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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 غايت فحص از مالك يأس از وصول به مالك،
المالك بود. برخي با الغاء خصوصيت از اخبار لقطه بحث در مقدار فحص از مالك در مال مجهول

اند اما با توجه به به محل بحث نيز تسري دادهباب لقطه مطرح بود  مدت فحص يك سال را كه در
حصول يأس از  عدم تام بودن الغاء خصوصيت، بايد طبق قاعده عمل كرد و قاعده در مقدار فحص

 باشد.ها و امكنه و امتعه و شرايط متفاوت ميزمانحسب اختالفباشد كه بهپيدا كردن مالك مي

 لزوم رد به حاكم در موارد عسر و حرج و خوف
نكته ديگري كه در اينجا بايد مطرح شود اين است كه در مواردي كه نگهداري مال تا پيدا شدن مالك 

باشد و يا اينكه خوف تلف مال وجود دارد و هنوز فحص صورت نگرفته مستلزم عسر و حرج مي
مال توان باشد اما هنوز از پيدا كردن مالك مأيوس نشده است نمياست و يا اينكه در حال فحص مي

القاعده خواهد و بدون دليل جايز نيست بلكه عليرا صدقه داد چون صدقه دادن مال ديگري دليل مي
و تصدق آن جايز نيست و اگر اين عناويني كه ذكر شد وجود نداشت  بايد آن را به حاكم شرع داد

در اين مگر اينكه از پيدا كردن مالك مأيوس شده باشد كه  باشد وفحص از مالك مي وظيفه او
 تواند صدقه بدهد.صورت مي

 وظيفه آخذ پس فحص و عدم وصول به مالك
و مأيوس شدن از  بحث ديگري كه در ذيل قسم دهم وجود اين است كه پس از فحص به مقدار الزم

باشد در المالكي كه غير از لقطه ميپيدا كردن مالك وظيفه آخذ جايزه و يا شخصي كه مال مجهول
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طور مفروض و طبق برخي روايات گفتيم كه بايد صدقه دهد اما در تاكنون به دست او است، چيست؟
ها بررسي شود. در مورد مال لقطه ادله خاصه نظري وجود ندارد و بايد اقوال و ادله آناين مورد اتفاق

 بر اينكه بعد يك سال فحص بايد لقطه را صدقه داد، وجود داشت.

 قول اول: لزوم تصدق به نيت مالك
المالك را به نيت صاحب باشد اين است كه بايد مال مجهولاول در اين بحث كه قول مشهور مي قول

آن صدقه داد. در بين معاصرين هم برخي مانند مرحوم آقاي تبريزي و آقاي خويي به اين نظريه قائل 
 شد.بامانند مال لقطه مي المالك از جهت تصدق بعد از فحصمال مجهول اند. طبق اين قولشده

 قول دوم: ارجاع به حاكم شرع
 المالك را به حاكم شرع داد تا حاكم شرع در آن تصرف كند.مال مجهول قول دوم اين است كه بايد

 قول سوم: تصدق با اذن حاكم شرع
اند اين است كه بايد با اي نظر احتياطي است و مرحوم امام به آن تمايل پيداكردهگونهقول سوم كه به 

ابتدا به قول دوم كه ارجاع به حاكم  قه داده شود. مرحوم امام در مكاسب محرمهاذن حاكم صد
كنند و تصدق به اذن بين قول اول و دوم جمع مي كنند ودهند اما بعد احتياط ميباشد را ترجيح ميمي

 كنند.حاكم را مطرح مي

 قول چهارم: تخيير بين تصدق و ارجاع به حاكم
باشد. المالك ميتخيير بين ارجاع به حاكم شرع و تصدق مال مجهولقول چهارم در اين مسئله 

 اند.مرحوم سيد يزدي اين نظريه را در تعليقه پذيرفته
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 رغم يأسقول پنجم: حفظ علي
رغم مأيوس شدن از پيدا كردن مالك، بايد حفظ كرد علي قول پنجم در اين مسئله اين است كه مال را

 المالك شود.بايد وصيت به حفظ مال مجهول يست و هنگام مرگ همچون احتمال پيدا كردن منتفي ن

 مقام اول بحث: بررسي قاعده اوليه

 مقتضاي قاعده اوليه: ارجاع به حاكم شرع
باشد. مقتضاي قاعده اوليه برفرض عدم مقام اول بحث در اين مسئله بيان مقتضاي قاعده اوليه مي

باشد. امور حسبيه اموري است مال به حاكم شرع ميبر اساس ادله حسبه، ارجاع  وجود ادله خاصه
ها نيست و شخصي بايد متكفل آن باشد اما اينكه چه شخصي بايد كه شارع راضي به رها كردن آن

باشد. اما اينكه وظيفه حاكم بعد از اخذ مال الشرايط ميمتكفل آن باشد قدر متيقن آن فقيه عادل جامع
فقيه و خود بحث شود. ادله حسبه يكي از ادله اثبات واليت المالك چيست؟ بايد در جايمجهول

كه مال  باشد. برخي امور حسبيه را يك سري امور معمولي مانند محل بحثحكومت اسالمي مي
دانند اما برخي مانند آقاي تبريزي اداره جامعه و حكومت را هم از امور المالك است ميمجهول

اينكه اين  اما كنند.و حكومت اسالمي را از اين باب اثبات مي فقيهدانند و مباحث واليتحسبيه مي
المالك آيا بايد به فقيهي كه متصدي حكومت است پرداخت شود و يا اينكه به هر فقيه مال مجهول
ها نيست و از مسائل حكومتي بايد گفت برخي اموري كه تزاحمي در آن توان پرداخت كرد؟عادلي مي

توان به هر فقيه المالك است ظاهر اطالق ادله اين است كه ميمال مجهولنيست مانند محل بحث كه 
مانند  توانند متصدي آن شودالشرايطي رجوع كرد اما در برخي امور كه دو فقيه نميعادل جامع
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الشرايط متصدي آن شود اما اينكه چگونه او را تعيين كنند مباني مختلفي حكومت بايد يك فقيه جامع
 باشد.فقيه توسط مجلس خبرگان مييكي از اين مباني، تعيين ولي وجود دارد كه

 مقام دوم بحث: بررسي ادله خاصه
 باشد.مقام دوم بحث بعد از بيان مقتضاي قاعده اوليه بررسي ادله خاصه مي

 قول وجوب تصدق بررسي ادله
تي كه در اين مورد باشد. رواياباشد وجوب صدقه دادن ميترين قول در اينجا كه قول مشهور ميمهم

شده است مانند ها اشارهها تمسك شده است رواياتي است كه در ابواب مختلف وسايل به آنبه آن
شده ها اشارهابواب ما يكتسب به و كتاب ارث. به اين روايات در مصباح الفقاهه همراه با آدرس آن

. مناسب بود مباحث مربوط است مانند روايت حفص بن غياث، علي بن حمزه و يونس بن عبدالرحمن
كه شامل هر دو بحث و احياناً  لقطه و با عنواني عام المالك به همراه مباحث مربوطبه مال مجهول

 ديگر مباحث مرتبط شود، موردبحث قرار بگيرد.

 به ادله به وجوب تصدق اشكاالت وارده

 اشكال اول: ضعف سندي روايات
ت اين است كه غالب اين روايات به لحاظ سندي ضعيف اشكال اولي كه به اين روايات واردشده اس

 هستند.
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 اشكال دوم: عدم اطالق روايات
اشكال دومي كه به تمسك به اين روايات واردشده است اين است كه اين روايات هركدام در پاسخ به 

گونه نيست كه مطلقا تصدق بعد از فحص كه قدر متيقن از اند و اينسؤال و مورد خاصي واردشده
كند كه گونه سؤال ميباشد را ثابت كنند مثالً در روايت علي بن حمزه راوي اينمي وجوب تصدق

مدتي طوالني در دستگاه جور بوده و اموالش يا حرام است و يا مختلط با مال حرام و يا در روايت 
يونس بن عبدالرحمن فرض سؤال اين است كه مالي از شخصي كه همسفر او بوده و جداشده در 

 توان آن شخص را پيدا كند.اموالش جامانده است و نمي

 اشكال سوم: واليي بودن حكم به تصدق
اشكال ديگري كه به ادله اين قول واردشده است اين است كه ممكن است گفته شود كه حكم امام به 
 هاتصدق از باب حكم الهي نبوده است بلكه از باب حكم واليي و اذن به تصدق بوده است چون آن

اند لذا ممكن است امام ديگري حكم اند و از حيث حكومتشان اين حكم را دادهشانيت حكومت داشته
صادر  هاديگري بدهد و يا اينكه در موارد مختلف و به نسبت به شرايط مختلف، احكام مختلفي از آن

 شود.

 اشكال چهارم: تعارض با برخي روايت
در تعارض با  ايادله واردشده است اين است كه ادلهاشكال ديگري كه به تمسك به اين روايات و 

 اين روايات وجود دارد.



                                                                                                                    :  ٣٥٣١ ماره 

 

 بررسي اشكال اول

 پاسخ اول: وجود روايت معتبر در بين روايات
اين مجموعه روايات، روايت  توان داد اين است كه در بينپاسخ اولي كه به اشكال ضعف سندي مي
 گونه نيست كه همه روايات ضعيف باشندرد و اينوجود دا معتبر مانند روايت يونس بن عبدالرحمن

 هاپاسخ دوم: اطمينان به صدور روايت به خاطر كثرت آن
توان به اشكال ضعف سندي روايات داد مبتني بر يك مبناي اصولي است كه كثرت پاسخ دومي كه مي

 دارد.شود و در محل بحث هم اين كثرت وجود روايات را موجب اطمينان به صدور روايات مي

 مباني در حجيت خبر واحد
 در حجيت خبر واحد چند مبنا وجود دارد.

 مبناي اول: وثوق مخبري
دار اين نظريه آقاي خويي است اين است كه مالك اعتبار مبناي اول در حجيت خبر واحد كه پرچم

ت و خبر واحد فقط وثوق مخبري است يعني اگر مخبر و راوي صادق، امين و ثقه بود خبر معتبر اس
اال معتبر نيست ولو اينكه تعداد روايات در اين مضمون هم زياد باشد مگر اينكه به حد تواتر برسد كه 

 باشد.در اين صورت حجت مي

 مبناي دوم: وثوق خبري
باشد نه وثوق نظر دوم در حجيت خبر واحد اين است كه مالك حجيت خبر واحد، وثوق خبري مي

اعتماد است لذا كه عرف و عقال به آن اعتماد كنند، معتبر و قابلمخبري يعني اگر خبر طوري باشد 
 صرف ثقه بودن حجت نيست.حتي ثقه بودن مخبر در حجيت خبر كافي نيست و به
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 مبناي سوم: جمع بين دو مبناي فوق
باشد. مبنا و قول سوم كه به نظر ما هم اين نظريه صحيح است، جمع بين وثوق خبري و مخبري مي

باشد يكي در مواردي كه وثوق مخبري وجود داشته باشد و سلسله در دو حالت معتبر مييعني خبر 
باشد البته با قيودي كه باشد كه سيره عقال نيز بر حجيت خبر واحد در اين صورت ميسند صحيح مي

در جاي خود بايد بحث شود. و دوم در مواردي كه هرچند مخبر يا مخبران ثقه نيستند اما مخبران 
شود و آن خبر نوعي اطمينان به صدور خبر حاصل ميباشند كه بهاز تعددي برخوردار مي خبر

شده است. يكي از باشد. اين مورد هم شروطي دارد كه در كتاب فقه التربيه به آن اشارهمستفيض مي
مسئله واحدي باشد و از يك موضوع واحد  اين شرايط اين است كه همه اخبار در حول موضوع و

 دهند و اال اگر موضوعات و مسائل مختلف باشند اين اطمينان به صدور وجود نخواهد داشتخبر 
 

 اشكال به پاسخ: عدم وجود موضوع و محور واحد در روايات
اشكالي كه به اين پاسخ شده است كه در مواردي مجموع روايت در حول موضوع و محور واحد 

شود اما در محل بحث اين به صدور روايات ميها موجب استفاضه و يا اطمينان باشند كثرت آن
جا ماندن مال همسفرش نزد شخص  شروط وجود ندارد چون مورد و مفروض در يك روايت

باشد و مورد سؤال در ديگري مال شخصي است كه عامل حاكم ظالم بوده است و مفروض در مي
الك و يا وراثش را پيدا كند تواند مكرده و نميروايت ديگر مال شخصي طلبكاري است كه او را گم

 شود.لذا كثرت روايت در محل بحث موجب اطمينان به صدور روايت نمي
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 پاسخ به اشكال: الغاء خصوصيت از موارد روايات
پاسخ به اين اشكال متوقف بر بحث بعدي است و اگر الغاء خصوصيت از موارد روايات را پذيرفتيم 

شوند و المالك بودن مشترك ميهم مجهولهت و آنجشود و همه در يكاين اشكال برطرف مي
 ها پيدا كرد.توان اطمينان به صدور آنباشد ميازآنجاكه روايات متعدد هم مي

 بررسي اشكال دوم 
اشكال دومي كه به تمسك به اين روايات واردشده است اين است كه اين روايات هركدام در پاسخ به  

گونه نيست كه مطلقا و در همه موارد، تصدق بعد اطالق ندارند اين اند وسؤال و مورد خاصي واردشده
 باشد را ثابت كنند.مي از فحص كه قدر متيقن از وجوب تصدق

 پاسخ به اشكال دوم: الغاء خصوصيت از مورد روايات
شود شده است اين است وقتي مجموعه روايات با يكديگر مالحظه ميپاسخي كه به اين اشكال داده

كه يك امر مشترك بين همه اين روايات وجود دارد و آن اين است كه در  شودبه اين پيدا مي اطمينان
باشد. اين شيوه الغاء خصوصيت نظاير مختلفي در فقه دارد المالك ميهمه اين روايات، مال مجهول

ود مانند بحث قرعه. در بحث القرعه لكل امر مشكل يا مشتبه، كه حديث معتبري به اين مضمون وج
ندارد اما وقتي در فقه دقت و بررسي شود، موارد زيادي وجود دارد كه مورد از موارد مشكل و مشتبه 

و وقتي همه اين موارد در يك مجموعه  باشد و شارع در آن مسائل حكم به قرعه كرده استمي
ل بحث شود. در مححديث القرعه لكل امر مشكل يا مشتبه، پيدا مي مالحظه شود اطمينان به صدور

كند روايت الغاء خصوصيت مي آقاي خويي و آقاي تبريزي با توجه به اعتبار يك روايت از مورد آن
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كنند و برخي ديگر بامالحظه همه روايات و الغاء خصوصيت از مورد و حكم به وجوب صدقه مي
 كنند.ها حكم به وجوب تصدق ميها و درنتيجه اطمينان به صدور آنآن

  
 

 


