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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
به مناسبت بحث بیع دهن متنجس مرحوم شیخ، بحث کلی تسبیب به حرام را مطرح کردند که در جلسه قبل مقدمات 

ي بندطبقهي شیخ انصاري و اشکاالتی را به این بندطبقهو در ادامه تقسیم و  و نکاتی در مورد این بحث مطرح کردیم

 .میکنیمرا بیان  هاآن مجدداًاختصار  طوربهمطرح کردیم که 

 ي مرحوم شیخ از مبحث تسبیب به حرامبندطبقه
کردند که  میتقسرا به چهار قسم،  شیخ انصاري در مکاسب تسبیب و دخالت در صدور حرام از مباشر فعل حرام

العله، دخالت به نحو شرطیت و دخالت به نحو عدم  دخالت به نحو علیت تامه، دخالت به سبب و جزء از دانعبارت

 المانع.

 بندي شیخ انصارياشکال به طبقه
به همین دلیل تقسیمات و  باشدیماز جهاتی محل خدشه و مناقشه  نیمتأخربیان شیخ انصاري در نگاه 

ي خویی به تفکیک آقا است. شدهمطرحت در صدور حرام از فاعل مباشر ي دیگري از تسبیب و دخالهايبندطبقه

بحث تسبیب وجود  تفاوتی بین آن دو در که باشندیقائل مو  کنندیمسببیت و شرطیت در کالم شیخ انصاري اشکال 

 ندیفرمایمو  کنندیمو به آن اشکال  دانندینمامام تعبیر علیت تامه در کالم شیخ انصاري را صحیح  مرحوم ندارد.

دخالت به نحو علیت تامه به معناي عام آن، یا دخالت به نحو اکراه است و یا دخالت به نحو اجبار و اگر مراد از علیت 

ی نوعبهعلیت تامه کرد بلکه اکراه نیز  از اکراه تعبیر توانینمباشد،  تامه دخالت به نحو اکراه مباشر بر صدور حرام

و اگر دخالت به نحو اجبار  و مسلوب االختیار نیست باشدیمچون مباشر داراي اختیار  دباشیمسببیت و جزءالعله 

چون عوامل  دانندینمو مبانی فلسفی در این صورت هم تعبیر علیت تامه درست  مسائلباشد مرحوم امام با توجه به 

صدور حرام دانست و  را علت تامه کندیمشخصی که اجبار  توانینمدیگري در صدور حرام دخیل هستند و 

. البته اشکال مرحوم امام در مورد اکراه که تعبیر علیت تامه را صحیح دانندینمتعبیر علت تامه را صحیح  درهرصورت

درست است اما در مورد اجبار اشکال ایشان وارد نیست چون مراد شیخ انصاري از علیت تامه، علیت تامه  دانندینم
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ي بندو طبقه. البته کالم باشدیماشکال آقاي خویی وارد  اما .باشدیمعلیت تامه عرفی فلسفی نیست بلکه مراد ایشان 

را یک قسم و طبقه بدانیم دخالت در صدور حرام از شخص مباشر  و سومصحیح است و اگر قسم دوم  الجملهیفشیخ 

دخالت  ترفیضعکراه و در مرحله یا به نحو علیت تامه است چه به نحو اجبار و چه به نحو ا باشدیمداراي سه مرحله 

با  مثالً توانستیم نکهیو ا باشدیممرتبه به نحو عدم المانع  نیترنییپاو یا در  باشدیممزبور یا به نحو سبب و جزءالعله 

عدم سکوت خود از ارتکاب به حرام واقعی جلوگیري کند اما سکوت کرده است و با سکوت خود دخالتی در وقوع 

 حرام داشته است.

 در صدور حرام و دخالتي خویی از تسبیب آقاي بندطبقهتقسیم و 
 .کنندیمآقاي خویی تسبیب و القاء الغیر فی الحرام را به پنج طبقه تقسیم 

 ت به نحو ترك بیان حکم واقعیقسم اول دخال
 باشدیمقسم اول دخالت در صدور حرام از غیر و القاءالغیر فی الحرام در کالم آقاي خویی، ترك بیان حکم واقعی 

 .شودیمالبته قسم اول نیز خود بر دو قسم تقسیم 

و  باشدیم و حجابپوشش  کلی حکمبهشخصی آگاه  نکهیامثل شودیمگاهی حکم شرعی کلی ترك  .1

و ترك بیان حکم  کندینمو به خاطر این جهل آن را مراعات  باشدیمحکم شرعی  شخصی جاهل از این

 درواقع باشدیماین قسم از تسبیب و القاءالغیر فی الحرام، حرام  شودیمحجاب موجب القا غیر در حرام 

کلی باشد واجب  حکمبهجاهل  نکهیامثلاین قسم همان بحث ارشاد جاهل است که با قیودي که دارد 

 .باشدیم

 مثالً شودیم یجزئحکم شخصی و  باشد که از آن تعبیری ترك بیان مربوط به موضوعات میو گاه  .2

که این لباس نجس است و در آن نماز  داندینمنباید در لباس نجس نماز خواند اما  داندیمشخصی 

 .دانندینمی را واجب و شخصی جزئهل به احکام و ارشاد جا دانندینم. مشهور این قسم را حرام خواندیم
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 قسم دوم دخالت به نحو سببیت
و مراد ایشان از سببیت،  باشدیمقسم دوم تسبیب و القاء الغیر فی الحرام در کالم آقاي خویی دخالت به نحو سببیت 

و از اکراه  پسندندینمي خویی تعبیر علیت تامه را که شیخ در مورد اکراه بیان کردند آقا .باشدیماکراه به فعل حرام 

 .کنندیمتعبیر به سببیت 

 قسم سوم دخالت به نحو داعویت
قسم سوم از اقسام تسبیب و القاء الغیر فی الحرام در کالم آقاي خویی دخالت به نحو ایجاد داعی در غیر به سمت 

ي توصیف کند که دیگري در انجام آن ترغیب شود و یا اینکه با اهانت به اگونهبهگناهی را  نکهیامثل باشدیمفعل حرام 

به  به مقدسات اسالمی اهانت کند. البته آقاي خویی در کالم خویش بحث داعویت مقدسات دیگري موجب شود که او

 به میهمانش دهد نیز تعمیم داده است. موردي که شخصی غذاي متنجسی را

 قسم چهارم دخالت به نحو فراهم کردن مقدمات
قسم چهارم از اقسام تسبیب در کالم آقاي خویی این است که شخصی مقدمات فعل حرام را براي فاعل مباشر 

 فراهم کند مانند اینکه براي قتل دیگري براي او سالح تهیه کند.

 عدم المانع قسم پنجم دخالت به نحو
 .باشدیمعدم المانع  کالم آقاي خویی دخالت به نحوقسم پنجم از اقسام تسبیب در 

 ي آقاي خوییبندطبقهدیدگاه استاد در مورد 
 باشدیمی نقطه قوتطرح بحث بیان حکم واقعی کلی و شخصی داراي  کالم آقاي خویی به خاطرهرچند به نظر ما 

ي بندطبقهاشکاالتی که بر  تنهاو نهاست  ي تسبیب از بیان شیخ انصاري بیشتربندطبقهاشکاالت بیان آقاي خویی در  اما

 است. شدهافزودهاست بلکه از جهاتی بر آن اشکاالت،  نشدهحلشیخ انصاري وجود داشت، 
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 ي آقاي خوییبندطبقهاشکاالت 

 و اکراهاشکال اول: یکسان نبودن سببیت 
اما کالم آقاي خویی که سببیت و اکراه را یکسان انگاشته و فقط بر  باشدیماکراه نوعی تسبیب و سببیت  هرچند

 باشدیمتامه است که همان کالم شیخ انصاري  تیسبب ، صحیح نیست چون یا مراد از سببیت،کنندیماکراه سببیت اطالق 

هم وجهی براي  و یا اینکه مراد از سببیت، سببیت عام است که در این صورت کنندیمکه آقاي خویی به آن اشکال 

 .شودیموجود ندارد و اقسام دیگري مانند دادن غذاي متنجس به غیر را شامل  اکراهبهاختصاص آن 

 اشکال دوم: اشکال به عام بودن داعویت در کالم آقاي خویی
این است که ایشان دخالت به نحو داعویت و ایجاد داعی غیر  باشدیمي آقاي وارد بندطبقهاشکال دومی که به 

که این مطلب صحیح  اندداده، توسعه باشدیمي حرام را به تقدیم طعام متنجس به میهمانی که جاهل به تنجس سوبه

 .باشدیماز فرمایش آقاي خویی  ترقیدقدر این مورد کالم شیخ انصاري  .شودینمنیست و بر آن داعویت اطالق 

 خوییاشکال سوم عدم تفاوت ایجاد داعی و مقدمیت در کالم آقاي 
اشکال دیگري که به فرمایش آقاي خویی وارد است این است که ایشان تقدیم الطعام المتنجس الی الغیر را دخالت 

مالك هر دو مثال  کهیدرصورت دانندیمو دادن اسلحه به دیگري را دخالت به نحو مقدمیت  دانندیمبه نجو ایجاد داعی 

فرق گذاشته  هاآنآقاي بین  کهیدرصورتو تفاوتی ندارد و هر دو را باید ذیل یکی از اقسام بیان کرد  باشدیمیکی 

به حرام بداند کالمش صحیح نیست و این تقسیم در مورد  است. و اگر کسی فرق این دو را در جهل و علم مباشر فعل

 .باشدیمهر دو قسم دخالت به نحو داعویت و مقدمیت جاري 

 ي آقاي مکارم از تسبیب به معناي عام و نقد آنندبطبقه
 .کنندیمتقسیم  آقاي مکارم در کتاب انوارالفقاهه دخالت در صدور حرام از فاعل مباشر را به پنج قسم،

 اجبار و الزام نحودخالت به  .1

 دخالت به نحو تسبیب .2
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 اما منافع غالب آن حرام است. باشدیمیی که داراي منافع مختلفی شاعطا  .3

 طا شیی که منافع محرمه آن نادر باشد.اع .4

 دخالت به نحو عدم مانع .5

ي این است که قسم سوم و چهارم قسیم باقی اقسام نیست بلکه قسم سوم و چهارم اقسام و بندمیتقساشکال این 

 .باشدیمصور تسبیب که قسم دوم است 

 استاد از تسبیب گانهي پنجبندطبقه
ي شیخ انصاري از بندطبقهگفت اشکاالت  توانیماما  باشدیمي فوق داراي اشکاالتی هايبندطبقههمه تقسیم و 

 ي کرد:بندطبقه گونهنیا توانیم. با توجه به نکاتی که بیان شد، تسبیب به معناي عام را باشدیمي کمتر بندطبقهدیگر 

با عدم بیان حکم موجب صدور  و باشدیمدخالت شخص در ارتکاب وقوع حرام از دیگري گاهی در حیطه احکام 

یا  باشدیممستقل باید بحث شود که آیا وظیفه عالم ارشاد جاهل  طوربه. در مورد این قسم شودیمفعل حرام از دیگري 

که این صورت نیز بر چند قسم  باشدیمنیز دخالت در صدور حرام از دیگري از ناحیه موضوعات  خیر؟ و گاهی

که  باشدیمایجادي و اثباتی  و گاهی به نحو باشدیمفعل  و ترك دخالت به نحو عدم المانعاست، گاهی این  میتقسقابل

که این صورت  ردیگیمیعنی با ارتکاب فعلی این دخالت صورت  مییگویمآن سببیت به معناي عام  به با جعل اصطالح،

مانند توصیف گناه براي فاعل مباشر و  باشدیم، گاهی این دخالت به نحو ایجاد داعی شودیمنیز به سه قسم تقسیم 

فاعل  براي او سالح فراهم کند و گاهی نیز به نحو اکراه و الزام نکهیامثل باشدیمگاهی به نحو تهیه مقدمات فعل حرام 

 .باشدیمداراي پنج قسم  . پس به نظر ما تسبیب و دخالت در صدور حرام از ناحیه غیرباشدیممباشر بر ارتکاب حرام 

 بیان حکم ترك .1

 ایجاد داعی ارتکاب فعل حرام .2

 تمهید مقدمات فعل حرام .3

 به فعل حرام اکراه و الزام .4



 ١١٥٢ :�ماره ثبت                                                                                                                           

 
 

7 

 دخالت به نحو عدم المانع .5

ي قبلی وارد بود بر این تقسیم وارد هايبندمیتقسو اشکاالتی که بر  باشدیماین تقسیم، تقسیمی جامع و منطقی  

 باشدینمو گاهی نیز حرمت فعل بر او منجز  باشدیمعل حرام منجز . در هر یک از اقسام فوق گاهی حرمت فباشدینم

و فاعل مباشر به حرام علم دارد و شرایط  باشدیممنجز از فاعل مباشر  صدور حرامیعنی گاهی دخالت شخص در 

علم به غیر مذکی  نکهیامثل باشدیمتکلیف ثابت است و گاهی دخالت شخص در صدور حرام غیر منجز بر فاعل مباشر 

دارد و با ترك بیان حکم موجب ارتکاب فاعل مباشر به  حکمبهبودن گوشت ندارد و یا اینکه علم اجمالی غیر منجز 

پس با توجه به تنجیز و یا عدم تنجیز حرام بر فاعل مباشر تسبیب و دخالت در صدور حرام به ده  .شودیمفعل حرام 

 .شودیمقسم، تقسیم 
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