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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 دٍمَّحَا مُنَي ِّب ي نَلَعَ مُالَالسَّ وَ ة ُالَالصَّ وَ ينَمِالَعَالْ ب ِّرَ هِلَّلِ دُمْحَلْاَ       

 .…ينعِجمَاَ هِاعِتبَاَ وَ هِاب صحَاَ وَ هِي آلِلَعَ وَ

رعايت آداب اجتماعي نزد هيچ عقيدد  و مدمام ومسدل،ي ه بده        

ين بدم دددراو و   انداز  اسالم مورد توجه قمار نگمفته است ه بندابما 

بدم  ق لُخَمن و مهمباو  واجب است عالو  بم تَؤمادراو و معلمين م

آداب اسالمي نسبت به آشنا ساختن فمزندداو بده آداب اسدالمي    

تالش جدي بنمايند و بم نوباوگاو الزم است در جهدت فماگيدمي   

آداب اسددالمي سددعي و تددالش فددماواو نمددود   تددا در دنيددا بددا    

ه ايدام را سديمي و    بمخورداري از فضايل انساني در كمال سعادت

و از نعمات جاويد بهشت در آخمت ه از عذاب دوزخ در اماو بود  

 …بمخوردار شوند

اين رساله به منظورآشنا ساختن كودكاو مسلماو به دار  اي      

از آداب اسالمي تهيه و تدوين شد  اسدت ه اميدد اسدت در ايدن     

راستا مورد توجه و اهتمام ممبياو و نوباوگاو قمار گيمد و با دعاي 

 . خيم خود ما را در اين راستا ياري فممايند

 روانسرة فرهنگي قرآن و سنت نبوي ؤسسم
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 آداب سالم كردن
 

: آيا شما را به كاري راهنمايي كنم كه چدوو   ديامبم )ص( فممود

سالم كمدو را ")فممود:(  انجام دهيد ه همديگم را دوست بداريد؟

 ."در مياو خود رواج دهيد و به همديگم سالم كنيد

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

 (1)كنار بچه ها عبور مي كمد ه به آنها سالم مي كمد. 
 

 : چگونگي سالم كردن

 مُالَلسَّاَ ":   كسي كه سالم كمدو را آغاز مي كند بايد بگويد -1

 م.يكُلَعَ مٌالَسَيا .ميكُلَعَ

ه بد "سدالم   ". و م الَالسَّ   مُيكُلَ  عَ ":  جواب دهند  بايد بگويد

 . است تنهايي هم جايز
 

 .مصافحه و به همديگم دست دادو -2

 

                                                           
 بخاري و مسلم -1
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 احترام به پدر و مادر
 

ه بم همه ي ما مسلماناو واجب استي،ي از وظايف مهمي كه     

 :وظايف است ه كه از جمله آو  در حق والدينني،ي كمدو 

بجاي آوردو رضايت آنها كه رضاي خداوند در رضاي والدين  -1

 است. 

 هاد در را  خدا بمابم است .ني،ي در حق والدين با ج -2

ممدي از ديامبم خدا )ص( دمسيد : آيا من مي تدوانم در جهداد      

فممود : آيا ددر و مادر داري ؟ گفت : آري.:  فممود شمكت كنم ؟ 

 جهاد تو خدمت به ددر و مادرت است .    ) روايت از بخاري (.
 

 احتمام گذاشتن به والدين و دعاي خيم در حق آنها. -3

درج ات بعي ي از انس انها بع د از      "يامبم ) ص( فممود: د  

ردگ ارا   اي ن   افزايش مي ياب د   م ي پرس ند: پرو    مرگ

: اين  افزايش مرتبه از چيست ؟ خداوند متعال مي فرمايد

     ."رفعت   طلب آمرزش فرزندت بود كه در حق ت و نم ود  
 ) بخاري(
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 احتمام به دوستاو ددر و مادر. -4

دو والددين از گناهداو كبيدم  اسدت و سدبب      ناراحت كدم  -5    

 ت است. بَوقُتعجيل در عُ

قبت گناهداو را تدا روز   خداوند متعال عو:  ديامبم )ص( فممود    

ه  خيم مي اندازد جز عقوق و ناراحدت كدمدو والددين   أقيامت به ت

 …كه خداوند متعال عذاب آو را به قبل از ممگ مي اندازد

 

 وظايف فرزندان نسبت به والدين

 

 بم خاستن به احتمام آنها هنگام ورود به منزل. 1- 

 اجاز  گمفتن از آنها در هنگام خموج از منزل. -2

 مشورت كمدو با آنها و كسب اجاز  در همه امور. -3

 بلند ن،مدو صدا در بمابم آناو. -4

 خود داري از خند  بي مورد در حضور آناو. -5

 صحبت ن،مدو در مياو سخناو آناو. -6

 مورد خطاب قمار دادو آنها با ادب و احتمام. -7 

 دراز ن،شيدو و نخوابيدو در حضورشاو مگم به اجاز  آناو. - 8
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   نشستن با ادب و احتمام در مقابل آنها و دراز ن،مدو داها -9 

 درحضورشاو .

 جلو نيفتادو از آنها در را  رفتن . -11

 اطاعت از آنها و اجماي دستوراتشاو.  -11

 ه آنها در هنگام ورود مهماو و انجام سايم امورات.كمك ب -12

 دعاي خيم در حق آناو مخصوصاً بعد از فوتشاو. -13

 

 احترام به معلم
 

     .؛ احتمام قايل شدو بماي علما استاز شموط مسلماو بودو 1-

م                     ن لَا مَنَّمِ يسَلَ »:  عباد  بن صامت )رض( گويد ؛ ديامبم فممود

) احمد و  . « انَ اءَمَلَعُ قَّف حَعرِيَ ا وَنَيرَغِم صَرحَيَ ا وَنَيرَبِر كَقِوَيُ

كسي كه به بزرگاو ما احتمام نگذارد و به كودكاو ما    طبماني( .

 رحم ن،ند و حق عالماو ما را نشناسد از ما نيست.

 در حضور معلم با تواضع و فموتني و احتمام بنشيند. -2

 جلو نيفتند. رفتن از اودر هنگام را   -3
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در هنگام تدريس به دقت به سخنانش گدوش فدما دهدد و از     -4

صحبت كمدو با ديگدماو بيمهيدزد و در ميداو صدحبت هدايش ه      

سخني نگويد و اگم صدايي شنيد از توجه به محل صدا خودداري 

نمايد و از نگا  كمدو به جهدات مختلدف بيمهيدزد و نظدمش بده      

 . جانب معلم باشد

       و حضددور معلددم از شددوخي و مددزاد بددي مددورد بيمهيددزد  در -5 

 بي مورد صدايش را صاف ن،ند .

 بدوو اجاز  معلم از ورود و خموج و تمك كالس بيمهيزد. -6

بياو كمد بدا نشداط بدداو     اگم معلم مطالب ت،ماري را مجدداً -7

 گوش فما دهد.

 قدر زحمات معلمش را بداند. 8-

 

 حق دوست
 

من الزم است از دوستي با افدماد ملحدد و فاسدد    ؤبم شخص م    

 بيمهيزد و فقط شخص مسلماو را بماي دوستي با خود بمگزيند  
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 حقوق دوست:

 در هنگام مالقات ه سالم كمدو و دست دادو با او. 1-

 در هنگام بيماري.ه عيادت از او  2-

 جواب عطسه او. 3-

 ديدار با او بخاطم رضاي خدا.  4-

 در هنگام گمفتاري. ه كمك به دوست 5-

هم كس گمفتاري و مش،ل بمادر مسدلمانش   : ديامبم )ص( فممود

را بمطمف كند خداوند متعال در روز قيامت گمفتاريش را بمطمف 

مي كند و هم كس )عيب( مسدلماني را بيوشداند خداوندد در روز    

 قيامت )عيب( او را مي دوشاند.

 بگويد. در اعياد و مناسبت هاي مختلف به او تبميك -6

 

 حق بزرگتر

بزرگتم كسي است كه از نظم سن ه علم ه تقوي و منزلت     

هم جواني كه ديمي  : معنوي از تو باالتم باشد. ديامبم )ص( فممود

را بخاطم سن و سالش احتمام بگذارد خداوند متعال به داس 
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عمل ني،ش در سن ديمي كسي را مقدر مي كند كه به او احتمام 

 بگذارد.
 

 نكاتي نسبت به بزرگترها:رعايت 

 در امور مختلف با آنها مشورت شود. 1-

 بمخاستن به احتمام او.    2-

 در جاي مناسب نشاند  شوند. 3-

 .دذيمايي و سخن گفتن از بزرگتم شموع شود 4-

دمهيز از شوخي و مزاد در حضور آنها و تمسدخم و تحقيدم و    -5

 اهانت به آنها.
 

 حق همسايه

 

ام كساني كه در طمف راست و چپ و باال و ه تم همسايه    

دايين و مجاور خانه فمد مسلماو س،ونت دارند ه همسايه او 

 : محسوب مي شوند. و امّا حقوق او

همسايه عبارت است از : فحش و  دمهيز از آزار همسايه. آزار  -1

را   يا در  خانه آنهدا ه سدمو صدداي     دشنام ه ريختن زباله در سم 
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جاز  بده دروو حيدات و خانده آنهدا نگدا  كدمدو ه       ه بدوو ا زياد

     بمداشتن وسايل آنها بددوو اجداز  و يدا دزديددو آو ه تحقيدم و     

 .…بي احتمامي به آنها 

 در صورت نيازمندي كمك كمدو به او. -2

 .كوچه داخل در ميو  و خوردو بمدو  دمهيز از -3

 

 آداب خوردن
 

دستهاي  معموالًشستن دستها قبل از غذا و بعد از آو :  -1

      انساو در معمض تماس با اشياء ناداك و آلود  به مي،موب

مي باشند لذا شستن آنها قبل از غذا الزم و ضموري است. و بعد 

از غذا چوو آغشته به غذا هستند محل مناسبي بماي تغذيه 

مي،موبها مي باشند بنابماين بعد غذا هم اقتضا مي نمايد كه 

 . به النه مي،موبها تبديل نشوند تا دستها شسته شوند

بمكت غذا در شستن دستها قبل و :  ديامبم)ص( فممود  است

 بعد از آو است. 
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در ابتدداي خدوردو  و اگدم كسدي در ابتددا       گفتن ؛ بسم اهلل  -2

بندام   « هِرِخِ  آ وَ هِلِ  وَّي اَفِ   اهللِ سمِبِ»   : فماموش كمد ه بگويد

 و ابن ماجه() تممذي خداوند در اول و آخم آو. 
 

 .عدم عيب جويي از غذا -3
 

 با دست راست و از طمف نزديك بخود بخورد. -4
 

 بعد از بزرگتمها غذا خوردو را شموع نمايد. -5
 

 نعمت هاي خداوند را با ديد  احتمام بنگميم.  -6

سخن گفتن در هنگام غذا خدوردو. مخصوصداً ددمداختن بده      -7

 …مسائل علمي و ديني و

 .ياد  روي در خوردو دمهيز و ز -8

بجاي آوردو حمد و سياس دموردگار بعد از صمف غذا  با اين  -9

 نَا مِ  نَ  لْعَج ا ا وَانَقَسَ   ا وَنَ  مَعَطْي اَذِالَّ   هِلَّ  لِ دُم   حَلْاَ »دعا: 

 . « ينَمِلِس مُالْ

 و تش،م از او .  در داياو ه دعاي خيم بماي ميزباو  -11
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 آداب آشاميدن
 در ابتداي نوشيدو. گفتن بسم اهلل 1-

 نوشيدو يك بار ه بل،ه نوشيدو بادو يا سه بار م،ث. از دمهيز 2-

 دارچ( )مثالًعدم نوشيدو از دهانه ظمف ذخيم  نوشيدني. 3-

 دمهيز از فوت كمدو و دميدو در نوشيدني.  4-

 نوشيدو در حالت نشسته. 5-

 دمهيز از زيادروي در نوشيدو. 6-

 هِلَّ  لِ دُم حَلْاَ »:  د و سياس خداونددر داياو بجاي آوردو حم 7-

 . « ينَمِلِس مُالْ نَا مِنَلْعَج ا ا وَانَقَسَ ا وَنَمَعَطْي اَذِالَّ
 

 آداب معاشرت و ديد و بازديد
 

 زنگ زدو يا در زدو به آرامي.  -1 
 

 .زنگ زدو يا طلب اجاز  سه بار است  -2
 

 .بعد از زنگ زدو سالم كند و اجاز  ورود بخواهد -3
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اگم ا سم و مشخصات او را دمسيدنده اسم و مشخصات كامدل   -4

 خود را بگويد.
 

در هنگام درخواست و اجاز  ورود بده مندزل از ايسدتادو در      -5

در مقابددل در  : دمهيددز نمايددد. ديددامبم )ص( فممددود   مقابددل در

و اجداز  بخواهيدد. همچندين     نايستيد بل،ه در كنار آو بايسدتيد 

نگدا  كندد    ) بدوو اجاز  ( داخل خانه كسيهم كس به   : فممود

 اگم چشمش را كور كمدند ديه و قصاص ندارد.
 

 بماي ورود به اتاق والدين هم كسب اجاز  الزم است.  -6

 

 آداب شركت در مجالس

 
 مصافحه و دست دادو با ديگماو در هنگام مالقات با آنها.  1-
     

كند نه  يخانه بمايش معين م نشستن در جايي كه صاحب -2

 هم جايي كه خود مي دسندد.
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 نشستن در كنار سايمين نه در وسط جمع.   -3
 

 دمهيز از نشستن در بين دو نفم .   -4
 

 كمدو با صداي بلند.  دمهيز از صحبت -5
 

 گمفتن اجاز  هنگام خموج از مجلس . 6-

 

 آداب سخن گفتن
 

 در حد ام،او در هنگام سخن گفتن  از لغدات و اصدطالحات   -1

 . بيگانه استفاد  ننمايد
 

 به آرامي و با صداي متناسب به حال شنوندگاو سخن گفتن. -2
 

        بدده دقددت گددوش فددما دادو بدده سددخناو گوينددد  و دمهيددز از -3

 بي توجهي بداو.
 

 نگا  كمدو به ديگماو در هنگام سخن گفتن با آنها. 4-
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 با تبسم و خوشمويي با ديگماو سخن گفتن. -5

 

 

 شوخي كردن آداب
 

 .كمدو در شوخي زياد  روي عدم  1-

 دمهيز از آزردو ديگماو . 2-

 دمهيز از تمسخم و تحقيم ديگماو در شوخي .  3-

 دمهيز از دروغگويي  در شوخي .    -4

 

 آداب عطسه
 : بجاي آوردو حمد و سياس دموردگار.  ديامبم)ص( فممود -1

ه و  هِلَّ  لِدُم حَلْ: اَهنگامي كه كسي از شما عطسده كدمد ه بگويدد    

اهلل  كَمُمحَيَ ه و اگم گفت  اهلل كَمُحَرْيَ:  بمادر يا دوستش بگويد

 م.كُالَبَ ح لِص يُ وَ اهللُ مَيكُدِيه :  ه شخص عطسه كنند  بگويد

 جواب دادنش ضمورتي ندارد.  ويدهاگم عطسه كنند  الحمد هلل نگ -2
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 سه كمدو.گذاشتن دست يا دستمال بم دهاو در هنگام عط -3

: خداوند متعدال صدداي بلندد را بده علدت       ديامبم )ص( فممود   

 خمياز  و عطسه دوست نمي دارد. 

 حداكثم جواب به عطسه دشت سمهم سه بار است.  -4
 

 آداب خميازه
تا جايي كه ام،او دارد خمياز  بمگمداند  شود و از خمياز   1-

 دمهيز گمدد.

 م خمياز .گذاشتن دست بم روي دهاو در هنگا  2-

 جلوگيمي از بلند شدو صدا در هنگام خمياز    3-

 بعد از خمياز . «  يمِجِالرَّ انِيطَالشَّ نَمِ اهللِبِ وذُعُاَ »گفتن   4-

 
 


