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 اناإلستئذ –الضيف بوجه طلق والترحيب به إستقبال  –بهدوء الجلوس  –تحديد موعد الزيارة مسبقًا  )
الضيف بطيب إكرام  –وارتداء اللبس المناسب التطيب  –مرات  3قبل الدخول بطرق الباب أو الجرس 

المكان المناسب لجلوس اختيار  –أحد على قرع الباب أو الجرس  إذا لم يجبأرجع  –الكالم وخدمته 
م أطيب الطعاتقديم  –الشكر والدعاء للمضيف تقديم  –اإلنصات وعدم مقاطعة المضيف ن حس –الضيف 
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 (الئق تقديرًا له

  

 الزيارة والضيافةآداب 
 المضيف الضيف آداب الزيارة
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آداب الزيارة والضيافة

المضيف

و.............. إكرام الضيف بطيب 
خدمته

استقبال الضيف بوجه طلق 
والترحيب به

اختيار المكان المناسب 
الضيف.................... 

و ................. تقديم أطيب 
...................

ديراً لهتوديع الضيف بشكل الئق تق

الضيف

اسبالتطيب وارتداء اللبس المن

............الجلوس بـ 

وعدم مقاطعة .......... حسن 
..............

و ..............تقديم 
للمضيف............... 

آداب الزيارة

تحديد موعد الزيارة مسبقاً 

ق االستئذان قبل الدخول بطر
...............الباب أو الجرس 

إذا لم يجب أحد ............. 
على قرع الباب أو الجرس

في وقت .............. عدم 
الزيارة

قبل ........... االستئذان من 
االنصراف
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