الدكتور حممود رمضان البوطي

من مالمح املسلم يف اجملتمع

من مالمح املسلم في املجتمع
الدكتور محمود رمضان البوطي
اخللق إىل َِاّلل أنفعهم ِ
نفاع للخلق أينما حل وكيفما ارحتل ،ألن )أحب ِ
لعيالِه( .1
ُ
عوان لغريه  -ال عائقا وال مرهقا ،ألن )هللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه( .2
قد ذابت مغرايت الدنيا أمام انظريه ،وذابت معها بذور الطمع ،كما ذابت معها األاننية واجلشع،
حىت تالشت حظوظ النفس من قلبه وحل حملَها) :ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب
لنفسه( .3
ال يتنكر ألجري يف أجرته ،وال أيخذ ماال من غري حله امتثاال لقوله تعاىل) :وال أتكلوا أموالكم
بينكم ابلباطل(.
ال يقتنص حقا ،ألن )ما نبت من سحت فالنار أوىل به( .4
ال مياطل يف سداد ما عليه ،ألن )مطل الغين ظلم(  5فكيف ابلفقري واملستضعف؟
ال يبخس الناس جهودهم وال أعماهلم ،ألن هللا عز وجل قال) :وال تبخسوا الناس أشيائهم(.
ال يتقاضى رشوة ألن سيدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )لعن الراشي واملرتشي وقال :الراشي
واملرتشي يف النار( .6
ال يكذب  ..ألن هللا عز وجل قال) :إََّنا ي ف َِتي الك ِذب الَ ِذين ال ي ؤِمنُون ِِباي ِ
ت اّللِ(.
ُ
ال يسيء الظن وال يتجسس وال يغتاب امتثاال ألمر هللا عز وجل القائل) :اجتنِبُوا كثِريا ِمن الظَ ِن
ض ُكم ب عضا(
إِ َن ب عض الظَ ِن إِث وال َت َس ُسوا وال ي غتب ب ع ُ
 1الطرباين والبيهقي
 2صحيح مسلم
 3متفق عليه
 4مسند اإلمام أمحد
 5النسائي وابن ماجه
 6األربعة والطرباين
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7

ال يؤذي جاره ألنه سيدان رسول هللا أقسم قائال) :وهللا ال يؤمن من ال أيمن جاره بوائقه( .
8
ال ينشر رذيلة ،حىت ال حيمل )وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة) .

وال يسعى بنميمة ألن شرار اخللق هم) :املشاؤون ابلنميمة املفرقون بني األحبة الباغون للربآء
9

العيب) .
ال خيلف وعدا وال خيفر ذمة وال خيون أمانة ،ألن هذه من شيم املنافق) :إذا وعد أخلف ،وإذا
10

أؤمتن خان ،وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم) .
11
ال يغش يف سلعته .ألن) :من غشنا فليس منا) .
ال ينقص الكيل وامليزان طمعا مبزيد من الربح خشية من وعيد هللا تعاىل القائل) :ويل للمطففني).
12
)يعطي األجري أجره قبل أن جيف عرقه )..
13
)يقيل عثرة النادم ليقيل هللا عثرته )..
14
)املؤمن أيلف ُويؤلف ،وال خري فيمن ال أيلف وال ُيؤلف)
15
َتده) :مسحا إذا ابع مسحا إذا اشَتى ،مسحا إذا قضى مسحا إذا اقتضى) .
وكثرية هي مالمح املسلم السلوكية واألخالقية يف اجملتمع لو أردان استقرائها .لكنها  -على اجلملة
 قد ابتت اليوم يف مهب الريح .وابت أرابب هذه النعوت والصفات  -واي لألسف  -كالترباألمحر بني ذرات الَتاب األغرب.
 7متفق عليه
 8صحيح مسلم
 9الطرباين يف األوسط
 10متفق عليه
 11صحيح مسلم
 12ورد يف سنن ابن ماجه بلفظ" :أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه"
ِ
القيامة".
 13ورد يف سنن أيب داو بلفظ" :من أقال أخاه ب ي عا أقاله هللاُ عثرته يوم
 14أمحد والطرباين

 15ورد يف البخاري بلفظ" :رحم هللا عبدا مسحا إذا ابع ،مسحا إذا اشَتى ،مسحا إذا اقتضى"
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وما الفساد العريض الذي ترزح جمتمعاتنا اإلسالمية حتت نريه ،إال ألننا قد بتنا غرابء عن جوهر
اإلسالم ومقاصده .ولن تنحسر أسباب التجرب والطغيان ،وتتالشى مظاهر التفرق واخلصام،
وتتضاءل مساحة التظامل من اجملتمع فتضمحل ظاهرة اكتظاظ املتخاصمني الذين تعج هبم ردهات
احملاكم وأهبية القضاء إال عندما نعود إىل جوهر اإلسالم.
ألن اإلسالم ليس جمرد َتمالت لسانية ،وال دعاوى عريضة ،وال مفاهيم جمردة ،وال مسميات
ختيل لك التقوى واالستقامة.
فمىت نعود إىل اإلسالم ونكون مسلمني يف تعاملنا ،وخنلع ربقة هذا االحنطاط الذي آل إليه
أمران ،وجيعل هللا لنا من هذا احلال فرجا وخمرجا ،وجيعل بعد عسر يسرا.
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