
 البینذات اصالح :سوموبیست مجلس

 *انصاری رضاعلی والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 اسـت ایگونـه به امر، این ماست. جامعه در موجود هایآسیب از تیم ، آستانه کاهش و هانزاع
 و شـوندمی دادگـاه روانـه سرانجام پرداخته، اختال  و نزاع به مسنله، ترینکوچک با طر  دو که

 و دینـی عالمـان نمـود. جلـوگیری هـانزاع خیلـی از تـوانمی تیمـ  آسـتانه فزایشا با آنکه حال
 البـینذات اصـالح امـروزه متأسـفانه، دهنـد. آشتی را نزاع طر  دو توانندمی نیز جامعه معتمدان

 و صـفات از ،مردمـان میـان اصـالح کـهدرحالی هسـتند؛ تفاوتبی آن به برخی و شده رنگکم
 ایربـ یبسیار ثواب سبب، این به و است ذات طهارت و نفس شرافت هنشان و است نیک فضای 

ِّ ُطوب ی» فرمود: کاظم امام است. گردیده بیان احادیث در آن ِلِحين  ُمص  ِّ ِلل  ن  ي  اِسِّ ب  ِّ النَّ ِئاك  ول 
ُ
 ُهاُمِّ أ

ِّ ُبون  رَّ ُمق  ِّ ال  م  و  ةِِّ ی  ام  ِقي   روز انمقربـ همـان آنـان ؛مـردم بـین کننـدگاناصـالح سـعادت به خوشا 1؛ال 
ةٌِّ» فرمود: نیز صادق امام .«اندقیامت ق  د  اا ص  ه  اهُِّ ُیِحب  ُحِّ :اللَّ اال  ِنِّ ِإص  اي  ااس ب   کـه ایصـدقه 2؛النَّ

   «است. مردم میان کردناصالح دارد، دوست را آن خداوند

  البینذات اصالح تعریف الف.
 بـردنازبـین معنای به و صل  ماده از «اصالح» است؛ شده تشکی  واژه سه از البین،ذات اصالح

 «بـین» و 4اسـت چیـز هـر عین معنای به ذو مؤنث ،«ذات» 3باشد.می مردم میان از کینه و نفرت
                                                           

 نویسنده و پژوهشگر. *
 .393، ص العقول تحفشعبه حرانی، . ابن1
 .601، ص 6، ج الکافی. کلینی، 2
 .396، ص 6، ترجمه غالمرضا خسروی، ج مفردات. راغب اصفهانی، 3
 .63. همان، ص 4
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 بـه تعبیـر ایـن قرآنـی، اصـطالح در 1است. شده وض  آنها وس  یا چیز دو میان فاص  حد برای
 اجتمـاعی میـی  در نادرسـتی و تبـاهی برداشـتن میـان از مفهوم به نیز و مردم دادنآشتی معنای
 3است. نیالبذات اصالح ت،یسعا و نییچسخن مقاب  نقطه 2است.

 البینذات اصالح اهمیت ب.
 نیترمهم از ییک دوستی، و تیمیصم به آن  یتبد و هایدشمن و هادورتک زدودن و تفاهم جادیا

 نزدیـک ،صـل  مشـتقات دیگر و «اصالح» رو،ازاین 4است. اسالم در اخالقی ستوده هایبرنامه
 ترینمهم از مردم، بین دادن آشتی و خانوادگی اختالفات رف  است. رفته کار به قرآن در بار 80 به

 اسـت. گردیـده معرفـی عبادات برترین از یکی البینذات اصالح همچنین، 5است. اصالح موارد
ُحِّ »... فرمـود: فرزنـدانش بـه خطـاب خود سیاسی و الهی نامهدروصیت علی امام اال  اِتِّ ص   ذ 
ِنِّ ي  ب  ُلِّ ال  ض  ف 
 
ِّ أ ةِِّ ِمن  امَّ ةِِّ ع  ال  ِّ الصَّ ايام و   از مـردم، بـین اصـالح فرمود: که شنیدم شما جّد  از من 6؛الص 

   .«است برتر یکسال روزه و نماز
 کسی اگر مردم، بین اصالح اهمیت جهت به اما است؛ کبیره گناهان از یکی گفتن، دروغ اینکه با

 جـایز بـرایش گفـتندروغ کند، ایجاد میبت و صفا دارند، نزاع که نفر دو نبی وسیله این به بتواند
اِلُحِّ» فرمایـد:می صـادق امـام 7اسـت. آمیزمصلیت هایدروغ شمار در و است ُمص  ِّ ال  س  اي   ل 
ِّ اِذب   «نیست. دروغگو دهنده،آشتی 8؛ِبك 

 البینذات اصالح هایعرصه ج.

  از: است عبارت البین،ذات اصالح هایعرصه ترینمهم
  خانوادگی .1

 ایـن پایـداری و تیکیم در شوهر، و زن که کندمی ایجاب آن، تشکی  اقتضای و خانواده اهدا  
                                                           

 .468، ص 9. همان، ج 1
 .661، ص 6، ج تشیع المعارف دالرة. جمعی از نویسندگان، 2
 .493، ص 4، ج قرآن در اخالق. ناصر مکارم شیرازی، 3
 .84، ص 1، ج نمونه تفسیر. همو، 4
 .384، ص 6، ج کریم قرآن المعارف دالرة. مرکز فرهنگ و معار  قرآن، 5
 .51، ص 7، ج یالکاف. کلینی، 6
 .646، ص عملی اخالق. میمدرضا مهدوی کنی، 7
 .690، ص 6، ج الکافی. کلینی، 8
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 دوامـش بـر کردنـد، اقدام آن پدیدآوردن بر که انگیزه همان با و برند کار به را خود سعی نهایت بنا
 بـا مطـابق را خـویش زوج عللـی هب ازدواج، از پس مردی و زن اگر بنابراین، نمایند. پافشاری نیز

 خداونـد کوشـیدند، آن مصـال  و بنا این حفظ در خانواده، مصال  دلی  به و نیافتند معیارهایشان
 بعـد نساء سوره در متعال خدای کهچنان گشاید؛می آنان سوی به را برکات و خیرات از ایدریچه

ُروف عاِشُروُهن» بـه امر و همسران با رفتاریخوش بر تأکید از ْ» فرمایـد:مـی 1،«ِبالِمع   ُهـَوْ ُقـل 
قاِدُرْ ْ َعلی ال  َعَثْ َأن  ُكم ْ َیب  ْ َعذاباْا َعَلی  ِقُكم ْ ِمن  ْ َفو  ْ َأو  ِ ْ ِمن  ُجِلُكم ْ َتح  ْ َأر  ِبَسُكم ْ َأو  َضُكم ْ ُیذیَقْ َوْ ِشَیعاْا َیل   َبع 
َسْ ض َبأ   بفرسـتد، شـما بر ذابیع تانیپاها ریز از ای سرتان فراز از هک ستا آن بر قادر او بگو: 2؛َبع 

 را اتیـآ هک بنگر بچشاند. گرید گروه به را گروهی نکی و خشم و ندکاف هم در گروهگروه را شما ای
 .«ابندیدر فهم به هک باشد م.ینکمی انیب گوناگون چگونه

 زوجـین یعنـی است؛ جدایی کند،می تهدید را هاخانواده که جدی هایآسیب از یکی امروزه، اما
 بـا و رفـتن بخت خانه به سفید لبا، با گویا گیرند.می طالق به تصمیم اختال ، ترینکوچک با

 «طالق» تلخ حقیقت ،سفانهأمت .است دور خیلی هایگذشته به مربوط ،آمدن بیرون سفید لبا،
 شـانخـانواده در که کند ادعا تواندمی کسی ندرتبه و کرده پیدا ورود ایرانی هایخانواده بیشتر به

 هـم جشن مناسبتش به گاه است ممکن که شکستهقب  ایپدیده ندارد؛ وجود پدیده این از ینشان
 اّولـین بـه امـروزه شـود،می شـمرده خانوادگی اختالفات در ح راه آخرین که طالق شود! برگزار

 را طـالق در زدگیشـتاب ذیـ ، نمونه شود؛می اقدام آن به زدهشتاب طور به و شده تبدی  راهکار
 دهد:می نشان

 قاضـی بـه ،آن علـت خصوص در و داد طالق درخواست ،خانواده دادگاه به مراجعه با جوانی زن
 نکـرده عـذرخواهی هـم بـار یـک تـاکنون ؛کندنمی خواهیمعذرت من از اصالا  شوهرم» گفت:

 3«م.شو جدا او از خواهممی است...
 امر، این به نیز مردم شدند.نمی اجد هم از آسانیبه شوهر و زن گذشته، در که است حالی در این

 شـدهپذیرفته هایسـنت از دیگـر، سـوی از شـدند.می جـدایی وقـوع از مـان  و بودنـد حسا،
 اینـان اسـت. بوده سفیدانریش اصطالحبه و معتمدان توس  البینذات اصالح گذشته، هایزمان

                                                           
 .91. سوره نساء، آیه 1
 . 84انعام، آیه  سوره .2
 .46، ص نبایدها و بایدها طالق؛جویی، . نرگس زرین3
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 صـل  دوطـر  بین نموده، عم  میانجیگر عنوان به ایطایفه و اجتماعی خانوادگی، هاینزاع در
 سّنت، این امروزه اما کنند؛ مراجعه دادگاه به کمتر مردم شدمی موجب امر، این نمودند.می برقرار

َعُلوا َوال» فهیشر هیآ ریتفس در است. داشته پی در را مشکالتی عمالا  و شده رنگکم هَْ َتج  َضـةْا الل   ُعر 

ماِنُكم ْ ی  ْ أِلَ وا َأن  ُقوا َوْ َتَبر  ِلُحوا َوْ َتت  َنْ ُتص  اس َبی  ا» فرمود: صادق امام هک است آمده 1«الن  ِّ ِإذ   ُدِعيا  
ِّ ح 
ِّ ِلُصل  ن  ي  ِنِّ ب  ي  ن  ِّ اث  ال  ِّ ف  ُقل  ل  َّ ت  ِميٌنِّ ع  ِّ ی  الَّ

 
ِّ أ ل  ع  ف 

 
 صـل  نفـر دو انیـم ردندک دعوت را تو هک هنگامی 2؛أ

 «نم.کن اریک نیچن هک خوردم قسم من نگو نی،ک برقرار
 گرفتـار سـپس، و ننـدکمی نیالبذات اصالح به اقدام گاهی هک است سانیک به اشاره ،ثیحد نیا

 نیـا د:یـفرمامـی امـام نکننـد. را ارکـ نیا گرید بار هک نمایندمی ادی سوگند و شوندمی التیکمش
 3شود. مهم و ارزشمند ارک نیا مان  تواندنمی نیشیپ التکمش و است اعتباربی سوگندها،

 بـود. شـده واقـ  راثـییم درباره دامادم و من انیم در نزاعی د:یگومی صادق امام نارای از ییک
 بـا و میرفتـ آنجـا مـا «د.ییـایب مـن منـزل به دو هر» گفت: و ستادیا میک گذشت، آنجا از مفّض 

 از هکـبل نبـود؛ من مال از نیا دیبدان» گفت: سپس، رد.ک ح  را ما انیم اختال  درهم، چهارصد
 آن مـال از شـود، واقـ  انیعیشـ انیم در اختالفی هرگاه فرموده دستور هک بود دقصا امام مال

 4«دهم. صل  را آنها و رمیبرگ حضرت
 اجتماعی .2

 وظیفـه داد، رخ نـزاع کشـور دو بـین یـا و جامعـه گروهـای و افراد بین اگر نیز اجتماعی حوزه در
 نـزاع، و اسـت انسانی جوام  زندهسا اص  و پایه همدلی، زیرا است؛ ایشان بین اصالح مسمانان

 نعمـت عنـوان به همگرایی و همدلی از اسالم رو،ازاین گردد.می جامعه فروپاشی و ذلت موجب
تِصُمواْ » اسـت: کرده یاد ِلْ َواع  هِْ بَحب  ُكُرواْ  َتَفّرُقواْ  َوال جمیعاْا الل  َمةَْ َواذ  هِْ ِنع  ُكم ْ الل  ـُتم ْ ِإذْ  َعَلـی  ـَدا ْا ُكن   اع 

َنْ َفَأّلَفْ ُتم ْ ُقُلوِبُكم ْ َبی  َبح  َمِتهِْ َفَأص  َوانا ِبِنع   نشـوید پراکنده و زنید چنگ خدا ریسمان به همگی 5؛ِإخ 
                                                           

ه نیکی کنید و تقوا پیشه سازید و در خدا را در معر  سوگندهای خود قرار ندهید؛ برای اینک: »663. سوره بقره، آیه 1
 .938، ص 6، ج نمونه تفسیر)ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، « میان مردم اصالح کنید.

 .690، ص 6، ج الکافی . کلینی،2
 .498، ص 4، ج قرآن در اخالق. ناصر مکارم شیرازی، 3
 .464، ص 4)ترجمه اصول کافی(، ج  األولیاء تحفة. کلینی، 4
 .44، ص 4، ج نمونه تفسیر؛ ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، 904عمران، آیه ل. سوره آ5
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 ایجاد الفت شما میان در او و بودید یکدیگر دشمن چگونه که یادآورید به خود بر را خدا نعمت و
   «.شدید برادر او، نعمت برکت به و کرد

 و عظمـت رایـز شود؛می روشن دقت میک با اجتماعی، مسنله این نهیزم در دکیتأ همه نیا علت
 هـامشـاجره اگر ست.ین نکمم تعاون و تفاهم هیسا در جز ملت، یک سربلندی و قدرت و ییتوانا

 و نـدکمـی نفـوذ هادل در جیتدربه دشمنی و عداوت شهیر نشود، اصالح کوچک هایاختال  و
 کـه اسـت بـدیهی و سـازدمـی مبـدل ضـعیف و ندهکپرا جمعی به را قدرتمند و متید ملت یک

 انیـم حتـی و شـد خواهد متزلزل دشمن و حادثه هر مقاب  در زبون، و ناتوان ر،یپذبیآس جمعی
 به قرآن، تیموجود اص  ای و روزه و نماز همانند اسالم اصولی مسائ  از ارییبس تی،یجمع نیچن

 حتـی و اسـت واجب شرعاا  نیالبذات حاصال مراح  از بعضی  ،یدل نیهم به افتاد. خواهد خطر
 اخـتال  و نـزاع کریم قرآن 1است. مجاز آن، دنیبخش تیقق برای المالتیب اناتکام از استفاده

ْ» اسـت: داده قرار الهی عذاب ردیف در را قاِدُرْ ُهَوْ ُقل  ْ َعلی ال  َعَثْ َأن  ُكم ْ َیب  ْ َعذاباْا َعَلی  ِقُكم ْ ِمن  ْ َفـو   َأو 

ْ ِ ْ ِمن  ُجلِْ َتح  ْ ُكم َْأر  ِبَسُكم ْ َأو   پـای ریـز از و ]سـر[ بـاالی از هک تواناست []خدای او بگو: 2؛ِشَیعا َیل 
 بعضـی عـذاب بـه را شما از برخی و سازد ندهکپرا را شما هکنیا ای فروفرستد، شما بر عذابی شما،

 «سازد. گرفتار گرید
 ایـن و دارد پی در را اسالم جهان گرفتاری و ذلت افتادگی،عقب مسلمانان، درگیری و نزاع امروزه،

 اسـتکبار طعمـه افغانسـتان و عراق سوریه، مردم اگر شود.می میسوب اسالم جهان عذاب امر،
 جـز آنهـا، بین نزاع در معموالا  نداشته، همگرایی اسالمی کشورهای که است جهت بدان هستند،

 جامعـه گرایانصـل  توسـ  جوامـ  ایـن نـزاع و اخـتال  اگـر کند.نمی میانجیگری کسی ایران
 جهـان یقین،به باشند، البینذات اصالح منادی اسالمی کشورهای از هرکدام و شود ح  اسالمی

 سـفارش صـل  به را مؤمنان قرآن که است حالی در این گردد.نمی ناتوانی و خواری دچار اسالم
ُقوا» کند:می هَْ َفات  ِلُحوا َوْ الل  ِنُكم ذاَتْ َأص   ییهاخصـومت و دیزیبپره خدا ن[فرما ]مخالفت از 3؛َبی 

ْ َوْ» فرمـوده: دیگر جای در یا و «د.یده آشتی شماست، انیم در هک را ِمنیَنْ ِمـَنْ طاِئَفتاِنْ ِإن  ُمـؤ   ال 

                                                           
 .85، ص 7، ج نمونه تفسیر. ناصر مکارم شیرازی، 1
 .135، ص 7، ج القرآن تفسیر فی المیزان؛ ر.ک: سید میمدحسین طباطبایی، 65. سوره انعام، آیه 2
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َتَتُلوا ِلُحوا اق  ما َفَأص  ُُ َن  آشـتی را آنهـا پردازنـد، جنگ و نزاع به هم با مؤمنان از گروه دو هرگاه و 1؛َبی 
   «د.یده
 جیگرمیان هایگروه د.

 یـا اشـخاص بیـث، از قسـمت ایـن در اسـت؛ کفـایی واجـب همگـان بـر البین،ذات اصالح
 و مهـم کـار ایـن بـه اجتمـاعی و خـانوادگی حـوزه در میانجیگر عنوان به توانندمی که هاییگروه

   شوند:می معرفی کنند، اقدام سازنده
 اختالف سوی دو .1

 آنـان زیـرا هستند؛ نزاع دوطر  خود دارند، وظیفه خانوادگی اختال  ح  در که کسانی نخستین
 شایسـتگی مشـک  حـ  بـرای و انددیگران از آشناتر آن، زدودن هایراه و تیرگی پیدایش ریشه به

 حـ  بـه بایـد زوجـین خـود نخسـت خـانوادگی، هاینزاع در مثال برای بنابراین، دارند. بیشتری
 شددد   قدم  پیش امر این در آنها زا یکی یا و ورزند مبادرت خویش میان اختال  و مشکالت

 نشدان   ای،ویژگدی  چندین  داشدتن  کنم. سازش و ممارا تدانممی بهتر، زنمگی برای مرد مثالً
 اوست. درایت و ایمان

 متعـال خداونـد جملـه از اسـت؛ شده اشاره مضمون بدین متعدد موارد در نیز روایات و قرآن در
َرأةْ  إِنْ َوْ» فرماید:می ْ ام  ْ خاَف   ِلُا ِمن  ْ ُنُشوزاْا َبع  راضاْا أو  مـا ُجنـاَحْ َفل إع  ُِ

ْ َعَلی  ـِلحا أن  مـا ُیص  ُُ َن  َبی 
حاْا ُحْ َوْ ُصل  ل  ْ الص  ر  ِضَرِتْاُْ َوْ َخی  ُفُ ْ ح  ْ األن  ح  ْ َوْ الش  ِسُنوا إن  ُقوا َوْ ُتح  ْ َتت  َمُلـوَنْ ِبمـا اَنْكـ اللـهَْ َفـإن   َتع 
 گنـاهی دو آن بـر باشـد، داشته گردانیروی یا ناسازگاری بیم خویش شوهر از زنی اگر و 2؛َخبیراْا

 و] بخــ  [لــی]و اســت؛ بهتــر ســازش، کــه گراینــد آشــتی بــه هــم بــا صــل  راه از کــه نیســت
 د،ییـنما شـهیپ زکـارییپره و دیـنک ییکن اگر و دارد [غلبه و] حضور نفو،، در ،[بودنگذشتبی

ِّ» :فرموده خدا رسول همچنین، «.است آگاه د،یدهمی انجام آنچه به خدا قطعاا  ِّ و  ن  ای م  ش   م 
ِّ ِف  ح 

ِّ ُصل  ن  ي  ِنِّ ب  ي  ن  لَّی اث  ِهِّ ص  ي  ل  ةُِّ ع  ِئك  ال  ِهِّ م  ی اللَّ تَّ ِّ ح  ِجع  ر  ِّ ی  ِط   و  ع 
ُ
ِّ أ اب  او  اةِِّ ث  ل  ي  ر ل  اد  ق   در کره  کسرى  3؛ال 

 که زمانى تا فرستند،مى درود او بر آسمان فرشتگان بردارد، گا  نفر دو میان اصال  طریق
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   031  البين ذات اصالح سوم: و بيست مجلس

«شود.مى داده او به قدر شب ثواب و بازگردد

  داوران انتخاب .2

 سوی دو از داورانی باید کنند، ح  را خود مشک  نتوانند شوهر، و زن مانند کنندگان،اختال  اگر
ْ َوْ» دهنـد: پایان  اختال به وگوگفت با تا شوند، برگزیده اختال  ُتم ْ إن  ما ِشقاَقْ ِخف  ُِ ِن

َعُثوا َبی   َفـاب 
ْ َحَكماْا ِلهِْ ِمن  ْ َحَكماْا َوْ َأه  ِلُا ِمن  ْ َأه  ل ُیِریدا ِإن   (شـوهر و زن) دو آن انیـم ییجـدا از اگـر و 1؛حاْاِإص 

 سـر   اگـر د.یـنک نیـیتع زن[] ایـن خـانواده از داوری و [شـوهر] آن خـانواده از داوری د،یدار میب
 «داد. خواهد سازگاری دو آن انیم خدا دارند، سازگاری

 ازاتییـامت داوری، نیـا کـه کنـدمی تأکید شوهر و زن خانواده داوران انتخاب به جهت بدان قرآن
 درجـه در اینکـه علـت» نویسـد:می باره این در زمخشری 2هستند. آن فاقد م،کمیا ریسا و دارد

 از زن و مرد نزدیکان که است این شوند، برگزیده شوهر و زن خانواده یانم از داوران باید نخست،
 از خویشـاوندی، واسـطه بـه اصـالح بـه آنهـا عالقه نیز و ترندآگاه دو آن میان جاری رویدادهای

 آشـکار بیگانـه از بهتـر خویشـاوند نزد در را خود دل اسرار زوجین همچنین، است. بیشتر بیگانه
 3«کنند.می

  دینی نعالما .3

 پرونـده تشـکی  و دادگاه به دوطر  رفتن از پرداخته، اختالفات ح  به توانندمی نیز دینی عالمان
 حـ  بـرای داشـتند، دینـی عالمـان بـه کـه اعتمـادی بـا مردم گذشته، زمان در نمایند. جلوگیری
 دیـن، لمعـا از مردم انتظار» گوید:می بهشتی شهید کردند.می مراجعه علما به خود هایاختال 

 خـانوادگی هایاختال  یا و هاگروه میان هایکدورت در و کند گشاییگره آنان برای که است این
 همچنین 4«کند. پیشگیری رویداد شدنبزرگ از تدبیر، و فرزانگی با و بدهد زحمت خود به مردم

 در   شـبنیمه از بعـد مردم گاهی» گوید:می و کرده یاد آبادینجف ابراهیم شیخ از بهشتی، شهید
 حـ  را خـانگی دعواهـای اندنتوانسـته فامیـ  سفیدهایریش گویندمی و زدندمی را ایشان خانه
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011    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

   1«دهید. اصالح را ما بیایید لطفاا  کنند؛
 از خیلـی دهـد، انجـام را البـینذات اصالح وظیفه روستا و می  در دینی عالم یک اگر بنابراین،

 خیلـی دینـی، و اجتماعی موقعیت دلی  به دین عالمان والا اص گردد.می ح  هاخانواده اختالفات
 رو،ازایـن بیافرینند. نقش دشمنی، و کینه غبارهای زدودن و جامعه سازیسالم در توانندمی خوب
 درمـان به و کنند یابیریشه را هااختال  و بگذارند میدان به پا باید و دارند سنگین ایوظیفه علما
 انجـام درست را خود رسالت عالمان اگر اند.داده انجام را نابخشودنی اهیگن وگرنه برخیزند؛ آنها

 کند.می فروکش اجتماعی و خانوادگی هاینزاع و هادرگیری از بسیاری دهند،
  معتمدان .4

 تواننـدمی نیـز سفیدانریش اصطالحبه و بزرگان یعنی معتمدان، اجتماعی، و خانوادگی عرصه در
 توسـ  جامعـه افـراد و خـانواده اخـتال  بیشترین گذشته، زمان در کهگونههمان کنند؛ ایفا نقش
 از سـر آن ایفای در دانسته، خود وظیفه را البینذات اصالح معتمدان، گردید.می وفص ح  اینان

 اعضـای بین تا نمودندمی استفاده خود سرمایه از خصوص، این در برخی حتی شناختند؛نمی پا
ا» فرماید:می مفض  به صادق امام .شود برقرار آشتی و صل  نفر، دو یا و خانوداه ِّ ِإذ  ی   

 
أ ِّ ر  ن  اي   ب 

ِنِّ ي  ن  ِّ اث  ا ِمن  ِتن  ة ِّ ِشيع  ع   ْ ا ا ُمن  ِده  ت  اف  ِّ ف  اِل  ِمن   مـال از دیـدی، نزاعی ما شیعیان از نفر دو میان هرگاه 2؛م 
 کـه اسـت بدیهی .کن اصالح را آنان میان اختال ، مورد وجه پرداخت با یعنی «بده. غرامت من

 اصـالح کـه امـروزه متأسـفانه امـا اسـت؛ قضـایی میـاکم در هاپرونـده کاهش امر، این نتیجه
 .است گردیده برابر چندین هادادگاه هایپرونده شده، رنگکم یا و فراموش البینذات
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