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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته 

ب دظاهرا کسی که در مقدمه واج  قائل به مالزمه بین وجدب مقدمه و وج . همان طدر که بیان شدبحث در مقدمه مستحح  بدد 

می  کشف دمهقی می گدید از اسححباب شرعی زفسی ذی المن. یعذی المقدمه شتدد در مقدمه مستحح  زیق قائل به مالزمه می شدد  

شد که الزم اس  که مدضدع  . منحهی در جلسه قبل عرضیعنی بین این دو مالزمه است   ؛کنیم استححباب شترعی ریری مقدمه را  

  .تنقیح شددبحث 

 اشکال 

ه مثل زماز های مسححبی که مشروط ب .در مسححبات که مشروط به شرطی هسحند تا آن شرط اتیان زشدد مسحح  محقق زمی شدد

معنای شرط بددن وضد این  .های واج  شرط اس  در زماز مسححبی زیق شرط اس زماز رهمان طدر که د وضد ،وضتد شتدا ازد  

دییم مقدمه گچرا می جای این سدال هس  که ساسااین بر س . ز مسححبی زیق قابل قبدل زیاس  که تا وضد محقق زشدد ححی زما

چرا در مثل وضد که مقدمه زماز مسححبی قبدل کنیم، قدل به مالزمه را همازند مقدمه واج  نی اگر یع ؟مستحح  زیق مسحح  اس  

تا  .زیرا تا وضد گرفحه زشدد زماز مسححبی قابل ازجام زیس  ؟ا بگدییم مسحح  اس چر ؟زگدییم وضد واج  اس  ،قرار می گیرد

زشازه این اس  که وضد ححی برای  ،لقومی بددن وضد اس  یاین زشازه .دداوضتد گرفحه زشتدد طدام مستححبی زمی شدد ازجام    

ه مالزمه بین اسححباب مقدمه مسحح  و از یک طرم قائل ب ؟بین این دو جمع کرد چطدر می تدانپس  .مسححبات زیق واج  اس 

دد امکان اتیان به ا اتیان زشدد تا مقدمهاستححباب ذی المقدمه مستحح  شتدیم و از طرم دیگر بگدییم در برای از مستححبات     

  . واج  اس  ،ن معنا اس  که مقدمهیاین بد چدنمسحح  زیس  

 پاسخ 

ک م که باید بین این دو تفکیدر مثل وضد ما دو جه  داری فرق اس . بین استححباب ریری و شرطی  یک ش  در عمل مسححبی 

  :الط بین این دو جه  اس  هال و شبهمنشاء این سؤ وکرد 

لی ادد گیرد وی م. کسی که قصد دارد زماز ش  بخدازد وضد وضدی زماز مسححبی مثل ادد زماز مسححبی القام زدارد ن کهیکی ای

ب پس اسححبا .زماز شت  القام زدارد و می تدازد وضتد زگیرد و زماز زخدازد ولی اگر اداست  زماز ش  بخدازد باید وضد بگیرد   
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  ی به وضد گرفحن و زماز شکه اگر اداس  زماز ش  بخدازد وضد بگیرد ولی القام به این معنا اس ریری وضتد برای زماز ش   

ز زماز ظهر است  که مکلف زمی تدازد با آن مخالف  کند زیرا اگر وضد زگیرد زمی تدازد زماز بخدازد اما  ؛ این ریر ازیست   ادازدن

اما در عین حال شرطی  دارد و چیقی که ؛ پس اسححباب سر جای اددش می باشداین جا وضدی زماز ش  را می تدازد زگیرد. 

 به ااطر مقدمیحش .وجدب شرطی دارد و اسححباب ریری دیگر . به عبارتکندشروط بدون آن تحقق پیدا زمی م شترط شتد قهرا   

  .اما در عین حال اسححباب ریری دارد ،محقق زمی شدد مشروط بدون آن قهرا  و چدن شرط اس  دارد، وجدب شرطی

 نجا بعد از احراز شرطی  بحث می کنیم که آیا مسحح  اس  یایابلکه  .مستحح  در ادد شرطی  وضد زیس  بحث ما در مقدمه 

این جا همان دارد که در مه مسحح  دقکه مقدمی  برای مشروط و ذی الماست   بحث از شترطی  چیقی   یک مرحله ر؟ پس دزه

الشرط  فیحاذ از»زسب  شرط و مشروط این اس  که  .حبات زیق وجدد داردحسشرط و مشروط در واجبات اس  در م زسبحی که بین

ه شرطی  یک ش  یک مسئله اس  ککند مشروط واج  باشد یا مسحح .  ک قاعدا کلی اس ؛ فرقی زمیاین ی «النحفی المشروط

ما  بحثاین ربطی به لکن . تحقق شرط برای تحقق مشروط الزم اس  ،در هر شترط و مشروطی شرط الزمه تحقق مشروط اس  

احراز  بعد از .بحث می کنیم . احراز شترطی  یک شت  اارا از مدضتدعی اس  که اکندن در مدرد آن   در مقدمه مستحح  زدارد 

یا  اددش مسحح  اس  ،برای یک عمل مسحح  پیدا کردا اس شرطی  آن وق  زدب  به این می رسد که این شرط که مقدمی  

 .ح  اس حسگدید مقدمه مسحح  زیق م قائل به مالزمه می ؟واج 

 کلینتیجه 

. اما طبق زرر شرعا  مسحح ٌ، ه مستحح  مدشترعا ؛ مق  واج ٌ ،واج  مقدمه ،تا کندن معلدم شتد که طبق زرر قائلین به مالزمه پس 

ححبة لیس  بمسمقدمه مسحح   مقدمه واج  لیس  بداجبة شرعا  و»قائل به عدم مالزمه می باشند، و طبق زرر کستازی که   مخحار

 .برای آن ثاب  شددشحه باشد که جداگازه یک رجحازی مگر این که دلیل ااصی مثل وضد دا «شرعا 

 حرامقدمه م

بر وزان همان بحثی که در مقدمه  یعنی ؟مالزمه استتت  یا ایررم  ذی المقدمه و حرم  مقدمه ین حآیا بدر این استتت  که ث بح

حرم   شرعا حرام اس  یا ایر؟زیق  ای حرام شتد، از آن کشتف می شدد که مقدمات آن   آیا اگر ذی المقدمه واج  مطرح کردیم

 حرم  ریری محعلق به مقدمه رامحعلق به ذی المقدمه ستتی حرم  زفآیا می تدازیم از ولی ، ذی المقدمه یک حرم  زفستتی استت 

 ؟کشف کنیم

آیا  .از مقدمات شرب امر بیع الخمر اس ، یکی شرب امر کند زعدذ باهلل کسی قصد دارد مثال . ازحاء مخحلف دارد مسئلهالبحه این 

مر دلیل الخ در مدرد بیع البحه؟ )را زیق اسحفادا کنیم دمه شرب الخمر اس که مق می تدازیم حرم  بیع الخمر از حرم  شترب الخمر 

بلکه اددش فی زفسه مشمدل زهی  ،یک فعل حرام یزه به عندان مقدمه ،ش مسحقال مدضدع برای زهی اس بر حرم  داریم و ادد

ز ا الخمر تا شارب الخمر یعنی سارراز  لعن اهلل عشرا ،زیق این را مطرح کردزدازصاری شیخ  در مکاس اگر ااطرتان باشد  .اس 

ه به لی کمشار شخصی که آن را تبدیل به امر می کند و کسی که می ارد و می فروشد و تمام درا  ازگدر می کارد وکه کسی 

در  ااین مدضدع را گفحیم( مثال مبا قطع زرر این جه  به عندان  زد.مدرد زهی شدید قرار گرفحه ا آن هازدعی با امر مرتبط است   

اصل این بحث در حرم  اعازه بر حرام مطرح  .فرق می کند همبا  عل  تامه و زاقصه داریم که ،مقدمات قری  و بعید داریماین جا 
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. آن گاا در آن مسئله حرم  اعازه بر حرام را مطرح کردزدازصاری شیخ به مناسب  بحث بیع امر  ه، در مکاس  محرمشدا اس 

«. حرمة االعازة علی الحرام»، حرام اس  یا ایر؟ یک قاعدا فقهی داریم که اعازه حرام دا است  مرام زیق پیش آجا بحث مقدمه ح

ه بکسی قائل  بسا چه .این ها با هم فرق دارزد ؛اگر ثاب  شدد با حرم  مقدمات حرام فرق اس  «علی الحرام عازةاال حرمة»بین 

 .شدا اس  مبسدطش مطرح در جای اددش بحث مه حرام را حرام زدازد کهدقحرم  اعازه بر حرام شدد ولی م

بین یعنی مالزمه قدمه مسحح  مربدط به مالزمه اس  ع بحث درمقدمه حرام همازند بحث از مقدمه واج  و مدمدضعلی ای حال 

  ماش حر می تدازیم از دلیل آن کشف کنیم که مقدمه این که اگر چیقی حرام زفسی بدد، آیا ؛مه و حرم  مقدمهدقحرم  ذی الم

اقسام و ازداعی  برای مقدمه حرام قابل تصدیر  ،به اعحبار امدری . این جااین سدال و مدضدع ایلی کلی اس  ریری دارد یا زدارد؟

 :جا مطرح زشدا اس  ولی باید مدرد تدجه قرار بگیرد این زیق فرق می کند کهبا مالحره این امدر حکم این مسئله  ،اس 
 مسئلهر صو

ام آگاا حرو زاادد قهرا زه ای اس  که اگر ازجام شدد یعنی مقدمه به گد .باشد یا زباشدعل  تامه تحقق حرام حرام مقدمه  .0

 این که اگر ،زه همه شترایط فراهم اس  و تنها این جقء اایر عل  تامه باقی مازدا اس  . کأبه دزبالش تحقق پیدا می کند

 یردیگ چیق ممکن اس یل عل  تامه زباشد؛ که مقدمه از قب یا این .د بخدد حرام تحقق پیدا می کنددمحقق شتدد ا  جقء

 مقدمه علی  تامه داشحه باشد یا زداشحه باشد. اس  که  . این یک مالحرهباید ضمیمه بشدد تا حرام تحقق پیدا کند

 اس  مکنزباشد زیرا م آیا قصد تحقق حرام از سدی فاعل مقدمه معحبر باشد یا و تحقق حرام، این که برای ارتکاب حرام .2

 مثال کسی ازگدر می فروشد .ک  شدد اما قصدش این زباشد که ذی المقدمه حرام تحقق پیدا کندترکسی مقدمه حرام را م

رای سااحن ب. به عبارت دیگر اگر چه بیع ازگدر مقدمی  اما قصدش این زیس  که اریدار این ازگدر را تبدیل به امر کند

صدی چنین قا اساس که اریدار امر بسازد یا باشداین  فرواحن ازگدر ازاما ممکن است  کستی قصتدش     دارد، شتراب 

 .اشحه باشدزد

گاهی چنین علمی را  و گاهی مقدمی  برای حرام همراا می شدد به علم فاعل به ارتکاب حرام از سدی فاعل ذی المقدمه .4

 قصد فاعل ؛فرق می کند با قصداین  .زمی دازداصال او دازد که اریدار این کار را می کند و گاهی  یعنی گاهی می ،زدارد

 وا که که اریدار با عن  امر بسازد ولی علم دارداین زیس   . گاهی قصد فروشندافرق دارزد فاعل مقدمه مقدمه با علم

گاهی ممکن اس  هر دو باشد و گاهی ممکن اس  احدهما باشد و  ؛بین قصد و علماست   پس فرق  .را می کند این کار

 .هیچ کدام زباشداس   گاهی ممکن

بیان  در بحث از مقدمه واج  .که صاح  فصدل ، همان مطلبیالمقدمه ل به ذیدمه و یا عدم وصدقمدصل بددن به ذی الم .3

 یشان را به طدر مفصل بیان کردیم و بررس. ادله ایاست   هایشتان در مقابل مشتهدر قائل به وجدب مقدمه مدصتل    زد.کرد

 .ای که مدصل زباشد واج  زیس  ای واج  اس  که مدصل باشد و مقدمه: مقدمه یعنی صتاح  فصدل می گدید  .کردیم

؟ زیرا ممکن اس  کسی مقدمه حرام این جا زیق این مستئله زیق قابل تدجه اس  که آیا مقدمه حرام مدصل اس  یا زیس  

 منجر به حرام زشدد. لیحرام محقق شدد وه اس  مقدمشدد و گاهی ممکن اتیان کند و منجر به حرام  و را فراهم
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باید عنای  شدد که مقدمه حرام ازداع و اقسام دارد که  «حرام اما ال ،حرامال ةمقدم»حرام می کنیم که آیا  هپس وقحی بحث از مقدم

؛        عل  تامه باشتتد یا زباشتتدلحاظ این که مقدمه حرام . 0 :مقدمه استت  بارادر یاین ازداع و اقستتام زاشتتی از مالحره امدر مخحلف

مقدمه حرام  .3؛ یا زباشد . تحقق حرام محرت  بر مقدمه معلدم باشد4 ؛لحاظ این که مقدمه حرام قصتد شتدا باشد یا زشدا باشد   .2

 . ه این امدر مدالی  داردهمدر بحث ما مدصل به حرام باشد یا زباشد. 
 اقوال در مسئله

 این مسئله پنج قدل وجدد دارد:در 

  .مثل آن چه که در مدرد مقدمه واج  گفحه شد .ش  مالزمه اس  مطلقابین حرم  ش  و حرم  مقدمات آن  .0

نی یع .یعنی اگر چیقی حرام بدد مقدمه آن مطلقا حرام زیس  .و حرم  ذی المقدمه مالزمه زیس  مطلقا بین حرم  مقدمه .2

  .حرم  ریری زسب  به مقدمه ثاب  زمی شدد

اس   رامح ،حرام عل  تامه باشد هاگر مقدم :  تامه زباشد. گفحندتفصیل بین جایی که مقدمه حرام عل  تامه باشد یا عل .4

 دارد ولی اگر مقدمه حرام عل  تامه زباشد حرم  ریری زدارد.  یو حرم  ریر

حرام  مهیعنی اگر مقد .حرم  مقدمه مدصله و عدم حرم  مقدمه ریر مدصله .تفصیل بر وزان تفصیل صاح  فصدل اس  .3

ولی اگر مقدمه حرام منجر به تحقق حرام زشد در اس ، تحقق حرام شد در این صدرت حرام  هببه گدزه ای بدد که منجر 

 زیس . این صدرت حرام

اگر مکلف با ارتکاب این مقدمه قصتد تدصتل به ذی المقدمه داشتحه باشد حرام اس  اما اگر قصد رسیدن به ذی المقدمه     .5

 حرام را زداشحه باشد حرام زیس .

  و دو قدل به طدر مطلق می باشند که در جلسه بعد مدرد بررسی قرار اداهند تفصتیل در مستئله است    از این پنج قدل سته قدل 

 گرف .

 «والحمد هلل رب العالمین»

 


