
 

 اآلداب اإلسالمية

ٞ اآلداب اإلطالم١َٝ  أحبيت يف اهلل،  ِ  ٖال ّ ا تعالليٝ  اياليت  إلطالم
 يف متجًال   قالذ ٚ املطٗش٠ ايظ١ٓ ٚبٝٓتٗل ايهشِٜ ايكشإٓ يف دل٤ت

آداب ايعبلدات: ناللددب َالا اهلل تعاللو، ٚاددب َالا ايالٓ       
ٖٚٓلى آداب َا املدًٛقني َجٌ : .. ايٛض٤ٛ ،  ٚآداب، ◘

ٚاددب َالالا  ٚاددب َالالا ادسحالاللّ، ايٛايالالذٜٔ، َالالا اددب
ب ايضٚج َالا صٚدتال٘   ٚأدب ايٛايذ َا أٚالدٙ، ٚأد اجلريإ،

ملعالالاللَمت نالالاللداب ايظالالالٛم، ٚآداب ايبٝالالالا    اآداب ٚ،..
يف  ظالعلد٠ اي يٓالل  حيكل ،اإلطم١َٝ اآلداب َعشؾ١ٚ .ٚايؼشا٤،

 ، ٚطٓتٓلٍٚ بعضٗل.ٚاآلخش٠ ايذْٝل
 :  السالم آداب

ِٔؾضٌ  ايظمّ، ؾ ◘يف اهلل، بني احلبٝب  إخٛتٞ ِٔا َع  ِب
ٍُِشٚ َّ ،☻ َع ٍَ َسُدًّل َأ َّ َطَأ ُّ: ◘ ايَِّب ِّ َأ ٍَ َخٌِٝش؟ اإِلِطَم  :َقل

ُ السَّ ــُتْطِعُم الطَّعَ  ♂ )   ▬ْن َعَرْفَت َوَمْن ََلْ َتْعِرْف ــاَلَم َعَذ مَ ــاَم، َوَتْؼَرأ
 ، َٚٔ آداب ايظمّ: َتؿل عًٝ٘(

 . صٛت َعتذٍ َظُٛع بهٕٛ ايظمّ ٚسد ايظمّ ٜ إٔ -1
ٌ  ٚادب بلملجٌ ٚايشد َظتخب١ ط١ٓ ايظمّ إيكل٤ -2   ٚادؾضال

ْ بَِلْحَسـَن }: تعلو يكٛي٘ بلدحظٔ ايشد َوإَِذا ُحقِّْقُتم بَِتِحقٍَّة َفَحقُّوا

 َحِسـق ًا 
ٍ
َ ْ ٍَ ـيِّ  َُ ـاََّ َعـَذ  ََ  ََ وَهـا إََِّّ ا ] ايٓظالل٤  {(68ِمـَْفا َأْو ُردُّ

قٍٛ ايظالمّ عًالٝهِ ٚس ال١ اهلل    ٚأؾضٌ صٝؼ ايظمّ ، د86:
ٚبشنلت٘ ٚؾٝٗل ثمثٕٛ حظ١ٓ، ثالِ ايظالمّ عًالٝهِ ٚس ال١ اهلل     

   ٚؾٝٗل عؼشٕٚ حظ١ٓ، ثِ ايظمّ عًٝهِ ٚؾٝٗل عؼش حظٓلت
 ايكلعذ ع٢ً امللػٞ ٜظًِٜظًِ ايصػري ع٢ً ايهبري، ٚ -3

 ٌالال، ٚايكًٝنجريّا أٚ ّمالالقًٝ شّاالنبٝ أٚ صػريّا امللػٞ نلٕ طٛا٤
 ايشانب نلٕ طٛا٤ٜٚظًِ ايشانب ع٢ً امللػٞ  ري، ع٢ً ايهج
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 . نجريّا أٚ قًّٝم بريّان أٚ صػريّا
ٌ  عًال٢  ايشدٌٜظًِ  -4 ِ ، ايشدال ، املالشأ٠  عًال٢  املالشأ٠  ٚتظالً
ٚجيالٛص ايظالمّ    حملسَٗل َٔ ايشدلٍ،  ع٢ً املشأ٠ٚتشد  تظًِٚ

 َل داَ  ايؿت١ٓ َأ١َْٛ.ٚايشد ع٢ً املشأ٠ اددٓب١ٝ ايعذٛص 
ِ  قًًٝال١  مجلعال١  ع٢ً املش٤ دخٌ إرا -5 ّ ب ٜعُٗال ، ٚاحالذ  ظالم

دٕٚ ايبلقٞ، ٚعٓذ ايالذخٍٛ   بليظمّ ايبعض خيص إٔ ٜٚهشٙ
ّ ١ْ ٚغري املظه١ْٛ ٛيف ايبٝٛت املظه  اإلطالمّ،  بتخٝال١  ايظالم

ـْن }يكٛي٘ تعلو :  ـًة مِّ قَّ
َفِنَذا َدَخْؾُتم ُبُقوتًا َفَسؾُِّؿوا َعَذ َأنُػِسـُؽْم َحِ

َ ــةً  ــًة َِّقِّ ََ  ُمَ اَر
ِ
ِِ اهَّ  عًالالٝهِ ايظالالمّ: ٖٚالالٞ، د61] ايٓالالٛس: {ِعــ

 اهلل عبالاللد ٚعًالال٢ عًٝٓالالل ايظالالمّ أٚ، شنلتالال٘ٚب اهلل ٚس الال١
 .  جيليظ٘ملٔ إٔ ٜظًِ  أساد االْصشافملٔ  ١الالايظٓٚ، ايصلحلني

 غري احمللسبني. املظًُني غري ع٢ًٜشد ايظمّ   -6
ّ  حتٝال١  بػالري  ًَِِّظال ُٜ إٔيٝع َٔ ايظ١ٓ  -7 َجالٌ قالٍٛ    اإلطالم

 َظل٤ ايؿٌ...  صبلح ايؿٌ أٚ صبلح اخلري، أٚ َظل٤ اخلري أٚ 
ٕ  يف أٚ املشحالل   يف أٚ احلُلّ يف ايظمّ ٜهشٙ -8 ٘  َهالل  ؾٝال

ٕ  َٔ ع٢ً ٜظًِ ٚال ،جنلط١ ٕ  بكالشا٠٤  َؼالتػم  نالل أٚ  ،ايكالشآ
ِٔ َؾ ، ٚجيٛص يًُص٢ً سد ايظالمّ بلإلػاللس٠ بليٝالذ ،   بليذعل٤  َعال

ُ٘ ،☺ َدلِبش ٍَ  َأَّ َّ: َقالل ٍَ  ِإ ٞ  ◘ اهلِل َسُطالٛ َّ  ِيَخلَدال١،،  َبَعَجِٓال  ُثال
ُ٘ َٛ َأِدَسِنُت ُٖ ُُِ   َُِّٜٞص َٚ َّ ِ٘،  َؾَظ ِٝال ًَ َّٞ،  َؾَأَػاللسَ  َع َّالل  ِإَيال ًَ  َؾالَشؽَ  َؾ
ٍَ َدَعلِْٞ ْؿَت آكًِػا َوَأنَا ُأَصّلِّ ♂: َؾَكل      .) أخشد٘ َظًِ(  ▬ إِكََّك َسؾَّ
  الكالم آداب

 عًال٢  ٚأٚدالب  آدابل يًهمّ اإلطمّ دعٌ كذيأحبيت يف اهلل، 
 : ٗل َٓٚ ؾٝٗل ايتٗلٕٚ َٔ ٚحزس بٗل االيتضاّ املظًِ

1-  ٘ ، إٔ ٜكبٌ بٛدٗ٘ ع٢ً َٔ ٜهًُ٘ ٚال ٜعش  بٛدٗ٘ عٓال
 ٚإٔ ٜهٔ صلدقل يف حذٜج٘، ٚأال ٜتهًِ إال باللحلل، ٜٚتذٓالب  

 ١الالبهًُ حيذثٛا أْلغ َٔ هِايػٝب١ ، ٚاي١ُُٝٓ، ٚايبٗتلٕ، ؾ
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ِ  ؾضي تػضب اهلل تعلو  ِ  يف بٗال َوإََِّّ ♂:◘ قاللٍ ايالٓ    دٗالٓ

، الَ ُيْؾِؼي ََلَا َبااًل، ََيِْوي ِِبَا ِِف 
ِ
َِ َلَقَتَؽؾَُّم بِالَؽؾَِؿِة ِمْن َسَخِط اَ الَعْ 

 ) أخشد٘ ايبدلسٟ(.  ▬َجَفـَّمَ 
ادحلدٜح ايبلط١ً، ٚؾخؽ ايهمّ، يكٍٛ  عٔاإلعشا   -2

ْغــِو }:عالالٔ صالالؿلت املالال َٓني   تعالاللو اهلل  ــِييَن ُهــْم َعــِن الؾَّ َوالَّ

 عالالٔ ادعالالشا  رنالالش حٝالالح، د3-1] امل َٓالالٕٛ :  {ُمْعِرُضــوََّ 
ٔ  اإلعشا  د١ُٖٝ إال ريو َٚل ٚايضنل٠ ايصم٠ بني ايًػٛ  عال
 .ؾٝ٘ ؾل٥ذ٠ ال َٚل ايؿخؽ عٔ ايًظلٕ ٚصٕٛ ايًػٛ

عًِٝٗ بكٛيال٘  بؿلحؽ ايكٍٛ سد اجل١ًٗ ايظؿٗل٤ ٘ إرا خلطب -3
َوإَِذا َخــاََِّ ُفُم }طالالمَل قالاللٍ اهلل تعالاللو عًالال٢ عبالاللد ايالالش ٔ: 

 .د 36] ايؿشقلٕ :{(68 اِهُؾوََّ َااُلـوا َساَلمــا ًاْلَ 
 ايعكِٝ ايزٟ ٜضٝا ادٚقلت ٜٚٛغش ايصالذٚس    اجلذٍ تشى -5
َِٔؾ ١َََ َأِبٞ َع ََل ٍَ ،☺ ُأ ٍَ: َقل ٍُ َقل َما َضـيَّ َاـْوٌم ♂:  ◘ اهلِل َسُطٛ

َ ،بَ  َِ ـاُكوا َعَؾْقـِه إاِلَّ ُأوُتـوا الَـ ََ ى  ًِ َِ ُه َّ  ْع ًَالل  ُثال ٍُ  َت ◘  اهلِل َسُطالٛ
اًل َبـْي ُهـْم َاـْوٌم َخِ ـُؿوََّ }: اآل١ََٜ َِٖزِٙ َِ ُبـوُ  َلـَك إاِلَّ َجـ  {َمـا َرَ

 ) أخشد٘ ايرتَزٟ ٚحظٓ٘ اديبلْٞ(. ▬  د58: ايضخشف]
صالال١ أال ٜظالالتأثش بالالليهمّ دٕٚ اآلخالالشٜٔ ٚإٔ ٜعطالالٞ ايؿش  -6

اَل َيْسـَتِؼقُم إِيـَنَُّ ♂:◘يػريٙ ٚأال ٜتهًـ ايهالالالمّ قاللٍ ايالٓ     

ٍِ َحتَّى َيْسَتِؼقَم َاْؾُ ُه، َواَل َيْسـَتِؼقُم  )   ▬َاْؾُ ـُه َحتَّـى َيْسـَتِؼقَم لَِسـاُكهُ َعْ 
 .أخشد٘ أ ذ ٚصخخ٘ اديبلْٞ(

  املٓلطب١ ايه١ًُ خيتلس ٚإٔ اآلخشٜٔ تهًِ إرا ٜٓص  إٔ -7
 صٛس٠ يف غريٙ أَلّ ٚال ْؿظ٘ أَلّ َٔ ٜهًُ٘ ٜظٗش ٚأال

 ٚال ب٘ إيٝ٘ ش ََّطأ َٓهش أحذ ع٢ً سأ٣ ٚإٕ اد ل أٚ اجللٌٖ
 .ايصػري ٜٚشحِ ايهبري ٜٛقش ٚإٔ ٜؿضخ٘

 زسالالحي ٚإٔ ٚعشؾل ػشعل ٜٓلطب٘ مبل إْظلٕ نٌ خيلطب إٔ -8
 . ضشٚس٠ يػري ٚاملٓلؾل ٚايهلؾش ايؿلطل تعظَِٝٔ 
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َٗالل،  ََْتَخالذَّخُ  َََذلِيِظَٓل ٍَ  ِؾٝ ٍُ  َقالل َفـِنَذا َأََْقـُتْم إاِلَّ ♂:◘ اهلِل َسُطالٛ

ـهُ  ِريـَ  َحؼَّ ََل: َقلُيٛا ▬اْدَْجِؾَس َفـَلْعُطوا الطَّ ُ٘؟، َٚ ٍَ َحكُّ َغـُُّّ ♂: َقل

اَلِم َواْْلَْمُر بِاْدَْعُروِف، َوالـَّْفُي عَ  فُّ اْْلََذى، َوَردُّ السَّ ََ ، َو ِن اْلَ ََصِ

 .) َتؿل عًٝ٘( ▬ اْدُـَْؽرِ 
 آداب االستئذان داخل البيوت  

  اإلطمّ آدابل يمطت٦زإ داخٌ ايبٝالٛت  أحبيت يف اهلل، ٚضا 
ِ  بالأال  أٚالدْل ْ دب إٔتعلو  اهلل عًُٓل كذؾ ٕ  جنعًالٗ  ٜالذاُٖٛ

ٕ  َٔ البذ ٚإمنل ادبٜٛٔ ّْٛ غشؾ١  اياليت  ادٚقاللت  يف االطالت٦زا
ّ  ت٢ٚح، ايعٛس٠ نؼـ ؾٝٗل ٜػًب ناللدّ   ايبٝالٛت،  يف احملاللس

ِييَن آَمـُوا لَِقْسَتْلِذكُؽُم }قلٍ تعلو: ٚادخ  ٚادخ..، َا الَّ َيا َأَيُّ

  ٍ ا ََ َمـرَّ ِييَن ََلْ َيْ ُؾُغـوا اْحُُؾـَم ِمــُؽْم َاـاَل ِييَن َمَؾَؽْت َأيَْنُكُؽْم َوالَّ الَّ

ِِ ِمن َاْ ِي َصاَلةِ اْلَػْجِر َوِحنَي َتَضُعوََّ اَِقاَبؽُ  َن الظَِّفَرِة َوِمن َبْع م مِّ

ُؽْم َلـْقَس َعَؾـْقُؽْم َواَل َعَؾـْقِفْم ُجـَـاٌ   َُ َعْوَراٍ  لَّ َصاَلِة اْلِعَشاَ َااَل

ُ اَ َلُؽـُم  ـَيلَِك ُيَ ـنيِّ ََ ُفوََّ َعَؾْقُؽم َبْعُضُؽْم َعَذ َبْعٍُّ  ا ُهنَّ َِّوَّ َِ َبْع

َؾــَ  اْْلََِّْػــاُ  ِمـــُؽُم اْحُُؾــَم ( َوإَِذا بَ 86اْْلَيــاِ  َواه َعِؾــقٌم َحِؽــقٌم 

ُ اَ َلُؽْم آَياتِِه  َيلَِك ُيَ نيِّ ََ ِييَن ِمن َاْ ِؾِفْم  َن اْسَتْلَذََّ الَّ ََ َفْؾقَْسَتْلِذُكوا 

 .د59 - 58]ايٓٛس:  {(85َواه َعِؾقـٌم َحِؽـقٌم 
ِ َُشٚا عبٝذنِ ٚإَل٤نِ، آَٓٛا ٜل أٜٗل ايزٜٔ  املعنى:  ٚأطؿالليه

حالالتمّ إٔ ٜظالالتأرْٛا عٓالالذ ايالالذخٍٛ عًالالٝهِ يف  دٕٚ طالالٔ اال
أٚقلت عٛساتهِ ايجمث١: َٔ قبٌ صم٠ ايؿذش، ٚٚق  خًالا  
ايجٝلب يًكًٝٛي١ يف ايظٗري٠، َٚٔ بعالذ صالم٠ ايعؼالل٤; دْال٘     
ٚق  يًّٓٛ، أَل ؾُٝل طٛاٖل ؾم حشج إرا دخًالٛا بػالري إرٕ;   

ٚإرا  ايذخٍٛ عًٝهِ، طٛاؾٕٛ عًٝهِ يًدذَال١،  حللدتِٗ يف
ؿلٍ طٔ االحالتمّ ، ؾعًالِٝٗ إٔ ٜظالتأرْٛا إرا أسادٚا    بًؼ ادط

 . ايذخٍٛ يف نٌ ادٚقلت
 دمحد بدد املتعا( ألللمزيد ارجع لكتاب آداب األسرة املشلمة ) 
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 :  الطريق آداب
 :  َل ًَٜٞٔ آداب املظًُني يف ايطشٜل يف اهلل،  إخٛتٞ

 }:تعلو عٔ عبلد ايش ٔ يكٍٛ اهلل املؼٞ يف ايتٛاضا -1
ِييَن  َيْؿُشوََّ َعَذ اْْلَْرِض َهْوكًا َوإَِذا َخاَِّ َُفُم  ْْحَــِن الَّ َوِع ـــَ َاُد الرَّ

 .د63] ايؿشقلٕ : { اْلَاِهُؾوََّ َااُلوا َساَلماً 

 ٚمل ٜالشد عًالِٝٗ    أعالش  ايبلطٌ َٔ أٌٖ ايبلطٌ  مسا إرا -2
ْغَو َوإَِذا َسِؿُعوا الؾَّ }قلٍ تعلو: اٚقلٍ  ئ تظُعٛا َين إال خري

َأْعَرُضــوا َعـْــُه َوَاــاُلوا َلـَــا َأْعَنُلـَــا َوَلُؽــْم َأْعَنُلُؽــْم َســاَلٌم َعَؾــْقُؽْم اَل 

 . د55] ايكصص: {(88َكْ َتِغي اْلَاِهِؾنَي  
ٔ  صٛت٘ ٜشؾا ال -3 ِ  }:دٕ حلدال١،  غالري  َال َأنَؽـَر اْلَْصـَوا

 . د19: يكُلٕ]  {َلَ ْوُ  اْحَِؿرِ 
 اددٓبٝاللت  ايٓظل٤ إو ٜٓظش ؾم لتاحملشَ عٔ ايبصش ٜػض -4

ُاــي  }: تعالاللو قالاللٍ ٚال تٓظالالش املالالشأ٠ إو ايشدالاللٍ اددلْالالب 

ى ََلُْم  ََ َػُظوا ُفُروَجُفْم َذلَِك َأْز وا ِمْن َأََْ اِرِهْم َوََيْ ْؾُؿْمِمـنَِي َيُغضُّ لِّ

ـــَن َيْ ــــَُعوََّ   ـــٌر بِ ََ َخ ِ ـــ63إََِّّ ا ـــاِ  َيْغُضْضـــَن ِم ْؾُؿْمِمـَ ـــي لِّ ْن ( َوُا

َػْظَن ُفُروَجُفنَّ   . د31-33] ايٓٛس : { َأََْ اِرِهنَّ َوََيْ
، ؾًكالذ طال٦ٌ   ًٜكٞ ايظمّ ع٢ً َٔ ٜعشف َٚٔ مل ٜعالشف  -5

ُ  ♂:أٟ اإلطالالمّ خالالري ؟ ؾكالاللٍ ◘ايالالٓ   َعــاَم، َوَتْؼــَرأ ُتْطِعــُم الطَّ

ــاَلَم َعــَذ َمــنْ   دٕ ٔ تًكالاللٙمل ٚتتبظِ ،▬َعَرْفَت َوَمْن ََلْ َتْعِرْف  السَّ
َاةٌ ♂ : َِ ُؿَك ِِف َوْجِه َأِخقَك َلَك َص  ) َتؿل عًٝ٘(. ▬ َتَ سُّ
ٔ  ٜشؾالا  ٚإٔ، ايطشٜل ْظلؾ١ ع٢ً احمللؾظ١ -4   َالل  ايطشٜالل  عال

 ضالالشسا ٜظالالبب َالالل نالالٌ أٚ ػالالٛى أٚ حذالالش َالالٔ املالاللس٠ ٜالال رٟ
يَنَُّ بِْضٌع َوَسْ ُعوََّ .. َوَأْدَكاَها ♂: ◘ يكٍٛ ايٓ ِ  بلآلخشٜٔ، اْْلِ

ِريِ  إَِماَُِّة اْْلَ   .،) َتؿل عًٝ٘( ▬َذى َعِن الطَّ
ِّ يكٍٛايطشٜل حك٘  إعطل٤ -5 ٍَ ◘ ايَِّب ْم ♂: َقل َُ ا إِيَّ

ٍَالالالَسُط َٜل: َقلُيٛا ▬َواْلُُؾوَس ِِف الطُُّرَااِ    ِٔالالالالَِ ُبذٌّ َيَٓل ََل اهلِل ٛ
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