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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 لزوم يا عدم لزوم فحص از مالك در قسم دهم
باشد. صورت سوم از اخذ جايزه از سلطان جور اين اقسام اخذ جايزه از سلطان جاير ميبحث در صورت سوم از 

داراي اقسامي است كه  نيز خود است كه علم تفصيلي به حرمت و غصبي بودن جايزه وجود دارد. اين صورت
اين است كه باشد. قسم دهم از صورت سوم بررسي نه قسم آن به پايان رسيد و بحث فعلي در ذيل قسم دهم مي

المالك را بدون فحص توان مال مجهولسؤال مطرح شد كه آيا مي اين المالك باشد. در ذيل اين قسم،جايزه مجهول
 باشد؟واجب مي جايزه داد و يا اينكه فحص از مالك قبل تصدق،

 قول اول: عدم لزوم فحص از مالك
باشد. دليل ه فحص از مالك قبل از تصدق الزم نميباشد و آن اين است كنظريه اول در مقام نظريه مرحوم شيخ مي

اند بدون اينكه باشد، امر به تصدق كردهالمالكي كه لقطه نميمجموعه رواياتي است كه در مال مجهول قول اول اطالق
 شده است.در كتاب مصباح الفقاهه به اين روايات اشاره اشاره به لزوم يا عدم لزوم فحص كنند.

 صقول دوم: لزوم فح
 باشد.نظريه دوم در مقام لزوم فحص از مالك مي

 ادله قول دوم
 موردبررسي قرار گرفت و نقد شد. شده بود،اقامه كه در مقابل اطالق روايات در جلسه قبل وجوه و داليلي 
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 دليل ششم: حكم عقل به تفحص از مالك
در  اين است كه اند و آن وجهكردهمرحوم امام خميني در مكاسب محرمه وجه و دليل ششمي بر لزوم فحص اقامه 

كه حكم شرع هم هست، وجود دارد و اين حكم عقل مانع از تحقق و انعقاد  مقام، حكم عقل به لزوم فحص از مالك
عنوان شود. اين دليل شايد به وجهي به همان دليل انصراف بازگردد اما چون حضرت امام بهاطالق در روايات مي

 طور جداگانه ذكر شد.د بهحكم عقل از آن تعبير كردن

 نقد دليل: احتمال تقيد حكم عقل به عدم وجود مزاحم
بسا مصلحت و يا مفسدهاي در مقام بحث كه اخذ جايزه از حاكم جاير اين فرمايش حضرت امام تام نيست چون چه
را الزم نشده طور مطلق حكم تصدق شده است و فحص اين روايات به است، وجود داشته باشد و به همين دليل در

تر اين حكم مستقل عقلي اين حكم نهايي عقلي وجود ندارد و به عبارتي دقيق است و به عبارتي اطمينان به وجود
بسا آن روايات به خاطر وجود باشد و چهوجوب فحص از مالك مطلق نيست بلكه مقيد به عدم وجود مزاحم مي

 تمسك كرد. توان به اين حكم عقلي ادعاشده،لذا نمي اند.هطور مطلق كردمزاحمي براي حكم عقل حكم به تصدق به

 دليل هفتم: تشكيك در اطالق روايات
ها ذكر شد در مقابل اطالق روايات كه قول اول به آن كه تاكنون ايطور كه مشخص شد به نظر ما وجوه و ادلههمان 

بات كند اما به عقيده ما وجه و دليل هفتمي تمسك كرده بود، توان مقابله نداشت و نتوانست نظريه لزوم فحص را اث
روايات ذكرشده  طوركليكند و آن دليل اين است كه بهوجود دارد كه نظريه لزوم فحص قبل از تصدق را اثبات مي

 اطالق ندارند.

 نكاتي در مورد روايات
در دليل قائلين به عدم  شدهتوان اطالق روايات مطرحنمي شود،به خاطر وجود علل و نكاتي كه در ادامه ذكر مي

 لزوم فحص را پذيرفت.
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 غالب روايات نكته اول: ضعف سندي
شود اطالق روايات پذيرفته نشود اين است كه غالب اين روايات به لحاظ سندي معتبر يكي از داليلي كه باعث مي

توان مع احاديث تنها مينيستند و تنها شايد آخرين روايت ذكرشده معتبر باشد و بنا بر مبناي ما در استفاضه و ج
 شود.الجمله اطالق ثابت نميالجمله پذيرفت كه با پذيرش فيمجموع روايات را في

 دوم: وجود قيد در هر يك از روايات نكته
باشند و چه آن شود اين است كه چه آن رواياتي كه معتبر ميعلت و نكته دومي كه مانع پذيرش اطالق روايات مي

از  باشند هر يك از اين روايات ناظر به فرضي است كه سائل از امام پرسيده است و هركداميرواياتي كه معتبر نم
ها اي نيستند كه بتوان قاعده كلي از آنگونهباشد و اطالق ندارند و بهاين روايات داراي خصوصيات و قيودي مي

 استنباط كرد.

 نكته سوم: وجوب تصدق، قدر متيقن روايات
توان الجمله پذيرفته شود تنها ميورد اين روايات وجود دارد اين است كه اگر اين روايات فينكته سومي كه در م

المالك در مواردي كه امكان فحص نيست يا فحص شده است پذيرفته شود و اين اصل وجوب تصدق مال مجهول
 باشد و اطالقي وجود ندارد.اصل وجوب تصدق در اين موارد قدر متيقن از روايات مي

 ر استاد: لزوم فحصنظ
را مقيد به بعد از  هابنابراين با توجه به وجه و دليل هفتم، روايات دال بر وجوب تصدق اطالقي ندارند تا بخواهيم آن

فحص كنيم و تنها شايد بتوان روايت يونس بن عبدالرحمن و يا صحيحه معاويه بن وهب را در موارد مشابه آن 
كه در مواردي كه  ويژه با توجه به برخي ارتكازات عقالييبه واجب استتعميم داد. پس فحص قبل از تصدق 

داند. آري اگر در مواردي اطمينان يا توان فحص كرد و احتمال پيدا شدن مالك وجود دارد، فحص را الزم ميمي
 اد.توان قبل از فحص آن مال را صدقه دعلم به عدم وجود فايده در فحص وجود داشت، فحص الزم نيست و مي
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 فحص از مالك مقدار
فرع و  المالك فحص از مالك الزم است و بعد از فحص بايد مال را صدقه دادبعدازاينكه پذيرفتيم در مال مجهول 

شود و آن اين است كه مقدار فحص چه قدر است يكي از عللي كه موجب اين بحث مطرح مي بحث ديگري در ذيل
 لقطه شارع براي فحص، زمان يك سال را مطرح كرده است. اين سؤال طرح شود اين است كه در مال شده

 قول اول: يك سال
فحص در مال لقطه كه يك سال است،  همان مقدار زمان المالك،قول اول در مقدار زمان فحص در مال مجهول

ز فحص به المالك غير لقطه هم وجود دارد و بعد اباشد و همان غايتي كه در مال لقطه وجود دارد در مال مجهولمي
 توان مال را صدقه داد.مدت يك سال مي

 قول دوم: عدم وجود تحديد زماني
زمان خاصي وجود المالك غير لقطه براي فحص مدتقول دوم در مقدار زمان فحص اين است كه در مال مجهول

مكان و شرايط باشد كه اين اطمينان با توجه به به عدم وصول به مالك مي ندارد بلكه غايت فحص اطمينان عرفي
 توان مال را صدقه داد.باشد و بعد از حصول اطمينان ميمتفاوت مي

 دليل قول اول: الغاء خصوصيت از لقطه
و قائلين به  باشدشود، مبتني بر الغاء خصوصيت از لقطه ميساله ميزمان يكقول اول كه براي فحص قائل به مدت

شده است  باشد،ساله در مال لقطه كه تعبدي هم ميزمان يكمدتگويند همان چيزي كه باعث تحديد اين قول مي
 ها نيست.حيث تفاوتي بين آن المالك هم وجود دارد و از ايندر مال مجهول
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 نقد قول اول: عدم قطعي بودن الغاء خصوصيت
قطع و اطمينان نقدي كه به دليل قول اول وارد است اين است كه الغاء خصوصيت بايد قطعي و اطميناني باشد و اين 

باشد و تحديد زماني در هم اين است كه اصل و قاعده بر عدم تحديد زماني ميدر محل بحث وجود ندارد و علت آن
ها احاطه نداشته باشيم. باشد و ممكن است به خاطر وجود مصالحي در مال لقطه باشد كه به آنمال لقطه تعبدي مي

 باشد و قياس نيز باطل است.ر لقطه به غير باب لقطه قياس ميبا توجه به اين مطلب تسري تحديد زماني د

 احتماالت در تحديد زماني در مال لقطه
 كنيم.طور اختصار به آن اشاره ميساله در لقطه احتماالتي وجود دارد كه بهالبته در مورد تحديد زماني يك

 قديم بوده است. اي از يأس در ازمنهنشانه سالهاحتمال اول اين است تحديد زماني يك .1

باشد به اين معنا كه تا يك احتمال دوم اين است تحديد زماني در لقطه امري تعبدي و در طرف اكثر مي .2
تواند آن مال را صدقه بدهد و تصرفي از قبيل صدقه دادن در آن مال انجام دهد و بعد از يك سال سال نمي
ند صدقه دهد بلكه بايد صبر كند تا اطمينان به عدم تواكه اطمينان به عدم وصول پيدا نكند، نميهم مادامي

 وصول پيدا كند.

باشد و اال اگر از همان ابتدا احتمال سوم اين است كه اين تحديد زماني در صورت شك به وصول به مي .3
 تواند آن را صدقه بدهد.اطمينان به عدم وصول داشت مي

 باشد.به نظر ما صحت احتمال سوم بعيد نمي 

 : عدم تحديد زماني در فحص از مالكنظر استاد
ساله را قائل بود پذيرفته نشد، قول دوم كه عدم وجود تحديد زماني القاعده وقتي قول اول كه تحديد زماني يكعلي

شود و غايت فحص مقداري است كه عرفاً يأس از وصول به مالك پيدا شود. البته اين بحث تكمله است پذيرفته مي
 شود.بعدي مطرح مي اي دارد كه در جلسه
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