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 7 ....................................................................................................................................................... مناقشه: حیتوض
 

 :قاعده اعانه بر اثم

این به عنوان یک قاعده کلی اسـت کـه در همـه ابـواب و مـوارد که  ض کردیمعر ،بحث در قاعده اعانه بر اثم بود
فراوانی جاري می شود و به مناسبت اینکه بگوییم قاعده استدالل شده ما در واقـع داریـم روي یـک قاعـده فقهـی 

حرمـت  به دلیل اینکه براي ،به قاعده کلی که نفعش خیلی اعم است از آنچه که در مورد می گذرد ،بحث می کنیم
در اینجا از این قاعده بحث کرده اند ما هم بـه  این معامله به این قاعده تمسک شده و تناسبی را بحث داده معموالً
 .صورت مبسوط وارد این قاعده شدیم و انشاءاهللا بحث خواهیم کرد

 خل شخص فی صدور الحرام من مکلف و شخص آخر أو حرام فعلیا یا حرام انشائیا:اتد
که کسی خود او مرتکب معصیت می شود و حرامی از شخص صادر می شود حرام فعلی یـا حـرام  یک بار است 

ست که شخصی دخالت دارد در صدور حرام انشائی یا فعلی از شخص دیگـر ایـن اعـم از ایک وقت هم  ،انشائی
  .تصویب است

 :دخالت شخصی در صدور حرام از دیگري به چند نوع است

 :قسم اول

تـرك بیـان  یا خود این ،موجب وقوع دیگري در معصیت می شود ،این است که ترك بیان حکمقسم اول دخالت  
  .ترك بیان حکم جزئی است است، یا حکم کلی مسأله

 :قسم دوم

این الزام  ،بیاید او را مجبور کند بر اینکه این گناه را انجام بدهد ،از این دخالت شخصی در گناه دیگري الزام است 
گاهی گناه اجباري است که دهنش را می گیرد و خمر را می ریزد در حلـق او  ،د به اجبار و اکراههم تقسیم می شو

 .تهدیدش می کند ،گاهی هم اکراه است ،که دیگر او هیچ اختیاري ندارد

 :سوم مقس 

وري طی یک ا داستانیبا نشان دادن فیلمی یا با توصیفی  ،که در شخص انگیزه گناه ایجا کنداست، این ایجاد الداعی 
 .یا فعل حرامی را مرتکب شود ،ترك اطاعت کند ،ترغیب می کند که شخص برود به سمت یک خالفی
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 :قسم چهارم 

مقدمات گناه را براي دیگري تهیه کند و در تهیه مقـدمات  ،تمهید العالیات و االمکانیات یا تهیه المقدمات المعصیه 
وقتی است که آن شخص مرتکب معصیت توجه به این دارد که یک  ،دو جور است این هم که ،دخالت داشته باشد

شـق اول از ایـن  ،یک وقتی توجه ندارد و جاهل است با جهل او را می برد اینکه گنـاه را انجـام دهـد ،گناه است
 .اقسام تثبیتدر می رود  ، اما شق دومصورت چهارم اعانه بر اثم است

 :قسم پنجم 

ولی مانعی ایجاد نمـی کنـد در مقابـل ارتکـاب معصـیت از  ،د مانعی ایجاد کندمی توان است، عدم و ایجاد المانع 
 .دیگري

 ادله قاعده:

 :دلیل اول 

جزئیات و تفاسیري دارد که اینها با ادله دیگر چون با هم بحث مـی  ،دلیل عقل بود که ما تقریر کلیش را پذیرفتیم 
 .می کنیم بیانبعد  ،کنیم

 :دلیل دوم 

بـه ایـن آیـه  ،تقوي و ال تعاونوا علی االثم و العدوان و التقواهللا إن اهللا شدید العقابالو ا علی البرّتعاونو ،آیه شریفه 
 .گفتیم تمسک شده براي اینکه اعانه براثم و دخالت در مقدمات گناه از دیگري این مورد نهی قرار گرفته

 ،این مناقشات در کلمات مرحوم ایروانی آمـده چند تا از ،مورد مناقشه قرار گرفته از جهاتی این استدالل گفتیم که 
این را هم عرض کـنم کـه  ،با آن تطابق دارد و این مناقشاتی هم که بعدیها مثل آقاي خوئی و اینها گفته اند معموالً

  .گرچه درتعریف و حدودش خیلی اختالف است ،اصل این قاعده اعانه بر اثم را غالب فقها قبول دارند غالباً

 تدالل به آیه:مناقشات اس

 اول: مناقشه

لقرینـه المقابلـه و  ؟چرا نهـی تنزیهـی اسـت ،نه نهی تحریمی ،نهی تنزیهی است ،این بود که این ال تعاونوا نهیش 
بـه قرینـه  ،امر استحبابی اسـت ،فقره قبل که تعاونوا است وجوب نیست :می گفتند ،سیاق هم از اینجا بود ،للسیاق
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این را هم باید حمل بـر  ،ونوا مقابل هم قرار گرفته اند و در دو کفه متوازن قرار گرفته انداینکه این تعاونوا و ال تعا
 .این یک اشکالی بود که در کالم مرحوم ایروانی است ،تنزیه کنیم نه حرمت

 :پاسخ اشکال 
تعـاونوا در  و تقوي است و اینکه ولی من حیث المجموع تقدم با شمول برّ ،یک تعارض ظهوري وجود دارد ابتدائاً

 ، درو تقوي اگر مستحبات را هم اگر نگیـرد آنجا استحباب را می رساند و قرینه باالترش هم این است که حتی برّ
و  ور نیست که کسی بیاید فتوي بدهد بگوید که واجب است شـما در انجـام واجبـات و بـرّطخود واجبات هم این

و تقوي در عالم و لذا مورد اتفاق است کـه  انجام بگیرد برّدر اینکه واجب  ،تقوي دیگران همه جا شما کمک کنید
مـی گویـد آن  لیعنـی ایـن مستشـک ،این جهتش را گفتیم قبـول داریـم ،و التقوي استحباب است تعاونوا علی البرّ

امـا اینکـه شـما  ،می گوید استحبابی بودن تعاونوا مورد قبول اسـت ،استحباب است پس این هم باید کراهت باشد
گفتیم نه این وجهی ندارد که ما قائل بـه چنـین  ،که به قرینه سیاق و مقابله باید این را هم حمل بر تنزیه کردگفتید 

یک چیزي که بگـوییم سـیاق  ،در باب سیاق که خودش انواع و اقسامی می شود برایش تصویر کرد ،قرینیتی شویم
ق و شمولی نیست و لذا سیاق بر حسب مورد یک چنین اطال ،ستایک قرینیت مطلقی دارد و مقدم بر سایر قرائن 

باید جا به جا آدم ببیند که این سیاق با سایر قرائن و ظهورات کالم اینها را با هم بسنجد و به یک نتیجه اي برسد و 
اال سیاق بگوییم یک قرینیتی دارد به عنوان یک قاعده کلی که در همه موارد و همه شقوقش مسـأله را روشـن مـی 

فی الجمله سیاق قرینیت دارد و ظهوراتی را تعیین می کند ولی همیشه هم اینطور نیست که سیاق یـک  ،کند نیست
نه گاهی سیاق در یک زمینه اي می آید  ،قرینه تام و تمامی باشد و بخصوص اینکه بر سایر قرائن تقدم داشته باشد

اینجا هم ما عرضمان ایـن اسـت  ،پیدا می کندگاهی نه سایر قرائن می آید تقدم بر او  ،و مقدم بر سایر قرائن است
سیاق یـک قرینـه  ،حاال بر فرضی هم که ما سیاق را به عنوان یک قرینه بپذیریم ،که سیاق کلیش مورد قبول نیست

ما عرضمان این است که اینجا  ،اي است باید با سایر ظهورات و قرائن با هم سنجیده بشود ببینیم کدام ارجح است
سیاق که قـرار گرفـت درحاال بگوییم  ،یک ظهور ضعیفی یا خنثایی داشته باشد این ال تعاونوا مثالً ور نیست کهطاین

اگر جایی بود که این ال تعاونوا حالت خنثایی داشت وضـع ال اقتضـایی داشـت در اینکـه  ،ظهورش می شود تنزیه
سیاق تعاونوا ال تعـاونوا بایـد  ست خوب می گفتیم ایناحرمت است یا تنزیه است یا صرف اینکه یک نهیی اینجا 

آنکه ترجیح است این هم تنزیه باش اما اینجا به این انـدازه نمـی شـود  ،کفه هاي دو طرف را با هم موزونش کرد
اکتفا کرد قرائنی وجود دارد که مجموعه قرائن نمی گذارد سیاق بیاید بگوید که ظهور حرمت را بردار و مبـدل بـه 

 .ظهور کراهتش کن
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 ور اصلی ال تعاونوا بر نهی تحریمی:ظه قرائن

 اول: قرینه

همراه بـا یـک حکـم عقلـی  ،ال تعاونوا علی االثم و العدوان ،که امام می فرمایند و ما هم قبول داریم این است که 
قبح منجـز بـود کـه شـما مقـدمات  ،چون ما حکم عقل را پذیرفتیم و حکم عقل هم که قبح اعانه بر اثم بود ،است

یعنـی  ،آنوقت خود آن وجود حکم عقلی هماهنگ بـا ال تعـاونوا تحریمـی اسـت ،راي غیر فراهم کنیدمعصیت را ب
وجود حکم عقل به عنوان پشتوانه ال تعاونوا علی  ،حرمت این یک قرینه لبیه اي است که ظهور این را قوي می کند

رینـه اي اسـت کـه ایـن ال تعـاونوا االثم و العدوان این حکم عقلی هماهنگ و پشتوانه این حکم ال تعـاونوا یـک ق
  .چون هماهنگ با آن حکم عقل است ،تحریمی است

 دوم: قرینه

نسـبت بـه  ،ال تعاونوا علـی االثـم و العـدوان :خود جمله می گوید ،مناسبات حکم و موضوع در خود جمله است
که ال تعاونوا حرمـت  ست این تقویت می کنداعدوانش که همه قبول دارند که تحریمی است و چون عدوان اینجا 

 .خود اثم هم همینطور است ،است

 :قرینه سوم 

این هم باز تقویت مـی کنـد قصـه را کـه إن اهللا  ،هم این است که ادامه آیه دارد که واتقوا اهللا إن اهللا شدید العقاب 
 .عقاب استان اهللا شدید ال ،یعنی این که می گوییم حالت الزامی دارد که اگر کسی تخلف کند ،شدید العقاب

 :چهارم قرینه

 الْقَآلئِـدَ وَالَ الْهَدْيَ وَالَ الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَالَ اللّهِ شَعَآئِرَ تُحِلُّواْ الَ«بحثهاي تحریمی است  ست که عمدتاًاخود صدر آیه  
نهـی هـاي  ،نهـی اسـتو امثال اینها که احکام تحریمی است و در صدر آیه آمده و همـه »  الْحَرَامَ الْبَیْتَ آمِّینَ وَال

 .الزامی و تحریمی است
 ،مـی اسـتیاین سیاق الزامی و تحر ،حاصل آن قرائن این است که شما سیاق کلی آیات را بگیرید از صدر تا ذیل 

ولی بقیه را باید سر جـاي  ،که از آن الزام خارجش کنید دآن تعاونوا یک قرینه ویژه اي دارد که شما چاره اي نداری
این حرام  ،ست که همه می گویند این کار را نکنیدایک رشته به هم پیوسته از صدر تا ذیل آیه  ،مخودش نگه داری
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 ،ال تعاونوا با این کل سازگار است ،اگر خالف کنید عقاب می کند ،خالف نکنید ،است شعائر اهللا را زیر پا نگذارید
 .تعاونوا به خاطر یک قرینه خاصه از کل جدا شده

 دوم: مناقشه
آن مناقشه به صیغه بـر مـی گشـت کـه  ،شه روي صیغه ال تعاونوا نیست که بگوییم که ظهور در وجوب نداردمناق

مناقشه ثانیه ترجوا الی ماده النهی و آن کلمه تعاون است که در اینجا آمده کـه نهـی  ،ظهور و حرمتش را می گرفت
گوید: مفهوم تعاون ربطی به بحث ما و ایـن می  .به عبارت دیگر مناقشه روي مفهوم تعاون است ،آمده روي تعاون

 قاعده ندارد.
 .مناقشه دوم مقدمه اي دارد 

 :مقدمه مناقشه دوم 
آنوقـت  اسـت، تعاون ، ودیگريیکی اعانه ،این است که ما از نظر ادبی دو مفهوم داریم که اینها با هم تفاوت دارد 

بـاب تفاعـل بـابی اسـت کـه معنـاي اصـلیش  ،عل اسـتبه این بیان که تعاون از باب تفا است، عانهازا تعاون غیر
اما اگر فعل از این فاعـل اسـت و  ،مشارکت هم در آنجایی است که فعل واحد داراي فاعلین باشد ،مشارکت است

 ،ال اقـل آن مشـارکت ظـاهري در آن نیسـت ،این مشارکت در آن نیسـت ،دیگري در مقدمات به او کمک می کند
با این مقـدمات و بیـانی کـه عـرض  .ولی تعاون نیست ،ستااعانه و ر واقع کمک د ،مشارکت واضح در آن نیست

مشارکت هم ظهور در این دارد که خلل فاعلین  ،تعاون هم ظهور در مشارکت دارد ،کردیم که اینجا آیه تعاون دارد
کنـار هـم  هـر دو ایـن ظهـورات را ،نه دخالت در مقدمات بلکه دخالت در خـود فعـل دارنـد ،یفعالن فعل واحدا

اعانه کمک است این معناي مشارکت در آن  ،نتیجه اي که می گیریم این است که تعاون غیر از اعانه است ،بگذاریم
 .کمک می کند به شخصی ،نیست

 نسبت تعاون واعانه:
یعنی در آنجایی فاعل می آید در فعل هم دخالت دارد در برداشتن وزن هم دخالت دارد  ،بینشان اعم و اخص است

اعانه آنجا صادق است و تعاون آنجایی کـه دو تـایی ایـن  ،منتهی آنجا اعانه طرفینی است ،ی شود بگوییم او اعانهم
اما آنجایی که افتـراق ایـن دو آنجـایی  ،هم می شود بگوییم اعانه هم می شود بگوییم تعاون ،کار را انجام می دهند

 ،ستااین دخالت در مقدمات اعانه  نقشی ندارد،د فعل خودرولی  ،است که مقدمات را براي دیگري فراهم می کند
 .ست ولی هر اعانه اي تعاون نیستاپس هر تعاونی اعانه  .ولی تعاون نیست
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 توضیح مناقشه:
و التقـوي و ال  کل آیه تعاونوا علـی البـرّ اصالً ،ال تعاونوا علی االثم و العدوان :آیه می فرماید ،آیه آمده روي تعاون

این آیه ربطی به بحـث  اصالً ،بنابر این مناقشه می گوید چون ظهور در مشارکت دارد ،ثم و العدوانتعاونوا علی اال
یعنی کارهاي خـوبی کـه فعـل هـر دو تایتـان  ،آیه می گوید که بروید با هم کارهاي خوب را انجام دهید ،ما ندارد

 ،با هم این ذي المقدمه را انجام دهیـد ،یکی ذي المقدمه ،نه اینکه یکی مقدمه است ،با هم مسجد را بسازید ،است
با هم برونـد  ،تعاون بر اثم و عدوان هم این است که با هم بروند دزدي کنند .با هم انفاق کنید ،باهم مسجد بسازید

امـا  ،با هم این کارهاي بـد را انجـام ندهیـد ،آیه می گوید با هم این کارهاي خوب را انجام دهید .کسی را بکشند
شـما  ،کسی دارد کار بد انجام می دهـد ،شما در مقدمات به او کمک کن ،کارهاي خوب انجام می دهداینکه کسی 

خـارج  ،این بحث تهیه مقدمات اطاعت در تعاونوا یا تهیه مقدمات معصیت در ال تعاونوا ،در مقدمات کمکش نکن
  .با این ارتباطی ندارد آیه رأساً اصالً ،عن مدلول آیه رأساً
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