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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 تحریر محل بحث: تسبیب به معناي عام
. این باشدیمدخالت یک شخص در صدور فعل حرام از شخص دیگر  هرگونهبحث در تسبیب به معناي عام یعنی 

حد خود که  نیترفیضعو یا ممکن است در  حد خود یعنی الزام دیگري به انجام فعل حرام نیتريقودخالت ممکن در 

ن ممکن است حرمت فعل حرام بر فاعل مباشر منجز باشد و یا اینکه منجز نباشد و هر باشد. همچنی عدم المانع است،

. در باشدیم. این بحث کثیرا در زندگی اجتماعی و فردي انسان محل ابتال باشدیمدو صورت داخل در محل بحث 

ویی و همچنین از صاحب ي از شیخ انصاري، آقاي خبندطبقهي بحث، سه نوع تنویع و بندطبقهجلسه قبل در تنظیم و 

 اشاره کردیم. هاآناز  هرکدامبه اشکاالت  اجماالًانوارالفقاهه نقل کردیم و 

 ي استاد از تسبیب به معناي عامبندطبقهتنویع و 
از  هرکدامو  شودیمدخالت یک فرد در صدور حرام از دیگري به پنج نوع و قسم اصلی و رئیسی تقسیم  به نظر ما،

 .شودیمز حیث تنجز یا عدم تنجز حرمت فعل بر فاعل مباشر به دو قسم تقسیم این اقسام نیز ا

 قسم اول: دخالت به نحو ترك بیان حکم
قسم اول از انواع دخالت یک فرد در صدور فعل حرام از شخص دیگر این است که دخالت او از باب ترك بیان 

 حکم باشد و به بحث بیان حکم احکام برگردد.

 ه نحو اجبار و اکراهقسم دوم دخالت ب
قسم دوم از انواع دخالت یک فرد در صدور فعل حرام از شخص دیگر این است که دخالت او در موضوع و فعل 

 باشد. خارجی به نحو اجبار و اکراه بر انجام فعل حرام
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 قسم سوم: دخالت به نحو ایجاد داعی
او به نحو  ریتأثقسم سوم از انواع دخالت یک فرد در صدور فعل حرام از شخص دیگر این است که دخالت و  

 ایجاد داعی باشد.

 قسم چهارم: دخالت به نحو تمهید مقدمات
قسم چهارم از انواع دخالت یک فرد در صدور فعل حرام از شخص دیگر این است که دخالت او به نحو تمهید  

 امکانات انجام فعل حرام، باشد.و  مقدمات

 قسم پنجم: دخالت به نحو عدم مانع
از انواع دخالت یک فرد در صدور فعل حرام از شخص دیگر این است که دخالت او به نحو عدم مانع و  قسم پنجم

 به عبارتی در حد ترك ایجاد مانع در انجام فعل حرام از ناحیه غیر باشد.

 هامیتقساز تسبیب بر سایر  رجحان تقسیم استاد و مالكعلل 
آن نیز  و علت، اشکاالت کمتري دارد هايبندمیتقسي که از انواع تسبیب ذکر کردیم نسبت به سایر بندطبقهتقسیم و 

 .باشدیمي بندمیتقسوجود دو مالك زیر در 

 يبندطبقهمالك اول: منطقی بودن این 
اختالف داشته باشند و  باهمي که مقسم و قسم بندمیتقس. یک مطلب باید به لحاظ منطقی صحیح باشد يبندمیتقس 

اي گانهي سههايبندمیتقسو  باشدیمي صحیح بندمیتقسباشد، یک  ومانعجامعاقسام نیز تداخل نداشته باشند و همچنین 

به علت نفی و اثباتی که در تقسیم وجود دارد  اما تقسیمی که ما بیان کردیم باشندیمکه ذکر شد فاقد یکی از این موارد 

تسبیب به معناي عام یا  که، به این صورت باشدیمکه در جلسه قبل به آن اشاره شد، واجد شرایط یک تقسیم منطقی 

و یا در حد سلب  باشدیمدر احکام است یا در موضوعات و اگر در موضوعات باشد یا در حد سلب اختیار مباشر 

در حد سلب اختیار نباشد یا ایجاد داعی در امور نفسانی است و یا ایجاد داعی  و اگر باشدینمفعل حرام اختیار مباشر 



 ١١٥٣ :�ماره ثبت                                                                                                                         

 4 

در غیر امور نفسانی باشد یا به نحو ایجاد و اثبات فعل است و یا به نحو ترك فعل  و اگر باشدیمدر غیر امور نفسانی 

 که نتیجه آن پنج قسمی است که مطرح شد.

 تقسیم در حکم ریتأثمالك دوم:  
تقسیم با احکام است  تیسنخ ،شودیمي دیگر بندمیتقسبندي بر مالك دومی که موجب برتري و رجحان یک تقسیم

وجود نداشته  یعنی براي بیان احکام نیازي به آن تقسیم وجود داشته باشد و اال اگر به لحاظ حکم، تفاوتی بین اقسام

ي بندمیتقسرجحان این  تداللی وجود ندارد و در محل بحث نیز یکی از مواردباشد، نیازي به آن تقسیم در مباحث اس

 .باشدیمدر فقه اثر بودن  منشأ در حکم و ریتأث، هايبندمیتقسنسبت به سایر 

 بررسی قسم اول: دخالت به نحو ترك بیان حکم

 عدم دخول ترك بیان حکم شخصی در این قسم
ي خود، ترك بیان حکم را به دو قسم ترك بیان حکم کلی و ترك بیان حکم شخصی بندمیتقسآقاي خویی در 

بیان  و ترك باشدیمترك بیان حکم کلی  و مراد از ترك بیان حکم، رسدینمکه این تقسیم صحیح به نظر  اندکردهتقسیم 

بیب به معناي عام مانند حکم نیست و داخل در دیگر اقسام تس درواقعو  گرددیبرمبه موضوعات  درواقعحکم شخصی 

 .باشدیمسببیت به معناي خاص و یا عدم مانع داخل  دخالت به نحو

 به تنجز یا عدم تنجز تکلیف بر مباشر قسم اول تقسیم
، به دو قسم باشدیمقسم اول از تسبیب به معناي عام که دخالت در صدور حرام از غیر به نحو ترك بیان حکم 

 .شودیمتقسیم 

امـا  شودینمعقاب  هرچندگاهی تکلیف بر فاعل مباشر فعل حرام، منجز نیست و فاعل مباشر با ارتکاب فعل  .1

توجه به وجود تکلیف در مورد ربا  شخصی نکهیامثل، انجام داده است باشدیمفعلی را که داراي مفسده واقعی 

ي شود. در این صورت هرچنـد فاعـل نداشته باشد و عدم توجه او به نحو قصوري باشد و مرتکب معامله ربو
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اما معامله ربوي که داراي مفسده واقعی است را انجام داده است و در صورت بیان حکم  شودینممباشر عقاب 

 .شدینمبیان کند، مرتکب این فعل  توانستیمکلی از سوي شخصی که 

به وجود تکلیفی در مورد  یا توجهعلم اجمالی  نکهیامثل باشدیمبر فاعل مباشر فعل حرام منجز  گاهی تکلیف .2

 .باشدیمکه در این صورت تکلیف منجز  کندیمدارد اما بدون بررسی و تفحص اقدام به معامله ربوي  ربا

 حکم قسم اول: حرمت تسبیب و دخالت به نحو ترك بیان حکم
یقن این نوع دخالت که در صورت تنجز تکلیف از باب قدر مت باشدیمحکم این قسم مرتبط با بحث ارشاد جاهل 

و در صورت عدم تنجز از باب شمول اطالقات وجوب ارشاد جاهل این صورت از دخالت در  باشدیمدر صدور حرام 

بحث شده است که  ارشاد جاهل مفصل از بحث صورتبهدر مباحث فقه التربیه  .باشدیمصدور فعل حرام، حرام 

 .میکنیممختصر به آن اشاره  صورتبه

 احکام مرتبط با ارشاد جاهل در فقه التربیهخالصه از 

 ارشاد جاهل استحباب نفسی مطلق
و این استحباب اختصاص به  باشدیممطلق و بدون هیچ قیدي داراي استحباب نفسی و عینی  طوربهارشاد جاهل، 

امل ارشاد به همه ارشاد به احکام ندارد بلکه شامل ارشاد به همه معارف اخالقی و اعتقادي و در مورد احکام نیز ش

. البته این ارشاد بر اشخاصی که داراي شانیت آن باشدیم، واجبات و محرمات مستحباتاحکام اعم از مکروهات، 

 دارد. مؤکد، استحباب باشندیم

 لزوم جلوگیري از محجوریت معارف اسالمی
اما در مواردي که ترك بیان  باشدیممطلق داراي استحباب  طوربهارشاد جاهل و بیان معارف اسالمی  هرچند

شود و لو اینکه مورد ابتال شخصی نباشد و یا از احکام نباشد بلکه از معارف  موجب محجوریت معارف اسالمی معارف

 مانند تعلیم قرآن ولو اینکه مکلفین باشدیمواجب  هاآنمعارف جهت جلوگیري از محجوریت  اخالقی باشد، بیان آن
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را بدانند اما اگر ترك تعلیم  باشدیمدر نماز واجب  هاآنن نداشته باشد و مواردي را که بر نیازي به تعلیم آیات قرآ

. البته شودیمواجب  آن تعلیم براي جلوگیري از محجوریت قرآن، قرآن به حدي برسد که موجب محجوریت قرآن شود،

 .باشدیماین وجوب، وجوب کفایی و در حدي که باعث شود آن معارف از محجوریت خارج شوند، 

 لزومی منجز فیدر تکالوجوب ارشاد جاهل 
 طوربهارشاد جاهل  هرچندبحث شده است این است که  مفصل در مباحث فقه التربیه از آن طوربهکه  مطلب دیگري

ت اما در مواردي که احکام لزومی واجب و حرام، محل ابتالي شخص جاهل قرار مطلق و فارغ از قیود، مستحب اس

ی که در ذیل سؤال. البته باشدیمواجب و ترك بیان حرام  هاآنو به عللی این احکام بر جاهل منجز باشد بیان  رندیگیم

ا انجام احتیاط ولو اینکه و ب باشدیماین بحث وجود دارد این است که در این صورت گاهی مکلف قادر به احتیاط 

متصور نیست،  مسئلهو گاهی نیز قادر به احتیاط نیست و احتیاط در آن  شودینم، مرتکب حرام باشدیم حکمبهجاهل 

که مکلف مرتکب حرام  شودیمترك بیان حکم باعث  قدر متیقن از وجوب موردي است که احتیاط ممکن نیست چون

ارشاد جاهل شامل این صورت هم  شود اما اگر احتیاط ممکن باشد آیا ارشاد واجب است یا خیر؟ اطالق ادله وجوب

 .رسدیمو خروج این قسم از تحت ادله بعید به نظر  شودیم

 لزومی غیر منجز فیدر تکالوجوب ارشاد جاهل 
احکام لزومی وجوب و  کهپرداخته شد، حکم صورتی است مطلب دیگري هم که در بحث ارشاد جاهل به آن 

ولی  شودینمو با ارتکاب آن اعمال به علت عدم تنجز عقاب  باشدینممنجز  حرمت بر مکلف و فاعل مباشر

که  این صورت اختالف وجود دارد . در مورد حکمشودیم مرتکب فعلی را که داراي مفسده واقعی است، درهرصورت

 .باشدیمو ترك بیان حکم حرام  شودیمت وجوب ارشاد جاهل شامل این قسم هم اطالقا به نظر ما

 بررسی قسم دوم: دخالت به نحو اکراه و الزام در صدور حرام از غیر
 .شودیمدر صدور حرام از غیر به سه قسم تقسیم  این قسم از دخالت
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 اقسام قسم دوم

 قسم اول: اجبار
 باشدیماز فاعل مباشر  به نحو اجبار و سلب اختیار عقلی و فلسفی گاهی دخالت شخص در صدور حرام از غیر

که  جهتازآناو بریزند. که در این صورت  دردهانو بدون اینکه شخص اختیاري داشته باشد، شراب  زوربهمانند اینکه 

 .باشدیمشرب توسط او صورت گرفته فاعل مباشر 

سلب اختیار از او نشده است که این واقعاً جبور است اما عرفا م هرچندي است که اگونهبهگاهی دخالت شخص 

 صورت نیز بر دو قسم است.

 قسم دوم اکراه غیر مجوز حرام 
او را اکراه به قتل نفس محترمه  نکهیامثل باشدینمگاهی این اکراه باعث جواز انجام فعل حرام از سوي فاعل مباشر 

ید اگر فعل قتل یا زنا را انجام ندهد کشته خواهد شد که این اکره مجوز انجام کند و یا او را اکراه بر زنا کند و به او بگو

 فعل حرام نیست.

 قسم سوم: اکراه مجوز فعل حرام 
با تهدید او را اکراه بر شرب خمر کند که در این  نکهیامثل باشدیمگاهی اکراه دیگري باعث جواز انجام فعل حرام 

 .باشدیمصورت، اکراه مجوز انجام فعل حرام 
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