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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 حرمت شرعي مقدمه حرام
است كه در جاهايي كه مقدمه  بحث ديگر در مقدمه حرام اين. بوددر وجوب عقلي مقدمه حرام  مباحثي كه بيان شد

حرمت غيريه دارد  هم ، آيا شرعاً مالزمه هست عقالًو  )حرام، توليدي باشدجايي كه مقدمه دارد (در ، حرمت عقلي حرام
 يا نه؟

عقل حكم كرده : گوييممينكته اصلي بحث اين است كه اگر ثمره اي بر حرمت شرعي مترتب شود با قاعده مالزمه 
ر مقدمات توليديه عقل د يعني اينكه ؛اما اگر ثمره اي مترتب نشود، مالزمه اي نيست ؛كندميپس شرع هم حكم 

؛ اگر در اينجا بخواهيم مالزمه را بين حكم عقل و حكم شرع جاري كنيم، بايد ثمره اي بر دندارغيريه حرمت  :گويدمي
 حكم شرعي مترتب باشد.

 ثمره حرمت شرعي مقدمه حرام
شرعي نباشد م ثمره اش اين است كه اگر حك و و مصداق دارد شودمياينجا جاري در حكم شرعي  به نظر ما

 كار را به مولي نسبت بدهد كهتا  كندميزمينه سازي  ،اين ثمره ترك كند.يا قصد  قصد امراراده و نهي مولي را د توانمين
فقط  كندميدر نواهي توصلي هم چون ترك  .ستا كافيبراي مالزمه ثمره اين  . پسشودميموجب ثواب و عقاب  ،اين

 و مستند به مولي هم بكند ثواب هم مي برد. كرده ولي اگر اين را ترك شودمينعقاب 
هم بعيد نيست همانطور كه در مقدمه واجب هم  مقدمه توليديه، قطعي است و حرمت شرعي ين حرمت عقليبنابرا
ب، بحث توليدي و غير توليدي نيست اما در مقدمه فرق مقدمه حرام و واجب اين است كه در مقدمه واج .گفته شد

 يديه با تعريفي كه ارائه كرديم حرام است.حرام، مقدمه تول
چه در مقدمه آنبحث مقدمه تمام شد و راجع به مقدمه مستحب و مكروه، بحث مستقلي انجام نداديم براي اين كه 

 حرام مطرح شد، در مقدمه مكروه هم جريان دارد.و آنچه در مقدمه نيز جاري است  واجب بيان شد در مقدمه مستحب

 بحث ضدّ 
 :بايد توضيح داده شود مقدمه، چند قبل از ورود به بحث يا نه؟ كندمينهي از ضد  ،به شيءيا امر آ
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 اول مقدمه
اين بحث در در كلمات قدما كه گفتيم در مقدمه واجب  الفاظ؟ مباحثمالزمات است يا از  مباحثاز  بحث ضد

در كالم مرحوم  متأخرين و مخصوصاً در بين اماكفايه ادامه داشته است زمان صاحب تا  وآمده است مباحث الفاظ 
زاله نجاست از مسجد بكن، آيا كه ا كندميوقتي موال امر  مطرح شده است. مثالًمبحث مالزمات عقليه  عنوانبهاصفهاني 

ولي متأخرين از مباحث عقلي  كردندميباحث الفاظ مطرح علماي قديم اين بحث را بيشتر در م؟ كندمياز نماز نهي 
 .آورندمي حساببه

هم ادله ؛ يعني است گونهايندر بحث ضد هم  .هم ادله لفظيه و هم ادله عقليه دارد ،اين بحثگفتيم كه در بحث مقدمه 
عقلي بودن  ، اين نقشي در لفظي ياكدام ادله را قبول داريم ،آخردر كه براي ضد وجود دارد. اين لفظيه و هم ادله عقليه

 توانمياست اگرچه  شدهاقامههم استدالالت لفظي رد كه هم استدالالت عقلي و بحث ساختاري دابلكه بحث ندارد 
 دليلي را بر دليل ديگر ترجيح داد.

به بيّن بالمعني األعم و بيّن بالمعني  شدميداللت لفظي سه نوع بود: مطابقي، تضمني و التزامي؛ التزامي هم تقسيم 
اگر ادله اين بحث، فقط لفظي . شودميمعني األخص بيرون رود، دليل عقلي األخص. اگر مالزمه از لزوم به معناي بيّن بال

اما اگر  شدمي، بحث لفظي كندبا داللت مطابقي، تضمني و يا التزامي داللت بر امر به مقدمه قدمه مالامر به ذي ؛ يعنيبود
 .شدميبا غير اين ادله، داللت بر مقدمه كند، دليل عقلي 

دليل لفظي وجود عقلي و هم دليل هم  آنجا پس در ديديم همه نوع دليل شديموارد مقدمه وقتي در متن بحث 
كه اين بحث، هم بحث لفظي و  بينيممي ل بحث را در طول تاريخ بررسي كنيمك وقتياست و  گونهنيا. اينجا هم داشت

 ترجيح دارد. مقداري، اگرچه بحث عقلي چون هم دليل لفظي و هم دليل عقلي دارد ؛هم بحث عقلي است

 دوم مقدمه
بحث كنيم  گونهايناگر  :گفتيم آنجادر  .بود مطرح سؤالمقدمه هم اين بحث در  آيا اين بحث، فقهي است يا اصولي؟

بر وجوب مقدمه  المقدمهداللت ذيحث بر ب ولي چون اين بحث مبتنيكه مقدمه واجب است يا نه؟ اين بحث فقهي است 
بر وجوب مقدمه يا مالزمه  المقدمهداللت ذيحث . بشودميدمه و مقدمه است، پس بحث اصولي المقيا مالزمه بين ذي

 .حكم است يهاهيپابحث بلكه بحث حكم نيست بين اين دو، 
و ريشه،  ي و نتيجه آخر را ببينيد بحث فقهي است ولي اين اهميت چنداني ندارد زيرا مبنااگر سطح ظاهر بنابراين

 آن دو است كه بحث اصولي است؛ لذا بحث مقدمه، اصولي بود. داللت و مالزمه بين
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اآلن كه مسجد نجس شد و وقت هم موسع است امر به تطهير مسجد آيا نهي از اقامه نماز  :گوييمميدر ضد هم 
اين نماز حرام است يا نه؟ اما سطح زيرين آن بحث  ؛بحث فقهي استكه  ظاهري داريماست يا نه؟ اينجا يك سطح 

مقدمه  واجب، واجب است ومقدمه بگوييم:  كهنيا يجابهپس آيا امر به اين، نهي از ضدش است يا نه؟ است؛  اصولي
 هانيا يجابه ؛باشندميفقهي  قواعدضد خاص تكاليف الزامي مضيق، حرام است كه  :يا بگوييم حرام، حرام است و

 .شودميبحث اصولي و  كنيمميرا بحث  مبناي اصولي اين قواعد
زيرا ممكن است دليل قاعده فقهي در شرع  ؛مستند به بحث اصولي باشد ،فقهي نيست كه قاعده طورنياهميشه  البته

 .باشدينجا نيازي به بحث مالزمه ندر او  باشددر شرع آمده وجوب مقدمه، دليل  ممكن است مثالًآمده باشد؛ 
 كه كندميا اقتض آناز باب تغليب است؛ زيرا برخي از ادله  ،مبحث اصولي عنوانبهمقدمه يا ضد بحث  مطرح كردن

قاعده فقهيه مطرح شود. لذا اين بحث، هم عقلي است و هم لفظي. متقدمين، ادله لفظي را تغليب دادند و در  عنوانبهفقط 
 ند.مباحث الفاظ بردند ولي متأخرين، ادله عقلي را تغليب دادند و در مباحث عقليه (مالزمات) بحث كرد

 را مبنا قرار دهد. اصوليو يا قاعده ممكن است كسي قاعده فقهي  ؟قاعده فقهي است يا اصولي اينكه اين بحث،در 
 ادلهمن ظاهر  :بگويد كسيممكن است  ؛ امااندكردهو غالبًا بحث را اصولي اصولي است  و عمده استدالالت، مبنايي

جانب  . ماشودميكه مقدمه واجب است. در اين صورت، بحث فقهي  گويدميو دليل شرعي  دهمميرا ترجيح شرعي 
 .را غلبه داديم اصولي

 اول و دوم مقدمه بنديجمع
فقهي باشد و به شكلي  كه كرد بيينت توانميبه شكلي  : بحث راگويدمياين بحث، اصولي است يا فقهي؟ مشهور آيا 

اگرچه بحث اصولي بيشتر هايي فقط فقهي است در يك شكل :مگوييميما  شود؛ امااصولي  تبيين كرد كه توانميهم 
 آوريم. حساببهاست و بايد بحث اصولي 

قبول  توانميهر دو صورت را  است ولي راجعمالزمات عقليه  :گوييممي زمه عقليه؟لفظي است يا مال ،بحثاين آيا 
اين بحث  جزء مالزمات عقليه است. بنابراينعقلي و  عمدتاًبحث ولي  كرد و قول به هر يك از طرفين اشكالي ندارد.

 .شودمي مباحث فقهي مباحث الفاظ وجزء  شرايطي،اصولي و مالزمه است ولي در  ،االصوليعل
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 سوم مقدمه
امر و نهي  هصيغممكن است  (امر به شيء مقتضي نهي از ضد آن است يا نه) مراد از كلمه امر و نهي در اين بحث،

تكليف الزامي به  آيا كه شودميدر اينجا بيشتر اين بحث  .باشد و يا چيز ديگري ه خبريهيا ممكن است جملو باشد 
 با تكليف تحريمي به ضدش است يا نه؟ چيزي، مالزم
مالك اين  ، وجوب و حرمت را استفاده كنيم.و ممكن است از راه عقليمقصود نيست امر و نهي بحث شكلي بنابراين 

اشاره به  كلمه امر و نهي در اينجا، چيزي، مالزم با تكليف تحريمي به ضدش است يا نه؟است كه آيا تكليف الزامي به 
 است.وجوب و حرمت 


