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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 اشاره
 خوردههمبهبود که در مراتبی یک عمل تربیتی در حوزه تربیت اجتماعی بود که روابط  البینذاتبحث در اصالح 

میان افراد را اصالح بکند. از ادله قرآنی هشت آیه را بررسی کردیم که عمده با واژه اصالح بود و بعضی عنوان یشفع 

 شد.سنه بود که شامل اصالح هم میو شفاعه ح

هایی که شد و هم اینکه این اصل در روابط میان افراد جاري است و سایر ویژگیدر نتیجه هم الزام استفاده می

 وم اصالح بیان شد.در مفه

 ادله روایی
جامع نیامده،  صورتبهها در اصول کافی جلد دوم آمده و در وسایل و این الناسبینادله روایی در باب اصالح 

وسه، از بحاراالنوار مرحوم عالمه مجلسی. ایشان دوازده جلد هفتادوشش کتاب العشره باب صد و یک صفحه چهل

 کنیم. یروایت آورده که بعضی را عرض م

 دلیل اول: روایت مُجاشعی

جاشعی، سندش امالی است به مجاشعی عن الصادق عن آبائه که ظاهراً روایت اول از امالی طوسی باسناد المُ

 امْرُؤٌ عَمِلَ مَا«اهللا علیه و آله اشکال نباشد. امام صادق (ع) عن آبائه تا به امیرالمؤمنین (ع) قال رسول اللّه صلیبی

 فرایضپیامبر فرمودند بعد از انجام  1»خَیْراً یَتَمَنَّى وَ خَیْراً یَقُولُ النَّاسِ، بَیْنَ إِصْلَاحٍ مِنْ خَیْراً الْفَرَائِضِ إِقَامَۀِ عْدَبَ عَمَلًا

 زند و موجب نموحرف خوب می» خَیْراً یَتَمَنَّى وَ خَیْراً یَقُولُ«عملی بهتر از اصالح بین مردم کسی انجام نداده است. 

 د و این کار بسیار ارزشمندي است.شوو رشد می
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 نکات

 :از نظر داللت نکاتی در این روایت هست

 نکته اول

گیرد و هم ها است، هم مشکالت گروهی را میآمده که اعم از اصالح میان افراد یا گروه الناسبیناینجا اصالح 

جایی که دو نفر هستند؛ البته فقط اختصاص به اصالح بین دیگران دارد و از اصالح بین خود و دیگران منصرف 

 است.

 نکته دوم

بر حکم مستحب داشته باشد چون دارد نکته دیگر از لحاظ حکم و الزام یا عدم الزام است؛ ممکن است داللت 

طور معنا بکنیم ظهور در مستحب است یعنی رتبه نیست، اگر این الناسبینچیزي بهتر از اصالح  فرایضکه بعد اقامه 

را به معناي عام بگیریم و اقامه الفرائض یعنی  فرایضرا بعد از واجبات قرار داده است، این در صورتی است که 

صالة فریضه باشد و اقامه آن هم یعنی اقامه صالة، پس اگر اقامه  فرایضه احتمال دیگر مقصود از عمل به واجبات. ب

الفرائض را یعنی العمل بالواجبات بگیریم بعد العمل بالواجبات کاري بهتر از این نیست یعنی در مستحبات این رتبه 

واجبه بگیریم، یعنی این کار راجح است که هم با باال را دارد؛ اما اگر اقامه الفرائض را به معناي اقامه الصالة 

سازد هم با وجوب، پس احتمال وجوب در این دلیل منتفی است اما بعد از دفع این احتمال دو احتمال استحباب می

 گوید که با وجوب و استحباب سازگار است.گوید، ثانیاً رجحان میوجود دارد؛ اوًال خصوص استحباب را می

 گیرد.واجب کاري بهتر از این نیست، یعنی واجبی است که بعد از آن قرار می بعد از نمازهاي

 نتیجه

 فرایضکند و اگر اقامه اقامه الفرائض را عمل به واجبات بگیریم این داللت بر استحباب می کهدرصورتیبنابراین 

ا در رتبه بعد از آن و یا رجحان را رساند منتهواجب را می کهاینوقت یا را به معنی عمل به اقامه نماز گرفتیم، آن

گوید یعنی ناظر به این نیست که الزم یا غیر الزم است بلکه ارزش آن خیلی باال است؛ بنابراین از میان سه می
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احتمال اقامه الفرائض به معناي عمل به واجبات باشد، کمی بعید است ظاهرش عمل به اقامه نمازهاي واجب است؛ 

دو احتمال داشت، ظهور در وجوب یا ظهور در رجحان مطلق، درمجموع داللتش بر وجوب منتها این را بگیریم 

 خیلی واضح نیست.

 دلیل دوم: روایت دوم مُجاشعی

 2»إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَیْنِ، أَفْضَلُ مِنْ عَامَّۀِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ«روایت دوم با همین سند است که پیغمبر (ص) فرمودند: 

 ها برتر است.همه نمازها و روزه م اصالح بکند ازکسی بین مرد

 نکته اول

مرحوم شیخ تفسیر کردند که مقصود » مِنْ عَامَّۀِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ«آنجا داشت بعد اقامه الفرائض، اینجا دارد 

گفت بعد که روایت قبلی می خصوصبهنمازهاي مستحب است واال بعید است نسبت به نمازهاي واجب افضل باشد 

 .مناسبات حکم و موضوع اضافهبهاقامه الفرائض، یعنی روایت قبلی 

 ت به نمازهاي مستحب است نه واجب.دهد که مقصود در این روایت افضلیت نسباین نشان می

طعاً ظهور در وجوب ندارد، این عنوان در ق.» إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَیْنِ، أَفْضَلُ مِنْ عَامَّۀِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ«با این فرض 

وپنج این دو روایت آمده است. پس کتاب العشره نیست در کتاب الصلح است، در امالی جلد دو صفحه صد و سی

 گوید. مستحبات را می »مِنْ عَامَّۀِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ.«

اضافه قرینه خود روایت قبلی، یعنی قرینه به قرائن حکم و موضوع که چیزي باالتر از نماز نیست، باشد و به

 دهد کهگوید بعد اقامه الفرائض این برتر است، نشان میحالیه و مناسبات حکم و موضوع و قرینه روایت قبلی که می

 صالة و صوم اینجا یعنی مستحبات.

 نکته دوم
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هتر است و قطعاً داللت از نمازهاي مستحب ب البینذاتنکته دوم اینکه افضلیت چون مستحبات شد، اصالح 

وجوب در این نیست. پس اوالً داللت در وجوب منتفی است، ثانیاً داللت بر مطلق بکند و ثالثاً داللت بر استحباب 

ها را با ، چون وقتی اینالبینذاتبکند. بین احتمال دو و سه تردیدي وجود دارد ممکن است بگوییم اصالح 

گوید این مستحب است و ممکن است رجحان مطلق باشد. پس از دو روایت کند، درواقع میمستحبات مقایسه می

شود؛ یا ظهور در استحباب دارد و یا ظهور در رجحان مطلق دارد به خالف آیات که امر بود و وجوبی استفاده نمی

 ظهور در وجوب داشت.

 دلیل سوم: روایت ابوحمزه ثمالی

اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ابْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ روایت سوم 

نَیْنِ أَحَبُّ إِلَیَّ لَأَنْ أُصْلِحَ بَیْنَ اثْ« مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُول

  3»مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِینَارَیْنِ 

 اگر بین دو نفر اصالح بکنم ارزش آن براي من از چند دینار صدقه دادن بهتر است. 

 بررسی سندي

ثمالی از  ابوحمزهاین روایت از نظر سند ابن متوکل عن الحمیري عن ابی الخطاب عن ابن المحبوب عن الثمالی، 

ین روایت به لحاظ سند کند اآید که ظاهراً تا زمان امام صادق (ع) بوده و نقل میامام سجاد (ع) به شمار میاصحاب 

 معتبر است.

 بررسی داللی

 به لحاظ داللت نکاتی وجود دارد:
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 نکته اول
 کند.، تأکید را افاده میامیرالمؤمنینکان 

 نکته دوم
گوید میان دو نفر احتمال داللت بر وجوب نیست، می» إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِینَارَیْنِلَأَنْ أُصْلِحَ بَیْنَ اثْنَیْنِ أَحَبُّ «

تر است از اینکه صدقه بدهم؛ یعنی اگر امر دایر این شد که صدقه بدهم یا اصالح بکنم، اصالح کنم پیش من محبوب

اب داشته باشد یعنی مستحبی را با مستحب اصالح برتر است؛ منتها دو احتمال دارد، ممکن است ظهور در استحب

تر کند، ولی معنا ندارد واجب را با مستحب مقایسه بکند و احتمال داللت بر رجحان مطلق ضعیفدیگر مقایسه می

است؛ بنابراین ظهور در استحباب دارد و مثل دو روایت قبل سه احتمال داللت بر وجوب، استحباب، رجحان در 

یعنی  »لَأَنْ أُصْلِحَ بَیْنَ اثْنَیْنِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ َأنْ أَتَصَدَّقَ بِدِینَارَیْنِ «تر است. استحباب قوي روایت است ولی احتمال

ها داللت بر استحباب بکند، یک مستحب در مقایسه با مستحب دیگر بهتر است. اگر این عنوانبهاصالح بین اثنین 

 برد،حباب میکند و آیات را به سمت استقرینیتی پیدا می

 نکته سوم
هاي ثانوي باشد و از باب اینکه حکم الهی است بعید است به لحاظ مسائل شخصی و عنوان» أَحَبُّ إِلَیَّ«

تر سه احتمال دارد؛ یکی از حیث موضوع والیی محبوب» أَحَبُّ إِلَیَّ «گوید نه حکم والیی یا عنوان ثانوي چون می

تر است، ولی ثانوي محبوب عنوانبهدهد به کسی که اصالح بکند) یا می است (روایت هست که جایی حضرت پول

 در اصل محبوبیت از حیث عنوان اولی شرعی است یعنی این حکم، حکم شرعی است نه عنوان ثانوي یا والیی،

 نکته چهارم
کند با تصدق به دینارین است، آیا این دینارین خصوصیت دارد، یا از حضرت که بین اصالح بین اثنین مقایسه می

 باب مثال است؟ 

اي در حد دو دینار بهتر است، اگر خصوصیت داشته باشد نه اینکه بهتر از مطلق صدقه دادن است بلکه از صدقه

 یعی است شاید در مقایسه نگوید این بهتر است.اما اگر تصدق باالیی باشد که منشأ برکات وس
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افضلیت مطلق نسبت به  البینذاتشود که اصالح اگر دینارین موضوعیت داشته باشد استفاده نمی -1
 صدقه دارد، واال در شرایطی ممکن است صدقه مؤثرتر و برتر از اصالح بین بشود،

که در اصل این عنوان دخالتی دارد، اگر آن  اگر دینارین از باب مثال باشد باید احتمال اول را بگیریم -2

 شود.االطالق را بگوید چون مجمل میتواند افضلیت علیرا نگیریم باز اجمالی در روایت است و نمی

گوید یعنی آید موضوعیت دارد؛ دینارین که میاصل بر موضوعیت است هر چیزي که در عنوان می 

حمل بر مثال کنیم خالف اصل است اگر بگوییم در  اولی. اینکهطریقهمین حد و مادونش هم به

کند باز نتیجه تابع اخص مقدمات است، یعنی شود گفت، حالت اجمال پیدا میاینجاها مثال هم می

 اي را از این استفاده بکند.تواند اثبات افضلیت نسبت به هر نوع صدقهنمی

 نکته پنجم
گوید، منتها بین االثنین عین همان دینارین است؛ گاهی اثنین یعنی دو می مستقیم دو نفر را» أُصْلِحَ بَیْنَ اثْنَیْنِ«

شود، بین االثنین یعنی بین دو گروه شود، گاهی شامل جمع هم میفرد خصوصیت دارد و شامل جمع نمی

گیرد و دو جمع را می اولیطریقبهکند براي اینکه اگر دو نفر هم بگوییم خصوصیت، ولی این دو احتمال فرقی نمی

گیرد. این دو جمع را دربر می اولیطریقبهگیرد، اگر خصوصیت فرد را دارد اگر خصوصیت فرد ندارد، همه را می

 دهد.احتمال است که نتیجه را تغییر نمی

 دلیل چهارم: روایت حذیفۀ بن منصور

نقیه المقال مرحوم روایت چهارم روایت مجالس شیخ مفید است محمد بن سنان محل اختالف مفصلی است. در ت

ممقانی راجع به محمد بن سنان دو قول نقل کرده البته ایشان محمد بن سنان را توثیق کرده ولی آقاي خویی قبول 

لْحَسَنُ بْنُ حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ این سند خالی از ضعف نیست.  و لذاندارد. ما هم تردید داریم؛ 

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَدَقَۀٌ یُحِبُّهَا اللَّهُ إِصْلَاحٌ « ى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ الْأَفْرَقِ وَ حُذَیْفَۀَ بْنِ مَنْصُورٍعِیسَ
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دارد اصالح بین خدا آن را دوست می اي کهفرماید: صدقهمی 4»بَیْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا وَ تَقْرِیبٌ بَیْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا

 مردم است. 

 روایت چند نکته دارد؛

 نکته اول

گفت صدقه نیست، ولی افضل از صدقه است، اینجا در روایت قبلی اصالح را با صدقه مقایسه کرده بود، گویا می

یا تعبدي و به نحو دهد، توسعه مفهومی واقعی صدقه است و مفهوم صدقه را توسعه می الناسبینگوید اصالح می

 حکومت.

 نکته دوم

شود شود تفسیر کرد؛ یا توسعه واقعی است، یعنی مفهوم لغوي و عرفی آن شامل این هم میتوسعه را دو نوع می

توسعه به نحو حکومت و تعبدي است، مثل الطواف صالة است و در ظاهر دوم است، چون مفهوم اول صدقه  کهاینیا 

هم صدقه است، توسعه مفهومی به نحو حکومت است،  الناسبیناین است که مالی را به کسی بدهد، اینکه اصالح 

تر در روایاتی در وسائل آمده که کل معروف صدقه، یک تعمیم عام هست که هر کار نیکی صدقه طور عامنظیر این به

رسد نه مستحباتی مثل نماز و ذکر، کل معروف یعنی کار خوبی که است؛ البته کارهاي نیکی که خیري به دیگري می

طور دهی، چه پول بدهی چه کمک دیگري بکنی، صدقه است. یک تعبد عام داریم، اینجا بهگران انجام میبراي دی

نشیند. این به نحو تعبد و حکومت است که تعمیم مفهوم صدقه تعبداً نسبت به اصالح خاص اصالح جاي صدقه می

معروف و نهی از منکر در کتاب امربه گیرد. در ابواب فعل معروفاست که در ذیل قاعده کل معروف صدقه قرار می

است این هم از آن » کل معروف صدقه«ابواب فعل معروف باز کرده که یک باب آن  عنوانبهصاحب وسائل بابی 

باب است یعنی تعمیم تعبدي صدقه است؛ و لذا هر چه در باب صدقه گفت شده شامل افعال خیر دیگري که براي 

گوید برتر است، کند و میاین هم یک نکته که اوالً با آنجا تفاوت دارد؛ آنجا جدا می شود.گیرد، میدیگران انجام می

دارد، اي که خدا آن را دوست میقید توضیحی است که صدقه» یحب اهللا«گوید تعبداً این هم صدقه است. اینجا می

 .12األمالی (للمفید)، النص، ص:  - 4
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اي که براي خدا باشد، اگر آن یعنی صدقه» یحب اهللا«اگر بگوییم قصد اخالص مقصود است شاید قید احترازي باشد 

 شود.نباشد قید توضیحی می

 نکته سوم

یعنی مطلق » تَقْرِیبٌ بَیْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا«دارد که صالح و اصالح مقابل در حال فساد است و » اذا تفاسدوا«اینجا 

ریختگی باشد، واال همنوع بهشود بلکه در جایی که یک اینکه با هم فاصله دارند، فساد و مقابلش اصالح گفته نمی

 ».تَقْرِیبٌ بَیْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا«گیرد، البته خوب است اگر فسادي در روابطشان نیست، اصالح آن را نمی

 یالداع ةعددلیل پنجم: روایت 

لُ الصَّدَقَۀِ صَدَقَۀُ أَفْضَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): روایت پنجم از عده الداعی است که روایات آن معموًال سند ندارد. 

الدَّمَ وَ تَجُرُّ بِهَا الْمَعْرُوفَ إِلَى  اللِّسَانِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا صَدَقَۀُ اللِّسَانِ قَالَ الشَّفَاعَۀُ تَفُکُّ بِهَا الْأَسِیرَ وَ تَحْقُنُ بِهَا

 5»أَخِیکَ وَ تَدْفَعُ بِهَا الْکَرِیهَۀ

 ایتبررسی سندي و داللی رو

تَحْقُنُ بِهَا «شود، یا موجب آزادي زندانی بشود، یا موجب حفظ روایت سند ندارد در واقع وساطتی که انجام می

کند، همه شفاعت است. کند یا بدي را از کسی دفع میماند، مشکل کسی را حل میخون کسی محفوظ می» الدَّمَ

است و اینجا از باب این است که یک مصداق شفاعت  سالنابینشفاعه که در قرآن هم آمده بود، اعم از اصالح 

بود. گاهی وساطت براي این است که  الناسبیناست، برخالف موارد قبلی که موردش اصالح  الناسبیناصالح 

مشکلی حل بکند، گاهی براي ایجاد صلح برقرار است. مرحوم عالمه مجلسی در این باب هم به روایت خاص 

تمسک کرده بود هم به » اصلحوا بین اخویکم«طور که در آیات هم به آیه عام مثل این، هماناستدالل کرده، همه به 

شود منتها خیلی از عمومات از جمله این هم از باب عام است که شامل اصالح هم می» من یشفع شفاعه الحسنه«

در استحباب است شود، این سند ندارد و داللتش به نحو عموم است و ظهورش شفاعت شامل اصالح هم می

 .44، ص: 73بیروت)، ج -بحار األنوار (ط  - 5
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شود گوید افضل الصدقه، ظهور روایت قبلی هم در استحباب است که ظهور در استحباب روایات خیلی قوي میمی

 و ظهور وجوبی که در آیات بود شاید تغییر پیدا کند.

 محمد بن سناندلیل ششم: روایت 

د بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّروایت ششم که محمد بن سنان معتبر نیست. شبیه روایت چهارم است، 

صَدَقَۀٌ یُحِبُّهَا اللَّهُ إِصْلَاحٌ «لُ: مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِی طَلْحَۀَ عَنْ حَبِیبٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُو

این تقریباً بلکه تحقیقاً با همان تقارب دارد. فقط آنجا داشت  6»قَارُبٌ بَیْنِهِمْ إِذَا تَبَاعَدُوابَیْنِ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا وَ تَ

 »تَقَارُبٌ بَیْنِهِمْ إِذَا تَبَاعَدُوا«اینجا دارد » تَقْرِیبٌ بَیْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا«

 هشام بن سالمدلیل هفتم: روایت 

لَأَنْ أُصْلِحَ بَیْنَ اثْنَیْنِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ «است و کامالً معتبر است. امام صادق فرمودند: هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ  روایت هفتم از

 همان مضمون التصدق بدینارین است. پس مضمون روایت شش و هفت در روایت قبل بود. 7»أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِینَارَیْنِ 

 ن سنانمحمد بدلیل هشتم و نهم: روایت 

ها است که امام صادق روایت هشتم و نهم که هر دو غیر معتبر است. محمد بن سنان دارد و اشکاالتی در سند آن

دي اگر دی 8»إِذَا رَأَیْتَ بَیْنَ اثْنَیْنِ مِنْ شِیعَتِنَا مُنَازَعَۀً، فَافْتَدِهَا مِنْ مَالِی: «السالمعلیهقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  (ع) فرمودند:

منازعه است بیا از من پول بگیر منازعه را حل بکن. این یک شق خاصی از اصالح است. یک نوع اصالح صحبت 

تر از جایی است که خودشان را شان را خوب بکند که بعد تربیتی آن ضعیفکردن است، ولی گاهی با پول باید رابطه

 .439، ص: 18وسائل الشیعۀ، ج - 6
 .439، ص: 18وسائل الشیعۀ، ج - 7
 .440، ص: 18وسائل الشیعۀ، ج - 8
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اي که از طریق پول حل بکنی گوید و حتی به شیوهکند. روایت هشت و نه شیوه اصالح را میبه اصالح نزدیک می

 دهد.این را تعمیم می

 هشام بن سالمدلیل دهم: روایت 

در (شود. اصالح آن قدر مهم است که حتی مجوز دروغ هم می 9»الْمُصْلِحُ لَیْسَ بِکَاذِب«روایت دهم معتبره است 

 است.» ال تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَۀً لِأَیْمانِکُم«ذیل آن  کنیم که یکی از استثنائات کذب اصالح است) کهمکاسب بحث می

 دوازدهم هم مربوط به کذب اصالحی است.یازدهم و روایات 

 بنديجمع
، صاحب الناسبینها است، در جلد دو باب االصالح این مجموعه روایات بود اصول کافی هم تقریباً همین

 ها را آورده استوسایل در کتاب صلح این

 نکته مهم

 ر امر هم به اطالقش در وجوب است.بحث مهمی در اینجا مطرح است که آیات امر داشت و ظهو

شود که مقدمات حکمت و ظهور وجوب آیات از آن اگر این روایات ظهور در استحباب داشته باشد، قرینه می

ر وجوب امر است ولی به شکلی ظهورش د» اصلحوا بین اخویکم، اصلحوا ذات بینکم«گوید: گرفته بشود. اینکه می

گوید این کار خوب است، مستحب است، صدقه است، اگر بگوییم ظهور در استحباب دارد قرینه که در روایات می

حکم وجوبی نیست. از نظر ما ولو آیات امر داشت اما این روایات با ظهور  البینذاتشود بر اینکه اصالح بین می

ها ذارد مقدمات حکمت در ادله قرآنی تمام بشود، حتی الزم نیست بگوییم اینگقوي که در استحباب دارد، نمی

حتمًا ظهور در استحباب هم دارد تا ظهور وجوب را بگیریم، چون این ما یحتمل القرینیه است و وجود ما یحتمل 

 .533، ص: 3دارالحدیث)، ج -الکافی (ط  - 9
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ظهور در استحباب القرینیه کافی است براي اینکه جلوي انعقاد مقدمات حکمت را بگیرد؛ یعنی یا بعضی از روایات 

 اي است که امر دارد.الق در ادلهدارد یا احتمال استحباب در آن قوي است؛ همین مانع از انعقاد اط

چون مرتبه قتال است بعید نیست » وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما «در آیه سوره حجرات 

ظهور در وجوب داشته باشد، اما مطلق اصالح واجب باشد کمی بعید است. اصالح در جایی که موجب دفع مفاسد 

ها تمسک کرد شود به آنمهمی مثل قتل یا تلف اموال است، بعید است بتوانیم کنار بگذاریم به عناوین دیگر هم می

 بعید است. مطلق اصالح واجب باشد،اما 

 بندياولین مطلب در جمع

مستحب مؤکد  البینذاتبندي و نکات ذیل آیات و روایات این است که اصالح در نتیجه اولین مطلب در جمع

اي دارد مثل مقاتله، تلف اموال اي بین افرادي وجود دارد یا اینکه مفاسد شدیدهاست در مواردي که حالت مقاتله

شود، معناي اقتتال الزاماً قتل نیست بلکه درصدد ومرج میریزد هرجاي به هم میجامعهشود، است، شهري خراب می

آشوب برآمدن، در جان هم افتادن، ویرانی شهر، تلف شدن اموال و... اگر در این حدود این باشد با این قرائن ظهور 

 ها مستحب است.روحی است، این ریختگی عاطفی یاهمبه کهآنشود برگرداند اما در غیر در وجوب آیه را نمی

اردي مستحب و در رساند؛ استحباب یا رجحان مطلق و رجحان مطلق در موپس آیات و روایات دو حکم را می

 اهللا علی محمد و آله االطهارو صلی مواردي وجوب است.
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