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 امللخص

ات لإلصالح أانس ثق رمبكان أن يتصداإلصالح بني الناس، وأنه من الضرورة موضوع  عنهذا البحث  يتحدث
لك ذحرروا أنفسهم من أدران الدنيا، ونذروها خلدمة أمتهم حىت يتحقق على أيديهم األمن واألمان جملتمعاهتم، و 

 على ال ي حات اآلايت واألحاديث ويهدف إىل الوقوف على تجتااث بذور الفتنة ال ي ينارها اغمررضون بني الناس،ال
ا يضمن ، وذلك لالستفادة منها يف واقع حياتنا العملية مبوالعظات منهااستنباط الفوائد والعرب و  اإلصالح بني الناس،

البحث وفق اغمنهج االستقرائي، واغمنهج التحليلي،  وسار هذا .احلفاظ على النسيج االتجتماعي من منظور شرعي
ذا البحث .وتكمن أمهية هني الناسحات على إجياد تجاهة لإلصالح بوذلك ابستقراء نصوص الكتاب والسنة ال ي 

يف أتصيله جلاهة اإلصالح وضرورة إجيادها، ذلك أن الكاري من مشاكل الناس ال حتل ضمن احملاكم والدوائر احلكومية، 
لنفوس االصلح له أمهية يف مجع كلمة اغمسلمني، وحفظ ففكان ال بد من التوتجه إىل تجاهة اإلصالح لفض اخلالف، 

بصالحها و  ،ألهنا نواة اجملتمع األوىل ؛ركز على إصالح األسرةخالل البحث أن القرآن الكرمي  واألموال. وتبني من
مبا حيفظ ني، م، مث تكلم القرآن الكرمي عن وتجوب اإلصالح بني طوائف اغمسليصلح اجملتمع وينعم ابألمن واالستقرار

 القرآن الكرمي. يف ا ذكرة غميالعمل وكانت السنة النبوية حافلة ابلتطبيقاتالنسيج االتجتماعي، 

 اجلاهة، اإلصالح، األمن، اجملتمع، اغمتخاصمون. كلمات مفتاحية:
 

ABSTRACT 

This paper focuses on the issue of islah (reform) of people, and the necessity of reform to be 

leaded by people who is free from any personal interests but vow to serve nation. This notion is 

vital in order to achieve security and safety for the community as well as to eradicate strife and 

dispersed among people. The main aim of this research is to clarify the viewpoint of Qur’an and 

hadith regarding the urge of reform among the people and to establish beneficial conclusion and 

lessons from these sacred sources. An inductive and analytical approaches based upon extensive 
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review of literatures have been used to compile and study the concept of reform in the light of 

Qur’an and hadith. Certain cases are investigated such as the unresolved problem of people 

within courts and government departments which uphold the importance of local reform in 

resolving the disputes. It has also been forwarded through this research that the emphasis of 

Quran is focusing on the reform of family considering family as the nucleus of community. This 

will include a set of specific Qur’anic verses addressing the requirement of reform in Muslim 

community and the preservation of social fabric. While the hadith or sunnah was full of practical 

applications of what is mentioned in the Holy Qur’an. 

Key words: Reform Commissions, Reform, Security, Society, Rivalries. 

 

 املقدمة .1
وية أبحاديث وزخرت السنة النب ،والفالحد ايف كتابه قواعد اإلصالح، ومهد هلا سبيل الرش هللا تعاىل أرسى

اجملتمع يصبحوا ف ؛نفوس اغمسلمني بكلمة التقوى حتث على إصالح ذات البني، ونبذ الفرقة واخلالف؛ حىت تتآلف
تاب فقد تجاءت نصوص الكوأسَّ الفوز والفالح،  ،الصلح واإلصالح طريق النجاة والنجاح ولكون واألقوى.األقوم 

 والسنة حافلة ابآلايت واألحاديث ال ي حتث عليه.

 اتال ي حاآلايت واألحاديث  دف بيان اغمقصود من تجاهة اإلصالح، والوقوف علىتجاء هذا البحث هب
عملية مبا ، وذلك لالستفادة منها يف واقع حياتنا الوالعظات منهاط الفوائد والعرب استنباو  اإلصالح بني الناس، على

ح ، كما يهدف إىل بيان الصفات ال ي ينبري ألهل اإلصاليضمن احلفاظ على النسيج االتجتماعي من منظور شرعي
 م.بينه أن يتصفوا هبا، وذلك حىت يكونوا موضع ثقة الناس، ويتمكنوا من حل مشاكلهم، وفض النزاع

 تجّل الدراسات السابقة هي رسائل تجامعية، أمهها حبسب االتصال مبوضوع البحث:

 1.أبو عليالرمحن مرمي عبد  دراسة موضوعية، القرآن الكرمي: يف واإلصالحالصلح  .أ
  2"الصلح وأحكامه: دراسة فقهية أتصيلية"، إمساعيل عبد الرزاق عبد الرمحن. .ب
  3.الدعيج محد، عبد العزيز "الناس دراسة دعوية أتصيلية نيح باإلصال" .ج
  4العمري. جملتمع"، عوض حممدسك اامت ودوره يف نيح ذات البإصاَل " .د

                                                 
 هـ(.1421رسالة ماتجستري، تجامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، ) 1
 (.2017والتكنولوتجيا، )لعلوم لتجامعة السودان  2
 هـ(.1427رسالة ماتجستري، كلية الدعوة، قسم الدعوة واالحتساب، تجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ) 3
 هـ(.1429رسالة ماتجستري، كلية الرتبية، قسم الرتبية اإلسالمية واغمقارنة، ختصص تربية إسالمية، تجامعة أم القرى) 4
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يوسف بن عبد هللا ، ،"الرتبويةو  رمة وإسهاماهتا االتجتماعيةكإبمارة مكة اغم نيح ذات الب"واقع جلنة إصال .ه
أعماهلا، ونشاطاهتا وآلية عملها، وأهدافها وأتثريها يف  وعنعن نشأة اللجنة الرسالة حتدثت   5.العويد

 اإلصالح.

وهذه الدراسات متنوعة يف تناوهلا غموضوع الصلح، فمنها ما تناول اغموضوع من زاوية التفسري اغموضوعي، 
، ومنها حومنها ما رّكز على اجلوانب الفقهية، واستوعب آراء اغمذاهب األربعة، وتفريعات الفقهاء يف تجوانب اإلصال

 ما رّكز على اجلوانب الدعوية، ومنها ما تكلم عن جلنة إصالح بعينها، وحصرها يف بلد حمددة.

وموضوع حبانا عن نصوص الكتاب والسنة ال ي حات على إجياد تجاهة اإلصالح ال ي أتخذ على عاتقها  
 اإلصالح بني الناس.حّل اخلصومات بني الناس، وإحالل السلم األهلي بينهم، فهي أّس الصلح، وحمور 

 تجاهة الصلح وأثرها يف حتقيق األمن اجملتمعي بني على دور تكمن أمهية البحث يف كونه يسلط الضوء
 الكتاب والسنة وسرية السلف الصاحل. هلذه اجلاهات من ويظهر التأصيل الشرعياغمسلمني، 

ألمر الوقوف اسرتعى اف ،الفرقة واخلالفو  وذلك ألن اجملتمع اغمسلم غري سامل وال معصوم من النزاع والشقاق
ومبا ال خيالف  على التأصيل الشرعي هلذه اجلاهات، واالستعانة هبا مبا يتوافق مع ما ألفه الناس يف عاداهتم وعرفهم،

  األموال.و الشرع؛ وذلك ألن الصلح له أمهية يف الدين ويف مجع كلمة اغمسلمني. ففيه احتاد وكمال، وحفظ للنفوس 

 لبحثمنهج ا .2
مت السري يف هذا البحث وفق اغمنهج االستقرائي، واغمنهج التحليلي، وذلك ابستقراء نصوص الكتاب والسنة  

ال ي حات على أمهية إجياد تجاهة لإلصالح بني الناس تتمتع باقتهم وحتظى ابحرتامهم، واحتيج للمنهج التحليلي 
 الستخراج الفوائد والفرائد من تلك النصوص.

 نتائج البحث: .3
 تجاهة اإلصالح يف اللرة واالصطالح 3.1

 :الفرع األول: تعريف اجلاهة* 

 : اجلاهة يف اللرة:أ

                                                 
 هـ(،1430عام ) واغمقارنة،قرى، كلية الرتبية، قسم الرتبية اإلسالمية رسالة ماتجستري، تجامعة أم ال 5
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، وهو " مقلوب عن وتجه، وإن كان قد ترري ابلقلب فتحول من فعل إىل فعل 6"اجلاه واجلاهة: القدر واغمنزلة"
تجعلته وتجيها، ولو صررت قلت: تجويهة، وقد أوتجهته أان ووتجهته أي  .7فإن هذا ال يستبعد يف اغمقلوب واغمقلوب عنه"

 .9"ورتجل وتجيه ذو تجاه " .8وقوهلم: لفالن تجاه فيهم؛ أي منزلة وقدر

 : اجلاهة يف االصطالح:ب

ويقصد هبا يف اصطالح الناس ماحيمله اغمعىن اللروي من كوهنم أصحاب تجاه ومنزلة عند قومهم، فإذا قالوا 
 لرأيهم.مِسع الناس هلم، وإن أشاروا اطمأنوا 

 : اجلاه يف القران الكرمي:ج

 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك ُّٱالسالم:  عليه موسى عن الكرمي كتابه يف تعاىل قال

  جف مغ ُّٱٱ، وقال عن عيسى عليه السالم:[69األحزاب: ] َّ  ني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن

 حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف

أي ذا تجاه يف الدنيا ابلنبوة، ويف اآلخرة ابغمنزلة عند هللا، واجلاه والوتجه اغمنزلة " ،[45]آل عمران:  َّمم خم
 10والقدر" 

ومما سبق يتبني أن اجلاهة تتحقق يف شخص وتجيه واحد، أو اثنني، أو أكار حبيث تقوم به الكفاية وتتحقق 
        به اغمصلحة.

 * الفرع الااين: تعريف اإلصالح:

     : اإلصالح يف اللرة:أ

                                                 
 (.1607ص /1جبريوت ) –(، القاموس احمليط، دار النشر: مؤسسة الرسالة د. سالفريوز أابدي، حممد بن يعقوب، )  6
بريوت الطبعة األوىل، حتقيق: عبد احلميد -لعلمية (، حملكم واحمليط األعظم، دار الكتب ام2000ابن سيدة، أبو احلسن علي بن إمساعيل اغمرسي، ) 7

 (.396ص/4جهنداوي )
(، 1بريوت، )ط-(، لسان العرب، دار الفكر، ودار صادرهـ1410انظر: ابن منظور، أاب الفضل، مجال الدين حممد بن مكرم األفريقي اغمصري ) 8
 (.487ص/13ج)
 (،66/ص4ج)ي ئالفراهيدي، أبو عبد الرمحن، اخلليل بن أمحد، )د. س(، كتاب العني، دار ومكتبة اهلالل، حتقيق د. مهدي اغمخزومي، ود. إبراهيم السامرا 9

حاح اآلاثر، اغمكتبة ص(، مشارق األنوار على د. سوانظر: عياض، أاب الفضل، اغمعروف بـ )القاضي عياض( بن موسى بن عياض اليحصيب السب ي اغمالكي، )
 (.281ص/ 2جالعتيقة ودار الرتاث )

يق: فتحي مصر الطبعة األوىل، حتق-(، التبيان يف تفسري غريب القرآن، دار الصحابة للرتاث بطنطا هـ1412ابن اهلائم، شهاب الدين أمحد بن حممد، ) 10
 (.148أنور الدابلوي، )ص :



Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah 

Vol. 15, Special Issue, (2019), pp. 25-49 

ISSN: 1823-4356 | eISSN: 2637-0328 

29 

 

والصالح ابلكسر مصدر    وفيه لرة أخرى بفتحتني )صَلَح(. 11ابلضم الِسلم والصُّلح الفساد،الصالح ضد 
والصلح:  13.والصالح نقيض الطالح، ورتجل صاحل يف نفسه ومصلح يف أعماله وأموره 12.اغمصاحلة واالسم الصلح

موها يف الصاد ا وأدغواّصاحلوا مشددة الصاد قلبوا التاء صاد   ،وتصاحلوا وصاحلوا، ،واصطلحوا ،وتصاحل القوم بينهم
من اإلحسان  وهوواإلصالح التريري إىل استقامة احلال،  .14كأهنم وصفوا ابغمصدر  ؛مبعىن واحد، وقوم صلوح متصاحلون

 ويطلق على اغمصلح: السفرُي، والسفارة اإلصالح، قال الشاعر:  .15والتوفيق

فارَة   16بني قومي            وما أمشي برٍش إْن َمَشْيتُ وما أَدُع السِّ

فجعلت  ينهم،بسفرت بني القوم إذا أصلحت  تقول:"والعرب  قال الفراء: وأحدهم سافر،والسََّفرَة اغمالئكة، 
 ".17اغمالئكة إذا نزلت بوحي اّلّل تبارك وتعاىل وأتديبه كالسفري الذي يصلح بني القوم 

 : اإلصالح يف االصطالح:ب

وعند  19.، وتجاء يف التعاريف أنه " تاليف خلل الشيء "18"التوسط بني الناس يف اخلصومات مبا يدفعها"
الفقهاء: " الصلح معاقدة يتوصل هبا إىل اإلصالح بني اغمختلفني ويتنوع أنواعا: صالح بني اغمسلمني وأهل احلرب، 

                                                 
 (117ص/3جالعني ) الفراهيدي،(، و 293ص/1جالقاموس احمليط )انظر: الفريوز أابدي،  11
 (. 237ص/2ج) الطبعة األوىل، ،بريوت–(، األفعال، عامل الكتب هـ1403أبو القاسم علي بن تجعفر، ) السعدي، 12
 (.117ص /3ج) الفراهيدي، العني 13
 (.517ص/2جالعرب )لسان (، وابن منظور، 153ص/3جاحملكم واحمليط األعظم ) ابن سيدة،(، و 117ص/3جالعني )الفراهيدي،  14
 (.58التبيان )ص :ابن اهلائم، (، و 153ص/3جاحملكم واحمليط األعظم )ابن سيدة، (، و 117/ص3جالعني )انظر: الفراهيدي،  15

 / حممد علي جنار / أمحد يوسف جنايت حتقيق:مصر، -القرآن للفراء، الدار اغمصرية للتأليف والرتمجة (، معاين)د. سزايد، أبو زكراي حيىي بن الفراء،  16
 ،(، الزاهر يف معاين كلمات الناس، مؤسسة الرسالةهـ1412(، وابن األنباري، أبو بكر حممد بن القاسم )263ص/3ج، )عبد الفتاح إمساعيل شليب

 (.131ص/2جالطبعة األوىل، حتقيق: د. حامت صاحل الضامن )
 (.263ص/3جالفراء، معاين القرآن، ) 17
القاهرة / مصر، الطبعة األوىل، حتقيق: أ.د حممد -م(، معجم مقاليد العلوم، مكتبة اآلداب  2004-هـ1424السيوطي، تجالل الدين عبد الرمحن ) 18

 (.209إبراهيم عبادة، )ص/
يق: د. الطبعة األوىل، حتق-دمشق بريوت، -التوقيف على مهمات التعاريف، دار الفكر اغمعاصر، دار الفكر هـ(، 1410)اغمناوي، حممد عبد الرؤوف،  19

 (.67)ص:  حممد رضوان الداية،
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عقد يقطع هو ابختصار: "  20قاق بينهما "وصلح بني أهل العدل وأهل البري، وصلح بني الزوتجني إذا خيف الش
  21النزاع بني اغمدعي واغمدعى عليه ويقطع اخلصومة "

 وأثرها يف حتقيق أمن اجملتمع. ،است على الصلح واإلصالح بني النّ ال ي حضّ  اآلايت 3.2

 :22الفرع األول: الصلح واإلصالح يف السياق القرآين

 ىث نث مث زث رث ُّٱ قال تعاىل: ابلسيئة واترة ابلفساد اترة القرآن يف الصلح قوبل

 يه ُّٱتعاىل:  ، وقال[ 102التوبة:] َّ  ام يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف  يث

...والصلح خيتص إبزالة النفار بني [56األعراف:] َّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي
  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ قال تعاىل: الناس يقال منه: اصطلحوا، وتصاحلوا

 ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي  يه مهىه جه ىنين من خن حن جن

 ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ وقال تعاىل: [،128]النساء:  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى

 نث مث زث  رث يت ىت نت مت رتزت يب  ىب نب مب زب يئرب

 [.١٢٩]النساء: َّ ىث

] احلجرات:    َّ خض حض جض  مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ ُّٱٱوقال تعاىل:
اترة خبلقه إايه صاحلا واترة إبزالة ما فيه من فساد بعد وتجوده واترة يكون وإصالح هللا تعاىل اإلنسان يكون  [،10

 ابحلكم له ابلصالح.

  :23وذكر ابن اجلوزي أن الصالح يف القرآن على عشرة أوتجه
                                                 

-ـ(، اغمطلع على أبواب الفقه / اغمطلع على أبواب اغمقنع، اغمكتب اإلسالمي م1981- هـ1401البعلي، حممد بن أيب الفتح احلنبلي أبو عبد هللا، ) 20 
(، اغمرين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ه1405حممد، عبد هللا بن أمحد اغمقدسي، )(، وابن قدامة، أبو 250ص /1جبريوت، حتقيق: حممد بشري األدليب، )

هـ(، كشاف القناع عن منت اإلقناع، 1402(، وانظر: البهويت، منصور بن يونس بن إدريس، )308ص/4جبريوت، الطبعة األوىل، )-الشيباين، دار الفكر 
 (.390ص/3ج)بريوت، حتقيق: هالل مصيلحي مصطفى هالل، -دار الفكر 

(، وانظر: ص265/ 13جبريوت، ) –العيين، بدر الدين حممود بن أمحد، )د. س(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء الرتاث العريب  21
، حتقيق: الطبعة األوىلتجدة، -(، أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ اغمتداولة بني الفقهاء، دار الوفاء ه1406القنوي، قاسم بن عبد هللا بن أمري علي، )

 (.245)ص: د. أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي،
ريوت، حتقيق: حممد ب-انظر: األصفهاين، أاب القاسم، احلسني بن حممد، اغمعروف ابلراغب األصفهاين )د. س(، اغمفردات يف غريب القرآن، دار اغمعرفة  22

 (.284)ص:سيد كيالين، 
 وت،بري لبنان/ -م(، نزهة األعني النواظر يف علم الوتجوه والنظائر، مؤسسة الرسالة 1984-هـ 1404عبد الرمحن، ) ابن اجلوزي، أبو الفرج، مجال الدين 23

 (.398-396)ص: الطبعة األوىل، حتقيق: حممد عبد الكرمي الراضي،
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 مم  ام يل ملىل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ُّٱ :تعاىل قوله ومنه ،اإلميان األول:
 . 24[23] الرعد    َّ نن من زن رن

 ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل  ُّٱ :علو اغمنزلة، ومنه قوله تعاىل :الااين
 . 25أراد تصلح منازلكم عند أبيكم [9] يوسف: َّ ني مي زي

 جخ مح مججح حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ُّٱ تعاىل: الرفق، ومنه قوله :الاالث
 مغ جغ مع جع مظ  حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ
ويف ، 26[142]األعراف:   َّ  حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف حفخف جف

 جض مص حصخص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱٱ:القصص قال تعاىل

 27]القصص: َّ حك جك  مق حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ  مضحط خض حض
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ :تعاىل قوله ومنه ،اخللق تسوية :الرابع 27.[

 ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب  نب زبمب

  .28أي سوي اخللق  [ ١٨٩]األعراف:  َّ  اك يق

                                                 
بريوت -الدر اغمناور، دار الفكر (، م1993عن سعيد بن تجبري:" )ومن صلح( من آمن ابلتوحيد"، انظر: السيوطي، تجالل الدين عبد الرمحن ) 24
(، حتقيق: 2بريوت، )ط-هـ(، معامل التنزيل )تفسري البروي(، دار اغمعرفة1407(، ويف تفسري البروي، أيب حممد، احلسني بن مسعود الفراء )639ص/4ج)

 (،")من صلح( من آمن".93ص/4جخالد العك، ومروان سوار )
قيق: بريوت، حت-هـ(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل )تفسري البيضاوي(، دار الفكر1416مر بن حممد الشريازي )انظر: البيضاوي، أاب سعيد عبد هللا بن ع 25

القاهرة،  –اجلامع ألحكام القرآن، دار الشعب  (، والقرطيب، أاب عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري، )د. س(،276ص/3جعبد القادر عرفات العشا، )
 (.131ص/9ج)

الطبعة: األوىل، حتقيق: ايسر بن  -الرايض-هـ(، تفسري القرآن، دار الوطن 1418كذا ذكر السمعاين، أبو اغمظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار، )  26
 (.277ص/7ج(، والقرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن )351ص/3جإبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم )

.حممود مطرتجي، بريوت، حتقيق: د-(، تفسري السمرقندي اغمسمى حبر العلوم، دار الفكر د. سحممد بن أمحد، )كذا ذكر السمرقندي، أبو الليث نصر بن   27
 (.134ص/4ج(، والسمعاين يف تفسريه، )605ص/2ج)

 (.144ص/9جبريوت، )-هـ(، تجامع البيان عن أتويل آي القرآن، دار الفكر 1405انظر: ابن تجرير، أاب تجعفر، حممد الطربي بن يزيد ) 28
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 خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح ُّٱ :تعاىل قوله ومنه ،اإلحسان واخلامس

 جم هل خلمل حل جل مك خكلك حك  جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع  جع مظ حط

 29[.٨٨]هود:    َّ  مم خم حم

 ]البقرة:ٱٱٱَّمن زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لكُّٱ:تعاىل قوله ومنه ،الطاعة :السادس
 مس خس  حس جس جخمخ مح جح مج حج مث  هت مت خت ُّٱ  :، ويف األعراف قال تعاىل 30[11
  . 31[أي بعد الطاعة فيها ٥٦]األعراف:   َّ مص خص حص

 جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ أداء األمانة، ومنه قوله تعاىل: :السابع

 خكلك حك  جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض

 . 32[، أي كاان ذوي أمانة ٨٢]الكهف:   َّ حم جم هل مل خل حل جل مك

 مظ حط  مض خض حض مصجض خص حص مس خس ُّٱ :إسرائيل بين يف تعاىل قوله ومنه ،الوالدين بر :الاامن
  .33أي ابرين ابآلابء  [٢٥]اإلسراء:   ٱَّ جغ مع جع

 حن جن مم خم  حم جم ُّٱ األمر ابغمعروف والنهي عن اغمنكر، ومنه قوله تعاىل يف هود: :التاسع
  . 34[، أي أيمرون ابغمعروف وينهون عن اغمنكر١١٧]هود:   َّ  هن من خن

  حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس ُّٱ :يوسف يف تعاىل قوله ومنه ،النبوة :العاشر

[ ١٠١]يوسف:  َّ حك جك مق حق  مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ
 . 35أي ابألنبياء، وهو معىن قول مقاتل

                                                 
(، والفريوز أابدي، 167ص/2جمل أقف على معناه يف اآلية مبعىن اإلحسان، وقد ذكره بعضهم هنا أن اآلية مبعىن العدل. انظر: السمرقندي، حبر العلوم ) 29

 (.190لبنان )ص:  –(، تنوير اغمقباس من تفسري ابن عباس، دار الكتب العلمية د. سأاب طاهر، حممد بن يعقوب، )
 (.54ص/1جحبر العلوم، ) السمرقندي، 30
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم  (،م2000-هـ1421السعدي، )(، والسعدي، عبد الرمحن بن انصر 129الفريوز أابدي، تنوير اغمقباس، )ص:  31

 (.538ص/1ج(، وبنحوه عند السمرقندي، حبر العلوم )292حتقيق: ابن عايمني، )ص:  ،بريوت–اغمنان، مؤسسة الرسالة 
 (.422ص/5ج(:" ذا أمانة"، ابإلفراد. وانظر السيوطي، الدر اغمناور )358ص/2جعند السمرقندي يف حبر العلوم ) 32
 (.246ص  /10ج(، والقرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن )111ص /3جالبروي يف تفسريه )و (، 235الفريوز أابدي، تنوير اغمقباس، )ص:  33
 (.175ص/2ج(، السمرقندي يف حبر العلوم )192الفريوز أابدي، تنوير اغمقباس، )ص:  34
 (.451ص/2ج(، والبروي يف تفسريه )73ص /13جابن تجرير، تجامع البيان، ) 35
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 هب ُّٱ :تعاىل قوله ومنه، الزكاة أداء والصالح :فقالوا عشر حادي وتجها بعضهم أحلق وقدوأضاف ابن اجلوزي: "
 مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت

 .36"[10]اغمنافقون: ٱَّ حض جض

وظين وهللا تعاىل أعلم أن ابن اجلوزي لو ذكر يف القول احلادي عشر )احلج( بدال من الزكاة لكان أوىل، وهذا 
ن نصوا على ألن اغمفسريما نص عليه اغمفسرون، وقد يكون ذِْكره أداء الزكاة بدال من احلج من ابب اخلطأ يف النقل؛ 

ابل الصدقة أعين أهنم ذكروا الزكاة مق-الصاحلني( بتمامه، دق وأكن من فأصّ ) هذا اغمعىن عند تفسريهم لقوله تعاىل:
 والصالح مقابل احلج.

، ومنه أيضا 37"الزكاة واحلج :قال (دق وأكن من الصاحلنيفأصّ )عن سفيان ومن ذلك أن الطربي أخرج" 
 38".حجأفأزكى و سريه: " قول القرطيب يف تف

وعند التدقيق جند أن اغمفسرين فّصلوا يف اآلية، فقالوا عند قوله: )فأّصدق(، مبعىن أزكي، وأما عند قوله 
من  له وأكنعىن بقو  تعاىل:) وأكن من الصاحلني(، فقد قالوا: أحج، ومن ذلك قول الطربي يف تفسريه:"، وقيل:

ابن  أخرج ابن اغمنذر عنهلذا التقسيم الرواية ال ي أوردها السيوطي قال: " ، ويشهد 39"وأحج بيتك احلرام :الصاحلني
 . 40" حجأ الصاحلني( قال:من  )وأكن أزكي :قال( دقفأصّ )يف قوله -رضي هللا عنهما-عباس

 الفرع الااين: اآلايت القرآنية ال ي دعت للقيام بدور اإلصالح، وأبرزت أمهيته:

 اغمسلمني وحتاها على الصلح واإلصالح، وتنوعت يف مادهتا، ومن ذلك:تعددت اآلايت ال ي حتض مجاعة 

 أوال: احلث على القيام بواتجب اإلصالح، ويتجلى هذا اهلدف يف اآلايت التالية:

 حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ينٰى ىن نن من زن  رن مم ُّٱقال تعاىل: -أ
 جس مخ جخ مح  جح مج حج مث متهت خت حت جت  هب مب حبخب جب هئ مئ خئ
 [. ١٠ – ٩ ]احلجرات: َّ خض حض جض  مص خص مسحص خس حس

                                                 
 (.398)ص:  ابن الجوزي، نزهة األعين النواظر 36
 (.118ص/28جابن تجرير، تجامع البيان ) 37
 (.153ص/4جالقرطيب، اجلامع ألحكام القرآن ) 38
 (. 117ص/28جابن تجرير، تجامع البيان ) 39
 (.234ص/5ج(، وأورده الشوكاين يف فتح القدير )180 ص/8جالسيوطي، الدر اغمناور ) 40
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 جه ين منىن خن حن  جن يم ممىم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱ قال تعاىل:-ب

  [.١]األنفال:  َّ حي جي  يه ىه مه

 جهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: تعاىل قال-ج

اغمعىن العام يف  [. 114]النساء:   َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه
اثنان، ويكون  التانية ألن أقل من يقع بينهم البرياآلايت: يف قوله تعاىل:)فأصلحوا بني أخويكم( إمنا ذكره بلفظ 

 .41اإلصالح ابلنصح والدعاء إىل حكم هللا تعاىل

، وقيل: نزلت اآلية يف عبد هللا بن أيب حني آذى النيب عليه السالم 42قيل: أراد ابألخوين األوس واخلزرج  
سبب النزول فإن العربة بعموم اللفظ ال  ، وأاي كان43بكالمه فاقتتل أصحاب النيب عليه السالم مع اتباع ابن أيب

 خبصوص السبب.

بطاعته، بينكم قوا هللا فات وتجاءت اآلية الاانية حتض على ترك االقتتال طمعا يف الرنائم فقال هلم هللا تعاىل:
وأطيعوا هللا  ،-يه وسلمصلى هللا عل–وأصلحوا احلال بينكم برتك اغمنازعة واغمخالفة وتسليم أمر الرنيمة إىل هللا والرسول 

 . 44ورسوله إن كنتم مؤمنني

وهي قول هللا عز وتجل )ال خري يف كاري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف( إىل آخر أما اآلية الاالاة 
اآلية "التقدير إال جنوى من .. اخل، فإن يف ذلك اخلري، وحيتمل أن يكون االستاناء منقطعا أي لكن من أمر بصدقة... 

 45 جنواه اخلري، وهو ظاهر يف فضل اإلصالح" اخل، فإن يف

 ما ترشد إليه اآلايت:

                                                 
 (.5/215جانظر: البيضاوي، تفسري البيضاوي ) 41
عة، الطبعة الراب، لبنان–ل، دار الكتاب العريب كتاب التسهيل لعلوم التنزي(،  م1983-هـ1403)انظر: الكليب، حممد بن أمحد بن حممد الررانطي،  42
 (.60ص/ ج4)

حتقيق: مصطفى ذيب البرا، كتاب الصلح، ابب: ما تجاء (، 3بريوت، )ط-هـ(، صحيح البخاري، دار ابن كاري1407البخاري، حممد بن إمساعيل ) 43
 (.957ص/ 2جيف اإلصالح بني الناس، )

 (.229ص /2جانظر: البروي، تفسري البروي )معامل التنزيل(، ) 44
 /5ج)طيب، بريوت، حتقيق: حمب الدين اخل-(، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار اغمعرفة د. سابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي العسقالين ) 45
 (.298ص
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 ،تقدمي اإلصالح على القتال يقتضي أن يبدأ يف األمر ابغمعروف والنهي عن اغمنكر ابألرفق مرتقيا إىل األغلظ إن-أ
 . 46فاألغلظ

اغمالحظ أنه تعاىل مساهم مؤمنني مع االقتتال، وهبذا استدل البخاري وغريه على أنه ال خيرج عن اإلميان  من-ب
 .47ابغمعصية وإن عظمت ال كما يقوله اخلوارج ومن اتبعهم من اغمعتزلة

من  يال جيوز تكفري اغمسلمني بعضهم بعضا بسبب االقتتال ويشهد هلذا إضافة لآلية ما ثبت يف صحيح البخار -ج
ْنرَبِ َواحلََْسُن بن َعِليٍّ على اْلمِ  -صلى هللا عليه وسلم-رأيت َرُسوَل اّللَِّ  : "حديث احلسن عن أيب بكرة رضي هللا عنه

َ َأْن يُ   َعِظيَمَتنْيِ  ِفئَـَتنْيِ ِبِه بني  ْصِلحَ إىل تَجْنِبِه وهو يـُْقِبُل على الناس َمرَّة  َوَعَلْيِه ُأْخَرى َويـَُقوُل:" ِإنَّ اْبيِن هذا َسيٌِّد، َوَلَعلَّ اّللَّ
أصلح هللا تعاىل به بني أهل الشام وأهل العراق بعد   -صلى هللا عليه وسلم-فكان كما قال ، 48من اْلُمْسِلِمنَي" 

 .  49احلروب الطويلة والواقعات اغمهولة

يقل:  وع، وملالوق(، إشارة إىل احتمالية )وإن)إن( إشارة إىل قلة النزاع والشقاق يف اجملتمع اغمسلم، فقد قال هنا و-د
 )وإذا( ال ي تفيد حتقق الوقوع.

وب بينت هذه اآلية فضل اإلصالح بني الناس وأن الصلح أمر مندقوله تعاىل: )ال خري يف كاري من جنواهم(،  يف-ه
 .50إليه، وفيه قطع النزاع واخلصومات

 اإلصالح وظيفة األنبياء:اثنيا: 

 مع  جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح ُّٱٱ قال تعاىل:-أ

]هود:  َّ  مم خم حم جم هل خلمل حل جل مك خكلك حك  جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ
٨٨ ] .   

 مصجض خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ُّٱٱقال تعاىل:-ب
 [.19]القصص: َّ  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض

                                                 
 (.147ص/8جانظر: الرازي، التفسري الكبري )  46
 (.4/212بريوت، )-(، تفسري القرآن العظيم، دار الفكر ه1401انظر: ابن كاري، أاب الفداء، إمساعيل بن عمر الدمشقي، ) 47
(، 2557للحسن بن علي رضي هللا عنهما: ابين هذا سيد، رقم )-صلى هللا عليه وسلم-البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصلح، ابب قول النيب  48
 (.962ص/2ج)

 (.213ص/4ج، تفسري القرآن العظيم )ابن كاري 49
 (.265ص/13جالعيين، عمدة القاري )  50
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م تعرفون السالم، "فكأنه عليه السالم قال هلم إنكاآلية األوىل تتحدث عن شعيب عليه  اغمعىن العام لآلايت:
من حايل أين ال أسعى إال يف اإلصالح وإزالة الفساد واخلصومة، فلما أمرتكم ابلتوحيد وترك إيذاء الناس فاعلموا أنه 

لى عدين حق وأنه ليس غرضي منه إيقاع اخلصومة وإاثرة الفتنة، فإنكم تعرفون أين أبرض ذلك الطريق وال أدور إال 
 51ما يوتجب الصلح والصالح بقدر طاق ي، وذلك هو اإلبالغ واإلنذار، وأما اإلتجبار على الطاعة فال أقدر عليه"

أما اآلية الاانية فإهنا تتحدث عن موسى عليه السالم عندما أراد أن يبطش ابلقبطي، فقال القبطي غموسى 
انكف اإلصالح حللت بيين وبينه من غري قتل أحد، ف عليه السالم: "وما تريد أن تكون من اغمصلحني وإال فلو أردت

 52موسى عن قتله وارعوى لوعظه وزتجره"

 ما ترشد إليه اآلايت:

يكون ابلتلطف واللني والرفق عند دعوة الناس إىل اخلري، وهذا ما ظهر تجليا يف دعوة شعيب وإصالحه  اإلصالح-أ
 يف كيفية إصالح الفساد ورد الناس إىل اخلري. ويف إصالح شعيب عليه السالم لقومه درس لكل مصلح  ومه.لق

 ابغمعروف والنهي عن اغمنكر ابب واسع من أبواب اإلصالح. األمر-ب

إن قصة موسى عليه السالم مع القبطي وإن كانت قبل النبوة إال أن فيها إشارة غما ينبري أن يتحلى به اغمصلح -ج
 الصفات.من 

 اإلصالح األسري: اثلاا: تجاهات

 منىن خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ تعاىل:قال -أ

 ٰر ٰذ يي  ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه  ين
ٱَّ نب مب زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى

  [.  ٣٥]النساء: 

 نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب  يئ ىئ ُّٱ قال تعاىل: -ب

  مننن زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك  لك اك يق يفىق ىف يث ىث

  [. 228]البقرة: َّ ىي ني مي زي ٰىري ين ىن

                                                 
 (.38ص/18جالرازي، التفسري الكبري ) 51
 (.614ص/1جالسعدي، تفسري السعدي، )  52
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 ىنين من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱتعاىل:قال -ج

 َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي  يه مهىه جه

 [. ١٢٨]النساء: 

)وإن خفتم شقاق بينهما( الشقاق الشر والعداوة...  )فابعاوا حكما( اآلية، ذكر  اغمعىن العام يف اآلايت:
تعاىل احلكم يف نشوز اغمرأة واحلكم يف طاعتها، مث ذكر هنا حالة أخرى وهي ما إذا ساء ما بني الزوتجني ومل يُقدر على 

طليق رمها ويُنفذ ما ظهر هلما من تاإلصالح بينهما وال ُعلم من الظامل منهما فُيبعث حكمان مسلمان لينظر يف أم
وخلع، والسنة اجلارية أن يبعاوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وجيوز أن يكون احلكمان من غري أهل الزوتجني، 

 53واألكمل أن يكوان من أهلهما كما ذكر هللا

الحا يوفق هللا خريا وإصوتجوه األول: إن يرد احلكمان (، "يريدا إصالحا يوفق هللا بينهما )إنويف قوله تعاىل: 
بني احلكمني حىت يتفقا على ما هو خري، الااين: إن يرد احلكمان إصالحا يوفق هللا بني الزوتجني، الاالث: إن يرد 
الزوتجان إصالحا يوفق هللا بني الزوتجني، الرابع: إن يرد الزوتجان إصالحا يوفق هللا بني احلكمني حىت يعمال ابلصالح، 

 54مل لكل هذه الوتجوه "وال شك أن اللفظ حمت

أما اآلية الاانية وهي قوله تعاىل:) وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك إن أرادوا إصالحا(، "أي وزوتجها الذي 
وحسن العشرة ال اإلضرار كما كانوا يفعلونه يف 55طلقها أحق بردها مادامت يف عدهتا إذا كان مراده بردها اإلصالح"

رب انقضاء عدهتا راتجعها مث تركها مدة مث طلقها فإذا قرب انقضاء عدهتا راتجعها اجلاهلية كالرتجل يطلق أمرأته فإذا ق
 56مث بعد مدة طلقها يقصد بذلك تطويل العدة عليها"

وأما اآلية الاالاة:)وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال تجناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا( 
ذا خافت النشوز أو اإلعراض، وكما جيوز الصلح مع اخلوف كذلك جيوز بعد "معىن اآلية إابحة الصلح بني الزوتجني إ

وقوع النشوز أو اإلعراض ...، ووتجوه الصلح كارية منها: أن يعطيها الزوج شيئا أو تعطيه هي، أو تسقط حقها من 

                                                 
 (.141_140ص/1جالتسهيل لعلوم التنزيل )انظر: الكليب،  53
 (.76ص/10جالتفسري الكبري )الرازي،  54
 (.272ص/1جالعظيم )تفسري القرآن ابن كاري،  55
 (.205ص/1جتفسري البروي )البروي،  56
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صلى هللا - هللا النفقة أو االستمتاع أو غري ذلك، وسبب اآلية أن سودة بنت زمعة غما كربت خافت أن يطلقها رسول
 57له: أمسكين يف نسائك وال تقسم يل وقد وهبت يومي لعائشة". فقالت-وسلمعليه 

 ما ترشد إليه اآلايت:

  .االستقرارو القرآن الكرمي على إصالح األسرة ألهنا نواة اجملتمع وبصالحها يصلح اجملتمع وينعم ابألمن  ركز-أ

آايت اإلصالح األسري على أنه ال يتم شيء من األغراض واغمقاصد إال بتوفيق هللا تعاىل واغمعىن أنه إن   تدل-ب
 58كانت نية احلكمني إصالح ذات البني يوفق هللا بني الزوتجني

يريدا إصالحا(، سواء أكانت للحكمني أو الزوتجني فإنه يفهم منه " أن من أصلح نيته فيما  )إنقوله تعاىل:  يف-ج
، فإن كانت للحكمني فإن هللا يوفق بينهما لتتفق كلمتهما وحيصل مقصودمها، وإن كانت 59يتحراه أصلح هللا مبتراه" 

 .60للزوتجني، أي إن أرادا اإلصالح وزوال الشقاق أوقع هللا بينهما األلفة والوفاق

وس ويزول به اخلالف إليه النف خري( "لفظ عام مطلق مبقتضى أن الصلح احلقيقي الذي تسكن )والّصلحتعاىل:  قوله-د
 ."61خري على اإلطالق ويندرج حتت هذا العموم أن صلح الزوتجني ...خري من الفرقة"

من اآلايت أنه من األوىل أن يتنازل اإلنسان عن بعض حقوقه إن أراد اإلصالح، وهذا تجزء من النية احلسنة  يفهم-ه
 يف إرادة اإلصالح حىت يستحق توفيق هللا تعاىل.

 رابعا: ال ينبري أن يكون أشخاص تجاهات اإلصالح من اغمفسدين:

                                                 
(. وحديث هبة سودة يومها لعائشة رضي هللا عنهما أخرتجه البخاري ومسلم، فهو يف صحيح البخاري،  159ص/1جالتسهيل لعلوم التنزيل )الكليب،  57

. دأيب احلسني بن احلجاج القشريي النيسابوري ) صحيح مسلم،(، ويف 916ص/2ج(، )2453كتاب اهلبة وفضلها، ابب: هبة اغمرأة لرري زوتجها، رقم) 
(، 1463كتاب الرضاع، ابب: تجواز هبتها نوبتها لضرهتا رقم)   بريوت، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي-(، صحيح مسلم، دار إحياء الرتاث العريبس
ه  عليه السالم لكرب سنها، وأن ذلك سبب نزول اآلية فقد أخرتج(، وأما أن سودة رضي هللا عنها فعلت ذلك حني خشيت أن يفارقها النيب1085ص/2ج)

: ، كتاب النكاح، اببهـ(، سنن أيب داود، دار الفكر، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد 275سليمان بن األشعث السجستاين األزدي )ت: أبو داود  
( 2اغمعجم الكبري، مكتبة الزهراء_ اغموصل )ط هـ(1404سم سليمان بن أمحد )أبو القا(، والطرباين، 242ص/2ج(، )2135يف القسم بني النساء، رقم )

(. قال 24/41،32(، )85، 81(، ومن حديث عائشة، رقم )11/284(، )11746من حديث ابن عباس، رقم )حتقيق: محدي عبد اجمليد السلفي 
 .لطالق"الرواايت على أهنا خشيت ا ( :" فتواردت هذه313/ 9)ابن حجر يف فتح الباري 

 (.76ص/ 10جالتفسري الكبري )الرازي،  58
 (.86/ص2ج)أنوار التنزيل وأسرار التأويل(، تفسري البيضاوي )البيضاوي،  59
 انظر اغمرتجع السابق اجلزء والصفحة نفسها. 60
لبنان -م(، احملرر الوتجيز يف تفسري الكتاب العزيز، دار الكتب العلمية 1993-هـ1413ابن عطية، أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي، ) 61

 (.120ص2/120ج) ، الطبعة األوىل، حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد،
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  .[١١]البقرة:  َّ  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك ُّٱ قال تعاىل:-أ 

 [.١٥٢]الشعراء:  َّ مت خت حت  جت هب مب خب ُّٱٱقال تعاىل:-ب

 [.٤٨]النمل: ٱٱَّ زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب ُّٱٱقال تعاىل:-ج

اغمنافقني: )إمنا حنن مصلحون( ثالث أتويالت، أحدها تجحد أهنم مفسدون،  يف "قولاغمعىن العام يف اآلايت: 
 وصل، والاالثتوهذا استمرار منهم على النفاق، والااين أن يقروا مبواالة الكفار ويدعون أهنا صالح من حيث هم قرابة 

يعتمدونه ويزعمون أنه إصالح هو عني  وهذا الذي. "62أهنم مصلحون بني الكفار واغمؤمنني فلذلك يداخلون الكفار"
 63الفساد ولكن من تجهلهم ال يشعرون بكونه فسادا" 

أي  غمسرفني،انبيهم صاحلا حيث أمرهم بعدم طاعة  تكذيب مثودأما اآلية الاانية والاالاة: فتتحداثن عن 
 أهنم ال أيمرون ن، مبعىنيف األرض وال يصلحو  يفسدون-احلجروهي -اغمشركني، وهم تسعة رهط كانوا يف مدينة مثود 

ابلصالح، وكان من شأن طراة مثود ورؤوسهم الذين كانوا دعاة قومهم إىل الضالل والكفر وتكذيب صاحل أن آل هبم 
 .64احلال أهنم عقروا الناقة ومهوا بقتل صاحل 

 ما ترشد إليه اآلايت:

اب، ألتجل ق عنده ابطل والباطل عنده صو يصلح اغمنافق والفاسق بني الناس ألن أمور احلق خمتلطة لديه، فاحل ال-ا
حنن مصلحون(،" وإمنا قالوا ذلك ألهنم تصوروا الفساد بصورة الصالح غما يف  )إمناذلك قال اغمنافقون عن أنفسهم: 

 .65قلوهبم من اغمرض "

يها فحنن مصلحون( أن صفة اغمصلحني خلصت هلم ومتحضت من غري شائبة قادح  )إمنااغمنافقون يف قوهلم:  يظن-ب
كبة من مهزة فـ)أآل( مر  فسادهم، اغمفسدون( لتحققوتجه من وتجوه الفساد، ولذلك رّد هللا عليهم بقوله )أال إهنم هم 

 .66االستفهام وحرف النفي إلعطاء معىن التنبيه على حتقق ما بعدها، واالستفهام اذا دخل على النفي أفاد حتقيقا 

  اغمتخاصمني. الناس ألهنم يزيدوا الفرقة ويعمقوا يف اخلالف والشقاق بنيينبري حتكيم البراة واغمفسدين يف مصاحل ال-ج

                                                 
 (.16ص2/6ج(، وانظر: الرازي، التفسري الكبري )39ص1/9جابن عطية، احملرر الوتجيز يف تفسري الكتاب العزيز ) 62
 (.51ص/1جابن كاري، تفسري القرآن العظيم ) 63
 (.368ص/3ج(، وابن كاري، تفسري القرآن العظيم )423ص/3ج) يف تفسريه(، والبروي، 563ص/2جانظر: السمرقندي، حبر العلوم، ) 64
 (.170ص/ 1جالبيضاوي، تفسري البيضاوي ) 65
-(، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وتجوه التأويل، دار اغمعرفةد. س، أاب القاسم تجار هللا حممود بن عمر اخلوارزمي )انظر: الزخمشري 66

 (.101ص /1جبريوت )
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 اجملتمعوأثرها يف حتقيق أمن  ،ت على اإلصالح بني الناساألحاديث ال ي حضّ  3.3

عن األحاديث ال ي دعت لإلصالح بني الناس، وما لذلك من أثر على أمن اجملتمع، فقد الفرع يتحدث هذا 
أتمر ابإلصالح بني الناس، وفيما أييت عرض ألمهها مما له عالقة مباشرة مبوضوع البحث حبيث  تعددت األحاديث ال ي

 تبني أمهية اإلصالح، وواتجب األمة يف إصالح الفساد إذا وقع بني أفرادها، وما يتعلق بذلك من أحكام:

 أوال: ذهاب اإلمام مع نفر من رعيته ليصلحوا بني اغمتخاصمني:

هللا   رسولْهِل بن َسْعٍد رضي هللا عنه َأنَّ أَْهَل قـَُباٍء اقْـتَـتَـُلوا حىت تـَرَاَمْوا اِبحلَِْجارَِة َفُأْخربَ أخرج البخاري "عن سَ 
نَـُهمْ -صلى هللا عليه وسلم- " َسْهِل وأخرج البخاري هذا احلديث بلفظ آخر عن  "67.ِبَذِلَك فقال اْذَهُبوا بَِنا ُنْصِلُح بـَيـْ

نَـُهْم َفَحاَنْت الصَّاَلُة إىل َبيِن َعْمرِو بن َعْوٍف لُِيصْ  َذَهبَ -وسلمصلى هللا عليه -أَنَّ َرُسوَل اّللَِّ بن َسْعٍد السَّاِعِديِّ  ِلَح بـَيـْ
 .68ديث"قال: نعم، َفَصلَّى أبو َبْكر ...احل ؟َفَجاَء اْلُمَؤذُِّن إىل أيب َبْكٍر فقال: أَُتَصلِّي لِلنَّاِس فَأُِقيمَ 

معىن احلديث: القصة الواردة يف الروايتني عن سهل بن سعد رضي هللا عنه واحدة، فأهل قباء الذين اقتتلوا 
 .69عمرو بن عوف، وهم من ولد مالك بن األوس وكانوا بقباءوتراموا ابحلجارة هم بنو 

 ما يستفاد من احلديث:

 يف قومه قد مجع الناس معه ليسريوا يف نلحظ هنا أن القائد العام لألمة وهو أعلى درتجات اجلاه والوتجاهة
 اإلصالح بني الناس، وهذا يعلمنا ويرشدان ألمور أمهها:

 70فضل اإلصالح بني الناس وحسم مادة الفتنة بينهم ومجعهم على كلمة واحدة.  فيه-أ

دفع  كتوتجه اإلمام بنفسه إىل بعض رعيته لإلصالح وتقدمي ذلك على مصلحة اإلمامة بنفسه؛ ألن يف ذل فيه-ب
، فهو عليه السالم قد أانب عنه أاب بكر إلمامة الناس وتوتجه لإلصالح بني 71اغمفسدة، وهو أوىل من اإلمامة

 اغمتخاصمني غما لذلك من أمهية ابلرة على أمن اجملتمع، وحقن الدماء، وحفظ األموال.

                                                 
َماِم أِلَْصَحاِبِه اْذَهُبوا بَِنا ُنْصِلُح،البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الصلح،  67  (.958ص/2ج(، )2547رقم ) اَبب قـَْوِل اإْلِ
 (.242ص/1ج(، )652البخاري، صحيح البخاري، كتاب: اجلماعة واإلمامة، ابب من دخل ليؤم الناس، رقم) 68
 (.209ص/5جعمدة القاري )انظر: العيين،  69
(، شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك، دار الكتب ه1411حممد بن عبد الباقي بن يوسف، )(، والزرقاين، 209ص/5ج) انظر: اغمرتجع السابق 70

 (.467ص/1)جبريوت، الطبعة األوىل، -العلمية 
 انظر: اغمرتجعني السابقني يف اغمواضع نفسها. 71
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حباتجة  ض اخلالفات إذا كانت عامةاجلمع والكارة يف اإلصالح خري من القلة إذا كان اغمتخاصمون كار، فإن بع أن-ج
 إىل مجاعة لإلصالح، وأما إذا كانت فردية فيكفي فيها األفراد.

 تعليم لألمة أن ال يسكتوا على اخلالفات ال ي تدور بني إخوهتم، فإهنا إن أمهلت فإهنا ستمتد وتكرب دائرهتا حىت فيه-د
 تطال اجلميع سواء أكان بشكل مباشر أم غري مباشر.

فإن أمن الفرد مرتبط أبمن اجملتمع، وعلى تجاهات الصلح أن تدأب على رأب الصف ووحدة ومن هنا 
ن اغمنكر، عالكلمة، فإذا ترك الناس اإلصالح فإن اهلالك سيعم اجلميع، وهذا ما وضحته آايت األمر ابغمعروف والنهي 

 خك حك مقجك حق  مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض ُّٱٱتعاىل:ومن ذلك قوله 
" أمر هللا تعاىل اغمؤمنني أال يقروا اغمنكر بني أظهرهم فيعمهم هللا    [، ٢٥]األنفال:  ٱَّ حل جل مك لك

ابلعذاب، والفتنة ها هنا إقرار اغمنكر وترك التريري له، وقوله) ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة( أي تصيب الظامل 
لموا ا فتنة إن ال تتقوها ال تصيب الذين ظواغمظلوم، وال تكون للظلمة وحدهم خاصة ولكنها عامة، والتقدير واتقو 

 72منكم خاصة أي ال تقع ابلظاغمني دون غريهم، ولكنها تقع ابلصاحلني والطاحلني"

من هذا احلديث الصحيح أن جمتمع اغمسلمني ليس جمتمعا معصوما، فقد يقع اخلالف بني أفراده، وأن من  يفهم-ه
 فظ أمن اجملتمع ومحايته من استشراء الفساد فيه.واتجب الباقني أن يقوموا بدورهم يف اإلصالح حل

 اثنيا: من محَّل نفسه تبعات مادية من أتجل اإلصالح يعان عليها من بيت مال اغمسلمني:

ْلُت مَحَاَلة  َعْن قـَْوِمي فـَُقْلُت اَي َرُسوَل اّللَِّ ِإيّنِ  ْلُت مَحَاَلة  َعْن قـَْوِمي حتََ " َعْن قَِبيَصَة ْبِن خُمَارٍِق اهلِْاليلِّ قَاَل حَتَمَّ مَّ
ِل الصََّدَقِة ِإَذا تَجاَءْت مُثَّ قَاَل َبْل حَنِْمُلُه َعْنَك قَاَل ِهَي َلَك يف ِإبِ  -صلى هللا عليه وسلم-فََأِعينِّ ِفيَها فـََقاَل َرُسوُل اّللَِّ 

اَدَة اإِلْصالِح َفَسَأَل َحىتَّ ِإَذا َدى َثالٍث َرتُجٍل حَتَمََّل مَحَاَلة  َعْن قـَْوِمِه ِإرَ اَي قَِبيَصُة ْبَن خُمَارٍِق ِإنَّ اْلَمْسأََلَة ال حتَِلُّ ِإال إِلحْ 
ْمَسَك ا َأَصاَب ِقَوام ا أَْو ِسَداد ا أَ ذَ بـََلَغ أُْمِنيـََّتُه أَْمَسَك َوَرتُجٍل َأَصابـَْتُه فَاَقٌة َفَشِهَد َلُه َثالثٌَة ِمْن َذِوي احلَِْجا ِمْن قـَْوِمِه َحىتَّ إِ 

َن اْلَمْسأََلِة ُسْحٌت مِ  َوَرتُجٍل َأَصابـَْتُه تَجاِئَحٌة َفَسَأَل َحىتَّ ِإَذا َأَصاَب ِقَوام ا أَْو ِسَداد ا أَْمَسَك َوَما ِسَوى َذِلَك اَي قَِبيَصةُ 
"  73قَاهَلَا َثالاث 

البني،  الح ذاتيعطون مع الرىن، وهو غرم إلصمعىن احلديث: يشري هذا احلديث إىل صنف من الرارمني  
وهو أن يقع بني احليني وأهل القريتني عداوة وضرائن يتلف فيها نفس أو مال ويتوقف صلحهم على من يتحمل 

                                                 
ىل، حتقيق: ألو الطبعة ا-دمشق، بريوت -(، الوتجيز يف تفسري الكتاب العزيز، دار القلم، الدار الشامية ه1415الواحدي، أبو احلسن، علي بن أمحد، ) 72

 (.436ص/1ج) صفوان عدانن داوودي
حتقيق: شعيب  (2بريوت )ط-هـ(، صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، مؤسسة الرسالة1414ابن حبان، أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد البسين ) 73

 (.161ص/11ج)(، 4830) من مخس مخسه رقم ابب: ذكر ما جيب على اإلمام من فك رقبة من حتمل حبمالة اغمسلمنياألرانؤوط، كتاب السري، 
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ذلك، فيسعى إنسان يف اإلصالح بينهم ويتحمل الدماء ال ي بينهم واألموال، فيسمى ذلك محَالة بفتح احلاء، وهو 
 هم حيتمل احلمالة فيخرج إىل القبائل فيسأل حىت يؤديها، فوردوكانت العرب تعرف ذلك، وكان الرتجل من 74الكفيل

 .75الشرع إبابحة اغمسألة فيها، وتجعل له نصيبا من الصدقة

 ما يستفاد من احلديث: 

"الررم إلصالح ذات البني يبيح لصاحبه أن أيخذ من الزكاة بقدر ما غرم كما ذكره الفقهاء من أصحاب  أن-أ
 .76الشافعي وأمحد وغريمها"

احلمالة الذي سبق ذكرها يتحملها شخص وتجيه يف قومه يلزم نفسه أعباء فوق قدرته من أتجل اإلصالح وحقن -ب
 الدماء، وهذا حيفظ وحدة اجملتمع، ويبقي على متاسكه، ويسارع يف نبذ الفرقة.

 ولو كان احلمالة وضيعا غما صدقه قومه، من هنا نعلم أن للجاه ضريبة أو زكاة جيب أن تؤدى.

 ا: اإلصالح بني اغمتخاصمني أفضل من الصيام والصالة والصدقة:اثلا

ْرَداِء قال: قال رسول اّللَِّ  َياِم َوالصَّاَلِة : أال أُْخربُُكْم أِبَْفَضَل من َدَرتجَ -صلى هللا عليه وسلم-" عن أيب الدَّ ِة الصِّ
 77َذاِت اْلَبنْيِ احْلَالَِقُة " َوالصََّدَقِة قالوا: بـََلى، قال: ِإْصاَلُح َذاِت اْلَبنْيِ َوَفَسادُ 

ذات  " أفضل الصدقة إصالح ويف الباب أحاديث كارية منها عن عبد هللا بن عمرو قال: قال رسول هللا:
 .78البني "

                                                 
بريوت، -م(، اتج العروس من تجواهر القاموس، دار صادر1966انظر: الزبيدي، أاب الفيض، حممد بن حممد بن حممد، اغملقب بـ )مرتضى( ) 74
بريوت، -النهاية يف غريب األثر، دار الفكرم(، 1979(، وابن األثري، أاب السعادات اغمبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي اجلزري )351ص/28ج)

 (.442ص/1جحتقيق: طاهر أمحد الزاوي، وحممود الطناحي، )
 (.332ص/6ج) انظر: ابن قدامة، اغمرين 75
بد الرمحن بن ع ( كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم مكتبة ابن تيمية، الطبعة الاانية، حتقيق:د. سابن تيمية، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين ) 76

 (.85ص/35جحممد بن قاسم العاصمي النجدي، )
أبو عيسى، حممد بن عيسى بن َسْورة  (، والرتمذي،280ص/4ج(، )4919سنن أيب داود، كتاب: اَبب يف ِإْصاَلِح َذاِت اْلَبنْيِ رقم )أبو داود،  77
، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع، ( حتقيق: كمال يوسف احلوت 1)ط م( اجلامع الصحيح اغموسوم بـ)سنن الرتمذي( دار الكتب العلمية_بريوت1987)

 (، وقال الرتمذي:" هذا َحِديٌث َصِحيٌح َويـُْرَوى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أَنَّهُ قال ِهَي احْلَالَِقةُ اَل أَُقوُل حَتِْلقُ 611/ص4ج(، ) 2509(، رقم )56ابب)
 يَن ".الشََّعَر َوَلِكْن حَتِْلُق الدِّ 

: الطبعة األوىل، حتقيق، القاهرة –(،  اغمنتخب من مسند عبد بن محيد، مكتبة السنة م1988 –ه 1408أخرتجه عبد بن محيد، أبو حممد الكسي، ) 78
 -ه 1407(، والقضاعي، حممد بن سالمة بن تجعفر أبو عبد هللا، )135(، )ص: 335صبحي البدري السامرائي، حممود حممد خليل الصعيدي ، رقم )

(، 1281و)(، 1280، الطبعة الاانية، حتقيق: محدي بن عبد اجمليد السلفي ، رقم )-بريوت  -(، مسند الشهاب، مؤسسة الرسالة م1986
الرايض، الطبعة األوىل، حتقيق: أشرف  -م(، اغمرين عن محل األسفار، مكتبة طربية 1995 -هـ 1415(، وضعفه العراقي أبو الفضل، )244ص/2ج)



Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah 

Vol. 15, Special Issue, (2019), pp. 25-49 

ISSN: 1823-4356 | eISSN: 2637-0328 

43 

 

معىن احلديث: اغمراد إبصالح ذات البني اخلصلة ال ي تكون بني القوم من قرابة، وموّدة، وألفة، واتفاق وحنوها، وقيل: 
القة: أي اغماحية وفساد ذات البني هي احل .البني اغمخاصمة واغمهاتجرة بني اثنني حبيث حيصل بينهما فرقة اغمراد بذات

واغمزيلة للماوابت واخلريات، واغمعىن: مينعه شؤم هذا الفعل عن حتصيل الطاعات والعبادات، وقيل: اغمهلكة من حلق 
 .79بعضهم بعضا  أي قتل، مأخوذ من حلق الشعر

ثري:"احلالقة اخلصلة ال ي من شأهنا أن حتلق أي هتلك وتستأصل الدين كما يستأصل اغموسى وقال ابن األ
 "80الشعر

 ما يستفاد من احلديث:

يف احلديث حث وترغيب يف إصالح ذات البني واتجتناب عن اإلفساد فيها؛ ألن اإلصالح سبب لالعتصام حببل "-أ
 81هللا وعدم التفرق بني اغمسلمني"

إن فساد ذات البني ثلمة يف الدين، فمن تعاطى إصالحها ورفع فسادها انل درتجة فوق ما يناله الصائم القائم "-ب
 82اغمشترل خبويصة نفسه" 

 رابعا: يرخص الكذب للقائمني على اإلصالح بني اغمتخاصمني:

َعْت َرُسوَل اّللَِّ  ُعْقَبَة بنعن "أُمَّ ُكْلاُوٍم بِْنَت  ليس اْلَكذَّاُب  :يقول -ه وسلمصلى هللا علي- أيب ُمَعْيٍط أهنا مسَِ
 83الذي ُيْصِلُح بني الناس فـَيَـْنِمي َخرْي ا أو يقول َخرْي ا"  

                                                 

مذي السابق (، وذلك ألن يف سنده عبد الرمحن بن زايد بن أنعم  اإلفريقي، وحسنه القاري حلديث أيب داود والرت 1/497(، )1901عبد اغمقصود، رقم )
وت، لبنان/ بري -م(، مرقاة اغمفاتيح شرح مشكاة اغمصابيح، دار الكتب العلمية 2001-هـ 1422عن أيب الدرداء . انظر: القاري، علي بن سلطان حممد، )

 (.241ص/9جالطبعة األوىل، حتقيق: مجال عيتاين )
 (،178ص/ 13ج) ،(2، )ط/بريوت–نن أيب داود، دار الكتب العلمية عون اغمعبود شرح س م(،1995) انظر: العظيم آابدي، حممد مشس احلق، 79 

 (.241ص/9ج) ،والقاري، مرقاة اغمفاتيح
 (.428ص/1جابن األثري، النهاية يف غريب األثر ) 80
 (.241ص/9جالقاري، مرقاة اغمفاتيح )(، و 178ص/ 13جاغمعبود ) العظيم آابدي، عون 81
 .اغمرتجعان السابقان يف ذات اغموضع82
(، ومسلم، صحيح مسلم،  958ص/2ج)(، 2546ليس اْلَكاِذُب الذي ُيْصِلُح بني الناس، رقم) البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الصلح، اَبب 83

 (.2011ص/4ج)(، 2605اَبب حَتْرمِِي اْلَكِذِب َوبـََياِن اْلُمَباِح منه، رقم)كتاب: الرب والصلة واآلداب، 
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ُص يف اْلَكِذِب يف َشْيٍء اال يف َثالٍث   ان كوعن أُمِّ ُكْلاُوٍم أيضا قالت:" ما رأيت َرُسوَل اّللَِّ صلى اّللَُّ عليه وسلم يـَُرخِّ
ُه َكِذاب  الرَّتُجُل ُيْصِلُح بني الناس يَزِيُد يف اْلَقْوِل يُرِيُد بِِه اإِلصْ رسول اّللَِّ صلى اّللَُّ  الَح َوالرَّتُجُل يقول  عليه وسلم ال يـَُعدُّ

 .84يف احْلَْرِب َوالرَّتُجُل حيدث اْمَرأَتَُه َواْلَمْرأَُة حُتَدُِّث َزْوتَجَها"

ْصاَلُح ُص يف َشْيٍء ممَّا يقول الناس َكِذٌب إال يف َثاَلٍث احلَْ وعند مسلم قال ابن ِشَهاٍب: "ومل َأمْسَْع يـَُرخَّ   ْرُب َواإْلِ
 85بني الناس َوَحِديُث الرَّتُجِل اْمرَأََتُه َوَحِديُث اْلَمْرأَِة َزْوتَجَها" 

ليس الكاذب الذي يصلح بني الناس ألن فيه دفع اغمفسدة وقمع الشرور، ومعناه أن هذا  معىن احلديث: "
 86يعد كذاب  بسبب اإلصالح" الكذب ال

واإلصالح "احملمود أن أييت لكل طائفة بكالم فيه صالح األخرى ويعتذر لكل واحدة عن األخرى وينقل 
فالكذب يف اإلصالح بني اثنني أو طائفتني كأن ينقل ألحد الطرفني   .87إليه ما أمكنه من اجلميل ويسرت القبيح"

وهناك من محل الكذب اغمقصود يف احلديث  ر بقصد اإلصالح بينهما.كالما مجيال وإن مل يسمعه من الطرف اآلخ
والتعريض، وذكروا أنه ال جيوز الكذب مطلقا، وذلك" كمن يقول للظامل دعوت لك أمس، وهو يريد على التورية، 

. قال النووي "والظاهر إابحة حقيقة 88قوله: اللهم اغفر للمسلمني، ويعد امرأته بعطية شيء ويريد إن قدر هللا ذلك" 
 .89نفس الكذب لكن االقتصار على التعريض أفضل وهللا أعلم" 

 ما يستفاد من احلديث:

ألن ترك الكذب واتجب وال يسقط الواتجب إال بواتجب آكد منه  ؛هذا يدل على وتجوب اإلصالح بني الناس"-أ
"90. 

 ، وفذلكة بيانية، وأسلوب يف اخلطاب خيطف القلوبألفراد تجاهة اإلصالح أن يتمتعوا حبنكة وحكمة ينبري-ب
 واأللباب، حىت جيد كالمهم آذاان صاغية، وقلواب طائعة، فتذل هلم الصعاب، وتنقاد هلم القلوب. 

                                                 
 (.77ص/ 25جاغمعجم الكبري )(، والطرباين، 404ص/6جمصر )-(، مسند أمحد، مؤسسة قرطبةسد. أمحد، أبو عبد هللا بن حنبل ) 84
 (.2011ص/4ج(، )2605اَبب حَتْرمِِي اْلَكِذب، رقم )مسلم، صحيح مسلم، كتاب: الرب والصلة واآلداب،  85
 (.265ص/13جالعيين، عمدة القاري ) 86
 (.475/ص10الباري )ج ابن حجر، فتح 87
(، نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار، دار اجليل م1973حممد بن علي )(، والشوكاين، 298ص/5جالباري ) فتحابن حجر،  88
    (.84ص/8جبريوت )-

 (.45ص/12ج) بريوت، الطبعة الاانية-(، شرح النووي على صحيح مسلم، دار إحياء الرتاث العريب ه1392النووي، أبو زكراي، حيىي بن شرف ) 89
 (.199ص/2ج)بريوت، -(، إحياء ُعلوم الدين، دار اغمعرفةد. سالرزايل، أبو حامد، حممد بن حممد ) 90
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 خامسا: ومن األثر: سرية الصحابة رضي هللا عنهم يف اإلصالح:

اتبعوا سنته، ا يف كنفه، وفهموا هديه، و تعد سرية الصحابة امتدادا لسرية الرسول عليه السالم، ذلك أهنم عاشو 
 ، وقدليهمعوكان لإلصالح بني اغمتخاصمني عقيدته الراسخة يف نفوس الصحابة رضوان هللا  وحرصوا على تطبيقها،

 عائشة رضي هللا عنها عندما خرتجت أايم هيجان الفتنةاإلصالح، ومن ذلك أن أم اغمؤمنني  قيامهم بدورتنوعت صور 
ح " اللهم إنك تعلم أىن ال أريد إال اإلصال تقول: وهيرضي هللا ومضت عائشة  ج إال نية اإلصالح،ما دفعها للخرو 
 .91فأصلح بينهم"

وكان لإلصالح مكانة يف نفوس أتباع الصحابة، وورثة علمهم، فعن حممد بن كعب القرظي قال:" من أصلح 
اإلصالح على اختالف أنواعه ينجي يف عقيدة ومما يستدعي االنتباه أن  .92بني قوم فهو كاجملاهد يف سبيل هللا"

ودليله أنه عندما احرتقت الكعبة "ووهت تشاورت قريش يف هدمها وهابوا هدمها، فقال هلم الوليد بن  اغمشركني،
 93فإن هللا ال يهلك اغمصلح" :قال اإلصالح،بل  :تريدون أم اإلساءة؟، فقالوا اإلصالحاغمررية: ما تريدون هبدمها؟ 

 يستفاد من اآلاثر اغمتنوعة يف احلث على القيام بدور اإلصالح، وكذلك قيام الصحابة به ما أييت:

قيام عائشة رضي هللا عنها بواتجبها جتاه اإلصالح بني اغمتخاصمني ما هو إال تطبيق عملي غما فهمته رضي هللا  إن-أ
 وسلم.عنها من هدي الرسول صلى هللا عليه 

دور اإلصالح بني الناس بدور اجملاهد يف سبيل هللا يظهر أن أتجر اإلصالح عظيم، ويلقي بظالله على أن  تصوير-ب
اغمصلح قد يعاين يف سريه طريق اإلصالح صعوابت مّجة رمبا ساوت ما يالقيه اجملاهد يف سبيل هللا من حتمل اغمشاق 

 يف تجسده، ومن البذل واإلنفاق من ماله.

 :اخلامتة .4
 وفيها أهم النتائج والتوصيات:

 اإلصالح بني الناس عظيم، ورمبا فاق أتجر اجملاهد والصائم ... أتجر-1

                                                 

الطبعة األوىل، حتقيق: السيد شرف الدين أمحد،  الفكر،م(، الاقات، دار 1975-هـ 1395)  يابن حبان، أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد البس 91 
 (.280ص/2ج)

لبنان، الطبعة -بريوت -م(، مداراة الناس، دار ابن حزم 1998-هـ 1418ابن أيب الدنيا، أبو بكر عبد هللا بن حممد بن عبيد القرشي البردادي، ) 92
 (.120)ص: األوىل، حتقيق: حممد خري رمضان يوسف، 

الطبعة الاانية، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، -بريوت -سالمي (، اغمصنف، اغمكتب اإله1403عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، ) 93
بريوت، -مكة وما تجاء فيها من اآلاثر، دار األندلس للنشر  (، أخبارهـ1416-م1996) (، وانظر: األزرقي، أاب الوليد حممد بن عبد هللا،319ص/5ج)

 .(ص1/159جحتقيق: رشدي الصاحل ملحس )
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يف اللرة من الوتجه، وهو اغمنزلة والقدر، والصالح ضد الفساد، واإلصالح: التوسط بني الناس يف اخلصومات  اجلاه-2
 يدفعها.مبا 

جيوز تكفري اغمسلمني بعضهم بعضا بسبب االقتتال، وعلى اغمسلمني أن يقوموا بواتجبهم يف اإلصالح بني  ال-3
 اغمتخاصمني.

يكون ابلتلطف واللني والرفق عند دعوة الناس إىل اخلري، وهذا ما بينه القرآن الكرمي من منهج األنبياء  اإلصالح-4
 يف إصالح قومهم.

 .ح األسرة ألهنا نواة اجملتمع وبصالحها يصلح اجملتمع وينعم ابألمن واالستقرارالقرآن الكرمي على إصال ركز-5

ومن األفضل يف احلكمني بني الزوتجني أن يكوان من األقارب، ألن يف ذلك تضييق لدائرة اخلالف، وكف النتشار  -6
  النزاع بني الناس، فاألقرابء أوىل ابلسرت من الررابء.

يريدا إصالحا(، سواء أكانت للحكمني أو الزوتجني فإنه  )إنقوله تعاىل: صالح، ففي بد من اإلخالص يف اإل ال-7
 .مبتراهأن من أصلح نيته فيما يتحراه أصلح هللا  منه:يفهم 

ق وهذا تجزء من النية احلسنة يف إرادة اإلصالح حىت يستح يتنازل عن بعض حقوقه،أراد الصلح أن  اخلري غمن من-8
 .تعاىلتوفيق هللا 

ينبري أن يتصدر اغمنافق والفاسق تجاهات اإلصالح بني الناس؛ ألن أمور احلق خمتلطة لديه، فاحلق عنده ابطل  ال-9
 صواب.والباطل عنده 

أن يتم تبين تجاهات اإلصالح من ِقَبل احلكومات، وذلك برعايتها، وتوفري مقرات هلا، وميزانية خاصة  أوصي-10
 ناس.الهبا حىت تقوم بدورها يف اإلصالح بني 

تجاهات اإلصالح يف الوقت احلاضر أن تتزود ابلفهم الشرعي لإلصالح، وأن ال تتعارض أحكامها مع  على-11
 أحكام الدين احلنيف، ومن األفضل أن تضم بني تجنباهتا أصحاب ختصص شرعي.

ال أفضل و  األمت واألكمل غمن تصدى لإلصالح يف وقتنا احلاضر أن يكون وتجيها يف قومه، معروفا بصالحه، من-12
 حزبية.جلاهة اإلصالح أن تكون فئوية أو 
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