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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 قسم دوم تسبیب به معناي خاص محل بحث: بررسی
دخالت در صدور حرام از غیر به پنج صورت تقسیم شد. قسم چهارم که دخالت در صدور حرام از غیر به نحو 

 شودیمقسم اعانه بر اثم و تسبیب به معناي خاص که گاهی از آن به اغراء به جهل تعبیر به دو  باشدیمتمهید مقدمات 

در حکم و عدم آن، بر دو قسم تقسیم  حکمبهشد. اغراء به جهل و تسبیب به معناي خاص نیز به لحاظ اخذ علم  میتقس

و علم  باشدیمل به حرمت فعل قسم دوم از اقسام تسبیب که مباشر فعل حرام جاه که محل بحث در بررسی شودیم

 .باشدیمدر موضوع تکلیف و حرمت اخذ نشده است،  حکمبه

 اقوال در حکم قسم دوم تسبیب
 .باشدیممطلق  طوربهوجود دارد. قول اول حرمت این قسم  در حکم قسم دوم از اقسام تسبیب سه قول و احتمال

 لیتفصبهی ندارد و قول سوم قول قائل. این قول در حد احتمال است و باشدیممطلق  طوربهقول دوم جواز این قسم 

و در امور مهمه قسم دوم تسبیب حرام است. در جلسه قبل و در ذیل بررسی ادله  باشدیممهمه  ریو غبین امور مهمه 

ت به مسبب بیان شد که تسبیب عالوه بر حرمت تسبیب در امور مهمه در مواردي که شمول لفظی خطابات شرعی نسب

 وجود دارد مانند حرمت اتالف مال غیر، نیز حرمت وجود دارد.

 ادله قول به حرمت تسبیب
نسبت به مسبب، حکم  در جلسه قبل سه قول از ادله قول به حرمت تسبیب که شمول لفظی خطابات شرعی حرمت

ب و القا خصوصیت از مباشر مستقل عقل به حرمت این قسم از تسبیب و شمول عرفی خطابات نسبت این قسم از تسبی

و فقط در مواردي که فعل از  باشندیمفعل، بررسی شد که نتیجه بررسی این سه دلیل شد که این ادله اخص از مدعا 

امور مهمه باشد و یا در مواردي که شمول لفظی خطابات نسبت به مسبب وجود داشته باشند مثل حرمت اتالف، داللت 

 اطالق حرمت در همه موارد ندارند. و داللت بر کنندیمبر حرمت 
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 دلیل چهارم: روایات دال بر حرمت قسم دوم تسبیب
ي از روایات است که با الغا خصوصیت از امجموعهاست،  شدهاقامه مطلق طوربهدلیل چهارمی که بر حرمت تسبیب 

قرعه نیز  که در مورد قاعده گونههمان شودیمکه نوعی تسبیب است قاعده کلی حرمت تسبیب اصطیاد  هاآنموارد 

تام نیست اما  هاآنو داللت  باشندیماست که ادله خاصه دال بر قرعه در هر امر مشکل دچار ضعف سندي  گونهنیا

حکم به قرعه کرده است که با الغا  در موارد مشکل السالمهیعلروایات معتبري وجود دارد که در هرکدام امام 

سابق بر مطلق  گانهسهادله  داللت هرچند. در محل بحث نیز شودیمه قرعه، اصطیاد قاعد هاآنخصوصیت از موارد 

حرمت قسم دوم از تسبیب  هاآني وجود دارد که با الغا خصوصیت از موارد معتبرهاحرمت تام نیست اما روایات 

 . گروه اول و گروه دوم روایات در جلسه قبل طرح شد.دیآیممطلق به دست  طوربه

 م: روایات دال بر حرمت افتا به غیر علمگروه سو
فراوانی است که داللت بر  اتیروا بر حرمت قسم دوم تسبیب تمسک شده است، هاآنگروه سوم از روایاتی که بر 

این روایات در کتاب القضا  دهندیمي متعددي را براي این گروه هاعذابو وعده  کنندیمحرمت افتا به غیر علم 

 .اندذکرشده

 ر استدالل به این روایاتتقری 
 .باشدیمحرمت افتا به غیر علم از دو جهت 

بـه  دادن چیـزي بـدون علـم و نسبت جهت اول حرمت افتا به غیر علم این است که این عمل افتراء علی اهللا .1

اگر این افتاء موجب وقوع دیگـري  یو حت باشدیمو افتراء علی اهللا حرام و از گناهان کبیره  باشدیمخداوند 

 .باشدیمدر حرام نشود از این حیث حرام 

اسـت ایـن اسـت جهـت تسـبیب آن  شدهاشارهجهت دوم حرمت افتاء به غیر که در بعضی از گناهان به آن   .2

صحیحی وجود داشته باشد اشخاصـی از  و اینکه با فتواي او بدون اینکه حجتی داشته باشد و استناد باشدیم

است و یا اینکه ازدواج حرامـی  شدهواقعمانند اینکه با فتواي او قتلی اند شدهجهل مرتکب حرام واقعی  روي
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اند و این افتاء به غیر علـم در صـورت جهـل مباشـرین و صورت گرفته است و یا اینکه واجبی را ترك کرده

 .باشدیممکلفین نوعی تسبیب 

است و  شدهاشارهاما در برخی از روایات به جهت دوم هم  باشدیمل هرچند بیشتر روایات مربوط، ناظر به جهت او

که مضاعف بودن  باشدیماینکه اگر شخصی به خاطر افتا به غیر علم او مرتکب حرام واقعی شود عقاب او مضاعف 

کم به . با الغا خصوصیت از مورد روایات حباشدیمعقاب بیانگر حرمت تسبیب و از جهت تسبیب افتاء به غیر علم 

 .شودیمحرمت قسم دوم تسبیب 

 اشکال: اختصاص روایات به احکام و خروج از محل بحث
 و آن این است که محل بحث در اندکردهآقاي مکارم اشکالی را به استدالل به این روایات بر حرمت تسبیب وارد 

حرمت  نکهیامثل داندیمیعنی در مواردي که فاعل مباشر حکم را  باشدیمشبهات موضوعیه  به جهل در اغراء تسبیب،

و او به گمان اینکه  دهدیماما مسبب ظرف شرابی را که مباشر به خمر بودن آن جهل دارد به او  داندیمشرب خمر را 

بنابراین این اما روایات در مورد اغراء به جهل در شبهات حکمیه است نه شبهات موضوعیه،  خوردیمآب است آن را 

 .باشندیمروایات خارج از محل بحث 

 بحث نسبت به شبهات حکمیه شمول رد اشکال:
و اختصاص به شبهات موضوعیه ندارد و شبهات  باشدیماین اشکال وارد نیست و محل بحث در تسبیب عام 

ام شود و همان و معناي تسبیب این است که شخصی مسبب وقوع دیگري در حر باشدیمحکمیه هم داخل در بحث 

هم وجود دارد و مفتی با  در اغراء به جهل در احکام شودیممالکی که باعث تسبیب و اغراء به جهل در موضوعات 

شود بنابراین اغراء به  و یا ترك واجب واقعی افتاء به غیر علم باعث شده است مکلف جاهل مرتکب فعل حرام واقعی

و عرفا یکی از  کندیمو عنوان سبب بر اغراء به جهل در احکام صدق  باشندیمجهل در احکام، داخل در محل بحث 

 این اشکال وارد نیست. . پسباشدیممصادیق آن 

 گروه چهارم: روایات دال بر حرمت سقی شراب به طفل و کافر
که بر حرمت سقی  تمسک شده است، روایاتی فراوانی است هاآنگروه دیگر از روایاتی که بر حرمت تسبیب به 

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ «وجود دارد مانند  هاآنو روایات معتبر در  کندیممطلق  طوربهشراب به طفل و کافر و یا غیر 
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حَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْ

ع عَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ: قَالَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ 

وَ أُمُورَ الْجَاهِلِیَّۀِ وَ  -وَ لِأَمْحَقَ الْمَعَازِفَ وَ الْمَزَامِیرَ  -ۀً لِلْعَالَمِینَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَنِی رَحْمَ -رَسُولُ اللَّهِ ص

 مُعَذَّباً -مِنْهَا مِنَ الْحَمِیمِ  إِلَّا سَقَیْتُهُ مِثْلَ مَا یَشْرَبُ -لَا یَشْرَبُ عَبْدٌ لِی خَمْراً فِی الدُّنْیَا -وَ قَالَ أَقْسَمَ رَبِّی  -الْأَوْثَانَ

 -إِلَّا سَقَیْتُهُ مِثْلَ مَا سَقَاهُ مِنَ الْحَمِیمِ یَوْمَ الْقِیَامَۀِ -وَ لَا یَسْقِیهَا عَبْدٌ لِی صَبِیّاً صَغِیراً أَوْ مَمْلُوکاً  -أَوْ مَغْفُوراً لَهُ 

کودکی شراب بیاشاماند  در این روایت به شخصی که خود شراب بخورد و یا اینکه به »۱-اً بَعْدُ أَوْ مَغْفُوراً لَهُ مُعَذَّب

 شده است.وعده عقاب داده

سَقَاهُ  -عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ  وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ«و یا  

أَوْ مَنْ کَانَ مِنَ النَّاسِ  -وَ مَنْ سَقَاهَا یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ صَابِئاً  -الْعَقَارِبِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مِنْ سَمِّ  -اللَّهُ مِنْ (سَمِّ الْأَسَاوِدِ) 

شامل  که کندیماین روایات اطالق دارند و مطلقا داللت بر حرمت سقی شراب به غیر  »۲فَعَلَیْهِ کَوِزْرِ مَنْ شَرِبَهَا.

. متمسکین به این روایات کندیمو در صورت جهل مباشرین تسبیب به آن صدق  شوندیمشرین صورت علم و جهل مبا

 .کنندیم، الغا خصوصیت باشدیمبر حرمت تسبیب از مورد روایات که خمر 

 گروه پنجم: روایات مربوط به اطعام طعام حرام به بهیمه
ست، روایاتی است که از اطعام بهیمه به طعامی که بر حرمت تسبیب تمسک شده ا هاآنگروه پنجم از روایاتی که به 

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ «براي انسان اکل و شرب آن جایز نیست، نهی شده است 

أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَهِیمَۀِ الْبَقَرَةِ َو  الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

در اینکه مراد از کراهت  »۳أَ یُکْرَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ یُکْرَهُ ذَلِکَ. -أَوْ تُطْعَمُ مَا لَا یَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَکْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ  -غَیْرِهَا تُسْقَى

داللت بر کراهت یا حرمت  هیباالولوروایت کراهت یا حرمت اصطالحی است جاي بحث وجود دارد. این روایات  در

و از مورد این روایت الغا خصوصیت  که در صورت جهل دیگري نوعی تسبیب است کنندیماطعام طعام حرام به انسان 

 1ح  10باب کتاب اطعمه واشربه ابواب اطعمه محرمه  25ج وسایل الشیعه  ۱

 7ح  10باب کتاب اطعمه واشربه ابواب اطعمه محرمه  25ج وسایل الشیعه  ۲

 

 5ح  11باب کتاب اطعمه واشربه ابواب اطعمه محرمه  25ج وسایل الشیعه  ۳
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مطلق حیوانات باشد  بهاین روایت مربوط  کهیدرصورت. البته به این اولویت اشکال شده است که به نظر ما شودیم

که در صورت جهل انسان نوعی تسبیب است اما  کندیمداللت بر اولویت کراهت یا حرمت اطعام طعام حرام بر انسان 

باشند در این اولویت تردید وجود دارد چون ممکن است علت خاصی وجود  گوشتحاللمراد حیوانات  کهیدرصورت

 تري دارد.د البته این مطلب نیاز به بررسی دقیقداشته باش

وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ «مانند روایت  کنندیمی داللت بر تسبیب نوعبهروایات فراوان دیگري هم وجود دارد که 

قَالَ یُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ  -لَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ وَ إِذَا فِی الْقِدْرِ فَأْرَةٌ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِ 

در روایت داللت بر عدم جواز خوردن و خوراندن آبگوشتی که موش در آن  »یُهَرَاقُ «که  »٤یُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ یُؤْکَلُ.

داللت بر لزوم اعالم جهت جلوگیري از اکل آن توسط و روایات مربوط به بیع دهن متنجس که  کندیمافتاده، به غیر 

 روایات دیگر. طورنیهمو  کندیمغیر 

 روایات: حرمت تسبیب و الغا خصوصیت از مورد روایات تبیین استدالل
متمسکین به این روایات  بعضی از این روایات جاي شبهه و اشکال وجود داشته باشد اما ممکن است در هرچند 

 طوربهو  دانندیمو سر عدم جواز در روایات حرمت تسبیب  اندکردهاز مورد همه روایات الغا خصوصیت درمجموع 

 .اندکردهمطلق حکم بر حرمت قسم دوم تسبیب 

 اشکال به داللت روایات: عدم صحت الغا خصوصیت به همه محرمات
از مورد روایات به همه محرمات الغا  انتوینماز مورد روایات الغا خصوصیت کرد اما  توانیم الجملهیف هرچند

اکثر روایات در  ازآنجاکهتسبیب در مورد همه محرمات را طبق این روایات حرام دانست. به نظر ما  خصوصیت کرد و

الغا خصوصیت کرد و حکم به حرمت تسبیب در  مأکوالتاز مورد روایات به  توانیم، تنها باشندیم مأکوالتدرباره 

مفتی موجب اغراء به  افتاء به غیر علم واسطهبهو همچنین طبق روایات افتا به غیر علم در مواردي که نمود.  مأکوالت

و افتاء به غیر علم  مأکوالتطبق روایات تسبیب در  پس .باشدیمجهل دیگري شود این افتاء از باب تسبیب حرام 

 رات و نجاسات داللتی ندارند.تسبیب در باب طها مثالًحرام است و روایات فراتر از این دو مورد 

 3ح  5باب  کتاب الطهاره ابواب أَْبوَابُ الْمَاءِ الْمُضَافِ وَ الُْمسْتَعْمَلِ  1ج وسایل الشیعه  ٤
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 ي ادله: حرمت در تسبیب در چهار موردبندجمع
نتیجه بررسی ادله چهارگانه در حرمت تسبیب این است که قسم دوم تسبیب در چهار صورت حرام است و در غیر 

 این موارد حرمتی ثابت نیست.

 و مشروبات مأکوالتتسبیب در  .1

 تسبیب در افتاء به غیر علم .2

 امور مهمه به مذاق شارعتسبیب در  .3

 صادق است. بیتسبتسبیب در مواردي که عنوان محرم بر  .4

 شرط حرمت تسبیب: عدم جواز فعل به عناوین ثانویه
ي که در ذیل این بحث الزم است ذکر شود این است که حرمت تسبیب در مواردي است که فاعل مباشر به انکته

فعلی که  اما اگر ارتکاب به جهل او وجود نداشت فعل بر او حرام بوددر ارتکاب به فعل معذور است و اگر  خاطر جهل

براي نجات جان خود مضطر به  نکهیامثلجایز شود  به عناوین دیگري مانند اضطرار و یا اکراه بر او حرمت واقعی دارد،

 مانعی ندارد.حرام نیست و  قطعاًدر این صورت تسبیب  شرب خمر باشد یا دیگري او را بر شرب خمر اکراه کند

 حکمبهعدم حرمت تسبیب در موارد عدم اعتنا فاعل مباشر 
مواردي است که حتی اگر فاعل مباشر علم حرمت  نکته دیگري که در ذیل بحث تسبیب وجود دارد این است که

به این است که این  شخصی گوشت خوکی را به شخصی که جاهل نکهیامثل شودیمفعل داشته باشد مرتکب آن 

اما فاعل مباشر حتی اگر علم داشته باشد این گوشت، گوشت خوك است آن را  دهدیمخوك است  گوشت ،گوشت

موارد تسبیب حرام نیست و ادله حرمت منصرف از این صورت  گونهنیاشرعی اعتنایی ندارد در  حکمبهو  خوردیم

او مرتکب فعل حرام  کردیمچون ارتکاب غیر به حرام به خاطر عدم اعالم دیگري نیست و حتی اگر او اعالم  باشندیم

 . البته در مورد شراب دلیل خاص در همه موارد وجود دارد و حتی در این صورت هم تسبیب حرام است.شدیم
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 مسبب به ارتکاب فاعل مباشر به حرام علم شرط حرمت تسبیب:
که ذیل این بحث وجود دارد این است که گاهی مسبب علم به ارتکاب فاعل مباشر به حرام دارد و  نکته دیگري

و یا  باشدیمو گاهی علم به ارتکاب فاعل مباشر به حرام ندارد بلکه مردد  شودیمکه فاعل مباشر مرتکب فعل  داندیم

ب علم به ارتکاب فاعل مباشر به حرام دارد، که تسبیب فقط در صورت اول و جایی که مسب علم به عدم ارتکاب دارد

و حرام است اما در مواردي که اطمینان به خالف دارد و تردید در ارتکاب فاعل مباشر دارد،  کندیمتسبیب صدق 

 و حرام نیست. کندینمتسبیب صدق 
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