
 ٢٨٢٢ �ماره ثبت: 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 اشاره
آیات و ادله یک قاعده مهم فقهی است در این زمینه  که دیگران بودبحث در اصالح روابط میان فردي یا میان 

 .وجود دارد روایی

 ؛»بَیْنِکُم ذاتَ أَصْلِحُوا وَ«سوره انفال بود  اولآیه  ،اولین آیه

 ؛»بَیْنَهُما فَأَصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِینَ مِنَ طائِفَتانِ إِنْ وَ«آیه نه سوره حجرات بود  ،آیه دوم

 ؛»أَخَوَیْکُم بَیْنَ فَأَصْلِحُوا«آیه ده حجرات بود  ،آیه سوم

 .»النَّاسِ بَیْنَ إِصْالحٍ أَوْ -مَعْرُوفٍ أَوْ بِصَدَقَۀٍ أَمَرَ مَنْ ا ِلَّا«آیه صد و چهارده سوره نساء بود که  ،چهارمآیه 

 تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا وَ تَبَرُّوا أَنْ -لِأَیْمانِکُمْ عُرْضَۀً اللَّهَ تَجْعَلُوا ال وَ« بقرهسوره دویست و بیست و چهار آیه  ،آیه پنجم

 ؛»النَّاس بَیْنَ

 نساءسوره  85م: آیه ششدلیل 
این آیه شریفه را مرحوم عالمه مجلسی  ،آمده است در آن تعبیر شفاعت کهسوره نساء  هشتادوپنج آیه

 یَکُنْ  حَسَنَۀً شَفاعَۀً یَشْفَعْ مَنْ« است آورده است الناسبینکه باب اصالح  هفتادوششدر بحار جلد  )علیه اهللارضوان(

مرحوم عالمه اول هر (-. »مُقِیتاً  ءٍشَیْ کُلِّ عَلى اللَّهُ کانَ مِنْها وَ  کِفْلٌ لَهُ  یَکُنْ سَیِّئَۀً شَفاعَۀً یَشْفَعْ مَنْ  وَ -مِنْها نَصِیبٌ لَهُ

تقریباً در مجامع ه بسیار کار ارزشمندي است ک پردازندو به روایات میانتخاب کردند بحث  مرتبط بابابی آیاتی را 

دارد امتیازات زیادي  بحاراالنوارآورد. آیاتی میگاهی ه ولو خیلی کم شد این کارمثل میزان الحکمه  دیگرحدیثی 

ایشان آوردند  که مفهوم اصالح است بیاورد در آید آیاتی کهمی به ذهنمثالً در همین بحث فوري  یکی هم این است

را من یشفع شفاعه حسنه و  آیهتنها ایشان  عرض خواهیم کرد؛هم  سه تاي دیگررا بحث کردیم دو  تاما پنج  و

 .- آورده است)

که امروز کار سختی نیست که کسی یک طرح کلی با استفاده از  گوییممیطرحی که گاهی به مرکز کامپیوتري 

از مجامع روایی اهل سنت و یک مقدار هم موضوعات جدیدي که متأخرین به آن  گیريبهرهمجامع روایی شیعه و 

تدا روایت داریم در آن جمع بشود اباز شیعه و سنی  هر چهریخته بشود و  توجه کردند، مثل همین میزان الحکمه
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این مسیر تحقیقات را خیلی  هم بیاید هر بحثی آیات مربوط به آن و در ابتداي روایت شیعه بعد هم روایت سنی

 -کند و امروز کار سختی نیستان میآس

 نکات موجود در آیه

 مفهوم شفاعت نکته اول:

 .و مقارنه شیئین انضمام شیء الی شیء :است ترتیباینبهآمده که مفهوم شفاعت در کتب لغت دو تعبیر در باب 

وتر  دهند،ه شفع را مقابل وتر قرار مییعنی چیزي جفت دیگري بشود، اینک اشاره به یک معنا دارد، و هر دو

همین  ،جفت شدن، انضمام چیزي با چیز دیگر شفع شده یعنی ضمیمه و جفت دارد، آنچه، شفع یعنی وتنهاتکیعنی 

دود، یعنی درست مثالً ال شفعه فی الح کسی رفع بشودمشکل  تاشود کسی واسطه می مفهوم در جایی به کار رفته که

 اجرا نشود. يحد تاکسی واسطه بشود  نیست که

گري است که او را از جفت شدن چیزي در کنار چیز دی والشیء الی شیء  همان مقارنۀشفع  معناي لغويپس 

او  درواقع شودکند چون کسی که واسطه میمی که وساطتاستعمال شده بعد در جفت شدنی  آورد،میبیرون فردیت 

 کند.را کمک می

 براي اینکه وقتی تعمیم پیدا کرده است بعد به کمک کردن به دیگري مقارنه و ضم استپس معناي اصلی در لغت 

 شود براي اینکه مشکل او رفع بشودواسطه می زیراوساطت است  ،و کاربرد سوم گیردیکمکش کند، کنار او قرار م

 الحدود چنین کاربردي دارد. یا خیري به او برسد که در مثل ال شفعه فی

کند براي اینکه مشکلی دارند، وساطت می باهمآنجایی که دو نفر و است گاهی شفاعت وساطت بین دو نفر 

 .است این اخص از معناي قبلی ولی در امتداد آن است و مصداقی از کمک کردن ندبکرفع  را هاآنمشکل 

آنجایی که  ست تا اعانه و وساطت براي حل مشکل ومعناي اصلی لغوي که حالت جفت شدن و مقارنه اپس 

 .وساطت براي اصالح بینشان است

شفاعت همان سن سنه الحسنه و من یشفع دوم سن سنه السیئه است، یشفع  کهدر تفاسیر معناي دیگري گفته شده 

شفاعت را تفسیر قرار داد و در معنا دهد. این چیزي نیست که بشود شفاعه الحسنه یعنی راه خوبی را به او نشان می
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ی را براي او خوب سنت یعنی راه خوبی را به او نشان بدهد وکه من یشفع  گفته شده در بعضی تفاسیراینکه  کرد

تا راه خیر را  کنددر حقیقت یک نوع کمکی به او میمعناي مستقلی نیست  معانی قبل است و از باب بکند يزیرهیپا

 .برود

 ؛شود تصویر کردسه معنا در آیه میبنابراین دو یا 

 یریماگر این معنا بگکمک به خیر بکند، یعنی ضم به او بشود براي اینکه کار خیري انجام بگیرد و  -1

است که  ایناعانه علی الخیر  یک نوع و »التَّقْوى وَ الْبِرِّ عَلَى تَعاوَنُوا وَ« شودنزدیک میبه اعانه خیلی 

 ،شودمی مصداقش ها همآن که بکند و به او یاد بدهد يزیرهیپا سنت خوبی را

نه اعانه  نائل بشودیا خیري به او مشکالت او رفع که واسطه بشود براي این ؛استاخص معناي دوم   -2

 منتها اعانه بر انجام خیرات به معناي مطلق نیست. ع اعانه استمطلق، البته یک نو

 روابطشان اصالح بشود. تاشود شفیع میبین افراد  یعنی شفاعه حسنه  -3

 معناي مختار

یعنی  ؛یمو ضم الشخص الی شخص آخر را بگیر بعید نیست اینجا همان معناي لغوي که مقارنه الشیء الی شیء

او شفیع است و کسی هم طرف  ،یشفع شفاعه حسنه یعنیبگوییم یشفع لغویاً  آنچه در تفاسیر گفته شده به کار نبریم،

 شود.ضم به او می واین مقارن  مقابلش است و کار هم کار خیر است؛

آمده،  سه تعبیرفاسیر معموالً در ت نگوییم یشفع یعنی اعانه یا سار واسطه بینه و بین غیره یا اصلح بینه و بین غیره،

ها مصادیق که همه درست است ولی اینیا اصلح بینه و بین غیره  ه علی الخیرات یا سار واسطه بینه و بین غیرهاعان

ولی حمل بکنیم بر  رودهم به کار می از نظر لغوي این معانیالبته  و معناي اصلی همان معناي لغوي است؛ است

یعنی کسی جفت  »من یشفع شفاعه« ،مقاییس آمده که ضم شیء الی شیء یا مقارنه شیئین یاریشه اصلی که در عین 

 .شودیممصادیق آن ها معناي عام مطلق لغوي را بگیریم و همه این دیگري بشود،

 تَعاوَنُوا وَ« انضمامی که حسنه است ومنتها  و به او ضمیمه بشودهمراهی کند با دیگري من یشفع شفاعه یعنی 

 براي اینکه کار خیر انجام بدهد. یعنی جفت او شده شفاعه حسنه است »التَّقْوى وَ الْبِرِّ عَلَى

او  وقتیتر خاص طوربهاو شد و شفعه یعنی جفت  ؛رسدمشکلی دارد به داد او می و وقتی کسی گرفتار استهم 

 ؛کند که کارش حل بشودکاري در دست یک حاکمی دارد، وساطت می
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 وفصلحلکند که این روابط پیدا کرده است وساطت میاي هاین شخص با دیگري روابط تیر هم آنجایی کهو 

معناي اصلی  بیان مصداق در تفاسیر آمده است و عنوانبهبعید نیست بگوییم اعانه و وساطت و اصالح همه شود. ب

 لتأمین مصلحته.خر شفاعت همان ضم شخص الی شخص آ

 قاعده تعاوندر  آیهاستفاده از 

یکی از ادله  کهدرحالی نکردیمقاعده تعاون خیلی به این آیه تمسک در - شوداین آیه از غرر آیات قرآن می

را بپذیریم یک مفهوم اگر معناي لغوي  -شود که در آنجا آمده استنایی میشود و فراتر از تعاون به معتعاون می

تفریج و  مؤمن قضاي حاجت همهم اعانه دیگران و  گیردرا می »التَّقْوى وَ الْبِرِّ عَلَى«که هم قاعده تعاون  عامی دارد

یعنی کنار او قرار  ؛حکم دیگر شرعی است و است »التَّقْوى وَ  الْبِرِّ عَلَى تَعاوَنُوا«گیرد که غیر از میرا کرب او 

براي رفع مشکالت و هم و هم وساطت بین او و دیگران  یکی از مصادیق این استهم قاعده اصالح بین  گیري ومی

آنچه در بعضی ها یشفع شفاعه حسنه است. همه این ها را رفع بکند؛ي اینکه آن کدورتوساطت بین او و دیگري برا

 مین است، آن هم از باب مصداق است.دهد یا سن سنه حسنه مصداق هراه خوبی را به او یاد می آمده که تفاسیر

تر از چند قاعده فقهی ی وسیعیک دلیل بسیار عامی خیل عنوانبه شمول این آیه با این ،قبل از تأمالت اخیر

من یشفع  ؛هم تعاون علی االثم و لبر و التقويهم تعاون علی ا گیرد؛راي چند قاعده فقهی قرار مییعنی دلیل ب ؛است

 تفریج ،قضاي حاجت مؤمن در ذیل آن،و  ؛هم دلیل براي اعانه مؤمن است و ؛هم دلیل براي آن است ،شفاعه سیئه

یک مصداق از اعانه است هم دلیل مؤمن، هم دلیل براي وساطت در رفع مشکالت افراد پیش دیگران است که  کرب

 سنه حسنه است.سن هم دلیل براي  و براي اصالح است

یعنی  ؛متعلقی دارد که در آیه ذکر نشده است وآیه دو بخش دارد، پس من یشفع شفاعه حسنه یعنی شفاعه للغیر 

براي ظلم و ستم و ضرر  کنار قرار گرفتن نیکویی است وکسی که یشفع للغیر، کنار او قرار بگیرد و این قرار گرفتن 

 م را که مطابق با لغت است بگیریمبعید نیست معناي عامی در آیه باشد، اگر این معناي عا نیست،زدن به دیگران 

 گیرد.هایی که در این تفاسیر آمده، در ذیل معناي لغوي عام قرار میاقهمه مصد

ذیل  بلکه همه در محدود کنیمها وساطت و این واعانه غیر  و آیه را در اعانه الغیر فی الطاعات نباید بنابراین

ود، بین او و بشامور او اصالح  یا براي اینکه کار خیر انجام بدهد ی با دیگري استکه همراه است معناي عامی

 دیگران اصالح بشود.
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 نکته دوم

هم در طرف ایجابی، هم در طرف سلبی،  دو قاعده هم دارد، استام آیه ضمن اینکه خیلی ع کهاینمطلب دوم 

ک کنار قرار گرفتنی که نیکو است در کنار دیگري قرار بگیرد، ی »حَسَنَۀً شَفاعَۀً یَشْفَعْ« :فرمایدفراز اول آیه می

هم در کنار کسی قرار بگیرد، اما در مسیر ضاللت  آن طرف »مِنْها کِفْلٌ لَهُ یَکُنْ سَیِّئَۀً شَفاعَۀً یَشْفَعْ مَنْ وَ«قاعده دوم 

 و گمراهی و یا آسیب و زیان رسیدن به دیگران،

 نکته سوم

گیرد و هم حسنه عرفی و عقالیی را می معناي عام دارد بعد آمدهکه اي هکه اول آمده و سیئاي همطلب سوم حسن

این مفاهیم حمل بر معانی لغوي  -کردیمبحث می در مکاسبکه اي هقاعد طبق-گیرد هم حسنات شرعی را می

شود شود و نتیجه این میها میمنتها حسنات و سیئات شرعی هم ملحق به این شود که همان معانی عرفیه استمی

مادي باشد، یعنی تواند در کنار کسی قرار بگیرد کنار قرار گرفتن نیکو، نیکویی می »حَسَنَۀً شَفاعَۀً یَشْفَعْ مَنْ«که 

نیکویی معنوي باشد که همان هدایت و مسائل معنوي است. البته یا  حل بشود کند مشکالت اوجایی که کمک می

منتها کنار او  ن نیکو است،ن و کنار او قرار گرفتحسنه وصف شفاعت است، یعنی مفهوم مصدري است که جفت شد

تابع حسنه  ،کنار او قرار گرفتن ولی حسنه بودنشده به حسنه بودن  متصف قرار گرفتن که یک مقوله مصدري است

خوب گیرید، این هم گیرد که اگر کار خوب باشد شما کنار او که قرار میبودن عمل و فعلی است که انجام می

تابع آن است که آن  پس حسنه هم مطلق است و هم .شودمیبد  هم باشد، آناگر آن عمل، امر ناپسندي  و شودمی

 یا بد باشد. خوبی و بدي هم اعم از مادي و معنوي است. کار خوب باشد

 نکته چهارم

 کفلین من رحمۀ گفته شده کفل یعنی نصیب، »کفل منها«دارد  هم در آنجا »مِنْها نَصِیبٌ  لَهُ یَکُنْ«مطلب چهارم 

به حسنه  در ظاهر منهانصیب همان معناي معروفی دارد که کفل هم همان معنا را دارد.  دهیم؛یعنی دو پیمانه به او می

نصیبی از شفاعت  و به شفاعت برگردد منها ممکن است »مِنْها نَصِیبٌ لَهُ یَکُنْ حَسَنَۀً شَفاعَۀً یَشْفَعْ مَنْ« گرددبرمی
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این  برد؛پس نصیبی از این کار خوب می ک رساندن به او چون کار خوبی است،کنار او قرار گرفتن و کم، دارد

نصیبی از این کار خوب شفاعت کار خوبی است باید بگوید  بخواهد بگویداحتمال خیلی قوي نیست، براي اینکه آیه 

معناي اول یکی اگر باشد با  وولی ضعیف است  استاین ضمیر به حسنه احتمال برگشتن  کهایندارد، احتمال دوم 

ترغیب  »مِنْها نَصِیبٌ لَهُ یَکُنْ حَسَنَۀً شَفاعَۀً یَشْفَعْ مَنْ« و همان گیر در قصه است که شود چون شفاعه حسنه داردمی

ولی نه  گرددیبرمبه این لفظ بگوییم نصیب منها  باید یا ؛بعد هم بگوید نصیبی از این کار خیر دارد کندخیر میکار به 

که من در آن کمک  گرددبرمیاحتمال سوم این است که نصیب منها به آن امر خیري ، به معناي دیگر بلکه به این معنا

 که که نتیجه شفاعت من است. شما کار خیري هستمکردم نه شفاعت حسنه، مثل من سن سنه حسنه، من شریک در 

در آن سهیم  و نتیجه کار شما شد رآن عمل خیفالن عمل خیري انجام بدهد،  و نماز بخواند کسیکنید شفاعت می

ولی از  میگردانیبرمبه شفاعه حسنه  ثواب قرض شریک هستید قرضی ادا بشود درواسطه شدید که  مثالً هستید. 

برید نه اینکه از کمکتان بهره می دیکنیماینکه شما کمک به دیگري  حیث مفاد، یا بگوییم مرجع ضمیر محذوف است.

 مَنْ «. و در روایت آمده است دیگویم آیه قاعدتاً این را. دیبریمز حاصل کار بهره ا ، بلکهچون کار خوب است

 صادرشدهکه کار اصلی اي هحسن بلکه ،که شفاعت باشداي هولی نه از حسن »مِنْها َنصِیبٌ لَهُ یَکُنْ حَسَنَۀً شَفاعَۀً یَشْفَعْ

 از غیر است.

دارد که این  کسی رااجر  ناظر به این است،» فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مَنْ سَنَّ سُنَّۀً حَسَنَۀً«گوید اینکه می

به آن  و قصد دیگري یک معناست این ضمیر به یک معنا استعمال کرده بهلفظ را آنجا که است. عمل را انجام داده 

در روایات  یعنی نصیبی در آن دارد و شودیم. از آن حیث به من سن سنه حسنه و من سن سیئه نزدیک گرداندیبرم

 است. سر جاي خودها هم آن اجر 1»ءمِنْ غَیْرِ أَنْ یُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ « آمده

 نتیجه

. ردیگیبرم را هم در آنولو اینکه یک معناي عامی دارد که  نیست الناسبینبحث اصالح آیه مختص  درنتیجه

اصالح  عنوان کلی است که یکی از مصادیق آن که در پنج آیه قبل بود، اینجا یک الناسبینغیر از عنوان اصالح 

به کار رفته است مفهوم خاص اصالح بعید  عنوانبهولی  گیردعامی دارد که این را هم می مفهومشود و می الناسبین

 .١٠، ص: ٥اإلسالمیة)، ج -الکافي (ط  - ١

                                            



 ٢٨٢٢ �ماره ثبت: 

یا  ذهنشان بوده است دراص از باب اینکه معناي خلسی این را در باب اصالح آوردند باشد. البته مرحوم عالمه مج

معناي عامی است ها را حمل بر وساطت و اصالح بگیریم، کند. ما گفتیم وجهی ندارد که اینمعناي عام هم صدق می

 شوددلیل خاص می براي اصالح استاست. اگر کسی بگوید شفاعت همان معناي وساطت  که این هم مصداق آن

 .شوداشد که دلیل بر چند قاعده دیگر فقهی هم میتري بولی ما ترجیح دادیم که معناي عام

 نکته پنجم

گوید کسی که وساطت در خیر بکند، نصیبی از الزامی نیست، چون می در فراز اول آیهاست  نکته پنجم حکم آیه

وم اما فراز د ؛در قرآن آمده است که کدي استاستحباب مؤبیان ثواب مفید الزام نیست  برد،ر میآن خیاصل و نتیجه 

براي اینکه سهیم در سیئه و عقاب  الزام در آن است د؛دو احتمال دار »مِنْها کِفْلٌ لَهُ یَکُنْ سَیِّئَۀً شَفاعَۀً یَشْفَعْ مَنْ«

 درنتیجهسهیم د سیئه اعم از مکروه و محرم است که در آن صورت شود. ممکن است کسی بگویمیگناه است و 

 تناسببهبگیریم  رادومی  اگردر حد کراهت یا حرمت باشد.  تواندیم سهیم بودنش که آن عمل است ناخوشایند

دهد. ارتکاز و فهم عرفی باز هم این اگر مکروه است، او مکروه انجام می کند،و هم گناه میاینکه اگر آن گناه است، ا

ند در معصیت اخبار از سیئه فقط گناه است، سهیم بودبگوییم و لذا اگر  ؛آیدشود و لذا باز آن الزام بیرون میمی

گوید اگر هم بگوییم سیئه اعم از مکروه و حرام است، باز عرف می شود،لزامی حرمت از آن استفاده میعقاب حکم ا

 ،شودمیالزام اگر آن عمل حرام است، او هم در عقاب سهیم است و لذا  م در آن است؛آن عمل او هم سهی تناسببه

 وَ « . مثلآیددرمیذا باز هم الزام از آن و ل ؛شودمیو کراهت سهیم است  آن اگر عمل مکروه است، او در کراهت

 گوید.تعاونوا مستحب است، ال تعاونوا حرمت را می »الْعُدْوان وَ الْإِثْمِ عَلَى تَعاوَنُوا ال وَ التَّقْوى وَ الْبِرِّ عَلَى تَعاوَنُوا

 ؟ستاسیاق دلیل آیا  سؤال:

 .باشد، سیاق قرینیتی ندارداي هسیاق دلیل نیست مگر اینکه جاي خاص نکته ویژ جواب:

 نتیجه

شود. ولی دومی چون الثواب ال یفید االلزام از آن الزام استفاده نمی علی و لذا چون آن وعده ثواب است، والوعد

ی نظیر این مرحوم عالمه خیلی جاها دارد، گاهی آیات عام .و الوعید علی العقاب یفید التحریم وعد بر عقاب است
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 ٢٨٢٢ �ماره ثبت: 

مفهوم شفاعت دارد که مصداقیت وساطت در خیر و اصالح تقریباً  به شکلیمنتها  آورد که آنجا هم مصداق داردمی

بته افساد حکم الزامی نیست. ال در آیهو لذا  گیرد؛شفعه و شفعه این معنا را میچون  در متیقن این باید به شمار بیایدق

 آیه مطلق است و از آیه بعد بحث خواهیم کرد. این بین مردم را به هم بزند اینکه کسی نمامی بکند، الناسبین

 کنم بگیردکمک مادي به کسی میاعم است. براي اینکه تعاونوا بعید است که آنجایی  »التَّقْوى وَ الْبِرِّ عَلَى تَعاوَنُوا«

به  کهولی اعانه دیگري است، این هم شش هفت که در آیه است نیست  »التَّقْوى وَ لْبِرِّا عَلَى تَعاوَنُوا«کمک مادي 

ن این آیه است و الزامی در این وجود ندارد. و صلی اهللا علی محمد و و البته اصالح قدر متیقربط دارد نحو عموم 

 آله الطاهرین
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