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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خالصه جلسه قبل
ديم به مقدمات توليديه كه همه بزرگان مهمي مطرح شد. رسي ومقدمه حرام بود كه مباحث اساسي  بحث در

 :بودندسه قسم  . اين مقدماتحرام است :گويندمي
 شود كه اين قدر متيقن است.مسلوب ميگاهي بعد از انجام مقدمه، اختيار  اين بود كهقسم اول 

او  اگر به فالن جا برود كه داندمي ؛ مثالًشوديا اضطرار مي اكراهبهمه، مبتلي اين است كه بعد از مقد قسم دوم و سوم
 هم هست. دو نياشرط تكليف است در  آنچهتند و در مقابل معناي فلسفي نيسكه اكراه و اضطرار  گفتيم .كنندميرا اكراه 

 كند.موجب رفع تكليف شده اما عقل در اين دو حالت، رفع تكليف نمي اكراه و اضطرار شرعاً 
جزء مقدمات اين آيا  بردميبه شرايط اكراه يا اضطرار  او را داندمياين بود كه در صورت انجام مقدماتي كه  سؤال
 است؟و حرام  توليدي

بنابراين با قسم اول فرق دارد كه بعد از انجام مقدمه،  .شودمياختيار سلب ن كهنيابراي  نخير، :است گفته شودممكن 
 و اين حرام نيست. شودمين اختياربيولي در اينجا  شودمي ارياختيبفرد 

ار را موجب رفع حكم اكراه و اضطر مطلقاً دارديبرمحديث رفع كه اضطرار و اكراه را  جوابي كه داديم اين بود:
اگر جايي  :گويدميحديث رفع  .صادر نشده باشد شخصكه از اختيار  داردبرميرا اكراه و اضطراري  بلكه داندمين

 مقدمات خودتان اما اگر با علم و داردبرمياين را حديث  ،به شرب خمر كنند مجبور شمارا ي،اتفاق صورتبهبرويد كه 
 ت چون اختيار داشت كه انجام ندهد.مكره اس :نديگوينماينجا  عرفاًيد در اكراه و اضطرار افتاد

 :گويدميحديث رفع ؛ و حرام است و شرب كردنجس چيزي كه يادش رفت  اگر مثالًشبيه اين در نسيان است؛ 
 كاري كرده كه عمداًنسياني كه خودش اما در  نسيان بدون اختيار شخص.لي است و شدهبرداشتهنسيان از امت من 

 هوشيبكه  خورديمچيزي  اماشخصي بايد در وقتي نماز بخواند  يا مثالً .شودميحديث رفع شامل اينجا ن ،يادش برود
 .شودمينيز ن احديث رفع شامل اينجبشود، 
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 ديدگاه مرحوم نائيني در مورد شمول مقدمات توليديه
شود شامل مياختيار ندارد را كه قسم اول  هم ،مقدمات توليديه تعميم است؛ يعني مرحوم نائيني و بزرگان ديگرنظر 

فرمودند: حديث اين مطلب اهللا تبريزي در توضيح . آيترديگيبرمو هم قسم دوم و سوم كه اكراه و اضطرار است را در 
 و لذا در اينجا تكليف هست. گيردرفع، اكراه و اضطرار با اختيار را نمي

 الزمه اكراه و اضطرار خودساخته
اين است  سؤالدارند كه اختياري نباشد. اما  جاييبهاكراه و اضطرار، انصراف  فقهي صحيح است و ازنظراين مطلب 
 اش را هم حرام بدانيم و حرمت غيري را روي آن مقدمه ببريم يا نه؟، مستلزم اين است كه مقدمهكه آيا اين بحث

واضطرار برسد؛  اكراهبهد كه اقدامي نكن ين كار كند ووارد ارا  : از اول نبايد خودگويندميي زتبري اهللاآيتمشهور و 
در شرايط اكراه و اضطرار  ؛نيستگونه هميشه اين :گوييمميما  شود.اما حاال كه اين كار را كرده، مقدمه هم حرام مي

برنداشته ون حديث رفع اين را نهي از شرب خمر اين را هم شامل است چاطالقات اختيار دارد و  بازهم ،خودساخته
چون مقدمه را كه انجام داد، هنوز را حرام بدانيم؟  اشمقدمهبشود چرا متوجه خود فعل  تواندميخطاب اگر  است. پس

 .تحمل ضرر كند و نخورد و مرتكب حرام شود تواندمي بعدازآن كهاينمقدمه توليدي نيست براي اختيار دارد و 
كه اگر انجام  درجايي؛ مثالً حرام استكه  يقين داريم ي از مقدماتكه در بعضد گونه جواب بدهكسي اينممكن است 
 ؟دهيدميشود. اين را چگونه جواب ندهد كشته مي
نيست. خيلي از اوقات، اكراه يا اضطرار به غير مرگ است؛ در حد مرگ اكراه يا اضطرار هميشه  :گوييمميدر پاسخ 

سلب شرايطي است كه اگر شرايط اكراه و اضطرار بعدي،  مقدمه توليديه نيست. جاايندر  مثالً ضرر مالي متوجه او است.
مكره يا  مثالً ؛نيست گونهايناما اگر  شودميتوليدي  اشمقدمه، حرام است شرعاً تحمل اين ضرر  و شودميقدرت 

 شود، اينجا مقدمه توليديه نيست.پول  مضطر به دادن

 بندي بحثجمع
؛ مثل جايي مقدمه توليديه است شود،مي اختياربيجايي كه  مقدمه حرام، يعنيدر قسم اول  هستيم؛ ليتفصبهما قائل 

ست و ا چون اختيار تا آخر باقي رسدمياضطرار  و اكراهبهاما در مقدمات توليديه كه  .كندميخود را از برج پرت  كه
ولي اگر منجر به قتل  و مقدمه توليدي نيست ندارد با چيزي حل شد اشكالضرر  اگر ،اكراه و اضطرار رفع تكليف نكرد

 .شودميآنجا مقدمه توليدي و حرام  شودمي
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لي اكراه و و شودميكه سلب اختيار ن درجاييمقدمه توليديه است اما  شود،ميكه سلب اختيار  درجايينابراين ب
 .شودمين هيدياين صورت مقدمه تول . دربايد كاري كند كه كشته نشود ،آيدمياضطرار پيش 

 تبصره:
. دارديبرنمين اكراه و اضطرار را ، حديث رفع اشودميدارد مكره  يا ظن معتبر برود كه يقين جاييبهگر كسي ا :گفتيم

هم شامل آيا دليل رفع اين را  شودمييا مضطر اگر احتمال يا ظن غير معتبري دارد كه اگر برود مكره  اين است كه سؤال
 است؟

ار اكراه يا طالق حديث رفع شامل اين هم بشود. اگر كسي احتمالي بدهد كه دچبعيد نيست كه ا: گوييمميدر جواب 
 .اين كار را نكن :گفت تواننمياحتمال  صرفبهو  گيردميهم حديث رفع اين را  ظاهراً ،اضطرار بشود

 هايديتولم است و غير وليديه حرامقدمات ت :بيان شد تا اينجا بحث در حرمت عقلي مقدمه حرام بود كه تفصيالً
 هم حرام است؟ شرعاً  ،حرام است كه عقالًمقدمه توليدي بحث بعدي اين است كه آيا حرام نيست. 

 


