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الحث عمى اإلصالح بين الناس

ممخص الخطبة

ٔ -المفيوم الصحيح لإلصالح -ٕ .فضل اإلصالح وأىمو -ٖ .فضل إصالح ذات البين-ٗ .

التحذير من صفات المنافقين وأعماليم -٘ .أىمية اإلصالح بين الزوجين -ٙ .عظم شأن اإلصالح
بين المتقاتمين -ٚ .إصالح لجان اإلصالح -ٛ .وجوب معرفة المصمحين طرق اإلصالح وشروطو

وآدابو.

-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :فإن أعمال المسمم وأقوالو ومعتقده الصحيح من العبادة الحقّة المأمور بيا في القرآن الكريم
وفي حديث رسول اهلل  ،ومن العبادة اإلصالح بمعناه الواسع الذي لو ُسُبل وطرق كثيرة ،وليس
ِ
متخاص ِمين قمّوا أو كثروا،
متخاصم ْين أو
محصور فيما تعارف عميو الناس بأنو اإلصالح بين
ًا
َ
فاإلصالح لو سبل كثيرة ،ومطموب من كل مسمم ومسممة المساىمة بما يستطيعون من ذلك ،فالدعوة
إلى اهلل واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر واماطة األذى عن الطريق والكممة الطيبة والعمل

الصالح ًأيا كان نوعو فيما يعود بالنفع عمى أفراد المجتمع أو الحيوانات أو الطيور أو غيرىا وتعميم
العمم النافع واإلصالح بين الناس كل ذلك وغيره من األعمال التي يتقرب بيا العبد إلى اهلل ،وينال

عمييا األجر من المولى عز وجل إذا صاحبيا اإلخالص والصواب ،وىي من اإلصالح حقيقة ،ومن
عمل المصمحين المخمصين الذين ييميم شأن أمتيم ومجتمعيم ومن يعيشون معيم عمى ىذه

األرض ،سواء كانوا في عصرىم أو يأتون ويمحقون بيم فيما بعد ،ذلك شأن المصمحين الساعين
بالخير الذين يسعد بيم مجتمعيم مع سعادتيم ىم أنفسيم بإذن اهلل عز وجل.

إن اليالك ال ينزل بقوم فييم المصمحون ،والمصمحون غير الصالحين ،فشتّان بين الصالح في نفسو
ساع لإلصالح في المجتمع،
يتعدى نفعو إلى غيره ،وبين المصمح الذي ىو صالح في نفسو ٍ
الذي ال ّ
أيضا ،وبأن
فيو مصمح كما ذكر اهلل عز وجل عن المجرمين المفسدين في األرض وعن المصمحين ً
ون ِمن قَْبِم ُكم أُولُوا بِقي ٍ
اهلل ال ييمك قرية كان أىميا مصمحين ،قال تعالىَ :فَموال َك ِ
َّة َي ْنيَ ْو َن
ْ ْ َ
ان م َن اْلقُُر ِ ْ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ع ِن اْل َفس ِاد ِفي األَر ِ َّ ِ ِ
ين َو َما
ين َ
َ
ظَم ُموا َما أُتْ ِرفُوا فيو َو َك ُانوا ُم ْج ِرِم َ
ض ِإال َقميالً م َّم ْن أ َْن َج ْي َنا م ْنيُ ْم َواتََّب َع الذ َ
َ
ْ
فمنتنبو لقول اهلل تعالى :م ِ
َىمُيا م ِ
َكان رب َ ِ ِ
ٍ
ون،
ون [ىود،]ٔٔٚ ،ٔٔٙ:
ّ
صم ُح َ
صم ُح َ
ُ ْ
ُّك ليُ ْيم َك اْلقَُرى بِظُْمم َوأ ْ َ ُ ْ
َ َ
ولم يقل :وأىميا صالحون ،فالمصمح أعم وأشمل وأنفع من الصالح في نفسو؛ ألن المصمح يسعى

جاىدا إلصالح الناس وصالحيم حتى تستقيم األمور كما أمر اهلل عز وجل بأن يدعو إلى
ويعمل
ً
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اهلل عز وجل ،ويأمر بالمعروف وينيى عن المنكر ،وييمو أمر المسممين بعامة.

وذكر اهلل عز وجل من أوصاف المنافقين وأىل الزيغ والفساد بأنيم مفسدون في األرض مع ادعائيم
اإلصالح وىم عمى النقيض من ذلك ،قال تعالى :وِا َذا ِقي َل َليُ ْم ال تُْف ِس ُدوا ِفي األ َْر ِ
ض َقالُوا ِإَّن َما َن ْح ُن
َ
ِ
ِ
م ِ
ِ
ِ
ون [البقرة ،]ٕٔ ،ٔٔ:وقال عز شأنوَ :وم َن َّ
الناس َم ْن
ون َولَك ْن ال َي ْش ُع ُر َ
ون أَال ِإنَّيُ ْم ُى ْم اْل ُم ْفس ُد َ
صم ُح َ
ُ ْ
ِ
ِ
ِ
َّ
ك َق ْولُوُ ِفي اْل َح َي ِاة ُّ
ص ِام َوِا َذا تَ َولَّى َس َعى ِفي
ُي ْع ِج ُب َ
الد ْن َيا َوُي ْش ِي ُد الم َو َعَمى َما في َقْمبِو َو ُى َو أََل ُّد اْلخ َ
َخ َذتْوُ اْل ِع َّزةُ بِ ِ
يل لَوُ اتَّ ِ
األ َْر ِ
ث َو َّ
الن ْس َل َوالمَّوُ ال يُ ِح ُّ
اإلثِْم
اد َوِا َذا ِق َ
ض ِل ُي ْف ِس َد ِفييَا َويُ ْيِم َك اْل َح ْر َ
ب اْل َف َس َ
ق المَّ َو أ َ
اد [البقرة.]ٕٓٙ-ٕٓٗ:
فَ َح ْس ُبوُ َجيََّن ُم َولَبِ ْئ َس اْل ِميَ ُ
وعمى العكس من ىذا الصنف ذكر اهلل عز وجل بعد ىذه اآليات المتعددة عن ىذا النوع بعدىا

مباشرة ذكر في آية واحدة المصمحين الذين يبيعون أنفسيم يبتغون ما عند اهلل عز وجل ،قال تعالى:
ِ
الن ِ
َو ِم َن َّ
وف بِاْل ِع َب ِاد [البقرة .]ٕٓٚ:فمن الناس من
ض ِاة المَّ ِو َوالمَّوُ َرُء ٌ
اء َم ْر َ
اس َم ْن َي ْش ِري َن ْف َسوُ ْابت َغ َ
مفتاحا لمشر مغال ًقا لمخير ،وشتّان بين الفريقين،
مفتاحا لمخير مغال ًقا لمشر ،ومنيم من يكون
يكون
ً
ً
وسيجازي اهلل كالِّ بعممو ،ويوفّيو حسابو ،وىو يعمم سبحانو المفسدين من المصمحين ،قال تعالى:

ِ ِ
َّ
صِم ِح [البقرة ،]ٕٕٓ:والذي يتمسك بالكتاب والسنة ويؤدي ما أوجب اهلل عميو
َوالموُ َي ْعَم ُم اْل ُم ْفس َد م َن اْل ُم ْ
مصمحا ،ولن يضيع أجره عند اهلل ،وسوف يجزيو اهلل أحسن
سمى
ويقوم بو قوالً وعمالً و ً
ً
اعتقادا ُي ّ
َجر اْلم ِ ِ
ِ
َِّ
ين يُم ّْس ُك َ ِ ِ ِ
ين
صمح َ
اموا الصَّالةَ ِإَّنا ال ُنضيعُ أ ْ َ ُ ْ
ون باْلكتَاب َوأَ َق ُ
الجزاء ،قال تعالىَ :والذ َ َ
[األعراف.]ٔٚٓ:
وموضوع الخطبة جزء من اإلصالح بمفيومو الشامل لمعنى اإلصالح الذي سبق اإليجاز عنو،

عموما ،وأخص المسممين المتعادين المتقاطعين سواء كانوا أفر ًادا
فالموضوع ىو اإلصالح بين الناس
ً
أسر أو جماعات أو قبائل أو دوالً وحكومات صغرت أم كبرت ،وذلك ىو المأمور بو في الكتاب
أو ًا
َّ
ات َب ْينِ ُك ْم [األنفال ،]ٔ:وقال تعالى:
َصِم ُحوا َذ َ
والسنة في آيات وأحاديث كثيرة ،قال تعالىَ :فاتَّقُوا الم َو َوأ ْ
َّ َّ
ون [الحجرات.]ٔٓ:
َصِم ُحوا َب ْي َن أ َ
َخ َوْي ُك ْم َواتَّقُوا الم َو لَ َعم ُك ْم تُْر َح ُم َ
ِإَّن َما اْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ون إِ ْخ َوةٌ َفأ ْ
وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسمم رحميما اهلل تعالى من رواية أبي ىريرة أن رسول
المى من الناس عميو صدقة ،كل يوم تطمع فيو الشمس تعدل بين االثنين صدقة،
اهلل قال(( :كل ُس َ
وتعين الرجل في دابتو فتحممو عمييا أو ترفع لو عمييا متاعو صدقة ،والكممة الطيبة صدقة ،وبكل
ود ُّل الطريق صدقة ،وتميط األذى عن الطريق صدقة)) .فالشاىد
خطوة تمشييا إلى الصالة صدقةَ ،
من الحديث قولو (( :تعدل بين االثنين صدقة)) ،حينما قال بأن عمى كل مفصل في الجسم صدقة

تعد وال تحصى ،فجعل اهلل
في كل يوم تطمع فيو الشمس ،وذلك ًا
شكر هلل عز وجل عمى نعمو التي ال ّ
طرق الخير متعددة وكثيرة من أجل كسب الحسنات باألعمال الصالحة التي تُنال بيا الدرجات

الرفيعة .فتمك من األشياء التي ذكرىا الرسول من الصدقات التي ُيزّكي بيا اإلنسان عن مفاصمو
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وعظامو وجسمو كمو ،ويحمد بيا رّبو ألداء كل عضو من أعضائو وظيفتو ،ذلك ىو اإلصالح بين
االثنين والحكم بالعدل ال بالجور والظمم ،وكان البدء بو في أول الصدقات والحسنات وعمل الخيرات

ألىميتو.

عن أبي الدرداء قال :قال رسول اهلل (( :أال أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة؟))

قالوا :بمى يا رسول اهلل ،قال(( :إصالح ذات البين ،فإن فساد ذات البين ىو الحالقة)) ،وفي رواية:
((إن فساد ذات البين ىي الحالقة ،ال أقول :تحمق الشعر ،ولكن تحمق الدين)) .نعم ،إنيا تحمق

الدين وتذىب بو؛ ألن العناد والخصومة قد تؤدي إلى الكفر ،وىذا أمر مشاىد وواقع في مجتمعات

لب الخصم وال يردعو إيمانو فيو يُجانب الحق والعدل واإلنصاف ،وال يقول
المسممين عندما يذىب ّ
كممة الحق في الغضب والرضا ،بل يتكمم في خصمو بما يسوغ لو من إلحاق التّيم بو والكذب
وزورا،
والبيتان وقول الزور والفحش والبذاءة وسالطة المسان ونشر قالة السوء بين الناس ً
كذبا ً
البسا ثوب الحق.
وتحريض العامة والتحرش بالمسمم لتدعيم باطمو ،ليخرج ذلك الباطل أمام الناس ً

و ِمن جيل أو تجاىل الظالم لنفسو وغيره استطالتو في عرض أخيو المسمم ،وتدبير المكائد ،ونصب

دفعا ليكون ىو
شباك الباطل في الخفاء ،وما ّ
يبيتو ويضمره ىو وأىل الباطل الذين يدفعونو إلى الشر ً
المنتصر ،وليظير أمام الناس بأنو صاحب الحق ،ولو أدى ذلك إلى ارتكاب ما حرم اهلل ،كل ذلك
جعمو يقدم عمى ىذه األفعال المشينة لما غاب عنو الخوف من اهلل ومن أليم عقابو ،وما عمم أنو

سوءا ،ويضمر
وأعوانو الخاسرون في الدنيا واآلخرة ،وأن اهلل ليم بالمرصاد ،ىذا شأن من ّ
يبيت ً
بادا الختالل إيمانو وضعف عقيدتو وقمة حظو من الفقو في
قمبا أسود ِم ْر ً
عداوة ،ويحمل بين جنبيو ً

عدد صفات المنافق وقال:
دينو ،وىذه العالقة والصفة عدىا رسول اهلل من عالمات النفاق حين ّ
((واذا خاصم فجر)) ،مع أنو ارتكب كل صفات النفاق التي عدىا رسول اهلل في الحديث وىي(( :إذا
حدث كذب ،واذا وعد أخمف ،واذا اؤتمن خان ،واذا خاصم فجر)).

أما المؤمن الحق فيو عمى العكس من ذلك؛ ال يحمل الغل والحقد والبغضاء لسالمة صدره من ذلك،

ال في سويداء
قمبو أبيض ناصع ،ال يبيت وفي قمبو عمى مسمم شيء مما يجده األعداء محترًقا متغمغ ً
قموبيم ،ال يطيش بو عقمو ،وال يخرج عن العدل وقول الحق قدر أنممة ،منصف فيما يقول ويدلي بو،
حاضرا ،يخشى اهلل في سره وعمنو ،ال ييمو أمر البشر؛ ألن إيمانو
غائبا أو
سواء كان الخصم ً
ً
وخوفو من اهلل يردعو عن الوقوع فيما حرم اهلل ،فيو ينتصب لمدفاع عن نفسو ودفع الظمم عنو
بالكممة الصادقة والقول الحق العدل السديد.

وقد يرتكب ذلك الطرفان ،بحيث يصف كل منيم الطرف اآلخر ،وذلك ىو واقع كثير من المسممين

اليوم عندما ابتعدوا عن الكتاب والسنة وتحكيميما في حياتيم في كل صغيرة وكبيرة ،فمعدم اإلنصاف
بين المتخاصمين وظمميم لبعضيم ولعدم تدخل المصمحين بينيم امتألت المحاكم واإلدارات ذات
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العالقة بالخصومات والدعاوى الكيدية ،وفشا الظمم وانتشر ،وساعدىم عمى ذلك المماطمة وعدم

معرفة الحق ودراستو ومعرفة الحق من الباطل ،أو الوقوف بجانب الباطل من قبل ضعاف النفوس،

وتدخل جيات لمفصل في الخصومات ليس ليا عالقة شرعية ،حيث تعددت االختصاصات وتباينت،
والمعروف في اإلسالم والواجب الذي يجب أن يكون التحاكم إليو ىو الكتاب والسنة.

ولنتدبر ىذه اآلية الكريمة التي تُنال بيا الدرجات الرفيعة بالحصول عمى األجر العظيم الذي وعد اهلل
بو في نياية اآلية ،ولنتأمل فييا وفي غيرىا ،ونعمل باإلصالح بين الناس متى بمغتنا الخصومة
يوسع الخرق عمى الراقع ،وال يسعى بالوشاية
واالختالف ،ومن لم يكن كذلك فالواجب عميو أن ال ّ
خير أو يصمت ،ويكفي الناس شره وافساده ،وىذا أقل الواجب في حقو
واإلفساد بين الناس ،بل يقول ًا
في ىذه الحاالت ،مع أن بعض المفسدين يسعون بالوشاية والوقيعة بين الناس والتحريش بينيم ،وال
يستريحون وال ييدأ ليم بال إال عمى ىذا الحال وأمثالو ،فيم مثل ُّ
الطفَْيِمّيات والميكروبات والجراثيم
والصراصير التي ال تعيش وال تتكاثر إال في محالت وأماكن العفن والقذارة واألوساخ والفساد ،فكيف

حاليم إذا وقعت الخصومة؟ إنيا حال مخزية يندى ليا جبين كل مسمم غيور عمى دينو وأمتو من
ير ِمن نجو ِ َّ
االشتغال بالفتن و ِ
َم َر
اإل َح ِن بعضيم مع بعض ،قال تعالى :ال َخ ْي َر ِفي َكثِ ٍ ْ َ ْ َ ُ
اى ْم إال َم ْن أ َ
ف نُؤتِ ِ
ك ْابتِ َغاء مر ِ َّ ِ
ٍ
ٍ
الن ِ
الح َب ْي َن َّ
َج ًار
ص ٍ
اس َو َم ْن َي ْف َع ْل َذِل َ
يو أ ْ
َ َْ َ
ضاة المو فَ َس ْو َ ْ
ص َدقَة أ َْو َم ْع ُروف أ َْو ِإ ْ
بِ َ
ِ
سره القوم ويتناجون بو في الخفاء إال إذا تناجوا
يما [النساء ،]ٔٔٗ:أي :ال خير في كثير مما ُي ّ
َعظ ً

سرا ،أو ٍ
موما ،أو إصالح بين المتخاصمين في الدماء واألموال
في صدقة يعطونيا ً
أمر بطاعة اهلل ع ً
ف ُنؤتِ ِ
واألعراض وكل ما يقع فيو التداعي بين الناس ،ومن ي ْفع ْل َذِل َك ْابتِ َغاء مر ِ َّ ِ
َج ًار
يو أ ْ
َ َْ َ
ضاة المو َف َس ْو َ ْ
ََْ َ َ
ِ
يما [النساء ،]ٔٔٗ:أي :من فعل ىذه الخصال الطيبة بعدما أمر بيا الناس فجمع بين األمر
َعظ ً
مخمصا هلل في ذلك فمو األجر العظيم عند اهلل تعالى ،وفي ىذه اآلية ترغيب عظيم في
بالخير وفعمو
ً
اإلصالح بين الناس.
وعد ذلك من صفات المنافقين،
وكذلك في حديث رسول اهلل المتفق عميو حين ذم الكذب والكذابينّ ،
رخص فيو إذا كان ال يمكن التوصل إلى اإلصالح بين المتخاصمين إال عن طريقو أو أنو
ولكنو ّ
سوف تفسد العالقة الزوجية إذا لم يكن إال الكذب وسيمة لذلك والذي ينمي بو الخير بين

خير))
خير أو يقول ًا
المتخاصمين ،قال رسول اهلل (( :ليس الكذاب الذي يصمح بين الناس فينمي ًا
خبر فيو خير واصالح بين الناس.
خير أي :يبمّغ وينقل ًا
متفق عميو ،وينمي ًا
ومن أنواع اإلصالح اإلصالح بين الزوجين المختمفين؛ ألن اإلصالح بين الزوجين تبنى عميو

البيوت ،وتترابط بو األسر التي ىي أسس المجتمعات البشرية ،وفساد ما بين الزوجين يترتب عميو
اضا َفال
ش ًا
ت ِم ْن َب ْعمِيَا ُن ُ
ام َأرَةٌ َخا َف ْ
وز أ َْو ِإ ْع َر ً
فساد البيوت وتفكك األسر وتشتتيا ،قال تعالىَ :وِا ِن ْ
ج َناح عمَ ْي ِيما أَن ي ِ
صِم ُحوا َوتَتَّقُوا
صْم ًحا َو ُّ
الصْم ُح َخ ْيٌر [النساء ،]ٕٔٛ:وقال تعالىَ :وِا ْن تُ ْ
ُ َ َ َ ْ ُ ْ
صم َحا َب ْي َنيُ َما ُ
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َفِإ َّن المَّو َكان َغفُ ا ِ
يما [النساء ،]ٕٜٔ:ففي أي خصومة بين الزوجين ينبغي أن ال تخرج المرأة
َ َ
ً
ور َرح ً
من بيت زوجيا لئال يدخل شياطين اإلنس والجن ويفسدون العالقة بين الزوجين بإلقاء العداوة بينيما
بما يزينونو من الباطل من القول لكل منيما لكي يفرقوا بينيما ،واإلفساد بين الزوجين أو

المتخاصمين ىو شأن شياطين اإلنس والجن في كل زمان ومكان ،وذلك باإليحاء بزخرف القول

غرور.
ًا

وال يجوز لممرأة أن تخرج من بيت الزوجية ،وال أن ُيخرجيا زوجيا عندما يطمقيا الطمقة األولى أو
الثانية؛ لئال تتسع ُّ
الشقّة والخالف بينيما ،ولئال يجد المغرضون والمفسدون مدخالً إلفساد العالقة
أمر يحبانو ويرتاحان لو بدخوليما وخروجيما ولقائيما
الزوجية بينيما ،ولعل اهلل يحدث بعد ذلك ًا
ببعض خالل العدة ،فيرجع إلييا ويراجعيا ،ىذا إذا كان في الطالق فما بالنا في غيره من األمور

األخرى التي ال يخمو منيا بيت من البيوت؟! وىذا أمر يغفل عنو كثير من المسممين ،فيقع الشقاق
والخالفات والخصومات ،وىذا ما يسعى إليو الشيطان وجنوده كل ليمة وىو عمى عرشو في البحر،
حيث ينتشرون لمفتنة بين الناس ،ويكون أقربيم وأحبيم إليو من سعى بالتحريش بين المرء وزوجو
حتى يقع الطالق والفراق بين الزوجين ،والشيطان أيس أن يعبده المسممون في جزيرة العرب التي

تبقى عمى التوحيد بإذن اهلل إلى قيام الساعة ،ولكنو رضي بالتحريش فيما بينيم وبما يحقرون من

األمور المنكرة ،قال رسول اهلل (( :إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصمون في جزيرة العرب ،ولكن

في التحريش بينيم)) أورده في الصحيحة ( ،)ٔٙٓٛوفي رواية أخرى صحيحة(( :إن الشيطان قد
أيس أن يُعبد بأرضكم ىذه ،ولكن رضي بما تحقرون)) أورده في الصحيحة (ٕ.)ٗٚ
------------------------الخطبة الثانية

ال ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو،
أجر
الحمد هلل يؤتي المصمحين ًا
عظيما نعمة منو وفض ً
ً
محمدا عبده ورسولو ،الميم ّْ
صل وسمم وبارك عمى عبدك ورسولك محمد وعمى آلو.
وأشيد أن
ً

أما بعد :فمن أنواع اإلصالح بين الناس اإلصالح بين الطوائف المقتتمة من المسممين صغرت أم
كبرت في داخل الدولة الواحدة أو عمى مستوى الدول ،واجب المسممين السعي لإلصالح بين

يستتب
المتقاتمين من أجل القضاء عمى أسباب الفتنة بالعدل الذي يعطي كل ذي حق حقو؛ لكي
ّ
األمن ،وتُحقن الدماء ،ويؤخذ عمى يد المعتدي ،ويكف عن الظمم والتعدي عمى غيره فيما بعد ،ويتم

الم ْعتَ َدى عميو ،ولئال تضعف شوكة المسممين أمام أعدائيم ،وعندىا يتربصون بيم الدوائر.
إنصاف ُ
ِ
طائِفَتَ ِ ِ
ُخ َرى فَ َق ِاتمُوا
قال تعالىَ :وِا ْن َ
اى َما َعَمى األ ْ
َصِم ُحوا َب ْي َنيُ َما َفِإ ْن َب َغ ْ
ت ِإ ْح َد ُ
ان م َن اْل ُم ْؤ ِمن َ
ين ا ْقتََتمُوا َفأ ْ
َّ ِ
ِ
َّ ِ ِ
َصِم ُحوا َب ْي َنيُ َما بِاْل َع ْد ِل َوأَ ْق ِسطُوا ِإ َّن المَّ َو ُي ِح ُّ
ب
اء ْ
ت َفأ ْ
َم ِر المو َفِإ ْن َف َ
التي تَْبغي َحتَّى تَف َ
يء ِإلَى أ ْ
َّ َّ
ِ ِ
ون [الحجرات،]ٔٓ ،ٜ:
َصِم ُحوا َب ْي َن أ َ
َخ َوْي ُك ْم َواتَّقُوا الم َو لَ َعم ُك ْم تُْر َح ُم َ
ين ِإنَّ َما اْل ُم ْؤ ِم ُن َ
اْل ُم ْقسط َ
ون ِإ ْخ َوةٌ فَأ ْ
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ووردت أحاديث عدة حول األخذ عمى يد الظالم ونصرة المظموم واإلصالح بين المتخاصمين ،ومنيا

ص ُرّنو
ولتأخ ُذ ّن عمى يد الظالم ،ولتأطُ ُرّنو عمى الحق أَ ْ
قولو في آخر الحديث المعروفُ (( :
ط ًرا ،ولت ْق ُ
ليمعننكم كما لعنيم)) رواه أبو داود
ليض ِرَب ّن اهلل بقموب بعضكم عمى بعض ،ثم
ّ
ص ًرا ،أو ْ
عمى الحق َق ْ

والترمذي.

إن مجتمعات المسممين اليوم بحاجة ماسة إلى رجال مصمحين في شتى المجاالت ،ولإلصالح في

الخصومات خاصة يحتسبون أجرىم عمى اهلل ،رغم أنيم مأمورون بذلك في القرآن الكريم والسنة

المطيرة حين تبمغيم الخصومات والمنازعات والمشاجرات والخالفات التي ممئت بيا المحاكم الداخمية

اء كانت تمك المحاكم شرعية أو غير شرعية ،يدخمون في ذلك الحتوائيا منذ البداية
والدولية ،سو ٌ
والقضاء عمييا ،وليعيش أفراد المجتمع الواحد أو المجتمعات المتعددة في حالة من السعادة

والطمأنينة التي يُغبطون عمييا بين األمم .وكان ىذا فعل السمف الصالح إلى عيد قريب ونحن
وتبني فكرة اإلصالح وانشاء المجان الخاصة بذلك بدأت وهلل
جميعا نعرفو ،وبوادر العودة إلى ذلك ّ
ً

تعم وتنتشر في مجتمعات المسممين ،ويجني ثمارىا القريب والبعيد بإذن اهلل
الحمد والمنة ،عسى أن ّ
تعالى.
ومع سرورنا بوجود لجان اإلصالح ولكن واقعيا إلى اآلن في بعض المدن والمحافظات ال يتعدى

المظاىر وحب البروز والظيور في الصحف ووسائل اإلعالم ،ولذلك كانت الدعاية لممظير أكثر من

ظيَ َر اسم ذلك المسؤول عن مكتب إصالح ذات البين في مدينة من المدن
المخبر ،ففي صحيفة َ
عمما بأنو يعمم عن
بأنو أحد األعضاء في تمك المجنة ،ثم جاء االعتذار لو بعد أيام بأنو ىو الرئيسً ،
ساكنا ،وال يعرف أصالً طرق اإلصالح ووسائمو؛ ألن
يحرك ً
مشاكل في ّ
حيو الذي يسكن فيو وال ّ
مبنيا عمى الشرع المطير ،بل عمى العالقات الشخصية إلظيار المسؤولين في
اختياره لم يكن ً

الصحافة المحمية ،ألنو مسؤول عن مكتب لصحيفة معينة ،واذا كان ىذا ُيعذر لعدم عممو وفقيو فإن
األسوأ منو ذلك الذي يمقي محاضرة يجتمع ليا الناس بعنوان" :اإلصالح وأثره في المجتمع" ،ثم يبمغو
خالف ومشاكل بين متخاصمين من جيرانو وال يأبو بذلك وال يكترث بما حصل ،مع عممو بوصوليا

لمجيات المختصة واشغال اإلدارات ذات العالقة بالدعاوى والشكاوى الكيدية ،فذلك ينطبق عميو قول
ِ َّ ِ
اهلل عز وجل :يا أَيُّيا الَِّذين آ ِ
ون
ون َك ُب َر َم ْقتًا ع ْن َد المو أ ْ
َن تَقُولُوا َما ال تَ ْف َعمُ َ
ون َما ال تَ ْف َعمُ َ
َم ُنوا ل َم تَقُولُ َ
َ َ
َ َ
[الصف.]ٖ ،ٕ:
وىناك صنف آخر يظير عمى أحدىم الصالح ،ويظن المسمم بأنو يحب اإلصالح ،ولكنو يبقى في

شخص اإلصالح بين متخاصمين
دائرة الصالحين وليس المصمحين بشموليتيا ،فعندما يعرض عمييم
ٌ
ال يزيد أحدىم عمى قولو :اهلل يصمح الشأن ،اهلل ييدييم ،ليش ما يصطمحون؟ بالميجة العامية ،أي:
لماذا ال يصطمحون؟ بالمغة العربية ،مع عممو بأنيم لو كانوا سيصطمحون من عند أنفسيم لما
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وصمت مشكمتيم إلى ذلك الحد الذي ربما أشغل اإلدارات الحكومية ،وقد ُيخفي ىذا الصنف في ق اررة
أنفسيم وسويداء قموبيم تشفّييم لمطرفين أو ألحدىما وحبّيم الستعار النار واشتعاليا بينيما ،ىذا إذا

جدا ،ولكنيا تعمل
وقفوا عند ىذا الحد ،بل قد يسعون إليقاد نار الفتنة ولو من بعيد بكممات قميمة ً
عظيما ،فيذه األصناف محرومة من األجر الموعود بو ،بل تتحمل اإلثم حيث لم تسمك
مفسدا
عمالً
ً
ً
أيضا إثم ما يتغمغل في قموبيا مما تمت اإلشارة إليو.
سبيل المصمحين ،بل تزيد عميو ً
وواقع المسممين إلى اآلن محزن ومخجل ويؤسف لو ،ولو عرف من يريد الدخول في اإلسالم واقع

التعامل بين المسممين في ىذا الزمان في كثير من البالد لما دخل في اإلسالم ،والبتعد عنو نتيجة
العداوة والبغضاء والمكر والخداع والمراوغة والنفاق واإلفساد المنتشر بين المسممين.

ضمنت
إن واجب المسممين عدم التخاذل والتكاسل والتخمي عن اإلصالح مع قدرتيم عمى ذلك ،وقد ُ
حقوقيم حتى لو بمغ األمر بالمصمحين أن تحمموا مبالغ من المال قمّت أو كثرت في سبيل اإلصالح

احدا منيا ،بل جعل
فمسا و ً
بين المتخاصمين ولو أنيم أغنياء ،فأمواليم وحقوقيم محفوظة وال يغرمون ً
اهلل عز وجل الغارمين المتحممين لتمك الحماالت من ضمن األصناف الثمانية الذين تح ّل ليم الزكاة،
ِِ
اء واْلمس ِ
َّد َق ُ ِ ِ
اك ِ
ين َعَم ْييَا
ويجب دفعيا ليم ولو كانوا أغنياء ،قال تعالىِ :إنَّ َما الص َ
ين َواْل َعامم َ
ات لْمفُ َق َر َ َ َ
ِ
ِ َّ ِ َّ ِ
السبِ ِ
ين وِفي سبِ ِ
واْلم َؤلَّفَ ِة ُقمُوبُيم وِفي ّْ ِ
ِ
يم
يل المَّ ِو َوِا ْب ِن َّ
يل فَ ِر َ
َ
يم َحك ٌ
يضةً م َن المو َوالموُ َعم ٌ
َ ُ
الرقَاب َواْل َغ ِارم َ َ
ُْ َ

ين.
[التوبة ،]ٙٓ:فمكان الشاىد قولو تعالىَ :واْل َغ ِارِم َ

فما عمى المصمحين بين الناس عمى مستوى األفراد أو الجماعات أو الدول إال أن يحسنوا النية

والقصد لإلصالح واحتساب الثواب واألجر من عند اهلل جل جاللو ،ويحكموا بالعدل ،وال يحيفوا كما
أمرىم اهلل عز وجل بقولوِ :إ َّن المَّو يأْمرُكم أَن تُؤُّدوا األَم َان ِ
الن ِ
َىِميَا َوِا َذا َح َك ْمتُ ْم َب ْي َن َّ
َن
ات ِإَلى أ ْ
اس أ ْ
َ َ ُُ ْ ْ َ
َ
تَ ْح ُكموا بِاْلع ْد ِل ِإ َّن المَّو نِ ِع َّما ي ِعظُ ُكم بِ ِو ِإ َّن المَّو َكان س ِميعا ب ِ
ص ًير [النساء ،]٘ٛ:وكما ورد في نياية
َ َ َ ً َ
َ
َ
َ ْ
ُ
ِ
ف ُنؤتِ ِ
اآلية المرغبة في اإلصالح قال تعالى :ومن ي ْفع ْل َذِل َك ْابتِ َغاء مر ِ َّ ِ
يما
يو أ ْ
َ َْ َ
ضاة المو َف َس ْو َ ْ
ََْ َ َ
َج ًار َعظ ً

[النساء.]ٔٔٗ:

ومدحا من
وعمى المصمحين أن يحتسبوا أجرىم عمى اهلل ،ال يريدون بذلك رياء وال سمعة وال ثناء
ً
الناس ،ويسعوا بين المتخاصمين قموا أو كثروا باألخبار السارة ينقمونيا ويحممونيا إلييم لمجمع بين

األمر الكذب الذي ورد السماح والترخيص فيو في الحديث
األطراف المتخاصمة ،حتى لو استدعى
ُ
بعضا.
عن رسول اهلل لجمع الشمل والتفاف المسممين حول بعضيم ً
وقبل ذلك كمو يعرف المصمحون أسباب أي مشكمة أو فتنة أو قطيعة ليقتمعوىا من جذورىا،

أيضا عمى األسباب والدواعي والدوافع من كل طرف عمى حدة ،ويناقشون فيما أشكل
ويتعرفون ً
عمييم فيمو أو تناقضو وكأنيم محققون رسميون ،ويدرسون نفسيات الطرفين ومرادىم ،ويجتيدون في
أياما وليالي ،بل قد تصل إلى الشيور ،ويصمحون بينيم صمح
ذلكّ ،
ويفرغون أنفسيم ساعات و ً
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العقالء وكبار السن ،وليس كالصمح بين األطفال وصغار السن والمراىقين.

كائنا من كان ينبغي لو أن يعرف طرق اإلصالح ،ويسعى بكل َرِوّية واخالص ،يقول
إن أي مصمح ً
الحق ويصدع بو ،ويحذر من العواقب الوخيمة عند االستمرار عمى الباطل وما ينتج عنيا ،ال يحابي
وال يجامل وال يداىن ،إخالص النية ديدنو ،وىدفو ابتغاء مرضاة اهلل ،ولن يحوز عمى األجر العظيم

الموعود بو من رب العالمين إال باإلتيان بالشروط السابقة ،مع التفرغ الصادق في الوقت ،وليس كما
يفعمو بعض المصمحين من وقوفو في أي قضية خمس دقائق ،ويقول :أنا ورائي أعمال وأشغال ،إن

يفرغ عقمو وقمبو وفكره لالستماع واإلنصات
اصطمحوا وان رفضوا فما
خسرت ً
ُ
شيئا ،بل عميو أن ّ
والمناقشة والتعرف عمى القضية بكامميا ومعرفة الحق من الباطل وعدم التشاغل بما يصرف ذىن
المصمح ،خاصة عند سماع كالم أحد الطرفين أو كمييما ،ثم الحكم الموافق لمكتاب والسنة ،وليس

الموافق لميوى والعصبيات والعادات الجاىمية؛ ألن حكم المصمح قد يكون ُم ِمزًما خاصة فيما بين
الزوجين إذا ندبو القاضي لإلصالح بينيما .ورد عن عمر بن الخطاب إذا بعث حكمين لإلصالح

بين الزوجين ولم يصطمحا أنو يعمو الحكمين بالدرة لفيمو من إرجاع الضمير في إرادة اإلصالح إلى

وتصالحا
اصطالحا
إصالحا و
حين والحكمين وليس لمزوجين ،وىذا مفيوم واضح لمفرق بين
المصم ْ
ً
ً
ً
يدا
مع احتمال المعنيين ،ولكنو الحرص منو في اإلصالح بين الناس كما قال عز وجلِ :إ ْن ُي ِر َ
الحا يُوفّْ ِ
ق المَّوُ َب ْي َنيُ َما [النساء.]ٖ٘:
ِإ ْ
ص ً َ
الجبين حال بعض المصمحين أمام الناس المفسدين في الخفاء وىو الفرح بتمك
ومما يندى لو
ُ

ويحرض عمى النزاع
الخصومات والمنازعات ،يوقد نار الفتنة ،ويسعى لمتحريش بين المتنازعينّ ،
اعما اإلشفاق
والشقاق ،ويمقّن كل طرف ما يتخذه من الباطل والحيل الشيطانية ضد الطرف اآلخر ،ز ً

والمحبة واإلخالص ،فذلك من حزب الشيطان وجنده الخاسرين ،وقد يكون ذلك طبعو وخمقو عند عدم
صافيا ،ولكنو ال يعرف ما يقرب ،فيو يسعى بما
حسنا وقمبو
وجود النية الصالحة ،وقد يكون قصده ً
ً
صمُح لإلصالح كل أحد ،وال يُوفّق لو كل من سعى وتظاىر باإلصالح ،فقد يسيء
يباعد ،فال َي ْ

ويباعد من يريد اإلحسان والتوفيق بين المتخاصمين بأسموبو البعيد عن الطرق الشرعية والحكمة

المرعية والحالة النفسية.

واألسوأ من ذلك الذين يسعون لمتحريش واإلفساد إليجاد المشاكل بين الناس أو التحريض وايقاد نار

صب البنزين عمى النار ،والتمتع بمناظر
قديما ،وحديثًا
ّ
الفتنة وصب الزيت عمى النار كما يقال ً
الصراع والفتن في المجتمع ،وقد يفعل أحدىم فعمتو الخبيثة بقول أو فعل ويمصقيا بفالن من الناس،
أي أنو يقتل القتيل ويمشي في جنازتو ،وىذا أمر ممموس وواقع في المجتمعات المعاصرة ،ولكن

الواجب التنبو ألولئك المفسدين ،ثم عمى من ُنقل إليو عن أخيو المسمم أو ألصق بو تيمة لإليقاع
بينيما أن يتثبت ،ويصل إلى حقيقة األمر بدالً من الظنون والشكوك التي سعى بيا بل عمميا المفسد
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المتحابين المتوادين وان كانا بعيدين في السكن ،فيذه األعمال الشنيعة
بنفسو لإليقاع بين الجارين أو
ْ
الشيطانية منتشرة في المجتمعات ،فيجب أخذ الحيطة والحذر من ىذه الجراثيم القاتمة في المجتمع،

صعبا إذا تركت؛ فسوف يستفحل أمرىا ويعظم شرىا.
ويكون الخالص منيا
ً
اب الس ِ
الش ْيطَان لَ ُكم ع ُد ّّو فَاتَّ ِخ ُذوه ع ُد ِّوا ِإنَّما ي ْدعو ِح ْزبو ِلي ُك ُ ِ
َص َح ِ
َّع ِ
ير
َُ َ
َ َ ُ
ُ َ
قال تعالىِ :إ َّن َّ َ ْ َ
ونوا م ْن أ ْ
ان َي َنزغُ َب ْي َنيم إِ َّن َّ
َح َس ُن ِإ َّن َّ
ان
الش ْي َ
الش ْي َ
[فاطر ،]ٙ:وقال عز وجلَ :وُق ْل ِل ِع َب ِادي َيقُولُوا الَّتِي ِى َي أ ْ
ط َ
ط َ
ُْ
ان ِل ِ
نس ِ
ان َع ُد ِّوا ُمبِ ًينا [اإلسراء.]ٖ٘:
َك َ
إل َ
نصبوا مجموعة من أىل
ولو أن كل قرية أو محمة أو حي من األحياء في مجتمعات المسممين ّ
الصالح والخير يقومون بحل الخالفات النتيت كثير من القضايا والمشاكل التي مألت كل إدارة

ذات عالقة ،أو بقيت في صدور أصحابيا تغمي بيا نفوسيم وقموبيم .وذلك بعد توفيق اهلل عز وجل
لممجتمع ،مع أن ىذه الدعوة التي دعا إلييا أىل الخير منذ عشرات السنين بدت بوادرىا في بعض

المدن واألحياء وهلل الحمد ،وعسى أن تعم مجتمعات المسممين بإذن اهلل عز وجل وتوفيقو.

