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آداب الرياضة

 أنوي بالرياضة تقوية بدني على طاعة اهللا

أختار املكان والوقت املناسب للعب

 فمن األفضل أن منارس الرياضة 

يف األماكن الواسعة النظيفة كاحلدائق

 والنوادي وفناء املدرسة وال نلعب 

يف وقت الصالة

ألتزم بالزي الساتر لعورتيألتزم بالزي الساتر لعورتي

23

كن نشيطا! ه
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ا ي ال آداب الر 

أطعم احليوان وأسقيه إذا جاع أو عطش

 الرحمة والشفقة به وعدم حتميله ما
 ال يطيق

 ال أعذب احليوان بأي نوع من أنواع
بسه بدون طعام العذاب ك

 أو التفرقة بني الصغار 
وأمهموأمهم



ة ا ا ال آداب 
أدخل بقدمي اليسرى وأقول قبل أن أدخل

  ٠   بســم اهللا اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن اخلبــث ٠  
٠٠٠واخلبائث

يء فيه اسم اهللا ال أدخل ومعي 

 أســتتر وال أتكلــم يف احلمــام إال حلاجــة وال أجيــب
املؤذن وال أرد السالم على أحد

ال أستقبل القبلة أثناء التبول أو التبرز

اليســرى يــدي  وأســتعمل  باملــاء  النجاســة   أزيــل 
 وميكــن أن أســتعمل املناديــل أو احلجــارة للتطهــر
ات عــن ثــالث مــرات وإن يــث ال تقــل عــدد املســ ب

وظلهــم النــاس  طريــق  يف  حاجتــي  أقضــي   ال 
مــكان يف  أو  الراكــد  املــاء  يف  أتبــول  وال  ومياههــم 

مام االست

زدت فأنتهي بوتر

باملــاء والصابــون بعــد قضــاء يــدي جيــدا   أغســل 
احلاجة

أخرج بقدمي اليمنى وأقول غفرانك
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20 آداب الطري

أعتدل يف مشيتي وال أتكبر على أحد وأسير على اجلانب األمين من الطريق

ده ألقي السالم على من ألقاه وإذا وجدت ضاال عن الطريق أر

أغض بصري وال أؤذي أحدا بيدي أو بلساني وأميط األذى عن الطريق



ب آداب الرك
 عندما آتي ألركب أقول: "بسم اهللا". ه

وبعد أن أستقر عليها أقول 

ان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنا إلى ربنا ملنقلبون   ٠  سب

أسلم على من بالسيارة وإذا مررت مبسلم

ألقي عليه السالم 

 ال أخرج رأسي من النافذة وال ألقي بشيء

من املهمالت داخل السيارة أو خارجهامن املهمالت داخل السيارة أو خارجها

أحافظ على النظام وأجلس

 يف أدب وال أزاحم أحدا وال 

أجلس وغيري من كبار السن

أو احلامل أو املريض واقفا 
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ا آداب ال
أبدأ يف لبس ثوبي باليمني ثم أقول

 "احلمد هللا الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني وال قوة".ا

وإذا كان الثوب جديدا أقول
 "اللهم لك احلمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير 

ر ما صنع له" ره و ما صنع له وأعوذ بك من 

وإذا خلعت الثياب أقول 
"بسم اهللا وأبدأ بالشمال". ابسم اهللا وأبدأ بالشمال". ا

ال يلبس األوالد لبس البنات وال تلبس البنات لبس
األوالد 

وال يلبس الرجل احلرير وال الذهب

18



أنوي باألكل التقوي على عبادة اهللا

أغسل يدي قبل األكل وبعده

 أســمي اهللا وآكل بيــدي اليمنــى وممــا يلينــي وال آكل
أقــول التســمية  نســيت  وإذا  األطبــاق  وســط   مــن 

"بسم اهللا أوله وآخر«˥ه

 أجيــد املضــغ وال آكل بســرعة وال أكثــر مــن الطعــام
حتى متتلئ بطني

 ال أنفــخ يف الطعــام أو الشــراب الســاخن بــل أتركــه
حتى يبرد وال أفعل ما يستقذره من يأكل معي

ال أبــدأ بالطعــام إذا كان يــأكل معــي مــن هــو أكبــر
مني سنا أو أعظم مني قدرا

ــيء أزيــل عنــه األذى ثــم أكلــه  إذا ســقط منــي 
وال أدعه للشيطان

رب جالسا وعلى ثالث مرات أ

"احلمــد هللا  الطعــام  مــن  أنتهــي  عندمــا   أقــول 
الــذي أطعمنــي هــذا ورزقنيــه مــن غيــر حــول منــي

وال قوة

ا آداب الط 17
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16 آداب ال
 النوم نعمة كبيرة من نعم اهللا علينا فبعد العمل

والتعب بالنهار نسكن ساعات قليلة بالليل

يرتاح فيها جسدنا لنستقبل يوما جديدا 

 بكل القوة والنشاط لنؤدي وظائفنا التي 

خلقنا اهللا من أجلها. وللنوم آداب فتعالوا

معا نتعلمها 

 ٠   أنام مبكرا بعد العشاء وال أسهر إال     أنام مبكرا بعد العشاء وال أسهر إال  

ادثة الضيف أو ٠   ملذاكرة العلم أو م

 ٠   مؤانسة األهل حتى أستقبل صالة 

٠   الفجر بكل نشاط

 ٠   أنام على طهارة بأن أتوضأ قبل أن أنام 

اة واملعجون ٠   وأنظف فمي بالسواك أو الفر



آداب ال15

عندما أالقي مسلما

٠   أبدأه بالسالم  

ير بيدي وحدها  ٠   وال أ

٠   وأتبسم يف وجهه 

ه بيدي اليمنى  ٠   وأصاف

 ٠   وعند الفراق أو القيام من املجلس أسلم 

٠   على إخوانيعلى إخواني

ية فأحييه بأحسن   ٠   إذا حياني أحد بت

٠   منها أو أرد مثلها 

 يسلم الصغير على الكبير والراكب على

ي والقليل على الكثير املا



14 ا آداب ا
قبل أن أدخل على أحد أسلم عليه أوال ثم أستأذن فأقول" السالم عليكم أأدخل"؟

أستأذن ثالث مرات وال أزيد فإن أذن لي بالدخول أدخل وإن لم يؤذن لي أرجع مسرورا غير غضبان

أطرق الباب برفق وال أدقه دقا عنيفا وال أقف يف مواجهة الباب بل عن ميينه أو يساره

ال أدخل على أبي وأمي الغرفة قبل أن أستأذن وخصوصا قبل صالة الفجر
والقيلولة من الظهر وبعد صالة العشاء 

 إن سألني أهل املنزل "من الطارق"؟
 أقول اسمي وال أقول  أناأقول اسمي وال أقول  أنا

ميكن أن أدخل البيوت غير
املسكونة التي لنا فيها متاع 

 بدون استئذان كاملتجر 
واملسجد واملستشفى

أأدخل؟ "     "



ر 13 ال ي  آداب د ال

أخرج من البيت وأقول

بسم اهللا توكلت على اهللا

ال حول وال قوة إال باهللا

اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو

أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم 

أو أجهل أو يجهل علي 

أدخل البيت وأسلم على أهل البيتأدخل البيت وأسلم على أهل البيت

وأبدأ بالسواك 



آداب ال
أستأذن وأسلم قبل أن أنصرف من املجلس

كفــارة دعــاء  أدعــوا  املجلــس  ينتهــي   عندمــا 
املجلس فأقول

ــهد أن ال إلــه  مــدك أ انك اللهــم وب   ٠   ســب
   إال أنت أستغفرك وأتوب إليك

 أســلم علــى أهــل املجلــس وأجلــس حيــث ينتهــي
 بــي املجلــس وال أجلــس وســط احللقــة وال أقيــم
 أحــد مــن مجلســه ألجلــس فيــه وال أجلــس بــني

أثنني إال بأذنهما

أفسح املجلس ملن يطلب مني أن أفسح له

 أجلــس يف هــدوء وال أفعــل مــا يــؤذى مــن يجلــس
معــي وإذا تكلــم أحــد اجلالســني أصغــي إليــه وال

أقطع حديثه

12



آداب ال11

أدخل املسجد بقدمي اليمنى وأقول

٠   بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) اللهم افتح لي أبواب رحمتك 

ال نبيع وال نشتري وال ننشد الضالة داخل املسجد

 وال نتكلم فيه بصوت مرتفع وال منر من أمام املصلني 

ياء وال نعبث باأل

ال أجلس حتى أصلي ركعتني

أخرج من املسجد بقدمي اليسرى وأقولأخرج من املسجد بقدمي اليسرى وأقول

٠   اللهم إني أسألك من فضلك   



10 رآ آداب  ال
أجلس على طهارة وأستعمل السواك

أجلس يف أدب ووقار مستقبال القبلة

 أحسن صوتي بالتالوة

أرتل القرآن بتدبر وتفكر

وأعمل مبا فيه فأتأدب 

 بآداب القرآن وأتخلق 

بأخالقهبأخالقه



09

ابي أو ألكون  أخلص نيتي هللا عز وجل فال أتعلم ألجل مال أو منصب أو لكي أكون متفوقا على أص
 مشهورا ويشير الناس إلى وغير ذلك من النوايا الفاسدة بل أتعلم لكي أنفع نفسي بالعلم وأنفع

ريعة اهللا غيرى به وأحفظ 
أعمل بالعلم الذي تعلمته وأتعلم العلم النافع

                                             أواظب على حضور مجالس العلم، والتبكير إلى احللقة، ومذاكرة
الدروس  أوال بأول، ومتابعة الدروس الفائتة

آداب الطالب مع معلمه
٠   أحترم املعلم وأوقره يف حضوره وغيابه    أحترم املعلم وأوقره يف حضوره وغيابه 
٠   أجلس أمامه بأدب فال أمد رجلي أمامه وال أجلس 

٠   متكئا 
٠   أنصت إليه جيدا وال أقاطعه يف الكالم 
٠   أتأدب يف طرح السؤال عليه وال أكثر منه 
٠   ال أتقدم عليه بكالم أو مسير 
٠   ال أناديه باسمه 

آداب  ال



08 ر آداب ال

 عندما أحس بألم أضع يدي اليمنى على موضع
األلم وأقول

٠   بسم اهللا (ثالث مرات) 

ر ما أجد وأحاذر          ˳  أعوذ بعزة اهللا وقدرته من 

 أرضى مبا قدره اهللا علي وال أجزع من املرض وال
كو إلى الناس أ

 إذا علمت مبرض أحد أسارع بزيارته وال أطيلإذا علمت مبرض أحد أسارع بزيارته وال أطيل
اجللوس عنده إال إذا كان ذلك يسّره

عندما أزور مسلما مريضا أدعو له بالشفاء فأقول

 ٠   أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
٠   

اء اهللا  ٠   ال بأس طهور إن 

(سبع مرات).

أرقيه من غير أن يطلب مني ذلك فأقول

ف أنت الشايف     ٠   اللهم رب الناس أذهب البأس ا
فاء ال يغادر سقما فاؤك  فاء إال   ٠   ال 

٠   أو أرقيه بالفاحتة واإلخالص واملعوذتني 

تاجه  أبشره وأوصيه بالصبر والدعاء وأعلمه ما ي
من أحكام الطهارة والصالة

(سبع مرات).



لى بها الضيف أوال اآلداب التي يت

٠   إذا دعاني أحدا ال أتأخر عن إجابة دعوته إال من عذر 

٠   وإن دعاني اثنان أجيب من دعاني أوال وأعتذر لآلخر

 ٠   إذا أردت زيارة أحد أطلب اإلذن بالزيارة وأحدد املوعد  
 ٠   وال أتأخر عن هذا املوعد وال أتقدم

 ٠   أستأذن قبل الدخول وأغض بصري وأحسن االستماع    أستأذن قبل الدخول وأغض بصري وأحسن االستماع 
٠   وال أقطع احلديث وال أطيل وقت الزيارة

لى بها املضيف ثانيا اآلداب التي يت

رار  ٠   أدعو لضيافتي أصدقائي الصاحلني وال أدعو األ

  ٠   وال أقصد بضيافتي التفاخر واملباهاة بل أقصد اتباع
٠   سنة النبي صلى اهللا عليه وسلم

        ٠   أرحــب بضيفــي واســتقباله أحســن اســتقبل وأتبســم يف    أرحــب بضيفــي واســتقباله أحســن اســتقبل وأتبســم يف 
   وجهه وأكرر وأنوع عبارات الترحيب

 أجلــس ضيفــي يف أفضــل مــكان وأســرع بتقــدمي     
أودعــه االنصــراف  يريــد  وعندمــا  لــه  الطعــام   أطيــب 

وأخرج معه إلى خارج املنزل

ة07 يا آداب ال



06 ا آداب ال
ال أحلق بجاري أذى أبدا بقول أو فعل

فال ألقي بقذر أو وسخ أمام منزله
وال أرفع صوت املذياع أو التلفاز عاليا

وال أجتسس عليه أو أتطلع على عوراته

احتــاج إذا  وأســاعده  والفعــل  بالقــول  إليــه   أحســن 
ملساعدة

أهنئه إذا فرح
وإذا والنجــاح  الــزواج  وحفــل  العيديــن  يف   فأهنئــه 

رزق مبولود وغيرها من املناسبات
أعوده إذا مرض وأعزيه إذا أصيب

أقدم له ما أصنع من الطعام إن أمكن



آداب ا05
رار يف اهللا  أحب أصدقائي الصاحلني يف اهللا وأبغض األ

 وال أصاحبهم
.    أصاحب العاقل الذي ينفعني      
.    أصاحب حسن اخللق الصدوق األمني املتواضع  

        ٠   أصاحب املؤمن التقي الذي يساعدني على طاعة
٠   اهللا

ال أصاحب
.    ال أصاحب األحمق الذي يضرني        ال أصاحب األحمق الذي يضرني        
 ٠   ال أصاحب سيء اخللق الكّذاب السّباب اخلائن     

.    املتكبر
 ٠   ال أصاحب الفاسق الذي يقودني إلى معصية اهللا 

من حقوق املسلم على أخيه.
ه   .    أسلم على صاحبي إذا لقيته وأصاف
مته إذا   مته إذا     أعوده إذا مرض وأدعوا له بالشفاء وأ         ٠   أعوده إذا مرض وأدعوا له بالشفاء وأ

   ٠   عطس

ة              ٠   أجيب دعوته وأبر قسمه وأقدم له النصي
    .    وأنصره إن كان مظلوما وأمنعه من الظلم إن كان

٠   ظاملا
.    أحب له ما أحب لنفسي وأكره له ما أكره لنفسي

   ٠   أساعده إذا احتاج ملساعدة وأقدم حاجته على ٠  
  ٠   حاجتي

ال أمسه بسوء أو مكروه أو أذى أبدا
  ٠    فال أغتابه أو أحقره أو أعيبه أو أسخر منه أو      فال أغتابه أو أحقره أو أعيبه أو أسخر منه أو  

٠-٠ أنبذه بلقب سوء
٠    وال أهجر أخي أكثر من ثالثة أيام   
 ٠    وال أحسده وال أظن به ظن سوء أو أبغضه أو 

.     أجتسس عليه
٠    وال أغشه أو أخدعه   

 ٠    وال أغدره أو أخونه 
٠    أو أكذبه      أو أكذبه  

٠    وأن أعفو عن إساءته  

ِ ِّك ِيف اَهللاّ ُأِحبُّ
 َ ي لَُهُ

َبْبَتِن
َك اّلِذي أْح

أََحبَّ



04 أجلس أمام أبي وأمي بأدب واحترام
 ٠   أجلس باعتدال فال أمد رجلي أمامهما وال    

.    أضجع يف وجودهما
.    وال أثير املشكالت مع إخوتي عندهما  
.    وال أزعجهما عند نومهما  

 أستأذن قبل الدخول على أبي وأمي الغرفة والأستأذن قبل الدخول على أبي وأمي الغرفة وال
أدخل إال إذا أذنا لي

 أساعد أمي يف أعمال املنزل سواء يف إعداد الطعام
 أو غسل الثياب أو نظافة املنزل وخصوصا إذا

كانت متعبة أو مريضة

 أحرص دائما على إرضائهما وعدم إغضابهما
وأتواضع لهما وأقبل يديهما

 أستعد دائما للقيام بخدمتهما والنفقة عليهماأستعد دائما للقيام بخدمتهما والنفقة عليهما
وخصوصا عند كبرهما أو مرضهما



ين ال ر ال آداب 

 أطيع أبي وأمي يف كل ما يأمراني به أو ينهياني
 عنه وأقدم طاعتهما على طاعة كل أحد ما لم

يكن فيه معصية اهللا
وال أتضجر من أوامرهما

عندما أحتدث مع أبي وأمي
.       ال أرفع صوتي فوق صوتهما  
 ٠      وأسمع إليهما جيدا وال  اقاطعهما يف          
     ٠      الكالم وال أناديهما باسمهما  الكالم وال أناديهما باسمهما  
 ٠      بل أقول" يا أبي يا أمي" وأبتسم يف وجههما

.       وأجتنب العبوس وتقطيب اجلبني

أكثر من الدعاء ألبي وأمي االستغفار لهم
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02 ي  دب   ا  ا  ا
أحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثر من نفسي

أوقره وعندما أسمع اسمه أصلي عليه
أطيعه فيما أمر وأصدقه فيما أخبر وأنهى

نفسي عما نهى وزجر 
أقتدي به وأتبع سنته وال أخالفها

ان ا
ة  ا ال ان



دب  ا01 ا

أخلص عبادتي هللا فال أقصد بعملي غير رضى ربي
أطيع أوامره وأترك نواهيه وال أقدم طاعة أحد على طاعة اهللا

أتوكل على اهللا يف جميع أعمالي مع أخذي باألسباب
كر نعمته بقلبي ولساني وجوارحي فنعمه علي ال حتصى أ

أحب ربي وأرجو ثوابه وأخاف عقابه
أرضى بقضاء اهللا وأحسن الظن به فإن أصابتني سراء

كرت وإن أصابتني ضراء صبرت فذلك خير لي كرت وإن أصابتني ضراء صبرت فذلك خير لي 
دائما أدعو اهللا وأستغفره

فاهللا سميع لدعائي وهو قريب مجيب
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