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 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــن داکترالحاج 
 ٢٠١۴ نومبر ١٢

  

 فضيلت دست راست
  سمت راست در اسالم و

١ 
  

اجماع امت و قياس مبتنی بر قرآن . يم  و سنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  استمنابع اصلی شرع اسالمی قرآن کر

 . سنت  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  منبع  سوم  و چارم احکام  در شرع  اسالم است کريم و

ت رسول هللا  احكام  و جزئيات آنھا به طور تفصيلى در منابع اصلی شرع اسالمی  يعنی قرآن کريم و سنۀـ ھمۀـفلسف 

  .   موارد  به تفصيل روشن  نيستۀصلی هللا عليه وسلم در ھم

 به تعليم اً طح  فکر بشری باال است، که مطمين احکام از سۀھمۀ فلسف ؛  در اکثر موارد، درک اصلی  حکمت واءً بن

  . وآموزش بيشتر فھم ، تتبع و تحقيق در علوم اسالمی  ضرورت  دارد

اصلی ، بخشی ازاين احکام که به طور ھمه ۀ  ھستند  که در يافتن احکام و مفاھيم و فلسفـاين علمای مجتھدی اسالمی

  . جانبه و کامل  برای ما روشن نيست،  ما را مساعدت خير می نمايند

.  ين عرصه اساس نمی باشندادر شرع اسالمی در مسايل تعبدی اصل شرعی وداليل نقلی  اساس اند و داليل عقلی در

  . بدان معنی نيست که بايد اين اعمال مخالف عقل و منطق باشنداما؛  اين 

چنانچه گفتيم درمسايل تعبدی منطق و حکمت حکم برای شارع روشن است و حتمی نيست تا بدانيم که مثالً نماز صبح 

  . چرا دو رکعت سنت و دو رکعت فرض است

 ۀكه  فلسفی  ترتيب تأکيد داريم که در صورتينبه ا. چنين صراحت نص است ومسلمان بايد به آن معتقد و عمل کند

حكمى که بر منطق فھم و دانش ما برابر نباشد، برماست تا منحيث يک مسلمان  يقين  داشته باشيم که موجوديت چنين 

  . مطابق شرع و در نھايت امر، به مصلحت ما استاً حکمی مطمين

مسلماً . نانچه گفتيم توسط علمای مجتھد صورت می گيردشارع که دردين اسالم هللا تعالی است و استنباط از نصوص چ

تواند  با مجاھدت خويش  خود را برمسايل  شرعی چنان  وارد کند  تا به اين  که کسی باعلم تولد  نشده،  ھر مسلمان می

  . مقام  واالی علم و فضليت برسد

باشد ،   و نعمت  پروردگار با عظمت میاز مخلوقات ) چپ  دست راست و دست ( از ھمه بايد گفت ھر دو  دست   قبل

  . شود  و بر ھر کدام از آن دو حقوقی ھست که از اين جھت فرقی بين آنھا ديده نمی
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درنصوص  دينی برخی از مطالبی به چشم می خورد که داللت می کند دست راست نه تنھا در دنيا بلکه حتی در آخرت 

  .نيز از فضليت خاصی برخوردار است

 left handed « و به عنوان صفت برای شخص »  left-hander «  زبان انگليسی، بنام   اصطالحچپ دستھا در

person   «که  يا از روی عادت يا برای آسانی از دست چپ   است یاننمايند  و اين اصطالح برای کس مسمی می

  .ورند  آعمل میه تر استفاده بدزيا

سف بايد گفت أزبانھای مروج دنيا مورد مطالعه وتدقيق قرار دھيم به تدر را » چپ دست « ناگفته نماند اگر اصطالح 

  :طور مثال ه ی مروج دنيا به نام  خوبی مورد استفاده قرار نگرفته است بکه دست چپ در زبانھا

چپ  .گيرد  گويند  که به معنی شوم و نحس و بد يُمن مورد استفاده قرار می می»  sinister «  در زبان التينی چپ را 

 وچپ دست در زبان   رود  کار میه ب »  gauche «  بر دو اصطالح چپ  و ناشی يک کلمه یدست در زبان فرانسو

دست و آدم خراب وناجور مورد استفاده قرار ميگرد ، در بين مردم المان  به معنی چپ»  linkisch « لمانی کلمها

مسمی نموده »  linkisch «نام ه را ب اشد ، آنشخصی که  چندان در امورمعاشراتی، صداقت ودوستی  راست نب

  .باشد    صفت منفی برای انسان میاً وتقريب

شود که فالن انسان خوب  تر اوقات گفته میدھکذا ناگفته نماند که چپ دست در کشور ما ھم صفت حسنه نبوده  وزيا

  .يا عداوت دارم دم به اصطالح دشمنی وآمن چپ افتاده وھدف از آن اينست که با فالن ه نيست وب

 است که در یاست يا نه، موضوع)ارثی( ژنتيکی ۀدستی يک صفت يا خصيص دستی يا راست که آيا چپ در مورد اين

  . باشد   اين تحقيق خارج میۀ مستقلی  صورت گيرد که بحث کلی در اين بابت از حوصلمورد آن بايد تحقيقات

در . ليت بيشتر سمت راست مغز استد و تا حد زيادی ناشی از فعا دار ارثیۀکه چپ دستی زمين  بدين عقيده اندءعلما

  .دادند ھا در رِحم مادر، طرف چپشان را بيشتر حرکت می  درصد از جنين٨ تا ۵يک بررسی، مشاھده گرديد که حدود 

انھای نويسند که در زم رخين میؤشود ، حتی م دست بودن در انسانھا بحيث عيب  شماريده می درزمانھای  قديم چپ

  . طالق دھند یگونه منطق ی چپ دست  خويش را بدون ھيچ حق شرعی داشتند تا زنھاجاپانیقديم مرد ھای 

  

  :چپ دستی در دين يھود ومسيحيت 

  عيوب  میۀرا  از جمل به اصطالح آن و در تعليمات دين يھوديت ومسيحيت چپ دست را نيز به فال نيک نمی گيرند

  :دارند  ازيعقوب و داوود داستانی را حکايه می »ساموئل«ر كتاب د.  شماريدند

 گروھي  ن شده بود، رھبريي داوود به بحيث جانشين او تعي   داوود كه از جانبۀرزادھخوا » آماسا « که  زمانی

  .شورشگر را عليه داوود به عھده مي گيرد

سر راه تو ايستاده است؟   دست راست به يقين برادرم بر «:  ضمن گفتن خواند  و ش فرا میروزي داوود او را به قصر

 مھارت  در شكم آماسا طوري فرو مي برد كه دل و  آماسا را گرفته و مي بوسد و ھمزمان با دست چپش شمشيرش را با

  .دست راست انجام دھد ه اين بدين معنی است که نخواست قتل اورا ب»  .او روي زمين پخش مي شودۀ رود

  . در انجيل ديده  شده است که بر فضيلت دست راست بر چپ حکم نموده اند ھمچنان در داستان ھای متعددی

در آغوش مھر پدر « :  به آناني كه در سمت راستش جاي مي گيرند مي گويد  حضرت مسيح در اناجيل آمده است که 

پ او نشسته اند و آنگاه روي سوي آناني كه در سمت چ. » در آئيد، به سرزميني كه از آغاز براي شمايان آفريده شد

  .»از من دور شويد، سوي آتش ابدي ، آتشي كه از آن   شيطان و يارانش است گم شويد «  : كرده و مي گويد

ناگفته نماند که ربط دادن بدي به چپ و خوبي به راست حتی قبل  از مسيحيت  دربين اساطير انسانھا وجود داشت و 

  .اين طرز تفكر نيست انجيل بنيان گزار
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يا  ت مصريان قديم مورد مطالعه قرار گيرد در می  يابيم که چپ وا اگر تاريخ کشور مصر وداستانھا واعتقادھمچنان

 وفان بدي و بي نظمي منتشر مي كند ، در حاليطخداي » ست « که  چشم چپ آفتاب  با خود مصيبت ھمراه دارد ،  اين

   .نام دوم اوست» ب  چشم راست آفتا« خوبي ھاست و به ھمين سبب ۀ كه ھوروس بخشند

در بوديسم و ھندويسم نيز مي توان آداب و رسوم و داستان ھائي از اين مشابھت را يافت که در مورد عدم خوبی دست 

  . چپ بيان کرديده است 

می وضاحت تام فضيلت دست راست را با دست چپ مالحظه ه ب  نويسند که درمراسم  عبادی سرخپوستان محقيقين می

  :نمايم 

ۀ سرخپوستان ھنگام دعا و تقاضاي بخشش از خدايان خود و به راه راست ھدايت شدن ، نوك انگشت سباب: ويندگ می

  .راست را در خاك فروبرده و آنگاه به لب مي برند

  :نويسند  ھمچنان محقيقين می

ه ادوگر ھنگام بکه ج زمانی :گويند  می. در ميان عوام الناس عادتی در مورد فضيلت دست راست با چپ وجود دارد 

ھم زدن داروھاي جادوئي اش در طشت جادوگري اش بايستي رو به افتاب  ايستاده وبا اکت خاصی دست چپش را به 

   .سوي نقطه مقابلش دراز كند و عوامل مريضی را  ازبين ببرد

  . چپ دستان ھمواره و در ھمه جاي جھان مطرح بوده و كماكان ھستۀمعالج

فريقا سوراخي در زمين مي كندند و آن را از آب جوش پر كرده و طفل  ا وئي ھاي ساكن جنوبدر گذشته زول :گويند می

چپ دست را مجبور مي كردند تا دست چپش را درون آب جوش فرو برد و پس از آن با ھمان دست روي سوراخ را 

  . دست چپ كودك زخم شده و او تا مدتي نمي توانست از آن استفاده كنداً طبيعت. بپوشاند

و گمراه خواھد شد و تنھا راه  علت اينكار اين بود كه آنھا تصور مي كردند كودك ِ چپ دست به دام اوباش خواھد افتاد

  . نجاتش ترك عادت اوست

  : ھا مي گويند يدنیسو

چپ زدن « را مي گيرد ھرگز دچار شكم درد نمي شود و يا بدون كمي » سمت راست « گردش در طبيعت  شخصی که 

 كارھاي ساده و بي اھميت با دست ۀان از پس مخارج خود برآمد ، چرا كه با اندكي چپ روي مي توان از عھدنمي تو» 

داستانھای زيادی در بين مردم ...اما كارھاي بغرنج و پيچيده را بايد با دست راست انجام داد و از اين قبيل. چپ بر آمد

   .وجود دارد 

  ! محترم ۀخوانند

 ۀسالم دادن،  مصافحه كردن ، غذا خوردن،  دريافت  نام خصوص  برایه  دست راست ، بدر  فضيلت سمت راست و

ساير ۀ در مجموعـ... اعمال  در روز قيامت، پيش شدن در ھنگام  خارج  شدن  و داخل شدن ، پوشيدن لباس وغيره 

  .  موضوعات ، درنظر گرفته شده است

سايل اخالقی  بوده  که  در اين عمل اخالقی ھم  با در نظرداشت بخشی ازاين اعمال مسايل  تعبدی و بخش  ديگری  م

دست چپ برای شستن محل . منظور عمل به آن انشاء هللا از ثواب خالی نه خواھد بوده ارجھيت کار از نظر اسالم ب

  . گردد امور درنظر گرفته شده و توصيه می... ادرار و غايط و استبراء وغيره 

و سمت راست از مواردى در شرع اسالمی است که احکام فضيلت آن  در آيات قرآنی درمجموع برترى دست راست 

   .باشد واحاديثی  نبوی نيز موجود  می

  

  :برتری دست راست وسمت راست در اسالم 
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چرا در تعليمات دين مقدس اسالم ، مسلمانان ھر کار خوب و ثوابی  را بايد با دست راست  انجام  دھند؟    در اين 

  :فرمايد  می»  شرح صحيح  مسلم «   هللا  درةامام نووی  رحملم شھير جھان اسالم شيخ عامورد

پوشيدن لباس پيراھن و : ننداين يک قاعدۀ مستمر در شرع اسالمی است که ھر آنچه از باب تکريم و شرافت باشد ما« 

،  و گرفتن ناخون،  و کوتاه کردن و سرمه زدن) يا مسواک زدن ( ن، پوشيدن جراب، داخل شدن به مسجد،  سواک تـنبا

سبيل، و شانه زدن موھا، و زدودن موی زير بغل، و تراشيدن موی سر،  و سالم نماز، و شستن اعضای وضو و غسل، 

پيش (و خروج از توالت، و خوردن و نوشيدن، و مصافحه و دست دادن،  و لمس حجر االسود  و ھمانند آنھا،  تيامن 

  . نھا مستحب استدر آ) انداختن دست راست

ی،  بيرون  رفتن از مسجد، استنشاق،  و استنجاء، و ئرفتن به تشناب و يا دست شو: و ھرآنچه که ضد آن باشد  مانند

بيرون آوردن  لباس و تنبان  و يا ھم  جوارب  و ھمانند آنھا،  پيش انداختن  سمت چپ مستحب است، و تمامی اين 

  .»است موارد  برای تکريم  راست و شرف آن 

  :شيخ امام نووی می افزيـد

و قد أجمع العلماء علی أنه منھی عن االستنجاء باليمين، ثم الجماھير علی أنه نھی تنزيه وأدب ال نھی تحريم، وذھب « 

و علماء اجماع کرده اند  که از استنجاء با دست راست نھی شده است،  و : (يعنی»   بعض أھل الظاھر إلی أنه حرام

را نھی  ،  و برخی از علمای اھل ظاھر آنکه اين نھی، نھی تنزيه است نه نھی تحريم  نظرشان اين است جمھور علماء

  .) دانند تحريم  می

  :فرمايد  می» فيض القدير« ھکذا امام مناوی قدر 

 آن است  که تا و جای اختالف:  (  يعنی » و محل الخالف ما لم تباشر اليد اإلزالة بال حائل وإال حرم ولم يجز اتفاقاً  «

به اتفاق )  در تماس باشداگر دست راست با نجاست مستقيماً ( با نجاست در تماس نباشد،  و گرنه که دست مستقيماً  زمانی

  ). شود حرام  می

أی ال يستنجی بھا فيکره عند الجمھور، أما التمسح  بھا بأن يجعلھا  مکان ) وال يتمسح بيمينه( و قوله «  :ومی افزايد 

و با دست راستش مسح :  ( فرمايد و قول  پيامبر صلی هللا عليه و سلم که می: ( يعنی»   فيزيل بھا النجاسة فحرامالحجر

جای سنگ ه  مسح کردن مقعد بيعنی با دست راستش استنجا نکند و نزد جمھور علماء مکروه است، ولی مستقيماً ) نکند

  ) .و ازالت نجاست با دست راست حرام است

  :نمايم   به آن اشاره میاً ھيم  تقدم راست با چپ در آيات واحاديثی  متعددی تذکر رفته  که  مختصرافضليت مفا

  

  :فضيلت دست راست بر چپ در آيات قرآنی

» ئَِک يَْقَرُؤوَن ِکتَابَھُمْ يَْوَم نَْدُعو ُکلَّ أُنَاٍس بِإَِماِمِھْم فََمْن أُوتَِی ِکتَابَهُ بِيَِمينِِه فَأُْولَ  « : آمده است )  اسراء ۀ  سور٧١ (تدر آي

 عملشان به دست راست ۀکسانی که نام!  خوانيم روزی را که ھر گروھی را با پيشوايان شان می) به ياد آوريد: (يعنی 

  . خوانند می) با شادی و سرور( شان داده شود، آن را 

سالم بر تو :) شود به او گفته می: (يعنی» اِب اْليَِمينِ فََساَلٌم لََّک ِمْن أَْصحَ  «:خوانيم  می ) ٩١ تواقعه آي (ۀويا ھم در سور

  .از سوی دوستانت که از اصحاب راست اند

ھر کس در ) آری: ( يعنی).۴٠-٣٨مدثر (» فِی َجنَّاٍت يَتََساءلُونَ  * إاِلَّ أَْصَحاَب اْليَِمينِ  * ُکلُّ نَْفٍس بَِما َکَسبَْت َرِھينَةٌ  «ــ  

 ايمان و تقوای شان به دست راست ۀ اعمالشان را به نشانۀکه نام) (راست(صحاب يمين مگر ا گرو اعمال خويش است،

  .کنند  و سؤال میآنھا در باغھای جنت اند) دھند میشان 
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َساِحٍر َواَل َوأَْلِق َما فِی يَِمينَِک تَْلقَْف َما َصنَُعوا إِنََّما َصنَُعوا َکْيُد  «: ــ و ھنگامی که از پيامبرانش خبر می دھد، می فرمايد

اِحُر َحْيُث أَتَی آنچه را در دست راست داری بيفگن،  تمام آنچه را ) ای موسی: (يعنی ).۶٩ ت طه آيۀسور(» يُْفلُِح السَّ

  .اند تنھا مکر ساحر است؛ و ساحر ھر جا رود رستگار نخواھد شد آنچه ساخته!  بلعد اند می ساخته

: يعنی ). ٩٣- ٩١ صافات ۀسور(» فََراَغ َعلَْيِھْم َضْربًا بِاْليَِمينِ  * َما لَُکْم اَل تَنِطقُونَ  * أاََل تَأُْکلُونَ فََراَغ إِلَی آلِھَتِِھْم فَقَاَل  «ــ 

  نمی) از اين غذاھا(چرا «: مخفيانه نگاھی به معبودانشان کرد و از روی تمسخر گفت) ابراھيم وارد بتخانه شد(

  .ای محکم با دست راست بر پيکر آنھا فرود آورد وی آنھا رفت و ضربهسه سپس ب  !يد؟ئگو  چرا سخن نمی !خوريد؟

َمالِ  «ــ   َماِل َما أَْصَحاُب الشِّ ، چه اصحاب شمالی )چپ( و اصحاب شمال  يعنی).۴١ ت واقعه آيۀسور(» َوأَْصَحاُب الشِّ

  ). شود  جرمشان به دست چپ آنھا داده میۀ اعمالشان به نشانۀکه نام(

ا «ــ    ۀاّما کسی  که  نام: يعنی  ).  ٢۵ : ت حاقه آيۀسور(  » َمْن أُوتَِی ِکتَابَهُ بِِشَمالِِه فَيَقُوُل يَا لَْيتَنِی لَْم أُوَت ِکتَابِيهْ َوأَمَّ

در آيات متذکره  به » .دادند  اعمالم  را به من نمی ۀای کاش ھرگز نام«  :  گويد اعمالش را به دست چپش بدھند می

  . عمل آمده است ه کيد بألت دست راست توضاحت  تام برفضي

  

  :احاديثی نبوی و فضيلت دست راست برچپ 

 بحث  به برخی از اين   متعددی روايت گرديده است که ما در اينرد فضيلت دست راست بر چپ  احاديثدر مو

  .يم ئ  اشاره مينماروايات ذيالً 

َکاَن رسوُل هللاَّ َصلّی هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم يُْعِجبُهُ « : ست که از حضرت بی بی عايشه رضی هللا عنھا روايت شده ا در حديثی 

ُن فی شأنِه ُکلِّه لِه: التَّيمُّ لِِه، َوتَنَعُّ  صحيح امام ،)١۶٨ ()فتح الباری(صحيح امام بخاری . متفٌق عليه. »فی طُھُِوِرِه، َوتَرجُّ

جام از راست  و جلو انداختن آن را در تمام  کارھايش در شروع و ان  صلی هللا عليه وسلم پيامبر(  يعنی  ).٢۶٨ (مسلم

ابيم   يدر حديث متذکر در می. ) داشت غسل و وضو و شانه کردن موی سر و پوشيدن بوت ھای  خويش ، دوست می 

  . انداختن را در ھمه کار دوست داشت  که پيامبر اسالم شروع وانجام از راست و جلو

کانَْت يَُد رسول هللاَّ َصلّی هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم، اليُْمنی لِطَھُوِرِه وطََعاِمه، وَکانَْت اليُْسَری « :ست ھمچنان در روايت ديگری آمده ا

  .د وغيرهوحديث صحيح، رواه أبو داو. »لَِخالئِِه َوَما َکاَن مْن أَذیً 

 و دست چپش  را  برای  خويشدست راستش را برای وضو و غسل و خوردن  سلم صلی هللا عليه و پيامبر« : يعنی 

و غير او به ) ٣٣(د وحديثی صحيح است  که ابوداو  .»گرفت   کار می  ی و رفع حاجت و ھر آلودگی ديگری بهئدستشو

  .اند اسناد صحيح روايت کرده

در ھنگام غسل   صلی هللا عليه وسلم پيامبر:   عطيه رضی هللا عنھا روايت شده است که  گفت ھکذا در حديثی  از ام

غسل را «.متفٌق عليه» اْبَدْأَن بِمياِمنھَا َوَمواِضِع الُوُضوِء ِمْنھا« : دادند، فرمودند دخترش زينب به زنانی که او را غسل می

 صحيح امام مسلم،  )١۶٧ ()فتح الباری(صحيح امام بخاری  .»ھای راست و اعضای وضوی او شروع  کنيد از طرف 

)٢/۶۴٨(.  

إِذا اْنتََعَل أَحُدُکْم فَْليْبَدْأ «: فرمودندصلی هللا عليه وسلم  هللا عنه روايت شده است که پيامبردر حديثی از ابوھريره رضی 

لھُما تُْنَعُل، وآخَرھَُما تُْنَزعُ . باليُْمنی، َوإِذا نََزع فَْليْبَدْأ بِالشِّمالِ  ھر گاه يکی از شما « : يعنی.  متفٌق عليه» لِتَُکِن اليُْمنی أَوَّ

وريد ، از چپ شروع کنيد، تا پای راست، آويش را  می پوشيد ، از راست و وقتی آن را از پای بيرون می بوت ھای خ

  .)٢٠٩٧ (صحيح امام مسلم، )۵٨۵۶ ()فتح الباری(  صحيح امام بخاری .»در پوشيدن اول باشد و در آوردن آخر

إَِذا أََکَل أََحُدُکْم «: ی هللا عليه وسلم فرمودھمچنان در حديثی  از ابن عمر رضی هللا عنه روايت است که رسول خدا صل

ْيطَاَن يَأُْکُل بِِشَمالِِه ، َويَْشَرُب بِِشَمالِهِ  ھرگاه کسی غذا خورد « : يعنی. »فَْليَأُْکْل بِيَِمينِِه ، َوإَِذا َشِرَب فَْليَْشَرْب بِيَِمينِِه ، فَإِنَّ الشَّ
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ان با دست چپش می خورد و می راست بنوشد، چرا که شيطبا دست راستش بخورد، و اگر آب نوشيد با دست 

  ).٢٠٢٠(مسلم  .»نوشد

إذا شرب أحدکم فال يتنفس فی اإلناء وإذا أتی الخالء فال يمس ذکره بيمنه وال  « : ديگری آمده است  ھکذا در حديث-

 گر وارد خالء شود آلتش رااگر کسی از شما چيزی بنوشد در ظرفش تنفس نکند و ا(يعنی ) متفق عليه( » يتمسح بيمينه

  ). .با دست راست لمس نکند وبا دست راستش خودش را پاک نکند

کانت يد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم اليمنی لطھوره  «:  صديق رضی هللا عنه آمده است ۀھمچنان در حديثی  از عايش

لی هللا عليه و سلم دست راستش  را برای رسول هللا ص:( يعنی» وطعامه، وکانت يده اليسری لخالئه، وما کان من أذی

 .).کرد کرد و دست چپش برای قضای حاجت و رفع نجاست استفاده می وضوء گرفتن و خوراک خوردنش استفاده می

  :فرمايد  ھمچنان  حضرت حفصه رضی هللا عنه در حديثی می

روايت أبو (»  لطََعاِمِه َوَشَرابِِه وثيابه ويََجعُل يَساَرهُ لما ِسوی ذلَک أَنَّ رسول هللاَّ َصلّی هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم کان يَْجَعُل يَمينَهُ  «

 ۀرسول هللا صلی هللا عليه وسلم دست راست خود را برای خوردن و نوشيدن  و جام: ( يعنی). داود و ترمذی وغيره

 رسول هللا صلی از احاديثاين بود برخی  .) دست چپ خود را برای ديگر امور قرار داده بود خويش اختصاص داده و

  کرام  ھدايت میۀغازيد و ھم برای صحابآدست راست می ه هللا عليه وسلم که ھم شخص خودش اعمال خوب  را ب

  .غازند يادست راست به فرمود تا اعمال خوب را ب

 ادامه دارد
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