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  العفو المتبادل واإلصالح")١(اتفاقية
  "بين ذوي األرحام وفيما بين الناس 

  
  بسم اهللا الرحمان الرحيم 

  
ه      منينؤبوصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للمتذآيرا  ه علي ا لقول وا إخوان أن يكون

الم لم  (..: الصالة والس و المس لم أخ ًا، المس اد اهللا إخوان وا عب ه، وال : وآون ال يظلم
   )٢(،..)يخذله

  

ا لم    وتطبيق ه وس لى اهللا علي ول اهللا ص ول رس دوا، وال  : ( لق وا، وال تحاس ال تباغض
اه فوق     وال تقاطعوا، وآونوا عباد اهللا إخوانًا، وال يحلُّ لم . تدابروا سلم أن يهجر أخ

  )٣(،)ثالثة أيام
  

ه  ا ذوتنفي م تنزيل ي محك ل ف ز وج ول اهللا ع َوةٌ ﴿: لق وَن ِإْخ ا اْلُمْؤِمُن رات[ ﴾ِإنََّم : الحج
١٠[،  

  

دمن   (: الذي قال فيهرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  بحديثتذآيرا و ة م ال يدخل الجن
   )٤(،)وال قاطع رحم ،وال مؤمن بسحر ،خمر

  

ِة   ( :بما صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حيث قال وتذآيرا ُتْفَتُح َأْبَواُب اْلَجنَّ
ُه          ؛َيْوَم اِلاْثَنْيِن َوَيْوَم اْلَخِميِس ْت َبْيَن ا َآاَن ا َرُجًل ْيًئا ِإلَّ ِه َش ِرُك ِباللَّ ا ُيْش َفُيْغَفُر ِلُكلِّ َعْبٍد َل

ْحَناُء ِه َش ْيَن َأِخي اُل ؛َوَب َطِلَحاَأْنِظ: َفُيَق ى َيْص َذْيِن َحتَّ ى  ،ُروا َه َذْيِن َحتَّ ُروا َه َأْنِظ
  )٥(،)َأْنِظُروا َهَذْيِن َحتَّى َيْصَطِلَحا ،َيْصَطِلَحا

  

ال اهللا عز وجل      تذآيرا و ُكْم    ﴿ : بما ورد في سورة الحجرات، حيث ق ْب َبْعُض ا َيْغَت َوَل
يٌم    َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدُآْم َأْن َيْأُآَل َلْحَم َأِخ وَّاٌب َرِح َه َت يِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللَّ

  ،]١٢: الحجراتسورة [ ﴾ )١٢(
   

لم    عن )٦(بتث بما اتذآيرو ه وس ال   رسول اهللا صلى اهللا علي ا عُ   (: حيث ق ي،  لم رج ب
ار من نحاس يخمشون      م أظف من  : وجوههم وصدورهم ، فقلت     )٧( مررت بقوم له

   ، ))٨( هؤالء الذين يأآلون لحم الناس، ويقعون في أعراضهم :ا جبريل؟ قالهؤالء ي
لم      وتطبيقا ه وس ول رسول اهللا صلى اهللا علي اه فوق      (: لق ال يحلُّ لمسلم أن يهجر أخ

  )٩(،)عرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسالمعرض هذا وُيثالث لياٍل، يلتقيان فُي
                                                 

  .اجعة هذه االتفاقية فضيلة الدآتور محمد الخرشافيتفضل بمرـ  ١
  .رواه مسلمـ  ٢
 .رواه البخاري  ومسلمـ  ٣
  .صحيح الترغيب والترهيبـ أنظر مثال صحيح ابن حبان و ٤
  .وصحيح مسلم لإلمام مالكأنظر مثال الموطأ ـ  ٥
  .م أحمدأنظر مثال المعجم األوسط للطبراني وصحيح الترغيب والترهيب ومسند اإلماـ  ٦
  .خدش: ـ خمش  ٧
هو جانبه الذي : موضع المدح والذم من اإلنسان سواء آان في نفسه أو في َسَلفه أو من يلزمه أمره، وقيل : ـ الِعْرض  ٨

  .يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ُيْنتَقص وُيْثَلَب
  .ـ رواه البخاري، ومسلم ٩
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ٌة  ( : فيها قالالتي ليه وسلم لنصيحة رسول اهللا صلى اهللا عوتطبيقا  َمْن َآاَنْت َلُه َمْظَلَم
مٌ           ا ِدْرَه اٌر َوَل وَن ِديَن ا َيُك َل َأْن َل ْوَم َقْب ُه اْلَي ُه ِمْن ْيٍء َفْلَيَتَحلَّْل ِإْن  ،ِلَأحِد ِمْن ِعْرِضِه َأْو َش

هِ  ْم َتكُ   ،َآاَن َلُه َعَمٌل َصاِلٌح ُأِخَذ ِمْنُه ِبَقْدِر َمْظَلَمِت يَِّئاِت      َوِإْن َل ْن َس َذ ِم َناٌت ُأِخ ُه َحَس ْن َل
  )١٠(،)َصاِحِبِه َفُحِمَل َعَلْيِه

  

  بيننا،)١١(ا وقطعا لسبيل الشيطان وتحريشهنلنشر العداوة بين ومنعا
  

ديقا لم     وتص ه وس لى اهللا علي ول اهللا ص ول رس ده    ( لق س أن يعب د أي يطان ق إن الش
  )١٢(،)المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم

للشيطان، وإفسادا لخطره علينا حيث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وترغيما
فتنون الناس، فأعظمهم عنده إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه فَي(:  يقول

: فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول": وفي لفظ "أعظمهم فتنة
ما ترآته حتى : ، ثم يجيء أحدهم فيقولما صنعت شيئًا: فعلت آذا وآذا، فيقول

  )١٣(،)ِنْعَم أنت: دنيه منه، ويقولفُي: فرقت بينه وبين امرأته، قال

الث    وتصديقا يهم ث ع عل ذي طل ل ال لم للرج ه وس هادة رسول اهللا صلى اهللا علي لش
ام           ة أي ه ثالث د اهللا بن عمرو بن العاص والزم ه عب مرات بأنه من أهل الجنة، فاتبع

ما هو : فلما سأله أجاب ؛شهادة رسول اهللا عليه الصالة والسالم له بالجنة م سرَلْعلَي
ى   إال ما رأيَت غير أني ال أجد في نفسي ألحد من المسلمين ِغشًّا، وال أحسد أحدًا عل

  )١٤(،..)بلغت بك هذه التي: اهللا بن عمرو فقال عبد .خير أعطاه اهللا إياه
  

) ٨٢(َفِبِعزَِّتَك َلُأْغِوَينَُّهْم َأْجَمِعيَن ﴿:  يث قالبعزة اهللا حللشيطان الذي أقسم  وترغيما
  ،]٨٣، ٨٢: صسورة [ ﴾ )٨٣(ِإلَّا ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصيَن 

  

طان سبيل عليهم لقوله يين ليس للشذصين من عباد اهللا الخَلفي أن أآون من الُم وطمعا
سورة [ ﴾ )٤٢(َطاٌن ِإلَّا َمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلَغاِويَن ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْل﴿: تعالى 
  ،]٤٢: الحجر

  

الّظْلُم ُظُلمات يوَم ( :قال فيهالذي بحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتذآيرا 
     )١٥( ،)القيامة

  

  

                                                 
  .صحيح البخاريـ  ١٠
لقلوب فيدخل فيها البغضاء والتقاطع، ويسعى في التحريش بين الناس بالخصومات والشحناء، ـ والمعنى أنه ُيغيِّر ا ١١

  . والحروب، والفتن 
  ).١٦٢/ ١٧(انظر شرح النووي على صحيح مسلم  

  .ـ رواه مسلم ١٢
  .ـ رواه مسلم ١٣
ي في عمل اليوم ، وأخرجه النسائ٢٠٥٥٩أحمد في المسند، والحديث أيضًا في مصنف عبد الرزاق، برقم ـ رواه ١٤

  .والليلة
  .صحيح البخاريـ  ١٥
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اْعـف َعـمن ظلمك، (: قال فيهاالتي لوصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وتفعيال
  )١٦(،)ـْن قـَـَطَعـَك، وأْحـِسْن إلى َمـْن أساء إليك، وقـُـِل الحق ولو على نفسكوِصـْل َم

   

ذآيرا  ال        وت ث ق لم حي ه وس لى اهللا علي ول اهللا ص ن رس ت ع ا ثب ا  (  :بم ْدُروَن َم َأَت
اعَ  : َقاُلوا ؟اْلُمْفِلُس ا َمَت اَل   .اْلُمْفِلُس ِفيَنا َمْن َلا ِدْرَهَم َلُه َوَل ي    ِإنَّ اْلُم: َفَق ْن ُأمَِّت َس ِم ْفِل

اةٍ  َذا     ،َيْأِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبَصَلاٍة َوِصَياٍم َوَزَآ َتَم َه ْد َش ْأِتي َق َذا   ،َوَي َذَف َه اَل    ،َوَق َل َم َوَأَآ
َناِتهِ    ؛َوَضَرَب َهَذا ،َوَسَفَك َدَم َهَذا ،َهَذا ْن َحَس َذا ِم َناِتهِ    ،َفُيْعَطى َه ْن َحَس َذا ِم ِإْن   ،َوَه َف
هِ    َفِنَي ْت َعَلْي اُهْم َفُطِرَح ْن َخَطاَي ي     ،ْت َحَسَناُتُه َقْبَل َأْن ُيْقَضى َما َعَلْيِه ُأِخَذ ِم ِرَح ِف مَّ ُط ُث
  )١٧(،)النَّاِر

  

أال أخبرآم بأفضل (عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حيث قال صحبما وتذآيرا 
إصالح ذات : قال. من درجة الصيام والصالة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول اهللا

  )١٨( ،)البين، وفساد ذات البين الحالقة
  

ضل الصدقة إصالح  أْف(بما ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث قالوتذآيرا 
  ) ١٩(،)ذات البين

  

لم      بحديث وتذآيرا  ه وس ذي  رسول اهللا صلى اهللا علي ال ال ه  ق ْوَم     ( في ْمُس َي ْدَنى الشَّ ُت
اِلِهم      ... َحتَّى َتُكوَن ِمْنُهْم َآِمْقَداِر ِميٍل اْلِقَياَمِة ِمْن اْلَخْلِق  ْدِر َأْعَم ى َق اُس َعَل وُن النَّ َفَيُك

هِ      ؛ِفي اْلَعَرِق ى َآْعَبْي وُن ِإَل ْن َيُك ْنُهْم َم هِ      ،َفِم ى ُرْآَبَتْي وُن ِإَل ْن َيُك ْنُهْم َم ْن    ،َوِم ْنُهْم َم َوِم
   )٢٠(،)َوِمْنُهْم َمْن ُيْلِجُمُه اْلَعَرُق ِإْلَجاًما ،َيُكوُن ِإَلى َحْقَوْيِه

  

َفُيْضَرُب ... ( :حيث قال ،بما صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتذآيرا
َوِفي َجَهنََّم ...الصَِّراُط َبْيَن َظْهَراَنْي َجَهنََّم َفَأُآوُن َأوََّل َمْن َيُجوُز ِمْن الرُُّسِل ِبُأمَِّتِه 

َتْخَطُف النَّاَس  ؛َغْيَر َأنَُّه َلا َيْعَلُم َقْدَر ِعَظِمَها ِإلَّا اللَُّه ... ،ِمْثُل َشْوِك السَّْعَداِن َآَلاِليُب
َحتَّى ِإَذا َأَراَد اللَُّه  ،َوِمْنُهْم َمْن ُيَخْرَدُل ُثمَّ َيْنُجو ،َفِمْنُهْم َمْن ُيوَبُق ِبَعَمِلِه ؛ِبَأْعَماِلِهْم

ِمْن َأْهِل النَّاِر َأَمَر اللَُّه اْلَمَلاِئَكَة َأْن ُيْخِرُجوا َمْن َآاَن َيْعُبُد اللََّه  َرْحَمَة َمْن َأَراَد
  )٢١(،)...َفُيْخِرُجوَنُهْم َوَيْعِرُفوَنُهْم ِبآَثاِر السُُّجوِد

  

ا في  و ال اهللا عز      طمع ة عرضها السماوات واألرض، إذ ق رة اهللا عز وجل وجن مغف
َساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َو﴿: في سورة آل عمرانوجل 

يَن   دَّْت ِلْلُمتَِّق َأْرُض ُأِع اِظِميَن    ) ١٣٣(َواْل رَّاِء َواْلَك رَّاِء َوالضَّ ي السَّ وَن ِف ِذيَن ُيْنِفُق الَّ
ِني      بُّ اْلُمْحِس ُه ُيِح اِس َواللَّ ِن النَّ اِفيَن َع ْيَظ َواْلَع ران[ ﴾ )١٣٤(َن اْلَغ ، ١٣٣: آل عم

١٣٤[،  
  

                                                 
  .ترغيب والترهيبصحيح الـ  ١٦
  . صحيح مسلمـ   ١٧
  . صحيح سنن أبي داودـ   ١٨
  . سلسلة األحاديث الصحيحةـ   ١٩
  . ـ  صحيح مسلم ٢٠
  . صحيح البخاريـ   ٢١
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ز عز وجل    زِِّعِلوطلبا  لم      العزي ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي ا َزاَد  ... ( ، حيث ق َم
  )٢٢( ،.)..اللَُّه َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإلَّا ِعزًّا

  

ان       الجزاء من جنس العمل     وباعتبار أن ال اهللا عز وجل في سورة الرحم      :، حيث ق
َزاُء اْل﴿  ْل َج اُن َه ا اْلِإْحَس اِن ِإلَّ رحمن[ ﴾ِإْحَس بحانه]٦٠: ال ال س وا ﴿  :، وق َوْلَيْعُف

  ،]٢٢: النور[ ﴾َوْلَيْصَفُحوا َأَلا ُتِحبُّوَن َأْن َيْغِفَر اللَُّه َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم 
  

  ، من النيرانالنجاة لي ولغيري قد يكون سببا في العفو ن إوحيث 
  

ر   حبَُّألغ درجة اإليمان حتى بألن  يأنوباعتبار  ة لغي ـ     يالجن ؤمنين ـ ـ من الم ا    ـ آم
لم يحبها لنفسأ بَّ     ( ، حيث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ى ُيِح ُدُآْم َحتَّ ْؤِمُن َأَح  ال ُي

  ،)٢٣( )ألِخيِه َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسِه
   

   )٢٤( ،م القيامةام يوَقيق الَمـِضتعوذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من على  وبناًء
  

   ؛وتخفيفا لثقل األوزار لميزان يوم القيامة بالحسناتوتثقيال 
  

امل  ين، القاطنأسفله ينالموقع حنن نافإن اب    ينمؤقتا على وجه األرض، والح دا لكت غ
  :بما يلي ستطيع توصية،نقبل أن ال واآلن  لتزمن، األعمال

  

   .نافي غيبت ناموآلوا لحجميع الذين أعلى  ناضاعرأب انقد تصدق نانإ ـ  أوال
  

  .اظلمن نمع نافوقد ع ناإنثانيا ـ 
  

بعض    ن ناإن ـثالثا   ى مسامحة بعضنا ال ا بالمَ ْمِلـ سواء عَ   دعو إل م نَ  ن ة أم ل ا،  ب ملَ ْعظلم ه
ِه     ﴿" ناحتى ال تطول مدة الفصل بين ْن َأِخي ْرُء ِم رُّ اْلَم ِه   ) ٣٤(َيْوَم َيِف ِه َوَأِبي ) ٣٥(َوُأمِّ

اِحَبِتِه ِه  َوَص ِه  ) ٣٦(َوَبِني ْأٌن ُيْغِني ٍذ َش ْنُهْم َيْوَمِئ ِرٍئ ِم لِّ اْم  - ٣٤: عبس[ ﴾ )٣٧(ِلُك
  .)٢٥( )ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرال( ُر، ويوم ُنحَش]٣٧

  

اقض مع مُ    عن بعضنا البعض ناَوْفَع إنَّـ   رابعا د ال يتن ا طالبتق ا بحق ن دنيا إنْ   وقن  في ال
  . محتاجين اآن

  

ا       تفاقيةاال هدة هذتعميما لفائ ـ   خامسا و، وتجفيف ودة واإلخاء والعف ، ونشرا ألسباب الم
  .سمح بهاُيبل التي بجميع السُّ ،اهبنشرلتزم ن نالمنابع الحقد وحب االنتقام، فإن

  

ا ظلْمأو هم حقفي  ناأخطأجميع من  دعوة دَُّوَن ـ سادسا آخر، بقصد أو    ن هم، بشكل أو ب
   .ثلبالِم ناعن غير قصد، إلى أن يعاملون

  

                                                 
  . ترهيبـ  أنظر الموطأ لإلمام مالك وصحيح مسلم وشعب اإليمان للبيهقي وصحيح الترغيب وال ٢٢
  . صحيح البخاريـ   ٢٣
  . ـ  سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجة ٢٤
  . صحيح البخاريـ   ٢٥
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ة  اإلشعار بالتوصل   عتبر ُي، بالنسبة للُموقعين على نص االتفاقية عن ُبْعدـ   سابعا بمثاب
  .االتفاقيةهذه نص ى موافقة عل

  

ا باعتبارعمل  نومنذ توقيعها،  يسري مفعول هذه االتفاقيةبالنسبة للحاضرين، ـ   ثامنا  ن
ا ـ    اطرأ ا فيه ا ـ بحول اهللا    ف زام به ى االلت ا التعل ذ بنوده واب وتنفي ا لألجر والث ماس

  .إلى ذلك سبيال ناما استطعوحفظا للمواثيق 
  

    .  واهللا ولي التوفيق
  :الشهود

  ك الشمالَلك اليمين                     َمَلَم
  

  واهللا خير الشاهدين            
  

  :توقيع                       :توقيع                        :توقيع
  
  
  
  

  
  
  


