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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــن داکترالحاج 
 ٢٠١۴ نومبر ١۴

  

 فضيلت دست راست
  سمت راست در اسالم و

٢ 
 

  :گھبانفرشتگان ن فرشتگان راست و چپ و

موجودات مخصوصاً انسانان پيوسته در معرض حوادث و آزار جسمی يا ۀ  ھمـ در منابع اسالمی تذکر داده شده است که

  .  شيطان و نفس اماره و سقوط ظاھری و باطنی قرار دارندۀخطرات روحی، چون فريب و وسوس

که در  ی آنسانھا قرار داده است طوری از مالئک را مأمور حفظ ، مراقبت و نگھبانیپروردگار با عظمت ما گروپ

پيوسته از جلو و ) تعقيب کنندگان(معقّبات (از فرشتگان محافظينی به نام « : فرمايد  می١٧ ت رعد آيـۀسورۀ مبارک

  ».پشت سر و در اطراف او، به حفاظت و مراقبت وی می پردازند

  می۴ تکه در سورۀ طارق آيـ طوری. ت خاصی برای نگھبانی توظيف گرديده اسۀھکذا برای ھرانسان يک فرشت

و نيست انسانی مگر بر او نگھبانی است،  اين نگھبان حفافظت از جان وروح او و قرار دادنش در مسير حق « : خوانيم

  .»و ھم چنين حراست از جسم او را در مقابل خطرات به عھده  دارند 

  

  :دست راسته دريافت اعمال نامه ب

 دست از آن برخوردار است، اين است که شرف  نوشتن  را پروردگار با عظمت  با دست  کهیيکی از بزرگترين شرف

  .زبان ھديه داده استه که شرف نطق  را ب اعطا نموده، ھمانطوری

ی  را مأمور گردانيده  که مصروف  نوشتن ا فوق بدان اشاره نموديم، مالئکه که در  طوریپروردگار با عظمت ما 

* ِکَراًما َکاتِبِيَن * َوإِنَّ َعلَْيُکْم لََحافِِظيَن « : هللا تعالی می فرمايد. و بر آنھا نگھداری می کنندخلق است ۀ اعمال نامـ

  ).١٢ -١٠انفطار (» يَْعلَُموَن َما تَْفَعلُونَ 

بندگان را ی بزرگوارند که اعمال ئ اعمال شما مأمور اند، مالئکه ھاالبته و يقيناً نگھبانھا برای مراقبت احوال و«: يعنی

  .»می نويسند، شما ھر چه کنيد ھمه را می دانند

َماِل قَِعيٌد «: و می فرمايد    ).١٨ -١٧ق (» َما يَْلفِظُ ِمْن قَْوٍل إاِلَّ لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيدٌ * إِْذ يَتَلَقَّی اْلُمتَلَقِّيَاِن َعِن اْليَِميِن َوَعِن الشِّ

دريافت می دارند و آن را ثبت می کنند، يکی از دسـت راست و ديگری از دو مالئکه گفتار و کردار شخص را « : يعنی
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آن را می نويسند و مراقب و ) از خير و شر(ی که بر زبان براند اته و ھمنشين او ھستند،  ھر کلمه دست چپ نشس

  . »حاضر حال اويند 

ی در امالئکه :  متبرکه می فرمايدتن آيدر تفسير اي) ـھ١٠۴متوفی سال  (لقدر وتابعی مشھور مجاھد بن جبرامام جليل ا

که در راست است خير و ديگری که در چپ قرار دارد شر و بدی را می  ی  در چپ قرار دارد اما آناه راست و مالئک

  .نويسد

انسان بايد فرشتگان را که اعمال او را می نويسند در نظر داشته باشد، و بپرھيزند از سخن يا کاری که پرودگار  پس

  .يان از آن خشنود نباشدجھان

  

  : فضليت تشھد در نماز ھم با دست راست است

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در : فضيلت ديگری که درنماز برای دست راست داده شده است ، فضيلت تشھد است 

ا انگشت نمود و ب گذاشت، ولی انگشتان کف دست راست را گره می خواندن  تشھد، در نماز  کف دست چپ را باز می

  ).روايت مسلم(نگريست  کرد و ضمناً به آن می اشاره می) دست راست(شھادت،

  ).روايت مسلم(گذاشت  به ھنگام اشاره، انگشت شصت را روی انگشت وسط می

  ).د و نسائیوروايت ابوداو(آورد  و گاھی آن را به صورت حلقه درمی

  ).د و نسائیوروايت ابوداو(نمود  رد و دعا میآو کرد و آن را به حرکت درمی و انگشت شھادت را بلند می

  ).روايت احمد و بزار(» السبّابة: يعنی. لھی أشّد علی الّشيطان من الحديد«: فرمود می  رسول هللا صلی هللا عليه و سلم

  ).اين اشاره با انگشت، بر شيطان، از آھن، کارآمدتر است(

  ).روايت نسائی و بيھقی(نمود  اشاره می) و آخراول (در ھر تشھد   رسول هللا صلی هللا عليه و سلم

کرد، به  نويسند  يک بار پيامبر صلی هللا عليه وسلم متوجه مردی شد که در تشھد، با دو انگشت اشاره می راويان می

  ).روايت نسائی(و به سبابه خويش اشاره نمود ) با يکی، با يکی(» )أحدّ (أحّد «: ايشان فرمود

  

  :دست راست است ه بذکرتسبيح واذکار ھم 

 عادت مبارک  شود که وضاحت تام معلوم میه د  بوابوداواز دی از جمله در حديثی از سنت عملی واز احاديث متعد

   .پيامبر صلی هللا عليه وسلم اين بود که بعد از ختم نماز، اذکار وتسبيحات را به بند ھای دست راست خويش می شماريد

 گرديده است، ودر ھيچ روايت نيامده است که پيامبر ءت  برای دست راست  اعطاعواين ھم فضليت است  که در شري

  .عمل آورده باشد ه اسالم با دست چپ شماريدن تسبيحات واذکار را ب

 ء پيامبر صلی هللا عليه وسلم از دست چپ در استنجا  حضرت بی بی عايشه  روايت است آمده است که در حديثی که از

نموده ار  استفاده نده است ، وھيچ وقت از بند ھای دست چپ  خويش برای تسبيحات وشماريدن اذکورآعمل ه استفاده ب

  .است 

ھمچنان در حديثی که حضرت يا سيراه رضی هللا عنھا روايت  نموده آمده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر زنھا 

 چرا که در روز قيامت آن انگشتان به صحبت می امر فرموده است که تسبيحات نماز را به بند ھای دست بشمارند ،

  .نان پرسيده خواھد شدآاغازند واز 

َرأَْيُت النَّبِيَّ «:آمده است  تسبيح گفتن رسول هللا صلى هللا عليه و سلمۀ  شيوۀدر بار  عبدهللا بن عمروھمچنان در حديثی

 ۀ شمار۴/٢٧١صحيح الجامع : ، و۵/۵٢١، والترمذي ٢/٨١ظ د با لفظ ھمين لفوأبوداو. ( »ص يَْعقُِد التَّْسبٍيَح بِيَِمينِهِ 

  .) شمرد پيامبر صلى هللا عليه و سلم را ديدم كه تسبيحات خود را با دست راستش مى) (۴٨۶۵
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 نبوی که در فوق از آن ياد اوری نموديم ، بھتر است تسبيحات خويش را  به بند ھای انگشتان راست مطابق احاديث

  .باشد عمل نزديکتر به ثواب وپيروی از سنت عملی  پيامبر صلی هللا عليه وسلم میاين  خويش بشماريم و

  

  :گذاشتن دست راست بر چپ در نماز

 قيام نماز را موقعفضليت ديگری که برای دست راست بر چپ داده شده است اينست ، که نمازگزار دست راست خويش 

 سنت عملی پيامبر صلی هللا عليه وسلم در حديثی که  از که اين فضيلت وطريقه گزارد ، طوری بر پشت دست چپ می

»   َوَضَع يََدهُ اْليُْمنَی َعلَی اْليُْسَری  «:وائل بن حجر رضی هللا عنه روايت گرديده است به تفصيل چنين بيان گرديده است 

  ).دومسلم و ابوداو(نھاد  دست راستش را بر دست چپ می

إِنَّا َمْعَشَر األَْنبِيَاِء أُِمْرنَا بِتَْعِجيِل فِْطِرنا، َوتَأِْخيِر ُسُحوِرنا، َوأَْن نََضَع أيَمانِنَا َعلَی «: رمودف و پيامبر صلی هللا عليه وسلم می 

الةِ  ما انبياء به شتاب در افطار و تأخير در سحری و نھادن دست راست بر دست چپ در نماز امر «. »شمائِلِنا فِی الصَّ

  .اند اء با سند صحيحی آن را آوردهابن حبان و ضي. »ايم  شده

صليت مع رسول هللا صلی هللا عليه «:  ديگری  از وائل بن حجر رضی هللا عنه روايت است که گفت ھمچنان در حديث

  ).۴٧٩(ابن خزيمه . »وسلم و وضع يده اليمنی علی يده اليسری علی صدره

اش قرار  دست راستش را بر روی دست چپش، روی سينه ) ديدم( با پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز خواندم، « : يعنی

گذاشت ،  پيامبر صلی هللا عليه وسلم نه تنھا خودش دست راستش را برپشت دست چپ خويش در حال قيام  می.  »داد 

که در حديثی  از سھل بن سعد  چنان.  را انجام دھند یفرمود که چنين عمل بلکه به اصحاب نيز در مورد ھدايت می

اَلةِ « :  هللا عنه روايت است که رضی ُجُل اْليََد اْليُْمنَی َعلَی ِذَراِعِه اْليُْسَری فِی الصَّ .  »َکاَن النَّاُس يُْؤَمُروَن أَْن يََضَع الرَّ

» الموطأ «  .»مردم دستور داده می شدند که در نماز، دست راست خود را روی ساعد چپ شان بگذارند « : يعنی

  ).۴٠٧(بخاری  و) ١/١٧۴(

  

  :انداختن در وقت نماز به سمت چپ است آداب تف

خاطر ه طرف راست به در تعليمات دين مقدس اسالم از انداختن  لھاب  دھان در وقت نماز در صورت ضرورت ب

ھدايت شرع ھمين است که نمازگزار درصورت . عمل آمده استه  توظيف شده در سمت راست منع بۀاحترام به فرشت

  . طرف چپ خود تف نمايد نه در طرف راست خويش ه خويش را بايد بضرورت لھاب دھن 

شود که در صورت او تف  راضی میآيا يکی از شما «: چون حکم وھدايت پيامبر صلی هللا عليه وسلم ھمين است 

در جھت قبله ايستاد رو به خدای خود ايستاده است و فرشته در طرف ) برای نماز خواندن(ندازد؟ ھرگاه يکی از شما بي

  . ندازدقبله نيز تف نيو در جھت . ندازد اوست، پس در طرف راست خود تف نيراست

يعنی در . ر را بکنده دارد، اين کاو اگر نتوانست تف را نگ. ندازد يا به طرف چپ تف بيندازد، يا زير پاھای خود بياءً بن

در اين حديث با صراحت در می يابيم که از تف کردن به سمت راست ).٢۶۶١(صحيح الجامع  .) (ندازدلباس خودش بي

  .مده  است وفضيلت سمت راست  را مانند سمت قبله محترم شمرده است آعمل ه وبه سمت قبله ممانعت  ب

  

  : ز جماعتفضيلت ايستادن در سمت راست درنما

در اصول نماز .يکی ديگر از فضايل سمت راست ايستادن نماز گزار در سمت راست امام در نماز جماعت  است 

خصوص در نماز جماعت دونفری آمده است که مقتدی ، بايد در سمت راست امام و شانه به شانه امام  ه جماعت ، ب

  .ايستاده شود 
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بت فی بيت « : م يخوان طرف راست میه  مورد فضيلت خواندن نماز بدر) رضی هللا عنه( از ابن عباسیدر حديث

خالتی ميمونة فصلی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلی أربع رکعات، ثم نام، ثم قام فجئت فقمت عن 

به ( خواندن نماز عشاء ام ميمونه ماندم، پيامبر صلی هللا عليه وسلم بعد از  خالهۀشبی در خان(» يساره فعلنی عن يمينه

 شب بلند شد و به نماز ايستاد، من آمدم و سمت چپش ايستادم، ۀآمد و چھار رکعت نماز خواند؛ و خوابيد سپس نيم) خانه

  ).۶٩٧(بخاری ) ( پيامبر مرا در سمت راست خود قرار داد

خوانديم،   عليه وسلم نماز میوقتی که پشت سر پيامبر صلی هللا: ھمچنان در حديثی از براء بن عازب روايت است 

ازاو شنيدم که : گويد ) براء(کرد،  دوست داشتيم در سمت راست او ايستاده شوم، چون بعد از سالم رو به ما می

کنی مرا از عذابت محفوظ  پروردگارا، روزی که بندگانت را زنده می(» رب قنی عذابک يوم تبعث عبادک«: فرمود  می

  )٧٠٩(مسلم  ) (بفرما 

که  سمت راست دورتر از امام باشد  ولی در صورتی. قھا گفته اند که سمت راست امام افضلتر از سمت چپ اوستو ف

  . باشد در آنصورت سمت چپ اگر به امام نزديکتر باشد افضلتر می

ممکن که   در صورتیر  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در اين بابت ھمين است که ، نمازگزااحاديثۀ ھدف اساسی در ھم

باشد کوشش کند که  به امام نزديک باشد و کسی که ھم در صف اول و ھم در سمت راستی که نزديک امام است، فضل 

  .بيشتری کسب می کند

  

  :صرف طعام با دست چپ

در نه تنھا در شرع اسالمی نه بلکه )  با دست راست ويا چپ( در مورد صرف طعام که با کدام دست تناول گردد،

 از کشور ھای جھان  اين عقيده وجود دارد که فضيلت دست راست  بر دست چپ در تناول غذا  را فرھنگ بسياری

  . دھد  نشان می

 که ھمين اعتقادت   تا يک اندازه در باشد ، طوری معروف می» دست غذا خوردن «  در کشور چين دست راست  با

   .باشد  بين  ھندويسم نيز رايج  می

  نبايد بااءً بن.  دست چپ براي شستن خود پس از رفع قضاي حاجت استۀاست که وظيفدر ميان كشميري ھا معروف 

دست چپ غذا خورد ، حتا اگر شخصی  دست راستش را در حادثه اي از دست داده باشد ، نبايد با دست چپ غذا 

  .  جھت كارھاي ناپاك آفريده شده است اً بخورد، چرا كه عضو بد بدن است واساس

صرف کردن  طعام با دست چپ، ھدايت پيامبراسالم محمد  صلی هللا عليه و سلم ھمين است که غذا   و در مورد خوردن

ْيطَاَن يأُکل ويَْشَرُب بِِشمالِِه «: نبايد با دست چپ خورده شود َمال، فَإنَّ الشَّ با دست چپ غذا  )(روايت مسلم(» ال تأُْکلُوا بِالشِّ

  ..)خوردمخوريد، زيرا شيطان با دست چپ غذا می 

ْيطَاَن يَأُْکُل بِِشمالِِه َويْشرُب بِھَا . ال يَأُْکلَنَّ أحُدُکْم بِِشمالِه، َوال يَْشربَنَّ بِھَا « :فرمايد  ومی کدام  ھيچ )(روايت مسلم(» فَإنَّ الشَّ

  .) دست چپ خود خورد و نوش می کنده دست چپ خويش غذا نخورد و نياشامد، زيرا شيطان به شما ب

أَنَّ َرُجالً أََکَل ِعْنَد رسوِل هللاَّ َصلّی  «: حديثی که از  ابی مسلم رضی هللا عنه روايت گرديده است آمده است ھمچنان در

. ی فِيهما منَعهُ إاِلَّ اْلِکْبُر فََما َرفَعھا إِلَ » ال استطَعت « : قال. ال أَْستَِطيع: قال» ُکْل بِيِمينَک « : هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم بِِشَمالِِه فقال

دست چپ غذا می خورد، آنحضرت صلی هللا عليه وسلم ه شخصی نزد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ب )(روايت مسلم(

و وی بعد . جز کبر او را از اطاعت باز نداشته چيزی ب. نتوانی: فرمود. نمی توانم: گفت. دست راست بخوره ب: فرمود

  .) قدرت خداوند فلج شده يعنی دستش ب. از آن نتوانست چيزی را بدھن خويش بلند کند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 آن بر استحباب خوردن و نوشيدن با دست راست داللت  دارند و استعمال ۀ ھماحاديثی که در فوق تذکر رفت داللت 

  . برای کسی که عذری ندارد مکروه است دست چپ 

امام : ی امامان اربعه أو اين رآداب دانسته نه جزو واجبات،   خوردن و نوشيدن با دست راست را جزو ءو لذا علما

نوشيدن را با دست   خوردن وءعلما ولی  برخی از . باشد امام شافعی وامام حنبل نيز می امام مالک، صاحب ابو حنفية،

  . البر و تقی الدين سبکی رحمھما هللا شامل اند  ی ابن حزم وابن عبد أدر اين ر  و چپ   برای غير معذور حرام می دانند

دانند ھرچند می توان گفت که با دست چپ خوردن مکروه  را حرام نمی   آنء جمھوری از علما يم کهئحظه مينماولی مال

   .است

 خوردن غذا با ھر دو دست را جواز دانسته اند  واگر شخصی با ھردو ،ھمچنان تعدادی از علماء در صورت ضرورت

له تصريح  ندارد أی وجود دارند که ھرچند به اين مسحاديثدست غذا صرف نمايد ، نبايد بر آنان خورده گرفت ، زيرا ا

دست غذا خورده باشد ، ولی می توان از داللت حديث چنين برداشت نمود  که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  ھمزمان با دو 

   .ه است وردآعمل ه دو دست برای خوردن يا نوشيدن استفاده ب که پيامبر اسالم  ھمزمان از ھر 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َشِرَب ِمْن َزْمَزَم ِمْن َدْلٍو «  : در حديثی از ْ اْبِن َعبَّاٍس رضی هللا عنھما آمده است از جمله  أَنَّ النَّبِیَّ َصلَّی هللاَّ

    ) .٢٠٢٧( ومسلم  ) ١۵۵۶( رواه البخاری » .قَائٌِم  ِمْنھَا َوھَُو 

چاه آن ، نوشيد در ) سطل ( عليه وسلم از آب زمزم با دلو صلی هللابن عباس رضی هللا عنھما روايت می کند که پيامبر 

 و اين امر می تواند چنين تداعی نمود که برداشتن آب با سطل با يک دست نبوده و احتماالً   که ايشان ايستاده بودند حالی

  . را برداشته و سپس نوشيده اند دست خويش آب با دو 

خوردن و آشاميدن با دست چپ نھي كرده و انجام اين كارھا را با دست راست امر پيامبر صلي هللا عليه وسلم از غذا 

  .كرده است

ا يَلِيَك « :فرمايد پيامبر صلي هللا عليه وسلم مي َ َوُكْل بِيَِمينَِك َوُكْل ِممَّ بسم هللا بگو و با دست ! اي پسر( »يَا ُغاَلُم َسمِّ هللاَّ

  .٢٠٢٢ مسلم – ۵٣٧۶ي بخار).خودت بخور  راست بخور و از جلوي

  » إَِذا أََكَل أََحُدُكْم فَْليَأُْكْل بِيَِمينِِه، َوإَِذا َشِرَب فَْليَْشَرْب بِيَِمينِِه؛ فَإِنَّ الشَّْيطَاَن يَأُْكُل بِِشَمالِِه َويَْشَرُب بِِشَمالِِه « :فرمايد و مي

شد؛ بادست راست بنوشد چرا كه شيطان با چپ نو خورد با دست راست ميل كند و ھر گاه آب مي ھر گاه انسان غذا مي(

  ). نوشد  خورد و مي مي

  

  :ممنوعيت استنجاء  با دست راست 

را عمل  تر از علماء آندحتی زيا در شرع اسالمی مسلمانان از استنجاء کردن  با دست راست منع گرديده است ، و

نبايد   شرمگاه   کيد گرديده است که أمسلمانان توضاحت تام به ه ناروا ومکروه دانسته است،  در تعليمات اسالمی  ب

  .ده است خويش  را با دست  راست مسح کرد، اين عمل  خالف عمل سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم دانسته ش

َکَرهُ اَل يََمسَّنَّ أََحُدُکْم ذَ «: وضاحت تام چنين بيان گرديده است ه  پيامبر صلی هللا عليه وسلم باين حکم اسالمی در حديث

  موقع قضای حاجت شرمگاه خود را با دست راست«). متفق عليه(» بِيَِمينِِه َوھَُو يَبُوُل، َواَل يَتََمسَُّح ِمْن اْلَخاَلِء بِيَِمينِهِ 

  .» نگيريدءرا با دست راست خود  پاک نکنيد، يعنی با دست راست استنجا نگيريد وآن

  ادامه دارد

  
 :تتبع وتحقيق از

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «ـيـن الـديــن امـداکترالحاج 
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