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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــن داکترالحاج 
 ٢٠١۴ نومبر ١۵

  

 فضيلت دست راست
  سمت راست در اسالم و

٣ 
  

   :مقدم داشتن راست بر چپ در وضوء

، باشد  سنت ھای پيامبر صلی هللا عليه وسلم در وضو میۀيعنی مقدم داشتن راست بر چپ ، از جمل) تيامن در وضوء ( 

  . تيامن در وضو آن است که دست راست و پاي راست را بايد قبل از دست چپ و پاي چپ شست

كان رسول هللا صلى هللا « : مده است اين حکم در حديثی  که از حضرت عايشه رضي هللا عنھا  روايت گرديده است آ

 كردن به ء ابتدا  پيامبر صلي هللا عليه و سلم ھمواره (» عليه وسلم يحب التيامن في تـنعله وترجله وطھوره، وفي شأنه كله

، چه در وضوء و غسل و چه در   كردن مويش داشت چه  در پوشيدن بوت، و چه در شانه طرف راست را دوست مي 

  . اين حديث متفق عليه است.   ) ش ساير كارھاي

  :ھمچنان در حديثی  از ابوھريره رضي هللا عنه نقل شده است كه پيامبر صلي هللا عليه و سلم فرمود

 ھر زمانيکه  خواستيد كه لباس بپوشيد  و وضوء بگيريد از طرف راست  (» إذا لبستم وإذا توضأتم فأبدءوا بأيمانكم« 

  .اند را روايت كرده د و ترمذي و نسائي آنوبوداواحمد و ا.     )شروع كنيد 

  

  :شستن پا در وضو با دست چپ 

کدام دست صورت گيرد ، حديثی صحيح  درمورد  کيفيت وضوی  ه شو ی  پای ھا در وضو ب و که شست در مورد اين

الفواکه « کتاب : پيامبر صلی هللا عليه وسلم در اين مورد اشاره نشده  ولی برخی از کتب مشھور فقھی از جمله 

»  تحفة المحتاج فی شرح المنھاج « و کتاب »  الدر المحتار« در مذھب مالکی و ابن عابدين حنفی در کتاب »  الدوانی

  :در مذھب امام شافعی آمده است که

 پا  باشد ، البته با دست راست آب را بر روی پاھا پاشيده و با دست چپ    با دست چپ   مستحب مییشستن  ھر دو پا

  .  تکريم  راست استۀو اين ھم از جمل. را شسته و به آرامی می ماليد

طور ھمزمان با دست راست ه و مسح بر آنھا، ب)  جوراب چرمی ( ھمچنين مستحب است که در ھنگام استفاده از خفين 

  .خف پای راست را، و با دست چپ خف پای چپ را مسح کرد
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أَ « : ی هللا عنه روايت است چرا که در حديثی از مغيره بن شعبه رض ُکْنُت َمع النّبیِّ صلی هللا عليه وآله وسلم فَتََوضَّ

  .متفق عليه.  »فَمَسَح َعلَْيِھَما»  َدْعھَُما فَإِنِّی أَْدَخْلتُھَُما طَاِھَرتَْينِ «: فَأَْھَوْيُت ألْنِزَع ُخفّْيِه فَقَالَ 

 وضو گرفت،  پس خواستم که موزه ھايش را  بيرون  بياورم، ھمراه پيامبرصلی هللا عليه وآله وسلم بودم که: يعنی

  .، و سپس بر آنھا مسح  کشيد» آنھا را بيرون نکن  که پس از داشتن وضو، آنھا را پوشيده ام « : فرمود

مسح را از خف پای راست « : و نگفت»   بر آندو مسح نمود« )  پيامبر صلی هللا عليه وسلم : ( مغيرة بن شعبة گفت

  .مسح  نمود) خف( بلکه گفت که پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر آندو »  ع  کردشرو

  .ھمانگونه که در يک لحظه دو گوش مسح  می شوند پس ظاھر سنت نبوی چنين است ھمزمان بر آنھا مسح کردند،

  

  :ذبح  با دست راست

به ترتيبی ذبح گردد که در وقت ذبح  حيوانات   رھنمود وھدايت دين مقدس اسالم در مورد ذبح حيوان ھمين است که

  :فرمايد  پيامبر بزرگوار اسالم در حديثی متبرکه در توضيح اين حکم می.  ار واذيت  نبينندآز

بحة وْليُِحدَّ أَحُدُکْم َشْفَرتَهُ «  وْليُرْح إنَّ هللا کتب اإلحساَن علی کل شیٍء  فإذا قَتَْلتُْم فأَحسنوا القِْتلةَ وإذا ذبحتُْم فأحِسنوا الذِّ

ھمانا خداوند خوبی کردن را بر ھر چيز فرض کرده است، لذا ھرگاه کشتيد به بھترين «: يعنی).١٩۵۵(مسلم (» ذبيحتَهُ 

کاردش را تيز کند، و ) قبل از ذبح ( روش  بکشيد، و ھرگاه ذبح  کرديد به بھترين روش ذبح  کنيد، و بايد يکی از شما 

  .»دانداش را راحت  بگر) و ذبيحه( حيوان 

  :در کتاب دائرة المعارف فقھی آمده است

ستحب است، که منجر به راحت شدن حيوان مذبوح شود م گونه ایه فقھاء اتفاق نظر دارند که نيک ذبح کردن حيوان ب«

  ).١٠/٢٢١(» الموسوعة الفقھية » « )و برايش مقدور است ( ی دارد ئبه اندازه ای که توانا

 ذابح حيوان را بعد از ذبح  عنوان ذبح  نيک محسوب می شود آن است که ه  مواردی که باز جمله: فرمايند  علماء می

  .رھا کند تا دست و پا زند و زودتر راحت شود

  يعنی بر –قصد ذبح خوابانده شد،  ذابح پايش را بر گردن او بگذارد ه ھرگاه حيوان  ب.. «: شيخ  ابن عثيمين می گويد 

 راست ذبح می کند  پس با دست چپش سر وی را بگيرد، سپس با ذکر بسم هللا با قوت و اطراف گردن ، و اگر با دست

قطع نمايد، و پاھايش را رھا کند و نبندد ) را و دو رگ خونی اطراف آن(سرعت شروع به بريدن کند، و مری و حلقوم 

  .بيرون آيد)  با فشار( را به آزادی تکان دھد و موجب شود خون بيشتری  تا آن

تواند  فرمايند اگر کسی چپ دست باشد می کدام دست بايد صورت گيرد ، علماء میه که ذبح حيوانات ب مورد ايندر 

ولی علماء طی فتوای خويش . دست چپ انجام دھد و در اين بابت مشکلی وممانعتی در شرع وجود ندارد ه ذبح  را ب

  : نگاشته اند 

فتاوی اللجنة . (  »ت راست ممکن باشد  وصورت گيرد بھتر استذبح با دست چپ جواز داشت ولی اگر ذبح  با دس

  ).۴٧۵-۴٧۴ /٢٢(الدائمة  

  : نويسد شيخ ابن عثمين در مورد ذبح  با دست چپ می

 آن  را بر پھلوی راست بخواباند تا بتواند با ءگوسفندی را  ذبح  کند؛  ابتدا) با دست چپ ( ھرگاه شخصی  بخواھد  

ولی اگر  گوسفند را بر پھلوی چپ . يد، اين کار برای ذبح  حيوان بھتر و راحت تر است را ذبح  نما دست چپ آن

 .»..که نمی تواند با دست راست ذبح  کند، اينکار موجب مشقت بر خود او و بر حيوان ھم خواھد شد بخواباند در حالی

  ).١١/١٧۵(» فتاوی نور علی الدرب « 
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  :نوشتن با دست چپ

توان در نوشتن از دست چپ کمک   ايا می) دست راست ويا چپ  ( ن با کدام دست صورت گيرد ،که نوشت درمورد اين

  :فرمايد  عالم جليل القدر شيخ ابن عثيمين در اين مورد می!  خواست 

خوبی از دست راست استفاده کند می تواند از دست چپ خود برای  نوشتن استفاده کند، به ه بلی ، اگر نمی تواند ب « 

ُ نَْفساً إاِلَّ ُوْسَعھَا « :  هللا تبارک و تعالی ۀ فرموددليل ش  توانۀخداوند ھيچ  نفسی را جز به انداز:  يعنی . »ال يَُکلُِّف هللاَّ

َ َما اْستَطَْعتُْم « : و فرمود . مکلف نمی گرداند ی داريد تقوای الھی  پيشه ئ ای که تواناهپس تا انداز« : يعنی . »فَاتَّقُوا هللاَّ

  .»نيد ک

  

  :پوشيدن انگشتر در دست راست

 از مسلمانان یکه تعداد ی  برای مردان عمل استحبابی نبوده  طوریئيد گفت که پوشيدن انگشتر غير طالقبل از ھمه با

  .باشد  باشد و در نھايت جايز میی بلکه پوشيدن انگشتر برای مرد مباح م. کنند  بر مستحب بودن آن حکم می

  : نويسند   مھر انگشتری پيامبر صلی عليه وسلم  میۀريخچرخين در مورد تاؤم

که در حديثی  از انس بن مالک  ند، طوریدکه بر آن مھر نمی بود  نمی خوان ملت غير عرب ھيچ نامه ای را مادامی

 فَقِيَل لَهُ إِنَّھُْم ال يَْقَرُءوَن ِکتَابًا إاِل ِکتَابًا أَْو أََراَد أَْن يَْکتُبَ  صلی هللا عليه وسلم َکتََب النَّبِیُّ « : رضی هللا عنه روايت است که 

ٍة، نَْقُشهُ  ِ َکأَنِّی أَْنظُُر إِلَی بَيَاِضِه فِی يَِدهِ : َمْختُوًما، فَاتََّخَذ َخاتًَما ِمْن فِضَّ ٌد َرُسوُل هللاَّ    )۶۵:بخاری. ( ُمَحمَّ

) روم ( به ايشان اطالع دادند  که آنھا .  ای بنويسدخواست نامه ای نوشت يا می پيامبر صلی هللا عليه وسلم نامه: يعنی

   .خوانند بدون مھر را نمی ۀ نام

حضرت انس . بر روی آن حک شده  بود)  محمد رسول هللا (ۀبرای خود انگشتری از نقره ساخت که جمل پس ايشان ھم

صلی هللا عليه و  ل خدارسو)  مبارک( درخشندگی آن انگشتر را در دست گويا ھم اکنون سفيدی و: می افزايد 

  .مشاھده  می نمايم سلم

يم که پوشيدن انگشتر تبعيت از سنت فعلی ئنزمان در فکر انگشتر نبود تا بگوبنابراين پيامبر صلی هللا عليه وسلم تا آ

مله  پيامبر صلی هللا عليه وسلم است، بلکه از اين  حديث چنين برداشت می شود  که استفاده از انگشتر غير طال  از ج

  .انگشتر نقره يا آھنی يا ھر جنس ديگری برای مردھا بدون اشکال و مباح است

در مورد پوشيدن انگشتر نقره  برای مردھا روايت ذيل  )۶۵ - ۶٣ / ٢۵(از شيخ االسالم ابن تيميه در مجموع الفتاوی   

ی هللا عليه وسلم ثابت شده که ايشان است، چرا که از پيامبر صل اربعه مباحۀ اتفاق ائم انگشتر نقره به«:منقول است 

 و اصحاب ايشان ھم از ھمان جنس استفاده می کردند، خالف انگشتر طال که به  انگشتری از نقره را استفاده می کردند

ولی ...  حرام است، چرا که ثابت شده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم از آن نھی کرده اند) برای مردھا( اربعه ۀاتفاق ائم

 ۀيدن انگشتر نقره چون ھيچ لفظ عامی مبنی بر تحريم آن وجود ندارد؛ بنابراين برای احدی جايز نيست که بدون اقامپوش

بر مباح بودن انگشتر نقره وارد شده اند و اين دليلی بر ) احاديث(دليل شرعی حکم بر حرام بودن آن دھد؛ چرا که سنت 

  .  »...مباح بودن آن است

  

  :وشيدن انگشترن انگشت برای پيتعي

را در انگشت  خنصر  اگر کسی  خواست تا انگشتر در دست کند،  سنت آن است که آن:  در تعليمات اسالمی آمده  است

  .خويش  قرار دھد) انگشت کوچک(
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اجماع دارند که سنت اين است  که  مردھا انگشتر  را در ) تمام مذاھب(مسلمانان « :  هللا می گويدةامام نووی رحم

شرح النووی علی مسلم، وعون  .»انگشت کوچک بگذارند، اما زنان می توانند در تمامی انگشتھای خويش قرار دھند

    . ١١/٢٨۶المعبود 

ی دارند؛ علمای أ دربين خود اختالف  رءد و يا در دست  چپ علماکه مرد ھا  انگشتر را در دست راست بپوشن ولی اين

کيد أله تأت، ولی علمای مذھب شافعی بدين مسمذھب حنفی ، مالکی و مذھب  حنبلی  می گويند در دست چپ سنت اس

  .  سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم استۀنمايند که  پوشيدن انگشتر در دست راست از جمل می

ی که معتقد ئز علما ء برای اثبات ادعای خويش  به احاديث صحيحی استناد می کنند، ولی ھستند  علماو ھر دو دسته ا

چپ  خويش بپوشند که از آن جمله  که خواسته باشند ، انگشتر را در دست راست و توانند در صورتی مرد ھا می: اند 

 برد،  نظريات ابن عثمين در مورد  پوشيدن )شيخ  ابن عثيمين  نام(توان از عالم شھير ومعروف جھان اسالم  می

  .مورد مطالعه قرار داد )  شرح ممتع(توان  در کتاب  انگشتر  برای مردھا را می

 ،  علمای مذھب  امام شافعی  بر فضيلت دست راست  در پوشيدن ءولی بادرنظرداشت، ارای  ھر سه کتگوری از علما

  .نمايند  انگشتر برای مرد،  حکم  می

  

  :  نامزادیۀلن چپوشيد

 در ار  نامزادی را در اول نامزادی در دست راست و بعد از ازدواج آنۀرسم معمول  در کشوری ما طوری است که چل

ين افھم علمای اسالمی ، که اين رسم وعادت چگونه در بين کشور ما رواج يافته از اين :دھند دست چپ خود انتقال می

  .انتقال يافته است مانده   از مسيحيان برای مسلمانان به ميراث  می که رسم ھای قديۀ از جملاين عمل : است

 نامزادی از دست راست به چپ در وقت عروسی بيان داشته اند اينست که دردست ۀيکی از داليلی که برای انتقال چل

، ١٢٣، ص »فآداب الزفا«برای کسب اطالع بيشتر به کتاب . (چپ  يک رگ خونی که مستقيم به قلب وصل می يابد 

  .)ليف شيخ آلبانی  مراجعه  شودأت

بنياد  اسالمی ندارد  پا پند   از ما به اين رسم اشتباه  که ھيچ  پايه وه ایعـد)  اين است که ( چيزی که جای تأسف است  

  . باشد می  نصاریۀ ترين اعتقادات باطل ھستيم، و ھمان طور که قبالً گفتيم اين امر از اصلی

  : ی از مردم بگوينددممکن است تعدا

  .و فقط  يک عادت اجتماعی است  نه  بيشتر منظور ما در اين مورد  پيروی از اين اعتقادات باطل نيست ـ العياذ با

  : در جواب شان بايد بگويم  که

لی هللا آيا در کتاب و سنت چيزی که مشروعيت استفاده از حلقه را تعيين کرده باشد، وجود دارد؟ آيا زنان  پيامبر ص

  اند؟ اين کار را انجام  داده عليه وسلم  و دختران ايشان و زنان  صحابه رضوان هللا  تعالی عليھن أجمعين،

  .باشد  شرعی ندارد ،  پس در  حقيقت  برگرفته از آداب  و رسوم غير مسلمانان  می ۀکه اين عادت اجتماعی پاي وقتی

زيرا پيامبر صلی . و برای ما جايز نيست که از آن پيروی کنيم شود،در اين صورت صحيح نيست که به ما نسبت داده  

، و ھمچنين »کسی که از گروھی تقليد کرد از جمله آنھاست«، »من تشبه بقوم فھو منھم« : فرمايد هللا عليه وسلم  می 

کسی که از « ، » ... بالنصاری ليس منا من تشبه بغيرنا، ال تشبھوا باليھود وال« : فرمودند ـ عليه الصاله والسالم ـ پيامبر

   .»....کند از ما نيست، از يھود و نصاری تقليد  نکنيد  تقليد می)  مسمانان(غير از ما 

  

  : تقسيم آب از سمت راست

  : در حديثی از سھل بن سعد رضی هللا عنه روايت است که 
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که در  ند تا آنحضرت از آن بنوشد،  در حالیوردآدر يکی از روز ھا برای رسول هللا صلی هللا عليه وسلم آشاميدنی  را 

آيا به من اجازه می دھی : پس به کودک فرمود. جانب راست شان طفلی و در جانب چپ شان بزرگساالنی وجود داشتند

  که به اينھا بدھم؟

سلم آن را کس را به حصه ام از شما برنمی گزينم، و سپس رسول هللا صلی هللا عليه و نه به خدا قسم، ھيچ: کودک گفت

  .در دست او گذاشت

طرف ه يم  که روزی  پيامبر صلی هللا عليه و سلم و يارانش گرد ھم نشسته بودند و بئنما در اين حديث مشاھده می

راست شان طفل قرار داشت  و در دست چپ پيامبر صلی هللا عليه و سلم اشراف و بزرگان قريش نشسته بودند مانند 

 ھر چيزی را از ی که سنت ھست معموالً ئ عنھم، و آب را آوردند و از آنجاه رضی هللابوبکر، عمر، عثمان، و غير

که اين موضوع را رعايت کند و در عين حال  یئمبر صلی هللا عليه و سلم از آنجادست راست شروع  کرد، لذا پيا

است خودش که طفل  نشسته بود  از طرف رءبزرگان  قريش  را نيز نرنجاند و احترامی  برای آنھا قائل  شود لذا ابتدا

 شروع کند و بگرداند؟ آن ،تواند آب را از طرف چپ خودش که بزرگان قريش نشسته اند اجازه خواست که آيا می

 گفت که ھرگز اجازه نمی، خواست برکت نوشيدن پيامبر صلی هللا عليه و سلم از آن آب را از دست بدھد کودک که نمی

  !م دھم  که نصيبم را از دست بدھ

. طرافيان  چپ خودش  تحويل دادرا به ا دست اين پسر داد  و سپس آنه  آب را بء  پس پيامبر صلی هللا عليه و سلم ابتدا

له اينجاست که چطور اين کودک راضی نشد اين فضل را از دست بدھد  و برای خودش توجيه نکرد  که اگر من أمس

ی اين ئا برنجانم، بلکه بدون  ھيچ  پروا عليه و سلم  و يا بزرگان قريش راين  را انجام  دھم  ممکن است پيامبر صلی هللا

گرفتند، پس ما نيز بايست بر ھمين  منوال  ديگر سبقت می فضيلت را از دست نداد ،  زيرا  آنھا در کار خير از يک

  .ديگر در کارھای خير سبقت بگيريم عمل کنيم  و از يک

  

  !  به مسجد به پای راست استنداخل شد

 ھنگام و شويد وارد راست پای با مسجد به ورود ھنگام که شده توصيه استحبابی صورت به نمازگزان  به اسالم در

  .شويد خارج چپ پای با خروج

 آنھا ۀھم حکمت شديم متذکر بحث دربدو که طوری ھستند، یئھا حکمت يا حکمت دارای اسالم کاماح ۀھم که جا آن از

 آن ۀجمل از باشد،  داشته مختلفی ھای جنبه  تواند می که دارد  حکمتی نيز  مستحبی امر اين ، نيست  روشن ما برای

 ۀھم که  دارند  ای شده ثابت  اصل يک پزشکی علم دانشمندان  که چرا  باشد؛  صحی امور رعايت تواند می ھا حکمت

 پای روی شان بدن  وزن اگر و فتندا می جلو به باشد، راست پای روی شان بدن وزن اگر کردن سکته ھنگام ھا انسان

   .افتند می عقب به باشد چپ

 مسجد داخل  يعنی جلو به  کند، سکته حال ھمان در اگر شود، می  مسجد وارد راست پای با  شخصی که وقتی بنابراين

 بيرون  چپ یپا با  اگر مسجد از شدن خارج ھنگام ھمچنين ، باشد می اسالم در ھا مکان  بھترين ۀجمل از که افتد می

 در  افتد، می مسجد داخل  يعنی پشت به است  چپ پای روی او بدن  سنگينی  چون کردن،  سکته صورت در رود

 راست  يا یپا چپ افراد برای و  است مساوی طور به ھمه برای  استحبابی حکم اين شده ياد علمی دليل اساس بر نتيجه

  دليل  به بشری علم که باشد داشته مختلفی ھای دليل  اسالم احکام از يک ھر است ممکن البته  ندارد، فرقی  یپا

  .کند پيدا دست آن زوايای تمام به است نتوانسته ھنوز نقصانش

با پای چپ وارد شويد و ھنگام »  توالت « در اسالم به صورت استحبابی توصيه شده  که ھنگام  ورود  به  تشناب 

  . خروج با پای راست خارج شويد
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ب ورود به تشناب  با پای چپ نيز خالی از حکمت و مصلحت نيست، اما بايد اعتراف کرد  که علم ما  نتوانسته استحبا

  .  آن حکمت ھا برسدۀاست به ھم

 عكس است، يعنی با پای راست وارد مسجد شدن و با پای چپ هولی در رابطه با ورود به مسجد اين حكم استحبابی ب

  .خارج شدن مستحب است

  :ينکهخالصه ا

 و به آن شرافت و تکريم بخشيده است، و سنت پيامبر صلی  شارع حکيم چنين مقرر کرده که راست بر چپ مقدم باشد

  .هللا عليه وسلم نيز بر آن بوده که ھميشه راست را بر چپ در اعمال محترم پيش می انداخت

  :   : متعال نيز به ما چنين می فرمايد  ما مسلمانان تابع سنت پيامبرمان صلی هللا عليه وسلم ھستيم، و خداوند

ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما نَھَاُکْم َعْنهُ فَانتَھُوا«  و آنچه را که رسول خدا برای شما آورده :  يعنی). ٧سوره حشرآيه  (» َوَما آتَاُکُم الرَّ

  .يدئاز آنچه نھی کرده ،  خودداری نما،  و )و اجرا کنيد ( بگيريد 

  

  :ت بر چپحکمت ھای تَقَُدم راس

  . پيش انداختن راست بر چپ برای اقتداء به سنت آنحضرت صلی هللا عليه وسلم است -١

  . جلو انداختن راست مخالفت با شيطان است، زيرا او چپ را بر راست پيش می اندازد-٢

  . پيش انداختن راست موجب اکرام دست راست بر چپ است-٣

با مردم )  يعنی دست چپ( با دستی که با آن استنجاء شده م،  مثالً  پيش انداختن راست يعنی رعايت ادب با مرد-٤

  .دقت است که با دست چپ  چيزی از آنھا گرفته يا داده  نمی شود مصافحه  واحوالپرسی  نمی شود و قابل توجه و

 راست قرار که هللا متعال ما را جزو اصحاب دست  پيش انداختن راست بر چپ؛  تفائل و اميدوار ساختن است بر آن-٥

                                 . دھد

  پايان
  

 :تتبع وتحقيق از
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