اصل مضمون تائید97 /114 :

اهمیت صلح برای فرد مسلمان

قسمت سوم و آخر :اصالح نهایی گردید :فولدرمضامین چاپ شده برج ثور1398

دکتور عبد الباری حمیدی

در قسمت دوم مقاله پیرامون اهمیت صلح برای ملت و جامعه صحبت مفصل صورت گرفت اکنون در این قسمت اهمیت
صلح را برای فرد مسلمان مورد بررسی قرار میدهیم.
فرد مسلمان ،عنصر اساسی ساختار یک خانوادۀ مسلمان و باآلخرۀ یک مجتمع اسالمی را تشکیل میدهد؛ لذا در پیوند به
صلح و آشتی ،توجه به فرد مسلمان از اهمیت به سزایی بر خوردار است ،روی همین علت پیامبر این جمله را سه بار تکرار
نموده فرمودند « :إمنا الدين النصيحة» یعنی دین همانا نصیحت و خیر اندیشی است .اصحاب سوال نمودند :لمن یا رسول اهلل؟،
یعنی نصیحت برای چه کسی؟ فرمودند « :هلل و لرسوله ولكتابه وألئمة املسلمني و عامتهم»( ،)1فرمودند :برای خدا و برای کتابش و
رسولش و برای پیشوایان مسلمانها ،و برای همهء مسلمین.
)
2
(
عامۀ مسلمانان افراد مجتمع اسالمی اند ،و نصیحت برای آنان به وسیلۀ ایجاد اصالح میان آنها صورت می گیرد .
اکنون اهمیت صلح را در پیوند با فرد مسلمان از البالی نکات ذیل میتوان بررسی کرد:
 – 1صلح سبب محافظت و پاسداری از دین می گردد:

محافظت بر دین و پاسداری از آن یکی از مهمترین مقاصد شریعت اسالمی به شمار میرود؛ زیرا اهلل متعال زمانیکه اسالم را
به عنوان دین پسندیده ی خود برای جهانیان عرضه نمود ما مسلمانان را مامور ساخت تا از آن پاسداری نماییم ،طوریکه
فرمود :ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ آل عمران102 :
" اى کسانى که ایمان آورده اید! آن چنان که حق تقوا و پرهیزکارى است از خدا بپرهیزید ،و از دنیا نروید مگر اینکه
مسلمان باشید (باید گوهر ایمان را تا پایان عمر حفظ کنید)".
و در عین زمان ما را از هرنوع تفرق و اختالف باز داشته و از نعمت خاص الفت وهمدلی یاد آور شده فرمود :ﭽﭱ
آل عمران103 :
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ
" و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید ،و نعمت (بزرگ) خدا را بر خود بیاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر
بودید و او در میان دلهاى شما الفت ایجاد کرد ،و به برکت نعمت او برادر شدید".
هم چنان پیامبر از خراب شدن روابط و پیدا شدن تنشها بر حذر داشته فرمودند « :إايكم و سوء ذات البني فإهنا احلالقة»()3
" از تفرقه و دشمنی بپرهیزید که این امر ،دین شما را از بین میبرد".
و از ابو درداء روایت شده که پیامبر فرمودند « :أال أخربكم أبفضل من درجة الصيام والصدقة والصالة؟ قال :قلنا :بلى ،قال :إصالح
ذات البني ،و فساد ذات البني هي احلالقة ()4
" آیا شما را به انجام عملی راهنمایی نکنم که از اجر و پاداشی فراتر از روزه ،نماز و صدقه برخوردار است؟ عرض کردند:
بلی ای رسول خدا! فرمود « :إصالح ذات البني فإن فساد ذات البني هي احلالقة» .یعنی" :ایجاد صلح و آشتی میان مردم؛ چراکه
تفرقه و اختالف ،دینشان را از بین میبرد".
دب إليكم داء األمم قبلكم ،احلسد والبغضاء هي احلالقة ،ال أقول حتلق الشعر ،ولكن حتلق
هم چنان از پیامبر روایت شده که فرمودندَّ « :
الدين»(.)5
یعنی مواظب باشید که درد و مرض امت های قبلی به شما نیز راه پیدا کرده که عبارت از مرض حسد و بدبینی است ،و این
آفتها از بین برنده است ،نمی گویم که موی را از بین می برد بلکه دین را از بین می برد.
 -2صلح ،خوشنودی ،عفو و مغفرت خداوند را ببار می آرد:

اهمیت دیگر صلح و آشتی برای فرد مسلمان این است که صلح رضایت و خوشنودی ،عفو و مغفرت خداوند را ببار می
آورد؛ زیرا جزاء و پاداش همیشه از جنس همان عملی است که انسان انجام میدهد ،پس کسیکه زندگی اش را میان مردم در
شقاق و مشاجره ،بغض و دشمنی سپری می نماید ،از عفو و مغفرت خداوند محروم می ماند ،چنانچه از ابوهریره روایت
شده که پیامبر فرمودند « :تعرض األعمال يف كل اثن ٍ
ٍ
ومخيس ،فيغفر هللا عز وجل يف ذلك اليوم لكل امرئ ال يشرك هللا شيئا ،إال أمرأ كانت بينه
ني
وبني أخيه شحناء ،فيقول :اتركوا هذين حىت يصطلحا»(.)6
" اعمال در هر روز دو شنبه و پنجشنبه پیش می شود و خداوند هر شخصی را که به خدا چیزی شریک نمی آورد می
آمرزد ،مگر آنکه میان او و برادرش دشمنی باشد ،پس می فرماید :این دو را بحال شان بگذارید تا با هم صلح نمایند".
و در یک روایت صحیح مسلم آمده است که پیامبر فرمودند « :تفتح أبواب اجلنة يوم االثنني واخلميس ،فيغفر لكل عبد ال يشرك ابهلل
شيئا  ،إال رجل كان بينه وبني أخيه شحناء ،فيقال :انظروا هذين حىت يصطلحا ،انظروا هذين حىت يصطلحا ،انظروا هذين حىت يصطلحا»(.)7
1

" درهای بهشت روز دو شنبه و پنجشنبه باز می شود و برای هر بندهء که به خدا شریک نمی آورد ،آمرزش می شود ،مگر
مردی که میان او و برادرش دشمنی و عداوت باشد و گفته می شود :این را به تأخیراندازید تا با هم صلح و آشتی نمایند".
و از معاذ بن جبل روایت شده که پیامبر فرمودند « :يطلع هللا إىل مجيع خلقه ليلة النصف من شعبان ،فيغفر جلميع خلقه إال ملشرك أو
مشاحن»(.)8
خداوند متعال شب پانزدهم شعبان به بندگانش توجه مینماید و تمام بندگانش را مغفرت می کند به استثنای مشرک و
کسانیکه دشمن سرسخت همدیگر بوده باشند.
پس کسیکه گذشت نماید ،اهلل تعالی از وی نیز گذشت می نماید ،و کسیکه ببخشدخداوند نیز او را مورد بخشش قرار
میدهد ،و کسیکه میان مردم صلح و آشتی بیاو رد ،خداوند کار و امورش را اصالح می سازد ،طوریکه از انس روایت شده که
پیامبر فرمودند « :من أصلح بني الناس أصلح هللا أمره ،وأعطاه بكل كلمة تكلم هبا عتق رقبة ،ورجع مغفورا له ما تقدم من ذنبه»(.)9
کسیکه میان مردم اصالح بیارد ،اهلل متعال کارش را درست می کند و در برابر هر کلمۀ صلح آمرزش ثواب آزادی یک برده
را عطا می کند  ،و در حالی از مجلس صلح بر میگردد که تمام گناهان سابقه اش مغفرت گردیده است.
 – 3صلح و آشتی بخل را از بین برده نفس انسان را به سخاوت مندی وادار می سازد:

بخل توأم با حرص که شح نامیده می شود در نفوس بشری موجود بوده و یکی از غرائز انسانی به شمار میرود ،پس هر
انسان بر اساس خواست نفس و غریزه اش باید بخل ورزد ،و همین بخل در برابر هر خیر و نیکی مانع قرار میگیرد؛ لذا خداوند
متعال در قرآن کریم صلح را خیر محض توصیف نموده سپس از بخل به عنوان یک پدیده ی موجود در نفس انسان یاد آور
شده فرمود :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭼ النساء.128 :
در این آیت ،جملۀ :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ ﭧ که یک جملۀ اعتراضیه است بیانگر این حقیقت است که شح و بخل با نفس
انسان در مجاورت و مالزمت قرار دارد و هیچ وقت از انسان جدا نمیشود( ،)10هم چنان این جملۀ معترضه بیانگر این حقیقت
است که شح و بخل از صلح و آشتی باز میدارد؛ لذا زمخشری در تفسیر این آیت میگوید :طبیعت زن این است که از سهم و
غیر سهم ا ش هیچ نوع گذشت نمی کند ،و مرد نیز زمانیکه زنی را خوب نبیند آماده نیست تا برایش سهمی قائل شود و یا
حتی آن را نزدش نگهدارد( )11زمانیکه حقیقت چنین باشد پس صلح و آشتی است که این بخل را از بین می برد و نفس را بر
سخاوت مهار می سازد؛ لذا خداوند متعال فرموده است :ﭽﭨﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰﭼالنساء.128 :
" و اگر نیکى کنید و پرهیزگارى پیشه سازید (و بخاطر صلح ،گذشت نمائید) خداوند به آنچه انجام مى دهید آگاه است (و
پاداش شایسته به شما خواهد داد)".
یعنی اگر بوسیلۀ قائم ماندن بر زندگی زنا شوهری با زنان تان نیکی کنید و از سرکشی و اعراض و آنچه به خصومت و اذیت
بیانجامد پرهیز نمائید ،پس اهلل به آنچه انجام میدهید آگاه است(.)12
سپس زمخشری در کشاف داستان جالبی را در مورد احسان آورده گفته است :عمران بن حطان خارجی از بد قیافه و
بدشکل ترین انسانها بود اما زنش از جملۀ زیبا ترین زنان بود ،روزی زنش رویش را بطرف عمران کرد و الحمد هلل گفت.
شوهرش گفت :خیر باشد چرا چنین گفتی؟ زنش گفت :من حمد اهلل را به ا ین سبب گفتم که من و تو هردو از اهل بهشت
خواهیم بود .شوهرش گفت :چطور؟ زنش گفت :چون به تو همانند من یک زن زیبا داده شده و تو حتما شکرش را بجا آوردی
و به من مثل تو یک شوهر بد قیافه داده شد ومن صبر کردم ،و اهلل متعال به بندگان صبرکننده و شکر کننده وعدۀ بهشت را
داده است(.)13
 – 4اصالح یک تجارت سودمند و صدقۀ بس بزرگی است که سبب خوشنودی خداوند می گردد:

اصالح آوردن میان مردم از بزرگترین اعمال نیک نزد خداوند به شمار میرود؛ زیرا عمل اصالح یک تجارت سودمند و عمل
بسیار نیکی است که خدا و رسولش آن را دوست دارند ،طوریکه از انس روایت شده که رسول اهلل به ابو الدرداء گفتند:
« أال أدلك على جتارة؟ قال :بلى ،قال ِ :
صل بني الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا تباعدوا  ،ويف رواية :أال أدلك على عمل يرضاه هللا و رسوله قال :بلى،
قال ِ :صل بني الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا تباعدوا»(.)14
آیا ترا به تجارتی رهنمایی نکنم؟ ابوالدرداء گفت :آری چرا نی؟ فرمود :میان مردم سازش بیار زمانیکه روابط ایشان خراب
گردد ،میان آنها قرب را ایجاد کن زمانیکه از هم دور شوند .در یک روایت دیگر آمده :آیا من ترا به عملی رهنمایی نکنم که
اهلل و رسولش می پسندد؟ گفت :آ ری .گفت :فرمود :میان مردم سازش بیار زمانیکه روابط ایشان خراب گردد ،میان آنها قرب
را ایجاد کن زمانیکه از هم دور شوند.
وعن أيب أيوب قال :قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي أاب أيوب اال أدلك على صدقة حيبها هللا ورسوله؟ تصلح بني الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا
()15

2

و از ابو ایوب روایت شده که گفت :پیامبر برایم گفت :ای ابو ایوب! آیا ترا رهنمایی نکنم بر صدقه ی که اهلل و رسولش
آن را دوست دارند؟ آن صدقه این است که میان مردم زمانیکه با هم بدبین شدند و روابط شان به تیرگی گرائید ،اصالح بیار.
ولفظ اصبهانی این چنین است « :أال أدلك على صدقة حيب هللا موضعها؟ قال :قلت أبيب أنت وأمي ،قال :تصلح بني الناس ،فإهنا صدقة حيب
هللا موضعها».
آیا من ترا رهنمایی نکنم بر صدقه ای که اهلل متعال محل آن صدقه را خوش دارد؟ من گفتم :پدر و مادرم فدایت باشد
رهنمایی ام کنید؟ پیامبر فرمودند :صلح و آشتی را قایم کن میان مردم؛ زیرا این یک صدقه ای است که خداوند محل آن را
دوست میدارد.
و از ابوهریر  روایت شده که پیامبر فرمودند « :كل سالمى من الناس عليه صدقة ،كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بني االثنني صدقة،
وتعني الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة ،والكلمة الطيبة صدقة ،وبكل َخطوة ختطوها إىل الصالة صدقة ،ومتيط األذى عن
الطريق صدقة»(.)16
" بر هر مفصل و بند از مردم در هر روزی که آفتاب می تابد ،صدقه الزم است .میان دو کس عدالت می کنی صدقه است.
مردی را در بار کردن سواری اش یاری می کنی یا خودش را بر آن سوار می کنی صدقه است .سخن نیکو صدقه است ،و به هر
گامی که بسوی نماز می نهی صدقه است .دور کردن اذیت رساننده از راه صدقه است".
و معنی « تعدل بني اثنني» این است که میان دو فرد بر اساس عدل و انصاف اصالح بیاری (.)17
در مورد ارتباط حدیث با (ابب فضل اإلصالح بني الناس والعدل بينهم) که امام بخاری حدیث را تحت آن آورده است برخی یک
اشکال را مطرح نمودند که در باب فضیلت اصالح ذکر شده اما در حدیث تنها فضیلت عدل ذکر شده است؟ در جواب این
اشکال ابن المنیر گفته است :زمانیکه همۀ مردم را به عدل فرا خوانده شده ،مسلماً بین مردم حکام و غیر حکام همه حضور
دارند پس عدل به حاکم و اصالح به دیگران تعلق میگیرد.
)
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وبرخی گفته اند که اصالح نوعی از عدل است پس عطف عدل برآن از باب عطف عام بر خاص است .
)
19
(
و از ابوهریر  روایت شده که پیامبر فرمودند « :ما َع ِمل ابن آدم شيئا أفضل من الصالةِ ،وصالح ِ
ذات الب ِني ،و َخلُ ٍق حسن» .
ُ
َ
بنی آدم بهتر از نماز ،اصالح ذات البین و اخالق نیکو هیچ عملی را انجام نداده است.
و از عبد اهلل بن عمرو ب روایت شده که پیامبر فرمودند « :أفضل الصدقة إصالح ذات البني» (.)20
یعنی بهترین صدقه اصالح أمور ذات البینی است.
 -5فرد مصلح تحت رعایت اهلل قرار داشته و اهلل متعال کارهایش را درست می کند:

از انس روایت شده که پیامبر فرمودند « :من أصلح بني الناس أصلح هللا أمره ،وأعطاه بكل كلمة تكلم هبا عتق رقبة ،ورجع مغفورا له ما
تقدم من ذنبه (.)21
" کسیکه میان مردم اصالح بیارد ،اهلل متعال کارش را درست می کند و در برابر هر کلمۀ صلح آمرزش ثواب آزادی یک
برده را عطا می کند  ،و در حالی از مجلس صلح بر میگردد که تمام گناهان سابقه اش مغفرت گردیده است".
فرد مصلح را اهلل متعال رعایت و حفاظت نموده کارش را درست می کند و نزد اهلل متعال از مراتب و درجات برتری بر
خوردار گردیده ،و در دلهای مردم نیز محبوبیت و جایگاه خاصی را کسب می کند .روی همین علت حسن بن علی مستحق
مدح پدر بزرگش پیامبر گردید ،طوریکه فرمودند « :إن ابين هذا سيِد ،و لعل هللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني (.)22
" یقیناً این فرزند من سید و سر دار مردم است و امید می کنم که اهلل متعال بوسیلۀ وی بین دو گروه بزرگ از مسلمانان
صلح و آشتی را قائم نماید".
هم چنان دو مردی که بین دو قبیلۀ عبس و زبیان صلح را بر قرار ساخت توسط زهیر بن ابی سلمی مدح گردید و در بیتش
از آنها یاد آور شده گفت:
ميينا لنعم السيدان وجدمتا *** على كل حال من سحيل ومربم.
فهرس مآخذ:
( -)1مسند أحمد ( 138 /28 )16940و در موردش گفته شده  :صحیح علی شرط مسلم
( -)2تنبیه الغافلین تالیف سمرقندی ص .412
( -)3حدیث حسن است ،ترمذی در سنن ( 663 /4 )2508روایت نموده وگفته است :حدیث صحیح غریب.
( –)4این حدیث صحیح است و آن را أبو داوود در سنن ( ،280 /4 )4919و امام بخاری در األدب المفرد ( )391روایت نموده و ترمذی در سنن
( ، 663 /4 )2509و ابن حبان در صحیحش( )1982آن را صحیح دانسته اند.
( -)5حسن :مسند أحمد ( )1412و( )1430و(. )1432
( -)6صحیح مسلم (.1987 /4 )2565
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( -)7صحیح مسلم (.1987 /4 ،)2565
( -)8حسن :رواه الطبرانی فی األوسط ( ،)6776وابن حبان فی صحیحه ( ،)5665وحسنه االلبانی (السلسلة الصحيحة  ،)1144وقال األرنؤوط :صحیح
بشواهده ،وروى البیهقی من حدیث ابی بکر الصدیق رضی اهلل عنه بنحوه بإسناد ال بأس به.
( -)9رواه األصبهانی ،وقال المنذری :حدیث غریب جدا.
( -)10الجامع ألحکام القران از قرطبی  ،406 /5تفسیر کشَّاف از زمخشری ،568 /1 ،والرازی :تفسیر کبیر از رازی  ،68 /11فتح القدیر از شوکانی/1 ،
.586
( –)11تفسیر کشَّاف از زمخشری .568 /1
( –)12تفسیر کشَّاف از زمخشری  ،568 /1تفسیر کبیر از رازی.68 /11 ،
( –)13تفسیر کشَّاف از زمخشری .568 /1
( -)14رواه البزار والطبرانی.
( -)15رواه الطبرانی.
( -)16صحیح البخاری ،کتاب الصلح ،باب  ،584حدیث ،911
( -)17ریاض الصالحین از امام نووی ،ص .111
( -)18فتح الباری از حافظ ابن حجر عسقالنی.364 /5 )2707( ،
( -)19شعب اإلیمان للبیهقی ،باب  ،76حدیث .488 /7 ،11091
( -)20رواه الطبرانی والبزار ،وفی إسناده عبدالرحمن بن زیاد بن أنعم ،وحدیثه هذا حسن لحدیث أبی الدرداء.
( -)21رواه األصبهانی ،وقال الحافظ المنذری :حدیث غریب جدا.
( -)22صحیح البخاری ،:کتاب الصلح ،باب  ،582حدیث .365 /4 ،908
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