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ورقة عمل

اإلصالح بني الناس فن له أصوله ومهنه


الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبيه األمين وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين
لهم بإحسان إلى يوم الدين ،وبعد:
فاإلصالح بين الناس أمر فطري نزعته الضرورة البشرية من كمائن النفوس وفرضته سلوكا ً متبعا ً نابعا ً من رغبة
إنسانية ومشاعر وجدانية ،فال ترضى النفوس عادة استمرار الصراع والنزاع بينهم ،وال تقبل ديمومة الهجران
والخالف ،فتميل بفطرتها إلى التقارب ورأب الصدع في أي خالف بشري غالباً.
ومع تطور العقل البشري بالتجارب والحياة والمعارف المكتسبة وفوارق القدرات تنوعت وتطورت الطرق في
اإلصالح بين المتخالفَين؛ إذ الدافع الذاتي من أهم البواعث على إنفاذ حاجة النفس من التخلص من الخالف ،فينهج
المصلح بين متخاص َمين سبالً شتى ،كالطير حين يبني عشه متنقال بأعواده من يمنة إلى يسرة إلى أعلى إلى أسفل،
فيلجأ المصلح إلى اللين وإلى مواضيع شتى وأساليب متنوعة ليدخل إلى قلب األول ،ثم إلى قلب الثاني ليتحقق المراد
من الصلح.
وهذه الممارسة الجبلية التي تفاوت فيها الناس ،صارت فنا ً ممنهجا ً لدى العديد من هواة اإلصالح بين الناس ودعاته
وفاعلي الخير بين الناس ،وجاء الشرع الحنيف فأضاف إليها أحكاما ً وضوابط وطرقا ً حسنة أعانت التجربة البشرية
على نموها.
وقد وضع اإلسالم معلما ً مهما ً لمن أراد أن يحكم بين اثنين ،فعن بريدة -رضي هللا عنه -عن النبي -صلى هللا عليه
وسلم -قال( :القضاة ثالثة :واحد في الجنة ،واثنان في النار ،فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ،ورجل
عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ،ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار)( .)1وكل من حكم بين اثنين فهو
قاض سواء كان صاحب حرب أو متولي ديوان أو منتصبا ً لالحتساب باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى الذي
يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام(.)2
وانطالقا مما سبق؛ يسعدنا أن نضع بين أيديكم هذه الورقة الموسومة (اإلصالح بين الناس فن له أصوله ومهنيته)
باعتباره من الفنون المعرفية والممارسة الحياتية ،علها أن تسهم في إثراء هذا الخلق العظيم ،والدور الكبير الذي ينبغي
أن يساد في المجتمع حتى يعم التآخي والمحبة والسالم فيما بينهم.
وقد اشتملت هذه الورقة على المحاور التالية:
•
•
•
•
•
•
•

أهمية اإلصالح بين الناس.
منهج القرآن الكريم في اإلصالح بين الناس.
المنهج النبوي في اإلصالح بين الناس.
أصول وضوابط في اإلصالح بين الناس.
طرق في اإلصالح بين الناس.
مجاالت اإلصالح بين الناس.
النتائج والتوصيات.

نسأل هللا تعالى أن يوفقنا لتقديم دراسة متخصصة نافعة لألمة ،مرشدة للخاصة ،معمقة للمحبة واإلخاء في أوساط
المسلمين ،منيرة دروب السالم والتعايش للعالمين.

 - 1رواه أبو داود برقم )3575( :وصححه األلباين.
 - 2جمموع الفتاوى.)170 /18( :
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 اإلصالح بين الناس مهمة األنبياء والصالحين والمصلحين ،وكفى به شرفا ً وذخرا ً بين الخصال. اإلصالح بين الناس له فضل عظيم جعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعلى من درجة المتنفل المتعبد ببدنهوماله ،فعن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :أال أخبركم بأفضل من درجة
الصيام والصالة والصدقة) .قالوا :بلى .قال( :إصالح ذات البين ،وفساد ذات البين الحالقة)(.)3
"والمراد بذات البين :المخاصمة والمهاجرة بين اثنين بحيث يحصل بينهما َبين ،أي :فرقة  ...وفي الحديث:
حث وترغيب في إصالح ذات البين ،واجتناب عن اإلفساد فيها؛ ألن اإلصالح سبب لالعتصام بحبل هللا وعدم
التفرق بين المسلمين ،وفساد ذات البين ثلمة في الدين فمن تعاطى إصالحها ورفع فسادها نال درجة فوق ما
يناله الصائم القائم المشتغل بخويصة نفسه"(.)4
 واإلصالح بين الناس به حفظ الدماء ،وصيانة األعراض واألموال ،وقيام الدول والمجتمعات ،فلربما أدى فسادذات البين إلى خراب ودمار وحروب دامية ،وهنا تتجلى أهمية اإلصالح بين الفريقين يختصمان في أمر أيا ً
علَى ْاْل ُ ْخ َرى فَقَاتِلُوا الَّتِي ت َ ْب ِغي
ص ِل ُحوا بَ ْينَ ُه َما فَ ِإن بَغَتْ إِحْ دَا ُه َما َ
ان ِمنَ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ا ْقتَتَلُوا فَأ َ ْ
كانَ ،
{وإِن َطائِفَت َ ِ
س ُ
ب ا ْل ُم ْقس ِِطينَ } [سورة الحجرات:
ص ِل ُحوا بَ ْينَ ُه َما بِا ْلعَ ْد ِل َوأ َ ْق ِ
َّللاِ فَ ِإن فَاءتْ فَأ َ ْ
َّللاَ يُ ِح ُّ
طوا إِنَّ َّ
َحتَّى ت َ ِفي َء إِلَى أ َ ْم ِر َّ
.]9
{و َما كَانَ َربُّكَ
 واإل صالح بين الناس هو أمر بمعروف ونهي عن منكر ،وبقاؤه يمنع نزول العذاب ،قال هللاَ :ِليُ ْه ِلكَ ا ْلقُ َرى ِب ُ
ص ِل ُحونَ } [سورة هود ،]117 :أي آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر.
ظ ْل ٍم َوأ َ ْهلُ َها ُم ْ
 حرم هللا التناجي بين الناس ،وأباح منه ما هدفه إصالح بين الناس لما له من الشأن العظيم والمصالح العظمى،اس َو َمن يَ ْفعَ ْل ذَ ِلكَ
ص َدقَ ٍة أ َ ْو َم ْع ُروفٍ أ َ ْو إِ ْ
ير ِمن نَّجْ َوا ُه ْم إِالَّ َم ْن أ َ َم َر بِ َ
صالَحٍ بَ ْينَ النَّ ِ
فقال تعالى{ :الَّ َخي َْر فِي َكثِ ٍ
ف نُ ْؤتِي ِه أَجْ را ع َِظيما} [سورة النساء" ،]114 :وهو اإلصالح بين المتباينين أو
ا ْبتَغَاء َم ْرضَا ِ
ت َّللاِ فَ َ
س ْو َ
المختصمين ،بما أباح هللا اإلصالح بينهما ،ليتراجعا إلى ما فيه األلفة واجتماع الكلمة ،على ما أذن هللا وأمر
به"( ،)5بل ووعد َمن فَعل ذلك يبتغي رضا هللا باألجر العظيم ،فـ" من يأمر بصدقة أو معروف من األمر ،أو

 - 3رواه أبو داود برقم )4921( :وصححه األلباين.
 - 4عون املعبود وحاشية ابن القيم.)178 /13( :
 - 5تفسري الطربي)201-202/9( :
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أجرا عظي ًما) ،يقول:
يصلح بين الناس (ابتغاء مرضاة هللا) ،يعني :طلب رضى هللا بفعله ذلك (فسوف نؤتيه ً
فسوف نعطيه جزا ًء لما فعل من ذلك عظي ًما ،وال حدَّ لمبلغ ما سمى هللا( :عظي ًما) يعلمه سواه(.)6
وحل
 وألهمية اإلصالح بين الناس جعل الشرع له منصبا ً وهو القضاء لتولي هذه األمور وإصالح ذات البينِّ
خالفاتهم.
 ورتب على عدم اصطالح المتخاصمين عقوبة عظيمة ،فرفع عنهما المغفرة حتى يصطلحا ،فعَن أَبِّي ُه َري َرة َسو َل َّ
يس فَيُغفَ ُر ِّل ُك ِّل
َّللاِّ صلى هللا عليه وسلم قَالَ( :تُفت َ ُح أَب َو ُ
رضي هللا عنه أ َ َّن َر ُ
اب ال َجنَّ ِّة يَو َم ا ِّالثنَي ِّن َويَو َم الخ َِّم ِّ
اَّللِّ شَيئًا إِّالَّ َر ُجالً َكانَت بَينَهُ َوبَينَ أ َ ِّخي ِّه شَحنَا ُء فَيُقَالُ :أَن ِّظ ُروا َهذَي ِّن َحتَّى يَص َ
عبد الَ يُش ِّركُ بِّ َّ
ط ِّل َحا ،أَن ِّظ ُروا َهذَي ِّن
َ
ط ِّل َحا ،أَن ِّظ ُروا َهذَي ِّن َحتَّى يَص َ
َحتَّى يَص َ
ط ِّل َحا)( .)7فمن ينقذهما ويصلح بينهما فله أجر جزيل.
وص َجنَفا أ َ ْو إِثْما
اف ِمن ُّم ٍ
 وحث هللا على اإلصالح في الشؤون االجتماعية واألسرية والمالية فقال{ :فَ َم ْن َخ َعلَ ْي ِه إِنَّ َّللاَ َ
ام َرأَةٌ َخافَتْ ِمن بَ ْع ِل َها نُشُوزا
صلَ َح بَ ْينَ ُه ْم فَالَ إِثْ َم َ
فَأ َ ْ
{وإِ ِن ْ
ور َّر ِحي ٌم} [سورة البقرة .]182 :وقالَ :
غف ُ ٌ
ص ْل ُح َخي ٌْر} [سورة النساء" ،])128( :والصلح خير"
أ َ ْو إِع َْراضا فَالَ ُجنَا ْ َح َ
ع َلي ِْه َما أَن يُ ْ
ص ْلحا َوال ُّ
ص ِل َحا بَ ْينَ ُه َما ُ
لفظ عام مطلق يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخالف خير على اإلطالق.
ويدخل في هذا المعنى جميع ما يقع عليه الصلح بين الرجل وامرأته في مال أو وطء أو غير ذلك" .خير" :أي
خير من الفرقة ،فإن التمادي على الخالف والشحناء والمباغضة هي قواعد الشر(.)8
 ونهى عن أن يحلف أحد على االمتناع من فعل الخير واإلصالح بين الناس ،بل من حلف على شيء من ذلك{والَ تَجْ َعلُواْ َّللاَ ع ُْرضَة ِْل َ ْي َما ِن ُك ْم أَن ت َ َب ُّرواْ َوتَتَّقُواْ
الخير أن يتركه ،فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خيرَ .
ع ِلي ٌم} [سورة البقرة ،])224( :فاهلل تعالى قد أمر بحفظ األيمان ،وكان مقتضى
س ِمي ٌع َ
َوت ُ ْ
اس َوَّللاُ َ
ص ِل ُحواْ َب ْينَ النَّ ِ
ذلك حفظها في كل شيء ،ولكن هللا تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين ،يتضمن ترك ما هو أحب إليه،
فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة ،أي :مانعة وحائلة عن أن يبروا :أن يفعلوا خيرا ،أو يتقوا شرا ،أو
يصلحوا بين الناس ،فمن حلف على ترك واجب وجب حنثه ،وحرم إقامته على يمينه ،ومن حلف على ترك
مستحب ،استحب له الحنث ،ومن حلف على فعل محرم ،وجب الحنث ،أو على فعل مكروه استحب الحنث،
وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحنث(.)9
 اإلصالح بين الناس من أوضح صور المواجهة لكيد الشيطان الذي رضي بالتحريش بين العباد ومراده التفريقبين الزوجين ،وبين كل مؤت ِّلفَين.
 - 6تفسري الطربي.)202/9( :
 - 7صحيح مسلم برقم.)6709( :
 - 8تفسري القرطيب.)406 /5( :
 - 9تفسري السعدي( :ص.)100 :
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سولَهُ ِّإن ُكنتُم
 بل وأمر بإصالح ذات البين وقرنه بالتقوى فقال{ :فَاتَّقُوا َّللاَ َوأَص ِّل ُحوا ذَاتَ ِّبينِّ ُكم َوأ َ ِّطيعُوا َّللاَ َو َر ُُّمؤ ِّمنِّينَ } [سورة األنفال.])1( :
شيئين
جمعت *** رجعت بجملتها إلى
إن الفضائل كلها لو ِّ
ِّ
البين
تعظيم ذات هللا جل جالله *** والسعي في إصالح ذات
ِّ
وألنه غير خفي ما لإلصالح بين الناس من أهمية ومكانة في أي مجتمع وفي أي زمان ومكان ،عالوة على شأنه
س ِّطر ،وال نطيل.
العظيم في دين اإلسالم ،نقتصر على ما ُ

أسس القرآن قواعد في اإلصالح بين الناس أيما قواعد ،وعلم المصلحين أصوالً أضافت إلى البشرية علما ً جماً،
وال غنى عنها لمصلح بين اثنين ،وله منهجية فائقة في اإلصالح بين الناس حيث كان ينزل منجما ً بحسب الوقائع
واألحداث ،فربما ناسب أمرا ً ما فنزلت منه آيات تؤسس معالم اإلصالح وأسس االتفاق ،وتتضح المنهجية في آيات
كثيرة ،نقتبس بعض اإلشارات لتكون مثاالً من شأنه تفتيح اآلفاق للمصلحين ،فمن هذه المنهجية القرآنية:
اظ ِّمينَ الغَي َ
{وال َك ِّ
اس َوَّللاُ
ع ِّن النَّ ِّ
ظ َوالعَافِّينَ َ
 الحث على العفو حال الخصام وكظم الغيظ الفائر ،وبيان فضلهم َي ُِّحبُّ ال ُمح ِّسنِّينَ } [سورة آل عمران ،])134( :وهذه اآلية وإن لم تكن نزلت في حل خصومة إال أنها قانون له
ما بعده في اإلصالح بين الناس ،وقد جرت بسبب تذكرها والوصي ِّة بها إصالحات عدة وعتق رقاب .ومنه
ب ال َّظا ِل ِمينَ } [سورة الشورى:
صلَ َح فَأَجْ ُرهُ َ
س ِيئ َةٌ ِمثْلُ َها فَ َم ْن َ
عفَا َوأ َ ْ
س ِيئ َ ٍة َ
{و َج َزاء َ
َّللاِ إِنَّهُ َال يُ ِح ُّ
علَى َّ
قوله تعالىَ :
.]40
 األمر المباشر برفع النزاع وإصالح ذات البين مع فرض الحل للمشكلة ،ومن هذا ما جرى في أصحاب بدررضي هللا عنهم ،فعن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال :خرجنا مع النبي صلى هللا عليه وسلم فشهدت معه
بدرا ،فالتقى الناس فهزم هللا العدو ،فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون ،وأكبَّت طائفة على العسكر
يحوونه ويجمعونه ،وأحدقت طائفة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان
الليل ،وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم :نحن حويناها وجمعناها فليس ألحد فيها نصيب.
وقال الذين خرجوا في طلب العدو :لستم بأحق بها منا نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم .وقال الذين أحدقوا
برسول هللا صلى هللا عليه وسلم :لستم بأحق بها منا نحن أحدقنا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وخفنا أن
ص ِل ُحواْ
سو ِل فَاتَّقُواْ َّللاَ َوأ َ ْ
يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به ،فنزلت{ :يَ ْ
سأَلُونَكَ ع َِن اْلَنفَا ِل قُ ِل اْلَنفَا ُل ِ ِ
الر ُ
لِل َو َّ
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ذَاتَ ِب ْينِ ُك ْم} [سورة األنفال ])1( :فقسمها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على فواق بين المسلمين( .)10وأصلح
هللا بين المؤمنين.
َّللاَ لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْر َح ُمونَ } [سورة
ومنه :أمره سبحانه بقوله{ :إِنَّ َما ا ْل ُم ْؤ ِمنُونَ إِ ْخ َوةٌ فَأ َ ْ
ص ِل ُحوا بَ ْينَ أ َ َخ َو ْي ُك ْم َواتَّقُوا َّ
الحجرات.])10( :
 الحث على التغاضي والتغافل واإلعراض عن التفاصيل ،تخفيفا ً لحدة الخصومة وسعيا ً في اإلصالح كما فيض ع َِن ا ْل َجا ِه ِلينَ } [سورة األعراف ،])199( :وهذا في التعامل
ف َوأَع ِْر ْ
قوله تعالىُ { :خ ِذ ا ْل َع ْف َو َوأْ ُم ْر ِبا ْلعُ ْر ِ
مع الناس عموماً.
 الحث على الحلم وعدم التمادي مع ردة الفعل أو المجازاة بالمثل أو االسترسال مع غليان النفس من داخلها حنقاسنُ } [سورة فصلت :])34( :ادفع يا محمد بحلمك جهل من
وغضباً ،ومن ذلك قوله تعالى{ :ا ْدفَ ْع بِالَّتِي ِه َي أَحْ َ
جهل عليك ،وبعفوك عمن أساء إليك إساءة المسيء ،وبصبرك عليهم مكروه ما تجد منهم ،ويلقاك من قِّبلهم.
سنُ } قال :أمر هللا المؤمنين بالصبر عند الغضب،
عن ابن عباس رضي هللا عنهما :قوله{ :ا ْدفَ ْع ِبالَّتِي ِه َي أَحْ َ
عدوهم ،كأنه ولي حميم(.)11
والحلم والعفو عند اإلساءة ،فإذا فعلوا ذلك عصمهم هللا من الشيطان ،وخضع لهم ُّ
قال مقاتل :نزلت في أبي سفيان بن حرب ،كان مؤذيا للنبي صلى هللا عليه وسلم ،فصار له وليا ً بعد أن كان
عدوا ً بالمصاهرة التي وقعت بينه وبين النبي صلى هللا عليه وسلم ،ثم أسلم فصار وليا ً في اإلسالم حميما ً بالقرابة(.)12
 التشويق إلى الخير المكتسب والعوض الجزيل بسبب التنازل عن الخصومة ومحو الزلة وغفر الهفوة ،ففي هذاأصلح القرآن بين أبي بكر ومسطح رضي هللا عنهما ،حين وقع من مسطح في حادثة اإلفك ما وقع ،فاعتزل
{و َال يَأْت َ ِل أ ُ ْولُوا ا ْلفَ ْ
سعَ ِة أَن يُ ْؤتُوا
ض ِل ِمن ُك ْم َوال َّ
أبو بكر اإلنفاق عليه وغاضبه ووجد في نفسه عليه ،فأنزل هللاَ :
َّللاُ َ
ور
َّللاِ َو ْليَ ْعفُوا َو ْليَ ْ
اج ِرينَ فِي َ
أ ُ ْو ِلي ا ْلقُ ْربَى َوا ْل َم َ
َّللاُ لَ ُك ْم َو َّ
صفَ ُحوا أ َ َال ت ُ ِحبُّونَ أَن يَ ْغ ِف َر َّ
سبِي ِل َّ
غف ُ ٌ
سا ِكينَ َوا ْل ُم َه ِ
َّر ِحي ٌم} [سورة النــور ،])22( :فاصطلحا ورجع أبو بكر رضي هللا عنه إلى ما كان عليه.
 تأليب صف المسلمين على القيام بالصلح ،وأن يحملوا على آبي الصلح صفا ً واحدا ً حتى يستقيم إلى رشده ،فقدان ِمنَ
فمن ذلك ما جرى من نزاع بين طائفتين كادتا أن يقتل بعضهم البعض اآلخر ،فنزلَ :
{و ِإن َطائِفَت َ ِ
ص ِل ُحوا بَ ْينَ ُه َما فَ ِإن بَغَتْ ِإحْ دَا ُه َما َ
ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ا ْقتَتَلُوا فَأ َ ْ
َّللاِ
علَى ْاْل ُ ْخ َرى فَقَاتِلُوا الَّتِي ت َ ْب ِغي َحتَّى ت َ ِفي َء ِإلَى أ َ ْم ِر َّ
س ُ
ب ا ْل ُم ْقس ِِطينَ } [سورة الحجرات ،])9( :ذُكر أن هذه
ص ِل ُحوا بَ ْينَ ُه َما ِبا ْلعَ ْد ِل َوأ َ ْق ِ
فَ ِإن َفاءتْ َفأ َ ْ
َّللاَ يُ ِح ُّ
طوا ِإنَّ َّ
 - 10مسند أمحد برقم.)22762( :
 - 11تفسري الطربي.)471 /21( :
 - 12تفسري القرطيب.)362 /15( :
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اآلية نزلت في طائفتين من األوس والخزرج اقتتلتا في بعض ما تنازعتا فيه  ...فعن أبي مالك قال :رجالن
اقتتال فغضب لذا قو ُمه ،ولذا قو ُمه ،فاجتمعوا حتى اضَّربوا بالنعال حتى كاد يكون بينهم قتال ،فأنزل هللا هذه
اآلية(.)13
قال العلماء :ال تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهما ،إما أن يقتتال على سبيل البغي منهما جميعا أو ال.
فإن كان األول :فالواجب في ذلك أن يمشى بينهما بما يصلح ذات البين ويثمر المكافَّة والموادعة .فإن لم يتحاجزا
ولم يصطلحا وأقامتا على البغي صير إلى مقاتلتهما.
وأما إن كان الثاني  :وهو أن تكون إحداهما باغية على األخرى ،فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن تكف وتتوب،
فإن فعلت أصلح بينها وبين المبغي عليها بالقسط والعدل.
فإن التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقة ،فالواجب إزالة الشبهة بالحجة النيرة
والبراهين القاطعة على مراشد الحق.
فإن ركبتا متن اللجاج ولم تعمال على شاكلة ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع الحق بعد وضوحه لهما فقد لحقتا
بالفئتين الباغيتين(.)14
 وفي اآليات من منهجية القرآن الكريم في اإلصالح بين الناس :غرس مفهوم التآخي لمواجهة الفرقة وإخمادأخوة الدين وترابط
نار الفتنة ،بتذكير المتخاصمين بالقواسم المشتركة والثوابت التي ال يجوز تجاوزها من َّ
المؤمنين.
 القضاء على أسباب الخالف مقدماً ،فهذه من أدق ما يتم به اإلصالح بين الناس ،فقد شيد القرآن معالم األخوةاإلسالمية وروح التقوى في النفوس وأكد على ضرورة االستجابة هلل ولرسوله في أي أمر ولو خالف الهوى
علَ ْي ُك ْم
{وا ْعت َ ِص ُمواْ ِب َح ْب ِل َّللاِ َج ِميعا َوالَ تَفَ َّرقُواْ َوا ْذك ُُرواْ نِ ْع َمةَ َّللاِ َ
والنفس والميول ،ومن هذا األمر قوله تعالىَ :
شفَا ُح ْف َر ٍة ِمنَ النَّ ِار فَأَنقَذَكُم ِم ْن َها َكذَ ِلكَ
صبَحْ تُم ِبنِ ْع َمتِ ِه ِإ ْخ َوانا َوكُنت ُ ْم َ
علَ َى َ
ف بَ ْينَ قُلُو ِب ُك ْم فَأ َ ْ
ِإ ْذ كُنت ُ ْم أ َ ْعدَاء فَأَلَّ َ
{والَ تَكُونُواْ كَالَّ ِذينَ ت َ َف َّرقُواْ َو ْ
اخت َ َلفُواْ ِمن
يُبَ ِينُ َّللاُ لَ ُك ْم آيَاتِ ِه لَعَلَّ ُك ْم ت َ ْهت َ ُدونَ } [سورة آل عمران ])103( :وقولهَ :
اب ع َِظي ٌم} [سورة آل عمران.])105( :
بَ ْع ِد َما َجاء ُه ُم ا ْلبَ ِينَاتُ َوأ ُ ْولَئِكَ لَ ُه ْم َ
عذَ ٌ
وفي المقابل ز َّه د القرآن في الدنيا ومتاعها كله ،فنتج عن هذه األمور يسر التعامالت وسهولة التنازالت ألفراد
المجتمع المسلم ما دامت وشيجة اإلسالم رابطة بين شرائح المجتمع ،فأخذ البذ ُل واإليثار والتضحية نصيبا ً
الكف عن المشاحة والمنازعة ال سيما في الصدر األول الذي رباه القرآن الكريم.
وافرا ً من
ِّ
 - 13تفسري الطربي.)293-294/22( :
 - 14تفسري القرطيب.)317 /16( :
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 عرض القصص التي جرت فيها خالفات وأعقبها تصالح ،مثل قصة يوسف عليه السالم وإخوته ،وقوله لهم:اح ِمينَ } [سورة يوسف ،])92( :فلن تمر اآليات بالمؤمنين
يب َ
الر ِ
{الَ تَثْ َر َ
علَ ْي ُك ُم ا ْليَ ْو َم يَ ْغ ِف ُر َّللاُ لَ ُك ْم َو ُه َو أ َ ْر َح ُم َّ
إال بعد أن تؤسس ُخلقا ً وتنمي أدبا ً وقدوة ،فيكاد ينتظر من يسيء إليه ليعفو عنه.
عةَ آلتِّيَة
{و ِّإ َّن ال َّ
سا َ
 التذكير بالحساب ويوم القيامة ،تقدمة بين يدي األمر بالصفح واإلعراض عن المسيءَ ،صف َح ال َج ِّميلَ} [سورة الحجر.])85( :
فَاصفَحِّ ال َّ


رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكونه نبيا ً ومعلما ً أسس في حياته منهج نور يهتدي به الساري في ظالم الخالفات
ليصلح بين اثنين فيعدل بذلك صدقة ،فأسس معالم عدة في مسيرة الحياة اإلصالحية بين الناس ،ورسم خطوطها بمواقف
كثيرة قولية وفعلية ،منها:
 غرس روح التآخي بين المسلمين ،فأول عمل عمله في المدينة أن أصلح بين األوس والخزرج ،وآخى بينالمهاجرين واألنصار ،حتى صار أحدهم يتنازل ألخيه المسلم عن حر ماله وإحدى نسائه طيبة بذلك نفسه.
 وبُعث رسول هللا عليه الصالة والسالم في مجتمع فظ غليظ فجمع هللا به الكلمة وألَّف القلوب ،فم َّهد بقواعداستباقية للقضاء على الخالفات والنزاعات الجاهلية ،فألغى العصبية للجاه وللنسب وللقبيلة وللغة وللون ولكل
ما سوى التقوى ،وحرم التحاسد والتخاصم والتناجش والتباغض وحذر منها ،ومنه قوله عليه الصالة والسالم:
( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وال تحسسوا وال تجسسوا وال تحاسدوا وال تدابروا وال تباغضوا وكونوا
عباد هللا إخوانا)( .)15فكان من ثمار ذلك أن أصلح عليه الصالة والسالم بين اثنين اختصما بكلمة يسيرة وهو
جالس دون أن يحرك ساكنا ً أو يتحدث ساعة إلقناعه ،بل رجع إلى ما أسسه من ثوابت فقال للمسيء( :إنك
امرؤ فيك جاهلية)(.)16
 المناصفة في الحل بين الطرفين؛ إرضاء لهما ،وتوظيف وجاهته ومكانته ليشفع في رفع الخالف ،فقد جاء أنكعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد دَينا ً كان له عليه في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في المسجد،
فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو في بيته ،فخرج إليهما رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ،ونادى كعب بن مالك فقال( :يا كعب) .فقال :لبيك يا رسول هللا،

 - 15رواه الشيخان واللفظ للبخاري.
 - 16رواه الشيخان.
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فأشار له بيده أن ضع الشطر من دينك ،قال كعب :قد فعلت يا رسول هللا ،قال النبي صلى هللا عليه وسلم (قم
فاقضه)(.)17
 الترفق في الكالم مع المتخاصمين ،فمن ذلك :إصالحه بين علي وفاطمة رضي هللا عنهما حين افتقد عليا ً فيضبَ ِّني فَخ ََر َج فَلَم َي ِّقل ِّعندِّي .فذهب إليه
ع ِّم ِّك ؟) .قَالَتَ :كانَ بَينِّي َوبَينَهُ شَيء ،فَغَا َ
بيته فقال لفاطمة( :أَينَ اب ُن َ
سقَ َ
سلَّ َم َو ُه َو ُمض َ
صلَّى َّ
سو ُل َّ
صابَهُ
و ُه َو ِّفي ال َمس ِّج ِّد َرا ِّقد ،فَ َجا َء َر ُ
ط ِّردَاؤُ هُ َ
َّللاُ َ
ط ِّجع قَد َ
علَي ِّه َو َ
عن ِّش ِّق ِّه َوأ َ َ
َّللاِّ َ
صلَّى َّ
سو ُل َّ
عنهُ َو َيقُولُ ( :قُم أ َ َبا ت ُ َراب قُم أ َ َبا ت ُ َراب)( .)18وتظهر معالم
ت ُ َراب ،فَ َج َع َل َر ُ
س ُحهُ َ
َّللاُ َ
سلَّ َم َيم َ
علَي ِّه َو َ
َّللاِّ َ
اإلصالح النبوي في توجهه نحو علي ليترضاه ,ومسح التراب عن ظهره ليبسطه ،ومداعبته بالكنية المذكورة
ليؤنسه ,وترك عتابه على مغاضبته البنته مع رفيع منزلتها عنده؛ ليتأسى كل أحد في معاملة أصهاره من
ناحية ،وفي اإلصالح بين الزوجين من ناحية أخرى.
 الشفاعة واإلرشاد إلى الحلول ،وإن لم يستجب للشافع ،فهذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما عتقت بريرة،وكان زوجها عبد ،فاختارت الفراق وكان يحبها كثيرا ً فجعل يطوف خلفها يبكي ،ودموعه تسيل على لحيته،
يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها ،فشفع النبي عليه الصالة والسالم عندها أن ترجع إليه فقال لها( :لو راجعتيه
فإنه أبو ولدك) قالت" :يا رسول هللا أتأمرني؟" ،فقال( :إنما أنا شافع) ،فقالت" :ال حاجة لي فيه"(.)19
 اإلرشاد إلى كيفية التعامل مع أسباب الخالف ،كالغضب ،نهى عنه ،وبين الطرق المخلصة منه بعد وقوعه،فعن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رجال قال للنبي صلى هللا عليه وسلم :أوصني قال( :ال تغضب) فردد مرارا
قال( :ال تغضب)( .)20وعن أبي ذر رضي هللا عنه قال :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لنا( :إذا غضب
أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإال فليضطجع)(.)21

 - 17رواه أبو داود برقم )3597( :وصححه األلباين.
 - 18متفق عليه.
 - 19رواه البخاري برقم.)5283( :
 - 20رواه البخاري برقم.)6116( :
 -21رواه أبو داود برقم )4784( :وصححه األلباين.
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ير ِمن نَّجْ َوا ُه ْم ِإالَّ َم ْن
 )1إصالح النية قبل إصالح اآلخرين ،حتى ال يكون خاويا ً عن األجر ،فإنه {الَّ َخي َْر ِفي َك ِث ٍ
ف نُ ْؤ ِتي ِه أَجْ را ع َِظيما}
اس َو َمن َي ْف َع ْل ذَ ِلكَ ا ْبتَغَاء َم ْرضَا ِ
ص َدقَ ٍة أ َ ْو َم ْع ُروفٍ أ َ ْو ِإ ْ
أ َ َم َر ِب َ
ت َّللاِ فَ َ
صالَحٍ َب ْينَ النَّ ِ
س ْو َ
[سورة النساء.]114 :
 )2تحري موافقة الشريعة وعدم مخالفة الحكم المتصالح عليه لنص أو إجماع ،ولهذا يقول عليه الصالة والسالم:
(الصلح جائز بين المسلمين ،إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال)( .)22وينبغي أن يعلم أن ثمت خطوطا ً عريضة
الغالب أنها في طريق الحق منها:
-

األعراض محرمة.

-

البادئ أظلم.

-

المت ِّلف ضامن ،ما لم يكن المتلَف حراماً.

-

صاحب المال أولى بماله.

-

األصل براءة الذمة.

-

العقود حاكمة.

-

العقد الباطل باطل.

-

المسلمون على شروطهم.

ونحو هذه األمور التي ال يسع مصلحا ً جهلها ،أو إغفال النظر فيها في إصالح ذات البين.
)3

س ِط
امينَ ِلِلِ ُ
تحري العدل واإلنصاف ومجانبة الظلم في الحكم{ :يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُواْ كُونُواْ قَ َّو ِ
ش َهدَاء بِا ْل ِق ْ
ير بِ َما ت َ ْع َملُونَ } [سورة
شنَآنُ قَ ْو ٍم َ
َوالَ يَجْ ِر َمنَّ ُك ْم َ
علَى أَالَّ ت َ ْع ِدلُواْ ا ْع ِدلُواْ ُه َو أ َ ْق َر ُ
ب ِللت َّ ْق َوى َواتَّقُواْ َّللاَ إِنَّ َّللاَ َخبِ ٌ
المائدة.]8 :

)4

التغاضي عن الفضل ما أمكن ،فهذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما خاصم الزبير رجال من األنصار
إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في شراج [مسيل الماء] من الحرة كانا يسقيان به كالهما ،فقال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم للزبير( :اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك) .فغضب األنصاري ،فقال :يا رسول
فتلون وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ثم قال( :اسق ثم احبس حتى يبلغ
هللا ،آن كان ابن عمتك؟ َّ
الجدر) .فاستوعى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حينئذ حقه للزبير ،وكان رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له ولألنصاري ،فلما أحفظ اْلنصاري رسول هللا صلى هللا عليه

 - 22رواه أبو داود برقم )3596( :وقال األلباين :حسن صحيح.
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وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم .قال الزبير :وهللا ما أحسب هذه اآلية نزلت إال في ذلك{ :فَالَ
ش َج َر بَ ْينَ ُه ْم} [سورة النساء.)23(]65 :
َو َر ِبكَ الَ يُ ْؤ ِمنُونَ َحت َّ َى يُ َح ِك ُموكَ فِي َما َ
)5

التوثق والتثبت وتحري وقوع القول أو الفعل قبل بناء األحكام ،وال يصح أن يكون ال َح َكم إسفنجة يشرب ما
يُصب على أذنه ،وال عاطفيا ً يميل مع البكاء حيث مالت الدموع.

)6

الحرص على تراضي الطرفين أساس في الصلح بينهما ،وإال كان الصلح ثالثة األثافي ،فيما لو شق على
أحدهما أو على كليهما.

)7

الحكمة في التعامل مع ما يجد ويستجد ،وال يُستفز المصلح فيحيف أو يستثار فيترك ،وليصبر وليتحمل
وليتعامل بحنكة ورشد .وقد تقتضي الحكمة الشدة أحيانًا واللين أحيانًا ،وبذل المال والوقت والجهد ،وقد
يكون من الحكمة التغريم والتوبيخ والترغيب والترهيب وغير ذلك مما يتفاوت بحسب المقام والمقال.

)8

ال يكون اإلصالح بين اثنين إال إذا كان المتصالح فيه حقا من حقوق العباد ،ال حقا من حقوق هللا ،فال يسقط
حينئذ وال يساوم فيه.

)9

عدم التطويل الستعراض الخالف ومماطلة القضية ال سيما إن كانت كبيرة وعواقبها وخيمة.

 )10التزام حدود المشكلة وعدم التوسع واالسترسال في قضايا ال تمت إليها بصلة ،أو شأنها نكء الجراح وإيغار
الصدور.
 )11أجاز الشرع الكذب ألجل إصالح ذات البين ألهمية الصلح :فعن أ ُ ِّم ُكلثُوم بِّن ِّ
س ِّمعتُ َرسُولَ
ت ُ
عقبَةَ ،قَالَتَ :ما َ
سو ُل َّ
َّ
سلَّ َم
ب ِّإ َّال فِّي ث َ َالثَ ،كانَ َر ُ
سلَّ َم ي َُر ِّخ ُ
ص فِّي شَيء ِّمنَ ال َك ِّذ ِّ
صلَّى هللاُ َ
صلَّى هللاُ َ
علَي ِّه َو َ
علَي ِّه َو َ
َّللاِّ َ
َّللاِّ َ
يَقُولَُ :
الر ُج ُل يَقُولُ :فِّي
(ال أ َ ُ
اإلص َال َحَ ،و َّ
عدُّهُ َكا ِّذبًاَّ :
الر ُج ُل يُص ِّل ُح بَينَ النَّ ِّ
اس ،يَقُولُ :القَو َل َو َال ي ُِّريدُ بِّ ِّه إِّ َّال ِّ
ِّث زَ و َج َها)( .)24وينبغي أن يتنبه إلى أن باب الكذب ليس مفتوحا ً
ِّث ام َرأَتَهَُ ،وال َمرأَة ُ ت ُ َحد ُ
الر ُج ُل يُ َحد ُ
بَ ،و َّ
ال َحر ِّ
على مصراعيه ،فهو عند اللجوء إليه إذا لم يمكن التصريح بالصدق ،فال يصرح بالكذب ،والتعريض
والتلميح درجات فال يتجاوزها إلى الكذب الصريح بدون مبرر.
 )12الستر على المتخاصمين ،والحفاظ على الخصوصيات بعدم إفشاء ما دار وما يدور مما ال يصح النشر،
ولمن ال يعنيه األمر.
 )13الدعاء لهما بلين القلوب وألفتها ولم الشمل وجمع الكلمة وصالح الحال.
 )14ينبغي توثيق الصلح إذا تم بين اثنين ال سيما في الحقوق واألموال ونحوها ،مع االلتفات إلى تصفية جميع
المتعلقات ،وعدم إبقاء بعضها مدخالً ألحدهما أو للشيطان.

 - 23رواه البخاري ومسلم.
 - 24رواه أبو داود برقم )4921( :وصححه األلباين.
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)1

من المهم أوال استيعاب جذور الخالف وعمق القضية وخلفياتها قبل التدخل في اإلصالح بين أي
متخالفين ،فتدرس القضية من جوانب عدة:
 أسبابها :المباشرة وغير المباشرة. طرفيها المتنازعين مع تصور مناسب عن كل منهما. غرض كل طرف في النزاع ،وقصده في كالمه وتصرفاته ،فهذه مؤشرات لشباك المشكلةومالبساتها بل ولمداخل الحلول.
 جوانب ضعف وجوانب قوة كال الطرفين :ماليا ً – اجتماعيا ً – نفسياً ،قد يكون ألحن بحجته ،وقديكون فقيرا ً فيعيق الحلول المادية وقد يكون ذا وجاهة فتحرجه بعض الحلول ،وهكذا سائر الجوانب؛
سلبا ً وإيجاباً.

 )2التأمل في القرائن المفيدة في بيان الحق وتوصيف القضية والخالف.
 )3التفكير الرشيد في الحلول الممكنة وصالحيتها للتطبيق وإمكانياتها وأبعادها.
 )4استنساخ الحلول ليس دائما ً صوابا ً ،فما نفع في حالة قد ال ينفع في أخرى ،وما نفع في زمان أو مكان أو بيئة
أو فرد ال ينفع في غير ذلك دائماً.
 )5االستشارة لذوي الخبرة والرأي ،ولذوي الدراية والمعرفة بطرفي النزاع.
 )6اإلقناع ،والدفع بطرفي النزاع إلى الحل بشتى الطرق واألساليب اإلقناعية ،وحسن العرض للحل وتسويقه
االعتذار والقبول للتصالح ،ومن طرق اإلقناع:
بينهما ليشترياه في آن واحد يدا ً بيد ويدفعا ثمنه
َ
 التلطف في القول ،والتزام أدب الحوار. صدق اللهجة. الوعظ ،والتذكير بفضل العفو والصفح واإلصالح. بيان حكم الشرع لما هو عليه من المخالفات إن وجدت ،كاالعتداء أو أكل مال الغير بالباطل أو الظلم أوالقطيعة أو إساءة الجوار أو العقوق أو نقض العهد أو إخالف الوعد والشرط أو نحو ذلك ،ولو لم يكن من
مثل هذه شيء فليعلم أن من المخالفات الفجور في الخصومة ،والهجر فوق ثالث.
 بيان الحلول الشرعية وتوصيفها بحسن عرض وتطبيق. مخاطبة المشاعر واألخالق ،المروءة ،الرجولة ،الكرم ،الشيمة  ...واستثارتها إن لزم األمر. -التخفيف والتهوين للقضية بحسبها وعدم إعطائها حجما ً أكبر من حجمها.
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 ضرب المثل واإلسوة ،وإمكانية التراجع عن الموقف ،أو اتخاذ الحلول المقترحة دون مالمة وال خسارةوال غبار.
 التشجيع على اتخاذ قرار الصلح ،والتعبير عن بعض االلتزامات. فتح مجال النقاش لشروط وطلبات الخصمين. االستعداد بإجابات وحلول للعوائق التي سيطرحها كال الطرفين ،ويحسن سد المنافذ قبل الشروع في النقاشحتى يتضيق عليه التفكير في التمادي والتصلب.
 إشعار كل طرف في الخصومة بأنه لم يخسر شيئا ً بمصالحته ،وإبراز كونه سيخرج بربح في الصلح،وتعزيز مكانته أنها لم تنتقص.
 عدم اإلحراج أو المواجهة الصارمة ،واالنفراد حيث يلزم االنفراد به. بيان عقوبة االستمرار في الخالف وتبعاته ،ومصالح ما بعد التصالح. )7االستعانة بمن له مكانة لدى طرفي النزاع إن احتيج إليه ،للضغط ،أو للضمان أو نحو ذلك.
وهذه األمور تتفاوت من شخص إلى آخر ،وينبغي االستفادة بتجارب اآلخرين ،وكتابات المصلحين والمهتمين
بهذا الشأن.


اإلصالح بين الناس له مجاالت متسعة باتساع الناس ،وأينما وجد الناس وجدت الحاجة إليه ،وكل خلطة بين اثنين
فأكثر تستدعي االحتياط بتوفير جهود اإلصالح الستخدامها عند الحاجة ،وال غنى عنها ،ومن أبرز المجاالت:
-1

{و ِّإن ِّخفتُم ِّشقَاقَ َبي ِّن ِّه َما
بين الزوجين ،وما أكثر الخصومات في هذا ،وقد أنزل هللا حثا ً خاصا ً في ذلكَ :
يرا} [سورة
ع ِّلي ًما َخبِّ ً
ق َّللاُ بَينَ ُه َما إِّ َّن َّللاَ َكانَ َ
فَابعَثُوا َح َك ًما ِّمن أَه ِّل ِّه َو َح َك ًما ِّمن أَه ِّل َها إِّن ي ُِّريدَا إِّصالَ ًحا ي َُوفِّ ِّ
{وبُعُولَت ُ ُه َّن أ َ َح ُّق بِّ َر ِّده َِّّن فِّي
النساء ،])35( :ولو وصلت المسألة إلى الطالق ،فيمكن التدخل باإلصالحَ ،
ذَلِّكَ إِّن أ َ َرادُوا إِّصالَ ًحا} [سورة البقرة.])228( :
على أن كثيرا ً من الخالفات الزوجية ظاهرها فيه العذاب وباطنها الرحمة ،فال يستعجل المصلح بين
الزوجين في الفصل بينهما بالطالق ونحوه ،ولو طالبت المرأة وأل َّحت ،فكثير منهن ال تتوافق في طلبها
الطالق مع قصدها ونيتها وحبها لزوجها ،وقد رجعت كثير من النساء بعد أن ظن الوسطاء "كل الظن أن
ال تالقيا".
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وأتت عمر بن الخطاب امرأة فقالت" :يا أمير المؤمنين ،إن زوجي قد كثر شره ،وقل خيره" .قال
لها عمر" :ومن زوجك؟" ،قالت" :أبو سلمة" ،قال :فعرفه عمر رضي هللا عنه ،فإذا رجل له صحبة ،فقال
لها عمر" :ما نعلم من زوجك إال خيراً" ،ثم قال لرجل عنده" :ما تقول أنت؟" ،فقال" :يا أمير المؤمنين ،ال
نعلم إال ذلك" .فأرسل إلى زوجها وأمرها فقعدت خلف ظهره ،فلم يلبث أن جاء الرجل مع زوجها ،فقال له
عمر" :أتعرف هذه؟" ،قال" :ومن هذه يا أمير المؤمنين؟" ،قال" :هذه امرأتك" ،قال" :وتقول ماذا؟" ،قال:
خيرك" ،قال" :بئسما قالت يا أمير المؤمنين ،وهللا إنها ألكثر نسائها كسوة ،وأكثره
"تزعم أنه كثر ُّ
شركَ وق َّل ُ
رفاهية بيت ،ولكن بعلها َبكيء" [بكيء وبكيئة :الناقة والشاة إذا قل لَ َبنُها ،وكأنه يعني أن زوجها ال يستطيع
الجماع] .فقال" :ما تقولين؟" ،قالت" :صدق" .فأخذ الد َّرة فقام إليها فتناولها وهو يقول" :يا عدوة نفسها
أفنيت شبابه ،وأكلت ما له ،ثم أنشأت تشنين عليه ما ليس فيه" .فقالت" :يا أمير المؤمنين ،أقلني في هذه
المرة ،وهللا ال تراني في هذا المقعد أبداً" .فدعا بأثواب ثالثة فقال لها" :اتقي هللا وأحسني صحبة هذا الشيخ".
ثم أقبل عليه فقال" :ال يمنعك ما رأيتني صنعت بها أن تحسن صحبتها" .قال" :أفعل يا أمير المؤمنين"،
قال" :كأني أنظر إليها أخذت األثواب منطلقة(.)25
ومن جميل فعله رضي هللا عنه أن وصى كال الطرفين ببعضهما ،وأحكم األمر في صلحه ومنحهما من مال
المسلمين.
-2

بين أفراد األسرة ،واألرحام وذوي القربى عموماً ،وتكثر الخالفات بين األهل حتى تصل إلى القطيعة
والهجر المحرم ،وغالبا ً تكون األسباب دنيوية كميراث أو سوء تفاهم أو نحو ذلك ،وقد جاء رجل إلى رسول
هللا عليه الصالة والسالم ،يشكو قرابته فأرشده إلى اإلحسان إليهم والبقاء على وده معهم ،فعن أَبِّي ُه َري َرة َ
صلُ ُهم َويَق َ
سو َل َّ
ي،
رضي هللا عنه أ َ َّن َر ُجالً قَا َل :يَا َر ُ
َّللاِّ ،إِّ َّن ِّلي قَ َرابَةً أ َ ِّ
طعُونِّيَ ،وأُحس ُِّن إِّلَي ِّهم َويُسِّيئُونَ إِّلَ َّ
ي .فَقَا َل( :لَئِّن ُكنتَ َك َما قُلتَ فَ َكأَنَّ َما ت ُ ِّسفُّ ُه ُم ال َم َّل [الرماد الحار] َوالَ يَزَ ا ُل َمعَكَ مِّنَ
عن ُهم َويَج َهلُونَ َ
َوأَحلُ ُم َ
علَ َّ
َّللاِّ َ
َّ
علَى ذَلِّكَ )(.)26
علَي ِّهم َما دُمتَ َ
ظ ِّهير [معين] َ
وكم من خالف يجري بين اإلخوة وبين األقارب وتتسع دائرتها لتشمل األوالد وتحمل العداوة غير المبررة
بمبرر شرعي غالباً ،وال تجد األسرة متبرعا ً بجاهه ليصلح بين أغصان الشجرة الواحدة حتى تجف وتيبس
أوراقها أو تنبت فيها شجيرات دخيلة تزيد من صالبتها وتنكرها ألصلها.

-3

بين الجيران ،وإن كان حسن الجوار وحده كافيا ً إلصالح ذات البين ،إال أنه تتجاوزه هفوات ،فاألوالد سبب،
واألصوات سبب ،واألنظار سبب من أسباب الخالف بينهم ،فال بد من دور ألجل إصالح ذات بينهم ،ولم

 - 25حمض الصواب يف فضائل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب (.)999/3
 - 26رواه مسلم برقم.)6689( :
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يسلم حتى أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من هذه الهنات التي تعتري البشر ،وقد جاء عن أبي
هريرة رضي هللا عنه أنه جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم يشكو جاره فقال( :اذهب فاصبر) .فأتاه
مرتين أو ثال ثا فقال( :اذهب فاطرح متاعك في الطريق) .فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه
فيخبرهم خبره ،فجعل الناس يلعنونه؛ فعل هللا به وفعل وفعل ،فجاء إليه جاره ،فقال له :ارجع ال ترى مني
شيئا تكرهه( .)27وقد دله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على هذا الفعل ليكون رادعا ً له من إساءة الجوار؛
لما كان عليه المجتمع من الحشمة والمروءة ،فيستحيي من مالمة العذال.
-4

بين الزمالء في الدراسة أو العمل ،ومن ذلك بين المدير وبعض موظفيه ،فربما اختلفا واشتد بينهما النزاع
وظل الباقون صامتين على أنها مشكلة مع المدير ،ال دخل لهم بها ،وفي بيئة عملية تنافسية قد ينشأ الخالف
بأنواعه وقد يتعدى األمر إلى وقوع مفاسد عدة من ذلك :تشويه صورة بعض العاملين ،وغيبتهم
واستنقاصهم ،وتصيد أخطائهم واقتناصها وإشهارها ،والتهوين من إبداعاتهم ،ومدح النفس وتزكيتها حتى
يصل إلى مقر العجب والغرور فيركب الكبر فوق جنبي أحدهم يقوده حيث شاء.
وقد يصل الحال إلى أن يسعى البعض في إفساد العالقة بين الموظفين ،أو بين المدير وأحد الموظفين
بالتحريش أو الشكوى أو التقارير المموهة وذكر المساوئ أو غير ذلك.
وهذا كله ومثله معه بحاجة إلى اإلصالح الحقيقي بين الموظفين ،وإشاعة اإليثار والتضحية والتواضع
وحب الخير للغير والصدق واإلخالص في العمل هلل رب العالمين.

-5

بين الشركاء والخلطاء في مال أو عمل أو نحوه ،وقد ذكر هللا تعالى عن حالة من هذا النوع رفعت إلى داود
يرا ِّمنَ ال ُخلَ َ
علَى بَعض ِّإ َّال الَّذِّينَ
اء لَيَب ِّغي بَع ُ
ط ِّ
{و ِّإ َّن َكثِّ ً
ض ُهم َ
عليه السالم ،فبين أنها مما يقع بين الخلطاءَ ،
ت َوقَ ِّليل َما ُهم} [سورة ص ،])24( :وتحضر المشاحة والمشاحنة بسبب متاع الدنيا،
صا ِّل َحا ِّ
ع ِّملُوا ال َّ
آ َمنُوا َو َ
ومن أهم األمور بينهم كتابة عقد أو اتفاقات تفصيلية قبل شراكتهم أو عملهم ،حتى ال يبغي أحد على أحد.

-6

بين الخصوم عموما :ولو لم تكن بينهم عالقة ،وهذه من الكثير بين الناس ولو تعارفوا لقلت الخالفات،
وتتنوع بتنوع حاجاتهم ،فينبغي اإلصالح بينهم وإخالء سبيل المتخاصمين ،وهذا مما يحتاج إلى مبادرة
طوعية دون طلب غالباً؛ لئال تطل المشكلة ويتسع خرقها وال راقع.
وقد وقعت بين أيدي نبيي هللا داود وسليمان قضية خالف ،أن تحاكم إليهما صاحب حرث ،نفشت فيه غنم
القوم اآلخرين ،أي :رعت ليال فأكلت ما في أشجاره ،ورعت زرعه ،فقضى فيه داود عليه السالم ،بأن
الغنم تكون لصاحب الحرث ،نظرا إلى تفريط أصحابها ،فعاقبهم بهذه العقوبة ،وحكم فيها سليمان بحكم
موافق للصواب ،بأن أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بدرها وصوفها ويقومون

 - 27رواه أبو داود برقم )5155( :وقال األلباين :حسن صحيح.
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على بستان صاحب الحرث ،حتى يعود إلى حاله األولى ،فإذا عاد إلى حاله ،ترادا ورجع كل منهما بما له،
سلَي َمانَ } [سورة األنبياء.)28(])79( :
وكان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه السالم ولهذا قال { :فَفَ َّهمنَاهَا ُ
وحدث المدائني عن أبي محمد القرشي قال :استودع رجل رجالً ماالً ثم طلبه فجحده ،فخاصمه إلى إياس
فقال الطالب :إني دفعت إليه المال ،قال :ومن شيء كان في ذلك الموضع قال :شجرة ،قال :فانطلق إلى ذلك
الموضع وانظر إلى الشجرة فلعل هللا تعالى يوضح لك هناك ما يبين به حفك لعلك دفنت مالك عند الشجرة
ونسيت فتذكر إذا رأيت الشجرة .فمضى الرجل وقال إياس للمطلوب :اجلس حتى يرجع خصمك ،فجلس
وإياس يقضي بين الناس وينظر إليه ساعة؛ ثم قال :يا هذا ،أترى صاحبك بلغ موضع الشجرة التي ذكر
قال :ال ،قال :يا عدو هللا ،إنك لخائن! قال :أقلني أقالك هللا ،فأمر من يحتفظ به حتى جاء الرجل فقال له
إياس :قد أقر بحقك فخذه منه(.)29
وجرت وقائع ذكية في اإلصالح بين المتخاصمين ،يحسن التزود بها والتفكه منها ،لتكسب الذهن صفاء وفطنة لما
عليه أحوال الناس وحججهم وحيلهم الستخراج الحق أو الباطل ،فال يستغنى عن تجارب السابقين في أي
مجال ،والدهر معلم أي معلم.

 - 28تفسري السعدي( :ص.)528 :
 - 29وفيات األعيان.)467 /1( :
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نلخص من هذه الورقة أن:
 اإلصالح بين الناس من عظيم األمور وأشرفها وأنبلها وهو من مهام األنبياء والصالحين. القرآن الكريم رسم منهجا ً راسخا للتعامل في إصالح ذات البين بحاجة إلى استنباط وفهم لكيفية الخطابوالتعامل مع الغريزة البشرية الغضبية والخالفية والحد منها ،ومظان ذلك كتب التفسير وتدبر القرآن
الكريم.
 السنة النبوية مليئة بمعالجات المواقف والخالفات واإلصالح بين الناس وأهم ما في ذلك معالجة المجتمعالجاهلي بطباع تربى عليه جيل بعد جيل ،فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمحا ذلك كله ،وهذا يدعو
إلى إناخة الرواحل باب السنة النبوية بثني الركب على كتب الحديث والسيرة العطرة الرتشاف عذبها
الزالل.
 اإلصالح بين الناس دور تطبيقي اجتهادي في كثير من جزئياته ،فيحسن التزود من المعلومات النافعة فيتحسين فن الحوار واإلقناع والتعامل مع المشكالت والخالفات.
 ينبغي تنمية الفطنة في مجال اإلصالح وتتبع أوكار الخالف والقضاء عليه واستبدال اإلصالح به ،وتنميةالملكة اإلصالحية واإلرشادية والتوجيهية في مجاالت الحياة عموما.
 وأد الخالف والنزاعات مطلب شرعي ،ومن استطاع أن يجهض جنين النزغات الشيطانية فليفعل مأجوراً.وأما عن التوصيات التي نوصي بها الجهات المعنية بهذا الشأن؛ سواء كانت مراكز دراسات ،أو مؤسسات
مجتمعية:
 المزيد من الدراسات المستفيضة لموضوع اإلصالح بين الناس في مجاالته المتعددة واألسس واألصولالتي بقوم عليها من معين التراث اإلسالمي القيم المتمثل في القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،وآثار السلف
الصالح ،لتقديم منهجا متكامال في هذا الموضوع ،ومرجعا قيما للمصلحين.
 إقامة الدورات التعليمية والتنموية في هذا الشأن ،باعتباره فن له أصوله ومهنيته ينبغي على المصلحينأو من يريد أن يمارس هذه العملية أن ينطلق من أصول علمية ،ومهارات عملية ،لكي يحقق أفضل النتائج
المرجوة.
 توسيع دائرة المعرفة اإلصالحية في أوساط المجتمع بنشر ثقافة اإلصالح بين الناس على كافة المستوياتوبشتى وسائل النشر الممكنة؛ التقليدية والحديثة ،مما يساعد المصلحين في تحقيق الصلح بالشراكة
المجتمعية.
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 تخصيص لجنة لرصد الظواهر المجتمعية ،لمعرفة مجاالت أخرى لإلصالح بين الناس ،واآللية السليمةالواقعية في معالجتها ،بحسب الفئات العمرية ،والطبقات المجتمعية ،والمستويات العلمية ،والتقاليد العرفية.
 تأسيس نادي أو ملتقى خاص بالمصلحين ،يتم فيه تبادل الخبرات ،ونقل األفكار ،وصقل المهارات ،وعملورش العمل لمناقشة المستجدات في هذا الموضوع؛ سواء كانت خالفات ،أم معالجات ،وذلك بهدف توحيد
الجهود ،وتهذيب األفكار ،ومناقشة الحلول.
 إنشاء منصات إعالمية خاصة بموضوع اإلصالح بين الناس والقضايا المتعلقة به ،لتكون بمثابة الملتقىالمعرفي للمصلحين ،والقبلة اإلرشادية للمتخاصمين.

وهللا الهادي إلى سواء السبيل.
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تفسير السعدي  -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  -للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي -
تحقيق :عبد الرحمن بن معال اللويحق  -مؤسسة الرسالة  -الطبعة :األولى1420 :هـ 2000-م.
تفسير الطبري = جامع البيان في تأويل القرآن  -لإلمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي
الطبري ،تحقيق :أحمد محمد شاكر  -مؤسسة الرسالة  -الطبعة :األولى 1420 :هـ 2000 -م.
تفسير القرطبي = الجامع ألحكام القرآن  -لإلمام محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي
شمس الدين القرطبي  -تحقيق :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش  -دار الكتب المصرية  -القاهرة  -الطبعة:
الثانية1384 :هـ 1964 -م.
سنن أبي داود  -ألبي داود السيجستاني  -دار الكتاب العربي  -بيروت .
صحيح البخاري = الجامع الصحيح المختصر  -لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي  -تحقيق :د.
مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة  -جامعة دمشق  -دار ابن كثير  ،اليمامة -
بيروت  -الطبعة الثالثة1987 - 1407 :م.
صحيح مسلم = الجامع الصحيح لإلمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري  -دار الجيل بيروت
ودار اآلفاق الجديدةـ  -بيروت.
عون المعبود شرح سنن أبي داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته -
لمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر ،شرف الحق ،الصديقي ،العظيم آبادي (المتوفى1329 :هـ)  -دار
الكتب العلمية  -بيروت  -الطبعة :الثانية1415 :هـ.
مجموع الفتاوى  -لشيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  -تحقيق :أنور الباز ،عامر الجزار  -دار
الوفاء  -الطبعة :الثالثة 1426 :هـ 2005 -م.
محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  -ليوسف بن حسن بن عبد الهادي المبرد
(المتوفى 909 :هـ) تحقيق :عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن  -عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية،
المدينة النبوية ،المملكة العربية السعودية  -الطبعة :األولى1420 :هـ 2000 -م.
مسند اإلمام أحمد بن حنبل  -تحقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد  ،وآخرين ،إشراف :د .عبد هللا بن عبد
المحسن التركي  -مؤسسة الرسالة  -الطبعة :األولى 1421 :هـ 2001 -م.
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  -لشمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان  -تحقيق :إحسان
عباس  -دار صادر  -بيروت.
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