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 دمهمق

آمـده  » دانش، فرهنگ، معرفت، روش پسندیده، خوي خـوش «ادب در لغت به معناي 
 باشد. می» آداب«است و جمع آن 

وسـلم   هایی که هر مسلمان باید به آن تأسی کند از رفتـار پیـامبر صـلی اهللا علیـه     ادب
 گیرد.   نشأت می

حق تعالی در قرآن داراي بهترین اخالق بودند. وسلم  پیامبر مکرم اسالم صلی اهللا علیه

اي محمد!) به درستی که تو بر خلق ( « ﴾٤�نََّك َلَعَ�ٰ ُخلٍُق َعِظيٖ� ﴿ فرمایند: عزیز می
 »اي عظیم آفریده شده

 مصطفی را هزار معجزه بود که به مردم همی نمود مقیم
 اش ادب نیک بود و خلق عظیم بهترین هزار معجزه

صفات نیک بود و هر کس که خواهان سعادت رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم، جامع 
 ابدي است باید که در رفتار خود به وي اقتدا کند، صلوات اهللا و سالمه علیه.

َوَمآ ﴿ فرمایند: میوسلم  اهللا تعالی در قرآن کریم درباره رسول اهللا صلی اهللا علیه
رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ رَۡ�َٗة ّلِۡلَ�ٰلَِمَ� 

َ
 .﴾١٠٧أ

اقتدا کنـیم، زیـرا   وسلم  خالق نیکو به حضرت مصطفی صلی اهللا علیهپس باید که در ا
در اخالق حمیده به جایى رسیده بود که عایشه صدیقه رضی اهللا عنهـا در شـأنش گفـت:    

 اخالق پیامبر قرآن بود).( »اكن خلقه القرآن«
 ي تمام محاسن اخالقی و سبب نیل به سعادت ابدي است. ادب پایه

 آید. ست که به وسیله آن از انواع خطاها احتراز به عمل میادب دانستن چیزهایی ا
 گوید: حسن ادب در ظاهر، مالك حسن ادب در باطن است. ابو حفص رحمه اهللا می

 شیخ االسالم گوید: ادب تهذیب ظاهر و باطن است.
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 و گفته شده است که ادب محصول صفاي دل و حضور قلب است.
*** 

 است.  وسلم  رآن، سنت و سیره نبوي صلی اهللا علیهمجموعه آداب اسالمی، مأخوذ از ق
مسلمان موظف به رعایت آداب است چرا که ظاهر از باطن و باطن را از ظـاهر خبـر   

 دهد. می
*** 

با توجه به اینکه سعادت ابدي مسلمانان در رعایت این آداب اسـت، گـروه ترجمـه و    
ري و به طرزي شیوا و عامـه  ي آداب اسالمی را گردآو مجموعه» سایت نوار اسالم«تألیف 
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 آداب راه

إيا�م واجللوَس ىلع ( به اصحابش فرمود:وسلم  یک روز پیامبر صلى اهللا علیه

فإذا ( الطرقات) فقالوا: ما نلا بد، إنما � �السنا نتحدث فيها. قال ص� اهللا عليه وسلم:
قال ص� اهللا عليه  عطوا الطر�ق حقها). قالوا: وما حق الطر�ق؟أبيتم إال املجالس؛ فأ

[متفق  غض ابلرص، و�ف األذى، ورد السالم، وأمر باملعروف، ون� عن املنكر)( وسلم:
 از نشستن در راهها بپرهیزید.«علیه] یعنی: 

 مان نـداریم کـه  هاي  از این نشستني  ما چارهوسلم  گفتند: یا رسول اهللا صلی اهللا علیه
 کنیم. می در آن صحبت

حق راه را  اید، فرمود: پس هرگاه ناگزیر از نشستن شدهوسلم  رسول اهللا صلی اهللا علیه
 بدهید.

 گفتند: حق راه چیست، یا رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم؟
فرمود: پوشیدن چشم، خود داري از اذیت و آزار و جواب دادن سالم و امر به کارهاي 

 »ارهاي بد.پسندیده و نهی از ک
*** 

براي راحتی همگان بوده و ملک عمومی است. چنانچه هرکس راه را جـزوي از  ها  راه
 نمود.   می دانست، از آن بیشتر محافظت اش می خانه

معابر) نیز آدابی وجود دارند که الزم است توسـط مسـلمانان مراعـات    ( ها راهي  درباره
 گردند، از جمله:

  ها: فروهشتن چشم

 گیرد. می براي بجاي آوردن امر و فرمان باري تعالی چشم از حرام فرو فرد مسلمان
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ۡزَ�ٰ ﴿ فرماید: می خداوند
َ
ْ فُُروَجُهۡمۚ َ�ٰلَِك أ بَۡ�ٰرِهِۡم َوَ�ۡحَفُظوا

َ
ْ ِمۡن � وا قُل ّلِۡلُمۡؤِمنَِ� َ�ُغضُّ

َ ٱلَُهۡمۚ إِنَّ  ۢ بَِما يَۡصَنُعوَن  �َّ بَۡ�ٰرِهِنَّ َوَ�ۡحَفۡظَن َوقُل ّلِۡلُمۡؤِمَ�ِٰت �َ  ٣٠َخبُِ�
َ
ۡغُضۡضَن ِمۡن �

به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاکدامنى ورزند «یعنی:  ]٣١-٣٠[النور:  ﴾فُُروَجُهنَّ 
کنند آگاه است. و به زنان با ایمان  تر است زیرا خدا به آنچه مى که این براى آنان پاکیزه

 »دند و پاکدامنى ورزند.بگو دیدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بن

 دور کردن موانع از سر راه: 

 فرد مسلم موانعی مانند سنگ یا ریسمان و شیشه یـا دیگـر چیزهـا را از سـر راه کنـار     

... وتمـيط األذى عـن ( فرمایـد:  مـی  در این موردوسلم  برد. رسول خدا صلى اهللا علیه می

سنگ و خـار و خاشـاك   ( موذي و دور کردن اشیاء«... [متفق علیه] یعنی:  الطر�ق صدقة)
 » و غیره) از راه صدقه است.

کند تا باعث ناراحتی کسی نگردد. از بـازي و   می از قضاء حاجت بر سر راه خودداري
 نماید. می پرهیزها  شوخی ناپسند و مسخره کردن دیگران در کوچه و خیابان

راي عـابران دارد.  راه را بر رهگذران تنگ ننموده و بلکه سعی در گشاد کردن گذرگاه ب
چنانچه عصا یا چتر یا هرچیز دیگري را که ممکن است به دیگران آسیب برساند با خـود  
حمل کند، باید که مراقب آن بوده و نگذارد به کسی صـدمه بزنـد. دسـتانش را در راه بـه     

باریک، به عنـوان  هاي  شلوغ تکان ندهد. در مسیر پل یا راههاي  تندي و با شدت در مکان
 ، به دیگران فشار وارد نیاورد.مثال

  ها: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و حق تقدم ماشین

رانندگان ماشین باید قوانین عبور و مرور را مراعات نموده و پلیس راهنمایی راننـدگی  
را رعایت کنند. از بوق ها  آن را مورد احترام قرار دهند و به عالیم راهنمایی دقت نموده و

هـا   د استفاده ننمایند تا باعث اذیـت بیمـاران نگردنـد. سـرعت مجـاز را در راه     ماشین زیا
 مراعات نمایند.
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 جواب سالم: 

کند و سالم دیگران را نیـز   می فرد مسلمان در مسیر خویش به طرف مقابل خود سالم
 دهد. می به شیوه اي بهتر پاسخ

 امر به معروف و نهی از منکر:

من رأى من�م منكًرا فليغـ�ه بيـده، فـإن لـم ( فرماید: میوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

هرگـاه  «[متفق علیه] یعنی:  �ستطع فبلسانه، فإن لم �ستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان)
بدست خویش تغییر دهـد، اگـر نتوانسـت بزبـان     آن را  کسی از شما کار بدي را دید باید

ي  برد و این ضعیف تـرین مرحلـه  منع کند و اگر نتوانست بدل خود از آن بد بآن را  خود
 » ایمان است.

 توانند راه را طی نموده و توان حرکـت ندارنـد   نمی انسان مسلمان به کمک کسانی که
در اختیار داشته باشد، اي  نقلیه گیرد. چنانچه اتومبیل یا هر وسیله می شتابد و دستش را می

کنـد و در صـدد    مـی  راهنمـایی ند ا نماید. کسانی را که راه گم کرده می دیگران را نیز سوار
 آید و میـان شـان آشـتی برقـرار     برمی را داردها  آن رفع مشاجره و دعواهایی که توان رفع

 سازد. می

 میانه روي و فروتنی در راه رفتن:

رود، نه با  می شتابد و نه کند می فرد مسلم در راه رفتن میانه روي اختیار نموده و نه

لقامن: [ ﴾ِ� َمۡشيَِك  ۡقِصدۡ ٱوَ ﴿ فرماید: می رود. خداوند متعال یم کبر و نه با فخرفروشی راه

�ِض ٱَوَ� َ�ۡمِش ِ� ﴿ وقال تعالى:» رو باش! رفتن خود میانه و در راه«یعنی:  ]١٩
َ
َمرًَحاۖ  ۡ�

�َض ٱإِنََّك لَن َ�ۡرَِق 
َ
َباَل ٱَوَلن َ�ۡبلَُغ  ۡ� زمین  و در [روى]«یعنی:  ]٣٧اإلرساء: [ ﴾٣٧ُطوٗ�  ۡ�ِ

ها  توانى شکافت و در بلندى به کوه به نخوت گام برمدار چرا که هرگز زمین را نمى
 »توانى رسید. نمى
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 رو: حرکت در پیاده

باشد از پیاده رو عبور نموده و خـود را در معـرض    می فرد مسلمان از موقعی که پیاده
عبـور از عـرض    دهـد. در هنگـام   در خیابان قرار نمـی ها  خطر تصادف با ماشین و موتور

 شود. می خیابان با دقت و آهستگی عمل نموده و از امن بودن خیابان براي عبور مطمئن

 ها: تالش در پاکیزه نگاه داشتن راه

خودداري نموده و چه زیباست اگر همه با هـم در پـاك   ها  باید از انداختن زباله در راه
 همیاري نماییم.  ها  کردن کوچه و خیابان

 ین راه رفتن بهمراه بزرگتر: رعایت ادب در ح

بـه خـوبی گـوش دهیـد.     ها  آن نباید از آنان پیش افتاده و هنگام صحبت کردن باید به
سعی کند همیشه در سمت چپ او قرار گیرد تا همـواره در خـروج و ورود بـه هـر جـا      

 باشد.  ها  آن اولویت با

 خورد:  نمی در حین راه رفتن چیزي

 انمردي است.خوردن خوراکی در راه خالف جو

 ها: بلند ننمودن صدا در گذرگاه

براي جلوگیري از آزار و اذیت دیگران و نیز درز ننمودن اسرار بهتر است از صـحبت  
کردن با صداي بلند در معابر خودداري شود. باید از شوخی نابجا با دوستان در معابر نیـز  

 پرهیز نمود.
 مترجم: مسعود

 مصدر: سایت نوار اسالم
IslamTape.Com 
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وسـلم   اي بود و نزد پیامبر صـلى اهللا علیـه   پسربچه -رضی اهللا عنه-عمر بن ابی سلمه 
خورد، او از مقابـل   می غذاوسلم  شد. یک روز نشسته و با پیامبر صلى اهللا علیه می پرورده
وسـلم   کرد. پیـامبر صـلى اهللا علیـه    نمی خورد و آداب غذا خوردن را رعایت نمی خودش

اي پسر! اسم خدا را یاد کـن  «یعنی:  يا غالم َسمِّ اهللا، وُ�ْ بيمينك، وُ�ْ ما يليك)( فرمود:
 [متفق علیه]» و بدست راست خود بخور و از نزدیک خود بخور.

*** 
 غذا نشسته بود و با دست چپ غذاي  بر سفرهوسلم  مردي نزد پیامبر صلى اهللا علیه

 لك بيمينك)( او را از این کار نهی نموده و فرمود:سلم و خورد. پیامبر صلی اهللا علیه می
توانست با  می توانم. گرچه نمی آن مرد کبر ورزید و گفت:» با دست راست بخور.«یعنی: 

دست راست بخورد و جز کبر او را چیزي به گفتن این سخن وادار نکرد. پیامبر صلى اهللا 

دستش خشک گردید و آن مرد به  و» نتوانی.«یعنی:  ال استطعت)( فرمود:وسلم  علیه
دیگر نتوانست دست راست خود را وسلم  خاطر مخالفت با امر رسول خدا صلی اهللا علیه

 به دهان خویش باال کند. [مسلم]
*** 

داند، ولی به آن به  نمی نیاز از خورد و نوش بی انسان مسلمان در زندگی خویش را
نگرد، بلکه آن را وسیله اي  نمی اش عنوان هدف و منظور اصلی کوشش و تالش زندگی
 داند. می براي حفظ حیات خویش و خوشنودي پروردگارش

آراسته ها  برخی آداب که شایسته است هر مسلمانی در هنگام خورد و نوش بدان
 آوریم: می گردد را در زیر

 خوردن حالل:
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بخورد. هر مسلمانی باید تالش کند تا از حرام بپرهیزد و تنهاچیزي را که حالل است 

َها ﴿ فرماید: می خداوند متعال ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ ُ�ُواْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرزَۡقَ�ُٰ�ۡم وَ  �َّ ِ  ۡشُكُروا َّ�ِ

اید از نعمتهاى  اى کسانى که ایمان آورده«یعنی:  ]١٧٢البقرة: [ ﴾١٧٢إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َ�ۡعُبُدوَن 
و » پرستید خدا را شکر کنید. بخورید و اگر تنها او را مى ایم اى که روزى شما کرده پاکیزه

طلب احلالل واجب ىلع لك ( اند: روایت شده که فرمودهوسلم  از پیامبر صلى اهللا علیه

[طبرانی] فلذا » بر هر مسلمانی واجب است که در طلب رزق حالل باشد.«یعنی:  مسلم.)
خوك، خون، گوشت مردار، شراب  انسان مسلمان از غذا و آشامیدنی حرام مانند گوشت

 گیرد. می که خداوند آفریده است بهرهاي  پاکیزه هاي .. دوري کرده و از خوردنی.و

 اعتدال و میانه روي: 

آن باید میانه روي پیش گرفت. هاي  در بهره گیري از وسایل و اسباب دنیایی و لذت

َوُ�ُواْ ﴿ فرماید: می ه وخداوند متعال در قرآن کریم به اعتدال و میانه روي امر نمود
ْ ٱوَ  ُ�وا ْۚ إِنَّهُ  ۡ�َ بخورید و بیاشامید «یعنی:  ]٣١األعراف: [ ﴾٣١ لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَ� ُ�ِبُّ  ۥَوَ� �ُۡ�ِفُٓوا

 و پیامبر صلى اهللا علیه» دارد. روى مکنید که او اسرافکاران را دوست نمى و[لى] زیاده

ا من بطنه، حبسب ابن آدم أ�الت يِقْمَن صلبه، فإن ما مأل آد� واعًء رشَّ ( فرماید: میوسلم 

هیچ آدمی ظرفی پر نکرد «یعنی:  اكن ال �الة فثلث لطعامه وثلث لرشابه وثلث نلََفِسه)
که قامت او را استوار نگه اي  لقمه که بد تر از شکم باشد، براي آدمی بسنده است چند

براي غذا یک سوم آن براي آب و یک نباشد، باید یک سوم آن را اي  چاره دارد. چنانچه
 [ترمذي]» سوم هم براي نفسش باشد.

 قبل از غذا:ها  شستن دست

انسان مسلمان به پاکیزگی اهمیت بسزائی داده و قبل از خوردن غذا و پس از آن 
 شوید؛ چرا که دین او دین نظافت و پاکیزگی است. می دستانش را
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 بردن نام خداوند در ابتداي غذا خوردن:

-إذا أ�ل أحد�م فليذكر اسم اهللا ( فرموده است:وسلم  سول خدا صلى اهللا علیهر

هرگاه «یعنی:  فإن �يس أن يذكر اسم اهللا تعاىل يف أوهل، فليقل: �سم اهللا أوهل وآخره) -تعاىل
خورد باید نام خدا را یاد کند و اگر فراموش کرد که نام خدا را در  می یکی از شما نان

[ابوداود و ترمذي] و روایت » باید بگوید: بنام خدا در آغاز و پایانش.اول آن یاد کند، 
مردي را در حال خوردن غذا دیدند که نام خدا وسلم  شده که آن حضرت صلى اهللا علیه

را، تا وقتی یک لقمه بیشتر از غذا نمانده بود، نبرد، وقتی که آخرین لقمه را به سمت 
وسلم  . پیامبر صلى اهللا علیه»آغاز و در پایانبه نام خدا در «برد، گفت:  می دهانش

یعنی:  ما زال الشيطان يأ�ل معه، فلما ذكر اسم اهللا استقاء ما يف بطنه.)( خندیده و فرمود:
خورد و چون بسم اهللا گفت، او آنچه را خورده بود، از دهانش  می شیطان پی در پی با او«

 [ابوداود و نسائی].» بیرون انداخت.

  د نگیرید:ز غذا ایراا
 عملوسلم  گیرد و به تبعیت از پیامبر خدا صلی اهللا علیه نمی فرد مسلمان از غذا ایراد

خورد وگرنه  می گرفت و اگر غذایی را دوست داشت نمی نماید که هرگز از غذا عیب می
 نمود. می از خوردنش صرف نظر

 نیت در غذا خوردن: 
دگی خداوند متعال و با نیت نیک و تمام اعمال انسان مسلمان حول محور طاعت و بن

خورد براي به جاي آوردن امر خداوند سبحان و نیرومند  می گردد. وقتی غذا می صحیح
خورد تا بتواند نقش خود را در زندگی به  می حیاتش غذاي  ساختن بدن خویش و ادامه

 خوبی ایفا نموده و به عبادت و بندگی خداوند بپردازد.

 ردگار منعم و رزاق: اندیشیدن در نعمات پرو
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دقت نمود ها  متفاوت و انواع جورواجور غذاهاي  باید به خوبی رنگ و بوي و طعم
آیند و دانست و اقرار نمود که پروردگار ما چه پاك و منزه است،  برمی که از دل زمین

 آماده ساخته است.ها  خدایی که این نعمات را رویانیده و براي ما انسان

 د:خوردن از مقابل خو

شایسته است که فرد از غذاي مقابل خود بخورد و نه از وسط ظرف. پیامبر صلى اهللا 

إذا أ�ل ( به عمر بن ابی سلمه سفارش کرد تا از مقابل خود بخورد و فرمود:وسلم  علیه

أحد�م طعاًما فال يأ�ل من أىلع الصحفة، ول�ن يلأ�ل من أسفلها، فإن الرب�ة ت�ل 
خورید از باالي بشقاب نخورید بلکه از پایین آن  می غذاوقتی «یعنی:  من أعالها)

 [ابوداود و ترمذي].» شود. می بخورید. چون برکت از باالي آن نازل

 گردآمدن موقع صرف غذا:
 مستحب است که موقع صرف غذا جمع شوند، چون برکت بر حاضران سفره نازل

حد ي�يف االثن�، وطعام طعام الوا( فرماید: میوسلم  شود. پیامبر صلى اهللا علیه می

طعام یک نفر براي دو نفر «یعنی:  االثن� ي�يف األر�عة، وطعام األر�عة ي�يف اثلمانية)
 [مسلم]» کند. می و طعام دو نفر براي چهار نفر و طعام چهار نفر براي هشت نفر کفایت

 تند کهآمده و از آن شکایت داشوسلم  اي از اصحاب نزد پیامبر خدا صلى اهللا علیه عده

فاجتمعوا ىلع ( فرمود:وسلم  شوند. آن حضرت صلى اهللا علیه نمی خورند ولی سیر می

پس براي نان خوردن تان یکجا «یعنی:  طعام�م، واذكروا اسم اهللا يبارك ل�م فيه)
 [ابوداود]» شود. می شوید و بسم اهللا بگوئید، براي شما در طعام تان برکت گذاشته

 طال و جواهر: خودداري از استعمال ظروف 
براي مسلمانان جایز نیست که از ظروف و وسایل غذاخوري جنس طال و جواهر 

إن اذلي يأ�ل أو �رشب يف آنية ( فرماید: میوسلم  استفاده کنند. پیامبر صلى اهللا علیه
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کسی که در ظرف طال یا نقره «یعنی:  اذلهب والفضة إنما �َرِْجُر يف بطنه نار جهنم.)
 [مسلم] » کشد. می ، همانا در شکم خویش آتش جهنم را فروبخورد یا بنوشد

 فرد مسلمان براي غذا خوردن بیشتر از دست یا دیگر وسایل سر سفره استفاده
 نماید. می

 طرز نشستن موقع خوردن غذا: 
خورند، یکی از  می مستحب است که مسلمانان هنگام غذا خوردن، اگر روي زمین غذا

ي را قائم دارد. اشکالی ندارد که بر روي میز غذا خورده شود. پاها را پهن نموده و دیگر

ال ( فرماید: میوسلم  ولی صرف غذا در حال تکیه دادن مکروه است. پیامبر صلى اهللا علیه

 [بخاري]» خورم. نمی در حال تکیه چیزي«یعنی:  آ�ل متكئًا)

 خوردن غذا در کوچه و خیابان: 

کند، از خوردن و نوشیدن  می خیابان عبورفرد مسلمان، در حالی که از کوچه و 
 باشد. می نماید چون اینکار مخالف آداب غذا و آداب راه می خودداري

 چگونه بنوشیم: 

 بنوشد، -حاللهاي  نوشیدنی از –وقتی که فرد مسلمان بخواهد آب یا چیز دیگري 
 را آن وشیدنن و دهد بیرون را خود نفس ظرف از بیرون و بنوشد مرتبه سه در را آن باید

. ندمداش  نوشیدنی در و ببرد پایان به او از سپاس و حمد با و نموده آغاز خدا نام با
دمید. [ابن ماجه]  اش نمی هرگز در نوشیدنیوسلم  هعلی اهللا صلى پیامبر که شده روایت

ال �رش�وا واحًدا ( اند: فرمودهوسلم  همچنین روایت شده که آن حضرت صلى اهللا علیه

وا إذا رش�تم، وامحدوا إذا أنتم رفعتم)كرشب ابل  ع�، ول�ن ارش�وا مث� وثالث، وسمُّ
مانند آشامیدن شتر یکباره نیاشامید و لیکن در دو و سه مرحله بیاشامید و چون «یعنی: 

 [ترمذي]» بیاشامید، بسم اهللا گوئید و چون آن را آشامیدید، الحمد هللا بگویید.
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  شکر و حمد خداوند در پایان غذا:
 رسد، مسلمان خداوند سبحان را حمد و سپاس می وقتی خوردن غذا به اتمام

من أ�ل طعاًما فقال: احلمد هللا اذلي ( فرماید: میوسلم  گوید. رسول خدا صلى اهللا علیه می

کسی که «یعنی:  أطعم� هذا ورزقنيه من غ� حول م� وال قوة. غفر هل ما تقدم من ذنبه)

ني هذا...احلَ «غذا بخورد و بگوید:  مَ عَ دُ هللاَِّ الذي أَطْ ثنا باد خدایی را که این طعام را بدون  »مْ

» شود. می آمرزیدهاش  قوت و توانائی ام به من خورانده و روزي داده است، گناه گذشته
 [ابوداود و ترمذي و نسائی و احمد]

 محًدا كثً�ا احلمد هللا( فرمود: می داشتند برمی وقتی سفره راوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

ستایش براي خداوند است، «یعنی:  طيبًا مبارً� فيه غ� َمْكيِف وال ُمستغ� عنه ر�نا.)
ستایش بسیار زیاد، و پاکیزه و با برکت. پروردگارا برخاستن ما از روي این سفره به این 

.» نیاز هستیم بی اعتنا و ها بی آن دلیل نیست که آن را کافی تصور کردیم یا نسبت به
 [بخاري]

إن اهللا ل�ىض عن العبد أن ( اند: فرمودهوسلم  همچنین آن حضرت صلى اهللا علیه

خداوند از بنده اي «یعنی:  يأ�ل األ�لة فيحمده عليها و�رشب الرش�ة فيحمده عليها)
بخورد وحق تعالی را بر آن ثنا گوید و چون آب بیاشامد، اي  لقمه شود که چون می راضی

 [مسلم و نسائی و ترمذي]» ن ثنا گوید.حق تعالی را بر آ

 صرفه جویی در غذا:

خرد که کفاف او را  می مسلمان در خورد و نوش صرفه جویی نموده و آن اندازه
غذایش را در سطل زباله بریزد. حال ي  بنماید تا مجبور نباشد مقدار زیادي از باقیمانده

کنند که از داشتن یک لقمه نان  یم داند مسلمانان بسیاري در سراسر جهان زندگی می آنکه
 باشند. می و جرعه اي آب محروم

 غذا:ي  پس مانده
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را در  هایش اسالم دین نظافت و پاکیزگی است. مسلمان انسانی پاکیزه است و زباله
ریزد و درعوض برایش مهم است که آن را در سطل مخصوص زباله بریزد.  نمی خیابان

 آني  انجامد و در نتیجه می افزایش حشراتریختن زباله در کوچه و خیابان به 
گردد. نیکوتر آنست که به قدر کفایت غذا تهیه نموده و در  می همه گیر شایعي ها بیماري

 باشد آن را به همسایگانش بدهد. می صورتیکه بداند مقدار غذا بیشتر از نیاز

 خوردن غذاي غیر مسلمانان: 
 ان و مسیحیان) را روا داشته ویهودی( خداوند متعال خوردن غذاي اهل کتاب

ِحلَّ لَُ�ُم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ فرماید: می
ُ
ّيَِ�ُٰتۖ ٱأ ِينَ ٱَوَطَعاُم  لطَّ َّ�  ْ وتُوا

ُ
ِحّلٞ لَُّ�ۡم َوَطَعاُمُ�ۡم  ۡلِكَ�َٰب ٱأ

َُّهۡمۖ  امروز چیزهاى پاکیزه براى شما حالل شده و طعام کسانى که «یعنی:  ]٥املائدة: [ ﴾ِحّلٞ ل
مشروط به آنکه در آن » ما حالل و طعام شما براى آنان حالل است.اهل کتابند براى ش

چیز حرامی، مانند گوشت خوك یا شراب، وجود نداشته باشد، که در آن صورت دیگر 
 باشد. نمی خوردن آن خوراکی جایز

 مترجم: مسعود
 مصدر: سایت نوار اسالم
IslamTape.Com 





 
 
 

 آداب علم

 اهللا صلی حضرت آن و آمدوسلم  علیه اهللا صلى برپیام نزد –رضی اهللا عنه  -ابورفاعه 
 اسـالم  دیـن  از و آمـده  اي غریبه اهللا، رسول یا: گفت بود، خطبه ایراد حال دروسلم  علیه
نگاهی به او انداخت، و وسلم  لیهع اهللا صلى خدا رسول. داند نمی آن از چیزي و پرسد می

و مسائل دیـنش را بـه او آموخـت، تـا     آنگاه از خطبه باز ایستاد و روي به ابورفاعه نموده 
به وسلم  آنکه آن مرد مطلب را خوب فراگرفته و آن را فهمید. سپس پیامبر صلى اهللا علیه

 بازگشت.اش  خطبه
*** 

شـروع کـرد    -رضی اهللا عنه-بعد از وفات رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم، ابن عباس 
وال پیـامبر صـلى اهللا علیـه و سـلم.     به سؤال نمودن از صحابه رضی اهللا عنهم در مورد اقـ 

رفت. اگر آن فـرد،   می دانست، سراغش می راوسلم  هرکس حدیثی از پیامبر صلى اهللا علیه
مـی مانـد تـا از     مـی  نشسـت و منتظـر   می بود، بر در وي می موقع نیم روز، درحال خواب

ر به خاطر ابن نمود.ه صحابی مذکو می خواب برخیزد. در این بین باد بیابان او را غبارآلود
گفت: یا پسر عموي رسول اهللا صلى اهللا علیـه   می آمد، به او می عباس رضی اهللا عنه بیرون

 فرسـتادي مـن خـود    مـی  و سلم، چه چیزي باعث شده که به این جـا بیـایی؟ دنبـال مـن    
داد: نه، من سزاوارترم که پیش تو بیایم تا حدیث را از تـو بپرسـم.    می آمدم. و او پاسخ می

 ][حاکم
*** 

قرآن کریم که نازل ي  باشد. نخستین آیه می علم در اسالم داراي منزلتی بسیار بزرگ

 ٱ﴿گشت دعوت به فراگرفتن و تعلم بود: 
ۡ
ِ  ۡقَرأ ِيٱَرّ�َِك  ۡسمِ ٱب یعنی:  ]١العلق: [ ﴾١َخلََق  �َّ

م همچنین خداوند متعال به ابزار نوشتن که همان قل» بخوان به نام پروردگارت که آفرید.«



 آداب اسالمی   38

نون. «یعنی:  ]١القلم: [ ﴾١َوَما �َۡسُطُروَن  ۡلَقلَمِ ٱٓنۚ وَ ﴿ فرماید: می است قسم یاد نموده و
 »نویسند.  سوگند به قلم و آنچه مى

گذارد. کما آنکه تـالش   می سنت نبوي گهربار نیز بر جایگاه واالي علم و دانش صحه
وسـلم   صـلى اهللا علیـه  براي کسب دانش را به بهشت برین متصل دانسته و رسـول اکـرم   

«» یعنـی:   من سلك طر�ًقا يلتمس فيه علًما سهل اهللا هل بـه طر�ًقـا إىل اجلنـة)( فرماید: می
 [بخاري و ابوداود وترمذي]

وما يزال ثواب العلم يصل إىل صاحبه حىت بعد وفاته من غ� انقطـاع، قـال صـ� اهللا 
إال من صـدقة جار�ـة، أو علـٍم  إذا مات اإل�سان انقطع عمله إال من ثالثة.( عليه وسلم:

شـود، جـز در    می چون انسان بمیرد، عمل او قطع«یعنی:  ينتفع به، أو ودٍل صالح يدعو هل)
 سه چیز:

 اي که جاري و ادامه دار باشد. صدقه
 یا عملی که از آن سود برند.

 [مسلم]» یا فرزند صالحی که براي او دعا کند.
رضـی  -کنند. صفوان بن عسال مـرادي   می حاطهان طالب علم را اهایش فرشتگان با بال

آمده و ایشان در مسجد بـر گلـیم قرمـز    وسلم  گوید: نزد پیامبر صلى اهللا علیه می -اهللا عنه
رنگش تکیه زده بود. به او عرض کردم: آمده ام تا علـم فراگیـرم. آن حضـرت صـلى اهللا     

یعنـی:   ملالئ�ة بأجنحتها)مرحبًا بطالب العلم، إن طالب العلم حتفه ا( فرمود:وسلم  علیه
» کننـد.  مـی  ام احاطههایش مرحبا و خوش آمد به طالب علم، طالب علم را فرشتگان با بال«

 [احمد و طبرانی]
شود. مسـائلی هسـت کـه درسـت      می علم به دو نوع فرض عین و فرض کفایه تقسیم

ا خبر باشد و واجب اسـت کـه هـر مسـلمانی ایـن مسـائل ر       بی نیست یک مسلمان از آن
بداند. همچنین بر هـر مسـلمانی   وسلم  پروردگار، دین و پیامبرش صلى اهللا علیهي  درباره
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.. از .مانند صنعت، کشاورزي و پزشکی وهایی  فرض کفایه است که به تخصص در دانش
 زندگی دست یابد.  هاي  دیگر شاخه

خداوند است. درنتیجه ي  دانش طریق انسان مسلمان به سوي معرفت شایسته
مندان بیش از هرکس دیگري خشیت و ترس از خداوند متعال را دارند. خداوند دانش

َ ٱإِ�ََّما َ�َۡ� ﴿ فرماید: می متعال ْۗ ٱِمۡن ِعَبادِهِ  �َّ ُؤا از بندگان «...یعنی:  ]٢٨فاطر: [ ﴾ۡلُعلََ�ٰٓ
 »ترسند...  خدا تنها دانایانند که از او مى

هر طالب علمی الزم اسـت کـه بـدان     جستجوي علم و دانش داراي آدابی است که بر
 پایبند باشد، از جمله:

 خالص: ا
دانش باید که نیت خویش را براي خداوند متعـال پـاك و خـالص گردانـد.     ي  جوینده

انسان نباید به قصد خودنمایی و نفوذ یا مجادله با ابلهان بدنبال کسب علـم بـرود. پیـامبر    

یعنـی:   ال بانليات، و�نما لـلك امـرئ مـا نـوى)إنما األعم( فرماید: میوسلم  صلى اهللا علیه
[متفـق  » نیت خود را درمیابـد. ي  همانا ثواب اعمال به نیت بستگی دارد و هر کس نتیجه«

 علیه]
 از نخستین کسانی که روز قیامت در آتش دوزخ افکندهوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

فهرجل تعلَّم العلم وعلَّمه وقرأ ( دهد: می شوند چنین خبر می يت به فعرَّ
ُ
اهللا) ( القرآن، فأ

نعمه فعرفها، قال: فما عملَت فيها؟ قال: تعلمُت العلم وعلمته، وقرأُت فيك القرآن. قال 
اهللا هل: كذبت، ولكنك تعلَّمَت يلقال: اعلم. وقرأت القرآن يلقال: هو قارئ. فقد قيل. ثم 

يق يف انلار)
ْ
ل
ُ
یست که علم آموخته و تعلیمش و مرد«یعنی:  أمر به فُسِحَب ىلع وجهه حىت أ

 شناساند و او هم می را به او هایش شود و نعمت می داده و قرآن خوانده و او آورده
 فرماید: در برابر آن چه کردي؟  می شناسد و می
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 مــی گویــد: علــم آمــوختم و آن را تعلــیم دادم و بــراي رضــایت تــو قــرآن خوانــدم.
وختی تـا گفتـه شـود کـه عـالمی و قـرآن       فرماید: دروغ گفتی، لیکن علـم آمـ   می خداوند

و چنان هم) گفته شد. سـپس در مـورد وي دسـتور    ( خواندي تا گفته شود، قاري هستی،
 [مسلم]» شود. می شود و او برویش کشانده شده و به دوزخ انداخته می داده

 فراگرفتن علم مفید:

عوذ بك من علـم ال ا� إ� أ( فرماید: می در دعاهایشوسلم  رسول اهللا صلى اهللا علیه

رساند، و  نمی پروردگارا! من از علمی که نفع«یعنی:  ينفع، وعمل ال يرفع، وداعء ال �سمع)
[احمد و  »جویم. می گردد، به تو پناه نمی شود، و دعائی که قبول نمی عملی که مقبول واقع

 ابن حبان و حاکم]
 شاعر:ي  به گفته

ـــــــه ـــــــا أوسعـ ـــــــم ومـ ـــــــر العل ــــــا أكث  م
 

ـــــــن ذا ا  ــــــــهم ــــــــدر أن جيمع ــــــــذي يقـ  ل
 

 إن كنــــــــــتَ ال بــــــــــد لــــــــــه طـالـــــــــــبًا
 

ـــــــــــه  ـــــــ عَ فَ ـــــــــــسْ أَنْ ــــــــــاوال، فالتمـ  حم
 

 معنی شعر:
کرانه  بی کسی هست که تواند این چه بیکران دریاي دانش است و چه ژرف بحر علم«

پـس در   جـز کسـب علـم اي عزیـز،    اي  چـاره  چـون طـالبی و نیسـت    را همه گردآورد؟
 »ره گیر و رو کو بهترین سودت دهد. جستجوي دانشی

 وقت گذاشتن و پایبندي بر فراگرفتن علم:

 بخشی از دانـش را «. یعنی: »العلم ال يعطيك بعضه حىت تعطيه لُكَّك« اند: پیشینیان گفته
سلف صالح براي دانش وقت گذاشته و خـود را  » توان گرفت تا کل خویش را ندهی. نمی

علم پیوسته بدنبال کسب علم است چون دانش بسـیار و  نمودند. طالب  می براي آن وقف
 عمر کوتاه است.
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ز گهـواره تـا گـور دانـش     «. یعنـی:  »املـوت)( اطلبوا العلم من املهد إىل اللحد«گویند: 
 »بجوي!

 به قول شاعر:

ــــيل قْ ــــصَ عَ قْ اين نَ رُ أَرَ هْ ــــدَّ ــــي ال ن بَ ــــامَ أدَّ لَّ  كُ
 

لـــــامً بجَ   ادَينِ عِ ـــــامً زَ لْ ـــــامَ ازددتُ عِ لَّ كَ ـــــيلوَ  هْ
 

 معنی شعر:
 هــر بــار کــه ایــن زمانــه مــرا چیــزي آموخــت، نقصــان عقلــم را بــه مــن نشــان داد«

 »و هربار که دانشم افزوده گشت، افزود آگاهیم را بر جهل خویشتن.

 اك ساختن درون خویش از اخالق ناپسند:پ
علم نافع و سودمند نوري است از جانب خداوند که آن را در قلـب بنـدگان پارسـاي    

بدسرشتان و زشت کرداران. بنابراین بر انسـان مسـلمانی   هاي  افکند نه در قلب می یشخو
طالب علم و دانش واجب است که از حسادت، ریاکاري، خودبینی و دیگر اخالق ناپسند 

 دور باشد.

 تحصیل علم در خردسالی:

لـب أيما ناشـئ �شـأ يف ط( روایت شده که فرموده است:وسلم  از پیامبر صلى اهللا علیه

يًقا) یعنـی:   العلم والعبادة حىت ي�رب أعطاه اهللا تعاىل يوم القيامة ثواب اثن� وسبع� صدِّ
هر کودکی که در طلب علم و عبادت رشد کرده و بزرگ شود، خداوند به او ثواب هفتاد «

 [طبرانی]» دهد. می و دو صدیق را

فراگرفتن دانش در «. یعنی: »طلب العلم يف الصغر اكنلقش ىلع احلجر«که: اند  گفنه
اشخاص مسن نباید از فراکیري » کودکی همچون نقشی است که بر سنگ حک شود.

نزد پیامبر صلى  -رضی اهللا عنه-کنند که قبیصه بن مخارق  می دانش خجالت بکشند. نقل
چه «ما جاء بک؟) یعنی: ( از او پرسید:وسلم  آمد. پیامبر صلى اهللا علیهوسلم  اهللا علیه

ام تا  و آمدهاند  نرم شدههایم  سن من باال رفته و استخوان«گفت: » بیایی؟ باعث شده که
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وسلم  . پیامبر صلی اهللا علیه»چیزي را به من بیاموزي که خداوند بدان مرا منفعت دهد

ما مررَت حبجر وال شجر وال َمَدٍر إال استغفَر لك يا قبيصة، إذا صليت الصبح، ( فرمود:

نوع من الشلل). ( لعظيم وحبمده، ُ�َعايَف من الع� واجلذام والفالجفقل ثالثًا: سبحان اهللا ا
فِْض ىلع من فضلك، وا�رش ىلع من رمحتك، 

َ
يا قبيصة، قل: ا� إ� أسالك ما عندك، وأ

 ىلع من بر�تك)
ْ

نْزل
َ
بر هیچ سنگ و درخت و کلوخی نگذشتی مگر آنکه براي «یعنی:  وأ

سبحان اهللا «نماز صبح را خواندي سه بار بگو:  تو اي قبیصه طلب آمرزش نمایند. وقتی

اللهم «و اي قبیصه بگو:  .از گزند نابینایی و جذام و فلج شدن بدور باشی »العظيم وبحمده

خواهم، بر من از لطف خود ببخشاي و  می بارالها! من از آنچه نزد تو است«یعنی:  »...إين

 . [احمد]»ستاز رحمت خود بر من بگستر و برکتت را بر من فرو فر

 کار و کسب مانع تحصیل علم نیست:
کردند و وقتی از سـر کـار بـازمی گشـتند      می بسیاري از صحابه رضوان اهللا علیهم کار

را بـراي فراگـرفتن   هـا   گذراندند و شب می روزشان را به کوشش در فراگیري علمي  بقیه
 ماندند. می علوم قرآن و حدیث بیدار

پـرداختیم و   مـی  به نبـرد «کند:  می وایت شده که تعریفر -رضی اهللا عنه-از ابوسعید 
نهادیم. وقتـی از   می بجاوسلم  یکی دو نفر را براي حدیث و فرمایش پیامبر صلى اهللا علیه

نمودنـد و   می را براي ما بازگووسلم  جنگ بازمی گشتیم احادیث رسول اهللا صلی اهللا علیه
 فرمود. [ابن عسـاکر] بنـابراین  وسلم  اهللا علیهگفتیم: صلى  می را بازگو نموده وها  آن ما نیز

خداونـد را بـا هـم یکجـا     هـاي   توان طلب علم و کار و کسب و بهـره گـرفتن از داده   می
 گردآورد.

 صبر و تحمل:
 انسان مسلمان خود را به صفت صبر و شکیبایی بـر دشـواري فراگیـري علـم آراسـته     

خورد با تمام رنج و دردهاي زنـدگی  مؤمنان است که آنان را در بري  نماید. صبر توشه می
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ـل ُذلَّ اتلعلـم سـاعة بـيق يف ذل اجلهـل إىل قيـام «که: اند  دهد. گفته می یاري من لـم يتحمَّ

آنکه ساعتی ذلت تحصیل علم را تاب نیاورد تا قیامت باقی عمرش را در «. یعنی: »الساعة
 »خواري نادانی خواهد ماند.

 پله به پله رفتن براي فراگیري علم:
و مقدمات آن علـوم  ها  فرد طالب علم باید قبل از تعمق در علوم آموزش را از اولویت

معلمان بازمی گردد. بـه  هاي  و مقدمات به راهنماییها  شروع نماید که دانستن آن اولویت
کوشد که هیچکـدام را   می این ترتیب انسان مسلمان سعی در یادگیري دیگر علوم داشته و

 وانگذارد.
گوید: سعی کن به هر نوع دانشی پرداختـه و از ان   می لد به پسرش چنینیحیی بن خا

داند دشمن است و من دوست ندارم کـه بـا    نمی چیزي بیاموزي. چون انسان با چیزي که
 بخشی از علم دشمن باشم.

 خصص:ت

هرگاه که فرد خواست تا در علـم خاصـی تخصـص پیـدا کنـد، بایـد از میـان علـوم         
 و چیزي را که بیشتر از بقیه با عالقـه و اسـتعدادش سـازگار   ها  آن واالترین، سودمندترین

 باشد را برگزیند. می
اگر خواهی که دانشمند گردي از یـک چیـز هرچـه هسـت بـدان و چنانچـه       «گویند: 

 .»خواستی فرهیخته شوي از هرچیز چیزي را بیاموز

 حفظ همراه با فهم و تدبر:

رضَّ اهللا امرًءا سمع منَّـا حـديثًا فحفظـه حـىت ن( فرماید: میوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

شـاد  «یعنی:  يبلِّغه غ�ه، فربَّ حامِل فقٍه إىل من هو أفقه منه، ورُبَّ حامِل فقٍه ليس بفقيه)
دارد خداوند شخصی را که از ما چیزي را شنیده و آن را چنانچه شـنیده تبلیـغ کنـد. چـه     
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اشد و چه بسا که حامالن فقه که خودشـان  بسا دانش را براي کسی ببرد که از وي داناتر ب
 [ترمذي]» آن را درنمی یابند.

 در این حدیث به اهمیت حفظ نمودن علم اشاره شـده اسـت. همچنـین امـام شـافعی     
 فرماید: می

ـــــي نــ تْبَعُ ــــتُ يَ مْ يــــثُامَ يمَّ ـِعـــــي حَ ـــــي مَ مِ لْ  عِ
 

وقِ   ـــــنْدُ ــــــه ال بَطْـــــــنَ صُ ــــــاءٌ لَ عَ بِــــــي وِ لْ  قَ
 

ــتُ يفِ  نْ ـــيإِنْ كُ ــ عِ ــهِ مَ ــمُ فِي ــان العِل ــتِ كَ   البَي
 

ـــوقِ   ـــمُ يف السُّ لْ ـــان العِ ـــوق كَ  أو كنـــتُ يف السُّ
 

 معنی شعر:
قلب مـن ظرفـی اسـت بـرایش و شـکم      ، دانشم همراه من است قصد هرکجا که کنم«

یا چون به بازارم دانـش مـن نیـز در    ، چون در خانه ام دانشم با من همانجاست، خالیست
 »آنجاست

 برداري:یادداشت 
علم چون شکاري اسـت و نوشـتن   «. و گویند: »دانش منوط به نوشتن است« اند: گفته

 . بنابراین باید دانش را با بند نگـاه داریـم تـا فراموشـمان نشـود و آنچـه را      »بند آن است
نشیند: کسی که هـر   می نزد عالم سه کس«نویسیم را برگزینیم. همچنین گفته شده که:  می
گزیند  برمی سپارد و آنکه می نویسد و تنها گوش نمی گیرد، شخصی که شنود فرامی می چه

 و او بهتر از بقیه است.

 مطالعه و تکرار و تمرین:
گویـد: دانـش بیاموزیـد کـه فراگیـري آن خشـیت        مـی  -رضی اهللا عنه-معاذ بن جبل 

آن تسبیح، جستجوي آن جهاد، آموزش آن به کسـانی  ي  خداوند، طلب آن عبادت، مطالعه
 دانند صدقه و بخشش آن به اهلش باعث نزدیکی است. نمی که

 زمانبندي براي یادگیري:
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شـود، بـه زمانبنـدي و     می مسلمان در تمام امور زندگیش با نظم و زمانبندي وارد عمل
 قائـل اي  ویـژه  اختصاص دادن وقت و انرژي مناسب براي کسب علـم و آگـاهی اهمیـت   

 باشد. می

 نبودن حیا در علم:

ۡهَل  َٔ فَۡ� ﴿ فرماید: می عالخداوند مت
َ
ْ أ  ]٤٣النحل: [ ﴾٤٣إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ّ�ِۡكرِ ٱلُٓوا

 »آسمانى) جویا شوید.( هاى کتاب دانید از پژوهندگان پس اگر نمى«یعنی: 
فرموده است: بهترین زنان، زنـان انصـار هسـتند کـه      -رضی اهللا عنها-حضرت عایشه 

 خواهـد بدانـد   مـی  ن دین بازنمی دارد. انسان مسلمان آنچه راشرم و حیا آنان را از آموخت
پرسد و شرم و حیا او را از پرسش کردن بازنمی دارد. دانش گنجینه ایست که کلیدش  می

 پرسید است.

 الش براي کسب علم:ت
گوید: حدیثی را که مردي از رسـول اهللا صـلى    می -رضی اهللا عنهما-جابر بن عبد اهللا 

نیده بود به من رساندند. شتري خریدم تا به قصد دیدنش مسافرت کـنم.  شوسلم  اهللا علیه
رضـی اهللا  -یک ماه در راه بودم تا به شام رسیدم و توانستم او، یعنـی عبـد اهللا بـن أنـیس     

 ، را پیدا کنم. به دربان گفتم: به او بگو که جابر بـر در اسـت. گفـت: ابـن عبـد اهللا؟     -عنه
پیچیـد و مـرا    می را به خوداش  در حالی که با شتاب جامهگفتم: آري. آنگاه او بیرون آمد 

در آغوش گرفت و من نیز او را در آغوش گرفتم. سپس گفتم: حدیثی در مـورد قصـاص   
اي، ترسیدم قبل از آنکه آن  شنیدهوسلم  از تو به من رسیده که از رسول اهللا صلى اهللا علیه
اهللا بن أنیس حدیث را بـرایش بازگفـت.   را از تو بشنوم تو بمیري یا من بمیرم. آنگاه عبد 

 [احمد و طبرانی]
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گوید: حدیثی که نزد علی بود به مـن رسـید و    می از عبید اهللا بن عدي روایت شده که
ترسیدم که اگر او فوت کند نتوانم از کس دیگري آن را بشنوم. راه افتـاده و در عـراق بـه    

 نزد او رفتم. [خطیب]
توانم بـه او برسـم از آنچـه بـر      می انم کسی که با شترگوید: چنانچه بد می ابن مسعود

شتافتم تا علمـی بـه    می فروفرستاده شده داناتر است، بسویشوسلم  محمد صلى اهللا علیه
 علم خویش بیافزایم. [ابن عساکر]

یمـن سـفر   ي  شام به دورترین نقطهي  گوید: چنانچه مردي از دورترین نقطه می شعبی
 بهره بوده است. بی بشنود، گمان ندارم که سفرش نماید تا یک کلمه حکمت را

 عمل به علم:
کنند را نکوهش کرده و آنان را  نمی خداوند سبحان کسانی را که به علم خویش عمل
 سر درها  آن نماید و چیزي از می به درازگوشانی که بارکتاب بر پشت دارند تشبیه

ِ ٱَمَثُل ﴿ فرماید: می آورد. خداوند باري تعالی نمی ُ�مَّ لَۡم َ�ِۡملُوَها َكَمَثِل  �َّۡوَرٮٰةَ ٱُ�ِّلُواْ  ينَ �َّ
ۡسَفاَرۢ�ۚ  ۡ�َِمارِ ٱ

َ
مثل کسانى که [عمل به] تورات بر آنان بار شد «یعنی:  ]٥اجلمعة: [ ﴾َ�ِۡمُل أ

[و بدان مکلف گردیدند] آنگاه آن را به کار نبستند همچون مثل خرى است که کتابهایى 
 »کشد. را برپشت مى

ُمُروَن ﴿ فرماید: می باز خداوند متعال
ۡ
تَأ

َ
ِ  �َّاَس ٱ۞� ِ ٱب نُتۡم َ�ۡتلُوَن  ۡلِ�ّ

َ
نُفَسُ�ۡم َوأ

َ
َوتَنَسۡوَن أ

فََ� َ�ۡعقِلُوَن  ۡلِكَ�َٰبۚ ٱ
َ
دهید و خود  آیا مردم را به نیکى فرمان مى«یعنی:  ]٤٤البقرة: [ ﴾٤٤أ

» اندیشید. نید آیا [هیچ] نمىخوا کنید با اینکه شما کتاب [خدا] را مى را فراموش مى
فرستد.  می داند که او خود مسئول چیزهایی است که در زندگی پیش می مسلمان به یقین

ال تزوُل قدما عبد يوم القيامة ىح �سأل عن عمره ( فرماید: میوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

جسمه فيم  فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماهل من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن
ي بنده میخکوب است که از عمرش ها اي گام لحظه در روز قیامت تا«یعنی:  أباله)
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پرسیده شود آن را در کدام راه فنا نموده و از علمش که در آن چه کرده و از مالش که از 
کدام راه آن را بدست آورده و به کدام راه صرفش نموده و از جسمش که آن را در کدام 

 [ترمذي]» است.راه پیر کرده 

 احترام گذاشتن به معلم:

 دارد.اي  ویژه معلم بر دانش آموزانش احترام
 احمد شوقی، شاعر عرب، چنین سروده است:

ــــــــال يــــ ــــــــه التَّبْجِ ـ فِّ ــــــــم وَ لـِّ عَ ــــــــمْ للمُ  قُ
 

ـــــــوال  ـ سُ ـــــــونَ رَ ـ ـــــــمُ أَنْ يكُ لـِّـ ـــــــادَ املعَ ـ  كَ
 

ـــــ ـــــنَ ال ــــلَّ مـِ ـــــلَ أَوْ أَجَ ـ ـــــتَ أَفضَ أَي يأَرَ  ذَّ
 

ـــــــوال  قـُـــ ـــــــا وعُ ـ سً ـــــــئُ أنفُ ـــــــي وينْشِ  يبن
 

 معنی شعر:
که کم مانـده معلمـی را بداننـد همسـنگ     ، برخیز ازبراي معلم و تا توانی گرامیش دار«

پروراند اندیشه  می سازد و می که، سراغ داري کسی را برتر و گرامی تر از آنکس، پیامبري
 »و جان را؟

 سکوت و گوش دادن:

گوید: اي پسرکم! هرگـاه در مجلـس علمـا حاضـر      می به پسرش چنینحسن بن علی 
گشتی، بکوش تا در گوش سپردن عالقه بیشتري نشان دهی تا سخن گفتن و همانطور که 

آموزي نیک گوش دادن را نیـز بیـاموز. بایـد کـه پرسشـت بـراي        می نیکویی خاموشی را
 ف.فهمیدن و دریافتن باشد و نه براي جدل و ناتوان ساختن طر

 نگاه داشتن ادب در مجلس علم:

نشـیند و از حـواس پرتـی و اشـاره و      مـی  مسلمان با ادب و وقار در حضور معلمـش 
کوشد تا با ظاهري نیکو و رعایت نظافت در جلسـه شـرکت    می پرهیزد و می بیجاي  خنده

را  هـایش  جوید. از صحبت یا سؤال بـدون کسـب اجـازه خـودداري کـرده و همکالسـی      
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برادران وي در فراگیـري درس بـوده و بـا آنـان بـا      ها  آن داند می ر نکرده،مسخره و تحقی
 کند. می مهربانی و احترام برخورد

 مواردي که براي تحصیل علم و مطالعه سودمند هستند:

مکان فراگیري و مطالعه نور مناسب داشته و از سروصدا خالی باشد. باید از مطالعه بر 
ث چـرت زدن وي خواهـد شـد. کتـاب و دیگـر      بستر خواب اجتنـاب نمایـد چـون باعـ    

وسایلش را مرتب و منظم نماید. وقت استراحت کافی به خود بدهـد و زمـان مناسـبی را    
کـافی درنظـر   ي  زمـان مطالعـه  ها  درسي  براي مطالعه انتخاب کند و سعی کند براي همه

 بگیرد.
 مترجم: مسعود

 مصدر: سایت نوار اسالم
IslamTape.Com 



 
 
 

 با خداوندادب در رابطه 

یک روز عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما به همراه تعدادي از یارانش در بیابانی نزدیک 
پیمودند. در یک جایی نشسته و مشغول خوردن غذا شدند. نوجوانی که گلـه   می مدینه راه

نمود به آنان نزدیک شده و سالم کرد. ابن عمر رضی اهللا عنـه او   می اي گوسفند را شیانی
 وردن غذا دعوت نموده و گفت: بیا اي جوپان! بیا و چیزي از این سفره برگیر.را به خ

 ام. چوپان گفت: من روزه
ابن عمر رضی اهللا عنه با تعجب پرسید: در روزي اینچنین بسـیار گـرم روزه هسـتی و    

چرانی؟ آنگاه براي آنکه میزان تقوا و راستی او را بیازمایـد   می گوسفندان راها  در این کوه
 فروشـی. قیمـتش را بـه تـو     مـی  سید: حال که چنین است یکی از گوسفندانت را به مـا پر

 دهیم تا آن را براي افطار بخوري؟ می پردازیم و از گوشتش هم به تو می
 پسرك گفت: گله مال من نیست. گوسفندان اربابم هستند.

 ابن عمر گفت: به او بگو که گرگ آن را درید.
گفت:  می ر گردید و انگشتش را به آسمان بلند کرده وچوپان خشمگین شد و از او دو

 پس خدا کجاست؟!
 پـس خـدا کجاسـت؟!) و   ( کـرد:  مـی  ابن عمر همینطـور حـرف آن چوپـان را تکـرار    

گریست. وقتی به مدینـه رسـیدند، کسـی را بـه سـوي صـاحب آن چوپـان فرسـتاد و          می
 گوسفندان و چوپان را از او خرید و او را آزاد کرد.

رود،  نمـی  انسان مؤمن پیوسته چشم به سوي خداوند داشته و سوي نافرمانیبدینگونه 
 بیند. می شنود و می داند خداوند با اوست، او را می گردد؛ چراکه نمی مرتکب گناه

*** 
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در اینجا برخی آداب که فرد مسـلمان بایـد در ارتبـاط بـا خداونـد سـبحانه و تعـالی        
 شود: می مراعات نماید، بیان

پرستد و کسی را با او  می نورزد: انسان مسلمان خداوند سبحانه و تعالی رابه او شرك 
آنکه شریکی و  بی داند. خداوند سبحان خود آفریدگار سزاوار پرستش است نمی شریک

ْ ٱ۞وَ  ﴿ فرماید: می انبازي داشته باشد. خداوند سبحان َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ بِهِ  �َّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۦَوَ� �ُۡ�ُِ�وا  ﴾ا
 .»...خدا را بپرستید و چیزى را با او شریک مگردانید«یعنی:  ]٣٦النساء: [

 ریاي خداوند:  بی بندگی پاك و

باشد. خدادند سبحانه و  می اخالص و پاکی نیت شرط اساسی پذیرفته شدن اعمال
آالیش بخاطر او و بدور از جلوه گري و ریا  بی تعالی عملی رانمی پذیرد مگر آنچه پاك و

ْ لَِقآَء َرّ�ِهِ ﴿ فرماید: می باشد. آنجا که فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك  ۦَ�َمن َ�َن يَرُۡجوا
َحَدۢ�  ۦٓ بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِ 

َ
.. پس هر کس به لقاى پروردگار .«به این معنی که:  ]١١٠الكهف: [ ﴾١١٠أ

دگارش شریک خود امید دارد باید به کار شایسته بپردازد و هیچ کس را در پرستش پرور
 .»نسازد

 چشم داشتن به خداوند:

شـنود و از   مـی  بینـد و  می چنانچه خداوند سبحان بر تمام آفریدگانش آگاه است. ما را
گذرد داناست. درنتیجه انسـان مسـلمان بـه پرسـتش پروردگـاش در       می آنچه در درونمان

از پیامبر صـلی  گزیند.  می آشکار و نهان عالقمند است و از عرچه نهی نموده باشد دوري

أن تعبد اهللا كأنك تراه، فـإن لـم ت�ـن ( در مورد احسان پرسیدند، فرمود:وسلم  اهللا علیه

که خداوند را چنان پرستش کنـی  «معنی حدیث شریف:  -[متفق علیه]  - تراه فإنه يراك)
 .»بیندت می بینی، او نمی بینی، چه اگر تو او را می که او را

 یاري خواستن از خداوند:
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طلبد، و اطمینان دارد که خداوند بر عطا و منع  می مسلمان تنها از خداوند یاري فرد
 هر چیز تواناست. بنابراین از او حاجت نیاز یاري و موفقیت خویش را به درگاه او

 َمن �ََشآُء َوتَ�ِعُ  لُۡمۡلَك ٱتُۡؤِ�  لُۡمۡلكِ ٱَ�ٰلَِك  للَُّهمَّ ٱقُِل ﴿ برد. در قرآن کریم آمده است: می
ن �ََشآُء َوتُعِزُّ َمن �ََشآُء َوتُِذلُّ َمن �ََشآُءۖ �َِيِدَك  لُۡمۡلَك ٱ ۖ ٱِممَّ ءٖ قَِديٞر  ۡ�َۡ�ُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  ﴾٢٦إِنََّك َ�َ
بگو بار خدایا تویى که فرمانفرمایى هر آن کس را که خواهى «معنی آیه:  ]٢٦آل عمران: [

یى را باز ستانى و هر که را خواهى عزت فرمانروایى بخشى و از هر که خواهى فرمانروا
به دست توست و تو بر هر چیز  ها خوبی بخشى و هر که را خواهى خوار گردانى همه

إذا سألت فاسأل اهللا، وإذا استعنت «فرماید:  میوسلم  . آنحضرت صلی اهللا علیه»توانایى
وند بخواه! و هرگاه داشتی از خدااي  خواسته هرگاه«[ترمذي]. معنی حدیث:  »فاستعن باهللا

 .»کمک جستی آن را از خداوند بجوي!
محبت و دوست داشتن خداوند: مسلمان پروردگارش را دوست داشته و نافرمانی او 

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: می کند. باري تعالی نمی را َّ�  ِۗ َّ ا ّ�ِ َشدُّ ُحّبٗ
َ
ولى «یعنی:  ]١٦٥البقرة: [ ﴾َءاَمُنٓواْ أ

 .»د بیشترین محبت را به خدا دارندان کسانى که ایمان آورده

 گرامیداشت شعائر اسالم:

کوشند. اینگونه پیمان  می مسلمان اوامر خداوند را بزرگ شمرده و در اجراي آن
خداوند خویش را گرامی داشته و از آن سرپیچی ننموده و در بجاآوردن عبادات سستی و 

دانند که  می دارند؛ چون نیک می گدهند. لیکن شعائر خداوند را بزر نمی تنبلی به خود راه

َ�ٰلَِكۖ ﴿ فرماید: می ان است. خداي سبحانهایش اینکار عالمت پاکی و پرهیزگاري قلب
ۡم َشَ�ٰٓ�َِر  ِ ٱَوَمن ُ�َعّظِ َها ِمن َ�ۡقَوى  �َّ این است «معنی آیه:  ]٣٢احلج: [ ﴾٣٢ ۡلُقلُوبِ ٱفَإِ�َّ

در حقیقت آن [حاکى] از پاکى [فرایض خدا] و هر کس شعایر خدا را بزرگ دارد 
 .»هاست دل

 و نوامیس خداوندي:ها  خشم گرفتن درصورت پاس نداشتن حرمت
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 بینـد کـه مرتکـب گنـاه گشـته یـا بـر معصـیتی اصـرار          می وقتی یک مسلمان کسی را
کوشد تا آن معصیت یا موضـوع ناپسـند را    می ورزد، به خاطر خداوند به خشم آمده و می

نـابودي انسـان بـوده و    ي  ماید. یکی از بزرگترین گناهـانی کـه مایـه   تغییر داده و اصالح ن
گردد، ناسزا گویی به دین خدا، کتاب او و یا بـه پیـامبر صـلی اهللا     می باعث خشم خداوند

به خشم آمده و از انجام آن نهی کـرده و فـرد را   ها  آن باشد. فرد مسلمان از میوسلم  علیه
 دهد. می از عذاب خداوند عزوجل بیم

 توکل بر خداوند:

 نماید. خداوند متعال خود می انسان مسلمان در تمام کارهایش بر خداوند توکل

ۡ َ�َ ﴿ فرماید: می ِيٱ ۡلَ�ِّ ٱَوتََو�َّ ۡ َ�َ ﴿ ویقول تعالى: ]٥٨الفرقان: [ ﴾َ� َ�ُموُت  �َّ َوَمن َ�َتَو�َّ
ِ ٱ َ ٱإِنَّ  ۥٓۚ َ�ُهَو َحۡسُبهُ  �َّ َّ�  ِ ۡمرِه

َ
ُ ٱقَۡد َجَعَل  ۦۚ َ�ٰلُِغ أ ءٖ قَۡدٗر�  �َّ ۡ�َ ِ

یعنی:  ]٣الطالق: [ ﴾٣لُِ�ّ
رساننده  خدا فرمانش را به انجام .. و هر کس بر خدا اعتماد کند او براى وى بس است.«

 .»اى مقرر کرده است است به راستى خدا براى هر چیزى اندازه
ون ىلع ( فرماید: می در این رابطهوسلم  پیامبر عظیم الشان صلی اهللا علیه لو أن�م تو�َّ

ه، لُرِزْ�تُم كما يُْرَزق الط� تغدو مِخَاًصا  - َشبيَْع))( جائعة) وتعود بطانًا( اهللا حق تو�َّ
 .»چنانچه شما آنگونه که باید بر خداوند توکل کنید«[ترمذي] معنی حدیث: 

 خرسندي و رضایت به قضاي الهی:

باشـد.   مـی  ایمان او به خداوندهاي  از نشانه مسلمان به قضاي الهی راضی است؛ و این
گوید: خدایا، این چـه   نمی چنین انسانی بر پیش آمدها صبر پیشه کرده و مانند برخی افراد

 بود که بر سرم آوردي؟
آورد کـه   مـی  کنـد و بلکـه چیـزي را بـه زبـان      نمـی  آري، او به تقدیر الهـی اعتـراض  

 پروردگارش را خرسند سازد.  



 53 وندادب در رابطه با خدا

ءٖ ّمَِن ﴿ فرماید: یم خداوند متعال ۡمَ�ٰلِ ٱَوَ�ۡقٖص ّمَِن  ۡ�ُوعِ ٱوَ  ۡ�َۡوِف ٱَوَ�َۡبلَُونَُّ�م �َِ�ۡ
َ
�ۡ 

نُفِس ٱوَ 
َ
ِ  �ََّمَ�ِٰت� ٱوَ  ۡ� ِٰ�ِ�نَ ٱَو�َّ�ِ ِينَ ٱ ١٥٥ ل�َّ ٓ إَِ�ۡهِ  �َّ ا َّ�� ِ ْ إِنَّا ِ�َّ ِصيَبةٞ قَالُٓوا َ�َٰبۡتُهم مُّ

َ
ٓ أ إَِذا

ْوَ�ٰٓ  ١٥٦َ�ِٰجُعوَن 
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم أ

ُ
ۖ َوأ ّ�ِِهۡم َورَۡ�َةٞ البقرة: [ ﴾١٥٧ لُۡمۡهَتُدونَ ٱ�َِك َعلَۡيِهۡم َصلََ�ٰٞت ّمِن رَّ

و قطعا شما را به چیزى از [قبیل] ترس و گرسنگى و کاهشى در «یعنی:  ]١٥٧-١٥٥
 آزماییم و مژده ده شکیبایان را. [همان] کسانى که چون ها و محصوالت مى اموال و جان

گردیم. بر ایشان  گویند ما از آن خدا هستیم و به سوى او باز مى مصیبتى به آنان برسد مى
 .»یافتگان [هم] خود ایشانند درودها و رحمتى از پروردگارشان [باد] و راه

 قسم خوردن به خداوند:

 خـورد و سـوگند دروغـین نیـز بـر او      نمـی  فرد مسلمان هرگز به غیر خداوند سـوگند 

إن اهللا ينها�م أن حتلفـوا بآبـائ�م، مـن ( فرمود:وسلم  امبر صلی اهللا علیهخورد. پی نمی

کنـد از   مـی  خداوند شما را منع«[متفق علیه] یعنی:  اكن حالًفا فليحلف باهللا أو يلصمت)
اینکه به پدران تان سوگند بخورید، پس کسی که بایستی سوگند یاد کند باید بـه خداونـد   

 .»سوگند خورد، یا خاموش شود

 شکر و سپاس خداوند:

فراوانی را بر ما ارزانی داشته است که قابل شمارش و هاي  خداوند سبحان نعمت
حساب نیستند. درنتیجه مؤمن پیوسته باید با جسم و جان خویش سپاسگزار خداوند 

زِ�َدنَُّ�ۡمۖ َولَ�ِ ﴿ فرماید: می 7 ي: ابراهیم، آیهي  باشد. خداوند در سوره
َ
ن لَ�ِن َشَكۡرُ�ۡم َ�

.. که اگر واقعا سپاسگزارى کنید .«یعنی:  ]٧إبراهيم: [ ﴾٧َ�َفۡرُ�ۡم إِنَّ َعَذاِ� لََشِديٞد 
خواهد  [نعمت] شما را افزون خواهم کرد و اگر ناسپاسى نمایید قطعا عذاب من سخت

 .»بود

 توبه و بازگشت به سوي خداوند:
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َها ﴿ فرماید: می خداوند متعال ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِ ٱُنواْ تُوُ�ٓواْ إَِ� َءامَ  �َّ تَۡوَ�ٗة نَُّصوًحا َعَ�ٰ َر�ُُّ�ۡم  �َّ

ن يَُ�ّفَِر َعنُ�ۡم َسّ�ِ 
َ
ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  َٔ أ نَۡ�ٰرُ ٱاتُِ�ۡم َوُ�ۡدِخلَُ�ۡم َج�َّ

َ
 ]٨التحريم: [ ﴾ۡ�

اى راستین کنید امید است که  اید به درگاه خدا توبه اى کسانى که ایمان آورده«
گارتان بدیهایتان را از شما بزداید و شما را به باغهایى که از زیر [درختان] آن پرورد

 .»جویبارها روان است درآورد
ْ إَِ� ﴿ فرماید: می در جاي دیگر ِ ٱَوتُوُ�ٓوا يَُّه  �َّ

َ
 ﴾٣١َلَعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱَ�ِيًعا �

از مرد و زن] به درگاه خدا توبه کنید امید که .. اى مؤمنان همگى [.«معنی آیه:  ]٣١النور: [
 .»رستگار شوید

يأيها انلاس تو�وا إىل اهللا، فـإ� أتـوب يف ايلـوم ( فرماید: میوسلم  پیامبر صلی اهللا علیه

 مردم! به سوي توبه کنید، که من روزانه یکصد بار بسـویش توبـه  «[مسلم]  إيله مائة مرة)
 .»نمایم می

 هـایش  ابر پروردگارش اینگونه اسـت کـه بـه خـاطر نعمـت     ادب انسان مسلمان در بر
دارد. در بازگشت به سویش صادق است، بر او کامالً توکل  می سپاس گزارده و از او شرم

هراسد، به قضا و حکمش راضی بوده، بر بـال   می نموده، به رحمت او دل بسته، از عذابش
از ذکر او بازنمی ایستد، جـز بـه   و آزمایش او بردباري نموده، جز او را نخوانده و زبانش 

طلبـد، همـواره خداونـد را حاضـر و نـاظر       نمی او سوگند نخورده و از غیر خداوند یاري
 پردازد. می ریا به عبادت پروردگارش بی دانسته و در آشکار و نهان پاك و
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بـه منـزل دختـرش،     -رضی اهللا عنه-حضرت ابو بکر صدیق  در یکی از روزهاي عید،
، رفت. آنجا دو کنیـز از کنیزکـان انصـار در حـال ترانـه      -رضی اهللا عنها-حضرت عایشه 

میان اوس و خـزرج قبـل از   هاي  از جنگ( »یوم بعاث«خواندن شعرهاي انصار در جنگ 
ي) شـیطان، آن هـم در   آوازهـا ( اسالم) بودند. حضرت ابوبکر رضی اهللا عنه گفت: مزامیر

یا أبا بکر، إن لکل قوم عیدا، وهـذا  ( فرمود:وسلم  رسول اهللا؟ پیامبر صلى اهللا علیهي  خانه
» اي ابوبکر، هر قومی براي خودش عیدي دارد. امروز هم روز عید ما است.«عیدنا) یعنی: 

 [بخاري]
*** 

ه است: عید فطر و دو عید را براي مسلمانان تعیین فرمود -تبارك و تعالى-خداوند 
ي  آیند، عید فطر پس از فریضه می عید قربان. این دو پس از دو فریضه از فرایض اسالم

اسالمی هاي  حج فرامی رسد. جشني  روزه ماه رمضان و عید قربان پس از اداء فریضه
بیانگر شادمانی و سرور و خوشبختی مسلمانان از تفیقی که خداوند به آنان ارزانی داشته 

 باشد. خداوند باري تعالی می و به آنان کمک کرده تا طاعت او را به جا بیاورند،است 

ِ ٱُقۡل بَِفۡضِل ﴿ فرماید: می ا َ�َۡمُعوَن  ۦَو�ِرَۡ�َتِهِ  �َّ ْ ُهَو َخۡ�ٞ ّمِمَّ يونس: [ ﴾٥٨فَبَِ�ٰلَِك فَۡلَيۡفرَُحوا

و این از هر چه  خداست که [مؤمنان] باید شاد شوند بگو به فضل و رحمت«یعنی:  ]٥٨
 »آورند بهتر است. گرد مى

 کنیم: می از جمله آدابی که در ایام عید رعایت

 شب زنده داري و ذکر: 
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 مبارکی است که در ان خیرو پاداش و ثواب اعمـال چنـد برابـر   هاي  شب عید از شب
شود. درنتیجه مسلمان باید بر ذکر و زنده نگاه داشتن شب و نمـاز در ان بسـیار کوشـا     می

 باشد تا به رضا و خوشنودي خداوند نایل آید.

  ها: غسل گرفتن و استعمال عطر و پوشیدن زیباترین لباس

 هـایش  موقع خارج شدن براي نماز عید زیباترین لباسوسلم  پیامبر خدا صلى اهللا علیه
گویـد:   مـی  روایـت شـده کـه    -رضی اهللا عنهمـا -پوشید. از حضرت حسن بن علی  می را

فرمود تا در روزهـاي عیـد بهتـرین لباسـی را کـه       می به ماوسلم  اهللا علیهرسول اهللا صلى 
 را هـایش  نیـز زیبـاترین لبـاس   وسـلم   سراغ داشتیم بپوشیم و خود ایشان صـلی اهللا علیـه  

 پوشید. [حاکم]. می

 خوردن چیزي قبل از رفتن براي نماز عید فطر: 

به عدد فرد خـورده و در  سنت آن است که قبل از رفتن براي نماز عید فطر چند خرما 
عید قربان بهتر است خوردن صبحانه را به بعد از بازگشت از نماز عیـد موکـول نمایـد و    

رضـی اهللا  -آنوقت درصورتی که قربانی کرده است از گوشت قربانی میل کنـد. از بریـدة   
خـورد   نمی روز عید فطر تا چیزيوسلم  گوید: پیامبر صلی اهللا علیه می نقل است که -عنه

 نمود. [ترمذي]. نمی خواند چیزي میل نمی شد و روز عید قربان تا نماز عید را نمی خارج
وسـلم   روایت شده که پیامبر صلى اهللا علیه -رضی اهللا عنه-از حضرت انس بن مالک 

 فرمود. [ترمذي] می قبل از خارج شدن بسوي مصلی در روز فطر تعدادي خرما میل

 رفتن به مصلی در اول وقت: 

عید صبح زود از خواب بیدار شده و نمـاز صـبح را خوانـده و آنگـاه بـه سـمت       روز 

{إن أول ما نبـدأ بـه فرمودند: وسلم  افتند. یک روز عید پیامبر صلی اهللا علیه می مصلی راه
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اولـین کـاري کـه در    «یعنی:  أي نذبح األضحية)}( يف يومنا هذا أن نص�، ثم نرجع فننحر
 [بخاري]. »ت که نماز بخوانیم و آنگه قربانی کنیم.دهیم آن اس می این روز انجام

 نماز در هواي آزاد: 

سنت است که نماز عید در مکانی باز و فراخ برگزار گـردد مگـر آنکـه عـذري ماننـد      
براي برگزاري نماز عید بیـرون و بـه   وسلم  باران و غیره درکار باشد. پیامبر صلى اهللا علیه

نماز عید ار مگر یـک  وسلم  ن حضرت صلى اهللا علیهبرد. آ می مصلی) تشریف( مکانی باز
کند که:  می تعریف -رضی اهللا عنه-ابوهریره  اند. بارید در مسجد نگزارده می دفعه که باران

مردم در روز عید بـا بـاران مواجـه شـدند و آن     وسلم  در زمان رسول خدا صلی اهللا علیه
 برگزار فرمود. [ابن ماجه]. در مسجد براي آنان نماز راوسلم  حضرت صلی اهللا علیه

 خروج زنان و کودکان: 

مستحب است که زنان و کودکان نیز در روزهاي عید براي نماز خارج شده و به 

ِمْرنا أن ( شود که گفت: می روایت -رضی اهللا عنها-انصاري ي  مصلی بروند. از ام عطیه
ُ
أ

ْرج العواتق
ُ

)ابلنات األب�ار) وذوات اخلدور، و�عزتل احلُ ( � یعنی:  يُض الُمَص�َّ
 به خارج شدن براي نماز عید و زنان حائض به ماندن در خانه امرها  دوشیزگان و خانم«

 [بخاري].» شدیم. می

به تأخیر انداختن نماز عید فطر و تعجیل نمودن براي برگزاري نماز عید 
 قربان: 

ان کمک هایش وادهبراي اینکه قبل از نماز عید فطر زکات به دست فقرا رسیده و به خان
 ان را انجام دهند.هایش شود تا مردم بتوانند قربانی می شود و در نماز عید قربان عجله

نماز عید فطر را حدود بیست دقیقه پس از برآمـدن آفتـاب   وسلم  پیامبر صلى اهللا علیه
 گزاردند. می خوانده و نماز عید قربان را حدوداً ده دقیقه پس از برآمدن آفتاب
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 ان و اقامه براي نماز عیدین: نگفتن اذ

 همراه پیامبر صلی اهللا علیـه «گوید:  می نقل شده که -رضی اهللا عنه-از جابر بن سمره 
 . [ترمذي].»نماز عیدین را نه یک بار و نه دوبار بدون اذان و اقامه برپا نمودیموسلم 

 نبودن هیچ نمازي قبل یا بعد از نماز عید: 

و اصحابش وسلم  ز سنتی وجود ندارد. پیامبر صلی اهللا علیهقبل یا بعد از نماز عید نما
خوندند. ابن عباس  نمی رفتند نمازي می نه قبل و نه پس از آنکه براي نماز عید به مصلی

خرج رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم يوم عيد، فص� ر�عت� ( گوید: می -رضی اهللا عنه-

روز عید خارج شده وسلم  ا صلی اهللا علیهرسول خد«یعنی:  لم يصلِّ قبلهما وال بعدهما)
 [متفق علیه].» خواند. نمی گزارد و پیش یا پس از آن نمازي می و دو رکعت نماز

 نشستن بعد از نماز براي شنیدن خطبه: 

روز عید فطر و قربان خارج گشته و به مصلی رفته و ابتـدا  وسلم  پیامبر صلى اهللا علیه
نشستند و موعظـه و   میهایی  مردم برگشته مردم در ردیفنماز را برپاداشته و سپس رو به 

 روایـت شـده کـه    -رضـی اهللا عنـه  -فرمودند. از ابن عمر  می سفارش و دستوراتی را بیان

يصلون  -ريض اهللا عنهما-اكن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم وأبو ب�ر وعمر ( گوید: می

 رضـی –و حضرت ابوبکر و عمر سلم و پیامبر صلی اهللا علیه«یعنی:  العيدين قبل اخلطبة.)
 خاري].ب[ ».آوردند می جاي به خطبه خواندن از قبل را عیدین نماز -عنهما اهللا

 کند: همراه پیامبر صلى اهللا علیه می نقل شده که تعرف -رضی اهللا عنهما-از ابن عباس 
وسلم  روز عید فطر یا قربان خارج گشته، نماز گزاردیم، سپس ایشان صلی اهللا علیهوسلم 

خطبه خواند، آنگاه نزد زنان تشریف برده و آنان را موعظه فرموده و تذکر داده بـه صـدقه   
 امر فرمود. [بخاري].

 تبریک و دست دادن: 
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پس از پایان نماز عید، باید مسلمانان دست در دست هـم نهـاده و سـالم گفتـه و بـه      
در روز عیـد بـه   لم وسـ  همدیگر تبریک بگویند. وقتی اصحاب رسول خدا صلى اهللا علیه

. یعنـی: خـدا از مـا و شـما قبـول      »تقبل اهللا منا ومنك«گفتند:  می رسیدند به یکدیگر می هم

 فرماید.

ما من مسـلَم� يلتقيـان فيتصـافحان إال ( فرماید: میوسلم  پیامبر خدا صلى اهللا علیه

حه نماینـد،  شوند کـه مصـاف   نمی دو مسلمان با هم روبرو«یعنی:  ُغِفر هلما قبل أن يفرتقا)
[ابـوداود و ترمـذي و   » شـود.  مـی  مگر قبل از اینکه از هم جدا شوند، گناه شـان آمرزیـده  

 احمد].

 بازگشت از راهی متفاوت: 

گردند. اینکـار بـراي    می ان بازهایش مسلمانان پس از نماز عید از راهی دیگري به خانه
وسـلم   صلى اهللا علیه آن است که فرشتگان گواه بوده و بخاطر تبعیت از سنت رسول خدا

 متفـاوت هـاي   در روز عیـد از راه وسلم  مستحق پاداش گردند؛ چون ایشان صلی اهللا علیه
هـا   توان از یک راه رفت و برگشت، گرچه بهتـر اسـت کـه راه    می رفتند. [بخاري] البته می

 یکی نباشند.

 ارحام: ي  صله

حم اسـت، کـه مـا را بـه     ري  صلهوسلم  مبارك پیامبر خدا صلى اهللا علیههاي  از سنت
 پیوند با نزدیکان و خویشـان و دیـدار آنـان و تبریـک گفـتن بـه همـدیگر امـر نمـوده و         

 هل يف أثره، فليصل رمحه)( فرماید: می
َ
ه أن يبسط هل يف رزقه، و�نَْسأ کسی کـه  «یعنی:  من رسَّ

 رحمـش ي  فراخ گردیـده و عمـرش طـوالنی گـردد، بایـد صـله      اش  دوست بدارد روزي
 [متفق علیه] صله رحم در غیر ایـام عیـد واجـب   » ی با نزدیکان) را پیوسته بدارد.پیوستگ(

 باشد. می تر باشد چه برسد به روزهاي عید که اولی و ارجح می
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 دلسوزي و توجه به فقرا و یتیمان: 

کنـد در ایـن روزهـا بیشـتر بـه فقـرا و مسـاکین رسـیدگی و          مـی  انسان مسلمان سعی
شتري داده و اشک یتیمان را پاك کرده و با آنان نیکی نماید. دستگیري نموده و صدقات بی

امـر بـه دادن زکـات فطـر بـه فقـرا و       وسـلم   پیامبر رحمت حضرت محمد صلی اهللا علیه

امروز «یعنی:  أغنوهم يف هذا ايلوم.)( فرمایند: می نیازمندان تا قبل از نماز فطر امر نموده و
 نی].[بیهقی و دارقط» نیازشان گردانید. بی را

 بازي و سرگرمی مباح: 

دین آسانگیر ما از تفریح و استراحت دادن به تن و بدن منع ننموده و سرور و خوشی 
کند: پیامبر صلى  می چنین تعریف -رضی اهللا عنه-دارد. حضرت انس  می را به آن ارزانی

 ازيبه مدینه تشریف آوردند، و در آن جا در دو روز مردم در سال را بوسلم  اهللا علیه

قد أبدل�م اهللا بهما خً�ا منهما: يوم ( فرمود:وسلم  نمودند. ایشان صلی اهللا علیه می

خداوند برایتان بهتر از آن دو روز را جایگزین نموده است: «یعنی:  الفطر، و�وم األضىح)
 [نسائی].» روز فطر و روز قربان.

 جایز نبودن روزه در روزهاي عید: 

فرض و ي  از روزه داشتن در دو روز عید، چه روزهلم وس رسول اهللا صلى اهللا علیه
گوید: پیامبر صلى  می -رضی اهللا عنه-حضرت عمر بن خطاب  اند. چه سنت نهى نموده

أما يوم الفطر ( از روزه گرفتن در این دو روز نهى نموده و فرمودند:وسلم  اهللا علیه

اما روز فطر که همان : «یعنی ففطر�م من صوم�م، وأما يوم األضىح فلكوا من �ُُسك�م)
» هایتان بخورید. افطار و شکستن روزه تان است و درمورد روز قربان در ان از قربانی

 -آیند می قربان عید پی در که روزي سه–[احمد] همینطور روزه گرفتن در ایام تشریق 
 باشد. می مکروه نیز
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 گفتتن تکبیر در روزهاي عید: 

آن اسـت کـه در دو   وسـلم   اسالم صلى اهللا علیـه  رسول بزرگوارهاي  از جمله رهنمود
شـود و تـا عصـر     می که به آن ایام التشریق گفته( روز عید و تا سه روز پس از عید قربان

 گفتند. می باشد.) بیشتر تکبیر می روز سوم

 از انواع تکبیر: 

 رقطنی].[دا اهللا أكرب اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، واهللا أكرب اهللا أكرب، وهللا احلمد)( 

را ها  آري، چه زیبا است دین اسالم که در تالش است تا در هر لحظه و آن قلب انسان
مملو از شادي و سرور گرداند! دو عید را براي مسلمانان مقرر داشت تا در آن خوشبختی 
و خوشی را به تمامی تجربه نمایند. در این دو روز مسلمانان همگی یکـدل و یـک رنـگ    

 ماند. نمی دشمنی میانشان باقیبوده و جایی براي 
 مترجم: مسعود

 مصدر: سایت نوار اسالم
IslamTape.Com 





 
 
 

 آداب سالم و احوالپرسی

آمد و گفت: السالم علیکم. آن حضرت صلی اهللا وسلم  مردي نزد پیامبر صلى اهللا علیه
وسلم  جواب سالم او را داد. سپس آن مرد نشست و پیامبر صلی اهللا علیهوسلم  علیه

 محةآنگاه دیگري وارد شد و گفت: السالم علیکم و ر» نیکی)( ده«یعنی:  عرشة)( ود:فرم

آنگاه مردي » نیکی)( بیست«یعنی:  عرشون)( اهللا. پاسخش را داد و نشست، آنگاه فرمود:

اهللا و برکاته. جواب سالم او را نیز داد و  محةدیگر وارد شد و گفت: السالم علیکم و ر

 [ابوداود و ترمذي]». نیکی)( سی«یعنی:  ثالثون)( :وقتی مرد نشست، فرمود
*** 

به منـزل ایشـان    -رضی اهللا عنه-یراي دیدار سعد بن عباده وسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

سـعد داخـل    السـالم علـيكم ورمحـة اهللا)( تشریف برد و جلوي در منزل او ایستاد و فرمود:

را داد. پیامبر وسلم  صلی اهللا علیهاي جواب سالم آن حضرت  منزل بود و با صداي آهسته
صداي او را نشنید و بار دیگر سالمش را تکرار فرمود. دوبـاره سـعد   وسلم  صلى اهللا علیه

وسـلم   با صداي آرامی جواب سالم ایشان را داد. براي بار سوم آن حضرت صلی اهللا علیه
اد و رسول خـدا  سالم خویش را تکرار فرمود و باز سعد با صداي آهسته پاسخ ایشان را د

 برگشت تا برود و سعد بدنبالش شتافت و گفت: من صـداي شـما را  وسلم  صلى اهللا علیه
دادم تا بیشتر بـر مـا سـالم و درود بفرسـتید.      می شنیدم و با صداي آهسته پاسخ تان را می

 [احمد]
*** 

 امر فرموده است تا آشکار و با صداي بلند سالم نماییم، -عز وجل-خداوند 

َها﴿ ید:فرما می ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ٰٓ  ٱ�َّ �ُِسواْ َو�َُسّلُِمواْ َ�َ

ۡ
ٰ �َۡسَتأ َءاَمُنواْ َ� تَۡدُخلُواْ ُ�ُيوتًا َ�ۡ�َ ُ�ُيوتُِ�ۡم َح�َّ

 ۚ ۡهلَِها
َ
هاى شما  هایى که خانه اید به خانه اى کسانى که ایمان آورده«یعنی:  ]٢٧النور: [ ﴾أ
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فَإَِذا ﴿ فرماید: می و» هل آن سالم گویید.نیست داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر ا
نُفِسُ�ۡم َ�ِيَّٗة ّمِۡن ِعنِد  وٗتاَدَخۡلُتم ُ�يُ 

َ
ٰٓ أ ِ َفَسّلُِمواْ َ�َ ۚ  ٱ�َّ ... «یعنی:  ]٦١النور: [ ﴾ُمَ�َٰرَ�ٗة َطّيَِبٗة

هایى [که گفته شد] درآمدید به یکدیگر سالم کنید درودى که نزد خدا  پس چون به خانه

ُحّيِيُتم بَِتِحيَّةٖ فََحيُّواْ  �َذا﴿ همچنین در قرآن کریم آمده است:.»  خوش استمبارك و 
 ۗ ٓ وَها ۡو ُردُّ

َ
ٓ أ ۡحَسَن ِمۡنَها

َ
و چون به شما درود گفته شد شما به «یعنی:  ]٨٦النساء: [ ﴾بِأ

 »[صورتى] بهتر از آن درود گویید یا همان را [در پاسخ] برگردانید.
 بدینگونه به سالم کردن تاکید فرموده است:وسلم  هپیامبر صلى اهللا علی

أيها انلاس، أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وِصلُوا األرحام، وَصلُّوا بالليل وانلاس ( 
اي مردم، سالم را آشکار کنید و طعام دهید «[ابن ماجه] یعنی:  نيام، تدخلوا اجلنة �سالم)

بخوانید، در حالیکه مردم خواب هستند تا  و روابط خویشاوندي را بر قرار دارید و نماز
 » به سالمتی به بهشت داخل شوید.

نماید، چنانچه رسول خدا صلى اهللا  می سالم نمودن جامعه را از محبت و سازش لبریز

ال تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابُّوا، أو ال أدل�م ( فرماید: می وسلم علیه

 بـه بهشـت وارد  «[مسـلم] یعنـی:    ببتم؟ أفشوا السـالم بيـن�م)ىلع يشء إذا فعلتموه حتا
شـوید، تـا بـا همـدیگر دوسـتی کنیـد. آیـا         نمی شوید تا مؤمن شوید و مؤمن شمرده نمی

کنیـد؟ سـالم    می راهنمائی نکنم شما را به آنچه که هرگاه آن را بجاي آورید با هم دوستی
 »را در میان خویش آشکار کنید.

 بی است که رعایت آن بر هر مسلمانی الزم است، از جمله:سالم کردن داراي آدا

 پایبندي به سالم و درود اسالمی:

سالم تحیت و درود مسلمانان است و شایسته نیست به جاي آن از الفاظی دیگره 
 فرماید: می وسلم روز خوش). پیامبر صلى اهللا علیه( صبح بخیر) یا( استفاده نماییم، مانند:

-صورته، طوهل ستون ذرااًع، فلما خلقه قال: اذهب فسلم ىلع أوئلك خلق اهللا آدم ىلع (
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فاستمع ما �َيونك، فإنها حتيتك وحتية ذر�تك فقال: السالم  -نفر من املالئ�ة جلوس
 علیه–خداوند آدم «[متفق علیه] یعنی:  علي�م. فقالوا: السالم علي�م ورمحة اهللا)

: گفت بیافرید، را وي وقتی. بود گز شصت او بلندي. بیافرید صورتش بر را -السالم

 »اهللا. محةور علیکم السالم: گفتند او به. علیکم السالم

 مسلمانان: ي  سالم بر همه

سالم حق هر مسلمانی بر دیگري است. سالم کردن سنت است و جواب دادن به آن 

س: رد حق املسلم ىلع املسلم مخ( فرموده است:وسلم  باشد. پیامبر صلى اهللا علیه می فرض

[متفق علیه]  السالم، وعيادة املر�ض، واتباع اجلنائز، و�جابة ادلعوة، و�شميت العاطس)
حق مسلمان بر مسلمان پنج چیز است: جواب سالم، عیادت مریض، رفتن بدنبال «یعنی: 

 »جنازه، قبول کردن دعوت، دعا براي عطسه زننده.

تطعـم ( سالم بهتر اسـت؟ فرمـود:  پرسیدند که کدام اوسلم  از رسول اهللا صلی اهللا علیه

که طعام بـدهی و  «[متفق علیه] یعنی:  الطعام وتقرأ السالم ىلع من عرفت ومن لم تعرف)
 »بر هر کس خواه او را بشناسی و یا نشناسی سالم کنی.

 سالم کردن با صداي بلند:

ا عىل املسلم أن يرفع صوته بالسالم، ويتلفظ بكلامته ويشري بيده إن كان من يسلم ع ليه بعيدً

 عنه، وال يسمع صوته.

 اول سالم کنید: 

 کنـد. کسـی کـه نخسـت سـالم      می فرد مسلمان قبل از سخن گفتن به دوستانش سالم

... وخ�همـا ( فرمایـد:  مـی  وسـلم  کند نزد خداوند بهتر است. پیامبر خدا صلى اهللا علیه می

و » کنـد.  مـی  الم آغـاز و بهتر شان کسی است که به س«[مسلم] یعنی:  اذلي يبدأ بالسالم)
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�سلم الصـغ� ىلع الكبـ�، واملـار ىلع القاعـد، ( فرموده است:وسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

کوچک تر بر بزرگتر، رهگذر بر نشسته و تعداد کـم  «[بخاري] یعنی:  والقليل ىلع الكث�)
 »نمایند. می اي بیشتر سالم تر بر عده

 جواب سالم:

اب آن واجب است و دادن جواب سالم هرزمان کـه  سالم کردن سنت مؤکده، ولی جو
به فرد برسد، چه بصورت کتبی و چه بصورت شفاهی و چه آن شخص را ببینیم یا نبینیم، 

نقـل اسـت کـه     -رضی اهللا عنهـا - هشود. از حضرت عایش می در همان زمان بر او واجب

جرب�ـل يقرئُـك  يا اع�ُشـة، هـذا( فرمود:وسلم  فرمود: یک روز رسول خدا صلى اهللا علیه

 حضرت عایشه در حالی کـه او را » کند. می اي عایشه! جبرئیل بر تو سالم«یعنی:  السالم)
 دید گفت: و علیه السالم و رحمۀ اهللا و برکاته. [متفق علیه]   نمی

 تکرار نمودن سالم: 

إذا لىق أحد�م أخاه فليسلم عليـه فـإن ( فرماید: می وسلم رسول خدا صلى اهللا علیه

يُسلم عليـه)حالت ب
ْ
هرگـاه  «[ابـوداود] یعنـی:    ينهما شجرة أو حائط أو حجر ثم لقيه، فل

یکی از شما برادرش را مالقات کند، باید بر وي سالم نماید و هرگاه میان شان درختی یا 
 »دیواري یا سنگی حائل شد، و باز او را دید، باید بر وي سالم دهد.

 دست دادن در هنگام سالم کردن: 

ما مـن ( فرمودنـد: وسلم  نماید. رسول خدا صلى اهللا علیه می سالم را کاملدست دادن 

دو مسـلمان بـا   «[ابوداود] یعنی:  مسلَمْ� يلتقيان فيتصافحان إال غفر هلما قبل أن يفرتقا)
شوند که مصافحه نمایند، مگر قبل از اینکه از هم جـدا شـوند، گنـاه شـان      نمی هم روبرو

 »شود. می آمرزیده
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تبسمك ( فرماید: می وسلم کان باید بر او لبخند بزند. پیامبر صلى اهللا علیهدرصورت ام

 »لبخند تو بر برادرت صدقه است.«[ترمذي] یعنی:  يف وجه أخيك لك صدقة)

 سالم کردن به زنان:

مرد مسلمان باید که بر زنان سالم نماید، و اگر زنی تنها بـود و او خـود را از فتنـه در    
بر او سالم نماید، البته بـدون دسـت دادن، و در غیـر اینصـورت بهتـر       تواند می امان ببیند

باشـد. از اسـماء دختـر     مـی  است از آن صرف نظر نماید. براي زنان نیز به همین صـورت 
از کنار ما زنان گذر نمـود  وسلم  نقل است که پیامبر صلى اهللا علیه -رضی اهللا عنها-یزید 

 و بر ما سالم نکرد. [ابوداود]

 دن بر کودکان:سالم کر

شخص سمن تر باید بر کودکان سالم کند تا آنان دوستی و محبت را احساس کنند. از 
 بـر وسـلم   روایت است که: همانـا پیـامبر صـلى اهللا علیـه     -رضی اهللا عنه-حضرت انس 

 فرمودند. [مسلم] می گذشت و بر آنان سالم می پسرکاناي  عده

 بعضی جاها نباید سالم کرد: 

نماید. همچنین در هنگام اذان و اقامه و نماز  نمی ر دستشویی باشد سالمچنانچه فرد د
جمعه و موقع غرق دعا و نیایش بودن و زمان گفتن لبیـک و تلبیـه در   ي  و در حین خطبه

 حج یا عمره.

 سالم نمودن بر یک گروه و جماعت:

و باشـند سـالم نمـوده و بـا یـک نفـر تنهـا سـالم          می فرد مسلم بر یک عده که یکجا
تواند با کسـی بـه    می کند بلکه باید که بر همگی سالم کرده و در این بین نمی احوالپرسی

 طور جداگانه نیز سالم و احوالپرسی کند. مثالً دانش آمـوز پـس از آنکـه بـه همـه سـالم      
 نماید، آنگاه بطور جداگانه سالم و احوالپرسی ویژه اي با استادش داشته باشد. می
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 خالی: ي  سالم کردن در خانه
شود و کسی در آن جا نیست، باز هم سـالم کـرده    می خالیي  وقتی مسلمان وارد خانه

 .السالم علينا وعىل عباد اهللا الصاحلنيگوید:  می و

 سالم هنگام ترك کردن مکانی و برگشتن:

إذا انت� أحد�م إىل �لس فليسلم؛ فإن بـدا ( فرماید: می وسلم پیامبر صلى اهللا علیه

يسلم؛ فليسـت األو� أحـق مـن اآلخـرة)هل أن �لس 
ْ
[احمـد و   فليجلس، ثم إذا قام فل

هرگاه یکی از شما به مجلسی برسد، باید سـالم کنـد و هرگـاه    «ترمذي و ابو داود] یعنی: 
 »قصد کند که برخیزد، باید سالم کند، زیرا سالم اولی از دومی سزاوارتر نیست.

 مترجم: مسعود
 مصدر: سایت نوار اسالم
IslamTape.Com 



 
 
 

 آداب جنازه

بردند و صحابه از او به نیکی یاد  میوسلم  جنازه اي را از نزدیک پیامبر صلى اهللا علیه

سپس » واجب شد!«یعنی:  وجبْت)( فرمود:وسلم  کردند. آن حضرت صلى اهللا علیه
وسلم  دیگري را بردند و از او به بدي یاد کردند و آن حضرت صلى اهللا علیهي  جنازه

وسلم  از پیامبر صلى اهللا علیه -رضی اهللا عنه  -. حضرت عمر بن خطاب وجبْت)( فرمود:
وسلم  منظور ایشان از چیزي که فرمودند را سؤال کرد و آن حضرت صلى اهللا علیه

ا فوجبت هل انلار، أنتم ( فرمود: هذا أثنيتم عليه خً�ا فوجبت هل اجلنة، وهذا أثنيتم عليه رشًّ

شخصی را که به نیکوئی ستودید، بر او بهشت واجب شد «یعنی:  شهداء اهللا يف األرض)
 و دیگري را که به بدي یاد کردید، بر او دوزخ واجب شد، شما شاهدان خدا در زمین

 [متفق علیه]» باشید. می
*** 

تاکید زیادي به دنبال جنـازه رفـتن داشـته و اهمیـت و     وسلم  رسول اهللا صلى اهللا علیه

من شهد اجلنازة حىت يص� فلـه قـ�اط، ومـن ( فرمود: می نموده وبزرگی این کار را بیان 

آنکه به جنازهء حاضر شود، تا نماز بر او خوانـده  «یعنی:  شهد حىت تُدفن اكن هل ق�اطان)
شود، براي او یک قیراط ثواب است و کسی که حاضر شود آن را تا اینکـه بگـور سـپرده    

مثـل ( فرمود: : منظور از دو قیراط چیست؟پرسیدند» شود، براي او دو قیراط ثواب است.

 [متفق علیه]» مثل دو کوه بزرگ.«یعنی:  اجلبل� العظيم�)
تبعیت نماید، ها  آن در مورد جنازه نیز آدابی هست که بر هر مسلمانی الزم است که از

 باشند: می مهم ترین این آداب از این قرار

 تلقین شهادتین به فرد در حال احتضار: 
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، به خاطر »بگو: ال إله إال اهللا«نزدیک فرد در حال احتضار است به او بگوید: کسی که 

نـوا موتـا�م ال � إال اهللا)( فرمایـد:  می کهوسلم  فرمایش پیامبر صلى اهللا علیه یعنـی:   لقِّ
 مسلم]»[براي بیمار در شرف مرگ تان ال إِله إِالَّ اللَّه را تلقین کنید.«

من اكن آخر قـوهل: ال � إال اهللا، ( اند: فرمودهوسلم  لیههمچنین آن حضرت صلى اهللا ع

» شـود.  مـی  کسی که سخن آخرش ال إِله إِالَّ اللَّه باشد، به بهشت داخل«یعنی:  دخل اجلنة)
 [ترمذي و حاکم]

 پوشاندن و فروبستن چشمان او: 

و او هـاي   اولین کاري که در مواجهه با میت الزم است انجام گیـرد، فروبسـتن چشـم   

زمـانی کـه روح   «یعنی:  فإن الروح إذا قبض تبعه ابلرص)( باشد. می پوشانیدن صورت وي
 [مسلم]» شود، چشم به دنبال آن است. می قبض

 :»إنا هللا وإنا إلیه راجعون«صبر و حمد و سپاس خداوند و گفتن 
 آرید و بسیار می دهد خود را به زینت صبر می فرد مسلمان وقتی کسی را از دست

یعنی:  إنا هللا و�نا إيله راجعون، ا� أجر� يف مصيبيت واخلف يل خً�ا منها)( ید:گو می
بی شک ما از آن خدا هستیم و همانا همگی ما به سوي او مراجعت خواهیم کرد. «

» خداوندا! مرا در مقابل این مصیبت پاداش بده، و در عوض آن به من بهتر عنایت فرما.
 [مسلم]

هیچ نیرویی بازدارنده از گناه و «یعنی:   قوة إال باهللا العيل العظيم)ال حول وال( و بگوید:

و سپس براي فرد دعا نماید. وقتی پیامبر صلى اهللا » وا دارنده به نیکی بجز خداوند نیست.
 ) رفت و او تازه جان سپرده بود، چشمان وي را بست و فرمود:هأبی سلم( نزدوسلم  علیه

 شود، چشم به دنبالش می زمانی که روح قبض«یعنی:  رص)إن الروح إذا قبض تبعه ابل(
وسلم  ناله و زاري کردند و پیامبر صلی اهللا علیهاش  آن وقت کسانی از خانواده» نگرد. می
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نون عىل ما تقولون)( فرمود: بر خویش «یعنی:  ال تدعوا عىل أنفسكم إال بخري؛ فإن املالئكة يؤمِّ

 سپس ادامه داد:» گویند. می گوئید آمین می دانچهجز دعاي خیر مکنید، زیرا فرشتگان ب

ا� اغفر أليب سلمة، وارفع درجته يف املهدي�، وأخلفه يف عقبه يف الغابر�ن، واغفر نلا (

بار خدایا ابو سلمه را بیامرز و «یعنی:  وهل يا رب العامل�، وأفسح هل يف قربه، ونوِّر هل فيه)
تو سرپرستی  اند، لند نما و بر کسانی که از وي ماندهرا در میان هدایت شدگان باش  مرتبه

کن و اي پروردگار عالمیان بر وي و بر ما بیامرز و قبرش را بر وي گشاده کن و آن را 
 [مسلم]» برایش روشن بدار.

گریستن در این مواقع با صبر و تسلیم در برابر امر خداوند منافاتی ندارد. چنانچه 
نیز هنگامی که فرزندش ابراهیم فوت کرد بر او گریست و  وسلم پیامبر صلی اهللا علیه

إن الع� تدمع، والقلب �زن، وال نقول إال ما يريض ر�نا، و�نا بفراقك يا إبراهيم ( فرمود:

شود ونمی گوئیم، مگر  می ریزد و دل اندوهگین می همانا چشم اشک«یعنی:  ملحزونون)
» ا به فراق تو اي ابراهیم ما غمگینیم.سازد و همان می آنچه که پروردگار ما را راضی

 [بخاري و ابوداود]
چیزي که از آن نهی شده است انجام کارهایی همراه گریه کردن است که در شـریعت  

باشند، مانند: بر سر و صورت زدن، گریبان دریـدن و گفـتن عبـارات و سـخنان      می مردود
 جاهلیت.

 شتاب در کفن و دفن میت: 

بو نمودن و تکفین میت عجله بخرج داد. این قاعده در مورد باید که در شستن و خوش
کنـد و نـه غسـل داده     نمـی  صدق اند، شهدایی، که در میدان نبرد با کفار به شهادت رسیده

 شوند، بلکه با همان لباسی که در آن به شـهادت رسـیده اسـت دفـن     می شده و نه تکفین
خیزاند کـه از او بـوي    برمی در حالیگردد و خداوند سبحانه و تعالی روز قیامت او را  می

 رسد. می خوش مشک به مشام



 آداب اسالمی   72

 خواندن نماز میت: 

 یکی از حقوق میت بر مسلمانان حاضر در فوت وي آن است که بر او نماز بخوانند.

 پیاده بردن جنازه و شتاب در این کار: 

آن و بـر  بدنبال جنازه حرکت نموده و به دنبال نمودن وسلم  پیامبر خدا صلى اهللا علیه
 فرمایـد:  میوسلم  نمود. پیامبر صلى اهللا علیه می جاي ننشستن تا قبل از دفن میت سفارش

وقتی جنـازه اي دیدیـد   «یعنی:  إذا رأيتم اجلنازة فقوموا، فمن تبعها فال يقعد حىت توضع)(
 [بخاري]» برخیزید، آنکه جنازه را دنبال کند نباید تا وقتی آن را بنهند، بنشیند.

 از نوحه گري و بر سر و صورت خود زدن:  خودداري

بـه شـدت از نوحـه و بـر خـود زدن نهـى کـرده و        وسـلم   رسول خدا صلى اهللا علیه

آنکه بر «یعنی:  ليس منا من لطم اخلدود، وشق اجليوب، وداع بدعوى اجلاهلية)( اند: فرموده
 [متفق علیه]» رویش زده و گریبان چاك نموده و دعاهاي جاهلیت را بخواند از ما نیست.

 به اجرا درآوردن وصیت: 

میت الزم است که وصیت وي را مادامیکه وصیت به گناهی نکرده باشد بـه  ي  خانواده
هنگـام وفـاتش وصـیت نمـوده و گفـت:       -رضی اهللا عنه-اجرا برسانند. عمرو بن عاص 

ن هرگاه مردم نه نوحه نموده و نه آتشی برافروزید. زمانیکه دفـنم کردیـد خـاك را بـر مـ     
بپاشید و سپس به همان اندازه که شتر یا گوسفندي را ذبح کرده و گوشتش تقسـیم شـود   

شما آرام گرفتـه و ببیـنم رسـوالن پروردگـارم را چـه      ي  پیرامون قبر من بمانید تا بواسطه
 پاسخ دهم. [مسلم]

 دعا براي میت: 

یش مستحب است که مسلمانان پس از دفن میت کنار قبرش مانده و با اخالص برا
دعا نموده و از خداوند متعال ثبات و آمرزش را براي وي خواستار شده و بخواهند که او 
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ا� اغفر ( براي میت:وسلم  را مورد رحمت خود قرار دهد. دعاي پیامبر صلى اهللا علیه

هل وارمحه، واعفه واعف عنه، وأ�رم نزهل، ووسع ُمْدخله، واغسله باملاء واثللج والربد، ونقه 
طايا كما ينىق اثلوب األبيض من ادل�س، وأبدهل داًرا خً�ا من داره، وأهال خً�ا من من اخل

 أو من عذاب انلار)( أهله، وزوًجا خً�ا من زوجه، وأدخله اجلنة، وأعذه من عذاب القرب
بار خدایا او را بیامرز و عفوش کن و از او درگذر و منزلگاه او را نیکو ساز و «یعنی: 

سفید ي  ا فراخ کن و او را به آب و برف و یخ بشوي. و چنانچه جامهقبرش) ر( مدخلش
و اش  را از چرك پاك گردد، او را از معاصی پاك کن و به او خانواده اي بهتر از خانواده

یا ( همسري بهتر از همسرش عنایت فرما. و او را به بهشت داخل کن و از عذاب قبر
 نسائی][مسلم و ترمذي و » عذاب دوزخ) پناهش ده.

 نماز بر میت در غیابش: 

چنانچه یکی از مسلمانان در جایی دور که هیچ یک از مسلمانان دیگـر نتواننـد بـر او    
توانند در مکان خویش اقدام به بجا آوردن نماز بر او نمایند کـه بـه ایـن     می نماز بگذارد،

 حبشـه  پادشـاه  – نیز بر نجاشیوسلم  شود. پیامبر صلی اهللا علیه می نماز، نماز غائب گفته
 خواند. وي وفات از شدن باخبر از بعد را غائب نماز –

 میت: ي  فرستادن غذا براي خانواده

ي  این عمل به خاطر مودت و همیاري براي سبک نمودن بار اندوه و رنج خانواده
 باشد. هنگامی که جعفر بن أبی طالب وفات نمود، رسول اهللا صلى اهللا علیه می داغدیده

براي «یعنی:  اصنعوا ألهل جعفر طعاًما، فإنه قد جاءهم ما �شغلهم)( ودند:فرموسلم 
پیش آمده است که مشغولشان اي  واقعه جعفر غذا آماده سازید که برایشاني  خانواده

 [ترمذي و ابن ماجه]» ساخته است.

 پرداخت بدهی و دیون به جاي میت: 
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ي  بـه تسـویه  وسـلم    علیـه باشـد. پیـامبر صـلى اهللا    مـی  پرداختن بدهی از امور واجب
 داد. [ترمذي] می میت به جاي او قبل از آنکه بر وي نماز بگزارند دستورهاي  بدهی

 عزا و سوگواري: 

مسلمان هنگام پیش آمدن مصیبت بازماندگان را تعزیت گفته و به صـبر و شـکیبایی و   
برپـا نمـودن   نماید. نشستن براي تعزیه و  می راضی بودن به قضا و قدر خداوندي ترغیب

و کرایه نمودن قاریان قرآن کراهیت دارد، همانطور که عـزاداري پـس از گذشـت    ها  خیمه
 ماننـد پنجشـنبه و چلـه و غیـره مکـروه     هـایی   سه روز، مگر براي میت غائـب، و بـدعت  

باشد. تمام این اعمال جزو بدعت بوده و هیچ نفعی براي میـت نداشـته و گنـاه ان بـر      می
 ماند. می بازماندگاني  عهده

 جاهلیت: ي  اجتناب از خبردادن به مرگ فرد به شیوه

باخبر نمودن مردم از فوت شخص براي خواندن نماز بـر وي اشـکالی نـدارد. پیـامبر     
یارانش را از وفات نجاشی باخبر ساخت، همانطور که از فوت جعفر وسلم  صلى اهللا علیه

خبرداد. لـیکن خبـر    -ضی اهللا عنهمر-بن ابی طالب و زید بن حارثه، وعبد اهللا بن رواحه 
دهند و نسب و نزدیکـان میـت و    می جاهلیت ، که بیشتر مردم انجامي  مرگ دادن به شیوه

 باشد. می کنند، مکروه می را براي فخرفروشی و ریا ذکرها  آن مناصب

 گرفتن عبرت و پند آموزي: 

ـ   مـی  مسلمان در حضور جنازه درس عبرت گرفته و توبه نمـوده،  ا طاعـت و  کوشـد ت
داند ایـن سرنوشـت    می عبادت بیشتر داشته باشد و از گناه و معصیت دوري کند. چرا که

تشییع شده و جسم او را حمل نمـوده و  اش  باشد. او نیز بزودي جنازه می در انتظار او نیز
گذارند. کسی که نیاز به ارشاد داشـته   می کنند. سپس او را تنها به حال خود می درقبر دفن

 مرگ او را بهترین موعظه گر است. باشد،
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کرد، روزي آن پسر  می پسري یهودي بود که به پیامبر صلى اهللا علیه وسلم خدمت
براي عیادت پیش وي رفت. هنگامی که بر باالي وسلم  مریض شد و پیامبر صلى اهللا علیه

و فرمود:ایمان بیاور! پسر نگاهی به پدرش انداخت، پدرش به او گفت: سرش نشست، به ا

ا رسول «از ابا القاسم اطاعت کن. پسرك به سرعت گفت:  أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدً

. پیامبر صلى اهللا علیه وسلم به خاطر اسالم آوردن غالم بسیار خوشحال و شاد از آنجا »اهللا

سپاس خدایی را که او را «یعنی:  من انلار) يب هللا اذلي أنقذه احلمد( خارج شد، و فرمود:
 [بخاري]» از دوزخ نجات داد.

خداوند عزوجل مسلمانان را به دعوت دادن به سوي ایمان و عبادت امر نموده و 

ةٞ يَۡدُعوَن إَِ� ﴿ فرماید: می مَّ
ُ
ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱَوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ ُمُروَن ب

ۡ
َهۡوَن َعِن َوَ�نۡ  لَۡمۡعُروِف ٱَوَ�أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  لُۡمنَكرِ� ٱ
ُ
و باید از میان شما گروهى «یعنی:  ]١٠٤آل عمران: [ ﴾١٠٤ لُۡمۡفلُِحونَ ٱَوأ

[مردم را] به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان 
 .»رستگارانند

ۡحَسُن ﴿ نماید: می بیانخداوند متعال برتري دعوت به سوي خویش را اینچنین 
َ
َوَمۡن أ

ن َدَ�ٓ إَِ�  ِ ٱقَۡوٗ� ّمِمَّ و «یعنی:  ]٣٣فصلت: [ ﴾٣٣ لُۡمۡسلِِم�َ ٱوََعِمَل َ�ٰلِٗحا َوقَاَل إِنَِّ� ِمَن  �َّ
خوشگفتارتر از آن کس که به سوى خدا دعوت نماید و کار نیک کند و گوید من  کیست

 »شدگانم. [در برابر خدا] از تسلیم
یعنـی:   من دلَّ ىلع خ� فله مثل أجر فاعله)( فرماید: می نیزوسلم  یامبر صلى اهللا علیهپ

 [مسلم]» شود. می آن دادهي  آنکه به کار خیر رهنمایی کند، براي او مانند مزد انجام دهنده«
 آراسته باشد:  ها  آن دعوت به سوي خداوند داراي آدابی است که مسلمان باید به



 آداب اسالمی   78

 اخالص در نیت: 

فرموده وسلم  اخالص راز پیروزي دعوتگر به سوي خداوند است. پیامبرصلى اهللا علیه

همانا ثواب اعمـال بـه نیـت    «یعنی:  إنما األعمال بانليات، و�نما للك امرئ ما نوى)( است:
 [متفق علیه]» نیت خود را درمیابد.ي  بستگی دارد و هر کس نتیجه

 نیک: ي  دعوت با حکمت و موعظه

در هنگام دعوت دیگران از سخنان پاك و نیکو استفاده نموده و از کالم  فرد مسلمان

ِ  ۡدعُ ٱ﴿ فرماید: می نماید. خداوند متعال می زشت و ناروا دوري  ۡ�ِۡكَمةِ ٱإَِ�ٰ َسبِيِل َرّ�َِك ب
ِ  ۡ�ََسَنةِ� ٱ لَۡموِۡعَظةِ ٱوَ  ۡحَسُنۚ  لَِّ� ٱَوَ�ِٰدلُۡهم ب

َ
و اندرز  با حکمت«یعنی:  ]١٢٥النحل: [ ﴾ِ�َ أ

 »اى] که نیکوتر است مجادله نماى. نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به [شیوه

 فهم و درك عالی از دین: 

الزم است که داعی به سوي خداوند، نسبت به احکام دینی آگاهی الزم داشته باشد، و 
همچنین از  اگر برایش امکان داشته باشد مستحب است که به حفظ قرآن کریم بپردازد و

هر چند که در توان داشت براي استدالل در دعوتش وسلم  احادیث پیامبر صلى اهللا علیه

ِ ﴿ فرماید: می استفاده نماید. خداوند متعال ْ إَِ�  ۦقُۡل َ�ِٰذه ۡدُعٓوا
َ
ِۚ ٱَسبِيِ�ٓ أ نَا۠  �َّ

َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � َ�َ

ِ ٱَوُسۡبَ�َٰن  �ََّبَعِ�� ٱَوَمِن  َّ�  ۠ نَا
َ
بگو این است «یعنی:  ]١٠٨يوسف: [ ﴾١٠٨ لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱِمَن  َوَمآ �
 »کنیم. ام کرد با بینایى به سوى خدا دعوت مى راه من که من و هر کس پیروى

 سر مشق نیک:

فرد دعوتگر الگو و سرمشق دیگران است، بنابراین باید به عمل نمودن به علمی که 
کند آراسته نماید  می به سوي آن دعوت دارد اهمیت داده و خود را به آنچه که مردم را

ُمُروَن ﴿ فرماید: ها می آن وگرنه جزو کسانی خواهد بود که خداوند در مورد
ۡ
تَأ

َ
 �َّاَس ٱ۞�

 ِ ِ ٱب نُتۡم َ�ۡتلُوَن  ۡلِ�ّ
َ
نُفَسُ�ۡم َوأ

َ
فََ� َ�ۡعِقلُوَن  ۡلِكَ�َٰبۚ ٱَوتَنَسۡوَن أ

َ
آیا «یعنی:  ]٤٤البقرة: [ ﴾٤٤أ
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کنید با اینکه شما کتاب [خدا] را  دهید و خود را فراموش مى ان مىمردم را به نیکى فرم
  .»اندیشید خوانید آیا [هیچ] نمى مى

 گوید: می مراقب باش تا مانند کسانی نباشی که شاعر در موردشان

ه ـــــــرَ ي ـــــــمُ غَ ـــــــُل املعـلِّ ـ جُ ـــــــا الرَّ ـ ــــــا أهيَ  ي

 

ـــــــــيم  لـِ ا التَّعْ  هــــــــَال لِنَفسـِــــــــكَ كــــــــَانَ ذَ
 

 معنی شعر:
 اي آنکه آموزگار علم به دیگرانی«

 »به هوش باش که خود بدان علم سزاوارتري!
نیـک باشـد. مـردي نـزد بـانو      ي  در نتیجه فرد دعوتگر باید داراي اخالق پاك و شیوه

اكن ( آمده و از او پرسید: اخالق پیامبر چگونه بـود؟ جـواب داد:   -رضی اهللا عنها-عایشه 

وسلم  [مسلم] یعنی آن حضرت صلى اهللا علیه» قرآن بود. اخالق او«یعنی:  خلقه القرآن.)
آیات قرآن کریم و سنت نبوي مـردم را بـه   ي  داراي تمام صفات نیکویی بود که به واسطه

 نمود.   می دعوتها  تمسک بدان
فرد دعوتگر شایسته است که از رانده شدن به سمت گناهانی که باقی مردم بدان 

ز قرار گرفتن در معرض تهمت و شبهه دوري نماید. گرفتار هستند اجتناب ورزد و ا

.. فمن اتىق الشبهات فقد استربأ دلينه وعرضه، ( فرماید: میوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام، اكلرايع يرىع حول احل�، يوشك أن يرتع فيه، أال و�ن 
... پس آنکه از مشتبهات بپرهیزد براي «عنی: ی للك َمِلك ِحَ�، أال و�ن ِحَ� اهللا �ارمه)

دین و آبروي خود پاکی جسته است و آنکه به مشتبهات آلوده شود، در حرام افتاده است، 
چراند نزدیک است که گوسفندان در آن  می مانند شبانی که در اطراف چراگاه ممنوعه

ي  اگاه ممنوعهوارد شود. و آگاه باشید که هر پادشاهی چراگاهی ممنوع دارد و چر
 [مسلم]» خداوند چیزهائیست که حرام نموده است.

 دوري جستن از مسایل اختالفی: 
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افزایـد   مـی  فرد دعوتگر باید از مسایلی که باعث ایجاد اخـتالف شـده و بـه دامنـه آن    
مسائل متفق علیه بحث کند، و حتی از وارد شدن به بحث ي  اجتناب ورزد. با مردم درباره

در حد توان او نیست دوري کرده و از ریاکاري پرهیز نمایـد کـه ثـواب     کههایی  و جدال
 برد. می عملش از بین

 تر شروع کند:  مهمهاي  با چیز

را هـا   آن کنـد.  مـی  دعوتگر به خداوند متعال، در دعوت خویش مرحله به مرحله عمل
 قبل از سنت به سوي فرایض و قبـل از امـور مسـتحب بـه سـوي امـور واجـب دعـوت        

 اید.  نم می
خواست معاذ بن جبل را به سوي اهل یمن  می پیامبر صلى اهللا علیه وسلم وقتی که

إنك تقدم ىلع قوم أهل كتاب، فلي�ن أول ما تدعوهم إيله عبادة ( بفرستد به او فرمود:

فإذا عرفوا اهللا، فأخربهم أن اهللا فرض عليهم مخس صلوات يف يومهم  -عز وجل-اهللا 
أخربهم أن اهللا قد فرض عليهم ز�ة تُؤْخذ من أغنيائهم، َ�رُتدُّ ىلع ويللتهم، فإذا فعلوا، ف

ال تأخذ أفضلها عندما جتمع ز�ة ( فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقَّ كرائم أمواهلم
را ها  آن روي، پس نخستین چیزي که می تو همانا نزد قومی از اهل کتاب«یعنی:  أمواهلم)

را آگاه ها  آن آن را دریافتند،ها  آن خداوند عزوجل است اگر کنی بندگی می بدان دعوت
 کن که خداوند در هر شب و روزشان پنج وقت نماز بر ایشان فرض نموده است.

اي  صـدقه  هـا  آن این کار را انجام دادند، آنان را آگاه کن کـه اهللا تعـالی بـر   ها  آن و اگر
شـود.پس   مـی  راي شان باز گردانـده فرض نموده که از ثروتمندان شان گرفته شده و به فق

 هـاي  مال زکات) بگیر و بر حذر باش از اینکه( از این پیروي کردند، پس از آنانها  آن اگر
 [مسلم]» نفیس و گرانبهاي شان را بگیري.

 با نرمرفتاري و مداراجویی: 
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نَت َولَۡو كُ ﴿ فرماید: می کند، خداوند متعال می فرد مسلمان دیگران را با مالیمت دعوت
ا َغلِيَظ  ْ َ�  ۡلَقۡلبِ ٱَ�ظًّ وا و اگر تندخو و سختدل «یعنی:  ]١٥٩آل عمران: [ ﴾ِمۡن َحۡولَِكۖ  نَفضُّ

إن ( فرماید: می و پیامبر صلى اهللا علیه وسلم» شدند. بودى قطعا از پیرامون تو پراکنده مى

رفتاري در نرم «یعنی:  الرفق ال ي�ون يف يشء إال زانه، وال ينـزع من يشء إال شانه.)
شود، مگر  نمی دهد و از هیچ چیزي بدور می باشد، جز اینکه آن را زینت نمی هیچ چیزي

 [مسلم و ابوداود]» سازد! می اینکه آن را زشت

 ذکاوت و هوشیاري: 

داند کـه چگونـه مـردم را بـه سـوي خداونـد        می مسلمان باهوش و با ذکاوت است و
آنان را قانع سازد و همواره وقت مناسـب را   بحث کرده وها  آن دعوت نماید، و چطور با

 کند.   می براي اینکار انتخاب

 شناخت شخصیت فرد دعوت شونده: 

فرد دعوتگر ناچار است که در رابطه با فرد دعوت شونده بینش و آگاهی کافی داشـته  
اي نیکو فرد را دعوت نماید. روشی  و لذا باید از شخصیت وي شناخت داشته و به طریقه

اي یک شخص مناسب است ممکن است براي دیگري جواب ندهد. بهتر است کـه  که بر
 دعوتگر از شرایط اجتماعی فرد دعوت شونده مقداري آگاهی داشته باشد.  

 خطاب قرار دادن مردم در سطح درك و فهم آنان: 

فرد مسلمان هنگام دعوت دیگري باید وضعیت و سطح فهم و درك او را درنظرداشته 
ي بعضی مردم بهتر است که با گفتاري فصیح و شیوا گفتگو شده و با برخی باشد. چه برا

رضی اهللا -دیگر باید گفتاري ساده و قابل فهم را بکار برد. حضرت علی بن ابی طالب 

ب اهللا ورسوهل)( فرماید: می -عنه ثوا انلاس بما يعرفون، أحتبون أن ي�ذَّ با «یعنی:  حدِّ
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قابل فهم باشد، آیا دوست دارید که خدا و رسولش  مردم چیزي را بگویید که برایشان
 [بخاري]» تکذیب شوند؟

 ابتدا با اهل خانواده و نزدیکان شروع کند: 

نماید، خداوند متعال در  می فرد مسلمان دعوت را از اهل خانواده و نزدیکانش شروع

َها ﴿ فرماید: می این باره ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ نُفَس�ُ  �َّ

َ
ْ أ ْ قُٓوا ۡهلِيُ�ۡم نَاٗر� َوقُوُدَها َءاَمُنوا

َ
 �َّاُس ٱۡم َوأ

َ ٱَعلَۡيَها َمَ�ٰٓ�َِكٌة ِغَ�ٞظ ِشَدادٞ �َّ َ�ۡعُصوَن  ۡ�َِجاَرةُ ٱوَ  َمرَُهۡم َوَ�ۡفَعُلوَن َما يُۡؤَمُروَن  �َّ
َ
 ﴾٦َمآ أ

اید خودتان و کسانتان را از آتشى که  اى کسانى که ایمان آورده«یعنی:  ]٦التحريم: [
حفظ کنید بر آن [آتش] فرشتگانى خشن [و] سختگیر  مردم و نگهاست سوخت آن

کنند و آنچه را که مامورند  از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپیچى نمىاند  [گمارده شده]

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿ فرماید: می و باز» دهند. انجام مى
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
و «یعنی:  ]٢١٤الشعراء: [ ﴾٢١٤ ۡ�

ابدأ بمن ( پیامبر صلى اهللا علیه وسلم فرموده است:» کت را هشدار ده!خویشان نزدی
 [طبرانی]» بدوش تو است.اش  و آغاز کن به کسی که نفقه«تعول) یعنی: 

 امیدواري: 

دعوتگر نباید هنگامی که با اعتراض دعوت شونده مواجه شد نا امید شود و باید امر 

ۡحَبۡبَت ﴿ فرماید: می هدایت را به خداوند بسپارد، خداوند متعال
َ
إِنََّك َ� َ�ۡهِدي َمۡن أ

َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  َّ�  ِ ۡعلَُم ب
َ
ۚ وَُهَو أ در حقیقت «یعنی:  ]٥٦القصص: [ ﴾٥٦ لُۡمۡهَتِدينَ ٱَ�ۡهِدي َمن �ََشآُء

توانى راهنمایى کنى، لیکن خداست که هر که را بخواهد  تو هر که را دوست دارى نمى
 »یافتگان داناتر است! هکند و او به را راهنمایى مى

 مترجم: مسعود
 مصدر: سایت نوار اسالم
IslamTape.Com 
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یکسـال از آسـمان بـارانی نباریـد.      -رضی اهللا عنـه -در زمان حضرت عمر بن خطاب 
شدند. حضرت عمر رضی اهللا عنه مردم را گردآورد و بـه   می آبی داشتند هالك بی مردم از

اهللا عنه از حضرت عباس رضی اهللا عنه، عمـوي پیـامبر    صحرا رفتند. حضرت عمر رضی
خواست تا براي مسلمانان دعا کند. حضـرت عبـاس رضـی اهللا عنـه     وسلم  صلى اهللا علیه

دستان ما است که بسوي تـو بـا   ها  این دستانش را به سوي آسمان برداشت و گفت: الهی!
به و بازگشـت بسـوي تـو    شود و پیشانی ماست که روبرویت با تو می گناهان مان برداشته

 باران سیراب گردان. خداوند عزوجل نیز باران را فرو فرستاد.ي  متوجه است. ما را بوسیله
*** 

آمـده و دسـت پسـرش را در    وسـلم   مادر أنس بن مالک نزد رسول اهللا صلى اهللا علیه
 باشد، و از آن حضرت صلی اهللاوسلم  دست گرفته بود تا در خدمت پیامبر صلى اهللا علیه

وسـلم   خواست تا براي او بطور مخصوص دعا بفرماید. پیامبر صـلى اهللا علیـه  وسلم  علیه

بارالهـا! مـال و   «[متفق علیه] یعنـی:   ا� أ�رث ماهل وودله)( نیز برایش دعا نموده و گفت:
در نتیجه حضرت انس رضی اهللا عنه آنقدر زیست که مال ثروت » فرزندانش را فزونی ده.

 را هم دید. هایش ر گشتند و صد نفر از فرزندان و نوهو فرزندانش بسیا
 از خداوندها  دعاء همان درخواست آمرزش و رحمت و گذشت و برآمدن نیاز

سازد. پیامبر  می را خوشنود -عز وجل-است که خداوند هایی  باشد. دعاء جزو عبادت می

دعاء همان عبادت «[ترمذي] یعنی:  ادلاعء هو العبادة)( فرمودند:وسلم  صلى اهللا علیه

ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ۡدُعوِ�ٓ ٱَوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿ سپس این آیه را خواندند:» است.
َ
ِينَ ٱأ َّ� 

وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�َن  و پروردگارتان «یعنی:  ]٦٠املؤمن: [ ﴾٦٠�َۡسَتۡكِ�ُ
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حقیقت کسانى که از پرستش من کبر  فرمود مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم در
 »آیند. ورزند به زودى خوار در دوزخ درمى مى

ن ُ�ِيُب ﴿ فرماید: می همچنین خداوند متعال مَّ
َ
وٓءَ ٱإَِذا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف  لُۡمۡضَطرَّ ٱأ  ﴾لسُّ

کند و  یا [کیست] آن کس که درمانده را چون وى را بخواند اجابت مى«یعنی:  ]٦٢النمل: [
 »گرداند. رى را برطرف مىگرفتا

 ليس شـيء أ�رم ىلع اهللا تعاىل من الـداعء)( فرماید: میوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه
 »نزد خداوند چیزي گرامی تر از دعا نیست.«[ترمذي و احمد] یعنی: 

 را رعایت نماید:ها  آن دعاء داراي آدابی است که فرد مسلمان باید سعی کند

 انتخاب وقت دعاء:
شوند، مانند: ماه رمضان، روز عرفه، روز جمعه،  می خی اوقات دعا مستجابدر بر

وسلم  ده روز نخست ماه ذي الحجه. پیامبر صلى اهللا علیه -آخر شب-وقت سحر 

ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إىل اهللا من هذه األيام العرش). قالوا: يا ( فرماید: می

وال اجلهاد يف سبيل اهللا إال رجل خرج بنفسه ( قال: رسول اهللا وال اجلهاد يف سبيل اهللا؟
هیچ روزي نیست که در آن عمل صالح «[بخاري] یعنی:  وماهل فلم يرجع من ذلك �يشء)

 نزد خداوند تعالی محبوب تر از این ده روز باشد.
فرمـود: و حتـی    و حتی جهاد فی سـبیل اهللا؟ وسلم  گفتند: یا رسول اهللا صلی اهللا علیه

بیل اهللا، مگر مردي که جان و مالش را بیرون کرده و هیچ چیـزي از آن را بـاز   جهاد فی س
 »به سنگر شتافته و شهید شود).( نگرداند

 رسید، می وقتی ماه رمضان فراوسلم  کنند که رسول اهللا صلى اهللا علیه می روایت

ُحِرَم  إن هذا الشهر قد حرض�م، وفيه يللة خ� من ألف شهر. من ُحرمها فقد( فرمود: می

این ماه بر شما وارد شد، در آن «[ابن ماجه] یعنی:  اخل� لكه وال �رم خ�ه إال �روم)
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بهره ماند از هرچه نیکی و خیر  بی شبی هست که از هزار شب برتر است. هرکس از آن
 »ماند. نمی بهره بی بهره مانده است و جز محرومان کسی از آن بی است

فيه ساعة ال ( فرماید: می در مورد روز جمعه نیز وسلم آن حضرت صلى اهللا علیه

[متفق علیه] یعنی:  يوافقها عبد مسلم وهو قائم يص� �سأل اهللا تعاىل شيئًا إال أعطاه إياه)
شود در  نمی گزارد، با آن برابر می مسلمانی که ایستاده نمازي  در آن ساعتی که هیچ بنده«

 »دهد. می ینکه آن را بويطلبد، مگر ا می حالیکه از خداوند چیزي را

ي�ل اهللا إىل السماء ادلنيا لك يللة ح� ( فرماید: می همچنینوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

يميض ثلث الليل األول، فيقول: أنا امللك.. أنا امللك.. من ذا اذلي يـدعو� فأسـتجيب هل؟ 
كذلك حـىت ييضـء من ذا اذلي �سأل� فأعطيه؟ من ذا اذلي �ستغفر� فأغفرهل؟ فال يزال 

 [مسلم]. الفجر)

[ابوداود و ترمذي و  ادلاعء ال يرد ب� األذان واإلقامة)( وقال صىل اهللا عليه وسلم:

 وقال صىل اهللا عليه وسلم:» شود. نمی دعاي بین اذان و اقامت رد«نسائی و احمد] یعنی: 

ین اذان و اقامه دعاي ب«[ابن عدي] یعنی:  ادلاعء ب� األذان واإلقامة مستجاب فادعوا)(
 »مستجاب است، پس دعا کنید.

أقرب ما ي�ـون العبـد مـن ( فرموده است:وسلم  همچنین آن حضرت صلى اهللا علیه

حالتی که بنده به پروردگارش نزدیکتر «[مسلم] یعنی:  ر�ه وهو ساجد؛ فأ�رثوا من ادلاعء)
ت ومن أوقـات  از دیگر اوقات اجاب» است، حالت سجده است، پس در آن زیاد دعا کنید.

هنگام رویارویی بادشمن، موقع بارش باران، بانگ خروس و از پس نمازهاي فـرض و در  
 باشد. می حالت سجده

 رو کردن بسوي قبله:

براي نماز استسـقاء بـراي مـردم خـارج شـد،      وسلم  یک روز رسول اهللا صلى اهللا علیه
 تفق علیه]پشت به مردم و روي به قبله نمود و به دعا و نیایش پرداخت. [م
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 ها: بلند کردن دست
 روایت شده است که: رسول خدا صلى اهللا علیه -رضی اهللا عنه-از حضرت عمر 

وسلم  نمود. [حاکم]. پیامبر صلى اهللا علیه می را بلند هایش هنگام دعا دستوسلم 

 إن ر��م َحي كر�م، �ستيح أن يبسط العبد يديه إيله ف�دهما ِصْفًرا)( اند: فرموده
بدانید که پروردگار شما بسیار صاحب شرم است و «ود و ترمذي وابن ماجه] یعنی: [ابودا

 »را تهی به وي بازگرداند.ها  آن دست بسوي او بلند نموده و اواش  شرم دارد که بنده
 و درود و صلوات فرستادن بر پیامبر صلى اهللا علیه و سـلم:   -سبحانه-ستایش خداوند 

سمعُت رسول اهللا ص� اهللا عليـه وسـلم �سـتفتح ادلاعء إال  {ماگوید:  می بن األکوع هسلم

نشنیدم که رسول خدا صلی «[احمد] یعنی:  �سبحان ر� األىلع الع� الوهاب)}( استفتحه
: »سـبحان ريب األعـىل العـيل الوهـاب«دعایی را آغاز کند مگـر آنکـه بگویـد:    وسلم  اهللا علیه

 .»»مني  ر بخشایندهپاك و منزه است پروردگار بلندمرتبه و بسیا«

اللهم إين أسألك بأين «گوید:  می شنید که مرديوسلم  یک روز رسول اهللا صلى اهللا علیه

ا أحد وً فُ . »أشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنت األحد الصمد، الذي مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كُ

که جز تو  دهم که همانا تو همان خدایی هستی می الهی! من به آنکه گواهی«یعنی: 
نیاز هستی. که نه زاده شده و نه زاده اي و کسی جون تو  بی معبودي نیست و یکتا و

لقد سألَت اهللا باالسم األعظم اذلي إذا سئل به ( . فرمود:»کنم می وجود ندارد. از تو تقاضا

بدان که خدا را با اسم اعظمش فراخواندي که اگر «یعنی:  أعطي، و�ذا ديع به أجاب)
 [ابوداود] » فرماید. می کند و اگر بدان بخوانندش اجابت می او بخواهند عطابدان از 

نشسته بود، مردي وسلم  گوید: درحینی که رسول اهللا صلى اهللا علیه می فضالۀ بن عبید

یعنی: الهی! مرا بیامرز و بر من  »اللهم اغفر يل وارمحني«وارد شد و نماز گزارد و گفت: 

�رسعَت) أيها املص�، إذا صليَت ( َعِجلَت ( فرمود:وسلم   علیهرحم فرما!، پیامبر صلى اهللا

عجله کردي اي نماز گزار. «یعنی:  فقعدَت فامحد اهللا بما هو أهله، وصلِّ يلع، ثم ادعه)
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وقتی نماز گزاردي و نششستی، حمد و سپاس خداي را آنگونه که سزاوار اوست بگوي 
نماز گزارد و حمد خداوند را گفت و بر آنگاه آن مرد دیگري آمد و » و سپس دعا کن!

وسلم  درورد و صلوات فرستاد، پیامبر صلى اهللا علیهوسلم  حضرت محمد صلى اهللا علیه

» شوي. می اي نماز گزار! دعا کنکه اجابت«یعنی:  »أيها املص�! ادع جتب«به او فرمود: 
 [ابوداود و ترمذي و نسائی]

 آن:ي  رهپافشاري و اصرار در دعا و تکرار سه با
 دعـا وسـلم   گوید: وقتی پیامبر صـلى اهللا علیـه   می -رضی اهللا عنه-عبد اهللا بن مسعود 

نمود  می خواست سه بار درخواست می کرد و وقتی چیزي از خدا می نمود، سه بار دعا می

�ستجاب ألحد�م ما لم يْعَجل. يقول: قد دعوُت «فرمود:  میوسلم  و پیامبر صلى اهللا علیه

شود براي یکـی از شـما تـا مادامیکـه      می اجابت«[متفق علیه] یعنی:  »تجب يلر� فلم �س
 »شتاب نکند و بگوید به پروردگارم دعاء کردم و مرا اجابت نکرد.

ال يقولن أحـد�م: ا� اغفـر «فرماید:  میوسلم  همچنین آن حضرت صلى اهللا علیه

أي يـدعو اهللا وهـو ( مسـتكِره هل يل إن شئَت، ا� ارمح� إن شئَت. يلعزم املسألة فإنه ال
نباید بگویید: «[متفق علیه] یعنی:  »موقن أن اهللا سيقبل داعءه. فاهللا هو القادر ىلع لك يشء

بارالها! مرا ببخش اگر خواستی، بر من رحم فرما اگر خواستی. بایـد سـؤالتان را راسـخ و    
یعنـی  ( و متصور نیسـت. به زور به کاري وادارنده) براي ا( مطمئن بیان دارید و مستکرهی

شود، که خداوند بر هر چیـز   می خداوند را بخواند و یقین داشته باشد که دعایش پذیرفته
 »تواناست)

گوید: هیچ کس از دعا دست باز نکشد بخاطر آنچه  می -رحمه اهللا-سفیان بن عیینه 
فرمود داند که خداوند دعاي بدترین مخلوقاتش یعنی ابلیس را اجابت ف می در مورد خود

نِظۡرِ�ٓ إَِ�ٰ يَۡوِم ُ�ۡبَعُثوَن ﴿ که گفت:
َ
 لَۡوۡقِت ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ٣٧ لُۡمنَظرِ�نَ ٱقَاَل فَإِنََّك ِمَن  ٣٦َرّبِ فَأ
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گفت پروردگارا پس مرا تا روزى که برانگیخته «یعنی:  ]٣٨-٣٦احلجر: [ ﴾٣٨ لَۡمۡعلُومِ ٱ
 »روز [و] وقت معلوم.یافتگانى. تا  خواهند شد مهلت ده. فرمود تو از مهلت

 دعا با صداي آرام و کوتاه:

ْ ٱ﴿ فرماید: می خداوند متعال ۚ  ۡدُعوا یعنی:  ]٥٥األعراف: [ ﴾َر�َُّ�ۡم تََ�ُّٗ� وَُخۡفَيًة
 »پروردگار خود را به زارى و نهانى بخوانید.«

به اصحاب خویش هنگامی که صداي دعایشان را بلند وسلم  پیامبر خدا صلى اهللا علیه

إن�م ليس تدعون أصم وال اغئبًا، إن�م تدعون سميًعا ( ه بودند، چنین فرمود:نمود

خوانید، شما شنوا و  نمی همانا شما کر و غائبی را«[مسلم] یعنی:  قر�بًا، وهو مع�م)
 »نزدیکی را فرامی خوانید و او با شما است.

 دعاء با آنچه در قرآن و سنت آمده است:
بسیاري را که در قرآن کریم آمده است، بکار ي  یهبهتر است که در دعاهایمان ادع

ۡقَداَمَنا وَ  ۡغفِرۡ ٱَر�ََّنا ﴿ ببریم، مثل:
َ
ۡمرِنَا َوَ�ّبِۡت أ

َ
اَ�َنا ِ�ٓ أ نَاٱَ�َا ُذنُوَ�َنا �ۡ�َ  ۡلَقۡومِ ٱَ�َ  نُ�ۡ

رمان را روى ما در کا پروردگارا گناهان ما و زیاده«یعنی:  ]١٤٧آل عمران: [ ﴾١٤٧ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ

َر�ََّنآ َءاتَِنا ِ� ﴿ و:» ى ما را استوار دار و ما را بر گروه کافران یارى ده.ها گام بر ما ببخش و
ۡ�َياٱ پروردگارا در «یعنی:  ]٢٠١البقرة: [ ﴾٢٠١ �َّارِ ٱَحَسَنٗة َوقَِنا َعَذاَب  �ِخَرةِ ٱَحَسَنٗة َوِ�  �ُّ

ى عطا کن و ما را از عذاب آتش [دور] نگه این دنیا به ما نیکى و در آخرت [نیز] نیک
 »دار.

ا� أنت ( ثابت گردیده است، مثل:وسلم  همچنین با آنچه از پیامبر صلى اهللا علیه

ر�، ال � إال أنت، خلقت� وأنا عبدك، وأنا ىلع عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من 
 فإنه ال يغفر اذلنوب إال أنت)رش ما صنعت، أبوء لك بنعمتك، وأبوء لك بذنيب، فاغفر يل 

پروردگارا! تو خداي منی، معبود بحقی جز تو نیست. مرا آفریدي و من «[بخاري] یعنی: 
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بندهء تو ام و بر عهد و پیمان تو بقدر توان ایستاده ام، از شر و زشتی آنچه انجام داده ام و 
پس مرا بیامرز، زیرا  جویم، به نعمتت بر خویش و هم بر گناهم اعتراف دارم، می بتو پناه

 اللهم إين أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء األخالق)( وقوله:» آمرزد. نمی گناهان را جز تو

انحراف از مسیر اسالم) و نفاق و بدي اخالق به تو ( بار الها! از جدایی«[نسائی] یعنی: 
 »جویم. می پناه

 نکنید: خود را وادار به بکار بردن عبارات موزون و مسجع در دعا
در دعا کردن نباید خود را مکلف به بیان عبارات مسجع نمود؛ دعا جاي تضرع و 

رضی -فروتنی و زاري است و تشریفات و ظاهرسازي با آن جور درنمی آید. ابن عباس 

انظر السجع من ادلاعء فاجتنبه؛ فإ� عهدُت رسول اهللا ص� اهللا ( فرماید: می -اهللا عنه

مراقب سجع و «[بخاري] یعنی:  يفعلون إال ذلك االجتناب.)عليه وسلم وأصحابه ال 
و وسلم  موزونی در دعا باش و از آن دوري گزین که من از رسول خدا صلی اهللا علیه

 »اصحابش جز همان دوري نمودن را ندیدم.
با زبان خواري و افتادگی و نیازمندي دعا کن و نه بـه زبـان    اند: بعضی از بزرگان گفته

 نوري.شیوایی و سخ

 ابتدا دعاء براي خویش و سپس براي دیگران:

ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَر�ََّنا ﴿ فرماید: می خداوند متعال در قرآن کریم َسَبُقونَا  �َّ
 ِ يَ�ٰنِ ٱب ٓ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم  ۡ�ِ ْ َر�ََّنا ِيَن َءاَمُنوا  ]١٠احلرش: [ ﴾١٠َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

پروردگارا بر ما و بر آن برادرانمان که در ایمان آوردن بر ما پیشى گرفتند ببخشاى «یعنی: 
اى مگذار پروردگارا  اند [هیچ گونه] کینه هایمان نسبت به کسانى که ایمان آورده و در دل

 »راستى که تو رئوف و مهربانى.
 نمود ابتـدا از خویشـتن آغـاز    می دعاهنگام دعا براي کسی وسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

 فرمود. [ترمذي] می
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 دعاء نکردن بر خویش و خانواده و یا اموال و فرزندان:

ال تدعوا ىلع أنفس�م، وال تدعوا ىلع ( فرماید: میوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

و بر اوالد و اموال خود ها  بر نفس«[مسلم] یعنی:  أوالد�م، وال تدعوا ىلع أموال�م)
 »اي بد نکنید.دع

 دعاء پشت سر برادرت:

دعوة املرء املسلم ألخيه بظهر الغيب ( فرماید: میوسلم  رسول اهللا صلى اهللا علیه

، لكما داع ألخيه خب� قال امللك املو� به: آم�، ولك  مستجابة، عند رأسه ملك مو�َّ
اب دعاي شخص مسلمان براي برادرش و در غیاب وي مستج«[مسلم] یعنی:  بمثل)

است. در نزد سرش فرشته اي مؤظف است که هرگاه براي برادرش دعاي خیر کند، 
 »گوید: آمین و براي تو مانند آن باد. می مؤظف بداني  فرشته

 دعاء براي کسی که با شما نیکی کرده است:

من ُصنع إيله معروٌف فقال لفاعله: جزاك ( فرموده است:وسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

کسیکه بوي نیکی شود و براي «[ترمذي و نسائی] یعنی:  فقد أبلغ يف اثلناء) اهللا خً�ا؛
همچنین » آن بگوید، جزاك اهللا خیراً هر آئینه در دعاء مبالغه کرده است.ي  انجام دهنده

أعطوه ماكفأة) فإن لم جتدوا فادعوا هل ( ومن أىت إيل�م معروفًا فاكفئوه( فرموده است:

و آنکه به شما احسانی نمود، او را «[ابوداود و نسائی] یعنی:  وه)حىت تعلموا أن قد اكفأتم
مکافات دهید و اگر چیزي نیافتید که به وي مکافات دهید، به حق وي دعا کنید تا ببینید 

 »اید. که شما مکافاتش را داده

 صالح:هاي  طلب دعاء از انسان
بویژه از افراد صالح و خواهد تا برایش دعا کنند،  می انسان مسلمان از برادران خود

روایت است که: از پیامبر صلى اهللا  -رضی اهللا عنه-درستکار. از حضرت عمر بن خطاب 
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أي أيخ، ( براي بجا آوردن عمره کسب اجازه نمودم، ایشان اجازه داد و فرمود:وسلم  علیه

 برادرکم ما را در دعاي خود شریک گردان و از«یعنی:  أرش�نا يف داعئك وال تنَسنا)
شوم، اگر در برابر آن به  نمی گفت که شاداي  کلمه گوید: می »دعایت فراموش مان مکن.

 من دنیا داده شود. [ترمذي و ابن ماجه]

 دعاء براي گناه و بریدن خویشاوندي نباشد:

ال يزال �ستجاب للعبد ما لم يْدُع بإثم أو قطيعة ( فرماید: میوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

شود، تا به گناه و قطع صلهء رحم دعاء  می همیشه براي بنده اجابت«نی: [مسلم] یع رحم)
 »نکند، بشرطیکه شتاب و عجله ننماید.

 ذکر خداوند، اطاعت از اوامر او و انجام عمل صالح:
تقوى و اشتیاق به انجام طاعات، و دور گشتن از معاصی و منکرات، و شتافتن بسوي 

 سازند. خداوند متعال می را به قبول نزدیک ترتوبه از جمله عواملی هستند که دعا 

َما َ�َتَقبَُّل ﴿ فرماید: می ُ ٱإِ�َّ خدا فقط از تقواپیشگان «یعنی:  ]٢٧املائدة: [ ﴾٢٧ لُۡمتَّقِ�َ ٱِمَن  �َّ
 »پذیرد. مى

من شغله القـرآن ( فرماید: می از خداوند سبحان روایت شده که در یک حدیث قدسی

کسی که خوانـدن  «[ترمذي] یعنی:  أفضل ما أعطي السائل�)وذكري عن مسأليت أعطيته 
دهم بـه او   می قرآن او را از دعا و درخواست از من باز دارد، بهتر از آنچه به دعا کنندگان

 »کنم. می عطا

 کوشش در کسب به رزق و روزي حالل:

ل إال طيبًا، أيها انلاس، إن اهللا طيب ال يقب( اند: فرمودهوسلم  پیامبر اکرم صلى اهللا علیه

َها ﴿ و�ن اهللا أمر املؤمن� بما أمر به املرسل�، فقال: ُّ�
َ
� ّيَِ�ٰتِ ٱُ�ُواْ ِمَن  لرُُّسُل ٱَ�ٰٓ ْ ٱوَ  لطَّ  ۡ�َملُوا

َها ﴿ وقال تعاىل: ]٥١املؤمنون: [ ﴾٥١َ�ٰلًِحاۖ إِّ�ِ بَِما َ�ۡعَملُوَن َعلِيٞم  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َءاَمُنواْ ُ�ُواْ ِمن  �َّ
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طو�ل ( ثم ذكر الرجَل يطيل السفر؛ أشعث أغرب ]١٧٢البقرة: [ ﴾َما َرزَۡقَ�ُٰ�مۡ  َطّيَِ�ٰتِ 
الشعر، غ� نظيف الوجه) يمد يديه إىل السماء: يا رب..يا رب، ومطعمه حرام، ومرش�ه 

ي باحلرام، فأ� اي «[مسلم] یعنی:  فكيف) �ستجاب ذللك)( حرام، وملبسه حرام وُغذِّ
پذیرد و خداوند مؤمنان را مانند  نمی است و بجز پاکیزه را مردم خداوند تعالی پاکیزه

 فرستادگانش مأمور ساخته است.
خداوند تعالی فرمود: اي مؤمنان بخورید وبنوشید از چیزهاي پـاکیزه کـه بشـما روزي    

 ایم. داده
باز مردي را یاد نمود که سفرش را دراز نموده غبـار آلـوده و پراکنـده مـوي اسـت و      

اش  گوید: پروردگارم، پروردگارم، در حالیکه خوردنی می آسمان بلند کرده دستهایش را به
حرام بوده و به حرام تغذیـه شـده اسـت،    اش  حرام بوده و پوشیدنیاش  حرام و آشامیدنی

 »شود. می پس چگونه دعاي همچو شخصی پذیرفته
 اجابـت کنـیم   مـی  پرسیدند: ما را چه شده که هرچه دعـا  -رحمه اهللا-از ابراهیم ادهم 

 شود؟ نمی
. خـدا را شـناختید و فرمـانش    1شما بخاطر ده چیز مرده است: هاي  گفت: چون قلب

. قـرآن را شـناختید و بـه آن    3. پیامبر را شناختید و از سنت او پیروي ننمودیـد.  2نبردید. 
. بهشـت را  5خداوند خوردید و شکر آن بجاي نیاوردیـد.  هاي  . از نعمت4عمل نکردید. 

. شـیطان را  7. دوزخ را شناختید و از آن نگریختید. 6ر جستجویش نیافتادید. شناختید و د
. 9. مرگ را شناختید و براي آن آمادگی حاصل ننمودید. 8شناختید و با او مبارزه نکردید. 

ــد.   ــان را بخــاك ســپردید و از آن عبــرت نگرفتی . از خــواب برخاســتید و در 10مردگانت
 خود را وانهادید.هاي  دیگران سرگرم شده و عیبهاي  عیب

 مترجم: مسعود
 مصدر: سایت نوار اسالم
IslamTape.Com 



 
 
 

 آداب ذکر

 فرمود:ها  آن شد، به می روزي پیامبر صلى اهللا علیه وسلم از کنار جمعی از اصحاب رد

ایم تا خداوند را ذکر  گفتند: نشسته» اید؟ براي چه منظوري نشسته«یعنی:  ما أجلس�م؟)(
که بر ما نهاده است او را سپاس هایی  دایت ما به دین اسالم و منتنموده و بخاطر ه

به «یعنی:  اهللا ما أجلس�م إال ذلك؟)( ود:مفروسلم  بگوییم. رسول خدا صلى اهللا علیه
گفتند: سوگند به خدا » اید؟ خورید که جز آن براي چیزي دیگر ننشسته می خداوند قسم

أما إ� لم ( فرمود:وسلم  امبر صلى اهللا علیهپی ایم. که جز آن براي چیز دیگري ننشسته

يبا� ب�م  -عز وجل -أستحلف�م تهمة ل�م، ولكنه أتا� جرب�ل فأخرب� أن اهللا
 ام. بدانید که من براي آن شما را قسم ندادم که به شما بدگمان بوده«یعنی:  املالئ�ة)

شما بر مالئکه  بلکه جبرئیل نزد من آمد و مرا آگاه ساخت که خداوند عزوجل بخاطر
 [مسلم].» کند. مباهات می

 مالئ�ة سيَّارة فُُضالً  -تبارك وتعاىل-إن هللا ( پیامبر صلى اهللا علیه وسلم فرموده است:

أي يبحثون عنها) فإذا وجدوا ( أي: �صصون ملجالس اذلكر) يَتَّبعون �الس اذلكر(
ٌر قعدوا معهم، وحفَّ بعضهم بعًضا بأجنحتهم 

ْ
حىت يملئوا ما بينهم و�� �لًسا فيه ِذك

قوا عرجوا وصعدوا إىل السماء، فيسأهلم اهللا  وهو أعلم  -عز وجل-السماء ادلنيا، فإذا تفرَّ
ونك،  بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك يف األرض، �سبِّحونك، و��ربِّ

نتك. قال: وهل و�هللونك، و�مدونك، و�سألونك، قال: وماذا �سألو�؟ قالوا: �سألونك ج
ْوا جنيت؟ قالوا: ال، أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنيت؟

َ
قالوا: و�ستج�ونك، قال: ومم  َرأ

�ستج�و�؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: ال. قال: فكيف لو رأوا 
ا استجاروا. قالوا: و�ستغفرونك. فيقول: قد غفرُت هلم فأعطيُتهم ما سألوا وأجْرتُهم م ناري؟
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اء، إنما َمرَّ فجلس معهم! فيقول: وهل غفرُت. هم القوم  فيقولون: رب، فيهم فالٌن عبٌد خطَّ
 [مسلم]  ال �شىق بهم جليسهم)

گردنـد و چـون    مـی  براي خداوند فرشتگانی است که در راهها در پی اهل ذکر«یعنی: 
کنند کـه بشـتابید بـه     می گروهی را بیابند که به ذکر خدا مشغول هستند، همدیگر را صدا

کننـد و پروردگـار    می را به بالهاي خود تا آسمان دنیا بدرقهها  آن آنچه که نیازمند بودید و
 گویند؟   می کند در حالیکه داناتر است: بندگانم چه می سؤالها  آن شان از

بـه بزرگـی یـاد    تو را  گویند وتو را  گویند: تسبیح و تکبیر و حمد می فرمود: فرشتگان
 نند.  ک

 اند؟ می فرماید: آیا مرا دیده
 اند. ندیدهتو را  می گویند: نه، واهللا

 می فرماید: چگونه است، اگر مرا ببینند؟
بـه بزرگـی   تو را  دیده بودند، بیشتر برایت عبادت نموده و فزونترتو را  می گویند: اگر

 گفتند. تو را می یاد نموده زیاد تسبیح
 خواهند؟ می فرماید: چه می باز

 خواهند. می گویند: از تو بهشت می فرمود:
 اند؟ دیدهآن را  فرماید: آیا می فرمود:
 اند. گویند: خیر، واهللا یا رب آن را ندیده می فرمود:
 فرماید: چگونه است اگر آن را ببینند؟ می فرمود:
دیده بودند، بیشتر بدان حرص ورزیده و بیشتر بـدان میـل   آن را  گویند: اگر می فرمود:

 کردند. می ه و سخت تر در پی بدست آوردن آن تالشنمود
 جستند؟ می فرمود: از چه پناه

 جویند. می گویند: از دوزخ پناه می فرمود:
 اند؟ فرماید: آیا آن را دیده می فرمود:
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 نمایند. می گویند: اگر آن را ببینند از آن بیشتر ترسیده و فرار می فرمود:
 گیرم که براي شان آمرزیدم.   می شاهد فرماید: پس من شما را می فرمود: پس

نیست و بـراي  ها  آن گوید: در ایشان فالنی است که از می اي از فرشتگان فرمود: فرشته
 ضرورتی آمده.

 »شود. نمی و همنشین شان به ایشان بدبختاند  همنشینانها  آن فرمود:
شود،  می اريذکر یعنی آنچه که از تسبیح و ستایش پروردگار متعال بر قلب و زبان ج

دارد که ذکر داراي  می نماید، خداوند متعال بیان می و با صفات کمال و جمال وصفش
گیرند، خداوند متعال در  می ها آرام ها روشن و قلب فضایل بسیاري است، که با آن نفس

ِينَ ﴿ فرماید: می این باره ِۗ َءاَمُنواْ َوَ�ۡطَم�ِنُّ قُلُوُ�ُهم بِِذۡ�رِ  ٱ�َّ َ�  ٱ�َّ
َ
ِ  بِِذۡ�رِ �  ٱۡلُقلُوُب َ�ۡطَم�ِنُّ  ٱ�َّ

هایشان به یاد خدا آرام  اند و دل همان کسانى که ایمان آورده«یعنی:  ]٢٨الرعد: [ ﴾٢٨
 »یابد. آرامش مىها  دل گیرد آگاه باش که با یاد خدا مى

: أنا عند ظن عبـدي يب، وأنـا -عز وجل-يقول اهللا ( پیامبر صلى اهللا علیه وسلم فرمود:

. إن ذكر� يف نفسه ذكرته يف نفيس، و�ن ذكر� يف مأل ذكرتُه يف مأل خ� .عه ح� يذكر�م
باشـم، و مـن بـا وي هسـتم      مـی  من در نزد گمان بنده ام به خویش«[مسلم] یعنی:  منهم)

چون مرا یاد کند، اگر مرا در پنهانی یاد کند، او را در پنهانی یاد کـنم و اگـر مـرا در میـان     
 »د، او را در میان گروهی یاد کنم که از آن گروه بهتر است.جمعی یاد کن

سبق املفرِّدون). قالوا: وما املفرِّدون يا رسـول ( فرموده است:وسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

 سبقت گرفتند مفَرِّدون!«[مسلم] یعنی:  اذلاكرون اهللا كثً�ا)( اهللا؟ قال:
 دون کیانند؟گفتند: یا رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم مفر
 »  کنند. می فرمود: مردان و زنانیکه خداوند را زیاد یاد

فرد مسلمان همواره، در حال ایستاده و در حالی که بر پهلو دراز کشیده، بر ذکر 
کند، به پاداش خداوند متعال چشم  می پروردگارش مداومت دارد. او به خاطر ذکري که
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 ۡذُكُروِ�ٓ ٱفَ ﴿ فرماید: می الء اعال بیاورد. خداونددارد، و اینکه خداوند سبحان نام او را در م
ۡذُكرُۡ�مۡ 

َ
 »پس مرا یاد کنید [تا] شما را یاد کنم.«یعنی:  ]١٥٢البقرة: [ ﴾أ

 فرد مسلمان باید هنگام ذکر خداوند آدابی را رعایت نماید، از جمله:  

 خدا: ي  ذکر در خانه

باشـند. خداونـد    مـی  راوانـی داشـته و داراي اجـر ف  مجالس ذکر فضیلت و ارج بسـیار  
 سبحان به خاطر آن در نزد فرشتگانش فخر نموده و بر آن مجالس رحمت و آرامش نـازل 

 اند: فرمودهوسلم  نماید. پیامبر صلى اهللا علیه می

 ... وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا، يتلون كتاب اهللا و�تدارسونه( 
تهم املالئ�ة، وذكرهم اهللا فيمن بينهم، إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم ال رمحة وحفَّ

خدا، که کتاب خدا را هاي  آید گروهی در خانه اي از خانه نمی گرد«[مسلم] یعنی:  عنده)
ها  آن تالوت نموده، و یا هم به شکل درس تکرار کنند، مگر اینکه حالت اطمینان قلب به

 کنند، و خداوند می طهدست داده و رحمت شامل حالشان شده، و مالئکه ایشان را احا
 »کند. می را در نزد کسانی که نزد اویند یادها  آن

 پایبندي به برترین ذکر:

احلمد ( و تحمید سبحان اهللا)( برترین ذکرها تالوت و قرائت قرآن کریم، سپس تسبیح

لعيل ال حول وال قوة إال باهللا ا( و دو حول ال إله إال اهللا)( و تهلیل اهللا أكرب)( و تکبیر اهللا)

باشد. به این ترتیب شایسته است که فرد مسلمان بر ذکر خداوند با کالمی  می العظيم)

 پاك و سودمند تداوم داشته باشد.

 پاکی و طهارت: 

 فرد مسلمان باید بدنش تمیز بوده، قلـبش بـه هنگـام ذکـر پروردگـار سـبحان پـاك و       
 حالت عدم طهـارت جـایز  آالیش باشد. باوجود اینکه ذکر خدا در هر حالی و حتی در  بی
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 باشد، ولی ذکر خداوند در حالت طهارت اجـر و پـاداش بزرگـی را شـامل حـال فـرد       می
 گرداند.   می

 آرامش و خضوع:

ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِ�ََّما﴿ فرماید: می خداوند متعال ُ إَِذا ُذكَِر  ٱ�َّ وَِجلَۡت قُلُوُ�ُهۡم �َذا تُلَِيۡت  ٱ�َّ
ُوَن  ۥَعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتهُ  ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ مؤمنان همان «یعنی:  ]٢األنفال: [ ﴾٢َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ

اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر  کسانى
 خواهد می خداوند متعال از بندگانش» کنند. ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل مى

هایی نباشد  هایشان خاشع و چشمانشان اشک ریزان باشد، و از آن که در هنگام ذکر قلب
 سازند بدون آنکه در قلبش اثري به جاي بگذارد. می که تنها عبارتی را بر زبان جاري

 رو به قبله داشتن:

بدینصورت امید و انتظار بیشتري هست که خداوند ذکر را قبـول فرمایـد و گرچـه در    
 چیزي مانع ذکر خداوند نیست.هر حالت 

 ذکر خداوند در هر وقت: 

ِ  ٱۡذُكروَ ﴿ فرماید: می خداوند متعال �ََّك َكثِٗ�� َوَسّبِۡح ب بَۡ�ٰرِ وَ  ٱۡلَعِ�ِّ رَّ آل عمران: [ ﴾٤١ ٱۡ�ِ

و » و پروردگارت را بسیار یاد کن و شبانگاه و بامدادان [او را] تسبیح گوى.«یعنی:  ]٤١

ِصيٗ�  ٱۡسمَ  ۡذُكرِ ٱوَ ﴿ فرماید: می باز
َ
و نام «یعنی:  ]٢٥اإلنسان: [ ﴾٢٥َرّ�َِك بُۡ�َرٗة َوأ

 »پروردگارت را بامدادان و شامگاهان یاد کن.
کرد، و در هربار فروبردن و بیرون  می پیامبر خدا، حضرت ادریس علیه السالم، خیاطی

 گفت.   می سبحان اهللا)( آوردن سوزن خداوند را ذکر کرده و

 ر به هنگام خوشی و ناخوشی: ذکر پروردگا
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عجبًا ألمر املؤمن، إن أمره لكه خ� وليس ذاك ( پیامبرصلى اهللا علیه وسلم فرمود:

اُء صرب فاكن خً�ا  اء شكر فاكن خً�ا هل و�ن أصابته رَضَّ ألحد إال للمؤمن، إن أصابته رسَّ
کارش ي  زیرا همهکار مسلمان انسان را به شگفتی و تعجب وا میدارد. «[مسلم] یعنی:  هل)

براي او خیر است، و این امر براي هیچکس جز مسلمان ممکن نیست. اگر به وي فراخی 
و آسانی روي دهد شکر کند، برایش خیر است، و اگر به او سختی برسد هم صبر کند 

 »برایش خیر است.
در شکم تاریک ماهی به مدت طوالنی  -علیه السالم-وقتی که حضرت یونس 

ٓ ﴿ گفت: می کرد و می ر آن مدت بر ذکر اهللا سبحان مداومتماندگار شد د ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ن �َّ
َ
أ

نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن 
َ
ٰلِِم�َ أ که معبودى جز تو نیست «یعنی:  ]٨٧األنبياء: [ ﴾٨٧ ٱل�َّ

 »منزهى تو راستى که من از ستمکاران بودم.

 جس: ناپاك و نهاي  پرهیز از ذکر خداوند در مکان

فرد مسلمان در دستشویی نباید ذکر نماید چـرا کـه آنجـا مکـان و مـاواي شـیاطین و       
 باشد.   می جایگاه نجاست

املسلم يقتدي برسول اهللا صىل اهللا عليه ماثوره و اذکار گرد آوري شده: هاي  استفاده از ذکر

، مسلمان در هر يةوسلم يف كل أحواله، ويلتزم بام ورد عنه صىل اهللا عليه وسلم من أذكار وأدع

اقتدا نموده، از اذکار و دعاهایی که از پیامبر صلى اهللا وسلم  حالی به پیامبر صلى اهللا علیه

ما ( گیرد که آن حضرت صلى اهللا علیه وسلم فرمود: می بهرهاند  نقل شدهوسلم  علیه

امر و آنچه به شما «[ابن ماجه] یعنی:  أمرتُ�م به فخذوه، وما نهيتُ�م عنه فانتهوا)
از کارهاي بدعت و منکري که » نمودم را بگیرید و از آنچه شما را بازداشتم بازایستید.

 دهند، دوري کند چرا که با ذکر خداوند هم خوانی ندارد. می مردم انجام

 از جمله ذکرهایی که مسلمان باید بر آن پایبند باشد:



 99 آداب ذکر

 دعاي ورود به بازار: 

وحده ال  .ن دخل السوق، فقال: ال � إال اهللام( فرمود:وسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

رش�ك هل. هل امللك وهل احلمد. �ي و�ميت، وهو يح ال يموت. بيده اخل�، وهو ىلع لك يشء 
 قدير. كتب اهللا هل ألف ألف حسنة، و�ا عنه ألف ألف سيئة، وُرفع هل ألف ألف درجة)

وحده ال شریک له...  .إله إال اهللاهنگام وارد شدن به بازار، بگوید: ال «[ترمذي] یعنی: 
 فرماید و یک میلیون گناه معاف می خداوند متعال برایش یک میلیون نیکی مکتوب

 فرماید و براي او خانه اي در بهشت می فرماید و یک میلیون درجه به او عطا می
 »سازد. می

 به وقت خواب:

 »گردم. می میرم و زنده می والهی! با نام ت«[بخاري] یعنی:  باسمك ا� أحيا وأموت)( 

 احلمد اهللا اذلي أحيانا بعدما أماتنا و�يله النشور)( به وقت بیدار شدن بگوید:
مخصوص خداوند است، او که ما را بعد از مرگ زنده ها  تمام ستایش«[بخاري] یعنی: 

 »کرد و بازگشت به سوي اوست.

 بگوید:به هنگام داخل شدن به دستشویی با پاي چپ وارد شود و 

به نام خدا، الهی! «[بخاري] یعنی:  باسم اهللا، ا� إ� أعوذ بك من اخلُبث واخلبائث)( 
 »برم. می خبیث اعم از مرد و زن به تو پناههاي  از جن

آمرزشـی  «[مسلم] یعنـی:  _.غفرانك)( با پاي راست از آنجا خارج شود، سپس بگوید:
 »از جانب تو!

 به وقت وضوء بگوید: 
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أشهد أال إله إال اهللا. وحده ال رشيك له. ( و بعد از وضوء:» به نام خدا« ):باسم اهللا( 

ا عبده ورسوله) شک هیچ معبودي جز  بی دهم که می گواهی«[مسلم] یعنی:  وأشهد أن حممدً

 »اوست.ي  دهم که محمد بنده و فرستاده می انباز نیست و شهادت بی خداوند تنها و

 پوشد: می وقتی که لباس تازه

ا� لك احلمد، أنت كسوتَنيه، أسألَك خ�ه وخ� ما ُصنع هل، وأعوذ بك من رشه ورش ( 
الهی! ستایش بري تو است، توئی که این لباس را «[ابوداود و ترمذي] یعنی:  ما ُصنع هل)

خواهم خیر آن را و خیر آنچه را براي آن ساخته شده و به تو  می به من پوشاندي. از تو
 »بدي آن و بدي آنچه براي آن ساخته شده است.برم از  می پناه

 به هنگام رفتن به مسجد:

�سم اهللا، ا� اجعل يف قليب نوًرا، و� لسا� نوًرا واجعل يف سميع نوًرا، واجعل يف ( 
يف نوًرا، ومن أما� نوًرا، واجعل من فو� نوًرا، ومن حتيت نوًرا. 

ْ
برصي نوًرا، واجعل من َخل

به نام خدا، الهی! در قلب و زبان من نور قرار بده، الهی «[مسلم] یعنی:  ا� أعط� نوًرا)
گوش و چشم مرا منور گردان، الهی! پشت سر و جلوي من نور قرار بده. بار الها! از باال 

 »و پائین به من نور عنایت فرما، الهی! به من نور کامل عطا کن.

 شود:  می وقتی که داخل و یا از مسجد خارج

 با پاي راست داخل مسجد شده و بر پیامبر صلى اهللا علیه وسلم صلوات مسلمان

الهی! درهاي رحمت خود «یعنی:  ا� افتح يل أبواب رمحتك)( گوید: می فرستد، سپس می
 و به هنگام خارج شدن بر پیامبر صلى اهللا علیه وسلم صلوات» را بر من بگشاي.

الهی! از تو فضل تو را «یعنی:  من فضلك)ا� إ� أسألك ( گوید: می فرستد و سپس می
 [مسلم و ابوداود] » نمایم. می مسئلت
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 به وقت غذا خوردن: 

الهـی! در  «[ابن سـنی] یعنـی:    ا� بارك نلا فيما رزقتنا، وقنا عذاب انلار. باسم اهللا)( 
 »آنچه به ما ارزانی داشتی برکت بده و ما را از عذاب آتش [دور] نگه دار. به نام خدا.

و بر مسلمان الزم است که اذکار صبح و شب را فراموش نکند و بـه پیـامبر صـلى اهللا    
اقتدا نماید،به همین سبب فرد مسلمان همواره در حال ذکـر و یـاد پروردگـار    وسلم  علیه

باشد. خداوند بنده اي را که دائما او  می خویش و با قلب خود شب و روز با او در ارتباط
کند، و هر کس خداوند را در میان جمع یاد کند، خداوند نیز او را  می نماید، یاد می را ذکر

 آمـرزد و او را از خطـا و اشـتباه پـاك     مـی  کند، گناهـان او را  می در جمعی بهتر از آن یاد
 دارد.   می
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افع بن خَدیج)، که سـن شـان از پـانزده سـال     ر( بن جنْدب) و هسمرَ( أُحدي  در غزوه
رفتند تا به آنان اجازه دهد تـا در نبـرد بـه    وسلم  کرد، نزد پیامبر صلى اهللا علیه نمی تجاوز

تقاضایشـان را رد کـرد و بـا    وسـلم   صف مسلمانان بپیوندند. رسول خدا صـلى اهللا علیـه  
گفتند: رافع تیرانـداز  وسلم  لیهمشارکت آن دو در نبرد موافقت ننمود. به پیامبر صلى اهللا ع

 ماهري است.
پیامبر صلى اهللا علیه و سلم، بعد از آنکه او را آزمود، با شرکت او موافقـت کـرد. ایـن    
اتفاق سمرة را به شدت به سر غیرت آورده و اشتیاق جهادش را بیشتر نمود. سـمرة نـزد   

ي  فـع بـه او نیـز اجـازه    رفت و از ایشان خواسـت تـا ماننـد را   وسلم  پیامبر صلی اهللا علیه
بـرم. آن   مـی  پیوستن به صف لشگر مسلمانان داده شود، و گفت: من رافع را در تیراندازي

نیز موافقت نمـود کـه   وسلم  دو مسابقه دادند و سمرة برنده شد. رسول اهللا صلى اهللا علیه
 هر دو در صفوف مسلمانان در نبرد احد شرکت جویند.

جسمی نیرومندي داشـته باشـد و بـراي رسـیدن بـه      ي  فرد مسلمان سعی دارد که بنیه
وسـلم   توانمندي جسمی باید تمرینات ورزشـی انجـام دهـد. رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه      

در «یعنی:  املؤمن القوي خ� وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف، و� لكٍّ خٌ�)( فرماید: می
ر اسـت، و در هـر کـدام    نزد خدا مؤمن قوي و نیرومند از مؤمن ضعیف بهتر و محبوب ت

 [مسلم و ابن ماجه]» شان خیر وجود دارد.
فرماید: به فرزنـدانتان شـنا، تیرانـدازي و     می -رضی اهللا عنه-حضرت عمر بن خطاب 

 اسب سواري بیاموزید.
برد، درنتیجه درصـد   می ورزش داراي فواید بسیاري است؛ سرعت گردش خون را باال

ي هـا  بیمـاري  را فراخ نمـوده و فـرد را از  ها  ه و ششرسد، سین می بیشتري اکسیژن به بدن
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 کنـد. گذشـته از   مـی  ریوي محفوظ داشته و در رشد و نیرومند ساختن جسم به او کمـک 
تاثیرات مثبت فراوانی بر رفتار و تفکر انسان داشته و باعـث ایجـاد عـادات زیبـا و     ها  این

انگیختـه و عقـل انسـان را    پسندیده در وجود فرد شده و اراده و همـت بـاال را در وي بر  
 عقل سالم در بدن سالم. اند: سازد. چنانچه گفته می بالنده

 از جمله آداب ورزش جسمانی:

 در نظر داشتن نیت:

انسان مسلمان در هرکاري نیتش را در خاطر مهیا کرده و در تمرینات ورزشی نیز نیت 
ماعیش را در خاطر نیرو یافتن براي طاعت پروردگارش و کمر همت بستن به وظایف اجت

 آورده و آن را وسیله اي براي جلوه گري و فخرفروشی و خودنمایی بین دیگران

همانا «یعنی:  إنما األعمال بانليات)( فرماید: میوسلم  داند. پیامبر خدا صلى اهللا علیه نمی
 [متفق علیه]» ثواب اعمال به نیت بستگی دارد.

 مراعات سن و سال:
هـاي   متتناسب آن وجود دارد. مثالً بـراي کودکـان ورزش  براي هر سن و سال ورزش 
 سخت و سنگین مناسبتی ندارد.

 اجتناب از حرام:

پردازد کـه بـراي جسـم و ذهـن او سـودمند باشـند.        میهایی  انسان مسلمان به ورزش
ماننـد:  هـا   آن مانندهایی  هستند که در احادیث آمده و ورزشهایی  همانها  بهترین ورزش
قدرتی. امـا اگـر ورزش حرامـی    هاي  ب سواري شنا، دو و میدانی و ورزشتیراندازي، اس

مانند مسابقات شرط بندي باشد باید انسـان مسـلمان خـود را از آن کنـار بکشـد. انسـان       
بـه هـدر دادن   اش  مسلمان از هر چیزي که رنگ شبهه داشته باشد کارهایی که تنها نتیجـه 

 کند. می اجتنابشود،  نمی از آن عایداي  فایده وقت بوده و
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 تنظیم وقت:
اي در زندگی انسان دارد. براي مطالعه و کـار و ورزش هرکـدام    زمانبندي اهمیت ویژه

شـود و   مـی  اي را اختصاص داده و زمان خواب و استراحت هم در نظر گرفتـه  زمان ویژه
 گیرد. ورزش کردن بطور متوسط و منظم جسم را نیرومنـد  نمی هیچکدام وقت دیگري را

 طاقتی را در پی دارد. بی زد و بالعکس زیاده روي در آن، خستگی وسا می

 انتخاب مکان مناسب:

هـا   حیاط مدرسه و پـارك  ها، بهتر است که ورزش در مکانی وسیع و پاك مانند باشگاه
 شود. می کافی در آن جا یافتي  صورت گیرد که هواي پاك به اندازه

 دوري از اختالط:
باشـد و   مـی  کنند و این عمل مخالف شـرع  نمی ین ورزشیدختران و پسران با هم تمر

گردد  می فرد مسلمان باید از کودکی از هرآنچه منجر به بروز فتنه و تحریک شهوت آدمی
 دوري گزیند.

 ها: توجه و اهمیت دادن به همبازي
کنیم. ورزش فرصتی است تـا در   می از انجام کاري که به آنان آسیب برساند خودداري

 مشق و تمرین شود.ها  ادب و دوستی با همبازيآن اخالق، 

 دوري از تعصب و هواداري:
باشـد،   مـی  هدف از ورزش تقویت جسم فرد و گسترش محبت و دوستی میـان مـردم  

ولی زمانیکه ورزش به آنان را سرگرم هـواداري از ایـن تـیم و آن تـیم نمـود میـان آنـان        
 دوري نماید.ها  این گونه ورزشآید. لذا مسلمان باید از  می مشاجره و دشمنی پدید

 پوشاندن عورت:
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باید که مسلمان در تمرینات ورزشی از پوشیدن لباس مخالف شرع و دیـن خـودداري   
کند و پایبند به پوششی باشد که عورت و بدنش را بپوشاند. همینطور براي بـانوان جـایز   

 نیست که در طول تمرینات بخشی از بدنشان را برهنه نمایند.

 ز عبادت باز ندارد:فرد را ا

صورت گیرد تـا آنکـه باعـث بـه تـاخیر       مثالً نماز)( عبادتهاي  ورزش نباید در زمان
 توان روزه را خورد. نمی افتادن آن نگردد. همچنین در ماه مبارك رمضان به خاطر ورزش

 دور نشدن از تحصیل علم:

ي یـادگیري دارد.  داده و اشتیاق بسیاري بـرا اي  ویژه مسلمان به فراگیري دانش اهمیت
کوشد تا ورزش او را از درس و تحصیل بازنداشته و برعکس از آن به عنـوان   می بنابراین

 ابزاري براي موفقیت در این زمینه بهره بگیرد.

 پایداري و مداومت:

بهترین کارها پیوسته ترین شان است اگرچه اندك باشد. فواید ورزش منظم و مرتـب  
الت و خستگی و بیزاري، نیرومند ساختن جسـم بـراي   چنین است: دوري از احساس کس

 انکه دچار مشکل نشود.

 اخالق نیکو:

مسلمان هنگام بازي با اخالق زیباي خـود رفتـار نمـوده و از دشـنام دادن و بـدزبانی      
 احتـرام  هـایش  نماید. همچنین شکیبایی و بردباري پیشه کـرده و بـه همبـازي    می اجتناب

 گذارد. می

 ی با جنسیت افراد:ورزشي  تناسب رشته
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ورزشی سنگین و دشوار همچـون وزنـه بـرداري، کاراتـه یـا      هاي  زن مسلمان به رشته
آورد. همچنـین مطـابق تعـالیم     نمی ..، که با زن بودن وي در تعارض است، روي.بوکس و

گهربار دین اسالم، زن مسلمان، براي صیانت و جلوگیري از انگیختن شهوت دیگـران، در  
 کند. نمی رینحضور آقایان تم

اسالم بر اینکه مردم جسم نیرومندي داشته باشند تاکید دارد. چنین فردي عضو مفید و 
 باشد: می مسلمانان این مواردهاي  اسالمی خواهد بود. از جمله ویژگیي  مؤثري از جامعه

آُء َ�َ ﴿ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ سختگیر [و] با همدیگر بر کافران «یعنی:  ]٢٩الفتح: [ ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ  ۡلُكفَّ

 »مهربانند.
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 آداب دید و بازدید

کند که مردي براي مسـافرت بـه    می براي اصحابش تعریفوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه
خارج شد. خداوند متعال فرشـته  اش  دهکده اي دیگر و دیدار دوستش در آنجا از دهکده

 شـد، فرشـته بـه او گفـت: کجـا      مـی  سر راه او فرستاد. وقتی آن مـرد از آن جـا رد  اي را 
روي؟ گفت: مقصدم دیدار دوستی در این دهکده است. فرشـته گفـت: آیـا حقـی بـر       می

خواهی به آن رسیدگی کنی؟ گفت: نه جز اینکه من بخاطر خدا او را  می گردن او داري و
 دارم. می دوست

 دارد مثـل  می دوستتو را  سوي تو هستم، بر اینکه خداوندخدا بي  گفت: من فرستاده
 [مسلم] داري. می آنکه تو او را براي خداوند دوست

*** 
باشد، مخصوصاً در مناسبات شادي و  می دیدار از دوستان از وظایف مهم مسلمانان

دِّهم مثل املؤمن� يف توا( اند: فرمودهوسلم  اندوه. در همین باره رسول خدا صلى اهللا علیه

وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد؛ إذا اشتىك منه عضٌو تداىع هل سائر اجلسد باحل� 
ها در محبت و رحمت و مهربانی شان به همدیگر مانند یک  مثل مسلمان«یعنی:  والسهر)

دیگر اعضاي جسد در تب و بیدار خوابی با  اید، جسد است، که هرگاه عضوي از آن بدرد
 متفق علیه]» [کنند. می آن همراهی

 در هر مناسبت آدابی ویژه براي دید و بازدیـد وجـود دارد کـه رعایـت آن بـراي هـر      
 باشند: می مسلمانی اهمیت دارد که از این قرار

 دیدار مبارکباد و تهنیت:

صحابی جلیل القدر کعب بن مالک و دو دوستش، هالل بن امیه ي  خداوند متعال توبه
آنگاه کـه بـدون عـذر موجـه از خـارج شـدن بـا دیگـر          و مراره بن ربیع، را قبول فرمود؛
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تبوك علیه کشور روم تخلف نموده و برجاي ماندند. آنگـاه وقتـی   ي  مسلمانان براي غزوه
ایشان نازل گشت مردي به سوي کعب شتافت تـا بـه او   ي  آیات قرآن کریم در مورد توبه

 مژده دهد و صدایش زد: اي کعب بن مالک مژده باد تو را!
وسـلم   سرعت بیرون آمد و رو به مسجد و سوي رسـول اهللا صـلی اهللا علیـه    کعب به

برخاست و به سوي او شتافت تا با او دست داده  -رضی اهللا عنه-کرد. طلحه بن عبید اهللا 
را از جانب خداوند تبریک بگوید، وقتـی کعـب بـه خـدمت     اش  و به او بخاطر قبول توبه
اش  ن حضرت به او تبریک گفتـه و اینگونـه مـژده   رسید، آوسلم  رسول اهللا صلى اهللا علیه

بـه بهتـرین روزي   تـو را   مژده باد«أبشر بخیر یوم مرَّ علیک منذ ولدتک أمک) یعنی: ( داد:
 [بخاري]» زاییده است بر تو گذشته.تو را  که از آن روز که مادرت

*** 
اج، والدت رسد؛ به عنوان مثال در ازدو می مسلمان هنگامی که خیر و نیکی به دوستش

فرزند، موفقیت، سود و منفعت، برنده شدن، نجات از یک ضرر، بازگشـت کسـی پـس از    
غیبت طوالنی یا اتفاقاتی از این دست به دیدن او رفته و به او تبریـک بگویـد. در هنگـام    

 کند: می دیدار جهت گفتن تبریک و تهنیت، انسان مسلمان خود را به این آداب آراسته

 مانی:ابراز سرور و شاد
حتى اگر فرد دچار حزن و اندوه باشد، شایسته است که براي سـهیم شـدن در شـادي    

 دوستش ابراز شادمانی کند.

 دست دادن و معانقه:

)( فرماید: میوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه بـا هـم دسـت    «یعنـی:   تصافحوا يذهب الِغـلُّ
 [مالک]» برطرف شوند.ها  دهید، تا کینه

 ر حد توان:داي  هدیه آماده ساختن
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باشد. پیـامبر صـلى اهللا    می ابراز محبت و شادمانی هدیه دادنهاي  یکی از بهترین شیوه

به همدیگر هدیه دهید تا همدیگر را دوسـت  «یعنی:  تهادوا حتابُّوا)( فرماید: میوسلم  علیه

ب تهادوا فإن اهلديـة تـذه( فرماید: میوسلم  [مالک] و پیامبر صلى اهللا علیه» داشته باشید.

به همدیگر هدیه بدهید کـه هدیـه   «یعنی:  احلقد والغيظ والغضب والعداوة)( وَْحَر الصدر
 [ترمذي و احمد]» زداید. می راها  کینه و دلخوري

 گفتن جمالت مبارك باد و تهنیت:

خداوند او «یعنی:  أنبته اهللا نباتًا حسنًا)( اگر تبریک به خاطر تولد فرزند باشد، بگوید:

ه، ( یا بگوید:» بپروراند.را به نیکویی  بُورَِك لك يف املوهوب، وشكرَت الواهب، وُرزقت بِرَّ

آن سپاس ي  براي تو در این عطا و بخشش برکت باد، و از بخشنده«یعنی:  وَ�لََغ أشده)
 »گزاري، فرمانبري فرزندت نصیب شود، و برومند گردد.

 براي تبریک ازدواج:

خداونـد بـه شـما برکـت     «یعنـی:   ينكما يف خ�)بارك اهللا لك، و�ارك عليك، ومجع ب( 
 [ترمذي]» عنایت فرماید و پیوندتان را مبارك و باعث خیر بگرداند.

 براي تبریک پوشیدن لباس نو:

آنقدر بپوشی تـا  «یعنی:  ُ�بِْ� و�ْلُُف اهللا. والبْس جديًدا، وِعْش محيًدا، ومت شهيًدا)( 
ه تو عطا کند، لباس نو بپوشی، و خوشـنام و  کهنه گردد و خداوند دیگري را به جاي آن ب
 »عاقبت بخیر بزي، و مردنت با شهادت باشد.

 براي تبریک اعیاد:

 »خداوند از ما و شما قبول کند.«یعنی:  تقبل اهللا منا ومنك)( 

 دیدار تعزیه و همدردي:
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وسـلم   شهید شد و پیامبر صلى اهللا علیه -رضی اهللا عنه-حضرت جعفر بن ابی طالب 
ضیه باخبر شد و به منزل جعفر تشریف برد و فرزنـدانش خردسـالش را گـرد آورد و    از ق

آنان را بوسید. اسماء همسر جعفر بن ابی طالب پرسید: یا رسول اهللا، آیا خبـري از جعفـر   
به شما رسیده است؟ فرمود: آري. امروز کشته شد. اسماء شروع به گریستن نمود و پیامبر 

اصـنعوا ( آرام ساخت و به منـزل خـویش بازگشـت و فرمـود:     او راوسلم  صلى اهللا علیه

جعفـر غـذا بپزیـد،    ي  براي خانواده«یعنی:  ألهل جعفر طعاًما، فإنه قد جاءهم ما �شغلهم)
 [ترمذي]» پیش آمده که مشغولشان ساخته است.اي  حادثه که برایشان

*** 
س و هـراس  تعزیت براي تسکین آالم و دردهاي فرد مصیبت دیـده و فرونشـاندن تـر   

 فرمایـد:  مـی وسـلم   باشد. پیامبر صلى اهللا علیه می قراي وي بی فرد و آرام ساختن اندوه و

آنکه مصیبت دیده اي را تعزیت گوید پاداشی بـه  «یعنی:  من َعزَّى مصابًا فله مثل أجره)(
 [ترمذي وابن ماجه]» او براي اوست.ي  اندازه

قُوب في�م؟)( فرمود:روزي به اصحابش وسلم  پیامبر صلى اهللا علیه  ما تعدون الرَّ
گفتند: آنکه او را فرزندي » شمارید؟ می چشم انتظار) را در میان تان چه( رقوب«یعنی: 

أي لم يمت ( ليس ذلك بالرقوب، ولكنه الرجل اذلي لم يقدم من ودله شيئًا( نیاید. فرمود:

ش هیچکدام پیش آن رقوب نیست. بلکه مردي است که از فرزندان«یعنی:  أحد أبنائه)
 [مسلم])» اند. یعنی هیچکدام از فرزندانش فوت نکرده( اند. نیافتاده

 من قدم ثالثة من الودل لـم يبلغـوا احلنـث( اند: فرمودهوسلم  رسول خدا صلى اهللا علیه

هرکه از او سه فرزنـد بمیـرد   «یعنی:  أي:لم يبلغوا احللم) اكنوا هل حصنًا حصينًا من انلار)(
در ایـن موقـع   » باشند، براي او دژي مستحکم در برابر آتـش دوزخ هسـتند.  که بالغ نشده 

پیـامبر صـلى اهللا    ام. فرزند) پـیش فرسـتاده  ( گفت: من دو -رضی اهللا عنه-حضرت ابوذر 
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گفت: من یکـی را   -سید القراء-أُبی بن کعب » و دو تا«یعنی:  واثن�)( فرمود:وسلم  علیه

 [ابن ماجه]» و یکی.«یعنی:  وواحًدا)( فرمود: ام. پیش فرستاده
 باشد: می تعزیه و همدردي که بر هر مسلمانی رعایت آن الزمي  آداب ویژه

 مشارکت:
به محض اینکه فرد از وفات کسی از نزدیکان، همسایگان یا دوستانش آگاه شد، بر او 
واجب است که به دیدار آنان براي تعزیت گفتن و شرکت نمودن در تشییع جنازه برود. 

حق املسلم ىلع ( عمل نماید که فرموده است:وسلم  مطابق فرمایش پیامبر صلى اهللا علیه تا

املسلم مخس: رد السالم، وعيادة املر�ض، واتباع اجلنائز، و�جابة ادلعوة، و�شميت 
حق مسلمان بر مسلمان پنج چیز است: جواب سالم، عیادت مریض، «یعنی:  العاطس)

 [متفق علیه]» دعوت، دعا براي عطسه زننده.رفتن بدنبال جنازه، قبول کردن 

 فرصت سه روزه:
چنانچه گرفتاري و مشکلی باعث شد نتوانـد در نخسـتین سـاعات ایـن سـه تعزیـت       
بگوید، باید در عرض سه روز این کار را انجام داده و بهتـر اسـت شخصـاً بـه نـزد فـرد       

 ننماید. مصیبت دیده رفته و جز در شرایط ضروري به تلگرام یا تلفن اکتفا

 غذا:ي  تهیه
متوفی غذا درست کنند، چرا ي  مستحب است که نزدیکان و دوستان فرد براي خانواده

را از فـراهم نمـودن غـذا بـازمی     ها  اند آن که مشغول گشتن آنان به مصیبتی که دچار شده

اصنعوا ألهل جعفـر طعاًمـا ( فرمودند:وسلم  دارد. همانطور که رسول خدا صلى اهللا علیه

اي  حادثـه  جعفر غذا بپزید، که برایشاني  براي خانواده«یعنی:  ه قد جاءهم ما �شغلُهم)فإن
 [ترمذي]» پیش آمده که مشغولشان ساخته است.
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 زنان:ي  تعزیه
بانوان محجوب بگونه اي که زینت خود را نمایان نساخته و رفتارهاي خـالف شـرع؛   

له و زاري با صداي بلند، از آنان مانند چاك نمودن پیراهن، خراشیدن گونه و صورت و نا
توانند براي تعزیت خارج شوند. تمام ایـن کارهـا باعـث خشـم پروردگـار       می دیده نشود

سبحان گشته و سبب آزار میت در قبرش خواهد شد چنانچه خودش بدان وصـیت کـرده   
 باشد.

 ننشستن براي عزا:

 آیند استقبال نماینـد.  می اناز کسانی که به تعزیت آنها  متوفی نباید در خیمهي  خانواده
رضـوان  -باشـد. صـحابه    نمی هستند که مورد تایید دین اسالمهایی  از جمله بدعتها  این

در حین تشییع جنازه در قبرستان یا هنگامی که بـا فـرد مصـیبت دیـده در راه      -اهللا علیهم
 نمودند. می کردند و یا در مسجد، تعزیت خویش را ادا می برخورد

فرد داغدیـده  ي  که براي دیداري کوتاه و گفتن تعزیت به شهر یا دهکده اشکالی ندارد
رفت. البته با رعایت آدابی که قبالً ذکـر شـده و اجتنـاب از برخـی اعمـال ماننـد سـیگار        

باید به صبر و تسـلیت و شـکیبایی و چیزهـایی    ها  بیهوده. صحبتهاي  کشیدن و صحبت
 مانند آن منحصر گردد.

 گویند: می در سوگ و ماتم چه
شود. فرد تسلیت دهنده  می در شکیبایی و تسلیت خالصهها  در این مناسبات صحبت

إنا هللا وإنا إليه ( یا» ماند. می تنها خداست که«یعنی:  البقاء هللا)( گوید: می به شخص سوگوار

هللا ما أعطى وهللا ما ( ، یا»گردیم. ما از آن خدا هستیم و به سوى او باز مى«یعنی:  راجعون)

آنچه را خداوند گرفت از آن «یعنی:  خذ، وكل يشء عنده بمقدار، فلْتصرب ولْتحتسب)أ

خودش بود و آنچه داده است مال خود اوست. مسلماً هر چیزي نزد او داراي تقدیري 
 »است، لذا باید صبر کرد و امید به ثواب داشت.
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خداوند «یعنی:  هللا)آجـرك ا( گوید: می فرد مصیبت دیده آمین گفته و به فرد تعزیه کننده

 »براي این عملت پاداشت دهد.

 پرهیز از اسراف در تدارك مراسم تشییع جنازه:
 مانند:هایی  نماید، بدعت می مسلمان از هرگونه بدعتی در این رابطه دوري

که در برخـی  هایی  برپانمودن خیمه و سایبان، نگهداشتن چله و سالگرد و دیگر بدعت
 ست.جوامع اسالمی رخنه کرده ا

 عیادت بیماران:
بـه  وسـلم   بیمـار شـد و پیـامبر صـلى اهللا علیـه      -رضی اهللا عنـه -سعد بن ابی وقاص 

عیادتش رفت. بیماري او سخت بود و سعد احساس کرد که اجلش نزدیک اسـت. سـعد   
تنها یک دختر داشت و خواست تا دو سوم ثروتش را از طریق وصیت ببخشد ولی پیامبر 

کـنم.   مـی  یرفت. آنگاه سعد گفت: در مورد نصف دارائیم وصـیت نپذوسلم  صلى اهللا علیه
نپذیرفت و فرمود: خیر. سعد گفت: در مورد یـک سـوم آن   وسلم  باز پیامبر صلى اهللا علیه

وصـیت  «یعنـی:   اثللث. واثللث كث�)( فرمود:وسلم  کنم. پیامبر صلى اهللا علیه می وصیت
وسـلم   آن حضرت صلى اهللا علیـه  سپس» باید یک سوم باشد، و یک سوم هم زیاد است.

بار خـدایا سـعد   «یعنی:  ا� اشف سعًدا)( دستش را بر صورت و شکم او نهاد و فرمود:
 [متفق علیه]» را درمان ده!

*** 
باشد و فرد عیادت کننده نزد خداوند  می عیادت بیمار یکی از حقوق فرد بر دوستانش

من اعد ( فرماید: میوسلم  اهللا علیهسبحان پاداش عظیمی را خواهد داشت. پیامبر صلى 

َت من اجلنة م�ال)
ْ
آنکه «یعنی:  مر�ًضا نادى مناٍد من السماء: ِطبَْت وطاب مشاك، وتبوأ

مریضی را عیادت کند، یا برادري از برادرانش را براي خدا دیدار نماید، منادیی از مالئکه 
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اه زیبایی را که در بهشت کند، که خوش بحالت و نیکو است رفتنت و چه جایگ می اعالن
 [ترمذي و ابن ماجه]» براي خود مهیا نمودي.

 تعداداي از آداب عیادت بیمار که الزم است مراعات شوند:

 اخالص و پاکی نیت:

کند تا آنکه دیـدارش مسـتحق    می مسلمان نیتش را براي خداوند رب العالمین خالص
 اجر و پاداش از جانب خداوند گردد.

 ب:انتخاب وقت مناس

شـود در   می رود. سعی می هنگامی که خبردار شد که دوستش بیمار است به عیادت او
زمان مناسبی این کار انجام شده و فرد بیمار اجازه داشته باشد کـه مهمانـان بـه عیـادتش     

 بروند.

 دعاي شفا براي بیمار:

ا دهد خواهد تا او را شف می کند از خداوند می وقتی که فرد مسلمان از بیماري عیادت
و از این که خداوند وي را از آن بیماري دور ساخته است، خداوند را سپاس گفته و 

شفا و معالجه به فرد بیمار داده و به او دلداري و امید بدهد. سپس با این دعاي ي  مژده

أذهب ابلأس، ربَّ انلاس، اشف وأنت ( برایش دعا نماید:وسلم  پیامبر صلی اهللا علیه

سختی را بر طرف کن، خدایا «یعنی:  إال شفاؤك، شفاًء ال يغادر َسَقًما) الشايف، ال شفاءَ 
و شفایی جز شفایت نیست، شفائی که اي  دهنده پروردگار مردم، شفا ده که تو شفا

 [متفق علیه]» بیماریی نگذارد.

 عیادت مختصر:
بهتر است که عیادت مختصر و با رعایت آرامش و سکوت بوده و از سخن زیاد پرهیز 

 شود.
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 آداب سفر

در یک سفر بسوي مکـه   -رضی اهللا عنهما-سعید بن یسار با حضرت عبد اهللا بن عمر 
شد، سـعید از شـترش    می همراه بود. آنان شب را در راه بودند. وقتی کم کم صبح نزدیک

ر شتر شـد و خـودش را بـه ابـن عمـر      چیاده شد و نماز وترش را بجا آورد و سپس سوا
رساند. ابن عمر از او پرسید: کجا بودي؟ گفت: ترسیدم صبح برسد، پیاده شده و نماز وتر 

را سرمشق خود قرار وسلم  را بجاي آوردم. ابن عمر گفت: مگر رسول خدا صلی اهللا علیه
بـر  وسلم  اهللا علیهابن عمر گفت: پیامبر صلی  ام. اي؟ گفت: قسم به خدا که قرار داده نداده

 گزارد. [مسلم] می روي مرکبش نماز وتر را
*** 

و تأمل در ها  خداوند عزوجل به گشتن در زمین و مشاهده و عبرت گیري از نشانه

�ِض ٱقُۡل ِسُ�واْ ِ� ﴿ فرماید: می صنع او و تدبر در آثار بجا مانده از پیشینیان امر کرده و
َ
�ۡ 

ْ ٱفَ    نُظُروا
َ
ۚ �َۡ ٱَكۡيَف بََدأ بگو در زمین بگردید و بنگرید چگونه «یعنی:  ]٢٠العنكبوت: [ ﴾ۡلَق

آورد خداست  سپس [باز] خداست که نشاه آخرت را پدید مى آفرینش را آغاز کرده است

�ِض ٱقُۡل ِسُ�واْ ِ� ﴿ فرماید: می و» که بر هر چیزى تواناست
َ
ْ ٱُ�مَّ  ۡ� َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة  نُظُروا

�ِ ٱ بگو در زمین بگردید آنگاه بنگرید که فرجام «یعنی:  ]١١األنعام: [ ﴾١١ �َ لُۡمَكّذِ

ِيٱُهَو ﴿ فرماید: می همچنین» کنندگان چگونه بوده است. تکذیب �َض ٱَجَعَل لَُ�ُم  �َّ
َ
�ۡ 

ْ ٱَذلُوٗ� فَ  ْ ِمن ّرِۡزقِهِ  ۡمُشوا اوست «یعنی:  ]١٥امللك: [ ﴾١٥ لنُُّشورُ ٱ�َ�ۡهِ  ۦۖ ِ� َمَناكِبَِها َوُ�ُوا
کسى که زمین را براى شما رام گردانید پس در فراخناى آن رهسپار شوید و از روزى 

نقل است که وسلم  از پیامبر صلى اهللا علیه» [خدا] بخورید و رستاخیز به سوى اوست.

سفر کنید تا تندرست باشید. پیکار کنبد «یعنی:  سافروا تصحوا، واغزوا �ستغنوا)( فرمودند:
 [احمد]» نیاز باشید. بی تا
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 شمارد: برمی را چنینها  آن سفر فواید بسیاري دارد که امام شافعی به زیبایی

ـــــال ــــب الع ــــان يف طل ــــن األوط بْ ع ــــرَّ غَ  تَ
 

ـــــد  ـــــس فـوائـ ــــفار مخ ــــي األس ــــافر فف  وس
 

، واكتســـــــــاب معيشــــــــة ج هــــــمِّ  تفــــــرُّ
 

ـــــــد  ـــــــة ماجـ  وعـــــــلم، وآداب، وصـحـــبـ
 

 معنی شعر:
 انه و کاشانه چو خواهی تو بلنديدل برکن از خ«

 در راه سفر شو که سفر پنج فایده دارد
 یکی رانش اندوه و دگر کسب معاشست

 سوم دانش و علمست و چهار زینت آداب
 »پنجم حصه از سود سفر صحبت یاران شریف است.

می توان براي اهداف متفاوتی رنج سفر را بر خود هموار کـرد؛ بـراي حـج یـا عمـره،      
 ...گشتن پی رزق و روزي، دیدار دوست و آشنا یا کسب علم،

 از جمله آداب سفر:

 نیت صحیح و نیکو: 

فرد مسلمان با نیت درست و صحیح سفرش را به عملی در جهت نزدیکی به خداوند 

إنما األعمال بانليات، و�نما ( فرماید: میوسلم  سازد. رسول خدا صلى اهللا علیه می مبدل

نت هجرته إىل اهللا ورسوهل، فهجرته إىل اهللا ورسوهل، ومن اكنت للك امرئ ما نوى، فمن اك
همانا ثواب اعمال «یعنی:  هجرته دلنيا يصيبها أو امرأٍة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إيله)

نیت خود را درمی یابد، پس کسی که هجرت او ي  به نیت بستگی دارد و هر کس نتیجه
یابد و کسی  می خدا و رسولش را دربسوي خدا و رسول او است ثواب هجرت بسوي 

که هجرتش بسوي دنیا باشد به همان میرسد یا هجرت او براي ازدواج با زنی باشد، پس 
 [متفق علیه]» هجرت او بسوي چیزیست که براي رسیدن به آن هجرت نموده است.
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 مسافرت براي چیزي باشد که موجب خوشنودي خداوند باشد:

ما من خارج من بيته إال ببابه رايتان؛ راية ( رموده است:فوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

بيد ملك، وراية بيد شيطان، فإن خرج ملا �ب اهللا اتبعه امللك برايته، فلم يزل حتت راية 
امللك حىت يرجع إىل بيته. و�ن خرج ملا �سخط اهللا اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل حتت 

دو اش  شود بر در خانه می هرکس از خانه خرج« یعنی: راية الشيطان حىت يرجع إىل بيته)
پرچم خواهد بود. یکی به دست یک مالئکه و دیگري در دست شیطان. چنانچه فرد براي 

کند و او تحت  می دارد بیرون شود، فرشته با پرچمش او را دنبال می آنچه خداوند دوست
انچه بخاطر چیزي که لواي آن فرشته خواهد بود تا وقتیکه از سفر بازمی گردد. اما چن

خشم و ناخشنودي خداوند است خارج گردد، آن شیطان با پرچمش او را دنبال ي  مایه
 [احمد و طبرانی].» گردد زیر پرچم شیطان خواهد بود. برمی نموده و تا زمانی که

 مشورت و استخاره قبل از خروج به قصد مسافرت: 

درمیان نهاده و با آنان در مورد آن  با برادرانش کارهاي را که قصد انجامشان را دارد

ۡمُرُهۡم ُشوَرٰى بَۡيَنُهمۡ ﴿ فرماید: می مشورت نماید. خداوند متعال
َ
و «یعنی:  ]٣٨الشور: [ ﴾َوأ

درعین حال به استخاره و طلب خیر از پروردگار » کارشان در میانشان مشورت است.
گیرد. از پیامبر صلى اهللا کند که دلش بدان آرام و قرار  می روي آورده و سپس کاري را

من سعادة ابن آدم استخارته اهللا. ومن سعادة ابن آدم رضاه بما ( فرماید: میوسلم  علیه

قىض اهللا هل. ومن شقاوة ابن آدم تر�ه استخارة اهللا. ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قىض 
د است و از سعادت آدمی استخاره و طلب خیر او از خداونهاي  از نشانه«یعنی:  اهللا هل)

خوشبختی وي خرسندي اوست به قضا و قدر الهی. از عالیم بدبختی بنی آدم هاي  نشاه
 او ناخوشنودي به قضا و قدر خداوندهاي  رها نمودن استخاره است و از بدبختی

 [ترمذي و حاکم]» باشد. می

  ها: پرداخت بدهی و برگرداندن امانت
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 کـه نـزد اوسـت را بـازپس    هایی  و امانتفرد مسلمان قبل از رفتن به مسافرت، بدهی 
ي  دهد. چنانچه توان بازپس دادن بدهیش را نداشـته باشـد، از طلبکـار خـویش اجـازه      می

ماند. زمانیکه پیامبر صلى  می رود وگرنه برجاي خود می طلبد و اگر به اجازه داد می خروج
ر مکـه گذاشـت   نمود، حضرت علی بن أبی طالب را د می به مدینه هجرتوسلم  اهللا علیه
 مردم را به آنان بازپس دهد.هاي  تا امانت

 وصیت براي خانواده: 

ما حقُّ امرئ مسلم هل يشء ير�د أن يويص فيه، ( فرماید: میوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

براي مسلمان مناسب نیست، درحالیکه «یعنی:  يبيت يللت� إال ووصيته مكتو�ة عنده)
گذراند، جز اینکه  می گیرد و او دو شب می ورتصاحب چیزیست که در آن وصیت ص

 [متفق علیه]» وصیت او در نزدش نوشته باشد.

 انتخاب همسفر: 

بهتر است که همسفر خود را از بین اشخاص اهل دیانت و تقوي برگزیند تا او را در 
وسلم  طاعت و عبادت مددکار باشد. رسول مکرم اسالم حضرت محمد صلى اهللا علیه

هر شخص بر دین «یعنی:  الرجل ىلع دين خليله فلينظر أحد�م من �الل)( فرماید: می
[ابوداود و » کند. می دوستش است، پس بنگرد هر کدام تان که با چه کسی دوستی

 لو يعلم انلاس ما يف الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده)( فرماید: می ترمذي] و
دانم، بدانند، هیچ سواره اي در شب تنها  می اگر مردم در مورد تنهائی آنچه که من«یعنی: 

الراكب ( فرماید: میوسلم  [بخاري] همچنین آن حضرت صلى اهللا علیه» نخواهد رفت.

ٌب)
ْ
یک سوار شیطان است و دو سواره «یعنی:  شيطان، والراكبان شيطانان، واثلالثة َر�

و احمد] و نیز گفته [ابوداود و ترمذي » روند. می و سه نفر جماعت بشماراند  دو شیطان
 شده که: یک همسفر برگزین و آنگاه سفر کن.
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 سفر: ي  فراهم ساختن توشه

سفر و مخارجی که انشاء اهللا بتواند بـه سـالمت بـه مقصـد     ي  آماده نمودن بار و توشه
 خود برسد، براي فرد مسلمان اهمیت بسزائی دارد.

 باشد:  می براي مسافرت بهترها  پنج شنبه

به جز پنج شـنبه در روز دیگـري   وسلم  افتاده که رسول اهللا صلى اهللا علیهکم تر اتفاق 
 به مسافرت برود. [ابوداود]

 رفتن به سفر در اولین ساعات روز: 

دهنـد   مـی  که کارهایشان را در ؛از روز انجامهایی  براي آنوسلم  رسول صلى اهللا علیه

بـار الهـا! بـه    «یعنـی:   ورهـا)ا� بـارك ألمـيت يف ب�( فرمایـد:  می دعاي برکت نموده و
[ابوداود و ترمذي و نسائی و ابـن ماجـه] وقتـی آن حضـرت     » صبحگاهان امتم برکت ده!

 را در اولـین سـاعات روز روانـه   ها  آن فرستاد، می سریه یا لشگري راوسلم  صلى اهللا علیه
 ساخت. [ابوداود] می

 نماز قبل از سفر: 

رکعت نماز را بجا آورد. از پیامبر صلى اهللا  کند تا دو می قبل از سفر فرد مسلمان سعی

ما خلف عبد ىلع أهله أفضل من ر�عت� ير�عهما ( اند: روایت شده که فرمودهوسلم  علیه

بهتر از دو رکعت نماز که اش  بنده چیزي را براي خانواده«یعنی:  عندهم ح� ير�د سفًرا)
 ی شیبه][ابن اب» گزارد. نمی خواند، بجا می هنگام سفر نزد آنان

 خداحافظی از خانواده و دوستان: 

خداحافظی کرده و آنان را سفارش به اش  انسان مسلمان موقع مسافرت از خانواده
به مردي که قصد سفر  -رضی اهللا عنهما-نماید. حضرت عبداهللا ابن عمر  می نیکی و خیر

وسلم  اهللا علیهگوید: بیا تا با تو خداحافظی کنم، همانگونه که رسول اهللا صلى  می داشت
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دین و امانت «یعنی:  أستودع اهللا دينك، وأمانتك، وخواتيم عملك)( نمود: می با وداع
 [ابوداود]» گذارم. می وانجام اعمالت را نزد خداوند به ودیعت

 دعاي خانواده و دوستان براي شخص مسافر: 

ر صـلى اهللا  کنند. مردي نـزد پیـامب   می مسلمان براي فرد مسافر آرزوي توفیق و سالمتی
اي ده.  خـواهم بـه مسـافرت بـروم، مـرا توشـه       می رفت و گفت: یا رسول اهللا،وسلم  علیه

گفت: مـرا بیشـتر ده.   » تقوا دهد.ي  توشهتو را  خداوند«یعنی:  زودك اهللا اتلقوى)( فرمود:

بـر مـن    -پدر و مادرم فدایت -گفت: » و گناهت را بیامرزد.«یعنی:  وغفر ذنبك)( فرمود:

و در هر کجائی که هسـتی، توفیـق   «یعنی:  و�رَسَّ اهللا لك اخلَ� حيثما كنت)( فرمود:بیفزا. 
 [ترمذي و حاکم]» خیرت دهد.

 طلب دعا از مسافر: 

براي حـج  وسلم  کند: از پیامبر صلى اهللا علیه می تعریف -رضی اهللا عنه-حضرت عمر 

بـرادرکم مـا را   «یعنی:  َسنَا)أي أيخ، أرش�نا يف داعئك وال تَنْ ( عمره اجازه خواستم. فرمود:
 [ترمذي و ابن ماجه و احمد]» در دعاي خود شریک گردان.

 دعاي هنگام عزیمت: 

باسم اهللا، تو�ُت ىلع اهللا. ال حول وال قوة إال باهللا. رب ( هنگام خروج از منزل بگوید:

ظلم، أو أجهل أو 
ُ
َزل أو أظلم أو أ

ُ
، أو أزل أو أ َض�َلَّ

ُ
یعنی:  �هل يلع)أعوذ بك أن أضل أو أ

جویم به تو از اینکه گمراه کنم یا گمراه  می بنام خدا. توکل نمودم بر خدا، بار خدایا! پناه«
شوم، لغزش کنم یا دیگري را بلغزانم، ظلم کنم یا بر من ظلم شود، کار جاهالنه اي انجام 

 [ابوداود] » دهم و یا بر من انجام داده شود.

 بك انترشـُت، وعليـك تو�ـُت، و�ـك اعتصـمُت، و�يلـك ا�( وقتی راه افتاد بگوید:

توجهت. ا� أنت ثقيت، وأنت رجايئ، فاكف� ما أهم� وما ال أهتم به، وما أنت أعلم بـه 
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بار الها! به «یعنی:  م�، ا� زود� اتلقوى، واغفر يل ذنيب، ووجه� للخ� حيثما توجهت)
و به یـاري تـو چنـگ زده و رو بسـوي تـو       قدرت تو پراکنده گشته و بر تو توکل نمودم،

نمودم. بارالها! دلگرمی و امید من تو هستی. پس مرا بسنده کن از آنچه مـورد توجـه مـن    
نمایم و آنچه که تو بهتر از من از آن آگـاهی. الهـی! تقـوي را     نمی است و آنچه بدان اعتنا

» خیـر روبـرو گـردان.   من گردان و گناهم را بیامرز و هرجا کـه رو کـنم، مـرا بـا     ي  توشه
 [ابویعلی]

 یک نفر را از میان خود به عنوان راهبر انتخاب نمایند: 

کنند. پیامبر  می عده اي که قصد سفر دارند یکی را از میان خود به عنوان رهبر انتخاب

روا أحدهم)( فرماید: میوسلم  صلى اهللا علیه هرگـاه  «یعنـی:   إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمِّ
 [ابوداود و ترمذي]» ري برآیند، باید یکنفر را بر خود امیر سازند.سه نفر در سف

 دعاي هنگام سوار شدن بر مرکب:

هنگام سوار شدن بر شتر و خارج شدن باي مسافرت وسلم  رسول اهللا صلى اهللا علیه

سبحان اذلي سخر نلا هذا وما كنا هل مقرن� و�نا ( فرمود: می گفت، سپس می سه بار تکبیر

ملنقلبون. ا� إنا �سألك يف سفرنا هذا الرِبَّ واتلقوى ومن العمل ما ترىض. ا� إىل ر�نا 
هوِّن علينا سفرنا هذا، واطِو عنَّا ُ�ْعَده. ا� أنت الصاحب يف السفر، واخلليفة يف األهل. 

 یعنی: ا� إ� أعوذ بك من َوْ�ثَاء السفر، و�آبة املنظر، وسوء املنقلب يف املال واألهل)
پاکیست ذاتی را که این را براي ما مسخر ساخته و ما بسوي پروردگار خود رجوع «

پسندي  می بار خدایا ما در این سفر مان از تو نیکو کاري و تقوي و عملی را که ایم. کننده
کنیم. بار خدایا این سفر مان را بر ما آسان کن و دوریش را بر ما کوتاه ساز، بار  می طلب

ي  ر همراه و در خانواده سرپرستی. پروردگارا! ما از سختی سفر و منظرهخدایا تو در سف
 [مسلم]» جوییم. می غم انگیز و بدي نظر بد در مال و خانواده و فرزند بتو پناه
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 رعایت احساسات مسافران ناتوان و ضعیف: 

خصوصاً اگر سفر با پاي پیاده باشد باید مراعـات ضـعیفان را نمـوده و از آنـان پـیش      
 فرد ناتوان امیر قافله است. اند: فتد تا احساس ناتوانی ننمایند. گفتهنیا

 سفر: ي  برخورد درست با وسیله

چنانچه مسافرت با چهارپا باشد، باید از سختگیري با آن و کارکشـیدن زیـادي و زدن   
آن براي شتاب دادن به حرکتش خودداري نماید. الزم است که با حیوانات با دلسـوزي و  

إن املنبـتَّ ال أرًضـا قطـع، ( اند: رفتار نموده و عجله از شیطان است. از قدیم گفتهمهربانی 

 »ماند. می سوارکار شتابان نه مقصد رسیده و نه مرکبی برایش«یعنی:  وال ظهًرا أبىق)

 مراعات آداب نشستن بر مرکب: 

فرد مسلمان پایبند برخی آداب در هنگام سوار شدن بر وسایل حمـل و نقـل عمـومی    
 ها: ي آن است، از جمله

 نگشودن پنجره یا در، بدون گرفتن اجازه از همسفران مجاور خود. -
 اگر غذایی را در جریان مسافرت صرف کند دیگران را نیز به آن دعوت نماید. -
 با صداي بلند صحبت شخصی نکند. -
ن نگـاه  الزم است که جوانان بهترین جایگاه را براي افراد سـالمند و بیمـاران و زنـا    -

 دارند.
باید براي احترام به نظر و مزاج جمع و رعایت بهداشت و نظافت وسیله، از کشیدن  -

 خودداري کند.   هایش خوراکیي  سیگار، انداختن آب دهان یا پس مانده
 دعا و ذکر بیشتر: انسان مسلمان در مسـافرت بـراي خـود و دوسـتانش بیشـتر دعـا       -

 پردازد. می و بیشتر هم به ذکر خداوند کند چون دعاي مسافر مستجاب است می

 رود مـی  وقتی از سـرباالیی بـاال   سبحان اهللا)( گوید: می هرگاه در شهري پیاده شدند، -

 [ابوداود] اهللا أكرب)( گوید: می
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يا أرض، ر� ور�ك اهللا، أعوذ بـاهللا مـن رشِّك، ورش ( هرگاه شب را دریافتند، بگوید: -

ْسـوَد، ومـن احليـة ما فيك، ورش ما خلق فيك، ورش م
َ
َسـٍد وأ

َ
ا يدب عليك، أعوذ باهللا من أ

اي زمین پروردگـار مـن وتـو اهللا    «یعنی:  والعقرب، ومن سا�ن ابل�، ومن وادٍل وما ودل)
خـزد   می است، از شر تو و شر آنچه در تست و شر آنچه در تو آفریده شده و بر روي تو

هـر آنچـه بـه نظـر رسـیده و      ( شیر و سیاهبرم به خدا از شر  می جویم، پناه می به خدا پناه
 ابلـیس) و آنچـه زاده  ( جن) و پدر( رود) و مار و عقرب و ساکن شهر می هنوز شر از آن

 [ابوداود و احمد]» شیاطین).(
یعنـی:   أعوذ بكلامت اهللا التامات من رش ما خلق)( گوید: می وقتی در منزلی فرود آمدند -

 [ترمذي و ابن ماجه]» از شر آنچه آفریده است.خدا ي  جویم به کلمات تامه می پناه«
 گوید: می وقتی به روستا یا آبادي نزدیک شده و درشرف وارد شدن به آن باشند، -

ن، ورب الشياط� (
ْ
ا� رب السماوات السبع وما أظللن، ورب األراض� السبع وما أقلل

أهلها، وخ� ما فيها، وما أضللن، ورب الر�اح وما ذر�ن! أسألك خ� هذه القر�ة، وخ� 
هاي  بارالها! پروردگار آسمان«یعنی:  ونعوذ بك من رشها، ورش أهلها، ورش ما فيها)

ها  آن هفتگانه و آنچه بر رويهاي  قرار دارد، اي پروردگار زمینها  آن هفتگانه و آنچه زیر
ردگار شوند، و اي پرو اش می و آنچه باعث گمراهیها  قرار دارد، و اي پروردگار شیطان

 را مسئلتاش  دهند، ما از تو خیر این آبادي و خیر اهالی می بادها و آنچه آن را حرکت
» جوییم از بدي آن و بدي اهالی آن و بدي آنچه در آن قرار دارد. می نماییم و به تو پناه می

 [نسائی]

سمَع سامٌع حبمد ( صبح برخوردند، بگوید:هاي  اگر در حین سفر به سحر و نزدیکی -

فِْضل علينا، اعئًذا باهللا من انلار)ا
َ
شنونده «یعنی:  هللا وحسِن بَالئه علينا، ر�نا َصاِحبْنا وأ

شنید که ما حمد خدا را و شکر نعمتش را و لطف او را بر ما بیان کردیم. پروردگارا! تو 
 [مسلم]» برم از آتش دوزخ. می همراه ما باش و بر ما لطف کن. به خدا پناه
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 : تفکر و پندگیري

پردازد و در  می نماید به تفکر می چیزهایی که د ر خالل سفر مشاهدهي  مسلمان درباره
 کند. می خلقت خداوندي و آنچه ایمانش را بیافزاید اندیشه

 گذارد:  می مراعات عادات و رسوم اهالی شهري که بدان پا

ه و کاري وقتی که مسافر به شهري رسید، باید عادات و رسوم ان شهر را مراعات نمود
 نکند که با آن مخالف باشد، البته به شرطی که مخالف شرع نباشد.

 داده شده در جریان سفر: هاي  استفاده از رخصت

در سفر براي مردم فراهم آمده است و مسافر باید در جریـان سـفرش از   هایی  رخصت
 استفاده نماید، از جمله:ها  آن در دشواري

 عتی: چهار رکهاي  شکسته خواندن نماز -

ۡ�ُتۡم ِ� ﴿ که: -عز جل-خواند. مطابق فرمایش خداوند  می را دو رکعتها  آن �َذا َ�َ
�ِض ٱ

َ
ْ ِمَن  ۡ� وا ن َ�ۡقُ�ُ

َ
لَٰوةِ ٱفَلَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ ن َ�ۡفتَِنُ�ُم  لصَّ

َ
ِينَ ٱإِۡن ِخۡفُتۡم أ َّ� 

 ْۚ ید اگر بیم داشتید که آنان که کفر و چون در زمین سفر کرد«یعنی:  ]١٠١النساء: [ ﴾َ�َفُرٓوا
 »اند به شما آزار برسانند گناهى بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید. ورزیده

به صورت تقدیم یا تأخیر) و همچنـین بـین نمازهـاي    ( جمع بین نماز ظهر و عصر -
 مغرب و عشاء.

اي آن را به در ماه رمضان نیز براي او خوردن روزه مباح بوده و باید در اینده قض -

يَّاٍ� ﴿ فرماید: می جا آورد. خداوند متعال
َ
ٞ ّمِۡن � ة ٰ َسَفٖر فَعِدَّ ۡو َ�َ

َ
رِ�ًضا أ َ�َمن َ�َن ِمنُ�م مَّ

 ۚ َخَر
ُ
ولى] هر کس از شما بیمار یا در سفر باشد [به همان شماره] «[یعنی:  ]١٨٤البقرة: [ ﴾أ

 »تعدادى از روزهاى دیگر [را روزه بدارد].
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روزه «یعنی:  ليس من الرب الصيام يف السفر)( فرموده است:وسلم  اهللا علیهپیامبر صلى 
 [متفق علیه]» گرفتن در سفر از طاعت و فرمانبرداري نیست.

ترك نماز جمعه و به جا آوردن نماز ظهر به جاي آن. چون نماز جمعـه بـر مسـافر     -
 واجب نیست.

 شتاب در بازگشت: 

السفر قطعة من العذاب؛ يمنع أحد�م ( رماید:ف میوسلم  رسول خدا صلى اهللا علیه

أي قىض حاجته من املاكن ( نومه وطعامه ورشابه، فإذا قىض أحد�م نهمته من وجهة
ل إىل أهله) اي از عذاب است که یکی از شما را از  سفر پاره«یعنی:  اذلي اكن فيه) فليعجِّ
صودش را از سفرش دارد، هرگاه کدام یک از شما مق می خوردن و نوشیدن و خواب باز
[مسلم] و مسلمان نباید بعضی چیزها را موقع » بشتابد.اش  انجام داد، باید به سوي خانواده

 بازگشت فراموش کند، از جمله:
 در حد توان هنگام بازگشت.ها  بردن بعضی هدایا و سوغاتی -
دعاي بازگشت که همان دعاي سفر است، جز آنچه که در آخر آن چنین اضافه شـده  -

ما بازگشتیم در حالیکه توبه کـاران و  «یعنی:  آيبون تائبون اعبدون لر�نا حامدون)( ت:اس
 [مسلم]» پرستندگان و براي خداي مان سجده کننده گانیم.

ـا حسـنًا)( دعا هنگام نزدیک شدن به شهر و دیار خویش: - ا ورزقً  اللهم اجعل لنا به قـرارً

 [نسائی و طبرانی] »کو قرار بده.الهی! در آن برایمان آرامش و روزي نی«یعنی: 
گسیل دارد تا آنان را از آمدنش بـاخبر سـازد   اش  کسی را پیشاپیش به سوي خانواده -

 دارد از آنان نبیند. می تا آنان براي دیدن او آماده گشته و او چیزي را که ناخوش
سـلم  و از مسجد آغاز نموده و دو رکعت نماز در آن بخواند. پیـامبر صـلى اهللا علیـه    -

گـزارد.   می کرد و در آن دو رکعت نماز می وقتی از مسافرت بازمی گشت از مسجد شروع
 [متفق علیه].
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استقبال از دیدارکنندگان و پذیرائی از آنان: از کسانی که براي مبارکباد بازگشـت بـا    -
تواند از  می آیند با شادمانی و روي خوش استقبال نموده و تا جائیکه می سالمت او نزدش

 نان پذیرائی کند.آ
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 آداب کار و عمل

آمده و از او درخواسـت پـول کـرد. آن    وسلم  یک روز مردي نزد پیامبر صلى اهللا علیه
فرمود: آیا در خانه چیزي داري؟ مـرد گفـت: آري، پالسـی    وسلم  حضرت صلى اهللا علیه

 گسـترانیم و پیالـه اي کـه در آن آب    مـی  ه تن کرده و قسمتی رادارم که قسمتی از آن را ب
 نوشیم. می

را آورد. هـا   آن نزد من بیاور! مرد رفت وها  آن فرمود:وسلم  رسول خدا صلى اهللا علیه
هـا   آن خرد؟ مردي پاسخ داد: من می فرمود: چه کسی این دو راوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

فرمود: کسی هست که بیشتر از وسلم  ت صلى اهللا علیهخرم. آن حضر می را به یک درهم
را به ها  آن مرد دیگري گفت: -دو یا سه بار تکرار فرمود _بپردازد؟ ها  آن یک درهم براي

دو درهم را گرفـت  وسلم  را به او داد و رسول خدا صلى اهللا علیهها  آن خرم. می دو درهم
غذایی بخر و با دیگري تیشه اي بخـر  ات  دهو به مرد فقیر داد و فرمود: با یکی براي خانوا

 و با آن نزد من برگرد.
برگشت. آن حضرت صلى وسلم  آن مرد تیشه اي را خریده و نزد پیامبر صلى اهللا علیه

دستی بر پشت او نهاد و فرمود: برو و هیزم جمع نما و آن را بفروش و تـا  وسلم  اهللا علیه
 پانزده روز دیگر نبینمت.

ه جمع کردن و فروش هیزم پرداخت و پس از آنکه ده درهم آن مرد رفت و ب

هذا خ� ( فرمود:وسلم  گردآورده و لباس و غذا خرید و برگشت. پیامبر صلى اهللا علیه

عالمة) يف وجهك يوم القيامة، إن املسألة ال تصلح إال ( لك من أن تيجء املسألة نُْ�تَةً 
 عليه دية))( كب�)، أو ذلي دم موجع( مفظع شديد)، أو ذلي ُغْرم( ثلالثة: ذلي فقر ُمْدقِع

نشانی در روز قیامت بگذارد. ات  این براي تو بهتر از آن است که گدایی بر چهره«یعنی: 
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درخواست کمک مالی و تکدي جز در سه مورد جایز نیست: براي کسی که دچار فقر 
 [ابوداود]» باشد.اش  شدید باشد، یا صاحب قرض بسیار، و یا کسی که دیه بر عهده

*** 
 نشستهوسلم  یک روز صبح صحابه رضی اهللا عنهم در محضر رسول اهللا صلى اهللا علیه

کند.  می رود و در کارش جهد و کوشش می بودند، مرد تنومندي را دیدند که با شتاب
اصحاب از شور و نشاط آن مرد به تعجب افتاده و گفتند: یا رسول اهللا، ایکاش این حال 

فقال رسول اهللا ص� اهللا عليه فرمود: وسلم  داشت؟ پیامبر صلى اهللا علیه می را در راه خدا

إن اكن خرج �سىع ىلع ودله صغاًرا، فهو يف سبيل ( وسلم موضًحا هلم أنواع العمل الطيب:
اهللا، و�ن اكن خرج �سىع ىلع أبو�ن شيخ� كب��ن فهو يف سبيل اهللا، و�ن اكن خرج �سىع 

چنانچه براي کسب روزي براي فرزندان «یعنی:  ل الشيطان)ر�اء ومفاخرة فهو يف سبي
خردش خارج گشته است در راه خداست، اگر براي پدر و مادر پیرش باشد نیز در راه 

از احتیاج و گدایی کردن) حفظ نماید در راه ( خدا است، بیرون آمده است تا خویشتن را
 [طبرانی]» ه شیطان قرار دارد.خدا است ولی چنانچه بخاطر ریا و فخرفروشی باشد، در را

چنانچه پیداست اسالم دین کار و کوشش است، کار و تالش براي دنیا و براي 

ُ ٱ�ِيَمآ َءاتَٮَٰك  ۡ�َتغِ ٱوَ ﴿ فرماید: می آخرت. خداوند متعال ارَ ٱ �َّ ۖ ٱ �َّ َوَ� تَنَس نَِصيَبَك  �ِخَرةَ
ۖ ٱِمَن  ۡ�َيا دایت داده سراى آخرت را بجوى و سهم و با آنچه خ«یعنی:  ]٧٧القصص: [ ﴾�ُّ

پروردگار سبحان به کار و تالش در زمین و خوردن از » خود را از دنیا فراموش مکن.

ِيٱُهَو ﴿ فرماید: می روزي حالل خداوند امر نموده و �َض ٱَجَعَل لَُ�ُم  �َّ
َ
ْ ٱَذلُوٗ� فَ  ۡ�  ۡمُشوا

اوست کسى که زمین را «یعنی:  ]١٥امللك: [ ﴾١٥ لنُُّشورُ ٱهِ �َ�ۡ  ۦۖ ِ� َمَناكِبَِها َوُ�ُواْ ِمن ّرِۡزقِهِ 
براى شما رام گردانید پس در فراخناى آن رهسپار شوید و از روزى [خدا] بخورید و 

 »رستاخیز به سوى اوست.
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 فرمایـد:  مـی  بر کار و کوشش تأکیـد فـراوان داشـته و   وسلم  رسول خدا صلى اهللا علیه

ٌ مل( کنید، زیرا براي هر کس آنچه که بـراي  «[متفق علیه] یعنی:  ا ُخِلَق هل)اعملوا فلكٌّ ُميرسَّ

هـاي   نمونه -و السالم ةعلیهم الصال-پیامبران خداوند ي  همه» آن آفریده شده آماده گشته.

ي  و هرکـدام از پیـامبران حرفـه   انـد   تمام پیامبران شبانی کـرده  اند. عالی کار و تالش بوده
در وسـلم   رسول بزرگـوار اسـالم صـلی اهللا علیـه     اند. ل بودهخاصی داشتند و بدان مشغو

ساخت. بـه عنـوان    نمی بسیاري از کارها با صحابه مشارکت فرموده و خود را از آنان جدا
 نمود. می سنگ و ماسه حملوسلم  مثال در جریان حفر خندق ایشان صلی اهللا علیه

سـلمانی بـدان آراسـته    کار و تالش براي کسب روزي آدابی دارد که بهتر اسـت هـر م  
 این آداب:ي  گردد، از جمله

 داشتن نیت:
کند سیر داشـتن بـدن خـویش از روزي حـالل و      می هدف انسان مسلمان از کاري که

 نماید. می بازداشتن آن از مال حرام و کسب نیرو و توان عبادت و آبادي زمین را جستجو

 عدم تأخیر در کار:
داند. پیشـینیان   نمی انجام رسانیده و تاخیر را جایزفرد مسلمان کارها را سر وقتشان به 

 کار امروز را به فردا مسپار! اند: گفته

 سحر خیزي:

[ترمـذي و ابـن    ا� بارك ألميت يف ب�ورهـا)( فرماید: میوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه
 »بار خدایا! به صبحگاهان امتم برکت ده!«ماجه و احمد] یعنی: 

 جدیت در کار:
شـود   می ن با جدیت و شور و نشاط و بدون کسالت و تنبلی سر کار حاضرفرد مسلما

 .»شود نمی رنج گنج میسر بی«که 
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 به قول شاعر:
ــــــــايل ــــــــب املعــ تَسـ ـــــــدِّ تُكْ ــــــــدر الكَ  بق

 

 ومـــــن طـــــلب العــــــُال ســـــهر الليالـــــــي 
 

ـــــد ـــــر كَ ـــــن غي ـــــال م ـــــلب العـ ـــــن ط  وم
 

الِ    أضـــــاع العمـــــر فـــــــي طلــــــــب املـــــــُحَ
 

 شعر:معنی 
شب نخوابد آنکـه مـیلش سـوي بـاال رفـتن      ، قدر تو از کوشش و کارت برآید برفراز«
 »صرف عمر اندر خیالی واهی است.، تالش و رنج دست بی آرزوي قدر واال، است

 دقت و درستی در کار:

دهد. پیامبر صلى  می انسان مسلمان درحد توان کارش را به درستی و به خوبی انجام

 إن اهللا �ب إذا عمل أحد�م عمال أن يتقنه)( فرماید: می ر این رابطهدوسلم  اهللا علیه
دارد که چنانچه کاري کردید در آن دقت و درستی را  می خداوند دوست«[بیهقی] یعنی: 

إن اهللا ( فرموده است:وسلم  همچنین آن حضرت صلى اهللا علیه» کامالً رعایت نمایید.

َُحدَّ كتب اإلحسان ىلع لك يشء، فإذا قتلتم فأ حسنوا القتلة، و�ذا ذحبتم فأحسنوا اذلبح، ويلْ
ُ�ِح ذبيحته)

ْ
هر آئینه خداوند احسان و نیکی را بر هر «[مسلم] یعنی:  أحُد�م شفرته؛ فل

چیز واجب نموده است، پس چون کشتید، نیکو بکشید و چون حیوانی را ذبح نمودید، 
 »کند و ذبیحهء خود را راحت نماید.نیکو ذبح کنید، باید که یکی از شما تیغ خود را تیز 

 تواضع:

ال يدخل ( الكرب يف األمور لكها مذموم، وقد حذر منه انليب ص� اهللا عليه وسلم فقال:
[ابوداود و ترمذي و احمد] یعنی:  اجلنة من اكن يف قلبه مثقال حبة من خردل من كرب)

چه خوب است  »گردد. نمی آنکه به اندازهء یک ذره کبر در دلش باشد، به بهشت داخل«
که هر رئیس و کارفرمایی در برابر زیردستانش فروتنی پیش گیرد و زیردستان در کارها 

است وسلم  همیار و مددکار رئیس شان باشند. بهترین الگوي ما رسول خدا صلی اهللا علیه
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 که با اصحاب در کارها مشارکت کرده و در منزل نیز با فروتنی تمام کمک و مساعدت
 ود.فرم می

 کار و عمل دنیا نباید ما را از عبادت و اطاعت پروردگار بازدارد:

کند و در  می کاراش  هر مسلمانی براي کسب رزق و روزي حالل و پاك براي خانواده

ْ ٱفَ ﴿ فرماید: می انجام این کار به تحقق فرمان خداوند ایمان دارد که ِ� َمَناكِبَِها َوُ�ُواْ  ۡمُشوا
پس در فراخناى آن رهسپار شوید و از «یعنی:  ]١٥امللك: [ ﴾١٥ لنُُّشورُ ٱَ�ۡهِ � ۦۖ ِمن ّرِۡزقِهِ 

 »روزى [خدا] بخورید و رستاخیز به سوى اوست.
 از آنجا که نفس کار و تالش براي کسب روزي حـالل و اجتنـاب از گـدایی عبـادت    

فرمـوده اسـت    باشد، طبیعتاً ما را از اطاعت از خداوند که بـه سـایر عبـادات نیـز امـر      می
 بازنخواهد داشت.

 دوري از حرام:

کند، با اصول شرعی نباید مخالفتی  می کاري که یک مسلمان براي امرار معاش انتخاب
داشته باشد. مثالً انسان مسلمان و معتقد هرگز در یک کارگاه شراب سـازي و یـا چیـزي    

 کند. نمی مانند آن کار

 داري: امانت

دارد و  نمـی  ا رعایت نموده و نیرنـگ و خیانـت روا  شخص مسلمان در کارها امانت ر
کند. از اسرار کاري خود محافظت نموده و کارش را به بهتـرین وجـه    نمی تقاضاي رشوه

دهد. به همین ترتیب صاحب کار هم باید از حقوق کاگرانش دفاع نمـوده   می ممکن انجام
هـا   آن ظلـم ننمایـد و از  و آن را محترم بشمارد. مزد آنان را به درستی پرداخـت نمـوده و   

 بیش از طاقتشان کار نکشد. همچنین نیازهاي سالمتی و اجتماعی آنان را فراهم سازد.
 مترجم: مسعود
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 آداب لباس

آمد و انگشتر طال در انشگت وسلم  یکی از صحابه نزد رسول اهللا صلى اهللا علیه
دست او را گرفت و انگشتر را از انگشتش بیرون وسلم  هداشت. پیامبر صلى اهللا علی

 يعمد أحد�م إىل مجرة من نار فيجعلها يف يده)( کشیده و بر زمین انداخت و فرمود:
سپس از وي دور شد. برخی به » خواهد که آتش بدست خود کند. می یکی از شما«یعنی: 

دا سوگند! که آن را پیامبر او گفتند: انگشترت را بردار و آن را بفروش. گفت: نه، به خ
 دور افکنده است.وسلم  صلى اهللا علیه

*** 
نمودند و  می شدند، به دور کعبه طواف می عرب قبل از اسالم، در حالی که لخت
بود که در آن نافرمانی خداوند هایی  لباسي  هدف آنان از این کار برهنه گشتن از همه

کرد که آنچه مهم است پاکی درون و آراستگی وقتی اسالم آمد، تأکید  اند. متعال را کرده

۞َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم ُخُذواْ ﴿ فرماید: می باشد، و خداوند می جسم با لباس و زینت شایسته
ِ َمۡسِجدٖ 

اى فرزندان آدم جامه خود را در هر «یعنی:  ]٣١األعراف: [ ﴾زِ�نََتُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ
 ]31[اعراف: » نمازى برگیرید.

 که با یارانش نشسته بود، به آنان سفارش نمود که:وسلم  اهللا علیه یک روز پیامبر صلى

. فقال رجل: إن الرجل �ب أن »ال يدخل اجلنة من اكن يف قلبه مثقال ذرة من كرب«(

ذره اي کبر باشد، ي  آنکه در دلش به اندازه«یعنی:  ي�ون ثو�ه حسنًا ونعله حسنة.)
 شود.  نمی داخل بهشت

 » و کفشش نیکو باشد!اش  دارد که جامه یم کسی گفت: شخصی دوست
بدینگونه برایش توضیح داد که آراستگی ظاهر و وسلم  رسول خدا صلى اهللا علیه

شود  نمی باشد و جزو تکبر محسوب می زیبایی لباس در دین اسالم امري پسندیده و نیکو
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أي ( انلاس إي إن�اره) وغمط( إن اهللا مجيل �ب اجلمال. الِكرْبُ بطر احلق( و فرمود:

دارد. کبر سرکشی در برابر  می خداوند زیبا است و زیبائی را دوست«یعنی:  احتقارهم))
 [مسلم]» حق و حقیر شمردن مردم است.

ي  باشد تا بواسطه می وي نعمتی از جانب خداوند متعالهاي  داند که لباس می مسلمان
 فرماید: می ند، خداوندخویش را پوشانده و از گرما و سرما محفوظ بمانهاي  آن عورت

پوشهایى مقرر  براى شما تن«یعنی:  ]٨١النحل: [ ﴾ۡ�َرَّ ٱوََجَعَل لَُ�ۡم َسَ�ٰ�ِيَل تَِقيُ�ُم ﴿
 »کند. کرده که شما را از گرما [و سرما] حفظ مى

نَزۡ�َا َعلَۡيُ�ۡم ِ�َاٗسا يَُ�ٰرِي َسۡو�تُِ�ۡم وَ ﴿ فرماید: می همچنین
َ
رِ�ٗشاۖ َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم قَۡد أ

ِ ٱَ�ٰلَِك َخۡ�ٞۚ َ�ٰلَِك ِمۡن َءاَ�ِٰت  �َّۡقَوىٰ ٱَوِ�َاُس  ُروَن  �َّ كَّ یعنی:  ]٢٦األعراف: [ ﴾٢٦َلَعلَُّهۡم يَذَّ
اى فرزندان آدم در حقیقت ما براى شما لباسى فرو فرستادیم که عورتهاى شما را «

[لباس] تقوا است این از  دارد و [براى شما] زینتى است و[لى] بهترین جامه پوشیده مى
 »هاى [قدرت] خداست باشد که متذکر شوند. نشانه

 پوشاند، رهنمون گشته و بیـان  می این آیات به اهمیت لباس، که انسان خویش را بدان
دارد که بهترین پوشش براي نفس انسان همان تقواي الهی است. از آن جهت که تقـوا   می

دارد، همانگونه که لباس انسـان را از گرمـا و    یم فرد را از غذاب و خشم خداوند محفوظ
 کند. می سرما حفظ

 به قول شاعر:

ـــــا مـــــن التُّقــــــى«  إذا املـــــرءُ مل يلـــــبسْ ثيابً
 

ـــــــا وإن كــــــــأن كـاسـيــــــــا  ريانً  تقلـــــــب عُ
 

ـــــــه ــــــة رب ـــــــرءِ طاع ـــــــباس امل ــــــري ل  وخ
 

ـــــــيا  ـــــــر فــــــيمن كــــــان هللا عـاصـ  »وال خي
 

 معنی شعر: 
 پارسایی بر تن نپوشیي  چو جامه«

 اي هر چند جامگان فاخر به تن کنی برهنه
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 از بندگی پروردگار بهتر است؟اي  جامه چه
 »ناپسندتر؟اش  و چه برهنگی از گردنکشی
 یا به قول سعدي رحمه اهللا:

 تن آدمی شریف است به جان آدمیت«
 »نه همین لباس زیباست نشان آدمیت.

مانی در طرز پوشـیدن لبـاس   رسیم به مجموعه آدابی که مورد اهتمام هر مسل می اکنون
 باشد: می و پوشاك خود

 عدم فخر فروشی به آن: 
مباهـات و فخـر فروشـی او تبـدیل     ي  به وسیله هایش کند که لباس نمی مسلمان کاري

 باشـد.  نمـی  زیبا دلیل بر فخر فروشـی فـرد  ي  گردند. البته تمایل به پوشیدن لباس و جامه
کردند که این کار نشانه اي است بر فخـر   می اناز صحابه رضی اهللا عنهم چنان گماي  عده

فروشی و خودپسندي آنان و از این موضوع اندهگین بودند، ولی رسـول خـدا صـلى اهللا    

یعنـی:   إن اهللا مجيل �ـب اجلمـال)( آنان را با این گفته آسوده خاطر نمود که:وسلم  علیه
 [مسلم]» دارد. می خداوند زیبا است و زیبائی را دوست«

 روي:  میانه

لزومی ندارد که مبالغ هنگفتی براي خرید لباس هزینه شود، چـون اینکـار اسـراف بـه     
و البته بهتر است که زیاد هم ارزان قیمت نبوده و در حـد متوسـط باشـد.     اید، حساب می

 باشد. می میانه روي در هرکاري پسندیده و مطلوب

 پوشش مناسب فرد: 

ي  ین براي مردان نیز درست نیسـت کـه البسـه   نباید زنان لباس مردانه بپوشند و همچن

لعـن رسـول اهللا ( آمده اسـت: وسلم  زنانه به تن نمایند. در حدیثی از پیامبر صلی اهللا علیه
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رسـول  «یعنـی:   ص� اهللا عليه وسلم الرجل يلبس ِلبسة املرأة، واملرأة تلبس ِلبسة الرجـل)
و زنی را که لباس مردانـه بپوشـد،   مردي را که لباس زنانه بپوشد وسلم  اهللا صلی اهللا علیه

 [أبو داود]» لعنت نمود.

 مردان از پوشیدن لباس ابریشم و زیور آالت طال خودداري نمایند: 

م بلاس احلر�ر واذلهب ىلع ذكور ( فرماید: میوسلم  آن حضرت صلى اهللا علیه ُحرِّ

ردانیده شده و لباس ابریشمین و طال بر مردان امتم حرام گ«یعنی:  أميت، وأحل إلناثهم)
 [احمد و ترمذي]» هاي شان حالل ساخته شده است. براي زن

 زیبایی و تناسب لباس: 

مناسب لبـاس نیـز اهمیـت زیـادي دارد. کسـی بـا قامـت کوچـک         ي  تناسب و اندازه
کوچک را نپوشد تا موجب اسـتهزاء نگشـته   هاي  بزرگ و یک فرد هیکلی لباسهاي  لباس

 با سن و سال افراد باشد.و همچنین رنگ آن نیز متناسب 

  ها: بخشیدن لباس

بخشد.  می مسلمان گاهی لباس خویش را براي تقرب به خداوند متعال به نیازمندان

ما من مسلم كسا مسلًما ثوً�ا إال اكن يف ( فرماید: میوسلم  رسول خدا صلى اهللا علیه

ري را لباس مسلمانی نیست که مسلمان دیگ«یعنی:  حفٍظ من اهللا ما دام منه عليه)
 [ترمذي]» بپوشاند مگر آنکه تا زمانیکه لباس بر تن اوست در حفظ خداوند است.

 سفید رنگ: هاي  پوشیدن لباس

البسوا من ثياب�م ابلياض؛ فإنها أطهر ( فرماید: میوسلم  پیامبر خدا صلى اهللا علیه

نوا فيها موتا�م) ن از بهترین هاي سفید خود را بپوشد که آ لباس«یعنی:  وأطيب، وَ�فِّ
[نسائی] این فرمان بر سبیل » خود را در آن کفن کنید.هاي  شما است و مردههاي  جامه
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باشد و نه براي الزام و اجبار. درنتیجه منعی ندارد که انسان  نمی استحباب و پسندیده بودن
 مناسب خود را نیز بپوشد.هاي  دیگر رنگ

 تشکر و سپاس از خداوند به خاطر لباس تازه: 

پوشید، آن را با نامش؛ پیـراهن،   می وقتی لباس جدیديوسلم  ول اهللا صلى اهللا علیهرس

ا� لك احلمد. أنت كسوتَنيه أسألك مـن خـ�ه ( فرمود: می جامه یا عمامه، صدا نموده و

بار خدایا! سپاس تو را. تو آن «یعنی:  وخ� ما ُصنع هل، وأعوذ بك من رشه ورش ما صنع هل)
طلبم و به تو از  می از تو خیر آن و خیر آنچه را که براي آن ساخته شده را بمن پوشانیدي

 [ابوداود و ترمذي]» برم. می شر آن و شر آنچه که براي آن ساخته شده پناه
مسلمان پروردگارش را بخاطر نعمت لباس و پوشاك خویش سپاس گفته و این دعا 

سپاس «یعنی:  يت وأجتمل به يف الناس)احلمد هللا الذي كساين ما أواري به عور( خواند: می را

آن اعضاي خود را مستور دارم و در ي  خدایی راست که به من لباسی پوشانیده که بوسیله
 [ترمذي]» میان مردم زیبایی حاصل کنم.

گفتند:  می پوشید، به او می وقتی لباس تازه ايوسلم  اصحاب پیامبر صلى اهللا علیه
عمر بن وسلم  عطا نماید. رسول خدا صلى اهللا علیه ات کنی و خداوند دوبارهاش  کهنه

البس ( را دید که لباسی نو بر تن کرده است، به او فرمود: -رضی اهللا عنه-خطاب 

لباس نو بپوشی، و خوشنام و عاقبت بخیر «یعنی:  جديًدا، وعش محيًدا، ومت شهيًدا)
 [ابن ماجه و احمد و ابن سنی]» بزي، و مردنت با شهادت باشد.

 ست از سمت راست برتن نمودن لباس: نخ
مسلمان الزم است که براي خیر و برکت بیشتر، هنگام پوشیدن لباس نخست، آن را از 

در هر کاري به سمت راست التفـات  وسلم  سمت راست برتن نماید. پیامبر صلى اهللا علیه
چـپ   بیشتري داشت. [متفق علیه] و زمانی که خواست آن را از تن بیرون کند، از سـمت 

 آغاز نماید.
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 ذکرهاي هنگام درآوردن لباس: 

 هنگام بیرون آوردن لباس: 

َسرْتُ ما ب� أع� ( فرماید: میوسلم  . پیامبر صلى اهللا علیه»باسم اهللا الذي ال إله إال هو«

میان ي  پرده«یعنی:  اجلن وَعْورات ب� آدم إذا وضع أحدهم ثو�ه أن يقول: باسم اهللا)
 [طبرانی]» آدمیان آنست که گفته شود: به نام خدا. دیدگان اجنه و عورت

 نظافت پوشاك: 

کنـد. پـاکی    مـی  را اتـو هـا   آن زیبا و پاك باشند و هایش کند که لباس می مسلمان سعی
 بخشد. می لباس به فرد احترام و وقار الزم را در جمع

 عطر و خوشبویی: 

داد، آن حضـرت   مـی وسـلم   هرگاه کسی عطر یا خوشبویی را به پیامبر صلى اهللا علیـه 
بـوي خـوش را   وسـلم   کرد. آن حضرت صلی اهللا علیه نمی آن را ردوسلم  صلی اهللا علیه

از دنیا زن و بـوي  «یعنی:  حبب إيل من ادلنيا النساء والطيب)( فرمود: می دوست داشت و
 [نسائی]» دارم. می خوش را دوست

 پوشش زنان: 
کند که عورت و بدنش  می لباسی را به تن زن مسلمان پایبند به پوشش اسالمی بوده و

کوتاه یا نازك یا تنگ که باعث فتنه و افـروختن آتـش   هاي  را بپوشاند و از پوشیدن لباس
 کند. می شوند اجتناب می شهوت

 در روزهاي جمعه و عیدین: ها  پوشیدن لباس

ه، من اغتسل يوم اجلمعة فأحسن طهور( فرماید: میوسلم  رسول خدا صلى اهللا علیه

غُ 
ْ
لم ( ولِبس من أحسن ثيابه، ومسَّ ما كتب اهللا هل من طيب أهله، ثم أىت اجلمعة، ولم يل
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ق ب� اثن�: ُغِفَر هل ما بينه و�� اجلمعة األخرى)  �طئ ولم يقل قوال باطال) ولم يفرِّ
هیچ مردي نیست که در روز جمعه غسل نموده و به قدر توانائی خویش پاکی کند «یعنی: 

استفاده کند، سپس به اش  غنش روغن مالی نموده یا از خوشبویی موجود در خانهو از رو
اشتباه و سخن باطل) نکند و بین دو نفر جدائی نیافکند، مگر ( نماز جمعه آمده و لغو

[ابوداود و ابن ماجه و » شود. می دیگر بخشیدهي  اینکه گناهش از این جمعه تا جمعه
 احمد]

 بـه مـا  وسـلم   فرماید: رسول خـدا صـلى اهللا علیـه    می -رضی اهللا عنه-حضرت حسن 
را کـه داشـتیم را پوشـیده و بهتـرین     هـایی   فرمود تا در روزهـاي عیـد بهتـرین لبـاس     می

 ممکن را قربانی کنیم. [حاکم]  هاي  عطرهایمان را استعمال نموده و گرانبهاترین قربانی
 مترجم: مسعود

 مصدر: سایت نوار اسالم
IslamTape.Com 





 
 
 

 شوخی و مزاحآداب 

از کنار چند نفر از اصحاب گذشت که مشغول وسلم  رسول اهللا صلی اهللا علیه

ارموا ب� إسماعيل فإن أبا�م اكن راميًا، ارموا وأنا ( تیراندازي بودند و فرمود:ي  مسابقه

اي فرزندان اسماعیل تیراندازید، زیرا پدر شما تیر انداز بود. «یعنی:  مع ب� فالن)
در این زمان یکی از دو دسته دست از تیرانداختن » و من هم با بنی فالن هستم.تیراندازید 

چه شده که «یعنی:  ما ل�م ال ترمون؟)( فرمود:وسلم  کشید. پیامبر صلى اهللا علیه
گفتند: چگونه تیراندازیم و شما با آنان هستید؟ آن حضرت صلى » کنید؟ نمی تیراندازي

شما ي  تیراندازید و من با همه«یعنی:  أنا مع�م لك�م)ارموا، ف( فرمود:وسلم  اهللا علیه
 [بخاري]» هستم.

*** 
درحالیکـه ایشـان   وسلم  عداه اي از سیاهان حبشی در حضور رسول اهللا صلی اهللا علیه

رقصـیدند. در ایـن هنگـام     مـی  انهایشـ  کردند و با نیـزه  می در مسجد بودند شادي و بازي
شد و مشتی سنگریزه برداشت و شروع کرد به وارد مسجد  -رضی اهللا عنه-حضرت عمر 

را به حال خـود  ها  آن«یعنی:  دعهم يا عمر)( فرمود:وسلم  پیامبر صلى اهللا علیه ها، زدن آن
 [بخاري]» بگذار اي عمر.

آمد و عرض کرد: یا رسول اهللا، مرا مرکبی وسلم  روزي مردي نزد پیامبر صلى اهللا علیه
 بـه شـوخی فرمـود:   وسلم  است) پیامبر صلى اهللا علیهخو می شتري براي سوار شدن( بده.

آن » ماده شتر) سوار خواهیم کرد.( یک ناقهي  ترا بر بچه«یعنی:  إنا حاملوك ىلع ودل ناقة)(
باشد و توان حمـل او   می شتر، شتري کم سن و ضعیفي  مرد گمان کرد که منظور از بچه

 فرمـود: وسـلم   امبر صـلى اهللا علیـه  را ندارد و گفت: ولی من بچه شتر را چه کار کنم؟ پی
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[ابوداود » شود؟ می شتر ماده) متولد( مگر شتر جز از ناقه«یعنی:  وهل ت� اإلبل إال انلوق)(
 و ترمذي]

بـا یـارانش   وسـلم   کند. پیامبر صـلى اهللا علیـه   نمی اسالم بازي و سرگرمی مباح را منع
 گفت. نمی نمود ولی جز راست چیزي می شوخی

 باشند: می هنگام شوخی و مزاح باید رعایت نمود، موارد زیربرخی آداب که 

 راستگویی در شوخی و مزاح: 
نماید. پیامبر  ي می نیز از دروغ گفتن دور هایش مسلمان در همه حال و در شوخی

ال ( فرماید: می از گفتن دروغ به عنوان شوخی بسیار برحذر داشته ووسلم  صلى اهللا علیه

بنده کامالً ایمان «یعنی:  ه حىت يرتك الكذب يف املزاحة واملراء)يؤمن العبد اإليمان لك
 [احمد و طبرانی]» ندارد تا آنکه از دروغ گفتن در شوخی و دعوا دوري ننماید.

 اعتدال در شوخی: 

ال ت�رث الضحك، فإن كرثة الضحك ( فرمودند: میوسلم  رسول خدا صلى اهللا علیه

[ترمذي] همچنین » میراند. می بسیار قلب راي  خندهبسیار مخند، که «یعنی:  تميت القلب)
زمان براي انسان مسلمان حائز اهمیت فراوان است و زمان زیادي را صرف شوخی و 

 گردد. می نماید که منجر به کوتاهی او در انجام وظایف و کارهایش نمی بازي

 بدور ماندن از مسخره کردن دیگران: 

که کار به استهزاء و مسـخره کـردن دیگـري و     هایمان مراقب باشیم در شوخی و بازي
 دیگران و خندیدن به آن پرهیز نماییم.هاي  تحقیر آنان نکشیده و از بیان عیب

َها ﴿ خداوند متعال مى فرماید: ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ن  �َّ

َ
ْ َ� �َۡسَخۡر قَۡومٞ ّمِن قَۡوٍ� َعَ�ٰٓ أ َءاَمُنوا

 ٓ � ّمِۡنُهۡم َوَ� �َِسا ْ َخۡ�ٗ نُفَسُ�ۡم يَُ�ونُوا
َ
ْ أ ۖ َوَ� تَۡلِمُزٓوا � ّمِۡنُهنَّ ن يَُ�نَّ َخۡ�ٗ

َ
ءٞ ّمِن �َِّسآٍء َعَ�ٰٓ أ

 ِ ۡلَ�ِٰب� ٱَوَ� َ�َنابَُزواْ ب
َ
يَ�ِٰن� ٱَ�ۡعَد  ۡلُفُسوُق ٱُم سۡ ِ� ٱبِۡئَس  ۡ� ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۡ�ِ

ُ
ٰلُِمونَ ٱَوَمن لَّۡم َ�ُتۡب فَأ  ل�َّ
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اید نباید قومى قوم دیگر را ریشخند  ى که ایمان آوردهاى کسان«یعنی:  ]١١احلجرات: [ ﴾١١
 بهتر باشند و نباید زنانى زنان [دیگر] را [ریشخند کنند ] شایدها  این ازها  آن کند شاید

هاى زشت مدهید  بهتر باشند و از یکدیگر عیب مگیرید و به همدیگر لقبها  این ازها  آن
 »ر که توبه نکرد آنان خود ستمکارند.چه ناپسندیده است نام زشت پس از ایمان و ه

 نیت خوب در شوخی: 

مثالً براي انس گرفتن دوستان بـاهم و ایجـاد دوسـتی بـین آنـان و خـوش مشـربی و        
 ها. جلوگیري از خستگی و بیزاري آن

 انتخاب وقت و مکان مناسب: 

در بعضی اوقات و برخی جاها شوخی و خنده و تفریح جـایز نیسـت، ماننـد: اوقـات     
، موقع زیارت قبرستان، هنگام یاد مـرگ، موقـع قرائـت قـرآن، هنگـام رویـارویی بـا        نماز

 دشمنان و در اماکن علمی.

 شوخی در ازدواج و طالق و رجوع جایز نیست: 

از شوخی و مزاح در این سه موضوع نهـی فرمـوده و بیـان    وسلم  پیامبر صلى اهللا علیه
آیند و چنانچه کسـی   می دي بشمارنموده است که در این موارد شوخی و جدي هر دو ج
 افتد.   می به شوخی زنش را طالق دهد، طالق بطور واقعی اتفاق

ثالث جدهن جد وَهْزلُُهن جد: انلاكح والطالق ( فرماید: میوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

سه چیز جدي و شوخی «یعنی:  أي أن يراجع الرجل امرأته بعد أن يطلقها))( والرجعة
یعنی مرد همسرش را پس از طالق ( شود: نکاح و طالق و رجوع می شان جدي محسوب

 [ابوداود]» بازگرداند).

 شوخی با سالح: 
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ترساندن دیگران و نشانه گرفتن اسلحه بر آنان حتی به عنوان شوخی براي یک 
مسلمان جایز نیست و ممکن است شیطان فرد را وسوسه نموده و او را به آسیب رساندن 

من محل علينا ( فرماید: می در این بارهوسلم  کند. پیامبر صلى اهللا علیهبه دوستش ترغیب 

 [مسلم]» کسی از) ما اسلحه بکشد، از ما نیست.( آنکه بر«یعنی:  السالح فليس منا)
کند؛ چرا کـه ایـن عمـل از     نمی مسلمان بر برادرش دست بلند ننموده و شوخی دستی

 دشمنی و دلخوري بیانجامد.احترام میان آنان کاسته و احتمال دارد به 

 شوخی در مورد مسائل دینی: 

دارد و درنتیجـه از بـازي و    مـی  مسلمان دینش را محترم شمرده و شعائر آن را گرامـی 
مزاحی که احتمال وجود استهزاء به خداوند عزوجـل، مالئکـه، پیـامبران و سـایر شـعائر      

 جوید. می اسالمی باشد بشدت دوري
 مترجم: مسعود

 نوار اسالم مصدر: سایت
IslamTape.Com 



 
 
 

 آداب مساجد

از کنار قبري گذشت که به تازگی مرده اي را در آن دفن وسلم  پیامبر صلى اهللا علیه
کرده بودند. از اصحابش در مورد صاحب قبر سؤال فرمود و آنان پاسخ دادند که ازآن أم 

 صلى اهللا علیه نمود. پیامبر می باشد. ام محجن زنی بود که مسجد را نظافت می محجن
تا بر وي نماز جنازه اند  آنان را مالمت کرد که چرا او را از فوت وي باخبر نساختهوسلم 

گفتند: شما خوابیده  »چرا مر آگاه نکردید؟«یعنی:  أفال آذنتمو�؟)( بخواند و فرمود:
بر او نماز وسلم  بودید و نخواستیم بیدارتنان کنیم. سپس آن حضرت صلى اهللا علیه

 رد. [مسلم].گزا
*** 

داشت. یک روز  می یکی از بادیه نشینان شتري قرمز رنگ داشت و آن را بسیار دوست
شب را بدنبال آن گشت و نیافت. هنگام نمـاز صـبح در مسـجد    ي  شترش گم شد و همه

 کرد. وقتی پیامبر صـلى اهللا علیـه   می شترش سؤالي  زد و از مردم درباره می ایستاد و بانگ
جویـد، بـه خشـم آمـد و      مـی  ایش را شنید از اینکه شترش را در مسـجد سر و صدوسلم 

َت إنما بُنِيَْت املساجد ملا بنيت هل)( فرمود: او را نیابی، مساجد براي چیـزي  «یعنی:  ال وََجدَّ
 [مسلم].» که براي آن بناء گردیده، ساخته شده است.

ورت دیدن به یارانش سفرش کرده بود که درصوسلم  ان حضرت صلى اهللا علیه

ال ردَّها اهللا ( پرسد به او بگویند: می شخصی که مالش را گم کرده و در مسجد از آن

خداوند آن را به تو باز نگرداند. مساجد براي «یعنی:  عليك، فإن املساجد لم ُ�نْبَ هلذا)
 [مسلم].» اند. این ساخته نشده

*** 



 آداب اسالمی   150

جهت بجـاي آوردن نمـاز    باشند. مسلمان می براي عبادت مسلمانانهایی  مساجد خانه
در مسجد، بخاطر اجر و پاداش بسیاري که دارد، براي رفتن به مسجد اشتیاق دارد. پیـامبر  

من غدا إىل املسجد أو راح، أعـد اهللا هل نُـُزال مـن اجلنـة ( فرماید: میوسلم  صلى اهللا علیه

د رود در کسی که اول روز یا اول شب بسوي مسج«[متفق علیه] یعنی:  لكما غدا أو راح)
 »سازد. می رود، خداوند برایش در بهشت مهمانسرایی آماده می هر صبح و یا هر شامی که

من تطهر يف بيته ثم ميش إىل بيت من بيوت اهللا يلقيضـ فر�ضــة ( فرماید: می همچنین

[مسلم] یعنـی:   من فرائـض اهللا اكنت خطواته إحداها حتط خطيئة، واألخرى ترفع درجة)
مسـجد) بـرود   ( خداهاي  از خانهي  خود طهارت نموده و سپس بخانهي  کسیکه در خانه«

یش گناهی را کم نموده و گام دیگـر  ها گام تا فرضی از فرائض خدا را ادا کند، هر یکی از
و کسی که بر آبادانی مساجد و گزاردن نماز در آن کوشا بوده و » برد. می او را باالي  مرتبه

ي  هفت دسته اي است که خداوند در روز قیامت در سایهقلبش در پیوند با آن باشد جزو 
 دهد. می خویش پناهشان

 در ارتباط با مساجد رعایت برخی آداب ضروري است، از جمله:

 طهارت و پاکی: 
افراد جنب، نفساء یا حائض نباید داخل مسجد شوند، مگـر انکـه از آن عبـور نماینـد.     

 ست یابند.  براي آنکه مسلمانان به اجر و پاداشی واال د

۞َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم ُخُذواْ ﴿ فرماید: می خداوند ها: خوشبویی و پوشیدن زیباترین لباس
ِ َمۡسِجدٖ 

اى فرزندان آدم جامه و زینت خود را «یعنی:  ]٣١األعراف: [ ﴾زِ�نََتُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ
 »در هر مسجدي برگیرید.

نامطبوعی دارند مانند سـیر  را که بوي هایی  هنگام آمدن به مسجد نباید غذا و خوراکی

مـن أ�ـل ثوًمـا أو بصـال ( فرمایـد:  مـی وسلم  .. میل نمایند. پیامبر صلى اهللا علیه.و پیاز و
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کسی که پیاز، یا سـیر  «[متفق علیه] یعنی:  فليعزتنلا، أو فليعزتل مسجدنا، ويلقعد يف بيته)
 »و در منزل بماند.بخورد باید از ما دوري جوید، یا باید از ما یا مسجد ما دوري جسته 

 زیاد رفتن به مسجد:
نماید. پیامبر صلى اهللا  می تاکیدها  آن دین اسالم بر بسیار رفتن به مساجد و نشستن در

 أال أدل�م ىلع ما يمحو اهللا به اخلطايا، و�رفع به ادلرجات؟).( فرماید: میوسلم  علیه

 الوضوء ىلع املاكره، قالوا: ب� يا رسول اهللا.
ُ
و�رثة اخلَُطى إىل املساجد، وانتظار  قال: إسباغ

آیا «[مسلم] یعنی:  الصالة بعد الصالة، فذل�م الر�اط، فذل�م الر�اط، فذل�م الر�اط)
 شما را بچیزي رهنمایی نکنم که با آن گناهان محو گشته و درجات بلند شود؟

 گفتند: آري یا رسول اهللا!
د بسوي مساجد و منتظر ماندن و قدم زدن زیاها  فرمود: کامل ساختن وضوء در سختی

 »براي نماز، بعد از اداي نماز، پس این سنگر را محکم گیرید.

 خواندن دعاء هنگام حرکت بسوي آن: 

ا� اجعل يف قليب ( فرمود: می در راه خویش بسوي مسجدوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

مايل نوًرا، وأما� نوًرا، نوًرا، و� سميع نوًرا، و� برصي نوًرا، وعن يمي� نوًرا، وعن ش
الهی! در قلب من و «[مسلم] یعنی:  وخليف نوًرا، وفو� نوًرا، وحتيت نوًرا واجعل يل نوًرا)

شنوائی و بینائی من نور قرار ده. الهی طرف راست و چپ و پشت سر و جلوي مرا منور 
 »گردان و از باال و پائین به من نور عنایت فرما و مرا نور عطا فرما.

 امش و شتاب ننمودن در موقع حرکت به سوي مسجد: آر

إذا سمعتم اإلقامة فامشوا إىل الصالة وعلي�م ( فرماید: میوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

[متفق علیه] یعنی:  بالسكينة والوقار، وال �رسعوا، فما أدر�تم فصلوا، وما فات�م فأتموا)
و بسوي آن با آرامش و وقار بروید، و  چون صداي اقامه را شنیدید بسمت نماز راه افتاده«
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با شتاب بسوي آن میآیید. پس آنچه را که دریافتید، بگزارید و آنچه که از نزد شما فوت 
 »شده تمامش کنید.

 ورود با پاي راست و خواندن دعاء: 

�سم اهللا، ( گویند: می مسلمانان ابتدا پاي راست را هنگام ورود به مسجد در آن نهاده و

با نام «[مسلم] یعنی:  - ىلع �مد، رب اغفر يل ذنو�، وافتح يل أبواب رمحتك.) ا� صلِّ 
شوم، درود بر رسول اکرم صلی اهللا علیه و سلم. پروردگارا گناهان مرا بیامرز  می خدا وارد

 »و درهاي رحمت خود را بر روي من بگشا.

 المسجد:  حتيةدو رکعت نماز 

إذا دخل أحد�م املسجد فل��ع ر�عت� ( فرماید: میوسلم  رسول اهللا صلى اهللا علیه

هرگاه وارد مسجد شدید باید دو رکعت نماز بگزارید «[مسلم] یعنی:  قبل أن �لس)
 »پیش از آنکه بنشینید.

 خارج نشدن از مسجد بعد بانگ اذان: 

چنانچه در مسجد بودید و براي نماز اذان گفته شد، تا بعد از بجاي اوردن نماز از آن 

إذا كنتم يف املسجد فنودي ( فرماید: میوسلم  رج نشوید. آن حضرت صلى اهللا علیهخا

هرگاه در مسجد بودید و بانگ «[احمد] یعنی:  بالصالة فال �رج أحد�م حىت يص�)
تواند بیرون  می البته درصورت ضرورت» نماز برآورده شد، تا نماز نگزارید خارج نشوید.

 برود. 

 خداوند: پایبندي به ذکر و یاد 
شدیدي به ذکر و یاد خداوند متعال و تالوت قرآن کریم دارد و از ي  مسلمان عالقه

نماید. پیامبر  می سرگرم شدن با مسائل دنیا درحالیکه در مسجد حضور دارد خودداري
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... إنما ُجِعلَت املساجد ذلكر اهللا وللصالة ولقراءة ( فرماید: میوسلم  صلى اهللا علیه

 »... مساجد براي ذکر خدا و نماز و خواندن قرآن است.«علیه] یعنی: [متفق  القرآن)

 خودداري از گذشتن از مقابل نماز گزاران: 
فرموده وسلم  گذرد. پیامبر صلى اهللا علیه نمی انسان مسلمان از جلوي نمازگزاران

ن أن يمر لو يعلم املارُّ ب� يدي املص� ماذا عليه، لاكن أن يقف أر�ع�، خً�ا هل م( است:

اگر مرور کننده از پیش روي نماز گزار، بداند که چقدر گناه «[مسلم] یعنی:  ب� يديه)
 » دارد، همانا اگر چهل بایستد براي او بهتر است از اینکه از پیش روي او بگذرد.

در نماز جماعت امام جماعت حجاب و ستر مـأمومین اسـت، امـا چنانچـه بصـورت      
 ید از جلوي او بگذرد جز پس از گذاردن یک ستره و مانع.  منفرد نماز بگذارد کسی نبا

 آباد ساختن مساجد:
باشد و قلبش هرزمـان   می فرد مسلمان مساجد را آباد ساخته و پایبند نمازهایش در آن

تقوا و ي  گذارد. مسجد خانه نمی با مساجد است. هرگز مسجد را کناري  در پیوند و عالقه
 باشند.   می اوند بر روي زمین همین مساجدخدهاي  پرهیزگاري است و خانه

ِ ٱإِ�ََّما َ�ۡعُمُر َمَ�ِٰجَد ﴿ فرماید: می خداوند متعال َّ�  ِ ِ ٱَمۡن َءاَمَن ب قَاَم  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
َ
َوأ

لَٰوةَ ٱ َكٰوةَ ٱَوَءاَ�  لصَّ ۖ ٱَولَۡم َ�َۡش إِ�َّ  لزَّ َ َّ�  ْ ن يَُ�ونُوا
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
 ﴾١٨ لُۡمۡهَتِدينَ ٱِمَن َ�َعَ�ٰٓ أ

کنند که به خدا و روز بازپسین ایمان  مساجد خدا را تنها کسانى آباد مى«یعنی:  ]١٨التوبة: [
اند پس امید است که اینان از  آورده و نماز برپا داشته و زکات داده و جز از خدا نترسیده

 »یافتگان باشند. راه
ا رأيتم الرجل يعتاد املساجد فاشهدوا هل إذ( وروي أن انليب ص� اهللا عليه وسلم قال:

چون شخص را دیدید که به مساجد «[احمد و ترمذي و ابن ماجه] یعنی:  باإليمان)
 این حدیث ضعیف هست)( »به ایمان داشتن او گواهی دهید. اید، پیوسته می
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 خودداري از بلند کردن صدا و جنگ و دعوا در مسجد:

{ذات يوم دخل ماند.  می وقار و آرامش و سکوت مسلمان هنگام ورود به مسجد پایبند

املسجد، فوجد رجل� يتخاصمان و�رفعان صوتيهما،  -ريض اهللا عنه-عمر بن اخلطاب 
ت� بهذين، فلما جاءه الرجالن قال: من أين أنتما؟

ْ
 فقال ألحد الصحابة: اذهب فأ

� ألوجعتكما : لو كنتما من أهل ابل-ريض اهللا عنه-فقال عمر  قاال: من أهل الطائف.
[بخاري] یعنی:  رضً�ا، ترفعان أصوات�ما يف مسجد رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم.}

روزي حضرت عمر بن خطاب رضی اهللا عنه وارد مسجد شد و دید دو نفر دعوا نموده «
به یکی از صحابه گفت: برو و این دو نفر را نزدم بیاور!  اند. و صدایشان را بلند کرده

 شما دو نفر از کجائید؟«گفت:  »زدش آمدندوقتی آن دو ن
 گفتند: از مردم طائف.

سـاختم، صـداهاي    مـی  بودید، شما را دردناك می پس گفت: اگر شما از مردم این شهر
 »کنید؟ می بلندوسلم  تان را در مسجد رسول اهللا صلی اهللا علیه

 سازد.   نمی انسان مسلمان در مسجد نماز دیگران را، اگرچه با قرائت قرآن، آشفته

 کوشا بودن در نظافت و پاك نگاه داشتن مسجد: 

 ابلصاق يف املسجد خطيئة، و�فارتها دفنه)( فرماید: میوسلم  رسول اهللا صلى اهللا علیه
آن دفن کردن ي  آب دهان انداختن در مسجد گناه است و کفاره«[متفق علیه] یعنی: 

 »است.

 دعاء هنگام خروج از مسجد:

ا� صلِّ ىلع  .�سم اهللا( گوید: می اي چپ از مسجد خارج شده وانسان مسلمان با پ

به نام خدا. درود خدا بر محمد صلی «[مسلم] یعنی:  ا� إ� أسألك من فضلك) .�مد
 »اهللا علیه و سلم. الهی! درهاي فضل خود را بر من بگشا.
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 درنگ ننمودن افراد جنب و حائض در آن:

َها ﴿ فرماید: می ت از مسجد عبور نمایند. خداوندتوانند براي ضرور می این افراد ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِينَ ٱ َّ�  ْ ْ َ� َ�ۡقَرُ�وا لَٰوةَ ٱَءاَمُنوا ْ َما َ�ُقولُوَن َوَ� ُجُنًبا إِ�َّ َ�بِِري  لصَّ ٰ َ�ۡعلَُموا نُتۡم ُسَ�َٰرٰى َح�َّ
َ
َوأ

 ْۚ ٰ َ�ۡغتَِسلُوا اید در حال مستى به  ان آوردهاى کسانى که ایم«یعنی:  ]٤٣النساء: [ ﴾َسبِيٍل َح�َّ
گویید و [نیز] در حال جنابت [وارد نماز  نماز نزدیک نشوید تا زمانى که بدانید چه مى
 »نشوید] مگر اینکه راهگذر باشید تا غسل کنید...

 عدم ساختن مساجد بر روي قبور: 

 هم مساجد)لعن اهللا ايلهود اختذوا قبور أنبيائ( فرماید: میوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه
 »اهللا تعالی یهود را لعنت کند که قبرهاي پیامبرانشان را مسجد ساختند.«[متفق علیه] یعنی: 

 میانه روي در بناء مساجد و عدم زینت دادن و آراستن آن:

ِمْرُت بتشييد املساجد)( فرماید: میوسلم  رسول اهللا صلى اهللا علیه
ُ
[ابوداود] یعنـی:   ما أ

منظور از تشیید یا برافراشـته سـازي:   » ام. مساجد فرمان داده نشدهمن به برافراشته سازي «
رضی اهللا -باشد. یکبار حضرت عمر بن خطاب  می مبالغه و زیاده روي در آراستن مساجد

ر ( دستور بناء مسجدي را داد، و به مسئول بناي مسجد فرمود: -عنه َر أو تَُصـفِّ إياك أن حتمِّ

 [بخاري]  » رد کردن آن بپرهیز تا مردمان را گمراه نسازد.از قرمز و ز«یعنی:  فتفنت انلاس)

 بناء مساجد تنها به نیت کسب رضایت خداوند: 
در انجام چنین کاري فرد مسلمان پاداش و اجري بس بزرگ از جانب خداوند متعال 

من ب� مسجًدا يبتيغ به وجه ( فرماید: میوسلم  نماید. پیامبر صلى اهللا علیه می دریافت

آنکه مسجدي را بنا نهد و هدف او «[متفق علیه] یعنی:  ب� اهللا هل مثله يف اجلنة)اهللا؛ 
 »سازد. می رضایت خداوند باشد، خداوند برایش در بهشت خانه اي مانند آن
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 شود: نمی در مسجد خرید و فروش

ال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد فقولوا: ( فرماید: میوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

[ترمذي و نسائی]  و�ذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: ال ردها اهللا عليك) .أر�ح اهللا لك
کند، به او بگوئید، خداوند  می هرگاه دیدید کسی را که در مسجد خرید و فروش«یعنی: 

اي را در مسجد  مرتب نسازد و هرگاه کسی را دیدید که گم شدهاي  فایده بر تجارتت
 »بگوئید خداوند آن را به تو باز نگرداند. کند، به وي می جستجو

 اعتکاف در مسجد: 
به معنی نشستن در مسجد و اقامت در آن به نیت تقرب بـه خداونـد متعـال و انجـام     

تواند است  می باشد. فرد مسلمان می کارهاي خیر و نیکو مانند: نماز، ذکر و تسبیح و دعاء
و هرگاه که بخواهد از اعتکاف بیـرون   خواهد اعتکاف نموده می در مسجد تا هر مدتی که
نمـود و در مسـجد    مـی  در ده روز آخر رمضـان اعتکـاف  وسلم  آید. پیامبر صلى اهللا علیه

 آمد.   نمی ماندگار گشته و از تا هنگام نماز عید از ان بیرون

 خوابیدن در مسجد:
بیـد، و  خوا می در مسجدوسلم  خوابیدن در مسجد اشکالی ندارد. پیامبر صلى اهللا علیه

خوابیدند. لیکن باید مراقـب نظافـت و    می نیز در مسجد -رضوان اهللا علیهم-صحابه کرام 
 نظم و ترتیب مسجد بود.

 نماز: هاي  مرتب بودن صف
ساخت، بگونه اي که  می نماز را مرتبهاي  صفوسلم  رسول خدا صلى اهللا علیه

آنگاه زنان در آخر  وها  ایستادند و سپس کودکان و بچه می مردان در صفهاي نخست
 فرمود: می را راست نموده وها  صفوسلم  بستند. پیامبر صلى اهللا علیه می مسجد صف

[مسلم]  استووا، وال ختتلفوا، فتختلف قلو��م، يِلَِلِ� من�م أولو األحالم وانلَُّ�)(
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بالغان برابر بایستید و اختالف نکنید، تا دلهاي شما مختلف نشود، و باید عاقالن و «یعنی: 
 »به من نزدیک شوند.

َسوُّوا صفوف�م، فإن �سو�ة ( اند: فرمودهوسلم  همچنین آن حضرت صلى اهللا علیه

هاي خود را برابر کنید، زیرا برابر کردن  صف«[مسلم] یعنی:  الصف من تمام الصالة)
 »ها از جملهء کمال نماز است. صف

 آداب مسجد الحرام:

گردد و دستانش را  می پر از خشیت و خشوعبا رؤیت مسجد الحرام قلب مسلمان 

ا� زد هذا ابليت �رش�ًفا وتعظيًما وت�ر�ًما ( سازد که: می بلند کرده و بر زبان جاري

ا) مه من حجه أو اعتمره �رش�ًفا وت�ر�ًما وتعظيًما و�رَّ فَه و�رَّ امام [ ومهابة، وزِْد َمْن رَشَّ
بیافزاي و ي  داشت و احترام و هیبت این خانهبار الها! بر ارجمندي و بزرگ«شافعی] یعنی: 

بر آنکس از حج گزاران یا عمره گزارانش که آن را ارج نهاده و حرمت نگاه دارند شرف 
 »و حرمت و بزرگی و طاعت افزون نما.

سپس به سوي حجر األسود روي کرده و آن را ببوسد، چنانچه نتوانست با دست بدان 
کعبـه را آغـاز نمایـد. در    ي  آن ایستاده و طواف به دور خانـه اشاره نماید. آنگاه در امتداد 

 المسـجد نخـوان، زیـرا تحیـۀ المسـجد در آن همـان طـواف بیـت اهللا         حتيةمسجد الحرام 

 باشد.   می

 آداب مسجد نبوي:
هر مسلمانی در هنگام وارد شدن به مسجد نبوي با آرامش و وقار رفتار نموده و بهتـر  

و لباس زیبا بپوشد و در هنگـام وارد شـدن بـه مسـجد      است که خویش را خوشبو سازد
 شـریفه ي  دعاي ورود به مسجد را بخواند و دو رکعت نماز تحیـۀ المسـجد را در روضـه   

و منبر) بجا آورد. سپس قبر پیامبر وسلم  مکانی است مابین بیت رسول اهللا صلى اهللا علیه(
-تـه و بـر حضـرت ابـوبکر     را زیارت کرده و به سمت راست آن رفوسلم  صلى اهللا علیه
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نیـز   -رضـی اهللا عنـه  -درود بفرستد و کمی مکث کرده و بر حضرت عمر  -رضی اهللا عنه
 خواهد دعا نماید. می درود و سالم بفرستد. آنگاه رو بسوي قبله کرده و هرچه

شریفه یا بوسیدن آن خودداري نماید، ي  انسان مسلمان باید از دست کشیدن بر حجره
خواهد وسلم  این عمل او باعث رنجش و اندوه رسول اهللا صلى اهللا علیهداند که  می چون

 ال جتعلوا قربي عيًدا)( فرماید: می گشت که از تعظیم آرامگاه خویش نهى کرده و
 »طوافگاه) نگردانید.( قبر مرا عید«[ابوداود] یعنی: 

 آداب مسجد در روز جمعه:
 باشند: می قرار زیر آداب خاص متعلق به رفتن به مسجد در روز جمعه به

 غسل و آراستگی و خوشبویی: 

ال يغتسل رجل يوم اجلمعة و�تطهر بما استطاع ( فرماید: میوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

من الطهر، و�دهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إىل املسجد وال يفرق ب� 
 ُغِفَر هل من اجلمعة إىل اجلمعة اثن�، ثم يص� ما ُكتب هل، ثم ينصت لإلمام إذا ت�لم إال

هیچ مردي نیست که در روز جمعه غسل نموده و به «[بخاري و احمد] یعنی:  األخرى)
قدر توانائی خویش پاکی کند و از روغنش روغن مالی نموده یا از خوشبویی موجود در 

ریضه را استفاده کند، سپس بیرون آمده بین دو نفر جدائی نیفگنده و بعد نماز فاش  خانه
اداء کند و چون امام سخن گوید، سکوت نماید، مگر اینکه گناهش از این جمعه تا 

 »شود. می جمعهء دیگر بخشیده

 رفتن به مسجد در اول وقت:

من اغتسل يوم اجلمعة ُغسل اجلنابة ثم ( فرماید: میوسلم  رسول خدا صلى اهللا علیه

مجال) ومن راح يف ( قَرَّب بََدنَة أي ذهب إىل املسجد) يف الساعة األو� فكأنما( راح
الساعة اثلانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح يف الساعة اثلاثلة فكأنما قرب كبًشا أقرن، 
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ومن راح يف الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأنما قرب 
كر) آنکه در «یه] یعنی: [متفق عل بيضة، فإذا خرج اإلمام حرضت املالئ�ة �ستمعون اذلِّ

روز جمعه مانند غسل جنابت، غسل نماید و سپس در ساعت اولی برود، مثل آنست که 
شتري را صدقه کرده باشد و آنکه در ساعت دوم برود، مانند آنست که گاوي را صدقه 
کرده باشد و آنکه در ساعت سوم برود، مانند آنست که گوسفند شاخداري را صدقه کرده 

ر ساعت چهارم برود، مثل آنست که مرغی را صدقه کرده باشد و آنکه در است و آنکه د
 اید، ساعت پنجم برود، مثل آنست که تخم مرغی را صدقه کرده باشد و چون امام بر

 »شوند. می فرشتگان براي شنیدن خطبه حاضر

 جلوتر نگشودن: هاي  از میان سر و گردن مردم راه را بسوي صف
به مسجد آمد و از سر و وسلم  پیامبر صلى اهللا علیه مردي براي نماز جمعه با

نیز که بر وسلم  مردم راه خود را بسوي جلوتر باز نمود. پیامبر صلى اهللا علیههاي  گردن

أي أبطأت ( اجلس فقد آذيت وآنيت( منبر در حال خواندن خطبه بود، به او فرمود:

یگران را) آزار دادي و نزدیک د( بنشین که«[ابوداود و نسائی و احمد] یعنی:  وتأخرت))
 »آمدي.

 سکوت در هنگام خطبه: 
او و موعظه هاي  فرد مسلمان هنگام خواندن خطبه توسط امام سکوت نموده و به گفته

دهد تا از آن بهره بگیرد. در موقع خطبه با بغل  می گوش فرا هایش و راهنمایی
روایت است که پیامبر صلى اهللا  -رضی اهللا عنه-کنند. از ابوهریره  نمی گفتگو هایش دستی

إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة، واإلمام �طب أنصت فقد ( فرموده است:وسلم  علیه

نماز جمعه به دوستت بگویی ي  هرگاه در حین خطبه«] یعنی: عة[رواه الجما لغوت)

 »اي. را لغو و باطل ساختهات  ساکت باش، نماز جمعه
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من ت�لم يوم اجلمعة واإلمام ( فرماید: میوسلم  همچنین آن حضرت صلى اهللا علیه

[احمد و بزار و  �طب فهو اكحلمار �مل أسفاًرا، واذلي يقول هل أنصت ال مجعة هل)
آنکه روز جمعه سخن بگوید و امام در حال خواندن خطبه باشد، مانند «طبرانی] یعنی: 

ساکت باش نیز کند و آنکه به او بگوید  می االغی است که اسفار و کتاب بر خود حمل
 »باطل است.اش  جمعه

 مترجم: مسعود
 مصدر: سایت نوار اسالم
IslamTape.Com 



 
 
 

 آداب نصیحت

 کننـد کـه حضـرت حسـن و حسـین رضـی اهللا عنهمـا از کنـار پیرمـردي          می تعریف
داد، تصـمیم   نمـی  گذشتند که در حال وضو گرفتن بود ولی وضویش را درست انجـام  می

ه و به او یاد بدهند که چگونـه وضـو بگیـرد، در کنـار ش     گرفتند که مرد را نصیحت کرد
گیرد، سپس  می ایستادند و به او گفتند: اي عمو، نگاه کنید که کدام یک از ما درست وضو

را دید، فهمیـد  ها  آن آنچه را که بود به او نشان دادند، هنگامی که مرد وضو درستي  همه
اینکـه وي را ناراحـت کننـد او را     که وضو خودش درست نیست، و به خاطر اینکه بدون

 تشکر کرد.  ها  آن نصیحت کردند، از

إِنَّ  ١ َوٱۡلَعۡ�ِ ﴿ فرماید: می اسالم است، خداوند متعالهاي  نصیحت یکی استوانه
�َ�ٰنَ  ِينَ إِ�َّ  ٢لَِ� ُخۡ�ٍ  ٱۡ�ِ ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ ِ  ٱل�َّ ْ ب ِ َوتََواَص  ٱۡ�َقِّ َوتََواَصۡوا ْ ب ۡ�ِ ۡوا  ٱلصَّ

سوگند به عصر [غلبه حق بر باطل]، که واقعا انسان دستخوش زیان «یعنی:  ]العرص[ ﴾٣
است، مگر کسانى که گرویده و کارهاى شایسته کرده و همدیگر را به حق سفارش و به 

 »اند. شکیبایى توصیه کرده
ا: ملن يـا رسـول اهللا؟ ادلين انلصيحة). قالو( {پیامبر صلى اهللا علیه وسلم فرموده است: 

دیـن عبـارت از نصـیحت و    «یعنی:  هللا ولكتابه ولرسوهل وألئمة املسلم� واعمتهم)}( قال:
 خیر اندیشی است.  

 گفتند: براي چه کسی؟
هـا، وبـراي همـهء     فرمود: براي خدا و براي کتابش و رسولش وبراي پیشوایان مسلمان

 [متفق علیه]» مسلمین.

{بايعُت رسول اهللا صـ� گوید:  می روایت شده که -ی اهللا عنهرض-از جریر بن عبد اهللا 

بـا رسـول اهللا   «یعنـی:   اهللا عليه وسلم ىلع إقام الصالة، و�يتاء الز�ة، وانلصح للك مسـلم.}
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» صلی اهللا علیه وسلم بر اداي نماز و دادن زکات و نصیحت براي هر مسلمان بیعت نمود.
 [متفق علیه].

مربـوط بـه نصـیحت    هـا   آن شود که بعضی از می دي بیاناز جمله آداب نصیحت موار
 باشد: می کننده و بعضی دیگر مربوط به نصیحت شونده

 آداب مربوط به فرد نصیحت کننده:

 اخالص: 

فرد ناصح نباید از نصیحت کردن هدف ابراز برتري علمی خود و یا شکست دادن فرد 
که هدفش از نصیحت کردن باید نصیحت شونده را داشته و طرف مقابل را رسوا سازد، بل

 اصالح دیگران و جلب رضایت خداوند متعال باشد.

 توجه به حکمت و موعظه و نیکو و مالیم: 

إَِ�ٰ َسبِيِل َرّ�َِك  ٱۡدعُ ﴿ فرماید: می است، خداوند متعالها  سخن نیک کلید قلب
 ِ ِ  ٱۡ�ََسَنةِ�  ٱلَۡموِۡعَظةِ وَ  ٱۡ�ِۡكَمةِ ب ۡحَسُنۚ ِ�َ  ٱلَِّ� َوَ�ِٰدلُۡهم ب

َ
با حکمت و «یعنی:  ]١٢٥النحل: [ ﴾ أ

اى] که نیکوتر است مجادله  اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به [شیوه
 »نماى.

 عدم کتمان نصیحت: 
بـرادر  ي  داند که نصیحت یکی از حقوقی است کـه بایـد آن را دربـاره    می فرد مسلمان

ادرش اسـت و او را نصـیحت کـرده، وي را از    بـر ي  مسلمانش بجـاي آورد. مـؤمن آینـه   
 را از وي پنهان دارد. پیـامبر صـلى اهللا علیـه   ها  آن آگاه ساخته و روا نیست که هایش عیب

 حق املسلم ىلع املسلم ست)( فرماید: میوسلم 

إذا لقيتَــه فســلِّم عليــه، و�ذا داعك فأجبْــه، و�ذا ( قيــل: مــا هــن يــا رســول اهللا؟ قــال:
ته، و�ذا مرض َ�ُعْدهاستنصحك فانصْح هل  فُزرْه) و�ذا مات فاتبعـه( ، و�ذا عطس فحمد فشمِّ
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هـا   آن . پرسـیدند: )حق مسلمان بر مسلمان شش چیز اسـت ( «یعنی:  أي رِسْ يف جنازته)(
دعوت کنـد،  تو را  هرگاه با او روبرو شدي سالم بگو، چون( کدامند یا رسول اهللا؟ فرمود:

، به او پند ده، چون عطسه زند و الحمد هللا بگوید، بـر  اجابتش کن، چون از تو پند خواهد
.» )بـرو اش  او دعا کن، چون او مریض شد به عیادت او برو، چون بمیرد، به دنبـال جنـازه  

 [مسلم]

 نصیحت بطور پنهان صورت گیرد: 
کنـد،   نمی سازد و او را با سخنان خود ناراحت نمی مسلمان فرد نصیحت شده را رسوا

آبرویی و پرده بـرداري از عیـب دیگـران     بی نصیحت کردن در مالء عام گویند می چنانکه
 است.

 گوید: می چه زیباست سخنان امام شافعی که

ــــــِرادِي ــــــي انفــ ــــــكَ فـ ـ حِ ين بنُصْ ـــــدَ مَّ غَ  تَ
 

ــــــةْ   ع امَ ـــــــي اجلَ ـــــــةَ فـِ ـــــــي النصيحـ نِّبْنـِ  وجَ
 

ــــــن النـــــــاسِ نــــــــوعٌ  يـْ ـــــــحَ بَ  فــــــإنَّ النُّصْ
 

بيخ  ــــــــَّوْ ــــــــن الت ه مـ ــــــــاعَ ىضَ اســتِمَ  ال أَرْ
 

 معنی شعر:
 مرا با نصیحت خویش در تنهاییم بپوشان«

 و از نصیحت کردنم در بین مردم برحذر باش
 نصیحت در میان جمع مردم یک نوع

 »خواهم بشنوم آن را. نمی مالمت باشد و من
 خواست یکی از حاضرین را نصـیحت کنـد،   می هنگامی که پیامبر صلى اهللا علیه وسلم

کنند، یا یکی از شما را چه شـده کـه    می فرمود: این مردم را چه شده است که اینچنین می
چنین کرده است. گویند: نصیحت خود گران است و آن به کوهی تبدیل نکنید و آن را به 
عنوان مجادله بیان نکنید و سخن حق تلخ اسـت بـراي گفـتن آن از سـبکی بیـان کمـک       

 بگیرید.
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 امانت در نصیحت: 
شـود. بلکـه    نمـی  قع نصیحت کردن، فرد نصیحت شونده را فریب نـداده و تحقیـر  مو

 دعوتگر قبل از نصیحت کردن با تالش و کوشش از خـود مایـه گذاشـته و نیـک اندیشـه     
نماید. ولی درصورتیکه از پوشاندن و امانت داري فسادي حاصل شود بایـد مسـائل را    می

 بیان نماید.

 آداب فرد نصیحت شده: 

اي گشاده و فراخ، و بدون ناراحتی یا دلخوري یـا تکبـر، نصـیحت را بپـذیرد.      با سینه
نصیحت را هرطور که بود بپذیر ولی به بهترین وجه دیگران را نصـیحت   اند: چنانکه گفته

 کن!

 عدم اصرار بر چیزهاي بیهوده: 
گردن نهادن به حق فضیلت است و چنگ زدن به باطل رذالت و پستی است و فرد 

�َذا ﴿ فرماید: می باید تا حد ممکن از آن دوري کند، خداوند متعال در این بارهمسلمان 
َ ٱ تَّقِ ٱ�ِيَل َ�ُ  َخَذتُۡه  �َّ

َ
ةُ ٱأ ِ  ۡلِعزَّ ثِۡم� ٱب یعنی:  ]٢٠٦البقرة: [ ﴾٢٠٦ لِۡمَهادُ ٱَجَهنَُّمۖ َوَ�ِۡئَس  ۥفََحۡسُبهُ  ۡ�ِ

به گناه کشاند، پس جهنم براى او و چون به او گفته شود از خدا پروا کن نخوت وى را «
 »بس است و چه بد بسترى است.

 گرفتن نصیحت از مسلمان آگاه: 
سازد. به همان میزان مسلمان  می براي اینکه او را از عقل و حکمت خویش بهره مند

کند زیرا ضرر آن بیشتر از آن است  می خردان و گمراهان دوري بی از گرفتن نصیحت از

من أراد أمًرا ( کنند که فرمود: می روایتوسلم  از پیامبر صلى اهللا علیه که به حساب بیاید.

َقُه اهللا ألرشد أموره) هرکس قصد کاري داشته باشد و «یعنی:  فشاور فيه امرًءا مسلًما، َو�َّ
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 در مورد آن با مرد مسلمانی مشورت نماید، خداوند او را در راست آمدن کارهایش موفق
 [طبرانی]» سازد. می

 ر از فرد ناصح: تشک

بر نصیحت شده واجب است که از فرد نصیحت کننده تشکر نماید، چرا که کسی کـه  
 کند. نمی از مردم تشکر نکند خداوند را هم شکر

 مترجم: مسعود
 مصدر: سایت نوار اسالم
IslamTape.Com 





 
 
 

 آداب خواب

-یمونـۀ  شب نزد ام المـؤمنین م هاي  یک شب تا نیمهوسلم  رسول خدا صلى اهللا علیه
خوابیده بود، آنگاه بیدار شده و با دسـتش صـورتش را ملیـد تـا خـواب       -رضی اهللا عنها

آل عمـران را قرائـت فرمـود و    ي  آخر سورهي  آلودگی را از خود دور نماید، سپس ده آیه
 برخواست و وضوي نیکویی گرفت و آنگاه به نماز ایستاد. [بخاري]

*** 
 اوست. خداوندهاي  ل، و نشانه اي از نشانهخداوند متعاهاي  خواب یکی از نعمت

ِ  ۦَوِمۡن َءاَ�ٰتِهِ ﴿ فرماید: می ۡلِ ٱَمَناُمُ�م ب إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت  ۦٓۚ ّمِن فَۡضلِهِ  بۡتَِغآؤُُ�مٱوَ  �ََّهارِ ٱوَ  �َّ
هاى [حکمت] او خواب شما در شب و  و از نشانه«یعنی:  ]٢٣الروم: [ ﴾٢٣ّلَِقۡوٖ� �َۡسَمُعوَن 

بخشى اوست در این [معنى نیز]  نیم] روز و جستجوى شما [روزى خود را] از فزون[
 »هایى است. شنوند قطعا نشانه براى مردمى که مى

اي برگرفته و آن را نیز به عبادت مبدل سـازد   براي آنکه مسلمان از خوابیدن خود بهره
 باید بعضی آداب را هنگام خواب رعایت کند، از قبیل:

 : زود خوابیدن

خوابد و پس از نماز عشاء، مگر براي کار ضـروري ماننـد    می زودها  فرد مسلمان شب
ماند تا بتواند صبح زود از خواب برخاسته و روزش  نمی مطالعه علمی، مدت زیادي بیدار

 را با نشاط آغاز نماید.

 خوابیدن با وضوء: 

 توضأ وضوءك للصالة)إذا أتيَت مضجعَك ف( فرماید: میوسلم  رسول اهللا صلى اهللا علیه
 [متفق علیه]» هرگاه تصمیم گرفتی بخوابی همانند وضویت براي نماز وضوء کن.«یعنی: 
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 خوابیدن در مکان پاك: 
 مسلم به پاك بودن جاي خوابش اهمیت داده و در آن از خوردن و نوشیدن خـودداري 

 کند. می

 خوابیدن در جاي امن: 
ز امنیت کافی برخوردار است و خود را در کوشد تا در جایی بخوابد که ا می مسلمان

خوابد  نمی دهد. به عنوان مثال بر پشت بام بدون نرده و حصار نمی معرض خطرات قرار

من نام ىلع سطح بيت ليس هل ( فرماید: می در این رابطهوسلم  و پیامبر صلى اهللا علیه

آنکه بر «یعنی:  هل))أي ال ذنب ألحد فيما �دث ( سور) فقد بَِرئَْت منه اذلمة( ِحَجار
» پشت بام خانه بخوابد که داراي نرده و حفاظ نیست، خونش بر گردن هیچکس نیست.

 [ابوداود]

 دعاء هنگام خواب: 
در دسترس بوده و بجاست کـه  وسلم  دعا و اذکار روایت شده از پیامبر صلى اهللا علیه

 این دعاها:ي  پایبند باشد، از جملهها  آن مسلمانان موقع خواب بر استفاده از

» شـوم.  مـی  میـرم و زنـده   مـی  خداونـدا بنامـت  «یعنـی:   باسمك اللهم أموت وأحيـا)( -

 [بخاري]

باسمك ريب وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفيس فارمحها، وإن أرسلتها فاحفظها ( -

الهی! به نام تو پهلوى خود را بر زمین نهادم، و به «یعنی:  بام حتفظ به عبادك الصاحلني)

کنم، اگر در حالت خواب روح مرا قبض کردى، آن را  مک تو آن را از زمین بلند میک
زندگى دادى، از آن محافظت فرما، همچنان که از ي   ببخشاى، و اگر دوباره به او اجازه

 [بخاري]» بندگان نیکت محافظت کنى.
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ظهري  اللهم أسلمتُ نفيس إليك، ووجهتُ وجهي إليك وفوضتُ أمري إليك، وأجلأتُ ( -

، وبنبيكَ  إليك، رغبةً ورهبةً إليك، ال ملجأَ وال منجى منك إال إليك، آمنتُ بكتابك الذي أنزلتَ

( بار الها! خودم را بتو تسلیم کردم و کارم را بتو سپردم و بتو اتکاء «یعنی:  الذي أرسلتَ

ت، نمودم از روي تمایل به خیر و ترس از عذابت، پناهگاه و نجاتگاهی از تو جز بسوی
» فرستادي و به پیامبرت که مبعوثش کردي.آن را  نیست. ایمان آوردم به کتابی که

 [بخاري]
 ) بار: اهللا أکبر. [بخاري]34( ) بار: الحمد هللا،33( ) بار: سبحان اهللا،33( -
 بقره.ي  قرائت آیت الکرسی و آیات پایانی سوره-

 خوابیدن بر پهلوي راست: 
لوي راستش قـرار دراز بکشـد و پـس از آن اشـکالی     در شروع آغاز خواب باید بر په

 ندارد که بر پهلوي چپش برگردد.

 نفس: ي  محاسبه
داند که خواب همان مـرگ خفیفـی اسـت کـه بیـداري نـدارد،        می فرد مسلمان خوب

نمایـد و   مـی  بنابراین خویش را در مورد آنچه در آن روز انجام داده است مـورد محاسـبه  
کنـد و درصـورتی    می گوید و بر افزودن بر آن اراده می ا سپاسچنانچه خیر بود خداوند ر

 کند.   می که شر و ناپسند باشد از خداوند طلب آمرزش و توبه

حاسبوا أنفس�م قبل أن ( فرماید: می -رضی اهللا عنه-حضرت عمر بن خطاب 

ه خویش را حسابرسی نمایید قبل از آنک«یعنی:  حتاسبوا وزنوا أعمال�م قبل أن توَزنوا.)
 »مورد محاسبه قرار گیرید و اعمالتان را بسنجید پیش از آنکه سنجیده شوید.

 پایبندي به آداب خواب و رؤیا: 
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بیند نیک باشد، باید بدان مژده داده و آن را بـراي دوسـتانش    می چنانچه خوابی که فرد
ـ     می تعریف کند. اگر خوابی که ان بیند اندوهناك باشد، بهتر است کـه از آن سـخنی بـر زب

 نیاورد و از شر آن به خداوند پناه برد.

 شب خیزي: 

 مسلمان با نماز شب و تهجد رابطه و تعلق خاطر خاصی دارد. پیـامبر صـلى اهللا علیـه   

بهتـرین روزه بعـد از   «یعنـی:   أفضل الصالة بعد الفر�ضة صالة الليل)( فرمایـد:  میوسلم 
 [مسلم]» ز شب است.رمضان ماه محرم خداست و بهترین نماز بعد از فریضه نما

 اهمیت دادن به نماز صبح: 
خواند و تا برآمـدن آفتـاب    می مسلمان صبح زود از خواب برخاسته و نماز صبحش را

 ماند. نمی در خواب

 دعاي موقع برخاستن از خواب: 

احلمد هللا الذي أحيانا بعدما أماتنا ( شود: می موقع برخاستن از خواب این دعا خوانده

ثنا باد خداوندي را که بعد از میراندن ما را زنده کرد و بازگشت «یعنی:  وإليه النشور.)

 را شسته و وضوء بگیرد. هایش سپس دست» بسوي اوست.

 کاستن از ساعات خواب: 
باشد؛ و او در خـواب هـم میانـه     می انسان مسلمانهاي  میانه روي در هر چیز از نشانه

 گردد. می به کسالت و تتنبلی نماید، چون خوابیدن بسیار منجر می روي پیشه
 مترجم: مسعود

 مصدر: سایت نوار اسالم
IslamTape.Com 
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{فوجد امرأة تبيك عند کرد:  می از فبرستان عبوروسلم  یک روز پیامبر صلى اهللا علیه

 اتيق اهللا واصربي). ولم ت�ن تلك املرأة تعرف انليب ص� اهللا عليه وسلم،( قرب، فقال هلا:
 ابتعد ع�)، فإنك لم تَُصْب بمصيبيت.( فقالت هل: إيلك ع�

فانرصف انليب ص� اهللا عليه وسلم وتر�ها، فقيل هلا: إنه انليب ص� اهللا عليه وسلم، 
إنما الصرب عند ( فجاءت إيله وقالت: لم أعرفك. فقال هلا رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم:

  علیه وسلم از کنار زنی گذشتند که در برابر قبريپیامبر صلی اهللا«یعنی:  الصدمة األو�)}
گریست، فرمودند: اي زن از خدا بترس و صبر کن، آن زن گفت: از من دور شو! زیرا  می

را نشناخت. به او گفته شد که وسلم  پیامبر صلی اهللا علیه اي. تو به مصیبتم گرفتار نشده
وسلم  ن حضرت صلی اهللا علیهاین شخص پیامبر صلی اهللا علیه وسلم است. وي نزد آ

فرمود: صبر در وسلم  آمده و گفت: ببخشید شما را نشناختم. آن حضرت صلی اهللا علیه
 [متفق علیه]» برابر مصیبت بهتر است.

*** 
ناگواري مواجه شد شلیسته ي  باشد، و مسلمان وقتی با حادثه می مصیبت نیازمند صبر

قبر مادرش را زیارت وسلم  امبر صلى اهللا علیهاست که به شکیبایی و صبر آراسته باشد. پی

استأذنُت ر� يف أن أستغفر هلا فلم يؤْذن يل، واستأذنته يف أن أزور ( فرماید: می نموده و

ذن يل. فزوروا القبور فإنها تذكر باملوت)
ُ
از پروردگارم اجازه خواستم تا «یعنی:  قربها فأ

شد، و از او اجازه خواستم تا به زیارت براي مادرم طلب امرزش نمایم ولی اجازه داده ن
 قبرش بروم و به من اجازه داده شد. پس به زیارت قبور بروید که مرگ را به یاد

 [مسلم و ابوداود]» آورد. می
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 نهيت�م عن ز�ـارة القبـور فزوروهـا)( فرماید: می همچنینوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه
 [مسلم]» را زیارت کنید.ها  آن ، از این بعدشما را از زیارت قبرها نهی کرده بودم«یعنی: 

یکی از بزرگان گفته است که: هرگاه دچار تنگنا و فشار شدي به زیارت قبور برو. 
-آورد. حضرت عثمان  می کند و آخرت را به یاد می را نرمها  چون زیارت قبرها قلب

علت آن را گریست.  می نمودند می وقتی بهشت یا دوزخ را برایش یاد -رضی اهللا عنه

القرب أول منازل ( فرمود: می شنیدم کهوسلم  پرسیدند، فرمود: از رسول اهللا صلى اهللا علیه

قبر «یعنی:  اآلخرة، فإن َ�نُْج منه فما بعده أ�رس منه، و�ن لم ينُْج منه فما بعده أشد منه)
 آخرت است. کسی که از آن برهد، بعد از آن برایشهاي  نخستین منزلگاه از منزلگاه

 [احمد]» آسانتر خواهد بود و چنانچه نرهد، بعد از آن برایش سخت تر خواهد بود.
 نماید، از جمله: می زیارت قبور آدابی دارد که فرد مسلمان آن را رعایت

 به خاطر آوردن نیت:
مسلمان از زیارت خویش خوشنودي خداوند متعال و اصالح تبـاهی قلـب خـویش و    

 .. را در نظر دارد..یر برایشان وسالم کردن بر مردگان و دعاي خ

 هنگام ورود به قبرستان ابتدا سالم نماید:
فرمود تا  می رفت به یارانش می وقتی بسوي قبرستان بیرونوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

السالم علي�م أهل ادليار من املؤمن� واملسلم�، و�رحم اهللا املستقدم� منا ( بگویند:

سالم بر شما باد، اهل این منزل از «یعنی:  ء اهللا ب�م الحقون)واملستأخر�ن، و�نا إن شا
مؤمنان و مسلمانان، و خداوند بر گذشتگان شما و آیندگان ما رحم کند و هرگاه خدا 

 [مسلم]» پیوندیم. می بخواهد بشما

 ننشستن و راه نرفتن بر روي قبرها:
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راه ها  آن کیه نکند و برتها  آن مسلمان باید بهوش باشد که بر روي قبرها ننشیند، به

ألن �لس أحد�م ىلع مجرة ( اند: فرمودهوسلم  نرود، چون پیامبر خدا صلى اهللا علیه

اگر یکی از شما «یعنی:  فتحرق ثيابه فتخلص إىل ج�ه، خٌ� هل من أن �لس ىلع قرب)
آن را سوزانیده و به پوستش برسد، برایش بهتر از اش  آتش بنشیند و جامهي  باالي شعله

 [مسلم]» است که بر قبري بنشیند.

 تبرك نگرفتن از قبور:

را مانند برخی افراد نادان از عوام ها  آن جایز نیست که از قبرها تبرك بجوییم یا

إذا ( است که:وسلم  ببوسیم. بلکه راهنماي هر مسلمانی فرمایش رسول اهللا صلى اهللا علیه

خواهی از خدا بخواه،  می اگر چیزي«یعنی:  سألَت فاسأل اهللا، و�ذا استعنت فاستعن باهللا)
 [ترمذي]» جویی از خدا بجو! می و اگر یاري

 روا نبودن خنده و بازي در قبرستان:
قسـاوت قلـب بـوده و قبرسـتان حرمتـی دارد کـه       ي  خنده و تفریح در قبرستان نشانه

وري مـرگ  دارد. قبرستان جاي یـادآ  می مسلمان را از از تفریح و یاوه گویی در آن برحذر
 است و مکان عبرت و پند آموزي است.

 آنان:ها  تمجید از درگذشتگان و بیان نیکی
جـایز  اند  آنان درحالیکه بر دین اسالم درگذشتههاي  دشنام دادن به مردگان و بیان بدي

ال �سبُّوا األموات، فإنهم قـد أفْضـوا إىل مـا ( فرماید: میوسلم  نیست. پیامبر صلى اهللا علیه

موا مردگان را دشنام ندهید، زیرا آنان به آنچه پیش «یعنی:  انتهوا من أعماهلم يف ادلنيا)( قدَّ
 [بخـاري] و همچنـین  » اعمالشـان در دنیـا بـه پایـان رسـیده اسـت)      ( فرستادند، رسـیدند 

اك�م( فرماید: می
ْ
مردگانتان را جز به نیکی یاد «یعنی:  أموات�م) إال خب�)( ال تذكروا َهل

 [نسائی]» نکنید.
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 درست نبودن خواندن نماز در قبرستان یا نماز خواندن رو به قبرها:
در نماز ها  آن از نماز خواندن در قبرستان یا روي نمودن بهوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

ن� رسول اهللا ( گوید: می روایت شده که -رضی اهللا عنهما-نهی کرده است. از ابن عمر 

ع مواطن: يف املز�لة، واملجزرة، واملقربة، وقارعة ص� اهللا عليه وسلم أن يص� يف سب
ام، ومعاطن اإلبل، وفوق الكعبة) وسلم  رسول خدا صلی اهللا علیه«یعنی:  الطر�ق، واحلمَّ

در پنج جا از خواندن نماز نهی فرموده است: در زباله دانی، کشتارگاه، گورستان، بر 
 ه][ابن ماج» خوابگاه شتران و بر بام کعبه. ها، شاهراه

 سالم کردن هنگام ترك آن جا و گرفتن پند و موعظه از آن:
مسلمان در حالی از زیارت قبرستان بازمی گردد که قلبی پر از نـرمش و ایمـان دارد و   
سعی در اعمال صالح و اطاعت از خداوند سـبحان و پایبنـدي بـه اوامـر او و اجتنـاب از      

 محرماتش را دارد.
گاه مسـلمان در مـورد دنیـا را تغییـر داده و آن را     به این ترتیب زیارت قبرسـتان دیـد  

نگرد و بـه حـال و    می سازد. انسان با نظر پندگیري و عبرت آموزي به قبرها می متعادل تر
کردنـد و   مـی  اندیشد و زندگی و کارهایی کـه در زنـدگانی دنیاییشـان    می هواي اهل قبور

انـد   و بخـاطر آنچـه پیشـتر کـرده    توانند انجـام دهنـد    نمی اکنون هیچ کدام از آن کارها را
پردازد.  می شوند... به این شکل فرد به خود آمده و در مورد خویش به تفکر می حسابرسی

بنـدد کـه در    مـی  به زودي او نیز جزو ساکنان این مکان خواهد بود، درنتیجه با خود عهد
رسـتان  اي بیانـدوزد. در آخـر بـا قب    دنیا کردار نیک داشـته باشـد تـا بـراي آخـرت توشـه      

خداحافظی کرده و آن قدر دل و جانش زالل و شفاف گشته که او را در کردار درسـت و  
 نیک یاري دهد.

 مترجم: مسعود
 مصدر: سایت نوار اسالم
IslamTape.Com 



 
 
 

 آداب قضاء حاجت

 گوید: رسول خدا صلى اهللا علیه می نقل شده که -رضی اهللا عنه-از حضرت ابوهریره 

ْۚ وَ ﴿ يف أهل ُ�بَاء:نزلْت ( فرمودند:وسلم  ُروا ن َ�َتَطهَّ
َ
ُ ٱ�ِيهِ رَِجاٞل ُ�ِبُّوَن أ ّهِرِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ  لُۡمطَّ

این آیه در مورد اهل «یعنی:  اكنوا �ستنجون باملاء، ف�لت فيهم اآلية.) ]١٠٨التوبة: [ ﴾١٠٨
کسانى  اند که دوست دارند خود را پاك سازند و خدا قبا نازل گشته است: {در آن مردانى

مذکور در ي  نمودند و آیه می دارد.} آنان با آب استنجا اند دوست مى را که خواهان پاکى
 [ابوداود و ترمذي و ابن ماجه]» مورد آنان نازل شد.

*** 
قضاي ي  گفتند: پیامبر شما همه چیز را و حتی نحوه -رضی اهللا عنه-به سلمان فارسی 

، این دین چه دین واال و بزرگـواري اسـت!   حاجت را به شما آموخته است. [مسلم] آري
 کوچکترین مسائل نیز وانگذاشته و مسلمانان را در هر موردي رهنمون ساخته است.

کوشد تا در هنگام قضاء حاجت به ان پایبنـد باشـند    می از جمله آدابی که هر مسلمانی
 این موارد هستند:

 قضاء حاجت در مکان مخصوص: 

و راه و ها  ار در مجاري آب یا مکان تجمع مردم و سایهمسلمان از قضاء حاجت و ادر
 نماید.   می باشد، خودداري می که در انظار مردمها  کوچه و خیابان

ان�). قالوا: وما اللعانان يا ( {فرمودند: وسلم  یکبار پیامبر صلى اهللا علیه اتقوا اللَّعَّ

از دو «یعنی:  س أو يف ظلهم.)}يقيض حاجته) يف طر�ق انلا( اذلي يتخ�َّ ( رسول اهللا؟ قال:
شود بپرهیزید. گفتند: یا رسول اهللا، و این دو کاري که سبب  می کاري که سبب لعنت

 شود کدامند؟ می لعنت
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 [مسلم]» کند. می فرمود: کسی که در راه مردم یا سایه شان نجاست

 وارد شدن به دستشویی با پاي چپ و خروج از آن با پاي راست: 

ست که در آن مکان نجاست وجود دارد، بنـابراین مسـلمان بـا پـاي     دستشویی جایی ا
 رود. می چپ بدان وارد شده و با پاي راست از آن بیرو

 دعاي قبل از داخل شدن به دستشویی: 

به نام خدا. الهی! از «یعنی:  �سم اهللا. ا� إ� أعوذ بك من اخلُبْث واخلبائث.)( 
ي  [نسائی] یعنی از جنس نر و ماده» برم. می ناهپلید اعم از مرد و زن به تو پهاي  جن

 شیازین به خداوند پناه برده و به او امید دارم.

 همراه نداشتن چیزي که در ان نام خدا باشد: 

مسلمان در حالیکه قرآن یا چیـزي کـه در آن نـام خداونـد باشـد را همـراه دارد وارد       
نیت خاطر نداشـته باشـد. پیـامبر    شود مگر آنکه از گذاشتن آن در بیرون ام نمی دستشویی

نقـش بسـته بـود و     »محمد رسول اهللا«خاتمی داشتند که بر آن وسلم  خدا صلى اهللا علیه
 نمود. [أبوداود] می هنگام رفتن به دستشویی آن را از دست بیرون

 صحبت نکردن در اثناي قضاي حاجت: 

ـ  میوسلم  مردي از کنار رسول خدا صلى اهللا علیه نمـود، آن   مـی  ولگذشت و ایشان ب
جـواب سـالمش را نـداد.    وسـلم   مرد به ایشان سالم کرد ولی آن حضرت صلی اهللا علیـه 

[مسلم] مکروه است که دو نفر موقع قضاي حاجت جایی باشند و با هـم گفتگـو نماینـد.    
 دارد. می که خداوند این کار را ناپسنداند  فرمودهوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

 قضاي حاجت:  عجله در خروج بعد از
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وقتی که قضاي حاجت فرد تمام شد، بهتر است که نگذارد ماندنش در آن جا به درازا 
 کشیده و به سرعت بیرون بیاید.

 عدم اسراف در آب: 

ْۚ إِنَّهُ ﴿ فرماید: می باشد، خداوند می اسراف در هر کاري ناپسند َ� ُ�ِبُّ  ۥَوَ� �ُۡ�ِفُٓوا
روى مکنید که او اسرافکاران را دوست  و[لى] زیاده«یعنی:  ]٣١ األعراف:[ ﴾٣١ لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ

 »دارد. نمى

 استفاده از دست چپ: 

إذا بال أحد�م فال يأخذنَّ ذكره بيمينه، وال ( فرماید: میوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

هرگاه یکی از شما بول نماید، باید آلت خود را بدست راست «یعنی:  �ستنىج بيمينه.)
 [متفق علیه]» نیز به دست راستش استنجاء نکند.نگیرد و 

 رو یا پشت ننمودن به قبله: 

إذا أتيتم الغائط فال �ستقبلوا القبلة وال ( اند: فرمودهوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

 وقتی براي قضاي حاجت«یعنی:  �ستدبروها ببول وال اغئط ل�ن رشقوا أو غر�وا.)
رو به قبله کنید و نه پشت به آن نمایید بلکه رو به  روید، هنگام ادرار یا نجاست، نه می

 [مسلم]» مشرق یا مغرب کنید.
امروزي باشـد، برخـی از ائمـه ایـن کـار را      هاي  ولی اگر در مکانی همچون دستشویی

 اند. جایز دانسته

 نهان شدن: 

وقتی که فرد مسلمان در سفر یا مکانی است که جاي مخصوصی براي قضاي حاجـت  
باید کارش را در جایی دور از چشم مردم و با رعایت پوشانیدن خویش، بـه   وجود ندارد،
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-جز آن اندازه از جایی که براي قضاي حاجت باید بیرون بمانـد، انجـام دهـد. از جـابر     
در یک سفر خارج وسلم  گوید: همراه پیامبر صلى اهللا علیه می نقل شده که -رضی اهللا عنه

رفتند مگر آنکـه از دیـد    نمی براي قضاي حاجتوسلم  شدیم، و رسول اهللا صلى اهللا علیه
 دید. [ابن ماجه] نمی گشت و کسی او را می همه مخفی

إنهما يلعذبان، وما ( گذشت، فرمود: می از کنار دو قبروسلم  آن حضرت صلى اهللا علیه

 يعذبان يف كب�: أما أحدهما فاكن ال �سترت من بوهل، وأما اآلخر فاكن يميش بانلميمة.)
 از بولها  آن شوند! اما یکی از نمی شوند و در چیز بزرگی عذاب می آن دو عذاب«عنی: ی
 [متفق علیه]» کرد. می کرد و دیگري سخن چینی نمی ادرار) پرهیز(

 استنجاء: 
باشد. خداوند سبحان  می همان پاك نمودن محل بول یا نجاست با آب یا سنگ

 کردند، مدح نموده و می ه با آب استنجارا، به خاطر آنک -رضوان اهللا علیهم-اصحاب 

ْۚ وَ ﴿ فرماید: می ُروا ن َ�َتَطهَّ
َ
ُ ٱ�ِيهِ رَِجاٞل ُ�ِبُّوَن أ ّهِرِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ یعنی:  ]١٠٨التوبة: [ ﴾١٠٨ لُۡمطَّ

اند که دوست دارند خود را پاك سازند و خدا کسانى را که خواهان  در آن مردانى«
 »دارد. اند دوست مى پاکى

 مار: استج
باشد. این عمل براي وقتی است کـه   می استفاده از سه عدد سنگ براي زدودن نجاست

توان به جاي سنگ از کاغـذ توالـت یـا چیـزي ماننـد آن نیـز        می آب در دسترس نبوده و
 استفاده کرد.

 ادرار ننمودن در مسیر باد: 
 تا آنکه نجاست به سویش بازنگردد.

 بول نکردن در آب راکد: 
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 از بول نمودن در آب راکد نهى فرموده است. [نسائی]وسلم   صلى اهللا علیهرسول اهللا

  ها: ادرار ننمودن در سوراخ

 تا مبادا حشره یا آسیبی به او برسد.

 نشستن موقع ادرار: 
نشستن هنگام بول نمودن از ایسـتادن بهتـر اسـت، بـراي آنکـه نجاسـت بـه سـمتش         

 ادرار بـه طـرف خـودش مطمـئن باشـد      برنگشته و بدنش نجس نشود. اگـر از برنگشـتن  
 تواند به صورت ایستاده نیز ادرار نماید. می

  ها: آن و پاکیزه داشتنها  شستن دست
کند که دستانش بعد از قضـاي حاجـت را بـا آب و صـابون      می مسلمان همواره سعی

 بشوید.

 دعاء هنگام خروج: 

یعنی:  غفرانك)( فرمود: می شد می وقتی از دستشویی خارجوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

احلمد هللا الذي أذهب عني األذ ( فرمود: می [ابوداود] و نیز» الهی! به امید]آمرزش تو!«[

» سپاس خدایی را که از من ناپاکی را دور کرد و به من عافیت بخشید.«یعنی:  وعافاين)

 [ابن ماجه]

 وضوء: 
 گرفت و نماز می ضوءبعد از هربار قضاي حاجت و -رضی اهللا عنه-بالل بن رباح 

يا بالل، حدث� بأرىج عمل عملَته يف ( به او فرمود:وسلم  خواند، پیامبر صلى اهللا علیه می

أي: اذكر يل أفضل عمل عملتَه؛ ألن� ( اإلسالم، فإ� سمعت َدفَّ نعليك ب� يدي يف اجلنة
مال أرىج سمعت صوت أقدامك يف اجلنة يف رؤ�ا رأيتها باألمس). قال بالل: ما عملت ع



 آداب اسالمی   180

عندي من أ� لم أتطهر طهوًرا يف ساعة من يلل أو نهار إال صليُت بذلك الطهور ما ُكِتَب 
اي بالل! براي من از امیدوار کننده ترین عملی که در اسالم انجام «یعنی:  يل أن أص�.)

 داده اي را بازگو کن، زیرا من صداي کفش هایت را پیشاپیش خود در بهشت شنیدم.
 من عملی انجام نداده ام که امیدوار کننـده تـر باشـد بـرایم از آنکـه هـیچ       بالل گفت:

از روز یا شب طهارتی نکردم و وضوئی نگرفتم، مگـر اینکـه بـا آن طهـارت بـه      اي  لحظه
 [متفق علیه]» اي که برایم مقدور شده بود نماز گزاردم. اندازه

 مترجم: مسعود
 مصدر: سایت نوار اسالم
IslamTape.Com 



 
 
 

 رفتار با حیواناتآداب 

 کند که مردي داشت در راهی می پیامبر صلى اهللا علیه وسلم براي اصحابش تعریف
گشت تا بنوشد. و چاهی را دید در آن فرو شد  می رفت، سخت تشنه شد و دنبال آب می

و آب آشامید، و بعد از آن بیرون شد، ناگهان سگی را دید که از شدت تشنگی زبان از 
خورد. با خود گفت: این سگ هم مثل من  می ، از تشنگی خاك خیس راکامش برآمده بود

بدهن خود گرفت، از آن را  به سختی تشنه شده، پس به چاه درآمده کفشش را آب کرده
چاه باال آمد و سگ را سیراب کرد، خداوند مزد این عمل را داد و او را آمرزید. صحابه 

شود؟ آن حضرت  می ارپایان پاداش دادهگفتند: یا رسول اهللا، آیا در کمک کردن به چ

کمک به) هر جگر ( در«یعنی:  يف لك ذات َكِبد َرْطبَة أجر)( فرمود:وسلم  صلى اهللا علیه
 [متفق علیه]» تازه اي پاداش است.

*** 
خداوند انسان را خلق کرد و او را کرامت بخشید و حیوانات را براي خد.مت به او در 

تغذیـه نمـوده و   هـا   آن در آورد. انسان از گوشت و شـیر  برآوردن نیازهایش به تسخیرش
 سـازد و برخـی را بـراي زیبـایی و عالقـه نگـاه       مـی  را از پشم و پوست آنان هایش لباس

 دارد.   می

نَۡ�ٰمَ ٱوَ ﴿ فرماید: می خداوند متعال
َ
ُ�لُوَن  ۡ�

ۡ
ۖ لَُ�ۡم �ِيَها دِۡفءٞ َوَمَ�ٰفُِع َوِمۡنَها تَأ َخلََقَها

ۡ�َقالَُ�ۡم إَِ�ٰ بََ�ٖ لَّۡم  ٦ا َ�َاٌل ِحَ� تُرِ�ُحوَن وَِحَ� �َۡ�َُحوَن َولَُ�ۡم �ِيهَ  ٥
َ
َوَ�ِۡمُل �

ْ َ�ٰلِغِيهِ إِ�َّ �ِِشّقِ  نُفِس� ٱتَُ�ونُوا
َ
 ۡ�َِم�َ ٱوَ  ۡ�َِغاَل ٱوَ  ۡ�َۡيَل ٱوَ  ٧إِنَّ َر�َُّ�ۡم لََرُءوٞف رَِّحيٞم  ۡ�

َكُبوَها َوزِ�َنٗةۚ َوَ�ۡخلُُق  و چارپایان را براى شما «یعنی:  ]٨-٥النحل: [ ﴾٨َما َ� َ�ۡعلَُموَن لَِ�ۡ
 خورید * و در مىها  آن براى شما [وسیله] گرمى و سودهایى است و ازها  آن آفرید در

گردانید و هنگامى که  ها را] از چراگاه برمى براى شما زیبایى است آنگاه که [آنها  آن
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ب رند که جز با مشقت  و بارهاى شما را به شهرى مىبرید *  ها را] به چراگاه مى [آن
توانستید برسید قطعا پروردگار شما رئوف و مهربان است * و اسبان و  بدنها بدان نمى

سوار شوید و [براى شما] تجملى [باشد] و آنچه را ها  آن استران و خران را [آفرید] تا بر
 »آفریند. دانید مى نمى

 ن مسلمان در برخورد با حیوانات رعایت کنـد، مـوارد زیـر   از جمله آدابی که باید انسا
 باشند: می

 شکر خداوند به خاطر این نعمت: 
این کار با استفاده و به کار بسـتن درسـت و بجـاي آن حیـوان و دادن حـق خداونـد،       

 رسد. می زکات و صدقات، که در آن است به انجام

 مهربانی با حیوانات: 
کند. عرب همواره به اسـب   می و مکان مناسبی را مهیامسلمان براي حیوانات غذا، آب 

کوشید تا اصالت آن را به خوبی محفوظ  می گمارد و می اهمیت داده و به تربیت آن همت
کشـید. صـحابی    می با عباي خود صورت اسبش را دستوسلم  دارد. پیامبر صلى اهللا علیه

گشـت، ظـرف    می ه دنبال آباي را دید ک جلیل القدر حضرت ابوقتاده رضی اهللا عنه گربه
 آب را برایش مایل نمود تا آنکه آب نوشید و بازگشت.  

از زنی که وارد آتش دوزخ شده اسـت بخـاطر آنکـه    وسلم  رسول خدا صلى اهللا علیه
گربه اي را زندانی کرده و آن را از خوردن و نوشیدن باز داشته است. آن حضـرت صـلی   

ة ر�طتها، فلم تطعمهـا، ولـم تـْدعها تأ�ـل مـن دخلت امرأة انلار يف( اهللا علیه و سلم:  ِهرَّ

زنی وارد دوزخ گشت به خاطر گربه ایکه آن را بسـته  «یعنی:  حرشات) األرض)( خشاش
 [متفق علیه]» و نه طعامش داده و نه گذاشت که از حشرات و گزندگان زمین بخورد.

س غرًسا أو ما من مسلم يغر( فرماید: میوسلم  همچنین آن حضرت صلى اهللا علیه

مسلمانی نیست «یعنی:  يزرع زراًع؛ فيأ�ل منه ط� أو إ�سان أو بهيمة إال اكن هل به صدقة)
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که نهالی را بکارد یا کشتی را زراعت نماید و از آن پرندگان یا انسانی بخورد مگر آنکه 
 [مسلم]» نباشد.اي  صدقه براي او بخاطر آن

 بار بیش از طاقت بر آنان سوار نکنند: 

گیرد. پیامبر صلى  نمی لمان با سوار کردن باري بیش از طاقت حیوان بر آن سختمس
وارد بستان یکی از مردان انصار گردید و شتري را مشاهده نمود، وقتی وسلم  اهللا علیه

را دید نالیدن گرفت و از چشمانش اشک روان شد. وسلم  شتر رسول خدا صلی اهللا علیه
را نوازش کرد و شتر  هایش ي آن شتر رفت و پشت گوشبسووسلم  پیامبر صلی اهللا علیه

آرام گرفت. پرسید که صاحب شتر کیست، جوانی از انصار آمده و گفت: من صاحب آن 
 :فرمودوسلم  علیه اهللا صلى حضرت آن. سلم و علیه اهللا صلی –هستم، یا رسول اهللا 

يعه أنك إىل شاك فإنه إياها؛ اهللا ملَّكك اليت ابلهيمة هذه يف اهللا تتيق أفال(
ُ

 تتعبه( وتُدئبه جت

 مالک آن نموده از پروردگارتو را  ی که خداحیوان این مورد در آیا«: یعنی )وترهقه
اش  کند که تو او را گرسنه نگه داشته و خسته می ترسی؟ زیرا او بمن شکایت نمی
 [ابوداود]» کنی. می

ارك وتعاىل رفيق �ب الرفق، إن اهللا تب( فرموده است:وسلم  پیامبر خدا صلى اهللا علیه

اليت ال ( و�رىض به، و�ع� عليه ما ال يع� ىلع العنف، فإذا ر�بتم هذه ادلواب العجم
یعنی:  أر�وها يف املواضع اليت اعتدتم االسرتاحة فيها أثناء السفر)( تتلكم) فأنزلوها منازهلا

دارد و بدان  می وستهمانا خداوند تبارك و تعالی نرم رفتار است و نرم رفتاري را د«
کند. پس  نمی رساند که براي بدرفتاري چنان می گردد و براي آن چنان یاري می خرسند

یعنی ( فرود آورید هایش هرگاه بر این چهارپاي زبان بسته سوار شدید، آن را در منزلگاه
استراحت  اید، در جریان مسافرت آماده نمودهها  آن آن را در جاهایی که براي استراحت

 [مالک]» دهید)

 آزار و شکنجه ندادن حیوانات: 
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دین اسالم تأکید فراوان بر مهربانی و دلسوزي دارد. برهمین اساس انسان مسلمان 
آزارد و چه برسد که با آتش آن را عذاب دهد. رسول خدا صلى  نمی اي را حیوان یا پرنده

ق ( د، پرسید:مورچه اي را دید که صحابه سوزانده بودني  النهوسلم  اهللا علیه رَّ من حَ

ب ( گفتند: ما. فرمود:» چه کسی این را سوزانده است؟«یعنی:  هذه؟) إنه ال ينبيغ أن يعذِّ

سزد که جز پروردگار آتش، کسی به آتش عذاب  نمی همانا«یعنی:  بانلار إال رب انلار)
 [ابوداود]. » نماید.

ه بر صورتش داغ نهاده بر االغی گذشت کوسلم  همچنین یکبار پیامبر صلى اهللا علیه

» لعنت بر آنکس باد که آن را داغ کرده است.«یعنی:  لعن اهللا الذي وسمه)( بودند. فرمود:

 در سفر همراه رسول اهللا صلى اهللا علیه -رضی اهللا عنها-[مسلم] و ام المؤمنین عایشه 
اهللا  راند، رسول خدا صلى می بود. همانطور که سوار بر شتر بود، آن را به شدتوسلم 

 [مسلم]» با او به نرمی رفتار کن.«یعنی:  عليك بالرفق)( به او فرمود:وسلم  علیه

 تیراندازي قرار ندهید: ي  حیوان را نشانه
دهد. عبد اهللا بـن عمـر    نمی مسلمان پرندگان یا حیوانات را هدف تیراندازي خود قرار

جاي بلندي بسـته بودنـد   رضی اهللا عنهما بر چند بچه از قریش گذشت که پرنده اي را بر 
انداختند. وقتی ابن عمر رضی اهللا عنهما را دیدنـد فـرار کردنـد. ابـن عمـر       می و به او تیر

رضی اهللا عنهما گفت: چه کسی این کار را کرده ؟ خداوند لعنت کند کسی را کـه چنـین   
هـدف گیـري   ي  کسی را که جانداري را نشانهوسلم  کرده است. رسول اهللا صلى اهللا علیه

 خود قرار دهد را لعن نموده است. [مسلم].
انداختنـد، بـه    مـی  را دید که مرغی را بسته و به او تیرهایی  انس رضی اهللا عنه پسربچه

از اینکه به حیوانات ستم روا داشته شـود نهـی   وسلم  آنان گفت: پیامبر خدا صلى اهللا علیه
 کرده است. [بخاري]

 همدیگر: جدا نساختن پرندگان کوچک و مادرشان از 
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نام ( در سفري همراه اصحاب بودند. اصحاب حمرهوسلم  رسول اهللا صلی اهللا علیه
را گرفتند و حمره اش  همراهش بود، دو جوجهاش  اي است) را دیدند که دو جوجه پرنده

 کرد. پیامبر صلی اهللا علیه می زد که انگار داشت شکایت می آمده و چنان بشدت بال بال

یعنی:  من فجع هذه بودلها؟ ردوا ودلها إيلها)( ه را فهمیده و فرمود:مقصود آن پرندوسلم 
» به فریاد آورده؟ فرزندش را به او بازگردانید!اش  چه کسی این حیوان را براي بچه«

 [ابوداود]

 نرم رفتاري با حیوان در هنگام ذبح: 
و در  نماید مگر به دلیل شرعی خاصی نمی مسلمان هیچ حیوانی را سربریده یا شکار

آن حال نیز الزم است که در مرود حیوان با مهربانی و نیکی رفتار کند. پیامبرخدا صلى 

إن اهللا كتب اإلحسان ىلع لك يشء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ( فرماید: میوسلم  اهللا علیه

ُ�ِح ذبيحته)
ْ
ُِحدَّ أحد�م شفرته ول هر آئینه «یعنی:  و�ذا ذحبتم فأحسنوا اذلبح، ويلْ

اوند احسان و نیکی را بر هر چیز واجب نموده است، پس چون کشتید، نیکو بکشید خد
ي  و چون حیوانی را ذبح نمودید، نیکو ذبح کنید، باید که تیغ خود را تیز کرده و ذبیحه

 [مسلم]. » خود را راحت نمایید.

سی ک«یعنی:  من رحم ولو ذبيحة عصفور رمحه اهللا يوم القيامة)( فرماید: می همچنین
که بر یک ذبیحه اگرچه گنجشکی هم که باشد رحم آورد، خداوند بر او در روز قیامت 

 [طبرانی]» کند. می رحم

 مثله ننمودن حیوانات: 
یا هر عضو دیگري از اعضاي حیوان در حال ها  مسلمان حیوانات را با بریدن گوش

من َمثَّل ( اند: ه فرمودهروایت شده کوسلم  رساند. از پیامبر صلى اهللا علیه نمی حیاتش آزار

آنکه حیوانی را مثله کند، لعنت «یعنی:  حبيوان فعليه لعنة اهللا واملالئ�ة وانلاس أمجع�)
 [طبرانی]» مردم بر اوست.ي  خدا و فرشتگان و همه
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 جز به ضرورت حیوانی کشته نشود: 
مـد. بـه   انجا مـی  بدرفتاري انسان با برخی حیوانات به ایجاد اختالل در تعادل طبیعـت 

آوردند ولی در عوض تعـداد  ها  روي به کشتن گربهها  عنوان مثال: در بعضی مناطق انسان
در آن جا افزوده شده و محصوالت کشاورزي را با خطر جـدي مواجـه سـاخت.    ها  موش

بـراي رهـایی   هایی  در نتیجه مجبور به صرف مبالغ بسیاري جهت ساخت سموم و کشنده
 گشتند.ها  از دست موش

 حیوان موقعی که بیمار باشد: ي  همعالج

 انسان مسلمان به مداواي حیوانی که مال اوست همت گمارده و با آن با مهربانی رفتار
 نماید. می

 مترجم: مسعود
 مصدر: سایت نوار اسالم
IslamTape.Com 



 
 
 

 ادب در رابطه با والدین

مشرف شود. از  بسیار تمایل داشت تا مادرش به دین اسالم -رضی اهللا عنه-ابو هریره 
را براي ورود به اسالم باز نمایـد. روزي او را بـه   اش  خواست که سینه می خداوند سبحان

 سوي اسالم فراخواند و مادرش عصبانی شد، و حرفی زد در آن به پیامبر صـلى اهللا علیـه  
احترامی کرد. ابو هریره رضی اهللا عنه فوراً به سوي پیامبر صـلى اهللا علیـه وسـلم     بیوسلم 

کرد، گفت: یا رسول اهللا، من مـادرم را بـه سـوي دیـن اسـالم       می فت در حالی که گریهر
داد. اما امروز او را به اسالم دعوت کردم و چیـز   نمی نمودم ولی به من پاسخی می دعوت

ناخوشایندي از او شنیدم از خداوند بخواهید که مادر ابو هریره را هـدایت نمایـد، پیـامبر    
 پروردگارا مادر ابوهریره را هدایت بفرما).( فرمود:وسلم  صلى اهللا علیه

وسلم  ابوهریره رضی اهللا عنه، بسیار خوشبین و شادمان از دعاي پیامبر صلى اهللا علیه
از آنجا خارج شد و به سوي مادرش رفت، و دید که در خانه بسته است. صداي ریختن 

ه مادرش صداي قدمهاي گرفت. هنگامی ک می شنید. ظاهراً مادرش داشت غسل می آب را
او را شنید، گفت: ابو هریره، چند لحظه صبر کن. سپس لباسهایش را پوشید و در را باز 

ا رسول اهللاکرد و گفت: اي ابوهریره،  -، ابوهریره أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدً

ى به خاطر اسالم آوردن مادرش بسیار خوشحال شد. خدمت پیامبر صل -رضی اهللا عنه
رفت و ایشان را از این امر آگاه نمود و شکر خداوند را بجاي آورد و نیکو وسلم  اهللا علیه

 بگفت. [مسلم].
والدین سبب وجود آدمی هستند، و هر دوي آنان براي تربیت فرزندان و آسایش آنان 

کشند، خداوند متعال نیکی در حق والدین رابر بندگانش واجب نموده و در  می زحمت

ِ ﴿ فرماید: می هاین رابط ٓ إِيَّاهُ َو� �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ
َ
يۡنِ ٱ۞َوَقَ�ٰ َر�َُّك � ۚ  ۡلَ�ِٰ�َ ًنا  ]٢٣اإلرساء: [ ﴾إِۡحَ�ٰ
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و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر [خود] احسان «یعنی: 
 » کنید.

ْ ٱ۞وَ ﴿ فرماید: می همچنین َ ٱ ۡ�ُبُدوا ِ  ٔٗ َشۡ�  ۦواْ بِهِ َوَ� �ُۡ�ِ�ُ  �َّ يۡنِ ٱاۖ َو� النساء: [ ﴾إِۡحَ�ٰٗنا ۡلَ�ِٰ�َ

و خدا را بپرستید و چیزى را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان «یعنی:  ]٣٦
 »کنید.

ۡيَنا ﴿ فرماید: می باز خداوند متعال �َ�ٰنَ ٱَوَوصَّ هُ  ۡ�ِ مُّ
ُ
يۡهِ َ�َلَۡتُه أ ٰ َوۡهنٖ  ۥبَِ�ِٰ�َ  وَۡهًنا َ�َ

ِن  ۥَوفَِ�ٰلُهُ 
َ
يَۡك إَِ�َّ  ۡشُكرۡ ٱِ� َ�َمۡ�ِ أ و انسان را در «یعنی:  ]١٤لقامن: [ ﴾١٤ لَۡمِص�ُ ٱِ� َولَِ�ِٰ�َ

باره پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش به او باردار شد سستى بر روى سستى و از 
و پدر و  شیر باز گرفتنش در دو سال است [آرى به او سفارش کردیم] که شکرگزار من

 »مادرت باش که بازگشت [همه] به سوى من است.
ۡيَنا ﴿ و نیز: �َ�ٰنَ ٱَوَوصَّ هُ  ۡ�ِ مُّ

ُ
ۖ َ�َلَۡتُه أ يۡهِ إِۡحَ�ًٰنا ۖ وََ�ۡلُهُ  ۥبَِ�ِٰ�َ  ۥُكۡرٗها َوَوَضَعۡتُه ُكۡرٗها

درش به و انسان را [نسبت] به پدر و ما«یعنی:  ]١٥األحقاف: [ ﴾ثََ�ُٰثوَن َشۡهًر�ۚ  ۥَوفَِ�ٰلُهُ 
احسان سفارش کردیم مادرش با تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل رنج او را به دنیا 

 »آورد و باربرداشتن و از شیرگرفتن او سى ماه است.

 بر نیکی با والدین:وسلم  تأکید پیامبر صلى اهللا علیه

ه أن يَمدَّ هل يف عمره( اند: فرمودهوسلم  ایشان صلى اهللا علیه ي يُبارك هل فيه) أ( من رسَّ

آنکه خوش دارد که عمرش «[احمد] یعنی:  و�زاد يف رزقه؛ فليَربَّ وادليه، ويلصل رمحه)
 »دراز شود و روزیش بسیار؛ با والدینش نیکی کند و پیوند خویشان بدارد.

أي أصابه اذلل واخلزي) ( رغم أنفه( فرمود:وسلم  همچنین آن حضرت صلى اهللا علیه

من أدرك وادليه عند الكرب؛ ( قيل: من يا رسول اهللا؟ قال: م أنفه).ثم رغم أنفه، ثم رغ
وسلم  آن حضرت صلی اهللا علیه«[مسلم] یعنی:  أحدهما أو لكيهما، ثم لم يدخل اجلنة)

 فرمود:خوار و ذلیل شود، خوار و ذلیل شود، خوار و ذلیل شود.
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 پرسیدند چه کسی یا رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم؟
که والدنش را در وقت پیري دریابد، یکی یا هردو را، ولـی وارد بهشـت    فرمود: کسی

 »نشود.
بنابراین بر هر مسلمانی واجب است که با والدینش نیکی نموده و با آنـان خوشـرفتار   

 باشد، و از جمله آداب رفتار با والدین:

 ها: آن دوست داشتن و با شفقت بودن با
حمت بسـیاري دارنـد، زیـرا در راه آسـایش او     مسلمان باید بداند که والدینش ارج و 
 و او هر چند زحمت و تالش بسیاري بکشد اند، زحمت و سختی بسیاري را تحمل نموده

 را جبران کند.  ها  آن تواند حتی جزءي از زحمات نمی
مردي نزد پیامبر صلى اهللا علیه وسلم آمد و گفت: یا رسول اهللا، من مادرم را بر روي 

زحمات او را بجا ي  در شدت گرما حمل کردم، آیا من شکرانها ه شانه ام فرسنگ

يع� طلقة ( لعله أن ي�ون لطلقة واحدة( فرمود:وسلم  ام؟ پیامبر صلى اهللا علیه آورده

 »شاید بتواند پاسخ یکی از دردهاي زایمان او باشد.«یعنی:  واحدة من آالم الوالدة)

من أرىض وادليه فقد أرىض اهللا، ومن ( :فرماید می همچنین پیامبر صلى اهللا علیه وسلم

آنکه والدینش را «] یعنی: »األدب المفرد«[بخاري در  أسخط وادليه فقد أسخط اهللا)
راضی نماید، خداوند را راضی کرده و آنکه والدینش را ناخشنود سازد، خداوند را 

 »ناخوشنود کرده است.

 اطاعت از آنان:
باشد، مگر اینکـه او را بـه نافرمـانی     می الدینشفرد مسلمان در همه حال مطیع اوامر و

خداوند وادار نمایند، که قطعا در این حالت نباید از هیچ مخلوقی در انجام نافرمانی خـدا  
 اطاعت شود.
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 سرپرستی آنان:
 باشـد. بـه   می اوي  بر عهدهها  ي آن مسلمان نگهداري از والدینش را بر عهده دارد، نفقه

 پوشاند، تا از رضاي خداوند بهره مند گردد.  غذا بدهد و لباس بها  آن
اگر فرزند صاحب دارایی باشد و والدین به آن احتیاج داشته بر وي واجب است تا 

آمد و گفت: یا رسول اهللا صلی وسلم  برایشان خرج کند. مردي پیش پیامبر صلى اهللا علیه
مرا از من بگیرد. خواهد مال  می من صاحب مال و اوالدي هستم و پدرموسلم  اهللا علیه

تو و مالت ازآن «یعنی:  أنت ومالك ألبيك)( به او فرمود:وسلم  پیامبر صلى اهللا علیه
 [ابن ماجه] » پدرت هستی.

 ها: آن نیکی کردن به
کافر باشند، اسـماء  ها  آن مسلمان به نیکی کردن در حق والدین مشتاق است، حتی اگر

الم آوردن) بر مادرم پیشی گـرفتم، در حـالی   در اس( گفت: -رضی اهللا عنها-دختر ابو بکر 
در اسـالم) بـر مـادرم پیشـی     ( مشرك بود. گفتم: یا رسـول اهللا،  -در دوران قریش-که او 

گرفتم، در حالی که او همچنان بر دین خودش است، آیا با مادرم در ارتباط باشم؟ پیـامبر  

مَّك)( فرمود:وسلم  صلى اهللا علیه
ُ
 »آري، با او پیوند نگه دار.«[مسلم] یعنی:  نعم، ص� أ

هنگامی که سعد بن ابی وقاص مسلمان شد، مادرش از غذا خوردن و آشامیدن امتناع 
کرد تا شاید سعد از دینش بر گردد. اما او بر ایمان به خدا اصرار داشت. او از اطاعت 

خدا  مادرش در نافرمانی نسبت به خداوند روي گرداند، و به او گفت: اي مادر بدان که به
اگر هزار نفس داشته باشی و هرکدام یک یک از وجودت خارج شودف از دین خود 

دارم. اگر خواستی چیزي بخور و اگر نخواستی نخور. خداوند عزوجل در  نمی دست بر

ن �ُۡ�َِك ِ� َما لَۡيَس لََك بِهِ ﴿ قرآن کریم در این باره فرمود:
َ
ٰٓ أ ِعۡلٞم فََ�  ۦ�ن َ�َٰهَداَك َ�َ

ۖ َوَصاِحۡبُهَما ِ� تُ  ۡ�َياٱِطۡعُهَما ُّ�  ۖ و اگر تو را وادارند تا در باره «یعنی:  ]١٥لقامن: [ ﴾َمۡعُروٗفا
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چیزى که تو را بدان دانشى نیست به من شرك ورزى از آنان فرمان مبر و[لى] در دنیا به 
 »خوبى با آنان معاشرت کن.

 مراعات احساسات آنان:

کند حتی  می احترامی به والدینش گردد، دوري بی جبفرد مسلماناز هرکاري که مو
 . خداوند متعال»اف= واي بر شما«ي  اگر چیز جزئی و ناچیزي باشد، مثالً گفتن کلمه

َُّهَما قَۡوٗ� َكرِ�ٗما ﴿ فرماید: می ّفٖ َوَ� َ�ۡنَهۡرُهَما َوقُل ل
ُ
َُّهَمآ أ یعنی:  ]٢٣اإلرساء: [ ﴾٢٣َفَ� َ�ُقل ل

 »سخنى شایسته بگوى.ها  آن مگو و به آنان پرخاش مکن و با [حتى] اوفها  آن«

 آنان را به اسمشان صدا مکن:

را بـه اسـم شـان    ها  آن گوید: پدر! یا مادرم! می زند، می وقتی فرزندي والدینش را صدا
زند. حضرت ابوهریره رضی اهللا عنه دو مرد را با هم دید و از آنان پرسید که بـا   نمی صدا

ارند؟ یکی از آنان گفت: او پدرم است. ابوهریره رضی اهللا عنـه گفـت: او   هم چه نسبتی د
األدب «را به اسمش صدا مکـن و جلـوتر از او راه مـرو و پـیش از منشـین. [بخـاري در       

 ]»المفرد

 هنگام برپا بودن آنان ننشیند، و در راه رفتن از آنان پیش نیفتد:

ا ایسـتاده باشـند یـا پـایش را در     از ادب بدور است که فرزند بنشیند و والدینش سـرپ 
 ...دراز نماید واند  حالی که مقابل او نشسته

ادب را مراعات نموده و در برابرشان فروتن باشد. ها  آن الزم است که در حضور

ّلِ ٱلَُهَما َجَناَح  ۡخفِۡض ٱوَ ﴿ فرماید: می خداوند تعالی َكَما  رَۡ�ُۡهَماٱَوقُل رَّّبِ  لرَّۡ�َةِ ٱِمَن  �ُّ
و از سر مهربانى بال فروتنى بر آنان بگستر و بگو «یعنی:  ]٢٤اإلرساء: [ ﴾٢٤�ََّياِ� َصِغٗ�� رَ 

 »پروردگارا آن دو را رحمت کن چنانکه مرا در خردى پروردند.

 براي رفتن به جهاد: ها  آن اجازه داشتن از
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به وسلم  علیهشود. پیامبر صلى اهللا  می اي الزم اگر جهاد فرض کفایه باشد، چنین اجازه
 »آیا والدینت در قید حیات هستند؟«خواست به جهاد برود، فرمود:  می مردي که

از او پرسید که آن دو بدینکار رخصت وسلم  آنگاه پیامبر صلى اهللا علیه پاسخ داد: بلی.

فارجع ( فرمود:وسلم  پیامبر خدا صلى اهللا علیه مرد گفت: خیر. یا خیر؟اند  داده

ات  اجازه بگیر. اگر اجازهها  آن برو و از«یعنی:  أِذنا لك، و�ال فربَّهما)فاستأذنهما؛ فإن 
ولی اگر جهاد فرض عین باشد، مانند دشمنی  [احمد]» دادند، وگرنه با آنان نیکی گزین.

 ندارد. ها  ي آن که به سرزمین حمله کرده باشد احتیاج به شرط اجازه

 برتري ندهد: ها  آن همسر و فرزندانش را بر

 گشتند بـراي مـا حکایـت    می از سه نفري که در بیابانوسلم  أخبر پیامبر صلى اهللا علیه
فرماید که براي سپري کردن شـب وارد غـاري شـدند. وقتـی وارد آن شـدند، ناگهـان        می

غار بسته شد. هرچقدر سعی کردند تـا  ي  بزرگی از کوه سرازیر گردیده و آستانهي  صخره
وانستند. مطمئن شدند که در همانجـا هـالك خواهنـد شـد.     تخته سنگ را جابجا نمایند نت

اندیشه نمودند تا هرکدام خداوند سبحان را بخواند و از خدا بخواهد که به برکت اعمـال  
 نیکش، آنان را نجات دهد.

یکی از آنان گفت: بار خدایا من پدر و مادري داشتم که پیرو فرتوت بودنـد و قبـل از   
ــک از اعضــاي خــانوا  ــردم، روزي در  نمــی ده، و خــدمتگاران را ســیرآبایشــان هیچی ک

جستجوي درخت دور رفتم و زمانی بازگشتم که آن دو بخـواب رفتـه بودنـد، مـن سـهم      
را از هـا   آن روا ندانسـتم کـه   انـد،  به خواب رفتهها  آن شیرشان را دوشیدم، چون دیدم که

بنوشانم، من همچنان  خواب بیدار کنم و یا یکی از اعضاي خانواده و خدمتگزارانم را شیر
کـه صـبح دمیـد، در    اي  لحظـه  بیدار شوند، و قدح هم در دستم بود تاها  آن صبر کردم که

از خواب بیدار ها  آن کردند. پس می حالیکه کودکانم در پیش پایم از گرسنگی جزع و فزع
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ل شده و سهم شیر خود را نوشیدند. خدایا اگر این کار را برایت کردم ما را از ایـن مشـک  
 نجات ده.

سپس هرکدام اعمال نیک خود را بیان داشته و دعا کردند و صخره از دم غار بـه کنـار   
از غـار  انـد   به فضل این فرزند نیکوکار و رفتار نیکویی که دوسـتانش داشـته  ها  آن رفت و

 [متفق علیه]  » بیرون آمده و نجات یافتند.
ي  شمارد، و با این شیوه می قدمبه این ترتیب فرد مسلمان پدرش را بر زن و فرزندان م

گردد. تا اینکه  می رفتار به الگویی براي زن و فرزندانش در نیکی در حق والدین تبدیل
وقتی او و همسرش هر دو پیر شدند، فرزندانشان با آنان نیکو رفتار کنند همچنان که 

وسلم   علیهشود که پیامبر صلى اهللا می پدراشان با والدینش نیک رفتار نموده است. روایت

با والدینتان نیکی کنید تا «[طبرانی] یعنی:  بروا آباء�م ترَبُ�م أبناؤ�م)( اند: فرموده
 »فرزندانتان با شما نیکی کنند.

 دعاء براي آنان در زمان حیات و پس از مردن ایشان:

 تواند برایشان دعا می انسان مسلمان در زمان حیات والدینش و پس از وفات آنان تا
 بدینگونه بیان شده است: -علیه السالم-حضرت نوح ي  د. در قرآن کریم دربارهکن می

يَّ َولَِمن َدَخَل بَۡيِ�َ ُمۡؤِمٗنا َولِۡلُمۡؤِمنَِ� وَ  ۡغفِرۡ ٱرَّّبِ ﴿ یعنی:  ]٢٨النوح: [ ﴾لُۡمۡؤِمَ�ِٰت� ٱِ� َولَِ�ِٰ�َ
بر مردان و زنان با  پروردگارا بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنى که در سرایم درآید و«

 »ایمان ببخشاى.
إذا مات اإل�سان انقطع عمله إال من ( فرماید: میوسلم  پیامبر خدا صلى اهللا علیه

چون «[مسلم] یعنی:  ثالثة: إال من صدقة جار�ة، أو علم ينتفع به، أو ودل صالح يدعو هل)
 شود، جز در سه چیز: می انسان بمیرد، عمل او قطع

 اشد.اي که جاري ب صدقه
 یا عملی که از آن سود برند.
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 »یا فرزند صالحی که براي او دعا کند.
انسان مسلمان براي والدینش طلب آمرزش نموده و بـدهی و نذرهایشـان را از طـرف    

هـا   آن کند و بـه جـاي   می خواند و پاداش آن را به آنان هدیه می آورد. قرآن می آنان به جا
 گزارد. نمی ي احسان با والدین فروصدقه داده و از دیگر کارهاي نیک برا

 احسان و نیکی با دوستان پدر و مادر پس از وفاتشان:
 دارد و به آنان سرمی زند و بـه نیکـی رفتـار    می فرد مسلمان با دوستان والدینش پیوند

وسـلم   رسـول خـدا صـلى اهللا علیـه     اند. نماید، همانطور که والدینش عمل نموده بوده می

ان و ابـو    أن يِصَل أباه يف قربه فليصْل إخوان أبيه من بعده) فمن أحبَّ ( فرماید: می ابن حبـ]
آنکه دوست دارد با پدرش در قبر صله و پیونـد نگـاه دارد، حتمـاً بایـد بـا      «یعلی] یعنی: 

 »دوستان پدرش در زمان وفات او پیوند و صله بجاي آورد.

بَرَّ الرِبِّ ( فرموده است:وسلم  آن حضرت صلى اهللا علیه
َ
ْهَل وُدِّ أبيه)إن أ

َ
  ِصلَُة الرجل أ

را با دوستان پدرش حفظ اش  اینست که شخص رابطهها  از بهترین نیکی«[مسلم] یعنی: 
 »نماید.

کوشد والدینش را خرسند و راضی نگاه دارد و رضایت  می با این اوصاف هر مسلمانی
   بیند. می خداوند عزوجل را در رضایت آن دو

 مترجم: مسعود
 ایت نوار اسالممصدر: س

IslamTape.Com 



 
 
 

 آداب مجالس

در مسجد به همراه اصحابش نشسته بود. سه مـرد  وسلم  یک روز پیامبر صلى اهللا علیه
آمده و دو نفر وارد شده و سومین آنان بازگشت. آن دو مرد به مجلس رسول اهللا صلى اهللا 

نشستگان ي  حلقه و اصحابش نزدیک آمده و یکی از ایشان یک جاي خالی دروسلم  علیه
 در مجلس یافت و نشست و دیگري پشت حلقه نشست.

سخنانش را به پایان برد، در مورد حال و وسلم  وقتی که رسول خدا صلى اهللا علیه

جلأ وجلس ( أما أحدهم فآوى إىل اهللا فآواه( وضع آن سه نفر برایشان چنین توضیح داد:

لم يزاحم) فاستحيا اهللا ( وأما اآلخر فاستحياليستمع إىل الكم اهللا فأنزل اهللا عليه رمحته) 
یکی از آنان به خدا «یعنی:  عن �لس اذلكر) فأعرض اهللا عنه)( منه وأما اثلالث فأعرض

پناه آورد و براي گوش دادن به کالم خدا نشست و خداوند بر او ( بازگشت نموده
کرد و اهللا تعالی از وي رحمتش را نازل فرمود) و خداوند او را جاي داد، و اما دیگر حیاء 

» از مجلس ذکر) اعراض نمود و اهللا تعالی از وي اعراض کرد.( حیاء نمود و اما سومی
 [بخاري]

*** 
کند هر مسلمانی آن را در شرکت در مجالس رعایت کنـد   می از جمله آدابی که ایجاب

 باشند: می موارد زیر

 همنشینی و مجالست با صالحان:

کند بـه   می افرادي که با آنان نشست و برخاست و مصاحبت انسان مسلمان در انتخاب
خوبی دقت نموده و آنان را از بین اهل تقوا و صالح و کسانی کـه بـه عبـادت و طاعـت     

برگزیند. انسان مسلمان همنشینی با کسانی را که نه دین دارنـد و  اند  خداوند شناخته شده
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منشین و رفیق تاثیر زیـادي بـر روي   گزیند چون ه نمی نه از ادب و اخالق برخوردارند را
 فرد دارد.

همچنین باید کوشید تا از همنشینی و مجالست با افراد بیکار و معتاد و اشخاص 
منحرف اخالقی دوري جست تا بتوان از تاثیر مخرب نشستن با آنان و کشیده شدن به راه 

 و مجالت در امان ماند. حال آنکه هر روز شنیده شده و در روزنامهها  آن و روش
 اي علت انحراف مجرمان همان نشست و تازهي  خوانیم که در پشت هر حادثه می

برخاست با جوانان معتاد، بیکار، ناهنجار یا منحرف بوده است. بنابراین فرد یارانش را از 
 داراي اخالق نیکو و افراد موفق در درس و تحصیل و کارهایشان انتخابهاي  بین انسان

الرجل ىلع دين خليله؛ فلينظر أحد�م ( فرماید: میوسلم  صلى اهللا علیه نماید. پیامبر می

هر شخص بر دین دوستش است، پس بنگرد هر کدام تان که با چه «یعنی:  من �الل)
 [ابوداود و ترمذي]» کند. می کسی دوستی

همنشین مناسب و دوست خوب را به حامل عطر و وسلم  رسول خدا صلى اهللا علیه
 دمد تشبیه نموده و می عوض همنشین بد را به کسی که در آتشخوشبویی و در

فحامل  .مثل اجلليس الصالح واجلليس السوء كحامل املسك ونافخ الك�( فرماید: می

 .يعطيك من املسك) و�ما أن تبتاع منه، و�ما أن جتد منه رً�ا طيبةً ( املسك إما أن �ذيك
مثال همنشین صالح «یعنی:  د منه ر�ًا خبيثة)ونافخ الِك� إما أن �رق ثيابك، و�ما أن جت

دمیدن باد) آهنگري ي  وسیله( دمه يي  مشک، و دمندهي  و همنشین بد، مانند دارنده
کنی و یا از او  می دهد، و یا از وي خریداري می مشک یا برایت مشکي  است، که دارنده

وزاند و یا از او بوي بد س می آهنگر یا لباست راي  دمهي  یابی، و دمنده می بوي خوش را
 [متفق علیه]» رسد. می به مشامت

صالح و درستکار و هاي  در مورد همنشینی با انسانوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

ال تصاحْب إال مؤمنًا، وال يأ�ْل طعامك إال ( فرماید: می خداترس تاکید بسیار نموده چنین
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» ا کسی جز پرهیزگار نخورد.همصحبتی جز با مسلمان مکن و طعامت ر«یعنی:  تيق)
 [ابوداود و ترمذي]

خداوند متعال ما را از نشستن با کسانی که آیات کالم اهللا را تحریف نموده و آن را در 

يَۡت ﴿ فرماید: می دهند برحذر داشته و می غیر موضع خود قرار
َ
ِينَ ٱ�َذا َر� َ�ُوُضوَن ِ�ٓ  �َّ

 ٰ ۡعرِۡض َ�ۡنُهۡم َح�َّ
َ
ِ َءاَ�ٰتَِنا فَأ ا يُنِسيَنََّك  ۦۚ  َ�ُوُضواْ ِ� َحِديٍث َ�ۡ�ِه ۡيَ�ٰنُ ٱ�مَّ فََ� َ�ۡقُعۡد َ�ۡعَد  لشَّ

ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَمَع  ّ�ِۡكَرىٰ ٱ و چون ببینى کسانى [به قصد «یعنی:  ]٦٨األنعام: [ ﴾٦٨ ل�َّ
درآیند و  روند از ایشان روى برتاب تا در سخنى غیر از آن تخطئه] در آیات ما فرو مى

اگر شیطان تو را [در این باره] به فراموشى انداخت پس از توجه [دیگر] با قوم ستمکار 
کوشد تا پیوسته در مجالس خیر و نیکی حاضر شده و  می بنابراین انسان مسلمان» منشین!

 بهره برگیرد.ها  آن از

 که جا شد: سالم کردن و نشستن هر جا
کند.  می و بخواهد با آنان بنشیند به آنان سالم وارد شدهاي  عده وقتی مسلمانی بر

إذا انت� أحد�م إىل ( فرماید: می ما را به این کار امر نموده ووسلم  پیامبر صلى اهللا علیه

همینطور  [ترمذي]» هرکس از شما به مجلسی رسید سالم کند.«یعنی:  �لس فليسلِّم)
ندارد کسی را از جایش برخیزاند و یابد و حق  می فرد باید جایی بنشیند که مجلس خاتمه

از آدم و آدم از خاك است ها  خواهد باشد. همه انسان می جاي او بنشیند، حاال هرکس که
و همگی یک اصل و طبیعت را دارند و جز به تقوا و کردار صالح فرقی با هم ندارند. 

 ثم �لس فيه) ال يقيم الرجُل الرجَل من �لسه( فرماید: میوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه
وسط مجلس  [متفق علیه]» شود تا کسی به جاي او بنشیند. نمی مردي برخیزانده«یعنی: 

لُِعَن من ( فرماید: می روایت شده کهوسلم  نیز نباید نشست که از رسول اهللا صلى اهللا علیه

[ابوداود و » نشیند، لعنت باشد. می بر کسی که در میان حلقه«یعنی:  جلس وسط احللقة)
وسلم  ننشیند. پیامبر صلى اهللا علیهها  آن دو نفر بیني  رمذي] همچنین جز با اجازهت
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نباید هیچ کس که یعنی میان دو نفر «یعنی:  ال ُ�ْلَْس ب� رجل� إال بإذنهما)( فرماید: می
 [ابوداود]» ها. آني  بنشیند مگر به اجازه

 درست و میانه نشستن:
ب نشسته و به حاضرین پیرامون خـویش خیـره   شخص مسلمان با اعتدال و رعایت اد

شود. از انجـام کارهـایی کـه بـا      نمی ننگریسته و در جایش زیاد حرکت نکرده و جابه جا
بـر پـا نایسـتاده و    اند  ذوق سلیم و طبع نیک مخالف باشد پرهیز کرده و وقتی همه نشسته

ست خـویش پایبنـد   نشیند. همینطور باید که در نشست و برخا اند نمی وقتی همه برخاسته
 وقار و متانت و آرامش و آراستگی ظاهر نیز باشد.

 خودداري از نشستن در کوچه و بازار:
کند تا مزاحم دیگران نشود. پیامبر  می فرد مسلمان از نشستن در کوچه و بازار دوري

 فقالوا: ما نلا بد، إيا�م واجللوَس ىلع الطرقات)( {فرماید:  می چنینوسلم  صلى اهللا علیه

فإذا أبيتم إال املجالس، فأعطوا ( فقال ص� اهللا عليه وسلم: إنما � �السنا نتحدث فيها.
غض ابلرص، و�ف ( قال ص� اهللا عليه وسلم: الطر�ق حقها). قالوا: وما حق الطر�ق؟

از نشستن در راهها «یعنی:  األذى، ورد السالم، وأمر باملعروف، ون� عن املنكر)}
مان هاي  از این نشستني  ما چارهوسلم  رسول اهللا صلی اهللا علیه گفتند: یا بپرهیزید.

فرمود: پس هرگاه وسلم  رسول اهللا صلی اهللا علیه کنیم. می نداریم که در آن صحبت
فرمود: پوشیدن  گفتند: حق راه چیست؟ حق راه را بدهید. اید، ناگزیر از نشستن شده

م و امر به کارهاي پسندیده و نهی از چشم، خود داري از اذیت و آزار و جواب دادن سال
 [بخاري]» کارهاي بد.

 دوري از اماکن شبهه ناك:
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ننشسته و همچنین به شدت از قمارخانه و ها  مسلمان جز براي ضرورت در قهوه خانه
شـیطان  هـاي   داند کـه ایـن گونـه امـاکن دروازه     می دوري کرده و خوبها  شراب فروشی

 هستند.

 رعایت ادب در گفتگو:

سخن گویان تا هاي  نشستن خویش باید ادب و وقار را از یاد نبرده و به گفتهدر 
کنند گوش داده و در حین صحبت افراد میان  نمی وقتیکه از گناه و معصیت صحبت

اي سخن بگوید که دور و  سخنانش ندویده و در هنگام حرف زدن به مالیمت و به گونه
 ند نکند که خداوند متعال در قرآن کریمصدایش را بشنوند ولی صدایش را بل هایش بري

نَ�َر  ۡغُضۡض ٱوَ ﴿ فرماید: می
َ
ۡصَ�ٰتِ ٱِمن َصۡوتَِكۚ إِنَّ أ

َ
 ]١٩لقامن: [ ﴾١٩ ۡ�َِم�ِ ٱلََصۡوُت  ۡ�

 »ساز که بدترین آوازها بانگ خران است! و صدایت را آهسته«یعنی: 
دارد تا بقیـه   می بیاندارد آن را به آرامی و واضح  می وقتی یک مسلمان نظرش را ابراز

را بفهمند و اگر دید که الزم است براي فهم موضوع بایـد آن را تکـرار کنـد     هایش حرف
 گفـت ان را سـه بـار تکـرار     مـی  وقتی سخنیوسلم  این کار را بکند. پیامبر صلى اهللا علیه

کـالم رسـول اهللا صـلى     -رضی اهللا عنها-نمود تا شنونده آن را بفهمد. حضرت عایشه  می
 شـنید  مـی  کند: کـالم ایشـان بـا فاصـله بـود و هرکـه       می را چنین توصیفوسلم   علیهاهللا
 فهمید. می

 داند سخنی نگوید که خداوند متعال نمی کوشد تا از انچه می مسلمان در گفتگوهایش

ۡمعَ ٱِعۡلٌمۚ إِنَّ  ۦَوَ� َ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِ ﴿ فرماید: می ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن ُ�ُّ  ۡلُفَؤادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ
ُ
 أ

و چیزى را که بدان علم ندارى دنبال مکن زیرا «یعنی:  ]٣٦اإلرساء: [ ﴾٣٦وٗ�  ُٔ َ�ۡنُه َمۡ� 
 و رسول اهللا صلى اهللا علیه» گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد.

رد دروغگوئی ف«یعنی:  كىف باملرء كذبًا أن �دث ب�ل ما سمع)( فرموده است:وسلم 
کوشد تا به دیگران  می [مسلم] همچنین» شنود، بگوید. می آنچه راي  همین بس که همه
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گوش فرا داده و به نظرات همنشینان خویش احترام بگذارد و آن قدر سخنش را طول 
 ندهد که بقیه از صحبت و نشستن با او خسته و دلزده گردند.

 در گوشی دو نفر در حضور نفر سوم:

نشسته باشند، درست نیست که دوتایشان با هم جداگانه حرف اگر جایی سه نفر 
بزنند. این عمل باعث ناراحتی نفر سوم شده و احساس مضیقه خواهد نمود. پیامبر صلى 

إذا كنتم ثالثة فال يتناىج رجالن دون اآلخر حىت ختتلطوا ( فرماید: میوسلم  اهللا علیه

ر بودید، پس دو نفر بدون دیگري با چون سه نف«یعنی:  بانلاس، من أجل أن ذلك �زنه)
درگوشی حرف نزنید) تا اینکه با مردم یکجا شوید، زیرا این کار او را ( هم نجوا نکنید

 [بخاري]» سازد. غمگین و پریشان می

 شود: می جاي باز کردن براي کسی که وارد
هایی  نشسته باشند و تعدادي وارد شوند، و جا تنگ باشد، آناي  عده چنانچه در جایی

توانند براي تازه واردان  می باید جایی را براي دیگران باز کرده و تا جاییکهاند  که نشسته

َها ﴿ فرماید: می فراخی ایجاد نمایند. خداوند متعال ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ إَِذا �ِيَل لَُ�ۡم  �َّ َءاَمُنٓوا

 �ِ ْ ُحوا ْ ٱفَ  لَۡمَ�ٰلِِس ٱَ�َفسَّ ُ ٱَ�ۡفَسِح  ۡفَسُحوا اى کسانى که «یعنی:  ]١١املجادلة: [ ﴾لَُ�ۡمۖ  �َّ
اید چون به شما گفته شود در مجالس جاى باز کنید پس جاى باز کنید تا  ایمان آورده

خ� ( فرماید: می نیزوسلم  و پیامبر صلى اهللا علیه» خدا براى شما گشایش حاصل کند.

 داود و احمد][ابو» است.ها  آن فراخ ترینها  بهترین مجلس«یعنی:  املجالس أوسعها)

 شود به قصد تکریم فرد: می برنخاستن براي کسی که وارد
شود که خود  می باشد و وقتی این تحریم شدیدتر می این عمل از لحاظ شرعی حرام

 فرماید: میوسلم  فرد نیز دوست داشته باشد جلوي او برخیزند. رسول خدا صلى اهللا علیه

م بعضهم( ها  برنخیزید آنگونه که عجم«یعنی:  بعًضا) ال تقوموا كما يقوم األاعجم يعظِّ
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[ابوداود و احمد] همچنین آن حضرت صلى اهللا » دارند. می برخی برخی دیگر را بزرگ

 بيتًا من انلار)( فرماید: میوسلم  علیه
ْ
ه أن يْمثَُل هل عباد اهللا قياًما، فليتبوأ یعنی:  من رَسَّ

را در دوزخ آماده اش  ود، باید خانهآنکه از ایستادن بندگان خدا به خدمتش خوشنود ش«
 [بخاري در ادب مفرد]» کند.

برخاستن براي والدین، فرد کهنسال، عالم گرانقدر، حاکم، استادي که حقش بر گـردن  
فرد است یا برخاستن به منظور دست دادن، در آغوش گـرفتن یـا تبریـک گفـتن ایـرادي      

انصـار را امـر   وسلم  ر صلى اهللا علیهباشند. پیامب می ندارد، بلکه همگی جزو آداب اسالمی
 برخیزنـد، و فرمـود:   -رضـی اهللا عنـه  -نمود تا براي بزرگ شان حضرت سعد بـن معـاذ   

 [بخاري]» جلوي آقایتان به پاخیزید.«یعنی:  قوموا لسيد�م)(

 رعایت ادب در عطسه نمودن یا سرفه کردن و یا انداختن آب دهان:
 وقتی عطسهوسلم  ورزید. پیامبر صلى اهللا علیهمسلمان باید از آزردن حاضران اجتناب 

کاسـت.   مـی  گرفت و صداي خویش را بـدان  می کرد دست یا لباس خویش را بر دهان می
 [ابوداود و ترمذي]

يرمحكم ( گویند: می ؛ و حاضران به اواحلمد هللا)( گوید: می مسلمان موقع عطسه زدن

 . ويصلح بالكم)هيديكم اهللا( دهد: می و باز فرد به آنان پاسخ اهللا)

 سالم نمودن در هنگام ترك مجلس:

وقتی کیس خواست از جایی که با دیگران نشسته است بلند شده و برود از حاضران 

إذا انت� ( فرماید: میوسلم  نماید. پیامبر صلى اهللا علیه می اجازه خواسته و بر آنان سالم

م؛ فليست األو� بأحق من أحد�م إىل املجلس فليسلِّم، فإذا أراد أن يقوم فليسلِّ 
هرگاه یکی از شما به مجلسی برسد، باید سالم کند و هرگاه قصد کند که «یعنی:  اآلخرة)

 [ابوداود و ترمذي]» برخیزد، باید سالم کند، زیرا سالم اولی از دومی سزاوارتر نیست.
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 مجلس:ي  دعاي کفاره
 پروردگارش راانسان مسلمان پیوسته در نشست و برخاست خویش ذکر و یاد 

ما من قوم يقومون من �لس ال يذكرون ( فرماید: میوسلم  گوید. پیامبر صلى اهللا علیه می

هیچ گروهی نیست که از «یعنی:  اهللا فيه إال قاموا عن مثل ِجيفة محار، و�ن هلم حرسة)
کنند، جز مانند آنکه گوئی از روي نعش  نمی خیزند که در آن خدا را یاد می مجلسی بر

 [ابوداود]» ماند. می و براي شان حسرت و افسوساند  غی برخاستهاال
دهد.  می مجلس خاتمهي  همچنین فرد مسلمان در پایان مجلس آن را با دعاي کفاره

ارة ( اند: ما را بدان رهنمون گشته و فرمودهوسلم  همانطور که پیامبر صلى اهللا علیه كفَّ

أستغفرك وأتوب  .أشهد أن ال � إال أنت .دكاملجالس أن يقول العبد: سبحانك ا� وحبم
تو  مجلس آن است که بنده بگوید: سبحانک اللهم... یعنی پاکیستي  کفاره«یعنی:  إيلك)

 [احمد]» ستایم. بار خدایا مرا بیامرز. تو را می بار خدایا! ورا 

 امانت مجلس:
فته شده گوید محفوظ نگه داشته و از آنچه گ می مسلمان سر مجلسی را که ترك

روند. پیامبر  می آورد. چرا که سخنان آن مجلس نزد او امانت به شمار نمی سخنی بر زبان

ث الرجل حبديٍث، ثم ( فرماید: می این موضوع را چنین بیانوسلم  صلى اهللا علیه إذا حدَّ

وقتی فرد سخنی بیان نموده و روي برگرداند، دیگر آن سخن «یعنی:  اتلفت، ف� أمانة)
 [ابوداود و ترمذي و حمد]» ت.امانت اس

 پرهیز از داستان سرائی در شب و بعد از نماز عشاء:

نباید در مجالس بعد از نماز عشاء شرکت جست چنانچه سودي براي او یا دیگران در 
آن نباشد و حاصل آن جز شب گذرانی و بیدار ماندن چیزي نباشد. در ایـن حالـت بهتـر    

د از خواب برخاسته و نماز صبحش را به جاي آورده است زود برود و بخوابد تا صبح زو
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و کارهایش را صبح زود آغاز کند. خداوند متعال صبح زود را زمانی بابرکت و نیکو قـرار  
از خوابیدن قبل از عشاء و گفتگـوي بعـد از آن   وسلم  داده است. رسول اهللا صلى اهللا علیه

 فرمود. [ابوداود] می نهی
 ترجمه: مسعود

 وار اسالممصدر: سایت ن
IslamTape.Com 





 
 
 

 آداب مهمانی

 :پذیرفتن دعوت -1

باشد، از جمله اینکه پیامبر  می قبول کردن دعوت در دستي  احادیث زیادي درباره

حق املسلم ىلع املسلم مخس: رد السالم، وعيادة ( فرموده است:وسلم  صلى اهللا علیه

حق مسلمان بر مسلمان «عنی: ی املر�ض واتباع اجلنائز و�جابة ادلعوة و�شميت العاطس)
پنج چیز است: جواب سالم، عیادت مریض، رفتن بدنبال جنازه، قبول کردن دعوت، دعا 

[رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائی وأبو داوود وابن » براي عطسه زننده.
باشد به جز  می ماجه] اکثریت اهل علم در مورد اینکه اجابت نمودن دعوت مستحب

 عروسی که واجب است، به خاطر فرمایش رسول خدا صلى اهللا علیه و سلم:دعوت 

رشالطعام طعام الويلمة يُدىع هلا األغنياء وُ�رتك الفقراء، ومن ترك ادلعوة فقد عىص اهللا (

 شود از آن کسی که می طعام عروسی است که منعها  بدترین طعام«یعنی:  ورسوهل)
ورزد، و  می شود به آن کسی که از آن امتناع می خواهد در آن حضور یابد، ولی دعوت می

 »کند، همانا نافرمانی خدا و رسول او را نموده است. نمی کسی که دعوت را قبول
 گوید: می شرایط پذیرفتن دعوت چنیني  شیخ ابن عثیمین رحمه اهللا درباره

اعتنـایی بـه او واجـب یـا سـنت       بی دعوت کننده از کسانی باشد که ترك کردن و -1
 شد.نبا

شود منکري وجود نداشته باشد، چنانچه در آن جا  می در مکانی که دعوت برگزار -2
تواند آن را برطرف نماید حضور وي در آنجا بـه   می منکر وجودداشته باشد و وي

دو دلیل واجب است: رفع آن منکر و پذیرش دعوت.ولی درصورت عدم توانـایی  
 باشد. می زدودن منکر حضور در آن مکان حرام

 ت کننده یک مسلمان باشد، در غیراینصورت قبول دعوت وي واجب نیست.دعو -3
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 منبع درآمد فرد از راه حرام نباشد. -4
اجابت دعوت مذکور مستلزم کنار نهادن یک واجب دیگر یا چیزي که واجب تـر   -5

از قبول دعوت است، نباشد و درصورت وجود این استلزام اجابت دعـوت حـرام   
 خواهد بود.

فتن و سفر کردن نباشد، مثالً فرد مجبور باشد براي رفـتن بـه   مستلزم ضرري در ر -6
که به وجود او نیـاز دارنـد جـدا    اش  مکان دعوت سفر نموده یا از اهل و خانواده

 شود.
 با اندکی دخل و تصرف. »التوحید«کالمی مفید از کتاب 

 کنیم که: می این را هم اضافه
ت ننموده باشد و مـثالً  فرد دعوت کننده به طور معین و خصوصی شخص را دعو -7

در یک مجلس و به طور عام اشخاص را دعـوت نمایـد، در ایـن حالـت اجابـت      
 دعوت واجب نیست.

 دعوت شفاهی هستند؟ي  شوند به منزله می دعوتی که پخشهاي  مسأله: آیا کارت
شوند و به طور عام بوده و مشخص نباشد کـه   می که براي مردم ارسالهایی  اگر کارت
توان گفت که مشابه دعوت عام بوده و قبـول چنـین دعـوتی     اند می داده شدهبه چه کسی 

ي  باشد. لیکن اگر فرد بداند یا گمان غالب چنان باشد که دقیقاً منظور فرستنده نمی واجب
 باشد، شامل حکم دعوت شفاهی خواهد بود. می کارت خود آن فرد

 :مهمان نوازي واجب است -2

الضيافة ثالثة أيام وجائرته يـوم ويللـة وال ( فرماید: می وسلم سول خدا صلى اهللا علیه

مهمان نوازي تا سـه روز اسـت و   «یعنی:  �ل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حىت يؤثمه)
اوست و روا نیست براي هیچ مسلمانی کـه نـزد بـرادرش اقامـت     ي  یک شبانه روز جایزه
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مسلم وأحمد والترمذي وأبو داوود [رواه البخاري و» کند، تا حدي که او را گناهکار سازد.
 وابن ماجه والدارمی]

نکته: در حدیث فوق از ماندن همان بیش از سه روز نهی شده است تـا مهمـان دار را   
چه به صورت حدس و گمان یا بدگویی کردن از وي و مانند آن دچار گناه نکند. ولی در 

د نبوده یا او خـود از وي  این مورد کسی که مطمئن باشد صاحبخانه از ماندن وي ناخرسن
باشد. لیکن درصورت شـک   می بخواهد که بیشتر در آنجا اقامت نماید از این نهی مستثنی

 و درنگ کردن صاحبخانه بهتر است که بیش از سه روز آن جا نماند.

 :مستحب بودن خوشامد گویی به مهمان -3

قدم وفد عبد  ملا«گوید:  می از حضرت ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت شده که

القيس ىلع انليب ص� اهللا عليه وسلم قال مرحبا بالفود اذلين جاؤوا غ� خزايا وال 
 عبدقیس نزد رسول اهللا صلی اهللا علیهي  هنگامی که وفد قبیله«یعنی:  »احلديث.... نداما

بسیار خوش آمدند این گروهی که «فرمود: وسلم  آمد. رسول خدا صلی اهللا علیهوسلم 
تردیدي  [رواه البخاري و مسلم]» میدوارم از آمدنتان ناراحت و پشیمان نشوید...آمدند، ا

 .نماید ها می آن نیست که استقبال و خوشامدگویی از مهمانان، شادي و الفت را وارد قلب

چنانچه کسی که دعوت نشده همراه مهمان راه بیافتد، مهمان به او چه  -4
 بگوید؟

اكن من «گوید:  می اهللا عنه روایت شده کهاز حضرت ابومسعود انصاري رضی 

األنصار رجل يقال هل أبو شعيب و�ن هل غالم حلام فقال: اصنع يل طعاما أدعو رسول اهللا 
ص� اهللا عليه وسلم خامس مخسة، فداع رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم خامس مخسة، 

مخسة وهذا رجل قد فتبعهم رجل، فقال انليب ص� اهللا عليه وسلم : إنك دعوتنا خامس 
مردي از انصار به نام «. یعنی: »تبعتنا فإن شئت أذنت هل و�ن شئت تر�ته، قال: بل أذنت هل

 گفت: براي من غذایی تهیه کن. زیرااش  ابوشعیب، برده اي قصاب داشت. روزي به برده
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ز او نی( را با چهار نفر دیگر، دعوت نمایم.وسلم  خواهم رسول اهللا صلی اهللا علیه می
را با چهار نفر دیگر، دعوت وسلم  غذایی تهیه کرد). آن مرد، پیامبر اکرم صلی اهللا علیه

به ابوشعیب گفت: وسلم  نمود. اما شخص دیگري نیز با آنان آمد. نبی اکرم صلی اهللا علیه
توانی به او اجازه بدهی  می شما پنج نفر را دعوت نمودید ولی این مرد نیز با ما آمد. پس«

 ].[رواه البخاري ومسلم والترمذي» ابوشعیب گفت: به او اجازه دادم.». ازه ندهیو یا اج
معـین را دعـوت نمـوده و آنگـاه کسـی از      اي  عده در حدیث آمده است که اگر کسی

جایی دیگر با آنان راه بیافتد و شامل آن دعوت نبوده باشد، صاحب دعوت این اختیـار را  
 قاله ابن حجر بتصرف]دارد که وي را رد کند یا بپذیرد. [

 تشریفات براي مهمان: -5
نباید براي مهمان آن قدر تشریفات و تکلف اجرا شود که از حد معقول خـارج شـود.   
براي آنکه تشریفات درکل مورد نهی قرارگرفته است. از حضرت ابن عمر رضـی اهللا عنـه   

بـراي  » ایـم.  شـده  ما از تکلف منـع «. یعنی: »نهينا عن اتللكف«فرماید:  می روایت شده که
 شود...   می تشخیص حد و مرز تکلف به عرف رجوع

باشد که اندازه باشد و از اسراف و بخل اي  گونه آماده کردن غذا براي مهمان باید به

طعام الواحد ي�يف ( فرماید: میوسلم  ورزي پرهیز گردد. پیامبر خدا صلى اهللا علیه

غذاي یک «یعنی:  األر�عة ي�يف اثلمانية.)االثن� وطعام االثن� ي�يف األر�عة، وطعام 
 نفر براي دو نفر و غذاي دو نفر براي چهار نفر و غذاي چهار نفر براي هشت نفر کفایت

 [رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه]» کند. می
متباریان)، ( از خوردن غذاي دو نفر رقابت کننده باهموسلم  رسول خدا صلى اهللا علیه

نماید تا معلوم شود کدامیک در مهمان نوازي و پذیرایی و زیاده  می عمل که هرکدام چنان
یابد، نهـی فرمـوده اسـت.     می روي در آماده ساختن انواع و اقسام اغذیه بر دیگري برتري

این کار به خاطر ریا و چشم و هم چشمی موجود در آن مکروه دانسته شده و براي آنکـه  
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گـردد کـه خداونـد نهـی      مـی  وردن مال بصورت باطلیخ اكل املال بالباطل)( ي شامل زمره

 فرموده است.

وارد شدن به خانه با کسب اجازه و بازگشتن به منزل خویش پس از  -6
 :فراغت از صرف غذا

جزو آدابی است که پروردگار متعال در قرآن کریم براي ما بیان فرموده است. خداوند 

َها ﴿ متعال مى فرماید: ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ن يُۡؤَذَن لَُ�ۡم إَِ�ٰ َطَعاٍ�  �َِّ�ِّ ٱَمُنواْ َ� تَۡدُخلُواْ ُ�ُيوَت َءا �َّ

َ
ٓ أ إِ�َّ

ْ ٱَ�ۡ�َ َ�ِٰظرِ�َن إِنَٮُٰه َوَ�ِٰ�ۡن إَِذا ُدِ�يُتۡم فَ  ْ ٱفَإَِذا َطعِۡمُتۡم فَ  ۡدُخلُوا وا نِِسَ�  ۡٔ َوَ� ُمۡسَ�  نتَِ�ُ
اید داخل اتاقهاى پیامبر  ایمان آوردهاى کسانى که «یعنی:  ]٥٣األحزاب: [ ﴾...ِ�َِديٍث� 

آنکه در انتظار  مشوید مگر آنکه براى [خوردن] طعامى به شما اجازه داده شود [آن هم] بى
شدن آن باشید ولى هنگامى که دعوت شدید داخل گردید و وقتى غذا خوردید  پخته

 »آنکه سرگرم سخنى گردید. پراکنده شوید بى
بـدون  وسلم  پیامبر صلى اهللا علیههاي  وارد شدن به خانه خداوند متعال مسلمانان را از

یکـدیگر  هـاي   اذن و اجازه منع فرموده است و درنتیجه آنان بدون کسب اجازه وارد خانه
گوید: خداوند مسلمانان را از انجام چنـین کـاري در منـزل     می شوند. امام شوکانی نمی نیز

آن منازل سایر مسلمانان نیز داخل این نهی  نهی فرمود و به تبعوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه
گردید. مردم خود را پایبند آدابی که خداوند آنان را بر آن داشته نمودند و از ورود هم بـه  

ان بدون کسب اجازه درهنگام غذا خوردن و نه قبـل از آن و بـه جهـت منتظـر     هایش خانه
کردند بـدون   می ا را تركکردند. سپس برخاسته و آن ج می ماندن براي پختن غذا ممانعت

آنکه سرگرم گفتگو شوند مگر آنکه صاحبخانه خود از آنان بخواهد که بمانند یا عادت آن 
جماعت چنان باشد و مشکل و ناراحتی با این مسأله نداشته باشند، براي اینکه علتـی کـه   

 اذیت و ناراحتی صاحبخانه) منتفی شده است.( گشته می باعث وجود این نهی
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داشتن شخص بزرگ تر بر کوچک تر و مقدم داشتن شخص سمت  مقدم -7
 راست:

را که دعوت نموده است مقدم داشته اي  عده تر صاحب دعوت شایسته است که بزرگ

�ََسوَُّك ( فرماید: میوسلم  پیامبر صلى اهللا علیه و به او توجه بیشتري داشته باشد.
َ
َراِ� أ

َ
أ

َحدُ 
َ
ْصَغَر ِمنُْهَما، َفِقيَل يِل: �ِِسَواٍك، فََجاَءِ� رَُجالِن، أ

َ
َواَك األ ُت السِّ

ْ
رَبُ ِمَن اآلَخِر، َ�نَاَول

ْ
�

َ
ُهَما أ

رَبِ ِمنُْهَما)
ْ
�

َ
 األ

َ
، فََدَ�ْعتُُه إِىل ْ زنم. دو نفر نزد من  در خواب دیدم که مسواك می«یعنی:  َكربِّ

ه من گفته تر دادم. ب تر. مسواك را به کوچک آمدند. یکی بزرگ تر بود و دیگري کوچک
 [رواه البخاري]» به بزرگ تر بده. آنگاه مسواك را به فرد بزرگ تر دادم.آن را  شد:

أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم أيت �رشاب « گوید: می از سهل بن سعد نقل شده که

فرشب منه وعن يمينه غالم وعن �ساره األشياخ فقال للغالم: أتأذن يل أن أعطي هؤالء؟ 
ثر بنصييب منك أحداً قال: فتلّه رسول اهللا ص� اهللا  فقال الغالم:

ُ
واهللا يا رسول اهللا ال أ

شربتی براي رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم آورده شد و از آن «. یعنی: »عليه وسلم يف يده
آشامیدند و بطرف راست شان پسري و در طرف چپ شان پیرمردها بودند. آنحضرت 

 دهی که به ایشان بدهم؟ می رمودند: آیا بمن اجازهبراي پسر فوسلم  صلی اهللا علیه
پسر گفت: نه بخدا یا رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم هیچکس را بر نصیبم که از طرف 

در دسـتش  آن را  شما بمن رسیده تـرجیح نمیـدهم، و رسـول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم      
 [رواه البخاري ومسلم وأحمد ومالک]» گذاشت.

ین نکته است که باید به فرد سمت راسـت برتـري داده شـود، آن    در این حدیث بیان ا
مقدم داشـتن بـزرگ   ي  شخص بزرگ باشد یا کوچک و این موضوع با احادیثی که درباره

 نمایند. به این ترتیب براي آنکه این دو موضوع را باهم گردآوریم، چنین می ترها سفارش
 گوییم: می

ی که فردي چیزي را نوشیده و چیـزي  مقدم داشتن سمت راست مربوط است به موقع
 دهد که در سمت راستش قـرار دارد، ابـن عبـدالبر    می ماند و آن را به کسی می از آن باقی
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به همدیگرواگذاشتن کـاري) و  ( آدابی از مواکلت -یعنی حدیث سهل–گوید: و در آن  می
را نشست و برخاست وجود داردآمده است کـه چنانچـه مـردي چیـزي     ي  آدابی از نحوه

دهد که در سمت راستش قـرار دارد، حـال    می آن را به فرديي  بخورد یا بنوشد، باقیمانده
خواهد باشد، و حتی اگر شخص سمت راست مهتر و شخص سمت چپش کهتر  می هرکه

تر بر کوچک تر بـراي زمـانی اسـت کـه بـراي بـار        باشد. ولی مقدم داشتن شخص بزرگ
و پس از ان آن شخص باقیمانده را بـه سـمت   شود  می نخست نوشیدنی یا غذایی تعارف

 شـود کـه نقـل    مـی  دهد. این ایده با حدیث ابن عباس رضی اهللا عنهما تقویت می راستش

رسـول  «یعنی:  »اكن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم إذا سىق قال: ابدؤوا بالكب�«نماید:  می
» از بزرگ تر آغاز کنید. فرمود: می نوشانید می چنان که کسی آبوسلم  خدا صلی اهللا علیه

 [فتح الباري أخرجه یحیى وقال الحافظ: سنده قوي]
 .شود. واهللا أعلم می فوق هماهنگی حاصلي  به این بین صورت ادله

 :خواند می دعایی که مهمان پس از فراغت از خوردن غذا براي صاحبخانه -8

يب ص� اهللا عليه أن انل«نماید:  می از حضرت انس رضی اهللا عنه روایت شده که نقل

وسلم جاء إىل سعد بن عبادة فجاء خبزب وز�ت فأ�ل ثم قال انليب ص� اهللا عليه وسلم: 
یعنی:  .»أفطر عند�م الصائمون وأ�ل طعام�م األبرار وصلت علي�م املالئ�ة

نزد سعد بن عباده رفتند و او نان و روغن آورد. پیامبر وسلم  رسول خدا صلی اهللا علیه«

روزه داران بر  »...افطر عند�م«غذا را میل نموده و فرمود: وسلم  یهصلی اهللا عل
» سفرهایتان افطار کنند و از غذایتان نیکوکاران بخورند و فرشتگان بر شما درود فرستند.

 [رواه أبو داوود وأحمد والدارمی وابن ماجه]
ی بیشتر آنـان  ولاند  بعضی از علما این دعا را تنها به هنگام افطار نمودن اختصاص داده

 دانند. می دعا را براي هنگام افطار و غیر آن جایز
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وسلم  عبد اهللا ابن بسر روایت کرده که پدرش غذایی را براي پیامبر صلى اهللا علیه
دعوتش را اجابت وسلم  آماده ساخت و ایشان را دعوت کرده و آنحضرت صلی اهللا علیه

ا� ( رف غذا فارغ شدند چنین فرمودند:از صوسلم  فرمود. وقتیکه پیامبر صلی اهللا علیه

بارالها! آنان را بیامرز و بر آنان رحم فرما «یعنی:  اغفر هلم وارمحهم و�ارك هلم فيما رزقتهم)
[رواه مسلم وأحمد والترمذي وأبو داوود » اي فزونی ده! و در آنچه روزیشان داده

 والدارمی]

 :مهمان تا در خانهي  مستحب بودن بدرقه -9

تمام مهمان نوازي و توجه مطلوب بـه مهمـان و همراهـی وي تـا هنگـام تـرك       سنگ 
ي  او است. حدیث صحیحی بر این موضوع در دسـت نیسـت. تنهـا سـیره    ي  منزل، بدرقه

هـا   پیشینیان این امت و امامان آن در این رابطه وجود دارد که تنها به بیان نمونه اي از آ ن
 سالم به دیدار امام احمـد ابـن حنبـل رفـت... ابوعبیـد     کنیم: ابوعبید القاسم ابن  می بسنده

کنـی، اي   می وقتی که خواستم برخیزم او نیز با من برخاست. گفتم: نه، چه کار«گوید:  می
اباعبداهللا؟ گفت: شعبی گفته است که کمال برخورد با دیدارکننده در آن است که با وي تا 

 .»در خانه بروي و در رکابش باشی...

 .»عيةب الشراآلدا«کتاب 

 ترجمه: مسعود
 اسالم رمصدر: سایت نوا
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