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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقتضاي موارداقباض و تخليه مراد از رد به
م نهم اين است كه باشد. قسقسم نهم از صورت سوم اخذ جايزه از سلطان جور مي بحث در فروع و مسائلي در ذيل

علم تفصيلي به حرمت و غصبي بودن مال پيدا كند. يكي از مباحثي كه در ذيل اين قسم مطرح  آخذ بعد از اخذ،
باشد يعني جايزه را آزاد باشد و يا اينكه رد جايزه به تخليه ميباشد اين است كه آيا رد، به اقباض به مالك ميمي

بردارد؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه تفصيل در اين بحث صحيح  بگذارد تا مالك هر وقت خواست آن را
باشد و گاهي نيز مصداق عرفي رد، باشد و عرفاً رد و بازگرداندن به مالك، گاهي به اقباض جايزه به مالك ميمي

 باشد.تخليه مي

 المالك بودن جايزهقسم دهم: مجهول
 معلوم بودن مالك جايزه بود اما فرض در قسم دهم اين است كهدر همه نه قسمي كه تاكنون بررسي شد، فرض بر 

باشد كه اين هرچند به حرمت و غصبي بودن مال، علم تفصيلي وجود دارد اما مالك و صاحب جايزه مجهول مي
 باشد.اي ميو فروع ويژه قسم به سبب مجهول بودن صاحب آن داراي احكام

 بررسي لزوم يا عدم لزوم فحص در قسم دهم
باشد و بايد به آن پرداخت اين است آيا در اين قسم فحص از مالك الزم ولين بحثي كه در ذيل قسم دهم مطرح ميا

باشد يعني اينكه آن المالك بر دو قسم است گاهي به نحو لقطه و التقاط ميمال مجهول است يا اينكه الزم نيست؟
 المالكيي پيداشده است و گاهي هم آن مال، مال مجهولالمالك، مالي است كه در خيابان يا مكان ديگرمال مجهول

گونه نيست كه آن شخص آن را پيداكرده شده است اما ايناست كه به نحو لقطه نيست بلكه مثالً به شخصي هديه داده
آن مال را بايد از طرف صاحب  باشد. آنچه در همه اين دو قسم مسلم است اين است كه اگر مالك مشخص نشود

باشد حال سؤالي كه در اينجا مطرح فحص از مالك هم الزم مي داد. اما عالوه بر تصدق در مال لقطه، آن صدقه
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المالكي كه به نحو لقطه نيست هم فحص واجب و الزم است يا خير؟ پس مالك است اين است كه آيا در مال مجهول
نيست، بلكه اين بحث شامل هر مال شود المالكي كه از سلطان جاير اخذ ميبحث در اينجا فقط جايزه مجهول

باشد، در محل بحث چون داراي ادله و احكام خاصه مي شود اما لقطهالمالكي كه به نحو لقطه نباشد، ميمجهول
 باشد.داخل نمي

 اقوال در مسئله
 در اين بحث دو قول وجود دارد.

 قول اول: عدم وجوب فحص
گونه و اين فحص از مالك واجب نيست اين است باشد،خ مينظريه اول در اين مسئله كه ظاهر كالم مرحوم شي

آن مال را  گونه تفحصيبدون هيچ توانكه بعد از فحص و ياس از پيدا كردن مالك، صدقه داده شود بلكه مي نيست
 صدقه داد و اين قسم و فرض با لقطه تفاوت دارد.

 قول دوم: وجوب فحص از مالك
فحص از  باشد اين است كهو مرحوم امام مي از شيخ مثل مرحوم آقاي خويينظر دوم كه نظر غالب متأخرين بعد 

توان آن را صدقه داد ولي ابتدائاً و بدون فحص نمي صدقه دارد توان آن مال راالزم است و بعد از يأس مي مالك
 بلكه مانند مال لقطه بايد بعد از فحص آن را صدقه داد.

 جوب تصدقدليل قول اول: اطالق روايات دال بر و
 ها در ابواب ما يكتسب به و برخي ديگر در باب لقطهمجموعه رواياتي است كه برخي از آن دليل قول اول اطالق

شده ها اشارهبه آن آمده است كه در تعليقه كتاب مصباح الفقاهه و همچنين در مكاسب محرمه مرحوم امام خميني
طور مطلق بر اين روايات به باشند.ه لحاظ سندي و داللي تام مياست. در بين اين روايات، رواياتي وجود دارد كه ب
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كنند. البته چه اينكه تفحص ممكن باشد و يا اينكه تفحص ممكن نباشد، داللت مي المالكوجوب تصدق مال مجهول
 اند.اين روايت در مورد لقطه تخصيص خورده

 ادله قول دوم
شده است. قول دوم اين اقامه باشد كه در مقابل اطالق رواياتمي هاآنچه مهم است بررسي ادله قول دوم و داللت آن

 مالك آن را صدقه داد. بود كه ابتدا بايد فحص كرد و بعد از فحص و ياس از پيدا كردن

 دليل اول: الغاء خصوصيت از روايات باب لقطه
شود. طبق ه، الغاء خصوصيت ميشده است اين است كه از روايات باب لقطوجه و دليل اولي كه بر قول دوم اقامه

به مدت يك سال  باشد،شود و مالك آن مجهول ميروايات باب لقطه تعريف مال و فحص از مالك مالي كه پيدا مي
اند اما مانند مال اي كه علم به غصبي بودن آن داريم، پيدا نشدهباشد و در محل بحث هم هرچند جايزهواجب مي

باشد نه پيدا شدن آن و اين مالك المالك بودن آن ميو مالك در باب لقطه هم مجهولباشند المالك ميلقطه مجهول
 باشد.در محل بحث هم وجود دارد بنابراين در محل بحث هم فحص از مالك، واجب مي

 نقد دليل: عدم علم به اتحاد مالك
است كه علم به اتحاد مالك بين  اند اينوارده شده است و آقاي خويي نيز آن را مطرح كرده كه به دليل اول نقدي

كرده است المالك و لقطه وجود ندارد چون اين احتمال وجود دارد كه در مال لقطه كه مالك مالش را گممال مجهول
ويژه مالي كه المالك بهمالك به دنبال يافتن مالش باشد لذا امر به فحص قبل از تصدق شده است اما در مال مجهول

كه در جستجو كردن مال  بسا به خاطر مشكالت و عسر و حرجيوان جايزه اخذشده است چهعناز حاكم جاير به
مالك در جستجوي مال خود نباشد لذا با توجه به وجود اين احتمال كه احتمال غيرمعقولي هم نيست،  وجود دارد،

 المالك و مال لقطه پيدا كرد.وحدت مالك در مال مجهول توان علم بهنمي

 سري روايات دال بر عدم لزوم فحص در مالك متعذر الوصولدليل دوم: ت
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شده است، رواياتي است كه دال بر لزوم تفحص و جستجوي مالك و دليل دومي كه بر لزوم فحص از مالك اقامه
باشد. اقامه كنندگان اين دليل، مالك معين، مي جهت تصرف در مال در موارد متعذر الوصول بودن كسب اذن از او

 اند در مواردي هم كه مالك مجهول باشد نيز تفحص الزم است.اند و گفتهيات را به محل بحث تسري دادهاين روا

 نقد دليل: عدم دليل بر تسري روايات به محل بحث
نقدي كه به اين استدالل شده است اين است كه اين روايات با محل بحث ارتباطي ندارد و احتمال اينكه مالك در 

باشد، يكي نباشد وجود كه مالك معين متعذر الوصول مي با مورد روايات المالك استجهولمحل بحث كه مال م
 توان حكم در روايات را به محل بحث تسري داد.دارد. پس نمي

 دليل سوم: اطالق روايت حفص بن غياث
ب مايكتسب به ابوا شده است، اطالق روايت حفص بن غياث در باب پنجاه هفتدليل سومي كه بر لزوم فحص اقامه

 مالك وجود ندارد، امر به تفحص شده است. باشد كه در اين روايت در مواردي كه علم بهمي

 نقد دليل: ضعف روايت
 باشد.اشكالي كه به اين روايت واردشده است اين است كه روايت ضعيف مي 

 دليل چهارم: انصراف روايات به لزوم تصدق بعد از فحص
و عقالئي مبني  عقلي شده است اين است كه با توجه به ارتكازاتصدق بعد از فحص اقامهدليل چهارمي كه بر لزوم ت

ها تمسك اند و مرحوم شيخ به آنطور مطلق امر به تصدق كردهلزوم بازگرداندن اموال به مالكشان، رواياتي كه به بر
ف از مالك صورت گرفته باشد و جايي دارد كه فحص متعاراند، انصراف بهكرده و حكم به مطلق تصدق اندكرده

 مالك پيدا نشده باشد.

 نقد دليل: احتمال وجود مالك مزاحم براي ارتكاز در محل بحث
باشد و احتمال وجود انصراف به خاطر ارتكاز عقلي و عقاليي مبني بر لزوم تر مياين دليل نسبت به ادله قبلي، قوي
ونه اشكال شود كه هرچند تفحص في حد نفسه نيكوست اما در گبه اين دليل، اين فحص وجود دارد اما ممكن است

محل بحث احتمال وجود مالك مزاحمي براي ارتكاز عقلي و عقاليي وجود دارد و آن عسر و حرج در نظامات 
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 است لذا باوجوداين احتمال در شمول ارتكاز عقاليي و عقلي نسبت به محل بحث ترديد وجود دارد و اجتماعي
 وجود همين مالك شارع حكم به تصدق بال فحص كرده است. بسا به خاطرچه

 حل تعارض بين برخي ادله دليل پنجم: لزوم فحص نتيجه
إِنَّ اللَّه «بين آيه  كه اند اين استشده است و آقاي خويي آن را مطرح كردهبر لزوم فحص اقامه دليل پنجمي كه

كنند تعارض وجود دارد و نسبت بين و رواياتي كه امر به تصدق مي 58نسا / »هلهايأْمرُكُم أَنْ تُؤَدوا الْأَمانَات إِلَى أَ
 باشد.باشد كه نتيجه حل اين تعارض، لزوم فحص در محل بحث ميمن وجه مي آن دو، عموم و خصوص

  
 
 

 


