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 الرمحن الرحیم اهلل بسم

 اشاره
 مسئله وجوب مقدمه قدمت

در ُزتُوب اصوولی و  االیام قودم، بلکوو از مباحوث اصوولی اسوت زوو از مسئلو وجوب مقدمو از مباحث اصوولی مسوتحدث نیسوت
 ىست. داری سابقواصحاب؛ من العامة و اخلاصة مطرح بوده است، اصل این عنوان؛ عنوان 

؛ اسوت، ملوول  شوود منی؛ واجوب بودون  ن اتیوان «وجووب موا ال نکوون االتیوان بالواجوب اال  بوو»عنووان حبوث یوا وجووب مقدموو و یوا 
 .زو مقدمو واجب در  ن ذزر شده استو زتب قدنی دیگر  زتاب ُعدة االصول شیخ 

 مقدمات در باب وجوب مقدمه
 ، تقسیماتی دارد:جوب زو یکی از احکام مخسو استمقدمو اول این است زو مقصود از وجوب در اینجا چیست؟ و 

 تقسیمات وجوب
 .شوند میتقسیم اول این است زو وجوب یا شرعی و یا عقلی است، وجوب و حکم بو دو قسم شرعی و عقلی تقسیم  -1

دفع ضرر حمتمول واجوب  گوید میوجوب عقلی؛ مهان حکم عقل است زو از ادرازات عقل است، ملل دفع ضرر حمتمل، عقل 
، وجوووب عقلووی مهووان ادراب عقوول بووو ضوورورت اقوودام و مصوولحت شووود میاىی مقدمووو بوورای وجوووب شوورعی ، وجوووب عقلووی گوواسووت

 منضمو در امر است.
و گوواىی در بعضووی از جاىووا مقدمووو وجوووب شوورعی  شووود میمقدمووو بوورای وجوووب شوورعی  ؛وجوووب عقلووی گوواىی بووا قاعووده مالزمووو

 :شود منی

 ب عقلی با قاعده مالزمه در وجوب شرعیعدم مقدمه وجو 
، ملول شوود می؛ دین مشوخص باعقل، جایی است زو دینی مشخص نیست، بلکو  ید میدر جایی زو دور و تسلسل الزم  -1

وجوب معرفة اهلل، واجب بودن تفحص و تتبع در ادلو برای شناخت خدا، از باب دفع ضرر حمتمل یوا وجووب شوکر مونعم؛ وجووب 
 ای اینکو ىنوز شارعی اثبات نشده است، حق تشریع برای او اثبات نشده، بلکو وجوب عقلی است.شرعی نیست، بر 

 وجوب شرعی جنبو مولوی دارد، استحقاق عقاب و ثواب اخروی برای  ن ىست.
زووو وقتووی   داننوود می، مهووو منظووور وجوووب در وجوووب مقدمووو؛ وجوووب شوورعی اسووت، امووا وجوووب عقلووی مقدمووو حموول تردیوود نیسووت

زو مقدمو باید باشد، لذا مقصود وجوب شرعی اسوت،   گوید میای واجب شد و ال نکن اتیان بو و امتلالو اال  بو، عقل  ادلقدمو ذی
 برای این اعمال زرده یا خری؟ ای مولوییعنی  یا موال 
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 اقسام وجوب شرعی
 :شود میتقسیم  دودستومطلب دیگر این است زو وجوب شرعی بو 

 وجوب نفسی -1
 غریی  وجوب -2

، وجوب نفسی ناشی خواىد میوجوب نفسی یعنی در جایی زو مصلحت ذاتی در این متعلق امر است و موال  ن مصلحت را 
 از مصلحت در ذات متعلق است.

اموا وجووب غوریی؛ وجووب و مصولحت ناشوی از مصولحت ذات  ن عموول نیسوت، بلکوو از چیوز دیگوری اسوت زوو از  ن بوو ایوون 
 .سرایت زرده است

ادلقدمووو ذاتوووا   زووو مقدمووو در عوور  ذی  شوووود منیدر اینجووا مشووخص اسووت زووو مقصووود مقدموووو وجوووب شوورعی غووریی اسووت، گفتووو 
 مستقال  در  ن مصلحتی ىست، بلکو وجوب اگر داشتو باشد، وجوب شرعی غریی است.

حبوث اسوت زوو  یوا وضوو فوی و مانعی ىوم نودارد، بوو  وور ملوال در وضوو حمول  زند میبعضی جاىا مقدمو استقالال  رجحان پیدا 
، بلکوووو غسووول فوووی حووود نفسوووو مصووولحت دارد، اموووا مصووولحت  حووود نفسوووو مسوووتحب اسوووت یوووا خوووری، اموووا در غسووول ایووون حبوووث نیسوووت

 .شود می، منتهی یک مصلحت غریی ىم برای مناز دارد، فعال  مقدمو از حیث مصلحت مقدماتی و غریی حبث استحبابی است

 انواع حکم مولی
 ست:حکم موال بو دو نوع ا

 حکم تفصیلی -1
 حکم ارتکازی و امجالی -2

 ، گاىی بو شکل امجالی و ارتکازی است.زند میموال گاىی با توجو و تفصیلی حکمی را روی موضوعی بیان 
ادلقدموو  با توجو بو نظرات بزرگان وجووب مقودمی شورعی غوریی امجوالی اسوت، مووالی عرفوی در خیلوی از اوقوات، زموانی زوو بوو ذی

زوو   زنود می، اصال  یادش نیست زو مقدمو چیست، اگر از او سؤال شود زو این زار مشا نیواز بوو مقودمات دارد، بیوان زند میتوجو 
ادلقدمو؛ غفلت دارد، اما برای موالی حکیم شاید این  نیست و باید  ورده شود، اما خیلی از اوقات در حنی تکلیف بو ذی ای چاره

در اینجوا مقصوود اسوت، وجووب ارتکوازی امجواعی اسوت، بوو حیلوی    نچو، زند میفی فرق مصداقیت نداشتو باشد، اما در موالی عر 
 .زو لو تفنت موال بو اینکو ىذا مقدمة لذات حلکم بوجوب ىذا، اما الزم نیست زو مهیشو توجو داشتو باشد

ی بور  ن بوار زورده ، تصور موضوع زرده، بو صورت واضو  و دقیوق معونی زورده و بعود حکموزند میگاىی مولی چیزی را واجب 
است، گاىی اوقات مولی مرادش چیزی دیگری بوده، منتهی در عامل واقع بنی حرف مولی و این مالزمو است، چون چیزی را بیان  

 .خواىد میزرده زو با این مالزمو دارد، بنابراین اگر توجو زند، حتما  
 یا مقدمو  شود مییعی بو مسئلو ندارد، اینکو گفتو پس در عمق ذىن و ضمریش وجوبی در اینجا ىست، اما توجو تفصیلی تشر 

  زند میواجب است یا خری، مقصود وجوب ارتکازی امجالی و تبعی است، بو حیلی زو اگر مولی متفنت بو این مالزمو بشود، بیان 
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قائول بوو علوم مطلوق او ، اما الزم نیست زو مهیشو متوجو این مسئلو باشد، گرچو در موالی حکیم و مبوانی شورعی زوو خواىد میزو 
 ىستیم، مهیشو این توجو ىست، اما در منت حبث لزومی بو این نیست.

 مقصود از مقدمه واجب؛ واجب است
، در وجووب عقلوی حبلوی اسوت« وجوبوا  شورعیا  مولویوا  غرییوا  ارتکازیوا  »مقدمو واجوب؛ واجوب اسوت، مقصوود؛  شود میاینکو گفتو 

کن است زو این وجوب غریی یک حب نفسی ىوم داشوتو باشود، مقصوود در اینجوا نیست، در وجوب شرعی غریی حبث است، دم
، امووا اصوول نکتووو مووولی باشوود موردتوجووووجووب ارتکووازی اسووت، گرچووو مهوونی اموور ارتکووازی در خیلووی از اوقووات دمکوون اسووت بووو تفصوویل 

زی اسوووت، تقسوویمات دیگووور در مهووو مووووارد؛ وجوووب ارتکوووازی اسووت، بنوووابراین مقصووود در اینجووا وجووووب شوورعی غوووریی ارتکووا مشوو ب
، مهچنونی وجووب بوو عینووی و  شوود میىسوت، مولال  وجووب بوو تعیینوی و تیوریی تقسویم  ىوا اینوجووب ىوم در اینجوا ىسوت، اموا موازاد 

 .شود میزفایی تقسیم  
 از پلو یا  سانسور باال برود. اینکو مللگاىی اوقات مقدمو واجب معینا  مشخص است، اما گاىی اوقات فرد خمری است، 

 ىم زفایی است. اش مقدموىم عینی است، اما اگر زفایی باشد،  اش مقدمواگر واجبی عینی باشد، 
، ولوی نسوبت بوو  ن تقسویمات، مقدموو  زاد اسوت، یعنوی اینکوو  یود میبنابراین قیوود دیگور و تقسویمات دیگور وجووب در مقدموو 

، اما در این سوو قسوم موالب مهوان اسوت، یعنوی حمول حبوث د، یا عینی و زفایی باشد و املاذلموجوب  تعیینی یا تیریی باش شود می
 .وجوب شرعی غریی ارتکازی است

 تعیینی یا تیریی، عینی یا زفایی و املاذلم باشد. تواند میاما در بقیو تقسیمات، وجوب ىم 
در ضومن ایون حبوث دو یوا سوو موضووع دیگور وجوود مقدمو دیگر این است زو گرچو این حبث در وجوب مطرح شده است، اما 

 دارد، در خیلی از جاىا مالز  مش ب است، بعضی جاىای دیگر متفاوت است.

 استحباب مقدمه
 ىوم  نزوو  یوا مقدموو   شوود می، یعنوی اگور گفتوو شوود مووال اموری را مسوتحب زورد، سوؤال یکی از مباحث استحباب مقدمو اسوت

 .اینجا استحباب شرعی غریی ارتکازی است، مقصود در مستحب است یا خری

 حرمت مقدمه
،  یا مقدمو حرام؛ حرام ىست یا خری؟ در حرموت مقدموو عوالوه بور حرموت شورعی، حرموت حبث دیگر در حرمت مقدمو است

، ىوم حمول حبوث اسوت اش عقلویوجود دارد زوو حتوی حکوم  ای نکتوىم حمل حبث است، برای اینکو در حرمت مقدمو یک  اش عقلی
، اموا در حرموت مقدموو، ىوم ، وجوب عقلی مقدمو یا استحباب عقلوی مقدموو مسوتحب از بودیهیات اسوتواض  بدیهی نیست امر

 .شود میحبث  اش شرعیحرمت عقلی و ىم حرمت 
ىوم حمول حبوث  اش عقلویالبتو در حرمت  قید غریی و ارتکازی حمفوظ است، اما الزاما  فقط حبث شورعی در اینجوا نیسوت، حتوی 

 واضحو نیست. است، برای اینکو از امور



 
 

5 

 مقدمه مکروهه
در زراىووت مقدمووو مکروىووو، ملوول مقدمووو حوورام اسووت، مقصووود از زراىووت؛ اعووم از عقلووی و شوورعی ىسووت، امووا غووریی ارتکووازی 

 .است
 ، مقدمو امر مباح ىم مباح است.است موردتوجودر حرام و مکروه؛ حرام و مکروه عقلی ىم 

 اش عقلویواجب و مستحب زوو  بو خالفقلی و شرعی است، ىر دو حمل حبث است، مکروه و مباح؛ اعم از حکم عحرام و 
 حکم غری ارتکازی مقصود است. ىا اینحمل حبث است، در مهو 

  ىوووا دان جایگوواه ایوون حبووث در علوووم و  دیگر عبارت بووومقدمووو دیگوور ایوون اسووت زووو حبووث مربوووود بووو چووو علووم یووا دانشووی اسوووت، 
 :در اقوال بزرگان چند نظریو وجود دارد ؟زجاست

 نظریات بزرگان در حبث مقدمه واجب؛ واجب است
، اسوتحقاق زنود می در مقدمو یک نظر این است زو این حبث زالمی است، برای اینکو حبث از استحقاق عقاب و ثواب -1

 عقاب و ثواب در مقدمو یک حبث زالمی است.
 اینجا فقهی است، چون وجوب یا عدم وجوب مقدمو واجب حبث فقهی است.نظر دیگر این است زو حبث در  -2
زوو ایون یوک   انود زردهمکوارم تصوری    اهلل  یوتنظر سوم این است زوو حبوث در اینجوا فقهوی از بواب قواعود فقهیوو اسوت، ملول  -3

 .قاعده زل فقهی است، ملل قاعده ال ضرر و املاذلم
 ای حکمی است.ن: این حبث از قواعد مربود مبفرمایند میت زو بروجردی اس اهلل  یتنظر چهارم؛ نظریو  -4
و  خووویینظوور پوونجم زووو نظوور مشووهور اسووت ایوون اسووت زووو از مباحووث اصووولی اسووت، ملوول مرحوووم  خونوود،  قووا ضوویا ،  قووای  -5

 .بعضی از بزرگان دیگر

 علت اختالف بزرگان در مبحث مقدمه واجب؛ واجب است
 .زو ىرزدام وجهی دارد  مق این حبث زوایا و ابعاد گوناگون وجود دارداختالف انظار برای این است زو در ع

زوایوای خمتلفوی زوو در ایون حبوث ىسوت، امور حمووری و اساسوی در اینجوا  رغم علویبیشو  بورای ایون اسوت زوو  ىا دیودگاهمبنای این 
 معنی شود.

حموری زو مشهور بو  ن معتقد ىستند این است زو در اینجا مرزوز حبوث ایون نیسوت زوو مقدموو وجووب دارد یوا خوری، مرزوز حبوث 
از تبعوات چیوز دیگوری اسووت، مرزوز حبوث؛ مالزمووو بونی حکوم بووو  ىووا اینایون نیسوت زوو اسووتحقاق عقواب و ثوواب دارد یووا خوری، بلکوو 

، اگور ایون ثابوت شوود، اسوتحقاق و مسوائل ادلقدموو اسوت ب مقدموو از وجووب ذی، اسوتخراج وجوو ادلقدمو و مقدمو اسوت وجوب ذی
 دیگر را بو دنبال دارد.

زووو از مباحووث مالزمووات   شووود می، لووذا بیووان ادلقدمووو و وجوووب مقدمووو اسووت زووو بوونی وجوووب ذی  ای مالزمووومبنووا یووک اسووتظهار یووا 
، ظهوور لفظوی و زنود میادلقدمو امور  است، حتی اگر از ظهورات لفظی باشد، باز ىم اصل حبث این است زو  یا وقتی موال بو ذی
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 ادلقدمووو ذیو  مقدموووالتزاموی در وجوووب مقدمووو ىسووت، ظهووور حموول حبوث اسووت، اگوور عقلووی گرفتووو شووود، حبووث ایون اسووت زووو  یووا بوونی 
 و املاذلم. لبس داردتمشتق ظهور در م شود میگفتو   اینکو ملل، ظهور لفظی نباشدمالزمو است، ولو 

خووواه حبووث لفظووی یووا حبووث عقلووی گرفتووو شووود، حمووور و مرزووز حبووث؛ مالزمووو یووا ظهووور لفظووی اسووت، مالزمووو و ظهووور لفظووی، حبووث  
 .زالمی و فقهی نیست

 
 
 


