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 1 مسؤوليت در اسالم

 

 پیشگفتار مترجم
 

ستایش از آن خدایی است که به انسان دو نعمت بزرگ دین و عقل بخشید. ذاتی 

کردن را به او آموخت. درود خدای بر سرورمان ی زندگی که آدمی را آفرید و شیوه

یر ی که با وحی و عقل آدمیان را در مسشخصیتمحمد، خاتم انبیاء، خورشید تابناک، 

پیامبری که مسئولیت خویش را به وجه کامل و  درست زندگی رهنمود فرمود،

الها، بر این پیامبر بزرگوارت درود و برکت فرست.  خیرخواهانه به بشریت رساند، بار

و  ، از خاندان و یارانش )... کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتندوندخدا

را که با او نازل شده است، آنان همان یاریش کردند، و پیروی کردند نوری 

 گران راستین دینش خشنود باد، آمین یارب العالمین.ی دعوتو همه 1رستگارانند(

وجل آدمیان را خلق کرده که وی را بندگی کنند، و بندگی هم در  خداوند عزّ

بندگی  یابد.چون و چرای خدای فرمانروای فریادرس تحقق میی پیروی بیسایه

خواهد باشد، و این فقط با توجه کامل انسان گونه که خدا مینی انسان همانخدا، یع

به اوامر و نواهی باری تعالی میسر است، بایدها و نبایدها را به خوبی بشناسد و 

 ها را در زندگی به کار بندد.آن

 رستگاری انسان در رکوع، سجود و بندگی اهلل و انجام دادن کار خوب است:

                            

     (:77 حج) 

رکوع کنید و به سجده روید و پروردگار خویش را بندگی کنید و کار خوب ای مؤمنان »

 «.انجام دهید تا این که رستگار شوید

_____________________ 
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 2 مسؤوليت در اسالم

ی آدمیان در تحصیل ی انسان است و همهختی دو دُرّ گمشدهو خوشب رستگاری

یابی که شوند، به طوری که هیچ انسانی را نمیآن دو هر رنجی را متحمل می

هدفش از زندگی دستیابی به آن دو و نجات از بدبختی نباشد. اگرچه آدمیان در 

اما خدای اند های گوناگونی را برگزیدهیابی به رستگاری و خوشبختی راهدست

و فرمانبری از فرامین حکیم و آفریدگار دانا تنها راه خوشبختی را در بندگی خود 

باشد. خوشبخت تواند داند، و جز دوستان خدا، کسی دیگر نمیبخش خود میحیات

 ای هستند که نه خوف دارند و نه حزن.دوستان خدا، مؤمنان تقوا پیشه

 طور که سزاوار است اجرا نمود:های خدا را آنبنابراین باید اول فرمان

                             

 (108 عمران:آل)

اید از خدا بترسید، آن گونه که حق ترسیدن از وی است و نمیرید جز ای کسانی که آورده»

 .«به بر )آئین( اسالم

ت ببری انسان به سعادت ابدی به دور از حزن و خوف نسدر پی این فرمان

 یابد:می

                        

                     (:31-38 یونس) 

شوند، آنان که ایمان آگاه باشید که بر دوستان خدا نه ترسی است و نه اندوهگین می»

 «.اند. برای آنان در زندگی دنیا و آخرت بشارت استآورده و تقوا پیشه کرده

آری خداوند انسان را مسئول آفریده و مسئولیت وی ابالغ رسالت آسمان به 

این کار را به نحو احسن انجام  اء علیهم السالمانبی ،ه در طول تاریخمینیان است کز

 اند.داده
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ای روحی و روانی است که انسان در این رسالت مؤمن سه شاخه دارد: شاخه

جل به فرمانبری وی و تهذیب و تزکیه خویش و  قسمت بعد از معرفت خدای عزّ

  پردازد:می

                

        ( :77الحج) 

اید! رکوع کنید، و سجود بجا آورید، و پروردگارتان را عبادت ای کسانی که ایمان آورده»

 «.کنید، و کار نیک انجام دهید، شاید رستگار شوید!

ی دیگر رسالت انجام دادن رکوع، سجود و بندگی است؛ شاخهکه ابزار این کار 

 کار خوب است:       . 

ها و ی خوبیی مسلمانی است. مسلمانان در جامعه سرچشمهکار نیک نشانه

نه تنها خود فاعل خیر است بلکه دعوتگر خیر نیز هست هاست. او سرشار از نیکی

امر به معروف و نهی از منکر و کار خیر است، و این از  و برتری مسلمان هم در

معجزات قرآن است که انسان را مأمور به خیر مطلق نموده است، خیر برای انسان، 

ی اعم از مسلمان و غیرمسلمان و خیر برای جانوران، تا بدین وسیله مسلمان به همه

موجودات از خیر  یها و در برابر کل طبیعت خود را مسئول بداند و همهانسان

فی »: ندچه نیکو فرموده ا صم اسالممند شوند و رسول مکرّونیکی مسلمان بهره

 «.ای پاداش استدر نیکی به هر موجود زنده» 1:«کبد رطبة أجر کل

_____________________ 

مسلم در باب  -6622حدیث شماره:   بخاری باب مظالم -1

 .6666سالم، حدیث شماره: 
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دهد ی کارهای نیکی که انجام میاز عظمت اسالم است که مسلمان در همه

رعاً، فیأکل منه ما من مسلم یغرس غرساً أو یزرع ز» :پاداش دارد

درختی  هر مسلمانی که» :«طیر، أو إنسان أو بهیمة إال کان له به صدقة

بکارد و یا زراعتی را کشت کند و از آن پرنده یا انسان و یا حیوانی بخورد قطعاً 

 1«.آیدبرای وی صدقه به حساب می

کی به ی رحم، نیی کارهای مسلمانان، از نیکی به پدر و مادر، صلهبنابراین همه

ها، رحم و شفقت همسایه، عطوفت بر فقیران و مستمندان، مهربانی با ایتام و درمانده

ی این خصال خوب و پربرکت از ندای ربانی سرچشمه ای، همهبه هر موجود زنده

 گیرد که:می

                  (:77 حج) 

 «.کار خوب انجام دهیدکه رستگار شوید به امید آن»

 :ی رسالت مؤمن، جهاد استسومین شاخه

              (:72 حج) 

 «.که سزاوار جهاد در راه اوست جهاد کنید، اوست که شما را برگزیددر راه خدا چنان»

ای از رسالت شاخه جهاد و تالش مسلمانان برای اعالی شریعت غرای محمدی

های زندگی، با قلم، زبان، جان، مال و ست. کارزار مسلمانان در تمامی عرصهیشانا

سازی آن با فضایل همه جهاد است؛ زمین از رذایل و زیبا سازی... عمران و پاک

 بنابراین مسئولیت مؤمن در قبال خداوند       

_____________________ 

حدیث شماره:   صحیح بخاری باب الحرث و المزارعة، -1

 .5113صحیح مسلم، باب مساقات، حدیث شماره:   -6360



 5 مسؤوليت در اسالم

  است و در ارتباط با جامعه        ،         

 است.

و  مسؤولیتآن را به نصیحت، حس  صی مطالبی که بیان شد پیامبر اسالمهمه

لمن؟  :الدین النصیحة. قلنا»فرمایند: کند و میخیرخواهی مسلمان تعبیر می

دین نصیحت » :«متـهمعاولرسوله وألئمة المسلمین و لکتابهقال: هلل و

ی برای اهلل، کتابش، پیامبرش، پیشوایان و عامه»است. گفتیم برای چه کسانی، فرمود: 

 «.مسلمانان

در این بیان نبوی کل دین نصیحت خوانده شده است، بنابراین عمل ناصحانه و 

 خیرخواهانه مؤمن دین و آیین اوست.

عبداهلل عبدالرحیم عبادی از علمای برجسته، اندیشمند و  مؤلف این کتاب دکتر

های مختلف بررسی کرده مسلمان را از جنبه مسؤولیتای است که در آن فرزانه

 نسبت به خود، خانواده، جامعه، دولت و ... مسؤولیتاست: 

باشد. وی شهر دوحه قطر می ندکتر عبداهلل عبادی، از علمای معاصر و از ساکنی

مند به تحصیل علوم عسلویه به دنیا آمده و از همان اوایل کودکی عالقهدر بندر 

رسند تا دروس دینی بود. به همین سبب خدمت عالمه شیخ احمد سعادتی می

مقدماتی را نزد وی بیاموزند. بعد از مدتی به دوحه قطر و بعد به عربستان سعودی 

های سالم و در دانشگاهکنند و نزد علمای او سرانجام به سوریه و مصر سفر می

دهد و مکه، مدینه، سوریه و در پایان در جامعة االزهر تحصیالت خود را ادامه می

 شود.ی حقوق و مبانی فقه موفق میبه أخذ مدرک فوق لیسانس و دکترا در رشته
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های مختلف اخالقی، علمی، ادبی، اجتماعی و فقهی کتاب دکتر عبداهلل در زمینه

های مسلمین اهداء نموده است. ها را به کتابخانهده و بخشی از آنتألیف و منتشر کر

 گران راه حق جزای نیکو عطا فرماید.گران و تالشی دعوتخداوند به وی و همه

ای است که هدف تمام خیرخواهان نیز هانتخاب کتاب برای ترجمه همان انگیز

است و دارای  و خیرخواهی مسؤولیتبوده است، عالوه بر این، موضوع کتاب 

و این جانب با  شوداسالمی مفید واقع می ةای است که برای جامعمطالب ارزنده

ی آن پرداختم و معترفم که در این مورد لغزش و شاید بضاعت مزجات به ترجمه

 ی محترم لغزش را اصالح و مترجم را از آن آگاه سازد.ایهام باشد. امیدوارم خواننده

 

و السالم علی من اتبع 

 الهدی.

 هـ . ش 1/7/1723خبر محمود خوش
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 ی مؤلفمقدمه
 

ی خدا و بر خاندان و یاران و ستایش خداوند را سزد و درود و سالم بر فرستاده
پویندگان راه وی باد. دین اسالم خصوصیاتی دارد که دیگر ادیان آسمانی و قوانین 

تصاد، جامعه، تعلیم، ت، معامالت، اقای عبادوضعی موجود ندارند، مثالً در زمینه
 . ... تربیت، آداب، اخالق، نظارت و مراقبت

که آخرین دین از  چرا دین اسالم این همه ویژگی را نداشته باشد، در حالی
 ادیان آسمانی تا روز قیامت است.

شناسی در مقابل یکی از خصوصیاتی که این دین بزرگ را ممتاز کرده، مسؤولیت
های دیگر انسان متفاوت و ولیت کامالً با مسؤولیتدیگران است، این احساس مسؤ

خدا بر انسان و ی نظارت شناسی در نتیجهزیرا این نوع وظیفه ؛منحصر به فرد است

ترس وی از آفریدگار و طمع در پاداش بزرگ، از درون، حقیقت و گوهر انسان 
 گیرد.مسلمان سرچشمه می

ی کس بر عهده، هیچرا لیتشناسی و احساس مسؤوبه عبارتی دیگر این وظیفه
انسان نگذاشته است و پیگرد قانونی و ترس از مجازات هم آن را به وجود نیاورده 
است. بلکه در حقیقت این همان تقواپیشگی و بندگی است که موجب تقرب انسان 

دهند. دو ژنرال شود این مدعایی است که دشمنان هم به آن گواهی میبه موال می
ی تالش و ما همه»ای نوشتند و در آن گفتند: مقاله 1913فرانسوی در سال 

داری و اداری به کار های اقتصادی و سرمایهی نظامه ی خویش را در زمینتجربه
ترین چیزی که باعث شکست ما شد رعایت ایم، و مهمایم و شکست خوردهبرده

اسالم چیز  و نبود نظارت بوده است و متوجه شدیم که در ،نکردن عدالت در توزیع
جا از یک شخص بر شخص دیگر و یا یک زیرا نظارت در آن ؛عجیبی وجود دارد

گروه بر گروه دیگر نیست، بلکه نظارتی که اسالم آورده این است که انسان باید 
مواظب رعایت حدود پروردگار باشد و این مواظبت از وجدان درونی انسان 
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نیروی مخفی و پلیس نامحسوس گیرد؛ وجدان به تنهایی در واقع سرچشمه می
 1«.است

ها دارای اهمیت و فواید در اسالم احساس مسؤولیت در زندگی افراد و گروه
گیرد، به طور کلی سالمتی و تباهی ی جامعه را در بر میفراوانی است، و همه

شناسی ی امور اجتماعی به احساس مسؤولیت و وظیفهوضعیت اجتماعی و کلیه
جامعه هرگاه فرمانروا و مسؤول اصالح شود شهروند هم  بستگی دارد. در یک

به تباهی رود و فاسد شود مردم هم  گردد و بر عکس هر گاه فرمانروااصالح می
نروا به این معناست که خود را در هر امر کوچک و اشوند. صالحیت فرمفاسد می

ته باشد که بزرگی بازخواست کند و اعمال نیک و بد خود را مقایسه کند و باور داش
 گیرد. در پیشگاه خداوند مورد بازخواست قرار می

های اجتماعی به ی قوی و سالم و از ناهنجاریکه جامعه یک جامعهبرای این
ی افراد جامعه اعم از زن و ی همهدور باشد دین مبین اسالم، مسؤولیت را بر عهده

ها و دیوانگان که این مرد، حاکمان و شهروندان گذاشته است، البته به جز کودکان،
 مکلف نیستند.

ها توازن در اجتماع به وجود ی افراد و گروهبا قراردادن مسؤولیت بر دوش همه
داند که باید جوابگوی کردار و گفتار و منویات آید، و هر فرد از افراد جامعه میمی

صدی که شریعت اخویش باشد و از این راه اهداف واالی انسانی و اسالمی و مق
 یابد.کند تحقق میفرزانه آن را دنبال می

_____________________ 

مصطفی استاد « األعمال المصرفیة واإلسالم»ن . ک  -1

از « اآلداب واألخالق اإلسالمیة»کتاب  الهمشری و همچنین

 همین مؤلف.
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 ولیتئاساس مس

 

کلکم راع »است:  صپذیری در اسالم این گفتار پیامبرولیتئمبنای مس

عن رعیته والرجل راع  ولئمسعن رعیته؛ فاإلمام راع و ولئمسو

والمرأة راعیة علی بیت زوجها وولدها  عن رعیته، ولئمسو

عن  ولئمسی مال سیده، والرجل راع عل عبدة عنهم، وولئمسو

ی شما مسؤولیتی همه» 1:«ول عن رعیتهئمسرعیته، أال فکلکم راع و

شوید، بنابراین امام و رهبر خویش بازخواست می یتولئمس یدارید و از حوزه

دارد، مرد سرپرست خانه است و نسبت به افراد  یتولئمسجامعه در برابر رعیت 

و نسبت به  ری شوهزن در خانه خود بازخواست خواهد شد، یتولئمستحت 

خود بازخواست خواهد  یتولئمسدارد و نسبت به افراد تحت  یتولئمسفرزندان 

گو باشد، آگاه یت دارد، باید پاسخولئمسشد، و خدمتکار نسبت به اموال آقایش 

گو ش باید پاسخیتولئمسیت دارید و هر کس نسبت به ولئمسی شما باشید که همه

 «.باشد

راعی )سرپرست( مطلوب به ذات نیست بلکه وی  وید: در این حدیثگطیبی می

رو سزاوار است که تعیین شده تا از چیزی که مالک مقرر کرده حفاظت نماید. از این

ن تنها در چیزی دخل و تصرف کند که شارع دستور داده است، و این مِ سرپرست

یث در این باب وجود تر از این حدتر و بلیغتر و جامعباب تمثیل است و لطیف

سپس مفصل و به طور مشروح بیان شده و در  ندارد. در ابتدا به صورت مجمل

 آورد.پایان همان مطلب را برای تأکید با حرف تنبیه می

_____________________ 

بخاری باب العبد راع فی مال سیده، مسلم )حدیث:  -1

 ( باب فضیلة اإلمام العادل.3603
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شود ی افراد جامعه میشامل همهعام و « راعی»اند: لفظ اندیشمندان گفتهبرخی 

هم شامل  تحت تکفل نداردو افراد  کارکه همسر، فرزند، خدمترا حتی شخصی 

زیرا انسان نسبت به اندام بدن خویش مسؤولیت دارد، او اندام خویش را  ؛شودمی

دارد، بدین ها باز میها را از ارتکاب زشتینماید و آنملزم به اجرای فرامین الهی می

و راعی بودن انسان منافاتی با  شود.سان افراد تحت مسؤولیت وی میجهت اندام ان

که راعی است، رعیت هم شود انسان در عین اینبودنش ندارد، یعنی می رعیت

 باشد.

فأعدوا »ی دیگری آمده است: ی این حدیث در روایت انس جملهدر ادامه

گفتند: جواب آن «. برای این مسأله جوابی آماده سازید»: «للمسألة جواباً 

 1«.کارهای نیک» :«أعمال البر»چیست؟ فرمود: 

 ما»کند: حدیثی را روایت می طبه نقل از ابو هریره« االوسط»اب طبرانی در کت

هیچ » 2:«قام أمر هللا أم أضاعهأ سأل یوم القیامة، أمن راع إال ی  

که در قیامت از وی پرسیده دار مسؤولیتی وجود ندارد مگر اینسرپرست و عهده

زیر پا نهاده و شود که: آیا فرمان خدا را در مورد رعیت اجرا کرده و یا آن را می

 ؟«توجه بوده استنسبت به آن بی

ن إ»فرمود:  صرنقل کرده که پیامب طابن عدی حدیثی را با سند صحیح از انس

خداوند از هر » :«عههللا سائل کل راع عما استرعاه، حفظ ذلک أو ضی  

پرسد که شان را به عهده دارد میصاحب مسؤولیتی در مورد کسانی که مسؤولیت

_____________________ 

در األوسط با سند صحیح  ابن عدی و طبرانی -1

 معجم األوسط، طبرانی(. 3756اند. )ح آورده

 (.3512المعجم األاسط، طبرانی )ح  -2
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ها را ضایع کرده یت خود را نسبت به زیردستان انجام داده یا که حقوق آنآیا مسؤول

 ؟«تاس

د: راعی همان فرد مورد اطمینان و گویفظ ابن حجر در تعریف راعی میحا

ی متعهدی است که امانتی را که به وی سپرده شده حفظ نماید و عدالت را درباره

 آن رعایت نموده و به نفع آن اقدام کند.

ی کسانی که در این حدیث رجل )مرد( و همه ،امام )فرمانروا(»گوید: میخطابی 

گذاری اند، یعنی همه در این نامها نام برده شده است راعی نامیده شدهاز آن

اند، ولی مفهوم راعی برای هر کدام متفاوت است، راعی بودن پیشوای بزرگ مشترک

یت عدالت و دادگستری در حکومت در جامعه، و رعا)رهبر( با اجرای قوانین اسالم 

است. و راعی بودن مرد در خانواده به این مفهوم است که خانواده را مدیریت و 

ی خانواده و امور مربوط به را ادا کند. و راعی بودن زن به معنی، ادارهها حقوق آن

ی این موارد نسبت به شوهرش خیرخواه فرزندان و خدمتکاران است و در همه

داری و حفاظت از اموال و اشیائی است کار به معنی نگهاعی بودن خدمتباشد. و ر

 ی اوست.که در اختیارش گذاشته شده و انجام دادن کارهایی است که به عهده

هرگز مفهوم حدیث این نیست که مسؤولیت را در این چهار کس منحصر کند، 

نام برده و افراد  را هترین و باالترین فرد مسؤول در جامعبلکه این حدیث پایین

این  ی افراد در جامعه مسؤولیت دارند(.را جا گذاشته )تا بگوید همهدیگر مسؤول 

سبعون اإلیمان بضع و» :فرمایندحدیث مانند این سخن پیامبر است که می

: «فأفضلها: قول ال إله إال هللا، وأدناها إماطة األذی عن الطریق شعبةً 

ترین له اال اهلل و پایینإها گفتار ال برترین آن ایمان هفتاد و چند قسمت است که»

 «.کردن راه و مسیر مردم از آزار و اذیت استها پاکآن
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است که چهار تا از مسؤولین شاخص در  صاین حدیث از سخنان جامع پیامبر

 کلکم»جامعه را ذکر نموده و بقیه را شامل این سخن جامع خویش کرده است که: 

ی شما مسؤولیت دارید و هر مسؤول در همه» :«مسؤول عن رعیتهراع و

 «.شودمورد افراد تحت سرپرستی خود بازخواست می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیت امام )پیشوا( نسبت به وئمس

 افراد جامعه

 
 شود؟پیشوا به چه کسی گفته می -1

جایگاه پیشوا در جامعه و همچنین جایگاه پیشوای عادل نزد  -2

 خداوند در روز قیامت.

 مسؤولیت پیشوا نسبت به ملتش، در امور زیر: -3

 

 الف( امور مثبت:
 حاکمیت شریعت خداوند در میان مردم. -1

 اورانانتخاب اعضای شورا و مش -2

 فراهم کردن امنیت داخلی و خارجی جامعه -3

 ی وضعیت معیشت مردمتوسعه -4

 کردن بهداشت و درمان برای عموم افراد جامعهفراهم -5

 فراهم کردن آموزش برای عموم افراد جامعه -6

 

 ب(امور منفی
 وسایل تبلیغاتی -1

دهنده ها و مجالت رواجکننده، روزنامههای گمراهکتاب -2

 گری.اباحی
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 1ول اول: پیشوائمس
 

نی که اوزیر و کسجمهور، نخستروا، رئیسمنظور از پیشوا، حاکم، پادشاه، فرمان

د نملی یا اجرایی دارو کلیه کسانی که در جامعه قدرت عولیتی دارند، چنین مسئ

مانند: وزیر، قاضی، رئیس اداره، رئیس دانشگاه، مدیر مدرسه و ... است، ولی نسبت 

 روا )شخصیت اول مملکت(ولیت بر دوش حاکم و فرمانترین مسئبزرگبه ملت 

 ولیامل در اختیار اوست. او اولین مسئول اول است و قدرت ک؛ زیرا او مسئاست

لتش خیر و شر بیاورد، زیرا اگر او سالم باشد ملت و رعیت تواند برای ماست که می

شوند، زیرا حاکم مانند و اگر او تباه شود به دنبال وی مردم تباه و فاسد میسالم می

نگرند برای ملت همانند آیینه است و مردم در کردار و گفتار و رفتار او به دقت می

کنند، خواه خیر امور از او تقلید می یکنند و در همهی او را دنبال میو راه و شیوه

 و یا شر.

حاکم در میان ملت شباهت به قلب دارد به نسبت اعضای دیگر انسان، هر گاه 

مانند، و اگر قلب فاسد و تباه گردد ی اعضای بدن سالم میقلب سالم بماند بقیه

 شوند.سایر اعضای بدن فاسد می

ذا صلحت صلح الجسد إ أال إن فی الجسد مضغة» :فرمایدمی صپیامبر

آگاه باشید که در » 2:«هو القلبذا فسدت، فسد الجسد کله، أال وإکله، و

ماند و اگر فاسد شود میی بدن سالم جسم تکه گوشتی هست، اگر سالم باشد همه

 «.شود و آگاه باشید که آن همان قلب استی بدن فاسد میهمه
_____________________ 

من اآلداب واألخالق »ن . ک: به کتاب دیگر بنده  -1

 «اإلسالمیۀ

 اند.بخاری و مسلم و ابن ماجه آن را روایت کرده -2
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و ستم، در تواضع و تکبر، در امام برای ملتش در همه چیز الگوست: در عدالت 

نظمی. این چیزی است مندی و بخیلی، در اسراف و خسیسی، در نظم و بیسخاوت

ترین که در جوامع معاصر امروز کامالً ملموس و قابل توجه است و هر کس کم

ای که از پیشوای داند. بنابراین جامعهبهره از تیزهوشی و زیرکی برده باشد آن را می

مدبر، کاردان و دادگر برخوردار باشد مردم را به جهت تکامل و ، سرآمد، مدیر

کند و عکس آن پیشوایی ناکارآمد و ستمگر است. به همین دلیل پیشرفت هدایت می

ی عرش خویش اولین کسانی که خداوند آنان را در روز قیامت زیر سایهیکی از 

یظلهم هللا  عةسب»یند: فرماپیامبر بزرگوار اسالم می دهد اما عادل است.قرار می

شاب نشأ تحت ظله یوم ال ظل إال ظله: إمام عادل و مةتعالی یوم القیا

منه حتی یعود  رجل قلبه معلق بالمسجد، إذا خرجهللا و ۀفی عباد

رجل ابا فی هللا، فاجتمعا علی ذلک، وافترقا علیه، وإلیه، ورجالن تح

جمال، ات منصب وذ ۀأرجل دعته امرذکر هللا خالیاً، ففاضت عیناه، و

، فأخفاها حتی ال قةرجل تصدق بصدقال إنی أخاف هللا رب العالمین وف

خداوند هفت گروه را در روز قیامت، روزی » 1:«تعلم شماله ما تنفق یمینه

 . امام1دهد: ی رحمتش قرار میی رحمت او نیست زیر سایهای جز سایهکه سایه

. مردی که به 7رشد یافته است.  . جوانی که در عبادت خداوند8)حاکم( عادل 

لحظه  مسجد دل بسته است، از وقت خارج شدنش از مسجد تا بازگشت به آن

. دو نفر که به خاطر خدا همدیگر را دوست داشته باشند، و 1کند. شماری می

. مردی که در 1ها از همدیگر تنها خداوند باشد. شان و نیز جدایی آناساس دوستی

. مردی که زن صاحب 3د و چشمانش پر از اشک شود. خلوت خدا را ذکر کن

_____________________ 

(، مسند 5756(، صحیح مسلم )ح 260صحیح بخاری )ح  -1

 (.6353(، ترمذی )ح 1631(، نسائی )ح 5633حمد )ح ا
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جویی او را بخواند ولی او در پاسخ بگوید من از منصب و زیبایی برای کام

. کسی که در صدقه دادن طوری عمل کند که دست 7ترسم. پروردگار جهانیان می

کاری در صدقه دادن به دست راستش اطالع نیابد )کنایه از پنهان ةچپش از داد

 مند(.مست

در این حدیث امام عادل در رأس این هفت گروه قرار دارد و این امر بیانگر 

جایگاه عظیمی است که امام در روز قیامت دارد و البته به شرطی که در فرمانروایی 

 و داوری عادل بوده و وظایف خویش را نسبت به ملت به خوبی انجام داده باشد.

 نةأهل الج»فرمود: بر خدا شنیدم که میگوید: من از پیاممی طعیاض بن حمار

ل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربی رج: ذو سلطان مقسط موفق وثةثال

اهل بهشت سه گروه هستند: حاکم عادل » 1:«فقیر عفیف متصدقومسلم، و

ی خویشاوندان و مسلمانان، و فقیر دل نسبت به همهموفق، مردی مهربان و نرم

 2«.دهدمی دامن و پرهیزگار که صدقهپاک

حاکم اگر ستمگر و مستبد و خودرأی باشد و قوانین اسالم را پشت سر اندازد 

اللهم من »فرماید: جایگاه پست و دردناکی دارد. پیامبر خدا می در روز قیامت

من أمر  من ولیشیئاً، فشق علیهم فاشقق علیه، و ولی من أمر أمتی

پروردگارا، هر کس » 3:«رفق بهم، فارفق بهأأمتی شیئاً فرفق بهم، ف

_____________________ 

( أخرجه المسلم فی 50206شعب اإلیمان، بیهقی )ح  -1

 الصحیح.

صحیح ابن حبان ثالثۀ یدخلون الجنه من هذه األمۀ )ح  -2

7172.) 

باب فضلیۀ اإلمام  3607صحیح مسلم، حدیث شماره:  -3

 العادل.
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دار شد و بر مردم سخت گرفت و مردم را در فشار قرار مسؤولیتی از امتم را عهده

خویی گیر و اگر کسی که کار امت مرا بر عهده گرفته با نرم داد تو هم بر او سخت

 «.ها رفتار کرد تو هم با او به نرمی و عطوفت رفتار کنبا آن

پسرم،  :بیداهلل بن زیاد وارد شدم و به او گفتمگوید: که بر عمی طعائذ بن عمرو

یاک أن إ، فمةإن شر الرعا الحط» :فرمودمن از پیامبر خدا شنیدم که می

گیر است، پس رحم و سختبدترین حاکمان حاکم ستمگر بی» 1:«تکون منهم

 «.مبادا تو جزو آنان باشی

فرمود: که میگفت: از پیامبر خدا شنیدم  ابی مریم ازدی خطاب به معاویه 

جب دون حاجتهم، من واله هللا شیئاً من أمور المسلمین، فاحت»

فقره یوم فقرهم، احتجب هللا دون حاجته، وخالته و، وخلتهمو

و  اش گذاردکسی که خداوند مسؤولیتی از امور مسلمانان را به عهده» 2:«مةالقیا

به  وند نیزاو به نیازمندی، کمبود و تنگدستی مسلمانان رسیدگی نکند، خدا

 «.کنددستی وی در روز قیامت رسیدگی نمینیازمندی، کمبود و تنگ

حقیقت مسؤولیت را خوب فهمیده بود، هنگامی که  طبه راستی ابوبکر صدیق

ی مسلمین شد بر منبر باال رفت و فرمود: امور مسلمانان را بر عهده گرفت و خلیفه

یستم؛ قرآن نازل شده و پیامبر من حاکم )سرپرست( شما شدم ولی از شما بهتر ن»

ترین دانایان فرد بدانید ظریف آموخته است،ما هایی بر جای گذاشته و به سنت

است تا  قوینزد من  شما ترین ضعیف ترین نادانان گناهکار است،باتقواست، نادان

_____________________ 

ل و عقوبۀ ( باب فضلیۀ اإلمام العاد3655مسلم )ح  -1

 الجائر.

( باب فی مایلزم اإلمام من أمر 6115سنن ابوداود )ح  -2

 الرعیۀ
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تا حق را از  است و ناتوان نزد من ضعیف ترین شماقوی، و برای او بگیرمحق او را 

، لذا اگر نیکی 1نیستم پیشه(من فقط پیرو هستم و مبتدع )بدعت ،ای مردم گیرم.او ب

  «.کردم مرا یاری دهید و اگر کج شدم مرا راست کنید

وصیت کرد که بعد از انتهای  طصدیق  روایات متواتری وجود دارد که ابوبکر

بعد از او  ی بعد از او تحویل دهند، ولیاش را به خلیفهمدت خالفتش اموال اضافی

 تر نبود که به عمرها چند درهم بیشی آناگر هم چیزی یافت شده بود قیمت همه

خداوند ابوبکر را مورد رحمت قرار »گاه عمر گفت: تحویل داده شد، آن طفاروق 

 «.دهد به راستی کسی را که بعد از وی آمده در سختی انداخته است

ها و احساس مسؤولیت در قبال آنبه امور مسلمانان و  ط فاروق اما توجه عمر

ای بود که روزی کاهی از زمین برداشت و گفت: رغبتی وی به دنیا تا اندازهبی

بودم، کاش مادرم مرا متولد بودم، کاش من چیزی نمیکاش من این علف )کاه( »

بیند و ترس آن دارد که این حال کسی است که مسؤولیت را سنگین می]. «کردنمی

 ر که خدا را خشنود کند عمل کند[.طونتواند آن 

شاء اهلل زنده بمانم به خاطر خدا یک سال در میان قبل از مرگش فرمود: اگر ان

دانم که مردم نیازهایی پردازم، زیرا میها میگردم و به بررسی احوال آنمردم می

ند و نه دهجریان امر قرار میاطالع هستم، نه کارگزارانم مرا در ها بیدارند که از آن

وفه، دو ماه مانم، دو ماه در کجا می روم و دو ماه در آنخود مردم، پس به شام می

 «. در بصره و ... به خدا که این بهترین سال من خواهد بود

_____________________ 

و بدون کم و زیاد عمل  صمطابق سنت رسول خدا -1

 کنم. )مترجم(می
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دهد این است که از مواردی که اهمیت احساس مسؤولیت را نزد عمر نشان می

ترسم خداوند رود، میمی ی فرات از بینمحموله )باری( که در رودخانه»فرمود: 

 «.ی آن از من سؤال کنددرباره

المال چه چیزی برای او حالل است؟ گفت: وقتی از عمر پرسیدند: از اموال بیت

)پیراهن( برایم حالل است: یکی برای زمستان دیگری برای تابستان، دو جامه 

وسطی از ام، همانند خرجی مرد متمرکبی برای حج و عمره، خرجی خود و خانواده

قریش، نه مانند ثروتمندترینشان و نه مانند فقیرترینشان، پس از این من مردی از 

 «.رسدرسد به من هم میمسلمانانم که هرچه به آنان می

پوشید و بسیاری اوقات در حالی که خلیفه و حاکم بود با او لباسی پینه شده می

 1ها دیده شده است.این لباس

سالی و ه روغن یا کره و یا شیر بود. در خشکخوراک وی نان خشک، همرا

کرد و به سراغ خوراک که کره با سالمتی وی سازگار نبود تحمل میقحطی، با این

 سالی از بین رفت.نرفت تا این که خشکبهتری 

داد فقط به خاطر ترس از خدای واال مرتبه داد و یا نمیهر کاری را که انجام می

 و بازخواست او بود.

 طی راشد، عمر بن عبدالعزیزی دیگر از حاکمان مسؤولیت شناس، خلیفهنمونه

ی دارایی خود را حتی زیورآالت است. هنگامی که به عنوان خلیفه انتخاب شد همه

 المال سپرد.همسرش را به بیت

_____________________ 

را دیدم  طفرماید: پیراهن عمر بن الخطابمی طعلی -1

 ای داشت.ی پوستی و پارچهوصله 65که 
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کند که فاطمه بر عمر میعطا بن ابی رباح از فاطمه همسر عمر بن عبدالعزیز نقل 

گاه خود نشسته و اشک بر محاسن او شد در حالی که در عبادت بن عبدالعزیز وارد

ای »جاری بود. فاطمه پرسید: ای امیرالمؤمنین، اتفاقی افتاده است؟ جواب داد: 

ی من گذاشته شده است، لذا به فقیر ی کارهای امت اسالم به عهدهفاطمه، کلیه

ی از پا درآمده، تمدیدهگر به زحمت افتاده، سی تالشگرسنه، بیمار تلف شده، برهنه

ها در وار کم درآمد و یا افراد دیگری مانند آنغریب دربند، پیرمرد مسن، عیال

ها از ی آنی همهدانم که خداوند در روز قیامت دربارهسراسر زمین فکر کردم و می

 «.پرسد، ترسیدم که حجتی نداشته باشم، به همین خاطر گریه کردممن می

د: هنگامی که عمر بن عبدالعزیز خالفت را بر عهده گرفت گویمحمد مروزی می

ی حرکت کند. و رئیس پلیس آمد که بر حسب عادت خلفای قبلی با سرنیزه جلو

عمر گفت: از من کناره بگیر، من همچون مردی از مسلمانانم. سپس در میان مردم 

ی ، مرکباش که تمام شد از منبر پایین آمدحرکت کرد تا به مسجد وارد شد. خطبه

مخصوص خالفت است.  برایش آورند، گفت: این برای چیست؟ گفتند: مرکب

چهارپای خودم را بیاورید. چهارپایش را آوردند، بر گفت: هیچ نیازی به آن ندارم، 

اش رفت. وقتی به خانه رسید درخواست کرد برایش قلم و آن سوار شد و به خانه

ت قلمروش نامه نوشت. محمد مروزی کاغذ بیاورند و با دستان خود به مناطق تح

کردم که توان ندارد اما هنگامی که هنرش را در نوشتن گوید: فکر میدر ادامه می

 دیدم فهمیدم که توانمند است.

روزی مردی به او گفت: ای امیرالمؤمنین، خداوند به تو نعمت داده، پس چه 

رد، اندیشید و های خوب بپوشی. عمر کمی سرش را پایین آوخوب است که لباس
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روی در وقت توانگری است و بهترین : بهترین میانهگاه سرش را بلند کرد و گفتآن

 گذشت در وقت توانایی است.

ذکر کرده « السیاسۀ الشرعیۀ»شیخ االسالم ابن تیمیه در کتابش 

وارد شد و گفت: السالم علیک  است: ابومسلم خوالنی بر معاویه بن ابی سفیان 

اطرافیان گفتند: بگو امیر. معاویه گفت: ابومسلم را آزاد بگذارید، او به  ایها األجیر،

تر است. سپس ابومسلم گفت: در حقیقت تو اجیر هستی، گوید آگاهمیچه آن

داری کنی، تو اگر به ها نگهصاحب این گوسفندان تو را به اجرت گرفته تا از آن

ها ها را از بیماران آنکنی و گری قطران بزنی و بیمارانشان را درمانی گوسفندان گر

جداسازی، صاحب گوسفندان اجرت را کامالً خواهد داد، و اگر این کارها را نکنی 

 صاحبش تو را مجازات خواهد کرد.

ها اند که بر آنگوید: حاکمان وکالی مردمادامه میاهلل در ابن تیمیه رحمه

زمین  اب کند و امور تجاری،والیت و نیابت از خود انتخکنند و مفهوم حکومت می

بها را به بهای و امالک را در اختیار او بگذارد و در مقابل این مرد کاالهای گران

ناچیزی بفروشد در حالی که خریدار بهتری برای این کاالها یافت شود این مرد به 

صاحب خود خیانت کرده است. مخصوصاً اگر این کار میان دو فردی باشد که 

ها بوده باشد، صاحب زمین و ست داشته و محبت و نزدیکی میان آنهمدیگر را دو

شود که فرد نزدیک کند و متوجه میشود و نکوهشش میتجارت از او عصبانی می

 به او به وی خیانت کرده است.

بنابراین حاکم در پیشگاه خداوند مسؤولیت خیر و شر ملت را به عهده دارد و 

ارد و نیز مسؤول امنیت و سالمتی و محافظت از ها را دمسؤولیت ایفای حقوق آن

باشد و مکلف است که ها میآنان در برابر دشمنانشان و جلوگیری از تجاوز به آن
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ستم روا ندارد و به فرد یا گروه  در میان ملت به عدالت رفتار کند، هرگز بر کسی

و در اجرای « دهای شانه نزد او برابرنو مردم مانند دندانه»گرایش پیدا نکند.  خاص

قوانین و تطبیق شریعت در میان آنان و نیز در بخشش و هدایا هیچ فرقی میان آنان 

 نیست.

 

 حقوقی که ملت بر حکومت دارد به طور مختصر به شرح زیر است:

 امور مثبت: الف(

نخست و پیش از هر چیز حکومت مسؤول برپایی قوانین الهی در میان ملت  .1

ها براساس ها و نبایدزین شرعی، و اجرای بایداست، که این با اجرای موا

 گیرد.قرآن و سنت صورت می

اعضای شورا و مشاوران خود را از میان کسانی انتخاب کند امیر مسلمان ها  .8

و بزرگی خداوند  مشاورانی که در مورد هر گناه کوچک ؛ترسندکه از خدا می

نی که او را در شوند. کسادانند و مرتکب گناه نمیمی را بر خود مراقب

کسانی که  ؛اجرای حق یاری دهند و او را از ناحق دور نمایند. وزیران

از میان کسانی را ، شودواگذار می مسؤولیت مهم کشوری و لشکری به آنان

ترسند، زیرا مردم در دست امام امانت هستند، برگزیند که به خوبی از خدا می

 ها خیانت روا ندارد وتا در حق آن ها را به امانتدار بسپاردلذا واجب است آن

ها در انگاری وزیران و مدیران ادارهکاری و سهلامام باید بداند که در کم

شان و نیز در رعایت حقوق مردم در پیشگاه خداوند بازخواست مسؤولیت

 شود.می

فراهم کردن امنیت داخلی: مردان کارآزموده و مخلصی را مسؤول امنیت  .7

کنند و برای راحتی مردم از منافع بندگان پاسداری می و نماید که از مصالح
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ند و به مصالح زندگی مردم زرخوابی و دشواری دریغ نوحمت و بیز یچه

 کنند.خدمت می

ر و نیرومند به وجود آورد تا از دهمچنین حکومت موظف است ارتشی مقت

 ی دشمن جلوگیری نماید.مرزهای حکومت اسالمی پاسداری و از حمله

 فرمایند:وند بلندمرتبه میخدا

                            

      (:30 انفال) 

های توانید نیروی )مادی و معنوی( از جمله اسببرای )مبارزه با( آنان تا آن جا که می»

این  «.بترسانید ی آن دشمن خدا و دشمن خویش رالهزید تا به وسیورزیده آمده سا

قدرت و قوت، باید هماهنگ با زمان و مکان باشد )ابزار و آالت جنگی و 

 های رزمی به روز باشد(.تاکتیک

ی وضعیت اقتصادی جامعه طوری ی توسعهالزم است حکومت در زمینه .1

راهم شود و با گشودن عمل کند که برای عموم مردم فرصت کار و کسب ف

واردات و در امر تجارت،  صادرات های مختلف اشتغال و هموارکردنزمین

ها در مسیر کسب و کار و درآمد عمومی امور مردم را ها و ناهمواریسختی

 سازماندهی نماید.

حکومت موظف است در صورت امکان بهداشت جامعه را بهبود بخشد،  .1

 راهم کند.دارو و درمان موردنیاز مردم را ف

های مختلف به ویژه حکومت باید بستر مناسب برای آموزش در زمینه .3

ی علوم است، و ی همهزیرا علوم اسالمی پایه ؛آموزش علوم دینی فراهم کند

، / طب های دیگر مثل پزشکیپس از فراگیری علوم اسالمی نوبت به آموزش
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و مراکز رسد. با ساخت و گشایش مدارس مهندسی، کشاورزی و ... می

ی اقشار جامعه رایگان سازد و ی مراحل برای همهعلمی آموزش را در همه

 آموزان و دانشجویان را به فراگیری علم تشویق نماید.دانش

حکومت باید امر آموزش را به آموزگاران و مربیانی از خود مردم بسپارد، نه به 

از تقوای الزم برخوردارند  دار تربیت و آموزش نماید کهعهدهرا افراد بیگانه. کسانی 

کنند، و نباید آموزگاران و معلمان از میان و از امانت علم و متعلمین محافظت می

و ادب موردنیاز ها ویرانگر اخالق نیک است و از ایمان ی آنکسانی که اندیشه

آموز از اهمیت برخوردار نیستند گزینش کند. گزینش مربی و معلم در زندگی دانش

های آموز را با اندیشهرخوردار است، و بدون رعایت این اصل دانشای بویژه

ایم که آن وقت دیگر پشیمانی ویرانگر وارداتی ضد اسالمی بیگانگان نابود کرده

 ای ندارد.فایده

گیرد و بر اساس داند و از او الگو میای آیینه میآموز معلم خود را به مثابهدانش

گیرد. این راجع به معلم ی زندگی میو از او برنامه کندمیاندیشه و فکر او حرکت 

ی درسی است، کسانی که نظام کنندگان برنامهی دوم مربوط به تدوینبود، قضیه

ها الزاماً باید از تقوای الهی برخوردار باشند، تا بتوانند کنند آنآموزشی را تدوین می

و باطل را  ه یا ندانسته حقنظام آموزشی کارآمدی تدوین کنند و نه کسانی که دانست

ی بزرگ فروش که بدون توجه به اندیشهزدگان دینآمیزند و نه غربدر هم می

ی اسالمی ها را در جامعهآوردهای غربی و منابع فکری آناسالم بخواهند دست

آموزان در شود و دانشی کار معکوس میترویج دهند که در این صورت نتیجه

 گیرد.یمعرض خطر بزرگی قرار م
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 امور منفی (ب

انتخاب عنوان منفی برای این امور به این دلیل است که زیانشان از سودشان 

ی کشورهای اسالمی کم و بیش هست؛ یعنی ساخت و ساز و بیشتر است و در همه

 ای از آن نیست.در همان وقت ویران کردن آن شری است که چاره

اینترنت ... امروز از جمله وسایل  های خبری مثل رادیو، تلویزیون،الف: رسانه

شود و هم در بدی. مسؤولیت خیر کار گرفته میای است که هم در خوبی بهدو لبه

اسالمی است. حکومت موظف است ی حکومت ها به عهدهو شر این رسانه

ها را در خدمت دین قرار دهند و ها را راهنمایی کند تا آنکنندگان این رسانهاداره

ها بهره بگیرند، همچنین در ن دین مبین اسالم به سراسر دنیا از آنبرای رساند

چه باعث ای برای نشر فضیلت باشد، و از رذیلت و آنخدمت جامعه و وسیله

به دور باشد. حکومت  های واالی انسانی جامعه استرزشنابودی دین و اخالق و ا

بند و ن و انتشار بیدی دهد این وسایل ابزاری برای نابودیهرگز اجازه ناسالمی 

ها بگمارد که باری و پستی و رذیلت در میان مردم باشد. باید کسانی را بر این رسانه

گو ی موارد ریز و درشت خود را مسؤول و جوابترس از خدا دارند و در همه

دانند، زیرا در غیر این صورت در قیامت در پیشگاه خداوند بلندمرتبه باید می

 آن جا مجازات خواهند شد. پاسخگو باشند و در

های مبتذل در ترویج فساد و گمراهی و کننده و مجلههای گمراهب: کتاب

لذا حاکم اسالمی باید  ؛ی فحشا همانند رادیو، تلویزیون و اینترنت استاشاعه

ها اعتماد دارد، اگر چنین نکند ظر بر کار چاپ و نشر آن کند که به آنکسانی را نا

 گو باشد.و جل مسؤول است و باید پاسخ زّدر پیشگاه خدای ع

وزیر و وزیران نیز هر های حکومت بود، نخستچه بیان شد از مسؤولیتآن

در قبال  اش گذاشته شده وول کاریست که به عهدهبه نوبت خود مسئکدام 
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هاست و همچنین حقوق مردم ر آنو در اموال عمومی که در اختیا زیردستان خود

، مدیر / پوهنتونها، دادستان، مدیر دانشگاهمچنین رؤسای ادارهولیت دارند. همسئ

ها واگذار شده مسؤولیت دارند و در هایی که به آنمدرسه، همگی در قبال امانت

کلکم کلکم راع و»کاری بازخواست خواهند شد. زیرا حدیث: صورت کم

 شود.ی این موارد میشامل همه «ول عن رعیتهئمس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشمسئولیت مرد در خانه

 
 مسئولیت مرد نسبت به پدر و مادر -1
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 اشول دوم: مرد در خانوادهئمس

 

تر و مدیر ای کوچکجامعه مسئولول کل جامعه است و وزیر ئوقتی حاکم مس

اجتماع  مسئولتر از آن، مرد هم صاحب خانه و ای کوچکجامعه مسئولکل 

ای که از پدر، مادر، فرزندان، همسر و کوچکی است که بر آن نظارت دارد. جامعه

 ه است.خدمتکاران تشکیل شد

 

 پدر و مادرولیت نسبت به ئمس .1

ی امور مربوط به پدر و مادر پیر شدند و پا به سن گذاشتند و از ادارههنگامی که 

ها داشته باشد، و زندگی خود ناتوان شدند، فرزند موظف است عنایت کامل به آن

از پدر  ها را تأمین کند و مرد موظف استی زندگی آناگر نیازمند باشند باید هزینه

ها احترام بری داشته باشد و به آنشنوی و فرمانو مادش در سختی و آسانی حرف

 ها پرخاش نکند.د و نسبت به آننگوی 1«اف»ها گذارد و حتی به آن

 فرماید:خداوند بلندمرتبه می

                                  

                           

             (:81-87 اإلسراء) 

ها )حتی( اف به پیری رسیدند به آن هر گاه یکی از آن دو، و یا هر دوی ایشان نزد تو»

مگو و به آنان پرخاش مکن و به آنان سخنی محترمانه بگو، و از روی مهربانی بال فروتنی 

_____________________ 

ی ناراحتی مایه ترین کلمه یا حاالتی کهمنظور کم -1

 پدر و مادر شود. )مترجم(
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تربیت  که مرا در خردی،را رحمت کن چنان بر آنان بگستران و بگو: پروردگارا آن دو

 «.نمودند

شود اگرچه مسلمان نباشند، زیرا خداوند بلندمرتبه حقوق پدر و مادر ساقط نمی

 اند:دهفرمو

                         

         ( 11 :لقمان) 

هر گاه آن دو تالش کنند که چیزی را شریک من قرار دهی که تو را بدان دانشی نیست »

 «.دنیا به خوبی با آنان رفتار کناز آنان فرمان مبر، و در 

 

 ولیت نسبت به فرزندان خردسالئمس .2

طور کامل تأمین کند و در ی زندگی فرزندانش را بهپیش از هر چیزی باید هزینه

ها کوتاهی اش در خوراک و لباس و مسکن آنحد توان و با توجه به درآمد ماهیانه

شد، و نیز او مسؤولیت آموزش علوم طور مساوی مهربان بای آنان بهنکند. به همه

 ی هر علمی است.سودمند به آنان را به عهده دارد، به ویژه علوم دینی که سرلوحه

ول است فرزندان خود را در مسیر درست زندگی راهنمایی نماید و آنان ئپدر مس

ی آنان نظارت ی اسالمی تربیت کند؛ بر نمازهای پنجگانه و روزهرا بر اساس اندیشه

شته باشد و آنان را بر اساس عالقه به نیکوکاری و دور نمودن آنان از پستی و دا

شود بزرگ کند، و برای تشخیص چه باعث نابودی ایمان و اخالق میپرهیز از آن

آور را به آنان بیاموزد؛ راه درست و راست را به خوب از بد امور سودمند و زیان

گر اخالق را های ویرانکنند و راه درست حرکت ایشان نشان دهد تا در آن مسیر

 ها پرهیز کنند. برایشان معلوم دارد تا از ورود به آن
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پدر باید از آغاز خردسالی فرزندانش را بر مسایل یاد شده تربیت کند تا بر این 

مروا أوالدکم » فرمایند:می صه عادت کنند و بزرگ شوند. پیامبرشیو

فرزندانتان را از هفت سالگی به : »1«اضربوهم علیها لعشرلسبع و ۀبالصال

و «. ها را بزنیدفرمان دهید و در ده سالگی به خاطر نخواندن نماز آن ننماز خواند

 :2«ن یتصدق بصاعأألن یؤدب الرجل ولده خیر له من »فرماید: باز می

اگر مرد فرزندش را نیکو تربیت کند بهتر از آن است که یک پیمانه در راه خدا به »

ما نحل والد ولده من نحل »فرماید: در حدیثی دیگر می«. کمک کندمستمند 

ای بهتر از ادب خوب به فرزندش هیچ پدری هدیه» :3«دب حسنأفضل من أ

 «.عطا نکرده است

های بد و راه رفتن و ارتباط داشتن با نشینی با انسانپدر باید فرزندان را از هم

 گوید:میر دارد. شاعر ها را از این کار برحذها دور کند و آنآن
 تسأل عن المر  وسل عن ال

 جلیسه
 

 فکل جلیس بالمجالس یقتدی 
 

 نشینانش بپرس،از وضعیت خود شخص مپرس بلکه از هم»

 «.کنندخود پیروی می نشینانزیرا تمامی افراد از همراهان و هم

 نشین و همراه تأثیر زیادی بر روان و رفتار فرد دارد.شکی نیست که هم

مثل الجلیس الصالح »: صچه نیکو و درست فرموده رسول خداو 

کیر الحداد: ال یعمدک من الجلیس السو ، کمثل صاحب المسک وو

_____________________ 

 روایت احمد، ابو داود و حاکم. -1

باب ما جاء فی أدب  5376روایت مسلم، سنن ترمذی، ح  -2

 الولد.

 روایت مسلم و ابو داوود. -3
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کیر الحداد یحرق إما أن تشتریه أو تجد ریحه و صاحب المسک،

حکایت همنشین »: 1«خبیثةً و تجد منه ریحاً أبدنک، أو ثوبک، 

ی آهنگری است، دارنده یی مشک و دمهکار و همنشین بدکار مانند دارندهدرست

کنی و یا که بویش را استشمام کاهد یا از او خرید میمشک چیزی از تو نمی

یا از آن بوی بد به  سوزاند وی آهنگری بدن یا لباست را میکنی، ولی دمهمی

 «.رسدمشامت می

اخالقی  آنان را بر اساس فضایل ،تر توجه کندپدر باید مخصوصاً به دختران بیش

سازد، زیرا دختر  نتربیت کند و مسیر منتهی به انحراف و پستی را برای آنان روش

ها خوب آنکند، پس باید به های بعدی را تربیت میشود و نسلدر آینده مادر می

من »فرماید: می صتوجه کند مبادا در سراشیبی و پرتگاه سقوط قرار گیرند. پیامبر

هر »: 2«جنةأحسن إلیهن دخل الجهن، وو  عال ثالث بنات فأدبهن، وز

ها را خوب تربیت نماید، به شوهر دهد و به کس سه دختر را سرپرستی کند و آن

 3«.شودها نیکی نماید به بهشت وارد میآن

؛ قیل: یا رسول «نةمن عال ثالث بنات وجبت له الج»و فرموده است: 

؟ قال: ۀو واحدقیل: یا رسول هللا  «واثنتین»هللا! واثنتین؟ قال: 

هر که سه دختر را سرپرستی کند، بهشت برایش واجب »: 4«ةوواحد»

_____________________ 

 روایت بخاری. -1

باب فی فضل من عال  1567روایت ابوداود، حدیث:  -2

 .5556یتیمًا، ترمذی: 

 ابو داود روایت کرده است.این حدیث را  -3

 روایت ابو داوود. -4
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گفته شد: ای «. و دو تا»؟ فرمود: گفته شد: ای رسول خدا، و دو تا هم«. شودمی

 «.یکی نیز چنین است»رسول خدا، یکی هم؟ فرمود: 

جام تواند سراننیازی، فراغت، که وجود این سه چیز در یک فرد میجوانی، بی

 بدی برای او داشته باشد.

 گوید:شاعر می

 ۀالجدالفراغ ون الشباب وإ
 

 ۀمفسد للمر  أی   ۀمفسد 
 

این در «. گری استترین تباهداری، برای شخص بزرگجوانی، فراغت و پول»

حالتی که انسان بالغ باشد، حال چه رسد به انسانی که هنوز عقلش پخته نشده که 

 فرماید:تر است. خداوند بلندمرتبه میضرورت مراقبت بر وی بیش

                 (:3 تحریم) 

 «.تان را از آتش حفظ کنیداید خود و خانوادهای کسانی که ایمان آورده»

 

 ولیت مرد نسبت به همسرئمس .3

ی تأمین کند و در حد توان از اعطای ی زندگی زن را به خوبمرد باید هزینه

حقوق زن کوتاهی نکند و به نیکی با او معاشرت کند، چون که خداوند بلندمرتبه 

 فرمایند: می

          (:19 نساء) 

 «.ها معاشرت کنیدو به نیکی با آن»

باس و خوابیدن ی لمردی که چند همسر دارد باید میان همسر و هوویش در تهیه

ی زندگی عدالت برقرار کند، ظرفیت داشته باشد و مشکالت ناشی در شب و هزینه

ول ئها را تحمل کند. مسایل مربوط به دین را به همسر خود بیاموزد. او مساز آن
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از  طباشد. جابرب و پوشش همسرش، به ویژه در وقت بیرون رفتن از خانه میاحج

شیطان،  ۀتقبل فی صور ۀإن المرأ»فرماید: کند که میروایت می صپیامبر

هله أفلیأت  بته، فأعجۀشیطان فإذا أبصر أحدکم امرأ ۀتدبر فی صورو

آورد و به شکل زن به شکل شیطان روی می»: 1«فإن ذلک یرد ما فی نفسه

کند، هرگاه یکی از شما زنی را دید که در دلش اثر گذاشت و از او شیطان پشت می

کند چه در دل دارد دفع میزیرا بدین وسیله آن ؛سر خود رودخوشش آمد، پیش هم

 «.شودی شیطان حفظ میو بدین وسیله از وسوسه

فإذا  ۀعور ۀأالمر»فرموده است:  صاز ابن مسعود روایت شده که پیامبر

زن عورت است، هرگاه از خانه خارج شود »: 2«خرجت استشرفها الشیطان

شیطان این زن را در معرض نگاه «. دارداو وا می شیطان دیگران را به نگاه کردن به

ی او و دیگران هم به وسیلهکند دهد، شیطان او را گمراه میمردان زیبا جلوه می

 ؛شوند؛ یعنی پسندیده نیست که زن بدون ضرورت از خانه خارج شودگمراه می

 تواند عواقب ناگواری در پی داشته باشد.زیرا می

تار معاشرت همسرش با زنان دیگر و نیز با مردان در ی رفمرد نسبت به نحوه

 ولیت دارد.ئمحل کار و جاهای دیگر مس

_____________________ 

 (، ابو داوود، احمد، بیهقی.6655روایت مسلم )ح:  -1

اند و ترمذی و طبرانی در )کبیر( آن روایت کرده -2

و إنها أقرب ما تکون إلی هللا »طبرانی افزوده است: 

ترین حالت زن به هللا، نزدیک«: »وهی فی قعر بیتها

اسنادش صحیح است. «. اش استبودنش در ته خانه

]البته در فهم این حدیث الزم است شرایط زمان و 

مکان و ضرورت و ایفای نقش مثبت زن در جامعه را در 

 نظر داشت[.
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الزم است که مرد در مکارم اخالق نمونه و برای فرزندان و همسرش الگو باشد. 

های نامشروع، و نگاه از امور حرام مثل خوردن مال حرام، گوش دادن به موسیقی

 پرهیز کند. گونه مجالسماندن در شب برای ایندارهای زننده، و نیز از بیبه فیلم

 گوید: بارهشاعری در این

 اذا کان رب البیت بالدف ضارباً 
 

 أهل البیت کلهم الرقص مةفشی 
 

 «.اهند بودزن باشد، اعضای خانواده رقاص خواگر مرد خانه دف»

 

 ولیت مرد نسبت به خویشاوندانئمس .4

ن خود همچون برادر، خواهر، عمه، عمو، مرد نسبت به حقوق بستگان و خویشا

های مادی ، خاله و فرزندانشان مسؤول است. در صورت نیاز با کمک/ مامادایی

ی رحم را نگاه دارد. و در صورت ی خویشاوندی و صلهها رابطهخود به آن

خداوند بلندمرتبه  ،ول خواهد بودئانگاری در این امر مهم در پیشگاه خدا مسسهل

 :فرمایدمی

                  (:1 نساء) 

کنید و از )گسستن( پیوند و از خدایی که به )نام( او از همدیگر درخواست می»

 «.خویشاوندی پروا بدارید

                      (:83 اسراء) 

 «.شاوند و فقیر و مسافر را ادا کنحق خوی»
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لعرش تقول: من وصلنی وصله ب قةالرحم معل»در حدیث آمده است: 

خویشاوندی به عرش خدا آویخته است و »: 1«من قطعنی قطعه هللاهللا و

 «.گوید: هر که مرا پیوند دهد خدا با او پیوند دارد و هر که مرا ببر خداوند از او ببرد

لکن الواصل لیس الواصل بالمکافی و»یث آمده است: همچنین در حد

ی خویشاوندی را واصل )کسی که رابطه» :2«الذی إذا قطعت رحمه وصلها

ی ی رحم انجام داده است، صلهپیوسته دارد( آن نیست که با شخصی که با وی صله

رحم به جا آورد و تالفی کند، بلکه واصل کسی است که با شخصی که پیوند 

ی دهد ارتباط برقرار کند و صلهی رحم انجام نمیی را بریده و با او صلهخویشاوند

 «.رحم را با او به جای آورد

 

 . نسبت به خدمتکار خانه:5

 کار خانه از این قرار است:ولیت مرد نسبت به خدمتئمس

 اش تأمین کند.زندگی روزمره ةهزین .1

 د.دهپرداخت حقوق تعیین شده در مقابل کاری که انجام می .8

 یش از او کار نکشد.ئتر از توانابیش .7

 انگاری نکند.در خوراک و لباس و جای استراحت او سهل .1

 ی شرعی خویش عمل کند.ولیت دارد و باید به وظیفهئی این موارد مسدر همه

_____________________ 

 (6231روایت بخاری و مسلم و نسایی، امام مسلم )ح  -1

 اند.بخاری، ابوداوود و نسایی آن را روایت کرده -2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي شوهرشزن در خانهولیت ئمس

 
 ماندن در خانه. -1

 حقوق همسرش را رعایت کند. -2

 به تربیت فرزندان بپردازد. -3

 از اموال شوهرش محافظت نماید. -4

 هنگام خروج از خانه حجاب شرعی را رعایت کند. -5

 ی شوهرش از خانه خارج نشود.بدون اجازه -6

 در غیاب شوهرش پاکدامنی و کرامت خویش را حفظ کند. -7

ش دوست ندارد بدون اجازه به خانه راه فردی که شوهر -8

 ندهد.
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 ی شوهرشدر خانه ولیت زنمسئ ول سوم:مسئ

 

 کنیم:صراً بیان میولیت زن در خانه را به صورت زیر مختمسئ

ولیت زن این است که در خانه بماند تا بهتر بتواند وظایف اول: نخستین مسئ

خود را انجام دهد. وظایفی از قبیل تربیت فرزندان، انجام دادن امور خانه، وظایفی 

با ماندن در خانه حاصل ی این کارها فقط که در مقابل شوهر دارد و ... همه

ها ماندن زن در منزل سبب وقار، سنگینی، حشمت، کرامت و شود. عالوه بر اینمی

 بزرگی وی است.

زیرا زن  ؛این سخن به معنای زندانی کردن زن در میان یک چهاردیواری نیست

گانه به صورت جماعت یا نماز عید و نماز تواند برای به جا آوردن نمازهای پنجمی

های بیماران و رفع نیازمندیاستسقا و زیارت نزدیکان و در صورت نیاز پرستاری 

آالت از خانه خارج خود و نیز خرید وسایل مورد نیازش از قبیل، لباس و زینت

روی کند، زیرا اصل این است که زن در خانه شود اما نباید در این خصوص زیاده

 1بماند.

دوم: حقوق شوهر را رعایت کند؛ هر گاه شوهر زن را به بستر فرا خواند اطاعت 

ی شوهر را کانون محبت و شادی گرداند؛ هرگز با زبانش شوهرش را نهکند؛ خا

 صاهلل لنافرمانی خدا در آن نباشد اطاعت کند. رسو هنیازارد؛ از فرمان وی ک

خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها  ۀإذا صلت المرأ»فرماید: می

 :2«شئت نةالج من أی أبواب نة، قیل لها ادخلی الجوأطاعت زوجها

_____________________ 

آداب الزواج و »ر. ک: به دو کتاب بنده:  -1

 «.المرأۀ و مکانتها فی اإلسالم»و « المعاشرۀ

 .(5173مسند امام احمد )ح  -2
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گاه اش را بخواند و ماه رمضان را روزه بگیرد و از شرمگانهزنی نمازهای پنج هرگاه»

از هر  شود وارد بهشت شوبه او گفته میخویش حفاظت کند و از شوهرش فرمان برد، 

 «.دری از درهای آن که بخواهد

ترین شیوه انجام دهد. تربیت کار آسانی سوم: مسؤولیت تربیت فرزندان را به کامل

ی سنگین را به جا آورد؛ این مادر تواند این وظیفهکس به جز مادر نمیهیچ نیست و

ها، صبر در برابر آزار است که خداوند عطوفت، مهربانی، توانایی پاسخ به نیازمندی

های تربیت شایسته را در نهادش گذاشته است؛ هر کس جز این بچه، و تحمل دشواری

 را نگفته است.را بگوید با فطرت، مخالفت کرده و حق 

چهارم: زن باید از اموال شوهرش محافظت نماید، و در راه درست از آن استفاده 

های خانه مثل خوراک، پوشاک، برای خود و ای جز برای نیازمندیکند؛ استفاده

بورزد،  روی کند و نه بخلفرزندان و همسرش نداشته باشد، در استفاده از اموال نه زیاده

کر شتی اگر یک استکان چای و یک قاشق گو خواهد بود حجوابکه در پیشگاه خدا 

 هم بیهوده صرف شود مسؤولیت دارد.

ی شوهرش و در غیاب او کسی را به خانه دعوت پنجم: زن حق ندارد بدون اجازه

 کند، خواه آن شخص آشنا و از خویشاوندان باشد یا ناآشنا و غریب.

محافظت کند و خود را در ششم: بر عفت و کرامت خویش در غیاب همسرش 

 معرض بدگمانی و شک و شبهه قرار ندهد.

 ی قبلی از همسرش از خانه خارج نشود.هفتم: جز با اجازه

زیرا در حجب زن  ؛هشتم: هنگام خروج از خانه به رعایت حجاب شرعی پایبند باشد

عظمت، سنگینی و وقار وجود دارد و از اختالط با مردان بیگانه بپرهیزد و از هر چیزی 

 شود دوری گزیند.شخصیتی وی میکه باعث بدنامی و بی
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کاران مسؤول است، در مقابل کارهای خوب و نهم: زن همچنین در مقابل خدمت

، آشامیدن، لباس، استراحت و ... ردنها، در قبال اعطای حقوق آنان از قبیل خوبد آن

گو ی خود را خوب انجام ندهد در روز قیامت باید پاسخمسؤولیت دارد. اگر وظیفه

ی باشد. زن و مرد هر دو در این رابطه مسؤولیت دارند و هر کدام تکمیل کننده

 مسؤولیت دیگری است.

ه و کارگران دیگر کار داخل خاندهم: زن در رابطه با اختالطش با راننده و خدمت

ولیت دارد. باید از کرامت خود، دختر و کودکان داخل خانه حفاظت کند؛ گرچه ئمس

 ها را به عهده دارد.ولیت آنئمرد نیز مس

ی آن کم شده است، این است که زنان چیزی که امروزه رعایت تقوای الهی درباره

افراد خانواده مثل پدر، پسر،  ی خود را مانند یکی ازخانه یا راننده و دختران ، خدمتکار

کنند در حالی باره کوتاهی میآورند و در خیلی از موارد در اینبرادر و ... به شمار می

فإن  أة؛ال یخلون أحدکم بامر» فرماید:می  که این کار حرام است، زیرا پیامبر

نفر  زیرا شیطان سومین ؛هرگز کسی از شما با زنی خلوت نکند» :1«الشیطان ثالثهما

 «.هاستآن

شما را از واردشدن بر » :«إیاکم والدخول علی النسا » فرماید:و می

)نزدیکان  «حمو»ی مردی از انصار گفت: یا رسول اهلل، درباره ؛«دارمزنان باز می

 «.حمو مرگ است» :2«الحمو الموت»فرمایید؟ فرمود: شوهر( چه می

 مانند پسر عمو و ... .یعنی برادر شوهر و دیگر نزدیکان شوهر، « حمو»

_____________________ 

امام احمد، ترمذی، ابن حبان، حاکم و بیهقی آن را  -1

 اند.روایت کرده

 اند.احمد و بخاری آن را روایت کرده -2
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از این رو زنان و دختران باید از این کار بپرهیزند و حتی پسران و دختران کم 

احتیاطی و انگاری، بیی سهلسن و سال را نیز از آن باز دارند، چرا که در نتیجه

گناهی قربانی ولیتی نسبت به این مسأله حوادثی رخ داده که در آن کودکان بیئمسبی

 اند.شده
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 ولیت خدمتکار و کارگرئمس

ی کند، در پیشگاه خدا مسؤول کلیهی کارفرمایش کار میکسی که در خانه

ها پاسداری به او اعتماد شده و از آنها چیزهایی است که در اختیار دارد و نسبت به آن

کوچک. او باید مسؤولیت خویش را های کند، از قبیل آبروی خانواده، اموال و بچهمی

کارفرمایش باشد. احسان و مخلص و خیرخواه و احسن انجام دهد، در کارها به نح

فرموده این است که خدا را طوری عبادت کنی که او را   پیامبر کهنیکوکاری چنان

بیند. و نیز این سخن ایشان که خدا تو را می بینی مسلماًبینی، و اگر تو خدا را نمیمی

قال: هلل ولکتابه  لمن یا رسول هللا؟ :. قلناحةالدین النصی» فرماید:می

دین نصیحت است. گفتیم: ای » :1«عامتهمالمسلمین و مةألئولرسوله، و

برای چه کسی؟ فرمود: برای خدا، کتاب خدا، پیامبر خدا، پیشوایان و  !رسول خدا

 «.ی مسلمانانعامه

اگذار پذیری نسبت به کارگری که در خارج از خانه کارهایی به او واما مسؤولیت

ش است و موظف است کاری که به او دول کار خوئشده بدین گونه است که او مس

ترین وجه انجام دهد. کار را به درستی و سپرده شده به بهترین صورت ممکن و کامل

زیرا در مقابل خداوند مسؤول است؛  ؛انگاری نکندکامل انجام دهد و هرگز سهل

: 2(ن یتقنهأب إذا عمل أحدکم عمالً هللا تعالی یح إن»فرماید: پیامبرص می

دارد هرگاه یکی از شما کاری را انجام دهد، آن را به تمام  خداوند واالمرتبه دوست»

_____________________ 

(، ک: اإلیمان، ب: بیان إن الدین 11صحیح مسلم )ح  -1

(، ک: االدب، ب: فی 6565داود )ح النصیحۀ. سنن ابو 

 (.5562(. سنن ترمذی )512النصیحۀ. سنن نسائی )

سیوطی آن را ضعیف «. شعب اإلیمان»روایت بیهقی در  -2

 داند.می
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؛ یعنی کارش را خوب انجام دهد، در کارش «و کمال و به درستی انجام دهد

دهد و در آن خیرخواه و دلسوز باشد، گویا که دارد آن کار را برای خودش انجام می

 چ کوتاهی نورزد.هی
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسئولیت عالم نسبت به مردم

 

 سواد و ناآگاهآموزش به بی .5

 ای نیکودار با شیوهنصیحت به زمام .6

 در انجام دادن کارهای نیک برای دیگران نمونه باشد. .7

 طلبی و ریاکاری به دور باشد.از شهرت .8

 امر به معروف و نهی از منکر. .9
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 ولیت عالم در مقابل دیگرانئمس
 

اش عمل نکند اولین کسی لمی که نعمت علم به وی ارزانی شده اگر به وظیفهاع

شود. بر او واجب است که امور دین است که در روز قیامت از علمش بازخواست می

ی خود را ن را نصیحت کند که وظیفهوالئرا به ناآگاهان آموزش دهد؛ حاکمان و مس

در برابر مردم به نحو احسن انجام دهند و از ستمگری و استبداد پرهیز کنند؛ در کارهای 

نیک الگوی دیگران باشد؛ بر نماز جماعت محافظت کند، فروتن باشد و به علمش 

جاهای اشد؛ از ای باشد که دیگران از وی تقلید کنند، الگوی نیکو بعمل کند؛ نمونه

چه خداوند از مال حالل روزیش کرده قناعت به آن ؛تردید، شک و شبهه دوری کند

م را به پرتگاه دوزخ کشانده ردبستن به مادیاتی که بسیاری از ماز عالقه و دل؛ کند

بپرهیزد. اگر عالم این موارد را خوب انجام دهد برای دیگران الگوی خوب، و در غیر 

 بود. این صورت الگوی بد خواهد

باره نباید مالمت بر او واجب است امر به معروف و نهی از منکر کند و در این

 اش باز دارد.ی شرعیمالمتگران وی را از وظیفه

همچنین بر او واجب است علومی را که خداوند به او آموخته به مردم آموزش دهد 

ر پیشگاه خداوند ی آن علوم دو آن را در میان مردم منتشر کند، زیرا در مقابل همه

من طلب العلم لیجاری به العلما ، أو » فرماید:می  مسؤول است؛ پیامبر

کسی که علم را به خاطر » 1:«لیماری به السفها ، أدخله هللا النار

و باز «. بردچشمی با علما و مجادله با نادانان بجوید خداوند او را به آتش جهنم میهم

یتعلمه إال لیصیب به الیبتغی به وجه هللا،  م علما ممامن تعل  » فرماید:می

_____________________ 

(، ترمذی گفته حدیث حسن و صحیح 6215سنن ترمذی ) -1

 است.



 45 مسؤوليت در اسالم

کسی که تنها به » 1:«مةیوم القیا نةمن الدنیا لم یجد عرف الج عرضاً 

شود ای از دنیا بیابد، علمی را که رضای اهلل در آن جست و جو میبهرهکه خاطر آن

که  کندنقل می  معاذ بن جبلط از پیامبر«. بیاموزد، در قیامت بوی بهشت را نیابد

حتی یسأل عن اربع: عن  مةلن تزول قدما عبد یوم القیا»فرماید: می

فیم وعن ماله من أین اکتسبه و باله،أعن شبابه فیم فناه، وأعمره فیم 

در روز قیامت انسان هرگز گامی بر » 2:«عن علمه ماذا عمل به؟نفقه وأ

نده ارآن را گذی که از چهار چیز سؤال شود: از عمرش در چه راهنخواهد داشت تا این

اش که چگونه سپری کرده و از مالش که از کجا آن را به دست آورده و و از جوانی

 «.؟در چه راهی آن را خرج کرده است و از عملش که چه عملی با آن انجام داده است

 

 

_____________________ 

 اند.امام احمد ابو داود و ابن ماجه روایت کرده -1

و صحیح این حدیث را روایت  طبری به اسناد حسن -2

کرده است و ترمذی شبیه این روایت را آورده است: 

(6655.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسئولیت همسایه در برابر همسایه

 

 ی کند و او را احترام و ارج گذارد.به او نیک .1

 به او بدی نکند. .2

 او را آزار ندهد. .3

 آزار او را تحمل کند. .4

 
 

 



 47 مسؤوليت در اسالم

 

 ولیت همسایه در برابر همسایهئمس
 

ای نسبت به تو سکونت دارد، هر همسایه یهمسایه کسی است که در کنار خانه

اش موظف است که به او احترام گذارد و او را تکریم نماید، حقوقش را بپردازد، اگر همسایه

 به چیزی نیاز پیدا کرد به وی بدهد، به او نیکی کند و مانع از رسیدن آزار به او شود.

 

 اول: نیکی کردن به همسایه

 فرماید: خداوند واالمرتبه می

                                  

             (:73 نساء) 

اوند و و به پدر و مادر و به خویشاوندان، یتیمان، درماندگان، بیچارگان، همسایگان خویش»

 «.همسایگان بیگانه و همراهان )در سفر و حضر و همکاران( نیکی کنید

ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت أنه »فرماید: می صپیامبر

رد که گمان کی همسایه به من سفارش میجبرئیل همواره درباره» 1:«سیورثه

ن کان یؤمن م»فرماید: میو «. ی خود ارث خواهد بردکردم که او از همسایه

کسی که به اهلل و روز قیامت ایمان » 2:«الیوم اآلخر فلیکرم جارهباهلل و

مواردی که شامل نیکی کردن  از جمله«. اش را احترام گذاردکامل دارد باید همسایه

 صزیرا پیامبر ؛شود این است که به وی خیر و فایده برساندبه همسایه می

لو فرسن جارتها، و ۀقرن جاریا نسا  المسلمات ال تح»فرماید: می

_____________________ 

 (6261-6266(، )مسلم: 2051-2056متفق علیه )بخاری:  -1

 (5030(، )مسلم 6122متفق علیه )بخاری -2
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دهد اش میای( که به همسایهای )هدیهای زنان مسلمان، هیچ همسایه» 1:«ۀشا

باذر، إذا أیا »فرماید: و به ابوذر می«. گوشتی باشدناچیز نداند، گرچه استخوان بی

ای ابوذر، هرگاه آبگوشتی » 2:«تعاهد جیرانکوها فأکثر ما  قةً طبخت مر

 «.هایت را در نظر داشته باشاد کن و همسایهپختی آبش را زی

تر باشد، به نیکی سزاوارتر ات( نزدیکاش )به خانهی خانهای که دروازههمسایه

پرسید: من دو همسایه دارم، به کدام یک هدیه بدهم؟  صاز پیامبر ل ئشهازیرا ع ؛است

تر نزدیکاش خانه ای که درِبه همسایه» 3:«إلی أقربهما باباً »پیامبر فرمود: 

 «.است

 

 دوم: همسایه را نیازاریم و به او بدی نکنیم

 صاش را با گفتار یا کردار یا با اشاره آزار دهد؛ پیامبرنباید کسی همسایه

کسی » 4:«الیوم اآلخر فال یؤذی جارهمن کان یؤمن باهلل و»فرماید: می

 «.آزارداش را نمیکه به خدا و روز قیامت ایمان دارد همسایه

فقیل له: من هو یا  ،وهللا الیؤمن وهللا ال یؤمن»: فرمایدباز می و

سوگند به خدا که ایمان »: «فقال: الذی ال یأمن جاره بوائقه !رسول هللا

_____________________ 

 فرسن: استخوان پای بز. -1

 (.6/6061صحیح مسلم: ) -2

 (.2060صحیح بخاری: ) -3

 (.67( صحیح مسلم: )2053حیح بخاری: )متفق علیه، ص -4
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؛ گفته شد: چه کسی ای پیامبر خدا؟ کامل ندارد، سوگند به خدا که ایمان کامل ندارد

 1«.اش از بدی او در امان نباشدفرمود: کسی که همسایه

گزارد و روز، روزه دارد، ولی از میمکسی پرسید: ای پیامبر خدا، فالن زن شب ن

«. او در دوزخ است» 2:«هی فی النار»فرمود:  صآزارد. پیامبراش را میهمسایه

بی من بات  ما آمن»فرماید: در حدیثی که انس روایت کرده است پیامبر می

که سیر بخوابد در حالی  کسی»: 3«هو یعلمشبعاً وجاره جائع إلی جنبه و

داند، چنین فردی هرگز به من ایمان اش گرسنه است و او میکه در کنارش همسایه

 «.نیاورده است

 

 سوم: تحمل کردن آزار همسایه

اگر از همسایه آزاری در گفتار یا رفتار حتی با اشاره به او رسید راه نجات از این 

کرد اش شکایت میاز همسایه مردی خدمت پیامبر آمد و اذیت صبرکردن است.

در بار سوم و چهارم که خدمت «. صبر کن» :«اصبر»پیامبر به او فرمود: 

 «أخرج متاعک فی الطریق»به او فرمود:  صپیامبر شکایت آورد، پیامبر

 یقولون: مالک؟ فیقول: آذانیفطرحه، فجعل الناس یمرون به، و

ک إلی منزلک، قال له: رد متاعجاری، فیلعنون جاره حتی جا ه، و

او هم این کار « را بیرون بیاور و بر سر راه بیندازات اثاثیه» 4:فإنی وهللا ال أعود

_____________________ 

 .(62( صحیح مسلم )2052متفق علیه، صحیح بخاری ) -1

 رواه احمد و حاکم، اسناد آن صحیح است. -2

 .و بزار و خطیب« الکبیر»روایت طبرانی در  -3

 روایت ابوداود. -4
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ام گفت: همسایهگفتند: چی شده؟ میکردند، میرا کرد. مردمی در کنار او عبور می

اش را نفرین جا بیندازم. مردم هم همسایهوسایلم را این کند و مجبورممرا اذیت می

ی منزلت را به درون خانه بیاور ه او گفت: اثاثیهب آمد و تا این که همسایه کردندمی

 «. کنمکه سوگند به خدا تکرار نمی

ر السو  یوذیه، إن هللا تعالی یحب الرجل له الجا»فرماید: می صپیامبر

خدای » 1:«أو موت ۀیحتسبه حتی یکفیه هللا بحیافیصبر علی اذاه و

ای داشته باشد که او را اذیت کند ولی ارد که همسایهواالمرتبه مردی را دوست د

 «.این مرد صبر کند تا این که خداوند به زندگی یا مرگ او را کفایت کند

 

_____________________ 

روایت کرده و سیوطی آن را « التاریخ»خطیب در  -1

 صحیح دانسته است.
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 پزشک نسبت به بیمارانپذیری ولیتسئم
 

 امانتی است در اختیار پزشک و بیمارانش نزد وی امانت هستند.شغل پزشکی 

ی تر از حرفهتر و در عین حال خطرناکاهمیتتر و باتر و شریفبزرگهیچ امانتی 

توجهی زیرا زندگی و مرگ بیمار به رفتار خیرخواهانه یا بی ؛پزشکی وجود ندارد

ی دارو باشد و یا عمل ی دارد. تفاوتی ندارد که در حد تجویز نسخهبستگ پزشک

توجهی او جراحی بیمار، در هر دو مورد هوشیاری و دقت پزشک و یا غفلت و بی

 فرمایند:ساز است؛ خداوند بلندمرتبه میسرنوشت

            

             (:78 األحزاب) 

ها از پذیرش امانت ها عرضه داشتیم و آنها و زمین و کوه)خویش( را بر آسمانما امانت »

خودداری کردند و از آن ترسیدند و انسان آن را حمل کرد به راستی که او ستمگر نادان 

 «.است

ها از پذیرش این امانت به سبب مشقت حاصل ها، زمین و کوهخودداری آسمان

پذیری در پیشگاه خدا در روز قیامت این مسؤولیت از آن بود و نیز به خاطر جایگاه

 ها.و بازخواست شدن از آن

تر از روح انسانی وجود دارد که خداوند بلندمرتبه در تر و مهمآیا امانتی بزرگ

 این سخنش او را گرامی داشته است:

                                     

                    (:70 اسراء) 
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آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا حمل کردیم و از چیزهای پاکیزه و ما بنی»

 «.ایمریشان دادهخوشمزه روزیشان نمودیم و بر بسیاری از آفریدگان خود کامالً برت

ای را که بر پزشک باید دلسوز بوده و در کارش اخالص داشته باشد و وظیفه

عهده دارد به خوبی انجام دهد؛ مردم به وی اعتماد کرده و جان خود را به او 

اند؛ بنابراین باید کار خود را به دقت و درستی انجام دهد، اگر نه در پیشگاه سپرده

دقتی کاری و بیشک نسبت به کمواست خواهد شد و بیخدا در روز قیامت بازخ

 مسؤول خواهد بود. 

انگاری هایی که بر اثر سهلاند و انسانهایی که به وقوع پیوستهچه بسیار مصیبت

بستگی به چه بسا پزشکانی که به خاطر دلاند و احتیاطی پزشکی جان باختهو بی

ار داده و به مسؤولیت شرعی و ارزش جان بیماران را در معرض خطر قرپول بی

 اند!قانونی خویش عمل نکرده

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولیت ثروتمندان نسبت به ئمس

 مستمندان
 

 حقوقشان را به آنها برسانند. -8

 به آنان بدی نکنند. -9

 آنان را دریابند.  -11

 از نکوهش و بدرفتاری نسبت به آنها پرهیز کنند.  -11
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 ولیت ثروتمندان نسبت به نیازمندانئمس
 

نخست ثروتمندان باید بدانند مالی را که در دست دارند در حقیقت مالک آن  -1

ها اده و آنخداوند است و او این مال را به عنوان امانت در اختیار بندگانش قرار د

را جانشین خود در این مال کرده است. بنابراین ثروتمندان در مورد این امانت باید 

 از خداوند اطاعت نموده و مال را در جهتی که خداوند فرموده به مصرف برسانند.

خداوند فرمان داده است که ثروتمندان حقوق معین فقیران، مسکینان و 

از دارایی خود پرداخت کنند،  نفلی رای صدقه قبیل زکات واجب و نشینان ازخانه

لطفی و درشتی در لذا ثروتمندان موظفند امانت را به صاحبانش برسانند و از هر بی

 سخن و رفتار نسبت به مستمندان بپرهیزند.

در زمان پیامبر اسالم و خلفای راشدین پرداخت زکات اجباری بوده و به زور از 

رسید و شد و به مصرف نیازمندان میالمال سپرده میثروتمندان گرفته و به بیت

المال مشخصی وجود ندارد مسؤولیت توزیع زکات به خود ثروتمندان امروز که بیت

گردد که زکات خود را در بین مستمندان توزیع کنند؛ خداوند بلندمرتبه بر می

 فرماید:می

                                    

                    (:30 توبه) 

کارکنان )گردآوری و توزیع( و کسانی که دلشان  صدقات تنها برای تهیدستان و بینوایان و»

و به در راه  ،و در راه خدا ،دارانقرضه آزادی( بردگان و شود و )در رادست آورده میبه

 «.است)مسافر( مانده 
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ها توجه اند که این آیه به آنتهیدستان )فقرا( و بینوایان )مسکینان( اولین کسانی

 ترین مال را انفاق کنیم:داشته است. خداوند فرمان داده است که بهترین و محبوب

                (98 عمران:آل) 

 «.دارید انفاق کنیدچه را که دوست میهرگز به نیکی دست نیابید تا آن»

اجتماعی است که از بستگی دادن زکات به مستمندان نوعی همکاری و هم

های دیگر از این خصوصیت برخوردار های دین مبین اسالم است و اندیشهویژگی

دست، هماهنگ و مقتدر، و به دور یک ،پارچهای یک، تا بدین وسیله جامعهنیستند

های درونی مثل کینه، دشمنی و حسادت باشد؛ مسلمانان ها و بیماریاز کجروی

همانند یک پیکرند که هرگاه عضوی از آن به درد آید سایر اعضا در بیداری و تب 

مثل »آمده است که:  صامبرکه در حدیث پیکنند. چنانو رنج با او همدردی می

تعاطفهم کمثل الجسد الواحد إذا المؤمنین فی توادهم وتراحمهم و

مؤمنان در » :«السهرضو تداعی له سائر الجسد بالحمی واشتکی منه ع

شان همانند یک پیکرند که چون عضوی از آن به درد دوستی، مهربانی و مهرورزی

]شیخ مصلح  1.«کنندهمدردی می در بیداری و تب و رنج با او  اآید سایر اعض

 الدین سعدی این حدیث را چه نیکو به نظم کشیده است:

 آدم اعضای یک پیکرندبنی
 

 که در آفرینش ز یک گوهرند 
 

 چو عضوی به درد آورد روزگار
 

 دگر عضوها را نمان قرار 
 

اجتماعی است، خواه دشمنان اسالم  ی اول دیناین دین اسالم در درجهبنابر

 یرند یا نپذیرند.بپذ

_____________________ 

، کتاب 6132کتاب األدب. مسلم ح /  2055/ ح: بخاری  -1

 البر والصلۀ.
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مسؤولیت ثروتمندان نسبت به مستمندان به پرداخت حقوقشان )زکات و  -8

صدقات( منحصر نیست، بلکه ثروتمندان موظفند از هر نوع بدی و آزار و اذیت 

 فرماید:نسبت به مستمندان بپرهیزند. خداوند واالمرتبه می

                        (:831 بقره) 

 «.هایتان را با منت گذاشتن و اذیت کردن باطل مکنیدای مؤمنان صدقه»

که به او بگوید: من بودم که به تو مال دادم و به تو کمک کردم، تو مثل این

 ... . سزاوار به کمک نیستی

ی سنت )غیر واجب( د. در صدقهصدقه را پنهانی و به دور از نگاه مردم بده -7

بهتر است که پنهانی و بدون آن که کسی از آن اطالع یابد به فقیر برساند تا از جهتی 

که در بخشی از حدیث دهنده چنانمستمند احساس شرمندگی نکند و نیز صدقه

باشد که خداوند آنان را در زیر سایه ی ی هفت نفری آمده است از زمره صرپیامب

ی رحمت خدای بزرگ ای جز سایهدهد، روزی که هیچ سایهمیا عرش خود ج

فأخفاها؛ حتی ال تعلم شماله بما أنفقت  قةرجل تصدق بصد» نیست:

مردی که صدقه دهد و آن را مخفی دارد طوری که دست چپش نداند »: «یمینه

. این سخن کنایه از نهایت مخفی نگه داشتن «استش چه انفاق کرده استکه دست ر

که در این کارش ریا نکرده باشد و فقط از چشم مردم است، به خاطر اینصدقه 

 خالصانه برای رضایت خدا صدقه داده باشد.

گردانیدن از خداوند ثروتمندان را به شدت از نکوهش، رنجاندن و روی -1

 فرماید:می مستمند به هر دلیلی که باشد منع کرده است، خداوند بلندمرتبه

            (:10 ضحی) 

 .«را مران و محروم مگردان هو اما خواهند»
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خواهند، زیرا مستمندان در واقع حقی را که خداوند بر ایشان معین کرده می

تهیدستان » :«والفقرا  عیال هللا فی أرضه»که در حدیث آمده است: چنان

 «.عیال خدا در زمین اویند

ن نتوانند حقوق مستمندان را بپردازند حداقل به نیکی با اگر به هر دلیلی ثروتمندا

 :«قةصد بةالطی مةفالکل»که در حدیث آمده است: ها سخن گویند، چنانآن

 «.سخن نیک صدقه است»

های مادی همچنین الزم است ثروتمندان در روزهای جشن و شادی با کمک

گدایی و درخواست کمک ی مستمندان وارد کنند و آنان را از خود شادی را به خانه

 فرمایند:می است که پیامبر نیاز نمایند. در حدیث آمده در چنین روزهایی بی

آنان را در این روز )عید( از کمک » :«فی هذا الیوم لةأغنوهم عن المسأ»

 «.نیاز کنیدگدایی دراز کردن بیخواستن و دست

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولیت فرد مسلمان در برابر ئمس

 عموم مسلمانان
 

نیز دوست  آنچه را که برای خود دوست دارد برای برادرش -1

 بدارد.

 هرگاه از او مشورت خواست خیرخواهانه به وی کمک کند. -2

 در هر کاری خیرخواه وی باشد. -3

 های او را به بهترین روش درست کند.رویکج -4

 به او ستم نکند و وی را خوار نسازد. -5

 به او کمک کند. -6

 های او را بپوشاند.عیب -7
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برابر عموم ولیت فرد مسلمان در ئمس

 مسلمانان
 

 مسلمانش مسؤولیت بزرگی به دوش دارد از آن جمله:برادر مسلمان در برابر 

چه را که در امور دینی و دنیایی سودمند است و آن را فرد مسلمان باید آن -1

چه را که خود اش هم دوست داشته باشد و آندارد برای برادر دینیدوست می

ال یؤمن أحدکم » فرماید:می صنپسندد؛ پیامبر اکرمپسندد برای برادرش نیز نمی

هیچ یک از شما ایمان کامل ندارد مگر » 1:«حتی یحب ألخیه ما یحب لنفسه

 «.دارد برای برادرش نیز دوست داشته باشدچه را که خود دوست میکه آناین

ی خود را به او اعالم هرگاه در کاری با او مشورت شود نظر خیرخواهانه -8

، اگر این کار نیک باشد او را به آن راهنمایی و تشویش کند و اگر بد باشد او را دارد

دین همان » :«حةالدین النصی»فرماید: می صاز آن کار دور کند، زیرا پیامبر

هلل ولکتابه ولرسوله »گفتیم: نصیحت برای چه کسی؟ فرمود:  ؛«نصیحت است

)قرآن( و برای پیامبرش و  برای خدا و کتابش» 2:«عامتهمالمسلمین و مةوألئ

 .«برای پیشوایان و عموم مسلمین

اگر برادر مسلمانش به وی کاری سپرد، در آن کار خیرخواه و دلسوز باشد و  -7

 دهد.طور که کار خودش را انجام میترین وجه ممکن انجام دهد، همانبه کامل

 اهی و تقصیراگر در رفتار برادر مسلمانش کجروی و یا در ادای واجبات کوت -1

دید او را به خوبی نصیحت کند و خیر و شر و حق و باطل را برایش روشن 

 گرداند.

_____________________ 

 متفق علیه. -1

 روایت بخاری در تاریخ. -2
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برادر مسلمانش، ظلم نکردن به وی مسؤولیت دیگر فرد مسلمان نسبت به  -1

 را خوار نکند، او را تحقیر نکند، ت؛ او را به دشمن نسپارد، به او خیانت نکند، اوسا

المسلم أخو »فرماید: می صا برطرف نماید پیامبرو نیازمندیش رمصیبت و رنج 

أخیه کان هللا فی  جةالمسلم ال یظلمه وال یسلمه، من کان فی حا

من کرب یوم  بةفرج هللا عنه کر بةمن فرج عن مسلم کرحاجته، و

مسلمان برادر » :1«مةمن ستر مسلماً، ستره هللا یوم القیاو مةالقیا

کند؛ کسی که در فکر و را تسلیم دشمن نمیکند و امسلمان است به او ستم نمی

برطرف کردن نیاز برادر خود باشد خداوند در فکر برطرف کردن نیاز اوست و 

کسی که مسلمانی را از مصییبتی آسوده کند خداوند او را از مصیبتی را بپوشاند 

 «.پوشاندخداوند در روز قیامت او را می

مسلم ال یخونه، وال یکذبه المسلم أخو ال»در حدیث دیگری آمده است: 

عرضه، حرام: دمه، وماله، وال یخذله، کل المسلم علی المسلم و

 :2«من الشر أن یحقر أخاه المسلم ئالتقوی ها هنا، بحسب امر

گوید او را کند، به وی دروغ نمیمسلمان برادر مسلمان است به او خیانت نمی»

و آبرویش بر مسلمان حرام نماید. همه چیز مسلمان مانند خون، مال خوار نمی

کند که تقوا این جاست، برای بد ی )مبارکش( اشاره میبه سینه صاست. پیامبر

 «.بودن انسان همین بس که برادر مسلمانش را تحقیر کند

_____________________ 

 متفق علیه -1

مسلم، کتاب البر والصلۀ فبا تحریم ظلم المسلم...  -2

ابن ماجه، کتاب الزهد، باب البغی حدیث:  2637ح 

6653. 
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های مسلمان در برابر برادر مسلمانش این است که او را از دیگر مسؤولیت -3

خاک أانصر »فرماید: می صیامبریاری دهد چه ظالم باشد و چه مظلوم، زیرا پ

مردی «: برادرت را یاری کن، چه ظالم باشد و چه مظلوم» :«و مظلوماً أظالماً 

کنیم، اگر ظالم باشد چگونه به گفت: ای رسول خدا، اگر مظلوم باشد او را کمک می

تجتره أو تمنعه من الظلم، فإن ذلک » او کمک کنیم؟ پیامبر فرمود:

زیرا منع از ستم کردن همان یاری  ؛ارد و از ستم منع کنداو را باز د» 1:«نصره

 «.دادن اوست

های مسلمان در مقابل برادر مسلمانش این است که اگر ولیتئاز دیگر مس -7

ال یستر عبد عبداً »فرماید: می صلغزشی از او سر زد عیب او را بپوشاند؛ پیامبر

ی دیگر را ای )عیب( بندههیچ بنده» 2:«مةفی الدنیا إال ستره هللا یوم القیا

 «.پوشاندپوشاند مگر این که خداوند )عیوب( او را در روز قیامت مینمی

 

 

_____________________ 

 روایت بخاری. -1

 روایت مسلم. -2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولیت مسلمان در برابر عموم ئمس

 هاانسان

 

 هارساندن رسالت اسالم به انسان .1

 مسئولیت عهد و پیمان .2

 رفتار خوب با اهل ذمه .3

 مسئولیت در مقابل اسرای کفار .4

 کافر بدون ارتکاب جرم حرمت قتل .5

 حرمت تعرض و آزار رساندن به زنان و کودکان .6

در کشورهای اسالمی مطابق قوانین اسالمی با غیرمسلمان رفتار  .7
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 هاولیت مسلمان در برابر عموم انسانئمس
 

انسان ـ گرچه کافر باشد ـ نزد خدا از مقام کرامت و منزلت خاصی برخوردار 

 است: 

                                     

                      (:70 اسراء) 

ایم، و آنان را در خشکی و دریا )با وسایل در حقیقت ما فرزندان آدم را گرامی داشته»

های برنشاندیم و از چیزهای پاکیزه روزیشان نمودیم و آنان را بر بسیاری از آفریدهنقلیه( 

 «.خود برتری بخشیدیم

 ی مسؤولیت مسلمان در برابر غیرمسلمان به شرح ذیل است:خالصه

تک افراد غیرمسلمان در جوامع رسالت اسالم را به تکتبلیغ رسالت اسالم:  -1

ی زیادی در بر داشته باشد، گرچه این کار هزینهغیرمسلمان شرق و غرب برساند، ا

 فرماید:خدای بلندمرتبه می

                                 

 (181 نحل:)

به روشی که آن روش[  ن، و)ای پیامبر( به راه پروردگارت با حکمت و پند نیکو فراخوا»

 «.بهتر است با آنان مجادله کن

                                  

 (77 فصلت:)

خواند و کارهای شایسته انجام گفتارتر از آن که مردم را به سوی خدا میو کیست خوش»

 «.ی مسلمانان هستمدارد که من از زمرههد و اعالم میدمی
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رسالت مرا تبلیغ کنید » 1:«ًً یةلو آبلغوا عنی و»فرماید: می صپیامبر

ابزار و وسایل دعوت به اسالم گفتار و کردار و رفتار «. اگرچه بیان یک آیه باشد

چه نیکوی مسلمان است تا بدین وسیله مسلمان برای دیگران الگو باشد. چنان

مسلمان در هر کدام از این موارد کوتاهی کند، بداند که مورد مؤاخذه و محاسبه 

ی مسلمانان مخصوصاً ی همهگیرد. وظیفه و مسؤولیت دعوت بر عهدهقرار می

 عالمان است.

اگر مسلمانان با کافران عهد و پیمانی داشته باشند  ولیت عهد و پیمان:ئمس -2

هم به اتمام برسانند. را خویش حتی در مقابل دشمن باید به آن متعهد بوده و عهد 

 فرماید:خداوند می

             (:71 اسراء) 

 «.شودبه عهد و پیمان وفا کنید، زیرا از عهد و پیمان پرسیده می»

           (:91 نحل) 

 «.بندید وفادار باشیدبه پیمان خدا که با همدیگر می»

با کفار مکه در صلح حدیبیه و با یهودیان در مدینه معاهده داشته است  صپیامبر

اند از حقوق و و مفاد این معاهدات این بوده که نامسلمان تا زمانی که خیانت نکرده

دات میان دولت اسالم با دیگران تکالیف برابر با مسلمانان برخوردار باشند. این معاه

 بوده است.

و کسانی که در میان مسلمانان و تحت حکم و قدرت  اما در سطح افراد -3

شوند، روا نیست اند که اهل ذمه نامیده میکنند، و اینان کسانیمسلمانان زندگی می

_____________________ 

 حمد و ترمذیروایت بخاری، ا -1
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ان جزیه تر از توانشان از آنها تجاوز نمود یا بیشها ستم شود و یا به حقوق آنبه آن

 1:«مةمن آذی ذمیاً فأنا خصمه یوم القیا»فرماید: می صگرفت. پیامبر

 «.کسی که ذمی را اذیت کند من در روز قیامت دشمن او خواهم بود»

أال من ظلم معاهداً، أو انتقضه أو کلفه فوق طاقته، »و فرموده است: 

ه آگا» 2:«مةأو أخذ منه شیئاً بغیر طیب نفس فأنا حجیجه یوم القیا

پیمانی( ستم کند یا از قدر و منزلت وی بکاهد و یا باشید کسی که به معاهدی )هم

تر از توانش او را مکلف نماید یا به زور و بدون رضایت چیزی را از او بگیرد بیش

 «.هستم ت سخت به او معترض و مدافع معاهدمن در روز قیام

کرد به او ید که گدایی میپیرمردی از اهل کتاب را د طفاروق  المؤمنین عمرامیر

ام گدایی کنی؟ گفت: به خاطر پرداخت جزیه و تأمین زندگیگفت: چه کار می

ول ئی عمر ظاهر شد. او را به سوی مسکنم. حالت تأثر و اندوه بر چهرهمی

المال مسلمین برد و فرمود: به این مرد و امثال او نگاه کن، ما عادالنه و منصفانه بیت

اش رهایش ایم و در پیریاش او را به کار گرفتهایم، در جوانیرد نکردهها برخوبا آن

المال گاه دستور داد از او و امثال او جزیه نگیرند و حقوقی از بیتایم، آنکرده

 مسلمانان برایشان مقرر نمایند.

کرد قومی از نصارا هنگام مسافرت به دمشق در سرزمینی که گذر می طعمر

المال سالی و قحطی شده بودند، دستور داد از بیته دچار خشککردند کزندگی می

 به آنان کمک شود. 

_____________________ 

 روایت مسلم. -1

 (.6213سنن ابو داود )ح  -2
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ها غذا داد و در دادن آب و و به آنرام گذاشت تباید به اسرای کافر اح -4

خوراک به آنان کوتاهی نکرد. و نباید با زدن و سرزنش و توبیخ و توهین به حقوق 

 فرماید:؛ خداوند میها تعدی کردآن

                  (:2 انسان) 

 «.بخشیدندی و دوستی خود به غذا آن را به فقیر و یتیم و اسیر میبا وجود عالقه»

شود و در دست اسیر همان کافری است که در میدان جنگ به اسارت گرفته می

 گیرد.آنان قرار میی مسلمانان و تحت سیطره

اگر مسلمان کافری را به ناحق  ؛توان کشتگناهی را نمیهیچ کافر بی -5

 صبکشد در روز قیامت در پیشگاه خداوند باید جوابگو باشد. یکی از یاران پیامبر

آن صحابه  صکشت. پیامبر« ال اله اال اهلل»در جنگ، فردی از دشمن را بعد از گفتن 

« ال اله اال اهلل»فت: ای پیامبر، این مرد از ترس شمشیر را سرزنش کرد؛ صحابی گ

أفال شققت عن قلبه حتی تعلم أنه قالها خوفاً »به او فرمود:  صگفت. پیامبر

ی توحید( از ترس گفته آیا تو قلبش را شکافتی تا بدانی آن را )کلمه» 1:«الأم 

 ؟«یا نه

در  کین نشود؛هنگام جنگ اقدام به قتل و اذیت زنان و کودکان مشر -6

وباهلل، وعلی قوا باسم هللا لانط»به هنگام جهاد آمده است:  صسفارش پیامبر

ًً وال تغلوا، ۀرسول هللا، وال تقتلوا شیخاً، وال طفالً، وال امرأ لةم

با نام » 2:«أحسنوا إن هللا یحب المحسنینصلحوا ووضموا غنائمکم، وا  

_____________________ 

( باب تحریم قتل الکافر بعد أن 5670صحیح مسلم )ح  -1

 قال ال إله إال هللا.

 (.6667سنن ابو داود )حدیث -2
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حرکت کنید، هیچ پیرمرد، کودک و خدا و به یاری خدا و بر مبنای آیین رسول خدا 

هایتان را بگیرید، صلح برقرار زنی را نکشید، کسی را به زنجیر نکشید غنیمت

 «.داردنمایید، نیکی کنید، که خداوند نیکوکاران را دوست می

گوید: پیرزن و های خود به فرماندهان و سربازان میدر سفارش طفاروق  عمر

و لشکر و یورش جنگجویان، از آنان محافظت را نکشید و هنگام برخورد د طفل

آمده است: مسلمانان را  طکنید تا کشته نشوند. و نیز در سفارش ایشان به ابوعبیده

ی و به کلیه ،از ستم کردن و ضرر رساندن و خوردن اموال مشرکان بنا حق بازدار

 اید پایبند باشید.هایی که با مشرکان منعقد کردهپیمان

نامسلمانان در سرزمین اسالمی هستند مانند مسلمانان احکام تا زمانی که  -7

ی حقوق و تکالیفی که برای مسلمانان مقرر کلیه ها اجرا گردد؛شریعت اسالم بر آن

ها تعرض نیز مقرر است و هرگز جایز نیست به دارایی و ناموس آنها شده برای آن

 شود.

ها مال زکات به آن ها امید است ازدر صورتی که به مسلمان شدن آن -8

  :فرموده است زیرا خداوند ؛داده شود

           (:30 توبه) 

را از جمله مستحقان زکات یاد کرده است. و نیز اگر مصلحتی وجود داشته و آنان 

 ها بالمانع است.ی غیرواجب به آنباشد دادن صدقه

تنها خداوند آگاه به سرانجام هر زیرا  ؛لعنت به کافر معین جایز نیست -9

وم کفار است خداوند مکه جایز است لعنت به عانسانی است و تنها چیزی

 فرماید:می
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              (:29 بقره) 

 ها.جا منظور عموم امت است نه شخص معین از آنکه در این
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 ولیت مسلمان نسبت به جانوارانئمس
 

ان باید بداند که در مورد حیوانات و پرندگانی که در اختیار و تحت نخست انس

 تصرف وی هستند مسؤولیت دارد و لذا باید:

ی خود را در مقابل این حیوانات به آب و غذا برایشان فراهم کند و وظیفه -1

که گفته شد در پیشگاه خدا زیرا چنان ؛کاری نکندخوبی انجام داده و هرگز کم

 صشود و دلیل این مطلب این است که: پیامبر خداد و مؤاخذه میولیت دارئمس

ی یکی از انصار شد، ناگهان شتری را دید، وقتی که شتر متوجه وارد حیاط خانه

شد صدایی از خود درآورد و چشمانش پر از اشک شد، پیامبر آمد  صپیامبرحضور 

 صو پیامبر هایش را پاک کرد، سپس شتر آرام شدو دستی بر او کشید و اشک

فرمود: صاحب این شتر کیست؟ این شتر مال کیست؟ مرد جوانی آمد و گفت: ای 

از خدا  نفرمود: چرا در مورد این چهارپا صرسول خدا، مال من است. پیامبر

این شتر نزد من از  .ترسی؟ خدایی که این شتر را به مالکیت تو درآورده استنمی

 1ای.کردهاش کند که گرسنه و خستهتو شکایت می

چه در اختیار فرمان اسالم در آب و خوراک دادن به جانور تنها منحصر به آن

گیرد، حتی جانور بیابان که در ی جانوران را در بر میانسان است نیست، بلکه همه

 مالکیت انسان نیست.

رفت و تشنگی بر او فشار مردی در بیابان راه می»فرماید: می صنبی رحمت

هنگام  نوشید و بیرون آمد، در اینآب درون چاهی رفت و از آن آورده بود، به 

خورد، مرد با آورد و خاک میسگی را دید که از شدت تشنگی زبانش را بیرون می

_____________________ 

 امام برقانی به اسناد مسلم و ابو داود. -1
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خود گفت: این سگ مانند من به شدت تشنه است. به درون چاه رفت و کفش خود 

گ را سیراب کرد، را پر از آب کرد، با دهانش آن را گرفت و از چاه بیرون آمد و س

 «.خداوند این شخص را تمجید کرد و گناهانش را بخشید

پرسیدند: ای رسول خدا، آیا در مورد جانواران هم ما اجر و ثواب داریم؟ صحابه 

ای پاداش در هر کبد زنده» 1:«أجر بةفی کل کبد رط»پیامبر؟ پیامبر فرمود: 

 اش وجود دارد.ای اجر و پادیعنی در نیکی به هر حیوان زنده«: است

ما من مسلم یغرس غرساً، أو یزرع زرعا، فیأکل »فرماید: و باز می

هر مسلمانی که » 2:«قةإال کان له به صد مةمنه طیر، أو إنسان أو بهی

ای یا انسانی و یا حیوانی از آن بخورد برای درختی و یا زراعتی بکارد، سپس پرنده

 «.او به سبب آن کار صدقه هست

ها را از آزار رساندن به جانوران خواه اهلی و یا وحشی نهی نانسا صپیامبر

سجنتها حتی ماتت،  ۀفی هر ۀعذبت امرأ»فرماید: کرده است و می

ال هی ترکتها خلت فیها النار، ال هی أطعمتها وسقتها إذ حبستها، وفد

ای عذاب داده شد این زن طر گربهازنی به خ» 3:«تأکل من خشاش األرض

ی کرد تا مرد و به همین سبب وارد دوزخ شد. این زن نه خودش آب گربه را زندان

_____________________ 

 ماجه.روایت احمد و ابن -1

 (.6516صحیح البخاری )ح -2

( کتاب احادیث األنبیاء 3636: بخاری )حمتفق علیه -3

( باب تحریم قتل الهرۀ. این لفظ مسلم 6666مسلم )ح

است و لفظ بخاری به جای حبستها ربطتها آمده و با 

 همین لفظ در مسلم هم آمده است.
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های زمین و یا از و خوراک به آن گربه داد و نه آزادش کرد که از حشرات و خزنده

 «.گیاهان بخورد

نهی کرده است که جانوری زنده را در جایی نگه دارند و با تیراندازی  صپیامبر

 1تفریح یا مسابقه آن را بکشند.و پرتاب سنگ و چیزهای دیگر به عنوان 

اند، فرمودند: یش با داغ کردن عالمت گذاشتهناالغی را دید که در پیشا صپیامبر

خداوند کسی را که بر پیشانی این االغ داغ کرده » :«لعن هللا الذی وسمه»

 2«.نفرین کند

ند و ای را بسته بوداز کنار نوجوانانی از قریش رد شد که پرندهك عبداهلل بن عمر

رفت برای صاحب پرنده امتیازی انداختند و هر تیری که خطا میبه سوی او تیر می

ها وقتی ابن عمر را دیدند پراکنده شدند؛ ابن عمر فرمود: چه کردند؛ آنمحسوب می

کسی این کار را کرده است؟ خدا او را لعنت کند، پیامبر خدا لعنت کرده کسی را که 

 3گذاری برای تفریح( مورد هدف قرار دهد.)با نشانهچیزی را که دارای روح است 

ای را دید که گروهی آن را آتش زده بودند، فرمود: چه ی مورچهپیامبر خدا النه

فرمود: سزاوار نیست  صپیامبرکسی این النه را آتش زده است؟ کسانی گفتند: ما. 

 4.ی آتش کسی را عذاب دهدکسی جز صاحب آتش )خداوند( به وسیله

_____________________ 

باب النهی عن صبر  5512أن تصبر البهائم )مسلم ح  -1

 البهائم(.

اب النهی عن ضرب ( ب6556لعن هللا الذی وسمه مسلم )ح -2

 الحیوان فی وجهه و وسمۀ فیه.

 باب نهی عن صبر البهائم(. 3257)مسلم  -3

باب فی کراهیۀ حرق العدو  6271)سنن ابو داود ح  -4

 باب فی قتل الذر(. 1623بالنار، و ح 
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تری را به ناحق بکشد، ی بزرگفرماید: هر که گنجشکی و یا پرندهمی باز

کند. گفتند: حق گنجشک خداوند در روز قیامت در مورد آن از وی بازخواست می

اهلل؟ فرمودند: حق گنجشک آن است که آن را ذبح کند و بخورد و چیست یا رسول

 1نماید. ابکه سر آن را قطع کند و پرتنه این

روایت کرده است که پیامبر، از کشتن چهار حیوان نهی کرده است:  ابن عباس

 .)شیرگنجشک( 2مورچه، زنبور عسل، هدهد، صرد

از کشتن پنج حیوان نهی کرده  صکند که پیامبرسهل بن سعد ساعدی روایت می

 3است: مورچه، زنبورعسل، قورباغه، شیرگنجشک و هدهد.

بودیم و پیامبر برای قضای  صبر: در سفری همراه پیامابن مسعود گفته است

اش دیدم. چون طالیی را با دو جوجهحاجت رفت. در این هنگام اردک گردن

هایش گشود. وقتی پیامبر هایش را بر جوجهلهایش را گرفتم، اردک آمد و باجوجه

چه کسی این پرنده را پریشان کرده است؟ »آمد و این حالت را دید، فرمود: 

 4«.دهایش را پس دهیجوجه

شتر بسیار ضعیفی را دیدند، دستور داد تا زمانی که این شتر سالمتیش  صپیامبر

از  صکند که پیامبررا به دست نیاورده از آن کار نکشند. سهل بن عمرو روایت می

_____________________ 

 باب إباحۀ أکل العصافیر. 6365نسایی  -1

( باب فی قتل الذر سنن ابن 1627سنن ابو داود )ح -2

باب ما ینهی عن قتله(. ابن اثیر در  3666)ح  ماجه

ای است که نصف آن سفید و النهایه گوید: صرد پرنده

 نصف دیگرش سیاه است.

 روایت بیهقی. -3

 ،6271سنس ابوداوود  -4
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کنار شتری رد شد که پشتش به شکمش چسبیده بود )کنایه از الغری و گرسنگی( 

 حةً ، فارکبوها صالمةهائم المعجاتقوا هللا فی هذه الب»آن گاه فرمود: 

بسته از خدا بترسید، به درستی در حق این چهارپایان زبان» 1:«حةً صالکلوها و

 «.ها خوراک دهیدها سوار شوید و به درستی به آنبر آن

ال تتخذوا ظهور دوابکم منابر، إنما سخرها هللا »فرمودند:  صپیامبر

جعل لکم  بشق األنفس، وتکونوا بالغیه إاللکم لتبتغوا إلی بلد لم 

 ؛پشت چهارپایانتان را منبر مگردانید»: «األرض، فعلیها فاقضوا حاجتکم

زیرا خداوند این حیوانات را برای شما مسخر کرده است تا شما را به شهرتان که 

رسید برسانند، و زمین را برای شما قرار داده است، نیازتان را جز به سختی بدان نمی

 2«.ورده کنیدبر روی زمین برآ

ذا سافرتم فی الخصب إ»فرمودند:  صاز ابو هریره روایت است که پیامبر

بالجدب،  إذا سافرتما من األرض )الرعی( وفأعطوا اإلبل حظه

بوا فاجتنإذا عرستم، فأسرعوا علیها السیر، وبادروا بها نقبها، و

هرگاه در » 3:«مأوی الهوام باللیلالطریق، فإنها طرق الدواب، و

در چراگاه )بگذارید دهید  فرت کردید، حق شتر را به اوخیزی مساین حاصلسرزم

آب و علفی سفر کردید شتر را سریع برانید بچرد( و اگر در سرزمین خشک و بی

ها پرداختند از خوابیدن در راه که خسته شود. هرگاه شب به استراحتقبل از این

_____________________ 

باب فی قتل الذر. سنن ابن  1627سنن ابو داوود ح  -1

 باب ما ینهی عن قتله. 3666ماجه ح 

 اب الوقوف علی الدابۀ.ب 6127سنن ابو داوود ح  -2

 روتیت دار قطنی و سیوطی آن را ضعیف دانسته است. -3
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دگان )مار و عقرب( در شب زیرا راه محل حرکت حیوانات و خزن ؛پرهیز نمایید

 «.است

شارع حکیم در وقت قربانی کردن حیوان فرمان به مهربانی و نیکی داده است. 

، و إذا ذبحتم فأحسنوا لةإذا قتلتم فأحسنوا القت»فرمایند: می صپیامبر

هرگاه کسی را به » 1:«و لیحد أحدکم شفرته و لیرح أحدکم ذبیحته حةالذب

ا به وجه نیکو انجام دهید و هرگاه حیوانی را ذبح حکم شرع کشتید، کشتن او ر

کردید به نیکی ذبح کنید، الزم است که کارد را تیز نمایید و ذبیحه را استراحت 

 «.دهید

از جمله موارد آزار رساندن به حیوان این است که جلو آن جانور دیگری را ذبح 

ثال آن( را به او نشان که هنگام قربانی آلت ذبح )چاقو و امو قربانی کنی و یا این

دید، هم می چاقویش را تیز می کرد و گوسفنددهی. روایت شده که مردی 

که او را بر فرمود: آیا دوست داری دو بار او را بکشی؟ چرا قبل از این صپیامبر

 زمین بخوابانی چاقویت را تیز نکردی؟

ه خشونت کند که وی مردی را دید که بروایت می طفاروق  ابن سیربن از عمر

ی گوسفند گذاشته و چاقویش  هبر زمین خوابانده و پایش را بر چهر گوسفندی را

 رار کرد و گوسفند نیز رم کرد.دستی زد. آن مرد فکند. عمر او را با چوبرا تیز می

آمده است که وی از سوارشدن بر اسب رحمه اهلل  ی عمر بن عبدالعزیزدر سیره

 .جز در وقت ضرورت نهی کرده است

_____________________ 

 روایت مسلم. -1
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نوشت که: به من خبر رسیده که از  صربه حیان در م رحمه اهللعمر بن عبدالعزیز 

 1شود و بر روی یک شتر هزار رطلشتر در بارکشی و نقل و انتقال بار استفاده می

رطل  300تر از شود؛ هرگاه این نامه به دست تو رسید دیگر نشنوم که بیشبار می

 شود.بر روی یک شتر بار می

زد به را دیده است که مردی را می طمرکند که وی عن دارم نقل میب بمسیّ

 تر از حد توان یک شتر بر او بار گذاشته بود.که بیشخاطر این

وجوی حدیث از بغداد به شام اند که احمد بن حنبل برای جستحکایت کرده

رد جا حدیث دریافت کند؛ وقتی به او رسید دید که دارفت تا از محدث مشهور آن

ی مشغول خوراک دهد. ابن حنبل نشست، و محدث به اندازهسگی را خوراک می

دادن سگ شد که ابن حنبل به تنگ آمد و خسته شد و هنگامی که محدث کار غذا 

ای دادن به سگ را تمام کرد به ابن حنبل روی آورد و به او گفت: حتماً دلتنگ شده

ث گفت: در سرزمین ما سگ وجود محدای؟ ابن حنبل گفت: آری. و از من رنجیده

که به آن آب و خوراک دهم به طرف من آمده است و ندارد و این سگ به امید این

من که دانستم آن گرسنه و تشنه است امیدش را برآورده کردم و به آن آب و 

خوراک دادم؛ زیرا من از ابی زناد شنیدم و او هم از اعرج و او هم از ابوهریره 

من قطع رجا  من ارتجاه قطع هللا »فرمود:  صه پیامبر خداکند کمیروایت 

را که  امید کسی که هرکسی» :(2)«منه رجا ه یوم القیامة فلم یلج الجنة

، و کندمینگوید خداوند در روز قیامت امید او را برآورده نامیدوار است پاسخ از او 

_____________________ 

 126/6ای برای سنجش وزن اشیاء معادل رطل پیمانه -1
 کیلوگرم )پارگی کتاب( مختلف مقدار آن متفاوت بود.

 اساس است.دیگر علمای حدیث گفته اند که این قصه دروغ و بیامام سخاوی و  -2
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رای من کافی ابن حنبل تبسمی کرد و فرمود: این حدیث ب .«شودداخل بهشت نمی

 است و به بغداد بازگشت.
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 فرجامین سخن
 

شناسی در ولیتئشمند اسالم است و این همان مسکه بیان شد تعالیم ارزمطالبی 

آن را شناخته بودند و این  یکه مسلمانان صدر اسالم به خوب می باشداسالم 

ان ولیت تنها مبتنی بر نظارت پروردگار بزرگ است و از درون انسان مسلمئمس

 گیرد و عوامل دیگر یا اثرهای بیرونی دیگر انسان در آن دخالت ندارد.سرچشمه می

و  ی اسالمی بسیار تأثیر داشتهپذیری در جامعهولیتئبه همین خاطر نقش مس

ی خوب خود را در سه قرن اول اسالم به روشنی ی آن به بار نشست و نتیجهمیوه

خیر القرون قرنی، ثم » فرمایند:می صکه پیامبرنشان داده است، به دلیل این

ها قرن من است، سپس قرنی بهترین قرن» :«الذین یلونهم ثم الذین یلونهم

در این برهه از «. آیندآیند و سپس کسانی که بعد از قرن دوم میکه بعد از آن می

پذیری در داخل و خارج ممالک اسالمی عملی گردید و در نتیجه ولیتئزمان مس

فرما و امنیت منتشر شد و شأن و جایگاه اسالم عزیز در میان ن حکمعدالت در آ

 های دیگر برتری یافت.ملت

اما از روزی که ایمان در دل مسلمانان ضعیف شد، مسؤولیت هم به دنبال آن 

ای که به کلی از میان رفت و کم به فراموشی سپرده شد، به گونهضعیف شد و کم

چه تعالیم اسالم نشست و مسلمانان نه تنها با آنفرهنگ و دانش اهریمنان به جای 

ی بدبختی و از غرب و شرق گرفته بودند رستگار نشدند بلکه آن دستاوردها مایه



 78 مسؤوليت در اسالم

بشری گشت و سرانجام چیزی جز زیان و ضرر نصیب ی ها و جامعهگری آنویران

 ی انسانی به ویژه مسلمانان نشد.جامعه

 را در این موضوع برایم آسان گردانید.  چه که خداوند تألیف آناین بود آن

 صحبه أجمعینللعالمین وآله و مةالمبعوث رح صلی هللا علیو

 دکتر عبداهلل عبدالرحیم عبداهلل عبادی

 م 7/8/8000 موافق با: ه 17/11/1181
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 های مؤلفکتاب
 

 األخالق اإلسالمیۀمن اآلداب و .1

ی نامهالذبائح فی الشریعۀ اإلسالمیۀ )پایان .8

 لیسانس( فوق

الشریعۀ من المصاریف اإلسالمیۀ  فقمو .7

 ی دکترا(نامهالمعاصرۀ )پایان

 جلد(7العلم الحدیث حجۀ لإلنسان أم علیه ) .1

و ترکها نظرًا تقدیم طاعۀ علی األخری أ .1

 األحوال للزمان، والمکان و

 ردود علمیۀمقاالت و .3

 ۀ إجتماعیۀمقاالت أدبی .7

 شروط حل الذبیحۀالمباح من الحیوان و .2

 شروط حلهائح أهل الکتاب وذبا .9

ح .10
 آدابهکم الصید وشروطه و

ا .11
بیان الحکمۀ من محرم من الحیوان ول

 تحریمه

ح .18
 الحکمۀ من مشروعیتهایۀ والهدی وحکم األض

ا .17
 الحکمۀ من مشروعیتهالعقیقۀ وحکمها و

أ .11
 خطاء لغویۀ معاصرۀ

ا .11

 جلد(1لسبیل المرشد إلی بدایۀ المجتهد )

ا .13
 اسباتاألذکار الواردۀ فی المنألدعیۀ و
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ا .17
 ته من اإلیمانالبتالء والصبر علیه ومکان

ا .12
 لواقع التاریخی للمسلمین

ا .19
 شمولیتها فی اإلسالملرحمۀ و

ا .80
 مکانتها فی اإلسالملمرأۀ و

آ .81
 المعاشرۀداب الزواج و

ا .88
 ولیۀ فی اإلسالم )کتاب حاضر(لمسئ

ا .87
 لخصائص اإلسالمیۀ

و .81
 اقع المسلمین الیوم

ف .81
 رۀضائل األمۀ اإلسالمیۀ فی الدنیا واآلخ

ا .83
 آداب المجالسلسلم فی اإلسالم و

ا .87
 ۀ والجماعۀلجمع

م .82
عۀ علم الحدیث فی میزان الکتاب وسو

 السنۀ و

ر .89
 إلی الخلود حلۀ الفتی

 

 


