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 شرعي مقدمهوجوب 

متفاوت است اما ما وارد اصل موضوع  وارد ادله مي شويم گرچه اين ترتيب با كفايه ،مقدماتذكر  از بعد
شويم كه آيا شرعا اصلي ميوارد بحث  ،بعد از مقدمات .آنچه طي اين جلسات گفته شد مقدمات بحث بود .شويممي

 م كرد.خواهي يانمقدمه واجب است يا نه؟ و بحث ثمره را بعدا ب
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 :ستهدو مقام در اينجا 
 بحث اصل لفظي و استدالالت اجتهادي بر مسئله كه آيا مقدمه واجب است يا نه؟  :مقام اول

 شويم.كنيم و سپس وارد بحث اصل عملي ميادله را بررسي مي . ما ابتدااصل عملي است بحثدوم  مقام
مالزمه بين وجوب شرعي ذي المقدمه وجوب مقدمه، مالزمه بين حكم عقل و حكم شرع است و يا  بحث اصولي

حث به ب از اش وجوب مقدمه است. پس تعبيراست كه اگر اين مالزمه ثابت شود، نتيجه و وجوب شرعي مقدمه
لي اين است بحث اصو .مالزمه بين دو وجوب شرعي است ،محط بحث اصوليچونكه  وجوب مقدمه، مسامحه است

را بيان بحث نتيجه اما در تعبيرها، كه آيا بين وجوب ذي المقدمه شرعا و وجوب مقدمه شرعا مالزمه است يا نه؟ 
 كه آيا مقدمه واجب است يا نه؟ مي كنند

 اقوال در وجوب شرعي مقدمه
 :اقوال متعددي وجود دارددر اينجا 

 .هستندمطلقا مقدمه شرعي قائل به وجوب  ،مثل صاحب كفايه: بعضي از متأخرين 1
 مطلقا.نفي وجوب شرعي مقدمه  نظر اول هستند؛ يعني نقطه مقابل: غالب متأخرين قائل به 2
 :قسم استتفصيل كه چند : نظريه 3

وجوب دارند اما مقدمات عرفيه و  ،كه مقدمات شرعيه مثل وضو فصيل بين مقدمه شرعي و غير شرعيت الف:
 براي حج  و ... مثل سفر  .عاديه وجوب ندارند

اي كه تفصيل بين مقدمات توليدي و بين مقدمات غير توليدي. مقدمهيعني ب: تفصيل بين سبب و غير سبب. 
اي كه جزءالعلة و إعدادي است، شود، واجب است اما مقدمهتوليدي و علت تامه است و با ذي المقدمه تفكيك نمي

 واجب نيست.
  و غير موصله واجب نيست. مقدمه موصله واجب است موصله كهبين مقدمه موصله و غير تفصيل ج: 
 باشد يا نباشد. اگر به قصد ايصال باشد واجب است. ايصال اي كه به قصدمقدمهبين تفصيل د: 

تفصيل در مسئله به راجع  ،چهار قولحداقل به وجوب مطلقا و عدم وجوب مطلقا است و راجع  ،دو قولپس 
تفصيل بين مقدمه موصله و  مقدمه توليدي و غير توليدي،بين  صيلو غير شرعي، تف تفصيل بين مقدمه شرعي :است
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را هم مطرح كنيم، تفصيل قصد اتيان  الوصول. اگر غير موصله و تفصيل بين ما قصد به االيصال و ما لم يقصد به 
 شود.پنجم مي

 مطلقا.قول به عدم وجوب شرعي مقدمه است  ،متأخرينقول رايج بين 

 ئلين به وجوب شرعي مقدمهدليل قا
آيا ، انجام دهيبايد ذي المقدمه را  :شارع گفت يعني اگر را بحث كرد.ابتدا بايد ادله وجوب شرعي مقدمه 

دليل ذكر شده است كه غالبا در چندين در اينجا گويد، دليلش چيست؟ واگر مي انجام بده؟مقدمه را هم  :گويدمي
 است.و برخي هم در كتب قبلي  آمدهكفايه 

 دليل اول
و متأخرين آمده اولين دليل كه سابقه تاريخي دارد و نسبت به اشاعره و حسن بصري داده شده است و در معالم 

اگر بايد مقدمه را هم ايجاب كند. چون  ،د، ذي المقدمه را واجب كنهم بيان مي كنند اين است كه اگر شارع و مولي
كه آيا ذي المقدمه  شودمطرح ميسوال اين كنم، ايجاب نميمن تكليف شرعي نسبت به مقدمه  :ايجاب نكند، و بگويد

 نه؟خواهد يا ياورده است آيا ذي المقدمه را ميمواليي كه وجوب شرعي روي مقدمه نواجب است يا نه؟ 
جوب ذي ف فرض است و معنايش اين است كه دست از وخال ، ايناگر بگوييم ذي المقدمه را نمي خواهد

اگر وضو گرفتي  مثال فرموده: ؛كرده استبه مقدمه مشروط و اگر هم بگوييم: ذي المقدمه را  المقدمه برداشته است
 .مطلق است و مشروط نيست ،شود چون وجوب ذي المقدمهاين هم خلف مينماز بخوان. 

اليطاق ما باين هم تكليف  .خواهدخواهد و مقدمه را نميكه ذي المقدمه را ميشود پس حالت سوم ثابت مي
از دستشان  كهاهل سنت چوناهل سنت به شيعه وارد شده است.  كه از كتباست اين تفسير حسن بصري  .است

در قرون اول،  به خاطر همين، تر شد ورا نداشتند نيازشان به اصول جديدور شد و امتداد واليت و امامت حديث 
 گام بودند.هاي اصولي پيشت به بحثنسب
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 جواب دليل اول
ذي المقدمه را  :كه مولي بگويد اليطاق است مابتكليف  امري،كه جواب داده شده است گونه ايناين استدالل 

ما بساكت باشد، تكليف  نسبت به مقدمهرا بگويد و حكم شرعي مولي، اما اين كه  اتيان نكن.مقدمه را  ليو اتيان كن
و  ستمن به مقدمه نينيازي به الزام گويد: ورد. پس شارع ميبيامه را فهمد كه بايد مقداليطاق نيست چون عقل مي

 كنيم.حالت سوم را انتخاب مي فلذا كند.عقل خودش الزام مي
البته اين استدالل قابل بازسازي است كه در دليل سوم و چهارم بيان خواهد شد. ولي در اين حد از تقرير مانعي 

وجوب مقدمه را نهي كرده اگر  و را واجب نكرده است كرده است ولي مقدمهمه را واجب ندارد كه مولي ذي المقد
 اليطاق بود. ماب، تكليف بود

 دوم دليل
مانند: اغسل و  .شاهد صدور اوامر متعدد نسبت به مقدمات تكاليف هستيم ،ما در ادله روايي و شرعيمقدمه اول: 

  و غيره.توضأ و ليغتسل 
يقين داريم كه ست ولي اينجا البته اصل، نفسيت هم ا ارشاديت.نه مقدمه دوم: اصل در اوامر، مولويت است و 

پس اصل در اوامر اين است كه اراده  اصالة النفسيه تمسك كرد. به شودوجهي هست كه نمينيست و  النفسيه اصالة
 كند نه اينكه ارشاد باشد.مولي را بيان مي
 هاساير مقدمات كه امر شرعي به آنبه به مقدمه تعلق گرفته است در آنها از مواردي كه امر شرعي  :مقدمه سوم

تعلق گرفته است  هاكه امر شرعي به آن يموارد از ،: وجوبگوييمشود و مياء خصوصيت ميالق ،تعلق نگرفته است
 كند.سريان پيدا مي ،به ساير مقدمات

 مقدمات، وجوب مولوي شرعي دارند. يگويند: تمامبا اين سه مقدمه مي

 جواب دليل دوم
نظير خطاباتي كه روي  كه دهندبزرگاني مانند آيت اهللا خويي و آيت اهللا وحيد به اين استدالل اين گونه جواب مي

مولوي اوامر آنها، گويد كه كسي نمي ،در حاليكه در آن اجزاء مقدمات آمده، در اجزاء يك واجب هم آمده است
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كه اين قرينه داريم  ولي وجود داردارشاد به اصالة المولويه  خطابات، در اين كه ظاهر عرفي اين است است.
 ند.كنارشاد به مقدميت ميخطابات، 

 
 


