
 ٢٨٢١ �ماره ثبت: 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 اشاره
ه تکلیفی در اصالح و تربیت اجتماعی مورد تأکید اسالم قرار گرفت عنوانبهکه بود  البینذاتبحث در اصالح 

 .است

 گانهبررسی آیات سه

 :شش آیه است البینذاتاصالح  آیات مربوط به

 :اطالق داشتکرد که از دو جهت آیه سوره انفال ظهور در الزام داشت و امر به اصالح می -1

اصالح بین خود و دیگران بود، هم شامل اصالح میان دیگران در جایی که خود او طرف دعوا  هم شامل :اوالً

 ؛نیست

 .شود هم اصالح امور اجتماعیي میشامل اصالح امور فرد هم :ثانیاً

 :که آیه دوم آیه نه سوره حجرات بود -2

 ؛داشت اختصاص به اصالح میان دیگران :اوالً

 اینکه مختص به امور اجتماعی بود. ثانیاً:

ولی از  خاص بود، ،بلکه مربوط به دیگران بود ؛تکلیف اخالقی و فقهی خودش نبودآیه سوم از جهت اینکه  -3

 اطالق داشت. ،گرفتجهت اینکه هم اصالح روابط فردي دیگران و هم اصالح روابط جمعی دیگران را می

 گانهبندي آیات سهجمع

سه از یک جهت مطلق هستند آیه دو و  دارد،ول اطالق کلی آیه ا ؛تفاوت داردپس این سه آیه از حیث دو وجه 

  از یک جهت خاص است. و
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هاي اجتماعی و سیاسی مطرح است که بیشتر جنبه »بَیْنَهُما فَأَصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِینَ مِنَ طائِفَتانِ إِنْ وَ«در آیه 

کرد اما وجوب را مؤکد می با قرائنی وکنیم. این آیات فی حد نفسه امر بود و ظهور در وجوب داشت از آن عبور می

 شود.ماند یا قرائن دیگري هم پیدا میمطلق باقی می طوربهباید روایات را بررسی کنیم که آیا این وجوب 

 نساءسوره  114م: آیه چهاردلیل 
 یفِ  خَیْرَ ال« :فرمایدمیچهارمین دلیل قرآنی به آن تمسک کرد  عنوانبهشود میکه آیه صد و چهارده سوره نساء 

 فَسَوْفَ  -اللَّهِ  مَرْضاتِ ابْتِغاءَ ذلِکَ یَفْعَلْ مَنْ وَ النَّاس بَیْنَ إِصْالحٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ بِصَدَقَۀٍ أَمَرَ مَنْ إِلَّا نَجْواهُمْ مِنْ کَثِیرٍ

 .»عَظِیما أَجْراً نُؤْتِیهِ

 نکته اول

 که دو احتمال در باب آن است: اال و استثناي در این آیه است نکته اول در آیه

 ؛متصل باشد :اوالً

 : منقطع باشد.ثانیاً

 إِلَّا نَجْواهُمْ مِنْ کَثِیرٍ فِی خَیْرَ ال«شود می طوراین و اصل در استثنا همان اتصال است اگر استثنا متصل باشد که -

کند مگر نجوایی که در آن امر به صدقه یا نفی خیریت از نجوا می »النَّاس بَیْنَ إِصْالحٍ أَوْ مَعْرُوفٍ  أَوْ بِصَدَقَۀٍ  أَمَرَ مَنْ

امر به صدقه راز گفتن در گوش یکدیگر اگر  ها باشد؛عنی نجوایی که مصداق اینی باشد؛ الناسبینالح معروف یا اص

گوید می بلکه گویدنمیامر به صدقه و معروف و اصالح مطلق را  و مانع نداردباشد  الناسبینیا معروف یا اصالح 

در نجوا ها کارهاي خیري است که شود اینمنتها به فحوا معلوم می از این قبیل باشد مانعی ندارد یجایی که نجوای

 ها مانعی ندارد. آن

 إِلَّا نَجْواهُمْ مِنْ کَثِیرٍ فِی خَیْرَ  ال«گویند می مفسرین استثنا را منقطع بگیریم که غالباحتمال دوم این است که  -

ها فرماید که نجواي اینمی مطلباستثنا منقطع است، یعنی آیه دو  »النَّاس بَیْنَ إِصْالحٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ بِصَدَقَۀٍ أَمَرَ مَنْ

 منقطع باشد داللتش بهتر است استثناءاگر  ،بکنند الناسبینمعروف یا اصالح  امر به صدقه مگر اینکهارزشی ندارد 
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 قرینهاست و به  مستحصنگوید که امر به صدقه یا معروف یا اصالح أسیسی را مییک حکم ت طورکلیبهچون 

 در آن خیر است. تقابلی که ایجاد شده است

در  »اال امر بصدقه«اگر استثنا را منقطع بگیریم  کند،، فرق نمیچه استثنا را متصل بگیریم چه منقطع در بحث ما

اگر متصل بگیریم و در آن خیر است، ها مستحصن است ه و اینظاهر کالم یک قاعده مطلق است که امر به صدق

خیر است، این تفاوتی در جایی که نجوا هم نباشد در  اولیطریقبهدر امرهایی که نجوایی باشد خیر است و گوید می

 استثنا شود، اگرخاص می ها عام وگرچه از نظر ادبی دو احتمال وجود دارد و در مدلول مطابقی این بحث ما ندارد

کذا و کذا مستحصن است اما اگر احتمال استثناي متصل  به صدقهگوید امر می کالً ، محدوده وسیعی دارد؛منقطع باشد

شود، مفاد در غیر نجوا را هم شامل می منتها چون اولویت حالت نجوایی داشته باشند که استرا بگیریم فقط آنجایی 

 اصل در استثنا متصل استیعنی از منظر فقهی این تفاوتی ندارد البته  احتمال از نظر بحث فقهی یکی است هر دو

را  الناسبیناز نگاه فقهی آیه امر به صدقه و معروف و اصالح  درنتیجهرا منفصل بکند.  اي آنهمگر اینکه قرائن ویژ

 کند.کند و ترغیب به آن میمستحصن می

 نکته دوم

استثنا مفید این  شود از آیه استفاده کرد و الزامی در آن نیست؛یش از رجحان نمیاین است که ب مطلب بعدي

سه آیه قبلی امر ظهور  در، اما علی حد الوجوب او علی حد الندب این آیه از آن ساکت است. است که مستثنی خیرٌ

باشد یا اعم از اینکه واجب  ،استثناي از عدم خیر است که مفید این است که فیه خیر این آیهاما  در وجوب دارد

 مستحب باشد.

 ؟»خیر« سؤال:

 خیر اعم است؛ دیگرعبارتبهکند بعد اخروي پیدا مییعنی خیري که  است فیه خیر ظاهراً منصرف به خیر جواب:

شارع  کههمینممکن است دنیایی باشد یا اخروي باشد. منتها  که ال خیر فی کثیر من نجواهم اال در اینجا خیر است

 از تواند هر دو مقصود باشد.می اما خیر اعم است و کندرا پذیرفتم ثواب اخروي پیدا می گوید من خیریت آنمی

وعده ثواب  از »عَظِیما أَجْراً نُؤْتِیهِ فَسَوْفَ -اللَّهِ مَرْضاتِ ابْتِغاءَ ذلِکَ یَفْعَلْ مَنْ وَ«آید هم الزامی بیرون نمیادامه آیه 

وعده ثواب ولو ولی در  آیدوعده عقاب باشد از آن الزام بیرون می که اگر گفتیمقبالً  -آید. الزام بیرون نمیاخروي 
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بنابراین این آیه نه استثنا مفید وجوب است و نه  مفید بیش از رجحان نیست، ها هم وعده داده بشودباالترین ثواب

 کند.ین آیه فقط رجحان را افاده میخالف آیه قبلی ا و »اللَّهِ مَرْضاتِ ابْتِغاءَ ذلِکَ یَفْعَلْ مَنْ«ذیل آیه که 

 نکته سوم

اصلحوا ذات «و شامل اصالح بین خودش و دیگران نیست، برخالف آیه  است الناسبیناصالح مطلب سوم 

امر ، از این جهت خاص به انصراف دارد شاید اصالح خودش را بگیرد، این از اصالح بین خود و دیگران که »بینکم

گیرد واال نه اینکه لفظ این را نمی و لذا با دقت گفتیم انصراف دارد -ارتباط با دیگران استتربیت اجتماعی و در 

 إِخْوَةٌ  الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا«است  و مطلق که از این جهت خاص است، ولی از جهت دیگر عام -خودش هم ناس است

بلکه روابط میان گروهی و جمعی را شامل  ران نداردمیان فردي دیگاختصاص به روابط  »أَخَوَیْکُمْ بَیْنَ فَأَصْلِحُوا

 شود.می

 نکته چهارم

یعنی چه؟  »النَّاس بَیْنَ إِصْالحٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ بِصَدَقَۀٍ أَمَرَ مَنْ إِلَّا«در آیه این سؤال مطرح است،  اینکه چهارمنکته 

و  امر همهدر آیات دیگر  ؛آیات دیگر فرق کرد این خیلی با ،الناسبینامر به اصالح  بلکه الناسبینگوید اصالح نمی

خیري در این نجوا نیست،  امر کنیداینجا تکلیف متعلق به امري است که ، متعلق به خود اصالح بودشارع  تکلیف

نه به کند میها به امر به این مکلفها را آنیعنی  ؛امر به اصالح در آن خیر است و معروفامربهلی در امر به صدقه، و

بکن و امر  معروفامربهگوید شما می درواقع آیات دیگر تفاوت داردخود اصالح، این نکته ظریف و دقیق است که با 

اصالح بکنند خیر در این است که شما امر به صدقه بکنید، نه اینکه خودت صدقه بدهی،  الناسبینبه این بکن که 

این - امر به اصالح استپس تکلیف در این آیه مستقیم ، جام بدهیبکنی نه اینکه خودت معروف ان معروفامربه

ترغیب  هم اصالح راولی به داللت التزامی  -کندآیات قبل فرق مینکته دقیقی است که در آیه هست و کامالً با 

بر اینکه متعلق دومی هم  داللت التزامی دارد االصولیعلامر بکن، به اینکه به چیزي کند امر میکند. وقتی مولی می

اصالح یک خود امر به اصالح،  -که در اصول مالحظه کردید-این شبیه امر به امر استمورد ترغیب شرع است، 
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این داللت اقتضایی  مطلوبی است شود که خود اصالح هم امرمعلوم میبکن، گوید امر به اصالح نوع امري است می

 کندمی امر ، اینجا شارع شما راکندمی معروفامربهبه  امربکن، شما را  معروفبهامربر این امر دارد. اگر شارع بگوید 

عرفاً  ،متعلق آن امر که اصالح باشد راجح بود، ،به آن تعلق گرفتهمستقیم امر به اصالح، امر اولی که خطاب شارع به 

 اصالح امر مطلوبی است.خود گوید امر بکن به آن اصالح پس مطلوب است که می

 تیجهن

نسبت به آیات منتها  ؛کندولی بالمالزمه با آن آیات قرابت پیدا می بالمطابقه با آیات قبلی فرق دارد،بنابراین آیه 

امر ، الناسبینو هم اینکه امر بکن به اصالح  گوید اصالح امر خوبی استمی ؛دو حکم دارد دارد.اي هبار اضافقبلی 

 به اصالح، امر به معروف است.

خود اصالح امر خوبی است که به  یعنی نید به اینکه دیگران اصالح بکنندگوید خوب است که امر بکمیوقتی 

 کند.می آیه داللت بر خیر بودن اصالحاین داللت التزامی دارد. بکن گوییم امر به اصالح می شما

 نکته پنجم

عام است اال  آنچهبراي اینکه  عام است ل از عام و بعد ازاین است که این آیه از موارد ذکر خاص قب پنجمنکته 

 الناسبیناصالح  بعدش آورده که یک مصداق که صدقه ست و منتها یک مصداق قبلش آوردهمن امر بمعروف است، 

یعنی دو نمونه از  هم ذکر خاص بعد العام داریم که هم ذکر خاص قبل از عام داریم این آیه از مواردي است ست؛

منتها ذکر خاص کرده، یکی قبل از  یکی امر به اصالح است من امر بمعروف که بگوییم،چون اال  است هامعروف

اصالح « :فرمایدمنین میامیرالمؤ باالیی داده شده اینکه العادهفوقوعده ثواب  معروف، یکی بعد از معروف، البته

 نُؤْتِیهِ  فَسَوْفَ -اللَّهِ مَرْضاتِ ابْتِغاءَ ذلِکَ یَفْعَلْ مَنْ وَ «ِ: فرمایداینجا می »و الصیام افضل من عامه صلواة الناسبین

که ثواب متوقف بر قصد قربت است. بدون قصد وجود دارد یک بحثی  .کدي استخیلی ترغیب مؤ »عَظِیما أَجْراً

اد، عقاب گناه که انجام ند نفی عقاب نیاز به قصد قربت ندارد جاي بحث است، ولیشود یا نه قربت آیا ثواب داده می

 .ولی وضوح در شمول و اطالق خوبی دارد و اصل داللتش ثابت است الزامی نیستآیه  در متوجه او نیست. پس
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 نکته ششم

 ،بینکم یا انما المومنون اخوه« کهدر آیات قبلی بود  است؛با آیات قبل دارد شمول ناس  آیه تفاوتی که ششمنکته 

اما  ؛شدمسلم را شامل نمیو غیر گرفتبرمی بینکم و بینهما بود که مؤمنین را در به مربوط همه» فاصلحوا بینهما

در حد  الناسبینکه اطالق را حفظ بکنیم و بگوییم اصالح ی اینیک . دو وجه وجود دارد؛دارد الناسبیناینجا اصالح 

بین این دو من نتوانستم  ،ناس منصرف به مؤمنین است کهنیاوجه دیگر  باشند، خوب است، غیرمسلمرجحان ولو 

بین دیگران هم  ،و ممکن است بگوییم رجحان اصالح ي اینکه انصرافش خیلی معقول نیستتصمیم روشنی بگیرم برا

حد رجحان است و وجوبی در  آیه بعید نیست، ولی دراطالق ضمن اینکه  بشدهست، مگر اینکه کافر معاهد یا ذمی 

 گرچه احتمال انصراف هم هست. آن نیست

 نکته هفتم

 :اریمدر امر به معروف دو قاعده دنکته هفتم اینکه 

مستحب است و ادله امر به معروف و نهی  ،واجب است، امر به معروف مستحب ،یکی اینکه امر به معروف واجب

دهد ولی می هانیاناظر به واجبات و محرمات است که وعده عذاب و از منکر دو یا سه نوع است. بعضی از ادله 

یک طایفه  طایفه دوم است؛این از مواردي است که اطالق دارد، در بحث امر به معروف این از  بعضی اطالق دارد و

 ؛به امر واجبات و ترك محرمات است از ادله امر به معروف و نهی از منکر فقط ناظر

بمعروف، معروف اطالق  من امرگیرد. اال همه را می آیه این گیرد،مکروهات را هم می طایفه دیگر مستحبات و

چون دلیل بیش از  از واجبات است شود که معروف اینجادلیل هم وجوب نبود دیگر قرینه نمی در و چون دارد

و محرم، را بگیرد. امر بمعروف فعل مستحب، أو واجب، أو ترك مکروه أتواند همه و لذا می ؛رساندرجحان را نمی

 طلق است.است که از این حیث ماي هاین هم از ادل
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 بقرهسوره  224م: آیه پنجدلیل 
 تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا وَ تَبَرُّوا أَنْ  -لِأَیْمانِکُمْ عُرْضَۀً اللَّهَ تَجْعَلُوا ال وَ«بقره است.  وچهارستیبآیه بعدي آیه دویست و 

 .»عَلِیم سَمِیعٌ اللَّهُ وَ النَّاس بَیْنَ

 نکته اول

ادبیات در مواردي ال و در ان التبروا  یعنی ان تبرواکه یک الیی حذف شده است  نکته مهمی اینجا وجود دارد

 شود.حذف می

کنیم یعنی ان ال تضلوا آیات را براي شما بیان می »یبین لکم اآلیات«در خود قرآن جاهایی ال حذف شده است. 

بشوي، این یک ترکیب متداولی است،  کنیم تا گمراهنیست که آیات را به شما تبیین می ان تضلواتا گمراه نشوید، 

 شاید در آن یک نوع تأکیدي باشد. 

معناي آیه این  ،یعنی ان ال تبروا »النَّاس بَیْنَ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا وَ تَبَرُّوا أَنْ -لِأَیْمانِکُمْ عُرْضَۀً اللَّهَ تَجْعَلُوا ال وَ«

 .»لِأَیْمانِکُمْ عُرْضَۀً  اللَّهَ تَجْعَلُوا ال«شود می

قسم را ( ته باشید و اصالح بین مردم نکنیدقسم یاد نکنید که کار خوب انجام ندهید، تقوا نداش يطورنیهمیعنی 

 .دهید)براي کارهاي نامناسبی قرار ناي هوسیل

در  باشددر نذر باید راجح یعنی  شودها بر ما منجز میقسم تکلیف با -مالحظه کردید-در کتاب االیمان در فقه 

عدم مرجوحیت کافی است. اینکه قسم بخورد فالن خانه پا نگذارد این اگر مرجوح  الزم نیست وقسم رجحان 

آن  بارك خدا اگر به فعلی تعلق بگیردبا نام م گانهسهقسم باهللا و اهللا تاهللا با آن صیغ  و ؛شودنباشد با قسم نافذ می

 .دود، مشروط به اینکه مرجوح نباششفعل واجب می

این شرطی است که در  در یمین شرط است که مرجوح نباشد؛ صیغه خاصه شرط است که راجح باشد در نذر با

که مرجوح است و ترك یک مستحب یا واجب بخورید به یک امر قسم گوید اگر بخواهید میآیه ایمان آمده است. 

 وَ  تَتَّقُوا وَ  تَبَرُّوا أَنْ -لِأَیْمانِکُمْ عُرْضَۀً لَّهَال تَجْعَلُوا ال وَ«درست نیست.  -ترك یک تکلیف استاینجا  که –است 

یا براي اینکه بر و تقوا و اصالح یا راجح  یعنی قسم نخورید که ترك بر و تقوي و اصالح بکنید »النَّاس بَیْنَ تُصْلِحُوا
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 ٢٨٢١ �ماره ثبت: 

 ؛فرمایدآیه میو  پس الي اینجا محذوف استشود می مرجوح مستحب یاترك واجب  واجب یا مستحب هستند و

 ها مرجوح است.براي اینکه اینقسم نخورید  الناسبینبراي ترك بر و تقوي و اصالح 

 دومنکته 

گوید یا وضعی دارد؟ یعنی حکم تکلیفی را می »لِأَیْمانِکُمْ عُرْضَۀً اللَّهَ تَجْعَلُوا ال وَ «نکته دوم این است که 

از نظر شرعی و  اصالً درست نیست و براي ترك مستحب یا واجبی فرماید اینکه قسم بخورد به و اهللا و تاهللامی

ی این هر دو را بگوید، یعن یا اینکه احتمال سوم حکم وضعی استاشاره به فقط  اینکهخواهد نهی کند، یا تکلیفی می

وجود اي هاز نظر فقهی ولو ظاهر آیه نهی است، ولی ادل کند.البته ظاهر آیه نهی می کار درست نیست و نافذ نیست

مکروه است ولی نافذ نیست. با توجه به قرائنی ممکن است آیه بعد قرینتی بر این داشته بلکه  دارد که حرام نیست

 ولی یمینش منعقد نیست؛ این کارتان مؤاخذه نداردیعنی  »أَیْمانِکُمْ فِی بِاللَّغْوِ اللَّهُ یُؤاخِذُکُمُ ال«گوید باشد. چون می

 وکند نفی انعقاد میقطعاً  که ا افاده کند. ادله دیگري هستاین آیه ذیلش بعید نیست همین ر و لذا قدر مسلم خود

قسم بخورید  مثالًیعنی حکم تکلیفی و وضعی داریم منتها تکلیفی آن تحریمی نیست، تنزیهی است.  تنزیهی استنهی 

 رد و از نظر وضعی باطل است.این هم کراهت دا مطالعه واجب یا راجح است و کهدرحالی مطالعه نکنید که

 نکته سوم

براي اینکه  که واجب استآید مین بیروناز آن  یالزام است که »النَّاس بَیْنَ تُصْلِحُوا«مسئله بعدي نسبت به 

کردم ضامن شده من گاهی شوخی می-اینکه بخواهد خودش را راحت بکند.  و اصالحعدمیمین شما به  ؛گویدمی

کسی اذیت  اینکه -نویسم کسی ضامن کسی نشودصیتم میگفتم در وکرده بودیم من میبودیم و مشکالت پیدا 

: این قسم شما منعقد نیست منتهی فرمایدو این آیه می کنمنمی الناسبینخورده که من دیگر اصالح شده قسم میمی

است که قسم به ترك یک امر راجحی  الناسبینو لذا اصالح  ؛گیرد هم ترك واجبهم ترك مستحب می اعم است

نبود  نافذ نیست. اگر فقط قسم به ترك واجب نافذ کدامچیهآن منعقد نیست چون قسم به ترك مستحب و واجب 

 از آن استفاده وجوب ولی چون عدم نفوذ قسم نسبت به واجب و راجح است گفتیم این کار واجب است،می
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 ٢٨٢١ �ماره ثبت: 

 جهات دیگرشود، آیه چهار و پنج وجوب استفاده نمیاز  شد، ولیوجوب استفاده می از سه آیهبنابراین  ؛شودنمی

و از طرفی تصلحوا اعم است از اصالح روابط  گیردش را نمیخود انصراف به دیگران دارد واینجا  الناسبین اینکه

 و آله االطهار و صلی اهللا علی محمدمیان فردي یا روابط اجتماعی از آن جهت هم عمومیت دارد. 
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