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 الرحمن الرحیم بسم اهللا

 مقدمه
. سه صورت از صور باشدیمدخالت در صدور حرام از غیر و تسبیب به معناي عام  گانهبحث در بررسی صور پنج

 گانه دخالت در صدور حرام از غیر بررسی شد.پنج

 نحو تمهید مقدمات فعل حرام به دخالت صورت چهارم:
 .باشدیماز غیر دخالت به نحو تمهید مقدمات فعل حرام صورت و قسم چهارم از اقسام دخالت در صدور حرام  

 اقسام دخالت به نحو تمهید مقدمات

 قسم اول: اعانه بر اثم
قسم اول از صورت دخالت به نحو تمهید مقدمات فعل حرام این است که فاعل مباشر علم به حرمت فعل داشته 

 .شودیممفصل از آن بحث  طوربهکه در مباحث آینده  شودیمباشد که از آن تعبیر به اعانه بر اثم 

 قسم دوم: تسبیب به معناي خاص
 باشدیمقسم دوم از صورت دخالت به نحو تمهید مقدمات فعل حرام این است که فاعل مباشر جاهل به حرمت فعل 

و او نیز آن را  دهدیمکه به نجاست علم دارد، طعام را براي اکل به او  مانند اینکه علم به نجاست طعام ندارد و دیگري

و یا اینکه زمینه ازدواج دو شخص را که علم دارد که خواهر و برادر رضاعی هستند فراهم کند ولی آن دو  خوردیم

 قاعدهبهه جهل و یا تعبیر . البته گاهی از این قسم تعبیر به اغرا بباشندیمبرادر و خواهر  شخص جاهل به این هستند که

که مربوط به امور مالی  باشدیمو در مواردي  باشدیمکه قاعده غرور اخص از تسبیب به معناي خاص  شودیمغرور 

ي نیز تسبیب را در اعم این قسم و اعده. رودیمو اغرا به جهل هم گاهی در اعم از قاعده تسبیب به کار  باشدیم

یی که در ادله حکم این دو صورت وجود دارد این دو صورت هاتفاوتکه به خاطر نکات و  دبرنیمصورت اکراه به کار 

 را از هم جدا کردیم.
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 اقسام تسبیب به معناي خاص

 قسم اول: اخذ علم در موضوع تکلیف
قسم اول از اقسام تسبیب به معناي خاص، مواردي است که علم به موضوع تکلیف و حرمت در حکم اخذ شود، که 

 قسم از تسبیب مانعی ندارد. این

 قسم دوم: عدم اخذ علم در موضوع تکلیف
تکالیف از این قسم  اکثر قسم دوم از اقسام تسبیب مواردي است علم در موضوع تکلیف و حکم اخذ نشده باشد.

 .باشندیمبین عالم و جاهل  و مشترك باشندیم

 اقوال در حکم قسم دوم از اقسام تسبیب خاص

 مطلقا قول اول: حرمت
 .باشدیممطلق حرام  طوربهکه این قسم از تسبیب  قول اول در حکم این قسم از اقسام تسبیب این است

 قول دوم عدم حرمت مطلقا
 مطلق جایز است و حرام نیست. طوربهکه این قسم از تسبیب  در حکم این قسم از اقسام تسبیب این است قول دوم

 مهمهقول سوم تفصیل بین امور مهمه و غیر 
و غیر  در مذاق شارع مانند دما و نفوس در حکم این قسم از اقسام تسبیب این است که بین امور مهمه قول سوم

مهمه تفاوت وجود دارد و این قسم از اقسام تسبیب در امور مهمه حرام و در غیر آن جایز است. آقاي مکارم این قول 

همه است و اینکه چه مواردي از امور غیر مهمه است بستگی به . البته اینکه چه مواردي از امور ماندرفتهیپذرا 

اما مواردي مانند  رسدیمآن مشکل به نظر  صیو تشخاستظهارات فقیه دارد و مالك قاطعی براي آن ذکر نشده است 
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وجود  و همچنین مواردي مانند طهارات و نجاسات دانندیموجود دارد که باالتفاق همه آن را امور مهمه  و نفوس دما

 . و موارد تردید هم باید قواعد و اصول عملیه مراجعه کرد.دانندیمدارد که همه آن را از امور غیر مهمه 

 اهمیت بحث از مالکات امور مهمه و غیر مهمه
براي تشخیص اهم و مهم مالك واضح و قاطعی در کالم فقها تبیین نشده است. امروزه بحث از مالکات امور مهمه از 

ی، اجتماعی و همچنین و حکومتسیاسی  مسائلهاي آن در و تشخیص این موارد با توجه به کاربردغیر مهمه 

در  مسائلبا توجه به تزاحماتی که بین  يدارنیدي هاشاخصدینی و  مسائلي هاتیاولوو تعیین  روانشناسی دینی

 .میاکردهکه در مباحث فقه التربیه از آن بحث  باشدیمبسیار مهم  دیآیمموارد پیش  گونهنیا

 تسبیب ادله قول به حرمت قسم دوم

 دلیل اول: شمول لفظی خطابات حرمت نسبت به این قسم
فعل حرام  است خطابات شرعی که داللت بر حرمت مباشرت بر نیا است، ذکرشدهدلیل اولی که بر حرمت این قسم  

همان دلیلی که داللت بر حرمت اتالف  مثالً  کنندیمبر حرمت این قسم از تسبیب  ، با همان عناوین لفظی داللتکنندیم

پس خطابات شرعی  کندیمبه داللت لفظی داللت بر تمهید مقدمات اتالف مال غیر توسط دیگري  کندیممال غیر 

 .کنندیمبر حرمت فعل مباشر دارند و هم داللت لفظی بر حرمت فعل مسبب  حرمت هم داللت لفظی

 نقد دلیل: اخص بودن دلیل از مدعا
خطابات به داللت لفظی بر  در مواردي مانند اتالف مال غیر الجملهیف هرچنداین دلیل با اطالقش صحیح نیست و 

اما موارد زیادي هم وجود دارد که این داللت  کندیمحرمت فعل مسبب هم داللت دارند و بر فعل مسبب اتالف صدق 

این داللت لفظی وجود ندارد مانند خطابات مربوط به حرمت شرب خمر  لفظی وجود ندارد و به تفاهم عرفی و عقالیی

و لذا  مانند ضرب و یا در مواردي کندینمکه داللت بر حرمت فعل مسبب ندارند و بر فعل مسبب شرب خمر صدق 

 باید به تفاهم عرفی رجوع کرد. و .باشدیمدعا دلیل اخص از م
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 دلیل دوم حکم مستقل عقلی به حرمت
است، این است که در موارد جهل مکلف رفع تکلیف، رفع  شدهاقامهدلیل دومی که بر حرمت این قسم تسبیب، 

مستقل  حکمبهاما مالك مبغوضیت و حرمت فعل وجود دارد و  باشدیمظاهري و به معناي معذور بودن او در مخالفت 

 هم حرام است. شرعاً  است و وقتی قبیح بود، حیقب عقلی فرض امر قبیح بر دیگري ولو اینکه دیگري جاهل به آن باشد،

 نقد دلیل: تردید در وجود حکم عقلی
ي آن را اعده کهنیهمل مسلم نیست و وجود این حکم عقلی و مالزمه بین مبغوضیت فعل و حرمت تسبیب به آن فع

حفظ مالکات واقعی واجب نیست مگر در  اًیثاناند نشانه این است که این حکم عقلی و مالزمه وجود ندارد و نپذیرفته

وجود داشته باشد. اما در مواردي که استحقاق عقاب وجود ندارد حفظ مالکات  مواردي که استحقاق عقاب و ثواب

 آن نقدبهپس این دلیل با توجه  و نفوس دمامواردي که مبغوضیت فعل تام باشد مانند موارد  واجب نیست مگر در

 اخص از مدعا است.

 دلیل سوم شمول عرفی خطابات بر حرمت مسبب
خطابات شرعی دال بر حرمت  هرچنداست این است که  شدهاقامهدلیل سومی که بر حرمت این قسم تسبیب 

اما طبق ارتکازات و تفاهم عرفی، مدلول این  کندینممباشرت فعل، به داللت لفظی داللت بر حرمت فعل مسبب 

با الغا  ال تشرب الخمر، متفاهم عرفی از این خطاب دیگویموقتی شارع  مثالً باشدیمخطابات اعم از مباشرت و مسبب 

 صورتبهمباشرت به شرب و چه  صورتبهکه شرب خمر نباید صورت بگیرد چه خصوصیت از مباشرت، این است 

بود که ادله به  شدهانیبتسبیب و تمهید مقدمات شرب دیگري. پس فرق این دلیل با دلیل اول این است که در دلیل اول 

دلیل حرمت  عنوانبه شمول لفظی داللت بر حرمت فعل مسبب دارند اما در این دلیل فهم عرفی و ارتکازي از خطابات

فرق این دلیل با دلیل دوم این است که در دلیل دوم بحث از حکم عقلی بود اما در این دلیل فهم عرف  و است. شدهانیب

 است. شدهانیباز ادله لفظی 

 نقد دلیل: عدم اثبات اطالق دلیل
متفاهم عرفی از خطابات شرعی  نیست که در همه موارد این شمول گونهنیااطالق این شمول عرفی ثابت نیست و 

که مبغوضیت فعل تام  موارد مهمه است همآنمتیقن  و قدرمتیقن آن اخذ کرد  قدربهباشد و چون دلیل لبی است باید 

 .باشدیماین دلیل هم اخص از مدعا  و لذانیست.  هاآنشارع راضی به وقوع  وجهچیهبهو نفوس که  دمااست مانند 
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 : حرمت تسبیب با دو شرطگانهسهنتیجه بررسی ادله 
شمول لفظی، حکم عقلی و شمول ارتکازي و فهم عرفی با الغا خصوصیت و تنقیح مناط  گانهسهحاصل بررسی ادله 

. دلیل اول فقط در مواردي که شمول لفظی باشندیمگانه ثابت نیست و اخص از مدعا این ادله سه این است که اطالق

فقط در  باشندیمصحیح  الجملهیفدلیل دوم و سوم که  و کندیمتسبیب  داللت بر حرمت الف،وجود داشته باشد مانند ات

. پس به نظر ما با توجه به این کنندیمتسبیب  و نفوس، داللت بر حرمت دمامانند  باشندیمقدر متیقن که امور مهمه 

بته به خالف آقاي مکارم که فقط بین امور مهمه و ال شودیماند، تقویت ادله، نظریه تفصیل که آقاي مکارم آن را پذیرفته

به نظر ما عالوه بر حرمت تسبیب در امور مهمه در مواردي هم که شمول لفظی خطابات وجود  انددادهغیر مهمه تفصیل 

 باشدیمدارد مانند حرمت اتالف مال غیر، این قسم از تسبیب حرام 

 روایات دلیل چهارم
 .باشدیمي از روایات اعدهاست  شدهاقامهدوم از اقسام تسبیب به معناي خاص  دلیل چهارمی که بر حرمت قسم

 معروفامربهباب  اتیروا گروه اول:
 -کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ  -وَ مَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ «استدالل شده است روایات  هاآنگروه اول روایاتی که بر 

داللت بر حرمت  ادعاشدهکه  باشدیمهمچنین روایاتی به همین مضمون  و »۱أُولَئِکَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَیْئاً.وَ لَا یُنْقَصُ 

 .کندیمتسبیب 

 عدم داللت روایات بر حرمت تسبیب
از این روایات بحث شده است که اجمال آن این است که با توجه به  لیتفصبهدر فقه التربیه و باب اعانه بر اثم 

و همچنین قرائن دیگري که وجود دارد این روایات ظهور در مواردي دارد  »لَا یُنْقَصُ أُولَئِکَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَیْئاً«ت عبار

 حرمت فعل آگاه هستند که باب اعانه بر اثم است نه باب تسبیب جاهل و اغراء به جهل. به مباشرین فعل حرام، که

 تگروه دوم: روایاتی در مورد امام جماع
فَلَیْسَ مِنْ إِمَامٍ یُصَلِّی بِقَوْمٍ یَکُونُ «روایات دیگري که بر حرمت قسم دوم تسبیب به آن استدالل شده است روایت 

در باب نماز  باشدیمو روایات دیگري با همین مضمون  »۲ءٌإِلَّا کَانَ عَلَیْهِ لَا یَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِهِمْ شَیْ  -فِی صَلَاتِهِمْ نُقْصَانٌ 

 2ح  16باب  أَبْوَابُ الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ وَ مَا یُنَاسِبُهُمَا 16وسایل الشیعه جلد  ۱
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شخصی فاقد شرایط صحت نماز  ی در باب نماز جماعت وجود دارد و آن این است که اگرسؤالجماعت آمده است. 

جنب شده است و یا لباس او نجس است و شرایط صحت نماز را ندارد نه اینکه  نکهیامثلبود، امام جماعت شود 

ایز است یا خیر؟ طبق این روایت نقصانی بر شرایط امام جماعت را ندارد، آیا این عمل او و امام جماعت شدن او ج

ی که کسان .باشدیمبر امام جماعت  و نقصان، نیست و وزر باشندیمکه جاهل به بطالن نماز امام جماعت  نیمأمومنماز 

که امام جماعت که نمازش باطل  دانندیماز موارد تسبیب  ، این مورد رااندکردهبه این روایات بر حرمت تسبیب تمسک 

باطل باشد اما به خاطر جهلشان معذور  الواقعیف نیمأمومت با امام جماعت شدن موجب آن شده است که نماز اس

 و بر امام جماعت این عمل جایز نیست. باشندیم

 به غیر علم گروه سوم: روایات دال بر حرمت افتاء
بر حرمت افتا به غیر علم  روایات دیگري که به آن بر حرمت قسم دوم تسبیب تمسک شده است، روایات دال

 .باشدیم
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