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 حيمبسم اهلل الرحمن الر

 
 دٍمَّحَا مُنَي ِّب ي نَلَعَ مُالَالسَّ وَ ة ُالَالصَّ وَ ينَمِالَعَالْ ب ِّرَ هِلَّلِ دُمْحَلْاَ       

 .…ينعِجمَاَ هِاعِتبَاَ وَ هِاب صحَاَ وَ هِي آلِلَعَ وَ
 

اسالم منهج و برنامه حيات بشريت استت و ايتن برنامته        

توجه بته اينهته   تمام جوانب زندگي او را در بر مي گيرد ، با 

، انسان جنبه اجتماعي بودن وي است يهي از جوانب زندگي

اسالم نسبت به رعايت آداب اجتماعي اهميت خاصتي اايت    

شده  و رعايت بسياري از آداب اجتماعي را در زمره واجبات 

و برخي ديگر را جزو مستحبات و اعمتا  حستنه محستوب    

به نيهوكتاران   وشده  داشته و انجام آن را از پيروان خواستار

پاداش جاويد وعده داده استت و تترك كننتدگان را مجترم     

 …شناخته و مورد مذمت ارار داده است
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متوزان دوره  دانش آرساله به منظورآشنا ساختن  اينلذا      

به پاره اي از آداب اسالمي تهيته   ) راهنمايي (متوسطه اوّ  

وجته و  و تدوين شده است ، اميد است در اين راستا متورد ت 

ارار گيترد و بتا دعتاي خيتر       ارآن آموزان مربيان و اهتمام

 . خود ما را در اين راستا ياري فرمايند

 

 

 

 

 

 

 موسسه ي فرهنگي قرآن و سنت نبوي روانسر
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 آداب سالم كردن

پيامبر )ص( فرمود: آيا شما را به كاري راهنمتايي كتن          

)فرمتود:(   د؟كه چون انجام دهيد ، همديگر را دوست بداريت 

سالم كردن را در ميان خود رواج دهيد و به همديگر سالم "

 ."كنيد

هنگامي كه پيتامبر )ص(   "انس )رضي اهلل عنه( مي گويد :  

 (1)از كنار بچه ها عبور مي كرد ، به آنها سالم مي كرد. 

 

 :چگونگي سالم كردن

 ":   كسي كه سالم كردن را آغاز مي كنتد بايتد بگويتد    -1

ُرَ م وَيكُلَعَ مُالَلسَّ: اَوكام  آن  . ميكُلَعَ مُالَلسَّاَ  وَ اهللِ حَمة  

 است. " هُاتُكَرَبَ

. و جواب كام  م الَالسَّ مُيكُلَعَ ":  جواب دهنده بايد بگويد

ُرَ وَ مُالَالسَّ مُيكُلَعَ ": سالم  . " هُاتُكَرَبَ وَ اهللِ حَم  

                                                           
 بخاري و مسلم -1
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 مُالَلسَّاَ "به تنهايي ه  جايز است ولي بهتر است "سالم  "

 گفته شود. " ميكُلَعَ

:  : پيامبر)ص( فرمتود  مصافحه و به همديگر دست دادن -2

  هر وات دو مسلمان به همديگر متي رستند و بتاه  دستت    

مي دهند خداوند متعا  اب  از آنهه از همديگر جدا شوند ، 

مورد عفو و مغفرت ارار متي دهتد و گناهانشتان را     آنان را 

 (1)مي بخشد
 

 م به پدر و مادراحترا

بر همه ي ما مسلمانان واجب يهي از وظايف مهمي كه     

است ، كه از جمله آن  در حق والدين، نيهي كردن  است

 :وظايف 

بجاي آوردن رضايت آنها كه رضاي خداوند در رضاي  -1

 هُلَ مٍسلِن مُا مِمَ »والدين است. پيامبر )ص( مي فرمايد: 

                                                           
 رواه بخاري   -2      ترمذي و ابن ماجه -1
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 هُلَ اهللُ حَتَفَ الَّباً اِسِحتَا مُمَيهِلَاِ حُصبِيُ انِمَسلِمُ انِدَالِوَ

م ا لَمَهُدَحَاَ بَضِن غَاِ . وَ دٌاحِداً ، وَاحِوَ انَن كَاِ ، وَ ينِابَبَ

 الَ؟ قَ اهُمَلَن ظَاِ وَ يلَ. قِ نهُي عَرضَيَ يتَّحَ نهُعَ اهللُ رضَيَ

    (2). « اهُمَلَن ظَاِ : وَ

، ين خويش نيهي كندكه نسبت به والدهر شخص  مسلماني 

دو در از درهاي بهشت بر رويش گشوده مي شوند و اگر به 

نسبت يهي از آن دو  نيهي كرد يك در از درهاي بهشت بر 

رويش باز مي شود. و اگر يهي از آن دو را خشمگين كند ، 

خداوند از او راضي نخواهد شد مگر او از فرزندش خشنود 

چند به فرزند خود  : هر شود . از پيامبر )ص( سئوا  شد

ه  ظل  كرده باشند ؟ فرمود: آري ، هر چند به فرزند خود 

 . ظل  كرده باشند
 

 برابر است . نيهي در حق والدين با جهاد در راه خدا  -2

مردي از پيامبر خدا )ص( پرسيد : آيا متن متي تتوان  در       

: آيا پتدر و متادر داري ؟ گفتت :     جهاد شركت كن  ؟ فرمود
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) روايتت از  ود : جهاد تو خدمت به پدر و مادرت استت . آري . فرم

 بخاري (.
 

 

 

 احترام گذاشتن به والدين و دعاي خير در حق آنها. -3

:  سوره اسراء مي فرمايد 22خداوند متعا  در آيه     

                 

                     

: پروردگارا  با  تواضع و مهرباني را برايشان فرود آور و بگو

مرحمت فرما ، همانگونه كه آنان در رحمت بديشان 

 .كوچهي ) به من رح  كردند و ( مرا تربيت و بزرگ نمودند

درجات بعضي از انسانها بعدد از   "پيامبر ) ص( فرمتود:  

ردگدارا ، ايدن   : پروافزايش مي يابد ، مي پرسند مرگ

:  افزايش مرتبه از چيست ؟ خداوند متعال مي فرمايد

اين رفعت ، طلب آمرزش فرزندت بود كه در حدق تدو   

 ) بخاري(. "نمود
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 احترام به دوستان پدر و مادر. -2

 : عبداهلل ابن عمر ) رضي اهلل عنهما( گويد ، پيامبر فرمود      

به دوستتان پتدرش    باالترين نيهيها آن است كه فرد نسبت 

 ) مسل (صله رح  را بجاي آورد. 
 

اتدرداني از والتتدين در رديتتف شتتهر گتتزاري از خداونتتد   -5

 است:

                    

                   

               /( 12) لقمان 

ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش كرده اي  ) چرا كه 

هنگامي كه( مادرش بدو حامله شده است و هر دم به ضعف 

و سستي تازه اي دچار آمده است . پايان شيرخوارگي او دو 

سا  است ، ) لذا به انسان توصيه شده است (كه ه  

 در و مادرت باش.ه  سپاسگزار پ سپاسگزار من و
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 : مردي از پيامبر)ص( پرسيد :  ترجيح مادر بر پدر -6

ن؟ مَ مَّ: ثُ الَ. قَ كَمُّ: اُ الَي؟ قَتِابَحَصَ سنِحُبِ قُّحَن اَمَ "

ن ؟ مَد  مَّثُد  : الَ. قَ كَمُّ: اُ الَن ؟ قَمَ مَّ: ثُالَ. قَكَمُّ: اُ الَقَ

 . وكَبُ: اَ الَقَ

در حق او  و احسان و نيهيچه كسي براي مصاحبت با من  

:  : پس از او ؟ فرمود : مادرت . پرسيد تر است؟ فرمودرسزاوا

: پس از  : مادرت . پرسيد پرسيد: پس از او ؟ فرمود مادرت. 

 . او ؟ فرمود : پدرت
 

 ترجيح مادر بر همسر :  -7

جواني از ميان ياران پيامبر)ص( كته بته عبتادت حستن         

چون بيماريش شدت گرفتت بته   ، بيمار شد .  شهرت داشت

اهلل تلقين كردند . امّا زبانش به گفتن اين جملته   الَّاِ هَلَاِ او الَ

 مبارك باز نمي شد.
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: آيا پدر و متادر   پيامبر فرمود …به پيامبر)ص( خبر دادند 

دارد؟ گفتند : مادر سالخورده اي دارد . فرمتود : متادرش را   

با او پرستيد . گفتت :   بياوريد . چون پيامبر از نحوه رفتارش 

 زنش را بر من ترجيح مي داد و من بر او خشمگين هست .  

: هيزم جمع كنيد ، متي ختواه  ايتن     پيامبر)ص( فرمود    

پسر ، كه متادرش را خشتمگين كترده استت آتتش بتزن  .       

پيرزن گفت : اي پيامبر خدا ، مي خواهي جگر گوشته ام را  

   : اگتر  ( فرمتود در مقاب  ديدگان  آتش بزنتي ؟  پيتامبر)ص  

متتي ختتواهي خداونتتد او را ببخشتتد ، او را بتتبخش . استت   

اضتي  بخدايي كه جان  در دست او است ، تا زماني كه از او ر

:  . پيترزن گفتت   ي نتدارد انباشي نماز و صتداه اش فايتده   

 خداوندا ، پيامبر و تمامي مردم را به شهادت مي گيرم كه  

ان ال الته اال اهلل  پس از آن صحابي جو …فرزندم را بخشيدم

گفت و همان روز وفات كرد. پس از غس  و تهفتين پيتامبر   

)ص( بر او نماز خواند و هنگامي كه در كنار ابر او ايستتاده  

: كسي كه همسرش را بر مادرش تترجيح دهتد    بود ، فرمود
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.) روايتت از  مورد لعن ارار گرفته وفديه و توبه اش ابو  نيستت 

 طبراني واحمد(  

كردن والدين از گناهتان كبيتره استت و ستبب      ناراحت -8

 ت است. بَواُتعجي  در عُ

ي لَاِ اءَاشَمَ اهللُرُخِؤَيُ وبِنُالذُّ لُّكُ »:  پيامبر )ص( فرمود    

 هِبِاحِصَلِ هُلُّجِعَيُ اهللَ نَّاِ، فَ ينِدَالِوَالْ وقُقُعُ الَّاِ َمة ُ ايَقِالْ ومِيَ

ُايَحَي الْفِ . خداونتد متعتا    ) رواه حتاك (    . « اتِمَد مَالْ بلَقَ ة 

خير متي انتدازد جتز    أابت گناهان را تا روز ايامت بته تت  عو

، كه خداوند متعا  عتذاب آن   عقوق و ناراحت كردن والدين

 …را به اب  از مرگ مي اندازد
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 وظايف فرزندان نسبت به والدين
 

 بر خاستن به احترام آنها هنگام ورود به منز . -1

 ز آنها در هنگام خروج از منز .اجازه گرفتن ا -2

 مشورت كردن با آنها و كسب اجازه در همه امور.  -3

 بلند نهردن صدا در برابر آنان.  -2

 خود داري از خنده بي مورد در حضور آنان. -5

 صحبت نهردن در ميان سخنان آنان.  -6

 مورد خطاب ارار دادن آنها با ادب و احترام.  -7

گر به اجتازه  دراز نهشيدن و نخوابيدن در حضورشان م  -8

 آنان.

نشستن با ادب و احترام در مقاب  آنهتا و دراز نهتردن     -9

 پاهادرحضورشان .

 جلو نيفتادن از آنها در راه رفتن . -11

 اطاعت از آنها و اجراي دستوراتشان.  -11
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كمك به آنهتا در هنگتام ورود مهمتان و انجتام ستاير       -12

 امورات.

 فوتشان. دعاي خير در حق آنان مخصوصاً بعد از -13

 

 احترام به معلم
 

 ء؛ احترام ااي  شدن براي علما از شروط مسلمان بودن -1

 :     است

 يسَلَ »:  فرمود )ص( عباده بن صامت )رض( گويد ؛ پيامبر

    قَّف حَعرِيَ ا وَنَيرَغِم صَرحَيَ ا وَنَيرَبِر كَقِِّوَم يُن لَا مَنَّمِ

كه به بزرگان ما احترام  كسي) احمد و طبراني( .  . « انَ اءَمَلَعُ

نگذارد و به كودكان ما رح  نهند و حق عالمان ما را 

 نشناسد از ما نيست.

 نيز بياموزيتد  و كارعلمي را عل  بياموزيد" : همچنين فرمود

انتش فترا متي گيترد ، متواضتع      نسبت به كسي كه از او د و

 ) طبراني(.  "باشيد.
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 معل  و مربي بر سايرين تقدم دارد. -2

جابر )رض( گويد: پتس از جنتا احتد هتر دو شتهيد را          

باه  در يك ابر دفتن متي كتردي  ، پيتامبر اكترم )ص( در      

يك ارآن بيشتتري را حفت     كدام مورد آنها سئوا  مي كرد

: اوّ  او  به هركدام كه اشاره مي شد مي فرمود كرده است ؟

 )بخاري( . را در ابر بگذاريد
 

 وتني و احترام بنشيند.در حضور معل  با تواضع و فر -3
 

 در هنگام راه رفتن از اوجلو نيفتند. -2
 

در هنگام تدريس به دات به سخنانش گوش فرا دهتد و   -5

         از صتتتحبت كتتتردن بتتتا ديگتتتران بپرهيتتتزد و در ميتتتان 

صحبت هايش ، سخني نگويد و اگر صدايي شتنيد از توجته   

به مح  صدا خودداري نمايتد و از نگتاه كتردن بته جهتات      

 مختلف بپرهيزد و نظرش به جانب معل  باشد.
 

 و  در حضور معل  از شوخي و مزاح بتي متورد بپرهيتزد    -6 

 بي مورد صدايش را صاف نهند .
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بتتدون اجتتازه معلتت  از ورود و ختتروج و تتترك كتتال     -7

 بپرهيزد.
 

 اگر معل  خسته بود بر ادامه تدريس اصرار ننمايد. -8
 

بيتان كترد بتا نشتاط      دداًاگر معل  مطالب تهراري را مج -9

 بدان گوش فرا دهد.
 

 ادر زحمات معلمش را بداند.  -11

 

 حق دوست
 

ابوداود و  ".…ناً مِؤمُالَّب اِاحِصَتُ الَ":پيامبر )ص( مي فرمايد

 جز با انسان مومن دوست و ه  نشين مشو.   ترمذي
 

من الزم است از دوستتي بتا افتراد ملحتد و     ؤبر شخص م    

شخص مستلمان را بتراي دوستتي بتا      فاسد بپرهيزد و فقط

 .خود برگزيند 
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 : حقوق دوست

 در هنگام مالاات ، سالم كردن و دست دادن با او. -1

ا ذَاِ يءٍي شَد لَد م عَكُد لُّدُل اَهَد  » : پيامبر ) ص( فرمود    

مسل  ، ابن ماجته،     .« مكُينَبَ مَالَا السَّوُفشَم ؟ اَبتُابَحَتَ وهُمُلتُعَفَ

شما را به كاري راهنمايي كن  كته در صتورت   آيا     مسند احمتد. 

همديگر را دوست داشته باشيد؟ ستالم كتردن بته      انجامش

 يهديگر را در ميان خود رواج دهيد.

 

 عيادت از او در هنگام بيماري. -2
 

 جواب عطسه او. -3
 

 ديدار با او بخاطر رضاي خدا.  -2

منش بته روستتاي   ؤمردي به اصتد مالاتات دوستت مت         

وند متعا  يهي از فرشتتگان را در مستير   ديگري رفت ، خدا

عبور آن مرد ارار داد و چون مترد از آن مستير عبتور كترد     

 فرشته نزدش آمده و از او مي پرسد : به كجا مي روي؟  



 18 

: در اين ده دوستي دارم و مي خواه  بته   مرد ه  مي گويد

ديدارش بروم . فرشته مي گويتد: آيتا بته او كتاري داري يتا      

ورده اي؟ مترد متي گويتد : خيتر ، فقتط      هديه اي بترايش آ 

بخاطر خداونتد او را دوستت دارم و بته ديتدارش متي روم .      

: من مامور خداوند هست  و آمده ام تتا بته    فرشته مي گويد

تتو را دوستت دارم   هت   : متن   تو بگوي  كه خداونتد فرمتود  

 …همچنانهه تو دوستت را دوست مي داري
 

 كمك به دوست در هنگام گرفتاري. -5

ُركُ مٍسلِن مُعَ جَرَّن فَمَ …» :ر )ص( فرمتود پيامب  جَرَّفَد  َبة  

ُركُ نهُعَ اهللُ  نداً مِؤمُ رَتَن سَد مَد  وَ َم ُ ايَقِالْ ومِيَ بِرَن كُمِ َب  

هر كتس گرفتتاري و مشته       (1).«  َم ُ ايَقِالْ ومَيَ اهللُ هُرَتَسَ

برادر مسلمانش را برطرف كند خداوند متعا  در روز ايامت 

                                                           
 بخاري، مسلم. -1
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ا برطرف مي كند و هر كس )عيب( مسلماني را گرفتاريش ر

 بپوشاند خداوند در روز ايامت )عيب( او را مي پوشاند.
 

هنگامي كته او را بته مهمتاني دعتوت كنتد دعتوتش را        -6

 بپذيرد.
 

 در اعياد و مناسبت هاي مختلف به او تبريك بگويد. -7

 

 حق بزرگتر

منزلت بزرگتر كسي است كه از نظر سن ، عل  ، تقوي و     

 مَكرَا اَمَ »معنوي از تو باالتر باشد. پيامبر )ص( فرمود:

  . « هِنِسِ ندَعِ هُمُكرِن يُمَ هُلَ اهللُ ضَيَقَ الَّاِ يخاًشَ ابٌشَ
         ترمذي . 
هر جواني كه پيتري را بختاطر ستن و ستالش احتترام            

بگذارد خداوند متعا  به پا  عمت  نتيهش در ستن پيتري     

 مي كند كه به او احترام بگذارد. كسي را مقدر
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 : رعايت نهاتي نسبت به بزرگترها
 

 در امور مختلف با آنها مشورت شود. -1
 

 در جاي مناسب نشانده شوند.  -2
 

 پذيرايي و سخن گفتن از بزرگتر شروع شود.  -3
 

پرهيز از شوخي و متزاح در حضتور آنهتا و تمستخر و      -2

 تحقير و اهانت به آنها.
 

.  هنگتتام ورود بتته مجلتتس  او برخاستتتن بتته احتتترام  -5

برخاستن به احترام بزرگتر و وارد شونده به مجالس از 

اخالق پسنديده اسالمي است ، امّا برخاستن به احترام 

ادرتمندان مستهبر و خ  شدن در برابر ديگران بتدور  

 از اخالق اسالمي است.
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 حق همسايه

 

همسايه، تمام كساني كه در طرف راست و چپ و باال و     

ايين و مجاور خانه فرد مسلمان سهونت دارند ، همسايه پ

 : او محسوب مي شوند. و امّا حقوق او

. آزار همستايه عبتارت استت از :     پرهيز از آزار همسايه -1

راه  يا در  خانته آنهتا ،    فحش و دشنام ، ريختن زباله در سر 

، بدون اجازه به درون حيات و خانته آنهتا    سرو صداي زياد

، برداشتن وساي  آنها بدون اجازه و يا دزديتدن   نگاه كردن

 .…آن ، تحقير و بي احترامي به آنها 

 يدلَ ، قِ نُمِؤيُد  الَ اهللِ، وَ نُمِؤيُ الَ اهللِ، وَ نُمِؤيُ الَ اهللِوَ»  

     .« هُقَد ائِوَبَ هُارَجَد  نُمَأْيَ ي الَذِلَّ: اَالَ؟ قُ اهللِ ولَسُا رَن يَمَ
 بخاري و مسل .
، اس  بختدا   ، اس  بخدا ايمان ندارد ا ايمان ندارداس  بخد

: چته كستي اي پيتامبر ختدا)ص(؟      ، گفته شد ايمان ندارد

 فرمود: كسي كه از آزار و اذيت همسايه اش در امان نيست.
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 كمك كردن به او. ، در صورت نيازمندي -2
 

 عيادت از او.، در صورت بيماري  -3
 

 ي با او .در صورت دچار شدن به مصيبت ، همدرد -2
 

پرهيز از پختن غذاهاي مطبوعي كه بوي آن به مشتام    -5

همسايه برسد مانند كباب كردن ، مگر اينهه به رس  هديه 

 براي آنها ه  فرستاده شود.
 

، بدور از ديد همسايه و يا فرستتادن   بردن ميوه به خانه -6

 به خانه آنها به رس  هديه .
 

ممانعت از فرزندان در بردن ميتوه بته داخت  كوچته و      -7

 بيرون از منز .
 

اذيت همسايه. گذشت و سعه صتدر   تحم  كردن آزار و -8

نسبت به خطاهاي ديگران نشانه بزرگ منشي و جوانمردي 

بوده و عهس العم   تند و خشونت نشانه ضتعف و نتاتواني   

 فرد است.
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 آداب خوردن
 

و بعد از آن : معموال دستهاي  شستن دستها اب  از غذا -1

انسان در معرض تما  با اشياء ناپاك و آلوده به ميهروب 

مي باشند لذا شستن آنها اب  از غذا الزم و ضروري است. و 

بعد از غذا چون آغشته به غذا هستند مح  مناسبي براي 

     تغذيه ميهروبها مي باشند بنابراين بعد غذا ه  ااتضا 

تا به النه ميهروبها تبدي   ا شسته شوندمي نمايد كه دسته

ُرَبَ» :  پيامبر)ص( فرموده است . نشوند  ءُوضُوُلْاَ امِعَالطَّ َک  

بركت غذا در شستن )ابوداود و ترمذي(.   «  هُعدَبَ ءُوضُوُالْوَ هُبلَقَ

 دستها اب  و بعد از آن است. 
 

گفتن ؛ بس  اهلل الرحمن الترحي  در ابتتداي ختوردن  و     -2

ي فِد  اهللِ مِسْبِ»   : كسي در ابتدا فراموش كرد ، بگويتد  اگر

 ) ترمذي و ابن ماجه(بنام خداوند در او  و آخر آن.  « هِرِخِآ وَ هِلِوَّاَ
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من الزم است نستبت بته   ؤ: بر م عدم عيب جويي از غذا -3

نعمت هاي خدا تواضتع و فروتنتي داشتته باشتد و از ايتراد      

: د. ابتتوهريره گويتتد  گتترفتن در ارتبتتاط بتتا غتتذا بپرهيتتز   

پيامبر)ص( هيچگاه از غذايي عيب و ايراد نمي گرفت ، اگتر  

متي ختورد و اگتر بتدان عالاته       غذا را دوست مي داشتت ، 

 .) بخاري و مسل (   نداشت به آن دست نمي زد.
 

 با دست راست و از طرف نزديك بخود بخورد. -2

پيامبر)ص( خطاب به عمر ابن سلمه كه تحت نظتارت و      

 وَ كَينِد مِيَل بِكُ وَ اهللَ مِسُ »:  هف  آن حضرت بود فرمودت

فرزندم بگتو ؛ بست  اهلل ، بتا    ) بخاري و مسل (.     «. يكَلِا يَمَّل مِكُ

دست راست بخور و از اسمتي از ظرف كه در طرف ختودت  

 بخور. ،مي باشد 
 

 بعد از بزرگترها غذا خوردن را شروع نمايد. -5

 اهللِ ولُسُرَ عَا مَرنَضَا حَذَا اِنَّإِ »  : حذيفه )رض( گويد  

 عُضَيَ)ص( فَ اهللِ ولُسُرَ أُبدَي يَتَّا حَينَيدِع اَضَم نَاماً  لَعَطَ
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   هر گاه با رسو  اهلل سر سفره اي حاضر       )مسل ( « . هُدَيَ

زدي  تا پيامبر )ص( غذا  مي شدي  به غذا دست نمي

 . خوردن را شروع مي كرد
 

 .  هاي خداوند را با ديده احترام بنگري نعمت  -6

اگر در باره فراه  شدن يك غذا تفهر كني  پي ختواهي       

برد كه عوام  بسياري در ساختن غذا دخالت داشته انتد تتا   

اين چنين در دستتر  متا اترار گرفتته استت . از جملته :       

عم  فتوسنتز و غذاسازي ، ابر ، باد ، با فرشتگان ، خورشيد 

   …گر ، كشاورز، وهوا، كار

 ابر و باد ومه و خورشيد و فلك در كارند

 تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري                        
 

: پيامبر )ص( به ما امر مي كرد كه با  انس )رض( گويد      

 ونَدرُتَد  م الَكُد نَّاِ »:  انگشت كاسه را بليسي  و مي فرمتود 

ُرَم بَكُامِعَطَ يِِّي أَفِ  . شما نمتي دانيتد در كتدام   ) مسل (  . « َک  

 . غذايتان بركت هست اسمت
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. مخصوصاً پترداختن   سخن گفتن در هنگام غذا خوردن -7

 …به مسائ  علمي و ديني و
 

 الَوا وَربُاشْد  وا وَلُد كُ » پرهيز و زياده روي در خوردن :  -8

 بخوريد و بياشاميد ولي اسراف نهنيد.  «. وافُسرِتُ
 

آوردن حمد و سپا  پروردگار بعد از صترف غتذا     بجاي -9

ا نَد لْعَجْا ا وَانَقَسَ ا وَنَمَعَطْي اَذِالَّ هِلَّلِ مدُحَلْاَ »:  با اين دعتا 

براي خداوند كه متا را   سپا  و ستايش .  « ينَمِلِسْمُالْ نَمِ

غذا خوراند و نوشيدني نوشاند و ما را از زمره مسلمانان ارار 

 داد.  
 

 :  يان ، دعاي خير براي ميزباندر پا  -11

: پيامبر خدا به خانه ستعد بتن عبتاده     انس )رض( گويد    

رفت و سعد بن عباده براي پيامبر نان و روغن آورد . پس از 

 ، وَ ونَمُائِالصَّ مُنكُعَ رَفطَاَ »:  صرف غذا آن حضرت فرمتود 

ُُالَمَالْ مُيكُلَت عَلَّصَ ، وَارَرَبْاَالْ مُكُامَعَطَ لَكَاَ ) ابتوداود و ترمتذي(    .« ئ َک  
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روزه داران نتتزد شتتما افطتتار كننتتد ، نيهوكتتاران غتتذايتان را 

 .بخورند و فرشتگان بر شما درود بفرستند 

    

 آداب آشاميدن
 

 گفتن بس  اهلل الرحمن الرحي  در ابتداي نوشيدن. -1
 

دو يتا سته    ، بلهه نوشيدن با نوشيدن يك باره از پرهيز  -2

 بار مهث.
 

 عدم نوشيدن از دهانه ظرف ذخيره نوشيدني.   -3
 

 پرهيز از فوت كردن و دميدن در نوشيدني.  -2
 

 نوشيدن در حالت نشسته. -5
 

 پرهيز از زيادروي و افراط در نوشيدن. -6
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 مددُ حَلْاَ» در پايان بجاي آوردن حمد و سپا  خداوند:  -7

 . «  ينَمِسلِمُالْ نَا مِلنَعَاجْ ا وَانَقَسَ ا وَنَمَعَطْي اَذِالَّ هِلَّلِ

 

 آداب معاشرت و ديد و بازديد
 

. بايد از زنا زدن ممتد  زنا زدن يا در زدن به آرامي -1 

، پرهيز نمود و در اين امور  شدت به در كوبيدنه و زياد و ب

 . بايستي احترام را رعايت نمود
 

زنا زدن يا طلب اجازه سه بار است شخص اگر بتار اوّ    -2

، شتايد   زد و در باز نشد الزم است مقداري صتبر كنتد  زنا 

. بعتد   صاحب خانه در حا  نماز يا تلفن يا كار ديگري باشد

از لحظاتي بار دوم زنا بزند اگر در باز نشد براي بتار ستوّم   

ابوموستي   . زنا بزند و سپس برود بيشتر از آن زنتا نزنتد  

 وَ كَلَد  نَذِن اَاِ، فَثٌالَثَ انُذَئْتِسْاِلْاَ»   : اشعري)رض( گويد
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اجازه ورود سه بتار استت اگتر اجتازه دادنتد         « عْجِارْفَ الَّاِ

 . در غير اين صورت برگرد داخ  شو ،
 

 . بعد از زنا زدن سالم كند و اجازه ورود بخواهد -3

، است  و مشخصتات    س  و مشخصات او را پرسيدنداگر ا -2

 . كام  خود را بگويد
 

اجازه ورود به منز  از ايستتادن  در هنگام درخواست و   -5

وا تُاْتَد  الَ»  : پرهيز نمايد. پيامبر )ص( فرمتوده  در مقاب  در

 « وانُذَاْتَسَا فَهَبِانِوَن جَا مِوهَتُائْ نِكِلَ ا وَهَابِبوَن اَمِ وتَيُبُالْ

و اجتتازه  در مقابتت  در نايستتتيد بلهتته در كنتتار آن بايستتتيد

 ومٍقَد  يدتِ ي بَفِد  عَلَد طَّن اِمَ » : بخواهيد. همچنين فرمود

هر كتس بته   ، احمد.  نسايي. « اصَصَقِ الَ وَ یََ ُدِ الَفَ هُينَووا عَقُفَفَ

داخ  خانه كسي نگاه كند اگر چشمش را كور كردند ديه و 

 اصاص ندارد.
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، بدون نگراني  در صورت عدم اجازه ورود به منز  -6

. ممهن است به دالي  مختلف صاحب خانه در آن  برگردد

لحظه آمادگي پذيرايي و ابو  مهمان نداشته باشد اگر با 

عدم آمادگي روبرو شدي  از آداب اسالمي است بدون 

   سوره نور 28. خداوند در آيه  هيچگونه ناراحتي برگردي 

 ... »:مي فرمايد            

               ...   

: برگرديد! پس برگرديد كه اين براي  به شما گفتند اگر  «

 .  شما بهتر و پاكيزه تر است
 

براي ورود به اتاق والدين هت  كستب اجتازه الزم استت.      -7

سوره نور مي فرمايد: كودكاني كته   58و  57خداوند در آيه 

به سن بلوغ رسيده اند در سه حالت بايستي بتراي ورود بته   

 : داتاق والدين اجازه بگيرن

 اب  از نماز صبح .   -1
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واتت ختواب و استتراحت     بعد از نماز ظهر كه معمتوالً   -2

 .است 

 بعد از نماز عشاء .  -3
 

 آداب شركت در مجالس
 

 دست دادن با ديگران در هنگام مالاات با آنها.  ه ومصافح -1 

 انِيَقِلتَيَ ينِمَسلِن مُا مِمَ » :پيامبر )ص( فرمود    

 ابن ماجه(  –) ترمذي   . « اقَرَفَتَن يَاَ بلَا قَمَهُلَ رَفِغُ الَّاِ انَحَافَصَتَيَفَ

هرگاه دو فرد مسلمان باه  مالاات مي نمايند و بهمديگر 

، خداوند متعا  اب  از اينهه از ه  جدا  دست مي دهند

 شوند آنان را مورد بخشش و مغفرت ارار مي دهد.
 

كند  عين ميخانه برايش م نشستن در جايي كه صاحب -2

 . نه هر جايي كه خود مي پسندد
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. در صورتي  نشستن در كنار سايرين نه در وسط جمع  -3

كه مهان مناسب براي نشستن در مجلس وجود داشته 

باشد بايد از پشت كردن به ديگران و نشستن در وسط 

پرهيز نمود ، چون نسبت به ديگران بي احترامي محسوب 

 . مي شود
 

تن در بين دو نفر .  پيامبر )ص( فرمود : پرهيز از نشس -2

  . «ا مَهِذنِاِبِ الَّاِ ينِثنَاِ ينَبَ قَفرُن يَاَ لٍجُرَلِ لُّحِيَ الَ »

كس جايز نيست دو نفر را از ه   براي هيچ   ترمذي و ابوداود.

 جدا كند مگر به اجازه آنها .
 

 . نشستن در مجلس در هرجا كه امهان پذير بود -5

مجالس مسلمانان نماز جماعت مسجد مي باشد يهي از     

من مي تواند ؤدر هر صفي جاي خالي بود هر شخص مكه 

در جاي خالي ارار گيرد و صف را پر نمايد . حضور در 

گونه است و مهان خالي  ساير مجالس مسلمانان ه  بدين

، هر جا خالي  در مجالس به افراد خاصي اختصاص ندارد
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داشت فرد وارد شونده در بود و امهان نشستن وجود 

 . همانجا بنشيند

هاي درگوشي در صورتي كه حاضرين  پرهيز از صحبت -6

ُالَم ثَنتُا كُذَاِ »: .  پيامبر )ص( فرمود سه نفر باشند  الَفَ َث  

 جلِاَ اسِالنَّوا بِطُلِختَي تَتَّحَ رِخَآالْ ونَدُ نِالَجُي رَاجِنَتَيَ

اگر سه نفر بوديد ، دو نفر .   مسل  ، ترمذي .« هُنَحزُن يَاَ

درگوشي باه  صحبت نهنند ، زيرا باعث ناراحتي نفر سوم 

 . خواهد شد
 

كسي كه از مجلس بيرون برود و برگردد  به نشستن در  -7

 . جاي ابلي خود به نسبت سايرين  اولويت دارد
 

 گرفتن اجازه هنگام خروج از مجلس . -8
 

 . برخاستنخواندن دعاي كفاره مجلس در هنگام  -9

 : پيامبر )ص( هر گاه مجلس را ترك مي كرد مي فرمود    
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 نتَاَ الَّاِ هَلَاِ ن الَاَ دُشهَاَ كَمدِحَبِ وَ مَهُللَّاَ كَانَبحَسُ»  

. پروردگارا ، تو پاك و منزهي  «  يكَلَاِ وبُتُاَ وَ كَرُغفِستَاَ

، تورا سپا  مي گوي  و گواهي مي ده  كه فرمانروا و 

    و معبودي جز تو نيست از تو طلب بخشش  فريادر 

 . مي كن  و بسوي تو باز مي گردم

 

 آداب سخن گفتن
 

 در حتتد امهتتان در هنگتتام ستتخن گفتتتن  از لغتتات و    -1

 . اصطالحات بيگانه استفاده ننمايد
 

به آرامي و با صداي متناسب به حا  شتنوندگان ستخن    -2

 گفتن.
 

فيلسوفانه و اديبانه  پرهيز از بهار بردن كلمات و جمالت -3

 كه براي بسياري ااب  فه  نمي باشد.
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 سخن گفتن در حد فه  و درك شنوندگان.  -2

  ديلمتي . .« مهِولِقُعُ رِدَقَبِ اسَالنَّ مِلِكَ» پيامبر )ص( فرمود :     

 با مردمان به ميزان درك و فهمشان سخن بگو.

و  اگر با گروهي از مردم سخن گفته شود كه اتدرت درك    

فه  آن را نداشته باشند سبب گمراهي بعضي از آنها خواهد 

 مسل ( )شد. 

پرهيز از اختصار و اطاله كالم. سخن نه آنچنان كوتتاه و   -5

مختصر كه حقش ادا نشود و بصتورت نتااص و نارستا بيتان     

گردد و نه آنقدر طوالني باشد كه سبب خستگي شتنوندگان  

 . شود
 

  نان گوينتده و پرهيتز از  به دات گوش فرا دادن به ستخ  -6

 . بي توجهي بدان
 

 . نگاه كردن به ديگران در هنگام سخن گفتن با آنها -7
 

 . با تبس  و خوشرويي با ديگران سخن گفتن -8
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 آداب شوخي كردن
 

 عدم افراط در شوخي. -1

گفتن سخنان نشاط آور و حهيمانه و لطيف و جتذاب از      

يستي از خندانتدن  جمله صفات پسنديده اخالاي است امّا با

 . بسيار و سستي در امور و كارها پرهيز كرد

خنديدن بسيار شتخص   "حضرت عمر )رض( مي گويد:     

 را بي واار و شوخي فراوان، فرد را سبك و خوار مي گرداند.
 

 پرهيز از آزردن ديگران . -2
 

 پرهيز از تمسخر و تحقير ديگران در شوخي .  -3
 

 بددُ عَالْ نُمِؤيُد  الَ ».  در شتوخي پرهيز از دروغگتويي     -2

 وَ اءِرَمَد الْوَ َحة ُ ازَمُي الْفِ بَذِكَالْ كَترُي يَتَّحَ هُلُّكُ انَيمَاِالْ

   ايمان بنده مومن كامت     . ) رواه احمد و طبراني(  «قاًادِصَ انَن كَاِ
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نمي شود تا اينهه از دروغ در شتوخي بپرهيتزد و جتدا  در    

 ا او باشد.  ، هرچند حق ب سخن گفتن را رهاكند

 

 آداب عيادت مريض
 

 ة ادَيَعِ)ص( بِ اهللِ ولُسُا رَنَرَمَاَ » : براء بن عازب گويد    

 ارِبرَاِ وَ سِاطِعَالْ يتِشمِتَ وَ ة ُازَنَجَالْ اعِتبَاِ وَ يضِرِمَالْ

 مِالَالسَّ اءِفشَاِ ي وَاعِالدَّ َب ُ اجَاِ وَ ومِظلُمَالْ ة صرَنَ وَ مِقسِمُالْ

        و بخاري.مسل.   «

رسولخدا )ص( ما مسلمانان را به عيادت مريض ، تشتيع       

، رعايتت عتدالت در    ، جواب دادن به عطسته كننتده   جنازه

، پذيرش و اجابته   ، ياري مظلوم تقسي  حقوق و پذيرش آن

 .    دعوت و سالم كردن امر نموده است
 

 :  آداب عيادت

 عدم تاخير آن .رفتن به عيادت بيمار در اسرع وات ، و  -1
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اگر بيمار به مراابت و پرستاري مداوم احتيتاج داشتته      -2

باشد ، زمان عيادت بايد كوتاه باشد ، تا اه  خانه بتوانند به 

. در غيتتر ايتتن صتتورت اگتتر نشستتتن  پرستتاري او بپردازنتتد 

 . موجب آرامش بيمار باشد نشستن زياد اشهالي ندارد
 

متريض از اعضتاي    سئوا  كتردن دربتاره حتا  و وضتع     -3

 . خانواده

اميدوار كردن بيمار به شفا و طتو  عمتر.  پيتامبر )ص(     -2

 هِلِجَي اَفِ هُوا لَسُفَّنَفَ يضِرِمَي الْلَم عَلتُخَا دَذَاِ » :  فرمتود 

 ترمذي .ابن ماجه.   .« هُفسَنَ يبُطِيَ وَ يئاًشَ دُّرَيُالَ كَلِذَ نَّاِ، فَ

ا بته طتو  عمتر اميتدوار     هرگاه به عيادت مريض رفتيد او ر

سازيد ، بدانيد كه سخن چيتزي را عتوض نمتي كنتد ، امّتا      

 . باعث آرامش بيمار خواهد شد
 

 

 طلب دعاي خير از بيمار.  -5

 هُرَمَد فَ يضٍرِي مَد لَد عَ لتَخَا دَذَاِ »پيامبر)ص( فرمتود:      

 و ابن السنِّي . ابن ماجه . « ئ َک ُ الَمَالْ اءِعَدُكَ هُائَعَدُ نَّاِفَ كَلَ دعُليَفَ
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واتي كه به عيادت مريض رفتي از او بخواه كه برايت دعا 

 كند ، زيرا دعاي مريض مانند دعاي مالئهه است.
 

 دعا كردن براي مريض  -6

 بِِّرَ مَهُد للَّاَ » : در هنگام عيادت مي فرمود )ص( پيامبر    

 كَؤُافَشِد  الَّاَ اءَفَشِد  ى الَافِالشَّ نتَاَ سَأْبَالْ بِذهَاِ اسِالنَّ

خداونتدا ، تتويي     ) مستل  و بختاري (     . «قماً سُد  رُادِغَيُ الَ اءًفَشِ

پروردگار مردمان . اين بيمتاري را از ميتان بتردار ، اي شتفا     

كه همانا شتفايي جتز شتفاي تتو      ،، شفا عنايت فرما  دهنده

 …، شفايي كه مرض و بيماري را برجاي نمي گذارد نيست
 

 اهلل به مريض در حا  فوتاله اال تلقين ال  -7

.  « اهلل الَّاِ هَلَد اِ م الَاكُوتَد وا مَنُقِلَ» پيامبر )ص( فرمود:     

بر كساني كه در حا  فوت  هستند ال اله اال اهلل تلقين   مستل . 

 الَّاِ هَلَد اِ الَ هِمِد الَكَ رُآخِ انَن كَمَ » همچنين فرمود:  كنيد.

  .    هتركس آخترين ستخنش    حاك  ابو داود و .« هنَّجَالْ لَخَدَ اهللُ

 ال اله اال اهلل باشد وارد بهشت مي شود.
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 آداب عطسه
 

 جاي آوردن حمد و سپا  پروردگار.ب -1

 مدُلحَ: اَ لقُليَم فَكُدُحَاَ سَطَا عَذَاِ » : پيامبر)ص( فرمود 

 الَا قَذَاِ. فَ اهللُ كَمُرحَ: يَ هُبَاحِصَ وْاَ وهُخُاَ هُل لَقُيَلْ ، وَ هِلَّلِ

.  « مكُالَبَ حُصلِيُ وَ اهللُ مُيكُهدِل يَقُيَلْ، فَ اهللُ كَمُرحَيَ هُلَ

 هنگامي كه كسي از شما عطسه كرد ، بگويد :ابو داود و ترمذي.   

ك اهلل ، و اگر : يرحم ، و برادر يا دوستش بگويد هِلَّلِمدُلحَاَ

 مُيكُهدِيَ:  شخص عطسه كننده بگويد ، اهللُ كَمَرحَيَگفت 

 م.كُالَبَ حُصلِيَ وَ اهللُ
 

نگويتد ، جتواب دادنتش     هِلَّت لِ متدُ لحَاگر عطسه كننتده اَ  -2

 وهُتُمِشَد فَ اهللُ دَمِحَم فَكُدُحَاَ سَطَا عَذَاِ ".  ضرورتي ندارد

.  هرگاه كسي رواه بخاري .  " وهُتُمِشَتُ الَفَ اهللُ دِحمَم يَا لَذَاِ، فَ

، و  جوابش را بگوئيتد  از شما عطسه كرد و الحمد هلل گفت ،

 . اگر الحمد هلل نگفت ، جوابش را ندهيد
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گذاشتن دست يا دستما  بتر دهتان در هنگتام عطسته      -3

 . كردن

 وتِالصَّ عَفَرَ هُكرَيَ لَّجَ وَ زَّعَ اهللَ نَّاِ» :  يامبر )ص( فرمودپ

 صداي.  خداوند متعا  رواه ابن السني .  « اسِطَعِالْ وَ بِؤُاثَالتَّبِ

 ند را به علت خميازه و عطسه دوست نمي دارد.  بل
 

 حداكثر جواب به عطسه پشت سره  سه بار است.  -2
 

جواب عطسه زن و مترد جتوان و نتامحرم بته همتديگر       -5

 .  مهروه است

 

 آداب خميازه
 

تا جايي كه امهان دارد خميازه برگردانده شود و از  -1

 .  خميازه پرهيز گردد

 . در هنگام خميازهگذاشتن دست بر روي دهان   -2
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 .جلوگيري از بلند شدن صدا در هنگام خميازه   -3
 

بعتد از  «  يمِجِالدرَّ  انِيطَالشَّد  نَمِ اهللِبِ وذُعُاَ »گفتن   -2

 .  خميازه

 

 


