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 المصالحة الوطنية قيمة ترسيخالتربية الإسلامية في  منهج
 *د. حسين علي عون                                                           

 المقدمة:
وعلى آله  ،والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ،الحمد لل  ه رب العالمين     

بعد ،وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين  ؛و
يعد عدم وجود وعي بضرورة المصالحة الوطنية وأهميتها من أعظم أسباب تعثرها في ف   

ذلك لأن الوعي بالشيء هو ؛ إن لم يكن هو السبب الرئيس في عدم تحقيقها، المجتمع
ى ضرورة ينبغي لكل مصلح أن يتنبه إل من ثمالأساس الرئيس في قيامه وتحققه، 

ة لن تكون ول أمر تتم معالجته، وهذه المعالجن هذا السبب أأن يكوتحقيق هذا الوعي، و
بية التي بها تنتشر ثقافة الحوار وتشيع روح التسامح بين الناس أفرادا وجماعات،  ،إلا بالتر

بية ودور مؤسساتها الم  .ختلفة في تحقيق المصالحة الوطنيةومن هنا ندرك أهمية التر
يدا يبدأ  هذا     بية الإسلامية في ذلك منهجا فر يجاد الوعي بالمصالحة بوقد انتهجت التر إ

يتمثل ذلك في البناء الفكري لمفهوم المصالحة الوطنية ثم العمل على ترسيخ هذه  ،الوطنية و
يق البناء الوجداني للوعي بالمصالحة ،المفاهيم والأفكار في وجدان المسلم توليد و ،عن طر

تجسيد القيمة في سلوك لتتحول إلى عادة، وذلك عن ثم في النفوس، ا إرادة تحقيقه
بيان التطبيقات العملية لها يب والممارسة و يق التدر  .طر

: المعاصر كانت هذه الورقة بعنوان ناولأهمية هذا الموضوع وحاجتنا إليه في واقع      
  .ة الوطنية(المصالحقيمة  ترسيختربية الإسلامية في منهج ال)

بية        يقصد الباحث بالتر بية التي تستند في أصولها إلى  الإسلامية و هنا تلك التر
التعاليم الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة، كما يقصد بالمصالحة الوطنية ذلك 

يقابله في عرف ، و استعماله في الآونة الأخيرة في مجتمعناعلى المصطلح الذي درج 
يعة مصطلح لذلك سيكون الحديث عن إصلاح ذات البين  ؛"ت البينإصلاح ذا" :الشر
يل ما يتعلق به على واقع المصالحة الوطنية.  حسبانمع الأخذ في ال  تنز

بية في المصالحة الوطنية، وإلى بيان البحثية وتهدف هذه الورقة      إلى بيان دور التر
ية الموجودة في  بو كيفية القيام بهذا الدور في تطبيقات مختلفة تقوم بها المؤسسات التر

                                                           
بية الإسلامية،احأستاذ م  * ية الإسلامية.ببكلية الدعوة وأصول الدين،  ضر في التر  الجامعة الأسمر
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اتباع عملية الإصلاح وفق المنهج العلمي الذي من شأنه أن  ختصينليتسنى للم ؛المجتمع
  . يؤتي ثماره المرجوة بإذن الل  ه تعالى

المنهج كلا من المنهج الاستقرائي الاستنباطي ووسيتبع الباحث في هذه الورقة  هذا   
، عية المتعلقة بالإصلاح بين الناسالتحليلي، وذلك باستقراء كل النصوص الشر

ية التي استندت  بو بية في منهجها في ترسيخ هذا الوعي في إواستنباط المبادئ التر ليها التر
بوي الذي ينبغي أن سيت اعقول الناس ووجدانهم، كم م من خلال ذلك بيان الدور التر

ية  بو  .وذلك ببيان أهم التطبيقات لهذا المنهج ،والقائمون عليهاتلعبه المؤسسات التر
 المطالب الآتية: يقسم إلىهذا وقد اقتضت طبيعة البحث أن    
 :المصالحة الوطنيةب وعلاقتهاالتربية الإسلامية  -المطلب الأول  

بيةتعددت       يفات لمصطلح التر  اواختلفت باختلاف الفلسفات التي ينتمي إليه ،التعر
يفات، وفي هذا السيأصحاب ه بية سي اقذه التعر يف واحد للتر كتفي الباحث بذكر تعر

َ: )المفسرون من خلال تتبعهم للفظاعتمده  يم (،ىب   ر  :فقالوا ،ومشتقاته في القرآن ال كر
بية هي يصال الشيء إلى ك :إن التر  .(1)كل حسب استعداده ،اشيئ  فماله شيئا إ

بية التي تستند في أصولها ومبادئها     بية الإسلامية فيقصد بها تلك التر أما عن التر
لى ما جاء به الإسلام من مبادئ وتعاليم، وفي إطار هذا إ وأهداف ووسائلها وتطبيقاتها

بية بالمصالحة  بية سيناقش الباحث علاقة التر  الوطنية في المحاور الآتية.المفهوم للتر
 الإطار العام لموضوع المصالحة الوطنية في التربية الإسلامية: -اأول  

بية الإسلامية، في مهمة يعد موضوع القيم والأخلاق من الموضوعات ال     علم التر
بية القيم بأنها "و َ م  يعرف علماء الاجتماع والتر ات ومقاييس نحكم بها على الأفكار ك  ح

من حيث  ،والأشياء والأعمال والموضوعات والمواقف الفردية والجماعيةوالأشخاص 
أو في منزلة معينة  ها وعدم قيمتها وكراهيتها،ها والرغبة بها، أو من حيث قبح  ها وقيمت  حسن  

          .(2)"ينبين الحد  
بية الإسلامية قيمة من القيم العظيمة التي      ينبغي والمصالحة الوطنية في منظور التر

ا في حياتهم، وكون المصالحة قيمة يعني أنها مبدأ لأفراد المجتمع أن يجسدوها سلوكا واقع  
                                                           

يل، ) :ينظر -1 يل وأسرار التأو ير، )و(، 1/32البيضاوي، أنوار التنز ير والتنو  (.1/111ابن عاشور، التحر
بية الإسلامية، ص الكيلاني، -2  .734 :فلسفة التر
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 ،يقوم عليه انتظام أمر الإنسان وصلاحه، وتستمد المصالحة قيمتها مما تحققه من مصالح
 ه واستقرار المجتمع.الدين ومنعت   عز    :ومنها

 :معيار يحكم به قوله صلى الل  ه عليه وسلميدل على أن المصالحة قيمة وومن أعظم ما     
ا  ت ْفتَح  َأبْوَاب  ) ه  َشيْئ ا ِإل   َم يس  فَي غْفَر  ل ك ل   عَبٍْد لَا ي شْر ك  ب الل   َ اْلخ يَوْم َ َ ال اثْنَيْن  و ة  يَوْم َن   اْلج

ى يَْصطَل حَا َأنْظ ر وا هَذَيْن  َحت    َيْنَ َأخ يه  َشحْنَاء  فَي قَال  َأنْظ ر وا هَذَيْن  َحت   َب ى رَج ل ا كَانَْت بَيْنَه  و
ى يَْصطَل حَايَْصطَل حَا  بغضاء  :أي (شحناء) ،(1)(َأنْظ ر وا هَذَيْن  َحت    (أنظروا هذين)عداوة و

 أخروهما. :أي
، فمعناه دال  على حسنه أي نابعة منه ولم يكتسبها ،وقيمية الإصلاح بين الناس ذاتية    

 :وهذا ما دل عليه قوله تعالىالذاتي، وكم من فساد انقلب به ِإلى الصلاح بحسنه، 
لْح  خَيْر  ) فقد ناقش المفسرون معنى هذه الذاتية في سياق مناقشة هل )خير(  ،(وَالص  

والحمل على  ،ن عاشور: "والصلح في ذاته خير عظيمو هي وصف، يقول ابللتفضيل أ
ا يستدعي أن يكون المفضل عليه هو النشوز والإعراض، وليس فيه كبير كونه تفضيل  

 .(2)"معنى
وقيل "ومن قيمة الصلح أنه يجسد مكارم الأخلاق التي ذكر الحكماء جماعها فقالوا:    

ول ه  ث م   لَْم يَرْتَاب وا  :جماع المكارم في قوله تعالى ه  وَرَس  مَا الْم ؤْم ن ونَ ال  ذ يَن آمَن وا ب الل   ِإن  
ه   اد ق ونَوَجَاهَد وا ب َأْموَال ه ْم وََأنْف س ه ْم ف ي َسب يل  الل   ولَئ َك ه م  الص   أ 

يمان  ؛(3) وذلك أنه بالإ
بالمجاهدة بالأموال والأنفس تحصل العفة  ،وذلك بإصلاح الفكرة ،يحصل العلم والحكمة و

والجود اللذان هما تابعان لإصلاح الشهوة والشجاعة والحلم اللذان هما تابعان لإصلاح 
َ  :الحمية، وعلى ذلك قوله تعالى َاه ل ينَ خ ذ  الْعَْفو وَْأم ْر ب الْع رْف  وََأْعر ْض عَن  اْلج

(4)، 
ْن َظلَمََك،أن هو ) :وقال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير ذلك وَت عْط ي مَْن  تَعْف و عَم  

                                                           

 .(7/1824، )3212عن الشحناء والتهاجر، حديث: مسلم، صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: النهي  -1
ير ،ابن عاشور -2 ير والتنو  (.2/314) ،التحر
 .12الحجرات:  -3
 .188الأعراف:  -4
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ل  مَْن قَطَعَكَ و ،حَرَمَكَ  فالعفو عمن ظلمك نهاية الحلم والشجاعة، وإعطاء المال ، (1)(تَص 
، والأخلاق من أهم (2)"جود، ووصل من قطعك نهاية الإحسانمن حرمك نهاية ال

بية.  موضوعات التر
 أهداف العامة للتربية الإسلامية:المصالحة الوطنية وسيلة من وسائل تحقيق ال -اثاني  

بية الإسلامي     : ة من الممكن حصرها في هدفين رئيسين هماإن الأهداف العامة للتر
كما أنه من الممكن إدراك ، (3)وإخراج الأمة المسلمة الصالحة ،إخراج العبد المسلم الصالح

بوي الذي ستلعبه المصالحة الوطنية في تحقيق هذين الهدفين لما تنطوي عليه  ؛الدور التر
مَثَل  الْم ؤْم ن ينَ ف ي تَوَاد  ه ْم ) :من قيم اجتماعية تمثلت في قوله صلى الل  ه عليه وسلم

ف   هَر  وَتَرَاح م ه ْم وَتَعَاط  ه ْم مَثَل  اْلجَسَد  ِإذَا اْشتَكَى م نْه  ع ْضو  تَدَاعَى لَه  َسائ ر  اْلجَسَد  ب الس  
"هي التي  في تحقيق التماسك بين أفراد المجتمع؛ ذلك لأنها أهميةلما لها من  ،(4)(وَاْلح م  ى

طاقات ثمة والمصالح الاجتماعية، وتوجه من ميزان العدل بين الدوافع الذاتية تقيم 
ما يجعل المجتمع متماسكا ومتلاحما، ومتعاونا ، وهو (5)ستراتيجية"المجتمع نحو أهدافه الا

بطه عقيدة واحدة ومن هج واحد، ومشاعر إنسانية على البر والتقوى والعمل الصالح، تر
 فيتحقق الأمن والاستقرار والاطمئنان.نبيلة، 

المصالحة في تحقيق هذين الهدفين من نه من الممكن إدراك الدور الذي تلعبه أكما      
ه ْم ب نْيَان   :قوله تعالى خلال التأمل في ا كََأن   ح ب   ال  ذ يَن ي قَات ل ونَ ف ي َسب يل ه  َصف ًّ َ ي  ه ِإن   الل  

مَْرص وص  
ا):قوله و، (6) ه  بَعْض  "شبه الل  ه فقد  ،(7)(الْم ؤْم َن ل لْم ؤْم ن  كَالْب نْيَان  يَش د   بَعْض 

                                                           

نْيَا " عن الحارث عن علي قال: قال رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم:"رواه البيهقي بلفظ  -1 كَم عَلَى َأكْرَم  َأخْلَاق  الد   َألَا َأد ل   
َل مَْن قَطَ  َمََك، وتَص  ْن َظل يمان، السادس والخمسون من ، "عََك، وَت عْط َي مَْن حَرَمَكَ وَاْلآخ رَة ؟ َأْن تَعْف وَ عَم   البيهقي، شعب الإ

يمان، حديث:   (.1/331، )4821شعب الإ
يعة ،الأصفهاني -2 يعة إلى مكارم الشر ينظر72 :ص ،الذر  .74: ص ،الغزالي: ميزان العمل :، و
بية الإسلامية ،الكيلاني :ينظر -3  .142 :صو ،71 :ص ،أهداف التر
 .2112(، حديث: 2/3322باب: رحمة الناس والبهائم، )صحيح البخاري، كتاب: الأدب،  ،البخاري -4
 .17 :الفعل الحضاري، ص ،زرمان -5
 .7الصف:  -6
 ،2125 (، حديث:2/3373بعضا، )باب: تعاون المؤمنين بعضهم البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الأدب،  -7

(، 7/1888) ،ومسلم، صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم
 . 3222حديث: 
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، (1)ببعض"المتلاصق بعضه  :يأ، المرصوص بالبنيان انفلاتهم المؤمنين في ثباتهم وعدم
ين قوة اللبنة في ذاتها وقوة  "والبنيان المرصوص يكتسب قوته وصلابته من توافر عنصر
التماسك والترابط بين اللبنات وذلك يعكس تماما توجيهات الإسلام في هذا الصدد 

وعليه ، (2)عتنى به، والفرد كلبنة في مجتمع يجب أن يعتنى به"يجب أن ي  فالفرد في ذاته 
ينبغي أن ندرك أن صلاح ذات البين ينطلق من صلاح ما في نفس الفرد من مشاعر 

زكي نفسه من الأحقاد يو  ه،بوجدانياتكل فرد رتقي يوهذا يستلزم أن  ،وأحاسيس
والتدابر، والهدف من ذلك هو أن ا للتباغض التي من شأنها أن تكون سبب   ،والأحساد

يصل المجتمع في تماسكه وقوته إلى درجة تمكنه من الصمود في وجه أي تحد قد يواجهه 
يواجه أفراده، و   .ينال مرضاة الل  ه ومحبته من ثَم   و

وهنا ينبغي التنبيه على ضرورة "تنمية الوعي بقيمة وحدة الأمة المسلمة، والمحافظة عليها     
بة نزعات السلطان المستمدة بكل الوسائل يتفرع عن وحدة الأمة وحدة القيادة ومحار ، و

وكل  ،والمذهبية، والقومية ،والإقليمية ،والقبلية ،من الولاء الفردي والعصبيات العائلية
حقق بترسيخ مبدأ إصلاح ، وكل ذلك يت(3)ما يعرض كيان الأمة للفتن والانقسامات"

 .ذات البين
  تهاج التربية في تحقيق المصالحة:ضرورة ان -الث  ثا   
بية دور في تغيير لقد اقتضت سنة الل  ه في الاجتماع البش    السلوك ري أن يكون للتر

ية، منهج   ها، باتباعوتعديله الإنساني ا يقتضيه ذلك السلوك، وهذا ما يصدقه تاريخ البشر
بية مخص -جل  جلاله -يقول ابن عجيبة: "واعلم أن الحق وصة بحسب ما جعل لكل عصر تر

يناسب ذلك العصر، كما جعل لكل أمة شرعة ومنهاج ا بحسب الحكمة، فمن سلك 
بية المتقدمين، فهو جاهل بسلوك  بية واحدة، وأراد أن يسيرهم على تر يدين تر بالمر
يق، فلو كان السلوك على نمط واحد ما جدد الل  ه الرسل بتجديد الأزمنة والأعصار،  الطر

ه تعالى بخرق عوائد زمانه، وهي مختلفة جدَا، فتارة يغلب على فكل نبي وولي يبعثه الل   
وتارة يغلب  ،الناس التحاسد والتباغض، فيبعث بإصلاح ذات البين والتآلف والتودد

                                                           

ير، ) ،بن عاشورا -1 ير والتنو  (.32/141التحر
 .27 :الإسلام والتنمية الاقتصادية، ص، دنيا -2
بية  ،الكيلاني -3  .232 :ص الإسلامية،أهداف التر
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بى  بى بالخمول وإسقاط المنزلة، وتارة يغلب حب الدنيا وجمعها فير ياسة والجاه فير حب الر
يد والانقطاع إلى الل  ه  .(1)"وهكذا فليقس مالم يقل ،بالزهد فيها والتجر

بية يستند إلى حقيقة م   الناس بينالإصلاح إن حاجة تحقق      أن  :فادهاإلى انتهاج التر
َ صْ ين وم  ح  ل  صْ أطرافه م  هذا الإصلاح في قيامه يقتضي صدق الإرادة، من كل  ح بينهم، ل

بية النفوس على الص يمة، وهذا يستلزم تر والإرادة تحتاج في فاء وتوليد هذه الإرادة والعز
بية، وعليه من الممكن  ،قيامها إلى وجود وعي بهذا الإصلاح وهذا أيضا يحتاج إلى التر

ي الأساس إن الوعي بقيمة المصالحة هو الذي يولد في النفوس إرادة الصلح وهالقول: 
يحتاج إلى أن يحل في فكر الإنسان ووجدانه هذا الوعي كي يتحقق ل في تحقيق المصالحة و

بية ،عظيمةمكانة وكه وسل  .الصحيحة وهذا لن يتحقق إلا بالتر
ِإْن ي ر يدَا ِإْصلَاح ا ي وَف  ق  إن توقف قيام الإصلاح على الإرادة دل عليه قوله تعالى:     

ه  بَيْنَه مَا الل  
ن المفسرون أن قصد الإصلاح وإرادته وصحة النية فيه شرط فقد بي   ،(2)

 .(3))إن( الشرطية هوهذا ما عبرت عن ،أساسي في تحققه
ومن هنا ندرك دور النية في الرقي بالإرادة وتوجيهها، ونضج الانفعالات النفسية،     

ذلك النضج الذي له دور كبير في كمال العمل، لأن" العبد لا يثاب على فعل الحسنات 
وامتثالا  إلا إذا كان ذلك لمعنى وجودي قائم بالنفس يحمله على فعلها حبا فيها وطلبا لها،

دون هذه القصود وتلك المعاني فإنه لا يثاب عليها، ، أما لو فعلها من للأمر الإلهي بها
مَا اْلَأعْمَال  ) :كما قال  ،(4)وهذا ما يؤكد لنا دور النية وأهميتها في إحداث الفعل" ِإن  

مَا ل ك ل   امْر ٍئ مَا نَوَى ات  وَِإن   بية في تحقق المصالحة(5)(ب الن  ي    ، ومن هنا ندرك أهمية التر
 وقيامها.

 
 

                                                           

 (.3/74البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ) :ابن عجيبة -1
   .22النساء:  -2
يم(، و2/211أبو حيان، البحر المحيط ) :ينظر -3  (.11/211، )أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب ال كر
  . 181 :الجليند، خلل في مسيرة الأمة، ص -4
صحيح البخاري، كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي على رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم، البخاري،  -5

 (.1/2، )1 حديث:
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 ى منهج تتبعه في تحقيق المصالحة:حاجة التربية إل -ارابع  
باني من الكتاب والسنة،       بية الإسلامية "المنهج المستمد من الوحي الر نقصد بمنهج التر

يل المشاعر والأفكار والنوايا  بانية بهدف تحو وهو يهدف إلى تحقيق ذات المبادئ الر
واقعي، وإلى سلوك عملي مؤثر في واقع الحياة، والوسيلة العملية الطيبة إلى عمل له وجود 

بية إلى سلوك واقعي متمثل في عادة متعمقة  يل القيم والمبادئ بالتر إلى ذلك هي تحو
، ومن هنا يتبين أهمية وجود هذا المنهج في تحقيق قيمة المصالحة (1)الجذور في النفس"

 والمسلم.وتجسيدها سلوكا فعليا يتميز به المجتمع 
بي أتباعه على البعد عن التقليد الأعمى الذي يئد       بية الإسلامية ير إن "منهج التر

بي فيهم الوعي في مسل كهم  يزج بالإنسان في مهاوي الجهل والضلال، بل ير بداع، و الإ
بية  ؛(2)وسلوكهم وأقوالهم وأفعالهم وعباداتهم، وفي كل شؤونهم" لأن القاعدة في التر

وفي سلوكه فمن  (ما)ث تعديلا أو تغييرا في شخصية إنسان حد  ن  نستطيع أن "ل كي تقول: 
ن سلوك الإنسان يتأثر تأثرا إالضروري أن نقوم بتعديل أو تغيير أفكاره واتجاهاته، إذ 

اختيارات " في ، وهذا الأمر يصدق علي القيم التي تظهر(3)كبيرا بأفكاره واتجاهاته"
بقدر إمكانياته ووضوح القيم لديه، بحيث نجعله مطمئنا إلى  الإنسان وتوجهاته، و
اختياره، مقتنعا به، فيوجه كافة إمكانياته من أجلها. ذلك أن الفرد الذى يتبنى القيمة 

يعني هذا أنه لا بد  ييحاول أن يسلك من خلالها ف حياته، فهي تقوم بعملية التوجيه، و
وعي تام بالقيمة، مع شعور بأهميتها، فالقيمة لا تكتسب أهميتها لدى الفرد  من وجود

فرت فيها شروط ثلاثة: أن يكون لديه وعي يتبلور حول وجود شيء أو فكرة اإلا إذا تو
أو موقف أو شخص، وأن يحدث هذا الوعي لديه اتجاها انفعالي ا مع الشيء أو الفكرة أو 

أنه خير، أو شر إلى حد ما، بمعنى أن لا يقف موقف  الموقف أو ضده، فينظر إليه على
 ،سية للسلوكاللامبالاة أو عدم الاهتمام، وأن يصبح وعيه واتجاهه الانفعالي ركيزة أسا

 .(4)عابر يأبى أن يدوم" وليس مجرد اهتمام وقتي

                                                           

بية الإسلامية، ) -1  (3/125قطب، منهج التر
بية الإسلامية، -2 بداعية في منظور التر بية الإ  .721 :ص الحازمي، التر
 .328 :نجاتي، القرآن وعلم النفس، ص -3
يموآخرون، نضرة النع بن عبد الل  ه بن حميدصالح  -4  (. 1/25، )-صلى الل  ه عليه وسلم- يم في مكارم أخلاق الرسول ال كر
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يمكن بيان معالم هذا المنهج في ثلاث     يات هي ةو به مستو ين : البناء المعرفي و تم تكو
هو البناء الوجداني  :، والمستوى الثانيبالمصالحة الفكرة وتأسيس الركائز المعرفية للوعي

به يتم ترسيخ الوعي في النفوس وتوليد الإرادة، والمستوى الثالث هو  لقيمة المصالحة و
 .الأسس التي يقوم عليها التجسيد السلوكي لقيمة المصالحة

بوي مفاده: أن تماد  وقد انتهج الباحث هذا النهج اع هذا       والقيم المعانيا على مبدأ تر
 بد أن تمر بخمس مراحل يطلق عليها حلقات السلوك، وهي ا لاا واقع  حتى تتجسد سلوك  

مثلهما المستوى ي، فالخاطرة والفكرة (1)ممارسة"الويير، تغالإرادة، والوفكرة، الوخاطرة، ال"
مثلها المستوى الثاني، أما المستوى الثالث فقد مثل التغيير والممارسة يالأول، والإرادة 

ياتأن هناك تداخل   حسبانمع الأخذ في ال  .ا بين هذه المستو
 :في التربية الإسلامية لمفهوم المصالحة البناء الفكري -المطلب الثاني   

والمعارف والمعاني تلك المفاهيم والأفكار للمصالحة يقصد الباحث بالبناء الفكري     
لتصور شامل وفكرة  تجعل من المسلم مدركاالتي من شأنها أن ، هاوالحقائق المتعلقة ب

عن معنى المصالحة الوطنية ومفهومها، تصل به إلى درجة عالية من الوعي  وافية
بأهميتها  .والإدراك بها و

أنها معنى وفكرة، ة على التعامل مع قيمة المصالحبعون الل  ه وفي هذا المطلب سيتم      
خطوات التفكير عليه في التعامل مع هذه القيمة وفق  ا يستندوهذا كله ليكون أساس  

بالإحساس بالظاهرة، ثم الانتقال إلى خطوة الوعي بهذه الظاهرة تبدأ "التي السليم 
وتحديد إطارها وميدانها، ثم الانتقال إلى خطوة التعرف على تفاصيل الظاهرة من خلال 

معلومات المتعلقة بها وجمعها، ثم الانتقال إلى مرحلة تحليل هذه المعلومات تحري ال
وتدبرها، وتصنيفها واكتشاف العلائق بينها، ثم الانتقال إلى خطوة اكتشاف الحكمة 

 .(2)الكامنة وراء الظاهرة
 أهمية وجود فكرة عن المصالحة الوطنية: -اأول  

يا      يا وفهم لمعنى معين، وفي العموم " ،إن الفكرة في حقيقتها رؤ يحتاج الناس إلى رؤ
ؤدي بهم إلى الفلاح في الدنيا أن ما سيقومون به من أعمال سوف ي مصلحية تظهر لهم

                                                           

ية، ص -1 بو  .4 :الكيلاني، السلوك وتطبيقاته التر
بية الإسلامية، -2  .13 :ص الكيلاني، أهداف التر
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يجعل حياتهم أكثر يسر   ،وفي الآخرة يب" ،او يخرجهم من الضيق إلى الفرح القر ، (1)و
"وحينما تتراجع الفكرة عن موقع  ،في الدفع والرقي بالجماعة التي تؤمن بها ادور   كما أن لها

ذلك لأن  ؛الدفع في النفس فإن ذلك يؤدي إلى تراجع في الإرادة الجماعية للتحضر 
التكيف النفسي الذي تحدثه فكرة في الفرد يؤول به إلى ما يشبه الانصهار في البوثقة 

نية الفردية ليلتقي الأفراد في إرادة جماعية توجه حركتهم الجماعية، إذ به تخمد نوازع الأنا
فإن  ؛توجيها فاعلا بالتعاون الإنجازي، ول كن حينما يضعف التكيف النفسي بالفكرة

فإذا بالإرادة الجماعية تتشتت  ،نوازع الأنانية الفردية تنشط من جديد كما شرحه ابن نبي
َ الق   فتصرف ،على الأفراد أو على المجموعات الصغيرة تصرف في ى إلى التناحر بدل أن و

 ، وهذا كله يصدق على المصالحة الوطنية.(2)"الإنجاز الحضاري الجماعي
بية       أن تشعر الفرد دائما بالمشاركة الاجتماعية مع أفراد المجتمع حتى " إن على التر

ين وعي  لا، كما أنه "(3)تحدث التوازن بين الذاتية والاجتماعية" بأن المصالح بد من تكو
وكذلك الخسائر، وهذا يقتضي أن يشجع الأفراد بعضهم  ،العامة مشتركة بين أفراد المجتمع

ية بدلا من أن يحسد بعضهم بعضا" ، (4)بعضا على تنمية إمكانياتهم وقدراتهم المادية والمعنو
 ولا يقاطع بعضهم بعضا.

"ح ْفظ القلب   :يعنيذلك ندرك قيمة الفكرة التي تولد الوعي الذي كل من      
يد من تأصله في  ،أنه يسند الإحساس الوجداني المبهم"في تتمثل قيمته و ،(5)الشيءَ" يز و

ا الاختيار ذلك لأن هذ ؛كما أنه يضفي على القيم صفة الاختيار عند الفرد، (6)النفوس"
ية ، وهذا ما يجعل القيمة تنطوي على أحكاميتكون عن وعي واقتناع للتمييز بين  ،معيار

 .(7)طأ والخ ير والشرالصواب والخ

                                                           

 .23 :ص ،دسوقي سيد، دراسة قرآنية -1
 .71 :ص النجار، فقه التحضر الإسلامي، -2
بية الإسلامية، ص -3  .28 :مطر، التغير الاجتماعي دراسة تحليلية من منظور التر
بية الأخلاقية الإسلامية في بناء الفرد والمجتمع والحضارة الإنسانية، ص -4  .77 :يالجن، دور التر
ينظر 12/281) ابن منظور، لسان العرب، -5  (.12/281) ال كفوي، الكليات،(، و
بية الإسلامية،قطب، منهج  -6  (.1/4) التر
يم  صالح بن عبد الل  ه بن حميد -7 ( 1/25، )-صلى الل  ه عليه وسلم-وآخرون، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول ال كر

 بتصرف.
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لْح  خَيْر  إن فكرة الإصلاح تم بيانها في قوله تعالى:       يا شاملة وَالص   ، لتعبر عن رؤ
 لمفهوم الإصلاح وليتأسس عليها الفهم لمعنى المصالحة وأهميتها.

 :الإسلاميةفي التربية المصالحة  فكرة التي تتضمنها  هم المعانيأ -اثاني  
 :يعنيذلك لأن مفهوم ذات البين  :بين الناس ينبغي أن يكون على صلاح ما -1

، فقد اشتهر في كلام العرب إطلاق )إصلاح ذات (1)"صلاح الحال الذي بين الناس"
حتى يكون الشيء الذي بينهما على  ،البين( على أن يصلح ما بين هذا وهذا من الأحوال

، والبين في كلام (2)الحالة التي تنبغي، خالي ا من النزاع والخصام والنفرة وغير ذلك
يأتي بمعنى الوصل  ،العرب يأتي على وجهين متضاد ين: فيأتي بمعنى الفراق والفرقة، و

بين المسلمين، يكون بمعنى إصلاح صاحبة الفرقة  وإصلاح ذات البين على المعنى الأو ل:
وإصلاحها يكون بإزالة أسباب الخصام، أو بالت سامح والعفو، أو بالت راضي على وجه من 

بهذا الإصلاح يذهب البين أم ا إصلاح ذات البين على  ،وتنحل  عقدة الفرقة ،الوجوه، و
المعنى الث اني، فيكون بمعنى إصلاح صاحبة الوصل والت حابب والت آلف بين المسلمين، 

احها يكون برأب ما تصد ع منها، وإزالة الفساد ال ذي دب  إليها بسبب الخصام وإصل
 (3)لت نازع على أمر من أمور الد نياوا

هذا وقد جاءت النصوص لتبين أن ما بين الناس ينبغي أن يكون مبنيا على     
التعاطف والتواد والتراحم، وأن فساده يكون بالتشاحن والتباغض والتدابر، وهذا ما 

ف ه  : )بينه الرسول صلى الل  ه عليه وسلم في قوله ْم مَثَل  الْم ؤْم ن ينَ ف ي تَوَاد  ه ْم وَتَرَاح م ه ْم وَتَعَاط 
هَر  وَاْلح م  ى  .(4)(مَثَل  اْلجَسَد  ِإذَا اْشتَكَى م نْه  ع ْضو  تَدَاعَى لَه  َسائ ر  اْلجَسَد  ب الس  

 أفاده وصفوهذا المعنى  :وبقائه قيام الدينلأساس  إصلاح ذات البين -2
َال قَة  ): بالحالقة في قوله فساد ذات البينل صلى الل  ه عليه وسلم الرسول َ الح ي لَا َأق ول  ه 

عَرَ، وَل َك ْن َتحْل ق  الد  ينَ   :أي ،الخصلة التي من شأنها أن تحلق :الحالقة"و ،(5)(َتحْل ق  الش  

                                                           

 (.4/312الباجي، المنتقى، ) -1
ير  الشنقيطي،  -2 ْفس  نْق يط ي   ف ي الت    (.7/747، )العَْذب  الن  م ير  م ْن َمجَال س  الش  
 . 42 ص: ينظر: الأضداد للأنباري، -3
يجه.  -4  سبق تخر
، 3258حديث:  كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم، الترمذي، سنن الترمذي، -5

 حديث حسن. :(، وقال117/ 7)
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قال  ،وقيل هي قطيعة الرحم والتظالم ،تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر
 لأن ،فيه حث وترغيب في إصلاح ذات البين واجتناب عن الإفساد فيها :الطيبي

وفساد ذات البين ثلمة  ،الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الل  ه وعدم التفرق بين المسلمين
فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجة فوق ما يناله الصائم القائم  ،في الدين

يصة نفسه  .وهذا ما يفيد أن صلاح ذات البين فيه قيام للدين، (1)"المشتغل بخو
 وهذا المعنى أفاده قوله صلاح البين من أعظم نعم الل  ه على عباده المؤمنين: -3

ْ ب ن عْمَت ه   :تعالى ب ك ْم فََأْصبَْحت م َيْنَ ق ل و ْ َأعْدَاء  فََأل  َف ب نْت م ه  عَلَيْك ْم إْذ ك  َ الل   وَاذْك ر وا ن عْمَة
إْخوَان ا

ير لحالهم التي كانوا  (عليكم واذكروا نعمت الل  ه)قوله: " يقول ابن عاشور: ،(2) تصو
وهي  ،ليحصل من استفظاعها انكشاف فائدة الحالة التي أمروا بأن يكونوا عليها ،عليها

الاعتصام جميعا بجامعة الإسلام الذي كان سبب نجاتهم من تلك الحالة، وفي ضمن 
يض على  إجابة ذلك تذكير بنعمة الل  ه تعالى، الذي اختار لهم هذا الدين، وفي ذلك تحر

ياهم بالاتفاق"  .(3)أمره تعالى إ
يكمقال تعالى:  :ومسؤولية شرعي واجب الإصلاح  -4 ، فأصلحوا بين أخو

به قال  ،(4)"بين كل مسلمين تخاصما" :أي وظاهر الآية أنه لا بد من إرسال الحكمين و
"الحقوق الواجبة على اء من حقوق العباد يقول الشاطبي: لذلك عده علم ؛(5)الجمهور

بين والصيام، والحج، أو من حقوق  ،كانت من حقوق الل  ه؛ كالصلاة :المكلف على ضر
ما يشعر وهو ، (6)الآدميين؛ كالديون، والنفقات، والنصيحة، وإصلاح ذات البين"

بي في نفس الإنسان الوعي، واليقظة الدائمة ؤولية "وهذا الشعور بالمسؤالمسلم بالمس ولية ير
الاستسلام للأهواء، والعدالة والبعد عن الظلم، والبغي والبعد عن المزالق، وعدم 

 .(7)ونه"ؤوالاستقامة في كل سلوك الإنسان وش

                                                           

 (.4/148) ،المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي -1
 .152آل عمران:  -2
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يقول رسول الل  ه صلى الل  ه  الإصلاح من أعظم القربات وأوكد العبادات: -5
 َ َ  لَ م  ا ع  عليه وسلم: )م ْ أَ  ء  يْ ش َ الص    نَ م   ل  ضَ ف َ  اة  ل َ  لاح  صْ إِ و ْ  ات  ذ َ ال ْ ب َ  قٍ ل  وخ   ن  ي َ  ر  ائ  ج ْ ب  نَ ي

 ْ سلم قال لأبي أيوب عن أنس رضي الل  ه عنه أن النبي صلى الل  ه عليه و، و(1)(ينَ م  ل  سْ م  ال
اس  ِإذَا ) َيْنَ الن   َلَى قَاَل: ت ْصل ح  ب عَهَا؟، قَاَل: ب ول ه  مَوْض  ه  وَرَس  َك عَلَى َصدَقَةٍ يَرْضَى الل   َألَا َأد ل  

 .(2)(ِإذَا تَبَاعَد واتَفَاَسد وا وَت قَر  ب  بَيْنَه ْم 
ية بين الناس للإصلاح -6 الإصلاح بين الناس ركن  :مكانة كونية وحضار

َ ف ي َكث يرٍ ، يقول تعالى: أساسي يقوم عليه انتظام أمر العالم والاجتماع الإنساني لا خَيْر
ا مَْن َأمَرَ ب َصدَقَةٍ َأْو مَعْر وٍف َأْو ِإْصلاٍح  اس  وَمَْن يَْفعَْل ذل َك ابْت غاءَ م ْن َنجْواه ْم ِإل   َيْنَ الن   ب

ه  فَسَوَْف ن ؤْت يه  َأْجرا  عَظ يما   مَْرضات  الل  
الإصلاح الاقتصادي  فهذه الآية دلت على،(3)

أو معروف(، ) الإصلاح النفسي الفكري والسياسي والمفهوميو ،)أمر بصدقة(
: قيل في الحصر: الخ ير إما ، "قال الاجتماعي )أو إصلاح بين الناس( الإصلاحو المهايمي 

 ،وهو في الأمر بالمعروف، وإما دفع ،وهو في الأمر بالصدقة، أو روحاني   ،نفع جسماني  
يمكن أن يقال: وهو الصدقة، أو  ،الخ ير إما نفع متعد من المأمور وهو في الإصلاح، و

هذا وقد  ،(4)"وهو المعروف، أو دفع ضرر متعد أو لازم له، وهو الإصلاح ،لازم له
قرر الماوردي هذا الاجتماع الذي يحقق الألفة من القواعد التي يصلح حال الإنسان بها 

وأما ما يصلح به حال الإنسان فيها فثلاثة أشياء، هي قواعد أمره ونظام حاله، " فقال:
نفس مطيعة إلى رشدها منتهية عن غيها، وألفة جامعة تنعطف القلوب عليها  :وهي

يندفع المكرو يستقيم أوده بهاو ، ومن (5)"ه بها، ومادة كافية تسكن نفس الإنسان إليها و
 ما يدفع المسلم إلى الالتزام بها.ا يظهر المعنى الحضاري للمصالحة وهو هن
يماني -7 يمان  :الإصلاح مطلب إ بينت الآيات أن الإصلاح مما يقتضيه وصف الإ

يَْسئَل ونََك عَن  اْلَأنْفال  ق ل  وفي هذا تحفيز للمؤمنين على القيام به، قال تعالى:  ،والتقوى

                                                           

، 7322المنذري، الترغيب والترهيب، كتاب: الأدب وغيره، باب: الترغيب في لإصلاح بين الناس، حديث:  -1
(2/235 ،231.) 

يمان، حديث:  -2 يمان، السادس والسبعون من شعب الإ  (.4/785، )11587البيهقي، شعب الإ
 .117النساء:   -3
يل، ) -4  (.2/232القاسمي، محاسن التأو
 .132 :الدنيا والدين، صالماوردي، أدب  -5
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 ْ نْت م ولَه  ِإْن ك  َ وَرَس  ه َ وََأْصل ح وا ذاَت بَيْن ك ْم وََأط يع وا الل   ه س ول  فَات  ق وا الل   ه  وَالر    اْلَأنْفال  ل ل  
م ؤْم ن ينَ 

طائ فَتان  م َن الْم ؤْم ن ينَ اقْتَتَل وا فََأْصل ح وا بَيْنَه ما فَِإْن بَغَْت وَِإْن  وقال تعالى:  (1)
ه  فَِإْن فاءَْت فََأْصل ح وا بَيْنَه م ى تَف يءَ ِإلى َأمْر  الل   ْخرى فَقات ل وا ال  ت ي تَبْغ ي َحت   ا ِإحْداه ما عَلَى الْأ 

ح ب   ا هَ ي  ق وا ب الْعَْدل  وََأقْس ط وا ِإن   الل   َيْك ْم وَات   َيْنَ َأَخو مَا الْم ؤْم ن ونَ ِإْخوَة  فََأْصل ح وا ب لْم ْقس ط ينَ ِإن  
ك ْم ت رْحَم ونَ  َ لَعَل    ه الل  

أشارت جملة )إنما المؤمنون إخوة( إلى وجه وجوب " لقد، (2)
يمان قد عقد بين أهله من النسب  ،الإصلاح بين الطائفتين المتباغيتين منهم ببيان أن الإ

ولما كان المتعارف بين الناس أنه  ،...الموحى ما لا ينقص عن نسب الأخوة الجسدية
ين لزم بقية الإخوة أن يتناهضوا في إزاحتها مشيا بالصلح  إذا نشبت مشاقة بين الأخو

ينهض سائرهم  فكذلك شأن المسلمين إذا حدث شقاق بين طائفتين منهم أن ،بينهما
يرفعوا ما أصاب ودهى بث السفراء إلى أن يرقعوا ما وهى، و  .(3)"بالسعي بالصلح بينهما و

يتداعى له أفراد المجتمع بمجرد شعورهم : جماعيةفردية والإصلاح مسؤولية  -8
ياته جميع علىا ا اجتماعي  قد يسبب شرخ   ن أي أمربالخوف م يقول تعالى مخاطبا  ،مستو

وَِإْن خ ْفت مْ ش قاَق بَيْن ه ما فَابْعَث وا حََكما  م ْن َأهْل ه  وَحََكما  م ْن َأهْل ها : وأفرادهم جماعة المؤمنين
هَ كانَ عَل يما  َخب يرا   ه  بَيْنَه ما ِإن   الل   ِإْن ي ر يدا ِإْصلاحا  ي وَف  ق  الل  

فَمَْن خاَف  :وقال تعالى ،(4)
هَ غَف ور  رَح يم   م ْن م وٍص َجنَفا  َأْو ِإثْما  فََأْصلََح بَيْنَه ْم فَلا ِإْثمَ عَلَيْه  ِإن   الل  

(5). 
بية الإسلامية في  -المطلب الثالث  :المصالحة ني لقيمةالبناء الوجدامنهج التر

التبني نصل به إلى درجة قيمة من القيم في وجدان الفرد، حتى  ل كي يتم غرس أية      
يا يمر بخمس مراحل بو نتباه الفرد إلى شد ا :، هيوتميزه بها، فإنه ينبغي أن نسلك منهجا تر

فرد بها واعتمادها ، وضعها في نسق تنظيمي، تميز القبولها والتفاعل معها، تقديرها ،القيمة
بهذا تتحول المعاني التي يؤمن بها الفرد إلى سلوك مبدأ ومعيارا ي ؤسس عليه سلوكه، و

يصدق على قيمة الإصلاح بين الناس  هيجسده واقعا عمليا في حياته، وهذا كل
 .)المصالحة(
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ية للنصوص التي وردت في الإصلاح بين الناس    بو  .وفيما يلي بيان ذلك في قراءة تر
 :الانتباهشد مرحلة  -اأول  

نظره مجرد نفتح قناة للتواصل بين الفرد والقيمة التي قد تكون في ا أن نحتاج أول      
أول  رد إلى هذه القيمة، وهذه، وقناة التواصل تكون بلفت انتباه الفلا قيمة له معنى

ين الاتجاه والميل ين الوعي بها، " دعكما تإلى القيمة،  خطوة في تكو درجة أولى لتكو
يظهر الإنسان نوعا من الاهتمام ،وإثارة الرغبة في الترقي تأتي  ،لتتم عملية تركيز الانتباه، و

 .(1)"بعده الاستجابة النشطة الطوعية النابعة من داخله
بتتبع النصوص نجد أن شد الانتباه تم بأس      :منها ،متعددة لوب الترغيب بصورو

يق الاستفهام يق عن طر وهو نوع ، عن أمر محبوب ومرغوب تتصف به القيمة التشو
ية يطلق عليه  بو ، وهو (الأذهان والانفعالاتأسلوب إثارة )من أنواع الأساليب التر

يؤدي إلى ترسيخ المعلومات لأنه يهيئ ، وذلك لأنه "أسلوب في غاية الأهمية
ة ا الأسلوب للانتباه لقيمة المصالحوقد استعمل هذ ،(2)الاستعدادات النفسية للانتباه"

: "في مثل قوله صلى الل  ه عليه ووالحث عليها  أدلك على َألا سلم لأبي َأي  وب الْأنَْصار ي 
َ خير لَك من حمر النعم ي اس ِإذا  :قَالَ  ،يَا رَس ول الل  ه ،بلَى :قَالَ  ،َصدَقَة ه  تصلح بَين الن  

وفي رواية  ،)ألا أدلك على تجارة( :وفي رواية ،"تفاسدوا وتقرب بَينهم ِإذا تباعدوا
وكذلك في مثل قوله صلى الل  ه عليه  ،)ألا أدلك على عمل يرضاه الل  ه ورسوله( :أخرى

دَقَة ، قَال وا: :(وسلم مخاطبا صحابته لَاة  وَالص   يَام  وَالص   خْب ر ك ْم ب َأفَْضَل م ْن دَرَجَة  الص   َألَا أ 
َال قَة   يَ الح َلَى، قَاَل: َصلَاح  ذَات  البَيْن ، فَِإن   فَسَادَ ذَات  البَيْن  ه   .(3)(ب

الانتباه بأسلوب التذكير بنعمة المصالحة، وذلك بعرض مواقف د كما جاء ش       
يجابية، ه  كما في قوله تعالى:  حياتية قديمة تظهر أهمية القيمة وأثارها الإ َ الل   وَاذْك ر وا ن عْمَة

ب ك ْم فََأْصبَْحت مْ ب ن عْمَت ه  إْخوَان ا َيْنَ ق ل و نْت مْ َأعْدَاء  فََأل  َف ب عَلَيْك ْم إْذ ك 
، وكان المدخل إلى (4)

                                                           

يم  -1 ، -صلى الل  ه عليه وسلم-صالح بن عبد الل  ه بن حميد وآخرون، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول ال كر
(1/123). 
بوي والإيالجن،  -2  .355 :سلامي، صتوجيه المتعلم في ضوء التفكير التر
حديث:  ،-صلى الل  ه عليه وسلم-كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الل  ه الترمذي، سنن الترمذي،  -3
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يمان  الذي يقرر  (ين آمنواذيا أيها ال)الوجدان لهذا الأسلوب هو النداء بوصف الإ
يهز الوجدان ،ي الأسماعالمفسرون بأنه يسترع عبد الل  ه بن من أوامر، كما قال  لما بعده ،و

فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو  (يا أيها الذين آمنوا) :مسعود: "إذا سمعت الل  ه يقول
 .(1)شر ينهى عنه"

وهو فيما يقتضيه مفهوم المخالفة  ،كما جاء بأسلوب الترهيب والتحذير من ضدها     
عَرَ، وَل َك ْن )كما في قوله صلى الل  ه عليه وسلم: ترغيب فيها،  َال قَة  لَا َأق ول  َتحْل ق  الش   َ الح ه ي

واجتناب عن  ،البين فيه حث وترغيب في إصلاح ذات :"قال الطيبي، (2)(َتحْل ق  الد  ينَ 
 .(3)الإفساد فيها"

 :التفاعلالاستجابة ومرحلة  -اثاني  
بعد إثارة الوجدان بلفت الانتباه تحدث الاستجابة والقبول من قبل المتلقي، كما في     

ا أنها لامست شيئ   :أي ،جواب أبي أيوب "بلى"، وهذا يعني أنه بدأ يتفاعل مع القيمة
يشجعه بي أن يعزز هذا التقبل و ليمكن من القيمة في  ،من وجدانه، وهنا على المر

يز فيما جاء من نصوص بأساليب متعددة، ومن ك ذل الوجدان، وقد نلمس هذا التعز
مَا الْم ؤْم ن ونَ ِإْخوَة  بيان أن الإصلاح سبب من أسباب رحمة الل  ه كما في قوله تعالى:  ِإن  

ك ْم ت رْحَم ونَ  َ لَعَل    ه ق وا الل   َيْك ْم وَات   َيْنَ َأَخو فََأْصل ح وا ب
، "ومعنى )لعل كم ترحمون(: ترجى (4)

ل كم الرحمة من الل  ه فتجري أحوال كم على استقامة وصلاح، وإنما اختيرت الرحمة لأن 
ير حقيقة الأخوة بين المؤمنين وشأن تعامل الإخو  ،ة الرحمةالأمر بالتقوى واقع إثر تقر

 ، وفي هذا تشجيع لهم على إتيانه.(5)فيكون الجزاء عليها من جنسها"
ما يدفعهم إلى التفاعل مع قيمة لأساليب استحضار رقابة الل  ه لهم، وهو ومن ا    

َ كَانَ عَل يم ا في قوله تعالى:  االمصالحة كم ه ه  بَيْنَه مَا ِإن   الل   ِإْن ي ر يدَا ِإْصلَاح ا ي وَف  ق  الل  

                                                           

 (.2/7ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ) -1
، 3258حديث:  كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم،، سنن الترمذي، الترمذي -2
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َخب ير ا
يوقع  الوفاقَ  ،بالظواهر والبواطن   (1) ، ومن ذلك (2)فيعلم كيف يرفع  الشقاَق و

ا فَلَا  :قوله تعالى ج نَاَح عَلَيْه مَا َأْن ي ْصل حَا وَِإن  امْرََأة  خَافَْت م ْن بَعْل هَا ن ش وز ا َأْو ِإْعرَاض 
َ كَانَ  ه ق وا فَِإن   الل   ن وا وَتَت   حْس  ح   وَِإْن ت  ْحض رَت  اْلَأنْف س  الش   لْح  خَيْر  وَأ  ب مَا بَيْنَه مَا ص لْح ا وَالص  

يكم علوأنتم تعلمون أنه أكرم الأكرمين "أي بالغ العلم به، (3)اتَعْمَل ونَ َخب ير   يه ، فهو مجاز
 .(4)أحسن جزاء"

ية ذكر مآل الإصلاح ومن ذلك ما روي عن أنس رضي       ومن الأساليب التحفيز
 َ َ صْ أَ  نْ الل  ه عنه عن النبي صلى الل  ه عليه وسلم قال: )م َ  حَ ل ْ ب  ه  رَ أمْ الل  ه   أصلحَ  اس  الن    نَ ي

ٍ  بكل    وأعطاه   ٍ  تكلم بها عتقَ  كلمة َ ورجع مغفورا له ما تقد    ،رقبة  .(5)(ه  من ذنب   م
فيصل إلى  ،يصل الفرد إلى اليقين، بل إلى درجة عالية من اليقين" في هذه المرحلةإنه   

وتأكد لا مجال للشك فيه، وإيمان راسخ بضرورة هذه القيمة، ومن ثم التقبل  ،اقتناع عال
 .(6)"الوجداني

  :القيمة والاهتمام بها تقديرمرحلة  -اثالث  
يسعى يظهر ذلك "من خلال التزام       الفرد بالقيمة لدرجة تجعله يحرص على القيمة و

يدها، وهنا تظهر استجابات معينة تعبر عن هذا التفضيل، حيث يسعى إلى  ير وراءها و
ين أرضية واسعة عنها... يادة العمل التوجيهي، ولا  ،تكو بي من أجل ز وهنا يتدخل المر

يحا برفق  ،يجوز أن يكون هذا العمل صر وأناة مع إتاحة فرصة بل ضمنيا عمليا، ذا رزانة و
بتفكيره الذاتي المستقل" أوسع للناشئ، ، وقد نلحظ هذا (7)لإظهار استجابات أوسع و

فَمَْن خَاَف م ْن م وٍص َجنَف ا َأْو ِإثْم ا  :ا ورد من نصوص، في مثل قوله تعالىالمسلك فيم
 َ َ عَل َ غَف ور  رَح يم  فََأْصلََح بَيْنَه ْم فَلَا ِإْثم ه يْه  ِإن   الل  

تبديد ففي نفي الإثم على المصلح  ،(8)
                                                           

 .22 :النساء: من الآية -1
يم -2  (.11/211، )أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب ال كر
 .132النساء:  -3
 (.2/311البقاعي، نظم الدرر، ) -4
 (.2/231، )7313المنذري، الترغيب والترهيب، كتاب: الأدب، باب: الترغيب بين الناس، حديث:  -5
يم صالح بن عبد الل  ه بن حميد وآخرون، نضرة النعي -6 ، -صلى الل  ه عليه وسلم-م في مكارم أخلاق الرسول ال كر
(1/122.) 
 (.1/122، )المرجع نفسه -7
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د نلحظ هذا لكل مما من شأنه أن يقف عائقا أمام الاهتمام بقيمة الإصلاح، وق
لْح  خَيْر  التشجيع في قوله تعالى:  فَلَا ج نَاَح عَلَْيه مَا َأْن ي ْصل حَا بَيْنَه مَا ص لْح ا وَالص  

َ كَانَ ب مَا تَعْمَل ونَ َخب ير   ه ق وا فَِإن   الل   ن وا وَتَت   حْس  ح   وَِإْن ت  ْحض رَت  اْلَأنْف س  الش   وَأ 
(1)، 

يض على الصلح، أي اح إصل :"يحتمل أن تكون صيغة )فلا جناح( مستعملة في التحر
 .(2)أمرهما بالصلح وحسن المعاشرة"

ية التي       بو ير ومن الأساليب التر أتبعت في سبيل تحقيق هذه المرحلة أسلوب تصو
وتجسيدها بضرب الأمثلة والتشبيهات الفنية، وهو أسلوب "له دور في  ،وتخييلها ،المعاني

بية أعظم من عملية تلقين المعلومات، لأنه يثير في النفس العواطف والمشاعر  عملية التر
يق ذلك يدفع الإنسان إلى الالتزام بالمبادئ عم ير  هذاليا، وعن طر إلى أنه يساعد على تصو

يق ذلك يسهل الفهم وإثبات المعاني في الذاكرة  المعاني وتجسيدها في الذهن وعن طر
 .(3)واسترجاعها عند الحاجة"

ح ب   ال  ذ يَن قوله تعالى:  وهذا الأسلوب اتبع لبيان معنى وقيمة المصالحة في مثل هَ ي  ِإن   الل  
ه ْم ب نْيَان  مَْرص وص  ي قَات ل ونَ ف ي  ا كََأن   َسب يل ه  َصف ًّ

الْم ؤْم َن ل لْم ؤْم ن  كَالْب نْيَان  ) :قوله ، و(4)
ا ه  بَعْض    .(5)(يَش د   بَعْض 

نجد أن هناك عدة أوصاف وصف بها الإصلاح بين الناس وهذا مما يخلق  كما أننا      
يجعله يهتم بهالتقدير ف اهتمامه بما اشتمل عليه الوصف من محاسن،  ي وجدان المتلقي، و

ْ َأعْدَاء  : بالنعمة كما في قوله تعالى من ذلك وصفهو نْت م ه  عَلَيْك ْم إْذ ك  َ الل   وَاذْك ر وا ن عْمَة
ْ ب ن عْمَت ه  إْخوَان ا ب ك ْم فََأْصبَْحت م َيْنَ ق ل و فََأل  َف ب

مكانته الوجدانية في  وهو وصف له ،(6)
 :ان، ووصفه بالخ ير كما في قوله تعالى: )والصلح خير(، يقول القرطبينفس الإنس

والصلح خير( لفظ عام مطلق يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس )"
يدخل في هذا المعنى جميع ما يقع عليه الصلح  يزول به الخلاف خير على الإطلاق، و و

                                                           

 .132النساء:  -1
ير، ) -2 ير والتنو  (2/312ابن عاشور، التحر
بوي والإ -3  .182 :سلامي، صيالجن، توجيه المتعلم في ضوء التفكير التر
 .7الصف:  -4
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)خير( أي خير من الفرقة، فإن  ،أو غير ذلكن الرجل وامرأته في مال أو وطء بي
 .(1) التمادي على الخلاف والشحناء والمباغضة هي قواعد الشر"

إنه "بهذه الخطوة يمكن القول: إن القيمة أصبحت متمث لة بدرجة كافية من العمق،      
بحيث يمكن أن تصبح قوة مسيطرة باستمرار على السلوك، ومعنى هذا أن الإنسان تتكون 

ير قدرته على الالتزام بالقيمة"لديه رغبة مس  .(2)تمرة في تطو
يات القيمية سلم نظيم القيمة فيت مرحلة -ارابع    :الأولو
يظهر ذلك في أنه يعني هذا ترتيب القيم      في نظام ترتيبي معين أو في نسق معين، و

بصورة متتابعة، يواجه العلاقة ذاتها بأكثر من قيمة  يأخذ الفرد في تمثل القيمحين 
بهذا الخصوص بينت النصوص(3) واحدة ية ، و المكانة القيمية للمصالحة،  القرآنية والنبو

ٍ َأْو مَعْر وٍف َأْو كما في قوله تعالى:  ا مَْن َأمَرَ ب َصدَقَة َ ف ي َكث يرٍ م ْن َنجْوَاه ْم ِإل   لَا خَيْر
َيْنَ  ه  فَسَوَْف ن ؤْت يه  َأْجر ا عَظ يم ا ِإْصلَاٍح ب َ مَْرَضات  الل   اس  وَمَْن يَْفعَْل ذَل َك ابْت غَاء الن  

(4) ،
خْب ر ك ْم ب َأفَْضَل م ْن دَرَجَة  ) :صلى الل  ه عليه وسلمكما في قوله  ،بينت درجتها ذلكك َألَا أ 

َلَى،  دَقَة ، قَال وا: ب لَاة  وَالص   يَام  وَالص   قَاَل: َصلَاح  ذَات  البَيْن ، فَِإن   فَسَادَ ذَات  البَيْن  ه يَ الص  
َال قَة   يد به النوافل ، (5)(الح "فذكر أنها خير من كثير من الصلاة والصدقة يحتمل أن ير

يد بها أنها  يحتمل أن ير فيكون معناه أنها خير من كثير من جنس الصلاة والصدقة، و
يد بها أنها خير خير من إكثار الصلاة والصدقة وه يحتمل أن ير و أيضا راجع إلى النافلة، و

وأكثر ثوابا بما يسديه بعضهم إلى بعض مع ما في إصلاح ذات البين من حسن المعاشرة 
يد أن كثرة الثواب تكون باحتساب الأذى" يحتمل أن ير  .(6)والمناصحة والتعاون، و

                                                           

 (.2/751القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) -1
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يتها في حال تعارضها مع قيمة أخرىكما      صلى  كقيمة الصدق كما في قوله تم بيان أولو
َيْنَ اثْنَيْن  ل ي ْصل حَ ) :الل  ه عليه وسلم َمَى ب لَيَْس ب الْكَاذ ب  ) :، وفي رواية(1)(لَْم يَكْذ ْب مَْن ن

اس  فَقَاَل خَيْر ا َأْو نَمَى خَيْر ا َيْنَ الن   لَا ) :صلى الل  ه عليه وسلم، وفي قوله (2)(مَْن َأْصلََح ب
،  َيح ل   ال كَذ ب   يَهَا، وَال كَذ ب  ف ي الحَرْب  ج ل  امْرََأتَه  ل ي رْض  حَد  ث  الر   ا ف ي ثَلَاٍث: ي  ِإل  

اس   َيْنَ الن   لتوقع ما هو  ،قد يباح الممنوع، يقول الشيخ زروق: "(3)(وَال كَذ ب  ل ي ْصل َح ب
يق كلمة ال كفار، وفي الإصلاح بين الناس للخي ،أعظم منه كال كذب في الجهاد ر، لتفر

يد غصبه  وفي ستر مال المسلم أو عرضه ولو نفسه إذا سئل عن معصية عملها، أو مال أر
منه أو من غيره، لأن مفسدة الصدق في ذلك أعظم، وللزوجة والولد خوف نفورهما، 

بالجملة فيسوغ لدفع مفسدة أعظم لا لجلب مصلحة" وهذا يدل على ، يقول الغزالي: "(4)و
لأن ترك ال كذب واجب ولا يسقط الواجب إلا بواجب وجوب الإصلاح بين الناس 

 .(5"آكد منه
 :التمييز بالقيمةمرحلة  -اخامس  

يصل إلى التصرف السلوكي الذاتي حيث يصبح الفرد متميز   ،هذه مرحلة أخيرة      ا، و
والتي أصبحت تسيطر على أفعاله وتصرفاته وتراقبها، فهي تقوم  ،ا للقيم التي تمثلهاطبق  

بدور المراقب على قدر كبير من سلوك وتصرفات الإنسان، إذ يمكن وصفه وتقديره عن 
يق هذه القيم الأخلاقية ه يدل عليوضرورة التميز بها وفيما يخص قيمة المصالحة ، (6)طر

َال قَة  ) :وسلم ارتباط وجود الدين بها في قوله صلى الل  ه عليه َ الح ي َ ذَات  البَيْن  ه  فَِإن   فَسَاد
عَرَ، وَل َك ْن َتحْل ق  الد  ينَ  "الحالقة الخصلة التي من شأنها أن تحلق أي  ،(لَا َأق ول  َتحْل ق  الش  
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، (1)تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر وقيل هي قطيعة الرحم والتظالم"
أن مطلوب صاحب الشرع صلاح ذات البين وحسم مادة  :وهي ،هنا قاعدة وها"

دَب   ِإلَيْك ْم دَاء  ) :حتى بالغ في ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام ؛(2)"الفساد والفتن
عَرَ، وَل َك ْن َتحْل ق  الد  يَن، وَال  ذ ي  َال قَة ، لَا َأق ول  َتحْل ق  الش   َ الح ي مَم  الحَسَد  وَالبَغَْضاء ، ه  الأ 

نَب  ئ ك ْم ب مَا  وا، َأفَلَا أ  ى َتحَاب   ى ت ؤْم ن وا، وَلَا ت ؤْم ن وا َحت   َ َحت   ة َن   ي ثَب  ت  نَْفس ي ب يَد ه  لَا تَْدخ ل وا الج
لَامَ بَيْنَك مْ   .(3)(ذَل َك ل َك ْم؟ َأفْش وا الس  

بغية  امقصد كما أن الشرع جعلها       ،تحصيلهبغي أن ينفك المؤمن في السعي للا ينو
اس  في قوله تعالى: كما  َيْنَ الن   وا ب ق وا وَت ْصل ح  وا وَتَت   َ ع ْرَضة  ل َأيْمان ك ْم َأْن تَبَر   ه وَلا َتجْعَل وا الل  

ه  سَم يع  عَل يم   وَالل  
 مصلحين بينتكونوا أبرارا  متقين،  "نهيتكم عن ذلك، إرادة أن :أي ،(4)

اس  فإن الحالف مج ترئ على الل  ه، والمجترئ لا يكون بر ا  متقيا ، ولا موثوقا   به في الن  
ه ومما يدل على ضرورة أن يتميز  ،(5)"سَم يع  لأيمانكم، عَل يم  بنياتكم إصلاح ذات البين، وَالل  

صلى الل  ه عليه  المؤمن بقيمة الإصلاح بين الناس حتى تصبح من مقومات شخصيته، قوله
َيْنَ ال اثْنَيْن  ) :وسلم ْمس  يَعْد ل  ب اس  عَلَيْه  َصدَقَة،  ك ل   يَوٍْم تَْطل ع  ف يه  الش   لَامَى م ْن الن   ك ل   س 

 َ ت ه  فَيَْحم ل  عَلَْيهَا َأْو يَرْفَع  عَلَْيهَا مَتَاعَه  َصدَقَة ، وَالْك ج َل عَلَى دَاب   ي ع ين  الر   َ ي  بَة  َصدَقَة ، و ل مَة  الط  
يق  َصدَقَة   ر  َي م يط  الَْأذَى عَْن الط   لَاة  َصدَقَة ، و  ،(6)(َصدَقَة ، وَك ل   خ ْطوَةٍ َيخْط وهَا ِإلَى الص  

يعدل بين الاثنين أي يصلح بينهما بالعدل  .و
بهذه المرحلة تم البناء الوجداني لقيمة المصالحة الوطنية      ، كما بعا وسجيةلتصبح ط ،و

عنه بالصفة المشبهة )خير( يدل على أنه ، فالإخبار خير()والصلح  :في قولهأخبر تعالى 
 .(7)فعل سجية
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بية بالأحداث،        ية التي اتبعت من أجل ذلك أسلوب التر بو إن من الأساليب التر
يقصد به "استغلال حدث معين لإعطاء توجيه معين" ، وهذا ما نلحظه في الحدث (1)و

 :الأمة المتمثل في النزاع الذي حدث على المغانم في قصة الأنفال التي جاء فيهاالتي هز 
  هَ وََأْصل ح وا ذاَت بَيْن ك ْم وََأط يع ق وا الل   س ول  فَات   ه  وَالر   وا يَْسئَل ونََك عَن  اْلَأنْفال  ق ل  اْلَأنْفال  ل ل  

ْ م ؤْم ن ينَ  نْت م ولَه  ِإْن ك  َ وَرَس  ه الل  
: ء في سورة الحجرات في قوله تعالىوكذلك ما جا ،(2)

 ْخرى وَِإْن طائ فَتان  م َن الْم ؤْم ن ينَ اقْتَتَل وا فََأْصل ح وا بَيْنَه ما فَِإْن بَغَْت ِإحْداه ما عَلَى اْلأ 
 َ ه  فَِإْن فاءَْت فََأْصل ح وا بَيْن ى تَف يءَ ِإلى َأمْر  الل   ه ما ب الْعَْدل  وََأقْس ط وا ِإن   فَقات ل وا ال  ت ي تَبْغ ي َحت  

ك   َ لَعَل    ه ق وا الل   َيْك ْم وَات   َيْنَ َأَخو مَا الْم ؤْم ن ونَ ِإْخوَة  فََأْصل ح وا ب ح ب   الْم ْقس ط ينَ ِإن   َ ي  ه ْم الل  
ت رْحَم ونَ

(3). 
 :المصالحة السلوكي لقيمة بناءالأسس  -المطلب الرابع

بية في البناء السلوكي للمصالحة على كون أن الصلح فعل سجية       :أي ،تعتمد التر
والصلح  :وهذا ما دل عليه الإخبار عنه بالصفة المشبهة )خير( في قوله تعالى ،فطري

بية في تجسيد قيمة (4)تدل على فعل سجية"، والصفة المشبهة "خير ، كما اعتمدت التر
وفق الضوابط التي ، ممارسة مستمرة ومنضبطة لهذا السلوك أن يكون هناكالإصلاح على 

بينتها النصوص الشرعية، وفي هذا المطلب سيتم بيان أهم الأسس التي من الممكن أن 
 يعتمد عليها البناء السلوكي لقيمة الإصلاح بين الناس.

 :سلوكية الإصلاح -اأول    
والإصلاح فوق كونه معنى  ،(النفسحركي)نقصد بالسلوك كل ما يتعلق بالجانب      

)فكرة ذات مفهوم( تحل في الأذهان والعقول، وفوق كونه قيمة تحل في الوجدان، هو 
يق الجوارح، وقد دل على سلوكية الإصلاح، ما وصف أيضا سلوك  يتم تطبيقه عن طر

َ ف ي َكث يرٍ م ْن فتارة يوصف بالفعل في مثل قوله تعالى:  ،أوصاف عديدةبه من  لَا خَيْر
اس  وَمَْن يَْفعَْل ذَل َك ابْت غَاءَ  َيْنَ الن   ٍ َأْو مَعْر وٍف َأْو ِإْصلَاٍح ب ا مَْن َأمَرَ ب َصدَقَة َنجْوَاه ْم ِإل  
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ه  فَسَوَْف ن ؤْت يه  َأْجر ا عَظ يم ا مَْرَضات  الل  
في مثل قوله صلى  ،بأنه عمل   ، وتارة يوصف(1)

َيْنَ مَا ع م َل شَْيء  أَ الل  ه عليه وسلم: ) لَاة  وَِإْصلاح  ذَات  الْبَيْن  وخ ل ٍق جَائ ر  ب فَْضل  م َن الص  
يقتضي أن يكون سلوكا  ذيوال ،، كما أن المعنى السلوكي دل عليه الأمر به(2)(الْم ْسل م ينَ 

 .فأصلحوا :في قوله تعالى
 :ضرورة الممارسة العملية للإصلاح -اثاني    
بيته لشخصيات الناس وفي تغيير سلوكهم أسلوب العمل لقد "اتبع القرآن في         تر

يد أن يغرسها في  والممارسة الفعلية للأفكار والعادات السلوكية الجديدة التي ير
بية الإسلامية ببيان المعنى وترسيخ القيمةلذلك لم تكتف  ؛(3)نفوسهم" بت  ،التر بل ر

، وأتبعت في ذلك أساليب متعددة ومن ذلك أسلوب أتباعها على أن يكونوا مصلحين
وجعله سلوكا مرتبطا  ،وهذا الأمر واضح في تكرار الأمر بإصلاح ذات البينالإلزام، 
ْ ذَاَت ب يْن ك مْ  :قوله تعالى مثل في ،مجسدا لهابالتقوى  َ وََأْصل ح وا ه ْ الل   ق وا فَات  

وقوله  ،(4)
مَا الْم ؤْم ن ونَ تعالى:  ك ْم ت رْحَم ونَ ِإن   هَ لَعَل    ق وا الل   َيْك ْم وَات   َيْنَ َأَخو ِإْخوَة  فََأْصل ح وا ب

(5). 
ية لتؤكد هذا السلوك وتحث عليه بل جعلته واجبا تتم      هذا وقد جاءت السنة النبو

مرتبطا ارتباطا وثيقا بأعضاء جسده حيث جعل  مستمر على مدار اليوم،ممارسته بشكل 
وهذا ما يبينه قول الرسول الل  ه صلى الل  ه من الصدقات على مفاصل الإنسان وأعضائه، 

َيْنَ عليه وسلم: ) ْمس  يَعْد ل  ب اس  عَلَيْه  َصدَقَة ، ك ل   يَوٍْم تَْطل ع  ف يه  الش   لَامَى م ْن الن   ك ل   س 
ت ه  فَيَْحم ل  عَلَْيهَا َأْو يَرْفَع  عَلَْيهَا مَتَاعَه  َصدَقَة ، وَالْكَل مَة  ال اثْنَيْن  َصدَقَة ، وَ  ج َل عَلَى دَاب   ي ع ين  الر  

يق   ر  َي م يط  اْلَأذَى عَْن الط   لَاة  َصدَقَة ، و ي  بَة  َصدَقَة ، وَك ل   خ ْطوَةٍ َيخْط وهَا ِإلَى الص   الط  
 .نين أي يصلح بينهما بالعدليعدل بين الاثو  ،(6)(َصدَقَة  

يبدو أن أدنى حد لممارسة المصالحة      يكون بمعدل مرة كل ثلاثة  المتخاصمين بين و
َ َأخَاه  فَوَْق )دل عليه قوله صلى الل  ه عليه وسلم: وهذا ما  ،أيام لَا َيح ل   ل م ْسل ٍم َأْن يَهْج ر
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َلْتَق يَان  فَي عْر ض  هَذَا  لَام  ثَلَاث  لَيَاٍل ي ي عْر ض  هَذَا، وَخَيْر ه مَا ال  ذ ي يَبْدَأ  ب الس   َ قوله و ،(1)(و
َم يس  فَي غْفَر  ل ك ل   عَبْدٍ لَا  ت ْفتَح  َأبْوَاب  )صلى الل  ه عليه وسلم:  َ اْلخ يَوْم َ َ ال اثْنَيْن  و ة  يَوْم َن   اْلج

 َ ى ي َيْنَ َأخ يه  َشحْنَاء  فَي قَال  َأنْظ ر وا هَذَيْن  َحت   َب ا رَج ل ا كَانَْت بَيْنَه  و ه  َشيْئ ا ِإل   ْصطَل حَا ي شْر ك  ب الل  
ى يَْصطَل حَا  ى يَْصطَل حَاَأنْظ ر وا هَذَيْن  َحت   عداوة  :( أي، )شحناء(2)(َأنْظ ر وا هَذَيْن  َحت  

بغضاء بي المسلم على أن يكون دائم الصلة أخروهما :أي (أنظروا هذين، و)و ، وهذا ما ير
 ،وأنه حق عليه ،الوجوببهذه القيمة ومجسدا لها، وهذا الارتباط وصل إلى درجة 

بين"الحقوق الواجبة على المكلف يقول الشاطبي:  كانت من حقوق الل  ه؛  ،على ضر
والصيام، والحج، أو من حقوق الآدميين كالديون، والنفقات، والنصيحة،  ،كالصلاة

 .(3)وإصلاح ذات البين"
بية الإسلامية على عدم التهاون في هذا العمل أو التكاسل فيه أو هذا     وقد دأبت التر

، وهذا ظهور بوادر الاختلاف ضرورة المبادرة بالمصالحة معلذلك أكدت على  ؛تأجيله
ا  :قوله تعالى)إن( في  :لفظما يفهم من  وَِإن  امْرََأة  خَافَْت م ْن بَعْل هَا ن ش وز ا َأْو ِإْعرَاض 

لْح  خَيْر   فَلَا ج نَاَح عَلَْيه مَا َأْن ي ْصل حَا بَيْنَه مَا ص لْح ا وَالص  
 ،وإن طائفتانوقوله تعالى:  ،(4)

 ،بالإصلاح بينهما واجب قبل الشروع في الاقتتال وذلك عند ظهور بوادرهلأن الأمر "
 .(5)"وهو أولى من انتظار وقوع الاقتتال ليمكن تدارك الخطب قبل وقوعه

بية      بية المسلمين على وقد اتبعت التر تجسيد مبدأ الإصلاح وممارسته الإسلامية في تر
"من أعظم  دعذي يالصالحة اللقدوة أسلوب ا :والمبادرة فيه أساليب متعددة، منها

ين العادات الطيبة" بية، ومن أوقعها  وهو من ،(6)المعينات على تكو "أنجح أساليب التر
ية، مع فطرة الإنسان، مع حاجته وميله  تأثيرا وذلك لاتفاقها مع طبيعة النفس البشر

وماثلة أمام للتقليد والمحاكاة، ولسهولة اكتساب الخ برات من خلالها، ول كونها متجسدة 
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ين بها عن فكان الرسول صلى الل  ه عليه وسلم خير قدوة في هذا الأمر،  ، وقد(1)"المتأثر
ه  ) سهل بن سعد رضي الل  ه عنه: خْب رَ رَس ول  الل   ى تَرَامَوْا ب اْلح جَارَة  فَأ  َأن   َأهَْل ق بَاءٍ اقْتَتَل وا َحت  

مَ ب ذَل َك  ه  عَلَيْه  وََسل   في الحديث دلالة على لزوم و ،(2)(فَقَاَل اْذهَب وا ب نَا ن ْصل ح  بَيْنَه مْ َصل  ى الل  
لى حسم خصومات الناس والإصلاح بينهم إمبادرة الداعية ووجهاء القوم وأشرافهم 

اس إلى هذا الفعل بل وهي تدل على ندب الن (،اذهبوا بنا) :ففي الحديث قوله
 .وإشراكهم به

أسلوب الترغيب والحث ومما يدل عليه قوله صلى الل  ه عليه ا ومن الأساليب أيض       
ْ ): وسلم ر   مَغَال يَق ل ْلخَي اس  مَفَات يَح ل لش   ر   وَِإن   م َن الن   اس  مَفَات يَح ل ْلخَيْر  مَغَال يَق ل لش   ر  ِإن   م َن الن  

 َ ه  مَفَات يَح اْلخ َيْر  عَلَى يَدَيْه  و بَى ل مَْن َجعََل الل   ر   عَلَى فَط و ه  مَفَات يَح الش   يْل  ل مَْن َجعََل الل   َ و
 .(3)(يَدَيْه  
 العملية الإصلاحية: مقومات -اثالث  
َ وم   ،حصل  م   :عناصر ةثلاثتتكون العملية الإصلاحية من       ووسيلة  ،ح بينهماصل

فأصلحوا  :وقوله تعالى ،فأصلحوا ذات بينكم ، وهذا ما دل عليه قوله تعالى:للإصلاح
بتفاعل هذه العناصر يحدث الإصلاح، ل كن علينا أن ندرك أن البينهما  أساس، و

يمان والتقوى فاتقوا الل  ه وأصلحوا ، يقول تعالى: الذي تبنى عليه عملية الإصلاح هو الإ
هو وجود الإرادة فالرئيس في نجاح هذا التفاعل ، أما العامل المساعد ذات بينكم

يدا إصلاحا يوفق الل  ه بينهما ، يقول تعالى:الصادقة ، وهذا يقتضي الإخلاص من إن ير
 الجميع.

ول كي يتم هذا التفاعل على أكمل وجه علينا أن ندرك أن لكل عنصر من هذه       
يعمل في إطاره هو العدل عليه عمل المصل   يعمل به، فالمبدأ الذي ينبني مبدأ   العناصر ح و

ينبغي أن يعمل جهده في  ،بالعدل وأقسطواهما فأصلحوا بين ، يقول تعالى:والقسط و
سبيل أن يجعل المتخاصمين يدوران في فلك فكرة المصالحة، وأن يغرس في وجدانهما 

 .بحثإرادة الإصلاح بالمنهجية التي تم بيانها في المطلب الثاني والثالث من هذه ال
يعملان في إطاره هو يه عمل كل طرف من المصلح بينهما المبدأ الذي ينبني علأما       و

َ كَانَ ب مَا تَعْمَل ونَ  ، كما في قوله تعالى:والعفو الإحسان ه ق وا فَِإن   الل   ن وا وَتَت   حْس  وَِإْن ت 
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َخب ير ا
ْقوَى ، وفي قوله تعالى:(1) وََأْن تَعْف وا َأقْرَب  ل لت  

لأن الصلح مبناه "وذلك  ؛(2)
 .(3)"الإحسان الكامل بالرضى من الجانبين

بها الحوار، وهدفها أما الوسيلة فمبناها على الإقناع    وتأليف ، تطييب النفوس، وأسلو
يادة في الحديث، يقول صلى الل  ه عليه وسلم:  حتى ولوالقلوب،  )لَمْ استلزم الأمر الز

َيْنَ اثْنَيْن  ل ي ْصل َح( اس  ، وفي رواية: )لَيَْس ب الْكَاذ ب  مَْن (4)يَكْذ ْب مَْن نَمَى ب َيْنَ الن   َأْصلََح ب
ينبغي  اإلا أن لاستخدام هذه الوسيلة ضوابط وشروط، (5)(فَقَاَل خَيْر ا َأْو نَمَى خَيْر ا

يقول الغزالي:" الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل  ،مراعاتها
كذب دون إليه بالصدق وال كذب جميعا فال كذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بال 

إن كان تحصيل ذلك القصد مباحا، وواجب إن كان  ،الصدق فال كذب فيه مباح
 ئمراكما أن عصمة دم المسلم واجبة فمهما كان في الصدق سفك دم  ا،المقصود واجب  

مسلم قد اختفى من ظالم فال كذب فيه واجب، ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو 
إلا أنه ينبغي  ،ي عليه إلا بكذب، فال كذب مباحإصلاح ذات البين أن استمالة قلب المجن

لأنه إذا فتح باب ال كذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما  ،أن يح ترز منه ما أمكن
فيكون ال كذب حراما في الأصل إلا  ،وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة ،يستغنى عنه

 .(6)لضرورة"
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 :الخاتمة
  :الآتية النتائجتوصل هذا البحث إلى  :النتائج -اأول  

ل كي تقوم المصالحة الوطنية ينبغي أن يصل المجتمع إلى درجة عالية من الوعي  -1
صل الإرادة سخ في وجدانه قيمة المصالحة، حتى تحوالإدراك لفكرة المصالحة، وأن تتر

يطبقها سلوك   بية، ومن هنا ندرك ا واقعي  الصادقة لقيامها و ا، وهذا كله لن يتحقق إلا بالتر
بية.علا  قة المصالحة بالتر

بية الإسلامية منهج  ل -3 يد  قد انتهجت التر ا في تحقيقها للمصالحة الوطنية، وهذا المنهج ا فر
يق بناء معرفي لفكرة المصالحة وجعل المسلم تمثل في العمل  على تحقيق الوعي عن طر

يق بناء وجداني يمر  يل هذا الوعي إلى إرادة عن طر بخمس يدور في فل كها، ثم تحو
يل هذا الإرادة إلى فعل وتجسيد القيمة في سلوك.  مراحل، ثم تحو

، نحتاج إليها في وكلها أساليب مهمة وفعالة ،إن هذا المنهج تعددت أساليبه ووسائله -2
 ش.واقعنا المعي

 :التوصيات -اثاني  
ا وجماعات ومؤسسات أن يأخذوا في أوصي العاملين في مجال المصالحة أفراد   -1

بويحسبانهم   .انتهاج المنهج التر
ن المناهج الدراسية موضوعات في المصالحة الوطنية يكون هدفها تعميق ضم  أوصي أن ت   -3

 .فكرة المصالحة في أذهان أبناء المجتمع
 .في إنجازهوتوفيقه لي  ،علي   أشكر الل  ه على فضله ؛في ختام هذا البحث    

 

 .ولي التوفيقهو و ،هذا والل  ه أعلم
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