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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
ی دخالت طورکلبهو دخالت در صدور حرام از غیر مطرح شد.  به مناسبت بحث بیع دهن متنجس، بحث تسبیب عام

ه قسم دخالت به نحو ترك بیان حکم، دخالت س در صدور حرام از غیر به پنج قسم کلی و اصلی تقسیم شد که بررسی

 به الزام و اکراه و دخالت به نحو ایجاد داعی به اتمام رسید.

 حکم دخالت در صدور حرام به نحو تمهید مقدمات
، به دو قسم اعانه بر اثم و باشدیمقسم چهارم که دخالت به نحو تمهید مقدمات فعل حرام  همچنین در جلسات قبل، 

اي خاص تقسیم شد که بررسی اعانه بر اثم و بیان حکم آن به مباحث آینده محول شد و در مورد حکم تسبیب به معن

 اي مطرح شد که نتیجه آن این شد که تسبیب و اغرا به جهلچهارگانه ادله تسبیب به معناي خاص و اغرا به جهل،

در موضوع آن اخذ نشده باشد در چهار صورت حرام است و در غیر این چهار صورت  حکمبهعلم  کهیدرصورت

 هرچند احتیاط نیکوست اما حکم الزامی وجود ندارد و آن چهار صورت این است،

 و مشروبات مأکوالتتسبیب در  .1

 تسبیب در افتاء به غیر علم .2

 تسبیب در امور مهمه به مذاق شارع .3

 صادق است. بیتسببر  تسبیب در مواردي که عنوان محرم .4

 در ذیل قسم چهارم نکات و فروعی
ي جدیدي از بندمیتقس براي و جهتی منشأ هاآندر ذیل بررسی این قسم نکات و فروعی وجود دارد که برخی از 

 .باشندیماین قسم 
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 عدم حرمت تسبیب در فرض جواز فعل به عناوین ثانویه
 تسبیب به فعل محرم،

یا موضوع فعل حرام واقعی وجود نداشـت، حرمـت  حکمبهاست که اگر جهل فاعل مباشر  صورتنیبدگاهی  .1

 .بودیمفعل بر او منجز 

است که حتی اگر فاعل مباشر به آن علم داشت، ارتکاب فعـل بـر او بـه خـاطر وجـود  صورتنیبدو گاهی  .2

 .باشدیمعناوین ثانویه مانند اضطرار بر او حرام 

ظاهري است بدین معنا که حکم فعلی وجود  رفع بل بیان شد رفع حکم در موارد جهل،که در جلسات ق طورهمان

حکم، واقعی  رفع دارد اما به خاطر جهل مکلف، حرمت بر او منجز نیست اما در سایر فقرات حدیث رفع مانند اضطرار،

محل بحث بود و حرمت  تاکنونحکمی وجود ندارد. آنچه  درواقعو  شودیماست بدین معنا که فعلیت حکم برداشته 

براي آن ثابت است، تسبیب در صورتی است که مباشر فقط به خاطر جهل، حکم حرمت بر او منجز نبود و معذور بود 

بر  نکهیامثل، تسبیب حرام نیست باشدیماما در صورت دوم که ارتکاب فعل با توجه به عناوین ثانویه بر مباشر جایز 

شرعی  مسائلالزم است داروي نجسی را بخورد اما به خاطر شدت احتیاطی که در  براي نجات جان خود، شخصی

و دیگري او را در معرض خوردن آن  دهدیمو جان خود را در معرض تلف قرار  خوردینمآن دارو را  کندیمجاري 

ن مسبب با تسبیب و فاعل مباشر نیز به نجاست آن جهل دارد، در این فرض تسبیب حرام نیست چو دهدیمدارو قرار 

 حرمتی وجود ندارد. درواقعخود باعث ارتکاب مباشر به حرام فعلی نشده است و 

 اعالم ریتأثعدم حرمت تسبیب در صورت عدم 
 نکته دیگري که در ذیل این بحث وجود دارد این است که

 دارد. ریتأثگاهی اعالم و تبیین مسبب در اجتناب فاعل مباشر از ارتکاب به فعل  .1
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نـدارد.  ریتـأثاعالم و تبیین مسبب در اجتناب فاعل مباشر از ارتکاب به فعل حـرام،  هی و در موارديگا ولی .2

مانند اینکه مباشر فعل حرام، کافر باشد و یا اینکه مقید به احکام شرع نباشد و حتی در صورت علـم و اعـالم 

 .شودیماو مرتکب فعل حرام  به وي،

اما این حکم در صورت دوم یعنی مواردي که علم  باشدیماول  صورتبه مربوط مباحث سابق و حکم به حرمت،

ي در اجتناب مباشر از ارتکاب به فعل ندارد، ثابت نیست و تسبیب در این صورت ریتأثمباشر به حرمت و اعالم به او، 

مذاق شارع باشد  از امور مهمه به حرام نیست و ادله منصرف از این قسم است مگر اینکه تسبیب از مواردي باشد که

ي را دارد بدهد که در این صورت امحترمهمانند اینکه سالحی به شخصی که قصد قتل نفس  مانند دما د نفوس و فروج

 ي نداشته باشد، تسبیب حرام است.ریتأثحتی اگر اعالم در اجتناب 

 شرط حرمت تسبیب: علم به وقوع حرام
تسبیب در صورتی حرام است که مسبب علم  است که نیارد نکته و فرع دیگري که در ذیل بحث تسبیب وجود دا

اما در مواردي که علم به خالف آن دارد و یا حتی در  شودیمداشته باشد که مباشر با تسبیب او مرتکب فعل حرام 

حرمت صورت علم به عدم ارتکاب به حرام و یا صورت شک  و ادلهمواردي که شک دارد حرمت تسبیب ثابت نیست 

 .کندینمصدق  بیو تسب. در صورت شک چون موضوع محرز نیست حرام نیست ردیگینمربرا در 

 تقسیم تسبیب از حیث ندرت و غلبه منافع حرام
 این است که منافع حرام یک شی، نکته دیگري که در ذیل بحث تسبیب الزم به ذکر است،

 .باشدیم مانند شراب که منفعت غالبه آن شرب آن باشدیمگاهی منفعت غالبه آن  .1

حالل است اما در مـوارد نـادري ممکـن  مانند آب که شرب منفعت غالبه آن و باشدیمگاهی منفعت نادره آن  .2

 است که شرب آن موجب مرگ شود.

 .و گاهی منافع حالل و حرام آن مساوي است مانند چاقو و یا سالح .3
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حکم حرمت تسبیب تفاوتی وجود ندارد و مالك حرمت در همه این اقسام علم مسبب به ارتکاب  این اقسام در بین

و از حیث حکم بین این اقسام تفاوتی وجود ندارد ولی به لحاظ موضوعی، بین این اقسام  باشدیمفاعل مباشر به حرام 

به لحاظ حکم، تفاوتی بین این اقسام  اطمینان و یا عدم آن ممکن است تفاوتی وجود داشته باشد اما در تسریع حصول

اطمینان به ارتکاب به حرام توسط مباشر وجود داشته باشد، تسبیب حرام است و در غیر  هرگاهتفاوتی وجود ندارد و 

که حتی اگر احتمال عقالیی وجود  نفوس و فروج این صورت حرام نیست مگر در امور مهمه به مذاق شارع مانند دما،

 حرام است. بیتسب داشته باشد،

 دیبععدم صدق عرفی تسبیب در تمهید مقدمات 
مقدمات صدور فعل حرام از  نیتأمنکته دیگري که ذکر آن در ذیل بحث تسبیب، الزم است این است که تمهید و 

که ممکن است که با آن سالح تولید  فروشدیمفوالد و آهنی را به شخصی  نکهیامثلاست  دیبعغیر، گاهی در مقدمات 

مقدمات صدور فعل حرام از غیر در  نیتأماي به کار رود و گاهی تمهید و سالح در قتل نفس محترمه و آنشود 

، خارج از محل دیبع. قسم اول یعنی تمهید مقدمات باشدیممقدمات قریبی که مالزم با وقوع شخص در حرام است، 

ولو اینکه شخص  موارد گونهنیابر  نه اینکه تسبیب بر دو قسم باشد بلکه کندینمو تسبیب بر آن صدق  باشدیمبحث 

دخالت شخص در صدور حرام به  گریدعبارتبهتسبیب صادق نیست.  عرفا در مراحل وقوع حرام دخالت داشته باشد،

بیب صدق کند و عرف بگوید با اقدام مسبب، و مواردي که عرفا بر آن تس باشدیمنحو تمهید مقدمات اعم از تسبیب 

 و حرامتسبیب صادق  تمهید مقدمات قریبه صدور فعل حرام باشد، نکهیامثل مباشر فعل حرام مرتکب حرام واقعی شد

. باشدینمصادق نیست، حرام  هاآن، عرفا تسبیب بر ردیگیمفعل حرام صورت  دیبعاست و مواردي که تمهید مقدمات 

صدق عرفی تسبیب وجود نداشت، حرام  هرکجاو  باشدیمرم تمهید مقدمات صدق عرفی تسبیب پس مالك در ح

. البته ممکن شودیمهم جاري  نیست. این مطلب و مالك که باید صدق عرفی وجود داشته باشد در مورد اعانه بر اثم

هم  دیبعبدانند و حتی در مقدمات ي بر این مطلب اشکال کنند و فقط علم به وقوع مباشر در حرام را مالك اعدهاست 

این سخن، سخن ضعیفی نیست اما ادله از این صورت  هرچندشوند که به نظر ما به حرمت می قائل در صورت علم،

. البته در امور مهمه، این سخن جاري نیست و اگر احتمال عقالیی بر صدور حرام از ردیگینمبرانصراف دارد و آن را در 

 .باشدیمباشد، حرام  دیبعشد ولو اینکه تمهید مقدمات غیر وجود داشته با



   ١١٦٠ :�ماره ثبت                                                                                                                                 

 
 

6 

 حکم به حرمت تسبیب در صورت غیر انحصاري بودن مسبب
مطلب دیگري که در ذیل بحث تسبیب وجود دارد، این است که گاهی عامل تسبیب یعنی شخصی که سبب وقوع 

فعل حرام از مباشر جاهل  حرام را انجام ندهد،، انحصاري است بدین معنا که اگر او تمهید مقدمات شودیمغیر در حرام 

و گاهی نیز عامل تسبیب، انحصاري نیست یعنی اگر این شخص تمهید مقدمات فعل حرام را انجام ندهد،  شودینمصادر 

ممزوج به مسکرات را  وهیمآب نکهیامثل دهدیمشخص دیگري تمهید مقدمات صدور حرام از مباشر جاهل را انجام 

به مسکرات است و اگر یکی از  وهیمآبو مباشر جاهل به ممزوج بودن  رسانندیمزیادي به فروش ي هامغازه

ی که مطرح است این است که آیا در هر سؤال. کندیمفروشندگان به او نفروشد، مباشر جاهل از جاي دیگري خریداري 

عامل انحصاري  کهیدرصورتکه فقط و یا این شوندیمدو صورت تسبیب حرام است و ادله حرمت شامل هر دو صورت 

انحصاري بودن عامل، وجود ندارد و در هر  صورتبهباشد، تسبیب حرام است؟ وجهی براي اختصاص حکم به حرمت، 

دو صورت، تسبیب صادق است و حکم حرمت تسبیب وجود دارد و این سخن که اگر من انجام ندهم دیگري آن را 

 ز ارتکاب به حرام نیست.سخن درستی نیست و مجو دهدیمانجام 

 بررسی صورت پنجم: دخالت به نحو عدم المانع
قسم پنجم از اقسام دخالت در صدور حرام از غیر و تسبیب به معناي عام در مقابل اقسام چهارگانه قبل، دخالت به 

و همچنین در مقابل کلی است  حکمبهبدین معنا که در مقابل قسم اول، مباشر فعل حرام آگاه  باشدیمنحو عدم المانع 

وجود ندارد و همچنین در مقابل قسم سوم و  اکراه و الزامی از ناحیه غیر در مباشرت فاعل به فعل حرام قسم دوم،

ایجاد انگیزه و ترغیب و همچنین تمهید مقدماتی از ناحیه مسبب صورت نگرفته است و دخالت مسبب به این  چهارم

 خارجی مانع شود ولی مانع نشده است.صورت بهلفظی و یا صورت بهچه  توانستهیمنحو است که 

 صور قسم پنجم
 .شودیمبه سه صورت تقسیم  مباشر قسم پنجم به لحاظ حکم فعل بر فاعل
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 صورت اول: رفع واقعی حکم به عناوین ثانویه
رفع  واقعاًر، صورت اول از قسم پنجم این است که حرمت فعل به خاطر وجود یکی از عناوین ثانویه مانند اضطرا

 شده باشد.

 صورت دوم: تنجز حرمت بر فاعل مباشر
 و فاعل مباشر با علم به حرمت و عمداً باشدیمصورت دوم از قسم اول این است که حرمت بر فاعل مباشر منجز 

 .شودیمحرام  مرتکب فعل

 صورت سوم: رفع ظاهري حکم به خاطر جهل
به خاطر جهل مکلف، منجز نیست و او معذور در ارتکاب به  صورت سوم از قسم پنجم این است که حرمت فعل

 .باشدیمو این رفع به خالف قسم اول، رفع ظاهري  باشدیمفعل 

 خروج صورت اول از محل بحث
رفع  واقعاًبه خاطر اینکه حکم حرمت  باشدیمدر حکم صورت اول اختالفی وجود ندارد و از محل بحث خارج 

 .باشدیمبحث در حکم صورت دوم و سوم  ل مباشر جایز است.شده است و ارتکاب براي فاع

 حکم صورت دوم بررسی
 ممانعت مطلقا در مسائل مهنائیه: وجوب نظر عالمه

مهنائیه در پاسخ به  مسائل. مرحوم عالمه در باشدیمظاهر کالم برخی وجوب ممانعت از ارتکاب غیر به فعل حرام 

. اطالق این پاسخ و فتوا شامل داندیمباب ثوب نجس، مطلقا ممانعت از وقوع دیگري در حرام را واجب  ی درسؤال

ي از استفتائاتی امجموعه. مسائل مهنائیه نام کتابی است که شودیمصورت علم مباشر به حرمت که صورت دوم است 

 است. شدهيآورجمعاند در آن که شخصی به نام مهنا از مرحوم عالمه کرده

 نظر استاد: وجوب ممانعت طبق قواعد نهی از منکر
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باشد بلکه داراي شرایطی نمی مطلق منع از وقوع منکر و نهی از منکر واجب است اما این وجوب، هرچندبه نظر ما 

است و اگر آن شرایط وجود نداشت، ممانعت از وقوع غیر در  ذکرشدهو نهی از منکر  معروفامربهاست که در باب 

از وقوع منکر  منع لفظی و لسانی و نهی از منکر، معروفامربهطبق قواعد باب  م و ارتکاب فعل حرام، واجب نیست.حرا

وجود داشته باشد، واجب است و منع عملی نیز تا حدودي جایز است و در  ریتأثاحتمال  کهیدرصورتو نهی از آن 

 حاکم وجود نداشته باشد، جایز نیست. اجازه کهیدرصورتشرایطی نیاز به اجازه حاکم شرع دارد و 
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اگر شخصی در لباسی که  ندیفرمایمو  دانندیممرحوم عالمه در مسائل مهنائیه ارشاد جاهل به موضوعات را واجب 

 است.به نجاست آن است، نماز خواند ارشاد او واجب  جاهل

 نظر استاد: عدم وجوب ارشاد جاهل به موضوعات
ارشاد جاهل به احکام در صوري واجب است اما اشکالی در عدم وجوب ارشاد جاهل به موضوعات وجود  هرچند

و وجهی بر وجوب آن وجود ندارد مگر اینکه کسی بگوید که از باب  باشدیماز مسلمات فقه  باً یتقرندارد و 

 باشدیمز منکر واجب است که فرض این صورت این است که شخص جاهل به موضوع و حرمت و نهی ا معروفامربه

 باشدیمو نهی از منکر علم مرتکب به حرام  معروفامربهو نهی از منکر نهی، یکی از شرایط  معروفامربهو طبق قواعد 

گر در امور مهمه به مذاق . پس ممانعت در این فرض واجب نیست مباشدیمو فرض این قسم بر جهل مرتکب فعل 

 شرع مانند دما، نفوس و فروج.
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