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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 بررسي صور اخذ جوايز السلطان
باشد كه در جلسات قبل صورت اول كه شبهه بدويه بحث در بررسي صور اخذ جايزه از حكام و عمال جور مي

دوم كه علم به اجمالي به حرمت و غصبي بودن جايزه وجود  و صورت به غصبي بودن و حرمت جايزه وجود داشت
 داشت، بررسي شد.

 صورت سوم: علم تفصيلي به غصبي بودن جايزه
مواردي است كه علم تفصيلي به غصبي بودن و  جاير و عمال جور، صورت سوم از موارد اخذ جايزه از سلطان

اختصاص به سلطان جاير و عامل جائر ندارد  صور قبلحرمت جايزه وجود دارد. البته اين فرض و مسئله هم مانند 
وجود داشته باشد،  حرمت جايزه و هديه و يا اگر در مواردي علم تفصيلي به غصبي بودن بلكه در غير حكام جور،

باشد. سؤاالتي كه در ذيل اين صورت وجود دارد اين اين مسئله و سؤال در مورد حكم اخذ آن جايزه، مطرح مي
كه آن جايزه را اخذ كرد بر او واجب است آن را يدرصورت اصل گرفتن اين جايزه صحيح است يا خير؟است كه آيا 

باشد اين است آيا فحص از مالك واجب به مالكش بازگرداند؟، سؤالي ديگري كه برفرض اخذ جايزه مطرح مي
باشد؟ ست و يد او يد اماني ميباشد و يا اينكه ضامن نياست يا خير؟ آيا شخصي كه جايزه را اخذ كرده ضامن مي

 باشد.در مورد جواز اخذ مي اولين بحث

 اقسام صورت سوم
باشد كه اين تقسيمات معلول اين است كه گاهي وقت اخذ جايزه، علم مي صورت سوم داراي اقسام و صوري

. گاهي آخذ شودو غصبي بودن مال دارد و گاهي نيز اين علم تفصيلي بعد از اخذ حاصل مي تفصيلي به حرمت
 باشد و گاهي نيز اكراه يا اضطرار يا تقيه بر اخذ جايزهجايزه و هديه در اخذ و يا عدم اخذ جايزه آزاد و مختار مي

مال داند كه صاحبباشد و گاهي نيز آخذ ميمال راضي به اخذ جايزه ميداند كه صاحبوجود دارد. گاهي آخذ مي
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داند كه مال شك دارد، گاهي نيز ميرضايت و عدم رضايت صاحب راضي به اخذ جايزه نيست و گاهي نيز در
مال غافل از اين است كه راضي باشد يا راضي نباشد و گاهي نيز خود آخذ حين االخذ از رضايت و يا عدم صاحب

باشد. حاصل اين المالك ميباشد و گاهي نيز مجهولي جايزه معلوم المالك ميگاه باشد.رضايت مالك غافل مي
طور تفصيلي و را به شود. برخي صورها در ادامه اشاره ميترين آنباشد كه به مهمقسيمات صور متعددي ميت

 كنيم.كنيم و برخي ديگر از صور را در هم ادغام كرده و در يك صورت مطرح ميجداگانه بحث مي

 شرط رد جايزهقسم اول: رضايت مالك در اخذ به
باشد اين است كه آخذ قبل از اخذ، علم تفصيلي از چهار صورت و فرض مي قسم اول از صورت سوم كه ادغامي

اي در باشد و اكراه يا اضطرار و يا تقيهبه حرمت و غصبي بودن جايزه دارد و در اخذ جايزه نيز داراي اختيار مي
ك به اخذ و اينكه آخذ علم به رضايت مال باشدمال هم معين و مشخص مياخذ براي او وجود ندارد و صاحب

 شرط رد جايزه به مالك، داردبه جايزه

 حكم قسم اول: جواز اخذ به نيت رد
با توجه به قيودي كه در آن ذكر شد اين است كه اخذ جايزه به نيت رد آن به مالكش جايز  حكم قسم اول

نيست. اين جواز، باشد و يد امين ضامن باشد و در صورت تلف مال، آخذ ضامن نيست چون يد او، يد اماني ميمي
جايز  اخذ اما اگر اخذ به نيت رد نباشد، بسا در شرايطي اين اخذ واجب باشدباشد و چهجواز به معناي عام مي

 جزء باشد وباشد چون يد او، يد اماني نيست بلكه يد غصبي ميآن مي ضامن باشد و در صورت تلف مال،نمي
وجود  ايثانويهبسا در مواردي عنوان عنوان اولي بود چهكر شد به. البته اين حكمي كه ذشودمي يغصب يديا تعاقب

داشته باشد كه طبق عنوان ثانوي حكم به حرمت اخذ شود مانند اينكه آخذ داراي شخصيت مهم ديني باشد كه اخذ 
اردي كه باشد. البته در موجايزه از سلطان جور داراي مفاسدي باشد كه طبعاً طبق اين عنوان ثانوي اخذ حرام مي

 يا يد غصبي، جاي تأمل وجود دارد. در صورت اخذ، يد اماني است عنوان ثانوي اخذ حرام است در اينكه يد اوبه
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 قسم دوم: رضايت مالك در اخذ مطلقا
مال در قسم دوم از صورت سوم همان قيودي كه در صورت اول ذكر شد وجود دارد با اين تفاوت كه صاحب

 باشد ولو اينكه آخذ به نيت رد مال به صاحبش، جايزه را اخذ نكند.مي مطلقا راضي به اخذ جايزه

 حكم قسم دوم: جواز اخذ مطلقا
حكم قسم دوم از صورت سوم اين است كه اخذ جايزه مطلقا و لو اينكه به نيت رد آن به مالكش نباشد، جايز 

 است.

 قسم سوم: عدم رضايت مالك به اخذ
آخذ قبل از اخذ علم تفصيلي به حرمت و غصبي بودن مال دارد و در اخذ  قسم سوم از صورت سوم اين است كه

باشد اما علم و يقين به عدم رضايت مالك به نيز اكراه و اضطراري وجود ندارد بلكه در اخذ و يا عدم اخذ مختار مي
يي نباشد اما اخذ دارد البته عدم رضايت گاهي ممكن است داراي وجه عقاليي باشد و گاهي هم داراي وجه عقال

 درهرصورت مالك راضي به اخذ نيست.

 اقوال در حكم قسم سوم
 قول اول: عدم جواز اخذ مطلقا

باشد و لو اين اخذ به نيت رد جايزه به مالك آن باشد. قول اول در حكم قسم سوم اين است كه اخذ، جايز نمي
باشد. ظاهر كالم شيخ انصاري، آقاي مي اموالهم يعل مسلطون الناسمانند قاعده  دليل اين قول اطالقات ادله ملكيت
 باشد.خويي و مرحوم امام اين قول مي
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 قول دوم: جواز اخذ به نيت رد
نظريه دوم در مقام اين است كه اخذ جايزه به نيت رد آن به مالك ولو اينكه او راضي به اخذ نباشد، جايز است. 

 اند.اين نظريه را پذيرفته آقاي تبريزي

 جواز اخذ در صورت وجود جهت عقاليي در عدم رضايت مالكقول سوم: 
قول سوم در مقام اين است كه بايد بين وجود جهت عقاليي و يا عدم وجود جهت عقاليي در عدم رضايت مالك 

داراي جهت عقاليي نباشد، حكم به جواز  به اخذ، تفاوت قائل شد پس اگر عدم رضايت مالك به اخذ به نيت رد،
 شود.ما اگر در عدم رضايت مالك جهت عقاليي وجود دارد، حكم به عدم جواز اخذ ميشود ااخذ مي

 دليل قول اول: اطالقات ادله مرتبط با ملكيت
كه تصرف در مال غير را بدون  است ايدانست، اطالقات ادلهدليل قول اول كه اخذ را و لو به نيت رد جايز نمي

 باشند.مختلفي در اين رابطه وجود دارد و اين ادله اتفاقي هم مي داند كه ادلهاذن و رضايت مالك جايز نمي

 ادله قول دوم
اند اين بود كه اخذ جايزه به نيت رد آن به مالكش جايز مرحوم آقاي تبريزي نيز آن را پذيرفته كه قول دوم

نيت رد آن به مالكش  باشد و جايزه را بهباشد و طبعاً در صورت اخذ ضامن هم نيست چون يد او، يد اماني ميمي
اخذ كرده است هرچند مالك او اجازه نداده است اما اجازه شرعي در اخذ وجود دارد مانند آنچه در مال لقطه وجود 

 دارد. براي اين نظريه چند دليل ذكرشده است.

 دليل اول: انصراف اطالقات ادله ملكيت از اين صورت
كرده است اين است كه اطالقات ادله و قاي تبريزي به آن اشارهشده است و آدليل اولي كه براي قول دوم اقامه

جايي به مانند ال يحل مال امرئ مسلم إال بطيب نفسه از اين صورت انصراف دارد و اين اطالقات مربوط قواعدي
قصد جلوگيري از مواردي كه به اين اطالقات شامل است كه شخص قصد تصرف و غصب مال ديگري را دارد اما

كند كه تصرف حتي در صورت عدم شود. آقاي تبريزي مثالي نيز طرح ميگيرد، نميمال، تصرفي صورت مي اتالف
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سوزي باشد و متصرف ضامن نيست و آن مثال اين است كه ملك و خانه شخصي دچار آتشرضايت مالك جايز مي
شود كه در اين صورت ميكند و داخل خانه شده است و ديگري براي خاموش كردن آتش درب خانه را باز مي

و  ليسب من نيالمحسن يعل ماحتي اگر مالك راضي به اين تصرف نباشد، اين شخص ضامن نيست به خاطر اينكه 
شود. پس بعدازاينكه اين ادله ادله سلطنت اشخاص بر اموالشان از اين صورت انصراف دارد و شامل اين صورت نمي

رمت تصرف نشدند، طبق قاعده ما علي المحسنين من سبيل، اجازه انصراف داشتند و دليلي بر ح از اين صورت
 شرعي نيز بر اين تصرفات هم وجود دارد.

 دليل دوم: ادله عون الضعيف صدقه
شده است اين است كه برفرض اينكه ادله سلطنت اشخاص بر اموالشان اطالق داشته دليل دومي كه در مقام اقامه

باشند اما ادله ديگري در مقابل اين اطالقات وجود دارد كه مضمون آن ادله باشند و از اين صورت هم منصرف نمي
اتالف  اين است كه كمك به ديگران خوب است و طبق اين ادله در مواردي كمك به ديگران براي جلوگيري از

 باشد.مستحب و در مواردي هم واجب مي اموالشان

 القاتنقد دليل دوم: عدم تقدم ادله عون الضيف صدقه بر اط
القاعده دليل مستحب اين دليل تام نيست به خاطر اينكه در مواردي كه كمك به ديگران مستحب باشد، علي

شوند و در مواردي هم كه كمك به ديگران تواند بر دليل يك امر حرام مقدم باشد و ادله مستحبات منصرف مينمي
اما اجماالً  ايد در جاي خود موردبررسي قرار گيردآيد كه بواجب باشد بين دو دليل تزاحم و تعارض به وجود مي

 توان به آن اعتماد كرد.بايد گفت دليل دوم تام نيست و نمي

 نظر استاد: پذيرش قول سوم و دليل آن
رسد و اجماالً صحيح است اما اينكه شده است بعيد به نظر نميبه نظر ما صحت دليل اولي كه بر قول دوم اقامه

مطلقا و در همه موارد اين انصراف وجود داشته باشد، جاي بحث وجود دارد. به نظر ما بايد بين مواردي كه در عدم 
در عدم رضايت جهت عقاليي وجود ندارد تفاوت رضايت مالك به اخذ جهت عقاليي وجود دارد و مواردي كه 

قائل شد و ممكن است گفته شود در مواردي كه جهت عقاليي در عدم رضايت مالك نسبت به اخذ وجود دارد 
باشد، اطالقات ادله انصراف از اين عنوان جايز اخذ شود احتمال اتالف آن بيشتر ميكه مال بهاينكه درصورتيمثل
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باشد اما در مواردي كه جهت عقاليي در عدم و طبق اطالق ادله اخذ و تصرف حرام ميصورت نداشته باشند 
باشد و اخذ به نيت رد به مالك جايز است ولو اينكه رضايت وجود ندارد، اطالقات ادله منصرف از اين صورت مي

 مالك راضي به اخذ نباشد.

 قسم چهارم: شك در رضايت مالك
ت كه حين االخذ آخذ، علم به حرمت و غصبي بودن مال دارد و اكراه يا قسم چهارم از صورت سوم اين اس

اضطراري هم در اخذ وجود ندارد و مالك جايزه هم معلوم است اما در رضايت يا عدم رضايت مالك به اخذ، شك 
 شود.وجود دارد. در اين صورت هم دو احتمال وجود دارد كه در جلسه بعد طرح مي

  
 

 


