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   أو كالٌم بالعام ِّية للتوضيحالدليل كرِّ سياق ذِّ ج في مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدر ،. 

 :الخطبة األولى
ونستتهدي  ونستترهره ونعتوُذ بتا  متن شترور أنهستنا وستي ِّلات أعمالنتا، متن وهتدِّ هللُا فهتو المهتتد،  إنَّ الحمد هلل نحمده ونستتعين 

ًدا عبتُده ورستول  وصت  ًدا، وأشهد أالَّ إل  إال هللا وحده ال شتري  لت ، وأشتهد أنَّ نبيَّنتا ُمحمتَّ فيُّ  ومن ُيضلِّل فلن تجد ل  وليًّا ُمرشِّ
حت  ِّ لُيظهتره علتى التدون ُكلت ِّ  ولتو كترِّه الم ترِّكون، فصتلوات ربت ِّي وستالُم  عليت  وعلتى آل وخليل ، أرسل  ربُّ  بالهدى ودوتن ال

لين ومن سار على دربهم واهتدى بُهداهم إلى ووم الدون  .بيت  الطي ِّبين الطاهرين وأصحاب  الُرر ِّ الُمحجَّ

ا يقول هللا تعالى وهو أحكتم القتايلين:   أما بعد إخوة اإليمان،  م ِإنَّمـَ َ َلَملَّكـُ وا عَّ م َوااََّّللاـُ َويَُ ََ َأخـَ ي ََ ِإخـَوةف َفَصصـِلحوا بـَ الُمؤِمنـو
 ََ ب  من قايتل:    ويقول عزَّ  [10]الحجرات: (( ُارَحمو ُ  َح ُُّحـِ ِ ِإنـَّ ى عَّ َصْجُرُع َعلـَ َلَح فـَ ا َوَأصـْ َْ َعفـَ ْثُلَها َفَم َئٍة َسيِ َئةف مِ  َوَجَزاُء َسيِ 
 ََ وتجلتى فيهتا معنتى  ةٍ ة متن مزايتا المتيمنين عتن خاصتَّ زيتَّ عتن م   -ها األحبتة األاتارمأوُّ -حدوثنا اليوم  [40ورى: ]ال (( الظَّاِلِمي

 معنى الوالية بين الميمنين. ،ة على الميمنينالذلَّ 
 ؟!وال عهتو وال إصتالح بيننتا ون والميمنتات بعضتهم أوليتاء بعت ،ة على المتيمنين؟ متا معنتى الميمنت ما معنى أن نكون أذلَّ 

ة متن خصتتاي  وخاصتت   ،ة متن مزايتتا المتيمنينيتت  مزِّ  ،بتل الستتعي باإلصتالح -هتا األحبتتةأوُّ -واإلصتتالح  -ادةهتتا الستَّ أوُّ -العهتو 
اس متتتن بعضتتتهم ب النتتتَّ ويقتتترِّ   ،ام أمتتتان ي هتتتا الم تتتاال فتتتي المجتمتتتعاإلصتتتالح والستتتعي باإلصتتتالح صتتتمَّ  .المجتمتتتع المستتتلم

م. ى هللا عليت  وستل  ووجهنتا إليت  رستول هللا صتل   ،اإلصالح الذي أمرنا هللا تعالى ب  فتي آيتات كثيترة فتي محكتم تنزيلت  .ابعًض 
 :اإلصالح على كل وعلى جميع المستويات 

ََ    :بين األفراد  • َ َلَملَُّكم ُارَحمو م َوااََّّللُاوا عَّ ََ َأَخَويَُ ََ ِإخَوةف َفَصصِلحوا َبي  [.10]الُحُجرات: ((ِإنََّما الُمؤِمنو

ََ اْقَتَتُلوا َفَصْصِلُحوا َبْيَنُهَما   :بين الدول والجماعات والطوايا • ََ اْلُمْؤِمِني َِ ِم  .[9]الحجرات: (( َوِإَ َطاِئَفَتا
ُسوِل َفااََّّللُاوا عََّ    :بين الميمنين المجاهدون • ِ َوالرَّ َِ األَنَفاِل ُقِل األَنَفاُل ّلِلَّ وا  َُّْسَصُلوَنَك َع ِنُكْم َوَأِطيمـُ ََ َبيـْ ا ََ ِلُحوا  َوَأصـْ

 ََ  .[1]األنهال: (( عََّ َوَرُسوَلُ  ِإَ ُكنُتم م ْؤِمِني
ا ))بين الرجل وزوجت :  • ْلحا ا صـُ ِلَحا َبْيَنُهمـَ ا َأَ ُُّصـْ ََ َعَلْيِهمـَ ا َج ُجنـَ ا فـَ وًاا َأْو ِإْعَراًـا َِ اْمَرَأةف َخاَفْت ِمَ َبْمِلَها ُنشـُ َوِإ

ََ َخبِ  ََ ِبَما َاْمَمُلو ََّ عََّ َكا حَّ َوِإَ ُاْحِسُنوا َوَاتََّّللُاوا َفِإ ْلُح َخْيرف َوُأْحِضَرَِ األَنُفُس الش   .[128]النساء: ((يرااَوالص 
ج ِإلــَم َعَليــِ  ))ث ووريثت : رِّ  و  بتين المتتُ  • ا َفَصصــَلَح َبيــَنُهم فــَ ا َأو ِإلمــا ًٍ َجَنفــا َ مــو َِ مــِ َ خــا ََّ عََّ َغفــورف َرحــيمف َفمــَ  ((ِإ

 .[182]البقرة: 

لنتا نتوجت   وإلتى أن نجعتل الصتلح قبلتةً  ،م الصتلح فتي خالفاتنتاهنا هللا فيها إلتى أن نقتدِّ  ووج ِّ  -ة الكرامها األحبَّ أوُّ -آيات كثيرة 
فتي المجتمتع سيستعوا فتي اإلصتالح بتين  نصام وقبل القضاء. آيات كثيرة توجت  الصتالحين ألن يكونتوا مصتلحيإلي  قبل ال ِّ 

م الصتلح بينتت  يقتدِّ   اكمت  ،م الصتلح بينت  وبتتين جيرانت متن يقتدِّ   ،م الصتلح بينت  وبتين إخوانتت هتا األحبتة متتن يقتدِّ  النتاس. العاقتل أوُّ 
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وا فَــ ))متتن حقت   وبتين أهتتل بيتت  ولتتو تنتازل عتتن شتيءٍ  ُنوا َوَاتََّّللاــُ حَّ َوِإَ ُاْحسـِ ُس الشــ  َرَِ األَنفــُ ََ َوُأْحضــِ و ا َاْمَملــُ ََ ِبمــَ ا ََّ عََّ كــَ ِإ
 .[128]النساء: َخِبيراا(( 

قت  امرأتت  منتذ ال تهر لتو أردت أن تيتيب بالعتدل متع أهتل بيتت  لطلَّ  .ال تستمر مع  وحتده العالقتات  -ها األحبةأوُّ -العدل 
لتتتن تستتتتطيع أن تستتتتمر فتتتي هتتتذه الحيتتتاة دون  ،األول. لتتتو أردت أن تيتتتيب بالعتتتدل متتتع إخوانتتت  وجيرانتتت  دون أي ترتتتا ٍ 

َِ ))ا بل قرن العدل باإلحسان دً هللا تعالى بالعدل منهرِّ  م اال. لذل  لم يأمرِّ  ْحَسا َ َُّْصُمُر ِباْلَمْدِل َواْلِْ ََّ عَّ  ،[90]النحل:  ((ِإ

 .ه الحياةأن وتراضى اآلخر عن شيء من حق  لكي تستمر هذ  أن تتراضى عن شيء من حق  والبدَّ  البدَّ 
يستارع  ،متن يستارع برفتع أمتره إلتى ذوي الستلطان -ادةهتا الستَّ وُّ أ-الجاهتل  ،من يسارع فتي ال صتومة -ها األحبةأوُّ -الجاهل 
بايتت  ر   علتى أقيت نيستارع فتي ال تكوى علتى جتاره علتى ب ،بلتت  المحكمتةوتترى قِّ  ،بلتت  الم هترم تكلة تترى قِّ  وختال  أ فتي أيِّ  
  .وتوج  لل رطة وتوج  إلى القضاء ....مال  على من هم مع على عُ 
رت وازدادت بتُ ومتتى دخلت  المحتاام تهاقمت  وك   ،ال ترطة الم كلة الصريرة متى دخلت  مقترَّ  نَّ اإلسالم أ اأن تعر  أخ البدَّ 

مترأة ن رجتل وامت لح ورتجى ص  األشواك. أي ا تحهُّ را بعيدً الصلح معسَّ  الضرينة وازداد الحقد بين الناس وأصبح الطري  إلى
ار جت أي صلح ورتجى بتين جيتران وقتد اختلتا ال ؟!ه  فورا إلى الم هر واشتك  على زوجهاأها على زوجها فتوجَّ وأبوها جرَّ 

ي   ،صتلح بينهمتاعاقال حكيمتا متن وجهتاء الحتي يُ  ل  دل من أن ووج بجاره ف مع ل المحكمتة لكتي بت  ل الم هتر وقِّ بت  قِّ   وجهت  مُ م ِّ وتُ
  ؟!ي تكي على جاره

  خستترت أنتتَّ باإلستتالم  اتعلتتم أختت  نأ ولكتتن البتتدُّ  ،  اآلنتتيأحيانتتا فتتي القضتتاء وعنتتد ال تترطة قتتد تأختتذ حقتتَّ  ،ة الكتتراماألحبتت  أوهتتا 
ا لتت  الكثيتتر الكثيتتر لِّمتت قابِّ ست ستتر مُ  يستتيراا ا فتتي هتتذه القضتتية مكستتبً ن كستتب  ماديتتً ، ولتتلاثيتترا متتن عالقتتت  متتع متتن هتتم حولتت 

  رجتل ال تتراضتى عتن بأنتَّ  ،  رجتل عنيت بأنتَّ  ،المعاملتة   رجتل حتاد بأنتَّ  ،صتع  المعاملتة   رجتلٌ أنتَّ باس سي اع بتين النتَّ 
وستينهر  ،  أحتد عولن يعمل م ،ل من تعمل مع  فلن ي ارك  أحد ب  وجه  قِّ  مُ يم ِّ تُ س .مع  لِّ اس من التعامُ ر النَّ فسينهِّ  ،شيء
 ومصاهرت ...اس من مناسبت  وسينهر النَّ  ،اس من جواركالنُّ 
قبتتتل أن ي تتتتكي إلتتتى الستتتلطات وتتتذه  إلتتتى  -هتتتا األحبتتتةأوُّ -م الصتتتلح. العاقتتتل وجهنتتتا هللا تعتتتالى إلتتتى أن نقتتتدِّ   ،اإلستتتالم اأختتت 

وجهت  اتجتاههم لكتي يستعوا باإلصتالح بينت   مُ م ِّ ي  وتُ  ،الوجهاء إلى الحكماء إلى أهتل التدون إلتى المعتروفين بالصتلح واإلصتالح
من واجبنتا أن نستعى باإلصتالح بتين إخواننتا ف ،االذي أمر هللا ب  الصالحين أمرً  -ها األحبةأوُّ - هذا اإلصالح .وبين إخوان 

م   ََ َأَخَويَُ ََ ِإخَوةف َفَصصِلحوا َبي  ،ام وليتالييت وت تاجرون ي تلهتون أ  تترى إخوانت  تترى جيرانت ، [10]الحجترات: (( ِإنََّما الُمؤِمنو
بنت  أخيت  وقتد  ،تترى ابنتت  وقتد اختلهت  متع زوجهتا ،طال  الم اال بينهم وال تسعى في الصلح بينهم. بين الرجل وامرأت 

َْ ))قال:  وجلَّ  هللا عزَّ  ،اختله  مع زوجها ا مـِ  َْ َأْهِلِ  َوَحَكمـا َْ ِخْفُتْم ِشَّللَااَق َبْيِنِهَما َفاْبَمُثوا َحَكماا مِ  حكتم ]، [35]النستاء:  ((َوِإ
ُ قال:    وجلَّ  . هللا عزَّ [ال قريبِّ ودافع عن  ليس لكي ِق عَّ ا َُِوفـِ  َجحا ا ِإَ ُِِريـَدا ِإصـْ َْ َأْهِلهـَ ا مـِ  َْ َأْهِلِ  َوَحَكمـا َفاْبَمُثوا َحَكماا مِ 

الطر  اآلختر وريتد أن كذل  و  ،أو أخي نسيبي وقريبيبنية أن أنصر  ليس ،ة اإلصالحإذا أتيا بنيَّ ]، [35]النساء:  ((َبْيَنُهَما
ل إلى خير.ونصر بن  أخي   ... هكذا لن نصِّ
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وأنت  تتنتازل عتن شتيء  ،ابنتتي فأنتا أتنتازل عتن شتيء متن حت ِّ   ،ة اإلصالح  المصلحين إلى أن يأتوا بنيَّ ووجِّ   وجلَّ  هللا عزَّ 
 .ولدك ألن غاوتنا صالح هذا البي   من ح ِّ  

 -ى هللا علي  وسلمصل  -اام بحدوث النبي ر نهسي وإيَّ ذكِّ  اس أُ ث عن فضل اإلصالح بين النَّ عندما نتحدَّ  ،ها األحبة الكرامأوُّ 
أح أخبـركم علـى أفضـل مـَ درجـة »: -ى هللا عليت  وستلمصتل  -إذ قتال رستول هللا  -رضتي هللا عنت -و التدرداء بت التذي رواه أ

، وقتال ]أخرجت  أبتو داود والترمتذي وأحمتد «... صـجَ َاَ البـيَ»قتالوا: بلتى يتا رستول هللا، قتال:  «يام والصـدقة جة والصـِ  الصَّ 
 [الترمذي: حسن صحيح

حا موضتِّ   -مى هللا عليت  وستل  صتل  -كمتل رستول هللا يام والصتدقة. يُ الة والصتِّ  صالح ذات البتين أفضتل مرتبتة وأعلتى متن الصتَّ 
َ  »يقول:  َِ  فإ  «.َِها احلق الدِ َّللاة، ح أقول: إنها احلق الشمر، ولكنَّ البيَ هي الحالِ  فساد َا

كتون تو  ،صتاماس ماذا يكون بعد ذل ؟ يكون ال ِّ الهساد بين النَّ  ون لماذا؟ متى دبَّ يحل  الدِّ  -ها األحبةأوُّ -فساد ذات البين 
وقتد وتطتور األمتر إلتى الم تاجرة  ...وتكتون ال تتيمة ،ويكون اللعتن ،ويكون الطعنُ  ،وتكون النميمة ،وتكون الريبة قطيعة،ال

أصلها فستاد  لو رجعنا إلى أصلها لوجدنا أنَّ  .داء وإلى القتل وإلى الهواحب واليياذ با وإلى المضاربة وإلى القتال وإلى العِّ 
 .«َِها احلق الشمر، ولكنها احلق الدِ الحالَّللاة، ح أقول: إنَّ » :-ى هللا علي  وسلمصل  -رسول هللا  اها  أسملذات البين لذ 

شأن الميمنين شأن أهل اإليمان دايما أن وتراضوا عتن الصتراير لكتي ييي توا بحالتة متن صتالح ذات  -ادةها السَّ أوُّ -لذل  
بتل شتأن متن هتم أعلتى  ،البين مع أهلهم ومع أقربايهم ومع جيرانهم ومتع معتارفهم ومتع متن يعملتون معت . لتيس هتذا فحست  

اؤون م تتتَّ »يجلستتتون مجتتتالس الريبتتتة والنميمتتتة  ان بتتتين متتتنان شتتتتَّ اس وشتتتتَّ مرتبتتتة متتتن ذلتتت  أن يستتتعوا فتتتي اإلصتتتالح بتتتين النتتتَّ 
اس. قتال ان بتين أوللت  وبتين الصتالحين المصتلحين التذون يستعون فتي اإلصتالح بتين النتَّ شتَّ  ،«ةقون بين األحبَّ بالنميمة مهرِّ  
ٍِ َأْو ))هللا تعالى:  َْ َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْمُرو َْ َنْجَواُهْم ِإحَّ َم اَء ح َخْيَر ِفي َكِثيٍر ِم َك اْبِت ـَ لـِ ََ ْل  َْ َُّْفمـَ اِو َومـَ ََ النـَّ ْي ٍَ بـَ ج ِإصـْ

َِ ُنْؤِايِ  َأْجراا َعِظيماا  ِ َفَسْو َِ عَّ ا ًَ  .[114]النساء:  ((َمْر
لمتن يستيرون ، يكون األجر العظيم والهضل العظيم والمقام الرسيع متن هللا تعتالى لمتن؟ لمتن يستعون باإلصتالح بتين األحبتة

هم طوروا رتبتهم إلى رتبة المصتلحين فستعوا باإلصتالح بتين لمن من لم يكتهوا بصالح ذاتهم بل ألنَّ  ،اسباإلصالح بين النَّ 
 الناس. 

أبتاح هللا لهتم وأبتاح رستول  ،ة التتي يقومتون بهتا فتي المجتمتعلعظتيم شتأنهم ولعظتيم المهمتَّ  -ادةها السَّ أوُّ -هيالء المصلحون و 
ليس بالكاَب مَ »: -ى هللا علي  وسلمصل  -من ذل  قول النبي  ،لريرهم ال تحلُّ  لهم أمورا قد  -ى هللا علي  وسلمصل  -هللا 

ا المصتلح ام ونقل السوء أمتَّ النمَّ  ،نمى خيرا رمذي[الت ِّ أبو داود و رواه حدوث صحيح ]. خيراا«أصلح بيَ الناو فَّللاال خيراا، أو نمى 
لتيب ييت   ...إال بتال ير وصته ومتا  ،وهللا متا شتهناه إال ذكترك إال بتال ير ،كعتزَّ ، ترى جارك بوهللا يا أبو فالن]خيرا.  ونمُّ 

يعنتي استت دم بتاب ظتاهر الكتالم ب تال  حتيقتهتا، ولتو ذكتر أمتورا  ،ى وتحتدث ب يتر ولتو ورَّ  ،خيرا م  . ونُ [عمل  مع جارك؟
 بتحبتت ، وإلتت  ختتاطر عنتتدها ]وهللا يتتا أبتتو فتتالن تتترى زوجتتت  ؛ةب تتال  الحتيقتت  كالمتت  ههتتم ظتتاهرالتوريتتة والتعتتري  لكتتي يُ 

ح إن استتت دم التعتتري  والكنايتتة فتتذكر أمتتورا صتتلِّ المُ  ولكتتنَّ  ،فعالتت  ه معهتتا ولستتوءِّ قتتد تكتتون امرأتتت  تكرهتت  ل تتر ِّ  [...وبتعتتزك.
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او فَّللاـال ليس بالكاَب مَ أصلح بيَ النـَّ »: -ى هللا علي  وسلمصل  -، قال فال بأس اسب ال  ظاهرها لإلصالح بين النَّ 
ــراا، أو نمــى  ــراا خي ال يستتت دم الكتتذب الصتتريح مباشتترة بتتل يكتتون ذلتت  والُمصتتلِّح ، رمتتذي[الت ِّ أبتتو داود و رواه حتتدوث صتتحيح ] .«خي

 بالتورية والتعري .

مالتتة لتتم ن حمتتل حُ متت   ؛متتن األمتتور أيضتتا التتتي أحلهتتا هللا تعتتالى للمصتتلحين وفرضتتها لهتتم لكتتي نعتتر  عظتتيم مقتتام اإلصتتالح
ن . مت  "ميَال ـارِ "ذكتر فتي مصتار  الزكتاة  وجتلَّ  ا. هللا عتزَّ في اإلصالح جاز ل  أن يأخذ من الزكاة وإن كان غنيِّ   عهايستطِّ 
 كتذا وكتذا ةيتَّ نصتالح إال بدِّ ال ] نهوستهم حُ   ال تُّ ملتَّ اس فتمن دخل باإلصالح بين طتايهتين متن النتَّ  ؟ن أوها السادةو الرارمهم 

اس سيتأتي مصتلح يستعى بتين النتَّ  ،. الطر  الثاني أيضا ما معت  وتدفع وعجتز[أو نريد أن نقتل القاتل ،مثال برقم ض م جدا
السالم في المجتمع. فقد يعجز  يحمل هذه الحمالة يضرب على صدره يقول عندي. وريد أن يصلح بين الطايهتين لكي يعمَّ 

ى من الزكاة تح  عط  ى من بي  مال المسلمين وأن يُ عط  ز هللا تعالى ل  أن يُ هذا المصلح عن حمل هذا المبلغ الكبير فأجا
 اس. لكي يسعى في مزيد من الصلح بين النَّ  ؟بند الرارمين لماذا

ام أمان في   على ال ير فهو صمَّ عين    وأن نُ لَّ جِّ اس وج  لنا أن نوقره وأن نُ من يسعى بالصلح بين النَّ   -ها األحبةأوُّ -لذل  
لـيس منــا مـَ لــم ِـرحم صــ يرنا، ويـوقر كبيرنــا، ويمـِر لمالمنــا »ا قتتال: لمتَّ  -ى هللا عليتت  وستلمصتل  -المجتمتع. رستول هللا 

هتذا الكبيتتر التذي نتوقره نريتتد أن وبقتى ُمهتاب الجانتت  فتي المجتمتتع  لمتتاذا؟ ألنَّ ، رمتذي[رواه أبتو داود والت ِّ حتدوث صتتحيح، ] .«قـدرع
ا ل عاير هللا ولكي ه تعظيمً رُ بين. هذا العالم يحمل راية الدون نوق ِّ الاس إلي  في إصالح ذات م كلمت  ولكي ولجأ النَّ ر  حت  لكي تُ 

ا عند كتل واحتد مً قدَّ الذي يج  أن يكون مُ  -ها السادةأوُّ -اس. هذا اإلصالح ام أمان يسعى في اإلصالح بين النَّ يكون صمَّ 
ى عَِّ ))األجتتر متتن هللا  عنتتدنا منتا وتكتتون الرايتتة َصْجُرُع َعلــَ َلَح فــَ ا َوَأصــْ َْ َعفــَ يكهتتي أن د هللا األجتتر؛ حتتد ِّ ، لتتم يُ [4]ال تتورى:  ((َفمــَ

  .ن حق ِّ تت يل بأن أجرك وقع على هللا لكي تعلم عظيم أجرك عندما تعهو وتصلح وتتنازل عن شيء مِّ 

عندما نتحدث عن الصتلح  -ادةها السَّ أوُّ -أود أن أنب  السامعين الكرام وأود أن أنبهكم  -ها األحبةأوُّ -قبل أن أختم حدوثي و 
 ولكتنَّ  ،لكتل متيمن أن يستعى بحصتالح ذات البتين والبتدَّ  ،المتيمن د أن يكتون تقتديم اإلصتالح ستجية عنت  واإلصالح قلنتا البتدَّ 

 ،اس فتال تتجاستر علتى ذلت هذا السعي ي تلا من شت   آلختر. يعنتي إذا لتم تكتن عنتدك المويبتة فتي اإلصتالح بتين النتَّ 
  المت اصتتمين علتتى رجتتتل مصتتلح إلتتى رجتتتل وجيتت  أو أن تستتعى إلتتتى أحتتد الوجهتتتاء فلتتيكن ستتيي  فتتتي اإلصتتالح بتتأن وجتتتِّ  

 لكي وتدخل في الم كلة ويصلحها. الحكماء العقالء 

نتتده القتتدرة علتتى الكتتالم متتا عِّ  ،ه المويبتتة الالزمتتةنتتد  متتا عِّ  ،ال يكتتون أهتتال لإلصتتالح بتتين النتتاس -ادةهتتا الستتَّ أوُّ -اس بعتت  النتتَّ 
 !!يأتي لكي يكحلها سيعميها :المثل ولفكما يق ،نده العلم ال رعي المناس  ما عِّ  ،نده اللباقة في الكالمما عِّ  ،المناس  
اس . بع  النتَّ الكتمان والسرُّ  :ن ذل ل  من مواصهات وهو مأمور بأوامر مِّ  اس البدَّ أن يسعى في الصلح بين النَّ  ريد من و

 اس أن يكتم األسرار.شرط لمن يسعى في اإلصالح بين النَّ  !!معاذ هللا ،هماس سيه ي سرَّ يأتي لإلصالح بين النَّ 
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 تترط علتى متن اس. يُ فتستمع أسترارا ال يجت  أن يستمعها النتَّ  ،بتين ش صتين ،وامرأتت أحيانا تتدخل فتي اإلصتالح بتين رجتل 
ر لت  دايمتا متن أن وتذكِّ   البتدَّ  ،لت  متن الحكمتة وحستن المنطت  البتدَّ  ،اسا يستتر النتَّ تيرً ا ستِّ تومتً يسعى في اإلصالح أن يكون ك  

اَء ))أن يهعتتل ذلتت  ابترتتاء مرضتتاة هللا  والبتتدَّ  ،ر بتتا ال صتتمين بتتا  وأن يكتتون حالتت  حتتال متتن وتتذكِّ   َك اْبِت ــَ لــِ ََ ْل  َْ َُّْفمــَ َومــَ
َِ ُنْؤِايِ  َأْجراا َعِظيماا  ِ َفَسْو َِ عَّ ا ًَ  .[114]النساء:  ((َمْر

 قتتال روحتتي فتتداه  ،ا هللأن يكتتون عملهتتم هتتذا ُم ل صتتً  جهتتاء وذوي الجتتاه  الوُ لكتتي ووجتت ِّ و  -ى هللا عليتت  وستتلمصتتل  - يُّ بتت لتتذل  الن
َْ َشَفَع ألخي  َشَفاعةا، فصهدى ل  هدُّةا عليها َفَّللَاِبَلَها، فَّللاد أاـى بابـاا عظيمـاا مـَ »قال:  -والحدوث في سنن أبي داوود - َم

با  [سنن أبي داود] «.أبواب الرِ 
يجتت  أن وتترف   -ونالوجاهتتة والتتدِّ  إذا كتتان فعتتال متتن أهتتل -الوجيتت   ولكتتنَّ  ،ةيتت  هديتتَّ هدِّ ا واجتت  علتتي أن أُ متتن فعتتل لنتتا خيتترً 

اس في ال هاعة بين النَّ   بأن يكون سيي -وسلم ى هللا علي صل  -لماذا؟ توجي  من النبي  ،م ل  على شهاعت دَّ ق  ة التي تُ الهديَّ 
لوجيت  وتتدخل ا ...معتاذ هللا ،ال ،متن أبتواب الرشتوة متثال الكتيال يهتتح بابتً  ،اس ال ألجل مكست  دنيتوي وفي اإلصالح بين النَّ 

 ا ب يء إال الطمع باألجر من هللا سبحان  وتعالى.اس ال طمعً الحكيم لإلصالح بين النَّ 
 كماء الصالحين المصلحين.أسأل هللا تعالى أن يجعلنا جميعا من الحُ 

ا:  عنتتد  وتجاستترون  وجتتدت هم...( إذا بناتتت  ،أوالدك ،أهتتل بيتتت  ،جيرانتت  ،أهلتت   ،ادة وجهتتوا دايمتتا متتن حتتولكمهتتا الستتَّ أوُّ ختامتتً
هم زِّ جت  ف تذ بحُ  (أريتد أن أشتتكي إلتى ال ترطة ،أريد أن أشتكي إلتى المحكمتة  ال صومة وريدون رفع األمر للقضاء ولل رِّطة

 إلى السعي باإلصالح. مههعن ذل  وامنعهم ووج ِّ 
ين وفتي اإلصتالح بتين ح ذات البت  ر فتي إصتالقصت ِّ اك أن تُ إيتَّ  ،في نهست  األهليتة فتي اإلصتالح دُ يا من تجِّ  ،اإلسالم اويا أخ

َُ َبْمُضُهْم َأْوِلَياُء َبْمضٍ ))اس النَّ  ََ َواْلُمْؤِمَنا اجعلنتا متن أوليايت   ،هم اجعلنا جميعا متن المتيمنيناللَّ . [71]التوبة:  ((َواْلُمْؤِمُنو
 فاسترهروه سيا فوز المسترهرين.أقول ما تسمعون وأسترهر هللا لي ولكم .. .اجعلنا من الصالحين المصلحين ،الصالحين

 


