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 بسمم

ة  رين سيما خليفة ه ي اأرضن، واللع ن، والصاة والسام على د وآل الطيبن الطا مد ه رب العا ا
 الدائمة على أعدائهم أمعن، وا حول وا قوة إا اه العلي العظيم

(ٔ7ٗ) 
 إشكال: اأمر التعاون احاي، فاإعانة غر التعاون

تعل   احنناإ إي ي نن   التعنناون كننن قنند يننور  علينن ان اأ ننر ول قننات مكمننا ان أاننرم العلمننا  بعنند  اأاننوام وا
كننما، مكننمل   ننما العننال وياك اااننرام للعننال ا خننر و ننما اااننرام  َوَتعاااَونُوا َعَىاا  احنناإ إي ي نن  إو وهننوب 

ننما النن ر ر  (1) َواْلُعااْنوانِ َوا َتعاااَونُوا َعَىاا  اْإِ ِْ   اْلااِرِّ َوالتْاْوااوى وياك  ماننن  ن  إو وهننوب  عنناون عينند  نذ عمننرو ي 
كننما كننما، وإو  ،وياك و ننما ااذ وياك وياك و حر ننة  عنناون عينند  ننذ بكننر اننمل ، وإو حر ننة  عاوننن  عنن ي 

كننما، وعلينن  م عانننة عينند لبكننر وإعانننة  وعمننرو  ننذ بكننر، وخالنند  ننذ خويلنند أو  ننذ عينند أو  ننذ عمننرو أو  ننذ بكننر و
هما ويلد  صداقان لإعانة وليس أي   موعهما خالد    صداقاً للتعاون. وا 

 اأجوبة:
واب بتوريج اا    على احدى وهو ثاثة  ولكن مكن ا

 تعاون ()مصْب اأحكام الكىي الطبيعي، وهو واحن فاإعانة -ٔ
نننو الك ان يقنننال  ان  صنن    الوجاااأ اأول: باانننرة، بننن  اأحكنننام  ارهينننة ا صنننا يم ا لينننات الطبيعينننة، ولننيس ا

ي  رآة للمصا يم ي الكليات الطبيعية(  ،الكليات ذ  يم )و فا كم وعلي  ا اأمرا   ن  ون  وسط  رآ ية ا منا
كنننم ةر نننة التعننناون انصننن    ،التقنننوى و بيعننني ر  الننن ر ر  بوهنننوب التعننناون قننند انصننن  علنننى  بيعننني ر  ذ اا علنننى  بيعننني ر  وا

اان  عاواً علنى   آخر ر  وأعان بكر خالداً على بر  ر  أ ر واحد م يا أعان عيد عمرواً على بر  العدوان، والطبيعي   و بيعي ر 
صداقان والتقوى  ال ر    بيعي ر  . بعانتهما  عل م اأ ر إإي الفرض ان أ ر واحد وقد وان اختلف ا  مهو  عاون علي

على رمنذ اأحانار مرمنذ أحندجا حانارة وأعانن الفناا ورمنذ ا خنر حانارة أخنرى     ان لو قال   عاونواويوض  
اننارة، أي  علننيهم (3)يطلننموأعاننن الرابننذ، ماننن ا  اننارة اهننم  عنناونوا علننى رمننذ ا صننداقيةا إي ل يكننن إا إعانننة  ؛ا

اننارة ننما لننماك  ننم ا اننارة اأخننرى، كوإعانننة يلنن  لننما  ي   عنناونوا علننى   لننو قننال ويلنن  عكننس  ننا ي  لنن  ا
                                                             

ائدة  آية  (1)  .2سورة ا
 أي ااعاات وإن اانت ختلفة اأ راف. (2)
زًا، وسيأي. (3)   
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م هانباً وا خر هانباً آخر مانن يقنال  ما البيت مهدم أحد دم  ب  أو  ما ا ندم البينت أو   عناونوا فتيت  علنى 
ب   ذ ان  ص    هما  قًة ختلف ا نوان ،مع  ا    نو لكن اأ نر حينا انصن  علنى الع بن ، و واجمنو  مقند  ،ا

هم علي ملو أعان الف ب .وقذ مع  ا    دم البيت أو ا  الا والرابذ اأولن صدق اهم  عاونوا على 
ص    و ان اأحكام   شهور  اعا ااصنفهاا  الطبيعي ر  على الكلي ر  و سل  ا نا ر انا و  رآة لأمرا  عكس ال ذ 

شهدي  يمها والياها ا ص  على اأمرا   باارة  ن غا  وسط انصباها على  فا  الطبيعية.المي رأى اها  
 امخاَطب هو اجموع، فاإعانة تعاون -ٕ

سننبة للموا  نن الوجااأ اليااا : ظننا يلنن  ولكننن ال تعل ننان يقننال ب ننو الوهنن السننابم(   )ا ا كننم و م و وضننو  ا
وا   ا ية  ني   ن    ، باانرة منر    ا ا  منر    (1)اأ ة ااسا يةو ان يقال ان ا و ملن ،إو أمنرا  بن  اأ نة ذ 

كنننما صننندق علنننى اأ نننة اهنننا  يننناربت وإن ل يصننندق علنننى  سنننائر اأمنننرا  ضننرب عيننند عمنننرواً وضنننرب خالننند بكنننراً و
كما خالد وبكراهما  يارا وا على  خصوم عيد وعمرو  .و

مينذ(، وا ننا ي الوهن اأول مقند انان  كنم ا )ا كلنف ا نو ا اصن   ان )اجمنو (  ننو  (الكلني الطبيعني)وا
كم   . متدبر  عرف.(اأمرا )ا  ص  ا

 الزمن ظرف ا قين فاإعاات ي طول الزمن تعاون -ٖ
نننو  شنننارك القنننول إان يصنننار إو  الوجاااأ اليالاااث: لانننا  النننز ن  نننن اب التفاعننن  وغنننا ان يقنننال ان التفاعننن  

ا يشنن   لكنن و  –وقند سنبم بياننن مراهنذ  – بندأ اانتقاق واحنند( ب نو واحند عرمنناً أي اوصنن ي معن  واحنند )
هما ي ع ن واحد ب  يصندق التفاعن  حنع  نذ  عند  النز ن امنا لنو أعنان عيند عمنراً الينوم ذ أعنان  صدور الفعلن  

ي نة  ،ا اهمنا  عناوامنعمرو عيداً غداً مان يصندق  نا ام الز نان ارمناً ا قينداً، عليه نا الز نان ي  فهنوم  نعنم لنو أ خل
ا صح يل  إي ع ان أحدجا حاإ   وا خر استقباإ. متأ   فاع  

 اإعانة عرفًا تعاون -ب
علنى حر نة  َوا َتعااَونُواعن أاكال  ااير التعاون  ذ ااعانة )ما  دل آينة  وقد أهاب السيد الوالد 

( بقول  ) واااكال أنن ن أي وا  عناونوا علنى ااذ والعندوان ااعانة على ااذ ب  ختص إما ة حر ة التعاون علي
همنا، ولنما  قابلنة بي همنا إا ي  نور  ا اك مهم العرف المي ا يفنرق بي ر؛ م ن ا ن  ن التفاع  ا اامعال، غا اا

اما يفهم  ف  يل   ن أ فالن  فن  )ا ساسندوا وا  ندابروا   َوتَاَعاَونُوا َعَى  اْلِرِّ َوالتْاْوَوىمهموا يل  أيياً  ن 

                                                             

  فًا. (1)
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وبنن  (1)َوَأَعانَُأ َعَىْياِأ قَااْومآ ََخاُرونَ و افا ي الرواات؛ ولما ا يرون مرقاً بن  وا  قا عوا( إو غا يل  اما
َوتَاَعاَونُوا )...(2)ولو قي  هم الدقة لزم. 

 امرجع لنى التعارض العرف ا قواعن الصرفين
 التعارض. ا حاية لقول الصري وال وي لدى 2)  ن  و وضي   ا يارا ي مق التعاون

نا  علنى حاينة قنول اللانوي وال نوي والصنري، وعلنى منرض ثبنوت أن  وأ ا عدم حايت نظراً للمعنارض  مهنو ب
ن  خن ة، أ نا  نن  قالصري قند منر   قنول  إنن حانة علنى العنا ي و نن لنيس أ بنن ا  التفاعن  واامعنال ذنا يانر، م

ن ة، منا حايننة لكا هنم علين لنو رأى غنا يلن ، بنن  نقنول  إن اا هنم لنيس ةانة نظنراً لتعارضنن  ن  ا نو  نن أ
و العرف و  رهذ لدى التعارض ي القواعد الصرمية وابهها  لنيس الصنرمين، منا حاينة للتفرينم  ذ مهم العرف، وا

ا العرف قد مهم غا يل . (3)المي قالوا ب بن ا  التفاع  واامعال  لو رأي
سائ  اأخرى ن إ ا ااستقرا  أو التبا ر شأ التفريم ن اكفا  ن القواعد وا    ويل  أن  

نو حاصن  ااسن نو اقنص، بن  أ ا ااستقرا ، م ن  ا ي  إلي الصرميون ن علنى مرضن ن  تقرا  ذ ااسنتظهار، و
لقنى إلنيهم الكنام،  نو مهنم العنرف ا مهنم ا رهنذ لندى التعنارض  نرا  إي حع لو اان ا اً م ن ا بقولن  عناو  نم ا

 ِبِِىَساِن قَاْوِمأ. 
نو أنن  نرآة للعنرف ا (4)وأ نا التبنا ر وأانبا ن اصن ة السنل  ن  نن الصنري أييناً  اينة ي ي لقنى من ن وهن ا

رهذ. و ا  إليهم الكام، ملو مهم العرف العام غا  ا مهم الصري اان 
ن  خن ة  نو أ نا أن الصنري انال وي واللانوي  ااسنتعمال ن اأعنم ي وا مرق ي يل  ن اما سبم ن بن  ا لو ق

و العرف لدى التعاي  ن اجاع ن مقط، أو أ  خ ة  رهذ على التقديرين   رض.الوضذ؛ إي ا
شنننأ للقنننول الفنننرق بنننن التفاعننن  واامعنننال  نننو ا وإن اننن ت قلنننت  إن التبنننا ر لننندى الصنننري واللانننوي لنننو انننان 
نو ي صنورة  همنا  ن ة أنن ينرى أن التفرينم بي ن  ا وااعانة والتعاون وابههما، اان حانة علين ا علنى غنا  نن أ

نن  إلينن ي الفقنن همننا ا غننا، امننا ي ، مكيننف لننو اننان اهتماعهمننا والتقابنن  بي كاسنن  امر ننة امننا سننبم نقلنن   ا
تبا ر للعرف العام غا  ا  وص  إلي الصري وال وي، متأ  .  ا

                                                             

رآ َفَأعي.أقول  وامل  قول  عاو  25الفرقان   (1)  (.55)الكهف    ِبُوْوٍة َأْجَعل  ُنو قاَل ما َمْكِّّ فيِأ َرِّّ َخياْ

شر   (2) نقًا  441ن، م1431باوت،  –السيد  ر يى الشااعي، مق التعاون على ال  والتقوى،  ار العلوم للت قيم والطباعة وال
كاس  امر ة( ج  .111م 1عن )الفق ا

ظام، م (3)  .56راهذ ارح ال
 اعانة، ملو أعان على القيام يصح القول  ل يتعاون  ع على القيام ن  فًا.أن يقال  يصح سل  التعاون عن ا (4)
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نا   نو ب وبعبارة أخرى  إن وه حاية قنول الصنري واللانوي ن علنى القنول بن ن ي  نا يفهنم  نن األفناه هي اهنا، 
نم علنى العقا  اعتبار أن اللاوي والصري أ  ا ة لا ا   ا  العقا  ليس  طلقاً ما ب ستعمال وللوضذ، لكن ب

ننا  العقننا  علننى  رهعيننة العننرف العننام لنندى  حايننة قننول اللاننوي والصننري حننع لننو  عننارض  ننذ العننرف العننام، بنن  ب
ااوٍل إاْ بِِىَسااااِن قَاْوِماااأِ التعننارض، وينندل عليننن أيينناً  ُْ اااْىَنا ِماااْن َر َْ رهع (1)َوَماااا َأْر ينننة للعننرف العنننام ا القاضنني ا

و واضح( ام، اما   .  (2)ا
اص   ان اللانوي النمي يب نا عنن  عند  نوا    الكلمنات، اسنتعماًا أو وضنعاً أييناً، والصنري النمي يب نا  وا

هنننا  ننند    ي نننات الكلمنننات، إمنننا عرمنننا يلننن   نننن  راهعنننة العنننرف وااسنننتما  إو  نننوار  ااسنننتعمال وا عنننن  عننند 
هم  نن واضنذ لانة العنرب الوضذ أو القاعدة، ول نو ه  عناو علنى قنول أو يعنرب بنن ق طنان  – يسمذ أحد  ن و

موعنة حكمنا  علنى قنول آخنر  ناع ي انما  –على قنول أو  أو انن حقيقنة ميهمنا ان اب التفاعن   وضنو  لكنما و
سننإحننر م و إان  عنند ااانن اك، أو  مااهم و صننويبهم اننما أو اننما، ماايننة اأ ننر حدسنن  ننن  تبننذ  ننوار  اسننتع  سقع

رهننذ ،اننما واننما  ان اأ ننر وخط ننتهم اننة وا بط الصننري أو اللاننوي اننان  ،مهننم ا ملننو مهننم العننرف خنناف  ننا اسننت
اة العرف اوٍل ِإاْ بِِىسااِن قَاْوِماأِ و شهد ل ا ية الشريفة  ،ا ُْ اْىنا ِماْن َر َْ إي ل  قن  بلسنان الصنرمين  (3)َوما َأْر

 و اب يل . ن قو  أو اللاوين أ
ناقو صنارواً ي خصنوم )التعناون( وانن ) والتندابر والتقنا ذ( واننبهها  االت اسندمهنما إانكال ان وي، وقند ي

نناإعننن اب  مننرق اب  فاعلهنناي عنندم  ا النني اخننتاف البننابن، ويلنن   حننع معا القننرائن ا  يننة  احنندىوإن سننل م
 ي خصوصها. مانتظر.  اسا  البابنالدالة على 

لأ الطاهرينوصى    ه عى  د َو
 

ن  قال ؤ  ُر الُنَعاِء َما َصَنَر َعْن َصْنٍر َنِويٍّ َوقَاْىٍب  ،الُنَعاُء َمَفاتِيُح الْنَجاِح َوَمَواِليُن اْلَفَاحِ   أ ا ا َوَخياْ
ََْْاُص َفإِ  ْخَاِص َيُكوُن ا َبُب الْنَجاِة َوِاْإِ َْ ، َوِي اْلُمَناَجاِة  َِْ اْلَمْفزَعُ َتِويٍّ ََ ا      َذا اْشَتْن اْلَفزَُع َفِإ

 (.464م 2الكاي  ج)
                                                             

يم  آية سورة  (1)  .4ابرا

شنر  (2) -442ننن، م1431بنناوت،  –السنيد  ر يننى الشنااعي، مقنن التعنناون علنى النن  والتقننوى،  ار العلنوم للت قيننم والطباعننة وال
444. 

يم  آية  (3)  .4سورة إبرا

وقذ التاإ  m-alshirazi.com   تيس ر  احظة نص الدر  على ا
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