
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 ٢٧٤٦ �ماره ثبت:

 
 

1 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
بیان شد که تربیت اجتماعی  قرار دادیم و یموردبررس به معناي ساحتی آن را تربیت اجتماعیبحث خالصه  طوربه

و  سالم را تثبیت کردهضوابط و قواعد اجتماعی ا و بیاوریم دیگران را اجتماعی بار کهیعنی این ،به معناي ساحتی آن

در حوزه اعتقادات یا در کسی را  گاهییعنی  ؛هیماین ضوابط و قواعد پرورش د اساس بردیگران را  و دهیمبترویج 

ضوابط و قواعد و مقررات  ساحت هم تربیت دیگران در حوزهیک و  کنیمتربیت میحوزه اخالقیات یا عبادات 

عمل کنند. با  هاآنکه به این قوانین و مقررات را بدانند و هم این دهیم تارا افزایش می هاآنکه شناخت است  اجتماعی

جتماعی را دنبال کرده که تربیت اهستند  به این ها مکلفتوانیم بگوییم انساناز دو زاویه می این معناي ساحتی توجه به

 :با دو نوع دلیل .کنندتربیت اجتماعی به و قیام 

 هستند تربیت ی و رجحانی بودناي که دال بر الزامقواعد عامه -1
مکلف نحو رجحان نحو الزام یا به فرد را به که  بود ايعامه و عناوین و قواعد عامه یک بخش و گروه از ادله، ادله

ه ضوابط عام از منظر قواعد ونوع این ، هاآننه عمل به  کندمیاساس اسالم  بر تربیت افرادو  به ترویج این قواعد

 :توانیم به دست بیاوریم این است کهمیدر حوزه آموزشی نچه از قواعد گذشته آ و باشدمی

 آموزش احکام مورد ابتال واجب استنتیجه اول: 
شود و ارشاد جاهل میص باشد از باب آموزش احکام و مقررات اجتماعی اسالم در مواردي که مورد ابتالي شخ

از باب گفته شد،  تاکنونطبق قاعده ارشاد و طبق قواعد کلی که  ،آموزش احکام اجتماعی اسالمی یعنی ؛استواجب 

بر  ،ستداند ولی مورد ابتالي آن ها نمیکه اگر کسی احکام نماز و روزه ر طورهمانیعنی  ؛جاهل واجب است ارشاد

 ي استجاربدهند، همین قاعده در احکام اجتماعی اسالم هم  یاد به او وکنند  ارشاداو را  زم است کهعالم و دیگران ال

 بخشی و تعلیم است. تیم مربوط به آگاهیدیگري که داش قواعدارشاد جاهل و یک بخش قاعده چون 
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و منع از  يسازنهیزمنتیجه دوم: وظیفه ارشاد در سه بخش، آگاهی دادن و 

 نواهی
داند میفرد اگر  است اعیقواعد و مسائل اجتم الزامی مورد ابتالي اشخاص در حوزهدوم قواعد در احکام  نتیجه

ذکر اي که عامه قواعدمنکر و از باب  از و نهی معروفامربهدر اینجا هم از باب  عمل ندارد یا زمینه کندولی عمل نمی

یعنی مجموعه تکالیف اجتماعی که در  کنند؛تکالیف اجتماعی  جامانبه  داررا ترغیب و وااو الزم است که دیگران  شد،

ل دیگري عم باید زمینه ، ثانیاًدمکلف باید ارشاد کند و یاد بده اوالً است ت و الزامی و مورد ابتالاجتماعیات اسالم اس

ات تخلفدارندگی از و بازدوم است که جنبه تربیتی  اعدههم ق این کند،کند او را منع ترك میعمل را د و اگر را فراهم کن

اجتماعی  . پس هم باید با جهل افراد نسبت به این تکالیفواجب است داشتن افراد از تخلف در تکالیفبازو  را دارد

رزه کرد که ی الزامی مبانسبت به این تکالیف اجتماع هاآن نافرمانی و هم باید با ترك و ارشاد کردرا  هاآنمبارزه کرد و 

 جدیدي نیست. بقیه احکام است و امرمنکر و قواعد عامه است. این مثل  از و نهی معروفامربههم از باب  این

و منع از الزم بود از باب ارشاد  و تعلیم فرد دادن یآگاهاخالقی الزامی مورد ابتال  که در احکام عبادي و طورهمان

 ست.نیز الزم ادر اینجا ، الزم بودمنکر از و نهی  معروفامربهاز باب  تخلف آن

 نتیجه سوم: استحباب تمحید مقدمات طاعت
را عمل  که او اینبراي این و باید آگاهش کنیم ،داندنمی فردمورد ابتال اگر  سوم این است که در احکام الزامی نتیجه

فرد جاهل است که  این حالت سوم ل کند،عم قع خودمودر  تا ست که اقدامات تربیتی انجام دهیما مناسب انجام دهد،

و لذا  کندترك می بعداًست و مورد ابتالي او ه ، گرچهتارك نیست اآلنفرد  گفت باید ارشاد کنیدکه بند اول می ستا

مورد ابتال نیست و عالم است یا اگر عالم هم اینکه  .عامل به این تکلیف باشد خود موقعبهاقداماتی انجام داد که  باید

وجوب  اآلندادن و چه اقدامات دیگر تربیتی که  چه آگاهی یست ولی اقدامات تربیتین ي اومورد ابتال اآلننیست 

امر  اکنونهمکه شود میمواردي  او را عامل به تکلیف نماید. این بند شاملتواند می ندارد معروفامربهارشاد یا وجوب 

چه علمی و چه  سازيدر این موارد زمینه .شودمی بند سوم که مکلف نیست یا وقت عمل ندارد یا به او نیستبتالم

که امر مستحبی است و عناوین  این همان تمحید مقدمات طاعت است ؛القاعده استحباب استعلی تربیتی حکم آن

مگر در جایی که مطمئن باشد که انجام  نیستمورد شود ولی الزامی در این را شامل می مورد اشتیم که اینزیادي د

این عمل فرد اطمینان دارد که  .شودمیدر موقع عمل آن شخص عمل توسط رك به ت منجراین تربیت یا این اقدام ندادن 
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 ؛کندموقع عمل آن را ترك می در و کند که او انجام دهدنمی یا طوري تربیت ،دهدیادش نمی اآلنکه او خاطر این بهرا 

عنی ی باشدحالت تسبیب  که اگر را ذکر کردیم. گفته شدده قسم آن بیش از مفصل بحث کردیم و  طوربهمورد را این  که

اما اگر تسبیب  حرام باشد،عمل آن فرد صورت بعید نیست ، در این را ترك کند فردي موجب شد که دیگري عمل

نیست ولی  ابتالمورد  اآلنچیزي که  یعنی عمل واجب باشد؛بعید نیست  در دو مورد گفته شد. ستینحرام  ظاهراً ،نباشد

که این مورد واجب احتمال دارد او نیز عمل نکند نشود کند و اگر اقدام اقدام شود او در جاي خود عمل می اآلناگر 

 مورد: مگر در دوتحب است مسبلکه  نیست

به قتل یا  امري است که منجر مثالً ،نیست هاآنك شارع راضی به ترتکلیف از تکالیف مهمی است که  -1

د در این موارفرد یعنی اگر  ؛شودهاي بزرگی به دین و اسالم مییا موجب ضربه شود وفساد در زمین می

 زندهم می اسالمی را بر جامعهنتیجه این غفلت د که خرابی خواهد ش آینده جامعه در اجتماعی توجه نکند

محسوب مکلف  واجب نیست و یا اصالًنبوده و  مورد ابتال اآلنلو اینکه  واجب است وصورت این  در

 .شودنمی

 نسبت به پدر و مادر. مثالً عمل شما تسبیب به عمل او است؛عرف در مواردي قائل به این باشد که ترك  -2

که در  گفته شد قبالًاین موارد ، مستحب استموارد دیگر  وصورت ممکن است واجب باشد  در این دو

 اینجا نتیجه آن قواعد را تطبیق دادیم.

که ارشاد صورت گیرد و بر اساس قواعد اجتماعی  مستحب است و موارد اول و دوم از مورد سوم غیر -3

این اعمال نیز مهم  وبه ترك این اعمال در ظرف خودشان شود  کند مگر اینکه عدم تربیت منجرتربیت 

در یکی از این دو حالت الزامی  ربی در آینده باشدظر عرف عدم تربیت مسبب عمل مدر نو یا اینکه باشند 

 استحباب است. وگرنهشود می

 است که: قرارازاینسه بند موضوع  درواقع

نیز  غیراجتماعیالبته تکالیف  ارشاد و تعلیم الزم است، ،و الزامی در تکالیف اجتماعی مورد ابتال  -1

 چنین است.

 صورت گیرد. یامرونهلفعل باید با ،و الزامی است م ترك تکالیف اجتماعی مورد ابتالدر مقافرد اگر   -2

مستحب است که نسبت به رعایت کردن  ،ددر آینده دار تأثیراتیارشاد که  ذکر شدهدر غیر دو مورد   -3

مگر اینکه یقین داشته باشد که ترك  ام شده و آگاهی و آموزش داده شودموازین اجتماعی اسالم اقد
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که عرف یا اینشود و عرف قائل به سببیت شود و این ارشاد و تعلیم موجب ترك عمل در آینده می

 نیست. است که شارع راضی به ترك آن امر مهمی ولی عمل .ل نباشدهم قائ

در  اًخصوص مستحب است ) عمل تعلیمی و تربیتیو مکروهاتدر مستحبات در غیر احکام الزامی (  -4

یا امر  واین از باب اعانه بر بر و ترویج خیر  یعنی فرد موضوع عمل است ؛است جایی که مورد ابتال

یعنی تعدادي از قواعد قبلی قواعد ترجیحی است که مستحبات و مکروهات را نیز  استبه مستحبات 

 شود.شامل می

 بیانتربیت اجتماعی ساحتی جی که در ینتا البته قواعد عامه و ،شد بیاناي است که یجه قواعد عامهنت بنديدستهاین 

 ،اي در اینجا ندارندویژه وجه چیهلذا  است و جارينیز  هاساحتو در سایر  ستینخاص تربیت اجتماعی  ،کردیم

خاطر این  به ورود نکردیمو اصولی قواعد فقهی  ازلحاظاینکه  بیان کردیم ورا در این ساحت قواعد عامه  منتهی اقتضاء

 شده است.از آن بحث است که در مباحث سابق 

 قواعد عامه در این مورد بیان شد. که اقتضاء نگاه ساحتی بود ازاین مقام اول در تربیت اجتماعی  

 بررسی ادله خاصه در بحث تربیت اجتماعی
تا حدي  ما تام نیست جا چون استقراءاین مقام دوم این است که آیا ادله خاصی در تربیت اجتماعی وجود دارد یا نه؟

 ،شارع ادله خاصی داشت و وارد جزئیات نیز شده بود در تربیت عبادي ند.کتربیت اجتماعی با تربیت عبادي فرق می

. در تربیت اجتماعی در مقام روایات در تربیت عبادي وجود داشت نماز را یاد دهید و... یعنی تفاصیلی در آیات و مثالً

مانند شارع در این مورد اي وجود دارد یا نه؟ شاید چنین ادلهآیا  شود کهبررسی می ،بحث از ادله خاصه است دوم که

ها در تعلیم و به بهترین روشها نیز و در روش باشد کرده اکتفاط به قواعد عامه یعنی فق ،تربیت عبادي وارد نشده باشد

احاله به عقل بشر شده  ،کیفیتها و یعنی در مقام روش؛ باشد ، ارجاع دادهبشر وجود دارد ه در تجربه و دانشتعلم ک

ادله خاصه گسترده  نکهیباا حالنیدرع ي دید کلی است و طبق قواعد کلی راهنمایی کرده استاباشد و فقه دار

 .را پیدا کردمرتبط با بحث هایی توان نمونهمی ،کنندو بیشتر قواعد عامه تعیین تکلیف می باشندنمی

 خاص دلیل عنوانبهالبین عنوان ذات یبررس -2
حقیقت این حکم  و در است البالغهدر قرآن و روایات و نهج البین است که داراي ادلهیک نمونه اصالح ذات

 این حکم و جنبه تربیت در آن وجود دارد.است  دودرجهیعنی حکم  ؛اجتماعی استالم حکمی تربیتی و اجتماعی اس
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 لُونَکَ أیَسْو«) 10/حجرات( »تُرْحَمُون لَعَلَّکُمْ اللَّهَ اتَّقُوا وَ أَخَوَیْکُمْ بَیْنَ فَأَصْلِحُوا إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا« یک قاعده است.

) 1(انفال/»مُّؤْمِنِین کُنتُم إِن رَسُولَهُ وَ  اللَّهَ أَطِیعُواْ وَ  بَیْنِکُمْ ذَاتَ أَصْلِحُواْ وَ اللَّهَ فَاتَّقُواْ الرَّسُولِ وَ لِلَّهِ الْأَنفَالُ قُلِ الْأَنفَالِ عَنِ

این اصالح  ،کنیدالبین گوید اصالح ذاتمیو تربیت اجتماعی است باب در  یول ،استده بین یک قاعالصالح ذاتا

بیان حجرات  سوره در که دلیل آن آیه اول یا دوم سوره انفال است و همچنین گرفتشود معناي عام البین را میذات

 فَاصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤمِنینَ مِنَ طائِفَتانِ انْ وَ«دارد که  فردي است و قبل آنامر که  »أَخَوَیْکُمْ بَیْنَ فَأَصْلِحُوا« کند:می

البین در اصالح ذات؛ دارداست که دو مصداق  فقهی این یک قاعده که این امر اصالح گروهی است. )9(حجرات/»بَیْنَهُما

ها است. این حکم اجتماعی جمعی مسلمان گروهی و میانن در روابط میان البیبط میان فردي و یکی هم اصالح ذاتروا

گوید که خالقی اسالم را میحکم فقهی و ا ،هم خوب باشید گوید شما باکه میغیرازآنیعنی  ،تربیت است اسالم از مقوله

 باشند. گونهنیاباید بین خود هاي مسلمان انسان

 اصالح ذات دهیمکه براي دیگران انجام میدر تربیت اجتماعی گفتیم مقید به مفهوم خاص تربیت هستیم یعنی کاري 

حکم که  »إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا« مثل برادري .نه حکم اجتماعی اسالم حکم تربیت اجتماعی اسالم استاین  وبین است 

قه و حکم تربیت اجتماعی این ف »أَصْلِحُوا«گوید که میولی این .جتماعی استاخالق اجتماعی و فقه ا اجتماعی اسالم،

 ِمنَ طائِفَتانِ انْ وَ«، »بَیْنِکُمْ ذَاتَ أَصْلِحُواْ«، »أَخَوَیْکُمْ بَیْنَ أَصْلِحُوا« .تربیت کنید گونهنیاوید دیگران را گمی و ؛است

 این مورد یک قاعده که ؛البین استاین اصالح ذات ،کنیداصالح جمعی و میان گروهی  »بَیْنَهُما فَاصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤمِنینَ

  :این قاعده دو مصداق دارد .که از مصادیق تربیت اجتماعی است فقهی است

 ؛اسالمیي جامعه در روابط فرد ،البین میان فردي استیکی تربیت اصالح ذات -

هاي اجتماعی کالن جایی که جنبهمیان گروهی در آن صورتبهالبین است مصداق دوم این قاعده اصالح ذات -

 دارد.

  :ینجا دو قاعده داریمپس در ا

امر مهمی  که ؛در روابط میان فردي ،تربیت اجتماعی یک قاعده عنوانبهالبین تربیت اصالح ذات یکی قاعده -

گوید اگر مصالحه کنید میتربیتی نیست و مربوط به خود فرد است و ) 128(نساء/ »خَیْر الصُّلْحُ وَ«لذا  و ؛است

 که ؛آمده است البالغهنهجالبین است که در خطبۀ هم اصالح ذات آن 1»اللَّه بِتَقْوَى أُوصِیکُمْ«و  خوب است

البین کنید که در وصیت امام حسن یعنی اصالح ذات ،هم خوب باشید ن نیست که باالبین ایذاتمقصود از صالح 

 .5: ص ،12ج الشیعۀ، وسائل -1
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 وَ الصَّلَاةِ عَامَّۀِ مِنْ أَفْضَلُ الْبَیْنِ ذَاتِ إِصْلَاحُ« :که فرمودند 2»جَدَّکُمَا سَمِعْتُ فَإِنِّی«و امام حسین است که 

بین  اصالحداریم که به تکلیف دیگر هم د روایت چن است،مراد بین دیگران  همان اصالح درواقعکه  3»الصِّیَامِ

 .کنددیگران توصیه می

 . هم در سورهگیردبرمیدر که روابط میان فردي را  استو کلی  عام صورت یک قاعدهه ب »اصلحوا«پس این 

 أَصْلِحُواْ «انفال آمده است که  و هم در سوره »أَخَوَیْکُمْ بَیْنَ فَأَصْلِحُوا إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا«حجرات آمده است که 

یعنی فرض بر این است که روابط اجتماعی که اسالم  ،این تکلیف خاص در تربیت اجتماعی است »بَیْنِکُمْ ذَاتَ

و لذا اینجا  جتماعی در سطح خرد میان فردي استبیند. منتها این روابط اپسندد و تنظیم کرده است، لطمه میمی

تکلیف حجرات که  ر سورهصد اال ی یک قاعده دارددر روابط اجتماعصورت خاص قواعد کلی، به  غیرازآناسالم 

 .در آن عمومی است

 مراد از اصالح، مطلق تقویت روابط است یا خیر؟نکته اول: 
عضی و بیکی اینکه این اصالح که حداقل در این دو آیه مورد امر قرار گرفته است  ر اینجا چند مطلب وجود دارد؛د

اي است که رابطهجایی که این اصالح ناظر به آنمطلق تقویت روابط بین افراد است یا این ،است آنکد بر روایات هم مؤ

دستور را به نحو ل این است که آیا اسالم سؤا و قهر و دشمنی وجود دارد. یعنی عداوت و کینه ،هم خورده است به

 رابطهتر و تقویت یعنی مراتب باال نباشد، رابطه فعلی بدکه گوید رابطه را خوب کنید و لو اینیعنی می ،استداده مطلق 

 ضعیفی دارند. رابطه هرحالبهولی  ،هم ندارند خوبی با که خیلی رابطه در مقابل عدم صالح استشود؟ را هم شامل می

ابطه سردي خیلی صمیمی هستند و گاهی صمیمی نیستند و رروابط  گاهی ،چون روابط انسان در یک سطح نیست

جا است و اصلحوا در اینمراد گوید اصلحوا؟ یا اینکه معناي دوم جا هم میآیا در این قهر هم نیستند، چه د، گرهستن

آیات و روایاتی که بحث  ،باشد معناي دوم شده است؟ ظاهراً قدر متیقن آن به قهر و کینه است که منجرمقابل اختالفی 

آید می نظر به ،گوید شما این پیوند را برقرار کنست که میکه پیوند قطع شده ا جاییی یعن ؛کنیم ناظر به دومی استمی

شمول داشته بعید است  قدر متیقنش این است و ،اگر شک هم داشته باشیم بردارددر  البین معناي دوم رااین اصالح ذات

ر اصالح آیات و خطاباتی که د . این یک مطلب است که ظاهرعدم صالح نه مقابل این اصالح مقابل فساد است باشد.

در اصالح مقابل عدم صالح نیست که تقویت روابط را آمده است،  البین در روابط میان فردي و در روابط گروهیذات

 .421: ص ،)صالح للصبحی( البالغۀ نهج -2
 همان. -3
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 یأمرُ«جا در اینکه  »إذا فسدتِ العالئق بین الشخصین یا بین فئتین« .این اصالح مقابل فساد روابط است بلکه بربگیرد

مراد از پس  .آن قطع را مبدل به وصل کنیمنی آن فساد را مبدل به صالح کرده و یع »صالح بینهمابحانه و تعالی بإس اهللا

 است معنا ینمزبور هم مؤید اروایت  که نه مطلق اصالح ،ح مقابل فساد استاصال ،این اصالح

 نکته دوم: حکم اصالح مزبور وجوب است یا استحباب؟
بگوییم ظهور آیه و ادله در  ممکن استب است؟ مطلب دوم این است که آیا این تکلیف واجب است یا مستح

 .که واجب نیست شودمیقرینه  وقتآن ،گرفتیملق اگر اصالح را به معناي اول مط ،»أَخَوَیْکُمْ بَیْنَ أَصْلِحُوا« جوب استو

 وقتآن ح مقابل عدم صالح بود و مطلق بودکه اگر صال بهتر کنیم دائماًها را سانروابط انکه بگوییم خوب است این

تالش  دائماًانسان  . چون قطع داریم که واجب نیستامر الزامی نیست و امر رجحانی است ،شد بر اینکه این امرقرینه می

یعنی نی صالح مقابل فساد است، یع ،استولی چون گفتیم احتمال دوم ظاهر موضوع  شود. بهترتا روابط افراد کند 

دي کینه بیند بین افرایعنی جایی که کسی می ؛وییم ظهور وجوبش را باید بپذیریمبعید نیست که بگ و لذا الفساد استدفع

مثل  .تکلیف وظیفه دارد که بینشان را اصالح کند عید نیست که بگوییم با شرایط عامهب و عداوت است و فاصله است

م حالت قطع و گسیختن ه پس در جایی که کسی مطلع شود و آنحد مقدورات و استطاعت.  منتها در ،معروفامربه

 واجب است. لبین با موضوعی که توضیح داده شدابعید نیست که بگوییم اصالح ذات پیوند باشد،

 نکته سوم: تقویت روابط مستحب است
 فاصله دارند وافراد وقتی که  سابق بیان شدوایت در ر مطلب سوم این است که اصالح تقویتی روابط مستحب است

 را تقویت کند. هاآنکه روابط  بهتر است انسان تالش کند ،نیست و فسادي در کار نیسترابطه لو اینکه قطع 

 به مسلمانان »بینکم«نکته چهارم: انصراف 
ها بین مسلمان حاکم بر روابط ،در اختیار داریماي که ادلهبا توجه به  نالبیذات اصالح م این است کهمطلب چهارم ه

 بَیْنَ  فَأَصْلِحُوا إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا«فرماید: زیرا آیه می ؛اي وجود نداردقاعدهن چنین فار و غیر مسلمیدر میان کو  است

این نوع تکالیف مشترك بین عالم و جاهل  لو اینکه ها داشته باشد وس بعید نیست که اختصاص به مسلمانپ »أَخَوَیْکُمْ

گوید که میاین .رددادر مسلمانان جا نوعی انصراف و ظهوري ولی اینممکن است عام باشد،  »بَیْنِکُمْ«متعلقش  است و

خوبی  ابطهیعنی اگر کافري هم ببیند که دو مسلمان باهم ر این تکلیف کند این تکلیف عام استچه کسی باید اقدام به 

 همان بینکم است.تکلیف ظهورش  منتها متعلق به این ،بین کند و مکلف به این تکلیف استالندارند باید اصالح ذات
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ها به مسلمان قید تکلیفمنتها  ،ها هستندمخاطب این حکم اصالح هم مسلمان ،ها استخطاب به مسلمان» بَیْنِکُمْ«

 در متعلق حکم دلیلی نداریم که شود، امابرداشته می هستند فروعطبق آن کفار مکلف به  اي کهقاعدهتوجه به با  ،حکم

 .بیاید و قید را بردارد ايقاعده

 نکته پنجم: عمومیت تکالیف مذکور در آیات نسبت به مسلمانان و کفار
 همه این ،ها آمده استبه مسلمانکه ی یهاو خطاب ها»کم«و  »امَنُوا الَّذینَ ایُّهَا یا«هر چه در قرآن فرموده است  

 شوندمیحکام هم مکلف به این اگیرد و کفار نیز تعلق میکفار  به که در اینجا وجود دارداي عامه موارد بر اساس قاعده

وجه این  اندازد ورا از شرط تکلیف می موارد این یک دلیل عام که همه به ند.شرط تکلیف نیست و لذا این خطابات

تکلیف اسالم شرط  ؛ب عام است و مشروط به اسالم نیستشود واال خطاو معانی بیانی میی وجه تربیت خطابات یک

مراد از ا جایندر  .ها هم هستتکالیف مال غیرمسلمان و همه ندستهتکلیف  عقل و قدرت شرایط عامهبلوغ و  ،ستنی

در را » امَنُوا الَّذینَ ایُّهَا یا«، گیردبرنمیدر را » بَیْنِکُمْ«آن دلیل عام حاکم ولی  ،ها استمسلمان» بَیْنِکُمْ«ظاهر 

ها را از خاصیت قید مسلمان» بَیْنِکُمْ«لی و ،اندازدز خاصیت شرط وجوب میرا هم ا» مُّؤْمِنِین کُنتُم إِن«، گیردبرمی

همه را از شرط وجوب  که در اینجا وجود دارد،یک قاعده با توجه به  هر چه در خطاب و آوردن حکم است گیردنمی

یک عمل تربیتی  عنوانبهبین لذا تکلیف به اصالح ذات و ؛گیردنمی ،که در متعلق حکم استرا ن ولی آ اندازدمی

هستند  به این مکلف همهچه مسلمان و چه کافر ها اختالف داشته باشند که نجایی است که مسلما اجتماعی مربوط به

 شود.این آیات آن را شامل نمی ،مسلمان باشدکه آن را رفع کنند اما اگر بین غیر
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