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حلّ یک مشکل در اخبار مَن بَلَغ
هطىلی دس هَسد اخجبس هَي ثَلَغ ٍخَد داسد وِ ثشخَسد ًىشدُام وسی هتعشؼ آى ضذُ ثبضذ ٍ ثبیذ ثِ
گًَِای حل ضَد.
ثِ همتضبی اخجبس هَي ثَلَ غ اگش خجش غیش هغبثك ٍالعی دس هَسد ثَاة عولی ثِ وسی ثشسذ ٍ آى ضخع
ثِ سخبء ثَاة هزوَس ،عول سا اًدبم دّذ ،خذاًٍذ هتعبل آى ثَاة سا ثِ اٍ هیدّذ.
هثالً اگش ثیبى ضذُ ثبضذ وِ اگش وسی هسَان وٌذ دُ لػش دس ثْطت ثِ اٍ دادُ هیضَد ٍ وسی ثِ سخبء
ایي ثَاة ،هسَان وٌذ ایي ثَاة ثِ اٍ دادُ هیضَد ّش چٌذ ایي خجش هغبثك ٍالع ًجبضذ.
اوٌَى فشؼ وٌیذ خجش هعتجش ٍ هغبثك ٍالعی ثِ ضخػی ٍاغل ضَد وِ ثیبى هیوٌذ وسی وِ هسَان
هیوٌذ یه دسخت دس ثْطت ثِ اٍ دادُ هیضَد.
دس ایي حبلت ایي سؤال هغشح هیضَد وِ آیب هیتَاى پزیشفت ثِ وسی وِ خجش غیش هغبثك ٍالعی ثِ اٍ
سسیذُ ٍ اٍ ثِ سخبء ثَاة آى عول سا اًدبم دادُ است دُ لػش دس ثْطت دادُ هیضَد ٍلی ثِ وسی وِ عجك
خجش هعتجش ٍ هغبثك ٍالع عول ًوَدُ است تٌْب یه دسخت دس ثْطت دادُ ضَد؟
ثشای حلّ ایي هطىل هوىي است وسی چٌیي ثیبى وٌذ :حبل وِ خذاًٍذ چٌیي تفضّلی داسد فشلی هیبى
وسی وِ خجش ضعیف ثِ اٍ سسیذُ ٍ ثَاة ثبالیی داسد ٍ وسی وِ خجش هغبثك ٍالع ثِ اٍ سسیذُ است
ًوی گزاسد .ثِ تعجیش دیگش اوٌَى وِ خذاًٍذ هتعبل دسّبی سحوت خَد سا ثبص وشدُ است ٍ ثِ وسی وِ خجش
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غیش هغبثك ثِ اٍ سسیذُ است ثَاة صیبدی هیدّذ ،ثِ وسی وِ خجش هغبثك ٍالع ثِ اٍ سسیذُ است ًیض ایي
ثَاة سا خَاّذ داد.
إن قلت :وسی وِ خجش هعتجش ثِ اٍ سسیذُ است ثب وسی وِ خجش ضعیف ثِ اٍ سسیذُ است فشق داسد؛
وسی وِ داسای خجش هعتجش است عجك یه دلیل هعتجش الذام ثِ عول هیوٌذ اهّب وسی وِ خجش ضعیف ثِ اٍ
سسیذُ است تٌْب عجك احتوبل عول هیوٌذ لزا هٌمبدتش هحسَة هیضَد.
قلت :اوّالً :چِ ثسب وسی وِ خجش هعتجش ثِ اٍ سسیذُ است ،اگش خجش ضعیف ّن ثِ اٍ هیسسیذ ثِ آى عول
هی وشد ٍ اص خْت اًمیبد تفبٍتی ثب فشد دیگش ًذاسد.
ثانیاً :وسی وِ خجش غیش هغبثك ٍالع ثِ اٍ سسیذُ است الصم ًیست وِ ضشٍستبً ثذاًذ یب احتوبل دّذ وِ
غیش هعتجش است ثلىِ چِ ثسب فىش وٌذ ًبلل ثِ اٍ خجش غحیحی دادُ است ٍ اغالً احتوبل خغب ًویدّذ ،دس
ایي غَست ًیض اعالق ادلِّی تسبهح دس سٌي ضبهل آى هیضَد.
ثٌبثشایي وسی وِ ثَاة ثیطتشی هیثشد الصم ًیست احتوبل عذم هغبثمت خجش ثب ٍالع ثذّذ ٍ اص ایي
خْت ثب وسی وِ ثِ خجش هغبثك ٍالع عول هیوٌذ ٍ ثَاة ووتشی ثِ اٍ ٍعذُ دادُ ضذُ است فشلی ًذاسد.

تنبیه چهارم از تنبیهات بحث برائت
اجرای برائت در شبهات تحریمیهی موضوعیه
هشحَم آخًَذ هسئلِای سا دس وفبیة تحت عٌَاى تٌجیِ سَم هغشح وشدُ است1؛ دس ایي هسئلِ ثیبى ضذُ
گشچِ اعالق ادلِّی ثشائت ضبهل ضجْبت حىویِ ٍ هَضَعیِ هیضَد ٍ ّوِی افشاد ضجِْ سا دس ثش هیگیشد
ٍلی دس ضجْبت تحشیویِی هَضَعیِ غَستی سا هیتَاى فشؼ وشد وِ ثِ دلیل ًىتِای عملی هطوَل ادلِّی
ثشائت ًیست ٍ دس حمیمت ضهّ دس ایي غَست ،ضهّ دس اتیبى هىلّفٌ ثِ خَاّذ ثَد ثعذ اص اضتغبل ًِ ضهّ
دس اغل تىلیف تب هدشای ثشائت گشدد .ایي فشؼ آى است وِ اگش ًْی ثِ عجیعت ثِ گًَِای تعلك گشفتِ
ثبضذ وِ توبم افشاد عجیعت ثِ ًْی ٍاحذ هجغَؼ ثبضٌذ ٍ عجیعت ثِ ًْی ٍاحذ ثِ ّیچ ٍخِ ًجبیذ دس خبسج
هحمك ضَد ٍ اگش یه فشد اص عجیعت هحمك ضَد ًْی عػیبى ضذُ است ٍ دس غَستی وِ ّیچ فشدی اص
عجیعت هحمك ًطَد ًْی اهتثبل ضذُ است ،دس چٌیي غَستی اگش وسی ضه وٌذ (ثِ ًحَ ضجِْی هَضَعیِ
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ًِ حىویِ) آیب فشد خبغّ ی هٌْی است یب خیش ٍ فشد عجیعتی است وِ هَسد ًْی لشاس گشفتِ است یب خیش،
هدشای ثشائت ًخَاّذ ثَد؛ صیشا ثب ٍخَد چٌیي ًْیی ،غفحِی هَخَد ثبیذ خبلی اص هٌْیٌ عٌِ ثبضذ ٍ دس
غَستی وِ هىلف ،فشد هطىَن ثِ ضجِْی هَضَعیِ سا اتیبى وٌذ ضه خَاّذ وشد وِ آیب ًْی هَلیٰ اهتثبل
ضذُ است یب ًِ ٍ اص ثبة ایٌىِ اضتغبل یمیٌی عمالً همتضی ثشائت یمیٌی است ٍ دس هب ًحي فیِ هىلّف یمیي
داسد وِ ًجبیذ ّیچ فشدی اص هٌْی ،هحمك گشدد الهحبلِ اص ثبة همذّهِ ثشای تحمّك اهتثبل ایي ًْی ،ثبیذ فشد
هطىَن ثِ ضجِْی هَضَعیِ سا ًیض تشن وٌذ.
آسی ،دس غَستی وِ ًْی ثِ عجیعت سبسیِ تعلّك گشفتِ ثبضذ ثِ گًَِای وِ ثِ تعذاد افشاد عجیعت هٌحل
ضَد وِ ّش فشدی اص افشاد عجیعت ًْی هخػَظ ثِ خَد سا داضتِ ثبضذ ٍ اهتثبل ٍ عػیبى هخػَظ ثِ
خَد سا داضتِ ثبضذ ،دس چٌیي هَسدی اگش ًسجت ثِ فشدی ثِ ًحَ ضجِْی هَضَعیِ ضه ضَد هبًعی اص
اخشای ثشائت ًیست.
هثالً هَالیی فشهَدُ است« :ال تطشة الخوش» ،ایي ًْی ّن ًسجت ثِ افشاد هىلّف ٍ ّن تعذاد خوشّبی
دس خبسج اًحالل پیذا هی وٌذ .حبل اگش فشد هطىَوی پیذا ضَد ٍ هبیعی یبفت ضَد وِ ًذاًین خلّ است
خوش ،اص ثبة «ولّ ضیءٍ له حالل حتی تعشف أًِّ حشام ثعیٌِ» هبًعی اص استىبة آى ًخَاّذ ثَد.
هشحَم آخًَذ

ًسجت ثِ غَست اٍّ ل وِ احتیبط سا الصم داًستٌذ ٍ آى سا هدشای ثشائت ًذاًستٌذ،

استثٌبئی سا لبئل ضذُاًذ ٍ فشهَدُاًذ اگش هىلّف هسجَق ثِ تشن ثبضذ هیتَاًذ ثِ ثشوت استػحبة ،فشد
هطىَن سا اتیبى وٌذ؛ صیشا ثب اتیبى فشد هطىَن ،ضه داسد وِ ٌَّص تبسن عجیعت هٌْیِ است یب خیش،
استػحبة ،حبلت سبثمِی تشن سا تثجیت هیوٌذ.
ٍ ثبلدولِ ّوبىگًَِ وِ دس ٍاخجبت اگش وسی ضه وٌذ آیب استذاهتبً آى ٍاخت سا داسد یب خیش ،هیتَاًذ ثب
استػحبة آى سا احشاص وٌذ دس هحشّهبت ًیض ایي چٌیي است؛ هثالً ثش صى ٍاخت است وِ خَد سا اص ًبهحشم
ثپَضبًذ ٍ لجالً سٍسشی اٍ ثِ اًذاصُ ی ٍاخت ،سبتش ثَدُ است اوٌَى ضه داسد وِ ٌَّص سبتش داسد یب خیش،
هیتَاًذ استػحبة ثمبی ستش وٌذ ،یب ثش وسی وِ ٍاخت است عَست خَد سا ثپَضبًذ اگش ضه وٌذ دس
اداهِ ،پَضبًذى عَست ٍاخت است یب خیش هیتَاًذ استػحبة ستش وٌذ.
انواع صور تعلّق نهی به یک طبیعت
فشهبیطبت هحمّك خشاسبًی دس وفبیة هحظ ًظش ثضسگبى اغَل لشاس گشفتِ است ٍ سخٌبى صیبدی دس ایي
ثبسُ گفتِ ضذُ است ٍلىي ثِ ًظش هیسسذ اگش ثخَاّین ثِ اًذاصُی الصم سخٌبى سا هغشح وٌین ٍ دس عیي
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حبل ثحث ثِ دساصا ًیبًدبهذ ثْتش است غَس هْن تعلّك ًْی ثِ یه عجیعت سا ثشسسی وٌین ٍ ثجیٌین آیب دس
ّیچوذام اص ایي غَس ًظش آخًَذ

وبسثشد داسد یب خیش .دس دٍسُی سبثك ثحث اغَل پٌح غَست سا روش

وشدین ،اوٌَى ًیض ّوبى حبالت هتػَسُ دس تعلّك ًْی ثِ عجیعت سا روش هیوٌین ٍ ثشسسی خَاّین وشد وِ آیب
ضهّ دس فشدی (ثِ ضجِْی هَضَعیِ) هدشای ثشائت است یب خیش؟
صورت اوّل
ًْی ثِ عجیعت سبسیِ ثِ ًحَی تعلّ ك گشفتِ ثبضذ وِ ثِ تعذاد افشاد عجیعتًْ ،ی اًحالل پیذا وٌذ ،هبًٌذ
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هثبل «ال تشرب الخمر» یب فشهبیص خذاًٍذ دس لشآى وشین :إِنمااْلمر َوالمي ِ 
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طانفاجتنِبوه  1وِ ثب دسن ٍ هفَْهی وِ عشف اص ایي عجبست استفبدُ هیوٌذ ثِ تعذاد افشاد عجیعت
لالشی ِ
عم ِ

خوشًْ ،ی ٍخَد داسد .وبىّ هَال فشهَدُ است «التشرب هذا الخمر و ذاک الخمر و ذلک الخمر و  »...دس
ًتیدِ ثِ تعذاد افشاد خوش ،اهتثبل ٍ عػیبى ًْی هتػَّس است ٍ اگش وسی ّوِ سا تشن وٌذ ثِ همذاس ضشة
عجیعت هتشٍوِ اهتثبل وشدُ است ٍ اگش وسی ضشة خوشّبی هتعذد وٌذ ثِ تعذاد ضشة خوشّب عػیبى وشدُ
است.
حبل اگش دس هبیعی ضه ضَد وِ آیب سشوِ است یب خوشّ ،وبىگًَِ وِ آخًَذ ٍ ضبیذ ّوگبى فشهَدُاًذ

ل
(ک یشءفیىحاللوحرام
لذس هتیمي خشیبى ثشائت خَاّذ ثَد ٍ ادلِّی هختلف ثشائت السیّوب حذیث حلّیت 

فهو لک حالل حیت تعرف احلرام موى بعیوى) ثش آى هٌغجك است ،حتی اخجبسیَى ًیض چَى هشثَط ثِ ضجِْی
هَضَعیِ است آى سا هیپزیشًذ .آسی دس افشاد ثسیبس هْوِّ وِ احتوبل ّن هٌدّض است ثشائت خبسی ًیست اهّب
دس هحشهبت عبدیِ ثشائت خبسی خَاّذ ثَد.
صورت دوم
ًْی ٍاحذ ثِ گًَِای ثِ عجیعت تعلّك گشفتِ است وِ ّیچ فشدی اص عجیعت ًجبیذ هحمّك ضَد ٍ دس عیي
حبل اًحاللی ًیض ٍخَد ًذاسد؛ یعٌی ًْی ثِ عجیعت ثِ ًحَ ٍحذت دس وثشت تعلك گشفتِ استً .تیدِی ایي
حبلت آى است وِ هىلّ ف ًجبیذ ّیچ فشدی اص افشاد عجیعت سا ثیبٍسد ٍ دس عیي حبل یه اهتثبل ثیطتش ًیض
ًذاسد ٍ اگش حتّی عجیعت سا فیالدولِ ثیبٍسد عػیبى وشدُ است اهّب ثیص اص یه عػیبى ًذاسد.
ثِ عٌَاى هثبل اگش هَالیی ثخَاّذ استشاحت وٌذ ٍ فشهبى دّذ وِ ثیي سبعت یه ٍ دٍ ّیچوس
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غذایص سا ثلٌذ ًىٌذ یعٌی دس توبم ایي هذت ًجبیذ وسی غذای ثلٌذ اص خَد غبدس وٌذ ٍ اگش غذایی ثلٌذ
ضَد استشاحت هَال اص ثیي هی سٍد ٍ غذاّبی دٍم ٍ سَم هطىلی ایدبد ًویوٌذ .دس ایي حبلت هٌْی ،اخْبس
ثِ غَت است ثِ ًحَ ٍحذت دس وثشت؛ یعٌی یه ًْی ثیطتش ًیست ٍلی وثشت داسد یعٌی توبم افشاد
عجیعت سا دس ثش هی گیشد .اگش عجذ دس ایي یه سبعت غذایی ثلٌذ ًىٌذ اهتثبل وشدُ است ٍ اگش غذایص ثلٌذ
ضَد یه عػیبى هشتىت ضذُ است.
ثعیذ ًیست ًظش آخًَذ ثِ چٌیي ًْیی ایي ثبضذ وِ اگش دس ایي حبلت هىلّف ضه وٌذ آیب فالى غذا،
غذای اخْبسی است تب هَخت عػیبى ثبضذ یب غذای اخْبسی ًیست (ضجِْی هَضَعیِ ثبضذ) اص آًدب وِ
رهِّی هىلف هطغَل ضذُ است وِ غفحِی ٍخَد سا اص غذای ثلٌذ خبلی ًگِ داسد ثب استىبة یب ایدبد
غذای هطىَن ،ضهّ دس تحمّك هغلَة هَال داسد ٍ الهحبلِ ثبیذ احتیبط وٌذ؛ صیشا دس حمیمت ضهّ دس
اهتثبل هىلفٌ ثِ ٍ هحػّل داسد ًِ ضهّ دس هحذٍدُی تىلیف.
اهّب ثِ ًظش هیسسذ وِ ایي فشد هطىَن ًیض هبًٌذ غَست لجل هیتَاًذ هدشای ثشائت ثبضذ؛ صیشا فشؼ
آى است وِ دس ضجْبت هَضَعیِ فحع الصم ًیست ٍ هَال ًیض فشهَدُ است« :کل شیء لک حالل حتی
تعرف الحرام منه بعینه» ٍ ٍلتی دس فشدی اص غذا ضه وٌذ ،اعالق سٍایت ثیبى هیوٌذ هبداهی وِ ثعیٌِ
ًویداًذ حشام است هیتَاًذ هشتىت ضَد ٍ هىلّف داسای عزس خَاّذ ثَد ٍ ًویداًین حشهت حتی ثِ ایي
فشد هطىَن گستشش یبفتِ تب حشام ثبضذ یب گستشش ًیبفتِ تب حشام ًجبضذ پس ضهّ دس هحػّل ّن ًیست.
ثٌبثشایي اگش هشاد آخًَذ غَست دٍم ثبضذ سخي ایطبى دس لضٍم احتیبط پزیشفتِ ًویضَد.

مقرّر :سید حامد طاهری
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