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 مقدمه مترجم

 احلمدهللا وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه ومن وااله أما بعد: 

احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا وآله وصحبه ومن وااله أما 

 بعد:

ث از ی) حد۵۰ز نام دارد و شامل (یلب و مغز هر چ یعنی) اللبابن کتاب که (یا

کرده، ما  یآور عبدالرحمن العسکر آنرا جمعب است که برادر خالد ابن ث آدایاحاد

است و در ک ث آن آسان و کوچیم تا بتوان آنها را حفظ نمود احادیآنرا ترجمه کرد

 شود. بکار برده می یروزمره هر انسان یزندگ

خود قرار دهد، و بر ما و برادر  یرضا وخشنود یاز خداوند خواهانم آنرا برا

 د.یار عطا فرمایر و پاداش بسمؤلف اج

 وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
 یر یاض: إسحاق بن عبدالله دبیر 

 اض:یـ ر  یعربستان سعود

 ه. ۱۲/۵/۱۳۸۲برابر با ه ۱۳/۵/۱۴۲۴



 

 

 

 

 قدمه مؤلفم

الـمحمود بام له من األسامء احلسنى، والصفات الكاملة العليا، احلمد هللا 

ألوىل واألخر.والصالة والسالم عىل نبينا حممد، أمجع وعىل آثارها الشاملة ل

اخللق لكل وصف محيد، وخلق رشيد، وقول سديد، وعىل آله وأصحابه 

 وأتباعه من مجيع العبيد، وبعد:
هیچ سخن و گفتاری بعد از سخن و گفتار خدا صادق و پر نفع و فایده و در 

ر رسول خدا و حبیب او برگیرنده خیر این دنیا و آخرت نیست، مگر سخن و گفتا

گاهصمحمد  ترین و  ترین و هدایت کننده ترین مخلوقات و ناصح ، چون او آ

 ترین مخلوقات است. ترین و بیان کننده ترین و آموزنده ترین و بلیغ فصیح

و این رساله شامل است بر پنجاه حدیث از احادیث آداب نبوی که در صحیح 

کند، تا اینکه آداب و  تدا و تأسی به آن تشویق میبخاری و مسلم آمده و مسلمان را بر اق

اخالق و عادات او بر منهج و روش مستقیم و مسلک قویم باشد و تا اینکه مسلمان بتواند 

بعضی از این احادیث نبوی را حفظ نماید. تا اینکه این احادیث مختصر کلیدی برای حفظ 

به مردم است و اینکه آنرا در مسابقه کردن غیر از آن باشد، و مقصود ما بیان و توضیح نیکی 

 ها برای حفظ قرار دهند و در تعطیالت و غیره از آن در مسابقه ها استفاده ببرند.

از خداوند خواهانیم که این عمل را خالص برای رضا و خشنودی خود قرار دهد، 

 و فایده آن را به همگان برساند، اوست قادر بر همه چیزها.

 ن العسكرخالد بن عبدالرمح    



 

 

 

 

: (اینکه خدا و رسول خدا از هر چیز براي او 1حدیث 
 محبوبتر باشد)

ٌث َمْن ُ�نَّ الَ ثَ «کند که فرمودند:  روایت می ص از پیامبر  أنس بن مالك
ا ِسَواُهَماإلِ َوَة االَ ِ�يِه وََجَد حَ  َحبَّ إِيَلِْه ِممَّ

َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل ْن يَُ�وَن ا�َّ

َ
ْن  ،يَماِن أ

َ
َوأ

َمْرَء ُ�ِ 
ْ
بُُّه إِ  الَ بَّ ال ِ�ُ 

َّ
ِ  ال ْن  ،ِ�َّ

َ
ُ�ْفِر َكَما يَْ�َرُه أ

ْ
ْن َ�ُعوَد يِف ال

َ
ْن يَْ�َرَه أ

َ
َوأ

کسی که این سه خصلت را داشته باشد، شیرینی « .)١(]متفق عليه[ .»ُ�ْقَذَف يِف انلَّارِ 

باشد، دوم  چشد، یکی اینکه: خدا و رسولش را از همه بیشتر دوست داشته ایمان را می

اینکه: محبتش با هر کس، بخاطر خوشنودی خدا باشد. سوم اینکه: برگشتن به سوی کفر، 

 .»برایش مانند رفتن در آتش، ناگوار باشد

 )ص : (تأسی و اقتدا به سنتهاي رسول اهللا2حدیث 

يِت «کند که فرمودند:  روایت می ص از رسول الله  ههریرأبو مَّ
ُ
قَاَل لُكُّ أ

َنََّة إِ  يَْدُخلُونَ 
ْ
 اجل

َّ
َطاَعِ� َدَخَل  ال

َ
ىَب قَاَل َمْن أ

ْ
ِ َوَمْن يَأ ىَب قَالُوا يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َمْن أ

ىَب 
َ
َنََّة َوَمْن َعَصاِ� َ�َقْد أ

ْ
تمامی امت من به بهشت « .)٢(]رواه البخاري. [»اجل

! چه داخل خواهند شد مگر کیسکه خود از دخول آن امتناع ورزد! گفتند: ای رسول خدا

 .۴۳: مسلم في اإلیمان رقم، ۱۶: البخاري في اإلیمان رقم -١

 .۷۲۸۰: االعتصام رقم البخاري في -٢
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ورزد؟ فرمودند: هر کس از من اطاعت کند  کسی است که از دخول به بهشت اجتناب می

شود، و هر کس از من نافرمانی (و سرپیچی) کند او همان کسی است  به بهشت داخل می

 .»که خود از دخول به بهشت امتناع ورزیده است

: (فضیلت بنده با تقوا و پرهیزگار که تقواي 3حدیث 
 ردم پنهان کرده است)خود را از م

َعبَْد « شنیدم که: ص از پیامبر: گوید  سعد بن أبی وقاص
ْ
َ ُ�ِبُّ ال إِنَّ ا�َّ

يَِفَّ 
ْ
َغِ�َّ اخل

ْ
خداوند بندهء با تقوا و پرهیزگار که تقوای « .)١(]رواه مسلم[@N»اتلَّيِقَّ ال

 .»کند و محتاج دیگران نیست دوست دارد خود را از دیگران پنهان می

 : (نهی از سوگند خوردن بر خدا)4یث حد

ِ «@کند که مردی گفت: روایت می ص از رسول الله  جندب َ�ْغِفُر  الَ َوا�َّ
ُ ِلفُ  ْن الَ ا�َّ

َ
َّ أ  يلَعَ

َّ
ىل

َ
ي َ�تَ� ِ

َّ
 قَاَل َمْن َذا اذل

َ
َ َ�َعاىل ْغِفَر ِلفُ  الَ ٍن َو�ِنَّ ا�َّ

َ
ٍن فَإِ�ِّ الَ أ

 الَ قَْد َ�َفْرُت ِلفُ 
َ
سوگند بخدا که خدا «  .)٢(]رواه مسلم[N@»ْحبَْطُت َ�َملََك ٍن َوأ

خورد که  بخشد، خداوند فرمود: این چه کسی است که بر من سوگند می فالنی را نمی

 .»بخشم!! من او را بخشیدم و عمل تو را نابود کردم فالنی را نمی

 ترین مردم به نیکی) : (بر حق5حدیث 

 .۲۹۶۵: مسلم في الزهد والرقائق رقم -١

 .۲۶۲۱: مسلم في البر والصلة رقم -٢
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@!آمد و گفت: ای رسول خدا ص ول اکرموید: مردی به نزد رسگ  ههریرأبو
َك قَاَل �ُمَّ « مُّ

ُ
َك قَاَل �ُمَّ َمْن قَاَل ُ�مَّ أ مُّ

ُ
َحقُّ انلَّاِس حِبُْسِن َصَحابيَِت قَاَل أ

َ
َمْن أ

بُوكَ 
َ
َك قَاَل ُ�مَّ َمْن قَاَل ُ�مَّ أ مُّ

ُ
چه کسی شایسته « .)١(]متفق عليه[@»َمْن قَاَل ُ�مَّ أ

کرد، و  ست؟ فرمود: مادرت، آن مرد این جمله را سه بار تکرار میترین مردم به نیکی من ا

 .»فرمود: مادرت، و چهارمین بار در جواب فرمود: پدرت در جواب می ص رسول اکرم

 ): (نهی کردن مرد که والدین خود را دشنام دهد6حدیث 

َكبَائِِر « :فرمودند ص رسول اللهگوید:  ب عبدالله بن عمرو
ْ
رَبِ ال

ْ
�

َ
ِمْن أ

يِْه قَاَل �َُسبُّ  َعُن الرَُّجُل َوادِلَ
ْ
ِ َوَ�يَْف يَل يِْه ِ�يَل يَا رَُسوَل ا�َّ َعَن الرَُّجُل َوادِلَ

ْ
ْن يَل

َ
أ

هُ  مَّ
ُ
بَاُه َو�َُسبُّ أ

َ
بَا الرَُّجِل فَيَُسبُّ أ

َ
ترین  از بزرگ« .)٢(]رواه البخاري[@»الرَُّجُل أ

د، گفته شد: ای رسول خدا! چگونه گناهان این است که مرد والدین خود را دشنام ده

دهد، و او در جواب  دیگری را دشنام می پدروالدین خود را دشنام دهد؟ فرمودند: شخصی 

دهد، و او در جواب مادرش را  دهد، و او مادر شخصی را دشنام می آن مرد را دشنام می پدر

 .»دهد دشنام می

 .۲۵۴۸: ، مسلم في البر والصلة رقم۵۹۷۱: البخاري في اآلداب رقم -١

 .۵۹۷۳: البخاري في اآلداب رقم -٢

 

                                         



  اآلداب ثیمن أحاد ثای) حد50اللباب فی (  10
 

 : (گناه قطع کننده صله رحمی)7حدیث 

َنََّة  الَ « فرماید: شنیدم که می صاز رسول: گوید جبیر بن مطعم
ْ
يَْدُخُل اجل

گسلد،  آن کسی که پیوند فامیلی و خویشاوندی را از هم می« .)١(]متفق عليه[@»قَاِطعٌ 

 .»شود وارد بهشت نمی

(برگرداندن نیکی براي پیوند و صله رحم کافی  :8حدیث 
 نیست)

لَيَْس « ند که فرمودند:ک روایت می ص از پیامبر ب عبدالله بن عمرو
ي إِذَا قُِطَعْت رمَِحُُه وََصلََها ِ

َّ
َواِصُل اذل

ْ
ُماَكفِِئ َولَِ�ْن ال

ْ
َواِصُل بِال

ْ
@»ال N] رواه

رحم) کسی نیست که در برابر ارتباط متقابل،  ءواصل (پیوند دهنده صله« .)٢(]البخاري

اش را  یپیوند خویشاوندارتباط فامیلی را برقرار کند، اما واصل کسی است که هرگاه کسی 

 .»کند رار کرده و وصل میـرقـرود و آن را ب کند او می ع میـقط

 .۲۵۵۶: مسلم في البر والصلة رقم، ۵۹۸۴: البخاري في اآلداب رقم -١

 .۵۹۹۱: خاري في اآلداب رقمالب -٢
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(نهى کردن از کسانیکه در هدیه خود بازگشت  :9حدیث 
 کنند) مى

َعائُِد يِف ِهبَِتِه « فرمودند: ص رسول الله: گوید ب عبدالله بن عباس
ْ
ال

ِب ييَِقُء ُ�مَّ َ�ُعوُد يِف َ�يْئِهِ 
ْ
لَك

ْ
کسی که هبه اش را پس « .)١(]متفق عليه[@N»اَكل

 .»خورد کند، سپس دوباره استفرغش را می گیرد، مانند سگی است که استفراغ می می

 (نیکوکاري و گناه) :10حدیث 

در باره نیکوکاری و گناه  ص رسول اللهکه از  گوید  بن سمعاننواس 

ُلُِق « فرمودند: ص پرسیدم آنحضرت
ْ
رِبُّ ُحْسُن اخل

ْ
�ُْم َما َحاَك يِف َصْدرَِك إلَواال

ِلَع َعلَيِْه انلَّاُس  ْن َ�طَّ
َ
نیکوکاری، خوش اخالقی « .)٢(]رواه مسلم[@»َوَ�رِْهَت أ

گاه شوند است، و گناه ناراحتی است که در دل پدید می  .»آید و دوست نداری مردم از آن آ

: (مسلمان کسى استکه مسلمان دیگر از اذیت او 11حدیث 
 )مصون باشد

ُمْسلُِم « :کند که فرمودند روایت می صاز رسول الله  ب عبدالله بن عمرو
ْ
ال

ُ َ�نْهُ  ُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما َ�َ� ا�َّ
ْ
ُمْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َو�َِدهِ َوال

ْ
متفق [@»َمْن َسلَِم ال

 .۱۶۲۲: مسلم في الوصایا والصدقة رقم، ۲۵۸۹: البخاري في الهبة رقم -١

 .۲۵۵۳: مسلم في البر والصلة رقم -٢
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، و مهاجر مسلمان کسی است که سایر مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند« .)١(]عليه

 .»(واقعی) کسی است که از آنچه حدا منع کرده است، هجرت نماید. (یعنی آنها را ترک کند)

هاي ایمان گفتار نیک و مراعات  : (از خصلت12حدیث 
 حقوق همسایگان و میهمانان است)

َمْن اَكَن يُْؤِمُن « کند که فرمودند: روایت می ص رسول الله از  ههریر وأب
 َ
ْ

ِ َوايل َْوِم اآلْوِم ابِا�َّ ِ َوايلْ ْو يِلَْصُمْت َوَمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ
َ
ا أ يَُقْل َخْ�ً

ْ
ِخِر آلِخِر فَل

َْوِم ا الَ فَ  ِ َوايلْ يُْكِرْم َضيَْفهُ آليُؤِْذ َجارَُه َوَمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ
ْ
متفق [@»ِخِر فَل

ید سخن نیک بگوید، یا خاموش و کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، با« .)٢(]عليه

ساکت شود، و کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، باید همسایه خود را گرامی بدارد، 

 .»و کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، میهمان نوازی کند

 (یاري و کمک مؤمنین به یکدیگر) :13حدیث 

ُمْؤِمِن «: کند که فرمودند روایت می ص از رسول  یموس وأب
ْ
ُمْؤِمُن لِل

ْ
ال

َصابِِعِه َوَ�َن انلَّيِبُّ 
َ
ُنَْياِن �َُشدُّ َ�ْعُضُه َ�ْعًضا ُ�مَّ َشبََّك َ�ْ�َ أ َجالًِسا إِذْ َجاَء  اَكبلْ

تُؤَْجُروا 
ْ
ْ�بََل َعلَيْنَا بِوَْجِهِه َ�َقاَل اْشَفُعوا فَل

َ
ْو َطاِلُب َحاَجٍة أ

َ
ُل أ

َ
رَُجٌل �َْسأ

 ُ َْقِض ا�َّ
ْ

در همکاری با مؤمن « .)٣(]متفق عليه[ »ىلَعَ لَِساِن نَِبيِِّه َما َشاءَ  َويل

 .۴۰: مسلم في اإلیمان رقم، ۱۰: البخاري في اإلیمان رقم -١

 .۴۸: مسلم في اإلیمان رقم، ۶۰۱۸: البخاري في اآلداب رقم -٢

 .۲۵۸۵: في البر والصلة رقم مسلم، ۶۰۲۷: داب رقمالبخاري في اآل -٣
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 سازد برخی از آن برخی دیگر را محکم میمؤمن مانند ساختمانی (استوار) است که 

، و در انگشتان خویش را در هم پنجه زدند ص (و برای بیان حالت آن) ایشان

ی بر ما داخل شد طلب نشسته بود مردی، یا صاحب حاجت ص پیامبرحالیکه 

فرمود: درباره همدیگر شفاعت کنید، و حاجت  ص حاجتی نمود، آن حضرت

همدیگر را برطرف سازید، و خداوند آنچه خواهد بر زبان پیامرش جاری 

 .»نماید می

 : (قضاء حوائج مسلمانان)14حدیث 

َس َ�ْن ُمْؤِمٍن « کند که: روایت می ص ل اللهاز رسو ه هریرأبو ُكْرَ�ًة  َمْن َ�فَّ
َ ىلَعَ  ِقيَاَمِة َوَمْن �رَسَّ

ْ
ُ َ�نُْه ُكْرَ�ًة ِمْن ُكَرِب يَْوِم ال َس ا�َّ ْ�يَا َ�فَّ ِمْن ُكَرِب ادلُّ

ْ�يَا َوا ُ َعلَيِْه يِف ادلُّ َ ا�َّ ْ�َيا آلُمْعرِسٍ �رَسَّ ُ يِف ادلُّ ِخَرةِ َوَمْن َسرَتَ ُمْسِلًما َسرَتَُه ا�َّ
ُ آلَوا ِخيهِ  ِخَرةِ َوا�َّ

َ
َعبُْد يِف َعْوِن أ

ْ
َعبِْد َما اَكَن ال

ْ
 .)١(]رواه مسلم[ »يِف َعْوِن ال

که از برادر مؤمن خود یک سختی و دشواری را در دنیا بر طرف کند، خداوند یک  کسی«

که بر فقیر و بینوائی آسان بگیرد،  کند، و کسی دشواری و سختی در روز قیامت از او رفع می

آخرت بر او آسان خواهد گرفت، و کسیکه بدی و زشتی مسلمانی را خداوند در دنیا و 

پوشاند، (این زشتی و بدی برای  پنهان کند، خداوند در دنیا و آخرت، بدی و زشتی او را می

باشد، از قبیل امیران که به فساد مشهور  کسانی که دارای کارها و مناصب بزرگ هستند می

ام داده باشند؛ البته در صورت انجام آن کار، ولی اگر نیستند و ممکن است اتفاقی آن را انج

در حال انجام زشتی دیده شود، باید منع شود، و اگر توانایی بازداشتن از آن کار زشت 

وجود نداشت، به فرمانروا و حاکم شهر شکایت نمود)، و خداوند در کمک و یاری بنده 

 .»باشد که بنده در کمک و یاری برادر مسلمانش می است هنگامی

 .۲۶۹۹: مسلم في الذکر والدعاء رقم -١
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 : (حق مسلمان بر مسلمان دیگر)15حدیث 

ُمْسِلِم « کند که: روایت می ص رسول اللهاز   ههریر بوأ
ْ
ُمْسِلِم ىلَعَ ال

ْ
َحقُّ ال

ِجبُْه 
َ
ِ قَاَل إَِذا لَِقيتَُه فََسلِّْم َعلَيِْه َو�َِذا َداَعَك فَأ ِستٌّ ِ�يَل َما ُهنَّ يَا رَُسوَل ا�َّ

تُْه َو�َِذا َمرَِض َ�ُعْدهُ َو�َِذا اْستَنَْصَحَك  َ فََسمِّ ُ َو�َِذا َ�َطَس فََحِمَد ا�َّ
َ

فَانَْصْح هل
حق مسلمان بر مسلمان دیگر شش چیز است « .)١(]رواه مسلم[ »َو�َِذا َماَت فَاتَِّبْعهُ 

گفتند آن چیست؟ فرمود: اگر او را دیدی بر او سالم کن، و اگر تو را دعوت کرد، دعوت او 

ن، و اگر از تو درخواست نصیحت نمود، او را نصیحت کن، و اگر عطسه زد و را اجابت ک

الحمدلله گفت، به او جواب ده(یعنی بگو: یرحمک الله) خدا تو را رحم کند، و اگر مریض 

 .»شد، او را عیادت کن، و اگر فوت نمود، جنازهء او را تشییع کن

 : (برادري اسالم و حقوق مسلمان)16حدیث 

َاَسُدوا َوالَ  الَ « کند که فرمودند: روایت می ص سول اللهاز ر  ههریرأبو
َ

 حت
يَِبْع َ�ْعُضُ�ْم ىلَعَ َ�يِْع �َْعٍض َوُ�ونُوا  الَ تََدابَُروا وَ  الَ َ�بَاَغُضوا وَ  الَ َ�نَاَجُشوا وَ 

ُمْسِلِم 
ْ
ُخو ال

َ
ُمْسِلُم أ

ْ
ِ إِْخَوانًا ال ُ وَ  الَ َ�ْظِلُمُه وَ  الَ ِعبَاَد ا�َّ

ُ
َ�ِْقُرهُ اتلَّْقوَى  الَ َ�ُْذهل

 َصْدرِهِ ثَ 
َ

َخاُه الَ َهاُهنَا َو�ُِشُ� إِىل
َ
ْن َ�ِْقَر أ

َ
ِّ أ اٍت حِبَْسِب اْمِرٍئ ِمْن الرشَّ َث َمرَّ

ُ وَِعرُْضهُ  ُمْسِلِم َحَراٌم َدُمُه َوَماهلُ
ْ
ُمْسِلِم ىلَعَ ال

ْ
ُمْسِلَم لُكُّ ال

ْ
 .)٢(متفق علیه .»ال
د نورزید، به زیان یکدیگر سازش نکنید، و به یکدیگر شما مسلمانان به یکدیگر حس«

بغض و کینه نورزید، و به همدیگر پشت نکنید، و هیچ یک از شما بر فروش دیگری 

 .۲۱۶۲: مسلم في اآلداب رقم -١

 .۲۵۶۴: مسلم في البر والصلة رقم، ۶۰۶۴: البخاري في اآلداب رقم -٢
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نفروشد، بندگان خدا، و برادران همدیگر باشید، مسلمان برادر مسلمان است، به برادر خود 

کند، او را خوار و ذلیل  ب نمیکشد، او را تکذی کند، دست از یاری و کمک او نمی ستم نمی

شمارد، این تقوا و پرهیزکاری است ـ و سه بار به سینه اش اشاره فرمود ـ برای انسان  نمی

همین کافی است که برادر مسلمان خویش را حقیر و کوچک شمارد، خون و مال و شرف و 

 .»حرام است گرناموس هر مسلمان بر مسلمان دی

 یش از سه روز): (نهی از قهر کردن ب17حدیث 

َ�ِلُّ  الَ «: کند که فرمودند روایت می ص رسول اللهاز   أیوب األنصاریأبو
َخاُه فَْوَق ث

َ
ْن َ�ْهُجَر أ

َ
تَِقَياِن َ�يُْعرُِض َهَذا َو�ُْعرُِض َهَذا الَ لِرَُجٍل أ

ْ
ِث يَلَاٍل يَل

الَ   بِالسَّ
ُ
ي َ�بَْدأ ِ

َّ
چ مسلمانی جایز نیست که برای هی« .)١(]متفق عليه[ »مِ وََخْ�ُُهَما اذل

کنند هر یک از دیگری  بیش از سه روز از برادرش قهر کند، و وقتیکه با یکدیگر برخورد می

 .»کند شود، و بهترین این دو همان است که ابتدا سالم می رویگردان می

(سواره بر نشسته، وافراد کم بر افراد بسیار  :18حدیث 
 کنند) سالم مى

اِكُب ىلَعَ «فرمودند:  ص ند که رسول اللهک روایت می  أبوهریره �َُسلُِّم الرَّ
َكِث�ِ 

ْ
َقِليُل ىلَعَ ال

ْ
َقاِعِد َوال

ْ
َمايِش ىلَعَ ال

ْ
َمايِش َوال

ْ
سواره بر « .)٢(]متفق عليه. [»ال

 .»کند و کوچک بر بزرگ سالم می ،پیاده، پیاده بر نشسته، جمعیت کم بر جمعیت زیاد

 .۲۵۶۰: مسلم في البر والصلة رقم، ۶۰۷۷: البخاري في اآلداب رقم -١

 .۲۱۶۰: مسلم في اآلداب رقم، ۶۲۳۳: ئذان رقمالبخاري في االست -٢
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 ر شناخت است): (سالم بر شناخت و غی19حدیث 

يُّ ا«پرسید:  ص گوید مردی از رسول الله ب عبدالله بن عمرو
َ
ِم الَ سْ إلِ أ

 السَّ 
ُ
َعاَم َوَ�ْقَرأ متفق . [»َم ىلَعَ َمْن َعَرفَْت َوَمْن لَْم َ�ْعرِْف الَ َخْ�ٌ قَاَل ُ�ْطِعُم الطَّ

دم پرسید: چه اسالمی بهتر است؟ فرمود: به مر ص مردی از رسول اکرم« .)١(]عليه

 .»خوراک دادن، و بر مردم سالم کردن، چه او را بشناسی، و چه او را نشناسی

با چهره باز و روي خوش  : (مستحب است20حدیث 
 )برخورد کنی

ِْقَرنَّ ِمْن  الَ «کند که فرمودند:  روایت می ص از رسول الله  أبوذر
َ

حت
َخاَك بِوَْجٍه طَ 

َ
ىَق أ

ْ
ْن تَل

َ
َمْعُروِف َشيْئًا َولَْو أ

ْ
ٍق ال

ْ
هیچ چیزی را « .)٢(]رواه مسلم. [»ل

و معروف آنچه که پسندیده است) را کوچک مشمار هر چند که با (از عمل نیک و خیر 

 .»برادر مسلمانت با چهره باز و روی خوش برخورد کنی

 (تشویق بر راستگوئی و نهی از دروغگوئی) :21حدیث 

: فرمودند کند که روایت می ص رسول الله از  بن مسعودعبدالله 

َنَِّة َوَما َعلَيُْ�ْم بِ «
ْ
 اجل

َ
رِبَّ َ�ْهِدي إِىل

ْ
رِبِّ َو�ِنَّ ال

ْ
 ال

َ
ْدَق َ�ْهِدي إِىل ْدِق فَإِنَّ الصِّ الصِّ

يًقا َو�ِيَّاُ�ْم  ِ ِصدِّ ْدَق َحىتَّ يُْ�تََب ِعنَْد ا�َّ يََزاُل الرَُّجُل يَْصُدُق َوَ�تََحرَّى الصِّ

 .۳۹: مسلم في اإلیمان رقم، ۶۲۳۶: البخاري في االستئذان رقم -١

 .۲۶۲۶: مسلم في البر والصلة رقم -٢
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ُفُجورِ 
ْ
 ال

َ
َكِذَب َ�ْهِدي إِىل

ْ
َكِذَب فَإِنَّ ال

ْ
 انلَّاِر َوَما  َوال

َ
ُفُجوَر َ�ْهِدي إِىل

ْ
َو�ِنَّ ال

ابًا ِ َكذَّ َكِذَب َحىتَّ يُْ�تََب ِعنَْد ا�َّ
ْ
متفق [ »يََزاُل الرَُّجُل يَْ�ِذُب َو�َتََحرَّى ال

به راستگویی و راستکرداری و صداقت چنگ بزنید ، به تحقیق که صداقت و « .)١(]عليه

سازد. و هر  د و نیکی و بر به سوی بهشت رهنمون میساز راستی به بر و نیکی رهنمود می

باشد و در مسیر آن تالش و کوشش  ید و بدنبال راستی میگو فرد که همچنان راست می

گردد. از دروغگویی و  نماید تا آنکه نزد خدا از گروه راستگویان و صادقان محسوب می می

سازد  ای بد و زشت رهنمون میفریبکاری بپرهیزید و دوری نمایید زیرا دروغ به سوی کاره

گوید  سازد و هر فرد که همچنان دروغ می و فجور و زشتی به سوی آتش جهنم رهنمون می

نماید تا آنکه نزد خداوند متعال از گروه دروغگویان  و در مسیر آن حرکت کرده و تالش می

 .»گردد و فریبکاران محسوب می

 (نشانه هاي منافق) :22حدیث 

ُمنَافِِق ثَ «: کند که فرمودند روایت می ص یامبراز پ  ههریرأبو
ْ
ٌث إَِذا الَ آيَُة ال

ْخلََف َو�َِذا اْؤتُِمَن َخانَ 
َ
َث َكَذَب َو�َِذا وََعَد أ نشانه « .)٢(]متفق عليه[ »َحدَّ

گوید، دوم اینکه خالف  یز است: اول اینکه در صحبتهای خود، دروغ میچمنافق، سه 

 .»کند ر امانت خیانت میکند، سوم اینکه د وعده عمل می

 .۲۶۰۷: مسلم في البر والصلة رقم، ۶۰۹۴: البخاري في اآلداب رقم -١

 .۵۹: مسلم في اإلیمان رقم، ۳۳: البخاري في اإلیمان رقم -٢
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 : (حفظ زبان)23حدیث 

َمْن يَْضَمْن « کند که فرمودند: روایت می ص از رسول الله  سهل بن سعد
َنَّةَ 

ْ
ُ اجل

َ
ْضَمْن هل

َ
ْيَيِْه َوَما َ�ْ�َ رِْجلَيِْه أ

َ
هرکس « .)١(]رواه البخاري[ »يِل َما َ�ْ�َ حل

یعنی شرمگاهش) برایم ضمانت کند و آنرا بین دو ریش خود (یعنی زبان) و بین دو پایش (

 .»شوم حفظ نماید، من بهشت را برایش ضمانت می

 : (تعریف غیبت)24حدیث 

ِغيبَُة «: فرمودند ص رسول اللهکند که  روایت می  ههریر وأب
ْ
تَْدُروَن َما ال

َ
أ

َخاَك بَِما يَْ�َرُه �ِ 
َ
ُرَك أ

ْ
ْعلَُم قَاَل ِذك

َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل يَْت ِإْن اَكَن يِف قَالُوا ا�َّ

َ
فََرأ

َ
يَل أ

قُوُل قَاَل إِْن اَكَن ِ�يِه َما َ�ُقوُل َ�َقْد اْ�تَبْتَُه َو�ِْن لَْم يَُ�ْن ِ�يِه َ�َقْد 
َ
يِخ َما أ

َ
أ

 غیبت و پشت سر دیگران حرف زدن چیست؟ ددانی آیا می« .)٢(]رواه مسلم[ »َ�َهتَّهُ 

ردن برادرت به آنچه که او دوست ندارد فرمود: یاد ک .گفتند: خدا و رسول خدا داناترند

یم در او باشد هم غیبت است؟  گفته شد: اگر آنچه در باره برادرم می .غیبت است گو

برادرت به آنچه که در او هست، غیبت است، و اگر به آنچه که در او  فرمود: یاد کردن

 .»ای به او بهتان زده نیست او را یاد کنی

 .۶۴۷۴: البخاري في الرقاق رقم -١

 .۲۵۸۹: البر والصلة رقم فيمسلم  -٢
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 سخن چینی): (نهی از نمیمه و 25حدیث 

َنََّة  الَ « فرماید: می ص گوید: شنیدم که پیامبر  بن الیمان هحذیف
ْ
يَْدُخُل اجل

 .)١(]متفق عليه[ »َ�تَّاٌت 

  .»سخن چین و خبرکش به بهشت نخواهد رفت« : سخن چین.القتات

 : (نهی از دشنام دادن و لعنت کردن)26حدیث 

 الً يَْرِ� رَُجٌل رَجُ  الَ « فرماید: شنید که می ص از رسول الله  أبوذر
ُفُسوِق وَ 

ْ
ُ�ْفِر إِ  الَ بِال

ْ
 يَْرِميِه بِال

َّ
ْت َعلَيِْه إِْن لَْم يَُ�ْن َصاِحبُُه َكَذلَِك  ال  »اْرتَدَّ

سازد، اگر آن شخص  که دیگری را به فسق و کفر متهم می کسی« .)٢(]رواه البخاري[

 .»گردد چنین نباشد، فسق و کفرش بر خودش بر می

 (نهی از دشنام دادن مردگان) :27حدیث 

 �َُسبُّوا ا الَ «: فرمودند ص رسول اللهگوید:  ل هعائش
َ
ْمَواَت فَإِ�َُّهْم قَْد أل

ُموا  َما قَدَّ
َ

فَْضْوا إىِل
َ
به مردگان ناسزا نگویید، زیرا آنان به « .)٣(]رواه البخاري[ »أ

 .»اند نتیجه اعمالشان رسیده

 .۱۰۵: مسلم في البر والصلة رقم ،۶۰۵۶: البخاري في اآلداب رقم -١

 .۶۰۴۵: البخاري في اآلداب رقم -٢

 .۱۳۹۳: البخاري في الجنائز رقم -٣
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 ضب): (دوري و اجتناب از خشم و غ28حدیث 

ََعِة إِ�ََّما «: فرمودند ص رسول الله گوید:  ههریرأبو ِديُد بِالرصُّ لَيَْس الشَّ
َغَضِب 

ْ
ي َ�ْمِلُك َ�ْفَسُه ِعنَْد ال ِ

َّ
ِديُد اذل غلبه کردن پهلوانی « .)١(]متفق عليه[ »الشَّ

انسان بر دیگران نیست، بلکه پهلوانی آن است که انسان هنگام خشم و غضب، بر خود 

 .»د و از خشم خود بکاهدغلبه کن

 : (اگر حیا نداشتی هر چه خواستی بکن)29حدیث 

ْدرََك انلَّاُس «: فرمودند صگوید رسول اکرم مسعود األنصاریو أب
َ
ا أ إِنَّ ِممَّ

ِة اِمْن الَكَ   ِم انلُّبُوَّ
ُ
 إَِذا لَْم �َْستيَْحِ فَاْصنَْع َما ِشئَْت أل

َ
آن چه « .)٢(]رواه البخاری[ »و�

 .»سخن پیامبران پیشین دریافتند: هرگاه شرم و حیا نداشتی، هر چه خواستی بکنمردم از 

 : (حیا بخشی از ایمان است)30حدیث 

ِ «گوید:  می ب ن عمرـعبدالله ب نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
 َمرَّ ىلَعَ رَُجٍل ِمْن ا  أ

َ
نَْصاِر أل

 ِ َيَاِء َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
َخاُه يِف احل

َ
َيَاَء ِمْن ا  وَُهَو يَِعُظ أ

ْ
متفق  »يَمانِ إلَدْعُه فَإِنَّ احل

گذشت که برادرش را در مورد  از کنار یک مرد انصاری می صروزی رسول الله « .)٣(علیه

فرمود:  ص گفت که حیا و شرمت را کم کن) آنحضرت کرد(و می شرم و حیا نصیحت می

 .»مان استدرباره کم کردن شرم و حیا او را پند مده، زیرا حیا بخشی از ای

 .۲۶۰۸: مسعود رقممسلم في البر والصلة من حدیث ابن ، ۶۱۱۴: البخاري في اآلداب رقم -١

 .۶۱۲۰: البخاري في اآلداب رقم -٢

 .۵۹: مسلم في اإلیمان رقم ،.۲۴: البخاري في اإلیمان رقم -٣
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 : (نرم رفتاري)31حدیث 

ْ�َق «کند که فرمودند:  روایت می ص از رسول الله ل عائشه  الَ إِنَّ الرِّ
 
َّ
ٍء إِال ٍء إِ  الَ َزانَُه وَ  يَُ�وُن يِف يَشْ  ُ�ْ�َُع ِمْن يَشْ

َّ
 .)١(]مسلم رواه. [»َشانَهُ  ال

دهد، و از چیزی  ت میرفتار نرم در چیزی نخواهد بود مگر اینکه آن چیز را آرایش و زین«

 .»کند گرفته و برداشته نشود مگر اینکه آن چیز را بد و عیب دار می

 : (نهی از کبر و غرور)32حدیث 

 الَ « کند که فرمودند: روایت می ص از رسول الله  عبدالله بن مسعود
ةٍ ِمْن ِكرْبٍ قَاَل  ِبِه ِمثَْقاُل َذرَّ

ْ
َنََّة َمْن اَكَن يِف َقل

ْ
ْن يَْدُخُل اجل

َ
رَُجٌل إِنَّ الرَُّجَل ُ�ِبُّ أ

ِكرْبُ َ�َطُر 
ْ
ََماَل ال

ْ
يٌل ُ�ِبُّ اجل َ مَجِ يَُ�وَن ثَْو�ُُه َحَسنًا َوَ�ْعلُُه َحَسنًَة قَاَل إِنَّ ا�َّ

َقِّ َوَ�ْمُط انلَّاِس 
ْ
از کبر و غرور  یک ذرهکسیکه در قلب او « .)٢(]رواه مسلم[ »احل

ز یاران سؤال کرد: ای پیامبر فردی دوست دارد لباس او شود، یکی ا باشد وارد بهشت نمی

خوب و زیبا باشد، و همچنین کفش و پاپوش او زیبا و قشنگ باشد! آنحضرت فرمودند: 

خداوند زیبا و قشنگ است، و زیبائی و قشنگی را دوست دارد، کبر و غرور ناخشنودی و 

 .»است آنهاعدم رضایت از حق و تحقیر مردم و ناچیز شمردن 

 .۲۵۹۴: مسلم في البر والصلة رقم -١

 .۹۱: مسلم في اإلیمان رقم -٢
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 (آنچه از مدح و ثنا مکروه است) :33حدیث 

نَّ رَجُ «کند که:  روایت می أبو بکره 
َ
�َْ� َعلَيِْه رَُجٌل   ُذِكَر ِعنَْد انلَّيِبِّ  الً أ

َ
فَأ

ُ ِمَراًرا إِْن اَكَن   َخْ�ًا َ�َقاَل انلَّيِبُّ  َوْ�ََك َ�َطْعَت ُ�نَُق َصاِحِبَك َ�ُقوهلُ
َحُدُ�ْم َماِدًحا 

َ
نَُّه َكَذلَِك  الَ أ

َ
ْحِسُب َكَذا َوَ�َذا إِْن اَكَن يَُرى �

َ
يَُقْل أ

ْ
َ�َالََة َفل

ُ وَ  َحًدا الَ وََحِسيبُُه ا�َّ
َ
ِ أ  ىلَعَ ا�َّ

ِّ
 صمردی نزد رسول الله « .)١(]متفق عليه[ »يَُزيك

فرمود: وای بر تو گردن او را قطع کردی و  ص بر مدح و ثنای دیگری بود، رسول الله

ـ و چند بار این جمله را تکرار کرد ـ اگر یکی از شما به مدح و ثنای کسی اجبار بریدی 

دارد، پس بگوید: به گمانم چنین و چنان است، و اگر دید که آن شخص در حقیقت مرد 

خوبی است، بگوید: إن شاء الله آن شخص چنین است، و حساب او نزد خداست، و بر 

 .»دده خدا هیچ کس را تزکیه و برتری نمی

 پوشاند) (مؤمن عیب خود را مى :34حدیث 

 « فرماید: می ص وید: شنیدم رسول اللهگ  ههریروأب
َّ
يِت ُمَعاىًف إِال مَّ

ُ
 لُكُّ أ

ْن َ�ْعَمَل الرَُّجُل بِاللَّيِْل َ�مَ 
َ
ُمَجاَهَرةِ أ

ْ
ُمَجاِهِر�َن َو�ِنَّ ِمْن ال

ْ
ُ�مَّ يُْصِبَح َوقَْد  الً ال

ُ َعلَيِْه �َ  َارَِحَة َكَذا َوَ�َذا َوقَْد بَاَت �َْسرُتُهُ َر�ُُّه الَ يَُقوَل يَا فُ َسرَتَُه ا�َّ
ْ

ُت ابل
ْ
ُن َعِمل

ِ َ�نْهُ  تمامی امت من در خیر و « .)٢(]متفق عليه[ »َو�ُْصِبُح يَْ�ِشُف ِسرْتَ ا�َّ

آشکار نماید، و از دیوانگی آن است که گناهانش را برای مردم عافیت است مگر کسیکه 

 .۳۰۰۰: مسلم في الزهد والرقائق، ۶۰۶۱: البخاري في اآلداب رقم -١

 .۲۹۹۰:  الزهد والرقائق رقم مسلم في، ۶۰۶۹: البخاري في اآلداب رقم -٢
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شب کار(بدی) کرده باشد، و خداوند آن کار را بر او ستر کرده و پوشانده باشد، فردی در 

کند که ای فالنی من دیشب چنین و چنان کردم، در  ولی خودش آمده و آنرا بازگو می

 .»کند بود، و او در صبح آمده و آنرا آشکار میپوشانده حالیکه خداوند در شب عیب او را 

 است)کعب باشد در آتش  آنچه پائین تر از: (35حدیث 

َكْعبَْ�ِ ِمْن «فرمودند:  ص گوید: رسول الله  ههریروأب
ْ
ْسَفَل ِمْن ال

َ
َما أ

و  (بجلك)آنچه از لباسها پائین تر از کعب« .)١(]رواه البخاري[ »َزاِر فيَِف انلَّارِ إلِ ا

 .»روز قیامت آن مقدار در آتش جهنم خواهد بود ،قوزک پا باشد

 را مراعات کنید) : (حق راه36حدیث 

ُلُوَس ىلَعَ «فرمودند:  صگوید: رسول الله  أبوسعید الخدری 
ْ
ِإيَّاُ�ْم َواجل

 
َّ
بَيْتُْم ِإال

َ
ُث ِ�يَها َقاَل فَِإَذا أ َما ِ�َ َ�َالُِسنَا َ�َتَحدَّ ُرَقاِت َ�َقالُوا َما نَلَا بُدٌّ إِ�َّ  الطُّ

َها قَا ِر�َق َحقَّ ْ�ُطوا الطَّ
َ
َمَجالَِس َفأ

ْ
َرَصِ َوَ�فُّ ال ِر�ِق َقاَل َغضُّ ابلْ لُوا َوَما َحقُّ الطَّ
 ا

َ
ُمنَْكرِ الَ َذى َورَدُّ السَّ أل

ْ
َمْعُروِف َوَ�ْ�ٌ َ�ْن ال

ْ
ْمٌر بِال

َ
از « .)٢(]متفق عليه. [»ِم َوأ

ای جز این نداریم زیرا  نشستن در معابر عمومی اجتناب کنید، مردم گفتند: یا رسول الله! چاره

فرمود: اگر چاره ای جز این  صستن و سخن گفتن ما است، رسول الله آنجا، محل نش

ندارید، پس حق راه را مراعات کنید، پرسیدند: یا رسول الله! حق راه چیست؟ فرمود: 

 .»حفاظت چشمها، اذیت نکردن عابران، جواب دادن سالم و امر به معروف و نهی از منکر

 .۵۷۸۷: البخاري في اللباس رقم -١

 .۲۱۶۱: مسلم في اآلداب رقم، ۲۴۶۵: البخاري في الـمظالم رقم -٢
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نفر  : (جایز بودن مناجات اگر بیش از سه37حدیث 
 باشد)

إِذَا «کند که فرمودند:  روایت می ص از رسول الله  عبدالله بن مسعود
ْن آلِن ُدوَن االَ يَتَنَاىَج رَجُ  الَ ثًَة فَ الَ ُكنْتُْم ثَ 

َ
ْجَل أ

َ
ْتَِلُطوا بِانلَّاِس أ

َ
َخِر َحىتَّ خت

جوا کنید، و اگر سه نفر بودید، نباید دو نفر با هم رازگوئی ن« .)١(]متفق عليه. [»ُ�ِْزنَهُ 

سومی را ترک کنید، تا اینکه با مردم در هم داخل شوید(یعنی بیش از سه نفر باشید)، چون 

 .»نماید این امر او را (فرد سومی) را اندوهگین می

 : (باز کردن جا در مجالس)38حدیث 

يُِقيُم الرَُّجُل  الَ «فرمودند:  ص کند که رسول الله عبدالله بن عمر م روایت می
ُعواالرَّ  ُحوا َوتَوَسَّ  .)٢(]متفق عليه. [»ُجَل ِمْن َمْقَعِدهِ ُ�مَّ َ�ِْلُس ِ�يِه َولَِ�ْن َ�َفسَّ

نباید کسی دیگری را از جایش بلند سازد تا خود در جای او بنشیند، ولیکن جای را باز «

 .»ر بنشینید)گتوسعت دهید(و کمی تنگشایش و کنید، و یا بین خود 

 ن بخاطر نگاه چشم است)(اجازه خواست :39حدیث 

لََع رَُجٌل ِمْن ُجْحٍر يِف ُحَجِر انلَّيِبِّ «کند که:  روایت می سهل بن سعد    اطَّ
نََّك َ�نُْظُر لََطَعنُْت بِِه يِف   َوَمَع انلَّيِبِّ 

َ
ْعلَُم �

َ
َسُه َ�َقاَل لَْو أ

ْ
ِمْدرًى َ�ُكُّ بِِه َرأ

 .۲۱۸۴: مسلم في اآلداب رقم، ۶۲۸۸: البخاري في االستئذان رقم -١

 .۲۱۷۷: مسلم في اآلداب، ۶۲۷۰: البخاري في االستئذان رقم -٢
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َرَصِ ْستِئَْذاُن مِ الِ َ�يِْنَك إِ�ََّما ُجِعَل ا ْجِل ابلْ
َ
مردی از « .)١(]متفق عليه. [»ْن أ

کرد، و در این وقت در دست  بود به داخل نگاه می ص سوراخی که در حجره های پیامبر

 ص آنحضرت (مدری)شانه آهنینی بود که سر خود را با آن میخارانید، ص پیامبر
را در چشمت فرو کنی، این شانه  دانستم که تو به داخل خانه نگاه می فرمود: اگر می

 .»بردم. اجازه خواستن برای همین است که شخص نگاه نکند می

: (در امور دنیا انسان باید به کسانىکه از او 40حدیث 
 فقیرتر و عاجزتراند نگاه کند)

َحُدُ�ْم «کند که فرمودند:  روایت می ص از رسول الله  أبوهریره
َ
إِذَا َ�َظَر أ

َل َعلَيِْه يِف   َمْن فُضِّ
َ

ْسَفَل ِمنْهُ إِىل
َ
 َمْن ُهَو أ

َ
َينُْظْر إِىل

ْ
ِق فَل

ْ
َل

ْ
َماِل َواخل

ْ
متفق . [» ال

هرگاه یکی از شما به کسی که خداوند به او مال و ثروت عطا کرده، و او را زیبا « .)٢(]عليه

 .»آفریده بنگرد، پس به کسی که از او فقیرتر و عاجزتر و زشت تر است نگاه کند

ن نزد خوردن، و با دست راست : (بسم اهللا گفت41حدیث 
 خوردن)

َمه
َ
ِ ُكنُْت ُغالَ «گوید:  عمر بن أبی َسل َوَ�نَْت  ًما يِف َحْجِر رَُسوِل ا�َّ

 ِ ْحَفِة َ�َقاَل يِل رَُسوُل ا�َّ َ َوُ�ْ �ِيَِميِنَك الَ يَا غُ  يَِدي تَِطيُش يِف الصَّ ُم َسمِّ ا�َّ

 .۲۱۵۶: ، مسلم في اآلداب رقم۶۲۴۱: بخاري في االستئذان رقمال -١

 .۲۹۶۳: مسلم في الزهد والرقائق رقم، ۶۴۹۰: البخاري في الرقاق رقم -٢
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ا يَِليَك َ�َما َزالَْت تِ  َك ِطْعَميِت َ�ْعدُ َوُ�ْ ِممَّ
ْ
 عمر بن سلمه « .)١(]متفق عليه. [»ل

ینی خوراک میگشت، سو دستم در  ص پسر بچه ای بودم در تربیت رسول خداگوید: 

فرمود: ای غالم خدا را یاد کن (بسم الله بگو) و با دست راست خود  ص رسول اکرم

 بخور، و از جلو خود بخور.

 .»به من دستور داد صل اللهو بعد از این همچنان بودم که رسو

 : (لیساندن انگشتان)42حدیث 

َحُدُ�ْم فَ «فرمودند:  صعبدالله بن عباس م گوید: رسول الله
َ
َ�َل أ

َ
 الَ إَِذا أ

ِعَقَها
ْ
ْو يُل

َ
َعَقَها أ

ْ
رگاه یکی از شما خوراکی ـه« .)٢(]متفق عليه. [»َ�ْمَسْح يََدُه َحىتَّ يَل

 .»را بلیسد یا لیسانیده شود آنتمیز نکند تا اینکه د پنجه های خود را پاک و خوَر برا 

 : (خوردن و آشامیدن با دست راست)43حدیث 

َحُدُ�ْم «فرمودند:  ص گوید: رسول الله ب عبدالله بـن عمر
َ
َ�َل أ

َ
إَِذا أ

ُ�ُل �ِشِ 
ْ
يَْطاَن يَأ يرَْشَْب �ِيَِميِنِه فَِإنَّ الشَّ

ْ
ُ�ْل �ِيَِميِنِه َو�َِذا رَشَِب فَل

ْ
يَأ

ْ
َماهِلِ فَل

هرگاه یکی از شما خواست بخورد با دست « .)٣(]رواه مسلم[ »َو�رَْشَُب �ِِشَماهِلِ 

راست خود بخورد، و هرگاه خواست بنوشد، با دست راست خود بنوشد، زیرا شیطان با 

 .»نوشد خورد، و با دست چپ می دست چپ می

 .۲۰۲۲: مسلم في األطعمة رقم، ۵۳۷۶: البخاري في األطعمة رقم -١

 .۲۰۳۱: مسلم في األطعمة رقم، ۵۴۵۶: البخاري في األطعمة رقم -٢

 .۲۰۲۰: طعمة رقممسلم في األ -٣
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 : (نوشیدن در حال ایستادن مکروه است)44حدیث 

َحٌد ِمنُْ�ْم قَائًِما الَ «فرمودند:  ص : رسول اللهگوید  أبوهریره
َ
�َنَّ أ  »�رَْشَ

 .»هیچ یک از شما در حال ایستادن نیاشامد« .)١(]رواه مسلم[

: (هرگاه کفشی را پوشید از راست شروع کند 45حدیث 
 و هرگاه آنرا بیرون آورد، از چپ شروع کند)

 إَِذا ا«فرمودند:  ص گوید: رسول الله  أبوهریره
ْ
يَبَْدأ

ْ
َحُدُ�ْم فَل

َ
�ْتََعَل أ

يًعا ْو يِلَْخلَْعُهَما مَجِ
َ
يًعا أ ُهَما مَجِ

ْ
ُنِْعل

ْ
َماِل َويل  بِالشِّ

ْ
يَبَْدأ

ْ
ُْمَ� َو�َِذا َخلََع فَل   »بِايلْ

 که و آنگاه ،هرگاه یکی از شما کفش به پا کند اول از راست شروع کند« .)٢(]متفق عليه[

و آخر هم آن، از پا  ،ع کند، اول باید پای راست کفش شودچپ شرو آورد از از پا بیرون می

 ند.یا هر دو پا را برهنه ک. و یا هر دو را کفش بپوشد .»در آورده شود

: (آنچه در عطسه مستحب، و در خمیازه 46حدیث 
 ناپسند است)

ُعَطاَس َو�َْ�َرُه «فرمودند:  ص گوید رسول الله  أبو هریره
ْ
َ ُ�ِبُّ ال إِنَّ ا�َّ

ْن 
َ
ا ىلَعَ لُكِّ ُمْسِلٍم َسِمَعُه أ َ اَكَن َحقًّ َد ا�َّ َحُدُ�ْم ومََحِ

َ
اتلَّثَاُؤَب فَإَِذا َ�َطَس أ

يَْطاِن فَإَِذا َ�ثَاَءَب  ا اتلَّثَاُؤُب فَإِ�ََّما ُهَو ِمْن الشَّ مَّ
َ
ُ َوأ ُ يَرمَْحَُك ا�َّ َ�ُقوَل هلَ

 .۲۰۲۶: مسلم في األشربة رقم -١

 .۲۰۹۷: مسلم في اللباس والزینة رقم، ۵۸۵۶، ۵۸۵۵: البخاري في اللباس رقم -٢
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ُه َما اْستََطاَع فَإِنَّ  َ�ُدَّ
ْ
َحُدُ�ْم فَل

َ
يَْطانُ  أ َحَدُ�ْم إَِذا َ�ثَاَءَب َضِحَك ِمنُْه الشَّ

َ
 »أ

خداوند حکیم، عطسه را دوست داشته و خمیازه را ناپسند « .)١(]رواه البخاري[

بگوید، بر هر مسلمانی که  احلمد هللاین هرگاه یکی از شما عطسه زده و  داند. بنابر می

، اما این يرمحك اهللاه به او بگوید: شنود واجب است (سزاوار است) ک ، را می»الحمد لله«

را بدانید، که خمیازه از جانب شیطان است، بدین خاطر هر یک از شما که خمیازه بر او 

کشد،  تواند آن را دفع و رد کند، زیرا هر یک از شما که خمیازه می غلبه کند، تا آنجا که می

  .»کند اش می خندد و مسخره شیطان به خاطر این عملش به او می

 : (آداب دیدن خواب)47حدیث 

ى «شنید که فرمودند:  ص از رسول الله  أبو سعید الخدری
َ
إِذَا َرأ

ْث بَِها َو�َِذا  َُحدِّ َ َعلَيَْها َويلْ يَْحَمْد ا�َّ
ْ
ِ فَل بَُّها فَإِ�ََّما ِ�َ ِمْن ا�َّ َحُدُ�ْم ُرْؤ�َا ُ�ِ

َ
أ

ا يَْ�َرهُ فَإِ�ََّما  ى َ�ْ�َ ذَلَِك ِممَّ
َ
يَْستَِعْذ ِمْن رَشَِّها وَ َرأ

ْ
يَْطاِن فَل  الَ ِ�َ ِمْن الشَّ

هُ  الَ َحٍد فَإِ�ََّها أليَْذُكْرَها  اگر یکی از شما خوابی دید که « .)٢(]متفق عليه. [»ترَُضُّ

ید و  گاه کند، آن خواب از خداست، بنابراین باید خدا را سپاس گو میل داشت بقیه را از آن آ

سازد، ولی اگر غیر آن بود و کراهت داشت، آن خواب از شیطان دیگران را از آن با خبر 

است و باید از شر آن به خدا پناه برد و کسی را از آن خبر ندهد که به او ضرر و زیانی 

 .»نخواهد رسید

 .۶۲۲۳: البخاري في اآلداب رقم -١

 .۲۲۲۶: مسلم من حدیث أبي قتادة في الرؤیا رقم، ۶۹۸۵: البخاري في التعبیر رقم -٢
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 که در خواب دیدن دروغ بگوید) (کسى :48حدیث 

ْن مَ «کند که فرمودند:  روایت می صاز رسول الله  بعبدالله بن عباس 
 

َ
ْن َ�ْعِقَد َ�ْ�َ َشِعَ�َ�ْ�ِ َولَْن َ�ْفَعَل َوَمْن اْستََمَع إِىل

َ
ٍم لَْم يََرُه لُكَِّف أ

ْ
َلََّم حِبُل

َ
حت

ُذنِِه 
ُ
وَن ِمنُْه ُصبَّ يِف أ ْو يَِفرُّ

َ
ُ اَكرُِهوَن أ ِقيَاَمِة اآلَحِديِث قَْوٍم وَُهْم هلَ

ْ
نُُك يَْوَم ال

َب وَ  َر ُصوَرًة ُعذِّ ْن َ�نُْفَخ ِ�يَها َولَيَْس بِنَافِخٍ َوَمْن َصوَّ
َ
َف أ

ِّ
 .)١(]رواه البخاري. [»ُ�

زند، در گره شود تا بین دو دانه جو با هم  هرکس به دروغ خوابی را بازگو کند، مکلف می«

تواند آنرا انجام دهد، و هر کس به سخن و گفتار قومی گوش دهد که ایشان آنرا  حالیکه نمی

ریزند، و هر کس عکسی را  وشش میگقیامت سرب مذاب شده در دانند، روز  ناپسند می

 .»تواند آنرا انجام دهد شود تا در آن روح بدمد، در حالیکه نمی نقاشی کند، مکلف می

براي خدا چون  در دعا کردن عزم و اراده کند: (49حدیث 
 )ناپسند نیست

َحُد�ُ  الَ «فرمودند:  صگوید رسول الله أبو هریره
َ
ْم اللَُّهمَّ اْغِفْر َ�ُقولَنَّ أ

لََة فَإِنَُّه  ،اللَُّهمَّ ارمَْحِْ� إِْن ِشئَْت  ،يِل إِْن ِشئَْت 
َ
َمْسأ

ْ
ُ  الَ يِلَْعِزْم ال

َ
متفق . [»ُمْكِرَه هل

اگر پروردگارا! ، خواستی به من رحم کنگوید: خدایا! اگر نهیچ یک از شما « .)٢(]عليه

زیرا خواهش تو،  ،دعا کردن عزم و اراده کند در بلکه؛ گذرو تقصیراتم در از گناهان خواستی

 .»برای خداوند ناپسند نیست

 .۷۰۴۲: البخاري في التعبیر رقم -١

 .۲۶۷۹: مسلم في الدعاء رقم ،۶۳۳۸: البخاري في الدعوات رقم -٢
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 (سید االستغفار) :50حدیث 

َسيُِّد «کند که فرمودند:  روایت می ص از رسول الله  شداد بن أوس
نَْت َر�ِّ الِ ا

َ
ْن َ�ُقوَل اللَُّهمَّ أ

َ
َ إِ  الَ ْسِتْغَفاِر أ  إِهلَ

َّ
نَا �َ  ال

َ
نَْت َخلَْقتَِ� َوأ

َ
نَا أ

َ
بُْدَك َوأ

بُوُء لََك 
َ
ُعوذُ بَِك ِمْن رَشِّ َما َصنَْعُت أ

َ
ىلَعَ َ�ْهِدَك َووَْعِدَك َما اْستََطْعُت أ

بُوُء لََك بَِذنيِْب فَاْغِفْر يِل فَإِنَُّه 
َ
َّ َوأ نُوَب إِ  الَ بِِنْعَمِتَك يلَعَ  َ�ْغِفُر اذلُّ

َّ
نَْت قَاَل َوَمْن  ال

َ
أ

َنَِّة قَالََها ِمْن انلََّهاِر مُ 
ْ
ْهِل اجل

َ
ْن ُ�ْميِسَ َ�ُهَو ِمْن أ

َ
وقِنًا بَِها َ�َماَت ِمْن يَْوِمِه َ�بَْل أ

َنَّةِ 
ْ
ْهِل اجل

َ
ْن يُْصِبَح َ�ُهَو ِمْن أ

َ
 .»َوَمْن قَالََها ِمْن اللَّيِْل وَُهَو ُموقٌِن بَِها َ�َماَت َ�بَْل أ

تـو که مرا  جزمنی. معبودی به حق  تو پروردگارخدایا! « .)١(]رواه البخاري[

. من بنده تو هستم و تا جایی که بتوانم به پیمان و وعده تو وجود نداردآفریدی، 

گاهم و برم. از نعمت تو بر خود  ام، به تو پناه می دارم. از شـر آن چـه انجام دادهپای آ

 اعتراف دارم. مرا هرآینه بیامرز؛ زیرا جز تو کسی آمرزنده نیست. به گناهم

روز، این دعا را به طور یقین بگوید و پیش از آغاز شب بمیرد، از  هر کس در هنگام

اهل بهشت است، و کسی که آن را شب از روی یقین بگوید و پیش از صبح بمیرد، از اهل 

 .»بهشت است
 

 وصلی اهللا علی حممد وآله وصحبه وسلّم

 .۶۳۰۶: البخاري في الدعوات رقم -١
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