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ج) استحقاق عقاب تارک فحص در صورت مطابقت اتّفاقی عمل با حجّت و مخالفت با حکم واقعی
هسئلِی دیگشی وِ دس تتوِّ ی ضشایػ اجشای ثشائت هؽشح ضذُ است ،آى است وِ اگش وسی ثذٍى
فحص اجشای ثشائت وٌذ ٍ دس هخبلفت ٍالغ ًیض گشفتبس ضَدٍ ،لی اگش فحص ّن هیوشد ثِ دلیلی وِ هفیذ
حىن ضشػی هیثَد دست ًوییبفت ٍ هشجغ اٍ دس ًْبیت ّوبى ثشائت ثَد ،چِ حىوی داسد؟ آیب چٌیي
ضخصی هستحكّ ػمبة است یب خیش؟
الجتِ ایي هسئلِ ثوشُ ی ػولی ًذاسد؛ صیشا ثحث هب دائش هذاس ٍالؼی است وِ یَم تُجلی السشائش هؼلَم
هی گشدد ٍ فی الحبل وسی ثذاى دستشسی ًذاسد .ثب ایي حبل ایي هسئلِ ٍ ثشسسی آى ضیشیي است ٍ دس
تحمیك سبیش هسبئل ًیض هیتَاًذ ثِ هب ووه وٌذ.
دٍ احتوبل ٍ دٍ لَل دس هسئلِ ٍجَد داسد:
 .1اص آًجب وِ ایي فشد اگش فحص ّن هیوشد ثِ دلیل دست ًوییبفت ٍ هیداًین ٍجَة فحص ،یه
ٍجَة ؼشیمی است ،ثٌبثشایي ػمبة ایي فشد ثش هخبلفت ٍالغ ،ػمبة ثش غیش هجیّي است ٍ لجیح است ٍ
الهحبلِ استحمبق ػمَثت ًذاسد.
 .2لَل دیگش آى است وِ ایي فشد ثذٍى فحص ػزسی ًذاضتِ است ٍ ٍظیفِاش احتیبغ ثَدُ است،
ّشچٌذ اگش فحص هیوشد هؼزٍس ثَد اهّب اٍ فحص ًىشدُ است ٍ ثذٍى ػزس هَجِّ دس هخبلفت ٍالغ لشاس
گشفتِ است ٍ هستحكّ ػمَثت است.
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ثشای سسیذى ثِ ٍالغ ٍ اتّخبر ًظش دس ایي هسئلِ ثبیذ أدلِّی ٍجَة فحص سا ثشسسی ًوبیین ٍ ثجیٌین
همتعبی أدلِّی ٍجَة فحص چِ همذاس است؟ آیب ثِ گًَِای است وِ چٌیي فشدی ًتَاًذ هطوَل أدلِّی
ثشائت ثبضذ یب ایيگًَِ ًیست.
دس هجوَع سِ دلیل ثش ٍجَة فحص پزیشفتین:
 .1اًصشاف أدلِّی ضشػیِی ثشائت اص حبلت لجل فحص دس ضجْبت حىویِ ثب ًظش ثِ أدلِّی تحشیص ثش
تؼلّن ٍ ایٌىِ اغشاظی دس احىبم ضشػیِ هَجَد است وِ ضبسع دس هجوَعً ،ظش ثِ تحمّك آًْب داسد.
 .2ػلن اجوبلی.
ّ

 .3هثل حذیث «أفالثعلهت».
مقتضای دلیل اوّل ٍجَة فحص آى ثَد وِ ٍلَ أدلِّی ضشػیِی ثشائت اؼالق داسد ،هبًٌذ «رفع نا

الیعلهون»« ،انلاسیفسع ٍة نالمیعلهوا»« ،ناحجباهلل ٍ »...ضبهل لجل فحص ّن هیضَد ،اهّب اص آًجب وِ ضبسع
حثّ صیبدی ثش تؼلّن احىبم وشدُ است ٍ هیداًین احىبم ضشػیِ ثذٍى غشض ًیست ،اص هجوَع أدلِّ ثِ دست
هی آیذ وِ ًظش ضبسع چٌیي ًیست وِ ّش وجب ضه پیذا ضَد ،ثذٍى ّیچ تؼلّوی ثِ اؼاللبت أدلِّی ثشائت
سجَع ضَد ٍ صهیٌِای دس رّي هتتجّغ پیذا هی ضَد وِ هَجت اًصشاف أدلِّ اص صَست لجل اص فحص دس
ضجْبت حىویِ هیضَد؛ صیشا ایي ضجْبت لبثل تؼلّن ّستٌذ.
ثذیي جْت هیگَیین فشض آى است وِ هثل «رفع نا الیعلهون» اسبسبً ضبهل حبلت لجل اص فحص
ًویضَد؛ صیشا اص آى هٌصشف است ٍ لْزا فشدی وِ ثذٍى فحص ،اجشای ثشائت وشدُ است دلیل ٍ هستٌذی
ًذاسد ٍ فشض آى است وِ حىن الضاهی الْی دس هتي ٍالغ هَجَد است ،دس ًتیجِ اگش فشد هشتىت خالف
ضَد هبًٌذ فشض هب ًحي فیِ ،هستحكّ ػمبة است.
آسی ،اگش وسی لبئل ثِ ثشائت ػملیِ ضَد ٍ لبئل ضَد ّویي وِ حىن الْی لبثل ٍصَل ًیست ٍلَ ثب
فحص ،ػمبة ثش آى لجیح است ،دس هثل هب ًحي فیِ هخبلفت ثب ٍالغ استحمبق ػمَثت ًویآٍسد؛ صیشا فشض
آى است وِ ثیبًی اص ضبسع هؼلَم ًیست ٍ لبػذُی لجح ػمبة ثالثیبى ّن جبسی است ،پس هخبلفت فشد ثب
ٍالغ ّوشاُ ػمَثت ًویثبضذ ،اهّب هب ایي لبػذُ سا لجَل ًذاسین ٍ هسله حكّالؽبػة سا پزیشفتین.
مقتضای دلیل دوم ثش ٍجَة فحص ،یؼٌی ػلن اجوبلی ثِ احىبم الضاهیِی ٍالؼیِ ایي ثَد وِ اجشای
ثشائت دس توبم اؼشاف ،تجَیض هخبلفت ػولیِی لؽؼیِ ثب حىن هؼلَم است ٍ اجشای ثشائت دس ثؼعی هَاسد،
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تشجیح ثالهشجّح است ،پس ثبیذ تالش وشد وِ ایي ػلن اجوبلی هٌحل گشدد ٍ یب احتیبغ ًوَد.
ثشخی هؼتمذ ضذُ اًذ اگش هذسن ٍجَة فحص ،ػلن اجوبلی ثبضذ ٍ فشد ثب فحص ًیض ظفش ثِ دلیل پیذا
ًوی وٌذ ،حتی اگش فحص ًىٌذ ٍ دس هخبلفت ٍالغ گشفتبس ضَد هستحكّ ػمَثت ًیست؛ صیشا هؼٌبیص آى
است وِ اگش ایي هىلّف دس و تت سٍایی ٍ هثل آى فحص وٌذ ظفش ثِ دلیلی پیذا ًویوٌذ وِ هثالً ثیبى وٌذ دػب
ػٌذ سؤیة الْالل ٍاجت است ،دس ًتیجِ دلیلی دس وتت ٍجَد ًذاسد ٍ لزا اص اؼشاف ػلن اجوبلی هىلّف
خبسج هیضَد ٍ الهحبلِ احتیبغ ًسجت ثِ آى ٍجَة ًذاسد؛ صیشا ٍجَة احتیبغ هشثَغ ثِ اؼشاف ػلن
اجوبلی است.
ایي ثیبى ثِ ًظش هب ًبتوبم است؛ صیشا دٍ ػلن اجوبلی ٍجَد داسد :یه ػلن اجوبلی وجیش ٍ یه ػلن
اجوبلی صغیش؛ ػلن اجوبلی وجیش ایي ثَد وِ هىلّف هیداًذ دس ضشع یه سلسلِ احىبم الضاهیِ ٍجَد داسد؛
چِ دس وتت آهذُ ثبضذ چِ دس وتت ًیبهذُ ثبضذ ٍ ،ػلیالفشض ػلن اجوبلی هٌجّض است هگش آًىِ هٌحل ضَد
یب ثِ اًحالل حمیمی یب اًحالل حىوی ،اگش ایي فشد فحص وٌذ ٍ اًحالل حمیمی پیذا ضَد یب ػلن تؼجّذی ثِ
اًذاصُی هؼلَم ثبالجوبل حبصل ضَد ،دس هبثمی ضجِْ ی ثذٍیِ خَاّذ ثَد ٍ اصَل هؤهٌِّ جبسیست ،اهّب اگش
هىلّف فحص ًىٌذ ـ وِ فشض ّویي است ـ ٍ ػلن اجوبلی هٌحل ًطَد ،هؼٌبیص ایي است وِ اگش دس هتي
ٍالغ حىوی ثَدُ است هٌجّض است ٍ هخبلفت ثب آى استحمبق ػمَثت هیآٍسد ٍ أدلِّی ثشائت ػزس ثشای اٍ
ًخَاّذ ثَد .حتی استصحبة ػذم تىلیف ثِ ػٌَاى هؤهّي ،ػزس ثشای اٍ هحسَة ًویضَد ٍ الهحبلِ ثِ
همتعبی ػلن اجو بلی ًیض اگش ٍجَة فحص الصم ضَد ،اجشای ثشائت لجل اص فحص همتعی ػمَثت است.
ّ

امّا دلیل سوم ثش ٍجَة فحص یؼٌی هثل حذیث «أفال ثعلهت» ٍ ثؼط سٍایبت دیگش ٍ حتی آیبت،
أدلِّای هبًٌذ «رفعناالیعلهون» سا تخصیص ٍ تمییذ هیصًذ ثِ ؼَسی وِ أدلِّی هؤهٌِّ ضجِّْبی لجل اص فحص
سا ضبهل ًوی ضَد ،حبل دس هب ًحي فیِ وِ هىلّف فحص ًىشدُ است ٍ ثب اجشای ثشائت ،هخبلفت ثب ٍالغ
وشدُ است ٍ اگش فحص ّن هیوشد ثِ دلیل دست ًوییبفت ،آیب هیتَاى دس ایٌجب گفت ػمبة اص ایي فشد
ثشداضتِ ضذُ است؟
ثِ ًظش هیسسذ اهىبى استٌبد ثِ ایي سٍایبت هجبسوِ دس ػذم استحمبق ػمَثت ثشای ایي فشد ٍجَد داسد؛ صیشا
تخصیصی وِ دس ایٌجب هحمّك ضذُ است ثِ ٍاسؽِی یه دلیل اثجبتی یؼٌی ٍجَة تؼلّن هحمّك ضذُ است ٍ
ؼجك هجٌبی هختبس وِ ّش ٍجَثی ثِ حصِّی همذٍسُ تؼلّك هیگیشدٍ ،جَة تؼلّن هشثَغ ثِ جبیی است وِ تؼلّن
همذٍس فشد ثبضذ ،اهّب اگش دس جبیی تؼلّن همذٍس ًجَد هبًٌذ هب ًحي فیِ وِ اگش فشد فحص ّن هیوشد ثِ دلیل
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دست پیذا ًویوشد ،اصالً اهشی ثِ فحص ًیست ٍ الهحبلِ تخصیص «رفع نا الیعلهون» هٌحصش ثِ هَاسدی
هی ضَد وِ تؼلّن همذٍس استٍ ،لی هَاسدی وِ تؼلّن غیش همذٍس است تحت ػوَم ثبلی هیهبًذ.
ٍ ثِ ؼَس ولّی لبػذُی ضشیفِ ای ٍجَد داسد وِ اگش تخصیص یب تمییذ ػبم یب هؽلمی ثب دلیل اثجبتی
صَست گشفت ،فمػ دس هَاسدی وِ همذٍس است آى ػبم یب هؽلك تخصیص هیخَسد یب تمییذ هیخَسد ًِ ،دس
ّ

غیش آى ٍ دس هب ًحي فیِ «أفالثعلهت» هفیذ ٍجَة فحص است ٍ ٍجَة فحص هشثَغ ثِ هَاسد همذٍس ٍ
ضخص لبدس است ٍ هَاسد غیش همذٍس ،هطوَل ٍجَة فحص ًیست .دس ًتیجِ اؼالق «رفع نا الیعلهون»
ضبهل آى هی ضَد ٍ هخبلفت ایي فشد ثب ٍالغ استحمبق ػمَثت ًویآٍسد.
ٍلی ثب تَجِّ ثِ آًىِ «سفغ هب الیؼلوَى» ثِ ادلِّی دیگش تمییذ ضذُ است ،ثیبى هزوَس فبیذُای ًذاسد ٍ
تبسن فحص دس صَست ٍلَع دس هخبلفت ٍالغ ،هستحكّ ػمبة است ّشچٌذ اگش فحص ّن هیًوَد ثِ
دلیل اجتْبدی دست ًوییبفت ٍ هشجغ اٍ اصَل هؤهٌِّ ثَد.
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