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 الرحمن الرحیم اهللابسم

 اشاره
 و آن بشوند یک بحث معیارهاي روابط اجتماعی از نگاه اسالم است که افراد باید متعهددر بحث تربیت اجتماعی 

قواعد و موازینی که  تا انسان براي اصالح روابط اجتماعی است مربوط به تکلیفباب دوم  ؛خیلی باب وسیعی است

 .در بحث اول مشخص شده است در جامعه تحقق پیدا بکند

موازین اسالم انطباق پیدا  روابط بر اساس تا یعنی کاري که باید انجام داد بحث دوم تربیت به معناي خاص است

هاي محور دوم ء مبانی و پایهعی است، محور مهمی است و جزالبته محور اول که بیشتر فقه یا اخالق اجتما بکند؛

براي تحقق بخشیدن  ه فعالیت مکلف براي اصالح دیگران ویعنی آنچه ب؛ ولی ما عجالتاً وارد محور دوم شدیم است

در خصوص تربیت  .را محور قرار دادیم آن گیردهاي روابط اجتماعی در جامعه و میان دیگران انجام میبه شاخصه

حکم  عنوانبهکه در کتب اخالقی  بود البینذاتاصالح اولین عنوان قاعده  ووجود دارد اي هاجتماعی عناوین ویژ

چه  چه عنوان حکم ایجابی باشد کهدرحالی قرار نگرفته است موردبحثبه آن شکل  در فقهاخالقی طرح شده و 

 داوري داشته باشد.در این زمینه باید فقه استحبابی باشد یک مقوله فقهی است و 

 طرح کردیم؛ابتدا ادله قرآنی را  و شدیم البینذاتبا این مقدمات وارد بحث اصالح  

آیه یک سوره انفال، آیه نه سوره حجرات، آیه ده سوره حجرات، آیه صد و چهارده نساء، دویست و 

 سوره نساء بود. هشتادوپنجبقره و ششمین آیه  وچهاربیست

دو سه هایی داشتند. و کیفیت داللت تفاوتبحث ارتباط داشتند، منتها به لحاظ دامنه داللت این آیات به نحوي با 

 داشته باشیم. سریع و اجمالی  مرورآیه دیگر هست که یک 

 سوره بقره 182دلیل هفتم: آیه 
عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ کُتِبَ «این است که  دو آیه قبل /بقره)182»(فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْما«

 .»الْوَصِیَّۀُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى الْمُتَّقِینَ -إِنْتَرَكَ خَیْراً

فرماید تکلیف آیه می آیه از آیات منسوخه است یا نیست؟ هاي زیادي است که اینالمیزان و تفاسیر بحث در

یلی بحث شده که آیا خ ،ي پدر و مادر و اقربین وصیت بکندبرا هنگام مرگ هستاموالی  مالک که اگر کسیاست 
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حَقا عَلَى «حکم الزامی نیست براي اینکه ذیلش دارد فرماید ؟ مرحوم عالمه میواجب نیست این واجب است یا

 درجه خاصی دارد کسی که یعنی ولی متقین گیردیمؤمن آمده خطاب عام است و همه را مهر جا در قرآن  »الْمُتَّقِینَ

 ،ادله ارث ناسخ این است اسخ دارد وولی ن حکم الزامی استاینکه و لذا حکم استحبابی است. یا  ؛باید رعایت کند

که مشمول ارث نیستند  به اقرباء دیگر فراتر از قوانین ارثحکم الزامی گرفته است، واال اینکه فقط  نسخ منتها

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عََلى الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ « :دفرمایبعد می است. یحکم مستحب ،کندوصیتی ب

 این آیه خارج از بحث است. .تغییر در وصیت از معاصی کبیره است »سَمِیعٌ عَلِیمٌ

فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَال إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ «بحث ما است  مرتبط باآیه هفتم  کهآیه سوم  

بعد اگر کسی بترسد که وصیت کننده مرتکب گناهی بشود یا انحرافی در کار او ایجاد بشود و  »اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیم

است که کسی که به خاطر  به این معنانی گناه، احتماالً گناهی ندارد. جنف یعنی میل و انحراف و اثم یع ،اصالح بکند

چیز خیلی  وراث به به حیثی کهوصیتی بکند  کسانی که مشمول قانون ارث نیستند به بیش از حد تمایالت خودش

مانعی  کار این وصیت کند، تواندمیبرند اقربایی که ارث نمیحتی براي  و ؛این جنف است، اثم نیست، کمی برسد

اقبل یک انحراف در حد م »فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً « ؛ کهکندکدورت ایجاد می نیست واي هپسندید امرندارد ولی 

کامالً  مثالً ورثه رانباید آن وصیت را بکند.  کند کهوصیت می چیزي که برخالف است گناه است. یا اینکه اثم است و

انجام  ايغیرعادالنهوصیت  کنندهتیوصاین گناه است. اگر کسی بترسد  ممکن است کسی بگوید محروم بکند که

 »فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَال إِثْمَ عَلَیْهِ«بین وراث یا بین خود او و وراث بشود  که موجب اختالف بدهد یا در آن گناهی باشد

یا  وصیت نکندکند که یا کاري می اصالح دو نوع است؛ .کاري کند که پایه این اختالفات ریخته نشود باید

در آیه به  ».فَال إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیم« کار کرداگر این  را نگیرد، هاآن دهد که اختالفات دامنمیاي همصالح

 ،باید توجه بشود هچند نکت

 نکته اول: تفاوت جنف و اثم

 واقعاً گناهی درو انحراف از حالت طبیعی است و اثم  التیعدبیجنف یک نوع جنف و اثم بود که یکی تفاوت 

 وصیت است.
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 » اصلح«نکته دوم: مصادیق 

از اول  باید منشأ اختالفات خواهد شد وصیت کهداند می اگرنکته دوم این است که اصلح دو مصداق دارد، 

نیست که در حد معصیت  شکل گرفته واین است که وصیت  قسم دیگر و جلوي نوشتن چنین وصیتی را بگیرد؛

 گیرد؛؛ پس اصلح هر دو را میاختالفاتشان را رفع بکند باید که ولی منشأ اختالفاتی شده است بگوییم نافذ نیست،

خافَ مِنْ .«و هم اختالفاتی که ناشی از آن است منشأ اختالف است را بگیرد وصیتی که جلوي تحقق و انشاءهم 

بشود. هم آنجایی که  انجام ترسد این کارمی بلکه ،این کار شده است وده که کسی که ببیندنفرم »مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً

اصلح و خاف  پس باید جلوي آن را بگیرد؛بیند جایی که زمینه را میاصالح بکند و هم  انجام گرفته است، باید

 خواهد دفع بکند.میجایی که کند و هم گیرد؛ هم جایی که پیشگیري میشمول دارد و هر دو نوع را می

 »فَال إِثْمَ عَلَیْهِ«نکته سوم: حکم 

 :در آن است احتمال سه که است »فَال إِثْمَ عَلَیْهِ«سوم در آیه حکم  نکته

 ؛که اباحه را هم شامل بشود باشدمیمعناي عا کهایناحتمال اول  -

یعنی  »جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ «گوید، احتمال دوم این است که معناي رجحان را می -

 ست که با استحباب هم سازگار است؛در اصالحش رجحان ا

کنایه از این است  »فَال إِثْمَ عَلَیْهِ« گوید،می احتمال سوم این است که بگوییم قرائنی وجود دارد که الزام را -

خافَ مِنْ مُوصٍ «به مناسبات حکم و موضوع چون  د؛ی هم این کار را انجام بدهکه کار درستی کرده و بایست

فَأَصْلَحَ فَال إِثْمَ « و وجود دارداي هفضایی است که اختالفاتی رخ داده، مفسد »جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ

 .گویدمیالزام را درواقع  »عَلَیْهِ

جور نیست اینجا توهم چیزي  ،آیه فقط اباحه را بگویداینکه احتمال دوم اظهر است، از چیزهاي دیگر  نظرقطعبا 

 بگوید جایز است، این کار مسانخت با رجحان دارد. بخواهد آن را دفع بکند ونبوده که 

 حکم دخل و تصرف در وصیت سؤال:
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جایی که اثم باشد، وصیت نافذ نیست. اگر هم نباشد، ولو اینکه منشأ جواب: دخل و تصرف در وصیت، 

ابتدا به ذهن آدم همین  آیه قبل و با کنددفع توهم می گیرد که بگوییمشده باشد، نافذ است، آیه آن را نمیاختالفاتی 

خواهد بگوید که تبدیل وصیت درست می آیه گوید که تبدیل وصیت درست نیست، اینآید. چون آیه قبل میمی

 گویدمیآیه  ون اگر اثم باشد، وصیت نافذ نیست؛شاید این را نگیرد. چ گیرد یانمی این را فقط است. منتها این آیه

ممکن است وصیت نافذي است، ولی ند. کسی رفع بک ت نافذ یا غیر نافذ پیدا شده استکه ناشی از وصی اختالفاتی

یا بدون تبادل  »مْأَصْلَحَ بَیْنَهُ«گوید کسی آن را به هم بزنند. ولی می شرعاً جایز نیستاختالفات شده است  منشأ

در حد احتمال سوم که رجحان است. منتها  در حد و لذا اباحه نیست ؛دهدها را مصالحه میمالی یا با مالی این

 -چه نافذ چه غیرنافذ-که در اثر یک وصیت فرماید آیه می ؛اطمینانی پیدا کرد شودنمی در آن حدباشد وجوب 

بیش از یک کار  »ال إِثْمَ عَلَیْهِ« استاي هاین کار پسندید و بکند را حل آن بایدکسی  و اختالفاتی پیدا شده

 بیش از رجحان افاده بکند.تواند آیه استناد بکنیم به نظر نمی اینبه  یعنی اگر تواند برساندنمی ايهپسندید

 تیاز وص یناش فاصالح اختال چهارم: نکته

آیات قبلی اطالق بعضی از  »اصلحوا بین اخویکم«یا  »اصلحوا ذات بینکم«مطلب بعد این است که برخالف 

 که سه مرحله داشت. داشت

م هم بین خودش و دیگران که یک تکلیف اخالقی و مربوط به خویشتن است، ه ،مطلق مطلق بودبعضی   -

هم  گرفت و در هر دو قسمرا می بین دیگران که تکلیف تربیتی به معناي خاص استاصالح  آنجایی که

 باشد، یا اجتماعی باشد،سئله فردي م

 گرفت، ولی اعم از اینکه فردي یا اجتماعی باشد.دیگران را می البینذاتگروه دوم اصالح   -

 گرفت.اي مسلمان رسیده است را میهمسائل کالن اجتماعی که به حد برخورد بین گروه گروه سوم  -

هایی از این ي در محدوده وصیت و بحثدر روابط فرد آیه این ات مربوط به روابط اجتماعی بودآیه سوره حجر

منشأ  و اختالفات ناشی از وصیتی که پسندیده نبوده اصالح قبیل است. این نوع چهارم از ادله است که فقط بحث

 خیلی محل ابتال است و شرعاً هم درست است به خاطر تمایالتیها وصیتاین نوع  ؛باشدمی اختالفات شده است

شود این وصیت نمیشرعاً  و شودمی وحدیثحرفهم منشأ خیلی  چیزي به آن و بعد وکه داشته چیزي به این داده 
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خیلی  موضوع خودش مطلق واین آیه در  ها را صلح بدهد که بینشان اختالف نیفتد.ولی باید کسی این را باطل کرد

 است.وصیت آمده در حوزه وصیت و اختالفات ناشی از  که خاص است

بگوییم اصالح  استممکن  ،خصوصیت و تنقیح مناط یا اولویت الغاءقط با تنها بگیریم، ف آیه را اگر بخواهیم

تر یا در موضوعاتی گاهی مهمفرق دارد  اختالفی رخ داده با آنجایی کهگوید در باب وصیت که شارع می البینذات

 بعید نیست تنقیح مناط و اولویت در اینجا درست باشد. اولویت دارد؛که از وصیت است، مثل مسائل کلی اجتماعی 

تنقیح ممکن است  ها اختالف افتاده است،بین ایندر وصیت آمده و  فرمایدمی اگر هیچ دلیل دیگري نبود، آیه

هر نوع اختالفی در  شود یک تنقیح مناط مطلق مطلق کرد،ن شاید ؛بشویم تفصیلبهقائل  یامناط یا اولویت را آورد و 

ربا یا و اختالفاتی که بین اق ان و نزدیکان هستندافتد که دوستهر جایی، چون در باب وصیت بین ورثه اختالف می

 الغاء ممکن است در اختالفات سطح پایین .گیردها را هم مینه ناشی از وصیت، آن در امور اجتماعی کالن است

اما  شود اجرا کرددر این آیه می الجملهفیو تنقیح مناط و حتی اولویت  خصوصیت الغاءشود؛ و لذا یک خصوصیت ن

تواند می الجملهفیاما  آیه آن را نگیرد؛شاید  ،مطلق مطلق بگوییم هر نوع اختالف بین هر کسی و در هر موضوعی

 تر یا موضوعاتی از همین قبیل بین اقربا شامل بشود.به موضوعات مهم

کند. در یک اختالف و ترغیب می »اصلح ال اثم علیه«گوید میبین اقربا در وصیت  شارعی که در یک موضوعی

در این آیه نیست که بگوییم بار زیادي را نگوید. البته این  خیلی بعید است کالنی که بین دو گروه مسلمان افتاده،

بنابراین این آیه از لحاظ ؛ و لذا این بحث در حد یک احتمال است ؛دهدخصوصیت آن احکام جدیدي به ما می الغاء

انما یا  و اصلحوا ذات بینکم« قوتی که آیات و تر استنسبت به آیات قبل دیگر خیلی ضعیف داللت و اطالق

گر غیر الزامی است. ا داشتند، ندارد؛ و لذا هم موضوع آیه محدود است، هم حکم آن» المومنون اخوه فاصلحوا بینهما

و از آیات دیگر  حکم الزامی نیست بازهمکند ولی مقداري شمول پیدا میخصوصیت  الغاءموضوع را تعمیم بدهیم با 

 الزامی نبود، ولی غالباً الزامی بود.قبل آیات  حکم بعضی از تر است. البتهضعیف

 نساءسوره  128تم: آیه شدلیل ه
 ربط نداشته باشد و ممکن است به اصالحو در خصوص مسائل خانوادگی است آیه هشتم که خیلی اخص است 

 »فَال جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْر -وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً« فرماید:می
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بین  » جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحاال«گوید می »إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً «تا آنجایی که  /نساء)128(

 خودشان اصالح بکنند.

در  در الزام هم به کار رفته استدر قرآن » ال جُناحَ« خواهد ترغیب بکند؛بلکه می گویدنمیاباحه را  »ال جُناحَ«

 ،الزام استمقصود  کهند نمازش را قصر بخواجناحی بر او نیست که » ال جناح علیه یقصر«گوید بحث آیه تقصیر می

 است.اینجا هم در ترجیح به کار رفته 

و اخالق یک تکلیف چون  ربطی به بحث ما نداشت، اگر فقط این بود ،با هم مصالحه کنند »یُصْلِحا بَیْنَهُما«

 است. در آیه بعدست که یکی در این آیه و یکی دو جمله در ادامه ه باش. طوراینخودت  گویدمی و اجتماعی است

براي خودشان مصالحه بکنند خوب است که  ؛تعلیل براي قبل است منزلهبهاین  سازش خوب است »الصُّلْحُ خَیْر«

سالمت خانواده و روابط اجتماعی و خانوادگی به  و این امر عقالیی است است؛ بهترسازش  »وَ الصُّلْحُ خَیْر«اینکه 

 .باشیدصلح ایجاد و لذا دنبال افراد قرار بر سازش داشته باشند؛ این است که 

به معناي بخل در  را »شح«بشود شاید ، فراهم است هابراي انسان و تنگدستیبخل » وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّح«

نفقه صداق  مثل مالی است در کردن یا کوتاه آمدنهزینه  به گاهی براي مصالحه نیاز چون خاص بگیریم وامور مالی 

ها این در امور مالی باشد، خیلی وقت بخل ها بخیل هستند مواظب بخلتان باشید اگرگوید آدممیآیه ها. و امثال این

 ز نفقه بگذرد.از صداق بگذرد، ا و باشد نداشته به این دارد که آدم شح صالحه نیازم

اینکه  نه اینکه از مالش بگذرد؛ ز مال استکه اعم ا است تري مقصودبخل عاممنظور از شح،  ممکن است بگوییم

 ترقوییاست که اگر این باشد، ربطش خیلی  ، یک نوع سخاوت است و مقابل آن هم شحاخالق خوب به او بدهد

 رود که باید دید.ولو مجازاً به این معنا بکار میاست. گاهی 

 »  وَ الصُّلْحُ خَیْر«ت در احتماال

 :داراي دو احتمال استتعلیل قبل است،  منزلهبهکه  »وَ الصُّلْحُ خَیْر«

 ؛ها باشد، خوب استه سازش بین اینیعنی اینک می آن مقصود استجنبه الز یا

 مقصود اصالح باشد. و معناي متعدي داشته باشدصلح ممکن است  یا
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 ٢٨٢٣ �ماره ثبت: 

هاي تواند بحثمی »وَ الصُّلْحُ خَیْر« در این صورتکه  اصالح است ،از صلح مقصود پس یکی اینکه بگوییم

و یک  ها اصالح بکننداینجا هم خوب است این اصالح امر خوبی استگوید می و را بگیرد، قاعده کلی دارد دیگري

 .صالح خیرالشود او می آیدکبراي کلی می

صلح  همان معناي الزم را دارد واین است که صلح خیر  -که ظاهر هم همین احتمال دوم است-احتمال دوم 

 کند.آن را ترغیب می ،رابطه سالم و سازش مدار باشد ،اینکه این رابطه گوید؛را می همان سازش

سازش خیر  جاهمهگوید در میبراي اینکه قاعده کلی  ؛قاعده عامه از آیه استفاده کنیم توانیممی این احتمالبا 

چون روابط سالم و سازش  شوداز آن قاعده عامه استفاده میاگر این را بگوید، حتی معناي الزم هم باشد  .است

 مصداقش در رابطه زن و شوهر است. یک قاعده کلی است که یک که امر خوبی است؛مدار 

این  صلحی که قبل گفتیم خوب است،الف و الم عهد است، یعنی  ،صلحالف و الم ممکن است کسی بگوید این 

یی است کبرا قاعده کلی عنوانبهاست.  یعنی کل صلح خیرجنس است  ،و در ظاهر الصلح خیر ال ضعیف استاحتم

 شود.که تطبیق بر مورد می

ح خیر با االصال وقتآن مالش ضعیف است،جنس بگیریم، اگر به معناي اصالح بگیریم که خیلی احت کههمین

 کند؛بحث ما ربط پیدا می

شود که خوبی است. این قاعده عامه می امراما اگر به معناي صلح همان الزم بگیریم، یعنی سازش بین خودشان 

و مناسبات حکم و  سازش ایجاد بکنندگوید سازش خوب است، یعنی باید سازش چیز خوبی است. اینکه می

سازش چیز خوبی است، یعنی  گویدمیهم  گوید بین خودتان سازش ایجاد بکنید بعدمی شقبل ،موضوع قرینه دارد

 خوب است.اصالح  جاهمه

 نتیجه

اصالحی از قرینه استفاده  باریکمعناي صلح است. منتها  معناي اصالح نیست به به راین صلح در اینجابناب

یعنی  است،صلح خیر است و به همین دلیل اصالح هم خیر  خواهد بگوید کهآیه می درواقعیعنی شود که دارد، می

اما اصالح بین غیر  شود؛دارد و قاعده کلی میشمول  یک داللت التزامی بر این دارد که و االصالح خیر، پس این آیه

بنابراین ظاهر ؛ و دیگري اصالح بکند مدلول التزامی این است که هر کسی بین خود را معلوم نیست بگیرد. حداکثر

به  خوب استگوید سازش بین شما و دیگران آیه هم میمدلول مطابقی  ،ح همان سازش است که امر الزم استالصل
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 ٢٨٢٣ �ماره ثبت: 

 .بین خودش و دیگران اصالح کند منتها اینکه کسی اصالح هم خیر است ،با قبل به خاطر ارتباط و مدلول التزامی

خواهد، گرچه گیرد یک مقدار جرأت میه حتی اصالح بین دیگران را هم بک باشداینکه مدلول التزامی این عام 

 احتمالش هست.

 ؟گیرد، آن را می»یُصْلِحا بَیْنَهُما«چگونه  سؤال:

گیرد، ولی غیر از این است که بگوییم ابتدائاً یکی از آن را می ،بالمباشره و بالتصویب »یُصْلِحا بَیْنَهُما«جواب: 

، بدون اینکه کسی اقدام به صلح بکند ابتدائاً گوییم کهمیولی در این  او. واسطهبهکند، ولی صلح میخود او  ،بیرون

 .هی اطمینانی پیدا بکنیم مشکل استبخواهیم استدالل فقر اگ توکیل و تصویب باشد، این مهم است که بگیرد.

را  روابطشان بایدخود افراد دي و قاعده مربوط به خویشتن است یک ضابطه فر عنوانبهبنابراین تا اینجا اصالح 

آیه دخیل در مسئله نیست، بعید است  کهدرحالیها اصالح بکند اما اینکه از بیرون کسی روابط این خوب بکنند،

لَّقَۀِ وَ إِنْ وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَال تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَ«آیه بعد دارد بگیرد. 

اعم از این است که خود زن و شوهر  بگوییم آیه بعدي ممکن است »تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً رَحِیماً

 ولو .شمول اطالقی آن اظهر است و بیش از قبل است، اصالح بکندها بین آنکسی  از بیرونبروند این اصالح کنند یا 

یعنی  باشداحتمال دارد ادامه همان  »وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا«گوید خطاب به زن و شوهر است ولی آخرش می

اصالح بین دیگران را هم  باشد وممکن است خطاب عام اصالح بکنید و تقوا داشته باشید و ودتان خودتان بین خ

 گیرد.می

 باشد؟ رعایت عدالتآیا مکن است بحث مربوط به  سؤال:

تمال عمومش یک اگر باشد دو احتمال دارد که شاید اح کند،لت کار سختی است. نفی آن نمیرعایت عدا جواب:

و که صلح بین خودشان است؛  بردمیگر چه فضاي آیه فضایی است که ذهن را به سمت این  باشد؛ ترقوییمقداري 

که اختصاص به  آنجاقاعده عامه بود و اختصاص به خصوص نکاح ندارد، برخالف  »وَ الصُّلْحُ خَیْر«لذا ولو اینکه 

 داللت آیه جهتنیازا ورد نداردا اختصاص به موصیت داشت، اینجا و الصلح خیر یا ان تصلحوا مطلق است و لذ

و هم در  »وَ الصُّلْحُ خَیْر«در دیگران هم بشود، تردید داریم هم  البینذاتبهتر از آیه قبل است اما اینکه شامل اصالح 

 بد نیست. »إِنْ تُصْلِحُوا«ظهور گرچه  »إِنْ تُصْلِحُوا«

 و صلی اهللا علی محمد و آله الطاهرین .وعه آیاتی بود که در بحث مطرح شداین مجم 
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