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ً  أثراً   ٌترن ٌرحل المنغصات،وحٌنما من  اى فٌها لٌس سعٌدة حٌاة ٌعٌش أن  الحٌاة فى االنسان ٌتمناه ما جل إن  لمن حسنا

 صفوه تعكٌر من اآلخرٌن تمٌد و كرٌمة حٌاة لالنسان تضمن ضوابط بوجود اال ٌتحممان ال الجٌد األثر هذا و السعادة هذه.ٌخلفونه

 بعدها  من ،و المواعد هذه تنظٌم و لوضع مثال أروع هى السماوٌة األدٌان لعل حرٌاتهم،و أو حمولهم على التعدى من تمنعه كما

ً  سنتطرق الملف هذا فى  و التعامل آداب فى مرجعا لتكون المواعد هذه بتدوٌن خاصا علما البشر وضع  الذى العلم هذا لنشؤة معا

 لواعد و ٌتفك بما المختلفة الموالف فى التعامل كٌفٌة نوضح و ، (االتٌكٌت) البشر مع الالئك التعامل اساسٌات و لواعد ٌضم

 .العربٌة هوٌتنا و دٌننا و ٌتفك بما الغربى االتٌكٌت من الٌها نضٌف ،و االسالمى الدٌن من أغلبها نستمد التى و االتٌكٌت

 

 :االستفسار و للتواصل بالمإلفة الخاصة الصفحة

https://www.facebook.com/ShereenElmasry26 
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 نشأة فن االتيكيت
 ان االتٌكٌت و البروتوكول فنان لدٌمان عرفهم لدماء المصررٌون فمرد وجردنا

عرنهم صررور و نمروش و رسررومات علرى جرردران المعابرد ترردل علرى اهتمررامهم 
بهررذه الفنررون و لررد كرران لهررم مراسررم جنائكٌررة و ألفرروا كتبرراً مرردون فٌهررا لواعررد 
مكتوبررة لتنظررٌم المعررامالت ،و مررن أشررهر كترربهم كترراب المرروتى الررذى ٌضررم 
مجموعة من المواعد الكتابٌة ،كما توجد نصائح لحكمراء الفراعنرة و سرؤكتفى 
 :برررررررررررذكر الملٌرررررررررررل منهرررررررررررا علرررررررررررى سررررررررررربٌل المثرررررررررررال ال الحصرررررررررررر 

 .لرردم المرراء ألبٌررن و أمررن و ال تغفررل هررذا الواجررب حتررى ٌعمررل مثلرره ابنررن *
 .ضررررراعف لررررردر الخبرررررك الرررررذى تعطٌررررره ألمرررررن و احملهرررررا كمرررررا حملترررررن *
 .تخٌر الكلمة الطٌبة لبل أن تنطرك بهرا و الكلمرة السرٌئة احبسرها فرى جوفرن *
 .ان الثرررررراء لرررررد ال ٌررررردوم و لكرررررن الخلرررررك الحسرررررن هرررررو الغنرررررى دائمررررراً *
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و لد جاءت الخالفة االسالمٌة لتطبك المبرادىء المسرتمدة مرن المررآن و السرنة و هنران كترب مرن 

أٌام الخالفة االسالمٌة دون فٌها مبادىء و لواعد االتٌكٌت و البروتوكول منها صبح االعشا فرى 

صررناعة االنشررا للملمشررندى ،و الترراق فررى أخررالق الملررون للجرراحظ ،أمررا أوروبررا فمررد عرفررت فنررى 

البروتوكول و االتٌكٌت فى منتصف المرن السابع عشر و كانت كلمة اتٌكٌرت فرى البداٌرة مشرتمة 

الفرنسٌة اى ترذكرة أو بطالرة الردعوة حٌرن كران ٌكترب علرى ظهرهرا المواعرد   ticketمن كلمة 

التى تراعرى فرى الحفلرة فمرثال ٌكتبرون ممنروع اصرطحاب االطفرال و مرا الرى ذلرن ثرم اضرطرتهم 

  1815فررتم عمررد مررإتمر فٌٌنررا عررام  الحاجررة لكتابررة و تمنررٌن لواعررد لالتٌكٌررت و البروتوكررول

 1963و 1961، ثرررم اتفرررالٌتى فٌٌنرررا عرررام  1818و مرررن بعرررده مرررإتمر آٌكرررس الشررربٌل عرررام 

 .و بعد ذلن بدأت كل دولة تكتب المواعد الخاصة بها
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 االتيكيت ىف الدين االسالمي



 اتيكيت السري
العمود الفمرى  معتدل مع شد البطن. 

الرأس مرفوع مع رفع الذلن للٌال بحٌن 

 .تنظر لألمام و لٌس ألسفل 

الساق مشدودة و الكعب أول من ٌالمس 

 .األرض ثم مشط المدم 

 الجكء األسفل من الجسم ٌتحرن مع ثبات 

 .الجكء العلوي و  انسٌابٌة حركة الٌدٌن

 و ٌعد هذا عالوة على أنه سلون ممبول فى

السٌر تمرٌن ٌومً للجسم ٌكٌد من لٌالته كما  ٌتفادى مشاكل و آالم الظهر،و 
 .ٌعكك الثمة بالنفس
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 و السالم  اتيكيت التحية
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 و السالم  اتيكيت التحية
األكبر الشخص فعلى المصافحة اما ، الكبٌر بتحٌة الصغٌر ٌبدأ أن الماعدة 

  أال األكبر الشخص فعلى العكس حدن إذا و األصغر لمصافحة ٌده ٌمد أن

 . التحٌة ٌتجاهل

من خفٌفة بهكة إلٌها ٌمدمون اللذٌن إال الحفالت فى تحًٌ ال أن السٌدة على 

 المجتمعات فى و لفاكها تخلع ال فإنها المصافحة حالة فى و رأسها

 بلمسة التحٌة أثناء االجتماعٌة المكانة ذوات السٌدات أٌدى تمبل األوروبٌة

 ال و أمٌرات كن لو و اٌدٌهن تمبل فال االنسات أما صوت بدون و خفٌفة

 فى المرأة ٌد تمبٌل ٌجوك ال كما لفاكا ترتدى كانت إذا المرأة ٌد تمبٌل ٌجوك

 . الشارع فى أو عام مكان
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 و السالم  اتيكيت التحية
 الرسول لول منها السالم لذكر كثٌرة مواضع هنان أن نجد االسالم فى و -  

 و ، الكالم لبل السالم فابدأوا التمٌتم ،إذا كذلن و بٌنكم السالم افشوا -  ص

 .شرٌف حدٌن .تجٌبوه فال بالكالم بدأ من

ٌسلم و الكثٌر على الملٌل الماعد على الماشى و الماشى على الراكب ٌسلم 

 شرٌف حدٌن . الكبٌر على الصغٌر

حدٌن . ٌفترلا أن لبل لهما غفر إال فٌتصافحان ٌلتمٌان مسلمٌن من ما 

 شرٌف
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 و السالم  اتيكيت التحية
كوجها على و الضٌوف لتحٌة ممعدها من تنهض أن المضٌفة السٌدة على 

 .الضٌوف تحٌة و استمبال فى ٌشاركها ان

الجالسة األنسة أو السٌدة ،أما والفان هما و شخصٌن بٌن المصافحة تجرى 

 .المركك او السن فى اعتبار له لشخص اال للمصافحة تمم ال فإنها
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 و السالم  اتيكيت التحية
سنا منا أكبر هو من أو سٌدة لمصافحة ٌدنا نمد و نتعجل أن الالئك من لٌس 

 الى ،فنبادر الٌنا ٌده او ٌدها تمتد أن الى لحظة نتمهل أن علٌنا ،و مرككا أو

 .ابتسامة مع للٌال الرأس بحنى اكتفٌنا الٌد الٌنا تمتد لم اذا ،و فورا المصافحة

ٌصافحن ثم اوال السٌدات ،تتصافح تعارف بٌنهم رجال و سٌدات لماء فى 

 . الرجال

الضٌف كان لمحنا اذا اال للمصافحة ٌدنا نمد أن علٌنا ضٌوفا نستمبل عندما 

 للمصافحة ٌدنا نمد ال و له تحٌة نمف فإننا رجالها كبار أحد أو دولة رئٌس

 . الٌنا تمتد ٌده لمحنا اذا اال
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 و السالم  اتيكيت التحية
  ال داعررى للمصررافحة بررٌن الحاضرررٌن فررى إحرردى الكٌررارات ،اال اذا كرران بررٌن

بعضهم و البعض اآلخر تعارف سابك ،و إن التحٌة بالرأس تعتبرر كافٌرة فرى 

 .حالة عدم المعرفة 

 االنصراف من حفل استمبال أو ولٌمة ال ٌجرب مصرافحة كرل المردعوٌٌن عند

و لكن ٌكفى ابتسرامة رلٌمرة لتودٌرع ألررب الموجرودٌن ،أمرا مصرافحتهم واحرد 

 .واحد فإنها تشعرهم بضرورة اللحاق به

 ٌصافح و الٌسرى بالٌد ٌتسلمها ،فإنه شهادة او جائكة أحدهم ٌتسلم عندما 

 .الجائكة ٌتسلم أن لبل الٌمنى بالٌد ممدمها
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 و السالم  اتيكيت التحية
 طرٌمة المصافحة: 

 عند تمدٌم الٌد للمصافحة ان تكون مفتوحة على نحو طبٌعى دون تكلف ٌجب

 .او مبالغة ،و من غٌر لٌونة أو شدة 

 أال تحرررن الٌررد عنررد المصررافحة كمررا نحرررن الجرررس ،و اال نمرربض بهررا ٌجررب

 .كؤنها طوق حدٌدى ٌمٌد ٌد الشخص اآلخر

 و لٌس من الذوق ان ٌصافح شخصا و عٌنراه فرى اتجراه آخرر ،او ٌصرافح بٌرد

 .تلبس لفاك ،بل ٌجب االسراع الى خلعه لبل المصافحة بولت كاف

 تمدٌم طرف االصابع او رفض مد الٌد الممدودة الٌها ٌعتبرر مرن االهانرات أن

التررى تتنررافى مررن الررذوق و ترردعو الررى االشررمئكاك ،فهررذا التصرررف فٌرره معنررى 
 .الكراهٌة أو االحتمار الذى ٌإدى الى أسوأ العاللات
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 و السالم  اتيكيت التحية
 التعبٌر عن رفض المصافحة طرٌمة: 

 فررى المجتمعررات العربٌررة هنرران مررن السررٌدات الالئررى ال ٌمرربلن بالتصررافح مررع

الرجررال لغلبررة الطررابع الرردٌنى و فررى هررذه الحالررة ٌمكررن التعبٌررر عررن رفررض 

المصافحة باحناء الرأس للٌالً فى السالم و المبرادرة بوضرع كرف الٌرد الٌمنرى 

لبرل ان ٌمرد الرجرل (كما  لو كانرت سرتحًٌ الجمهرور)على الكتف االٌسر لها 

ٌده منعاً لحدون اى إحراق، و بهذا ٌفهم الرجل أن هذه السٌدة ال ترغرب فرى 
 .السالم بالٌد و  ٌكتفى بالتحٌة فمط

!!للجمال الحمٌمً مواطن كثٌرة ال ٌدركها،اال من اتخذ الجمال من أعماله سكناً   14 



 اتيكيت اجللوس
فى بداٌة الحدٌن مع شخص غرٌب أو 

 فى ممابلة عمل ٌتم الجلوس بترن  مسافة 

 فى نهاٌة الكرسى و االلتراب نحو  الحافة 

 .مع فرد الظهر و الرلبة و السالٌن

 ٌمكن بعد ذلن الرجوع للخلف لٌستند ظهرن 

 بوضع مستمٌم على ظهر الكرسى مع عدم 

 .وضع ساق على االخرى
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 اتيكيت الرد على التليفون
 فى حالة الرد على التلٌفون تموم بالرد و 

 أنت مستعد لذلن و لٌس مستٌمظاً لتون 

 من النوم أو تركض من غرفتن مسرعاً 

 .للرد 

 تبدأ بالتحٌة و إن كان أحد ألاربن أو 

 صدٌك لم ٌتصل منذ فترة طوٌلة ال تبدأ 

 .باللوم 

تجنب أكل الفاكهة او اللب اومضغ اللبان 

 ً  ..أثناء حدٌثن فكل ذلن ٌظهر صوته واضحا
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 اتيكيت الرد على التليفون
 و إذا كنررت انررت المتصررل و شررعرت أن محرردثن مشررغول اعتررذر بلطررف عررن

 ً  .اكعاجن له و اخبره انن ستتصل به الحما

 ال تطل فى حدٌثن حتى ال ٌشعر غٌرن بالملل أو أن اتصالن ٌفمرده ولتره برال
 .فائدة

 ًاحرص أن ٌكون صوتن مسموعاً لمحدثن فى التلٌفون و لٌس للعالم كله كر
 .ال تفتضح أسرارن للجمٌع

 فررى حالررة تلٌفونررات العمررل ٌكررون هنرران رسررالة ٌررتم  الررتلفظ بهررا حررٌن اسررتمبال
مكالمات خارجٌة كرؤن تمرول اسرم الشرركة ٌلٌهرا رسرالة الترحٌرب بالعربٌرة أو 

مررن )باالنجلٌكٌررة حسررب نظررام الشررركة ،و إن كانررت هنرران مكالمررات داخلٌررة
فٌررتم الرررد بررتلفظ اسررمن مباشرررة كررى ٌعرررف المتصررل مررن ( مرروظفى الشررركة

 .محدثه
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 اتيكيت الرد على التليفون
 و إذا كنت تلمٌت تلٌفون من أحد اصدلاءن اللذٌن ٌمٌلون للثرثرة اثناء تواجد

ضرٌف معرن،فمن غٌررر الالئرك التمررادى فرى الثرثررة بررالتلٌفون و تررن ضررٌفن 

ٌشعر بانعدام المٌمة و الملل،و إنما ٌجدر بن انهراء المكالمرة سررٌعاً و العرودة 

 .لضٌفن
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 اتيكيت الرد على االسئلة احملرجة
لد تتفاجؤ ببعض االسئلة التى تبدو لن 

 غٌر مناسبة فى حالة وجودن مع بعض 

 الناس و الٌن بعض من هذه االسئلة

 :و كٌفٌة الرد علٌه

 كم راتبن الشهرى او كم تتماضى نظٌر 

 شًء معٌن تموم به؟

المفترض ان تسؤل عن هرذا االمرر فمرط مرن لبرل شرركة جدٌردة تتمردم  للعمرل بهرا و إن 

الحمرد   راتبرى ٌكفٌنرى و لكننرى أتمنرى »حدن ان سؤلن احدهم فال ترتبرن و لكرن لرل 

و هذا ألنن ان لمت باالدالء عن راتبن الحمٌمرى لمرن هرو ألرل منرن لرد ٌشرعر « المكٌد

 .بالغٌرة ،و ان كان أحدهم أعلى منن فى الراتب  فربما ٌحبطن بكلماته دون ان ٌدرى
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 اتيكيت الرد على االسئلة احملرجة
 و أٌضاً لد ٌستاء بعض اإلنان مرن السرإال عرن أعمرارهن إذا مرا كرانوا أكبرر

عامرراً ، و للبعررد مررن التكلررف او االحررراق ٌمكنررن االجابررة أننررى فرروق  25مررن 
العشرٌن دون االفصاح عن عمرن الحمٌمى فلرٌس الحردهم الحرك فرى التطفرل 

 .على خصوصٌاتن

 حٌنما ٌسؤلن احدهم عن سعر خاتم اشترٌتٌه او فستان او غٌرره، ٌمكنرن الررد
بؤنن غٌر متذكرة فمد اشترٌتٌه منذ فتررة أو انرن اشرترٌتً اشرٌاء أخررى معره 

 .فال تستطٌعى تحدٌد سعره و بذلن تعفى نفسن من االحراق

 و مثلما نحاول الرتملص مرن االسرئلة المحرجرة فعلٌنرا أٌضراً أال نمروم براحراق
 :اآلخرٌن بهذه االسئلة و غٌرها مثل

 كبٌرررة فررانتى بررذلن بطررن لررد تكررون السررٌدة بدٌنررة و لرردٌنها )هررل انتررى حامررل
 (تحرجٌها
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 اتيكيت الرد على االسئلة احملرجة
لماذا لم تتكوجى الى اآلن؟ 

من أٌن تشترٌن مالبسن؟ 

؟لماذا لم ٌتم ترلٌتن حتى اآلن 

لماذا انفصلتى عن كوجن أو لم تنجبٌن الى اآلن؟ 
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 اتيكيت اهلدااي
 ًاألصل فى الهداٌا أنها تشرعر المهردى الٌره انرن تترذكره و تهرتم بره فتضرفى جروا

 من السعادة بداخله و فى هذا ٌمول الرسول 

 شرٌف،و للهدٌة حدٌن « تهادوا تحابوا»

 :بعض المواعد المتبعة هى كالتالً

أن تكون ذات نفع و فائدة لصاحبها فؤنت 

 تشترى للشخص الشًء الذي ٌحبه و لٌس 

 .الشًء الذي تحبه أنت

 أن تكون بنٌة خالصة   ال ٌكون من ورائها 

 .مصلحة و ال ٌتم التباهى بالهدٌة على المهدى له
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 اتيكيت اهلدااي
 ٌتم حذف السعر لبرل تمردٌم الهدٌرة ،و ٌراعرى أن تكرون معتدلرة المٌمرة فرال تمروم

بتمدٌم هدٌة باهظة الثمن لشخص فمٌرر فمرد ٌشرعر باالسرتعالء علٌره او أنره غٌرر 

لادر  على شراء هدٌة مماربرة لهرا ،و ال تكرون رخٌصرة جرداً لشرخص ذو ممرام 

 .عال فتكون بهذا محمر من شؤنه

 ٌفضل أن تكون الهدٌة عامرة و ال تمروم بشرراء هدٌرة ذات طرابع خراص خاصرة

 .ممربٌنلمن هم من المعارف فمط و لٌسوا اصدلاء 

 إذا كانرررت هررردٌتن ملررربس و رأٌرررت صررراحب الهدٌرررة ٌرتدٌررره فٌمرررا بعرررد فرررال تمرررم

 .باالفصاح امام اآلخرٌن أنن من اشترٌت له هذا حتى ال تحرجه
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 اتيكيت االعتذار
 

 

 

 

 أحٌاناً تصدر منا تصرفات عفوٌة تجرح مشاعر اآلخرٌن دون لصد،لذا ٌنبغرى

علٌنا التفكٌر جٌداً فٌما نفعله حترى ال نضرطر لجررح اآلخررٌن  أو مضراٌمتهم،و 

إن حرردن منررا ان اخطؤنررا فعلٌنررا باالعتررذار و هررذا مررن شررؤنه إثررراء العاللررات و 

 .تموٌتها،و كذلن إكالة أٌة رواسب نفسٌة تإذي العاللة فٌما بعد
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 اتيكيت االعتذار
 

لكً نبدأ فى االعتذار علٌنا باآلتى: 

 مخاطبة الطرف اآلخر باللٌن و تمبل العصربٌة منره اثنراء الحروار برل و محاولرة
اشعره و كؤنن ادركرت فعرالً أنره لرم ٌكرن مرن الالئرك أبرداً ان تفعرل هرذا ...تهدئته

الشًء و أنن مستاء جداً ،اخبره ان لدٌه الحك فعرال ان ٌسرتاء مرن هرذا المولرف 
أعمرد النٌرة فعرالً و واعتذر بلطف واعداً إٌراه أال تكررر هرذا الشرًء مررة أخررى 

 .أنن لن تفعل ذلن ثانٌة و ال تجعله مجرد كالم فمط

 تررذكر دائمرراً أننررا خلمنررا مختلفررون فررى األفكررار و اآلراء و أن مررا ثٌررر غضرربن لررد
ٌكون شًء تافه بالنسبة لغٌرن ،و كذلن ما ٌغضب غٌرن لد ٌكون بالنسربة لرن 
شًء بسٌط فال تحمر أو تملل من لٌمرة مولرف اثرار اسرتٌاء غٌررن ألنره بالنسربة 

 .الٌه أمر  عظٌم
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 اتيكيت التعبري عن الرأي 
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 اتيكيت التعبري عن الرأي 
 

 خلمنا هللا عكوجل من حفنة من تراب األرض فورثنا من صرفات الطبٌعرة علرى
كوكب االرض الهدوء كما فى  حالة انسجام الطبٌعة و  تناغمها،و كذلن ورثنرا 
الغضرررب و الثرررورة و اللرررذان تعبرررر عنهمرررا الطبٌعرررة برررالكالكل و البرررراكٌن و 

و  مرن ...العواصف و غٌرها و ٌعبرر عنره االنسران بسرلوكٌات و ألروال مختلفرة
حكمة هللا فرى خلمره انره لرم ٌخلمنرا نسرخة واحردة برل خلمنرا مختلفرٌن صرحٌح أننرا  
جمٌعاً من عناصر األرض و لكن تختلف نسبة تكوٌن كل مخلوق ،كمرا تختلرف 
االنسررجة و فصررٌلة الرردم و نسرربة الررذكاء و غٌرهررا،و هررذا بطبٌعترره ٌررنعكس علررى 
مٌولنا و طرٌمة تفكٌرنا و ٌجعل لكل منا اتجاه بحٌن فى النهاٌة نتكامل إلعمار 
االرض و حٌنما ٌنظر  كل منا من اتجاه مختلف فران الرإٌرة معرا تكرون شراملة 

 .و موضوعٌة
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 اتيكيت التعبري عن الرأي 
 :و للتعبٌر عن وجهة نظرنا ٌلكمنا أن نراعى ما ٌلً

كن حٌادي و ال تطلك وجهة نظر او رأى بناء على حبن او كرهن لشخص ما. 

 ال تجبر اآلخرٌن على فعل ما انت  ممتنع بره ،و لكرن ترذكر أن مرا تمولره رأى و لرٌس
 .لن على أحدهم األمر

 ال تحاول التباهى أمام الناس بؤنن صاحب عمل ركٌن أو ذوق رفٌع و أنهم  ألرل منرن
 .فلو كنت فعالً كذلن سٌشعرون دون أن تتلفظ بذلن بل و ستكون مإثراً علٌهم

 إذا لم ٌعجبن ما ٌموله أو ٌفعلره اآلخررون ال تهرم بمرول الكلمرات السرلبٌة أو السرباب ،و
لكن عطر لسانن دائماً بالكلمات الطٌبة فلتبدأ بالمدح علرى صرفة حمٌردة لردى الشرخص 
و اخبرره أنررن ممتنرع بمررا ٌمولرره أو ٌفعلره ثررم ابردا فررى  االسترسررال بمكاٌرا الرررأى اآلخررر 
فؤنت بذلن تترن لعمله مساحة للتفكٌر و ستجده ٌإٌد رأٌن و ٌعرف خطؤ ما كان ٌفعله 

 .دون أن تجرحه
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 اتيكيت التعبري عن الرأي 
فى حالة اختالفن مع أحد المشاهٌر من العلماء و األدباء او رجرال السٌاسرة ،االعالمٌرٌن 

و غٌرررهم فررال تجعررل همررن األكبررر أن تسرربهم فررى كررل مجلررس و لكررن أدعررو لهررم بالصررالح 

 (تحلى بؤخالق االنبٌاء تؤتٌن الدنٌا طائعة راكعة،و تنادٌن الجنة مشتالة )

خالصرة مرا لٌرل فرى التعبٌرر  –صلى هللا علٌه و سلم  –و لد أجمل لنا رسولنا الكرٌم دمحم 

 :عن الرأى بحدٌثه الشرٌف 

من أحب أن ٌُكحكح عن النار وٌدخل الجنة فلتؤته َمنٌِّتره : جاء فً صحٌح مسلم لوله ملسو هيلع هللا ىلص 

 .وهو ٌإمن با  والٌوم اآلخر ، ولٌؤِت إلى الناس الذي ٌُِحّب أن ٌُإتَى إلٌه 

 .عاِمل الناس كما تُِحّب أن ٌُعاِملون : وهذا معنى لول الناس 
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 اتيكيت التعامل مع الغضب
 كلنا نغضب و لكن بدرجات متفاوتة و تعبٌرنا 

 عن الغضب ٌختلف ،فالبعض ٌفكر فى معالجة

 المشكلة المائمة بٌنما اآلخرون ٌتولف تفكٌرهم

 عن الحل و ٌلجؤون فمط لتفرٌغ طالتهم السبٌة 

 فى الشخص المسبب لها أو الشخص المتواجد 

 و لذلن إذا ...أمامهم ،و هذا ما ٌفمدهم صوابهم

 كنت من هذا النوع األخٌر فحاول جاهداً أن

تترررن مكرران النمرراش حررٌن تصررل لمرحلررة الغضررب و بعررد أن تهرردأ تمامرراً فكررر فررى معالجررة 

المشكلة أو الحدٌن مع الشرخص الرذي سربب لرن هرذا الغضرب كرً ال تخسرره،أو ترتكرب 

 .فعالً احمك تندم علٌه فٌما بعد
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 اتيكيت التعامل مع الغضب
إذا كنررت انررت الشررخص المتلمررى للعصرربٌة فررى حررال أغضرربت شررخص مررا و أراد ان ٌررتم تسرروٌة 

المولررف فاطلررب منرره أن تتنالشررون حٌنمررا ٌهرردأ حتررى ال ٌشررتد الصررراع بٌنكم،تررذكر دائمرراً أن لكررل 

مشكلة حل و أننا جئنا الى هذه الحٌاة عابري سبٌل فمرن آذان لرد ال ترراه ثانٌرة و هرم أٌضراً لرد ال 

 .ٌرون ثانٌة فاجعل كل لحظة فى حٌاتن جمٌلة و اترن االثر الطٌب فى نفوس الجمٌع

و هنان لصة عن الغضرب لرأتهرا فرى احردى كترب الردكتور ابرراهٌم الفمرى الرى اآلن كلمرا لرأتهرا 

اتؤثر كثٌراً و تدمع عٌناي و تحكى ان هنان رجالً اخطؤ طفله فى شًء ما فؤثار غضربه ،فامسرن 

غررركة ثررم حرردثت  12بعصررا لٌضررربه و لررم ٌنتبرره ان بهررا مسررماراً سرربب جرررح للطفررل احترراق ل 

مضاعفات للطفل و تلون الجرح و اضطروا لمطع ساله الى الركبرة،كان االب بالمستشرفى ٌبكرى 

منهاراً على مرا سرببه لطفلره و دخرل علٌره الغرفرة لٌطمرؤن علٌره بعرد اجرراء عملٌرة البترر فمرال لره 

لرم ٌتحمرل االب ... الطفل آسف ٌا ابى لن أفعل ذلرن مررة أخررى و لكرن أرجرون اعرد الرى سرالى 

 .كلمات ابنه فالمى بنفسه منتحرا من فوق مبنى المستشفى
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 اتيكيت التعامل مع الغضب
مما سبك وجدنا  ان لحظة غضب واحدة دمرت اسرة فلو كان االب تروى و عامرل ابنره 

 .على انه طفل و كل األطفال ٌخطؤون ولم ٌغضب لهذه الدرجة لما صار ما صار

و لهذا نكرر ان الغضب طالرة سرلبٌة ٌمكننرا الرتخلص منهرا باالبتعراد عرن المكران و تررن 

 .الحدٌن فى هذا الموضوع الى أن نهدأ و كذلن الوضوء ٌطفًء من شرارة الغضب 

إن ان الغضب من الشٌطان،و » –صلى هللا علٌه و سلم   -و فى هذا ٌمول رسولنا الكرٌم

 «الشٌطان خلك من النار،و إنما تطفؤ النار بالماء،فإن غضب أحدكم فلٌتوضؤ

 (أخرجه أبوداوود و احمد البغوى)
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 (السلم)اتيكيت طلوع و نزول الدرج 
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 ٌراعى استمامة الظهر. 

السالٌن مشدودتان. 

تسٌر فى خط مستمٌم و لٌس بشكل 

متعرق على السلم. 

 ٌتم الصعود من الجهة الٌمنى و 

ٌمكن وضع الٌد على  درابكٌن السلم بخفة. 

 الجهة الٌمنىالنكول من عند النكول أٌضاً ٌتم 

  لن فتكون بذلن عكس اتجاه الشخص 

 .الصاعد للسلم و ٌكون هنان مجال لكالكما



 اتيكيت املقابلة األوىل
 حٌنما تكون جالساً فى عٌادة طبٌب لفترة طوٌلة لد 

 تتعرف على احد الموجودٌن، و ربما ٌموم احد 

 ألاربن او اصدلاإن بتمدٌمن لشخص ما و سواء 

 كان هذ أو ذان علٌن أن تتبع بعض المواعد حتى

 ً  ال تخرق عن سٌاق اآلداب العامة و  تكون مكعجا

 :و هذه المواعد

 تجنب الثرثرة الكثٌرة و كثرة الهكل حتى و كانت 

 .هذه شخصٌتن الحمٌمٌة

 ابتعد عن الخوض فى حدٌن حول حٌاتن الشخصٌة 

 .او تفاصٌل عملن،و كذلن التسؤله فٌما ٌخص هذٌن الجانبٌن
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 اتيكيت املقابلة األوىل
ابتعد عن العبارات السلبٌة و التململ ،و اجعل حدٌثن مسلٌاً و روحن  اٌجابٌة. 

تجنب رفع األلماب بٌنن و بٌن محدثن اال إذا طلب هو ذلن. 

 تجنررب طلررب رلررم التلٌفررون مررن المرررة األولررى و خاصررة إذا كرران  محرردثن مررن الجررنس

 .اآلخر كً ال تثٌر استٌاإه

 لرم ٌرولرن إن و حترى اجعل االبتسامة عنروان وجهرن و اعرره االهتمرام حٌنمرا ٌتحردن

 .حدٌثه 

 إذا صدر من الشخص اآلخر ما ال ٌعجبن فال تتسرع بالحكم علٌه انره انسران سرًء و

 .تذكر أن السلون لٌس الشخصٌة
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 (Interview)اتيكيت املقابلة الشخصية 
 3و فى هذا المجال سٌتم تناول  

 :محاور أساسٌة و هما

اتٌكٌت الشخص المحاور. 

 اتٌكٌت الشخص المتمدم  للوظٌفة. 

اتٌكٌت الملبس سواء للذكور او اإلنان. 
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 (Interview)اتيكيت املقابلة الشخصية 
أوالً اتٌكٌت الشخص المحاور: 

ٌكون الشرخص المحراور فرى كامرل هندامره ٌرتردى مالبرس رسرمٌة و سرٌتم فٌمرا بعرد توضرٌح  -1

 .شكل الملبس الرسمى

الٌضع الشخص المحاور اشٌاء كثٌرة على مكتبره تعروق عملٌرة االتصرال بٌنره و برٌن المتمردم  -2

 .للوظٌفة

 .ٌكون على دراٌة كاملة بمتطلبات الوظٌفة و لٌس لدٌه تحٌك  أو عنصرٌة -3

بحرٌرة و إظهرار للحردٌن أن تكون اسئلته مفتوحة بحٌن ٌترن مساحة للشخص الماثرل أمامره  -4

 .مهاراته و البعد عن االسئلة المغلمة التى تتطلب االجابة علٌها بنعم أوال

فى حالة عدم التناع الشخص المحاور بالمتمدم للوظٌفة ال ٌشعره بذلن و إنما ٌبتسم فى وجهه  -5

حتى لحظة تودٌعه ،و إن كران هنران مجرال أو متسرع مرن الولرت ٌخبرره بالنصرائح الترى ٌحتاجهرا 

 .للعمل فى هذا المجال إذ ربما تكون مفتاحاً لنجاح هذا الشخص فٌما بعد
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 (Interview)اتيكيت املقابلة الشخصية 
ثانٌاً اتٌكٌت الشخص المتمدم للوظٌفة: 

ٌكون الشخص المتمدم  للوظٌفة فى حالة استعداد تام لبل الحضرور حٌرن ٌكرون مهٌرؤ  -1

ذهنٌاً ،ٌعرف المكان الذى سٌتوجه الٌه و إن لم ٌكن ٌعرفه ٌسؤل لبل ٌروم الممابلرة بولرت 

كاف لحساب ولت الذهاب و ٌفصل ان ٌتواجد فى المنطمة التى بهرا الشرركة لبرل حروالى 

دلٌمرة مرن ولرت الممابلرة حترى ال ٌكرون متروتراً و بهرذا ٌسرتطٌع أن ٌشررب اى شرًء  20

 .لتهدئته إن أراد و صعود ممر الشركة لبل ولته بخمس دلائك فمط

ٌفضل أن تكون لدٌن معلومات سابمة عن الشرركة المتمردم الٌهرا و عرن طبٌعرة العمرل  -2

 .فى المجال المتمدم الٌه

تكون أورالن كاملة معن حترى و ان لرم ٌرتم طلبهرا منرن عنرد حضرور الممابلرة تحسرباً  -3
صرورة مرن شرهادة المرٌالد  –صور شخصرٌة  -السٌرة الذاتٌة )ألى شًء و هذه االوراق 

 .صور من الشهادات للكورسات أو الدبلومات الحاصل علٌها –صورة من المإهل  –
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 (Interview)اتيكيت املقابلة الشخصية 
حٌنما ٌطلب منن الدخول لمكتب الشخص المحاور تطرق الباب أوالً و تنتظرر اإلذن  -4

بالدخول ،و حٌنمرا ٌرإذن لرن تردخل و علرى وجهرن ابتسرامة و عٌنرن تتجره الرى الشرخص 

 .المحاور و لٌس على االرض

تنتظر حتى ٌطلب المحاور منن الجلوس و تجلس على الممعد الذى ٌشٌر علٌره،و إن  -5

 .لم ٌشٌر الى ممعد فلتجلس على الممعد فى الجهة الٌمنى منه

احرص على استمامة ظهرن و ترن مسرافة بٌنره و برٌن ظهرر الممعرد مرع تررن مسرافة -6

 .للٌلة بٌن سالٌن أثناء الجلوس لتوحى بؤنن ممبل على الوظٌفة و منفتح معه فى الحوار

تجنب تشرابن ٌردٌن اثنراء الجلروس برل اجعلهرا مفتوحرة و ال تحراول فررن عٌنٌرن اثنراء -7

الحرردٌن او وضررع ٌرردن علررى انفررن او أعلررى فمررن ألن كررل هررذه األوضرراع تعطررى انطبرراع 

 .سلبً
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 (Interview)اتيكيت املقابلة الشخصية 
إذا كنت تعمل فى أماكن سابمة و سئلت عن سبب تركها فاجعل اسربابن منطمٌرة و ال ترذم فرى  -8

 .رإسائن السابمٌن،و كذلن ال تفشً اسرار عملن المدٌم للمحاور

ثمتن بنفسن هً المعٌار األول الختٌرارن للوظٌفرة فرالكثٌرون لردٌهم نفرس مهاراترن و هرذا مرا  -9
 .ٌظهر فى الممابلة فتجنب التوتر و الخوف و كن بمدر االمكان بسٌط

 .تجنب النظر فى الساعة اثناء الممابلة الشخصٌة و كذلن اغلك هاتفن لبل الدخول -10

ثالثاً اتٌكٌت الملبس: 

 :بالنسبة للرجال ٌتم ارتداء ما ٌلً

و ٌراعى أن ٌكون الشرراب برنفس لرون البدلرة او البنطلرون  ان لرم ٌكرن .)بدلة مع رابطة عنك -1
 (ٌرتدي بدلة كاملة

 .عنكبدون رابطة بدلة -2

 .رابطة عنكلمٌص و بنطلون مع  -3

 .و ٌراعى فى الحاالت الثالثة ان ٌكون شكل الحذاء كالسٌن و لٌس رٌاضً
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 (Interview)اتيكيت املقابلة الشخصية 
 :نماذق لمالبس الرجال الرسمٌة
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 (Interview)اتيكيت املقابلة الشخصية 
 :نماذق الحذٌة الرجال الكالسٌكٌة
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محكم و عدم  الدخول برباط الحذاء .و ٌراعى تلمٌع الحذاء جٌداً لبل الدخول للممابلة
 .الربط أو رابطة العنك



 (Interview)اتيكيت املقابلة الشخصية 
 :مالبس المرأة فى الممابلة الشخصٌة

ٌراعررى أن تكررون مالبررس بسررٌطة و أنٌمررة و لٌسررت مبتذلررة فررى المصررر أو النمرروش و  -1
 .األلوان

تسرررتخدم اكسسررروارات بسرررٌطة جرررداً و غٌرررر ممبرررول اسرررتخدام االكسسررروارات كبٌررررة  -2
 .الحجم،ٌمنع ارتداء اكسسوارات فى الٌد الٌمنى  اال خاتم الخطوبة فمط

جرداً و أال ٌكرون الحرذاء فى حالة ارتداء حذاء بكعرب ٌراعرى أال ٌكرون الكعرب عرالً  -3
 .مصدر لصوت

غٌر ممبول ارتداء صندل مفتوح مرن االمرام و انمرا ٌكرون الحرذاء مغلرك غٌرر كاشرف  -4
 .للمدم أو االصابع

ابتعرردى عررن كونررن محجبررة تسرررٌحة الشررعر و المكٌرراق ٌكررون بسررٌط جررداً و فررى حالررة  -5
 .لفات الطرح الملفتة و اجعلٌها اكثر رسمٌة
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 (Interview)اتيكيت املقابلة الشخصية 
 :نماذق لمالبس المرأة فى الممابلة الشخصٌة
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 اتيكيت امللبس
ٌعكس شكل الملبس جكء من شخصٌة االنسان ،كما ٌبرك جمالره و هندامره لرذا فعلٌرن مراعراة مرا 

 :ٌلً عند اختٌار المالبس 

 .اختٌار درجة اللون المناسبة للون بشرتن و التى تظهر رونمها -1

فررى حالررة ارتررداء الجٌنررك ٌلرربس معرره االحذٌررة الكرراجوال ،أمررا البنطلونررات الممرراش و التنررورات  -2

 .فٌلبس معها احذٌة  كالسٌن او صنادل

فى حالة ارتداء الممٌص او البادي منموش ٌكون البنطلون او الجٌرب غٌرر منمروش ،و  ٌمكرن  -3

ارتداء كلٌهما بال اٌة نموش ،لكن غٌر ممبول ارتداء كلٌهما منموش حٌن ٌعطى منظر مشروش و 

 .غٌر مرٌح للنظر

اذا كان لدٌن سمنة مترككة فى جكء معٌن من جسدن  فتجنب ارتداء مالبس ضٌمة تظهر هذا -4

 .الجكء

 .اذا كان جسدن بدٌن فاحرص على ارتداء األلوان الغاممة إذ أنها تعطى مظهراً اكثر نحافة  -5
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 اتيكيت التسوق
تشررعر السررٌدات بسررعادة كبٌرررة اثنرراء خروجهررا للتسرروق،لذا مررن الممكررن أن تسررتغلى ٌرروم 

 :التسوق و تعدٌه ولتاً للخروق و لضاء ولت ممتع لذا حاولى اتباع ما ٌلً

معررن متمررارب مررادى مسررتوى  اختررارى صرردٌمتن الممربررة التررى لرردٌها ذوق و كررذلن  -1

 .لمضاء هذا الٌوم معن و ربما تموم هى األخرى بالتسوق

ٌمكنن استشارتها فى االشٌاء التى تشترٌها فرأٌها ٌكون من األهمٌة لردٌن و  ٌكسربن  -2

 .الثمة فٌما اشترٌتٌه

بعررد انهرراء جولررة التسرروق ٌمكنررن ان تصررطحبٌها لتنرراول مشررروب او وجبررة غررداء فررى  -3

مطعم ،و إن كانت ممربرة جرداً ٌمكنرن دعوتهرا لفنجران شراى معرن فرى المنركل او العشراء 

 .معن
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 اتيكيت الزايرات
تعد الكٌارات من العوامل الهامة فى توطٌد الصالت بٌن البشر و اضفاء مشراعر الرود و 

بصلة الرحم فعن انس رضرً هللا  –صلى هللا علٌه و سلم –التآلف ،و لد وصانا الرسول 
من أحب أن ٌبسط له فى ركله،و ٌنسؤ له فرى »عنه لال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم 

 .متفك علٌه« أثره فلٌصل رحمه

 علرى  اسرتعداد و حٌنما نموم بكٌارة أحد البد من إبالغره مسربماً حترى ٌكرون متواجرد و
ٌررا أٌهررا اللررذٌن آمنرروا ال ترردخلوا »عكوجررل السررتمبالنا و فررى هررذا الصرردد ٌمررول المررولى 

« ترذكرونبٌوتاًغٌر بٌوتكم حتى تستؤنسوا و تسلموا على أهلها ، ذلكم خٌر لكرم لعلكرم 
 كرٌملرآن 

 ٌفضررل اصررطحاب هدٌررة بسررٌطة ألهررل البٌررت لترردخل عررل للرربهم السررعادة و تشررعرهم
 .باالهتمام

 إذا اصررطحبت معررن أطفالررن علٌررن بترروجٌههم لبررل الكٌررارة أن ٌكونرروا مطٌعررٌن و ال
 .ٌعبثوا بؤغراض لٌست لهم
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 اتيكيت الزايرات
  إذا لمت عن دون لصد بسكب العصٌر أو المشروب الممدم الٌن فعلٌن االصرار على

 ً  .تنظٌف ما سببته و ال تتركه ألهل المنكل مشوها

  إذا لمررت بكسررر أحررد الفرراكات اثنرراء مرررورن علٌررن باالعتررذار و فررى الكٌررارة التالٌررة

تصررطحب  معررن هدٌررة ألصررحاب البٌررت ال ٌفترررض أن تكررون مررن  نفررس نرروع الشررًء 

 .الذي كسرته و لكن شًء آخر لد ٌروق الصحاب المنكل

 ال تطٌررل الجلرروس فررى المنرركل كررى ال تكررون مكعجرراً و لكررن انهررى الكٌررارة بعررد فترررة

 .مناسبة و اتركهم ٌنتظرون عودتن مرة أخرى بتشوق

 إذا كنررت أنررت المستضررٌف فٌررتم تمرردٌم مشررروبات برراردة للضررٌف إذا كرران مررن الغربرراء

 .،أمامن تربطن بهم صلة لرابة وثٌمة أو صداٌمة شدٌدة فٌتم تمدٌم مشروبات ساخنة 

إذا أحضر لن الضٌف جاتوه أو حلوٌات فعلٌن بالتمدٌم منها. 

 

!!للجمال الحمٌمً مواطن كثٌرة ال ٌدركها،اال من اتخذ الجمال من أعماله سكناً    48 



 اتيكيت الزايرات
 اذا كان الضٌف لدٌه طفل و اخذ لعبة من ابنن و بدأوا ٌتشاجرون فراخبرهم أن ٌلعبروا

معاً كى ٌتعلم كل منهم التعاون و حب أخٌه كما ٌحب نفسه،و ال تخبر  ابناءن باخفراء 

اغراضهم كى ال ٌتعودوا علرى االنانٌرة كمرا ال تخبررهم ان ٌتركروا كرل شرًء للضرٌف 

 .فربما ٌظنوا انن ال تحبهم و تربى لدٌهم احساساً سلبٌاً تجاهن

 

 

 

!!للجمال الحمٌمً مواطن كثٌرة ال ٌدركها،اال من اتخذ الجمال من أعماله سكناً   49 



 اتيكيت التعامل مع الشائعات 
 للشررائعات المرردرة المذهلررة علررى االنتشررار أسرررع مررن نشررر المعلومررات الصررحٌحة ،و

لألسف ما ٌساعد على هذا تردٌد الناس لها برال تفكٌرر سرواء ٌتسراءلوا بٌرنهم هرل  هرذا 

الخبر صحٌح أم ال،أو بتردٌدها النهم ٌصدلوها ،و فى كرال الحرالتٌن النتٌجرة واحردة و 

 .هى إهدار طالة وولت االنسان فٌما ال ٌنبغً عمله
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 اتيكيت التعامل مع الشائعات 
ٌؤٌهررا الررذٌن آمنرروا إن جرراءكم فاسررك بنبررؤ >و ٌمررول المررولى عكوجررل فررى كتابرره العكٌررك

سرورة الحجررات < فتبٌنوا أن تصٌبوا لومراً بجهالرة و تصربحوا علرى مرا فعلرتم نرادمٌن

و فى  هذا ٌبٌن لنا المولى عكوجرل أال نصردق كرل مرا ٌمرال و أن نتحمرك أوالً  1اآلٌة 

من صحته حتى  ال نندم بعدها إذ أن الشائعات كفٌلة بتدمٌر المجتمع و نشر الفتنة فٌه 

و كلنررا نعرررف أن الفتنررة أشررد مررن المتررل و كٌررف أن اثرهررا مرردمر و مهلررن لررذا علٌنررا أال 

 .ننشر بجهالة كل ما نسمعه
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 اتيكيت التعامل مع السوشيال ميداي
 أصبح العالم اآلن  مدمناً لموالع التواصل 

 االجتماعى بل و خسر الكثٌرون عاللاتهم 

 البشرٌة الحمٌمٌة بسبب هذا الوهم الذى نسمٌه 

 التواصل االجتماعى لذا علٌنا ان نضع لواعد 

 التعامل مع هذه الموالع لٌاساً على احكام

 المعامالت التى ذكرها لنا الدٌن  االسالمى منذ

 :لرن من الكمان أال وهى 14أكثر من 

 تجنب وضع عبارات سلبٌة كً ال تحبط غٌرن فكل هذه الرسائل تإثر بشكل ما علرى

 .العمل الباطن فتجعله ٌمتص طالة سلبٌة تإثر على نشاطه

إذا لم ٌعجبن ما ٌموله غٌرن او ٌنشره ال تهتم و لكن ال تكتب تعلٌمات بها سباب. 
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 اتيكيت التعامل مع السوشيال ميداي
لٌس المإمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال : ) لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : عن عبد هللا لال 

 رواه الترمذي(. البذيء 

 ، تجنب نشر الصور التى تحتوى على  اسراءة لفظٌرة أو عرري أو عنصررٌة أو عنرف

فكل ذلن ٌإذي مشاعر الغٌر و ٌضٌع ولتن هبراء،و لكرن حراول فرى الممابرل أن تنشرر 

 .معلومات تفٌد الغٌر و عبارات اٌجابٌة تحفكهم و انشرها بتلن النٌة كً تإجر علٌها

 تجنررب التبرراهى بنشررر صررور لررن فررى أفخررم الفنررادق او المطرراعم،و كررذلن نشررر صررور

 .ألوالدن فغٌرن لد ال ٌملن ما لدٌن و تثٌر هذه الصور استٌاإه
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 اخلطوبةاتيكيت 
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 اخلطوبةاتيكيت 
خلك هللا االنسان فى هذه الحٌاة و سخر له كل المخلولات و منحه العمل الذي ٌمٌركه عرن 
سائر الخالئك،ووكله بمهمة إعمار األرض و هً لٌست بالمهمة الٌسٌرة أبداً و جعله من 
أكثر المخلولات عمراً ان لم ٌكن فى االجمال هو أكثرها على األرض ،و أعطراه الخٌرار 
لٌتخٌر مع من سٌعٌش و كٌف ستكون حٌاتره،بل و جعرل عمرر بلوغره مرن أكبرر االعمرار 
حتى ٌستطٌع عندما ٌختار شرٌكاً لحٌاته أن ٌكون خٌراره صرائباً بمرا تلمراه مرن خبررات و 
معارف و لٌس مثله مثل الطٌور و الحٌوانرات،فلو كانرت مهمتره فرى اعمرار األرض فمرط 

و التناسل لمرا مٌركه هللا بالعمرل أو الكتفرى هللا بسرائر المخلولرات األخررى و لكرن بالكواق 
هنرا مهمرة إعمررار األرض ترتكرك فررى األسراس علررى  االعمرار الفكرررى و المرادى لبررل أن 
ٌكون كٌادة فى عدد سكانها و فى الصفحات المادمرة برإذن هللا سرٌتم تنراول اتٌكٌرت الحٌراة 

 .غٌرهاو االجتماعٌة بداٌة من الخطوبة و مرورا بالكواق و االحٌاة مع االطفال 
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 اخلطوبةاتيكيت 
  ٌَْها َوَجعََل »ٌمول المولى عكوجل فى كتابه الكرٌم َوِمْن آٌََاتِِه أَْن َخلََك لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْكَواًجا ِلتَْسُكنُوا إِلَ

ررنَُكْم َمررَودوةً َوَرْحَمررةً إِنو فِررً َذِلررَن آَلٌََرراَت ِلمَررْوَم ٌَتَفَكوررُروَن  ٌْ و بالتؤمررل فررى كررالم المررولى [  21: الررروم ] »بَ
نجد أنها تحمل معنى عظٌم فلم ٌمل لتتحدثوا معها أو لتفن كربتكم و السكن هو الراحة « لتسكنوا إلٌها»

و االطمئنان و هنا أٌضاً ذكر هللا لفظتى المودة و الرحمة و لرم ٌرذكر الحرب فالرحمرة أعمرك بكثٌرر مرن 
الحررب و علررى هررذا األسرراس ٌتعرراٌش االنسرران فررى حٌاترره و نسررتخلص مررن هررذا أول مبرردأ مررن مبرراديء 

 .االتٌكٌت فى الخطوبة و هو اختٌار الشخص المناسب و لٌس االختٌار العشوائً 

 فى  مجتمعاتنا العربٌة ٌبادر الرجل بهرذه الخطروة اختٌرار شررٌكة الحٌراة و إلٌرن عكٌركى الرجرل أولرى
 .خطواتن فى اتٌكٌت الخطوبة بعد اختٌار الشرٌكة المناسبة

 بعد اختٌارن و التؤكد من صواب خٌرارن هرذا بصرالة االسرتخارة تبردأ فرى االتفراق علرى  موعرد لممابلرة
أهل العروسة و ٌكون هذا مرن خرالل اتصرال تلٌفرونى برٌن والرد العررٌس ووالرد العروسرة،إذا كران والرد 
العرٌس متروفى ٌنروب عنره عمره،و إن لرم ٌكرن لدٌره أعمرام فخالره،و إن لرم ٌكرن لدٌره خرال فؤمره تتصرل 

 .تلٌفونٌاً بوالدة العروسة و ٌتم االتفاق على موعد لكٌارة أهل العروسة
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 اخلطوبةاتيكيت 
  تكون الكٌارة األولى للتعارف فمط و ال ٌتم االتفاق على تفاصٌل. 

 ٌحضر العرٌس مع أهلره فرى الموعرد برالمتفك علٌره بالثانٌرة ال لبلهرا و ال بعردها و ٌرتم
ٌفضرل عنرد تمردٌم بوكٌره .)تمدٌم هدٌرة بسرٌطة لرد تكرون بوكٌره ورد أو علبرة شرٌكوالتة

ورد ارساله لبل موعد الحضور مع بائع الورد كً  ٌتم وضرعه فرى الفراكات برالمنكل 
 (.للمكانلبل حضور العرٌس و ٌعطً شكالً جمالٌاً 

 بالنسربة للعروسررة ٌراعررى الظهرور برردون ماكٌرراق و ان اسررتلكم تضرع الملٌررل منرره فالبررد
للعرٌس و أهله أن ٌروها على حمٌمتها كما سٌروها بعد ذلن،و كذلن أن ٌكون الملبس 

 .بسٌط و غٌر متكلف

ٌفتح الباب ألهل العرٌس األب أو األم. 
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 اخلطوبةاتيكيت 
إذا كانت العروسة من النوع الخجول،ٌمكن أن تفتح هى الباب حتى ٌتم كسر الرهبة بداخلها. 

 و إذا لم تفتح هى الباب فتنتظر عشر دلائك ثم تدخل تسلم علرٌهم و تبردأ بالسرالم علرى السرٌدات أوالً ثرم
 .الرجال

 ٌراعى أن تكون أسرة العررٌس فمرط هرى الحاضررة معره و المكونرة مرن األب و األم و اختره و أخٌره و
 .غٌر ممبول اصطحاب كوق االخت و كوجة االخ و اطفالهم و غٌر ذلن من االشخاص

 إذا كان منصب والد العرٌس كبٌراً فمن غٌر الممبول تمدٌمه من لبل االبن بمول حضرة المستشار فالن
أو اللواء فالن، فالعاللة هنا تكرون اجتماعٌرة اكثرر منهرا رسرمٌة و انمرا ٌمرول والردى فرالن و هرو ٌعمرل 
كذا،و أٌضاً عند تعرٌف العرٌس لنفسه فال ٌحبذ أن ٌمول أنا الدكتور فالن أو أنرا المهنردس و إنمرا أنرت 

 .فى األول و األخٌر انسان فاذكر اسمن و اتركهم ٌنادون بلمب أو ٌحذفوه كما ٌشاءون

 ٌتم التعارف بٌن كافرة األطرراف فرى جرو ودي،و تمروم العروسرة بتمردٌم  مشرروب لهرم،و إذا كانرت مرن
 .النوع الخجول جداً تمدم والدتها أو اختها المشروب حتى ال ٌتم سكبه على الضٌوف
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 اخلطوبةاتيكيت 
 و العررٌس لرادم بغررض التعررف علرى العروسرة ٌفضرل أن ( كواق صرالونات)إذا كان الكواق تملٌردي

 .ٌرى كل منهما صورة اآلخر لبل اللماء منعاً لحدون احراق ألٌاً منهم فى حالة عدم تمبل الشكل

 ٌمكن للعروسة ان تختار مكران غٌرر المنركل لرإٌرة العررٌس للمررة األولرى إذا كانرت ال تحرب أن ٌررى
الجٌران عرٌس متمدم لها و ربما لم ٌتم الكواق به و فى هذه الحالة ٌتم التمابل فى المكران المتفرك علٌره 
فى وجود أهل العروسة و كذلن أهل العرٌس و ٌبتعدون عنهم للٌالً  لترن مساحة لحوار الطرفٌن معراً 

 .و التعرف على  بعض

 ٌكون الكالم جدى فى اللماء األول و غٌر مسموح بالتجاوك فى الهكل. 

 على العروسة أن  تكون هادئة و أال تسرتخدم  ألفراظ غٌرر ممبولرة و كرذلن العررٌس،و أن ٌبتعرد كالهمرا
 .بؤنهم غٌر مهذبٌنٌتركون انطباع عن االستخدام المبالغ فٌه لالٌدي اثناء الحوار حتى ال 

 عنررد االتفرراق علررى تفاصررٌل الشررمة و االثرران و الررذهب و خالفرره ٌراعررى عرردم التكلررف مررن كررال الطرررفٌن
 .فاألصل فى الكواق االستمرار و بناء حٌاة كرٌمة و لٌس التباهً الغٌر ممبول

 للعروسة و العرٌس الحك فى الجلروس معراً أكثرر مرن مررة لبرل االتفراق علرى الخطوبرة كرً ٌعررف كرل
 .منهما طباع اآلخر و لكن فى وجود أهل العروسة  معهم
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 اخلطوبةاتيكيت 
 و لرٌس كواجراً فرى حٌاتره تعد فترة الخطوبة هى وعد من كال الطرفٌن ان ٌلتكم بوجود اآلخر

حمٌمٌاً و على هذا فكرال مرنهم ٌعرد أجنبرى بالنسربة ل خرر و غٌرر ممبرول أن ٌخرجرا وحردهما و 
 .إنما البد من اصطحاب االب أو األخ معهم

 أٌضاً بالنسبة للكالم فى التلٌفون غٌر ممبول لهم الحدٌن بالساعات فى التلٌفون اثناء الخطوبرة
 .و انما ٌكون الكالم فى ألصر الحدود فمط لالطمئنان لٌس اكثر

 على العرٌس إذا أراد كٌارة العروسة االستئذان مسبما من االهرل ،و عنردما ٌكورهرا ٌجرب أن
 .تكون كٌارته لصٌرة ال أن ٌجلس لٌمضى السهرات معهم

على العروسة و العرٌس أن ٌكونا على طبٌعتهم فى فترة الخطوبة و ال ٌلبس أحدهما 

 .أو كالهما لناع مكٌف فى التصرفات و األفعال

إذا كانت العروسة مخطوبة  لبل ذلرن أو العررٌس علٌره باالفصراح عرن الخطبرة السرابمة مرع عردم 
و االبتعرراد عررن الممارنررة حتررى ال تحرردن وان كرران سررًء تشرروٌه صررورة الشررخص السررابك حتررى 

 .مشاكل هم فى غنى  عنها
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 الزواجاتيكيت 
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 الزواجاتيكيت 
 بعررد فترررة الخطوبررة ٌكررون كررال الطرررفٌن أصرربح واضررحاً أكثررر للطرررف اآلخررر فتررؤتى مرحلررة الرركواق و هررى

المرحلة التى ٌمرر فٌها كال منهم أنه سٌترن حٌاة لدٌمة لحٌراة جدٌردة ٌبنرً خطاهرا مرع الطررف اآلخرر فعلرى 
 :الطرفٌن بذل ألصى ما فى وسعهم النجاح تلن العاللة و ذلن بما ٌلً

 عدم افشاء اسرار البٌت للخارق و حتى أللرب الممربٌن فافشاء االسرار نوع من الخٌانة الغٌرر ممبولرة علرى
 .االطالق و تسبب مشاكل كثٌرة

احترام كل منهم ل خر و مراعاة مشاعره سواء كانوا وحدهم أو فى وجود الناس. 

 أال ٌخل أٌاً منهم باتفاله بعد الكواق فال ٌكون اتفالهم أن  تعمل الكوجة بعرد الركواق و ٌرؤتى بعرد ذلرن الركوق
 .لٌجبرها على ترن العمل 

 حٌنما ٌغضب أحدهما من اآلخر و ٌبردأ فرى رفرع صروته ،حرك الطررف اآلخرر اعتكالره حترى ٌهردأ ثرم ٌمومروا
 .بتسوٌة المشكلة ،و األصل فى العاللات الكوجٌة أن تموم على المودة  فال ٌسمحا للغضب الدخول بٌنهم

 تعررد الكوجررة العمررل المرردبر فررى المنرركل و المرردٌر الفعلررى لرره فعلررى الرركوق أن ٌترررن لهررا حرٌررة اختٌررار دٌكررور
 .المنكل  و تدبٌر شئونه كما ترٌد دون التدخل فى كل صغٌرة و كبٌرة

و أٌضاً على الكوجة أن تستشٌر كوجها فى شئون المنكل كى تشعره أن له دور فعال. 
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 الزواجاتيكيت 
 علررى الكوجررة أن تتحمررل الشرردائد المادٌررة و الخالفررات دون أن تحكررى ألهلهررا أى شررًء

 .حتى ال ٌكرهوا  كوجها و ٌسببون لها المكٌد من المتاعب

 علررى الرركوق كررل فترررة أن ٌفاجررؤ كوجترره بهدٌررة حتررى و لررو كانررت وردة واحرردة سررٌفرق
 .معها األمر كثٌراً 

 على الكوق و الكوجة عدم اظهار أٌاً من مشكالتهم أمام األطفال و أن ٌتعاملوا بشركل
 .طبٌعى جداً حتى ٌسٌر الجو  فى المنكل هادىء 

 على كل من الكوق و الكوجة االهتمام بالمظهر و النظافة الشخصرٌة داخرل المنركل و
 .غٌر ممبول التهاون فى االنالة داخل المنكل مع االهتمام بها خارجه
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 اتيكيت التعامل مع االبناء
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 اتيكيت التعامل مع االبناء
 ابناءن هم امتدادن فى الحٌاة ،و سر سعادتن ،و هرم فرى ذات الولرت النسرخة المصرغرة منرن الترى

تنمررو أمررام عٌنٌررن فررال تفمررد شررًء فررى الماضررى إال و تتمنررى أن تحممرره ألوالدن لررذا احرررص علررى 
تربٌتهم و تعلٌمهم السلون الموٌم فان احسنوا عال شؤن المجتمع و إن لم ٌحسنوا فرالمجتمع سرٌنهار 
أخاللٌاً و فى تعاملن مع أوالدن ركك على ما ٌلً و ال تتجاهل صغائر األمور فمرد ٌكرون لهرا فرى 

 :نفسٌة طفلن شؤن عظٌم

 األطفال فى السن منرذ الروالدة و حترى سربع سرنوات ٌملردون كرل شرًء تفعلره فكرن لردوة حسرنة فرى
 .سلوكٌاتن و أفعالن و تجنب التلفظ بؤلفاظ نابٌة أمامهم

اذا وعدت طفلن بشًء علٌن تنفٌذه حتى ال ٌفمد الثمة فٌن بعد ذلن. 

 ان اخطررؤ الطفررل ال تنهررره و لكررن عاملرره بلطررف  و اشرررح لرره ان مررا لررام برره  فعررل سررًء ال ٌنبغررى
عملرره،و ال تضررربه حتررى و لررو لررام بفعررل شررًء سررًء أكثررر مررن مرررة و لكررن ٌمكررن حرمانرره مررن 
المصررروف أو ان تخبررره انررن مسررتاء منرره فهررذا العمرراب النفسررً ٌإلمرره و لكررن بالمرردر الٌسررٌر حتررى 

 .ٌحسن من سلوكٌاته
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 اتيكيت التعامل مع االبناء
 تلبى جمٌع احتٌاجات طفلن و ان كنت تملن خكائن األرض جمٌعها حتى ٌتعلم ان اال

 .لكل شًء ولته و ٌشعر بمٌمة المال فال ٌكون مبذراً 

اذا كان لدٌن أكثر من طفل فاعدل بٌنهم و ال تمٌك أحدهم على اآلخر. 

 ال تمحم طفلن األكبر بمسئولٌة الطفل االصغر فكالهما أطفال و لهما الحك باالستمتاع
 .بطفولتهم دون لٌد أو شرط

ال توبخ  ابنن أمام اآلخرٌن فهذا ٌحرجه و ٌملل ثمته بنفسه. 

 حراول دائمراً أن تشرعره بحبرن و اهتمامرن و اعطٌرره مرن التمردٌر مرا ٌجعلره ممربالً علررى
 .الحٌاة
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 اتيكيت التعامل مع االبناء
 اجعلرره ٌختررار لعبترره بنفسرره و كررذلن مالبسرره كررى ٌتعررود علررى االعتمرراد علررى نفسرره و تكرروٌن شخصررٌته

 .المستملة

ال تسرف فى تدلٌل االبناء كً ال تفسدهم. 

 اجعل طفلن ٌذهب ألماكن بعٌدة وحده و رالبه  دون ان ٌعرف ذلن كً ٌتعلم منذ الصغر اال ٌتوه و ان
 .ٌعرف كٌف ٌصل لطرٌمه

 اصطحب طفلن معن للتسوق واجعله ٌكتب لائمة باالشٌاء التى سٌشترٌها من مصروفه كرى ٌرتعلم منرذ
 .الصغر كٌف ٌدبر لشراء ما ٌرٌد

اصطحب طفلن معن فى عمل خٌر و دعه ٌستشعر السعادة فى مساعدة الغٌر و ٌموم بذلن بنفسه. 
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 اتيكيت التعامل مع االبناء
 علم طفلن اذا اخطؤ ان ٌعتذر للشخص الذي اخطؤ بحمه و ٌحرم نفسه من جكء من مصروفه  عمابا لره

على خطؤه و ان ٌضع هرذا المبلرغ فرى  حصرالته و ٌمروم بهرذا العمرل دورٌراً بنفسره دون ان تكرون رلٌبراً 
علٌه و فى نهاٌة الشهر ٌتبرع بما تم تجمٌعه فى حصالته فى عمل خٌرى حتى ٌتعلم كٌف ٌتحكم بنفسه 

 .بعٌداً عن االخطاء و ٌحب فعل الخٌر

 كافًء طفلرن عنرد نجاحره و عنردما ٌتصررف تصررف ممبرول و لكرن نروع فرى مكافؤترن حترى ال تصربح
 .روتٌن ممل

حاول اكتشاف و تدعٌم موهبة طفلن منذ الصغر. 

خصص ولت ٌومٌاً لسماع لصص اوالدن فى الحٌاة و كن لهم المرشد الناصح و لٌس اآلمر الناهى. 

علم طفلن النظام و كٌف ٌرتب سرٌره كل ٌوم و ٌنظم مالبسه و كتبه. 
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 اتيكيت التعامل مع االبناء
 اجعل طفلن ٌشعر بؤن هنان أسررة حمٌمٌرة لره البرد مرن استشرارتها لبرل عمرل شرًء جدٌرد حبراً فرى هرذه

 .األسرة و ثمة فٌها و لٌس خوفاً منها

 عود طفلن اال تخبره أنن موافرك علرى رحلرة مدرسرٌة او معسركر سٌشرارن فٌره اال بعرد استشرارة برالى
 .افراد االسرة حتى ال ٌشعر أن الكلمة االولى و االخٌرة لالب فمط او لالم فمط

حاول أن تتفهم مشاكل ابناءن و تحٌطهم برعاٌتن و تذكر أن لكل عمر مشكالته الخاصة به. 

اذا استصعب علٌن األمر ٌمكنن استشارة اخصائى عن الطرٌمة المثلى للتعامل مع طفلن. 

 اذا اشتكى الطفل من احد مدرسٌه او رفض الذهاب للمدرسة علٌن بالتحمك من األمرر و التبردأ باتهامره
 .بالتمصٌر فمد ٌكون هنان أمر ما ٌكعجه
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 اتيكيت التعامل مع االبناء
علم طفلن كٌف ٌدافع عن نفسه و ٌتعامل مع مختلف األمور ،اشترى له ألعاب ذكاء. 

ًهًء لطفلن جو مثالً للمذاكرة و تابع دروسه  و اهتم بالسإال عن مستواه الدراس. 

 هًء لطفلن جو من المرح و اصطحبه لمدٌنة المالهى و الرحالت المختلفة. 
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 اآلابءاتيكيت التعامل مع 
 اآلبرراء هررم مررن منحونررا الحٌرراة و ضررحوا بسررعادتهم و عمرررهم مررن  أجلنررا فكررل سررعادة أو نجرراح أو ابررداع وصررلنا الٌرره

بفضلهم،حتى و إن اخطؤوا بحمنا فهرم فعلروا ذلرن بظرن مرنهم أنره لصرالحنا أفرال ٌجرب علٌنرا أن نعرٌش مرا تبمرى مرن العمرر 
 !السعادهم؟

تختلرف عاللتنرا بآباءنرا عرن ...و حتى لو فعلنا ذلن لن نسرتطٌع أن نهربهم حٌراة جدٌردة كمرا منحونرا إٌاهرا دون ان نطلبهرا مرنهم
عاللتنا بالجمٌع فهى العاللة الترى ال ٌمكرن الى شرًء أن ٌكسررها و كرم مرن موضرع فرى المررآن الكررٌم لٌوصرٌنا علرى حسرن 

 :معاملة اآلباء مهما فعلواو الٌن بعض المواعد البسٌطة كً تحٌا سعٌد مع أبوٌن و تسعدهما لدر طالتن

 ًإذا كنت ممٌم معهم اخبرهم بولت حضورن و غٌابن و اشركهم فى الرأي فهذا ٌسعدهم جدا. 

 و إذا كانت لن حٌاتن المستملة فاسؤل عنهم تلٌفونٌاً كل ٌوم و ال تمطع كٌارتن بهم أبرداً برل و اذهرب الرٌهم لبرل ان ٌطلبروا
 .هم منن ذلن

احرص على تلبٌة حاجتهم دائماً و ال تجعلهم ٌستاءون منن. 
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 اآلابءاتيكيت التعامل مع 
 فاجؤهم بهداٌا بسٌطة من حٌن آلخر مثل الحلروى و المالبرس فهرذا مرن شرؤنه ان ٌرفرع روحهرم

 .المعنوٌة كثٌراً 

 ال تخبرررهم أنررن تسررتاء مررن تصرررفاتهم فلكررل جٌررل طباعرره الخاصررة بررل حرراول انررت ان تررتفهم
 .عملٌاتهم و تتماشى معها السعادهم

 إذا كرران أحرردهم مرررٌض لررم بخدمترره بترحٌررب دون اشررعاره  بؤنررن مرررغم أو مسررتاء مررن هررذه
 .الخدمة
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 النصيحةاتيكيت 
 النصرٌحة واجررب علٌنررا تجرراه مررن ٌحتاجونهررا فررنحن ال نعررٌش بمفردنررا فررى المجتمررع ،و ان فسررد

المجتمررع  سنسررؤل عررن دورنررا فررى االصررالح لررٌس أنفسررنا فمررط و لكررن لنررا دور فررى اصررالح 
 .اآلخرٌن

حٌنما تنصح شخص بعمل شًء ما البد و أن تكون انت أٌضاً تفعل هذا الشًء. 

 ترفك فى الكالم و استخدم ألفاظ رلٌمة لحن اآلخرٌن على فعل الشًء أو االبتعاد عنه و ابتعد
 .عن اصدار األوامر 

ال تجعل الناس ٌشعرون أنن تجبرهم على ما ترٌد بل انصحهم و اترن لهم حرٌة التصرف. 
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 العزوماتاتيكيت 
 األصل فى العكومات أن تكون ولت للتجمع مع أفراد تعرفهم و تحبهم لتمضون ولت

جٌد سوٌاً مع تناول الطعام فاذا لام احدهم بتوجٌه الدعوة لن ال ترفض برل رحرب بهرا 

 .و ان كان لدٌن مشاغل ٌمكنن تؤجٌل العكومة الى أجل مسمى
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 العزوماتاتيكيت 
 اذا كنت انت الشخص المضٌف فعلٌن بتنوٌع االطعمة التى تمدمها لضٌوفن و أن تكرون علرى

 .علم مسبك بما ٌحبوه،فال تمدم لهم اصنافا ال ٌحبوها

 اذا امتنع احدهم عن تناول أي صنف من االصناف الممدمة فال تجبرره علٌره اذ لرد ٌكرون لدٌره
 .حساسٌة من هذا النوع أو ممنوع منه التباعه نظام غذائً معٌن

 تحاول تمدٌم االطباق بشكل منسك و جمٌل و تترن ضٌوفن ٌضعون فى اطبرالهم الكمٌرة الترى
 .ٌرٌدوها من الصنف الذي ٌشتهوه 

تجلس مع ضٌوفن لتناول الطعام و ال تتركهم بمفردهم. 

ال تصطحب معن شخصاً غٌر مدعو على الغداء. 
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 العزوماتاتيكيت 
 دلائك كى ال تثٌر اكعاق ربة المنركل  10اذا كنت انت الشخص المستضاف فاحرص على وصولن لبل موعد الغداء ب

 .فى حال تحضٌرها للطعام و عدم  لدرتها على الجلوس معن او استضافتن

 اذا كرران الشررخص المضررٌف ٌربطرره بررن عاللررة لوٌررة ٌمكنررن التوجرره للمطرربخ و المسرراعدة فررى تمرردٌم االطبرراق علررى طاولررة
الطعام،و إن كان كمٌل فى العمل فال تتحرن مرن مكانرن الرى ان ٌرتم اسرتدعاءن للطعرام و تنتظرر حترى ٌحردد لرن المكران 

 .المناسب لجلوسن

تجلس على الكرسى و ظهرن مفرود و ال تضع ٌدن على  الطاولة لعدم اكعاق من بجوارن. 

تؤخذ فوطة السفرة و تموم بنفضها مرة واحدة و تضعها على سالٌن كى ال تسمط طعام على نفسن. 

 تبدأ فى دعاء لبل األكل ثم تبدأ فى غرف الصنف الذى ترٌده فى طبمن،و الصنف األول ٌكون من السرلطات و الممربالت
 .ثم تبدأ فى تناول طبمن الرئٌسً و ٌلٌه الحلوٌات
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 العزوماتاتيكيت 
اذا أردت تناول  صنف ما لٌس أمامن ٌمكنن استئذان الشخص الجالس أمام الصنف كً ٌعطٌه لن فتؤخذ منه ما ترٌده ثم تعٌده الٌه. 

ٌن ٌتم مسن الشوكة فى الٌد الٌسرى و السكٌن فى الٌد الٌمنى لسهولة التمطٌع تموم بتمطٌع البانٌه او اللحم الى لطع صغٌرة باستخدام السك
و تكون الشوكة مغروسة داخل لطعة اللحم و ألن األكل بالٌد الٌسرى ٌتنافى مع دٌننا االسالمى فٌمكنن تمطٌع الطعام ثم تترن السركٌن و 

 .تبدأ بتبدٌل الشوكة لتصبح فى ٌدن الٌمنى و تتناول بها ما ترٌده

ٌإكل األرك بالشوكة و لٌس بالملعمة حتى ال تؤخذ كمٌة كبٌرة منه. 

 األصل فى االتٌكٌت عدم اصدار أى صوت بالفم اثناء تناول الطعام و كذلن بؤدوات المائدة و تمطٌع الطعام لمٌمات صغٌرة فال ٌتم عمرل
 .بالونات داخل الفم 

  غٌر ممبول  تماما فتح الفم اثناء مضرغ الطعرام فهرذا ٌثٌرر اسرتٌاء مرن حولرن كمرا ٌسربب لرن مشراكل فرى الهضرم بسربب دخرول الهرواء فرى
 .مجرى الطعام

ال تمم بالنفخ فى الطعام لتبرٌده فهذا غٌر ممبول أبداً،كما  ٌسبب لصاحبه أمراض بسبب خروق مٌكروبات من الفم تتفاعل من الطعام. 
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 العزوماتاتيكيت 
 اذا كنتى تستخدمٌن الروق علٌكً بمسحه بمندٌل لبل تناول الطعرام او الشرراب فمرن غٌرر الالئرك تررن

آثار الروق على أدوات المائدة،و ان حدن و نسٌتى ٌمكنن فرى النهاٌرة مسرح أالكرؤس الرذى شرربتى فٌره 
 .بمندٌل الكالة آثار الروق

 اذا جاءن اتصال مهرم اثنراء الطعرام و ترٌرد أن تخبرر الموجرودٌن انرن الكلرت تتنراول الطعرام لرم تنتهرى
ٌمكنن فرد فوطة السفرة على كرسٌن مه تركه بعٌد بعض الشًء عن السفرة فال تعٌده لمكانه،و عندما 
تعود تكمل وجبترن بشركل عرادى جرداً الرى أن تنتهرى فتضرع الفوطرة بشركل عشروائى ٌسرار طبمرن حترى 

 .تخبرهم انن انتهٌت من الطعام

من غٌر الالئك ترن شًء فى  طبمن أو كؤسن فعلٌن بانهاء طعامن و شرابن. 

 تجنب استعمال ملح الطعام لبل أن تتذوق الطعام فهذا اهانرة لمرن لرام بطهرى األكرل معناهرا انره ال ٌجٌرد
 .الطهى و لكن ان تذولت الطعام فاحتجت كٌادة الملح بعض الشًء فال بؤس من ذلن
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 العزوماتاتيكيت 
 اذا تم تمدٌم صنف غرٌب ال تعرفه ٌمكنن استعمال ملعمة طعام صغٌرة لتذوله فان اعجبن  تؤخذ منه الكمٌة الترى ترٌردها

 .و ان لم ٌعجبن تجنبه

اذا تم تمدٌم صنف ال تعرف كٌف ٌإكل انتظر للٌالً لترى من  حولن ٌؤكلون منهم و اتبع طرٌمتهم. 

اذا لم ٌجبن  الطعام ال تمم باحراق صاحب المنكل و لكن كل منه كمٌة صغٌرة. 

اذا لم ٌمدم لن جمٌع ادوات المائدة فال تسؤل عنها و حاول التعامل بما ٌمدم الٌن حتى ال تحرق اصحاب المنكل. 

 اذا لام احدهم بعكومتن مثالً على اكلة من فطٌر و جبن و عسرل و رأٌرت الجمٌرع ٌؤكرل بٌدٌره فتنراول طعامرن مرثلهم و ال
 .تشعرهم باستٌاء،و فى حال أكلت بٌدن  ٌمكنن استخدم السبابة و الوسطى و االبهام و لكن ال تؤكل بكل ٌدن
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 (الشوربة) –الطعام اتيكيت 
 تناول الشوربة تموم بوضع كمٌة مناسربة فرى الملعمرة و تمألهرا تمامرا ثرم تشررب الشروربة عند

فمن، و عند  االنتهاء مرن طبرك الشروربة ٌرتم وضرع من جانب الملعمة دون ادخال الملعمة فى 
 .الملعمة على الطبك المسطح و لٌس على الطاولة او داخل طبك الشوربة العمٌك

 اذا تم تمدٌم الشوربة فى ماق ٌمكنن تناول الشوربة بحمل الماق كما تحمل فنجان الشاى و اذا
 .كانت تحتوى شعٌرٌة او لطع دجاق او خضار او ذرة ٌمكنن تناولها بالملعمة
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 (السلطة اخلضراء) –اتيكيت الطعام 
 السرررلطة الخضرررراء بالشررروكة و ان  وجررردت لطعرررا كبٌررررة مرررن تإكرررل

الخضررروات ٌمكنررن تمطٌعهررا باسررتخدام الشرروكة و السرركٌنة ثررم معرراودة 
 .الطعام
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 (املكرونة االسباجييت) –اتيكيت الطعام 
 المكرونررة االسررباجٌتى بطولهررا دون المررص و مررن غٌررر الالئررك اسررتعمال تمرردم

السكٌن لتمطٌعها و انما تستعمل الشوكة فتموم بلف جكء صغٌر على الشوكة و 
 .تسند بالملعمة المكرونة التى تموم بلفها على  الشوكة ثم تؤكلها

 
 

 

 

 

 

 

 

  

!!للجمال الحمٌمً مواطن كثٌرة ال ٌدركها،اال من اتخذ الجمال من أعماله سكناً   82 



 (الدجاج) –اتيكيت الطعام 
  حالة تمدٌم دجاق بالعظم ٌمكنرن اسرتعمال الشروكة و السركٌنة فتمروم فى

بغرررس الشرروكة بجرروار العظررم فررى اتجرراه السررفل و تمطررع بالسرركٌنة دون 
 .اصدار اصوات فى الطبك
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 (السمك) –اتيكيت الطعام 
 ٌإكل السمن بالشوكة و السكٌن الخاص به( ً  .سٌتم توضٌحهم الحما

 بواسطه الشوكه و السركٌن ٌرتم تمرٌرهرا بربطء مرا برٌن اللحرم و الجلرد لنركع الطبمره الخارجٌره بعرد ذلرن
سنمسم الجكء الظاهر من اللحم الى نصفٌن بالطول و نمل كل جكء وحده ثم رفع الهٌكل كرامال بوضرع 
طرررف السرركٌن بٌنرره و بررٌن الجرركء السررفلى مررن اللحررم ثررم رفعرره بالشرروكه كمررا هررو ووضررعه فررى الطبررك 

 . المخصص لذلن
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 (اجلمربى) –اتيكيت الطعام 
 ٌإكل الجمبرى بالشوكة و السكٌن الخاص بالسمن،اذا كان مملٌاً و اذا كان كبٌراً ٌمكنن مسكه

 .باالصابع من منطمة الذٌل و تموم بؤكله ثم تترن الذٌل فى الطبك على جنب

اذا تم تمدٌمه ضمن طبك مؤكوالن بحرٌة مغطى بالصوص تؤكله أٌضاً بالشوكة و السكٌنة. 
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 (االستاكوزا) –اتيكيت الطعام 
 لم بتثبٌت االستاكوكا على الطبك لمنرع العصرٌر مرن التردفك للخرارق و لرم

بفصرررل المخالرررب الكبٌرررره اوال عرررن طرٌرررك لفهرررا و جرررذبها بررربطء و افرررتح 
المخالرررب باسرررتعمال كسررراره البنررردق ثرررم اخررررق اللحرررم باسرررتعمال الشررروكه 

 المخصصه لذلن 
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 (االستاكوزا) –اتيكيت الطعام 
 

 نفس الخطوات للمخالب الصرغٌره اال انره مرن الممكرن ان تمروم بمرص اللحرم مباشرره بردال مرن
 اخراجه بالشوكه 

 

 الذٌل ٌحتاق الى لفه  بسرٌطه و سٌنفصرل تمامرا و اكسرر لشررته باسرتعمال اصرابعن و اسرحب
اللحم باستعمال الشوكه و بالطبع ٌجب ان تالحظ ان لطع اللحم الكبٌره ٌجرب لطعهرا بالسركٌن 

 الى اجكاء صغٌره لابله لالكل 

 

 ذو اللرون االخضرر ) بالنسبه للجسم فسنكسر المشره و نخرق اللحم باستعمال الشوكه اما الكبد
 او اى اجكاء اخرى غٌر اللحم ٌتم تناولها مباشره من المشره بالشوكه ( 

 

 ضع المشور فى الطبك المخصص لها او على حافره الطبرك و اشرطف ٌردٌن بعرد االنتهراء مرن
 .االكل فى الوعاء المخصص لذلن
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 (الكاانبيو) –اتيكيت الطعام 
 
 فررى حالرره تمدٌمرره فررى حفررالت الكوكتٌررل او مررع الشرراى او مررع وجبرره تإكررل بالٌررد فررى هررذه

 الحاالت سنستخدم الٌد فى تناول الكانابٌه 

 و لكن عندما ٌتم تمدٌمه كممربالت اى عنردما ٌكرون الكانابٌره هرو اول مرا ٌرتم وضرعه علرى
المائده و ٌكون الطبك الرئٌسى بٌتكا مثال او سمن فى هذه الحاله ٌجب ان نستخدم ادوات 

 فى تناوله المائده 
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  (السوشي) –اتيكيت الطعام 
 السوشً هو اشهر اكله ٌابانٌه و ٌصنع مرن االرك المخلرل و ٌغطرى بشررائح السرمن النرى

منكوعه الجلد او ٌلف االرك حول حشروات مختلفره مرن االكرالت البحرٌره او الخضرروت 
 او الطٌور و ٌتم تغلٌفها بورله من االعشاب البحرٌه لتكون متماسكه 

 لررد تكررون حشرروة أو غطرراء االرك السوشررً نٌئرراً أو مطبوخرراً أو مفرومرراً و ٌرراتى عرراده مررع
 .صلصررررررة مررررررن معجررررررون جررررررذور نبررررررات الواسررررررابً و اوصلصررررررة فررررررول الصرررررروٌا
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  (السوشي) –اتيكيت الطعام 
 بسرربب الشررهره العالمٌرره للسوشررى فٌوجررد اسررتثناء مررن آداب اتٌكٌررت الطعررام الٌابررانً فمررن

الممكن ان تتناوله بالٌد او بالعصى و لن ان تختار اى طرٌمه منهم والحظ هنا ان الطٌمره 
الصحٌحه الكل السوشى هو ان تغمس السمن و لرٌس االرك داخرل صلصره الصروٌا الترى 

ان نسررٌت و اسرتعملت الشرروكه و  --تكرون مرافمره للطبررك و ٌرتم تناولهررا علرى مررره واحرده 
 السكٌن فالسم المطع الكبٌره على اثنٌن 
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 (الشاي مع اجلاتوه) –اتيكيت الطعام 
 ٌمدم  الٌن شاي مع جاتوه ٌمكنن رفع فتلرة الشراى برفرك ووضرعها علرى  طبرك الفنجران ثرم تمروم بتحلٌتره و التملٌرب حٌنما

دون اصدار صوت،و بعدها ٌمكنن مسن الفنجان فى  ٌدن الٌمنرى و الطبرك فرى ٌردن الٌسررى و تشررب الشراى ثرم تعٌرده 
الى الطاولة،بعد التملٌب توضع الملعمة على طبك الفنجان و ال توضع علرى الطاولرة،أما عرن الجراتوه فنسرتخدم الشروكة و 

 الملعمة حٌن نضع الملعمة من اسفل و ننكل بالشوكة كؤنها أدواة لطع لتنكل الجكء الممطوع فى الملعمة فنموم بؤكله

فى حال كنتى مدعوة للغداء فى مطعم ٌمكنن وضع شنطتن اسفل طاولة الطعام على االرض بجوار لدمن الٌمنى. 

اذا كنت انت من ٌمدم الشاى فتضع بالفنجان فتلة الشاى فمط و تترن الشخص ٌضع كمٌة السكر التى ٌرٌدها. 
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 تناول الفواكواتيكيت 
 األصل فى اتٌكٌت الطعام عموماً أن ٌتم تناول الطعام ببطًء و بكمٌات صغٌرة حفاظاً على صحة و رشرالة

االنسان،و كذلن مراعاة للمظهر العام حتى ال ٌثٌر اسلوبه استٌاء غٌرره،و فرى اتٌكٌرت تنراول الفاكهرة سرنذكر 
 .االتٌكٌت العام و نوضح اتٌكٌت تناول بعض االنواع الشائعة من الفواكه على سبٌل المثال ال الحصر

ٌتم تمطٌع الفواكه الى لطع صغٌرة بالسكٌن و ٌمكن تناولها بالشوكة او باالٌدى. 

  االناناس و غٌرها ٌتم تمدٌمها  –المانجو  –البطٌخ  -الفواكه التى ال تتؤكسد بالتعرض للهواء مثل البرتمال 

 .بعد التمشٌر و ال تمدم بكامل هٌئتها 

 بالنسبة للبرتمال تمطع بالسكٌن حلمة دائرٌة من أعلى البرتمالة ثم تموم بعمل خطوط طولٌة على كل البرتمالة
 :و ٌتم فتحها كما ٌلً
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 تناول الفواكواتيكيت 
 ٌمكنن بعد ذلن ثنى حافة كل شرٌحة منها لتشكل شكل كهررة و تمردمها

 .بطبك صغٌر للضٌف معه سكٌن و شوكة

 
 

 

 

 

 

 

 

  ٌموم الضٌف باستخدام السكٌن بالتخلص من لشور البرتمال كلٌة و ٌبدأ فى تفصٌص البرتمال
 .و ٌمطع كل فص الى لطع صغٌرة ٌتناولها بالشوكة او بالٌد
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 تناول الفواكواتيكيت 
 ًبالنسبة للمانجو ال تمدمها بحالتها للضٌف و  انما تموم بغسرلها أوال

ثررم تمطٌررع شرررائح منهررا،و كررل شرررٌحة تمسررمها بخطرروط طولٌررة و 

عرضررٌة بحٌررن ٌررتم فصررلها بعررد ذلررن فتكررون علررى شرركل مكعبررات 

 .توضع فى اناء كبٌر ٌؤخذ كل شخص منه فى طبمه ما ٌرٌد
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 تناول الفواكواتيكيت 
 بالنسبة للموك ٌتم تمطٌع شرٌحة دائرٌرة مرن أول المروك و تبردأ فرى

تمسررٌم خطرروط بطررول المرروك ثررم باسررتخدام السرركٌن تمرروم باكالتهررا 

تماما،و تبردأ فرى تمطٌرع المروك لشررائح صرغٌرة تؤكلهرا بالشروكة او 

 .باالصابع

 الفواكه التى تحتوى على بذور مثل البلح و الخوخ و المشرمش ٌرتم

التمطٌع بالسكٌن الى اجكاء صغٌرة بعٌداً عرن البرذر حترى ترتخلص 

 .منها و تبدأ فى تناول الفاكهة كما ترٌد
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 اتيكيت الشوكة و السكينة
 للشوكة و السكٌنة لغة خاصة بها البد من معرفتها حٌن توصل بها رسالة انن انهٌرت

طبمررن فتجعررل الجرسررون ٌمرردم لررن الطبررك التررالى او ان الطعررام اعجبررن او لررم ٌعجبررن 
 :دعونا نوضح لكم كل ذلن فى الصورة التالٌة
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 اتيكيت الشوكة و السكينة
 إذا كنررت انررت الشررخص المستضررٌف فررتعلم معررى فررى السررطور التالٌررة كٌفٌررة وضررع الشررون و السرركاكٌن علررى

 :المائدة

 الصورة المجاورة توضح أنه سٌتم تمدٌم طبمٌن رئٌسٌٌن 

و ٌستخدم فٌهم الشون و السكاكٌن من الحجم الكبٌر. 

 ٌتم استخدام أدوات المائدة من الخارق للداخل. 
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 اتيكيت الشوكة و السكينة
الشكل المجاور  ٌوضح من الٌسار شوكة لطبك السلطة بدون سكٌن. 

ٌلٌها شوكة السمن و على الٌمٌن السكٌن الذي ٌستخدم الخالء السمن. 

 و أخٌراً بجوار الطبك الشوكة 

 .و السكٌن المخصصة للطبك الثانً
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 اتيكيت الشوكة و السكينة
 ًالشكل المجاور  ٌوضح من الٌسار طبك و سكٌن حٌن سٌمدم لن الخبك و الكبدة أوال. 

 شون و تعنى انه سٌتم تمدٌم طبك السلطة فتستخدم فٌه الشوكة األولرى،و بعردها سرٌتم تمردٌم  نروع ممربالت  4بعدها ٌظهر
 .ثانى تستخدم  فٌه الشوكة الثانٌة

ٌتم بعدها تمدٌم طبك شوربة تستخدم فٌه الملعمة على الٌمٌن. 

ثم ٌتم تمدٌم السمن فٌستخدم فٌه الشوكة الثالثة مع السكٌن. 

و بعدها ٌمدم طبك ثان تستخدم فٌه الشوكة األخٌرة مع السكٌن األخٌر. 

و أخٌراً ٌتم استعمال الشوكة و الملعمة أعلى الطبك مع طبك الحلو. 
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 اتيكيت الشوكة و السكينة
 ٌشبه هذا التمدٌم الطرٌمة السابمة و لكن هنا تم وضع شوكة فى الجهة الٌمنرى و

هذا ٌعنى انه سٌتم تمدٌم  طبك مكرونرة تسرتخدم فٌره الشروكة و الملعمرة معراً مرع 
 .بماء نفس االطباق كما سبك الذكر فى الطرٌمة السابمة
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 فهرس احملتوايت
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