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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(1ٓ1) 

ةةحرمة املقدمة غالبية اإليصال، ال املمكِّنة وال املسبق: ) ِِ  (ٔ)و
ذىب إىل حرمطة )ادلقدمطة ادلمفِّنطة( وىطي مطلطق فطصطاحب الففايطة  وامطاصاحب الفصول إىل حرمة )ادلقدمة ادلوِصلة( فقط،،  ذىب

ادلقدمطة، وضيطي : اضطو  فطن الطذىاب إىل قطول ولطر وىطو حرمطة ادلقدمطة صالبيطة ا يصطال، وىطذا الهفصطيا وسط، تينهمطا فاضطو قطد  فطون 
مائطة مقدمططة علططى سططبيا البطدل، وادلوصططلة منهططا ابلفعطا يسططة، وصططالو ا يصططال منهطا ع ططرون مطط ال ، وحيططر ان  ادلقطدمات ادلمفِّنططة ىططي

العقططا ىططو احلططاتم ابالسططهقالل يف ابب ا عاعططة وادلعصططية فاضططو يططري ولططوب صططالوِّ ا يصططال مططن ادلقططدمات  ون مطلططق ادلمفِّططن )لعططدم 
 وضيي : (ٕ)(...صا ابلفعاإمفاضو إن تان من ابب الرتشح( وفوق خصوص ادلو 

 وىو ولوب أو حرمة خصوص ادلقدمة ادلسلوتة وقد ذتران ىذا االحهمال يف الهفسري  راتعاضو يولد ىناك احهمال 
 املقدمة املسةوكة حرمة)

 .ىي احملرمة (ٖ)ىو ما ضسهلهمو من اآلية ال ريفة وىي ان ادلقدمة ادلسلوتة، أي اليت سلفهااالحتمال الرابع: 
 (َخراِِبا  يف  َوَسعى)ل ب االستدال

ََْكَر َيَ  ا )وىذا ىو ظاىر اآلية الفر ة يف مسألة السعي لهخريب ادلسالد إذ يقول  عطاىل:  َِِّ َأْن يُ  َوَمْن َأْظَةُم ِمَّْن َمنَ َع َمس اِدَد ا
ََ م ا ك اَن َمُ ْم َأنْ )حيطر ر ّطب هللا  عطاىل علطى ذلط   (َخراِِب ا  يف  اْْسُُو َوَسعى ْ يا ِخ ْوَله َوَمُ ْم يف  ُأولئِ  َ  َمُ ْم يف ال دا يَ ْدُخُةوىا ِِالَّ خ افَِ

َه َذ   يمه  ، يف أ ائططو إىل اخلططراب وعدمططو وظططاىر اآليططة ال ططريفة ان مطلططق السططعي يف خططراب ادلسططالد زلططّرم، في ططما صططور (اْْلِخ  َرِة َذ  َا
دس أو مفطان ممطع النططاس، ىطو تنفسطو لر ططة عرفطا  وشلنططو  لهفجططري ادلسطجد أو ادل طهد ادلقطط –مط ال   – ويوّضطح ذلط  أّن سططعي ا رىطاي

، ولطذل  يعاقطب ىطذا ا رىطاي حطمل لطو مل يطنجح يف عمليطة الهفجطري فلطم إن مل ضقا ابضو من ادلسهقالت العقلية قاضوان  وزلّرم لدي العقالء
ة لغططري ادلططذتور يف اآليططة الفر ططة، مططن ولططيع عقاتططو حينإططذل إال علططى ضفططع ذلطط  السططعي والهمهيططد، و عمططيم احلرمطط ، فططن مقدمهططو موصططلة

مث تعطططد  طبيطططق  (ٗ)ادلقطططدمات ادلسطططلوتة، حلفطططم العقطططا وتنطططاء العقطططالء، ال لهنقطططيح ادلنطططات وال حطططمل  لغطططاء اخلصوصطططية. و فصطططيلو يف زللطططو(
 األقوال األرتعة يف ادلقدمة على م ال شراء تهب السحر وا حلا  أو تهب اليالل قلنا: 

َه َذ  يمه )وىو  ان اجلزاء ال يقال:) ََْكَر َيَ  ا اْْسُ وُ )مرت طب علطى رلمطو   (َوَمُْم يف اْْلِخَرِة َذ َا َِِّ َأْن يُ  و)السطعي  (َمنَ َع َمس اِدَد ا
 يف خراهبا( فال يدل على حرمة السعي وحده؟.

يف خراهبطا( علطة ةمطة مسطهقلة ابن الظطاىر ان تطاّل  منهمطا )منطع ذتطر اسطم هللا يف ادلسطالد( و)السطعي  أواًل: فطن اجلطواب ِذ يق ال: 
السطهحقاق العقطاب،  ليلنطا علطى ذلط  الفهطم العطريف تطا توضطو مطن ادلسطهقالت العقليطةه أال  طري: اضطو لطو قيطا: )مطن منطع مسططالد هللا ان 

                                                             

 أي ال مطلق ادلمفِّنة وال خصوص ادلوِصلة. (ٔ)
 .تهصرف (ٕٓٗالدرس ) (ٕ)
 الهصري  عن العرب(  أو فقا ادلقدمة ادلنسلفة ) وسعا  يف صيغة ابب االضفعال دلا مل ير  يف (ٖ)
 ( تهصرف.ٜٖٓ روس يف الهفسري والهدتر ) (ٗ)
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ضيا يذتر فيها امسو تان لو خطزي يف الطدضيا وعطذاب عظطيم يف اآلخطرة( وقيطا ابن )مطن سطعى يف خطراب مسطالد هللا تطان لطو خطزي يف الطد
 وعذاب عظيم يف اآلخرة( تان صحيحا  عقال ؟ وتان عقالئيا ؟ على اضو يففي ظهور اللفظ يف ِعلّّيِة تاّل منهما على سبيا البدل.

فططاّن مْنططع احلفومططة  –وىططي مططور  البحطر  –اضططو  فططن االسطهدالل تططط)منع( أييططا  فاضطو إن أريططد تططو ادلنطع اله ططريعي تططان مقدمطة   اث ي ًا:
هللا  عططاىل يف ادلسططالد لططيع علّطة ةمططة لعططدم ذتططرىم، وإن أريططد ادلنططع الهفطويو تططان اقهيططائيا  وىططو أييططا  مقدمططة والفاعططا  النطاس  عططن ذتططر

  (ٔ)ادلخهار مهوس،، فهفون  ليال  على حرمة ادلقدمة. فهدتر وأتما(
َه َذ   يمه )اجلططزاء  اضططو حططمل لططو قيططا ابنوضيططي :  ري ضططار ابدلططدعى أييططا ه لعططدم القططول صططفاضططو  (ٕ)علططى رلمططو  األمططرينرُ ّططب  (َذ  َا

 فهأما. ،أو  لغاء اخلصوصية (ٖ)ابلفصا
ََ ِِبَ  َُّ ْم ال ُيصيبُ ُ ْم َظَمأه َو...)االستدالل ب   (ذِل

ََ ِِبَ  َُّ  ْم ال ُيص يبُ ُ ْم َظَم أه َوال َ َص به َوال)ضيي : ان شلا يصطح ان يسطهدل تطو علطى حرمطة ادلقدمطة ادلسطلوتة قولطو  عطاىل: تما   ذلِ 
ََّاَر َوال يَناُلوَن ِم ْن َذ ُدوّن  َ  ْيًإ ِِالَّ ُكتِ َب َمُ ْم بِ ِو َذَم له   ََمَْمَصةه يف َِِّ َوال َيَطُؤَن َمْوِطئاً َيغيُظ اْلُك ََِّ ال ُيع يُع َأْد َر َسبيِل ا  ِ اِل ه ِِنَّ ا

َِ  غ ًَة َوال َكب   ًَة َوال يَ ْقطَ  َق  ًة  ََ ُق  وَن  َ  َِ ُ َأْحَس  َن م  ا ك  اُ وا يَ ْعَمةُ  ونَ اْلُمْحِس  نَ  و َوال يُ ْن َِّ َْ  وِيَ ُ ُم ا فططان  (ٗ)(ُع  وَن وااِي ً ِِالَّ ُكتِ  َب َمُ  ْم ِلَي
ادلقدمطة ادلنسطلفة، تطا  ائرة يفهب لفا ظمأ يصيبهم أو ضصب أو سلمصة وىي تلها مقدمية من  (َذَمله ِاِل ه )ظاىر اآلية األوىل ان 

 طرف هبطم علطى العطدو، ضعطم ية لبطال يّطنِ تالسطيطرة علطى    وذلط    مقطدمي   اجلملطةفاضطو مطلقطا  أو يف  (ارَ َيَطُؤَن َمْوِطئًا َيغيُظ اْلُكََّ )وتذل  
عطو  تادلقدمطة، ولطيع االسطهدالل تسطوقها تعصطا واحطدة ليقطال ان السطياق لطيع تطدليا، تطا ذو ىو  (َوال يَناُلوَن ِمْن َذُدوّن  َ ْيإً )خصوص 
 ( إىل تا واحد منها.بوضمري )

 ؟ فق، اضو يعو  لألخري ال يقال:
ََ )ادلفهوم عرفا  من الفالم عو ه لفا واحد منها، تا عو ه لألخري فق، صريب تا يسهلزم لغوية م ا ذل  الرتتيطب  ِذ يقال: ذلِ 

ََّ   ِِبَ  َُّ ْم ال ُيصيبُ ُ ْم َظَمأه َوال َ َصبه َوال ََمَْمَصةه يف َِِّ َوال َيَطُؤَن َمْوِطئاً َيغ يُظ اْلُك اَر َوال يَن اُلوَن ِم ْن َذ ُدوّن  َ  ْيًإ ِِالَّ ُكتِ َب َمُ ْم َسبيِل ا
 لغوا . (ٙ)فيما ىو تادلقدم للجزاء (٘)األوائا ذترالصاحل مرت بة على األخري فق، تان  العمااضت تهاتو تإذ لو   (ِبِو َذَمله ِاِل ه 

ََ )فيما ذتر فاضو ال شط  يف اآليطة ال اضيطة   ّ ولإن شُ  ُق وَن  َ  َِ َِ غ ًَة َوال َكب  ًَة َوال يَ ْقَطُع وَن وااِي ً ِِالَّ ُكتِ َب َمُ مْ َوال يُ ْن لوضطوح  (َق ًة 
 .مقدمي   –وىو ادلهأخر من األمرين  –ان قطع الو اين 

وىنططاك آايت عديططدة أخططري  فططن االسططهدالل هبططا علططى  ر ّططب ال ططواب والعقططاب علططى مقدمططة الوالططب أو احلططرام، ادلسططلوتة، ومنهططا: 

                                                             

 (.ٜٖٓ روس يف الهفسري والهدتر ) (ٔ)
 منع ذتر هللا والسعي يف خراب ادلسالد. (ٕ)
 تني حرمة ادلقدمة الواحدة وحرمة ادلقدمهني )ادلسلوتهني أو صريمها مطلقا (. (ٖ)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔسورة الهوتة: آية  (ٗ)
 أ و...يصيبهم ظم (٘)
 ألضو مبنزلة: تلما اصاهبم ظمأ أو ضصب... تهب ذلم تو عما صاحل. (ٙ)
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َِِّ َوَذ ُدوَُّكمْ َوَأِذداوا ) ةن َوِمْن ِرابِط اْْلَْيِل تُ ْرِىبُ وَن بِ ِو َذ ُدوَّ ا ، فطان إعطدا  القطوة مقطدمي  وقطد وقطع مطأمورا  تطو (ٔ)(َمُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُ وَّ
ادلفسطرين مطن اضطو   العديطد مطن هظهره إذ قد يقال ان ادلنهي عنو ىو قرب الزان، حرمة صريية، ولطيع تمطا اسط (ٕ)( َوال تَ ْقَرُبوا الوِّىن)ومنها: 

 فهأما، والبحر يف ىا ني اآليهني وصريمها، يف لهة البحر، يسهدعي مقاما  آخر. (ٖ)تناية عن الزان ضفسو
وة ذن احلرام َِّ  (1)ودَو املقدمة املمكِّنة لةوادب واملع

)ادلقدمطة ادلوصطلة( وذلط  ألضطو يطري ان مطالك ولطوب  همة: سبق: )و فن ان ضصطلح على مبىن الففاية تط)ادلقدمة ادلمفِّنة( مقاتطا 
وىططو حاصططا يف تططا ادلقططدمات، وتعبططارة أخططري: ان مططالك ولططوب ادلقدمططة ىططو  ((٘))ادلقدمططة ىططو حصططول الططهمفن هبططا مططن ا  يططان تططذيها

ا تطو خارلطا  إىل ذيهطا   وّصط وق  ذيها عليها سواء  أرا  أو قصد ذا ادلقدمة أم مل يُرِ  ومل يقصد وسطواء ءأوصطلت أم ال، ال خصطوص مطا 
تمطا ضسطب إىل ال طي  يف مططارح األضظطار، وإن تطان   ،تما ىو مسل  الفصول وال خصوص ما قصد تو الهوصا تنحو شرت الوالطب

تمططا ذىططب إليططو صططاحب   ،أو خصططوص مططا أرا  تططو الهوصططا تنحططو شططرت الولططوب ،مسططلفو قططد احهمططا فيططو األعططالم عططدة احهمططاالت
 .(ٙ)ادلعامل(

قططال: )وىططا يعهططو يف وقوعهططا إذ ن صططاحب الففايططة ذىططب إىل ولططوب مقدمططة الوالططب، ومل يقططا ارمططة مقدمططة احلططرام، ا ال يق  ال:
خنا العالمطة أعلطى هللا مقامطو على صفة الولوب أن يفون اِ  يان هبا تداعي الهوصطا هبطا إىل ذي ادلقدمطة، تمطا يظهطر شلطا ضسطبو إىل شطي

دلقدمطة عليهطا ايطر لطو مل يرت طب عليهطا لف ط  عطن عطدم وقوعهطا علطى صطفة الولطوب تمطا مقطرري ا طو، أو  ر طب ذي ا أفاضطاِ  تعضُ 
وقططال: )وأمططا مقّدمططة احلططرام  (ٚ)(الظططاىر عططدم االعهبططار؟ أو ال يعهططو يف وقوعهططا تططذل  شططيء منهمططا قططدس سططرهزعمططو صططاحب الفصططول 

حلطرام أو ادلفطروه اخهيطارا  تمطا تطان مهمفنطا  قبلطو فطال مطا يطهمفن معطو مطن  طرك ا (ٛ)وادلفروه فال  فا   هص  ابحلرمطة أو الفراىطة، إذ منهطا
 خا لو أصال  يف حصول ما ىو ادلطلوب من  رك احلرام أو ادلفروه فلم يرتشح من علبو علطب  طرك مقطدمههما. ضعطم مطا ال يطهمفن معطو 

 .(ٜ)...(من الرتك ادلطلوب ال زلالة يفون مطلوب الرتك، ويرتشح من علب  رتهما علب  رك خصوص ىذه ادلقدمة
طزة( مقاتطا ولطوب )ادلقدمطة ادلمفِّنطة( إذ قطال: )ضعطم  ِذ يقال: أواًل: اضو ذىب إىل حرمطة مطا ضصططلح عليطو ضياتطة عنطو تطط)ادلقدمة ادلعجِّ

فلطو مل  ما ال يهمفن معو من الرتك ادلطلوب ال زلالة يفون مطلوب الرتك، ويرتشح من علب  رتهما علطب  طرك خصطوص ىطذه ادلقدمطة
                                                             

 .ٓٙسورة األضفال: آية  (ٔ)
 .ٕٖسورة ا سراء: آية  (ٕ)
اح ططة أي معصططية تبططرية ومعنططاه ال زضططوا، والططزان ىططو وتء ادلططرأة حرامططا  تططال عقططد وال شططبهة عقططد سلهططارا ، مث اخططو ان الططزان ف (وال تقرب  وا ال  وىن)قططال يف الهبيططان: )  (ٖ)

سطري أي تإع الطريق ذل . ويف الناس من قال: الزان قبيح ابلعقا دلا يف ذل  من إتطال حق الولد على الوالد، وفسطا  االضسطاب( )الهبيطان يف  ف (َوساَء َسبيإً )
 (.٘ٚٗص ٙالقرآن: ج

 وحرمة ادلمفِّنة من احلرام. (ٗ)
 همفن هبا من احلرام.أقول: ومالك حرمة مقدمة احلرام حصول ال (٘)
 (.ٔٓٗالدرس ) (ٙ)
 .ٗٔٔص ٔاآلخوضد ال ي  دمحم تاظم اخلراساين، تفاية األصول، مؤسسة آل البيت عليهم السالم  حياء الرتاث ط قم: ج (ٚ)
 نقض مبقدمة الوالبه إذ ىي تذل  متاما .يُ  (ٛ)
 .ٕٛٔص ٔادلصدر ضفسو: ج (ٜ)
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 معها اخهيار  رتو دلا ا ص  ابحلرمة مقّدمة من مقدما و. مقّدمة ال يبقىيفن للحرام 
 ال يقال: تي ؟ وال يفا  يفون فعا إاّل عن مقّدمة ال زلالة معها يولد، ضرورة أن ال يء ما مل جيب مل يولد

  من ادلقّدمات االخهيارية تطا مطن فإضّو يقال: ضعم ال زلالة يفون من مجلهها ما جيب معو صدور احلرام، لفنو ال يلزم أن يفون ذل
 .(ٔ)(ادلقّدمات الغري االخهيارية تمبا ئ االخهيار اليت ال  فون ابالخهيار وإالّ لهسلسا فال  غفا وأتما

 مناقشة مع الكَاية، يف تقييده مقدمة احلرام ابلسبب
فطزال  ،ا ارمة ادلقدمة ادلوِصلة خاصطةيف مقدمة احلرام سل  مسل  الفصول إذ قال فيه قدس سرهومن انفلة القول ا شارة إىل اضو 

مقدمطة احلططرام رم مطلطق يطان احلرمطة والولطوب للمقدمطة إن تاضطت مطن ابب الرتشططح فاضطو  :، ويطر  عليططويف مقدمطة احلطرام (ٕ)الفطرق تينهمطا
طزة أي مل  فططن سطببا   وليططداي   علطى سطبيا البططدل، وإن مل  ا ال  فطون ادلقدمططة مططهتمطا ولبطت مطلقططا  مقدمطة الوالطب، إذ يف تلي  ،فطن معجِّ
على الرتك ففي  ولبت مطلقطا  مقدمطة الوالطب  ون خصطوص ادلوصطلة منهطا، ابلرتشطح، ومل  طرم  (ٖ)در معهاقعلة ةمة لإليصال تا ي

زة، ابلرتشح؟ واحلاصا: اضو إن  رشح ففيهما يرتشح وإن مل يرتشح ففيهما ال يرتشح.  فهأما. مطلق مقدمة احلرام وليع فق، ادلعجِّ
طزة،  علطىا : ان  ليلو الذي اسهدل تو او الفصطول يف حصطره احلرمطة ابدلقدمطة ادلوصطلة، يطر  وضي  ليلطو فطان حصطره مقدمطة احلطرام ابدلعجِّ

إذا عرفت ما ذتران فقد  صدي صري واحد من األفاضا  قامة الوىان على ادلالزمطة، ومطا أ طى مطنهم تواحطد خطال عطن الولدان، قال: )
ذلطط  إىل الولططدان حيططر إضّططو أقططوي شططاىد علططى أن ا ضسططان إذا أرا  شططيإا  لططو مقططدمات أرا   لطط  ادلقططّدمات لططو اخللططا، واألوىل إحالططة 

الهفططت إليهططا ايططر رمبططا جيعلهططا يف قالططب الطلططب م لططو ويقطططول مولططواي : )أ خططا السططوق واشططرت اللحططم( مطط ال ، تداىططة أن الطلططب ادلن طططأ 
قت إرا  و إبجيا  عبده االشرتاء  رشحت منها لو إرا ة ضو تع ا  مولواي ، وإضّو حير  علّ خبطاب )أ خا( م ا ادلن أ خبطاب )إشرت( يف تو 

 ُأخري تدخول السوق تعد االلهفات إليو، وإضّو يفون مقّدمة لو تما ال خيفى.
هعلطق مبقدمطة أمطر ويؤيد الولدان تا يفون من أوضح الوىان ولو  األوامر الغريية يف ال طرعيات والعرفيطات، لوضطوح إضّطو ال يفطا  ي

والهفصطيا تطني السطبب وصطريه  ،صريي إاّل إذا تان فيها مناعو، وإذا تان فيها تان يف م لها فيصّح  علقو تو أييطا  لهحقطق مالتطو ومناعطو
قدمطة فطان  ليليطو، لطاراين تعينهمطا يف م (ٗ)(وال رت ال رعي وصطريه سطيأب تطالضطو وإضّطو ال  فطاوت يف ابب ادلالزمطة تطني مقّدمطة ومقدمطة

ططزة عنططو ألن األخطططري  :وادلقصططو  ،يف الهعبطططري احلططرام، ىن ت  غيططري ان  ليليططو يفيطططدان حرمططة ادلقدمططة ادلمفِّنطططة مططن احلططرام،  ون ولطططوب ادلعجِّ
 .صغري مقدمة الوالب فال يعد ضقيا  عليو. فهدتر

 ون  ،)مطالعطة تهطب السطحر واليطالل( خاصطة مط ال   وعلى أي فاضو لو صران إىل حرمة ادلقدمة ادلسلوتة، تان على الفقيو ان يطّرِم 
 للمطالعة. مقدمة   –حلما ال ائع عرفا  اب ومل يفن –عرفا   وضعها يف األرف  فق، ما ام ال يعدّ 

ةى هللا ذةى دمحم وآلو الطاىرين  ِو
ََ )): عليو السالم ا مام الصا ققال  َََأْوِرْث ُكتُ َب ََِإْن ِمتَّ   ، ََ ََ يف ِِْخَواِ  ََِإ َُّو َيَِْت َذَةى النَّاِس َزَماُن  اْكُتْب َوُبثَّ ِذْةَم  ََ بَِني

َِيِو ِِالَّ ِبُكُتِبِ مْ   (.ٕ٘ص ٔالفايف: ج) ((َىْرجن اَل َيََْ ُسوَن 
                                                             

 .ٜٕٔ-ٕٛٔص ٔادلصدر ضفسو: ج (ٔ)
 الففاية والفصول.صاحب  (ٕ)
 مقدمة الوالب ومقدمة احلرام على الرتك. (ٖ)
 .ٕٙٔص ٔاآلخوضد ال ي  دمحم تاظم اخلراساين، تفاية األصول، مؤسسة آل البيت عليهم السالم  حياء الرتاث ط قم: ج (ٗ)


