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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه: مروري بر مباحث مربوط به قسم هفتم
قسم ششم، هفتم و هشتم از صورت سوم اخذ جايزه از سلطان جاير، صور و اقسامي بود كه اخذ مال از سلطان 

باشد. از بين اين صور آنچه بحث از آن مهم بود قسم هفتم بود. قسم هفتم و يا تقيه مي جاير به خاطر اكراه يا اضطرار
اين بود كه شخص علم به عدم رضايت مالك نسبت به اخذ دارد و همچنين اكراه يا اضطرار و يا تقيه بر اخذ جايزه 

وم امام و آقاي خويي است كه وجود دارد. در صورت عدم اكراه در حكم مسئله سه نظر بيان شد، نظر اول نظر مرح
دانند. نظريه دوم، نظريه مرحوم آقاي تبريزي بود كه اخذ جايزه به نيت رد به مالك اخذ ولو به نيت رد را جايز نمي

 ذكر كرديم. اگر در صورت عدم وجود اكراه، دانند و نظريه سومي را هم مبني بر تفصيل در اين مسئلهرا جايز مي
باشد اما بنا بر مبناي كساني كه در صورت عدم اكراه اولي اخذ جايز ميطريقدر اين صورت، بهاخذ را جايز دانستيم 

باشد دانند و يا در صوري كه بنا بر نظريه تفصيل اخذ جايزه، جايز نبود اين بحث مطرح مياخذ جايزه را جايز نمي
يز است يا خير؟ جواب اين سؤال اين است اكراه يا اضطرار و يا وجود تقيه بر اخذ آيا اخذ جا كه در صورت وجود

اي هم حديث رفع و ادلهباشد و دليل آنكه در اين صورت هرچند علم به عدم رضايت مالك داريم، اما اخذ جايز مي
 دانند.مي است كه تقيه را رافع حكم

 مشروط بودن جواز اخذ به نيت رد به مالك در صور اكراه
ه اكراه يا اضطرار يا تقيه بر اخذ، وجود دارد اين است كه آيا اخذ در اين اقسام كه در ذيل اقسامي ك نكته و سؤالي

باشد؟ در جواب اين سؤال بايد گفت اكراه طور مطلق جايز است و يا اينكه اخذ به نيت رد آن به مالكش جايز ميبه
اي وجود داشته ر مندوحهاي وجود نداشته باشد اما اگيا اضطرار يا تقيه در صورتي رافع حكم است كه مندوحه

اينكه اگر شخصي بر شرب خمر اكراه شود، در صورتي مجاز به شرب باشند مثلباشد، اين سه امر رافع حكم نمي
تواند جاي خمر بخورد اما اگر ميكه اكراه كننده متوجه نشود بهطوريباشد كه نتواند مثالً مايع ديگري را بهخمر مي

اي كه اكراه كننده متوجه نشود بخورد، مجاز به شرب خمر نيست. در محل بحث گونهبه جاي خمر،مايع ديگري را به
هم آنچه بر آن اكراه شده است اخذ است نه اينكه جايزه را به نيت تملك اخذ كند لذا مجاز نيست آن را به نيت 
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م است در اينجا ذكر شود اين اي كه الزتملك اخذ كند بلكه بايد جايزه را به نيت رد آن به مالكش اخذ كند. نكته
اخذ كرد اما نسبت به اين مطلب كه بايد به  است كه اگر آخذ در اين صور كه اكراه يا اضطرار وجود دارد، جايزه را

باشد و هرگاه متوجه شد بايد نيت خود را تغيير دهد نيت رد اخذ كند، غافل بود و به نيت تملك اخذ كرد، معذور مي
 باشد.كند بلكه تنها معذور مينمي ولي حكم مسئله تغيير

اي كه ذكر شد اين بود كه آخذ قبل از اخذ و حين اخذ علم تفصيلي به حرمت و غصبي مفروض در اقسام هشتگانه
 بودن جايزه دارد.

 قسم نهم: حصول علم تفصيلي به حرمت بعد از اخذ جايزه
كه آخذ حين االخذ جاهل به حرمت و غصبي  قسم نهم از اقسام صورت سوم اخذ جايزه از سلطان جاير اين است

شود. در اين باشد اما بعد از اخذ علم تفصيلي به حرمت و غصبي بودن جايزه براي آخذ حاصل ميبودن جايزه مي
به لحاظ تكليفي  فرض ازآنجاكه آخذ جاهل به حرمت و غصبي بودن جايزه بوده است و با توجه به حديث رفع

 كنيم.ها اشاره ميل حرام نشده است اما در ذيل اين قسم مباحثي وجود دارد كه به آنباشد و مرتكب فعمعذور مي

 آخذ در قسم نهم بحثي در ضمان
كه حين االخذ جاهل به غصبي بودن مال بود (يكي از مباحثي كه در ذيل قسم نهم وجود دارد اين است كه آيا آخذ 

باشد چون علي اليد ما اخذت ورت تلف مال ضامن ميو بعد براي او علم به غصبي بودن مال حاصل شد) در ص
 شود؟او مي جهل و معذوريت موجب عدم ضمان حتي توديه يا اينكه

 قول اول: ضامن بودن آخذ
باشد و از متأخرين نيز مانند مرحوم امام و آقاي خويي به آن گرايش نظريه اول كه نظريه مرحوم شيخ و مشهور مي

باشد و تنها يد هم قاعده علي اليد ما اخذت حتي توديه ميباشد و علت آنخذ ضامن مياند، اين است كه آپيداكرده
اماني از اين قاعده استثنا خورده است و در محل بحث هم، يد آخذ يد اماني نيست و جهل او تنها سبب معذوريت او 

تعاقب ايدي غصبي وجود دارد شود كه يد او يد اماني شود مانند آنچه در شده است و اين معذوريت سبب اين نمي
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باشند ولو جاهل باشند و تفاوت عالم و جاهل در اين است كه ها غصبي ميباشند و يد آنكه همه ايادي ضامن مي
 باشد.تواند به عالمي كه او را به خطا انداخته است رجوع كند ولي درهرصورت ضامن ميجاهل مي

 قول دوم: عدم ضمان آخذ
ين است كه آخذ ضامن نيست. اين قول به شهيد در مسالك، به مرحوم طباطبايي متقدم در نظر دوم در محل بحث ا

شده است و در بين معاصرين و متأخرين هم مرحوم آقاي تبريزي مصابيح و مرحوم سيد يزدي در تعليقه نسبت داده
 با اين نظريه همراه شده است.

 دليل قول دوم: اماني بودن يد آخذ
در دليل اين قول آمده است اين است كه الستصحاب امانيه اليد، طبق اين بيان، معذوريت حين  تعبيري كه در مسالك

شود. اين تقرير از دليل قول دوم مورد خدشه شود و اين اماني بودن استصحاب مياالخذ، موجب اماني بودن يد مي
تر از دليل اب كرد لذا تقرير دوم و درستكه اصل اماني بودن يد، محرز نيست تا بتوان آن را استصحقرارگرفته به اين

كه حين االخذ شارع اخذ جايزه را جايز قول دوم اين است كه گفته شود بحث استصحاب مطرح نيست بلكه همين
شود كه يد آخذ، يد اماني باشد و جايزه نزد او امانت باشد، موجب اين ميشمرده است و آخذ شرعاً معذور مي

به نيت رد به  باشد كه يد شخصي كه مالي را كه پيداكرده است ور بحث لقطه مطرح ميشرعي باشد مانند آنچه د
القاعده يد امين، ضامن نيست مگر باشد و عليباشد و آن مال نزد او امانت شرعي ميدارد، يد اماني ميمالك برمي

لي در دليل قول دوم اين است اينكه افراط يا تفريط در حفظ مال رخ دهد و يا اينكه شرط ضمان شود. پس نكته اص
شود كه يد او يد اماني شود و جايزه نزد او امانت كه معذور بودن شرعي آخذ و اذن شارع به اخذ موجب اين مي

 شرعي باشد.

 مالزمه بين معذوريت و امانت شرعي عدم اشكال:
اماني شدن يد آخذ و  اشكالي كه به دليل قول دوم شده است اين است كه اذن ظاهري و معذوريت ظاهري موجب

عنوان اولي شد و شارع بهعنوان اولي داده ميشود بلكه اگر اين اذن بهاينكه جايزه امانت شرعي نزد او باشد، نمي
كرد اما داد مانند آنچه در لقطه وجود دارد، اين اذن داللت بر امانت شرعي بودن جايزه نزد آخذ مياجازه تصرف مي

طور كه در كند همانو معذوريت ظاهري است داللت بر امانت شرعي بودن جايزه نميازآنجاكه اين اذن ظاهري 
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باشند و جهل و معذوريت تعاقب ايدي غصبي وجود دارد كه همه ايادي ولو جاهل به غصب باشند، ضامن مي
 باشد.ظاهري هنگام خريد كاالي غصبي، دليلي بر عدم ضمان نمي

 نظر استاد: ضمان آخذ
 آيد نظر مشهور صحيح باشد و قاعده علي اليد ما اخذت حتي توديه شامل محل بحث هم بشود.ظر ميبنابراين به ن

 شود؟آيا با نيت رد ضمان مرتفع مي
باشد و يد او يد ضماني است باشد اما ضامن ميحين االخذ ولو اينكه جاهل به غصبي بودن مال مي آخذ جايزه

ن است كه بعدازاينكه علم به غصبي بودن جايزه حاصل شد و آخذ نيت باشد ايسؤال ديگري كه در اينجا مطرح مي
شود؟ در پاسخ به اين سؤال دو نظر وجود شود يا اينكه ضمان مرتفع نميهم مرتفع مي رد به مالك كرد آيا ضمان

 دارد.

 قول اول: عدم ارتفاع ضمان
شود و شرعي هم دارد، يد آخذ اماني نميباشد اين است كه با نيت رد كه لزوم قول اول، كه قول مشهور نيز مي

 باشد.ضمان باقي مي

 قول دوم: اماني شدن يد آخذ
باشد اما با نيت رد يد قول دوم در محل بحث اين است كه با نيت رد، يد آخذ هرچند يد غصبي بوده و ضامن مي

 شود.اماني مي دي او، عدواني

 ضماندليل قول اول: اطالق قاعده اليد نسبت به بقاء 
دليل قول اول كه قائل به بقاء ضمان حتي بعد از تبديل نيت است اين است كه حدوث يد غاصبه علت ضمان 

باشد و با تبديل نيت هرچند خوب و باشد و به اطالق قاعده علي اليد ما اخذت حتي يودي اين ضمان باقي ميمي
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ت ضمان است حدوثا و بقائا و قاعده يد مطلق شود و به عبارتي يد غصبي علباشد ولي ضمان مرتفع نميالزم مي
شود و نيت رد به كند و مدتي بعد پشيمان ميباشد اين مسئله مانند جايي است كه شخصي مالي را سرقت ميمي

 باشد.اتفاق علما يد او كماكان يد غصبي است و ضامن ميكند ولي بهمالك مي

 احساندليل قول دوم: تنفيذ واقعي شارع در بقا و قاعده 
باشد اين است مي تغيير نيت و قصد برگرداندن جايزه به مالك آن دليل قول دوم كه قائل به ارتفاع ضمان در صورت

ما علَى الْمحسنينَ منْ «شود و طبق قاعده و دليل قرآني كه وقتي آخذ نيت رد جايزه را كرد، يد او يد احساني مي
باشد و از طرفي يد او با قبل از نيت رد تفاوت دارد چون قبل از نيت رد، مييد محسن، يد اماني  91توبه/ »سبِيلٍ

يد  شد كه يد آخذ،به خاطر جهل وجود داشت و اين اجازه ظاهري موجب اين نمي اجازه ظاهري شارع در اخذ
شارع، تنفيذ و  زهشود و طبق قاعده احسان تنفيذ و اجايد او يد احساني مي اماني باشد اما بعد از علم و تبديل نيت،

باشد. و اين فرض و مسئله با جايي كه شخص سارق و غاصب بعد از سرقت و غصب از كار خود اجازه واقعي مي
كند ولي كماكان يد او يد ضماني است، تفاوت دارد به خاطر اينكه آخذ در اين فرض شود و نيت رد ميپشيمان مي

ه حرمت بوده اما سارق و غاصب از ابتدا با علم مالي را غصب و معذور بوده و جاهل ب در ابتدا به لحاظ تكليفي
 سرقت كرده است.

 
 
 

 


