكشد. بيش -3

 انگاري نكند. لباس و جاي استراحت او سهل در خوراك و -4
 ي شرعي خويش عمل كند. ي اين موارد مسئوليت دارد و بايد به وظيفه در همه

                                           
 اند. بخاري، ابوداوود و نسايي آن را روايت كرده -1



 
 

 

 
 

 
 ي شوهرش مسئوليت زن در خانه

 
 خانه. ماندن در -1

 حقوق همسرش را رعايت كند. -2

 به تربيت فرزندان بپردازد. -3

 از اموال شوهرش محافظت نمايد. -4

 هنگام خروج از خانه حجاب شرعي را رعايت كند. -5

 ي شوهرش از خانه خارج نشود. بدون اجازه -6

در غياب شوهرش پاكدامني و كرامت خويش را حفظ  -7

 كند.

انه راه فردي كه شوهرش دوست ندارد بدون اجازه به خ -8

 ندهد.

 
 



 
 

 

 ي شوهرش در خانه مسئول سوم: مسئوليت زن

 كنيم: مسئوليت زن در خانه را به صورت زير مختصراً بيان مي
بهتر بتواند وظايف خود را  اول: نخستين مسئوليت زن اين است كه در خانه بماند تا

انجام دهد. وظايفي از قبيل تربيت فرزندان، انجام دادن امور خانه، وظايفي كه در مقابل 
ها  شود. ع�وه بر اين ي اين كارها فقط با ماندن در خانه حاصل مي شوهر دارد و ... همه

 ماندن زن در منزل سبب وقار، سنگيني، حشمت، كرامت و بزرگي وي است.
زيرا زن  ،سخن به معناي زنداني كردن زن در ميان يك چهارديواري نيست اين

گانه به صورت جماعت يا نماز عيد و نماز  تواند براي به جا آوردن نمازهاي پنج مي
هاي خود و  استسقا و زيارت نزديكان و در صورت نياز پرستاري بيماران و رفع نيازمندي

آلت از خانه خارج شود اما نبايد در  باس و زينتنيز خريد وسايل مورد نيازش از قبيل، ل
29Fروي كند، زيرا اصل اين است كه زن در خانه بماند اين خصوص زياده

1. 
 ،هر گاه شوهر زن را به بستر فرا خواند اطاعت كند ،دوم: حقوق شوهر را رعايت كند

از  ،هرگز با زبانش شوهرش را نيازارد ،ي شوهر را كانون محبت و شادي گرداند خانه

 إَِذل« فرمايد: مي صفرمان وي كه نافرماني خدا در آن نباشد اطاعت كند. رسول اهللا
ةِ  َصلِّت 

َ
ْت  َشْهَرَها وََصاَمْت  َخَْسَها للَْمْرأ َِ َطاَعْت  فَرَْجَها وََحِف

َ
َنّةَ  لْدِخِ�  لََها ِ�يَل  َزوَْجَها َوأ

ْ
 لل

ّى  ِمنْ 
َ
ٌِ  أ بَْهل

َ
َّنةِ  أ

ْ
اش را بخواند و ماه رمضان را روزه  گانه زني نمازهاي پنجهرگاه «. 30F2»ِشئِْت  لل

شود وارد بهشت  گاه خويش حفاظت كند و از شوهرش فرمان برد، به او گفته مي بگيرد و از شرم
 .»شو از هر دري از درهاي آن كه بخواهد

ترين شيوه انجام دهد. تربيت كار آساني  سوم: مسؤوليت تربيت فرزندان را به كامل

                                           
 ».و مكانتها فی اإلسالم ةمرأـال«و » ةمعارشـآداب الزواج و ال«ر. ك: به دو كتاب بنده:  -1

 ).1573مسند امام احمد (ح  -2
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اين مادر است  ،ي سنگين را به جا آورد تواند اين وظيفه كس به جز مادر نمي هيچ نيست و
ها، صبر در برابر آزار بچه، و  كه خداوند عطوفت، مهرباني، توانايي پاسخ به نيازمندي

هر كس جز اين را بگويد  ،هاي تربيت شايسته را در نهادش گذاشته است تحمل دشواري
 را نگفته است.با فطرت، مخالفت كرده و حق 

 ،چهارم: زن بايد از اموال شوهرش محافظت نمايد، و در راه درست از آن استفاده كند
هاي خانه مثل خوراك، پوشاك، براي خود و فرزندان و  اي جز براي نيازمندي استفاده

روي كند و نه بخل بورزد، كه در  همسرش نداشته باشد، در استفاده از اموال نه زياده
گو خواهد بود حتي اگر يك استكان چاي و يك قاشق شكر هم  جوابپيشگاه خدا 

 بيهوده صرف شود مسؤوليت دارد.
ي شوهرش و در غياب او كسي را به خانه دعوت  پنجم: زن حق ندارد بدون اجازه

 كند، خواه آن شخص آشنا و از خويشاوندان باشد يا ناآشنا و غريب.
ششم: بر عفت و كرامت خويش در غياب همسرش محافظت كند و خود را در 

 معرض بدگماني و شك و شبهه قرار ندهد.
 ي قبلي از همسرش از خانه خارج نشود. هفتم: جز با اجازه

زيرا در حجب زن  ،هشتم: هنگام خروج از خانه به رعايت حجاب شرعي پايبند باشد
ز اخت�ط با مردان بيگانه بپرهيزد و از هر چيزي عظمت، سنگيني و وقار وجود دارد و ا

 شود دوري گزيند. شخصيتي وي مي كه باعث بدنامي و بي
كاران مسؤول است، در مقابل كارهاي خوب و بد  نهم: زن همچنين در مقابل خدمت

ها، در قبال اعطاي حقوق آنان از قبيل خوردن، آشاميدن، لباس، استراحت و ...  آن
گو باشد.  ي خود را خوب انجام ندهد در روز قيامت بايد پاسخ گر وظيفهمسؤوليت دارد. ا

ي مسؤوليت  زن و مرد هر دو در اين رابطه مسؤوليت دارند و هر كدام تكميل كننده
 ديگري است.

كار داخل خانه و كارگران ديگر  دهم: زن در رابطه با اخت�طش با راننده و خدمت
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گرچه مرد  ،دختر و كودكان داخل خانه حفاظت كند مسئوليت دارد. بايد از كرامت خود،
 ها را به عهده دارد. نيز مسئوليت آن

ي آن كم شده است، اين است كه زنان و  چيزي كه امروزه رعايت تقواي الهي درباره
ي خود را مانند يكي از افراد خانواده مثل پدر، پسر،  خدمتكار خانه يا راننده ،دختران

كنند در حالي كه  باره كوتاهي مي آورند و در خيلي از موارد در اين يبرادر و ... به شمار م

ْلَِهنّ  ََ « فرمايد: مي اين كار حرام است، زيرا پيامبر َحِدِ�مْ  ََ
َ
ةٍ  أ

َ
انَ  فَِِنّ  بِاْمَرأ ََ  للّشيْ

 .»هاست زيرا شيطان سومين نفر آن ،هرگز كسي از شما با زني خلوت نكند« .31F1»ثَاِلِِهَما

ِخهَل  إِيّاِ�مْ « رمايد:ف و مي ِّ  ،»دارم شدن بر زنان باز مي شما را از وارد« .»للنَّساءِ  َعَ  َول

فرماييد؟  (نزديكان شوهر) چه مي» حمو«ي  مردي از انصار گفت: يا رسول اهللا، درباره

 .»حمو مرگ است« .32F2»مهتـللمه لل«فرمود: 

 ند پسر عمو و ... .يعني برادر شوهر و ديگر نزديكان شوهر، مان» حمو«
از اين رو زنان و دختران بايد از اين كار بپرهيزند و حتي پسران و دختران كم سن و 

مسئوليتي  احتياطي و بي انگاري، بي ي سهل سال را نيز از آن باز دارند، چرا كه در نتيجه
 اند. گناهي قرباني شده نسبت به اين مسأله حوادثي رخ داده كه در آن كودكان بي

                                           
 اند. امام احمد، ترمذي، ابن حبان، حاكم و بيهقي آن را روايت كرده -1
 اند. احمد و بخاري آن را روايت كرده -2



 
 

 

 سئوليت خدمتكار و كارگرم

ي چيزهايي  كند، در پيشگاه خدا مسؤول كليه ي كارفرمايش كار مي كسي كه در خانه
كند، از  ها پاسداري مي ها به او اعتماد شده و از آن است كه در اختيار دارد و نسبت به آن

حسن هاي كوچك. او بايد مسؤوليت خويش را به نحو ا قبيل آبروي خانواده، اموال و بچه
 كه انجام دهد، در كارها مخلص و خيرخواه كارفرمايش باشد. احسان و نيكوكاري چنان

بيني، و اگر تو خدا را  فرموده اين است كه خدا را طوري عبادت كني كه او را مي پيامبر

ينِ « فرمايد: بيند. و نيز اين سخن ايشان كه مي بيني مسلماً خدا تو را مي نمي ِّ  .لَِّصيَحةِ  ل
ِ : قَاَل  ؟لَِمنْ  لْنَاقِ  ّ ِِّمةِ  َولِرَِسهِلِ  َوِلِكتَابِهِ  ِِ

َ
دين نصيحت است. « .33F1»وََعّمِتِهمْ  للِْمْسِلِم�َ  َوَ

گفتيم: اي رسول خدا! براي چه كسي؟ فرمود: براي خدا، كتاب خدا، پيامبر خدا، پيشوايان و 
 .»ي مسلمانان عامه

در خارج از خانه كارهايي به او واگذار شده  پذيري نسبت به كارگري كه اما مسؤوليت
بدين گونه است كه او مسئول كار خودش است و موظف است كاري كه به او سپرده 

ترين وجه انجام دهد. كار را به درستي و كامل  شده به بهترين صورت ممكن و كامل
برص پيام ،زيرا در مقابل خداوند مسؤول است ،انگاري نكند انجام دهد و هرگز سهل

َ  إِنّ « فرمايد: مي ِّ ّب  ل َحِدِ�مْ  َعِمَل  إَِذل ِ�ِ
َ
نْ  َ�َمال أ

َ
خداوند والمرتبه دوست «. 34F2»ِ�تِْقنَهِ  أ

 ،»دارد هرگاه يكي از شما كاري را انجام دهد، آن را به تمام و كمال و به درستي انجام دهد

يا كه دارد آن كار يعني كارش را خوب انجام دهد، در كارش خيرخواه و دلسوز باشد، گو
 دهد و در آن هيچ كوتاهي نورزد. را براي خودش انجام مي

                                           
فی ، ب: األدب)، ك: 4949. سنن ابو داود (ح ةبيان إن الدين النصيح، ب: اإليامن)، ك: 55صحيح مسلم (ح  -1

 ).1926). سنن ترمذي (156سنن نسائي ( النصيحة.
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 مسئوليت عالم نسبت به مردم
 

 سواد و ناآگاه آموزش به بي -1

 اي نيكو دار با شيوه نصيحت به زمام -2

 در انجام دادن كارهاي نيك براي ديگران نمونه باشد. -3

 طلبي و رياكاري به دور باشد. از شهرت -4

 امر به معروف و نهي از منكر. -5

 

 
 



 
 

 

 مسئوليت عالم در مقابل ديگران
 

اش عمل نكند اولين كسي است  عالمي كه نعمت علم به وي ارزاني شده اگر به وظيفه
ه شود. بر او واجب است كه امور دين را ب كه در روز قيامت از علمش بازخواست مي

ي خود را در برابر  حاكمان و مسئولن را نصيحت كند كه وظيفه ،ناآگاهان آموزش دهد
در كارهاي نيك  ،مردم به نحو احسن انجام دهند و از ستمگري و استبداد پرهيز كنند

 ،بر نماز جماعت محافظت كند، فروتن باشد و به علمش عمل كند ،الگوي ديگران باشد
از جاهاي ترديد، شك و  ،وي تقليد كنند، الگوي نيكو باشد اي باشد كه ديگران از نمونه

از ع�قه و  ،چه خداوند از مال ح�ل روزيش كرده قناعت كند به آن ،شبهه دوري كند
بستن به مادياتي كه بسياري از مردم را به پرتگاه دوزخ كشانده بپرهيزد. اگر عالم اين  دل

وب، و در غير اين صورت الگوي بد موارد را خوب انجام دهد براي ديگران الگوي خ
 خواهد بود.

باره نبايد م�مت  بر او واجب است امر به معروف و نهي از منكر كند و در اين
 اش باز دارد. ي شرعي م�متگران وي را از وظيفه

همچنين بر او واجب است علومي را كه خداوند به او آموخته به مردم آموزش دهد و 
ي آن علوم در پيشگاه خداوند مسؤول  ر كند، زيرا در مقابل همهآن را در ميان مردم منتش

ِعلْمَ  َطلََب  َمنْ « فرمايد: مي پيامبر ،است
ْ
َِجارَِى  لل ِعلََماءَ  بِهِ  َِ

ْ
وْ  لل

َ
َِماِرَى  أ وْ  للّسَفَهاءَ  بِهِ  َِ

َ
 أ

َّاِس  وِِجههَ  بِهِ  يَْصَِف  ْهِ  ل ََ ْدَخلَهِ  إِ
َ
ِ  أ ِّ َّارَ  ل چشمي با علما و  م را به خاطر همكسي كه عل«. 35F1»ل

 ِعلًْما َ�َعلّمَ  َمنْ « فرمايد: و باز مي. »برد مجادله با نادانان بجويد خداوند او را به آتش جهنم مي
ِ  وَْجهِ  بِهِ  يِْْتََغ  ِمّما ِّ َّ  َ�تََعلِّمهِ  ََ  وََجّل  َعزّ  ل ِِصيَب  إِ ْ�يَا ِمنَ  َعَرًضا بِهِ  َِ ِّ دْ  لَمْ  ل  َعرَْف  َ�ِ

                                           
 )، ترمذي گفته حديث حسن و صحيح است.2659سنن ترمذي ( -1
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َّنةِ 
ْ
ِقيَاَمةِ  يَْهمَ  لل

ْ
اي از دنيا بيابد، علمي را كه رضاي اهللا  كه بهره كسي كه تنها به خاطر آن«. 36F1»لل

 معاذ بن جبلط از پيامبر. »شود بياموزد، در قيامت بوي بهشت را نيابد در آن جست و جو مي

ِقيَاَمةِ  يَْهمَ  َ�بْدٍ  قََدَما ََِزوَل  لَنْ « فرمايد: كند كه مي نقل مي
ْ
َّ  لل َل  َح

َ
ْر�َعٍ  َ�نْ  �َْسأ

َ
 ِ�ِمرِهِ  َ�نْ : أ

ْ�نَاِه، ِ�يَما
َ
بْالِه، ِ�يمَ  َشبَابِهِ  َوَ�نْ  أ

َ
ْ�نَ  ِمنْ  َماِلِ  َوَ�نْ  أ

َ
ْ�َفَقهِ  َوِ�يَما لْكَََسبَِه، أ

َ
ِعلمه ماذ  َوَ�نْ  أ

چهار چيز سؤال كه از  در روز قيامت انسان هرگز گامي بر نخواهد داشت تا اين«. 37F2»عمل به
اش كه چگونه سپري كرده و از مالش كه  شود: از عمرش در چه راهي آن را گذرانده و از جواني

از كجا آن را به دست آورده و در چه راهي آن را خرج كرده است و از عملش كه چه عملي با 
 .»؟است انجام دادهآن 

                                           
 اند. امام احمد ابو داود و ابن ماجه روايت كرده -1
طبري به اسناد حسن و صحيح اين حديث را روايت كرده است و ترمذي شبيه اين روايت را آورده است:  -2
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 مسئوليت همسايه در برابر همسايه
 

 به او نيكي كند و او را احترام و ارج گذارد. -1

 به او بدي نكند. -2

 او را آزار ندهد. -3

 كند. آزار او را تحمل -4

 
 
 



 
 

 

 مسئوليت همسايه در برابر همسايه

 

اش  اي نسبت به همسايه ي تو سكونت دارد، هر همسايه همسايه كسي است كه در كنار خانه
موظف است كه به او احترام گذارد و او را تكريم نمايد، حقوقش را بپردازد، اگر به چيزي نياز 

 پيدا كرد به وي بدهد، به او نيكي كند و مانع از رسيدن آزار به او شود.

 يهاول: نيكي كردن به همسا
 فرمايد: خداوند والمرتبه مي

﴿ ِ ٰ َۡ ٱٓوَ يۡ ٓ� ٓ َۡ  نِ ُِ ۡ ٱوٓ  ٓ�ٰ ٓ�ٰ ۡ�ٓ ٱوٓ  ٓ�ٰ ُقرۡ َۡ ٱ ٓوَِِذي انٗ ٓ�ٰ ِِ  نُبِ �ُۡ ٱ ارِ �ٓۡ ٱوٓ  ٓ�ٰ ُقرۡ َۡ ٱ ذِي ارِ �ٓۡ ٱوٓ  ِك�ِ ٓمٓ�ٰ ل
َِبِ ٱوٓ  ا َّ ِ  ل  .]36النساء: [ ﴾بِ ��ٓۡ ٱب

چارگان، همسايگان خويشاوند و و به پدر و مادر و به خويشاوندان، يتيمان، درماندگان، بي«
 .»همسايگان بيگانه و همراهان (در سفر و حضر و همكاران) نيكي كنيد

�ِل  َزلَل  َما« فرمايد: مي صپيامبر َارِ  يِهِصيِ�  ِجْبِ
ْ
َّ  بِال نّهِ  َظنَنِْت  َح

َ
. 38F1»َسيَِهّرثِهِ  َ

ي خود  كه او از همسايهكرد كه گمان كردم  ي همسايه به من سفارش مي جبرئيل همواره درباره«

ِ  يِْؤِمنِ  َكنَ  َمنْ « فرمايد: ميو . »ارث خواهد برد ِّ َْهمِ  بِا
ْ
كسي كه «. 39F2»َجارَهِ  فَلْيِْكِرمْ  لآلِخرِ  َولَ

از جمله مواردي كه . »اش را احترام گذارد به اهللا و روز قيامت ايمان كامل دارد بايد همسايه
زيرا  ،است كه به وي خير و فايده برساند شود اين شامل نيكي كردن به همسايه مي

  ،للِْمْسِلَماِت  �َِساءَ  يَا« فرمايد: مي صپيامبر
َ
ِْقَرنّ  َ

َ
اي «. 40F3»َشاةٍ  فِرِْسنَ  َولَهْ  ،ِلَاَرََِها َجاَرةٌ  َ

دهد ناچيز نداند، گرچه استخوان  اش مي اي) كه به همسايه اي (هديه زنان مسلمان، هيچ همسايه

                                           
 )2625-2624)، (مسلم: 6015-6014متفق عليه (بخاري:  -1
 )1030)، (مسلم 2566متفق عليه (بخاري -2
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بَا يَا« فرمايد: و به ابوذر مي. »گوشتي باشد بي
َ
ْ�ِثْ  َمَرقَةً  َطبَْخَت  إَِذل َذرّ  أ

َ
 َوَ�َعاَهدْ  َماَءَها فَأ

هايت را در نظر داشته  اي ابوذر، هرگاه آبگوشتي پختي آبش را زياد كن و همسايه«. 41F1»ِجَ�لنََك 
 .»باش

 ،سزاوارتر استتر باشد، به نيكي  ات) نزديك اش (به خانه ي خانه اي كه دروازه همسايه
پرسيد: من دو همسايه دارم، به كدام يك هديه بدهم؟ پيامبر  صاز پيامبر لئشهازيرا ع

 .»تر است نزديكاش  اي كه درِ خانه به همسايه«. 42F2»إل أقر�هما باباً «فرمود: 

 دوم: همسايه را نيازاريم و به او بدي نكنيم
 فرمايد: مي صپيامبر ،اره آزار دهداش را با گفتار يا كردار يا با اش نبايد كسي همسايه

ِ  يِْؤِمنِ  َكنَ  َمنْ « ِّ َ َْهمِ  بِا
ْ
ِخرِ  َولَ

ْ
كسي كه به خدا و روز قيامت ايمان « .43F3»َجارَهِ  يِؤِْذي فََال  لآل

 .»آزارد اش را نمي دارد همسايه
ِ «فرمايد:  و باز مي ِّ ِ  يِْؤِمِن، ََ  َول ِّ ِ  رَِسهَل  يَا َوَمنْ  ِ�يَل . يِْؤِمنِ  ََ  َول ِّ ِى :قَاَل  ل

ّ
 ََ  لَ

َمنِ 
ْ
 ،سوگند به خدا كه ايمان كامل ندارد، سوگند به خدا كه ايمان كامل ندارد« .»بََهليَِقهِ  َجارِهِ  يَأ

 .44F4»اش از بدي او در امان نباشد گفته شد: چه كسي اي پيامبر خدا؟ فرمود: كسي كه همسايه
گزارد و روز، روزه دارد، ولي  ماز ميكسي پرسيد: اي پيامبر خدا، ف�ن زن شب ن

در حديثي . »او در دوزخ است«. 45F5»� ف لَار«فرمود:  صآزارد. پيامبر اش را مي همسايه

  َجاِِعٌ  وََجارِهِ  َشبَْعانًا بَاَت  َمنْ  ِب  آَمنَ  َما« فرمايد: كه انس روايت كرده است پيامبر مي
َ
 إِل

                                           
 ).4/2025صحيح مسلم: ( -1
 ).6020صحيح بخاري: ( -2
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اش گرسنه است و او  بخوابد در حالي كه در كنارش همسايه كسي كه سير«. 46F1»َ�ْعلَمِ  َوِههَ  َجنِْبهِ 
 .»داند، چنين فردي هرگز به من ايمان نياورده است مي

 سوم: تحمل كردن آزار همسايه
اگر از همسايه آزاري در گفتار يا رفتار حتي با اشاره به او رسيد راه نجات از اين 

كرد پيامبر به  اش شكايت مي يهاذيت صبركردن است. مردي خدمت پيامبر آمد و از همسا

در بار سوم و چهارم كه خدمت پيامبر شكايت آورد، . »صبر كن« »لصب«او فرمود: 

ف للَر�ق فَرحه، فجعل لَاس يمرون به،  كأخرج متاع« به او فرمود: صپيامبر
إل  ك؟ فيقهل: آذلِ جاری، فيلعنهن جاره حَ جاءه، وقال ل: رد متاعكو�قهلهن: مال

او هم اين كار را » ات را بيرون بياور و بر سر راه بينداز اثاثيه«. 47F2»، فِِ ولهللا َ أعهدكم�ل
كند  ام مرا اذيت مي گفت: همسايه گفتند: چي شده؟ مي كردند، مي كرد. مردمي در كنار او عبور مي

  ه همسايهكردند تا اين ك اش را نفرين مي جا بيندازم. مردم هم همسايه و مجبورم وسايلم را اين
 . »كنم ي منزلت را به درون خانه بياور كه سوگند به خدا تكرار نمي به او گفت: اثاثيه آمد و

إن لهللا َعال �ب للرجل ل للار للسهء يهذيه، فيصب ع لذله « فرمايد: مي صپيامبر
خداي والمرتبه مردي را دوست دارد كه «. 48F3»أو مهت ةو�َسبه حَ ي�فيه لهللا بيا

اي داشته باشد كه او را اذيت كند ولي اين مرد صبر كند تا اين كه خداوند به زندگي يا  سايههم
 .»مرگ او را كفايت كند

                                           
 و بزار و خطيب. »الكبري«روايت طبراني در  -1

 روايت ابوداود. -2

 روايت كرده و سيوطي آن را صحيح دانسته است.» التاريخ«خطيب در  -3



 
 

 

 پذيري پزشك نسبت به بيماران مسئوليت
 

شغل پزشكي امانتي است در اختيار پزشك و بيمارانش نزد وي امانت هستند. هيچ 
ي پزشكي  تر از حرفه در عين حال خطرناكتر و  تر و بااهميت تر و شريف امانتي بزرگ
توجهي پزشك بستگي  زيرا زندگي و مرگ بيمار به رفتار خيرخواهانه يا بي ،وجود ندارد

ي دارو باشد و يا عمل جراحي بيمار، در هر  دارد. تفاوتي ندارد كه در حد تجويز نسخه
 ،استساز  توجهي او سرنوشت دو مورد هوشياري و دقت پزشك و يا غفلت و بي

 فرمايند: خداوند بلندمرتبه مي

 ٱ ٓنآعٓرۡض  ِِنّا﴿
ٓ
ٓ  ٓمانٓةٓ ۡ� ٰ لّسٓ�ٰ ٱ َٓ  ٱوٓ  تِ ٓ�

ٓ
ٓ�ۡ�ٓ  ٓبالِ �ِۡ ٱوٓ  ِض �ۡ�

ٓ
ن فَٓ

ٓ
شۡ  ٓنٓهاِملۡ ٓ�ۡ  أ

ٓ
 ٓهاِمنۡ  نٓ ٓفقۡ ٓوأ

 .]72األحزاب: [ ﴾٧ ٓجُهوٗ�  آظلُومٗ  ٓ�نٓ  ۥِِنّهُ  ُنۖ �ٓ�ٰ ۡ�ِ ٱ وٓٓ�ٓلٓٓها
ها از پذيرش امانت  ها عرضه داشتيم و آن ها و زمين و كوه بر آسمان ما امانت (خويش) را«

 .»خودداري كردند و از آن ترسيدند و انسان آن را حمل كرد به راستي كه او ستمگر نادان است

ها از پذيرش اين امانت به سبب مشقت حاصل از آن  ها، زمين و كوه خودداري آسمان
پذيري در پيشگاه خدا در روز قيامت و  ليتبود و نيز به خاطر جايگاه اين مسؤو

 ها. بازخواست شدن از آن
تر از روح انساني وجود دارد كه خداوند بلندمرتبه در اين  تر و مهم آيا امانتي بزرگ

 سخنش او را گرامي داشته است:

ِ َۡ ٱ ِ�  ُهمۡ ٓ�ٰ وٓٓ�ٓلۡ  ٓءآدمٓ  بِٓ�ٓ  ٓنآكّرمۡ  ٓوَٓٓقدۡ ۞﴿ لۡ  ِت َّطّيِٓ�ٰ ٱ ّمِنٓ  ُهمٓ�ٰ ٓوٓرزُٓۡ  رِ حۡ ۡ�ٓ ٱوٓ  ٓ�ّ َّ  ُهمۡ ٓ�ٰ ٓوفٓ
 ٰ ٓ ِّمنۡ  ٓكثِ�ٖ  َٓ يٗ� ٓ�فۡ  ٓنآخلٓقۡ  ّّ  .]70اةسراء: [ ﴾٧ َِ

آدم را گرامي داشتيم و آنان را در خشكي و دريا حمل كرديم و از چيزهاي پاكيزه و  ما بني«
 .»ايم داده خوشمزه روزيشان نموديم و بر بسياري از آفريدگان خود كام�ً برتريشان
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اي را كه بر عهده  پزشك بايد دلسوز بوده و در كارش اخ�ص داشته باشد و وظيفه
بنابراين  ،اند مردم به وي اعتماد كرده و جان خود را به او سپرده ،دارد به خوبي انجام دهد

بايد كار خود را به دقت و درستي انجام دهد، اگر نه در پيشگاه خدا در روز قيامت 
 دقتي مسؤول خواهد بود.  كاري و بي شك نسبت به كم خواهد شد و بيبازخواست 

انگاري و  هايي كه بر اثر سهل اند و انسان هايي كه به وقوع پيوسته چه بسيار مصيبت
بستگي به پول  چه بسا پزشكاني كه به خاطر دلاند و  احتياطي پزشكي جان باخته بي
ده و به مسؤوليت شرعي و قانوني ارزش جان بيماران را در معرض خطر قرار دا بي

 .اند! خويش عمل نكرده



 
 

 

 
 

 مسئوليت ثروتمندان نسبت به مستمندان
 
 

 برسانند.حقوقشان را به آنها  -1

 به آنان بدي نكنند. -2

 آنان را دريابند.  -3

 از نكوهش و بدرفتاري نسبت به آنها پرهيز كنند.  -4

 
 
 



 
 

 

 مسئوليت ثروتمندان نسبت به نيازمندان

 

نخست ثروتمندان بايد بدانند مالي را كه در دست دارند در حقيقت مالك آن  -1
ها را  خداوند است و او اين مال را به عنوان امانت در اختيار بندگانش قرار داده و آن

اين مال كرده است. بنابراين ثروتمندان در مورد اين امانت بايد از  جانشين خود در
 خداوند اطاعت نموده و مال را در جهتي كه خداوند فرموده به مصرف برسانند.
 نشينان از خداوند فرمان داده است كه ثروتمندان حقوق معين فقيران، مسكينان و خانه

د پرداخت كنند، لذا ثروتمندان موظفند از دارايي خو نفلي راي  قبيل زكات واجب و صدقه
لطفي و درشتي در سخن و رفتار نسبت به  امانت را به صاحبانش برسانند و از هر بي

 مستمندان بپرهيزند.

در زمان پيامبر اس�م و خلفاي راشدين پرداخت زكات اجباري بوده و به زور از  
رسيد و امروز كه  نيازمندان ميشد و به مصرف  المال سپرده مي ثروتمندان گرفته و به بيت

گردد كه  المال مشخصي وجود ندارد مسؤوليت توزيع زكات به خود ثروتمندان بر مي بيت
 فرمايد: خداوند بلندمرتبه مي ،زكات خود را در بين مستمندان توزيع كنند

َۡٓ�ِٰملِٓ� ٓعلۡٓيٓها وٓ ﴿ ٓدٓ�ُٰت لِۡلُفٓقٓرآءِ ٓوٱلٓۡمٓ�ِٰكِ� ٓوٱ َّ َّٓفةِ ُُلُوَُُهۡم ٓوِ� ٱلّرُِٓاِب ِِّ�ٓما ٱل َٓ ٱلُۡم
ِ ٓوٱبِۡن ٱلّسبِيلِ  َّ ٰرِمِٓ� ٓوِ� ٓسبِيِل ٱ ٰٓ َۡ  .]60: التوبة[ ﴾ٓوٱ

صدقات تنها براي تهيدستان و بينوايان و كاركنان (گردآوري و توزيع) و كساني كه دلشان «
در راه خدا، و به در راه مانده شود و (در راه آزادي) بردگان و قرضداران، و  دست آورده مي به

 .»(مسافر) است
ها توجه داشته  اند كه اين آيه به آن تهيدستان (فقرا) و بينوايان (مسكينان) اولين كساني
 ترين مال را انفاق كنيم: است. خداوند فرمان داده است كه بهترين و محبوب

ْ  َٓن﴿ ٰ  ِ�ّ َۡ ٱ ٓ�ٓنالُوا َّ َٓ  ْ ِّبو ِّّما تُنفُِقوا  .]92عمران:  آل[ ﴾نٓ ُُ
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 .»داريد انفاق كنيد چه را كه دوست مي هرگز به نيكي دست نيابيد تا آن«
هاي  اجتماعي است كه از ويژگيبستگي  دادن زكات به مستمندان نوعي همكاري و هم

هاي ديگر از اين خصوصيت برخوردار نيستند، تا بدين  دين مبين اس�م است و انديشه
ها و  دست، هماهنگ و مقتدر، و به دور از كجروي رچه، يكپا اي يك وسيله جامعه

مسلمانان همانند يك پيكرند كه  ،بيماريهاي دروني مثل كينه، دشمني و حسادت باشد
هرگاه عضوي از آن به درد آيد ساير اعضا در بيداري و تب و رنج با او همدردي 

 لْشتََك  إِنِ  َولِحدٍ  َكرَِجٍل  هنَ للِْمْؤِمنِ «آمده است كه:  صكه در حديث پيامبر كنند. چنان مي
ِسهِ 
ْ
ِ  َََدلَع  َرأ

َ
ََسدِ  َساِِرِ  ل

ْ
َّ  لل ِ

ْ
شان  مؤمنان در دوستي، مهرباني و مهرورزي«. »َوللّسَهرِ  بِال

همانند يك پيكرند كه چون عضوي از آن به درد آيد ساير اعضاء در بيداري و تب و رنج با او 

لدين سعدي اين حديث را چه نيكو به نظم كشيده [شيخ مصلح ا .49F1»كنند همدردي مي
 است:
 آدم اعضاي يك پيكرند بني

 

 كه در آفرينش ز يك گوهرند 
 

 چو عضوي به درد آورد روزگار
 

 دگر عضوها را نمان قرار 
 

ي اول دين اجتماعي است، خواه دشمنان اس�م بپذيرند يا  بنابراين دين اس�م در درجه
 نپذيرند.

وتمندان نسبت به مستمندان به پرداخت حقوقشان (زكات و صدقات) مسؤوليت ثر -2
منحصر نيست، بلكه ثروتمندان موظفند از هر نوع بدي و آزار و اذيت نسبت به مستمندان 

 فرمايد: بپرهيزند. خداوند والمرتبه مي

﴿ ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ُ�بۡ  ٓ�  ٓءآمُنوا ٰ  ِطلُوا ِ  تُِ�مٓصٓدٓ�  ٱب
ۡ  ٱوٓ  ٓمنِّ ل

ٓ
 .]264: ةالبقر[ ﴾ٓذىٰ ۡ�

 .»هايتان را با منت گذاشتن و اذيت كردن باطل مكنيد اي مؤمنان صدقه«
كه به او بگويد: من بودم كه به تو مال دادم و به تو كمك كردم، تو سزاوار به  مثل اين

                                           
 .ةالرب والصل، كتاب 2586. مسلم ح / األدبكتاب  6011بخاري / ح:  -1
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 كمك نيستي ... .
هتر ي سنت (غير واجب) ب صدقه را پنهاني و به دور از نگاه مردم بدهد. در صدقه -3

است كه پنهاني و بدون آن كه كسي از آن اط�ع يابد به فقير برساند تا از جهتي مستمند 
آمده  صكه در بخشي از حديث پيامبر دهنده چنان احساس شرمندگي نكند و نيز صدقه

ي هفت نفري باشد كه خداوند آنان را در زير سايه ي عرش خود جا  است از زمره
 َََصّدَق  رَِجٌل « ي رحمت خداي بزرگ نيست: جز سايه اي دهد، روزي كه هيچ سايه مي

ْخَفاَها بَِصَدقَةٍ 
َ
َّ  فَأ   َح

َ
ِ  َ�ْعلَمَ  َ

ِ
مردي كه صدقه دهد و آن را مخفي « .»أنفقت يمينه َما ِشَمال

اين سخن كنايه از . »دارد طوري كه دست چپش نداند كه دست راستش چه انفاق كرده است
كه در اين كارش ريا  از چشم مردم است، به خاطر ايننهايت مخفي نگه داشتن صدقه 

 نكرده باشد و فقط خالصانه براي رضايت خدا صدقه داده باشد.
گردانيدن از مستمند به  خداوند ثروتمندان را به شدت از نكوهش، رنجاندن و روي -4

 فرمايد: هر دليلي كه باشد منع كرده است، خداوند بلندمرتبه مي

ّما﴿
ٓ
ٓ ٱ ٓوأ  .]10الضحي: [ ﴾١ ٓهرۡ ٓ�نۡ  فٓٓ�  �ِٓل لّسا

 .»و اما خواهنده را مران و محروم مگردان«
كه  خواهند، چنان زيرا مستمندان در واقع حقي را كه خداوند بر ايشان معين كرده مي

 .»تهيدستان عيال خدا در زمين اويند« .»وللفقرلء عيال لهللا ف أرضه« در حديث آمده است:
ها  تمندان نتوانند حقوق مستمندان را بپردازند حداقل به نيكي با آناگر به هر دليلي ثرو

سخن نيك صدقه «. »قةصد بةللَي مةفالُ«كه در حديث آمده است:  سخن گويند، چنان
 .»است

هاي مادي خود  همچنين لزم است ثروتمندان در روزهاي جشن و شادي با كمك
ا از گدايي و درخواست كمك در چنين ي مستمندان وارد كنند و آنان ر شادي را به خانه

عن أغنههم « فرمايند: مي است كه پيامبرنياز نمايند. در حديث آمده  روزهايي بي
گدايي دراز   آنان را در اين روز (عيد) از كمك خواستن و دست« .»ف هال لَهم لةمسأـلل

 .»نياز كنيد كردن بي



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مسئوليت فرد مسلمان در برابر عموم مسلمانان

 

آنچه را كه براي خود دوست دارد براي برادرش نيز  -1

 دوست بدارد.

هرگاه از او مشورت خواست خيرخواهانه به وي كمك  -2

 كند.

 ري خيرخواه وي باشد.در هر كا -3

 هاي او را به بهترين روش درست كند. روي كج -4

 به او ستم نكند و وي را خوار نسازد. -5

 به او كمك كند. -6

 هاي او را بپوشاند. عيب -7

 
 
 



 
 

 

 رابر عموم مسلمانانمسئوليت فرد مسلمان در ب

 مسلمان در برابر برادر مسلمانش مسؤوليت بزرگي به دوش دارد از آن جمله:
چه را كه در امور ديني و دنيايي سودمند است و آن را دوست  فرد مسلمان بايد آن -1
پسندد براي  چه را كه خود نمي اش هم دوست داشته باشد و آن دارد براي برادر ديني مي

َحِدِ�مْ  يِْؤِمنِ  َ« فرمايد: مي صپيامبر اكرم ،سنددبرادرش نيز نپ
َ
َّ  أ ّب  َح ِخيهِ  ِ�ِ

َ
 َما َ

ّب  َْفِسهِ  ِ�ِ َِ«50F1. »دارد  چه را كه خود دوست مي كه آن هيچ يك از شما ايمان كامل ندارد مگر اين
 .»براي برادرش نيز دوست داشته باشد

ي خود را به او اع�م دارد،  ههرگاه در كاري با او مشورت شود نظر خيرخواهان -2
اگر اين كار نيك باشد او را به آن راهنمايي و تشويش كند و اگر بد باشد او را از آن كار 

ينَ «فرمايد:  مي صدور كند، زيرا پيامبر ِّ گفتيم:  ،»دين همان نصيحت است«. »لَِّصيَحةِ  ل

ِ « نصيحت براي چه كسي؟ فرمود: ّ ِِ  َولِرَِسهِلِ  ِِ
َ
براي خدا و « .51F2»وََعّمِتِهمْ  للِْمْسِلِم�َ  ّمةِ َوَ

 .»كتابش (قرآن) و براي پيامبرش و براي پيشوايان و عموم مسلمين
اگر برادر مسلمانش به وي كاري سپرد، در آن كار خيرخواه و دلسوز باشد و به  -3
 دهد. طور كه كار خودش را انجام مي ترين وجه ممكن انجام دهد، همان كامل
اگر در رفتار برادر مسلمانش كجروي و يا در اداي واجبات كوتاهي و تقصير ديد  -4

 او را به خوبي نصيحت كند و خير و شر و حق و باطل را برايش روشن گرداند.
 ،مسؤوليت ديگر فرد مسلمان نسبت به برادر مسلمانش، ظلم نكردن به وي است -5

ا خوار نكند، او را تحقير نكند، مصيبت و او را به دشمن نسپارد، به او خيانت نكند، او ر

ِخه للِْمْسِلمِ « فرمايد: مي صرنج و نيازمنديش را برطرف نمايد پيامبر
َ
ِلِمهِ  ََ  للِْمْسِلمِ  أ ِْ �َ 

                                           
 متفق عليه. -1
 روايت بخاري در تاريخ. -2
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 ََ ِخيهِ  َحاَجةِ  ِف  َكنَ  َمنْ  �ِْسِلِمهِ  َو
َ
ِ  َكنَ  أ ِّ ِ  فَّرجَ  ِكْرَ�ةً  ِمْسِلمٍ  َ�نْ  فَّرجَ  َوَمنْ  َحاَجِتهِ  ِف  ل ِّ  ل

ٌِ  ِمنْ  ِكْرَ�ةً  بَِها َ�نْهِ  ِقيَاَمةِ  يَْهمِ  ِكَر
ْ
َ  َوَمنْ  لل ََ َهِ  ِمْسِلمٍ  َعَ  َس ََ ِ  َس ِّ ِقيَاَمةِ  يَْهمَ  ل

ْ
مسلمان «. 52F1»لل

كسي كه در فكر برطرف  ،كند كند و او را تسليم دشمن نمي برادر مسلمان است به او ستم نمي
ر فكر برطرف كردن نياز اوست و كسي كه مسلماني را از كردن نياز برادر خود باشد خداوند د

 .»پوشاند مصييبتي آسوده كند خداوند او را از مصيبتي را بپوشاند خداوند در روز قيامت او را مي
ِخه للِْمْسِلمِ « در حديث ديگري آمده است:

َ
ِهنِهِ  ََ  للِْمْسِلمِ  أ ََ  ََ ََ  يَْ�ِابِهِ  َو ِ  َو

ِ
ِْال ََ  ّ ُِ 

ِ  ِعرِْضهِ  َحَرلمٌ  للِْمْسِلمِ  َعَ  ِلمِ للِْمسْ 
ِ
َّْقَهى وََدِمهِ  َوَمال نْ  للّشّ  ِمنَ  لْمِرئٍ  ِبَْسِب  ِهنَا َها ل

َ
 أ

َخاهِ  َ�ْتَِقرَ 
َ
 .53F2»للِْمْسِلم أ

گويد او را خوار  كند، به وي دروغ نمي مسلمان برادر مسلمان است به او خيانت نمي«
به  صد خون، مال و آبرويش بر مسلمان حرام است. پيامبرنمايد. همه چيز مسلمان مانن نمي
كند كه تقوا اين جاست، براي بد بودن انسان همين بس كه برادر  ي (مباركش) اشاره مي سينه

 .»مسلمانش را تحقير كند

هاي مسلمان در برابر برادر مسلمانش اين است كه او را ياري  از ديگر مسؤوليت -6

َخاك لِنِْصْ «فرمايد:  مي صلوم، زيرا پيامبردهد چه ظالم باشد و چه مظ
َ
وْ  َظالًِما أ

َ
 أ

لِهًما ِْ مردي گفت: اي رسول خدا،  .»برادرت را ياري كن، چه ظالم باشد و چه مظلوم« .»َم
كنيم، اگر ظالم باشد چگونه به او كمك كنيم؟ پيامبر  اگر مظلوم باشد او را كمك مي

ِْجِزهِ « فرمود:
َ
وْ  َ

َ
لْمِ  نَ مِ  َ�ْمنَِعهِ  أ ِّ هِ  َذلَِك  فَِِنّ  ،لل زيرا  ،او را باز دارد و از ستم منع كند«. 54F3»نَْصِ

 .»منع از ستم كردن همان ياري دادن اوست
هاي مسلمان در مقابل برادر مسلمانش اين است كه اگر لغزشي  از ديگر مسئوليت -7

ِ  ََ « فرمايد: مي صپيامبر ،از او سر زد عيب او را بپوشاند َِ ْ�يَا ِف  َ�بًْدل َ�بْدٌ  �َْس ِّ َّ  ل  إِ

                                           
 متفق عليه -1

 .4213حديث:  البغی، باب الزهدابن ماجه، كتاب  6487... ح مسلمـفبا حتريم ظلم ال ۀالرب والصلمسلم، كتاب  -2
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َهِ  ََ ِ  َس ِّ ِقيَاَمةِ  يَْهمَ  ل
ْ
پوشاند مگر اين كه خداوند  ي ديگر را نمي اي (عيب) بنده هيچ بنده« 55F1»لل

 .»پوشاند (عيوب) او را در روز قيامت مي
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 ها مسئوليت مسلمان در برابر عموم انسان
 

 رامت و منزلت خاصي برخوردار است:نزد خدا از مقام ك -باشد  گرچه كافر -انسان 

ِ َۡ ٱ ِ�  ُهمۡ ٓ�ٰ وٓٓ�ٓلۡ  ٓءآدمٓ  بِٓ�ٓ  ٓنآكّرمۡ  ٓوَٓٓقدۡ ﴿ لۡ  ِت َّطّيِٓ�ٰ ٱ ّمِنٓ  ُهمٓ�ٰ ٓوٓرٓزُۡ  رِ حۡ ۡ�ٓ ٱوٓ  ٓ�ّ َّ ٰ  ُهمۡ ٓ�ٰ ٓوفٓ ٓ َٓ 
ِّمنۡ  ٓكثِ�ٖ  يٗ� ٓ�فۡ  ٓنآخلٓقۡ  ّّ     .]70اةسراء: [ ﴾٧ َِ
ايم، و آنان را در خشكي و دريا (با وسايل نقليه)  حقيقت ما فرزندان آدم را گرامي داشته در«

هاي خود برتري  برنشانديم و از چيزهاي پاكيزه روزيشان نموديم و آنان را بر بسياري از آفريده
 .»بخشيديم

 ي مسؤوليت مسلمان در برابر غيرمسلمان به شرح ذيل است: خ�صه
تك افراد غيرمسلمان در جوامع  رسالت اس�م را به تكسإلم: تبليغ رسالت ا -1

ي زيادي در بر داشته باشد، خداي  غيرمسلمان شرق و غرب برساند، اگرچه اين كار هزينه

َِّٓك  ٓسبِيلِ  ِِٓ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿ فرمايد: بلندمرتبه مي ِ  ٓر ۡ ٱوٓ  ٓمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب ۡ ٓوٓ�ٰ  ٓسٓنةِ� �ٓۡ ٱ ِعٓظةِ ٓموۡ ل ِ  ُهمِدل َِ ٱب
َّ  ٓ�ِ 

 َۡ
ٓ
(اي پيامبر) به راه پروردگارت با حكمت و پند نيكو فراخوان، و به « .]125النحل: [ ﴾ٓسنُ أ

َۡ  ٓوٓمنۡ ﴿ .»روشي كه آن روش] بهتر است با آنان مجادله كن
ٓ
ِّمن ٗ� ُٓوۡ  ٓسنُ أ ّّ  ٓ َٓ ِ ٱ ِِٓ�  ٓد َّ 

ۡ ٱ ِمنٓ  ِِنِّ�  ٓوُٓآل  الِحٗ ٓ�ٰ  وٓٓعِمٓل    .]33فصلت: [ ﴾٣ لِِم�ٓ ُمسۡ ل
خواند و كارهاي شايسته انجام  گفتارتر از آن كه مردم را به سوي خدا مي و كيست خوش«
 .»ي مسلمانان هستم دارد كه من از زمره دهد و اع�م مي مي

رسالت مرا تبليغ كنيد اگرچه بيان يك آيه « .56F1»آيَةً  َولَهْ  َ�ّ�  بَلِّغهل« فرمايد: مي صپيامبر

ه اس�م گفتار و كردار و رفتار نيكوي مسلمان است تا بدين ابزار و وسايل دعوت ب. »باشد
چه مسلمان در هر كدام از اين موارد كوتاهي  وسيله مسلمان براي ديگران الگو باشد. چنان
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 57  مسؤوليت در اسإلم

 

ي  گيرد. وظيفه و مسؤوليت دعوت بر عهده كند، بداند كه مورد مؤاخذه و محاسبه قرار مي
 ي مسلمانان مخصوصاً عالمان است. همه
اگر مسلمانان با كافران عهد و پيماني داشته باشند بايد به  وليت عهد و پيمان:ئسم -2

آن متعهد بوده و عهد خويش حتي در مقابل دشمن را هم به اتمام برسانند. خداوند 
 فرمايد: مي

وۡ ﴿
ٓ
ْ ٓوأ ِ  فُوا  .]34اةسراء: [ ﴾وٗ�  ُٔ ٓمۡ�  ٓ�نٓ  دٓ ٓعهۡ َۡ ٱ ِِنّ  دِ� ٓعهۡ َۡ ٱب

 .»شود كنيد، زيرا از عهد و پيمان پرسيده مي به عهد و پيمان وفا«

وۡ ﴿
ٓ
ْ ٓوأ ِ ٱ دِ بِٓعهۡ  فُوا ٰ  ِِٓذا َّ  .]91النحل: [ ﴾ٓهدّ�مۡ ٓ�

 .»بنديد وفادار باشيد به پيمان خدا كه با همديگر مي«

با كفار مكه در صلح حديبيه و با يهوديان در مدينه معاهده داشته است و  صپيامبر
اند از حقوق و تكاليف  كه نامسلمان تا زماني كه خيانت نكرده مفاد اين معاهدات اين بوده

 برابر با مسلمانان برخوردار باشند. اين معاهدات ميان دولت اس�م با ديگران بوده است.
و كساني كه در ميان مسلمانان و تحت حكم و قدرت  اما در سطح افراد -3

شوند، روا نيست به  ه ناميده مياند كه اهل ذم كنند، و اينان كساني مسلمانان زندگي مي
تر از توانشان از آنان جزيه گرفت.  ها تجاوز نمود يا بيش ها ستم شود و يا به حقوق آن آن

كسي كه ذمي را اذيت كند «. 57F1»مةمن آذی ذمياً فأنا خصمه يهم للقيا« فرمايد: مي صپيامبر
 .»من در روز قيامت دشمن او خواهم بود

ََ « و فرموده است:
َ
وِ  ِمَعاِهًدل َظلَمَ  َمنْ  أ

َ
وْ  لْ�تََقَصهِ  أ

َ
َّفهِ  أ وْ  َطاقَِتهِ  فَْهَق  َُ

َ
َخاَ  أ

َ
 َشيْئًا ِمنْهِ  أ

نَا َ�ْفٍس  ِطيِب  بَِغْ�ِ 
َ
ِقيَاَمةِ  يَْهمَ  َحِجيِجهِ  فَأ

ْ
پيماني)  آگاه باشيد كسي كه به معاهدي (هم«. 58F2»لل

او را مكلف نمايد يا به زور و تر از توانش  ستم كند يا از قدر و منزلت وي بكاهد و يا بيش

                                           
 روايت مسلم. -1
 ).2658سنن ابو داود (ح  -2



 سإلممسؤوليت در ا  58

 

بدون رضايت چيزي را از او بگيرد من در روز قيامت سخت به او معترض و مدافع معاهد 
 .»هستم

كرد به او  پيرمردي از اهل كتاب را ديد كه گدايي مي المؤمنين عمر فاروق امير
كنم.  يام گدايي م كني؟ گفت: به خاطر پرداخت جزيه و تأمين زندگي گفت: چه كار مي

المال مسلمين برد  ي عمر ظاهر شد. او را به سوي مسئول بيت حالت تأثر و اندوه بر چهره
ايم،  ها برخورد نكرده و فرمود: به اين مرد و امثال او نگاه كن، ما عادلنه و منصفانه با آن

از او  گاه دستور داد ايم، آن اش رهايش كرده ايم و در پيري اش او را به كار گرفته در جواني
 المال مسلمانان برايشان مقرر نمايند. و امثال او جزيه نگيرند و حقوقي از بيت

كرد قومي از نصارا زندگي  هنگام مسافرت به دمشق در سرزميني كه گذر مي عمر
المال به آنان كمك  سالي و قحطي شده بودند، دستور داد از بيت كردند كه دچار خشك مي

 شود. 
ها غذا داد و در دادن آب و خوراك  و به آنفر احترام گذاشت بايد به اسراي كا -4

ها تعدي   به آنان كوتاهي نكرد. و نبايد با زدن و سرزنش و توبيخ و توهين به حقوق آن
 فرمايد: خداوند مي ،كرد

ٰ  َّطٓعامٓ ٱ عُِمونٓ ٓوُ�طۡ ﴿ ٓ ّبِهِ  َٓ ِسً�ا آو�ٓتِيمٗ  اِكينٗ ِّسۡ  ۦَُ
ٓ
 .]8اةنسان: [ ﴾٨ ٓوأ

 .»بخشيدند ي و دوستي خود به غذا آن را به فقير و يتيم و اسير مي جود ع�قهبا و«

شود و در دست  اسير همان كافري است كه در ميدان جنگ به اسارت گرفته مي
 گيرد. ي آنان قرار مي مسلمانان و تحت سيطره

اگر مسلمان كافري را به ناحق بكشد در  ،توان كشت گناهي را نمي هيچ كافر بي -5
در جنگ،  صوز قيامت در پيشگاه خداوند بايد جوابگو باشد. يكي از ياران پيامبرر

آن صحابه را سرزنش  صكشت. پيامبر» ل اله ال اهللا«فردي از دشمن را بعد از گفتن 

 صگفت. پيامبر» ال اهللاإله إال «صحابي گفت: اي پيامبر، اين مرد از ترس شمشير  ،كرد
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فَالَ « به او فرمود:
َ
َّ  قَلِْبهِ  َ�نْ  َت َشَققْ  أ مْ  قَالََها أنه َ�ْعلَمَ  َح

َ
آيا تو قلبش را شكافتي تا «. 59F1»ََ  أ

 ؟»ي توحيد) از ترس گفته يا نه بداني آن را (كلمه
در سفارش  ،هنگام جنگ اقدام به قتل و اذيت زنان و كودكان مشركين نشود -6

ِلِقهل« به هنگام جهاد آمده است: صپيامبر ََ ِ  بِاْسمِ  لْ� ِّ ِ  ل ِّ ِ  رَِسهلِ  ِملّةِ  وََعَ  َو�ِا ِّ ََ  ل  َو
ََ  فَاِ�يًا َشيًْخا َ�ْقتِلِهل ََ  ِطْفالً  َو ََ  َصِغً�ل َو ةً  َو

َ
ََ  لْمَرأ ْصِلِحهل َ�نَاَِِمِ�مْ  وَِضّمهل َ�ِغلّهل َو

َ
 َوأ

ْحِسنِهل
َ
َ  إِنّ ( َوأ ِّ ّب  ل ي خدا و بر مبناي آيين رسول خدا با نام خدا و به يار«. 60F2»للِْمْحِسنِ�َ  ِ�ِ

هايتان را  حركت كنيد، هيچ پيرمرد، كودك و زني را نكشيد، كسي را به زنجير نكشيد غنيمت
 .»دارد بگيريد، صلح برقرار نماييد، نيكي كنيد، كه خداوند نيكوكاران را دوست مي

و طفل گويد: پيرزن  هاي خود به فرماندهان و سربازان مي در سفارش عمر فاروق 
را نكشيد و هنگام برخورد دو لشكر و يورش جنگجويان، از آنان محافظت كنيد تا كشته 

آمده است: مسلمانان را از ستم كردن و  نشوند. و نيز در سفارش ايشان به ابوعبيده
هايي كه با  ي پيمان ضرر رساندن و خوردن اموال مشركان بنا حق بازدار، و به كليه

 د پايبند باشيد.اي مشركان منعقد كرده
تا زماني كه نامسلمانان در سرزمين اسإلمي هستند مانند مسلمانان احكام  -7

ي حقوق و تكاليفي كه براي مسلمانان مقرر شده  كليه ،ها اجرا گردد شريعت اسإلم بر آن
 ها تعرض شود. نيز مقرر است و هرگز جايز نيست به دارايي و ناموس آنها  براي آن

ها داده  ها اميد است از مال زكات به آن به مسلمان شدن آندر صورتي كه  -8

 زيرا خداوند فرموده است:  ،شود

َُُهمۡ ﴿ َّٓفةِ ُُلُو َٓ   .]60: التوبة[ ﴾ٓوٱلُۡم
و آنان را از جمله مستحقان زكات ياد كرده است. و نيز اگر مصلحتي وجود داشته 
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 ها ب�مانع است. ي غيرواجب به آن باشد دادن صدقه
زيرا تنها خداوند آگاه به سرانجام هر انساني  ،نت به كافر معين جايز نيستلع -9

 فرمايد: كه جايز است لعنت به عموم كفار است خداوند مي است و تنها چيزي

ِ ٱ ٓنةُ فٓلٓعۡ ﴿ َّ  ٓ ٰ َۡ ٱ َٓ  .]89: ةالبقر[ ﴾فِرِ�نٓ ٓ�
 ها. جا منظور عموم امت است نه شخص معين از آن كه در اين



 
 

 

 مسلمان نسبت به جانوارانمسئوليت 

نخست انسان بايد بداند كه در مورد حيوانات و پرندگاني كه در اختيار و تحت 
 تصرف وي هستند مسؤوليت دارد و لذا بايد:

ي خود را در مقابل اين حيوانات به خوبي  آب و غذا برايشان فراهم كند و وظيفه -1
فته شد در پيشگاه خدا مسئوليت دارد و كه گ زيرا چنان ،كاري نكند انجام داده و هرگز كم

ي يكي  وارد حياط خانه صشود و دليل اين مطلب اين است كه: پيامبر خدا مؤاخذه مي
شد صدايي از  صاز انصار شد، ناگهان شتري را ديد، وقتي كه شتر متوجه حضور پيامبر

هايش را  خود درآورد و چشمانش پر از اشك شد، پيامبر آمد و دستي بر او كشيد و اشك
فرمود: صاحب اين شتر كيست؟ اين شتر مال  صپاك كرد، سپس شتر آرام شد و پيامبر

فرمود: چرا در  صكيست؟ مرد جواني آمد و گفت: اي رسول خدا، مال من است. پيامبر
ترسي؟ خدايي كه اين شتر را به مالكيت تو درآورده است.  مورد اين چهارپان از خدا نمي

61Fاي اش كرده كند كه گرسنه و خسته شكايت مياين شتر نزد من از تو 

1. 
چه در اختيار انسان  فرمان اس�م در آب و خوراك دادن به جانور تنها منحصر به آن

گيرد، حتي جانور بيابان كه در مالكيت  ي جانوران را در بر مي است نيست، بلكه همه
 انسان نيست.

تشنگي بر او فشار آورده  رفت و مردي در بيابان راه مي«فرمايد:  مي صنبي رحمت
بود، به درون چاهي رفت و از آن آب نوشيد و بيرون آمد، در اين هنگام سگي را ديد كه 

خورد، مرد با خود گفت: اين سگ  آورد و خاك مي از شدت تشنگي زبانش را بيرون مي
مانند من به شدت تشنه است. به درون چاه رفت و كفش خود را پر از آب كرد، با 
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ن را گرفت و از چاه بيرون آمد و سگ را سيراب كرد، خداوند اين شخص را دهانش آ
 ».تمجيد كرد و گناهانش را بخشيد

صحابه پرسيدند: اي رسول خدا، آيا در مورد جانواران هم ما اجر و ثواب داريم؟ 

ّ  ِف « پيامبر؟ پيامبر فرمود: ْجرٌ  َرْطبَةٍ  َكِبدٍ  ُِ
َ
يعني در  .»تاي پاداش اس در هر كبد زنده«. 62F1»أ

 اي اجر و پاداش وجود دارد. نيكي به هر حيوان زنده

وْ  َغرًْسا، َ�ْغرِِس  ِمْسِلمٍ  ِمنْ  َما« فرمايد: و باز مي
َ
ِ�ِل  َزرًْع، يَْزَرعِ  أ

ْ
وْ  َطْ�ٌ  ِمنْهِ  َ�يَأ

َ
وْ  إِ�َْسانٌ  أ

َ
 أ

َّ  ،بَِهيَمةٌ  ِ  َكنَ  إِ
َ
اي يا  اعتي بكارد، سپس پرندههر مسلماني كه درختي و يا زر«. 63F2»َصَدقَةٌ  بِهِ  ل

 .»انساني و يا حيواني از آن بخورد براي او به سبب آن كار صدقه هست
ها را از آزار رساندن به جانوران خواه اهلي و يا وحشي نهي كرده  انسان صپيامبر

ةٌ  ِعّابَِت « فرمايد: است و مي
َ
َّ  َسَجنَتَْها ِهّرةٍ  ِف  لْمَرأ َّارَ  ِ�يَها فََدَخلَْت  ،َماََْت  َح  ِ�َ  ََ  ،ل

ْطَعَمتَْها
َ
ََ  أ ََ  ،َحََْستَْها إِذْ  َسَقتَْها َو ِ�ِل  َََرَ�تَْها ِ�َ  َو

ْ
رِْض  َخَشاِش  ِمنْ  ََأ

َ
زني به خاطر «. 64F3»لَ

اي عذاب داده شد اين زن گربه را زنداني كرد تا مرد و به همين سبب وارد دوزخ شد. اين  گربه
هاي زمين  ن گربه داد و نه آزادش كرد كه از حشرات و خزندهزن نه خودش آب و خوراك به آ

 .»و يا از گياهان بخورد
نهي كرده است كه جانوري زنده را در جايي نگه دارند و با تيراندازي و  صپيامبر

65Fپرتاب سنگ و چيزهاي ديگر به عنوان تفريح يا مسابقه آن را بكشند

4. 
 اند، فرمودند: كردن ع�مت گذاشته الغي را ديد كه در پيشانيش با داغ صپيامبر

ِي لهللاِ  لََعنَ «
ّ
 .66F1»خداوند كسي را كه بر پيشاني اين الغ داغ كرده نفرين كند« .»وََسَمهِ  لَ

                                           
 ماجه. روايت احمد و ابن -1

 ).2152(ح صحيح البخاری -2

. اين لفظ مسلم است ةحتريم قتل اهلر) باب 2242مسلم (ح احاديث األنبياء) كتاب 3482متفق عليه: بخاري (ح -3

 م آمده است.آمده و با همين لفظ در مسلم ه حبستها ربطتهاو لفظ بخاري به جاي 

 ).النهی عن صرب البهائمباب  1956(مسلم ح  أن تصرب البهائم -4
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اي را بسته بودند و  از كنار نوجواناني از قريش رد شد كه پرنده بعبداهللا بن عمر
صاحب پرنده امتيازي رفت براي  انداختند و هر تيري كه خطا مي به سوي او تير مي

ابن عمر فرمود: چه كسي  ،ها وقتي ابن عمر را ديدند پراكنده شدند آن ،كردند محسوب مي
اين كار را كرده است؟ خدا او را لعنت كند، پيامبر خدا لعنت كرده كسي را كه چيزي را 

67Fگذاري براي تفريح) مورد هدف قرار دهد كه داراي روح است (با نشانه

2. 
اي را ديد كه گروهي آن را آتش زده بودند، فرمود: چه كسي  ي مورچه نهپيامبر خدا ل

فرمود: سزاوار نيست كسي جز  صاين لنه را آتش زده است؟ كساني گفتند: ما. پيامبر
68Fي آتش كسي را عذاب دهد صاحب آتش (خداوند) به وسيله

3. 
شد، خداوند در تري را به ناحق بك ي بزرگ فرمايد: هر كه گنجشكي و يا پرنده باز مي

كند. گفتند: حق گنجشك چيست يا  روز قيامت در مورد آن از وي بازخواست مي
كه سر آن  اهللا؟ فرمودند: حق گنجشك آن است كه آن را ذبح كند و بخورد و نه اين رسول

69Fرا قطع كند و پرتاب نمايد

4. 
مورچه، ابن عباس روايت كرده است كه پيامبر، از كشتن چهار حيوان نهي كرده است: 

70Fزنبور عسل، هدهد، صرد

 (شيرگنجشك). 5
از كشتن پنج حيوان نهي كرده  صكند كه پيامبر سهل بن سعد ساعدي روايت مي

71Fاست: مورچه، زنبورعسل، قورباغه، شيرگنجشك و هدهد

6. 

                                                                                                             
 .فيه ةالنهی عن رضب احليوان فی وجهه و وسم) باب 2112مسلم (حلعن اهللا الذی وسمه  -1

 ).هنی عن صرب البهائمباب  3617(مسلم  -2

 ).اب فی قتل الذرب 5268، و ح حرق العدو بالنار ةفی كراهيباب  2675(سنن ابو داود ح  -3

 .أكل العصافري ةإباحباب  4349نسايي  -4

 ةالنهايباب ما ينهي عن قتله). ابن اثير در  3224سنن ابن ماجه (ح  فی قتل الذر) باب 5267سنن ابو داود (ح -5

 اي است كه نصف آن سفيد و نصف ديگرش سياه است. گويد: صرد پرنده
 روايت بيهقي. -6
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بوديم و پيامبر براي قضاي حاجت  صابن مسعود گفته است: در سفري همراه پيامبر
هايش را  اش ديدم. چون جوجه ط�يي را با دو جوجه نرفت. در اين هنگام اردك گرد

هايش گشود. وقتي پيامبر آمد و اين حالت را  هايش را بر جوجه لگرفتم، اردك آمد و با
 .72F1»هايش را پس دهيد چه كسي اين پرنده را پريشان كرده است؟ جوجه«ديد، فرمود: 

اين شتر س�متيش را به  شتر بسيار ضعيفي را ديدند، دستور داد تا زماني كه صپيامبر
از كنار شتري  صكند كه پيامبر دست نياورده از آن كار نكشند. سهل بن عمرو روايت مي

 رد شد كه پشتش به شكمش چسبيده بود (كنايه از لغري و گرسنگي) آن گاه فرمود:

َ  لّ�ِقهل« ِّ ََهاِِمِ  َهِاهِ  ِف  ل
ْ
هَها فَاْرَكبِهَها للِْمْعَجَمةِ  لل

ِ ُِ در حق اين چهارپايان «. 73F2»اِلَةً َص  َو
 .»ها خوراك دهيد ها سوار شويد و به درستي به آن بسته از خدا بترسيد، به درستي بر آن زبان

ِبَلَّغِ�مْ  لَِ�مْ  َسّخَرَها إِّ�َما َمنَابَِر، َدَولبِّ�مْ  ِظِههرَ  َ�ّتِخِاول َ« فرمودند: صپيامبر َِ  
َ
 إِل

  اِلِغيهِ بَ  ََِ�هنِهل لَمْ  بََ�ٍ 
ّ
ْ�ِفِس  ِِِشّق  إَِ

َ
رَْض  لَِ�مِ  وََجَعَل  ،لَ

َ
 .»َحاَجاَِِ�مْ  فَاقِْضهل ،َ�َعلَيَْها ،لَ

زيرا خداوند اين حيوانات را براي شما مسخر كرده است  ،پشت چهارپايانتان را منبر مگردانيد«
اي شما قرار داده رسيد برسانند، و زمين را بر تا شما را به شهرتان كه جز به سختي بدان نمي

 .74F3»است، نيازتان را بر روي زمين برآورده كنيد

إذل سافرَم ف للصب فأعَهل لإلبل « فرمودند: صاز ابو هريره روايت است كه پيامبر
حِها من لَرض (للرعو وِذل سافرَم بالدٌ، فأسعهل عليها للس�، و�ادرول بها نقبها، 

هرگاه در «. 75F4»رق لِولٌ، ومأوی للهلم بالليلوِذل عرستم، فاجتنبهل للَر�ق، فِنها ط
خيزي مسافرت كرديد، حق شتر را به او دهيد (بگذاريد در چراگاه بچرد) و اگر  سرزمين حاصل

كه خسته شود.  آب و علفي سفر كرديد شتر را سريع برانيد قبل از اين در سرزمين خشك و بي

                                           
 ،2675سنس ابوداوود  -1

 ما ينهی عن قتله.باب  3224. سنن ابن ماجه ح فی قتل الذرباب  5267سنن ابو داوود ح  -2

 .ةالوقوف علی الدابباب  2567سنن ابو داوود ح  -3

 روتيت دار قطني و سيوطي آن را ضعيف دانسته است. -4
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زيرا راه محل حركت  ،ها پرهيز نماييد هرگاه شب به استراحت پرداختند از خوابيدن در راه
 .»حيوانات و خزندگان (مار و عقرب) در شب است

شارع حكيم در وقت قرباني كردن حيوان فرمان به مهرباني و نيكي داده است. 

ْحِسنِهل َ�تَلْتِمْ  إَِذل« فرمايند: مي صپيامبر
َ
ِقتْلََة، فَأ

ْ
ْحِسنِهل َذَبْتِمْ  َوَِِذل لل

َ
ْبَ  فَأ َّ ِِحدّ وَ  ،ةل

ْ
َ 

َحِدِ�مْ 
َ
حْ  َشْفَرََِه، أ ِ�ِ

ْ
َحِدِ�مْ  َول

َ
هرگاه كسي را به حكم شرع كشتيد، كشتن او «. 76F1»َذ�ِيَحتَهِ  أ

را به وجه نيكو انجام دهيد و هرگاه حيواني را ذبح كرديد به نيكي ذبح كنيد، لزم است كه كارد 
 .»را تيز نماييد و ذبيحه را استراحت دهيد

ار رساندن به حيوان اين است كه جلو آن جانور ديگري را ذبح و از جمله موارد آز
كه هنگام قرباني آلت ذبح (چاقو و امثال آن) را به او نشان دهي.  قرباني كني و يا اين

فرمود:  صديد، پيامبر روايت شده كه مردي چاقويش را تيز مي كرد و گوسفند هم مي
كه او را بر زمين بخواباني چاقويت  اين آيا دوست داري دو بار او را بكشي؟ چرا قبل از

 را تيز نكردي؟
كند كه وي مردي را ديد كه به خشونت  روايت مي ابن سيربن از عمر فاروق

ي گوسفند گذاشته و چاقويش را تيز   گوسفندي را بر زمين خوابانده و پايش را بر چهره
 نيز رم كرد. دستي زد. آن مرد فرار كرد و گوسفند كند. عمر او را با چوب مي

آمده است كه وي از سوارشدن بر اسب جز در وقت  /ي عمر بن عبدالعزيز در سيره
 ضرورت نهي كرده است.

نوشت كه: به من خبر رسيده كه از شتر در  صربه حيان در م /عمر بن عبدالعزيز
77Fشود و بر روي يك شتر هزار رطل باركشي و نقل و انتقال بار استفاده مي

 ،شود بار مي 2
رطل بر روي يك شتر  600تر از  گاه اين نامه به دست تو رسيد ديگر نشنوم كه بيشهر

 شود. بار مي

                                           
 روايت مسلم. -1
 كتاب) مختلف مقدار آن متفاوت بود. كيلوگرم (پارگي 564/2اي براي سنجش وزن اشياء معادل  رطل پيمانه -2
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زد به خاطر  را ديده است كه مردي را مي  مركند كه وي ع مسيب بن دارم نقل مي
 تر از حد توان يك شتر بر او بار گذاشته بود. كه بيش اين

وي حديث از بغداد به شام رفت تا وج اند كه احمد بن حنبل براي جست حكايت كرده
وقتي به او رسيد ديد كه دارد سگي را  ،جا حديث دريافت كند از محدث مشهور آن

ي مشغول خوراك دادن سگ شد  دهد. ابن حنبل نشست، و محدث به اندازه خوراك مي
كه ابن حنبل به تنگ آمد و خسته شد و هنگامي كه محدث كار غذا دادن به سگ را تمام 

اي؟ ابن  اي و از من رنجيده ه ابن حنبل روي آورد و به او گفت: حتماً دلتنگ شدهكرد ب
حنبل گفت: آري. محدث گفت: در سرزمين ما سگ وجود ندارد و اين سگ به اميد 

كه به آن آب و خوراك دهم به طرف من آمده است و من كه دانستم آن گرسنه و  اين
زيرا من از ابي زناد  ،آب و خوراك دادمتشنه است اميدش را برآورده كردم و به آن 

 فرمود: صكند كه پيامبر خدا شنيدم و او هم از اعرج و او هم از ابوهريره روايت مي

هركسي كه «. 78F1»من قَع رجاء من لرتاه قَع لهللا منه رجاءه يهم للقيامة فلم يل  للنة«

مت اميد او را برآورده اميد كسي را كه از او اميدوار است پاسخ نگويد خداوند در روز قيا

ابن حنبل تبسمي كرد و فرمود: اين حديث براي من . »شود كند، و داخل بهشت نمي نمي
 كافي است و به بغداد بازگشت.

                                           
 اساس است. اند كه اين قصه دروغ و بي ديگر علماي حديث گفتهامام سخاوي و  -1



 
 

 

 فرجامين سخن

شناسي در اس�م  مطالبي كه بيان شد تعاليم ارزشمند اس�م است و اين همان مسئوليت
را شناخته بودند و اين مسئوليت تنها  مي باشد كه مسلمانان صدر اس�م به خوبي آن

گيرد و  مبتني بر نظارت پروردگار بزرگ است و از درون انسان مسلمان سرچشمه مي
 عوامل ديگر يا اثرهاي بيروني ديگر انسان در آن دخالت ندارد.

ي  ي اس�مي بسيار تأثير داشته و ميوه پذيري در جامعه به همين خاطر نقش مسئوليت
ي خوب خود را در سه قرن اول اس�م به روشني نشان داده  ت و نتيجهآن به بار نشس

خ� للقرون قر ، ثم لَين يلهنهم ثم لَين « فرمايند: مي صكه پيامبر است، به دليل اين
آيند و سپس كساني كه بعد  ها قرن من است، سپس قرني كه بعد از آن مي بهترين قرن«. »يلهنهم

پذيري در داخل و خارج ممالك  ن برهه از زمان مسئوليتدر اي. »آيند از قرن دوم مي
فرما و امنيت منتشر شد و شأن و  اس�مي عملي گرديد و در نتيجه عدالت در آن حكم

 هاي ديگر برتري يافت. جايگاه اس�م عزيز در ميان ملت
اما از روزي كه ايمان در دل مسلمانان ضعيف شد، مسؤوليت هم به دنبال آن ضعيف 

اي كه به كلي از ميان رفت و فرهنگ و دانش  كم به فراموشي سپرده شد، به گونه شد و كم
چه از غرب و شرق گرفته  اهريمنان به جاي تعاليم اس�م نشست و مسلمانان نه تنها با آن

ي  ها و جامعه گري آن ي بدبختي و ويران بودند رستگار نشدند بلكه آن دستاوردها مايه
ي انساني به ويژه مسلمانان  جز زيان و ضرر نصيب جامعه بشري گشت و سرانجام چيزي

 نشد.
 چه كه خداوند تأليف آن را در اين موضوع برايم آسان گردانيد. اين بود آن

 مني وآله وصحبه أمجعنيـللعال ةمبعوث رمحـال وصلی اهللا علی
 دكتر عبداهللا عبدالرحيم عبداهللا عبادي

 م 7/2/2000موافق با:   ه 13/11/1421
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