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 اإلصالح رسالة األنبياء
 د. حممد توفيق رمضان البوطي

: على لسان سيدنا شعيب يف حديثه إىل قومه ربنا تبارك وتعاىليقول  ؛ها املسلمونعد فيا أي  أما ب
  حا  ِإَّل  أُرِيدُ  ِإن تاطاع تُ  ماا اْل ِص َلا  :ويقول سبحانه أُنِيبُ  واإِلاي هِ  ت اواَكل تُ  عالاي هِ  بِالَلهِ  ِإَّل  ت او ِفيِقي واماا اس 
  ِسُدوا واّلا ار ضِ  يف  تُ ف  ا ب اع دا  اْل  ِحها ِسِنني ِمنا  قارِيب   الَلهِ  راْح اةا  ِإنَ  واطاماًعا خاو فًا وااد ُعوهُ  ِإص َلا  ال ُمح 

واة   ال ُمؤ ِمُنونا  ِإََّناا : وقال سبحانه ِلُحوا ِإخ  ا  فاأاص  مسلم وى ر و   تُ ر ْحاُونا  لاعاَلُكم   الَلها  وااتَ ُقوا أاخاواي ُكم   ب اني 
اللهم أصلح يل » :-أي يف دعائه–يقول   اهلل قال: كان رسول عنه تعاىل رضي اهلل عن أيب هريرة

ديين الذي هو عصمة أمري، وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي، وأصلح يل آخريت اليت فيها 
 .«راحة يل من كل شر معادي، واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري، واجعل املوت

 أمر يشمل الفرد واْلسرة واجملتمع.اْلصَلح رسالة اْلنبياء، وأصل  يف ديننا، وهو أي ها املسلمون؛ 
واملؤثرات اْلخَلقية والنفسية وغريها، يشمل اْلدارة واملؤسسات  ،ويشمل البيئة املادية واملعنوية

؟ فيما ذكر علماء اللغة قالوا: اْلصَلح فما معىن اْلصَلح يشمل كل شيء، صانع ومرافق احلياة.وامل
ِلُحواضد اْلفساد، كما أَن البناء ضد اهلدم، وقوله تعاىل  ا  فاأاص  أي بأن يعود الود  أاخاواي ُكم   ب اني 

ويقول الطربي يف تفسري قول سيدنا شعيب يف اآلية اليت  فيه اخلري بينهم. والصفاء والتواصل على ما
حا  ِإَّل  أُرِيدُ  ِإن   هااذكرن تاطاع تُ  ماا اْل ِص َلا أي ما أريد فيما آمركم به وأهناكم عنه إّل ) :اس 

العدل واْلنصاف يف  :ومن جوانب اْلصَلح اليت كان يأمرهم هبا .(إصَلحكم وإصَلح أمركم
بقدر نا إَّنا آمركم بإصَلح أموركم أي أ (ما استطعت)و والوزن، وعدم التغايل يف اْلسعار.الكيل 

من  ه، إَّنا ينبغي أن ينبعاكر ّل أجربكم، فاْلصَلح ّل يتم باْل و ، بأن أبلغكم استطاعيت وبقدر طاقيت
 الذات، ولكن بعد إصَلح الذات.

جوانب اْلصَلح كثرية كما أشرت قبل قليل، إصَلح العقيدة بتطهريها من اْلباطيل والرتهات  
ع اآلخرين. وإصَلح والضَلّلت، وإصَلح السلوك بأن يستقيم سلوك املرء وتستقيم عَلقته م

، إصَلح اْلسرة بتوطيد له أسسه كما سنوضح والعَلقة بني الفرد واآلخرين السلوك الشخصي
على حسن الرعاية والرتبية لى الرب من اْلبناء لألبوين، و وبأن تقوم ع ،ودية فيما بينهاالعَلقة ال
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وبصلة الرحم على الوجه الذي يوطد العَلقة فيما بني اْلرحام  وجيه من اْلبوين لألبناء والبنات.والت
ها بشىت أنواع على اخلري واْلصَلح، وإصَلح البيئة املادية باحملافظة على هذه البيئة من أسباب فساد

الفساد اليت تؤثر على البيئة من قذارة وجناسة ومؤثرات تؤذي الصحة وتؤذي اجملتمع، وإصَلح البيئة 
واْلصَلح اْلداري الذي  الفساد اْلخَلقي والفكري وحنومها.املعنوية من كل ما من شأنه نشر 

 من اْلصَلح.يشمل القضاء والتعليم واْلمن واْلعَلم وغري ذلك، كل ذلك 

ة، إّل أنين سأحتدث عن بعض اْلسس دفموضوع اْلصَلح واسع ّل ينحصر يف موضوع خطبة واح 
املهمة يف موضوع اْلصَلح، ْلن شعار اْلصَلح قد سار منذ سنوات يف بَلدنا فعاث يف اْلرض 

 فهل كان إصَلحا أم كان إفسادا!ا، فسادً 

إصَلح ّل يستند إىل أسس سليمة إفساد، وكل هو بل  اً كل إصَلح يعقبه فساد ليس إصَلح  ،نعم
وكل إصَلح يستند إىل انتقاص حقوق اآلخرين، حقوق  ا لن حيقق اهلدف.ا وأخَلقيً ا وعقائديً فكريً 

 بل هو سبب ملفاسد كثرية ترتتب على ذلك. ،ابعض الناس حلساب بعضهم، ليس إصَلحً 

الذين يريدون  إىل اْلصَلح.يتجاوز السنوات العجاف بعون اهلل، وبإذن اهلل، يتجه  وقد بدأ ،وطننا
دة إصَلح الوطن جيب أن يعلموا أن إصَلح الوطن يبدأ بالوحدة الوطنية، وعندما أطرح فكرة الوح

عندما وصل املدينة املنورة  النيب ف فإَّنا أستند إىل أسس شرعية فيها،؛ الوطنية وأنا على منرب اجلمعة
عندما عّد ا املهاجرين واْلنصار ومن  ؛الوحدة الوطنيةليبين الدولة اْلسَلمية اْلوىل ارتكز على قاعدة 

ية املدينة م يميًعا متكافلون متضامنون يف ْحا، وأهنفيها أيًضا أمة   من املسلمني أمًة، واليهودا حلق هبم 
فليس اجملتمع اْلسَلمي دائما مسلًما بكل أفراده، اجملتمع اْلسَلمي فيه  املنورة والدفاع عنها.

والظلم مرفوض جتاه أي طرف  شون مع بعضهم على العدل واْلنصاف.مني، يعيمسلمون وغري مسل
حنو الطرف اآلخر، ولعل قصة اليهودي الذي اهتمه املنافقون بالسرقة ليغطوا سرقتهم؛ مثال على دفاع  

 م ظاهرًا.ضد اجملرم احلقيقي وهو منتسب إىل ْلسَل -وهو يهودي-كتاب اهلل عن الربيء 

كره أحد على ترك دينه، وّل اضطهد فما أُ  ،ه البَلد وفيه أطياف دينية متعددةدخل اْلسَلم إىل هذ 
اْلصَلح مبين على سَلمة تكوين النسيج اّلجتماعي الذي  عرف.أحد ملعتقده، وهذا أمر جيب أن يُ 

تتكون منه هذه اْلمة بكل أطيافها، وبناء على ذلك فإن مقتضى اْلصَلح نبذ كل ما من شأنه 
ْلن كل ذلك  .ة أو دينية أو طائفية، أو جغرافيةمن خَلل طروحات عرقي ؛زيق اْلمةتفتيت الوطن ومت
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، إن الذين يريدون تفتيت بَلدنا ّل اْلمةيف حقيقته خدمة ْلعداء الوطن وأعداء الدين وأعداء 
يريدون اْلصَلح، إن الذين طرحوا فكرة الفرز الطائفي ّل يريدون اْلصَلح، يريدون تقويض هذا 

لذلك فإن فكرة اْلصَلح تبدأ من وضع اْلسس الصحيحة  وناته السكانية وببنائه اجلغرايف.مبكالبلد 
وبناء العَلقات بني أبناء هذا الوطن على أسس من التعايش  ،السليمة لبناء الفرد واْلسرة واجملتمع

 به، ّل يكرهون على ترك دينهم. والتعاون على الوجه الذي أمر اهلل 

 منظمة، فكل فوضى ّل ميكن أن جتري هذا اْلصَلح مستندا إىل اّللتزام بأسسوينبغي أن يكون  
الوطن ومتزيق  ، وكل شيء يتجاوز اْلنظمة يعين إثارة الفوضى، ومن مَث إثارة الفتنة ومتزيقاً إصَلح

الذين يسعون إىل اْلصَلح من خَلل التمزيق  اْلمة ونشر الفساد. وكلكم يعلم أن العدو يرتبص بنا.
من حيث يريدون ومن حيث ّل  ،عات إَّنا خيدمون بشكل واضحافتيت وإثارة اخلَلفات والنز والت

ولكن  مل أن جيعل يف أرضنا مرتكزات له.دو اْلمريكي الذي يأخيدمون العدو الصهيوين والع ،يريدون
أبناء بتعاون  ة ّل ميكن أن يتحقق له ذلك احللم.بتماسك أبناء هذا اجملتمع، بتماسك أبناء هذه اْلم

وميكن أن ندرأ عن  هذه اْلمة؛ ميكن أن يتم اْلصَلح. بنبذ كل ما من شأنه متزيق ،هذه اْلمة
 رتًعا ملصاحله ومؤامراته وتدمريه.أنفسنا حماوّلت كثرية للعدو املرتبص بنا لكي جيعل من أرضنا م

سرائيلًيا يف إضعاف نه يف احلقيقة إَّنا حقق حلما إأ اْلصَلح الذي كانوا قد طرحوه قد جتلى جيًدا، 
ومل يعد قد خلع أدعياء اْلصَلح عن عورهتم كل ساتر، لا يف املرحلة اْلوىل فكان خفيً   بَلدنا، ولئن

ما يؤدي إىل إفساد،  اّل ميكن أن يكون إصَلحً  اْلصَلح أعود فأقول: للحياء موضع يف تصرفاهتم.
يكون إصَلًحا ما ميكن أن يؤدي فوضى، وّل ميكن أن الما يؤدي إىل  اوّل ميكن أن يكون إصَلحً 

يف سبيل ْحاية البَلد، ويف سبيل  ا واحدةً أن نكون يدً  َلدنا وتفتت جمتمعنا، بل ينبغيإىل تفتيت ب
فمن  متر على اْلمة اْلسَلمية برمتها. حتقيق متاسك أقوى يف أمتنا يف مواجهة أخطر مرحلة تارخيية

ية أمريكية تريد أن خترتق العامل اْلسَلمي من أيلول( وهي مؤامرة صهيون 11يوم ما جرت أحداث )
وكلكم يعلم ما أعقب ذلك  غ ْلمريكا التدخل بكل بلد إسَلمي.سو خَلل دعوة اْلصَلح لكي تُ 

والذين ادعوا اْلصَلح من خَلل ما جرى  وّل تزال. ،من أحداث خطرية يف بَلد العامل اْلسَلمي
 ادعت أهنم سافروا بصفة جماهدين، هي أرسلتهم بغية إىل بَلدنا مث ذين أوفدهتم أوروباهنا وهناك، ال

 تشويه اْلسَلم ومتزيق بَلدنا، مث يف النهاية التخلص منهم. :شيئني
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يعيد هلذه اْلمة صَلح شأهنا وقوهتا، وعزهتا وكرامتها وأن نعود أن هم اْلصَلح و أسأل اهلل أن يرزقنا ف
 بيًتا متماسًكا وأسرة متواَدة بعونه تعاىل.

 قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرينأقول 
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