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اسمح يل!!
قبل املوعد املحدد بني األصدقاء الثالثة كان راشد مستعدًّ ا عىل جهازه يف انتظار راجيف
ومايكل ،بعد قليل ظهر االثنان تبا ًعا ،وبعد تبادل التحية بينهم حتدث راشد:

راجيف :نعم ،من املالحظ أن عدم مراعاتكم أصول التعامل مع اآلخرين ال يقترص عىل املواعيد
فقط ،بل يمتد إىل جوانب أخرى من فن التعامل.

راشد :كيف ذلك؟ هل الحظت سوء أدب أو جتاوز يف تعاماليت؟!

عفوا ،ال أقصدك شخص ًّيا ،ولكن هذا هو الواقع امللموس بصفة عامة؛
راجيف :ال الً ..
فخالل زياريت ألحد املطاعم شاهدت لوحة عىل مدخله مكتوب عليها« :ممنوع دخول الكالب
والعرب!» ،وملا ساءتني اللوحة تكلمت مع صاحب املطعم ،وسألته عن سبب هذه اللوحة..
صحيح أنه بدا عىل حمياه وترصفاته الكرب والصلف ،ولكنه قدم أسبا ًبا وجيهة يف تسويغ إقدامه
عىل هذا الترصف ،فقد قال :إن مطعمه ٍ
راق يأيت إليه األمراء والوزراء وكرباء الناس ..وحدث
أنه استقبل بعض الشباب العرب من قبل ،ولكنهم ترصفوا ترصفات تيسء إىل املطعم ورواده:

 فمرة أخذ جمموعة من الشباب العرب حيركون الطاوالت حسب رغبتهم رغماً عن املوظفني؛وإزعاجا يف املطعم...
مما سبب فوىض
ً
 -ومرة دبت بينهم شجارات وأخذوا يتحاورون بصوت مرتفع جدًّ ا...

 -وبعضهم كان يغمس أطراف أصابعه يف الصحن بصورة منفرة؛ مما يثري اشمئزاز اآلخرين.

 -بل إن بعضهم حك ظهره بالشوكة أو السكني...

كثريا من الزبائن الكبار بسبب ترصفاهتم املشينة؛ فقرر وضع حد هلذا األمر
وقال :إنه فقد ً
بمنع العرب من دخول مطعمه.
راشد :كثري مما قلته صحيح ،ولكن كام ذكرت لكام ساب ًقا :نحن أسأنا ألنفسنا بترصفاتنا وأعطينا
اآلخرين فكرة سيئة عن أنفسنا ..ولكني مرة أخرى أصحح خطأ نسبة هذه السلوكيات اخلاطئة
إىل اإلسالم.
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لقد ذكرت يا راجيف يف حوارنا السابق أن لديك كال ًما آخر يتعلق بسلوكيات بعض
املسلمني بخالف موضوع االلتزام باملواعيد.
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أيضا إىل تأثري البيئة؟!
مايكل :لعلك ترجع هذه الترصفات ً

راشد :بالفعل ،ال أستطيع جتاهل تأثري البيئة ،إضافة إىل التنشئة اخلاطئة التي نشأ عليها أمثال
هؤالء الشباب.
مايكل :أنا أفهم تأثري التنشئة اخلاطئة ،ولكن ال أفهم تأثري البيئة يف أمور كهذه!

بينام يف بالدنا التي ال توجد فيها هذه الظروف املناخية القاسية ،ال حيس اإلنسان فيها بحاجته
هلذه القيم السلوكية من أجل بقائه عىل قيد احلياة ،فإذا تُرك لتأثري بيئته هذه ستصبح الفوىض سمة
أنامط حياة كثري منهم ،وال تنس أن بيئتنا التي هي يف معظمها صحراوية حتمل سامت اجلفاف
الذي قد ينتقل إىل جفاف املشاعر.

راجيف :فهل نرتك إذن هذا اإلنسان خاض ًعا لبيئته ،بال هتذيب سلوكي وال تنظيم حلياته ،ونقدم
له مسو ًغا ليعيش فوضو ًّيا وال حيسن التعامل مع الناس؟
راشد :ليس األمر كذلك ،ولكني أرسد هذا التعليل ملحاولة التعرف عىل السبب احلقيقي يف
هذه املظاهر التي نشاهدها.
راجيف :إذا كنا نجد اختال ًفا بني الشعوب الغربية والشعوب الرشقية أو اإلسالمية يف البيئة
أيضا سب ًبا
أيضا اختال ًفا يف الدين الذي يغلب عليها؛ فلامذا ال يكون اإلسالم ً
املناخية ،فإننا نجد ً
يف هذه املظاهر التي نتحدث عنها؟!
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راشد :أرضب لك مثالاً إلدراك هذا األثر :أنتم مثلاً تعيشون يف بالد معروف بأهنا تقع يف املنطقة
الباردة وشديدة الربودة من الكرة األرضية ،حيث يكون فصل الشتاء فيها طويلاً والربودة
فيه قارصة ،ويكثر تساقط األمطار والثلوج وهبوب الرياح الباردة ،وهذا الطقس ال يستطيع
اإلنسان العيش فيه بدون التحسب هلذه الظروف واختاذ االحتياطات الالزمة ملواجهتها ،لذا :ال
بد مثلاً من ختطيط املساكن واملنشآت بطريقة تراعي هذه الظروف ،وعند التنفيذ ال بد من إتقان
العمل وإحكامه ،فمثلاً ال بد من صناعة األسقف واملنافذ بدقة شديدة حتى ال يترسب منها املاء
أيضا من مراعاة هذه الظروف بإنشاء أنظمة تدفئة مناسبة واالستعداد
أو اهلواء البارد ،وال بد ً
هلا بتوفري احتياجات الفصل من مواد التدفئة ...وهذا كله يتحول إىل سلوكيات تتمثل يف الدقة
واالنضباط والتخطيط.
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ً
مايكل
(ضاحكا) :أنتم أهيا املسلمون من فرط تعصبكم لدينكم حتبون أن تنسبوا أي يشء
حسن إىل دينكم ..لن أقول لك اثبت يل هذا االدعاء ،فأنا أعرف أن ذلك حيتاج إىل بحث مطول،
ولكني فقط أطالبك بأن تثبت يل أن هذه القواعد موجودة يف اإلسالم.

راشد :لقد عدّ ل اإلسالم سلوك الفرد وأخالقه يف مجيع مناحي حياته ،وهناك قواعد كثرية يف
القرآن الكريم والسنة النبوية يمكن أن تصنف يف جمال فن التعامل (اإلتيكيت).
مايكل :هذا كالم عام يا صديقي ،أرجو تقديم أمثلة ملا تقوله ليكون للكالم مصداقية.

راشد :سأرضب لكام بعض األمثلة إليضاح كالمي؛ لننظر مثلاً إىل تعامل رسول اإلسالم مع
الزوجة واألوالد:

إننا إذا رأينا رجلاً يفتح باب السيارة لزوجته قلنا عنه إنه رجل غاية يف الرقة والذوق ،ولكن
الرسول كان جيلس عىل األرض ويضع يده ويطلب من زوجته أن تقف عىل رجله وتركب
الناقة.

وكان تعامل الرسول مع زوجاته وأطفاله َ
وخدَ مه بكل رمحة وحلم وعفو عن الضعيف؛
ففي إحدى املرات كان الرسول ساجدً ا عىل األرض وهو يؤم املسلمني يف الصالة ،فأتى أحد
أحفاده الصغار وتعلق عىل ظهره ،فلم يتحرك الرسول حتى نزل الصغري عن ظهره ،مراعاة هلذا
الطفل.

ودعا اإلسالم إىل دماثة اخللق والتواضع ،وقد اتصف رسول اإلسالم بذلك؛ فرغم أنه
صىل اهلل عليه وسلم كان نب ًّيا معظماً بني أصحابه وأنه ترأس الدولة اإلسالمية ،إال أنه كان شديد
التواضع ،ومن شدة تواضعه صىل اهلل عليه وسلم مع خدمه أنه كان يغسل ثيابه بنفسه ،وال حيمل
من خيدمه فوق طاقته ،وقد يعينهم إن طلب منهم شي ًئا ،وكانت له لفتات إنسانية حتى مع غري
املسلمني؛ ففي إحدى املرات مرت جنازة هيودي بجانبه فوقف هلا ،وعندما تعجب من حوله من
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راشد :اإلسالم نظم حياة املسلم ووقته؛ ليجعل عمله كله عبادة هلل عز وجل بمفهوم العبادة
الواسع الذي سبق أن أوضحته لكام؛ وقد ال يعلم كثريون أن نظريات فن التعامل مع اآلخرين
(اإلتيكيت) أغلبها يثبت أن هذا الفن يعود للدين اإلسالمي الذي وصل إىل بالد األندلس
عن طريق املسلمني ،وبعد سقوطها ُأخذ هذا العلم من املسلمني واهتمت به دول كثرية منها
فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وطوروه وأضافوا له تفاصيل أخرى ونظموه ،حتى وصل الينا بصورته
احلالية.
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ذلك أوضح هلم أن حرمة املوت ال تفرق بني البرش.

راجيف :وهل إذا قابلت صاحب املطعم هذا أستطيع أن أنقل له صورة مباينة ملا رآه وشاهده
من ترصفات هؤالء الشباب؟
راشد :سأذكر لك بعض اآلداب اإلسالمية التي تتعلق بام ذكرته من ممارسات سيئة هلؤالء
الشباب وغريهم يف هذا املكان أو غريه:

من هذه اآلداب :أن اإلسالم أمر بإلقاء التحية عىل اآلخرين ،ورغب يف إفشاء السالم يف
املجتمع ،ونبه عىل أهنا سبب للمحبة ،وجعل رد التحية واج ًبا دين ًّيا وليس فقط أد ًبا اجتامع ًّيا ،كام
هنى عن السالم عىل اآلكل إذا كان الطعام يف فيه ،وكذلك عن السالم عىل من كان يف بداية النوم،
ونبه إىل خفض الصوت إذا ُو ِجد أناس نيام.

ن َّفر القرآن من رفع الصوت لغري رضورة( :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ) [لقامن ،]19:بل وصف من يصيح بمناداة صاحبه خارج مسكنه بأنه ال يعقل:
(ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [احلُ ُجرات ،]4:والنبي صىل اهلل
عليه وسلم مل يرصخ عىل أي شخص ،ومل ُ
يعل صوته قط.
دعا اإلسالم للنظافة باستمرار ويف كل مكان :يف املجلس ،يف املأكل ،يف املنزل ،خارج املنزل،
ٍ
أدوات لألكل كاملعالق والشوك
ووضع آدا ًبا لألكل والرشب؛ وحيث مل تكن البرشية تعرف بعد
وال تتوفر هلا أطباق ،هنى الرسول صىل اهلل عليه وسلم عن األكل بأكثر من ثالثة أصابع ..وهنى
موجها بأن يأكل مما هو أقرب له ،وأال يرشب املاء مرة واحدة
عن أن تطيح يد اآلكل يف القصعة،
ً
بل عىل ثالث مرات يتنفس بينها ،وأال يشبع ويمأل بطنه من الطعام والرشاب ..وراعى البعد
االجتامعي والعاطفي الذي يمكن أن ينشأ أثناء األكل ،فجعل األكل با ًبا للتآلف واملودة بني
ور ّغب يف احلديث أثناء الطعام مع الضيف؛ حتى ال يستوحش أو خيجل أثناء
أفراد املجتمعَ ،
أكله ،وكان رسولنا صىل اهلل عليه وسلم يطعم زوجته بيده ،ويقول« :خري صدقة :لقمة يضعها
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بل إن اإلسالم ربط بني طريقة ميش اإلنسان وسلوكه وأخالقه ،فالقرآن حدد القواعد
كثريا أثناء امليش فتتعاىل عىل الناس ،وال ختفضه وتكون
األخالقية للميش ،وهي أال ترفع رأسك ً
منحن ًيا فتظهر وكأنك ذليل؛ قال تعاىل( :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ)
[لقامن18:ـ .]19
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الرجل يف فم زوجته» ،وكان يرشب عليه الصالة السالم من نفس مكان شفاه زوجته عائشة
ريض اهلل عنها عىل الكوب ..وربط اإلسالم بني األكل والعبودية هلل تعاىل ،فأمر بذكر اسم اهلل
تعاىل قبل األكل ،ومحده بعده.
كبريا بني دينكم وسلوكياتكم ،وأننا نحن
مايكل :اسمح يل أن أقول لك يا راشد إن هناك فر ًقا ً
أقرب إىل تعاليم دينكم يف هذا املجال منكم.
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راشد :لألسف ،كالمك صحيح.

