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ًت بنتميكيػي الحػ ي:ن أػن حػيف  ىىػن ممخص البحػ:   ًل ااممػنـ البػ ًنا مػن ىػ كثيػ

ً ـ مػف  كبػك  ا  ت ات ػ من مىػا  ًت باػاا ا مػً امػغ الػ ًل ااممػنـ الرػ ال ى
ً ػػػػكؿ  ًلف امػػػػغ ال ًاػػػػن أػػػػن . اػػػػاا جلػػػػغ بنىػػػػت ملسو هيلع هللا ىلصىػػػػاكؿ ال ػػػػ كبػػػػك  ا  ات كمكاأ

ً ػػنالي ال ػػنب س ل، ػػ ـن أمػػـ يكػػف ا مػػً حػػ يثنن مػػ. اتميكيػػي الحػػ ي:. اػػاا  ال
جلغ بنىت كبك  كثيً مف  كبه المشنبه بيف ا  ات ال يىيس كاتميكيي الحػ ي:ن 
كاىػػػنؾ لميػػػؿ مػػػف االخػػػم ؼ بيىامػػػنن كلكػػػف الم حػػػظ  ف ا  ات ال يىيػػػس  ك ػػػ. 

ً  ممػػ  ك كثػػً شػػمكالن مػػف اتميك ً  كال كبيػػ ًؾ ا  ت ات ػػ من  ػػبي يػػي. أمػػـ يمػػ
ً كؿ  ك م. البشً  ك حمغ م. الحيكاف جال كمكمـ اىان.   المرنمؿ م. هللا كال

 -أػػػػف المرنمػػػػؿ  -ح ػػػػف ال ػػػػمكؾ -اتميكيػػػػي –الػػػػاكؽ الكمماااالم الميةل  اااا : 
 ا  ت ات  من. -ا خ ؽ 
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Abstract: We often see the interest of the West in modern 

etiquette, while we do not see the interest of the Arabs in 

this matter despite the presence of Islamic etiquette since 

the revelation of the Qur’an to prophet Mohamed. In 

addition to the presence and availability of morals in 

previous messages of Islam, the matter was not modern 

with modern etiquette. This is in addition to the existence 

of many similarities between religious etiquette and 

modern etiquette, and there is little difference between 

them, but it is noticed that religious etiquette is broader and 

more comprehensive than etiquette. Islamic etiquette did 

not leave small or large that touches dealing with God and, 

prophet Mohamed or with humans, or even with animals, 

without speaking about it. 

Key words: taste - etiquette - good behavior - the art of 

dealing - ethics - Islamic literature. 
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 مقدمة
ًيـن الام خمػؽ اتى ػنف أػن  ح ػف م ػكيـن كال ػ    الحم   الرمن الك
ً ػػمه  كنأػػس لمرػػنلميفن كامػػغ للػػه ك ػػحبه  ً ػػكله ا مػػيفن الػػام   كال ػػ ـ امػػغ 

  بمريف. 
 كبر .. 

ًي أػػػن  م ليػػػس  أمػػػف الممكػػػف  ال مكػػػكف كممػػػس ا  ت  ك الػػػاكؽ لػػػ  اكػػػ
ًلىيس  ك  ًيؼن لكف الب يً بنلاكً  ف كميامن لـ يٍخؿي مف الك ـ ل ح ي: ىبكم ش

ً ػػػػػكؿن كأػػػػن المرػػػػػنم ي  اػػػػف ا  ت أػػػػن كػػػػػؿ  مػػػػًك الحيػػػػػن   مػػػػ. هللا كمػػػػ. ال
ًتن كأػن كػؿ مكػنفن أػ   االبممنايسن كأن البيػين كأػن الملكػؿ كالممػب  كالمشػ

تميكيػي يمكف  ف ى كؿ جف ال يف ات  من ل  أنمه الكػ ـ اػف ا  تن بػؿ جف ا
ًت كيرم  كف  ىاـ اـ   حنبه ل   ب اـ جليه ال يف  الح ي: الام يمكمـ اىه الب
مػؽ اتى ػنفن لكػف  ًؼ لػ يمنن مىػا خي ات  من الحىيؼ. ك حيح  ف الاكؽ ل  اي
ه جف شػػػ ي   بنػػػن  ك اكلنػػػن  ك  ػػػمًٌ الػػػ يف ات ػػػ من بػػػنل لياػػػات ال ػػػمكؾ  كثػػػً. ك ى

  مككنن  ك جميكيي  ك  م شنل لخً.
ً  أػن ً بنلاكً  ف الم  كب ي ك  بن  ت اىن اك خ ػنؿ الخيػً الممػكأ

ً ػػػػػػكؿ اتى ػػػػػػنفن ً  مػػػػػػ. هللا كال ًؼ ال ػػػػػػ كالبشػػػػػػً  ملسو هيلع هللا ىلص  ك الػػػػػػاكؽ  ك ح ػػػػػػف م ػػػػػػ
ًايػػه الشػػرً كالىثػػً كمػػن يمبػػن ً جلػػغ الػػااف  كالحيػػكافن كلػػي  الم  ػػك  ا  ت ب 

 اى   منع كممس ا  ت. 
ً ػػنالي المػػن   ػػب ي ات ػػ ـن أػػن  ت كالػػاكؽ بػػنلطب. مكبػػك اف أػػن ال

كلـ يكف ات  ـ اك  كؿ مف مكمـ اف ااه ا  ات لكىه مك . أيان  كثًن حمغ 
لـ ير  اىنؾ احمينج جلػغ المبػكل جلػغ  م شػنل لخػً لمح ػكؿ امػغ مايػ  كػ ـ 

ًي ح يثن كلػـ مكػف مكبػك   لػ يمنن.  –اف ا  ت  جال من يخص ا مًك المن ظا
ً  مخص ا ً  كال كبي ًؾ ات  ـ  بي    ت جال كمكمـ أيان كاامـ بان.  أمـ يم

أ ػػ  مكمػػـ ات ػػ ـ اػػف ل ات اال ػػمي نظن كل ات ل،ػػنل الحنبػػسن كل ات 
المبػػن ن كل ات المشػػنن كل ات ال ػػ ـن كل ات الم ػػنلن كل ات اال ػػم اافن كل ات 
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ًاتن  المبمػػػػػػػ ن كل ات الكػػػػػػػ ـن كل ات ال،ػػػػػػػينأسن كل ات الطرػػػػػػػنـن كل ات الشػػػػػػػ
ًافن كل ات ا خػك ن  كا  ت م. الكال يفن كل ات ًحنـن كا  ت مػ. البيػ  مس ا 

ن  ً  ال بػػػػًك ًيضن كل ات البىػػػػن ان كل ات المرايػػػػسن كل ات ايػػػػن كل ات ايػػػػن   المػػػػ
كل ات الىكػػن ن كل ات الرطػػن ن كل ات الا يػػسن كل ات ال ػػ ًن كل ات الىػػـك ... 

 جلخ
ً ػػػػػنالي ال ػػػػػمنكيس بمػػػػػن أياػػػػػن  ًكي أياػػػػػن كػػػػػؿ ال كاػػػػػاه ا  ات لػػػػػ  اشػػػػػم

ن لكػػػػػف كػػػػػنف ل، ػػػػػ ـ ل ات خن ػػػػػس مثػػػػػؿ ل ات الك،ػػػػػكلن كال ػػػػػ  ن ات ػػػػػ ـ
ًاػػن مػػف ا  ات المػػن لػػف  مكمػػـ اىاػػن أػػن اػػاا  كال ػػينـن كالاكػػن ن كال ػػ لني ك ي

ًل.     البح:  ىان لي ي ،مف مك،كانن بؿ لان كمت ك بحن:  خ
ًلف كالحػػػػػ ي: مكمػػػػػـ الرممػػػػػنل ال ػػػػػ منل اػػػػػف ا  ت ات ػػػػػ من   كبرػػػػػ  ال ػػػػػ

ًلف كالح ي:ن كالم حظ  ف الكممس  م مماميف جينه مف ا  ميف ا كليف كامن ال 
المن كنىي م مخ مس لػ يمنن اىػ  الرممػنل الم ػمميف اػن كممػس ا  اتن كلكػف  ي ػن 
ًؽ بيف ا  ات ل يمنن كالاكؽ ح يثننن أك امػن يحمػؿ المرىػغ  من كنف ا مً أ  أ

 ى  ه. 
 ػ ميس مىاػن  المػػنج كاىػنؾ كثيػً مػف الكمػت المػػن  يٌل ػي اػف ا  ات ات 

ًا طػن ِٓٓأن  خ ؽ الممػكؾ لمبػنحظ  ي   ًـ ا خػ ؽ كمرنلياػن لمخ ق(ن مكػن
ًك،ػػػػػػس الر ػػػػػػ ل كىااػػػػػػس ال ،ػػػػػػ ل البػػػػػػف حبػػػػػػنف  ي ِّٕ ي  ق(ن  ّْٓق(ن 

ًم  ي  البػػػػنم. أػػػػن ال ػػػػىف كا  ات كالمبػػػػنام  ق(نَّٔ خػػػػ ؽ الرممػػػػنل ل بػػػػ
ًكاىػػن ًيخ  بػػن محمػػ  ابػػ  هللا بػػف  بػػن ايػػ  ال ي   ت الػػ يف  ق(نّٖٔ ي  كالمػػن

ً م  ي  ق(ن بػػػنم. بيػػنف الرمػػػـ كأ،ػػػمه البػػف ابػػػ  البػػػً  ي َْٓكالػػ ىين لممػػػنك
ق(. ّْٔق(. البػػػنم. أػػػن ل ات الشػػػيخ كال ػػػنم. لمخطيػػػت الببػػػ ا م  ي ّْٔ

ًا ت ا   انىن  ي  ًيرس لم ًـ الش ًيرس جلغ مكن ق(ن مىاػنج ال ن ػ يف َِٓالا
  البىػػػػػػن الم   ػػػػػػن  ي ق(ن أ،ػػػػػػن ؿ ا امػػػػػػنؿ لربػػػػػػٕٗٓالبػػػػػػف البػػػػػػكام  ي 

ق(ن َِٔق(ن مخم ػػػػػً مىاػػػػػػنج ال ن ػػػػػػ يف البػػػػػف ل امػػػػػػس الم   ػػػػػػن  ي ََٔ
ق(ن مىظكمػػس ا  ات البػػف ابػػ  ال ػػكم  ي ًٕٔٔيػػنض ال ػػنلحيف لمىػػككم  ي 
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ًايس البػػف م مػػح الم   ػػن  ي ٗٗٔ ق(ن  ػػبح ا اشػػغ ّٕٔق(ن ا  ات الشػػ
 ت. ق( أيػػػػه كػػػػ ـ اػػػػف الػػػػاكؽ كا ُِٖأػػػػن  ػػػػىناس اتىشػػػػن لم م شػػػػى م  ي 

ًل المن مكممي اف ا  ت ات  من.   ًان كثيً مف الكمت ا خ   ك ي
ًلىػػه كح يثػػه ككػػ ـ  ً ـ مػػف ااممػػنـ ات ػػ ـ باػػاه الىنحيػػس أػػن ل كامػػغ الػػ
  ً اممن هن أإىىن ىشنا  اليػكـ االاممػنـ البػنلم بمػن ي ػمغ اتميكيػي حمػغ جىػه يػ 

ًت ل ًاي خن ػػس أػػن البػػ ً  كالبنمرػػنين كمير ػػ  لػػه  ك ًؽن كال أػػن المػػ ا بػػؿ الشػػ
ىب  ااا االاممنـ بن  ت ات  من. ألكلغ بىن ىحف الم ػمميف  ف ىاػمـ بػن  ت 

ًيرس كم ن  انن  كبمطبي ه أن كؿ  مًك حينمىنن جا جف ا  ات مر  مف لبنت الش
ًؼ الحيػن  كال ػمكؾن ييخيػً اتى ػنف أػن  أمي  مرىغ م ميمان ل ابنن  ىاػن امػغ طػ

ًكان  ك ا كلغ أرمان.  (ُ أرمان كم
ًاه مػػػػف االاممػػػػنـ بنتميكيػػػػي الحػػػػ ي:ن اػػػػؿ  كلىػػػػن  ف ىم ػػػػنلؿ مػػػػ. مػػػػن ىػػػػ

ًؽ المرنمػػؿ مػػ. هللا  مرػػنلغن مكممػػي كمػػت اتميكيػػي أػػن الر ػػً الحػػ ي: اػػف طػػ
كا  ات الكابػػت امبنااػػن أػػػن المرنمػػؿ مػػػ. هللام جىىػػن ىبػػػ   مثػػنؿ اػػػاه الكمػػت لػػػ  
ن بنلبنن بنلمرنمؿ م. البشًن لكىان لـ مامـ بنلك ـ اف المرنمػؿ مػ.  ااممي ااممنمن

ً مه.  هللا مرنلغ كال م. 
ً ػػػنالي ال ػػػمنكيس أػػػن  كاػػػؿ مىنكلػػػي كمػػػت اتميكيػػػي كػػػؿ مػػػن مىنكلمػػػه ال

 .كمبانم بنلطب. ال
ااا بنت،نأس جلػغ اخػم ؼ برػض لكااػ  اتميكيػي بػيف كػؿ بمػ  كلخػًن 
كاخم أان بػيف امػف كلخػًن أمػي  اتميكيػي انم ػن امػغ البمػ اف كماػن  ك ا امػنف 

 كمانن امغ اك  ا  ت ات  من الام ي مح لكؿ امنف كمكنف. 
ًبيس كات  ميس لمن كب ىنا ًىن جلغ الب   الر ن كامغ  ري  لخً أمك ىظ

ًيف مػىاـ ياممػكف اػاه الىػكاحن ظى ػن مػىاـ  مامـ بنتميكيي  ك ا  تن بؿ جف كثيػ
  ىان مؤ َّل أن  منكف مريىس  ك أن مىن بني مريىس.

                                                           

 .ٔاىظً  مف   ت ات  ـن اب  ال من   بك    ن ص (ُ 
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ًض أػػػػن اػػػػاا البحػػػػ: لم اػػػػكمن ا  ت كاتميكيػػػػي ك كبػػػػه  ك ػػػػكؼ  اػػػػ
 المشنبه كاالخم ؼ بيىامن.

 معىن كهمة أدب 
 من اف المرىغ المبكم أ نؿ ابف مىظًك  " من   بنػن  ىػه يػل ت الىػن  
جلػػغ المحنمػػ  كيىاػػناـ اػػف الم ػػنبح. ك  ػػؿ ا  ت الػػ انلن كمىػػه ليػػؿ لم ػػىي. 

 (ُ ي اغ جليه الىن   م ان  كمل بس".
كالمرىػغ أػن اال ػط    "اػك ابممػنع خ ػنؿ الخيػً أػن الربػ ن كمىػػه  

 اميه الىن .المل بس كان الطرنـ الام يبمم. 
كامػػػػـ ا  ت  اػػػػك امػػػػـ ج ػػػػ   الم ػػػػنف كالخطػػػػنتن كا  ػػػػنبس مكالرػػػػهن  

 كمح يف  ل نظهن ك ينىمه اف الخطل كالخمؿ.
ً كله   ًاه.  ملسو هيلع هللا ىلصكا  ت ث ثس  ىكاع    ت م. هللا  بحنىه. ك  ت م.  كش

           (ِ ك  ت م. خم ه".
ًاج مػن "كح ي س ا  ت ا مرمنؿ الخمؽ البميؿن كلااا كػنف ا  ت ا ػم خ

   (ّ أن الطبيرس مف الكمنؿ مف ال ك  جلغ ال رؿ".
ًلف كلكىاػػػن   ً  جلػػػغ  ف كممػػػس ا  ت لػػػـ مػػػاكً أػػػن ال ػػػ كلػػػ   ػػػب ي اتشػػػن

ًلف  ًلفن بيػػ   ف مرىػػغ اػػاه الكممػػس لػػ  كيبػػ  أػػن ال ػػ ًي أػػن الكمػػت ال ػػنب س لم ػػ اكػػ
ًلىػه كح يثػه كػؿ ا  ات المػن ً ن أ ػ   ك،ػح ات ػ ـ ب  ً  كأن  كثً مػف  ػك  بكث

 يمكف  ف م نبمىن أن حينمىن اليكميسن كلـ يب ؿ اكً  م شنل مىان. 
 معىن كهمة إجيكيث

ًت كممػس مشػػنباس لكممػس ا  ت أكنىػػي كممػس اتميكيػػي  كاػػن   ك،ػ. البػػ
ًكيف أػػػػن  ً ن ككنىػػػػي ميمػػػىح لممشػػػن ًى ػػػيس ل يمػػػس مرىػػػػن البطنلػػػس  ك المػػػاك كممػػػس أ

                                                           

ن من        ت(ن صمربـ  (ُ  ًتن ابف مىظًك  .ّْل نف الر
ينؾ ى مريفن ابف  (ِ  ًج ال نلكيف بيف مىناؿ جينؾ ىرب  كا   .ّٔٓن ّٓٓن صِال يـن جم ا
 .ُّٔن صِال نبؽن ج (ّ 
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ً  المرميمػػني  ن امػػغ كػػؿ مػػاك الخن ػػس باػػاا الح ػػؿن احم ػػنؿ اػػنـن ككػػنف مك،ػػحن
ً   مػنـ الىػن ن  ًؼ ال ػ كاكاا   بحي الكممػس مرىػن ال كااػ  ال ػميمس لح ػف م ػ
 م ا  ات االبممنايػػػس المػػػن يممػػػـا باػػػن الىػػػن  أػػػن  ثىػػػنل مرػػػنم ماـ مرنػػػنن أػػػن 

 (ُ  مخممؼ المىن بنين مف  كف  ف يظاً امياـ المكمؼ كالبمك .
ًبػػػػس ا كلػػػػغ يشػػػػمؿ مبمكاػػػػس ال    كااػػػػ  المكمكبػػػػس ك يػػػػً كاتميكيػػػػي بنل 

ً  أػػػن  ًلػػػن كالب ػػػنطس كالبمػػػنؿن كمػػػىظـ  ػػػمكؾ ال ػػػ المكمكبػػػس المػػػن مبمػػػ. بػػػيف ال
  (ِ مخممؼ المىن بنين كم ؿ امغ ح ف الخمؽ كال  ني الحمي  .

ػػػًٌؼ اتميكيػػػي بلىػػػه ا  تن  ـ بلىػػػه الػػػاكؽن  ـ بلىػػػه ال ػػػمكؾ  ك ػػػكال  اي
ًبنن لي  ااا اك  الماـن بػؿ الماػـ اػك كبػك  ال ميـن أميربًَّ اىه بلم مربيً ا

ً   كثً شمكالن  ً نالي ال منكيس مف لبمه كب ك كؿ من يمكمـ اىه اتميكيي أن ال
ً نالي.   ك  نلس خن س أن ات  ـ خنمـ ااه ال

ً ـ ممػػن ي ػػنؿ جف الشػػنل حيىمػػن يظاػػً أػػن الب ايػػس يكػػكف بػػ ا ينن  أرمػػغ الػػ
تن أىبػ   ف ات ػ ـ ب يطنن ثـ يمطًك م. الامفن أإف ا مً ل  اخممؼ م. ا  

ً   شػمؿ مػف اتميكيػين جال مػن ظاػً مػف  مػًك  ل  مكمـ اف ا  ات الرنمس ب ػك
 لـ مكف مكبك   ل يمنن كلـ مظاً جال أن الر ً الح ي:.   

  ً ًت لػـ يٌطمرػكا امػغ الػ يف ات ػ من كل ابػه الكثيػ ً،ىن  ف الب اا اأم كا 
ًلف كالح ي: ك أرنؿ ال حنبسن أإف ا ًت بنلملكيػ  مػىاـ المكبك   أن ال  ؤالل البػ

ًاىيسن لكػػف الم حػػظ  ف الكػػ ـ  مػػف اٌطمػػ. امػػغ كمػػت ال ينىػػس الياك يػػس  ك الى ػػ
  ً اف اتميكيي أن الر ً الح ي:ن ملخً كثيًنا كلـ يلًي جال أػن ا ػًك ممػلخ

ًا  كاتىبيؿ.   اف ىاكؿ المك
ًت لـ يي ي كا مف ممؾ ا  ينف  ك  ف اىنؾ  مًنا   لخًم      أاؿ مرىغ الؾ  ف الب

                                                           

ًيفن  / ىن يػس الح ىػنن ص ( اىظػً  ُ  ًا ػـ ِٔاتميكيػي كأػف المرنمػؿ مػ. ا خػ ن ل ات الم
ًكمكككؿن  /   كي الرنلـن ص ًا ـ    ٕكالب  ن  بمكمن يس اتميكيي كالم

 .ُْن ُِأن الرمؿ ال ينحنن  /  حم  الب  ن ص    
ًيفن  / ىن يس الح ىنن صاىظً  اتميكيي كأ (ِ   .ِٔف المرنمؿ م. ا خ
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 كيمكف جبمنؿ لكاا  اتميكيي أيمن يلمن 
ًؼ كالم نأحس -ُ  ل ات اال م بنؿ كالم  يـ كالمرن
ِ-  ً ً  كم  يـ بطنلني الاين  ل ات الاين
 ل ات الح ي: كات بنل -ّ
ً ػػن ؿ الرػػاال   -ْ ًا ػػ ي مثػػؿ   ً ػػن ؿ  –ل ات مكبيػػه الػػ اكاي كالم

 المانىن(
ً ػميس المظاً الم  ـ  الام( أن المىن بني  -ٓ كالمكالؼ المخمم ػس  ال

ً ميس(  ك يً ال
ل ات ال ػػػػمكؾ أػػػػػن الػػػػكال ـ كالح ػػػػػ ي كالمطػػػػناـ كا ػػػػػمخ اـ   كاي  -ٔ

 المن    
        (ُ ل ات ا منكف الرنمس -ٕ

ًلف   لػـ يكػف ات ػ ـ لػ  مكمػـ اػف اػاه ال كااػ  كىنلشػان مػف خػ ؿ ليػني ال ػػ
ً ػػػكؿ  ًيـن ك حن يػػػ: ال ًىػػػن جلػػػغ ا  ات كال ػػػمككيني المػػػن مكمػػػـ ملسو هيلع هللا ىلصالكػػػ اا ىظ م كا 

اىان ات  ـ كبػ ىنان  كثػً ممػن مكمػـ اىػه اتميكيػين أممػن مكمػـ اىػه ات ػ ـ  
ًايسن كاال ػػػم ااف  اكليػػػني المظاػػػً الرػػػنـن كااللم ػػػنلن كالحػػػ ي:ن كالمبنممػػػس الشػػػ

ىػػػااؿ الىػػػن  مىػػػن ً ن كالمرنيشػػػس كالمبنل ػػػس كالمخنلطػػػسن كالمانم ػػػسن كا  الاـن كالايػػػن
ًان.    ًاؼ... ك ي ًا مسن كا ا ًيؽن كالم  كالمىن بنين كالمكا  ن كا  كاؽ كالط

ًض مػػػػػ. الػػػػػ يفن  ك  كالبػػػػػ يً بنلػػػػػاكً  ىػػػػػه يمكػػػػػف ك ػػػػػً اتميكيػػػػػي جاا مرػػػػػن
ًهن كمػػن  (ِ الرػػن اين  ك الم نليػػ ن  ك ال ػػحس. ًلىنػػن حمػػغ ال يمكػػف ك ػػ أاػػك لػػي  ل

يخممؼ اف جميكيػي بمػ  لخػًن   ىه لي  لكاا  بنم  ن بؿ جف لكؿ بم  جميكيي ل 
ككالؾ لكؿ ا ً جميكيي خنص به. لكػف مايػس ا  ت ات ػ من أػن  ىػه بػنل 

 مىن بنن لكؿ امنف كمكنف.

                                                           

ًيفن  / ىن يس الح ىنن ص (ُ   .ِٓاتميكيي كأف المرنمؿ م. ا خ
ًيفن  / ىن يس الح ىنن ص (ِ   .ِٕاتميكيي كأف المرنم. م. ا خ
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 أكممس ا  ات  ك . مف كممس اتميكيي.  
ًؽ البمػػػػ. بػػػػيف ا  ات  كلكػػػػف البػػػػ يً بنلػػػػاكً  ىػػػػه يمكػػػػف بلي ػػػػً الطػػػػ

ً ػػػػػن ؿ ال ػػػػػمنك  يسن كبػػػػػيف اتميكيػػػػػي ات ػػػػػ ميس كال يىيػػػػػس انمػػػػػس مػػػػػف مخممػػػػػؼ ال
الح ي:   ىىػن لػف ىبػ  كبيػً اخػم ؼ بيىامػنن أكماػـ يػ اكف جلػغ الػاكؽ كح ػف 
ال مكؾ أن المرنمؿ م. الىن . لكف اىػنؾ برػض الىػن  يميمػكف جلػغ ا خػا بمػن 
ًكيف ال ػػ يـ  لنلمػػه ا  يػػنفن كاىػػنؾ مػػف يميمػػكف جلػػغ ا خػػا بكػػؿ مػػن اػػك ب يػػ  مػػن

  بنىبنن حمغ جف كنف مف  ميـ ال يف.
ً ػػكؿ  ًكا بنل ًت لػػ  مػػلث أيمػػن  ملسو هيلع هللا ىلصكىحػػف ال يمكػػف  ف ىبػػـا بػػلف  يػػً الرػػ

يخص  مًك اتميكيي الخن س باـن لكف بنل اتميكيي المكبك  اى اـ مشنبانن 
ًل المػػن لػػ  يككىػػكف  ً ػػنالي ال ػػمنكيس ا خػػ ػػن لمػػن بػػنل أػػن ات ػػ ـ كأػػن ال ممنمن

 غ كثيً مىان.  اٌطمركا اميانن كااا  ليؿ امغ  ف ا  ات مم ؽ اميان  ك ام
 األدب وانذوق يف انزساالت انسابقة نإلسالو

ً نالي ال نب س امن اػك اميػه   بنلطب. ال يخممؼ الاكؽ  ك ا  ت أن ال
ً ػػػنالي كالكمػػػت ال ػػػمنكيس مػػػف اىػػػ  هللا  ػػػبحنىه كمرػػػنلغن  أػػػن ات ػػػ ـن أكػػػؿ ال
ً ػػػنلس  ػػػمنكيس جلػػػغ  كطبرػػػن  ف مكػػػكف ل اباػػػن مممنثمػػػس. أػػػن  ت ال يمخمػػػؼ مػػػف 

 ًل.  خ
ًىػػن أػػن الكمػػنت الم ػػ   لكبػػ ىن ل ابنػػن مشػػنباس   ات ات ػػ ـن  كلػػك ىظ
ً ي أػػػن الكمػػػنت الم ػػػ    "الكػػػات اػػػنً لبػػػيح  أػػػن  كمػػػف اػػػاه ا  ات المػػػن ك

  (ُ اتى نف كاك ال يااؿ أن  أكاه أنل م ا  ت".
  (ِ "مف لمس ا  ت الم م. امغ البنتن كال طف ي مث ؿ الؾ الاكاف".

ًخه. اح ظه أإىه اك حينمؾ". "مم ؾ بن  ت ال   (ّ م
                                                           

ًلف  "يلياػػن الػػايف لامىػػكا ام ػػكا هللا كككىػػكا مػػ. ِٔ/ َِ ػػ ً يشػػكع   (ُ  ًاػػن أػػن ال ػػ . كىظي
 [.ُُٗلمكبس/ ال ن ليف" ]ا

ًاي/  ِٕ/ ُِ  ً يشكع   (ِ  ًان  "كال مب  كا" ]الحب  [.ُِكىظي
 . ُّ/ ْ  ً ا مثنؿ   (ّ 
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ًأس". ه لمبؾ جلغ ا  تن ك اىيؾ جلغ كممني المر "كىبًٌ
 ُ)  

  (ِ "المف الحؽ كال مبرهن كالحكمس كا  ت كال اـ".
ً  أػػػن  ًك  كممػػػس ا  ت  كثػػػً مػػػف مػػػ كالم حػػػظ مػػػف ا مثمػػػس ال ػػػنب س ك

ًيـن  ًلف الكػ ً  اػاه الكممػس بم ظاػن أػن ال ػ لكػف طبرنػن كبػ  الكمنت الم   ن كلـ مػ
ًيـ كثيً مف ا  ات كمن  يم،ح بر  لميؿ. ًلف الك  أن ال 

ًيـ  ًلف الك ً ي أن ال  ً ي أن الكمنت الم   ن كك كااه ك نين مامس ك
ًيؼ كاػػػاه الك ػػػنين ال يخممػػػؼ امياػػػنن  حػػػ  كال ممبيػػػً مػػػ. مبيػػػً  كالحػػػ ي: الشػػػ

 الامف.       
 ملسو هيلع هللا ىلصاألدب عند األنبياء انسابقني حملمد 

الكمت الم   س أ ػط اػن المػن اشػمممي امػغ ل ات  ػنميس امػغ لـ مكف  
ً   ف ييطب اػػػنن كلكىىػػػن كبػػػ ىن بػػػنلطب.  ف ا ىبيػػػنل كماػػػـ لػػػ  محمٌػػػكا بنلػػػاكؽ   م أػػػ

ًأي. كا  ت البـ أن المرنمؿ م. هللا  كالن ثـ م. البشً ثنىينن.  ال
نم اظ الاق و  ابدا ال ام  -عما  باب ا الملالا  – فعند إبراى م  

ْق َوالَا ِإْبارَاِى مر َراِ   في الةعلما مع هللا ةعلل    نمل دعله فاي و لاو ةعالل : ﴿َ اِ 
َْ َكِل ارًا  ْ  ََْلاَمْم ْْ َنْعبراَد اْبَْناَنلَمَ َراِ  ِإن يرا َقا اْلَبَمَد آِمًنل َ اْ نرْبِني َ َبِناي  ََ اْ َعْا ىََٰ

َْ الن   ْْ  ۖ  لِس ِم ْْ  ۖ  نِ ي مِ  َفِإن ور  َةِبَعِني َفَم َ َرب َنال َرِ ا م   َغيرا ر   َفِإن ا َ  َعَنالِني َ َم
اا ا  ْرِع ِعْنااَد َبْ ِةااَ  اْلمرَ اار ِم َرب َناال ِل رِ  مر ْْ قررِ   ِةااي ِبااَ اِد َغْ ااِر ِقْ ََ ِإنِ ااي ََْبااَكْنمر ِماا

َْ الن االِس َةْياا ااَةَ  َفلْ َعااْا ََْفِةااَدً  ِماا َْ الل َماارَاِم َلَعم يرااْم الن  ْويرااْم ِماا ِ ْ ِإَلااْ ِيْم َ اْرَر
ْر  َ َرب َنل ِإن َ  َةْعَممر َمل نرْخِيي َ َمل نرْعِم َْ ْْ  اّلل ِ  َعَم  َ ْخَي َٰ  َ َمل ۖ  َ ْشكررر   َشاْي ِ  ِما

ااَمل ِ  ِفااي َ َل  اْبَْرضِ  ِفااي َ اْلَ ْماادر ّلِل ِ ال ااِقْ َ َىااَا ِلااي َعَماا  اْلِكَبااِر ِإْبااَملِع َا الب 
ْبَ لَو  ْ   ۖ  َ اِ  ْْ قررِ   ِةاي رَ  ِإ اَةِ  َ ِما  ۖ  بِ ي َلَبِم عر الدَُّعلِ َ َراِ  اْ َعْمِني مرِ  َم الن 

                                                           

ًت ا ىن اممن" ]طه/ ُِ/ ِّا مثنؿ   (ُ  ًان  "كلؿ   [.ُُْن ىظي
 . ِّ/ ِّا مثنؿ   (ِ 
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َْ درَعاال ِ  َ َةَ ب اااْ  َرب َناال ااْ ِمِن  ْ  َ ِلْممر َ ااْ َم َ  راا مر اْلِ َباالار   َ َرب َناال اْغِيااْر ِلااي َ ِلَ اِلااَد
 [14َ - 53]إبراى م/ 

ًاايـ  ًلػػس  أ ػػ   اػػن جبػػ ػػن كاكلنػػن ك يمنىنػػن كحممن ًبػػه  اػػنل يمممػػا   بنػػن كا 
ًيمػػه كببميػػ. المػػؤمىيف ك يػػً المػػؤمىيف. بػػنل  ًحمػػس ببمػػ ه كبكال يػػه كبلامػػه كبا ك

لثبػػني الػػ انل ا ي نػػن لطي نػػن كالم حػػظ  ىػػه لػػـ يطمػػت لى  ػػه جال شػػي نن كاحػػ نا اػػك ا
       (ُ امغ اتيمنف.

مىػغ   م. هللا أػن لكلػه مرػنلغ  ككالؾ ىمحظ   ت ير كت  ػنليكا اى ﴿كىبى
لىيٍ  بىػػؿٍ  لىػػنؿى  ۚ  لىًميً ػػًه بًػػ ىـو كىػػًاتو  ػػكَّ ـٍ  لىكيػػـٍ   ى ػػكي ًنا  ىٍى ي ي ػػٍبًه  ۚ    ىٍمػػ ًميػػؿه  أى ى  كىاّللَّي  ۚ   بى

مىغ   اٍلميٍ مىرىنفي  ػن كلػنؿ  [نُٖ]يك ػؼ/  ﴾مىً ػ يكف مىن اى ـٍ   ي،ن لىٍي لىكيػ ػكَّ ﴿لىػنؿى بىػٍؿ  ى
ـٍ  ىٍمػػػًنا  ػػػكي ػػػٍبًه  ۚ   ىٍى ي ي ًميػػػؿه  أى ى ػػػغ ۚ   بى ًميرنػػػن ًبًاػػػـٍ  يىػػػٍلًميىًىن  ىفٍ  اّللَّي  اى ى  ايػػػكى  ًجىَّػػػهي  ۚ   بى

ـي  ًمػي ـي  اٍلرى ًكػي ٍاىًػن ًجلىػػغ [ن كلػنؿ كػالؾ  ﴿ّٖ]يك ػؼ/  ﴾اٍلحى ػن  ىٍشػكيك بىثًٌػن كىحي لىػنؿى ًجىَّمى
ـي ًمػػفى  ﴾ اّللًَّ كى ىٍامىػػ ػػكفى ػػن الى مىٍرمىمي [ن أاػػك لػػـ ييػػل  كلػػـ يبػػاع بػػؿ ٖٔ]يك ػػؼ/  اّللًَّ مى

ًل.  ً   خ  ظؿ لم ن أن هللا مرنلغ  ىه  يري  له يك ؼ م
ًت الرا  بػؿ كاػ  أػن  كظاً اكؽ الم يح اي غ  ًه م.  أن حكا

ـى  ى ىٍىػيى ليٍمػيى ًلمىَّػنلكله مرنلغ  ﴿ يى ًٍ ػ غ اٍبػفى مى ٍا لىنؿى اّللَّي يىن ًاي ى ػنى كىاً  ً  امًَّخػايكًىن كى يمًٌ
ػؽٌو  لىنؿى  ۚ  ًجلى اىٍيًف ًمٍف  يكًف اّللًَّ  ػن لىػٍي ى ًلػن ًبحى ػن يىكيػكفي ًلػن  ىٍف  ىليػكؿى مى نىىؾى مى ػٍبحى  ۚ   ي

ًمٍممىهي  أى ى ٍ  ليٍمميهي  كيٍىيي  ًجفٍ  ـي  ۚ   اى ن مىٍرمى ـي  كىالى  ىىٍ ً ن ًأن مى ن  ىٍامى   ىٍىيى  ًجىَّؾى  ۚ   ىىٍ ً ؾى  ًأن مى
ـي  ػػػػػ َّ أ بػػػػػؿ  ف يبيػػػػػت اػػػػػف ال ػػػػػؤاؿ بػػػػػ   بنلمىايػػػػػه  [ُُٔ]المن ػػػػػ  /  ﴾اٍلبيييػػػػػكتً  اى

ًت الرا  أ نؿ " بحنىؾ".   (ِ كالم  ي  ل
 ملسو هيلع هللا ىلصأدب اننبي حممد 

ً كؿ   ً،ػن هللا  ملسو هيلع هللا ىلصكنف ال مؤ بنن م. هللا مرنلغ حمػغ جف ال ػي   ان شػس 
كنف ي كـ مف الميؿ حمغ مم طً ل منهن  أ نلي ان شػس   ملسو هيلع هللا ىلصاىان لنلي جف الىبن 

                                                           

 ٕٓاىظً  ات  ـ كالاكؽ الرنـن أؤا  شنكًن ص (ُ 
 .َُُصاىظً  ات  ـ كالاكؽ الرنـن  (ِ 
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ً كؿ هللا كل    ً هللا لؾ من م  ـ مػف اىبػؾ كمػن مػلخًم لػنؿ  لـ  م ى. ااا ين 
كأن الػؾ  ليػؿ كا،ػح امػغ مػ ل مل بػه مػ.  (ُ  أ   حت  ف  ككف اب نا شككًنا.

 هللا مرنلغ.
ًأػػ.  ً،ػػن هللا اىػػه  "كىػػن ى كلػػنؿ الم ػػ ا  بػػف ا  ػػك  ال ػػحنبن البميػػؿ 

ػػنن ى ػػيبه ]مػػف المػػبف[ن أيبػػنل مػػف الميػػؿن أي ملسو هيلع هللا ىلصلمىبػػن   ػػمـ م ػػميمنن ال يػػكلظ ىن من
ًيػ   ف  (ِ كي م. الي ظنف". ًط   به م. مف يمرنمؿ مراـن أمػـ يكػف ي كااا مف أ
 يااج  ح نا لط.

ً كؿ هللا   جاا  مغ بنت لـك لـ ي م بؿ البنت مف مم ػنل كباػهن  ملسو هيلع هللا ىلصككنف 
ًكىػػه ا يمػػف  ك ا ي ػػً كي ػػكؿ "ال ػػ ـ امػػيكـ ال ػػ ـ امػػيكـ"ن كالػػؾ  كلكػػف مػػف 

.  ف الػػ ك  ً  البيػػين كاكػػاا  (ّ ً لػػـ يكػػف امياػػن يكم ػػا  ػػمًك حمػػغ ال يكشػػؼ اػػك
  . ً ً كؿ هللا   ت الاين  اممىن 

ًااػػػن مشػػػناً مػػػف يمرنمػػػؿ مراػػػـن كييىػػػاؿ الىػػػن   ً ػػػكؿ هللا ي كمػػػن كػػػنف 
مىنالاـن كمف ا مثمس امغ الػؾ ل ػمه مػ.  بػن  ػ ينف يػـك أػمح مكػس  ىػه كػنف 

ً كؿ   (ْ  بن   ينف أاك لمف...".   "مف  خؿ  اًملسو هيلع هللا ىلصيحت ال خًن أ نؿ ال

ً ػػكؿ  ًااػػغ ال ً   كالط ػػؿ ال ػػبيً أػػن  ثىػػنل ال ػػ    ملسو هيلع هللا ىلصكمػػن  ى  ػػيس المػػ
ً   ىه  م. بكنل  بن اى  الى نل حمغ يخ ؼ امغ  مه.   أخ ؼ ال    م

ً ػػكؿ  ً ػػكؿ أػػن المكالػػؼ اليكميػػسن أمػػث ن كػػنف ال اػػاا جلػػغ بنىػػت   ت ال
ًؾ ي ه حمغ يككف اك ا ملسو هيلع هللا ىلص ًب ن لـ يم ً كؿ هللا.  جاا  نأح  ًؾ لي    لمن

                                                           

ًمن كمػػنت الم  ػػيًن بػػنت لكلػػه  "ليب ػػً لػػؾ هللا مػػن م ػػ ـ مػػف اىبػػؾ كمػػن  (ُ   ػػحيح البخػػن
ن  ػػػػػحيح م ػػػػػمـن كمػػػػػنت  ػػػػػ ني المىػػػػػنأ يف َُٖٕن َُٔٔن ْٔٓٓن  ْٕٓٓمػػػػػلخً..."  

 . َِِٖن ُِٖٗك حكنماـن بنت جكثنً ا امنؿ كاالبمان  أن الربن    
ًاـ ال،يؼ (ِ  ًبسن بنت جك ًه    حيح م مـن كمنت ا ش  .َِٓٓكأ،ؿ جيثن
ًبؿ أن اال م ااف   (ّ  ً  ي مـ ال  .ُٖٔٓ ىف  بن  اك ن كمنت ا  تن بنت كـ م
ن  ػػىف  بػػن  اك ن كمػػنت َُٖٕ ػػحيح م ػػمـن كمػػنت الباػػن  كال ػػيًن بػػنت أػػمح مكػػس   (ْ 

ً  كال نلن بنت من بنل أن خبً مكس   ًاج كاتمن  . َِِّالخ
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 وانبشز  ملسو هيلع هللا ىلصاألدب يف انحعامم مع اهلل جعاىل وانزسول 
ًاػػن أػػن الشػػخص  كمػػن مكمػػـ اتميكيػػي الحػػ ي: اػػف لكااػػ  البػػ  مػػف مكاأ
ًاـ مػف ا شػخنص المامػيفن أ ػ   ًؤ ػنل ك يػ الام ياات جلغ ح ؿ من كي نبػؿ ال

ًت الرنلميف كمػ.  ن ملسو هيلع هللا ىلصً ػكله كنف ل،  ـ حظ كاأً مف الك ـ اف ا  ت م. 
ًاىػه  ً  أن المرنمؿ مرامنن ليػلمن ا  ت برػ  الػؾ مػ.  ل كامن  كؿ مف يمل ت ال 

 مف البشً.   
ًنا مػف ا  ات  ًيـ برػ   مػف ال ػًك المػن مىنكلػي كثيػ ًلف الكػ كل  ح ػؿ ال ػ
ًلػػنف  ًال كالمؤمىػػكف كالىػػًك كال  ً  ات ػػ ات ػػ ميس المخمم ػػس كالممىكاػػسن مثػػؿ  ػػك

ًاي كالمبن لػػػس. كلػػػ  اشػػػمممي اػػػاه ال ػػػًك امػػػغ ل ات  كل مػػػنف كا حػػػاات كالحبػػػ
ػن مػػف ا  ات االبممنايػػس مػػف  خػػكؿ بيػػكي  ً  الىػػًك ىبػػ  بر،ن مخمم ػس  أ ػػن  ػػك
ًبػػنل كالبيػػكي  يػػً الم ػػككىسن كاال ػػم اافن كح ػػظ الم ػػنفن كال ػػ ـ ك اميمػػهن  الب

ًجن ًاي كالمبن لػػس ل ات  (ُ ك ػػض الب ػػً كح ػػظ ال ػػ كأػػن  ػػًك ا حػػاات كالحبػػ
ً ػػػكؿ  المرنمػػػؿ مػػػ. ًلن كأػػػن  ملسو هيلع هللا ىلصال جلػػػغ بنىػػػت برػػػض ا  ات االبممنايػػػس ا خػػػ

ً  ل منف ل ات المرنمؿ م. هللا  بحنىه كمرنلغ كالمرنمؿ م. الكالػ يفن كا مػً   ك
ًال بػػنل أياػػن ل ات المرنمػػؿ مػػ. هللا كالمرنمػػؿ مػػ. الكالػػ يف  ً  ات ػػ كػػالؾ أػػن  ػػك

ًل.   بنت،نأس جلغ برض ا  ات االبممنايس ا خ
ًيؼ امػػغ الر يػػ  مػػف ا  ات المخمم ػػس كمػػن اشػػممؿ ال حػػ ي: الىبػػكم الشػػ

ً ػػكؿ كمػػ. البشػػً كأػػن المرػػنم ي المخمم ػػسن كبػػنل  أػػن المرنمػػؿ مػػ. هللا كمػػ. ال
ًلف مػػػف ل ات ليػػػلمن الػػػ يف ات ػػػ من  الحػػػ ي: بب ابػػػه ليكمػػػؿ مػػػن مكمػػػـ اىػػػه ال ػػػ

 بلأ،ؿ من يمكف  ف ي نؿ حكؿ ا  ات المخمم س.
ًلفن لكػػف ككمػػن  ك،ػػحي أػػن الم  مػػس  ف كم مػػس ا  ت لػػـ مػػاكً أػػن ال ػػ

ً  كثيً ب  ا مف ا  ات أيه كأن الح ي: الىبكم.  ك

                                                           

ً  الىػػػًك  (ُ  ًا ػػػس مك،ػػػكايسن  / مىاػػػؿ يحيػػػغ  –اىظػػػً  ا  ات االبممنايػػػس أػػػن  ػػػك  
 ـ.    َُِّ –ق ُّْْج منايؿن مبمس كميس الرمـك ات  ميس الر   الثنل: اشً  
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ًحكا  ًلف كالحػػػػ ي: كػػػػ ـ اممػػػػنل ات ػػػػ ـ ال ػػػػ منل ليشػػػػ كيػػػػلمن برػػػػ  ال ػػػػ
ًلف  ًلف كالحػػ ي:ن كبػػنلطب. كػػنف مرممػػ اـ ا كؿ ال ػػػ كيك،ػػحكا مػػن بػػنل أػػن ال ػػ

ًيؼ.   كالح ي: الش
الر ػً الحػ ي: ليػمكمـ امػن مكمػـ ليلمن بر  كػؿ مػن  ػبؽ اتميكيػي أػن 

 اىه ال يف ات  من لبمه بم ني ال ىيف.
ن ممن بػنل مػف ممكػـ ا  ات أػن  ًل أن ال  حني ا ميس بر،ن ك كؼ ى
ال يف ات  من كأن اتميكيي  ليمبيف لىن من  لكؿ كاك   ب يس ال يف ات ػ من 

 كشمكله امن بنل ح يثنن. 
 :  ملسو هيلع هللا ىلصاألدب مع اهلل جعاىل ومع رسونه  

ً  ممل بنػػػن حمػػػغ يكػػػكف ممل بنػػػن مػػػ. هللا مرػػػنلغ  كالن   ال يمكػػػف  ف يكػػػكف ال ػػػ
ً ػػكله ثنىينػػن الػػام  ىلَّىػػن اميػػهن ثػػـ مػػ. البشػػً الممرنمػػؿ مراػػـ  الػػام  كبػػ ىنن كمػػ. 
ً ػكؿ  امغ اخػم أاـ ثنلثنػن. كلكػن يطمػؽ امػغ الم ػمـ  ىػه مػؤ ت مػ. هللا كمػ. ال

ًامن كالىاػن امػن ىايػن اىػه. كمػن اميه  ف يطيرامن حؽ الطناس بنممثنؿ  كا ملسو هيلع هللا ىلص م
ػكؿى  لنؿ مرنلغ  لَّػٍكا أىػًإفٍ  ۚ  ﴿ليػٍؿ  ىًطيريػكا اّللَّى كىالًَّ ي ًًيف ييًحػت   الى  اّللَّى  أىػًإفَّ  مىكى ﴾ اٍلكىػنًأ

ًاف   ىيػػػػكا  ىًطيريػػػػكا اّللَّى كى ىًطيريػػػػكا [ن كلػػػػنؿ مرػػػػنلغ  ﴿ِّ]لؿ امػػػػ يىػػػػن  ىي اىػػػػن الَّػػػػًايفى لمى
ـٍ  ًً ًمٍىكي كؿى كى يكًلن اٍ ىٍم ػٍنلو  ًأػن مىىىػناىٍاميـٍ  أىًإفٍ  ۚ  الًَّ ي ػكًؿ ًجٍف اّللًَّ  ًجلىػغ أىػًي  كهي  شى  كىالًَّ ي

 ًً ًلػػؾى  ۚ  كيٍىػػميـٍ ميٍؤًمىيػػكفى بًػػنّللًَّ كىاٍليىػػٍكـً اٍ ًخػػ ٍيػػًه  اى  ػػفي  خى [ن ٗٓ]الى ػػنل   ﴾مىػػٍلًكي ن  كى ىٍح ى
كػػػالؾ مػػػػف ،ػػػمف ا  ات مػػػػ. هللا مرػػػػنلغ ا  ت مػػػ. هللا أػػػػن الػػػ انل كمػػػػن لػػػػنؿ 

ً ػػكؿ   (ُ   "ي ػػمبنت  حػػ كـ مػػن لػػـ يربػػؿن ي ػػكؿ  اػػكي أمػػـ ي ػػمبت لػػن"ملسو هيلع هللا ىلصال
ًبػكهن  ًكؼ مف  اـ من يمبل به الرب  جلغ هللا ليح ػؽ لػه مػن ي أنل انل كمن اك مر

                                                           

ًمن كمػػنت الػػ اكاين بػػنت ي ػػمبنت لمربػػ  مػػن لػػـ يربػػؿ   (ُ  ن  ػػحيح م ػػمـ  ُٖٗٓالبخػػن
بيػػػنف  ىػػػه ي ػػػمبنت لمػػػ اان مػػػن لػػػـ يربػػػؿ   كمػػػنت الػػػاكً كالػػػ انل كالمكبػػػس كاال ػػػمب نًن بػػػنت

ِّٕٓ. 
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كلكػػف لاػػاا الػػ انل ل ات أياػػن اػػ ـ ا ػػمربنؿ هللا مرػػنلغ أػػن جبنبػػس اػػاا الػػ انلن 
ًمكنت جثـ ىاغ هللا مرنلغ اىه.  ًحـ  ك ا  كا ـ ال انل ب طيرس ال

ػػن مػػف ،ػػمف ا  ات المامػػس مػػ. هللا   ت شػػكً الىرمػػسن كلػػ  لػػنؿ   ك ي،ن
ٍف مىري  كا ًىٍرمىسى اّللًَّ الى ميحٍ هللا مرنلغ أن كمنبه  ﴿ كاىن كىاً  ًحػيـه  لىبى يكًه  اّللَّى  ًجفَّ  ۚ   ي  ﴾ًى

ػػػػن  ﴿ن (ُ [ُٖ]الىحػػػػؿ   ػػػػٍكًنا كلػػػػنؿ مرػػػػنلغ  ي،ن ميػػػػكا لؿى  ىاكيك ى شي لىًميػػػػؿه  ۚ  اٍامى  ًمػػػػفٍ  كى
كيكًي  ًابىنً مى   .[ُّ] بل/  ﴾الشَّ

و لو ةعلل  فاي با ر   ملسو هيلع هللا ىلص مْ اآل لم الةي ةنل لم ابدا مع الرب ا 
اا ِلِو ال  اارام: ﴿ ِْ اّلل ِ َ َربر َْ َ ااَد َْ آَمنراا ا َل ةرَ اادِ مر ا َبااْ   َ اة  راا ا ۖ  َ اال ََ َُّياال ال ااِق 

ْ   ۖ   اّلل َ  [، فاااايقه آداا عم ميااال هللا عبااالده 4]ال  ااارام/   َعِمااا م   َباااِم ع   اّلل َ  ِإ
مْ الة و ر  الةب  اا  اععظالم، ف الا:  ملسو هيلع هللا ىلصالم من ْ ف مل  علمم ْ بو الرب ا 

" أ يااال الاااق ْ  امنااا ا ل ة ااادم ا بااا ْ  ااادْ هللا  ربااا لو" َْ: ل ةبااارع ا فاااي 
ابش ل  ب ْ  د و، َْ وبمو، با ك ن ا ةبًعل لو في  م ع ابم ر، َ  ل ة طع ا 

َماْ الربا ا  ( 2)ابمر د ْ هللا  ربا لوَ باللطبع،  الكاةم  ملسو هيلع هللا ىلص كالْ قلا  فاي 
لمْ كلن ا  ع ش ْ معو مْ الم من ْ،  لكاْ  مكاْ َْ   الا إْ ىاقا ابمار ل 
 خص مْ عل شا ا الربا ا   ادىم، باا ىا   عام كاا المبامم ْ الاق ْ  ال  ا 
ل  َْ  رث هللا ابرض  مْ عم يل، فعما   بعد عنر الرب ا إل    منل ىقا  ا 

   اا ا عماا  الرباا ا ماال لاام كااا مباامم َل  ةعااده  ااد ده مااع رباا ا هللا، َ ل

                                                           

ًىيبن ،مف من مح : اىه أن كمنبه أف المرنمؿ م. الىن  ك،مف مػن  (ُ  كل  لنؿ  يؿ كن
ًه اتميكيػػي الحػػ ي:  "احػػص ىرػػـ هللا اميػػؾ بػػ الن مػػف  ف مح ػػن ممنابػػؾ". أػػف المرنمػػؿ  ي ػػً

ف مرػػػػػػ كآُْمػػػػػػ. الىػػػػػػن ن ص ًؼ لػػػػػػكؿ هللا مرػػػػػػنلغ  "كا  ىرمػػػػػػس هللا ال  ن كى ػػػػػػن  ك لػػػػػػـ يرػػػػػػ
ًيف بإح ػػنل ىرػػـ هللا امػػياـ بػػ الن مػػف  مح ػػكان..."ن لكػػف اػػن ل مػػس بيػػ   مىػػه بمػػاكيً ا خػػ
  ً ًاـ ممػن لػي  اىػ اـن كى ػكا الػىرـ الكثيػ ًا ماػـ  ف يح ػمكا امػغ مػن أػن  يػ م  يػ المامً كا 

ًكا أيان. ًل المن  ىرـ هللا بان امياـ كلـ ي ك   ا خ
ًمن جاىظػػً  بػػنم. البيػػنف اػػف ملكيػػؿ  (ِ  ًلفن الطبػػ ًلف  نّّٕن صُِلم ال ػػ م  ػػيً ال ػػ

 . ّْٔن صٕالرظيـن ابف كثيًن ج



  األدب اإلسالمي واإلتيكيت يف العرص احلديث
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُِٖٓ﴾  
  

  مااو، َ ل  عنااي هللا  رباا لو،  عم ااو َْ  ةبااع باانةو   ااأةمر بماال َماار بااو 
قر هر َ َمل َنَيلكرْم   نةيي عمل ني  عنوَ كمل ولا ةعلل : ﴿ َ َمل آةَلكرمر الر بر ار َفخر

ا اَ  كمال والا َ ًلال: ﴿، [٧]ال شر/   ۖ  َعْنور َفلْنَةير ا  ْْ  رَشالِوِو الر بر ْْ  َ َما ِما
َْ نرَ لِ ااِو َماال ةَااَ ل  َٰ َ نرْنااِمِو  ااْ ِمِن  َْ َلااور اْليرااَدهَٰ َ َ ة ِبااْع َغْ ااَر َبااِب ِا اْلمر َبْعااِد َماال َةَباا  

 [443َ]النبل /   َمِن رًا َ َبلَ مْ  ۖ  َ َين َم 
ًاي اػف ا  ت مػ.    ً  الحبػ ن ا مكمنالن لمن ب  ه أػن  ػك كلنؿ مرنلغ  ي،ن

ً ػػػكؿ  ػػػٍكًي الىَّبًػػػنًٌ كىالى يىػػػن  ىي اىػػػن   ﴿ملسو هيلع هللا ىلصال ـٍ أىػػػٍكؽى  ى أىريػػػكا  ىٍ ػػػكىامىكي ىيػػػكا الى مىًٍ الَّػػػًايفى لمى
﴾ كفى ـٍ كى ىٍىػميـٍ الى مىٍشػريًي ػنليكي ـٍ ًلػبىٍرضو  ىٍف مىٍحػبىطى  ىٍامى ًً بىٍرً،ػكي ٍاػ كا لىهي بًػنٍل ىٍكًؿ كىبى  مىٍباىًي

ًاي/  ًأرػػكا   ػػكاماِ]الحبػػ ـ أػػكؽ [ كاػػاا   ت ثػػنف   ت هللا بػػه المػػؤمىيف   ال ي
  (ُ ن أ يه كاظ كىان اف ااا ال رؿ.ملسو هيلع هللا ىلص كي الىبن كاـ بيف ي يه 

ػػن  ﴿  ـٍ كلكلػػه مرػػنلغ  ي،ن نًل بىٍرً،ػػكي ـٍ كىػػ ياى ػػكًؿ بىٍيػػىىكي ػػنلى الًَّ ي الى مىٍبرىميػػكا  ياى
ػن  ـي  لىػ ٍ  ۚ  بىٍر،ن ػػمَّميكفى  الَّػًايفى  اّللَّي  يىٍرمىػػ ـٍ  يىمى ى ًً  ۚ   ًلػػكىاانا ًمػٍىكي ػنًل يكفى  الَّػػًايفى  أىٍميىٍحػاى ػػفٍ  ييخى  اى

ًًهً  ـٍ اىاىاته  ىًليـه﴾  ىٍم ـٍ ًأٍمىىسه  ىٍك ييً يبىاي /   ىٍف ميً يبىاي  .[ّٔ]الىًك
ً ػػكؿ  ًاػػكف  ملسو هيلع هللا ىلصكممػػن كػػنف ال ػػحنبس ي رمكىػػه مػػ. ال مل بنػػن  ىاػػـ كػػنىكا ي 

ً ػػكؿ هللا  ً ػػكؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلصبػػنت  بنلظػػنأًن كمػػن  ىاػػـ كػػنىكا جاا  اػػكا جلػػغ طرػػنـ مػػ. 
ً كؿ ي هن كمن  خبػً بػالؾ حاي ػس بػف اليمػنف  ملسو هيلع هللا ىلص لـ ي،ركا  ي ياـ حمغ ي،. ال

 (ِ ً،ن هللا اىه.

                                                           

ًمن ج (ُ  ًلفن الطبػ ًلف الرظػيـن  نّّٗن صُِبػنم. البيػنف اػف ملكيػؿ لم ال ػ م  ػيً ال ػ
 .ّٓٔن صٕج
ًات ك حكنمامن  (ِ  ًبسن بنت ل ات الطرنـ كالش  ىص الح ي: مف  حيح م مـن كمنت ا ش

ًىن مػػ. الىبػػن "اػػف حاي ػػس بػػف اليمػػنف لػػ ػػن لػػـ ى،ػػ.  يػػ يىن حمػػغ يبػػ    ملسو هيلع هللا ىلصنؿ  كىػػن جاا ح،ػػ طرنمن
 .َُِٕأي،. ي ه"   ملسو هيلع هللا ىلصً كؿ هللا 
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ً،ػػن  -كيبػت  ال ىى ػػغ ل ات المرنمػػؿ مػػ. الػػى   كمػػن اكػػً  ػػممنف  
ًبػػؾ اميػػؾ ح  ػػن كلى  ػػؾ اميػػؾ ح  ػػن ك امػػؾ ملسو هيلع هللا ىلصككاأ ػػه الىبػػن  -هللا اىػػه    "جف ل

  (ُ اميؾ ح  ن ألاط كؿ ام حؽ ح ه".
ن  ػػػػبؽ أيمػػػػن يخػػػػص ل ات المرنمػػػػؿ مػػػػ. الػػػػى   كػػػػ ـ  يػػػػؿ كشػػػػبيه بمػػػػ

ًؾ" ًؼ ى  ػؾ ككػف ى  ػؾن كال محػنكؿ المشػبه ببيػ ًىبن الام لنؿ أيه  "ااػ  ( ِ كن
ًيف  ك المشبه باـ.  ًان كا ـ م مي  ا خ  أإاطنل الى   ح ان يككف بم  ي

 األدب يف انحعامم مع انبشز
 األدب مع اخلاصة:     

ًيؼ حظػػن المرنمػػؿ مػػ. البشػػً أػػن ا ًيـ كالحػػ ي: الىبػػكم الشػػ ًلف الكػػ ل ػػ
ب ػػػ ً كبيػػػً مػػػف االاممػػػنـن حمػػػغ يمكػػػف  ف ي ػػػنؿ جف ل ات المرنمػػػؿ مػػػ. البشػػػً 
ًلمه ا حن يػػ: المػػن مكممػػي اػػف  ً ػػكؿ  كثػػً ممػػن ا ػػمب ًلي أػػن  حن يػػ: ال ا ػػمب

ً ػػكؿ  . كاػػاا  ليػػؿ امػػغ  اميػػس ا  ت ملسو هيلع هللا ىلصل ات المرنمػػؿ مػػ. هللا مرػػنلغ  ك مػػ. ال
ًيف . كلػي    ؿ امػغ  اميػس ا  ت أػن المرنمػؿ مػ. البشػً أن المرنمؿ م. ا خػ

ً ػػكؿ    "أمػػف  حػػت  ف ياحػػا  اػػف الىػػنً كيػػ خؿ البىػػسن أمملمػػه ملسو هيلع هللا ىلصمػػف حػػ ي: ال
مىيمػػه كاػػك يػػؤمف بػػن كاليػػـك ا خػػًن كليػػلي جلػػغ الىػػن  الػػام يحػػت  ف يػػؤمغ 

ً   (ّ جليػػه". ًك ً  ب،ػػػ ً ػػكؿ برػػ  اتيمػػػنف بػػن كاليػػكـ ا خػػً مبنشػػ أ ػػ   ك ػػغ ال
ًيفن أااا اك ال بيؿ ل خكله البىس كبر ه اػف الىػنً. المرن مؿ بنلح ىغ م. ا خ

ً  المرنمػؿ بنلح ػىغ مػ.  ًك ً ػكؿ اىػن اتيمػنف بػن كاليػكـ ا خػً ب،ػ ًف ال أ   لػ
ًاىه مف البشً.  ًيف مف  ل  ا خ

ًف  ك كؿ مف  ك نىن هللا مرنلغ بػن  ت أػن المرنمػؿ مرامػن  الكالػ اف كلػ
ًال أػػػػن لكلػػػػه مرػػػػنلغ   اميػػػػس ابػػػػن   هللا ببػػػػً ال ً  ات ػػػػ ً  أػػػػن  ػػػػك كالػػػػ يف كمػػػػن ك

                                                           

ًمن كمػنت ا  تن بػنت  ػى. الطرػنـ كالمكمػؼ لم،ػيؼ    حيح (ُ  ن  ػحيح ٖٖٕٓالبخػن
 .ُُٗٓم مـن كمنت ال ينـن بنت الىان اف  ـك ال اً  

ًىيبنن صِ   .ُّٖ( أف المرنمؿ م. الىن ن  يؿ كن
ً ن بنت كبكت الكأنل ببيرس الخم نل   (ّ   .ُْْٖ حيح م مـن كمنت اتمن
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ػػنىنن  ًبنٍلكىاًلػػ ىٍيًف ًجٍح ى ب ػػؾى  ىالَّ مىٍربيػػ يكا ًجالَّ ًجيَّػػنهي كى ػػغ  ًى لى،ى ػػن ۚ  ﴿كى  اٍلًكبىػػًى  ًاٍىػػ ىؾى  يىػػٍبميبىفَّ  ًجمَّ
ن ػػػػ يايمى ػػػػن  ىكٍ   ىحى ايمى ػػػػػن مى يػػػػؿٍ  أىػػػػ ى  ًك ى ػػػػن كىالى   يؼٌو  لىايمى ليػػػػؿٍ  مىٍىاىًٍايمى ػػػػن كى ػػػػػن لىػػػػٍكالن  لىايمى يمن ًً ﴾ كى

ًال/  كاٌبػػً هللا  ػػبحنىه كمرػػنلغ اىػػن بن ػػمخ اـ ال رػػؿ "ل،ػػغ" بمرىػػغ [ن ِّ]ات ػػ
ًؼ الرطػػؼ الػػكاك كلػػـ  كٌ ػغن كلػػنؿ " ال مربػػ كا جال جيػػنه كبنلكالػػ يف" م ػمخ منن حػػ
ًل لكػف  ًكؼ البػً ا خػ ًاػن مػف حػ ًميػت كالمر يػت كال  ي ي مخ ـ ال ػنل المػن لمم

ًامػػػن ا ػػػمخ ـ  ـ البػػػنت ا ًف بربن مػػػه بػػػً الكالػػػ يفن كمػػػن كٌ ػػػغ برػػػ ـ ىا لػػػكاكن أ ػػػ
كاٌبً اف ات نل  جليامن بكممس " ؼ" المن ان  خؼ كممػس يمكػف  ف م ػنؿن أمػن 
ًبيػس  ًؼ أػن المبػس الر ًأكضن كليؿ جف  ،ػرؼ حػ كنف  كبً مىان أاك بنلطب. م
ًلف اىػػن لم اللػػس امػػغ  ف  خػػؼ كممػػس ك ،ػػرؼ  ًؼ ال ػػنلن كا ػػمخ مه ال ػػ اػػك حػػ

ًأكض لكلان لمكال يف أمن بنلىن بمن اك  كبً ك ث ؿ.  كمم  س م
ًيـ بنتح ػػػنف جلػػػغ الكالػػػ يف كا  ت مرامػػػن أػػػن     ًلف الكػػػ كمػػػن ك ػػػغ ال ػػػ

ًل كمػػن أػػن لكلػػه مرػػنلغ    ػػهي كىٍاىنػػن ليػػني  خػػ مىمٍػػهي  يم  مى ٍيػػًه حى ػػنفى ًبكىاًل ى ٍى ى ػػٍيىىن اٍتً ﴿كىكى َّ
مىػػغ   ﴾ اى ًلكىاًلػػ ىٍيؾى ًجلىػػنَّ اٍلمىً ػػيًي ًٍ ًلػػن كى ٍيًف  ىًف اٍشػػكي ػػنمى ػػنليهي ًأػػن اى ًأ ى ]ل مػػنف/  كىٍاػػفو كى
ػػػػنىنن [ن كلكلػػػػه مرػػػػنلغ  ﴿ُْ ٍيػػػػًه ًجٍح ى ػػػػنفى ًبكىاًل ى ٍى ى ػػػػٍيىىن اٍتً مىمٍػػػػهي  ۚ  كىكى َّ مى ػػػػهي  حى ًٍانػػػػن  يم   كي

ػػػرىٍمهي  ًٍانػػػن كىكى،ى ٍمميػػػهي  ۚ   كي ػػػنليهي  كىحى ًأ ى ثيػػػكفى  كى ػػػٍاًن  ثى ى مَّػػػغ   ۚ   اشى ػػػ َّهي  بىمىػػػمى  ًجاىا حى بىمىػػػمى   ىشي  كى
بىًرػيفى  ػػىىسن   ىًٍ مىػػغ  كىاًلػػ ىمَّ  ى   ىٍكًاٍاىًػن ًىتًٌ  لىػػنؿى   ى مىػػنَّ كىاى مىػػؾى الَّمًػػن  ىٍىرىٍمػيى اى ًى ًىٍرمى ٍف  ىٍشػػكي

يَّمًػػن  ًًٌ ػػنهي كى ىٍ ػػًمٍح ًلػػن ًأػػن اي ،ى ن مىًٍ ػػنًلحن ػػؿى  ى ٌىًػػن ًجلىٍيػػؾى  ميٍبػػيي  ًجٌىًػػن ۚ  كى ىٍف  ىٍامى  ًمػػفى  كىاً 
كاػػاه ا يػػني مك،ػػح مػػ ل مرػػت الكالػػ يف خن ػػس  [نُٓ]ا ح ػػنؼ/  ﴾اٍلميٍ ػػًمًميفى 

 َ ا ـن لالؾ الب  مف ا  ت أن المرنمؿ مرامنن حمغ لك لـ يككىن مؤمىىيف
ً  مك،ػح  اميػػس بػً الكالػػ يفن مىاػػن    ً ػكؿ  حن يػػ: كثيػػ كبػنلطب. اكػػً ال

ًبػػؿ جلػػغ الىببػػن  أ ػػنؿ  "مػػف  حػػؽ الىػػن  بح ػػف  ػػحنبمن  لػػنؿ  مػػؾ.  ملسو هيلع هللا ىلصبػػنل 



  األدب اإلسالمي واإلتيكيت يف العرص احلديث
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُٖٓٓ﴾  
  

لػػنؿ ثػػـ مػػفم لػػنؿ  ثػػـ  مػػؾ. لػػنؿ ثػػـ مػػفم لػػنؿ  ثػػـ  مػػؾ. لػػنؿ ثػػـ مػػفم لػػنؿ  ثػػـ 
 (ُ  بكؾ".

ًبميفن أ نؿ  ح امن  مػن اػاا مىػؾم أ ػنؿ   بػنن     ً ًي كل   ب ً  بك ا
  (ِ أ نؿ  "ال م ٌمه بن مهن كال ممش  منمهن كال مبم  لبمه".

ً ك  ًاـ الكبيػً كالرطػؼ امػغ ال ػبيً أػن كمن  ك غ ال ً  احمػ ًك ؿ ب،
ًىن".ملسو هيلع هللا ىلصلكله  ًحـ  بي ًىن كي   (ّ   "لي  مىن مف لـ يكٌلً كبي

كاػػػػاا  مػػػػً ماػػػػـ محػػػػ : اىػػػػه اتميكيػػػػي الحػػػػ ي: أكٌ ػػػػغ بػػػػلال يىػػػػن م 
 ( ْ  ا  بً  ى ن ا كبً  ى ن بن مه.

ً  اتح نف جلغ الاكبس كالمرنمؿ مران بل مكت  ًك كمن اامـ ات  ـ ب،
ً  ن كممػػن  ك ػػغ بػػه   ًااػػن  المػػ ً ػػكؿ أػػن  يػػً مػػن حػػ ي: بم ح ػػفن ك ك ػػغ ال

ًكلن". ملسو هيلع هللا ىلص"كنف الىبن  ًبؿ  امه طي ًه  ف يلمن ال  (ٓ يك
  "جاا  خمي لي نن أ  م خؿ امغ  امؾن حمػغ م ػمح  المبيبػسن ملسو هيلع هللا ىلصكلنؿ  

    (ٔ كمممشط الشرثس".
ً كؿ هللا   ًبػؿ  امػه لػي ن يمخػكىاـ  ملسو هيلع هللا ىلصكاف بنبً  ف  ًؽ ال ىاػغ  ف يطػ

ًاماـ.  .(ٕ  ك يممم  اث
  

                                                           

ًمن كمنت ا  تن بنت مف  حؽ الىن  بح ػف ال ػحبس  ُ   ػحيح  نِٔٔٓ(  حيح البخن
 .ِْٖٓم مـن كمنت البً كال مس كا  اتن بنت بً الكال يف ك ىامن  حؽ به  

ًبػػؿ  بػػنه كال  (ِ  ًمن بػػنت ال ي ػػمن ال ً ن البخػػن يبمػػ  لبمػػه كال يمشػػن  منمػػه  ا  ت الم ػػ
ْْ . 
ًحمس ال بينف  ّ  ًمامن كمنت البً كال مسن بنت من بنل أن   .ُُٗٗ(  ىف الم

)4(Etiquette, Emily Post.p:68,69 

ًؽ  امػػه لػػي ن جاا  طػػنؿ البيبػػس   (ٓ  ًمن كمػػنت الىكػػن ن بػػنت ال يطػػ ن ْْٓٗ ػػحيح البخػػن
ًكؽ  ْْٔٗ  .ِٕٕٔ  ىف  بن  اك ن كمنت البان ن بنت أن الط

ًمن كمنت الىكن ن بنت طمت الكل    (ٔ   . ْْٖٗ حيح البخن
ًيت  حيح ابف حبنف  ُٕٓ حيح م مـ  ( ٕ   .ُِْٖن اتح نف أن م 



  األدب اإلسالمي واإلتيكيت يف العرص احلديث
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُٖٓٔ﴾  
  

ًؽ  امه لي ن".ملسو هيلع هللا ىلصكلنؿ   (ُ   "جاا  طنؿ  ح كـ البيبس أ  يط
ً  ن كحمػغ  ًبؿ بيمه لي ن ككلىه يمخػٌكف المػ ً كؿ اف جمينف ال أ   ىاغ ال

ً ػػػكؿ  ً  ن  ك كمػػػن لػػػنؿ ال ًاي المػػػ حمػػػغ م ػػػمح  المبيبػػػس كمممشػػػط ال يػػػممم  اثػػػ
ً كؿ  بت ىايه اف الؾ ا مً.  الشرثس. أ    ك،ح ال

ً  ال ػػ ـ امػػغ  اػػؿ البيػػي اىػػ   خػػكؿ البيػػي   ًك اػػاا بنت،ػػنأس جلػػغ ،ػػ
ً ػػػكؿ  ًكػػػس ملسو هيلع هللا ىلصكمػػػن لػػػنؿ ال  ىػػػ   "يػػػن بىػػػن جاا  خمػػػي امػػػغ  امػػػؾ أ ػػػمـن يكػػػكف ب

 (ِ اميؾ كامغ  اؿ بيمؾ".
ً ػػكؿ بنل ػػ ـ اىػػ   خػػكؿ المىػػ ًكػػس كمػػن ك ػػغ ال اؿن  ف أػػن ال ػػ ـ ب

ًبؿ كامغ  اؿ بيمه.      امغ ال
ًنا كمػػن لػػنؿ  "ا مك ػػكا  ً ػػكؿ بنلى ػػنل خيػػ اػػاا بنت،ػػنأس جلػػغ مك ػػيس ال
ًاان  حنلانن كاػ ـ  ً   كم بنلى نل خيًنا"ن كأن الؾ  اللس امغ ااممنـ ات  ـ بنلم

ًكف.   ً   كمن ي ان كثي ًا ه امغ الم  اأم
ًلف كاػػػك  حػػػ  ل ات كاىػػنؾ   ت لخػػػً مػػف ا  ات  المػػػن ك ػػغ باػػػن ال ػػ

  ً ًأاـن كالػػؾ ك المىػاؿ    ت ا ػػم ااف ا ط ػنؿ كبػػنً ال ػػف لبػؿ الػػ خكؿ جلػغ  ػػ
ـٍ ﴿ أن لكله مرنلغ  ـٍ كىالَّػًايفى لىػ ػنىيكي مىكىػٍي  ىٍيمى ـي الَّػًايفى مى ىيػكا ًليىٍ ػمىٍلًاٍىكي يىن  ىي اىػن الَّػًايفى لمى

:ى  ـٍ ثىػػ ى ـى ًمػػٍىكي ميػػ ػػًَّايو يىٍبميبيػكا اٍلحي ػػ ى ً  لىٍبػؿً  ًمػػفٍ  ۚ  مى ًً   ى ػػريكفى  كىًحػػيفى  اٍل ىٍبػػ ـٍ  مى،ى  ًثيىػػنبىكي
ًى ً  ًمػػفى  ًمػػفٍ  الظًَّايػػ ػػ ى ً  بىٍرػػ ً  كى ػػنلً   ى :ي  ۚ   اٍلًرشى ػػٍكًىايو  ثىػػ ى ـٍ  لىػػٍي ى  ۚ   لىكيػػـٍ  اى مىػػٍيكي  كىالى  اى
مىػػٍياً  ىىػػن ه بىٍرػػ ىايفَّ اى ـٍ  طىكَّاأيػػكفى  ۚ  ـٍ بي مىػػٍيكي ـٍ  اى ػػكي مىػػغ   بىٍر،ي ًلؾى  ۚ   بىٍرػػضو  اى ػػاى   اّللَّي  ييبىػػيًٌفي  كى
ـي  ًميـه  كىاّللَّي  ۚ   اٍ يىنيً  لىكي ًكػيـه  اى / حى ًل ات ػ ـ محػ : اػف  مػًك  [نٖٓ﴾ ]الىػًك أىػ

لػػػػـ يمحػػػػ : اىاػػػػن اتميكيػػػػي الحػػػػ ي:ن كمىاػػػػن ا ػػػػم ااف ا ط ػػػػنؿ كمػػػػف ممكػػػػي 
  ا يمنف. 

                                                           

ًؽ  امه لي ن جاا  طنؿ البيبس   (ُ  ًمن كمنت الىكن ن بنت ال يط  . ْْٔٗ حيح البخن
ًمام   (ِ   .ِٖٗٔ ىف الم



  األدب اإلسالمي واإلتيكيت يف العرص احلديث
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُٖٕٓ﴾  
  

ًحػػػنـن أ ػػػ  لػػػنؿ هللا   ً ػػػه امػػػغ ا  اػػػاا جلػػػغ بنىػػػت ااممػػػنـ ات ػػػ ـ كح
﴾لىبيه  ﴿مرنلغ  ًبيفى مىؾى اٍ ىٍلًى ًشيًى ًال/  كى ىٍىًاًٍ اى  [.ُِْ]الشر

ًبػػؿ حاي ػػس أ ػػنؿ    ػػملاف امػػغ  مػػنم أ ػػنؿ  جف لػػـ م ػػملاف  كلػػ   ػػلؿ 
ًه. ً يي من مك   (ُ اميان 

ًبػػػن ن لػػػنؿ   ػػػللي ابػػػف    ًيج اػػػف اطػػػنل بػػػف  بػػػن  كمػػػن حكػػػغ ابػػػف بػػػ
ابػػػػن  أ مػػػػي    ػػػػملاف امػػػػغ  خمػػػػنم أ ػػػػنؿ  ىرػػػػـن ألاػػػػ ي أ مػػػػي   خمػػػػنف أػػػػن 
ًمن ك ىػػػن  مٌكىامػػػن ك ى ػػػؽ اميامػػػنم   ػػػملاف اميامػػػنم لػػػنؿ  ىرػػػـم  محػػػت  ف  حبػػػ

ًينىميف...  ًاامن ا  ( ِ م
 األدب مع انعامة:   

ًنا ال،ػػػػيؼ كممػػػف ااػػػػمـ ات ػػػػ ـ بامػػػػن  يمػػػػن ااممػػػ نـ ك ك ػػػػغ بامػػػػن كثيػػػػ
ً ػػكؿ هللا  ًهن ملسو هيلع هللا ىلصكالبػػنًن أ ػػنؿ    "مػػف كػػنف يػػؤمف بػػن كاليػػـك ا خػػً أػػ  يػػؤا بػػن

ًـ ،ػػي هن كمػػف كػػنف يػػؤمف بػػن كاليػػـك  كمػػف كػػنف يػػؤمف بػػن كاليػػـك ا خػػً أميكػػ
ا خً أمي ؿ خيًنا  ك لي مي".
 ّ)  

ًيػػػػؿ بنلبػػػػنًن حمػػػػغ ظىىػػػػي  ىػػػػملسو هيلع هللا ىلصكلػػػػنؿ  ػػػػن  "مػػػػن ااؿ يك ػػػػيىن بب ه  ي،ن
ًثه".   (ْ  يك

  "كهللا ال يػػؤمفن كهللا ال يػػػؤمفن كهللا ال يػػؤمفن ليػػػؿ كمػػف يػػػن ملسو هيلع هللا ىلصكلػػنؿ 
ًه بكا  ه".   (ٓ ً كؿ هللام لنؿ  الام ال يلمف بن

                                                           

ًمن بنت ي ملاف (ُ  ً ن البخن  .ََُٔامغ  مه   ا  ت الم 
ًمن بنت ي ملاف امغ  خمه   (ِ  ً ن البخن  .َُّٔا  ت الم 
ًه   (ّ  ًمن كمػنت ا  تن بػنت مػف كػنف يػؤمف بػن كاليػـك ا خػً أػ  يػؤا بػن  ػحيح البخػن

ً ن بنت الك ن  بنلبنً  ِٕٔٓ  .َُِن ا  ت الم 
ًمن كمػػنت ا  تن بػػنت الك ػػنل  بنلبػػنً   (ْ  ً ن بػػنت ن ا  ت أٖٔٓ ػػحيح البخػػن لم ػػ

 .َُُالك ن  بنلبنً  
ًه بكا  ه   (ٓ  ًمن كمنت ا  تن بنت جثـ مف ال يلمف بن  .َٕٔٓ حيح البخن



  األدب اإلسالمي واإلتيكيت يف العرص احلديث
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُٖٖٓ﴾  
  

كممػػػن لنلػػػه اتميكيػػػي اػػػف المرنمػػػؿ مػػػ. البػػػنً  "ال ممػػػامً مػػػف البميػػػ  
ًاكـ امغ امبمؾ  كالن". ًؾ لبؿ  ف مايؿ من م ًاكـ امغ امبس بن  (ُ المم

ً  بيػػ   جلػػغ اػػ ـ المػػ خؿ أػػن شػػ كف  حػػ  كاالاممػػنـ بشػػ كف  كاػػاه جشػػن
ى  ن  كالن لبؿ الحكـ امغ  م  ح . كمن لنؿ  ػمغ هللا اميػه ك ػمـ  "مػف ح ػف 

ًكه من ال يرىيه". ًل م  ج  ـ الم
كالم حػػػػظ  ف ا  ت ات ػػػػ من لػػػػ  ام ػػػػؽ مرػػػػه اتميكيػػػػي أػػػػن برػػػػض 

ن كمك . ا  ت ات  من اف اتميكيي أن  م ًل. ا مًك  ًك  خ

                                                           

ًىيبنن ص (ُ   .ُٗأف المرنمؿ م. الىن ن  يؿ كن



  األدب اإلسالمي واإلتيكيت يف العرص احلديث
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُٖٓٗ﴾  
  

ًيؼ أػػن   ًيـ كالحػػ ي: الشػػ ًلف الكػػ ً  أ ػػ   أػػنض ال ػػ  مػػن اػػف ل ات الايػػن
ًيـن  ًلف الكػػ الكػػ ـ اىاػػنن كلىىظػػً جلػػغ برػػض مػػن ليػػؿ اػػف اػػاه ا  ات أػػن ال ػػ

ً  الىػػًك   ٍيػػًى أمىاػػن لكلػػه مرػػنلغ أػػن  ػػك ميكا بيييكمنػػن  ى ىيػػكا الى مىػػٍ خي ﴿يىػػن  ىي اىػػن الَّػػًايفى لمى
مَّغ  مى  ـٍ حى مىغ   ىٍاًماىن بيييكًمكي مًٌميكا اى مي ى كا كى ـٍ  ۚ  ٍ مىٍلًى ي ًلكي ٍيًه  اى  ـٍ  خى ـٍ  لىكي كفى  لىرىمَّكي ًي . أىػًإٍف مىػاىكَّ

ـٍ  مَّػػػػغ  ييػػػػٍؤاىفى لىكيػػػػ ميكاىن حى ػػػػ نا أىػػػػ ى مىػػػػٍ خي ـٍ مىًبػػػػ يكا ًأياىػػػػن  ىحى فٍ  ۚ  لىػػػػ ـي  ًليػػػػؿى  كىاً  ًبريػػػػكا لىكيػػػػ  اًٍ
ًبريكا ػػػغ   ايػػػكى  ۚ   أىػػػنًٍ ػػػن كىاّللَّي  ۚ   لىكيػػػـٍ   ىٍاكى ميػػػكفى  ًبمى ًمػػػيـه  مىٍرمى ىىػػػن ه  ىٍف اى ـٍ بي مىػػػٍيكي . لىػػػٍي ى اى

ـٍ  مىػنعه لىكيػ ٍيًى مىٍ كيكىىسو ًأياىػن مى ميكا بيييكمنن  ى ـي  كىاّللَّي  ۚ  مىٍ خي ػن يىٍرمىػ ػن ميٍبػ يكفى  مى مى  ﴾ مىٍكميميػكفى  كى
 / ًايس   ت هللا باػػن ابػن ه المػؤمىيفن كاػن أػػن ِٗ - ِٕ]الىػًك [ أاػاه ل ات شػ

   مػػً هللا المػؤمىيف  ال يػػ خمكا بيكمنػػن  يػً بيػػكماـ حمػػغ ي ملى ػػكان اال ػم اافن أ ػػ
كيىببػػن  ف ي ػػملاف ث ثنػػنن أػػإف  اف  (ُ  م ي ػػملاىكا لبػػؿ الػػ خكؿ كي ػػممكا برػػ ه.

ً ي أػػن كمػػت الحػػ ي: مكممػػي اػػف  ً  ك ًؼ. كاىػػنؾ  حن يػػ: كثيػػ ال اى ػػ لػػهن كا 
ً  اال م ااف ث ثنن. ًك ، ِ)  

    ً أىػن  جيػنهن أممػن ك ً  جال اًٌ ً ػكؿ شػي نن يخػص ل ات الايػن ًؾ ال كلـ يمػ
ًؽ البػنت  ملسو هيلع هللا ىلصاىه  ً   ىه ااً يكمنن بيي  ح  ال حنبسن أط أيمن يخص ل ات الاين

ًله  ًحمس هللان ثـ اىمظً كلـ ي م. جبنبسن أط ًأؽ كاك ي كؿ ال  ـ اميكـ ك أن 
ًاً  ثنىيػػس كاػػك يريػػ  ال ػػ ـن ثػػـ اىمظػػً كلػػـ ي ػػم. جبنبػػسن ًؽ الثنلثػػس مػػ. مكػػ أطػػ

ػػػن مىػػػه ال ػػػحنبن  ًبن ًاؼن جاا بنلبػػػنت ي ػػػمح كيىػػػ أ. خن ال ػػػ ـن أممػػػن اػػػـ بنالى ػػػ
ً ىػػن  ملسو هيلع هللا ىلصأيحم،ػف الىبػن  ً ن لكىىػن   ً ػػكؿ هللا مػف  كؿ مػػ كي ػػكؿ  ل ػ   ػػمرىنؾ يػن 

                                                           

ًمن ج (ُ  ًلف الرظػػػيـن ابػػػف ن ِْٖ – ِّٗن صُٕاىظػػػً  بػػػنم. البيػػػنفن الطبػػػ م  ػػػيً ال ػػػ
 . ّٔن صٔكثيًن ج

ًمن كمػػنت  (ِ  ن ُٖٗٓن َٖٗٓاال ػػم اافن بػػنت الم ػػميـ كاال ػػم ااف ث ثنػػن   ػػحيح البخػػن
ن  ػػىف  بػػن  اك ن كمػػنت ا  تن بػػنت ُِّٓ ػػحيح م ػػمـن كمػػنت ا  اتن بػػنت اال ػػم ااف  

ًبؿ أن اال م ااف   ً  ي مـ ال  .َُٖٓكـ م
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ًحمػس. ًاً  ان ػؾ لىػن بنل ػ ـ كال ًكس م. مكػ ً ػكؿ اػاا  (ُ  ف ىا ا  ب أ ػن أرػؿ ال
 ااف لبؿ ال خكؿ.                 اللس امغ  اميس اال م 

ً ػػكؿ  ًيؼن لػػكؿ ال ً  أػػن الحػػ ي: الشػػ ً  مػػف ل ات الايػػن   جاا ملسو هيلع هللا ىلصكممػػن ك
ًب." ً  كل ابان لبؿ  (ِ ا ملاف  ح كـ ث ثنن أمـ يؤاف له أمي أ   ب   االاممنـ بنلاين

 ف يػػ خؿ الاا ػػً جلػػغ البيػػين أرمػػغ مػػف  مػػغ ببيػػً مكاػػ  م ػػبؽ لشػػخص مػػن  ف 
ال ً ػػػكؿ  ي ػػػملاف ث ثنػػػن كا  ًبػػػ. كمػػػن  خبػػػً ال ًمػػػه اػػػاه ملسو هيلع هللا ىلصأمي ًبمػػػن كػػػنف أػػػن اين ن أ

 جاانج   حنت البيي.  
ًأػؽن ك ف يكػكف بػيف الػ لميف امػف   ًاي ب كيىببن  ف يككف ال ؽ ثػ : مػ

  يً لميؿ. 
كػػالؾ  "مػػف اطمػػ. أػن بيػػي لػػـك ببيػػً جاىاػـن أ ػػ  حػػؿ لاػػـ  ف  ملسو هيلع هللا ىلصكلػنؿ 
 . (ّ ي  ؤكا ايىه"

ً  ملسو هيلع هللا ىلصكلػػنؿ   ػػن  "ال يحػػؿ المػػ ً  حمػػغ   ي،ن  ف يىظػػً أػػن بػػكؼ بيػػي امػػ
ي ػػملافن أػػإف ىظػػً أ ػػ   خػػؿ"ن  م جف ىظػػً لبػػؿ  ف ي ػػملافن  ػػنً أػػن حكػػـ 

ـ اميه. ال اخؿ ب  ا م اافن كاك محًٌ
 ْ) 

ػػً الىبػػن   بى ٍحػػً أػػن حي ًبػػؿ مػػف بي ن ملسو هيلع هللا ىلصكاػػف  ػػاؿ بػػف  ػػر  لػػنؿ  اطمػػ. 
ً  هن أ نؿ  "لك  امـ  ىؾ مىمظًن  لطرىي به أن  ملسو هيلع هللا ىلصكم. الىبن  ًل يحؾ به  م 

  (ٓ ايىؾن جىمن برؿ اال م ااف مف  بؿ الب ً".

                                                           

ًبؿ أن اال م ااف   (ُ  ً  ي مـ ال  .ُٖٓٓ ىف  بن  اك ن كمنت ا  تن بنت كـ م
ًمن (ِ  ن  ػػحيح ُٖٗٓكمػػنت اال ػػم اافن بػػنت الم ػػميـ كاال ػػم ااف ث ثنػػن    ػػحيح البخػػن

 .ُِّٓم مـن كمنت ا  اتن بنت اال م ااف  
ًه   (ّ  ًيـ الىظً أن بيي  ي  .ُِٖٓ حيح م مـن كمنت ا  اتن بنت مح
ًاايس  ف يخص اتمنـ ى  ه بنل انل   (ْ  ًمامن بنت من بنل أن ك  .ّٕٓ ىف الم
ًمن كمػنت  (ٓ  ن  ػحيح ٕٖٖٓاال ػم اافن بػنت اال ػم ااف مػف  بػؿ الب ػً   حيح البخػن

ًه   ًيـ الىظً أن بيي  ي  .ُِٔٓم مـ   كمنت ا  اتن بنت مح
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ً،ػن هللا اىػه لػنؿ  " ميػي الىبػن   أػ اكي.  ملسو هيلع هللا ىلصكاف بػنبً بػف ابػ  هللا 
ًج كاػك ي ػكؿ   ىػن  ىػن".ملسو هيلع هللا ىلصأ نؿ الىبن  ًه  (ُ   مف ااام لمػي   ىػنن لػنؿ  أخػ أ ػ  كػ

ً كؿ ااا البكاتن كال كات  ف ي كؿ الاا ً ا مه.    ال
أ خمي اميه كلـ   ػٌمـن أ ػنؿ  ملسو هيلع هللا ىلصي الىبن كاف كم   بف الحىبؿ لنؿ   مي 
ًب. أ ؿ ال  ـ اميكـ    خؿ". ملسو هيلع هللا ىلصالىبن  ً . (ِ ا  أنل  ـ بنلطب. مف ل ات الاين

ً كؾ  كلنؿ المنبرن لمن   بف  انمس ال  ك ن  "كال م  ف امغ بنت لـك 
ىاـ  كلغ بنلراً". كااا أن حنؿ  (ّ اف بنباـن أإف لؾ حنبنين كلاـ  شبنالنن كا 

ً   كف مكا  م بؽ. جاا كنىي   الاين
كلـ يخممؼ ا مػً أػن اتميكيػي الحػ ي: أ ػ  ك ػغ اتميكيػي بلىػه مػف  

ً  كلػػك كػػػنىكا  ًاـ م ػػب نن بمكاػػػ  الايػػن ًؼ بػػ كف جخبػػن ً  المرػػػن ًم اػػ ـ ايػػن ًك ال،ػػ
ًيس حمػػػغ ال يبػػػ  الاا ػػػً ى  ػػػه أػػػن  ًك   ػػػ لنل حميمػػػيف جال أػػػن الحػػػنالي ال،ػػػ

ًج جاا م ن ؼ ككب  لػ ياـ ،ػيكأنن  ًبػنلن  ك كبػ اـ مشػبكليف بػلمً مكلؼ ح  
ًاـ. ًابنن أػػن مكاايػػ  مػػف يػػاك ككا،ػػح مػػف اػػاا  (ْ ماػػـن كحمػػغ ال يحػػ : ا،ػػط

ًيؼ كلي  مف شنل لخً.  الك ـ  ىه ملخكا مف الح ي: الش
ً   ىه يك ػن   كمف ك نين اتميكيي الح ي: كالؾ أيمن يخص ل ات الاين

ً  كاحػػػ  ن كاالىمظػػػنً لمػػػي نن أػػػإاا لػػػـ يكػػػف ً  مػػػ لػػػ ل   ػػػحنت المىػػػاؿ   ؽ البػػػ
ف كػنف البػنت  ًؽ امػغ البػنت باػ كل حمػغ كا  ًص امغ الطَّ ً ن أ ب  مف الح ب

ًص كالؾ امغ ا ـ ال خكؿ  كف ا م ااف   حنت البيي.  ن. كالح  م مكحن
ًحػػػتن   اا طيمػػػت مػػػف الاا ػػػً االىمظػػػنً أػػػ  بػػػ  مػػػف م بػػػؿ الػػػؾ ب ػػػ ً  كا 

ًص امغ محيػس مػف ي ػمح البػنت لبػؿ  م شػنل لخػًن بمػن أػ ًيػؼ كالح ن الػؾ مر
                                                           

ًااس لكؿ الم ملاف  ىنن جاا ليؿ مف ااا   (ُ   . ُِٓٓ حيح م مـن كمنت ا  اتن بنت ك
ًمػامن بػنت مػن بػنل أػن الم ػميـ لبػؿ اال ػم ااف   (ِ  يحسن ن ال م ػمس ال ػحَُِٕ ػىف الم

 . ُٖٖا لبنىن  
ًلف الرظيـن ابف كثيًن ج (ّ   .َْن صٔم  يً ال 
ًكمكككؿن  / محم  الرنلـن ص (ْ  ًا ـ كالب  ََُل ات الم
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ًمػه اىػ من مػمـ  ًاـ ب ػبت اين  اؿ المىاؿ بشخ ه جاا كنف مباػكالن لاػـن  ك جخبػن
كلكف االخم ؼ اىن أن  ف اال م ااف أن ا  ت ات ػ من   (ُ مف  كف مكا .

ً  كاح  .   ًاي كأن اتميكيي م  ث : م
ً  جىه البػ  مػف مح يػ  مكاػ  م ػبؽ لبػؿ  ن اف ل ات الاين كممن ليؿ  ي،ن

. ً ً   الايػػػن ً  المػػػن مكػػػكف ببيػػػً مكاػػػ  م ػػػبؽ البػػػ   ف مكػػػكف ل ػػػي كمػػػن  ف الايػػػن
كم م،بس كمؤ م المامس الخن س بانن كالب  مف البر  اػف اتطنلػس  ك المػلخيًن 
ً  مػػػف  كف مكاػػػ  كلػػػـ ي ػػػمح لػػػه  ػػػنحت البيػػػي  ً  جلػػػغ الايػػػن اا ا،ػػػطً ال ػػػ كا 

ًص ام ًؼ كال يب،ت. ااا جلغ بنىت الح غ الح،ػًك بنل خكؿ أرميه  ف يى 
 (ِ أن الميرن  المم ؽ اميه.

ً  أن ات  ـ كح يثنن أػن اتميكيػي كا مػً كمػن اػك  ااا اف ل ات الاين
ً  أػػن ات ػػ ـ بػػنل كمػػن بػػنل الكػػ ـ اػػف  كا،ػػح ال يخممػػؼن أػػنلك ـ اػػف الايػػن

ًلف  ًبمػن يكػكف الػؾ لمخػا مػف مرػيف كاحػ  اػك ال ػ ً  أن اتميكيي حػ يثننن ك الاين
ًبمػػن لشػػ ً  أػػن كالحػػ ي: ك نل لخػػً. كلكػػف مػػف الممكػػف  ف ى ػػكؿ جف ل ات الايػػن

 ات  ـ كنىي  شمؿ. 
ً  مريىػػػس لاػػػن ل ات  ً  انمػػػسن كلكػػػف اىػػػنؾ ايػػػن مػػػن  ػػػبؽ كػػػنف اػػػف الايػػػن
ًيض  ك لى ػػؿ ايػػن    ً  المػػ ً  الرنمػػس  ال كاػػن ايػػن خن ػػس جلػػغ بنىػػت ل ات الايػػن

ًيض ًيضن كلػػػ  مك(ّ المػػػ ً  ل ات ممىن ػػػت مػػػ. ك،ػػػ. المػػػ مػػػـ اىاػػػن ن أماػػػاه الايػػػن
ً ن ك ف يبمػػػ   ً  ل ػػػي ً ػػػكؿ  أػػػن  حن يثػػػهن كاكػػػً ممػػػن اكػػػً  ف مكػػػكف الايػػػن ال

                                                           

ًمكككؿن  / محم  الرنلـن ص (ُ  ًا ـ كالبك  .َُّل ات الم
ًيفن  / ىن يس الح ىنن ص (ِ   .َُُاتميكيي كأف المرنمؿ م. ا خ
ً كؿ  (ّ  ًيض مف ا مًك المن  مً بان ال ،مف من  مً بػهن كاػاا  ليػؿ امػغ  ملسو هيلع هللا ىلصاين   الم

ًال أ ػػنؿ    ًي اػػاه ا مػػًك أػػن حػػ ي: البػػ ًىػػن الىبػػن  اميماػػنن كلػػ  اكػػ ب ػػب. كىانىػػن اػػف  ملسو هيلع هللا ىلص" م
ًيضن كامبػػنع البىػػن ان كمشػػميي الرػػنط ن كى ػػً ال،ػػريؼن كاػػكف  ًىػػن بريػػن   المػػ  ػػب.   م

أشنل ال  ـن كا   ن كا  ًمن كمنت اال ػم اافن بػنت جأشػنل المظمـك ًاً الم  ـ....".  حيح البخن ب
ًمان.ُٖٖٓال  ـ   ًك  . كالم حظ  ف الح ي: ب   بانن  اميمان ك،
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ًيضن بػػػؿ اميػػػه  ف  ػػػن يػػػؤام المػػػ ًيضن ك ال ي ػػػكؿ ك من ًه المػػػ الاا ػػػً حيػػػ: يػػػلم
ًاان حنلمه الى  يس ال ي س. ًيض كي  يخ ؼ اف الم

ًيض أ ػػنؿ  ً ػػكؿ أػػن  حػػ   حن يثػػه الثػػكات البايػػؿ لرن ػػ  المػػ ك ك،ػػح ال
ًبػ."ن كأػن    "جف الم مـملسو هيلع هللا ىلص ًأػس البىػس حمػغ ي جاا ان   خنه الم مـ لـ ياؿ أػن خ

ً ػكؿ هللا  كمػن  ًأػس البىػسن ليػؿ يػن  ن لػـ يػاؿ أػن خ ًي،ن ًل  "مف ان  م ًكايس  خ
ًأػػػس البىػػػسم لػػػنؿ بىناػػػن". ػػػن خػػػنض أػػػن  ملسو هيلع هللا ىلصكلػػػنؿ  (ُ خي ًي،ن ػػػن  "مػػػف اػػػن  م  ي،ن

ًحمسن حمغ جاا لر  ا م ً أيان". ًيض  (ِ ال ػت أػن ايػن   المػ ًٌ ً ً كؿ بػالؾ ي أنل
  ف الؾ يخ ؼ اىه لالمه ك حااىه.  

ًيض  كممػن لػنلكه أػن  ػن اػف ل ات ايػن   المػ كمكمـ الرممنل ال ػ منل  ي،ن
ًم ػنع  ًيض ككػنف اىػ  ا ااا الشػلف  ليػؿ  بػن ابػ  هللا  حمػ  بػف حىبػؿ أػ ف مػ

   (ّ الىانً أن ال يؼن أ نؿ  "لي  ااا كلي اين  ".
ًيض  كممن  ىظـ أن اين   الم

َعا  َأَدُب العياَدِة أن َتكوَن ُمَسلِّما  وتكوَن يف أثِر الكالِم ُمَودِّ
ن   كليؿ  ي،ن

َكِمْثِل اللَّْحِظ بالَعنيِ   ُحْسُن العيادِة يوٌم بنَي يومنِي   واقعد قليال ً
 (4)َيكفيَك من ذاَك تسأَْلُه حَبْرفَ نْيِ   ال ُتربمنَّ علياًل يف ُمساَءَلٍة 

ً  ل ػػً    ًك ًيضن كاػػك ،ػػ أػػنلك ـ كمػػه ممشػػنبه أياػػن يخػػص ايػػن   المػػ
ً  الػ انل  ًك ػنن ك،ػ ًيض اػف شػنل ياابػه  ك يايػ ه  لىمن ً ن كا ـ  ؤاؿ المػ الاين

 له بنلش نل الرنبؿن كالبمك  أن المكنف الام يح  ه  نحت المىاؿ.

                                                           

ًيض   (ُ   . ِٖٔٓ حيح م مـن كمنت البً كال مس كا  اتن بنت أ،ؿ اين   الم
ًيض كالرن     (ِ  ًمن بنت الح ي: لمم ً ن البخن  .ِِٓا  ت الم 
ًايسن ابػػػػف م مػػػػحن جا   (ّ  . كاىظػػػػً  أىػػػػكف الػػػػاكليني كاتميكيػػػػي ََِن صِات الشػػػػ

 .ُٓات  منن اب  هللا بف حمك  البك ري من ص
 .ُٕمف   ت ات  ـن اب  ال من   بك    ن ص (ْ 



  األدب اإلسالمي واإلتيكيت يف العرص احلديث
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  ﴿ُُْٓٗ﴾  
  

ًيض أػػن اتميكيػػي الحػػ ي: ممنثمػػس لمػػن مػػً بىػػن  ً  المػػ كبػػنلي ل ات ايػػن
ً أن ا      (ُ  ت ات  منن أ يؿ أن ل ات الاين

 ً  ا ـ جطنلس م   الاين
ًا،ػػػػه  ًه  ك ا ػػػػمخ اـ    ًي ًيض  ك البمػػػػك  امػػػػغ  ػػػػ اػػػػ ـ م بيػػػػؿ المػػػػ

 الشخ يس
ًاان   ف يككف الح ي: مىن بنن كيبر: ا مؿ بنلش نل.  م

كلىىظػػً جلػػغ   ت لخػػً مػػف ممػػؾ ا  ات المامػػس المػػن البػػ  مػػف امبنااػػن  
م ك ػػغ هللا مرػػنلغ بػػه ىظػػًنا  اميمػػه   ف الىظػػً جلػػغ كاػػك  ػػض الب ػػًن الػػا

ػػٍؤًمًىيفى البػػى  ا خػػً ي ػػبت مػػن ال يحمػػ  ا بػػنهن كاىػػه لػػنؿ هللا مرػػنلغ  ﴿ ليػػٍؿ ًلٍممي
ـٍ  اي كبى يىٍح ىظيػػكا أيػػًي ـٍ كى ًًًا ػػن ػػكا ًمػػٍف  ىٍب ى ًلػػؾى  ۚ  يىبي،  ًبيػػًه  اّللَّى  ًجفَّ  ۚ   لىايػػـٍ   ىٍاكىػػغ   اى  ػػن خى  ًبمى

ايفَّ كىالى ييٍبػً يفى يىٍ ىىريكفى  كبى يىٍح ىٍظػفى أيػًي ػنًًًافَّ كى ٍ،ػفى ًمػٍف  ىٍب ى ليٍؿ ًلٍمميٍؤًمىىنًي يىٍب،ي . كى
ًى ًمٍىاىػػػن  ػػػن ظىاىػػػ ٍبفى  ۚ  ًايىىػػػمىايفَّ ًجالَّ مى ًً ٍليىٍ،ػػػ ًًًافَّ  كى ػػػ مي مىػػػغ   ًبخي ييػػػكًبًافَّ  اى  ييٍبػػػً يفى  كىالى  ۚ   بي

  ىكٍ  بيريكلىًمًافَّ   ىٍبىىنلً   ىكٍ   ىٍبىىنً ًافَّ   ىكٍ  بيريكلىًمًافَّ  لبىنلً   ىكٍ  فَّ لبىنً اً   ىكٍ  ًلبيريكلىًمًافَّ  ًجالَّ  ًايىىمىايفَّ 
ػنىيايفَّ  ىًك  ى  ًجٍخكىاًىًافَّ  مىكىػٍي  ىٍيمى ػن مى ػنً ًافَّ  ىٍك مى ػكىاًمًافَّ  ىٍك ًى ى ٍك بىًىن ًجٍخػكىاًىًافَّ  ىٍك بىىًػن  ىخى

ػٍكًىاًي  مىػغ  اى كا اى ـٍ يىٍظاىػًي ٍ ػًؿ الَّػًايفى لىػ ػنًؿ  ىًك الطًٌ ًًٌبى بىػًس ًمػفى ال ًٍ ًً  يكًلن اٍتً ٍي المَّنًبًريفى  ى
ػػنًل  ٍبفى  كىالى  ۚ  الىًٌ ى ًً ػػن ييٍخً ػػيفى ًمػػٍف ًايىىػػًمًافَّ بًػػلىًٍ  يىٍ،ػػ ـى مى ًمًافَّ ًلػػييٍرمى ميكبيػػكا ۚ  بي  اّللًَّ  ًجلىػػغ كى
ًميرنن ـٍ  اٍلميٍؤًمىيكفى   ىي هى  بى كفى  لىرىمَّكي / ﴾ميٍ ًمحي  [.ُّ – َّ]الىًك

   ً ًبػػػػؿ كالمػػػػ انمػػػػنف ا يمػػػػنف مك،ػػػػحنف مػػػػ ل  اميػػػػس  ػػػػض الب ػػػػً لم
ًيـن   ًلف الكػػػ ًبػػػنؿ كمػػػن ابػػػً ال ػػػ ىػػػه يحػػػنأظ امػػػياـ مػػػف كميامػػػنن كاػػػاا  اكػػػغ لم

ًبػػنؿ كالى ػػنل لاػػاا  ػػن. كلػػك اممثػػؿ ال ً    ي،ن الكلػػكع أػػن الخطػػل كيحػػنأظ امػػغ المػػ
ًمكت.   ً  مي  ا مً كاك  ض الب ً ل مـ المبمم. مف  مًك كثي

   ً ًكف ببض الب ً كمن لنؿ اىم ًت أن البنايس يم نخ  كل  كنف الر
 

                                                           

ًيفن  / ىن يس الح ىنن ص (ُ   .ُُْاتميكيي كأف المرنمؿ م. ا خ



  األدب اإلسالمي واإلتيكيت يف العرص احلديث
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُٓٗٓ﴾  
  

 (1)يُواِري جاَرِت َمْأَواَهاحّّت   وَأُغضُّ َطْريف َما َبَدْت ِل َجاَرِت 
 أنلم ممكف بنلطب.  كلغ ببض الب ً مف البنامييف.

ػػػػن أػػػػن اتميكيػػػػي اػػػػف اػػػػاا المك،ػػػػكع كاػػػػك  ػػػػض   لكىػػػػن لػػػػـ  بػػػػ  ك من
 الب ًن أااا  مً مخمص بنل يف ات  من.

 مػػػػً لخػػػػً ماػػػػـ مىنكلػػػػه ا  ت ات ػػػػ من بكػػػػؿ  لػػػػس كااممػػػػنـن كمىنكلػػػػه 
ً ي  ًاتن كك ن بكثيً م  يؿ كاك   ت مىنكؿ الطرنـ كالش اتميكيي الح ي:  ي،ن

ً ػػكؿ اػػف اػػاا ا مػػًن أممػػن لنلػػه  ً  لم   "يػػن  ػػ ـ  ػػـ هللا ككػػؿ ملسو هيلع هللا ىلص حن يػػ: كثيػػ
ً  الم ػػميس لبػػؿ  (ِ بيميىػػؾ ككػػؿ ممػػن يميػػؾ". ًك أمػػف ا  ات الممرم ػػس بنلطرػػنـ ،ػػ

الب ل أن الطرنـن كا كػؿ بػنليميف حمػغ ال يلكػؿ مرػه الشػيطنفن كبػنلطب. ا كػؿ 
ًكف الػػػايف يػػلكمكف مرػػه. اػػاه  مػػػًك  ً ن حمػػػغ ال يىػػااج مىػػه ا خػػ ممػػن يمػػن ال ػػ
  ً ً كؿ اى  الطرنـ كان مف ا مػًك المامػس المػن لػك ى ػاان كػؿ أػ ك غ بان ال

 اىااج  ح  اى  مىنكؿ الطرنـ.  لمن
ً ػػكؿ هللا    ػػن  ىاػػغ  ًات. كىاػػغ  ملسو هيلع هللا ىلصك ي،ن  ملسو هيلع هللا ىلصاػػف الػػى خ أػػن الطرػػنـ كالشػػ

ًميف بميرنن حمغ ي ملاف   حنبه. ًبؿ بيف المم ًف ال  (ّ  ف ي 
  

 

                                                           

ً  بف ش ا ن ص (ُ  ً   يكاف اىم  .َِٖش
ًمن كمػنت ا طرمػسن بػنت الم ػميس امػغ الطرػنـ كا كػؿ بػنليميف   حيح  (ِ  ن َُٔٓالبخػن

ًات ك حكنمامن   ًبسن بنت ل ات الطرنـ كالش ن  حيح  ػىف َِِِ حيح م مـن كمنت ا ش
 .ِِٔٔابف منبهن كمنت ا طرمسن بنت ا كؿ بنليميف  

ًكنل ح (ّ  ًاف أػػن الممػػً بػػيف الشػػ ًكسن بػػنت ال ػػ ًمن كمػػنت الشػػ مػػغ ي ػػملاف  ػػحيح البخػػن
ًاف ِّٕٓ  ػػحنبه   ًبسن بػػنت ىاػػن ا كػػؿ مػػ. بمناػػسن اػػف لػػ ن  ػػحيح م ػػمـن كمػػنت ا شػػ

ًميف كىحكامن أن ل مسن جال بإاف   حنبه    .َِْٓمم



  األدب اإلسالمي واإلتيكيت يف العرص احلديث
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُٓٗٔ﴾  
  

  ً ًيػػ ً ػػكؿ هللا  كاػػف  بػػن ا ػػن لػػطن كػػنف جاا اشػػماغ  ملسو هيلع هللا ىلصلػػنؿ  "مػػن اػػنت  طرنمن
ًكػػػػه". ًاػػػػه م ف ك ً ػػػػكؿ أيمػػػػن يخػػػػص الطرػػػػنـ كاػػػػاا مػػػػف    (ُ شػػػػي نن  كمػػػػه كا  ت ال

ً كؿ لط امغ  م طرنـ ليٌ ـ له.  ًض ال ًاتن أمـ يرم  كالش
ًكػس ملسو هيلع هللا ىلصكلنؿ  ًكا ك ػطه أػإف الب   "جاا كي،. الطرنـ أخػاكا مػف حنأمػه كا

 (ِ مىاؿ أن ك طه".
 (ّ   "كيٌؼ اىن بيشنلؾ".ملسو هيلع هللا ىلصكلنؿ 

ًات لػكؿ ابػف البػكام  كممن لنله الرممنل أيمػن يخػص ل ات الطرػنـ كالشػ
ًهن أ  يى ض يػ ه أػن ال  ػرسن  اف ل ات ًه مىه  ي المن     " ال ي رؿ من ي م ا

ًمن به  ًج شنل مف أيه لي اا خ ً  ه اى  ك،. الم مس أن أيهن كا  كال ي  ـ جليان 
ًهن كال يبمػ  ب يػس الم مػس المػن  كػؿ مىاػػن  ًؼ كباػه اػف الطرػنـ ك خػاه بي ػن  ػ

ًلس".    (ْ أن الم
ًحمػه هللا جاا  اػن  كػؿ مػن كلنؿ ابػف البػكام  "كػنف الشػيخ م ػن   الػ يف 

  (ٓ يك ً ىاممه لبؿ اانبه".
ً  الىظػػً جلػػغ كبػػكه ا كمػػيف  ىػػه ممػػن   كمػػن  ىػػه مػػف ا  ت  ال يكثػػً ال ػػ
  (ٔ يحشماـ.

                                                           

ًبسن بػػنت ال يريػػت الطرػنـ   (ُ  ن  ػػىف  بػػن  اك ن كمػػنت َِْٔ ػحيح م ػػمـن كمػػنت ا شػ
ًاايس اـ الطرنـ    . ّّٕٔا طرمسن بنت أن ك

ًك   ػػحيح  ػػىف  (ِ  ابػػف منبػػهن ا لبػػنىنن كمػػنت ا طرمػػسن بػػنت الىاػػن اػػف ا كػػؿ مػػف ا
ًي     .ِٖٔٔالث

ً ػكؿ هللا  (ّ  ًع اػف  ًلػن ؽ كالػك ًمامن كمنت   س ال ينمس كال  ػحيح  نِْٖٕ  ملسو هيلع هللا ىلص ىف الم
ًااس الشب.    .ُِِٕ ىف ابف منبهن كمنت ا طرمسن بنت االلم ن  أن ا كؿ كك

ًايسن ابف م محن ج  (ْ   .ُِْن صّا  ات الش
ًايسن ابف م محن ج (ٓ   .ُِٓن صّا  ات الش
ًايسن ابف م محن ج (ٔ   ُِٕن صّاىظً  ا  ات الش
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  ﴿ُُٕٓٗ﴾  
  

ًيف  كلػػػػػػنؿ الباالػػػػػػن أػػػػػػن اتحيػػػػػػنل  "كال ي،ػػػػػػيؽ المكػػػػػػنف امػػػػػػغ الحن،ػػػػػػ
 بنلاحمػػسن بػػػؿ جف  شػػػنً جليػػػه  ػػػنحت المكػػػنف بمك،ػػػ. ال يخنل ػػػه  لبمػػػس أإىػػػه لػػػ 
ًمػػت أػػن ى  ػػه مك،ػػ. كػػؿ كاحػػ ن أمخنل مػػه مشػػكش اميػػهن كال يىببػػن  ف  يكػػكف 
ًاـن كال يكثػػػػً الىظػػػػً جلػػػػغ  ً  الػػػػام لمى ػػػػنل ك ػػػػم يبمػػػػ  أػػػػن م نبمػػػػس بػػػػنت الحبػػػػ

ًه". ًج مىه الطرنـ أإىه  ليؿ امغ الش  (ُ المك،. الام يخ
ًيف  ًم اىػػ  مىػػنكؿ الطرػػنـ كال  ػػيمن جاا كػػنف مػػ. بشػػً لخػػ ًك أمػػف ال،ػػ

 لبؿ ب ل الطرنـن كا كؿ بنليميفن كا كؿ ممن يميهن ك ال يى خ أػن م ميس هللا  كالن 
ًيف  ػػن ليػػ ـ لػػهن ك ال يػػااج ا خػػ ًأض طرنمن ً ن ك ال يػػ ًات حمػػغ يبػػ الطرػػنـ  ك الشػػ
ًأػػكض كنلبشػػنل أػػن  ثىػػنل الطرػػنـن كاػػ ـ ا كػػؿ مػػف ك ػػط الطرػػنـ.  بػلم أرػػؿ م

ً كؿ كك غ بان الرممنل مػف برػ ه كمػن اخممػؼ اىاػن  كااه ا مًك ك غ بان ال
 اتميكيي الح ي: كثيًنا. 

ًه اتميكيي مف ل ات مىنكؿ الطرنـ     (ِ أممن اك
ًاس  ك بػػبطل لرػػ ـ م،ػػني س  - ًاس ممك ػػطسن كمبىػػت ا كػػؿ ب ػػ ا كػػؿ ب ػػ

 البنل يف مره. 
- . ً ًكني مىٌ   ا كؿ با كل كال ـ مبمؽ كمف  كف اتمينف بح
 مبىت ال،حؾ م. أمح ال ـ أن  ثىنل كبك  طرنـ به. -
 ا ـ المح : أن  ثىنل امم ل ال ـ بنلطرنـ.  -
 مبىت الى خ أن ا طرمس ال نخىس. -
ا ـ م طي. بال ب ي  مف الطرنـ جال بر  االىمانل مف الطرػنـ المكبػك   -

 أن ال ـ.
ًيف أػػن  ثىػػنل مىػػنكلاـ لمطرػػنـ مثػػػؿ  - مبىػػت ج ػػ اً مرمي ػػني امػػغ ا خػػ

 الكميني المن مىنكلكان.
                                                           

 .ْْٖن ْْٕجحينل امـك ال يفن الباالنن كمنت ل ات ا كؿن ص  (ُ 
ًيفن  / ىن يس الح ىنن صِ   .ِّْ( اىظً  اتميكيي كأف المرنمؿ م. ا خ

 the gentlemen’s book of etiquette,p27,29,30  
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  ﴿ُُٖٓٗ﴾  
  

 م. االامااً بر  الؾ لمبنل يف.أن حنلس المبشؤ يبت  مؽ ال ـ  -
 مبىت مكٌ   الطرنـ أن الطبؽ.  -

كالم حظ امغ ااه ا مًك  ف ا  ت ات  من ل   بؽ اتميكيي جلػغ 
الحػػ ي: اىاػػنن أمػػـ ي،ػػؼ اتميكيػػي الحػػ ي: ب يػػ نا أياػػن. كالكػػ ـ ى  ػػه الػػام 

ًبيػس ًمػه كمػت اتميكيػي الر ًمه كمت اتميكيي ا بىبيػس اػك ى  ػه الػام اك ال  اك
ً ػػكؿ  ًي بكػػ ـ ال ًؽ كال اخػػم ؼ ككلىاػػن كماػػن لػػ  مػػلث ً ـ مػػف  ف ملسو هيلع هللا ىلصأػػ ن امػػغ الػػ

ً ػػػكؿ لكػػػف الكػػػ ـ بػػػنل  ًي بكػػػ ـ ال كمػػػت اتميكيػػػي ا بىبيػػػس لػػػ  ال مكػػػكف مػػػلث
ً كؿ.      مشنبانن  حن ي: ال

كلػػـ يخممػػؼ اتميكيػػي اػػف ا  ت ات ػػ من أػػن ل ات الطرػػنـ جال أػػن 
: كلػػـ مكػػػف مكبػػك   لػػ يمننن مثػػؿ كي يػػػس ا مػػًك المػػن بػػ ي أػػػن الر ػػً الحػػ ي

ًاػػن مػػف ا مػػًك المػػن لػػـ مكػػف مكبػػك   مػػف  مىػػنكؿ الطرػػنـ بنلشػػككس كال ػػكيف ك ي
 لبؿ.

ً ػػكؿ أػػن   ػػن مكمػػـ اىاػػن ال ًات ل ابنػػن  ي،ن ككمػػن  ف لمطرػػنـ ل ابنػػن أػػإف لمشػػ
ً كؿ هللا  ًبس  ك  ملسو هيلع هللا ىلص حن يثه ك ك،حان كأٌ مان  أ   ىاغ  ًت مف أـ ال  اف الش

ًه. ال  نلن ك ف ًا خشبه أن  ا ًه  ف يب   (ُ يمى. بن
اا  مػغ الخػ ل أػ  ملسو هيلع هللا ىلصكلنؿ  ًت  ح كـ أ  يمػى   أػن اتىػنلن كا    "جاا ش

ًه بيميىهن كال يمم ح بيميىه".  (ِ يم  اك
ً ػػكؿلاادخ ا الخااة   ككػػالؾ كنىػػي اىػػنؾ ل ات     "جاا ملسو هيلع هللا ىلص مىاػػن لػػكؿ ال

ًكان بكا".  ميمـ البن ط أ  م م بمكا ال بمس كال م م ب لكا  ك  ًٌ كلكف شًٌ
 ّ) 

                                                           

ًت مػف أػـ ال ػ نل   (ُ  ًبسن بػنت الشػ ًمن كمػنت ا شػ ن  ػحيح م ػمـ  َّْٓ ػحيح البخػن
َُٔٗ. 

ًمن كمػػنت الك،ػػكلن بػػنت الىاػػن اػػف اال ػػمىبنل بػػنليميف   (ِ   َّٕٓن ُِٓ ػحيح البخػػن
ً ن بنت الىان اف اال مىبنل بنليميف    .ِٕٔ حيح م مـن كمنت الطان

ً ن بػنت اال ػمطنبس   (ّ  ً ن ِْٔ حيح م ػمـن كمػنت الطاػن ن  ػىف  بػن  اك ن كمػنت الطاػن
ًاايس ا م بنؿ ال بمس اى  ل،نل الحنبس    .ٗبنت ك



  األدب اإلسالمي واإلتيكيت يف العرص احلديث
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُٓٗٗ﴾  
  

ًبؿ اليمىغ.  ًكج بنل ًل كالخ ًبؿ الي   كال خكؿ بنل
 كااه  مًك بنلطب. لـ يمكمـ اىان اتميكيي الح ي:. 

ًكه ات  ـ ككنف له ل ات أيهن كمف ااه ا  ات   ف  حمغ المب  لـ يم
اا ىػػػاع أميبػػػ   ب نلشػػػمنؿن يمػػػب  اليمػػػيف  كالن  "جاا اىمرػػػؿ  حػػػ كـ أميبػػػ   بػػػنليميفن كا 

ًامن مىاع".    (ُ لمكف اليمىغ  كلامن مىرؿ كلخ
ًلف   ًىػػػن جلػػػغ   ت لخػػػً مػػػف ا  ات ات ػػػ ميس المػػػن مىنكلاػػػن ال ػػػ اا ىظ كا 

  ً ًيفن كأياػػن ي ػػكؿ هللا مرػػنلغ أػػن  ػػك ًيس مػػف ا خػػ كالحػػ ي: م ػػللس اػػ ـ ال ػػخ
ًان  ﴿ ً ػػـ ل ػػ ًاي المػػن بػػنل أياػػن كثيػػً مػػف ا  ات ات ػػ ميس  يىػػن  ىي اىػػن الحبػػ

ػػنله ًمػػٍف  ـٍ كىالى ًى ى ًنا ًمػػٍىاي ٍيػػ ػػغ   ىٍف يىكيكىيػػكا خى ًٍ لىػػٍكـه ًمػػٍف لىػػٍكـو اى ى ىيػػكا الى يىٍ ػػخى الَّػػًايفى لمى
ًنا ًمػػػٍىايفَّ  ٍيػػػ ػػػغ   ىٍف يىكيػػػفَّ خى ػػػنلو اى ى كا كىالى  ۚ  ًى ى ـٍ  مىٍمًمػػػاي ػػػكي كا كىالى   ىٍى ي ى  ۚ   ًبنٍ ىٍل ىػػػنتً  مىىىػػػنبىاي

ـي  بًػػػػٍ  ى  ػػػػكؽي  ااًلٍ ػػػػ ػػػػنفً  بىٍرػػػػ ى  اٍل ي ي يمى ػػػػفٍ  ۚ   اٍتً مى ـي  أىليكلى  ًػػػػؾى  يىميػػػػتٍ  لىػػػػـٍ  كى ﴾ الظَّػػػػنًلميكفى  ايػػػػ
ًاي/   .[ُُ]الحب
ًاـ كاال ػمااال   ؿ ًيس مف الىػن ن  م احم ػن أن مرنلغ يىاغ اف ال خ

ً ػػػكؿ هللا   ىػػػه لػػػنؿ  "الكبػػػً بطػػػً الحػػػؽ  ملسو هيلع هللا ىلصباػػػـن كمػػػن ثبػػػي أػػػن ال ػػػحيح اػػػف 
ًاـ أإىػػه لػػ   ًاـن كاػػاا حػػ ًاـ كا م ػػبن ًا  مػػف الػػؾ احم ػػن ك مػػص الىػػن "ن كالمػػ
يككف المااكل مىاـ خيًنا مف الانا يفن كلااا لنؿ مرنلغ  "يلياػن الػايف لامىػكا ال 
ًنا مػػىاـ كال ى ػػنل مػػف ى ػػنل ا ػػغ  ف  ي ػػخً لػػكـ مػػف لػػكـ ا ػػغ  ف يككىػػكا خيػػ

ًا مػػىاف" أػػىص امػػ ًبػػنؿ كاطػػؼ بىاػػن الى ػػنل.يكػػف خيػػ كمػػن ىاػػغ   (ِ غ ىاػػن ال
مرػػنلغ اػػف الممػػا كالمىػػنبا بن ل ػػنتن ك مػػً بنبمىػػنت الظػػف كىاػػغ اػػف المب ػػ  

 كالبيبس.

                                                           

ًل   (ُ  ًمن كمنت المبن ن بنت يىاع ىرمه الي  ن  ىف  بن  اك ن كمػنت ُٕٓٓ حيح البخن
 . ُّْٗالمبن ن بنت أن االىمرنؿ  

ًمن جاىظً  بنم. البينفن ا (ِ  ًلف الرظيـن جّْٔن صُِلطب  .ّٕٔن صٕن م  يً ال 
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ً كؿ    "جينكـ كالظف أػإف الظػف  كػات الحػ ي:ن كال مح  ػكا ملسو هيلع هللا ىلصكلنؿ ال
ًكا كال مبن ،كا كككىكا ابن  هللا جخكاىنن".   (ُ كال مب  كا كال محن  كا كال م اب

كػػػالؾ مػػػف ا  ات المامػػػس أػػػن المرنمػػػؿ مػػػ. البشػػػً اػػػ ـ المكبػػػً امػػػغ 
الىػػن ن كخ ػػض ال ػػكي اىػػ  الػػمكمـن كلػػ   خبػػً هللا بػػالؾ أػػن لكلػػه مرػػنلغ أػػن 

ً  ل منف  ػن ﴿  ك ًىحن ًض مى ػ َّؾى ًلمىَّػنً  كىالى مىٍمػًش ًأػن اٍ ىًٍ ًٍ خى رًٌ  الى  اّللَّى  ًجفَّ  ۚ  كىالى مي ى
ػػكًو  ميٍخمىػنؿو  كيػػؿَّ  ييًحػت   ػػٍكًمؾى َ أىخي ػػٍض ًمػٍف  ى ٍشػػًيؾى كىاٍ ،ي ػػًى  ًجفَّ  ۚ  كىاٍلً ػػٍ  ًأػن مى   ىٍىكى

ٍكيي  اٍ ىٍ كىايً  ًً  لى ى ًمي أاػاه ك ػنين ىنأرػس لػ  حكناػن [ن ُٗ – ُٖ﴾ ]ل منف  اٍلحى
هللا مرػنلغ اػف ل مػنف الحكػيـن ليممثماػػن الىػن  كي مػ كا باػن. كيك ػن  ف هللا مرػػنلغ 

ن أمرىغ  ف هللا ال يحت   س مريىس  ىه الب   لنؿ جىه ال يحت كؿ مخمنؿ أخًك
ال ابمر ىن اف  اؿ محبمه اا كبؿ.   مف االبمرن  ممنمنن اف ااه ال  س كا 

ن كلنؿ مرنلغ أن مك،. لخً  ﴿   ًىحن ًض مى  لىػفٍ  ًجىَّؾى  ۚ  كىالى مىٍمًش ًأن اٍ ىًٍ
ًًؽى  ﴾ اٍ ىًٍضى  مىٍخػ لىػٍف مىٍبميػمى اٍلًببىػنؿى طيػكالن ًال/  كى [ أػن  ػبحنىه كمرػنلغ لػػـ ّٕ]ات ػ

ًً اػػاا  ً  كاحػػ  ن بػػؿ مكػػ يكمػػؼ بنتخبػػنً اػػف اػػ ـ محبمػػه لاػػاا ا مػػً أػػن  ػػك
ًاً لػػي  ابثنػػنن بػػؿ لمػػاكيً الىػػن  بمػػن يبػػت  ًلن كاػػاا المكػػ ً   خػػ ا مػػً أػػن  ػػك

ً ػػكؿ اا كػػنف الىاػػن أػػن ا يػػس الثنىيػػس لم كمػػن اػػك  ملسو هيلع هللا ىلص امػػياـ  ف يبمرػػ كا اىػػه. كا 
ً كؿ كح هن بؿ لرنمس الم مميف.    ظناًن أبنلملكي   ال    مىان لي  ال

ً ػػػػكؿ هللا    "مػػػػف بػػػػً ثكبػػػػه خػػػػي لن لػػػػـ يىظػػػػً هللا جليػػػػه يػػػػـك ملسو هيلع هللا ىلصكلػػػػنؿ 
ً ؿ مػػػف  (ِ ال ينمػػػس"ن كلػػػنؿ  "ال يػػػ خؿ البىػػػس مػػػف كػػػنف أػػػن لمبػػػه مث ػػػنؿ حبػػػس خػػػ

  (ّ كبً".
                                                           

ًمن كمػػنت ا  تن بػنت مػػن ييىاػػغ اػف المحن ػػ  كالمػػ ابً  ُ  ن  ػػحيح ُٕٕٓ(  ػحيح البخػػن
ًيـ الظف كالمب   كالمىنأ  كالمىنبش    .  ِّٔٓم مـن كمنت البً كال مس كا  اتن بنت مح

ًه مػف  (ِ  ًمن كمنت المبن ن بنت مف بً جاا ن  ػىف  بػن ْْٕٓ يػً خػي ل   حيح البخن
 .َْٖٓ اك ن كمنت المبن ن بنت من بنل أن ج بنؿ اتااً  

ًيػت  ػحيح ابػف حبػنفن كمػنت الايىػػس كالمطيػتن بػنت اكػً مػن ي ػػمحت  (ّ  اتح ػنف أػػن م 
ًل مح يف ثينبه كاممه جاا ل   به  يً ال ىين    .ْٔٔٓلمم
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ػػػػن أميمبػػػػك  م رػػػػ ه مػػػػف ملسو هيلع هللا ىلصكلػػػػنؿ   ًبػػػػنؿ لينمن ثٌػػػػؿى لػػػػه ال   "مػػػػف  حػػػػت  ف ييمى
  (ُ الىنً".

ً ي أػن مك،ػكع المكبػً البػ  مػف المم ػؾ باػن  ً  ل  ك أااه  حن ي: كثي
ً كؿ أن ااا ا مًن م.  المكا،. م. انمس الىن .     كااللم ال بنل

ً  المبن لػػس جحػػ ل  ػػًك   ًلف بػػه أػػن  ػػك  مػػً ماػػـ لخػػً ىمحػػظ ااممػػنـ ال ػػ
ًيـ المػػػن ااممػػػي بػػػن  ات كاػػػك م ػػػللس الم  ػػػح أػػػن المبػػػنل  ًلف الكػػػ ن أ ػػػنؿ ال ػػػ

ػػًح مرػػنلغ  ﴿ كا يىٍ  ى ػػحي ػػنًلً  أىنٍأ ى كا ًأػػن اٍلمىبى ػػحي ـٍ مى ى َّ ىيػػكا ًجاىا ًليػػؿى لىكيػػ يىػػن  ىي اىػػن الَّػػًايفى لمى
ـٍ  اىا ۚ  اّللَّي لىكي كا ًليؿى  كىاً  اي كا اٍىشي اي أى.ً  أىنٍىشي ًٍ ىي  الًَّايفى  اّللَّي  يى ـى لمى ـٍ كىالًَّايفى  يكميػكا اٍلًرٍمػ كا ًمٍىكي
ػػنيو  ًىبى ػػن كىاّللَّي  ۚ   ى ميػػكفى  ًبمى ًبيػػًه  مىٍرمى أ ػػ   مػػً هللا مرػػنلغ ابػػن ه  [ُُ]المبن لػػس/  ﴾خى

المػػػػػػؤمىيف  ف يح ػػػػػػف بر،ػػػػػػاـ جلػػػػػػغ برػػػػػػض أػػػػػػن المبػػػػػػنل   المبػػػػػػنل  المػػػػػػن 
    (ِ لمطناني(ن كالؾ  ف الباال مف بى  الرمؿ.

ً كؿ   ً  لم ًبػؿ ملسو هيلع هللا ىلصكممن ك ًبػؿ ال مػف م رػ ه  أػن اػاا ا مػً  "ال ي ػيـ ال
ًلف   (ّ ثػػـ يبمػػ  أيػػهن كلكػػف م  ػػحكا كمك ػػركا". ً  بػػه ال ػػ كاػػاا  مػػً ماػػـ لػػـ يى ػػ

ً  أن كميامن. ًيـ كح ه  ك الح ي: كح هن بؿ ك  الك
ًبػػػؿ مػػػف مبم ػػػه ثػػػـ  ملسو هيلع هللا ىلصكلػػػنؿ   أػػػن حػػػ ي: لخػػػً  "ال ي ػػػيمف  حػػػ كـ ال

  (ْ يبم  أيه".
 

                                                           

ًبؿ لمً  (ُ   .ِِٗٓبؿ   ىف  بن  اك ن كمنت ا  تن بنت أن لينـ ال
ًلف الرظػيـن ابػف ِّٓن صٖاىظً  البحً المحيطن  بك حيػنف ا ى ل ػنن ج (ِ  ن م  ػيً ال ػ

 .ْٓن صٖكثيًن ج
ًيـ جلنمس اتى ػنف مػف مك،ػره المبػن  الػام  ػبؽ  (ّ   حيح م مـن كمنت ال  ـن بنت مح

 .ُِٕٕجليه  
ًيـ جلنمس اتى ػنف مػف مك،ػره الم (ْ  بػن  الػام  ػبؽ  حيح م مـن كمنت ال  ـن بنت مح

 . ُِٕٕجليه  
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ًبػؿ ملسو هيلع هللا ىلصكلنؿ   ًبػؿ ال مػف مبم ػه ثػـ يبمػ   أن ح ي: لخً  "ال ي ػيـ ال
  (ُ أيه".

ًبؿ مف مبم ه كيبمػ  أيػه لخػًن ملسو هيلع هللا ىلصكاف الىبن     " ىه ىاغ  ف ي نـ ال
ًبػػؿ مػػف مبم ػػه ثػػـ  ًه  ف ي ػػـك ال كلكػػف م  ػػحكا كمك ػػركا. ككػػنف ابػػف امػػً يكػػ

  (ِ يبم  مكنىه".
ًنا اػػػف  ح يػػػس  ػػػنحت المبمػػػ  بمبم ػػػه  "مػػػف لػػػنـ مػػػف  ملسو هيلع هللا ىلصكلػػػنؿ   مخبػػػ

ًب. جليه أاك  حؽ به".   (ّ مبم ه ثـ 
ًاايػػس البمػػك  أػػن ك ػػط الحم ػػس"  ىبلىػػن  بػػك  اك  لػػنؿ   كلػػنؿ الخػػ َّؿ  "ك
ًبػؿ أ رػ  خم ػهن يمػلخًن يرىػن  ً يي  حمػ  بػف حىبػؿ جاا كػنف أػن الحم ػس أبػنل 

ًه  ف يككف ك ط الحم س لمن بنل اف الىبن   . ملسو هيلع هللا ىلصيك
ًا  الخػ ؿ  أإىػه   ًيـ الؾ كلرمه م   "لرػف مػف بمػ  ك ػط ملسو هيلع هللا ىلصكيمكبه مح
ًهن  (ْ الحم س"ن ػاـ ظاػ كال ػبت أػن الػؾ   ىػه جاا بمػ  أػن ك ػطان ا ػم بً بر،ى

أيؤاياـ بالؾ كي بكىه كيمرىكىهن كمىه الحػ ي:  ىػه اميػه ال ػ ـ لػنؿ  "ال حمػغ 
جال أػػن ثػػ :"ن كاكػػً مىاػػن حم ػػس ال ػػكـ   م لاػػـ  ف يحمكاػػن حمػػغ ال يمخطػػناـ 

  (ٓ  ح  كال يبم  ك طان.

                                                           

ًبؿ مف مبم ه   حيح  (ُ  ًبؿ ال ًمن كمنت اال م اافن بنت ال ي يـ ال  .ُْٗٓالبخن
ًمن كمنت اال م اافن بنت "جاا ليؿ لكـ م  حكا أػن المبمػ  أنأ ػحكا..."   (ِ   حيح البخن

ًيػػػت  ػػػػحيح ابػػػف حبػػػػنفن كمػػػنت البػػػػً كاتح ػػػنفن بػػػػنت ال ػػػػحبس ُٓٗٓ ن اتح ػػػنف أػػػػن م 
 .ٕٖٓن ٖٔٓل س  كالمبن

 .ُِٕٗ حيح م مـن كمنت ال  ـن بنت جاا لنـ مف مبم ه ثـ ان  أاك  حؽ به   (ّ 
 .ِْٖٔ ىف  بن  اك ن كمنت ا  تن بنت البمك  ك ط الحم س   (ْ 
ًايسن ابف م محن ج (ٓ   .َّْن صُا  ات الش
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ًًٌؽ بػػػيف اثىػػػيف ببيػػً جاىامػػػن.   ً ػػكؿ هللا كال ي ػػ   "ال ييبمػػػ  بػػػيف ملسو هيلع هللا ىلصلػػػنؿ 
ًؽ بيف اثىيف جال بإاىامن". ًبؿ  ف ي  ميف جال بإاىامن"ن "ال يحؿ ل ًبي
 ُ)       

ً،ػن هللا اىامػن لػنؿ  ث ثػس ال  لػ ً امػغ مكنأػلماـن   كاف ابػف ابػن  
ًبػػؿ  ًابػػ. ال يكنأ ػػه اىػػن جال هللا مرػػنلغ  ألمػػن الػػايف ال  لػػ ً امػػغ مكنأػػلماـ  أ ك
ًبػػػػؿ ا بػػػػًٌي لػػػػ منه أػػػػن  ًبػػػػؿ  ػػػػ نىن امػػػػغ ظمػػػػلن ك  ك ػػػػ. لػػػػن أػػػػن مبم ػػػػهن ك

 (ِ االخم ؼ جلغ بنبن...".
ًيـ أػػػن مك،ػػػ.  مػػػن اػػػف المحيػػػس كالم ػػػنل كال ػػػ ـ أ ػػػ    ًلف الكػػػ ًاػػػن ال ػػػ اك

ًلف بػػنلي أػػن لكلػػه مرػػنلغ  ﴿ ًاػػن الحػػ ي: أػػن مكا،ػػ.ن أ ػػن ال ػػ يًٌيػػميـٍ كاك اىا حي كىاً 
ػػػفى ًمٍىاىػػػن  ىٍك ًي  كاىػػػن  ي ػػػكا ًبلىٍح ى ػػػنفى  اّللَّى  ًجفَّ  ۚ  ًبمىًحيَّػػػسو أىحى مىػػػغ   كى ػػػٍنلو  كيػػػؿًٌ  اى ً ػػػيبنن شى حى

﴾ 
ً  المحيس بلح ف مىانن  من أػن الحػ ي: ٖٔ]الى نل/  ًلف بالؾ كاك  [ كاكم غ ال 

ً كؿ  أػن اػ   مػف ا حن يػ: اػف ال ػ ـ كالمحيػس كالم ػنل كمىاػن   ملسو هيلع هللا ىلصأ   مكمـ ال
"مب ػػمؾ أػػن كبػػه  ملسو هيلع هللا ىلصكمػػن لػػنؿ  ن( ّ " ف مكمػػـ  خػػنؾ ك ىػػي ميىبً ػػط جليػػه كبايػػؾ "

ًكؼ  ف مم غ  خن (ْ  خيؾ لؾ   لس"  (ٓ ؾ بكبه طمؽ".ك"جف مف المر

 (ٔ ك"جاا ل ن  ح كـ  خنه أمي مـ اميه". 
                                                           

ًبميف ببيً  (ُ  ًبؿ يبم  بيف ال ن ْْْٖجاىامن   ىف  بن  اك ن كمنت ا  تن بنت أن ال
 .ِّٖٓن ال م مس ال حيحسن ا لبنىن  ْْٖٓ

ًايسن ابف م محن ج (ِ   .ِّٔن ِّٓن صُا  ات الش
ن ال م ػػػمس َْْٖ ػػػىف  بػػػن  اك ن كمػػػنت المبػػػن ن بػػػنت مػػػن بػػػنل أػػػن ج ػػػبنؿ اتااً   (ّ 

 .َُُٗال حيحسن ا لبنىن  
 ْ)  ً ًمػػػامن كمػػػنت البػػػً كال ػػػمسن بػػػنت مػػػن بػػػنل أػػػن  ػػػىن . المرػػػ ن ُٔٓٗكؼ   ػػػىف الم

ًيػػت   ػػحيح ابػػف حبػػنفن كمػػنت البػػً كاتح ػػنفن أ ػػؿ مػػف البػػً كاتح ػػنف  اتح ػػنف أػػن م 
ِٓٗ. 

ًمػػػامن كمػػػنت البػػػً كال ػػػمسن بػػػنت مػػػن بػػػنل أػػػن ط لػػػس الكبػػػه كح ػػػف البشػػػً  ( ٓ   ػػػىف الم
َُٕٗ. 

ًبػػػػؿ ثػػػـ يم ػػػػنه  ي ػػػمـ اميػػػػه  ٔ  ًؽ ال ًبػػػؿ ي ػػػن (  ػػػىف  بػػػن  اك ن كمػػػػنت ا  تن بػػػنت أػػػػن ال
 .ُٖٔس ال حيحسن ا لبنىن  ن ال م مََِٓ
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   (ُ ك"جف  كلغ الىن  بن مف ب  اـ بنل  ـ". 
ًكؼ شي نن كلك  ف مم غ  خنؾ بكبه طمؽ". ًف مف المر   (ِ ك"ال مح 

ك ف ات  ـ  يف ال  ـ أكثيًنا من ك غ بإل نل ال ػ ـ حمػغ امػغ مػف 
ًأهن أ   ً ػكؿ هللا   لـ ىر ًبػؿ   م ات ػ ـ خيػًم لػنؿ  مطرػـ الطرػنـن  ملسو هيلع هللا ىلص لؿ 

ًؼ" ًأػين كامػغ مػف لػـ مرػ ً  ال  ـ امػغ مػف ا ن أإل ػنل ال ػ ـ مػف خيػً (ّ كم 
ً ـ مػػػف  ػػػاكلمهن كلػػػ  يرم ػػػ  برػػػض الىػػػن   ف  ا امػػػنؿ أػػػن ات ػػػ ـ امػػػغ الػػػ
ًبػػؿ بػلف خيػػً ات ػػ ـ ال ػػ    ك ال ػػينـ  ك  يػػً  ً ػكؿ كػػنف  ػػيخبً اػػاا ال ال

ل ػػنل  الػػؾ ًه بػػلف خيػػً ات ػػ ـ جطرػػنـ الطرػػنـ كا  مػػف الربػػن اي المامػػسن لكىػػه  خبػػ
 ال  ـ. 

ً ػػكؿ  ن  اميػػس ال ػػ ـ "ال مػػ خمكف  ملسو هيلع هللا ىلصكلػػنؿ ال أػػن حػػ ي: لخػػً مك،ػػحن
البىس حمغ مؤمىػكان كال مؤمىػكا حمػغ محػنبكان  ك ال   لكػـ امػغ شػنل جاا أرمممػكه 

ك ػػػيمس لىشػػػً المحبػػػس بػػػيف  أنل ػػػ ـ مػػػن اػػػك جال (ْ محػػػنببمـ   أشػػػكا ال ػػػ ـ بيػػػىكـ"
ً كؿ ات  ـ.  البشًن لاا ك غ به 

كلػػػ  لػػػنؿ الػػػ كمًك شػػػكلن ،ػػػيؼ مرم نػػػن امػػػغ ال ػػػ ـ اليػػػكمن  "كباػػػاه 
ًكنمػه  –المحيػس اليكميػس  ًحمػػس هللا كب كػنف ات ػػ ـ  كؿ  –ي  ػػ  ال ػ ـ امػيكـ ك

ً أن كػؿ  ػ  ن كبرمػه  ًىننن كاك يكًَّ ًبرس اشً ل ًض مىا    اع لم  ـ أن ا 

                                                           

ن ال م ػػػػمس ُٕٗٓ(  ػػػػىف  بػػػػن  اك ن كمػػػػنت ا  تن بػػػػنت أػػػػن أ،ػػػػؿ مػػػػف بػػػػ   بنل ػػػػ ـ  ُ 
  . ِّّٖال حيحسن ا لبنىن  

 ػػحيح م ػػمـن كمػػنت البػػً كال ػػمس كا  اتن بػػنت ا ػػمحبنت ط لػػس الكبػػه اىػػ  الم ػػنل   (ِ 
ًيػػػت  ػػػحيح ابػػػف حبػػػنفن كمػػػنت البػػػً كاتح ػػػنِِٔٔ فن أ ػػػؿ مػػػف البػػػً ن اتح ػػػنف أػػػن م 

 ِّٓكاتح نف  
ًمن كمنت اال م اافن بنت جأشنل ال  ـ   (ّ   .ُٖٖٓ حيح البخن
 ػحيح م ػمـن كمػنت اتيمػنفن بػنت بيػنف  ىػه ال يػ خؿ البىػس جال المؤمىػكفن ك ف محبػس  (ْ 

ًع  ْٓالمؤمىيف مف اتيمنف   ًلن ؽ كالك ًمامن بنت   س ال ينمس كال  . َُِٓن  ىف الم
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  حػػػ    ػػػمن ه الح ػػػىغ ملكيػػػ نا لاػػػاه الػػػ اك ن ك ػػػمغ البىػػػس  اً ال ػػػ ـ حث ػػػن هللا
  (ُ اميه".

ػػػػن مػػػػف ل ات ال ػػػػ ـ  "ي ػػػػمـ ال ػػػػبيً امػػػػغ  ً ػػػػكؿ  ي،ن ًه ال كممػػػػن اكػػػػ
  (ِ الكبيًن كالمنً امغ ال نا ن كال ميؿ امغ الكثيً".

ًاكػػػػت امػػػػغ المنشػػػػنن كالمنشػػػػن امػػػػغ ال ناػػػػ ن كال ميػػػػؿ امػػػػغ  ك"ي ػػػػمـ ال
  (ّ الكثيً".

  "جف المػػؤمف جاا ل ػػن المػػؤمف أ ػػمـ اميػػه ك خػػا بيػػ ه أ ػػنأحه ملسو هيلع هللا ىلصكلػػنؿ 
ًؽ الشبً". ًي خطنينامن كمن يمىنثً ك  (ْ مىنث

ًلن".   (ٓ ك"من مف م مميف يمم ينف أيم نأحنف جال   ً لامن لبؿ  ف ي م
ًبؿ بإ ب. كاح   يشيً بان أرؿ الياك ".ملسو هيلع هللا ىلصكلنؿ      (ٔ   "م ميـ ال

 جلغ  ح   لبؿ اميه بكباه.ككنف الىبن جاا مح : 

ًؾ أيان ا  ت ات  من  ً يىن أن برض ا  ات ال نب س المن اشم ككمن 
مػػ. اتميكيػػي  ف االثىػػيف ممشػػنبانف أيمػػن لػػنالن أػػن مً كػػالؾ أيمػػن يخػػص الم ػػنل 
ػػػن مػػػن لنلػػػه ا  ت  كال ػػػ ـ كالم ػػػنأحسن أمػػػن لنلػػػه اتميكيػػػي الحػػػ ي: يشػػػبه ممنمن

 ات  من. 
 ات  من أيمن يخص الم نل كال  ـ كالم نأحس   أممن لنله ا  ت

ًلس امغ الكبه   ح،ًك ابم نمس مش

                                                           

 ُ)   ً ًلف كال ىسن  / شكلن ،يؼن صالح،ن  .ُُْات  ميس مف ال 
ًمن كمنت اال م اافن بنت ي مـ ال ميؿ امغ الكثيً   (ِ    .ٕٕٖٓ حيح البخن
ًاكػت امػغ المنشػن   (ّ  ًمن كمػنت اال ػم اافن بػنت ي ػمـ ال .  ػحيح ٖٕٖٓ ػحيح البخػن

ًاكت امغ المنشن كال ميؿ امغ الكثيً    .َُِٔم مـن كمنت ال  ـن بنت ي مـ ال
 . ُٔال م مس ال حيحسن ا لبنىن   (ْ 
ًمػػػامن كمػػػنت ُِِٓ ػػػىف  بػػن  اك ن كمػػػنت ا  تن بػػػنت أػػن الم ػػػنأحس   (ٓ  ن  ػػىف الم

 .ِِٕٕاال م ااف كا  اتن بنت من بنل أن الم نأحس  
 .ُّٖٕال م مس ال حيحسن ا لبنىن   (ٔ 
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ًأيف ًم بيف ك  الط  كبك  ام نؿ ب 
 المكبه بكنمؿ الب   لمف  مرًٌؼ ى  ؾ به 

ًؼ ا خً ل  ـ ًبس  كي م مح بح ف ا ممنع الط  ا مخ اـ  
. ً ًحيت بب،. كممني م نا  امغ ك ً حنبا الم نل  كؿ م  (ُ الم

ًي س ال ميمس لمم نأحس لنؿ اتميكيي الح ي:     كاف الط
  ف يككف كنمؿ الب   أن مكاباس الشخص الام  م نأحه

 كبك  ابم نمس امغ الكبه 
ًاي     ًص امػػغ الم ػػنل ىظػػ ً  أػػن امبػػنه مػػف م ػػنأح مػػ. الحػػ الىظػػً مبنشػػ

ًلن مػػ.  الريىػػيف أػػن  ثىػػنل امميػػس الم ػػنأحس بن يػػ من  كلػػي  جلػػغ  م باػػس  خػػ
 حىنل لمي ن لممنـ كمف  كف مكمؼ. االى

 ال مطكؿ الم   الامىيس لم  ـ بنلي  اف ث : ثكاف 
ًميف أػػن اتميكيػػي  كامػػن االىحىػػنلن   كببػض الىظػػً اػػف الى طمػػيف ا خيػ

كال مطػػػػػػكؿ المػػػػػػ  ( ىبػػػػػػ   ف مػػػػػػن لنلػػػػػػه اتميكيػػػػػػي الحػػػػػػ ي: مممنثػػػػػػؿ مػػػػػػ. ا  ت 
ن كمػن  ىىػن (ِ  ػؿ بػه ات ػ ـات  منن لكىامن اخمم ػن أػن م ػللس االىحىػنلن أمػـ ي

ًؾ يػػػ  الم ػػنأح لػػه جال اىػػػ من يىػػاع الم ػػػنأح يػػ هن كاػػػاا  ً ػػكؿ لػػػـ يمػػ كبػػ ىن ال
 ا مً ل  يطكؿ اف ث : ثكافن أن مً يخممؼ امن لنله اتميكيي. 

ًاؼ ا  ػنب.  ككمن ىاغ ات  ـ اػف الم ػنأحس بإ ػب. كاحػ    ك بػلط
ًأكض ل يمنن كح يثنن.ىاغ اىان اتميكيي الح ي: كالؾ. أن مً     (ّ م

كاىػػنؾ اخػػم ؼ لخػػً بػػيف الػػ يف ات ػػ من كاتميكيػػي  ألكلامػػن يبرػػؿ 
ًبػؿ  ً ميفن  من ا خػً أيبرػؿ  ػ ـ ال ًبميف  ك الم مف ال ىس ال  ـ بنلي  بيف ال

                                                           

ًيفن  / ىن يس الح ىنن ص (ُ   .ٗٗاتميكيي كأف المرنمؿ م. ا خ
ًبؿ مىن يم غ  خنه  ك   ي ه  يىحىن لهم لػنؿ  الن لػنؿ   (ِ  ً كؿ هللا  ال ًبؿ  ين  أ   لنؿ 

ًمػػػامن كمػػػنت   أيممامػػػه كي بمػػػهم لػػػنؿ  الن لػػػنؿ   أيلخػػػا بيػػػ ه كي ػػػنأحه. لػػػنؿ  ىرػػػـ.  ػػػىف الم
 .   ِِٖٕاال م ااف كا  اتن بنت من بنل أن الم نأحس  

  ًَُّيفن  / ىن يس الح ىنن صاتميكيي كأف المرنمؿ م. ا خ اىظً  (ّ 



  األدب اإلسالمي واإلتيكيت يف العرص احلديث
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿َُُٕٔ﴾  
  

ًؼ  ح امن جلغ ا خًن لكف ىن ًنا من م رؿ ال ي اي الػؾ  ًبؿ اى من يمر امغ ال
ًبػػػػنؿ  كلكػػػػف  نلبنػػػػن مػػػػن مم ػػػػنأح  – م ال يم ػػػػنأحنف  –اىػػػػ  م ػػػػ يماف جلػػػػغ ال

ً   جال برػ   ف  ًبػؿ امػغ المػ ًبنؿ الىب ل  ال ي ػمـ ال ال ي منف مرننن كمف ان   ال
   (ُ يخم. ل ناه ا يمف.

ًتن  ًؼ البػػ ً   طبرنػػن اػػك أػػن اػػ ًبػػؿ لممػػ كاػػاا ا مػػً كاػػك م ػػنأحس ال
 لكف ا مً أن ات  ـ مخممؼ. 

كالم ػػػنأحس ك ك،ػػػح  اميمامػػػنن مكمػػػـ ككمػػػن مكمػػػـ ات ػػػ ـ اػػػف ال ػػػ ـ  
ً ػػكؿ  ػػن اػػف االاممػػنـ بنلبشػػً أػػن  ثىػػنل المرنمػػؿ مراػػـن أ ػػ  اممىػػن  ف ال  ملسو هيلع هللا ىلص ي،ن

كنف يامـ بمف يكممهن كيىظً جليه أن  ثىنل ح يثه كيى ي جليه بي نان كال يمكبً 
ًي كف  ؤاله.   امغ  ح  ممف ي

ًيفن  كممػن ليػؿ كالؾ مكمـ اتميكيي الح ي: اف م ػللس االاممػنـ بػن خ
ػػن  ًكفن أػػنمب. اػػاه ال ناػػ   المامػػس   ظاػػً ااممنمن ً ي  ف يحبػػؾ ا خػػ أيػػه  "جف  
بنلىن ". ك"مب   ماػـ بػ  ا أػن ال ػمكؾ اتى ػنىنن لػك اممىػن بػه أمػف مكػكف اىػنؾ 

  (ِ مشك ي  ب نان اك  ابرؿ الشخص ا خً يشرً بلاميمه".
ً  االاممنـ  ًك ن ممن لنله اتميكيي الح ي: اف ، بنلىن  كالملثيً ك ي،ن

  (ّ أياـ أن  ثىنل الح ي: مراـ
ًكبميف  ك ممم ػامن  - ً  االام اؿ أن البم س كك،ػ. اليػ يف امػغ الػ ًك ،

ًأؽ أااا يظاً االاممنـ.  ب
 جمرنف الىظً جلغ كبه ا خً. -
 الم نأحس بمطؼ. -
 ا كل المشناً. -
 المكبه بكنمؿ الب   كالىظً لمف يمح : كبانن لكبه تظانً االاممنـ. -

                                                           

(1) Etiquette, Emily Post,p: 38 
ًىيبنن ص (ِ   .ْٓأف المرنمؿ م. الىن ن  يؿ كن
ًيفن  / ىن يس الح ىنن ص  (ّ   .ُّٓاتميكيي كأف المرنمؿ م. ا خ



  األدب اإلسالمي واإلتيكيت يف العرص احلديث
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿َُُٖٔ﴾  
  

ً  مم ٌ  - ًيف بك  كاطؼ ل  محكاا امغ ث ماـ كحػباـ كالمبػ ن ح ي: ا خ
 مف المكمً كاالى رنؿ.   

ً ي  ف م ػػمميؿ الىػػن   ًيف  "جاا   ػػن اػػف االاممػػنـ بػػن خ كممػػن ليػػؿ  ي،ن
ًال الشػخص ا خػًن كال م ػؿ  ًـ ل ًؾ أنمب. ااه ال نا    احمػ ًي س م كي جلغ ط

   (ُ  ح  جىه امغ خطل".
ً ياػـ أ ػط اػك  ًكف  ف  ًكفن أكثيً مف البشً ي كااا  مً يب ؿ اى  كثي

ًاـ خطل.  ً م  ي  ال كاتن ك
ًكؼن كطبرنػػػن   كمػػػف ،ػػػمف ا  ات ات ػػػ ميس المامػػػس بػػػ  ا ال ػػػكؿ المرػػػ

ًلف اػػػف اػػػاا ا مػػػً أػػػن  كثػػػً مػػػف مك،ػػػ.  مىاػػػن لكلػػػه مرػػػنلغ  ﴿ لىػػػٍكؿه مكمػػػـ ال ػػػ
ػػػػ ىلى  ٍيػػػػًه ًمػػػػٍف  ى ًى ه خى ٍبً ػػػػ مى كؼه كى ٍرػػػػًي ىًػػػػن   كىاّللَّي  ۚ  سو يىٍمبىرياىػػػػن  ىانل مى ًمػػػػيـه   ى ً /  ﴾حى ]الب ػػػػ

ٍ ػػػىنن﴾ [ن كلكلػػػه مرػػػنلغ  ﴿ِّٔ ليكليػػػكا ًلمىَّػػػنً  حي ً /  كى  و لاااو ةعااالل :  [نّٖ]الب ػػػ
في  ليٍؿ ًلًربىنً م يى يكليكا الًَّمن ًانى  ىٍح ى ٍيطىنفى  ًجفَّ  ۚ  ﴿كى ٍيطىنفى  ًجفَّ  ۚ  ـٍ بىٍيىىاي  يىٍىاىغي  الشَّ  الشَّ

نفً  كىنفى  ًبيىنن﴾ ًلٍ،ًٍى ى ًال/  اى يك ا مي يىػن  ىي اىػن الَّػًايفى  و لو ةعالل  َ ًلال: ﴿ [نّٓ]ات ػ
ً ي نا ليكليكا لىٍكالن  ى ىيكا امَّ يكا اّللَّى كى  .[َٕ]ا حاات/  لمى

ن بنلطب.ن كمف ا حن يػ:     ً  الك ـ اف ااا ا مً أن الح ي:  ي،ن كك
ً كؿ   (ِ الطيبس   لس".  "الكممس ملسو هيلع هللا ىلصالمن لنلان ال

ً أػػس أػػن المرنمػػؿ مػػ. البشػػًن   ًأػػؽ كال ػػن ال ًكؼ  ي،ن كيمرمػػؽ بػػنل كؿ المرػػ
ً  أن لكله مرنلغ   ـٍ كمن ك ن ًىٍحمىسو ًمفى اّللًَّ ًلٍىيى لىايػ لىػكٍ  ۚ  ﴿أىًبمى ًمػيظى  أىظ ػن كيٍىػيى  كى   ى

كا اٍل ىٍمتً  ٍى ى،  ٍكًلػؾى  ًمػفٍ  الى ػ أىػنٍاؼي  ۚ   حى ًً اى ـٍ ًأػن اٍ ىٍمػ ػنًكًٍاي شى ـٍ كى ًٍ لىايػ ـٍ كىاٍ ػمىٍبً   ۚ  ٍىاي
كَّؿٍ  اىاىٍميى  أىًإاىا مىغ أىمىكى كًًٌميفى  ييًحت   اّللَّى  ًجفَّ  ۚ   اّللًَّ  اى ًاف/  ﴾اٍلميمىكى  [ُٗٓ]لؿ ام

                                                           

ًىيبنن ص (ُ   .ٕٗأف المرنمؿ م. الىن ن  يؿ كن
ًمن كمنت ا  تن بنت طيت الكمـ  ِ  ن  حيح م مـن كمػنت الاكػن ن ٕٕٔٓ(  حيح البخن

ًكؼ   ًيػتََُٗبنت بيػنف  ف ا ػـ ال ػ لس ي ػ. امػغ كػؿ ىػكع مػف المرػ  ن اتح ػنف أػن م 
 .ِْٕ حيح ابف حبنفن كمنت البً كاتح نفن بنت ح ف الخمؽ  
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  ﴿َُُٔٗ﴾  
  

ًيـ   أػن حػنؿ الػ اك  جليػه  ف مكػكف  ملسو هيلع هللا ىلصكالؾ لنؿ مرنلغ مك ينن ىبيه الكػ
ً  أػػػن لكلػػػه مرػػػنلغ  ﴿ ٌبًػػػؾى بنلحكمػػػس كبػػػنلمن اػػػن  ح ػػػف كمػػػن ك ػػػًبيًؿ ًى اٍ عي ًجلىػػػغ   ى

ػػىىًس  ٍكًاظىػػًس اٍلحى ى ػػًس كىاٍلمى ػػنً ٍلايـٍ  ۚ  ًبنٍلًحٍكمى ػػفي  ًاػػنى  بًػػنلًَّمن كىبى بَّػػؾى  ًجفَّ  ۚ    ىٍح ى ـي  ايػػكى  ًى   ىٍامىػػ
ؿَّ  ًبمىفٍ  ًبيًمهً  اىفٍ  ،ى ـي  كىايػكى  ۚ    ى [. كاػاا  مػً يبػ ك ُِٓ]الىحػؿ/  ﴾ًبنٍلميٍامىػً يفى   ىٍامىػ

ً ػػكؿ ًه  ىػه لم ً ػػكلهن  ملسو هيلع هللا ىلص أػن ظػػنا أ ػطن لكىػػه يىطبػؽ امػػغ كػؿ  اايػػس جلػغ هللا ك
 بلف ي اك الخمؽ جلغ هللا بنلحكمس. 

كلـ يكف لكله مرنلغ  "كبن لاـ بنلمن ان  ح ف" اك ا مػً الكحيػ  أػن  
ًل حثػي امػغ الػؾ مىاػن لكلػه مرػنلغ   ًلف بح ف الب اؿن بؿ اىنؾ ليني  خػ ال 

ـٍ  ػفي ًجالَّ الَّػًايفى ظىمىميػكا ًمػٍىاي نً ليكا  ىٍاػؿى اٍلًكمىػنًت ًجالَّ بًػنلًَّمن ًاػنى  ىٍح ى ليكليػكا ۚ  ﴿كىالى ميبى  كى
ىَّػػػن ـٍ  كى يٍىػػػًاؿى  ًجلىٍيىىػػػن  يٍىػػػًاؿى  لَّػػػًامًبن لمى لى ايىىػػػن ًجلىػػػٍيكي لى ايكيػػػـٍ  كىاً  ىىٍحػػػفي  كىاًحػػػ ه  كىاً  ٍ ػػػًمميكفى  لىػػػهي  كى ﴾ مي

 .[ْٔ]الرىكبكي/ 
ًاػكف أػن لكلػه      ًكف بػنلميف أػن الكػ ـ مػ. أ كمن بنل ا مً لمك غ كاػن

﴾مرنلغ  ﴿ غ  ًي  ىٍك يىٍخشى    [ْْ]طه/  أى يكالى لىهي لىٍكالن لىيًٌىنن لىرىمَّهي يىمىاىكَّ
ًأكانن  "ال يىببن  ح    ًكل  بك محم  الخ ؿ اف   نمس بف اي  م كل  

ػن بمػن  ػن بمػن يػلمًن انًلمن ًكؼ حمغ يكػكف أيػه ثػ : خ ػنؿ  انًلمن  ف يلمً بنلمر
ًأي نن أيمن يىاغ" ًأي نن أيمن يلمًن    (ُ .يىاغن 

ً  لمػاكؽ مػ.  يػً الم ػمميف مػف بيىاػن  كأػن ا  ت ات ػ من  مثمػس كثيػ
ً ػكؿ هللا  ًيً بف اب  هللا الببمن الام بنل جلغ مبم   ً كؿ م. ب  ملسو هيلع هللا ىلصل س ال

بم ب  الم يىسن كلـ يكف ل    ػمـ برػ ن أمػـ يبػ  مكنىنػن جا كػنف المبمػ  مكمظ ػنن 
ً كؿ هللا  ًله  ً اله  ككػنف يرمػـ  ىػه ملسو هيلع هللا ىلصأبم  امغ البنت. أ  ػي  أػن لكمػه أمػؼ 

. ًيً أن الؾ اليـك ًيً بف اب  هللا الببمػن ات ػ ـ مػف  ... ك  مـ ب أ    خؿ ب
ً  مػػف يػػ  الىبػػن  ًليػػؽن كبمم ػػس ك،ػػنل  بػػنا ن ملسو هيلع هللا ىلصامبػػس الػػاكؽ اتيمػػنىن ا ىيػػؽ ال

                                                           

ًايسن ابف م محن ج (ُ   .ُِّن صُا  ات الش
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ن امغ  حبس ا  ت كالاكؽ أػن كػؿ  لكالػه ك أرنلػه. ًي ن  (ُ أظؿ طكاؿ حينمه ح
   

ًأناػػػس  اىمايػػػي جلػػػغ الىبػػػن    كاػػػك يخطػػػتن لػػػنؿ أ مػػػي يػػػن  ملسو هيلع هللا ىلصكلػػػنؿ  بػػػك 
ًم من  يىػه. لػنؿ  أللبػؿ امػن  ًيت بنل ي لؿ اف  يىه ال ي  ًبؿ   ً كؿ هللان 

ً ػػػػن ح ػػػػبي لكا مػػػػه  ملسو هيلع هللا ىلصً ػػػػكؿ هللا  ًؾ خطبمػػػػه حمػػػػغ اىماػػػػغ جلػػػػنن أػػػػلمن بك كمػػػػ
ً ػػكؿ هللا   ن كبرػػؿ يرممىػػن ممػػن اممػػه هللا. ثػػـ  مػػغملسو هيلع هللا ىلصح يػػ نان لػػنؿ  أ رػػ  اميػػه 

ًان.  (ِ خطبمه ألمـ لخ

ًيـ   ً كله الك ً أس بنلمؤمىيف  ملسو هيلع هللا ىلصكمن ك غ هللا مرنلغ  بخ ض البىن  كال
﴾ أػػػػن لكلػػػػه مرػػػػنلغ  ﴿ ػػػػٍؤًمًىيفى ػػػػًف امَّبىرىػػػػؾى ًمػػػػفى اٍلمي ػػػػؾى ًلمى ىىنحى ًال/ كىاٍخً ػػػػٍض بى ]الشػػػػر

ُِٓ.] 
كك غ أن المرنمؿ م. البشً بر ـ الب،ت ككظـ البيظ كمن أن لكلػه  
ػػػًف مرػػػنلغ   ػػػنًظًميفى اٍلبىػػػٍيظى كىاٍلرىػػػنًأيفى اى ًَّاًل كىاٍلكى ػػػ ًَّاًل كىال،َّ ػػػ ﴿الَّػػػًايفى ييٍىً  يػػػكفى ًأػػػن ال َّ
ًاف/  ﴾اٍلميٍحً ًىيفى  ييًحت   كىاّللَّي  ۚ  الىَّنً    .[ُّْ]لؿ ام

ًلف كالحػػ ي: مرنػػن اػػ ـ المػػفن أ ػػنؿ  كمػػف الػػاكليني المػػن  شػػنً جلياػػن ال ػػ
ًلف  "كال ممػػىف م ػػمكثً"ن كلػػنؿ  الحػػ ي:  "ث ثػػس ال يكمماػػـ هللا اػػا كبػػؿ يػػـك ال ػػ

ال ينمػػػػسن كال يىظػػػػً جلػػػػياـن كال يػػػػاكياـن كلاػػػػـ اػػػػاات  لػػػػيـ  اٍلمي ػػػػًبؿن كالمىػػػػنفن 
   (ّ كالمى ؽ  مرمه بنلحمؼ الكنات".

ًيػػػؽن كممػػػن  ًيؼ ل ات الط كمػػػف ا  ات المػػػن  أػػػنض أياػػػن الحػػػ ي: الشػػػ
ً ػػػكؿ  ً ػػػكؿ هللا مػػػن لىػػػن مػػػف ملسو هيلع هللا ىلصلنلػػػه ال ًلػػػني. أ ػػػنلكا يػػػن    "جيػػػنكـ كالبمػػػك  بنلط

                                                           

 .ّْات  ـ كالاكؽ الرنـن أؤا  شنكًن ص (ُ 
ن  ػػحيح  ػػىف ٕٖٔكمػػنت البمرػػسن بػػنت حػػ ي: المرمػػيـ أػػن الخطبػػس   ػػحيح م ػػمـن  (ِ 

ًا ن    .ِّٗٓالى ن نن كمنت الايىسن بنت البمك  امغ الك
ًيـ ج بنؿ اتااً كالمف بنلرطيس كمى يؽ ( ّ   حيح م مـن كمنت اتيمنفن بنت بينف  مظ مح

اتااً  ن  ػػػىف  بػػػن  اك ن كمػػػنت المبػػػن ن بػػػنت مػػػن بػػػنل أػػػن ج ػػػبنؿ َُٔال ػػػمرس بػػػنلحمؼ  
َْٖٕ. 
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ًيػؽ ح ػه"ن  مبنل ىن بػ ن ىمحػ : أياػن. أ ػنؿ  أػإاا  بيػمـ جال المبمػ  أػلاطكا الط
ً  ال  ـ  ً كؿ هللام لنؿ   ض الب ً ككؼ ا ال ك ًيؽ ين  لنلكا كمن حؽ الط

ًكؼ كالىان اف المىكً".  (ُ كا مً بنلمر

ًيػػؽ الما ً  أيػػه كمػػف ل ات الط ًيػػؽن كك مػػس بػػ  ا جمنطػػس ا ال اػػف الط
 كثً مف ح ي: مىان  "اتيمنف ب،. ك بركف  ك ب،. ك مكف شربسن ألأ،مان 
ًيػػػػؽن كالحيػػػػنل شػػػػربس مػػػػف  لػػػػكؿ ال جلػػػػه جال هللان ك  ىناػػػػن جمنطػػػػس ا ال اػػػػف الط

 (ِ اتيمنف".
ًيػػؽن كبػػ    ػػف شػػكؾ امػػػغ  ملسو هيلع هللا ىلصكلػػنؿ  ًبػػؿ يمشػػػن بط ػػن  "بيىمػػن   ي،ن

ًهن  ًيؽن ألخ  (ّ أشكً هللا لهن أب ً له..."الط
ً ػػكؿ بنلبرػػ  اػػف المكبػػً كالمشػػن بمكا،ػػ.ن أ ػػنؿ    "بيىمػػن ملسو هيلع هللا ىلصكك ػػغ ال

مَّمىهن جا خ ؼ هللا بهن أاػك يمبمبػؿ  ؿ بي ًىبًٌ ًبؿ يمشن أن حمس مرببه ى  هن مي
 (ْ جلغ يـك ال ينمس".

ًيػػؽن أ ػنؿ  ً   ك ػط الط   "لػػي  لمى ػنل ك ػػط ملسو هيلع هللا ىلصكك ػغ برػػ ـ مشػن المػػ
ًيؽ".  (ٓ الط

                                                           

ًمن كمػنت اال ػػم اافن بػنت "يلياػن الػػايف لامىػكا ال مػ خمكا بيكمنػػن  يػً بيػكمكـ حمػػغ  (ُ  البخػن
ً  ٕٖٓٓم ملى ػػػػكا...."   ًيػػػػؽ  . م ػػػػمـن كمػػػػنت ال ػػػػ ـن بػػػػنت مػػػػف حػػػػؽ البمػػػػك  امػػػػغ الط

 .ُُِِال  ـ  
ن ّٓ ػػحيح م ػػمـن كمػػنت اتيمػػنفن بػػنت بيػػنف اػػ   شػػرت اتيمػػنف ك أ،ػػمان ك  ىناػػن   (ِ 

ًبنل   ً  ات ًيت  ػحيح ابػف ْٕٔٔ ىف  بن  اك ن كمنت ال ىسن بنت أن  ن اتح نف أن م 
ًض اتيمنف    .ُُٗن ُٔٔحبنفن كمنت اتيمنفن بنت أ

ً ن بنت بيػنف الشػا ال   (ّ  ًيػت  ػحيح ُُْٗ حيح م مـن كمنت اتمن ن اتح ػنف أػن م 
 .ّٔٓابف حبنفن كمنت البً كاتح نفن أ ؿ مف البً كاتح نف  

ًمن كمػػنت المبػػن ن بػػنت مػػف بػػً ثكبػػه مػػف الخػػي ل   (ْ  ن  ػػحيح ِْٓٓ ػػحيح البخػػن
ًيـ المبخمً أن المشن م. جابنبه بثينبه    .َِٖٖم مـن كمنت المبن  كالايىسن بنت مح

ًيػػت  ػػحيح ابػػػف حبػػنفن كمػػنت الحظػػػً كاتبنحػػس   (ٓ  ن ال م ػػػمس َُٔٓاتح ػػنف أػػػن م 
 .ٖٔٓال حيحسن ا لبنىن  
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اا ًىن جلغ من لنلػه اتميكيػي الحػ ي: لكبػ ىن  ف مػن لنلػه اػف ل ات  كا  ىظ
ًيؽ اك من لنله ا  ت ات  منن لكف ا  ت ات  من اا  اميه كثيًنان أ    الط
ًع  ك أػػػػن  م  ً  خ ػػػػض ال ػػػػكي أػػػػن الشػػػػن ًك مكمػػػػـ ا  ت ات ػػػػ من اػػػػف ،ػػػػ

ن كمن لنؿ بر ـ مىن ا   م شخص ب كي  انؿ مكنفن كلنؿ بالؾ اتميكيي  ي،ن
ًيؽ  .(ُ أن الط

ػػن يكػػكف مممرنػػن بخػػ ؼ ال ػػكي  ًل اتميكيػػي  ف ال ػػكي المػػىخ ض  ايمن كمػػن يػػ
  .(ِ الرنلن الام ال ي بت جال اتاانج

ًيػؽ كاػن  ىػه جاا  ًل مػف ل ات الط ػن اػف  مػًك  خػ كمكمـ اتميكيي  ي،ن
ً   ف يىحػن بكلنحػس  كل ػؾ  كنف اىنؾ احنـ كحش  مف الىن  أ  يبت امػغ ال ػ
اا كػػػنف  ًيػػػؽ. كا  الػػػايف يركلػػػكف م  مػػػهن كلكػػػف اميػػػه  ف ي ػػػبً حمػػػغ يم،ػػػح الط

أ،ػؿ ممرب ن أ  يحؿ ااا اتشكنؿ جال ب،. كممني ماابس كان  ػسن ك ػمككف  
ً  جلػغ ابػًك لػك  خشػبن  ك م ػنً  ًاً ال  . كأن حنؿ ا،ط مف  م  كي انؿو

اػػاا مػػف الػػاكليني  -،ػػيؽ أرميػػه  ف يػػ ع ال ػػي   الم ػػىس  ك الربػػكا  ف م ػػب ه 
ًيػػػؽ ال نػػػن  ك  يػػػً لمػػػف بػػػلم حػػػنؿ مػػػف  -بػػػنلطب.  كأػػػن حػػػنؿ مػػػن جاا كػػػنف الط

ًه.  ًض الم ػػنا   لمربػػكا المكبػػك   جلػػغ بػػكا ًل ا حػػكاؿ أرميػػه  ف يرػػ كامػػغ المػػ
اا لنبػػؿ  ػػي   أرميػػه  ف يػػمخمص  ًع جال برػػ  حمػػكؿ الظػػ ـن كا   ال يػػ خف أػػن الشػػن
. كمػػن يك ػػن اتميكيػػي بنلحػػاً أػػن شػػلف المػػب ن  ف  مػػف ال ػػيبنً امػػغ ال ػػًك

ًأس مف  ي نبمه. ًل ال يمكىه  ب نا مر     (ّ الم
ً  مبىػػت لمػػ   م شػػخصن كالحػػاً اىػػ    ًك كمػػن ك ػػغ اتميكيػػي ب،ػػ

ًت مىان.المشن م.  م    (ْ  ي    ك بنل 

                                                           

(1) Etiquette, Emily Post,p: 45. 
(2) Etiquette, Emily Post,p: 77. 
(3) The gentlemen’s book of etiquette. P:36 

(4) The gentlemen’s book of etiquette. P:37 
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ًعن كبػػنلىظً جلػػغ مػػن لنلػػه ا  ت   ًه اتميكيػػي اػػف ل ات الشػػن اػػاا مػػن اكػػ
ات ػػػػ من كمػػػػن لنلػػػػه اتميكيػػػػي الحػػػػ ي: يمبػػػػيف  ف ا  ت ات ػػػػ من كػػػػنف  اػػػػـ 

ًؽ الامىن الكبيً بيىامن. ً ـ ال ن  ك شمؿ ك ك . ممن لنله اتميكيي 
ً ػػكؿ  كاىػػنؾ  ًه ال نىػػت ا  ات ال ػػنب س  ال جلػػغ ب ملسو هيلع هللا ىلص  ت لخػػً ماػػـ اكػػ

كاك   ت االاممػنـ بح ػكؽ الىػن ن كاػاا  يػً   ت االاممػنـ بنلىػن  الػام  ػبؽ 
ً ػػػكؿ  ًيػػػ    الاػػػن   ل هللا   ملسو هيلع هللا ىلصالحػػػ ي: اىػػػهن أ ػػػنؿ ال "مػػػف  خػػػا  مػػػكاؿ الىػػػن  ي

ًيػػ  جم أاػػن  مم ػػه هللا". اىػػهن ً   (ُ كمػػف  خػػا ي كاػػاا الحػػ ي: يبػػيف مػػ ل  اميػػس 
يمن ا مػكاؿن لكػف لػي  ا مػكاؿ بػنلطب. أ ػطن لكػف الح كؽ جلغ   ػحنبانن كال  ػ

 اىن الح ي: خص ا مكاؿ  اميمان  أنلمنؿ كالبىكف ايىس الحين  ال ىين.
ً ػػكؿ هللا    "حػػؽ الم ػػمـ امػػغ الم ػػمـ خمػػ "ن "خمػػ  مبػػت ملسو هيلع هللا ىلصكلػػنؿ 

بنبػػػػس الػػػػ اك ن كايػػػػن    ً  ال ػػػػ ـن كمشػػػػميي الرػػػػنط ن كا  لمم ػػػػمـ امػػػػغ  خيػػػػه  
ًيضن كامبنع البىن ا". ًل  "حؽ الم مـ امغ الم مـ  ػين  (ِ الم ًكايس  خ كأن 

اا  اا  اػػنؾ ألببػػه. كا  ً ػػكؿ هللام لػػنؿ  جاا ل يمػػه أ ػػمـ اميػػه. كا  ليػػؿ  مػػن اػػف يػػن 
اا مػني  ًض أر هن كا  اا م اا اط  أحم  هللا أ ممهن كا  ًؾ أن مح لهن كا  ا مى 

ً،ان هللا امغ الم مـ تخكاىه.(  ّ أنمبره". ًكض أ  أااه ح كؽ  ك لى ؿ أ
ً ػػػكؿ  ػػػن مػػػف ا  ات ات ػػػ ميس المػػػن مكممػػػي اىاػػػن  حن يػػػ: ال  ملسو هيلع هللا ىلص ي،ن

ً كؿ  ًاي الىن   أ نؿ ال ًيـ المب   كامبنع اك   "مف ا مم. جلػغ حػ ي: ملسو هيلع هللا ىلصمح
ػػت أػػن  اىيػػه ا ىػػؾ" ًكف مىػػه  ي ً ػػنص المػػاات. أاػػاا اػػاات  (ْ لػػكـ ي ػػ  م ال

اا كػنف البػػاال مػف بػػى   شػ ي  كاػك ىميبػػس لاػاا ال رػػؿ الخطػل كاػك المب ػػ ن كا 
كبيػػً ك ػػرت أمرىػػغ الػػؾ  ف اػػاا الرمػػؿ  -كمػػن يبػػ ك  -الرمػػؿن كاػػاا البػػاال 

ن ليىن ت ااا الباال الكبيً.   كاك المب   كبيً  ي،ن
                                                           

ًيػ    الاػن  ك جم أاػن   (ُ  ًاضن بنت مف  خا  مكاؿ الىن  ي ًمن كمنت اال م   حيح البخن
ِِٕٓ. 

ً  ال  ـ  (  حيح م مـن كمنت ّن ِ   .ُِِٔال  ـن بنت مف حؽ الم مـ لمم مـ 
 

ًاكف   (ْ  ًمن بنت مف ا مم. جلغ ح ي: لـك كاـ له كن ً ن البخن  .ُُٗٓا  ت الم 
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ً ػػػكؿ  ًاي  ملسو هيلع هللا ىلصكلػػػنؿ ال ًاي الىػػػن   "جىػػػؾ جف امبرػػػي اػػػك اػػػف امبػػػنع اػػػك
   (ُ الىن   أ  ماـ  ك ك ي  ف م   اـ".

ًي  ً ػكؿ كمف ا حن ي: المامس بػ  ا أػن المرنمػؿ مػ. ا خػ   ملسو هيلع هللا ىلصف لػكؿ ال
ًكػػه مػػن ال يرىيػػه" ًل م ً ػػكؿ يػػاكً  ف مػػف  ( ِ "مػػف ح ػػف ج ػػ ـ المػػ أمرىػػغ  ف ال

ي رؿ الؾ يح ف ج  مه أااا  ليؿ امغ  اميس ااا ا مً كاك ا ـ الم خؿ أن 
ًيف ممن ي بت لاـ ال،يؽ.   ش كف ا خ

كاػػػاا بػػػنلطب.   ت يخػػػص ات ػػػػ ـ كحػػػ ه كاػػػك ا  ت أػػػن بيػػػػكي هللان 
مػػػس كل ات البػػػ  مػػػف امبنااػػػن كاػػػ ـ الب مػػػس اىاػػػنن كحػػػ :  ف بػػػنؿ أممم ػػػنب  حً 

ػػػػن أػػػػن الم ػػػػب  كاػػػػاا بػػػػنلطب. شػػػػنل  ااػػػػج ال ػػػػحنبس بشػػػػ   ككػػػػن كا  ًابػػػػن يكمن  ا
ً كؿ  ًبكىه لكال  ف ال   (ّ ىاناـ اف الؾ. ملسو هيلع هللا ىلصي،

ً كؿ  مف ،مف ل ات الم ب   "جاا  مغ  ح كـ أ  ي،ػ.  ملسو هيلع هللا ىلصكلنؿ ال
ًه أمككف اف  ًه ىرميه اف يميىه كال اف ي ن ًه جال  ف ال يككف اف ي ػن يميف  ي

ًبميه". ًه مف الم ميف.  (ْ  ح  كلي،رامن بيف   كااا لممل ت م.  ي
ػػن  ك ب ػػ ن أميرمالىػػن  ك لػػنؿ أميرمػػاؿ م ػػب ىن ملسو هيلع هللا ىلصكلػػنؿ    "مػػف  كػػؿ ثكمن

  (ٓ كلي ر  أن بيمه".
                                                           

ن اتح ػػػنف أػػػن ْٖٖٖ(  ػػػىف  بػػػن  اك ن كمػػػنت ا  تن بػػػنت أػػػن الىاػػػن اػػػف المب ػػػ   ُ 
ًيت  حيح ابف حبنفن كمنت الحظً كاتبنحسن بنت البيبس    .َٕٔٓم 

ًمػامن كمػنت الااػ    (ِ  ن  ػحيح ابػف حبػنفن كمػنت اتيمػنفن بػنت مػن بػنل ُِّٕ ػىف الم
 .ِِٗأن   ني المؤمىيف  

ًكا كال   ػحيح (ّ  ًأػؽ أػن ا مػً كمػهن بػنت لػكؿ الىبػن ي ػ ًمن كمػنت ا  تن بػنت ال البخػن
ًكا    .ٕٕٕٓن ٕٗٔٓمر 

 .ْٓٔ،رامن   ىف  بن  اك ن كمنت ال   ن بنت الم من جاا خم. ىرميه  يف ي (ْ 
ًا:   (ٓ  ًمن كمػنت  ػ س ال ػ  ن بػنت مػن بػنل أػن الثػـك الىيػا كالب ػؿ كالكػ  حيح البخن

ًه مػػػف الثػػػـك كالب ػػػكؿ  ُٕٖ ن   ػػػحيح م ػػػمـن كمػػػنت ُّٕٓن كمػػػنت ا طرمػػػسن بػػػنت مػػػن يكػػػ
ًاثنػػن  ك ىحكاػػن   ػػن  ك ب ػػ ن  ك ك ن ْٔٓالم ػػنب  كمكا،ػػ. ال ػػ  ن بػػنت ىاػػن مػػف  كػػؿ ثكمن

 ِِّٖأن  كؿ الثـك  . ىف  بن  اك ن كمنت ا طرمسن بنت 
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ً  ملسو هيلع هللا ىلصكلػػػػنؿ  ًبف  –يرىػػػػن الثػػػػـك  –  "مػػػػف  كػػػػؿ مػػػػف اػػػػاه الشػػػػب أػػػػ  ي ػػػػ
ً   م ػػب ىن"ن ًل  "مػػف  كػػؿ مػػف اػػاه الشػػب ًكايػػس  خػػ ًيػػ  الثػػـك  – كأػػن  أػػ   –ي

 (ُ يبشنىن أن م نب ىن".
ً ػػكؿ  كلػـ يب ػؿ اػػف  م شػنل يمرمػػؽ  ملسو هيلع هللا ىلصكػؿ اػاه ا  ات مكمػػـ اىاػن ال

 بنلم نب .
كلػػػـ يب ػػػؿ ا  ت ات ػػػ من اػػػف المرنمػػػؿ مػػػ.  م شػػػخص  ػػػكال  كػػػنف 
ًي اػػف  ًامػػه. كمػف ،ػػمف ا حن يػ: المػػن ايكػ ًنان أكػؿ جى ػػنف لػه احم  ىي ػن  ـ أ يػػ

ً ػػػكؿ  ًال ل ػػػس ال مػػػ. اااػػػً ا شػػػبرن ال  يػػػً الػػػ ميـ "مػػػف  ملسو هيلع هللا ىلصالمرنمػػػؿ مػػػ. ال  ػػػ
ًم ااا الرب ".   (ِ يشم

ااػػػمـ بػػػه كمكمػػػـ اػػػف كاػػػاا ا مػػػً لػػػـ يب ػػػؿ اىػػػه اتميكيػػػي الحػػػ ي: بػػػؿ 
ًىيبن ي كؿ  ًل  يؿ كن ًاـن أى ًاان  مشنا ًال كم ااممنـ  افم للس االاممنـ بنل  

ًال  ًنا  "ال ػػػبت  ىػػػه كػػػنف ك الشػػخص الماػػػـ بنلىػػػن  حمػػػغ لػػػك كػػػنىكا  لػػػؿ مىػػػه كثيػػػ
ًكاأمين أ   ا مطنع  ف يبرؿ كؿ مػف حكلػه  ًأس لثيك ًك  حمػغ  –الشربيس البن

 يحبكىه. –خ مه 

                                                           

ًا:    حيح (ُ  ًمن كمػنت  ػ س ال ػ  ن بػنت مػن بػنل أػن الثػـك الىيػا كالب ػؿ كالكػ البخن
ًاثنػن  ك ُٖٔن ُٖٓ ػن  ك ب ػ ن  ك ك ن  حيح م مـن كمنت الم نب ن بػنت ىاػن مػف  كػؿ ثكمن

ًيػػػت  ػػػػحيح ابػػػف حبػػػػنفن كمػػػنت ال ػػػػ  ن بػػػنت الم ػػػػنب   ْٔٓىحكاػػػن   ن اتح ػػػنف أػػػػن م 
ُْْٔ. 

ًيت  حيح ابف حبنفن كمػنت الحظػً كاتبنحػسن بػنت المػاا  كال،ػحؾ  ا (ِ  تح نف أن م 
ًاـ كنف يا م جلغ الىبن َٕٗٓ ًب  مف  اؿ البن يس ي نؿ له اااً بف ح . ىص الح ي:   ف 

ً ػػكؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص ًجن أ ػػنؿ  ًا   ف يخػػ ً ػػكؿ هللا جاا   ًنا بن يىػػن كىحػػػف ملسو هيلع هللا ىلصالا يػػس أيباػػاه    "جف اااػػ
ًكه"ن لػػنؿ ألمػػنه ا ًهن أ ػػنؿ حن،ػػ ًبػػؿ ال يب ػػ لىبػػن كاػػك يبيػػ. ممناػػه أنحم،ػػىه مػػف خم ػػه كال

ًؼ  ىه الىبن  ً مىنن مف ااام أنلم ي جليه أممن ا ً ػكؿ  ملسو هيلع هللا ىلص  ًهن أ ػنؿ  ًه ب   برؿ يماؽ ظا
ً ػكؿ هللا كن ػ نان لػنؿ  لكىػؾ اىػ  هللا ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ًم ااا الرب "ن أ نؿ اااً  مبػ ىن يػن    "مف يشم

 ل ي بكن  ".     



  األدب اإلسالمي واإلتيكيت يف العرص احلديث
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُُٔٔ﴾  
  

ًبس  ىه بر    ًين ػسن ااً البيػي ا بػيضن ككػنف الػؾ أػن ل  مىحيه اػف ال
ًج البيػػػػين أظاػػػػً حبػػػػه ال ػػػػن ؽ  ً ي  منأػػػػي الػػػػام كػػػػنف كاكبمػػػػه خػػػػن ااػػػػ  الػػػػ
ًا  يحػن : خػ ـ البيػين كيىػن ياـ بل ػمن اـ مممط نػن  لمب ػطنل مػف الرنمػسن حيػ: 

مراـ كم اابنن"
أااا ا مً ماـ ب  ا  م شخصن كال  يمن جاا كػنف الشػخص  (ُ 

 ن  ىه يبرؿ مف اـ  لؿ مىه يحبكىه بش  . مشاكًنا
ً ي  ً  ك  من اف م للس الاػ كل كالبرػ  اػف الب،ػت أاىػنؾ  حن يػ: كثيػ

ًبػػػػ ن لػػػػنؿ لمىبػػػػن   ملسو هيلع هللا ىلصاػػػػف م ػػػػللس الب،ػػػػتن كمحنكلػػػػس البرػػػػ  اىػػػػهن كمىاػػػػن  ف 
ًاًنان لنؿ  ال مب،ت". ك ىنن  ً   م   (ِ لنؿ  "ال مب،تن أ

ً ػػكؿ هللا  ً   ف  ًيػػػ ًاسن جىمػػػن  ملسو هيلع هللا ىلصكاػػف  بػػن ا لػػنؿ  "لػػػي  الشػػ ي  بنل ػػ
  (ّ الش ي  الام يممؾ ى  ه اى  الب،ت".

ً كؿ هللا من يمىرىن مف  ،ت  ًك لنؿ  "لمي ين  كاف اب  هللا بف ام
   (ْ هللام لنؿ  ال مب،ت".

ًاػػس  ػػيظ كظماػػن ملسو هيلع هللا ىلصكلػػنؿ   ًاػػس  اظػػـ  بػػًنا اىػػ  هللا مػػف ب   "مػػن مػػف ب
 (ٓ اب  ابمبنل كبه هللا اا كبؿ".

"مػػف كظػػـ  يظػػه كلػػك شػػنل  ف يم،ػػيه  م،ػػنهن مػػم هللا لمبػػه   ملسو هيلع هللا ىلصكلػػنؿ  
 (ٔ ًبنل يـك ال ينمس".

                                                           

ًىيبنن ص  أف المرنمؿ (ُ   .ْٖم. الىن ن  يؿ كن
ًمن كمػػػنت ا  تن بػػػنت الحػػػاً مػػػف الب،ػػػت  ِ  ن مبمػػػ. الاكا ػػػ ن ٕٓٔٓ(  ػػػحيح البخػػػن

 . ُِٖٔٗن ح ي:  ّٖن صٖا  تن بنت من بنل أن الب،ت كثكات مف لـ يب،تن ج 
ًمن كمنت ا  تن بنت الحاً مف الب،ت  ّ  ن  حيح م مـن كمنت ّٕٔٓ(  حيح البخن

 .َِٗٔكال مس كا  اتن بنت أ،ؿ مف يممؾ ى  ه اى  الب،ت  البً 
ًيػػت  ػػحيح ابػػف حبػػنفن كمػػنت البػػً كاتح ػػنفن بػػنت ال ػػ ؽ كا مػػً ْ  ( اتح ػػنف أػػن م 

ًكؼ كالىان اف المىكً    .ِٔٗبنلمر
 .ّّٔٗ حيح  ىف ابف منبهن ا لبنىنن كمنت الاا ن بنت الحمـ  ( ٓ 
 .َٔٗال م مس ال حيحسن ا لبنىن  ( ٔ 
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امػغ  -اػا كبػؿ –"مف كظـ  يظنن كاك لن ً امغ  ف يى ػاه  اػنه هللا  
ًه هللا مف الحًك من شنل".  (ُ ًؤك  الخ  ؽ يـك ال ينمس حمغ يخي

ًىيبن   بي "جاا ً  كاف ااا ا مً مكمـ اتميكيي الح ي:ن أ نؿ  يؿ كن
ًأؽ كالمػػػيف  ًؾ أػػػنمب. ممػػػؾ ال ناػػػ    مك ػػػؿ بػػػنل  ف مك ػػػت الىػػػن  جلػػػغ كباػػػس ىظػػػ

ًؾ الب،ت كالرىؼ".    (ِ كام
ً  ممػػػ  حيػػػن  البشػػػً جال كمكمػػػـ   ً  كال كبيػػػ ًؾ  ػػػبي ك ف ات ػػػ ـ لػػػـ يمػػػ

ً كؿ مكمػـ اػف م ػللس ظاػًك الكبػنلن كمػناا اميىػن  ف ى رػؿ  أيانن أ   كيب   ف ال
مرػػػه.  ػػػحيح  ف ا كب ػػػس مخممػػػؼ امػػػغ مػػػ اً  مػػػ. اػػػاا الكبػػػنل ككيػػػؼ ىمرنمػػػؿ

 الامفن لكف المرنمؿ مران يككف كاح نا.
ًض لػـك أرمػغ مػف أػن اػاه  ً ػكؿ بػلف الكبػنل جاا ظاػً بػل ًىػن ال أ    خب
ًل أرميىػػن  ال ىػػاات جلياػػن. كػػؿ  ًض  خػػ اا ظاػػً بػػل ًبػػكا مىاػػنن كا  ًض  ال يخ ا 

ًض الطػػناكف  " ملسو هيلع هللا ىلصالػػؾ بػػنلطب. لمح ػػنظ امػػغ الػػى  . أ ػػنؿ  كػػنف اػػاابنن اػػف مػػ
ًحمس لممؤمىيفن من مػف ابػ  يكػكف أػن بمػ   يبرثه هللا امغ مف يشنلن أبرمه هللا 
ًج مػف البمػ ن  ػنبًنا محم ػبننن يرمػـ  ىػه ال ي ػيبه  يككف أيهن كيمكػ: أيػه ال يخػ

       (ّ جال منكمت هللا لهن جال كنف له مثؿ  بً شاي ".
ًكىن مىا  ًه. كااا ا مً كنف الب   ف يطبؽ م. كبنل كك  ب ايس ظاك

ًكىن أكنف بلف    من اف اتميكيي الح ي: أن المرنمؿ م. كك
ًكج مف البيي  ًم م الكمنمس اى  الخ  ى

 ا ـ المااحـ أن ا منكف المبم س
ًؾ م نأس كنأيس بيف كؿ شخص كلخً  م

ً كؿ مف الب ايس لمن اىمشً ااا  كؿ الؾ بي ن لكف لك كنف الرنلـ اممثؿ لك ـ ال
ًاس ش ي    . الكبنل ب 

                                                           

 .ْٕٕٕ ىف  بن  اك ن كمنت ا  تن بنت مف كظـ  يظنن  ( ُ 
ًىيبنن ص (ِ   .ٕٖأف المرنمؿ م. الىن ن  يؿ كن
ًمن كمنت ال  ًن بنت "لؿ لف ي يبىن جال من كمت هللا لىن"   (ّ   .ِْٓٔ حيح البخن
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ً  االىم ػنؿ بيػىاـ كبػيف الػب     كلػ  اا  الكبػنل أػن برػض الػ كؿ ىميبػس كثػ
ًيػػػؽ ك ػػػن ؿ المكا ػػػ ي المخمم ػػػس. كا ػػػمطناي برػػػض الػػػ كؿ  ًل اػػػف ط ا خػػػ
ًج اػػػاا البمػػػ  أىبػػػكا بميرنػػػن  الح ػػػنظ امػػػغ شػػػربان ب طػػػ. االم ػػػنؿ بمػػػف اػػػـ خػػػن

ًأكىان مىه  ً كؿ حمغ لك لـ يككىكا ير  .ملسو هيلع هللا ىلصبنمبنااـ ك يس ال
 األدب يف انحعامم مع احليوان 

كلػػـ يكػػف اتى ػػنف كحػػ ه اػػك مػػػ اً ااممػػنـ ات ػػ ـن بػػؿ كبػػ ىن ااممػػػنـ 
ً ػػػكؿ   ملسو هيلع هللا ىلصات ػػػ ـ بػػػنلحيكاف كػػػالؾن أ ػػػ  ىنلػػػي  الحيكاىػػػني ل ػػػطنن مػػػف حػػػ ي: ال

ن بنلبنػنن ً أس بان ااممنمن   "جف هللا كمػت اتح ػنف امػغ ملسو هيلع هللا ىلصأممػن لنلػه  كاامـ بان كبنل
اا ابحػػمـ ألح ػػىكا الػػابحن كليحػػ   حػػ كـ  كػػؿ شػػنلن أػػإاا لممػػمـ ألح ػػىكا ال ممػػس كا 

ً  ابيحمه". ًمهن كلي  (ُ ش 
ًأؽ بنلحيكاف كي كلكف جف ال يف ات  من لي  أيه  كيلمن مف يٌ اكف ال

ًبػنل ًحمس بنلحيكاىنين أممناا مابح الحيكاىػني مػ. جمكػنف لمماػن  ك  ػر ان بنلك ا
 مث نن كالؾ  خؼ مف الابح المؤلـ بنلى بس لان.

ًأػػكا أكا ػػ  الػػابح مػػف الىنحيػػس الطبيػػس امػػغ الحيػػكاف كأكا ػػ  الػػؾ  كلػػـ ير
 اى من يمىنكله اتى نفن كمن  ف ال رؽ كال مؿ لي ن بللؿ  لىمنن مف الابح.  

ًبػؿ يمشػن  ملسو هيلع هللا ىلصكأن ح ي: لخً يك،ػح  ًأػؽ بػنلحيكاف  "بيىمػن   اميػس ال
ًيػػؽن اشػػم  ًجن أػػإاا كمػػت  بط ًت ثػػـ خػػ ًنا أىػػاؿ أياػػنن أشػػ اميػػه الرطػػش أكبػػ  ب ػػ

ًبػػؿ  ل ػػ  بمػػم اػػاا الكمػػت مػػف الرطػػش  ًل مػػف الرطػػشن أ ػػنؿ ال يماػػ:ن يلكػػؿ الثػػ
  (ِ مثؿ الام كنف بمم بن..."

                                                           

ن ُٓٓٗ(  ػػػػحيح م ػػػػمـن كمػػػػنت ال ػػػػي  كالػػػػابن حن بػػػػنت ا مػػػػً بإح ػػػػنف الػػػػابح كال مػػػػؿ  ُ 
ًيػػػػت  ػػػػحيح ابػػػػف حبػػػػنفن كمػػػػنت الػػػػابن حن بػػػػنت اكػػػػً ا مػػػػً بحػػػػ  الشػػػػ نً اتح ػػػػنف أػػػػ ن م 

ًا ه    .ّٖٖٓكاتح نف أن الابح لمف  
ًحمس الىن  كالبان ـ   (ِ  ًمن كمنت ا  تن بنت   .ّٔٔٓ حيح البخن



  األدب اإلسالمي واإلتيكيت يف العرص احلديث
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُُٔٗ﴾  
  

ًأػؽ ال يكػكف أػن شػنل جال ااىػهن  ملسو هيلع هللا ىلصكلنؿ  ًأػؽ  "جف ال مك،حن  اميس ال
   (ُ كال يىاع مف شنل جال شنىه".

ًأػؽ بػنلحيكاف كالطيػًن أرػف ابػ  كااا الح ي: ي ك،ح لىن م ل  اميس ال
ً ػػكؿ هللا  ً يىػػػن  ملسو هيلع هللا ىلصهللا بػػف م ػػرك  لػػػنؿ  كىػػن مػػػ.  أػػػن  ػػ ًن أػػػنىطمؽ لحنبمػػهن أ

ً ن أبرمػي مي ٌػً،شن أبػنل الىبػن  ًخيانن أبنلي الحم ًخنفن ألخاىن أ ً  مران أ حمَّ
ًيػس ىمػؿ لػ  ح ملسو هيلع هللا ىلص ً ل ل ً كا كلػ ان جلياػن"ن ك لىناػنن أ نؿ  مف أب. ااه بكلػ انم  ًٌ

ًت  ًؽ اػػاهم لمىػػن  ىحػػفن لػػنؿ  جىػػه ال يىببػػن  ف يرػػات بنلىػػنً جال  أ ػػنؿ  مػػف حػػ
  (ِ الىنً".

ن اف كثـ البريً. ملسو هيلع هللا ىلصكىاغ   ًا نن كىاغ  ي،ن   (ّ  ف ممخا ال كات ك
ً ػكؿ   ملسو هيلع هللا ىلصكالم حظ مف كؿ من  بؽ  ىه ل  يككف الكػ ـ أػن  حن يػ: ال

اػف ا  ت أػػن المرنمػؿ مػػ. الىػن  بػػنل  كثػً مػػف الكػ ـ اػػف   ت المرنمػؿ مػػ. 
ن كأػػن اػػاا  اللػػس بنلملكيػػ  امػػغ  اميػػس المرنمػػؿ مػػ. الىػػن  ملسو هيلع هللا ىلصهللا مرػػنلغ  ك مرػػه 

 بنلح ىغ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

ًأؽ   (  حيحُ   .ِْٗٓم مـن كمنت البً كال مس كا  اتن بنت أ،ؿ ال
 .ِٖٔٓنت أن لمؿ الاً   حيح  ىف  بن  اك ن كمنت ا  تن ب (ِ 
 .ُِال م مس ال حيحسن ا لبنىن   (ّ 
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 اننحائج
طبػػؽ أيػػه بركػػ  ا  ت ات ػػ من ال يمبيػػً مامػػن مبيػػً المكػػنف الػػام يي  -

 خػػػػً ىظػػػػًنا الخػػػػم ؼ الرػػػػن اي اتميكيػػػػي الػػػػام لػػػػ  يخممػػػػؼ مػػػػف بمػػػػ  
 كال يف.

ً  الكػػػ ـ اػػػف -  رنمػػػؿ مػػػ. البشػػػً  كثػػػً مػػػف الكػػػ ـ اػػػفا  ت أػػػن الم ك
ً ػكلهن كاػػاا  اللػػس امػغ  اميػػس ا  ت أػػن  ا  ت أػن المرنمػػؿ مػػ. هللا ك

 المرنمؿ م. البشً.
جمكػػػػنف البمػػػػ. بػػػػيف ا  ت الػػػػ يىن كاتميكيػػػػي أيمػػػػن يمكػػػػف البمػػػػ. أيػػػػه  -

 بيىامن.
لمػػناا جاف ال ىلخػػا يفن ي يمكػػف  ف يك ػػً لمخنل مػػه الػػ لمػػن كػػنف اتميكيػػ -

 اتميكيي مف  يىىن ات  من.
ً ـ مف - ً ػنالي امغ ال ال ػمنكيس كنىػي اػن   ف ا  ات المكبك   أن ال

ا  بؽ ل،ميكيي أن الر ػً الحػ ي:ن أبػنلي ممػؾ ا  ات شػنممس لمػن 
ً  مبػػ   ب ػػيطس ثػػـ مم ً ػػـ  ىػػه ي ػػنؿ جف ال كػػ ن أػػن اتميكيػػي ك كثػػًن  طػػًك

 لكف الؾ لـ يح : م. اتميكيي.
اتميكيػػػي كمىن ػػػػبمه لكػػػػؿ امػػػػنف كمكػػػػنف  ام ػػػنع الػػػػ يف ات ػػػػ من اػػػػف -

 .(ن كحنالن ن كمكنىن  ات  ـ  شمؿ امنىن 
لـ يم ؽ ا  ت ات  من م. اتميكيي أن كؿ شنلن أاىنؾ اخم أػني  -

  .بيىامن
ًي أ - ً  كمظاػً أيػه كمػت ح يثػس مطػك ياػن من ااؿ اتميكيػي يمبػ   كػؿ أمػ

ن  مػن ا  ت ات ػ من أ ػ  اىماػغ  ا مًك امن لبماػن مػف كمػت كا ػًك
ً ػكؿ  ًيؼ ن كمكمػـ اىػملسو هيلع هللا ىلصم. كأػن  ال ًلف كالحػ ي: الشػ ه بكػؿ ك،ػك  ال ػ

 كلـ ير  يحمنج  م جى نف جلغ الاين   اميامن.  
اىنؾ ل ات ب ي   مىنكلان اتميكيي الح ي: لـ مكف مكبك   لػ يمنن مثػؿ  -

  خاان مف اتميكيي الح ي:. ااه يمكفأ نل ات المن   
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 ادلصادر وادلزاجع
(ن - ًا ػػػػػـ   حمػػػػػ  البػػػػػ  ن   كمػػػػػًك أػػػػػن الرمػػػػػؿ  بمكمن ػػػػػيس اتميكيػػػػػي كالم

 ال ينحنن انلـ الكمتن  طن  ي.
  ا لبنىنن محم  ىن ً ال يف -

  ًيػػػنضن الطبرػػػس ًؼ/ ال  ػػػحيح  ػػػىف ابػػػف منبػػػهن مكمبػػػس المرػػػن
 ـ.ُٕٗٗ –ق ُُْٕا كلغن 

  م مس ا حن ي: ال حيحس كشنل مف أ ااػن كأكا ػ انن مكمبػس 
ًينضن  طن  ًؼ/ ال  ـ.ُٓٗٗ –ق ُُْٓالمرن

ًمن  بػػػػػك ابػػػػػ  هللا - ًم البر ػػػػػن البخػػػػػن  ي  محمػػػػػ  بػػػػػف ج ػػػػػمنايؿ البخػػػػػن
 ق( ِٔٓ
  ًًمن ،ػػبطه  الػػ كمًك م ػػط غ  يػػت الببػػنن  ا  ػػحيح البخػػن

ًكين  طن  ي.  ابف كثيًن  مشؽن بي
  ن البػػنم. لػػ ً ًيج كمرميػػؽ/ محمػػ  ا  ت الم ػػ  ات الىبكيػػسن مخػػ

ًبيػػػػػػػػس  ىن ػػػػػػػػً الػػػػػػػػ يف ا لبػػػػػػػػنىنن  اً ال ػػػػػػػػ يؽن المممكػػػػػػػػس الر
 ـ.  َََِ –ق ُُِْال رك يسن الطبرس الثنىيسن 

ٍكًى   ي - ًمامن محم  بف اي غ بف  ى ًمػامن حكػـ ِٕٗالم ق(ن  ػىف الم
ًه كامػػؽ اميػػه  محمػػ  ىن ػػً الػػ يف ا لبػػنىنن اامىػػغ  امػػغ  حن يثػػه كلثػػن

ًيػنضن به   بك ابي ًؼ/ ال    مشاًك بف ح ف لؿ  ممنفن مكمبس المرػن
 الطبرس ا كلغن  ي.

ق(ن اتح ػػنف ّْٓابػػف حٌبػػنفن  بػػك حػػنمـ محمػػ  بػػف حبػػنف الب ػػمن  ي -
ًميػػػت  اػػػ ل الػػػ يف امػػػن بػػػف بمبػػػنف  ًيػػػت  ػػػحيح ابػػػف حبػػػنفن م أػػػن م 

ً ػػػػػن  ي ً ػػػػػنلس/ ّٕٗال ن ًىػػػػػؤكطن مؤ  ػػػػػس ال ق(ن مح يػػػػػؽ  شػػػػػريت ا 
ًكين الطبرس ا كلغن   ـ. ُٖٖٗ –ق َُْٖبي
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ق(ن محمػػ  بػػف يك ػػؼن البحػػً المحػػيطن ْٕٓ بػػك حيػػنف ا ى ل ػػن  ي  -
ًا ػػس كمح يػػؽ  الشػػيخ اػػن ؿ  حمػػ  ابػػ  المكبػػك ن الشػػيخ امػػن محمػػ    
ًكين الطبرػػس ا كلػػغن  مرػػكضن البػػال الثػػنمفن  اً الكمػػت الرمميػػس/ بيػػ

 ـ.  ُّٗٗ –ق ُُّْ
ق(ن ِٕٓ بػػػػػك  اك ن  ػػػػػميمنف بػػػػػف ا شػػػػػر: ال ب ػػػػػمنىن ا ا من  ي  -

ًيسن  ػػي ا   –مح يػػؽ/ محمػػ  محيػػن الػػ يف ابػػ  الحميػػ ن المكمبػػس الر ػػ
ًكين  طن  ي.  بي

ًلف كال ػػىسن  اً  - ً  ات ػػ ميس مػػف ال ػػ (ن الح،ػػن شػػكلن ،ػػيؼن   كمػػًك
ً ن  طن  ي. ًؼ/ ال نا  المرن

ًكمككػػػكؿ كأىػػػكف   - ًا ػػػـ كالب (ن ل ات الم  ػػػ كي محمػػػ  الرػػػنلـن   كمػػػًك
ًؼن  ط  ـ. َُِٕن اتميكيين  اً المرن

ًيػػً - ًمن  بػػك بر ػػً محمػػ  بػػف ب ق(ن بػػنم. البيػػنف اػػف َُّ ي  الطبػػ
ًكػػنن  ًلفن مح يػػؽ  الػػ كمًك ابػػ  هللا بػػف ابػػ  المح ػػف الم ملكيػػؿ لم ال ػػ
ًكفن  اً ابػػػًن الطبرػػػس ا كلػػػغن  البػػػال ال ػػػنب. اشػػػًن كالكاحػػػ  كالرشػػػ

 ـ. ََُِ –ق ُِِْ
ًا: ابػػػػ  ال مػػػػن   بػػػػك  ػػػػ  ن مػػػػف   ت ات ػػػػ ـن بمريػػػػس لؿ البيػػػػي  - لممػػػػ

ًايس مكالر  . ََِٕأم طيفن  –ـك الش
ابػػ  هللا بػػف حمػػك  البك ػػري من أىػػكف الػػاكليني كاتميكيػػي ات ػػ منن  -

  ابف حـا لمطبناس كالىشً كالمكاي.ن  طن  ي. اً 
ً  بف ش ا ن لػ ـ لػه كك،ػ. اكامشػه  - ً   يكاف اىم ًيامن ش الخطيت المب

ًكين ا ًبػػن/ بيػػ ًا ن  اً الكمػػنت الر ً ػػه/ مبيػػ  طػػ لطبرػػس ا كلػػغن كأان
 ـ. ُِٗٗقن ُُِْ

ق(ن جحيػنل امػـك الػ يفن َٓٓالباالنن  بك حنم  محم  بف محمػ ن  ي  -
ًكين الطبرس ا كلغن  / بي  ـ.  ََِٓ –ق ُِْٔ اً ابف حـا
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ًكين الطبرػػػػس  - ًايسن بيػػػػ ًاؽ شػػػػ أػػػػؤا  شػػػػنكًن ات ػػػػ ـ كالػػػػاكؽ الرػػػػنـن  ك
 ـ.َََِ -قُُِْا كلغن 

  بػػػف  بػػػن بكػػػً بػػػف  يػػػكت   ي بػػػك ابػػػ  هللا محمػػػ  ابػػػف لػػػيـ البكايػػػسن -
يػنؾ ى ػمريفن ُٕٓ ًج ال نلكيف بػيف مىػناؿ جيػنؾ ىربػ  كا  البػال ق(ن م ا
 اً الكمػػػنت  ن مح يػػػؽ كمرميػػػؽ/ محمػػػ  المرم ػػػـ بػػػن الببػػػ ا منالثػػػنىن

ًكين الطبرس ال نبرسن  ًبنن بي  ـ. ََِّ –ق ُِّْالر
ًابرػػػػػػسن  - ً ن الطبرػػػػػػس ال الكمػػػػػػنت الم ػػػػػػٌ  ن  اً الكمػػػػػػنت الم ػػػػػػ  ن ال ػػػػػػنا

 ـ.َُِّ
ًشن ال مش نابف كثيًن  بك ال  ال ج مناي -  ي  ؿ بف امً بف كثيً ال 

ًلف الرظػػػيـن مح يػػػؽ/  ػػػنمن بػػػف محمػػػ  ال ػػػ مسن ْٕٕ ق(ن م  ػػػيً ال ػػػ
 . ُٗٗٗ –ق  َُِْ اً طيبسن ال رك يسن الطبرس الثنىيسن 

ًمبػػػػػػك الح ػػػػػػيف م ػػػػػػ  م ػػػػػػمـن - ًم الىي ػػػػػػنبك  ي  مـ بػػػػػػف الحبػػػػػػنج ال شػػػػػػي
ق(ن  حيح م مـن مح يؽ/ محم  أؤا  اب  البنلنن اي غ البنبن ُِٔ

ًكين الطبرػػػػػػس ا كلػػػػػػغن  قن ُُِْالحمبػػػػػػنن  اً الكمػػػػػػت الرمميػػػػػػسن بيػػػػػػ
 ـ. ُُٗٗ

ق(ن ا  ات ّٕٔ ي  ابػػػ  هللا محمػػػ  بػػػف م مػػػح الم   ػػػن ابػػػف م مػػػحن -
ً ػػػػنلس/  ًىػػػػؤكط كامػػػػً ال يػػػػنـن مؤ  ػػػػس ال ًايسن مح يػػػػؽ  شػػػػريت ا  الشػػػػ

ًكين الطبرس   ـ. ُٗٗٗ –ق ُُْٗالثنلثسن بي
ن بمػػنؿ الػػػ يف  بػػك ال ،ػػػؿ محمػػ  بػػػف مكػػ - ًـ بػػػف امػػن بػػػف ابػػف مىظػػػًك

ًتن مح يػػؽ  ابػػ مربػػـ ق(ن ُُٕ ي   حمػ  بػػف  بػػن ال ن ػػـ  ل ػػنف الرػػ
هللا امػػػن الكبيػػػًن محمػػػ   حمػػػ  ح ػػػت هللان انشػػػـ محمػػػ  الشػػػنالنن  اً 

ً ن  ي. ًؼن ال نا  المرن
ً (ن  اػػػػنل حبيػػػػتن ات - ميكيػػػػي كأػػػػف المرنمػػػػؿ مػػػػ. ىن يػػػػس الح ىػػػػن   كمػػػػك

ً ن الطبرػػػػس ال ن  ػػػػسن  ًبيػػػػس لمكمػػػػنتن ال ػػػػنا ًيفن مكمبػػػػس الػػػػ اً الر ا خػػػػ
 ـ.َُِٖ
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 الكةا اب نب  :

- the gentlemen’s book of etiquette, By: CECIL 

B.HARTLEY, BOSTON, 1879.  

- Etiquette, Emily Post, 1922.  

 الكةا المةر م :
ًىيبنن أف المرنمؿ م.  - ً ن  يؿ كن ً / ال نا ً  الك الىن ن مكمبس باي

 ـ.ََُِالطبرس ا كلغن 
 الم ةم:

ً  الىًك  ن / مىاؿ يحيغ ج منايؿ - ًا س  –ا  ات االبممنايس أن  ك  
ق ُّْْ رمـك ات  ميس الر   الثنل: اشًنمك،كايسن مبمس كميس ال

 ـ.    َُِّ –
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