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بسم هللا الرمحن الرحيم
أخالقيات إسالمية

()1

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسوله نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ،وبعد:

الصلْح ،وفيه مسائل
ابب ُّ
األوىل :تعريفه :له معنيان عام وخاص ،فأما العام :فهو التوسط بني شخصني متنازعني أو بني مجاعتني بينهما نزاع أو عداوة،
فيتدخل رجل صاحل أو مجاعة بنية صاحلة أو امرأة صاحلة بني أانس من قرابتها ،أو بني رجل وزوجته بينهما نزاع فيسعى الـمصلح
ماًل أو جبمعه من احملسنني وًل جمال
حلل ذلك النزاع ابحلكمة واملوعظة احلسنة ،واجملادلة ابليت هي أحسن ،أو ابملال ملن رزقه هللا ا
لإلصالح إًل به ،وهو من أفضل األعمال اليت يتقرب هبا العبد إىل ربه ،وهو حممود ،ومنزلة من عرف به عالية بني الناس حيا
وميتاا ،يف اجلاهلية واإلسالم ،قال هللا تعاىل{ :الَّ خَيْرَ فِي كَثِريٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِالَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْالَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ

ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًاﭭ}[النساء ،]114:وقال تعاىل{ :وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}[النساء.]128:
الثانية :وحكمه سنة مؤكدة ينبغي للمسلم أن يسعى لتحصيله من أي وجه من وجوهه املشروعة ،وهو من مسات الـمبارك من
الصلح مع
مفتاحا للخري مغالقاا للشر ،وجيوز ُّ
الرجال والنساء ،وقد ورد الوعد (بطوىب)-وهي اجلنة أو شجرة يف اجلنة-ملن كان ا

الكفار من اليهود والنصارى وغريهم من املشركني ،والدليل قوله تعاىل{ :إِالَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِنيَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا ولَمْ يُظَاهِرُواْ
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِنيﮧ}[التوبة ،]4:وقال تعاىل{ :الَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
ولَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِنيﮏ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ

وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونﮦ}[املمتحنة.]9-8:

( )1من كتاب (اإلسالم يف بيان ما عليه النيب

وصحبه الكرام) أتليف فضيلة الشيخ عبدالرمحن بن محاد العمر-رمحه هللا ،-اجلزء الرابع صـ (،)166:159صـ (.)476:475

(مجع وترتيب مؤسسة عبدالرمحن بن محاد العمر الوقفية-رمحه هللا.)-
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ومنصورا ابملؤمنني ،وقد صارت له وللمؤمنني شوكة ودولة وجد اليهود (بين
مهاجرا
أنه ملا قدم املدينة
ومن السنة ما ثبت عنه
ا
ا
هذا احللف بني اليهود واألنصار ،وصاحل النيب
قينقاع وبين النضري) قد حتالفوا مع (اخلزرج) ،و(بين قريظة) مع (األوس) ،فأقر
املشركني يف احلديبية ،رواه البخاري يف ابب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب(.)1
الثالثــة :وأمــا تعريفــه يف اصــطالح الفقهــاء فهــو :عقــد لصــل بــه قطــع الن ـزاع بــني املتخاصــمني ،وهــو عــام يتعلـ جبميــع أنـواع احلقــو
املالية وغريها؛ كاحلقو الزوجية ،واجلراحات ،واألعراض ،وغري ذلك.
ـالًل؛ فإنـه حمـرم
ـلحا أحـل حر اامـا أو حـرم ح ا
الرابعة :وحكـم الصـلح جـا ز ،وأحي ا
ـاان يكـون واجباـا مث مـن تركـه وهـو قـادر عليـه ،إًل ص ا
َح ال َح َر ًاما»(.)2
وابطل ،والدليل قوله ُّ « :
ْي الـمـُ ْسلم َ
ْح َجائ ٌز بَ ْ َ
ْي ،إ اَّل ُ
صل ً
ْحا َح ارَم َح َال ًَّل ،أ َْو أ َ
الصل ُ
ومن أمثلة الصلح الـمحرم :إذا تبني للقاضي أن احل مع أحد اخلصمني؛ فإنه ًل لل له أن يصلح بشيء من ح صاحبه ،إًل إذا
كامال.
بني له ذلك ،وأنه إن مسح بشيء من حقه بطيب نفس منه ،وإًل حكم له حبقه ا
حاًل؛ والدليل وضعه
اخلامسة :والصحيح أنه يصح أن يصاحل ببعض حقه املؤجل ا

عن بين النضري يف قصة إجال هم مـن املدينـة

()2
ضعُوا :أي اسقطواَ ،وتَـ َع اجلُوا :أي املؤجل.
ضعُوا َوتَـ َع اجلُوا»  ،ومعىن َ
حيث قالَ « :

السادسة :أما العكس وهو املصاحلة عن احلال بزا د مقابل التأجيل فهذا حرام؛ ألنه راب وهو راب اجلاهلية.
السابعة :وًل يصح الصلح من مقر حب على أن يضع عنه صـاحب احلـ شـيااا منـه ،إًل أن يتطـوع صـاحب احلـ بعـد إقـرار خصـمه
حبقه بدون وعد منه إبسقاط شيء من حقه مقابل اإلقرار.

الثامنة :بل لو وعـد صـاحب احلـ مـن أنكـر حقـه إبسـقاط بعضـه أو بشـيء آخـر لكـي يقـر فـأقر ،لـزم ال ـمقر مـا أقـر بـه ،ولـرم عليـه
أخذ ما وعده به صاحب احل  ،بل ًل جيوز احلكم به له لو طالـب بـه ،ومعـىن هـذا :أن الصـلح إذا يـتم إًل إبقـرار يهتـب عليـه منـع
بعض احل فإنه ًل يصح ويلزم الـمقر ما أقر به.
التاسعةً :ل يصح الصلح إًل من مكلف متار.
العاشرة :فلو ادعى ظا على شخص مبلغاـا أو وديعـة وهـو كـاذب وقـال :إمـا تعطيـين كـذا أو اشـتكيك وأشـنع بـك عنـد النـاس أنـك

ـها لعرضـه وحفاظاــا علــى مسعتــه وشــرفه ،فهــذا الصــلح ابطــل ،وأخــذ الظــا لــذلك
أكلــت حقــي أو خنــت األمانــة ،فأعطــاه مطلوبــه؛ سـ ا
املبلغ حرام؛ ألنه مبنزلة املغتصب والسار  ،حىت لو أقر املظلوم أبن هـذا املبلـغ حـ للظـا أمـام الناس،...ومثلـه :مـن يفـدي نفسـه أو

عرضه أو ماله من ظا برشوة ،فإنه ًل إ عليه ،وسيأخذ هذه املظلمة من الظا يوم القيامة ،مع ما سيناله من عقاب هللا تعاىل يف الدنيا.
الشــفعة مقابــل عـوض ،وجـواز إســقاط حـ املطالبــة حبــد القــذف
احلاديــة عشــرة :الـراجح عنــدي أن الصــلح جــا ز علـى إســقاط حـ ُّ
( )1أخرجه البخاري (.)2731

( )2أخرجه أبو داود ( ،)3594والرتمذي ( ،)1352وابن ماجه ( ،)2353وحسنه األلباين يف اإلرواء (.)1420

( )2أخرجه احلاكم ( ،)2325والدارقطين ( ،)2980والبيهقي ( .)11136قال احلاكم" :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه" .وضعفه الذهيب.
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مقابــل عـوض قبــل أن يبلــغ الســلطان؛ ألن الشــافع يشــفع إًل لرجــاء مغــنم أو دفــع ضــرر ،وكــذا إذا تنــازل مقابــل ع ـوض طابــت بــه
أيضــا؛ وذلــك ألن الع ـرض أغلــى مــن املــال فــإذا افتــدى
نفــس صــاحبه فلــه احل ـ يف أخــذ الع ـوض مقابــل تــرك املطالبــة حبــد القــذف ا

القاذف نفسه من املقذوف مباله فذلك حالل للمقذوف ،ومن وجه آخر فإن املقذوف لرص على أن يكـذب القـاذف نفسـه أمـام
مــن مسع ـوا منــه القــذف ويقــول :إنــه قــول ألقــاه الشــيطان علــى لســا وقــد طلبــت مــن فــالن أن يســاحمين ففعــل ويشــكره علــى ذلــك؛
وذلك ألن ترك املطالبة أبقى لسه عرضه وشرفه؛ ألنه يهتب علـى املطالبـة حبـ القـذف أن املقـذوف هـو أو مـن هـو وليُّـه؛ كالزوجـة،

أو األم ،أو البنــت تتعلـ بــه التهمــة ولــو ب ــرأه القاضــي وأقــام احلــد علــى القــاذف؛ ألهنــا ب ـراءة ينــزل هبــا الــوحي ك ـ اءة مــرش وعا شــة
وخصوصا بني الفسا من الرجال والنسـاء الـذين ًل يتورعـون
 ،وكذلك املـالعنة اليت فارقت زوجها ابللعان فإن التهمة تعل هبا،
ا
عن اخلوض يف أعراض الناس.

وًل يصح الصلح على إسقاط حد السرقة إذا بلغ السلطان أو القاضي ،مثل ما أن الشفاعة ًل تصح فيه وغريه من احلدود إذا
بلغت السلطان.
الثانية عشرة :وجيوز الصلح عن املال املسرو ًل عن الـحد إذا بلغ السلطان.
الثالثة عشرة :جيوز ملن أمسك سـارقاا أن يفلتـه مـن ابب السـه عليـه مـع موعظتـه ،وًل جيـوز أن مثخـذ منـه شـيااا مقابـل إفالتـه؛ لقولـه
ت َع ْنه« :فَـ َه اال َكا َن َه َذا قَـ ْب َل أَ ْن َأتْتيَين به»(.)1
لصفوان بن أمية  ملا أاته بسار سر منه من حرز وقال :إ ِين َع َف ْو ُ

ضا على كتم شهادة كان مرتكبا لكبريتني من كبا ر الذنوب:
الرابعة عشرة :ولرم الصلح على كتم الشهادة ،ولو أخذ الشاهد عو ا
األوىل :كتم الشهادة.
الثانية :أخذه العوض على كتمها ،قال تعاىل{ :وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ ولَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَالَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمﭶ}[البقرة.]283:

( )1أخرجه أمحد ( ،)15303وأبو داود ( ،)4394والنسائي ( ،)4879وابن ماجه ( ،)2595وصححه األلباين يف اإلرواء (.)2317
5
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ابب حقوق اجلار ،وفيه مسائل
األوىل :مناسبة ذكر حقو اجلار يف ابب الصلح هو :أن املنازعات حتصل بني اجلريان فيتأكد علـيهم أن يسـعوا ابلصـلح فيمـا بيـنهم
حلل تلك املنازعات.
الثانيــة :تعريــف اجلــار :هــو مــن مســكنه جب ـوار مســكنك ،أو مالص ـ لــه ،أو مــن مزرعتــه جب ـوار مزرعتــك ،وأك ـ هم حق ـا عليــك مــن
اباب ،ولو يكن مالص اقا ملنزلك.
حيث القرب والبعد يف املنزل أقرهبم منك ا
الثالثة :وحكم اإلحسان إىل اجلار وإكرامه واجب مث من تركه ،ومن األدلة على ذلك قوله تعاىل{ :وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَالَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنيِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِاجلَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ الَ

يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَاالً فَخُورًاﯚ}[النساء ،]36:وقوله

َ « :م ْن َكا َن يـُ ْؤم ُن اب اَّلل َواليَـ ْوم اآلخر فَـلْيُ ْكرْم َج َارهُ» ،)1(3ويف رواية:

اَّلل َّلَ يـُ ْؤم ُنَ ،و ا
اَّلل َّلَ يـُ ْؤم ُنَ ،و ا
«فَالَ يـُ ْؤذ َج َارهُ»( )2رواه البخاري عن أيب شريح  قال :قال َ « :و ا
يلَ :وَم ْن
اَّلل َّلَ يـُ ْؤم ُن ،ق َ
اَّلل؟ قَ َ ا
ول ا
ارهُ بَـ َواي َقهُ»( ،)3والبوا والبواي  :اخلياانت ،وهي التعدي ،والظلم ،والنظر إىل داخل منزله
ََي َر ُس َ
ال :الذي َّلَ ََي َْم ُن َج ُ
ليطلع على عوراته ،وأعظم ذلك خيانته يف أهله أو ماله ابلسرقة وحنوها .وقال
أَناهُ َسيُـ َوِرثُهُ»(.)4

ت
َ « :ما َز َ
يل يُوصيين اب ْجلَارَ ،ح اَّت ظَنَـ ْن ُ
ال ج ْْب ُ

ومــن حقــو اجلــار الواجبــة أن يتفقــد املســلم جريانــه ،فــال يشــبع وفــيهم مــن جيــوع ،والغــين مــنهم يتعاهــده ابلســالم ،والس ـؤال عنــه إذا
فقده ،ودعوته يف املناسبات ،واإلهداء إليه مبـا يتيسـر ،ومـن حقـو اجلـار حضـورك يف غيبتـه تقضـي حاجـة أهلـه ،وتتفقـد أحـوا م يف
حشمة وبعد عن الريبة ،وأن ًل ختاطب أهله إًل من وراء حجاب ،إذا ميكن اًلتصال هبم عن طريـ أهلـك وأوًلدك الصـغار ،قـال
ك»(.)5
ريانَ َ
أليب ذر « :إذَا طَبَ ْخ َ
اء َهاَ ،وتَـ َع َ
ت َم َرقَةً ،فَأَ ْكث ْر َم َ
اه ْد ج َ
ومن ح اجلار أن تدافع عنه وعن حمارمه وتدفع ما يؤذيه وحىت من غريك.
الرابعة :وللجار احل يف وضع خشبة يف جدار جـاره شـريطة أن ًل يهتـب علـى ذلـك ختريـب للجـدار ،ومـا يف حكـم ذلـك يـا ينتفـع
بــه اجلــار دون إض ـرار جبــاره ،والــدليل قولــه

شــبَهُ يف ج ـ َداره»( ،)6وجيــوز للج ـريان املتالصــقة
ـارهُ أَ ْن يَـشْــرَز َخ َ
َّ« :لَ َيَْنَـ ْـع َجـ ٌ
ـار َجـ َ

( )1أخرجه البخاري ( ،)6019ومسلم (.)47
( )2أخرجه البخاري ( ،)5185ومسلم (.)47
( )3أخرجه البخاري (.)6016

( )4أخرجه البخاري ( ،)6015ومسلم (.)2625
( )5أخرجه مسلم (.)2625

( )6أخرجه البخاري ( ،)2463ومسلم (.)1609
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ـااب؛ لكــي تــدخل نســاضهم بعضــهن علــى بعــض وًل لــرجن ،ولكــن ذلــك ًل جيــوز إًل بــني مــن
جــدراهنم أن يفتحـوا بيــنهم أبـو اااب أو أنقـ ا
رضي منهم بذلك.

اخلامســة :وجيــوز للجــار أن يصــاحل جــاره علــى اســتعمال هوا ــه اجملــاور لــه أبجــرة معلومــة علــى شــيء معلــوم؛ كممــر ،أو غرفــة ،أو حنــو
ذلك.
السادسةً :ل جيوز إخراج شيء جتر العادة يف البلد إبخراجه على طري انفذ؛ ألنه ملك جلميع أهل البلد إًل إبذهنم.
السابعة :أما ما جرت العادة إبخراجه؛ كالروشن( ،)1والساابط( ،)2والدكة ،وامليزاب فجا ز.
الثامنــة :وًل جيــوز إخ ـراج مــا تتــأذى املــارة بــه ،حــىت لــو أذن وم األمــر بــه أو ان بــه كالبلديــة ،...لكــن لــو أمــر بــه وم األمــر وكــان يف
مالفتــه فتنــة وجــب الص ـ علــى ذلــك؛ ألمــره
جلب املصاحل.

ابلص ـ علــى وم األمــر تغليباــا للمصــلحة الك ـ ى ،وألن درء املفاســد مق ـدم علــى

التاســعة :إذا اهنــدم جــدار بــني اجلــارين ،أو احتــاج اجلــدار إىل تــرميم ضــروري ينتفــع بــه اجلــاران وجــب عليهمــا ذلــك ...أمــا إذا كــان
اجلدار صـاحلاا لكـن أراد أحـدأا أن يغـريه بنـوع آخـر ًل تـدعو إليـه الضـرورة ابلنسـبة للجـارين فـال يتحمـل الـذي ًل يريـد التغيـري شـيااا،
كما لو كان اجلدار مبنياا ابلطني واللب وهو سليم وقوي ،ولكن اجلار اآلخر أراد أن يهدمه ويبنيه ابملسلح أو ابللب من األمسنت.
معا يف منزل أو مزرعة فإصالحه يلزمهما كل على قدر حصته.
العاشرة :كل ما هو مشهك بني اجلارين ينتفعان به ا

س ْقف يدخل منه اهلواء والضوء .واجلمع َ :رواش ُن.
( )1ال ارْو َش ُنُ :ش ْرفة ،أو فتحةٌ ،أو خر ٌق يف احلائط أو يف ال ا
وساابطات .
ط،
بْي
حائطْي حتتَها مٌََّر انف ٌذ  .واجلمع َ :سوابي ُ
س َااب ُ
( )2ال ا
ٌ
ْ
ط :سقيفةٌ َ
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نـداء لألزواج
أخي املسلم  ...أيها الزوج املفار لزوجته وله منها أطفال ...وقد فكرت أن أتخذ بنتها أو بنياهتا منها؛ تريد إهانتها ،أو استجابة
للعادات اجلاهلية الظاملة اليت تصف ترك األطفال مع أمهم املطلقة ابلنقص ...تذكر قبل أن تقدم على هذا األمر العظيم أنك
تزوجت أمهم بكلمة هللا ،ومبيثاقه العظيم الذي مت بعقد النكاح بينك وبينها على أن تويف ا ما عاهدهتا عليه من معاشرة ابملعروف
وا إلحسان إليها ،وتذكر أن فراقها انتج إما عن خيانتك العهد ابإلحسان إليها ،أو عن سوء معاملة منها لك قد أخ ان رسول هللا
ٍ
ت
« :إ ان ال َْم ْرأَ َة ُخل َق ْ
يم لَ َ
جَ ،وإ ْن َذ َه ْب َ
استَ ْمتَـ ْع َ
استَ ْمتَـ ْع َ
ت ِبَا ْ
ك َعلَى طَري َقة ،فَإن ْ
ت ِبَا َوِبَا ع َو ٌ
ت م ْن ضلَ ٍع لَ ْن تَ ْستَق َ
س ْرََتَا َوَك ْس ُرَها طََالقُـ َها»(.)1
تُق ُ
يم َهاَ ،ك َ

وتذكر أن الرجل الكرش هو املؤمن الذي يتقي هللا  ابلوفاء ابلعهد ويقابل اإلساءة ابإلحسان ...تذكر أن هذا الزوج املؤمن
الشهم الشريف يدخل بسه وطيب ولرج بسه وطيب ولو كان اخلطأ ليس منه ...وتذك ر أن هذا املؤمن الشريف الكرش هو اليد
العليا الذي لمد العقىب يف الدنيا برضا زوجته عنه ،وأسفها لفراقه ،ودعا ها له حيا وميتاا ورضا أهلها ،وأن مجيع من يعرفونه يثنون
خريا ،ويتسابقون يف إكرامه واحهامه وتزوجيه؛ لما اشتهر به من السمعة الطيبة وحسن املعاملة مع زوجته اليت فارقها؛ ألهنم
عليه ا
يعرفون أن الطال ليس عيباا ،وإمنا العيب هو مترد املطل على مطلقته وإهانتها ...وتذكر أن عكسه الزوج القاسي الظا األمح
اللايم املنكر للجميل ،الذي يدخل ابلوعود الكاذبة ولرج ابخليانة واللؤم واإلساءة إىل امرأة ضعيفة رضيت به يف البداية؛ رجاء
سعادهتا معه فخاب ظنها فيه وظن أهلها وكل الناس الذين يعرفونه؛ ملا تـبني م عدم وفا ه مع أقرب الناس إليه وأشدهم ميثاقاا
مكروها ًل يقبله من يعرفه ،بل ويكره مالطته والتعامل معه ...هذا يف الدنيا ...وهم شهود هللا يف أرضه
معه ...وصار نكرة
ا
يشهدون له ابلشر ،أما يف اآلخرة فإنه متوعد بعذاب هللا األليم ،وفجيعته يوم القيامة حبرمانه من اللقاء أبحبته جزاء فجيعته ألم
ٍ
ْي ْاألَحباة يَـ ْو َم الْقيَ َامة»(.)2
ْي َوال َدة َوَولَد َها فَـ ار َق هللاُ بَـ ْيـنَهُ َوبَ ْ َ
أطفاله أبخذهم من حضنها ،وقد جاء يف األثرَ « :م ْن فَـ ار َق بَ ْ َ
فأنقذ نفسك اي من وقعت يف هذه املصيبة ابلتوبة إىل هللا  ،وإرجاع الطفل أو البنت أو األطفال والبنات إىل أمهم ،وأحسن
إليها وإليهم لسن هللا إليك ،ويغفر لك قبل أن تباغتك املـنية فتندم حني ًل ينفعك الندم.
واحذر اي من عافاك هللا  من هذه املصيبة أن تقع فيها؛ فإن السعيد من وعظ بغريه ،والشقي من وعظ بعقوبة هللا تعاىل له،
وهللا املستعان.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

( )1أخرجه البخاري ( ،)3331ومسلم ( )1468واللفظ له.

( )2أخرجه أمحد ( ،)23499والرتمذي ( ،)1566واحلاكم ( ،)2334وصححه األلباين يف املشكاة (.)3361
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