
                                                                                                                    :  ٣٥١٦ ماره 

 

 مطالب فهرست

 3 ........................................................................................... جور سلطان از زيجا اخذ از سوم صورت اقسام يبررس
 3 .................................................................................................. اخذ به مالك داشتن تيرضا در شك: چهارم قسم

 3 ..................................................................................................................... چهارم قسم حكم در احتماالت
 3 ................................................................................................ رد تين به ولو اخذ جواز عدم: اول احتمال
 3 ................................................................................................................. استصحاب: اول احتمال ليدل
 3 .......................................................................................... يمحمول استصحاب: استصحاب از اول ريتقر
 4 ........................................................................................ يازل عدم استصحاب: استصحاب از دوم ريتقر
 4 ....................................................................................................... استصحاب ليدل مورد در استاد نظر
 4 ...................................................................................... مالك به رد تين به زهيجا اخذ جواز: دوم احتمال
 5 ................................................................................................................................... دوم احتمال ادله
 5 .............................................................................. گرانيد مال در تصرف ميتحر ادله انصراف: اول ليدل

 5 .................................................................. يموضوع استصحاب واسطهبه انصراف موضوع انتفاء: اشكال
 5 ......................................................................................................... لقطه ادله از مناط حيتنق: دوم ليدل

 5 ......................................................... مالك تيرضا در شك حالت به نسبت لقطه ادله شمول: اول مقدمه
 6 ....................................................................................................... لقطه ادله از مناط حيتنق: دوم مقدمه
 6 .................................................................................................... دوم نظر و احتمال رشيپذ: استاد نظر

 6 ............................................................................................................... تيرضا به نسبت مالك غفلت: پنجم قسم
 7 ................................................................................................... پنجم قسم يبرا قبل صورت دو حكم اثبات

 7 ............................................................................................. مالك تيرضا به علم با همراه اكراه وجود: ششم قسم
 7 ..............................................................................................مالك به رد تين به اخذ جواز: ششم قسم حكم

 8 ....................................................................................... مالك تيرضا عدم به علم با همراه اكراه وجود: هفتم قسم
 8 ........................................................................................................................... اخذ جواز: هفتم قسم حكم



                                                                                                                    :  ٣٥١٦ ماره 

 

 9 .......................................................................................... مالك تيرضا در شك با همراه اكراه وجود: هشتم قسم



                                                                                                                    :  ٣٥١٦ ماره 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم                                                     

 سلطان جوربررسي اقسام صورت سوم از اخذ جايز از 
اند. صورت سوم بحث در صورت سوم از چهار صورتي بود كه مرحوم شيخ در اخذ جايزه از عمال جور بيان كرده

اين بود كه علم تفصيلي به حرمت و غصبي بودن جايزه وجود دارد. در جلسه قبل اين صورت به فروع و اقسام 
 مختلفي تقسيم شد كه سه فرع اول آن بررسي شد.

 داشتن مالك به اخذ شك در رضايتقسم چهارم: 
شود علم تفصيلي به حرمت و غصبي و شخصي كه به او جايزه داده مي قسم چهارم از صورت سوم اين است كه آخذ
و صاحب آن جايزه  اي بر اخذ وجود نداردباشد و اكراه يا اضطرار و تقيهبودن مال دارد و در اخذ جايزه مختار مي

باشد و يا اينكه رضايت به اخذ مال راضي به اخذ جايزه مينسبت به اينكه آيا صاحباما  هم مشخص و معلوم است
 شك وجود دارد. ندارد،

 احتماالت در حكم قسم چهارم

 احتمال اول: عدم جواز اخذ ولو به نيت رد
 احتمال اول در حكم قسم چهارم اين است كه اخذ جايزه، جايز نيست ولو به نيت رد باشد.

 اول: استصحابدليل احتمال 
باشد. البته در محل شده است، استصحاب ميدليلي كه بر احتمال اول يعني عدم جواز اخذ جايزه ولو به نيت رد اقامه

بحث دو تقرير از استصحاب وجود دارد كه يكي استصحاب محمولي است و ديگري استصحاب عدم ازلي و به 
 شد.باتعبيري ديگر استصحاب سالبه به انتفاع موضوع مي

 تقرير اول از استصحاب: استصحاب محمولي
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باشد باشد و آن بدين معنا مياستصحاب محمولي مي استصحاب در محل بحث وجود دارد، يكي از تقريرهايي كه از
مال قبل از اينكه مالش غصب شود راضي به تصرف و برداشتن مالش توسط ديگري نبوده صاحب كه يقين داريم كه

مال  باشد كه ديگري درو بعدازاينكه آن مال توسط حاكم غصب شد در اينكه آيا راضي مياست، در شرايط جديد 
او براي رد آن مال به مالك تصرف كند و آن را اخذ كند يا خير، شك داريم كه در اينجا عدم رضايت را استصحاب 

نيست چون هميشگي نيست و باشد اما بالجمله درست الجمله درست ميكنيم. اين تقرير از استصحاب هرچند فيمي
 وجود ندارد. اين حالت سابقه باشد كه حالت سابقه وجود داشته باشد اما مواردي هم وجود دارد كهدر مواردي مي

 تقرير دوم از استصحاب: استصحاب عدم ازلي
ز اينكه باشد يعني قبل اتقرير دوم از استصحاب در محل بحث، استصحاب عدم ازلي و سالبه به انتفاع موضوع مي

كه شك در مال متولد شود، رضايتي هم وجود نداشته است و اكنونمالي وجود داشته باشد و يا اينكه صاحب
 شود.رضايت وجود دارد، عدم ازلي يعني عدم رضايت را استصحاب مي

 نظر استاد در مورد دليل استصحاب
رد اما در مواردي كه حالت سابقه استصحاب محمولي هميشگي نيست و در برخي موارد حالت سابقه وجود ندا

شود. استصحاب عدم ازلي هم كه به لحاظ مبنايي محل وجود داشته باشد طبعاً استصحاب محمولي جاري مي
باشد، در محل بحث هم باشد و اگر شخصي آن را پذيرفت كه به نظر ما استصحاب عدم ازلي صحيح مياختالف مي

باشد اما ادله احتمال و وجه دوم هم بايد بررسي يل استصحاب تام ميباشد. پس دلاستصحاب عدم ازلي جاري مي
 نظر شود يا خير؟تمسك به استصحاب صرف شود تا اينكه روشن شود آيا دليل ديگري وجود دارد تا از

 احتمال دوم: جواز اخذ جايزه به نيت رد به مالك
رضايت مالك، جواز اخذ هديه و جايزه به احتمال و نظريه دوم در اخذ جايزه در صورت شك در رضايت يا عدم 

باشد. به خالف صورت علم به عدم رضايت كه در حكم آن اختالف جدي وجود نيت رد آن جايزه به مالك آن مي
اند و براي آقاي خويي، حضرت امام و آقاي تبريزي و عمده فقها اين نظريه و احتمال را پذيرفته داشت در اين فرض

 عتباري قائل نيستند.استصحاب در اين فرض ا
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 ادله احتمال دوم
 دليل اول: انصراف ادله تحريم تصرف در مال ديگران

اند شده است انصرافي است كه مرحوم آقاي تبريزي آن را بيان فرمودهدليل اولي كه بر احتمال و نظريه دوم اقامه
اين  ياري ديگر از علمامنتهي در فرض و صورت علم به عدم رضايت مالك آقاي خويي و مرحوم امام و بس

انصراف را نپذيرفتند اما تقريباً همه فقها ادله و قواعدي مانند ال يحل مال امرئ مسلم إال بطيب نفسه و يا الناس 
توان بدون اجازه در مال ديگري مسلطون علي اموالهم و ديگر ادله و قواعدي كه مفيد اين مطلب هستند كه نمي

دانند چون قصد آخذ از اخذ رد آن و فرض كه شك در رضايت وجود دارد، مي تصرف كرد را منصرف از اين قسم
باشد و از طرفي در عدم رضايت او شك وجود دارد. پس ادله دال بر تحريم تصرف در مال به مالك جايزه مي

لي بر و باشند و از طرف ديگر ادله تعاون عباشند و مانعي از اخذ نميديگري بدون اجازه از محل بحث منصرف مي
تقوي و عون الضعيف و يا ما علي المحسنين من سبيل، گاهي داللت بر وجوب و گاهي داللت بر استحباب اخذ به 

 دانند.دانند و او را ضامن نميدانند و جايزه را در دست او امانت شرعيه ميكنند و يد آخذ را يد اماني مينيت رد مي

 صحاب موضوعيواسطه استاشكال: انتفاء موضوع انصراف به
شود و آن را سست كند اين است كه موضوع انصراف ادله تحريم تصرف در مال  اشكالي كه ممكن است به دليل اول

باشد اما استصحاب موضوعي يعني غير بدون اجازه او، فرض و صورت شك در رضايت و يا عدم رضايت مالك مي
باشد و شد اگر تام باشد مقدم بر اين انصراف مي استصحاب عدم رضايت مالك كه در احتمال و نظريه اول مطرح

 باشد.كند و محرز عدم رضايت مالك به اخذ و تصرف در جايزه ميموضوع آن را منتفي مي

 دليل دوم: تنقيح مناط از ادله لقطه
شده است و در دليل دومي كه جواز اخذ جايزه به نيت رد به صاحب آن در فرض شك به رضايت مالك اقامه

باشد. ادله لقطه كه ادله اند تمسك به ادله لقطه مياي كردهبرخي نيز آمده است و مرحوم شيخ هم به آن اشاره كلمات
باشند بر اين مطلب داللت دارند كه شارع اجازه داده است انسان شي گمشده را بردارد و به معتبر و متعدد مي

 باشد.صاحب آن بدهد اين دليل متوقف بر دو مقدمه مي

 ه اول: شمول ادله لقطه نسبت به حالت شك در رضايت مالكمقدم
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باشند، صورت مقدمه اول در تمسك به ادله لقطه در محل بحث اين است كه يقيناً ادله لقطه كه معتبر و مورد اتفاق مي
شوند و در اين مورد را شامل مي شك در رضايت مالك نسبت به برداشتن شي گمشده به جهت تسليم آن به مالكش

توان استصحاب عدم رضايت مالك را كرد چون در غالب موارد لقطه شك وجود دارد و اگر بخواهيم در موارد نمي
شود لذا يقيناً ادله لقطه شامل موارد لقطه خيلي نادر و كالعدم مي شك استصحاب عدم رضايت را جاري كنيم موارد
 شود.شك در رضايت و يا عدم رضايت مالك هم مي

 تنقيح مناط از ادله لقطهمقدمه دوم: 
از ادله لقطه و الغاء خصوصيت، در محل بحث هم كه  مقدمه دوم در تمسك به ادله لقطه اين است كه با تنقيح مناط

شود. مالك در آن به مالك مي حكم به جواز اخذ جايزه به نيت رد حاكم و سلطان جور مالي را غصب كرده است،
شدن موضوعيتي داشته باشد، باشد و احتمال اينكه گمبه مالك است، يكي ميلقطه و محل بحث كه اخذ به نيت رد 

 باشد.چيز ميباشد و عرفا مالك در هر دو بحث يكبعيد مي

 نظر استاد: پذيرش احتمال و نظر دوم
خذ آيد همين احتمال در محل بحث يعني جواز ابا توجه به مطالبي كه در دليل دوم احتمال دوم گفته شد به نظر مي

جايزه به نيت رد به مالك در فرض شك در رضايت مالك صحيح باشد و مورد جريان استصحاب نيست و يا اينكه 
باشند و يد آخذ يد اماني اگر مورد جريان استصحاب هم باشد ادله احتمال و نظريه دوم بر استصحاب مقدم مي

 باشد.عنوان امانت شرعي نزد آخذ ميباشد و جايزه بهمي

 پنجم: غفلت مالك نسبت به رضايتقسم 
تفصيلي به حرمت و غصبي  علم شود،و شخصي كه به او جايزه داده مي قسم پنجم از صورت سوم اين است كه آخذ
و صاحب آن جايزه  اي بر اخذ وجود نداردباشد و اكراه يا اضطرار و تقيهبودن مال دارد و در اخذ جايزه مختار مي

دهد كه شود يا علم دارد و يا اينكه احتمال ميآخذ و شخصي كه به او جايزه داده مياما  هم مشخص و معلوم است
صاحب جايزه نسبت به رضايت و يا عدم رضايت غافل است و توجهي به رضايت يا عدم رضايت ندارد و يا اينكه 

و رسيده است اما او باشد مانند اينكه ارثي به ااطالع ميطوركلي از وجود چنين مالي براي خود جاهل و بيبه
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غفلت دارد و يا علم به اطالعي ندارد و اينكه اطالع داشته است اما فراموش كرده است. همه اين صور كه يا علم به
شود كه به جهل دارد و يا علم به نسيان دارد و يا اينكه شك به جهل، غفلت و يا نسيان دارد، مجموعاً شش قسم مي

 اند.باشند در ذيل يك قسم ذكرشدهجهت اينكه داراي حكم واحد مي

 حكم دو صورت قبل براي قسم پنجم اثبات
رضايت و يا عدم  به صورت قبل كه شك باشد. اگر دراولي براي اين قسم ثابت ميطريقحكم دو صورت قبل به

ايت و اولي براي اين قسم كه نسبت به رضطريقرضايت وجود داشت حكم به جواز اخذ به نيت رد شد اين حكم به
طور كه اگر در صورت علم به عدم رضايت همان خصوص اينكهباشد بهيا عدم رضايت غفلت وجود دارد، ثابت مي

اند، حكم شود اين اولويت وضوح بيشتري دارد. پس دليل آقاي تبريزي حكم به جواز اخذ به نيت رد به مالك كرده
 باشد.ثبوت حكم اين قسم، مماثلت و فحواي حكم دو صورت قبل مي

مفروض صوري كه تاكنون ذكر شد، اين بود كه شخص در اكراه يا اضطرار و يا تقيه بر قبول جايزه نيست و برفرض 
عدم قبول جايزه، محدوديتي براي او وجود نخواهد داشت اما فرض سه قسم ششم و هفتم و هشتم بر وجود اكراه يا 

 باشد.اضطرار و يا وجود تقيه بر قبول جايزه مي

 شم: وجود اكراه همراه با علم به رضايت مالكقسم ش
قسم ششم از اقسام صورت سوم اين است كه آخذ علم به رضايت مالك جايزه نسبت به اخذ جايزه و رد آن به 
خودش دارد و براي شخص آخذ نيز در اخذ جايزه اكراه يا اضطرار و يا تقيه وجود دارد و در صورت عدم قبول 

 شودضرري متوجه او مي

 م قسم ششم: جواز اخذ به نيت رد به مالكحك
باشد و بحثي در آن نيست چون علم به رضايت مالك جايزه نسبت به اخذ به نيت رد آن حكم قسم ششم واضح مي
 جايز نيست. رد آن به مالك نباشد، اخذ جايزه، دارد اما اگر نيت او از اخذ
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 قسم هفتم: وجود اكراه همراه با علم به عدم رضايت مالك
قسم هفتم از صورت سوم اين است كه آخذ علم به عدم رضايت مالك به اخذ جايزه ولو به نيت رد دارد و همچنين 

 باشد.اضطرار بر اخذ نيز مي در مقام اكراه و يا

 حكم قسم هفتم: جواز اخذ
ه وجود در مواردي كه علم به عدم رضايت مالك وجود داشت و اكراه و يا اضطراري هم وجود نداشت چند نظري

داشت كه نظر آقاي خويي و مرحوم امام بر عدم جواز اخذ بود و نظر آقاي تبريزي بر جواز اخذ به نيت رد بود و 
دانست. بنا بر نظر آقاي تبريزي در اين ادله حرمت تسلط بر مال غير بدون اجازه او را منصرف از اين صورت مي

اولي بايد حكم به جواز نمود و بحث چنداني وجود طريقبه قسم يعني در مواردي كه اكراه يا اضطرار وجود دارد
ندارد آنچه مهم است اين است كه بايد حكم اين قسم بر مبناي اشخاصي مانند مرحوم امام و آقاي خويي كه در 

كردند بررسي شود. معمول اشخاصي كه در صورت عدم اكراه حكم عدم صورت عدم اكراه حكم به عدم جواز مي
كنند. البته ناگفته نماند كه در اينجا بين سه عنوان كردند در اين قسم و فرض حكم به جواز اخذ ميجواز اخذ مي

اكراه، اضطرار و تقيه كه به لحاظ حكم تفكيكي گذاشته نشد، تفاوت وجود دارد اكراه به اين معنا است كه به او وعده 
وجود ندارد اما خود شخص مضطر به انجام عمل  غيرضرر دهند مانند زنداني كردن، در اضطرار وعده ضرر از ناحيه 

باشد و در تقيه هم گاهي حالت اكراه وجود دارد و گاهي هم وجود ندارد و علت اين عدم تفاوت در حكم هم مي
صالِ عنْ أَحمد محمد بنُ علي بنِ الْحسينِ في التَّوحيد و الْخ«باشد مي ادله دال بر جواز تقيه و همچنين حديث رفع

 بنِ عبد اللَّه عنْ أَبِي عبد بنِ محمد بنِ يحيى عنْ سعد بنِ عبد اللَّه عنْ يعقُوب بنِ يزِيد عنْ حماد بنِ عيسى عنْ حرِيزِ
و ما  -و ما أُكْرِهوا علَيه و ما لَا يعلَمونَ -أَشْياء الْخَطَأُ و النِّسيانُ اللَّه ع قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه ص رفع عنْ أُمتي تسعةُ

ها اضْطُرُّوا إِلَيم يقُونَ وطرَةُ -لَا يالطِّي و دسالْح ةِ -وي الْخَلْوةِ فسوسي الْوالتَّفَكُّرُ ف و .   ١»ما لَم ينْطقُوا بِشَفَةٍ

                                                            
 369، ص: 15وسائل الشيعة؛ ج - ١



                                                                                                                    :  ٣٥١٦ ماره 

 

 هشتم: وجود اكراه همراه با شك در رضايت مالكقسم 
قسم هشتم از صورت سوم اين است كه اكراه يا اضطرار و يا تقيه بر اخذ جايزه وجود دارد و آخذ نيز در رضايت يا 

 عدم رضايت مالك نسبت به اخذ شك دارد.
 
 

  
  
 

 

 


