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 خصوص جستجوی قضاتگفتگو از  شبهه عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه و

در شبهات موضوعیه است   صعدم لزوم فحآن چه ممکن است در ارتباط با پرسش سوم رخ بنماید شبهه 

مورد  عدم جواز که چه بسا اصل حاکم در مجال مورد گفتگو قرار گیرد، بلکه در خصوص جستجوی قضات 

 تاکید واقع شود. 

و در مواضع تهمت و شبهه در گفتاری مقاَرن چنین برخی از معاصران در پیوند با جستجوی قضات از جرائم 

 اند)با تلخیص(: نگاشته

ان هذه المسألة فرع علی مسألة الفحص فی الشبهات الموضوعیة، فاذا لم یجب الفحص »

فی الشبهات الموضوعیة لم یجب علی القضاة االستقصاء. بیان ذلک ان التکالیف انما 

ت تکلیف علی شخص اال بعد تحقق موضوعه جعلت علی نحو القضایا الحقیقیة فال یثب

خارجا واحراز وجوده. و تمسک الشیخ ]االنصاری[ لعدم وجوب الفحص فی الشبهات 

بل ثم الکالم فی انه هل یجری االصل فی موارد الشبهة ق ... الموضوعیة باطالق االدلة

لعام تمسک با -فی صدق الشبهة قبله مع فرض الشک  -الفحص ام ال؟ فالتمسک باطالق 

شک فی االستطاعة و طلوع الفجر من رمضان ال یجوز له إجراء فی شبهة مصداقیة، فمن 

الشرب استنادا الی استصحاب بقاء اللیل و  أن یدیم فی األکل و البرائة من وجوب الحج و

أن العقل ال یعذر الجاهل القادر العجب أنهم ذکروا لوجوب الفحص فی الشبهات الحکمیة 

لیس اال لعدم کونه داخال فی موضوع االصول العدمیة الجاریة عند  العقالء  علی االستعالم و

فی حین جریان مثل هذا االستدالل فی الشبهات الموضوعیة حرفا بحرف و عمدة استنادهم 

 ... فی عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة روایات واردة بشأن الطهارة و النجاسة

الشارع المقدس ولم یهتم به کاهتمامه بسائر االمور استهان به  لکن امر الطهارة و النجاسة مما 

الدلیل علی ذلک ورود االمر فی فال یقاس علی ذلک شیء من سائر الموضوعات الشرعیة و 

یرید التزوج بها و یشک  کما فی أمر المرأة  سائر االبواب باالهتمام البالغ والفحص عند الشک؛

متفقون علی  و الفقهاء«. فلیختبر و لیسأل»السالم: من الرضاعة؟ فقال علیه  أنها اخته

وجوب الفحص فی مسألة االستطاعة و نصاب الزکاة و أرباح التجارة و هالل رمضان و شوال و 

الکالم أن ذلک. فذلکة  الفجر و الغروب فی الصیام و بلوغ المسافة و فی السفر و ما شاکل

إن کان من قبل االفراد بأنفسهم من  الجنایات الشخصیة التجسس و الفحص عن الجرائم و

ففی مثل  رام و إن کان عن قبل الجهات المسئولةغیر أن یکون عن جهة مسئولیة عامة فهو ح

احتمال الدسائس ضد الحکم القائم و المؤامرات الفاسدة و فی مثل السرقة و قتل النفس و 

الشؤون الشخصیة إبقاع الجرح من حقوق الناس یجب و فی مثل حقوق الله مما یرتبط ب

 1«.فقط مثل شرب الخمر سرا أو الزنا فلیس بواجب
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 بررسی و نقد

از  ،است، خالی از برخی مالحظات نیست انجام آن آمده مطالب قابل قبولی که در متن فخیم فوق، علیرغم 

 جمله: 

  بلکه گزاره های مذکور  ؛قبل نیست د قهری بیاناتآن، برآین «الکالمفذلکة »  .1
 
 سناددر آن باید به ا

 دال بر آنها، مستند گردد. 

 مالحظات وارد از این قبیل است. 

قهرا نمی تواند « استهان به الشارع االقدس» از اموری است کهایشان فرمود: امر طهارت و نجاست،  .2

و نجاست ندارد. توجه   ادله ترخیص اختصاص به باب طهارت مقیس علیه واقع شود! با این که

 کنید: 

و  ذلک مثل الثوب  حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه، من قبل نفسککل شیء هو لک حالل »

حّر قد باع نفسه او خدع فبیع او قهر او  و هو سرقة او المملوک عندک و لعله یکون قد اشتریته

او  امرأة تحتک و هی اختک او رضیعتک واالشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک

  2«تقوم به البینة

خود برای شخص است  ه استبانه خود ب« حتی یستبین لک غیر ذلک: »هر فرمایش امام هم که می فرمایندظا

 نه با فحص و  استکشاف. فتامل. 

جمع   -حداقل  -با این که ...« ن علی وجوب الفحص فی المسألة والفقهاء متفقو » ایشان فرمود:  .3

 می دهند. توجه کنید: در طلوع فجر اجازه انجام مفطر  فقها با شککثیری از 

یجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم یعلم طلوع الفجر و لم یشهد به البینة و ال یجوز »

 «. ی الغروب عمال باالستصحاب فی الطرفینله ذلک اذا شک ف

 3این بیان از صاحب عروه است که مورد استقبال دیگران واقع شده است. 

دقیقا به همین دلیل است که منسوب به مشهور فقیهان، قول به عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه در غیر باب دماء و فروج 

 است؛ هر چند مخالفت هایی هم دیده شده است. 

 4: اصل بر لزوم فحص است مگر دلیلی بر خالف آن داللت کند. مثال گفته شده

البته برخی از کسانی که اصل برائت را در شبهات موضوعیه )به نحو مطلق یا درخصوص شبهه تحریمیه (مورد نقاش دارند، قهرا 

آن، پذیرش اصل برائت است،  روض درپذیرند، لکن این استدراک به گفتگوی حاضر ما که مفجریان اصل را بدون فحص هم نمی

 5مناقشه دارند.  -مطلقا یا در برخی از فروض  -قبل از فحص « شبهه»ی نیز بر صدق ارتباط ندارد. برخ
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