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 مقدمه حرام
از ذي المقدمه  آيا حرمتسوالي است كه در مقدمه واجب بود؛  همان اينجا،و سوال در شديم مقدمه حرام  وارد بحث

 كند يا نه؟به مقدمه تسري مي

 تفاوت بحث مقدمه واجب با مقدمه حرام
بوده ا ولي مرتكز در اذهان آنه بزرگان اشاره نشدهدر كلمات  و با اينكهدارد  تفاوتي ،با بحث مقدمه واجباين بحث 

است خيلي واضح  ،وجوب عقلي مقدمه زيرا محل بحث نيست عقالً ،اين است كه مقدمه واجبدر اين دو  تفاوت .است
از اول كه وارد بحث مقدمه واجب شديم همه اعالم  توان ذي المقدمه را انجام داد.، نمي: بدون مقدمهگويدو عقل مي

 ،استحباب عقلي مقدمه مستحب وجوب عقلي مقدمه و همچنينپس سر وجوب شرعي مقدمه است.  ،اختالفكه كردند 
 .نيست ترديد و ابهاممحل 

حرمت و كراهت : اين كار را نكن، ست. يعني اگر عقل بگويدوه، در مبحث اول هم اختالف هدر مقدمه حرام و مكر
 ،در كلمات بزرگان ليجدا كرد واز محور عقلي را اين بحث  محور شرعي بايد. محل اختالف است ،هماين حكم عقل 

در در حاليكه كنند، اند و آنجا بحث ميبزرگان به سمت حرمت شرعي رفته رسد كهگاهي به نظر مي نشده است. تفكيك
ظاهر اگرچه  .سراغ شرع برويمشود، سپس بايد حد حكم عقلي مشخص كه اول حق مسئله اين است مقدمه حرام، 

 .محور عقلي محل بحث واقع شده است اين است كه همانبزرگان بسياري از كلمات 

 فرق جوهري مقدمه واجب با مقدمه حرام
و علت تفاوت  شودبين اين دو مالحظه مي جوهري تفاوت، با مقدمه واجب بررسي كنيمرا مقدمه حرام خود وقتي 

يا ترك  ،و در حرمت خواهدمياز عبد امري را  ،در وجوب مولي .متفاوت است ،حرمتطبيعت وجوب و اين است كه 
 خواستار است.آن را عدم 

اگر  :كنيممقايسه را با اعمال خودمان واضح شود وجوب و حرمت كه اراده تشريعي است  براي اينكه اين تفاوت،
فالن شهر نباشد، تا ولي اگر تصميم دارد انجام دهد بايد همه مقدمات را  ،زيارت برود گرفته كهتصميم  يشخص
. اراده حضور در آن شهر متوقف د و برگرددممكن است تا دروازه برو .ترك كندرا  دماتهمه مقاش اين نيست كه الزمه

كند و در آن شهر  ولي اگر آن فعل را ترك و... مسافتطي  و بليطتهيه  مثل را فراهم كند همه مقدماتاست بر اين كه 
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مه را بياورد ممكن است ه .شودست كه همه مقدمات ترك نياين بر توقف حضور پيدا نكند، عدم حضور در آن شهر، م
 ولي آخري را نياورد.

 راز تفاوت جوهري مقدمه واجب با مقدمه حرام
 معلول اگر چون .است ات و اجزاء عللمتوقف بر اجتماع همه معدّ ،اين است كه وجود معلول اين تفاوتسر فلسفي 
ب شيء به اين است كه همه و وجو) (الشيء ما لم يجب لم يوجدبايد وجوب پيدا كند  داشته باشد،بخواهد وجود 

 .شودمنتفي مي يكي از أجزائشنتفاء ا اب ،قانون اين است كه معلول ،در ترك فعلمقدمات آماده شود. اما 
 ريشه ايننسبت به فعل و ترك، تفاوت وجود دارد و  هاي مابينيم در ارادهم ميبنابراين از ريشه كه شروع كني

 تفاوت، دو قاعده فلسفي است:
 همه اجزاء و علل و مقدمات. است بر وجوبمتوقف  ،معلول: وجود 1
 مقدمات نباشد.  كافي است و الزم نيست كه همهيك جزء از مقدمات  نبودن ،معلول: در انتفاء 2

اين كار را مرتكب نشود، معنايش اين نيست كه كه مكلف، خواهد اگر مولي باست و  گونهدر اراده تشريعي هم اين
 .شوده انتفاء يكي از مقدمات هم محقق ميب ،عدم فعلبلكه ، ترك كندرا  همه مقدمات

 بندي بحثجمع
وجوب به اين معني كه  ؛مقدمه حرام و مقدمه واجب از اساس تفاوت دارندكه گردد پس روح اين بحث به اين برمي

هم وجوب عقلي و هم وجوب  اما در مقدمه حرام و انما الخالف في وجوبه الشرعي.الخالف فيه ، مقدمه واجب عقلي
 شرعي محل بحث است.

وقتي  تفاوت زياد است. ،بين فعل و ترك يا شوق به انجام يا شوق به ترك ،در اراده تكوينيه و فعل شخصدر 
ترك اگر بخواهد  ولي». الشيئ ما لم يجب لم يوجد«همه مقدمات را انجام دهد زيرا خواهد كاري را انجام دهد بايد مي

در اراده اين دو قاعده فلسفي،  ».المعلول ينتفي بانتفاء أحد أجزائه«چون  متوقف بر ترك همه مقدمات نيستكند، عمل 
گويد: بايد همه مقدمات را بياوري و اگر مولي بگويد: شود؛ اگر مولي بگويد: انجام بده، عقل ميمنعكس ميتشريعيه هم 

 گويد كه همه مقدمات را ترك كن.ترك كن، عقل نمي


