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 :قاعده اعانه بر اثم

 :تقریر مرحوم بجنوردي

و ربما یستکشل فی دالله اآلیه علی حرمه االعانه علی االثم و أن النهی تعلق بعنوان التعاون و تعـاون غیـر از اعانـه 
پنج جواب داشت که بررسی کردیم که  ،ما گفتیم این اشکال چهار ،مرحوم ایروانی را آورده اند همان اشکال ،ستا

 ،کـردیم تقـارن دارنـدبیان به همان نزدیک نکته اي که ایشان دارند و نکته اي که ما  تقریباً ،نکته چهارمش این بود
علی البر و التقوي و کذلک نهیـه عـن التعـاون  و لکن انت خبیر بأن امره تبارك و تعالی بالتعاون :ایشان می فرمایند

علی االثم و العدوان لیس بإعتبار فعل واحد و قضیه واحده و فی واقعه واحده عن الخطاب العمـوم و المسـلمین و 
أن یکون کل واحد منهم عون لالخر فی البر و التقوي و ال یکون عونا الحد فی االثم و العدوان و بعبـارت االخـري 

همان نکته اي است که مـا  این تقریباً ،تعاون باعتبار مجموع القضایا ال باعتبار قضیه واحده و فعل واحداطالق لفظ 
تقریر ما البته فرق داشته که جاي خـودش فـی  ،وري پیدا کردهطکردیم در کالم ایشان آمده و شاهد و مؤید اینبیان 

  .ان هست یک تفاوتهاي جزئی با این داردور نکته اي در فرمایش ایشطالجمله می خواستیم بگوییم که این

 جهات بحث از آیه:

 جهت اول:

 .نه تنزیهی ،این بود که نهی در اینجا تحریمی است
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 جهت دوم:

 .این بود که تعاون در اینجا شامل اعانه هم می شود 

 جهت سوم:

 مقدمه اول:

کـه ایـن دو را در یـک بحـث  ،قـییا ارشادي و نفسی اسـت یـا طری ،این بود که این حکم در اینجا مولوي است 
 .وجهش بعد معلوم می شود ،آوردیم

اصل در خطابات موال حمل بر مولویت است اال اذا الستلزم دور بالتسلسل یا اذا الستلزمه اللغویـه یـا دلـت قـرائن  
 .خاصه علی کونها لالرشاد

 :مقدمه دوم

هی به عـرف اسـت و احکـام عرفـی متغیـر گا ،گاهی به حکم عقال است ،این که ارشاد گاهی به حکم عقل است 
 .است

 :مقدمه سوم 

 :این است که حکم ارشادي و خطابات ارشادیه دو قسم است
گاهی ارشاد به حکم عقلی مستقلی اسـت کـه در  ،همان ارشاد به حکم عقلی ،گاهی ارشاد به احکام عقلی است .1

 .سلسله علل احکام است
 .سله معلوالت احکام استگاهی ارشاد به حکم عقلی است که در سل.2

 :اصطالح سلسله علل و معلوالت
ست که حکم او به مصالح و مفاسد و مبـانی و مقـدماتی ااحکام عقلیه گاهی  ،عقل که حکم می کند به یک اموري

یعنی حکم او و درك او بـه  ،شارع هم می گوید باید آن حکم را بدهد ،است که بر اساس آن حکم صادر می شود
ظلم قبیح  ،عقل می گوید که عدل حسن است ،مثل عدل و ظلم ،د و مبانی پیدایش حکم تعلق گرفتهمصالح و مفاس

مشهور ایـن اسـت کـه  ،چون حکم عقل همان درك عقل است ،این قبحی که در ظلم است را درك می کند ،است
ایـن مصـالح و می گویند درك می کند آن مصلحت و مفسده اي که در آن کار ظلم یا در این کـار عـدل اسـت و 

مفاسدي را می بیند می گوید باید از ظلم پرهیز  ،مفاسد جزء مبانی و مقدماتی است که بر اساس حکم پیدا می شود
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مصالحی را می بیند می گوید باید به عدل عمل کرد این درك او و حکم او به مفاسد و مصالح و مقـدمات و  ،کرد
یعنی این مصالح و مفاسد است که منشأ پیـدایش  ،ل احکام هستندمبانی حکم تعلق می گیرد که اینها در سلسله عل

حکم و داوري به این است که باید و یا نباید عقلی بر اساس این است که مبانی آن را فهمیده می گوید این حسـن 
 . این را می گویند در سلسله احکام.این یک نوع حکم عقل است ،ح استیاین قب ،است

عقل مـی  ،قضایاي مستقله عقلی است که بر فرض وجود حکم و خطابی از ناحیه شارع احکام و ،احکام نوع دوم 
یعنی بعد از اینکه فرض  ،این احکام در سلسله معلوالت احکام است ،اونجوري کرد ،وري کرد طگوید حاال باید این

مثـل  .عمـل کـن اونجـوري ،وري عمل کنطگرفته که شارع یک حکمی دارد می گوید در مقام اطاعت و امتثال این
یعنی اول فرض گرفته کـه خـدا مـوالي علـی االطـالق اسـت و حـق  ،همین اطیعوا اهللا می گوید اطاعت خدا کن

 ،عقل وقتی که این را می فهمد که موالیی هسـت و حکمـی هسـت ،اراده اي دارد ،نهیی دارد ،امري ،مولویت دارد
اینها حکمهاي واضح عقل است و حکمـی اسـت کـه مسـتقل هـم  ،نباید عصیان کرد ،می گوید باید اطالعت  کرد

 قرار دارد. ولی در سلسله معلوالت احکام ،ستا

  فرق دو حکم عقلی:
عقـل  ،قاعده مالزمه اش هم خود حکم عقـل اسـت ،این است که حکم عقلی نوع اول جاي قاعده مالزمه استدر

از ابتدا  ،فرض حکم شرعی نیست اصالً ،گفتهصغرایش این است که چیزي شرع ن ،صغري و کبري درست می کند
کبرایش هم می گوید که هـر  ،عقل می گوید که ظلم این مفاسد را دارد و این قبح را دارد و باید از آن اجتناب کرد

نمـی توانـد  ،شارع هم باید آنجا همراهـی کنـد این قطعاً ،چه که من به طور مستقل درك قطعی داشتم نسبت به او
ایـن حکـم عقلـی در  ،سـتاآنوقت در آن قسم اول که حکم عقل در سلسله علـل احکـام  ،ا باشدشارع از آن جد

کبرایی هم خود عقل به آن ضمیمه می کنـد و بعـد حکمـی را بـه شـارع  ،سلسله علل می شود صغراي یک قضیه
 ،کم سـاز بـودح این درك حکم عقل در سلسله علل بود و خود این به انضمام قاعده مالزمه اصالً ،نسبت می دهد

این همان جاي قاعده مالزمه است و جایی است که عقل بـه عنـوان یـک منبـع  ،حکمی را به شارع نسبت می داد
  .مستقل در کتاب و سنت به کار می رود

ور نیست که عقل که می گوید اطاعت واجـب طنوع دوم از احکام گفته شده که جاي قاعده مالزمه نیست و ایناما 
و در بعضی از اقسامش محال اسـت کـه حکـم شـرعی بتوانـد  ،ی گوید اطاعت واجب استپس شرع هم م ،است
دیگـر در رتبـه  ،فرض گرفته که حکم شرعی در رتبه اطاعت حکم شرعی می گوید باید این کارها را بکنـی ،باشد

ي ورطـاینجا عقل است که یک سیستمی را مشخص می کند که بایـد این ،اطاعت نمی شود رو خود شرع بر گشت
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این قسم دوم در رتبه معلول احکام است و جـاي قاعـده مالزمـه نیسـت و  ،اطاعت کرد و تنظیم کرد و رفت جلو
 .حکم عقلی است که نتیجه آن حکم شرعی نمی شود

 انواع احکام ارشادي:
 :احکام ارشادي دو نوع است 
ولـی در عـین  ،حکم عقـل اسـتدر آنجا درست است که ارشاد به  ،گاهی ارشاد به قسم اول احکام عقلی است .1

عقل مـی گفـت  ،اگر این آیه هم نبود یعنی اصالً ،براي اینکه خود عقل آنجا مولویت داشت ،حال مولویت هم دارد
ایـن درسـت اسـت کـه ارشـاد  ،حاال خود خدا هم به صراحت فرموده که ال تظلم ،که خدا به تو می گوید ال تظلم

یعنـی ثـواب و  ،مـی آمـد بیرون لی است که خودش از دل آن مولویتولی ارشاد به یک حکم عقلی نوع او ،است
این ارشادي بودن منافات با  ،شرع هم آن را تأکید کرده ،خود عقل این را می فهمید ،خود همین حکم بوددرعقاب 

عقل هم می گفت شارع این  ،براي اینکه خود مرشد علیه اش هم حکم مولوي است ،وجود یک حکم مولوي ندارد
 .حاال شارع آمده همان را مورد تأکید قرار داده ،عقاب و ثواب هم دارد ،ی گویدرا م

ارشاد بـه آن احکـامی کـه در مرتبـه  ،ارشاد به نوع دوم از احکام این می شود ارشادي که در آن مولویتی نیست .2
که شارع می گویـد وقتی  ،در آن دیگر اعمال مولویتی نشده و ثواب و عقاب مستقلی در آن نیست ،معلوالت است

یعنی ثواب و عقاب تازه  ،اطیعو اهللا این ارشاد به آن حکم عقلی است که در آن حکم عقلی مولویت جدیدي نیست
حـاال او  ،یا گفته مقدمه واجب است ،اي نیست جز همان امر و نهی اشاره نماز و روزه اي که به آن امر و نهی شده

د به آن حکم عقلی است که آن حکم ثواب و عقاب جدا ندارد از آن امـر هم گفته مقدمه را بیار می گویی این ارشا
 .اصلی

 نتیجه بحث:
 :بنابر این نتیجه این بحث این است که ارشاد در حقیقت سه قسم است 
ور ارشادي بودنش معنایش این نیست که ثواب و عقاب مسـتقل طاین ،یک وقتی ارشاد است به حکم عقل مستقل.1

ولی عقل هم خودش می فهمد که شارع مـی  ،شرع هم تأکید کرد ،دیدارد منتهی عقل می فهم ثواب و عقاب ،ندارد
هـر دو  ،مهمش این است که عقل و شـرع اینجـا بـا هـم متحـد هسـتند ،گوید این را مرزي با مولوي خیلی ندارد

 .حکمشان آمده روي چیزي ثواب و عقاب هم همین چیز دارد
خـودش مسـتقل عقـاب و  ،همانی که در آن حکم عقلی است ،نوع دوم است قسم دوم ارشاد به آن احکام عقلی.2

عقل هم  ،براي اینکه حکم عقلی هم که مرشد علیه است در آن هم عقاب و ثواب مستقل نبود ،ثواب مستقلی ندارد
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ي می گفت در پرتو اراده موال و امر و نهی هاي موال باید اطاعت کرد و اال خود این اطاعت کـه یـک چیـز جدیـد
 .نیست که عقاب و ثواب مستقل داشته باشد

نوع سوم ارشاد این است که ارشاد می کند به چیزهایی که جزء احکام عقلـی عقالیـی الزم و قطعـی و واضـح  .3
ارشـاد  ،ارشاد می کند به عرف زمانه اش به مسائل متعارف زمان خودش که نه عقلش در آنجا اعتباري دارد ،نیست

یعنـی مولویـت اینجـا  ،رفی است که دارد اشاره به امر عرفی می کند که اعتبـاري نـداردشرعیش هم همین بناي ع
   .وجود دارد
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