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 رمضان فرصة إلصالح ذات البني) 3(احللقة 

 ﷽���، احلمد � رب العاملني، والصالة والسالم األمتان :املقدم
 .األكمالن على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني

ً الكرام بتحية اإلسالم، فالسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، وأهال ّأحييكم مستمعي
 الذي Mتيكم عرب »فتواكم«ٍإىل حلقة جديدة من برBجمكم اليومي الرمضاين ، ًومرحبا بكم

ًيوميا من اخلامسة وحىت السادسة عصرا، نستضيف فيه خنبة من العلماء  U-FMإذاعة  ً [
 .األجالء واملشايخ الفضالء

cمسي وcمسكم مستمعي الكرام أرحب يف هذه الساعة بصاحب الفضيلة األستاذ 
ن عبد هللا املصلح، رئيس مكتب اإلفتاء مبنطقة القصيم، واألستاذ جبامعة الدكتور خالد ب

 .القصيم، حياكم هللا صاحب الفضيلة
ً السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، أهال أخي عبد الرمحن ومرحبا، وأهال :الشيخ ًً

 .ً حياكم هللا مجيعا،cإلخوة واألخوات عرب هذه اإلذاعة
ً أهال وسهال بكم :املقدم - شيخنا الكرمي، حديثنا اليوم عن إصالح ذات البنيً

 . ومناسبته يف هذا الزمان املبارك يف رمضان، والكلمة لكم-شيخي الكرمي
 ،احلمد � رب العاملني، وأصلي وأسلم على املبعوث رمحة للعاملني، نبينا دمحم: الشيخ

 .ٍوعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته uحسان إىل يوم الدين
 :أما بعد

ًفأهال وسهال cجلميع، وأسأل هللا أن جيعلنا وإxكم من املباركني، وأن يعيننا على  ً
الطاعة واإلحسان، واغتنام أوجه الرب يف هذا الزمان، الذي هو أفضل زمان وخريه، وفيه 

 .خري األxم والليايل
 وصييت لنفسي وإخواين �ن نبادر إىل الطاعات بشىت صورها، وأال حنصر أنفسنا يف

 وهبات هللا وعطاxه كثرية، ومن جد وجد، ومن ،cٍب من أبواب الرب، فأبواب الرب متنوعة
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ولغريه  صدق هللا عز وجل يف إقباله يسر هللا تعاىل له أسباب اخلري، وطرق اإلصالح لنفسه
 .مبا حيصل به سعادة الدنيا واآلخرة

ًليست عمال األعمال الصاحلة كما تفضلت أخي عبد الرمحن أعمال متنوعة، و
 فإن اإلصالح بني ؛ًواحدا، بل أعمال شىت وأبواب متعددة، ومنها اإلصالح بني الناس

الناس من أجل القرcت وأفضلها، منه ما هو واجب يف حق املستطيعني القادرين الذين ال 
يتم اإلصالح إال �م، ومنها ما هو مستحب، وهللا تعاىل قد بني فضيلة اإلصالح، وأنه 

َْال خري ﴿:  ولو مل يكن لإلنسان فيه نية تعبد وتقرب، قال هللا تعاىل، األجرٌعمل يوجب َ َ
ِيف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني الناس َّ َ َ ََ َْ َ َ ْ َ ٍْ َ ْ ِْ ِْ ٍْ ُ ٍَ ِ َِ َ َ ِ َّ ْ ُ َ َْ ٍ َ  :النساء [﴾ِ

ي به كالمهم ال خري وجير ا يتكلم به الناس ويتداولونهً، فبني هللا تعاىل أن كثريا مم]114
َإال من أ﴿فيه، مث استثىن من ذلك  ْ َ ٍمر بصدقة أو معروفَِّ ُ َْ َ ََْ ٍَ َ َ َأو إصالح بني ﴿: ، مث قال﴾ِ َْ ٍ َ ْ ِ َْ

ِالناس ً وأكد هذا املعىن §كيدا بينا فيما إذا نوى به .ٍ اشتغل uصالح بني الناس: أي﴾َّ ً
ِومن يـفعل ذلك ابتغاء مرضاة اª فسوف نـؤتيه ﴿: اإلنسان التعبد، فقال جل يف عاله ِ ِْ َُ َ ْ َ َ َِّ ِ َ ْ َ َ ْ ََ َ ْ َِ ْ َ ْ َ

ًأجرا عظيما ِ َ ً ْ  يقصد به التقرب إىل هللا، ويرجو به األجر . منفعة له:، أي]114 :النساء [﴾َ
ًوالثواب منه، فإن هللا تعاىل يعطيه على ذلك أجرا عظيما ً. 

مضمونه خري من حيث األصل، فقال  هللا تعاىل أن الصلح يف معناه ويف ّوقد بني
ٌْوالصلح خري﴿: جل وعال َ ُ ٌَإمنا المؤمنون إخوة ﴿: ، وأمر به يف قوله]129 :النساء [﴾َُّْ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ ْ ََّ

ْفأصلحوا بني أخويكم ُ ْ ََ َ ََ َْ ُ ِ ْ ، وهذا األمر يشمل ما يكون بني اإلنسان ]10 :احلجرات [﴾َ
والدول اليت ميكن أن يكون  القبائلو واألمم صالح بني اجلماعاتاإل ويشمل ،واألفراد

 .رقة، كل هذا مما يندرج يف اإلصالحُب الفِوجُبينها ما ي
 فإنه خري ما ؛ينبغي لنا أن حنرص على االشتغال cإلصالح: فأقول إلخواين وأخوايت

ح لعظيم مكانته وكبري أثره ونفعه أجاز هللا تعاىل فيه أن يتكلم اإلنسان  واإلصال.نتكلم به
خبالف احلقيقة والواقع؛ ألجل ما يرتتب عليه من مصلحة، فأجاز التعريض، بل بعض 
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 وما ذاك . الشملّالكذب الصريح جيوز يف مقام اإلصالح بني الناس، ومل: العلماء يقول
 .درأ حبصول الشقاق والفرقة بني الناسُملفسدة اليت تإال لعظيم املصلحة املرتتبة به، وا

 .املقصود أن الذي ينبغي أن حنرص عليه أن نضرب يف كل cب من أبواب الرب
بني األزواج حيصل وبني األسر حيصل خالفات، أن  نعرف ال شك أننا ،x أخي

، فاتبني اإلخوة واألخوات حيصل خالوبني اآلcء واألبناء حيصل خالفات، وخالفات، 
فينبغي لنا أن نسعى يف اإلصالح ما استطعنا، وأن نقرب وجهات النظر، وأن نلني، فإذا مل 
نلن اآلن يف هذا املوسم الذي تصفو فيه النفوس وتقرتب من اخلري، إذا مل نصلح فيما بيننا، 

هذا موسم من مواسم الرب، ! وخنتصر خالفاتنا، ونتجاوز إشكاالتنا، فمىت يكون هذا
نه إذا كانت اخلالفات حلظوظ النفس وحصل شحناء وتباغض فإنه مينع ذلك السيما أ

 .َاملغفرة والعطاء واهلبات من هللا عز وجل
َجاء يف الصحيح أن األعمال تعرض على هللا عز وجل كل يوم اثنني ومخيس،  ُ

ُأنظروا هذين حىت يصطلحا: فيقول ِ ًفيغفر هللا تعاىل لكل مسلم إال مشركا أو مشاحن. َْ ِ  .اً
فينبغي لإلنسان أن يصفي أجواءه، وحنن نقبل على مواسم صاحلة، وخريات عظيمة، 
وهبات كبرية، فينبغي أن نعرف أنه من أسباب حصول تلك اخلريات واهلبات أن تكون 

فهذا مما نستعمله يف . قلوبنا صافية سليمة، بعيدة عن األضغان واألحقاد، وعن الشرور
ًنهم، وأيضا حنن يف أنفسنا نصفح ونعفو ونتجاوز عن الناس، إقناع الناس يف الصلح فيما بي

ًوال نبقي يف أنفسنا عليهم ضغائن وأحقادا تكون يف احلقيقة ثقال على قلوبنا، ومتنعنا أيضا  ً ً
 .من السمو الذي ندبتنا إليه الشريعة، وهذه األxم من موامسه ومن مواضعه

 الشيق، واملسرتسل، واجلميل، أحسن هللا إليكم شيخ خالد هلذا احلديث: املقدم
 .املبين على الكتاب والسنة، والتأصيل اجلميل يف مسألة إصالح ذات البني

 


