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منزلة إصالح ذات البين في اإلسالم
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه،
أما بعد:
فإن إصالح ذات البين من أعظم المقاصد التي جاء اإلسالم لتحقيقها ،وقد أمر هللا
َّ
سبحانه وتعالى في كتابه الكريم باإلصالح ور َّ
وحث على االئتالف ،ونهى
غب فيه،
عن التفرق واالختالف.
ص ِل ُحوا
ّللاَ َوأَ ْ
الر ُ
قال تعالىَ ( :يسْأَلُون ََك َعن ْاْل َ ْن َفال قُل ْاْل َ ْن َفا ُل َّلِل َو َّ
سول َفاتَّقُوا َّ
ذَاتَ بَ ْينِ ُك ْم َوأَطيعُوا َّ
سولَهُ إ ْن ُك ْنت ُ ْم ُمؤْ منينَ )[اْلنفال.]1 :
ّللاَ َو َر ُ
وقال تعالىَ ( :وإ ْن خ ْفت ُ ْم ش َقاقَ َبيْنه َما َفا ْب َعثُوا َح َك ًما م ْن أ َ ْهله َو َح َك ًما م ْن أ َ ْهل َها إِ ْن
يُ ِريدَا إِص ََْل ًحا ي َُوفق َّ
يرا) [النساء.]35 :
علي ًما خَب ً
ّللا َكانَ َ
ّللاُ بَ ْينَ ُه َما إ َّن َّ َ
وقد استدل ابن عباس رضي هللا عنهما على عظيم منزلة إصالح ذات البين في
اإلسالم بهذه اآلية عندما ناظر الخوارج ،قال رضي هللا عنهما:
"أما قولكم "ح َّكم الرجال في أمر هللا"؛ فإني أقرأ عليكم في كتاب هللا أن قد صير
حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم فأمر هللا تبارك وتعالى أن يحكموا فيه ،أرأيتم
ص ْيدَ َوأ َ ْنت ُ ْم ُح ُرم َو َم ْن قَتَلَهُ م ْن ُك ْم
قول هللا تبارك وتعالى( :يَا أَيُّ َها الَّذينَ آ َمنُوا َال ت َ ْقتُلُوا ال َّ
عدْل م ْن ُك ْم) ،وكان من ُحكم هللا أنه
ُمتَ َعمدًا َف َجزَ اء مثْ ُل َما قَتَ َل منَ النَّ َعم َي ْح ُك ُم به ذَ َوا َ
صيره إلى الرجال يحكمون فيه ،ولو شاء يحكم فيه ،فجاز من حكم الرجال ،أنشدكم
باهلل أحكم الرجال في صَلح ذات البين وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب؟ قالوا :بلى
بل هذا أفضل.
قال :وفي المرأة وزوجهاَ ( :وإ ْن خ ْفت ُ ْم ش َقاقَ َبيْنه َما َفا ْب َعثُوا َح َك ًما م ْن أ َ ْهله َو َح َك ًما
م ْن أَ ْهل َها) فنشدتكم باهلل حكم الرجال في صَلح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من
حكمهم في بضع امرأة خرجت من هذه؟ قالوا :نعم .رواه النسائي في [الكبرى] (/5
 )165برقم (.)8522
صدَ َقة أ َ ْو َم ْع ُروف أ َ ْو
وقال تعالىَ ( :ال َخي َْر في َكثير م ْن ن َْج َوا ُه ْم إ َّال َم ْن أ َ َم َر ب َ
ضات َّ
ف نُؤْ تيه أ َ ْج ًرا
إِص ََْلح بَ ْي َن النَّ ِ
اس َو َم ْن يَ ْف َع ْل ذَل َك ابْتغَا َء َم ْر َ
ّللا فَ َ
س ْو َ
عظي ًما)[النساء.]114 :
َ
ش ً
ت م ْن َب ْعل َها نُ ُ
وقال تعالىَ ( :وإن ْام َرأَة خَافَ ْ
ع َليْه َما أ َ ْن
وزا أَ ْو إع َْرا ً
ضا فَ َال ُجنَا َح َ
س ال ُّ
ش َّح َوإ ْن ت ُ ْحسنُوا َوتَتَّقُوا فَإ َّن
ص ْل ًحا َوال ُّ
يُ ْ
صل َحا َب ْي َن ُه َما ُ
ص ْل ُح َخ ْير َوأ ُ ْحض َرت ْاْل َ ْنفُ ُ
َّ
يرا) [النساء.]128 :
ّللاَ َكانَ ب َما تَ ْع َملُونَ خَب ً
وقال جل جاللهَ ( :وإ ْن َ
صل ُحوا َب ْي َن ُه َما فَإ ْن بَغ ْ
َت
طائفَتَان منَ ْال ُمؤْ منينَ ا ْقتَتَلُوا فَأ َ ْ
ّللا فَإ ْن فَا َء ْ
علَى ْاْل ُ ْخ َرى فَ َقاتلُوا الَّتي تَبْغي َحتَّى تَفي َء إلَى أ َ ْمر َّ
صل ُحوا
ت فَأ َ ْ
إ ْحدَا ُه َما َ
بَ ْينَ ُه َما ب ْالعَدْل َوأ َ ْقس ُ
ص ِل ُحوا بَ ْي َن
ّللا يُحبُّ ْال ُم ْقسطينَ ( )9إنَّ َما ْال ُمؤْ منُونَ إ ْخ َوة َفأ َ ْ
طوا إ َّن َّ َ
أ َ َخ َو ْي ُك ْم َواتَّقُوا َّ
ّللاَ لَ َعلَّ ُك ْم ت ُ ْر َح ُمونَ ) [الحجرات.]10-9 :
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قال ابن كثير رحمه هللا تعالى في تفسير هذه اآلية:
علَى َب ْعضَ ( :وإ ْن
" َيقُو ُل ت َ َعالَى آمرا باإلصالح بين المسلمين ْال َباغينَ َب ْع ُ
ض ُه ْم َ
س َّما ُه ْم ُمؤْ منينَ َم َع اال ْقتتَالَ ،وب َهذَا
طائفَتان منَ ْال ُمؤْ منينَ ا ْقتَت َلُوا فَأ َ ْ
صل ُحوا بَ ْينَ ُهما) َف َ
ع ُ
ظ َم ْ
تَ ،ال َك َما
علَى أَنَّهُ َال َي ْخ ُر ُج منَ ْاإلي َمان ب ْال َم ْعص َية َوإ ْن َ
ي َو َغي ُْرهُ َ
ا ْستَدَ َّل ْالبُخَار ُّ
يَقُولُهُ ْالخ ََوار ُج َو َم ْن تَا َب َع ُه ْم منَ ْال ُم ْعتَزلَة َون َْحوه ْم.
ي َّ
ّللاُ َع ْنهُ
َو َه َكذَا ث َ َب َ
صحيح ْالبُخَاري من حديث الحسن َ
ت في َ
ع ْن أَبي َب ْك َرة َ َرض َ
سلَّ َم َخ َ
صلَّى َّ
سو َل َّ
ب َي ْو ًماَ ،و َمعَهُ على المنبر الحسن بن
قَا َل :إ َّن َر ُ
ط َ
ّللاُ َ
علَيْه َو َ
ّللا َ
علي رضي هللا عنهما ،فَ َج َع َل َي ْن ُ
ظ ُر إلَيْه َم َّرةًَ ،وإلَى النَّاس أ ُ ْخ َرى َو َيقُو ُلِ « :إ َّن ا ْب ِني
س ِل ِم َ
ين»َ ،ف َكانَ َك َما
ّللاَ تعالى أ َ ْن يُ ْ
ص ِل َح ِب ِه بَ ْي َن فِئَت َ ْي ِن ع َِظي َمت َ ْي ِن ِم َن ا ْل ُم ْ
َهذَا َ
س ِيد َولَعَ َّل َّ
ّللاُ به َبيْنَ أَ ْهل ال َّ
صلَ َح َّ
صلَ َواتُ َّ
شام َوأ َ ْهل ْالع َراق َب ْعدَ ْال ُح ُروب
علَيْه ،أ َ ْ
س َال ُمهُ َ
ّللا َو َ
قَا َل َ
َّ
الطويلَةَ ،و ْال َواق َعات ْال َم ُهولَة.
وقوله تعالى( :فَإ ْن َبغ ْ
علَى ْاْل ُ ْخرى فَقاتلُوا الَّتي تَبْغي َحتَّى تَفي َء إلى
َت إ ْحدا ُهما َ
أ َ ْمر َّ
ت في
ي :حتى ترجع إلى أمر هللا ورسولهَ ،وت َ ْس َم َع ل ْل َحق َوتُطيعَهَُ ،ك َما ثَبَ َ
ّللا) ،أ َ ْ
صلَّى َّ
سو َل َّ
ي َّ
ص ْر
سلَّ َم قَا َل« :ا ْن ُ
ّللاُ َع ْنهُ :أ َ َّن َر ُ
ال َّ
ّللاُ َ
صحيح َ
علَيْه َو َ
ّللا َ
ع ْن أَنَس َرض َ
ص ْرتُهُ َم ْ
أ َ َخاكَ َ
سو َل َّ
ْف أنصره
ظا ِل ًما أَ ْو َم ْظلُو ًما» قُ ْلتُ  :يَا َر ُ
ّللاَ ،هذَا نَ َ
ظلُو ًما ،فَ َكي َ
ظالما؟ قال صلى هللا عليه وسلم« :ت َ ْمنَعُهُ ِم َن ال ُّ
ظ ْل َم فَذَاكَ نَص ُْركَ إِيَّاهُ» .انتهى.
وقال تعالى( :إِ َّن الَّذ َ
ش ْيء إنَّ َما أ َ ْم ُر ُه ْم
ْت م ْن ُه ْم في َ
شيَعًا لَس َ
ِين َف َّرقُوا دِينَ ُه ْم َوكَانُوا ِ
إلَى َّ
ّللا ث ُ َّم يُنَبئ ُ ُه ْم ب َما َكانُوا َي ْف َعلُونَ ) [اْلنعام.]159 :
قال ابن كثير رحمه هللا في تفسيره لهذه اآلية:
" َو َّ
ّللاَ بَ َع َ
ّللا َو َكانَ ُمخَالفًا لَهُ؛ فَإ َّن َّ
ارقَ دينَ َّ
ث
الظاه ُر أ َ َّن ْاآليَةَ َ
عا َّمة في ُكل َم ْن فَ َ
سولَهُ ب ْال ُهدَى َودين ْال َحق لي ْ
عهُ َواحد َال ْ
ف فيهَ ،و َال
علَى الدين ُكلهَ ،وش َْر ُ
َر ُ
ُظه َرهُ َ
اخت َال َ
ا ْفت َراقَ  ،فَ َمن ْ
ف فيه َوكانُوا ش َيعا ً ،أي :فرقا كأهل الملل والنحل واْلهواء
اختَلَ َ
صلَّى َّ
سو َل َّ
سلَّ َم م َّما ُه ْم فيه".
والضالالت؛ فإن هللا تعالى قد بَ َّرأ َ َر ُ
ّللاُ َ
علَيْه َو َ
ّللا َ
انتهى.
وقال تعالى( :فَأَق ْم َو ْج َه َك للدين َحنيفًا ف ْ
ّللا الَّتي فَ َ
ت َّ
علَ ْي َها َال تَبْدي َل
ط َر َ
اس َ
ط َر النَّ َ
ّللا ذَل َك الد ُ
لخ َْلق َّ
ين ْالقَي ُم َولَك َّن أَ ْكث َ َر النَّاس َال َي ْعلَ ُمونَ (ُ )30منيبينَ إلَيْه َواتَّقُوهُ َوأَقي ُموا
ص َالة َ َو َال تَ ُكونُوا منَ ْال ُم ْشركينَ (ِ )31م َن الَّذ َ
ش َيعًا ُك ُّل ِح ْزب
ِين فَ َّرقُوا دِينَ ُه ْم َوكَانُوا ِ
ال َّ
ِب َما لَ َد ْي ِه ْم فَ ِر ُح َ
ون) [الروم.]32 -30 :
قال ابن كثير رحمه هللا:
فَأ َ ْه ُل ْاْل َ ْديَان قَ ْبلَنَا ْ
ع ُم
علَى آراء ومثل بَاطلَةَ ،و ُك ُّل ف ْرقَة م ْن ُه ْم ت َ ْز ُ
اختَلَفُوا في َما َب ْي َن ُه ْم َ
ضا ْ
ض َاللَة إ َّال َواحدَة ً
علَى َ
ش ْيءَ ،وهَذه ْاْل ُ َّمةُ أ َ ْي ً
علَى نحل ُكلُّ َها َ
اختَلَفُوا في َما َب ْي َن ُه ْم َ
أَنَّ ُه ْم َ
صلَّى َّ
سول َّ
سنَّة َو ْال َج َما َعةْ ،ال ُمتَ َمس ُكونَ بكتَاب َّ
علَيْه
َو ُه ْم أ َ ْه ُل ال ُّ
سنَّة َر ُ
ّللا َو ُ
ّللاُ َ
ّللا َ
ص َحا َبة َوالتَّابعَيْن َوأَئ َّمة ْال ُمسْلمينَ في قَديم
صد ُْر ْاْل َ َّو ُل منَ ال َّ
سلَّ َمَ ،وب َما َكانَ َعلَيْه ال َّ
َو َ
الدَّ ْهر َو َحديثه".اهـ
ولما كان فساد ذات البين من دواعي التفرق واالختالف والفشل ومن ثم تسلط
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(وأَطيعُوا َّ
ّللاَ
اْلعداء وظهورهم على المسلمين حذر هللا تعالى من التنازع فقال سبحانهَ :
صب ُروا إ َّن َّ
صابرينَ ) [اْلنفال:
َب ري ُح ُك ْم َوا ْ
ّللاَ َم َع ال َّ
َو َر ُسولَهُ َو َال تَنَازَ ُعوا فَت َ ْف َشلُوا َوت َ ْذه َ
.]46
صلَّى َّ
سو ُل َّ
ع َليْه
ع ْن أَبي الد َّْردَاء قَا َل :قَا َل َر ُ
ّللاُ َ
وقد جاء في الحديث الصحيح َ
ّللا َ
سلَّ َم( :أ َ َل أ ُ ْخبِ ُر ُك ْم بِأ َ ْف َ
ص َدقَ ِة) قَالُوا :بَلَى .قَا َل:
الصيَ ِام َوال َّ
ض َل ِم ْن د ََر َج ِة ال َّ
ص ََل ِة َو ِ
َو َ
ُ
َ
َ
َ
ت ا ْلبَ ْي ِن ِه َي ا ْل َحا ِل َقة).
سا ُد ذا ِ
ح ذا ِ
( ِإص ََْل ُ
ت ا ْلبَ ْي ِنَ ،وف َ
رواه البخاري في اْلدب المفرد برقم ( ،)391وأحمد في مسنده برقم (،)27508
وأبو داود في سننه برقم ( ،)4921والترمذي في جامعه برقم (.)2509
وصحح الحديث اْللباني رحمه هللا في [صحيح اْلدب المفرد – باب إصالح ذات
البين] ( ، )302 /391وفي [صحيح الجامع الصغير وزيادته] ( )506 /1برقم
(.)2595
وعن ُّ
صلَّى َّ
سو َل َّ
ي َّ
سلَّ َم َقا َل:
ّللاُ َع ْنهُ ،أ َ َّن َر ُ
ّللاُ َ
ع َليْه َو َ
ّللا َ
الز َبي َْر بْن ْال َع َّوام َرض َ
ضا ُء َوا ْل َب ْغ َ
س ُد َوا ْلبَ ْغ َ
ق
ضا ُء؛ ِه َي ا ْل َحا ِلقَةَُ ،ل أَقُو ُل تَحْ ِل ُ
َب إِلَ ْي ُك ْم دَا ُء ْاْل ُ َم ِم قَ ْبلَ ُك ْم :ا ْل َح َ
(د َّ
ق الد َ
س ُم َح َّمد بِيَ ِد ِهَ -ل ت َ ْد ُخلُوا
ال َّ
ش ْع َر َولَ ِك ْن تَحْ ِل ُ
ِينَ ،والَّذِي َن ْفسِي بِيَ ِد ِه -أ َ ْو َوالَّذِي نَ ْف ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ا ْل َجنَّة َحتَّى ت ُ ْؤ ِمنُواَ ،و َل ت ُ ْؤ ِمنُوا َحتَّى ت َ َحابُّوا ،أف ََل أنَ ِبئ ُ ُك ْم ِب َما يُث ِبتُ ذ ِلكَ لَ ُك ْم أفشُوا
س ََل َم بَ ْينَ ُك ْم).
ال َّ
رواه أحمد في مسنده برقم ( ،)1430والترمذي في سننه برقم (،)2510
والبخاري في اْلدب المفرد برقم (.)260
قال اْللباني رحمه هللا في [صحيح الترغيب والترهيب] ( :)44 /3حسن لغيره.
فعلى السلفيين جميعًا أن يضعوا هذه اآليات واْلحاديث نصب أعينهم ،وليتركوا
الخالفات التي بينهم؛ فإن الخالف شر.
أسأل هللا أن يوفق الجميع التباع الكتاب والسنة ،والعض عليهما بالنواجذ.
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