
 111ر العدد بصائ

 أخالق النبي صلى اهلل عليه وسلم يف إصالح ذات البني
 ,,,أما بعد, وآله وصحبه ومن وااله, والصالة والسالم على أشرف المرسلين, الحمد هلل رب العالمين

فكين  , وقند وقنا الخنالف بنين  ينار النناس, الخالف بين الناس أمر طبيعي ال يسلم منه أحد منن البرنرفإن 

ولكهنًً,اختالفًبسيطًيمكنًتالفيههًلهوًسنسهنًال هاتًالت ه فًتهالخالفًفيًبداينًكويماًًوغالبا ًبغيرهم؟ 

هذاًالشيطانًلنًيهد ً(ًع بًولكنًفيًالتن يشًبي همسيتًسنًيعبدهًالم لونًفيًجزي ةًال)الشيطانًالذيً

فهيًالتنه يشًً-دًاإلفسهاوسهه ًً,والههو ً,اله فتًاممها ةًبالسهو ً-نًيتوا ىًهوًوسعوا ههًولً,هف  ةًتفوت

ً,ويقعًاإلثهمً,فيسا ًالظنً,نتىًتتنو ًهذهًالش ا ةًإلىًفت ةًعظيمةً؛إذكا ً ا ًالعداوةًوالبغضا وً, همبي

ً.وت تهكًالن ماتً,وتسفكًالدما ً,وتهتكًامع اضً,ويف قًالشم ً,وتن ًالقطيعة

, تمعنيبنال  فني الحنالأل انمنان والسنلم الم  ؛ لمنا لنه منن أ نرمن صميم رسالة اإلسنالماإلصالح ولهذا كان  

: قناأل ععنالى, جاء التأكيد على أجنر المصنلحين حيث, حبائل شياطين اإلنس وال نأمام والوقوف سداً منيعاً 

قاٍة ﴿: وقاأل سبحانه ,[071:انعراف]﴾الِنَّا الا نُِضيُا أاْجرا اْلُمْصلِِحينا ﴿ دا را بِصا ْن أاما اهُْم الاِلَّ ما ثِيٍر ِمْن ناْ وا ْيرا فِي كا الا  ا

ْعُروفٍ  اِة  أاْو ما ْرضا اءا ما لِكا اْبتِغا ْل ذا ْن ياْفعا ما حٍ باْينا النَّاِس وا ْو الِْصالا
ِظيمن اً هللاِ فاساْوفا نُْؤعِينِه أاْجنرأا  ,[001:النسناء]﴾اً عا

ُمونا ﴿: وقاأل عز وجل لَُّكْم عُْرحا اعَّقُوا هللاا لاعا ْيُكْم وا وا ةٌ فاأاْصلُِحوا باْينا أا ا ا اْلُمْؤِمنُونا الِْ وا ً.[01:الح رات]﴾الِنَّما

وقهدًً,وكهانًيعه ضًال هللًعلهىًالمتخا همينً,السعيًفهيًاإل هالبًبهينًال هاتًكانًمنًهديًال بيًو

 رواه البخاري .(اذهبواًب اً  للًبي هم)ً: وقاً,باش ًال للًب فسهًنينًت از ًسه ًقبا ًف دبًس نابه

 بسننب  صننالة ال ماعننةكننا ت أن عفوعننه  روى البخنناري أن النبنني  فقنند, يعظننم عمننل اإلصننالح كننان و

الصالة فحانت , ليصلح بينهم بني عمرو بن عوف كان بينهم شرٌ  اللى أناس منوذلك عندما ذه  , اإلصالح

 . وحل مكانه  م جاء النبي , وعقدم أبو بكر ليؤم الناس

 ,ال أعده كاذباً الرجل يصلح بين الناس: )فيقوأل, وكان ير ص بالكذب على شناعته الذا كان نجل اإلصالح

 رواه أبو  اوو  وغيره (.يقوأل القوأل وال يريد به الال اإلصالح

كل ينوم عللنا فينه الرنمس يعندأل  ,المى من الناس عليه صدقةكل سُ ): فيقوأل, اإلصالح يرغ  في وكان 

 ؟أال أنبنككم بدرجننة أفضنل منن الصننالة والصنيام والصنندقة: )وفني الصننحيح ,رواه البخناري( بنين النناس صنندقة

 .يقوأل النها عحلق الدين: قاأل الترمذي, (وفسا  ذات البين هي الحالقة ,صالح ذات البين :قاأل ,بلى :قالوا

وبنين  ننايصلح هللا ما بين ,وبين هللا ناما بينولنصلح , في اإلصالح لنمضي على  لى نبينا  :أيها األحباب

ْيرٌ ﴿: قاأل ععالى, الناس ْلُح  ا الصُّ  .[021:النساء]﴾وا


