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 الرحمن الرحيم اهللابسم

 مقدمه
و مالك يأس  مالصاحبكه چنانچه فحص انجام شد و از وصول به  مبحث سوم اين مطلب اثبات گرديددر 

حاصل شد از ميان اقوالي كه موجود بود همان قول وجوب صدقه اظهر و اولي بود به دليل رواياتي كه وجود داشت 
را رعايت  احتياط جانب بخواهد كه كسي تصدق با اذن حاكم براي و حداكثر پذيرفتميخصوصيتي كه انجام  الغاءو 
 .است لقطهغير از  المالكمجهول. اين حاصل بحث شد در كند

 بيان دو نكته در تكميل بحث

 :نكته اول
 بنا براست كه آنچه اينجا بحث شد  نكته اينتكميل عرض كنيم. يك  عنوانبهيكي دو نكته  بحث در ذيل اين 

 ايخاصهرضاي مالك را به صدقه يا عدم صدقه احراز نكنيم. واال اگر با قرينه  ايخاصهفرضي است كه ما با طريقه 
با دليلي با قرائني احراز كرد كه مالك راضي به صدقه هست يا  شناسدنميفرد احراز كرد كه اين امري كه مالكش را 

. بحث وجوب تصدق در آنجايي شودنميين بحث حكمش حكم خود است و ديگر داخل در ا آننيست؟ خوب 
 كندنمياست و برحسب ضوابط و شرايط عرفي اطمينان دارد به اينكه ظفر به مالك پيدا  گرفتهانجاماست كه فحص 

. ليكن اگر با نيست او مشخصو براي  داندنميمالك چه نظري دارد  اما اينكه ؛كندميو از او درخواست صدقه 
زيرا خودش  نيستادله  در اين صورت ديگر نيازي به است كه صدقه بده شود كه نظر مالك اين اهآگ ايخاصهقرينه 
داستان ديگري  آن كه نگه دارد اند كه مالك راضي نيست صدقه بدهد و قصد دارد به همين شكلاست يا بد روشن

و  يابدنميست كه اطمينان دارد مالك را است و اين بحث از شمول اين روايات خارج است. موضوع بحث آنجايي ا
همان متبع است اين روشن است  طبعاً شد آگاهمالك  ازنظر دليلي يا ايقرينهبا  . اگر فرض بگيريمداندنميرا  نظر او

 مالك ازنظرمطلع  است كه جاييبهجايي كه نظر مالك را كشف كند نظر مالك متبع است. اين روايات همه مربوط 
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بحث است كه روي  يكاين .دندار آگاهيبه نظر مالك  است كه نكته پس اين قاعده مربوط به محلي كيايننباشد 
 .كنيممبنا عرض مي آن

 نكته دوم
 انسان اينكه آنمول اين روايات خارج است و از ش ي كهيك فرض ديگر ديگر ذيل اين بحث اين است كه نكته

تخصصاً از روايات  هااينهم از شمول اين روايات خارج است  مورد احراز كند كه طرف اعراض كرده است. اين
ل اعراض مشخص نيست مالك از اين ما آناگر احراز كند كه مالي به دست او رسيده است و مالك  .خارج است

 .از شمول روايات خارج استكرده است گاهي اين صورت هم 

 ال مورد اعراضامو درباره موجودنظرات 
اعراض كرده از اين مال  طرفاينموارد كه آدم يقين دارد  اعراض هم ما شاهدش هستيم در بسياري از مصاديق

جايز بشود و  آنتصرف در  شودميدر مواردي كه احراز بكنيم كه مالك اعراض كرده است. اعراض او موجب 
دو نظر  قرارگرفتهكه مورد اعراض  و در اينجا در اموالي شودميبدون مالك اين مال  كندميامر اعراض كه  درواقع
 نظر بايد عمل كند. آنطبق  هركسياست 

 نظر اول
ماليت هم  كه فرض اين است ه وچون او اعراض كرد شودمييك نظر اين است كه اين مال جزء اموال عمومي  

 .شودمياذن حاكم به  نيازمند وقتآن گيردميجزء اختيارات حاكم قرار  آيدميدارد و 
 

 دومنظر 
او اعراض  بعدازاينكهتصرف كند  آنهر كس در  كه است بدين گونه آنكه بيان  هم وجود دارد ديگر يك نظر 

اينجا باز وجوب  در كه اين است است بنا دو نظر است ولي آنچه مسلمم رويهم. اين خواهدنميكرد اذن حاكم هم 
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مطرح نيست. اينجايي كه اعراض كرده كه احراز شد كه اعراض از اين كرده است اطمينان دارد كه  هااينصدقه و 
اين است كه مال . موضوع همه ادله گيردبرنميدر  ديگر اين راادله  كه دست از اين مال برداشته است ولو ماليت دارد

اما اگر اطمينان دارد او ديگر مال خود  ؛دارد دارد كه اعراض نكرده يا شك يا اطمينان دهدميديگري الاقل احتمال 
 عمل كرد. آنا ب ايد طبق قواعد اين اموال به اين صورتب گويدنمي داند ادله ديگر اين رانمي

 لقطهوجوب تصدق در باب 
كه اطمينان دارد مالك از  هم آنجايي لقطهباب  به اعد مربوطو قو لقطه هايبحث است. در چنيناينهم  لقطهدر  

اعراض كرده است يك  مال خود اين مال اعراض نكرده است يا ترديد دارد اما اگر اطمينان داشته باشد كه مالك از
اعراض كرده است اين حالت  كه مالك از مال خود كردمي قرائني بود از اين مالي كه اينجا افتاده بود كه او را مطمئن

 شودمييا بعضي احتمال دادند  و خواهدمينيست بايد طبق قواعد عمل كرد يا اذن حاكم  لقطهسوم مشمول اخبار 
 و تملك كرد. تصرف كرد در اين حالت

 موجود در باب وجوب تصدق يهاحالت
سه حالت دارد يا اطمينان دارد كه مالك اعراض نكرده است يا شك كرده است اين دو  لقطهو چه غير  لقطهچه  

مينان دارد كه او و وجوب تصدق است اما حالت سوم كه اط المالكمجهولبه همين قاعده  لقطهجا مشمول اخبار 
 تصرف كند و بايد تواندميدو نظر عمل كرد. يا  آنمشمول اين قواعد نيست بايد طبق يكي از  اعراض كرده است

چيزهايي  آنگرداند و با اذن حاكم تصرف كند البته در اينجا بعيد نيست كه از خمسش را بدهد يا بايد به حاكم باز
چيزي  است. نكته ديگر اين است گاهي باشد كه بتواند تصرف كند و خمسش را بدهد. حاال تفصيل بيشتر در خمس

شكسته است كه  هامرغتخمو مثالً كه ماشيني تصادف كرده  آنجامانند  دشوميكه به او رسيده است از ماليت ساقط 
ه ممكن است منافع خيلي نيست. ولو اينك هااينمشمول  طبعاًديگر ماليت عرفيه ندارد اگر از ماليت هم ساقط بشود 

 گونهاينكه  در اين حالت اعراض هم كه آناما  ؛از بحث خارج است همآنداشته باشد ولي ماليت ندارد  محدود
معلوم است كه او  ولي شودنميماليت خارج  گاهي هم از شودميگاهي از ماليت خارج  هاآناموالي ريخته جايي و 

ديگر دلي به اين  طرفآنريخته كه روشن است  چيزهايييكاست  طورهمين هاايناعراض كرده است. تصادف و 
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كه در ذيل اين بحث وجود داشت و  اينكتهنبسته است. اين هم در اين جهت اين دو سه  در حال حمل بودهبار كه 
 .شودميتمام فروعات ذيلش  با ديگر اين بحث سوم ترتيباينبه

 بررسي نيت شخص در انجام تصدق
 دهديمصدقه  انجام بشود خود فرد آنجادقي كه بايد تص درخوب مسئله چهارم در ادامه اين بحث اين است كه  

ديگر  سؤالاين هم  كه از طرف اوست و ديگر اينكه نيت بايد بكند كه صدقه دهدميصدقه  مالصاحبيا از طرف 
است كه وجود دارد.  سؤاليبه نيت كسي بايد انجام بدهد به نيت صاحب يا طور ديگري. اين هم  صدقهاست كه اين 

مالك است  در ملكيت . فرض اين است مالدهدمي مالصاحببه نيت  صدقه گويندميمشهور در اينجا اين است كه 
 طوراينغالباً  د. در فتاواصدقه بده بايد صدقه بده يعني به نيت او گويدميمنتها مالك مجهول است روايت كه 

ه ك اينكته آيدمياما به نظر  ؛. اين ظاهر فتاوا استشودميبه نيت مالك داده  صدقه و تعبير اين است كه آيدمي
صدقه بدهد ظاهر اين روايات اين است كه مال در ملكيت او  فرمايدميروايت  در كه يمال كه وجود دارد اين است

ب است صدقه صدقه بدهي يعني ملك تو شده و صدقه بدهي اينجا واج كندنمي. الاقل روايات داللت ماندميباقي 
نكته كه از  يكايناست پس  شخص آنمال خود  دنيگومياست ادله عامه و قواعد  بدهد اما اينكه براي چه كسي

و داللت التزامي چيزي بر اين ندارد كه اين مال به شما  شودنميادله وجوب صدقه بيش از وجوب صدقه استفاده 
 .ندارد به اين نحو داللتي يد.بده بايد شما صدقه و شدهمنتقل

 بيان ادله وجوب تصدق
معنا كرد. يك احتمال اين است كه بگوييم صدقه بده  شودمياين ادله وجوب تصدق را دو جور  ديگرعبارتبه 

اين روايات داللتي ندارد فقط  كندنمييعني مال تو شد و صدقه بده يك احتمال اين است كه در ملكيت اين دخالتي 
اين آمده تخصيص  .هد جايز نيستصدقه بده مال ديگري است منتها تصرف در اين مال به اينكه صدقه بد گويدمي

تصرفات ناقله كه مال  خصوصبهتصرف كرد  درانو  دصدقه دا شودنميمال مردم را  گويدميرواياتي كه  آنزده 
زيرا مال اوست حال  شودمي در اين حالت گويدميرا تخصيص زده  آنكسي را بدهيد به ديگري اين روايات آمده 

. به اين بيان اين دو احتمال است. ظاهر قصه همين احتمال دوم استكه در  دهيدصدقه ب را آيا واجب است شما آن
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 بده. و صدقهشد  روايات كسي بخواهد استفاده كند به اين صورت كه بگويد ملك توبعيد است كه از اين  كه بسيار
مال  ق قواعدطب و مال ديگري است نشانگر اين است كه صدقه بده عبارت است كه روايات اين اين بلكه ظاهر
صدقه  توانمي مالصاحببدون  گويدمياينجا روايات تعبداً  صدقه داد در مالصاحببدون اذن  تواننميديگري را 
مال مردم صدقه داد مگر با اذن  شودنمي ؟ال گويدميمخصص آني است كه  درواقعروايات وجوب تصدق  داد. پس

مال به اين كسي كه در دست او  آنروايات استفاده نقل  اينازپسداد.  شودمي گويدميو رضايت خودشان اين 
كه اين را صدقه بدهد و ماليت و مالكيت او  شودمي. بلكه فوقش استفاده شودنمياستفاده  المالكمجهولهست اين 

كه  شودميمطلب حاال با توجه به اين مطلب نكته بعد مترتب بر اين  يكاين ؟همچنان محفوظ است طبق قاعده
 شدهخارجاو  ازملكصدقه بده پس عمالً اين صدقه  گويدميو  ماندهباقيشخص مجهول  آنب اين در ملكيت خو

در ملك او باقي است  گويدمي شدهمنتقلاست. صدقه در ملك اوست اين روشن است چون اين ادله نگفته به تو 
يعني نيابت  ؛دهدمياز قبل مالك دارد صدقه  درواقعفقط تو اين كار را بكن در ملك او شما اين تصرف را بكن. 

 .است

 اقسام نيابت در باب وجوب تصدق
 گويدميخودش  و دهدمياذن  گيردميوكيل  آيدمي است يك نيابت مالكي داريم كه فردي منتها نيابت دو قسم 

برو اين را صدقه بده از طرف من يك نوع هم نيابت شرعيه داريم اين عين امانت مالكيه و امانت شرعيه داشتيم 
تو باشد. يك امانت شرعي است كه  اين در نزد گويدميامانت دو قسم است يك امانت مالكي است كه خود مالك 

. عين اين نيابت هم دو قسم داريم يك لقطهباب  باشد و از او محافظت كن مانند تودستفته او نگفته ولي شارع گ
كه به نحو نيابت مالكي  اين است ديگربدهيد يك نوع  نيابت مالكيه داريم كه به اذن مالك شما نايبيد اين را صدقه

خود مالك است ولو نائب نكرده فرض اين است كه اطمينان نداريم او اذن داده يا رضا به اينكه صدقه  آنجاكه  نيست
نيابت شرعيه است.  اين درواقع كرده است يا موظف كرده است كه مال او را صدقه بدهم كهبده بلكه شارع مرا مجاز 

باشد يا رضايت  صادرشدهكه اذني از طرف او او كرده است. بدون اين شارع من را موظف به انجام اين عمل در مال
 ملك شما شد گويدنميتصدق  و داده باشد. اين هم يك مطلب بنابراين مطلب اول اين بود كه مالكيت او باقي است

شخص مجهول  آنصدقه در مال  دهدميكه صدقه  يد. مطلب دوم اين است با اين فرض شخصيصدقه بده پس
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با  مطلب سوم وقتآن. خوب كه بيان شد د در اينكه صدقه بدهد. اين هم مطلب دوماست و او يك نيابت شرعيه دار
صدقه از مال او هست اين پس اصل اينكه  ؟كه اين نيابت را او بايد قصد بكند شودمياين  پيشين دو نكتهتوجه به 

قصد كند از  امر قصدي رااو بايد اين  آيا شودمي سؤالاو هم يك نيابت شرعيه دارد كه صدقه بدهد اما  قطعي است
يا اينكه نه اگر غافل هم بود از اينكه قصد بكند توجه هم نداشت  دهمميمن اين صدقه را  به اين صورت كه طرف او

و فكر اينكه مال  عنوانبهرا  بود همه آنمجموعه اموالي كه مال خودش بود اين هم در  دادمياين وقتي صدقه 
غافل بود كه اين مال او است ولي  كهدرحاليرا هم صدقه دارد  المالكمجهولمر خودش است صدقه داد بعد فهميد ا

اينجا اين تصدق به  آياكه  سؤالبه همين  گرددبرميصدقه دادن بود. اين درست است يا درست نيست اين  اشوظيفه
 .خواهدنميامر قصدي است يا قصد  شودميانجام  كه نيابت

 عدم نياز قصد در تصدق
كلمات فقها البته مستقل بحث ظاهر  برخالف اين گويدميندارد. آني كه روايات  قصدبهكه نيازي  آيدميبه نظر  

اين  آيدمي. به نظر دهدميصدقه  مالصاحبهم يادم نيست. معموالً در كلمات اين است كه به نيت  لقطهنكردم در 
اين صدقه داده شد ظاهراً درست است.  كههمينالمالك شرط صحت اين عمل يا اداي اين وظيفه نيست  عننيت 

كمي خالف آني است كه  كه ندارد. اين هم يك مطلبها به اين نيت و ايناينجا  تصدق به گويدميرواياتي كه 
 را ازرا صدقه داد ولو توجه نداشت اين  اين كههمينبه نيت صاحب صدقه بده. نه  گويندمي آيدميمعموالً در كلمات 

همان صدقه دادن است اطالق  اشوظيفهنبود ولي  هااينطرف او بدهد در كالمش يا حتي در ذهنش اين نيابت و 
شارع اينجا وجوب تصدق را آورده است.  درواقع .كندميادله وجوب تصدق كفايت تصدق ولو بدون نيت را اقتضا 

چيزي است كه در كلمات گاهي گفته  آنبه چه نيتي بدهيم. اين هم يك مطلب كه خالف  قيدي نگذاشته كه اين را
تصريح به اين دارند. ولي اگر دليل  هاآنمن تتبعم كامل نشد در اين مسئله كه ببينيم چه مقدار در لغت و  شودمي

ه حدود بيست روايت تا اي ك لقطهغير  المالكمجهوليعني در  ؛خاصي نباشد حداقل در اينجا دليل خاص نيست
عمل به اين  همآنلذا بدون  و هيچ نامي نشاني از تقييد به نيه النيابه و امثال اين نيست هاآناينجا مالحظه كرديد در 

اين روايات وجوب تصدق مطلق است اعم از اينكه قصد نيابت از مالك  در ديگرعبارتبهو  شودميوظيفه انجام 
نتيجه عرض ما اين شد در نكته سوم كه  درواقع. صدقه داد به وظيفه عمل شد كههمينبكند يا قصد اين را نكند 
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پيدا  توانينميدر اينجا مالكش را  گويدميمعناي خاص نيابت اينجا نيست. اين مال مردم است شارع  آننيابت به 
ولي قصد نيابت از او بايد بكني لذا اينجا نيابتي نيست  شودميخارج  مالكش ملك ازكني صدقه بده عمالً اين صدقه 

اذني داده به اينكه مال  شارع اينجا كه ما براي اينكه تقرير بحث كنيم و ورود در بحث بكنيم اينجا دو نوع نيابت است
اذن داده نيست.  هاايننيابت عامه هست ولي نيابت به معناي خاص كه قصد بخواهد و  آنيعني  ؛بدهيصدقه مردم را 

نيابه اگر مقصود اين باشد نيابت  قصدبهآنچه مشهور است كه نيابتاً عنه و  آيدميكه مال مردم را صدقه بدهي. به نظر 
اين كافي است ولو غافل از اين مسئله هم  دهدميصدقه  كههمينابت باشد اين دليل ندارد. ني قصدبه گويندميكه 

 باشد.

 بررسي علت وجوب تصدق
. تعبير است شدهواجب در اينجا  اين تصدق دي در اين قسمت اين است صدقه دادن مستحب است ولينكته بع

در اينجا  طبعاًهم بر امور واجب و اين تصدق  شودميصدقه در روايات مطلق است هم بر امور مستحب اطالق 
 گونهاينكه تصدق در اينجا واجب است مطلب  يكاينتصدق واجب است او وظيفه دارد اين كار را انجام بدهد 

 درواقع اين صدقه جايز است مقصودشان جواز به معناي عام است واال شدهگفتهنيست كه جايز باشد و لذا اگر گاهي 
 بدهد. تكليف الزامي و ايجابي عنوانبه وظيفه اوست كه اين مال را و اين صدقه واجب است

 فوري بودن وجوب تصدق 
يعني ارتكازات اين است اين عمل يك واجب فوري است. منتها فوري به نحو متعارف چرا براي  مستفاد از ادله 

. وقتي وجوب تصدق آمد خواهدميدليل  آنو تصرف  آنبقاي اذن در حفظ  غيراستاينكه فرض اين مال 
ديگر يك سال ديگر  مؤخر بدارد و صبر كند پنجاه روز شودمياين تكليف آمد ديگر معلوم نيست بگوييم  بعدازاينكه

 به نحو فوريتزاتي كه وجود دارد فور است البته اين اينجا ظاهر امر با قرائن و ارتكا بعد اين را صدقه بدهد.
اما اين امر با اين قرائن و  ؛امر دال بر فور نيست امر مطلق است گوييممي. ولو اينكه در عوامل است متعارف

وريت عرفيه اقدام نكند و لذا اگر به مقدار متعارف به اين ف دارد در موضوع هست اقتضاي فوريت شواهدي كه
صدقه و نكته ديگر اين است كه اين صدقه كه  طرفاين. اين هم از شودمييد غاصبه و ضامن  شودمييدش  وقتآن
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اينجا بحث نكردند جاي  در هم مطلب را است. اين يا امر تعبدي اين امر توسلي آيا ،صدقه واجبه شد از مال غير
 .كنمميعرض  اينكتهبيشتري دارد من  هايبحث

 صدقه امري تعبدي
البته  خواهدميقصد قربت  و ؛. صدقه از امور تعبدي استخواهدميببينيد صدقه از عبادات است و قصد قربت  

ر بخواهد . ولي اگكندميه معلوم است كه توسلي است چيزي را به كسي هدي آناينكه انسان هبه كند يا هديه بدهد 
و در اين روايات هم  آنواجب  آنچهقربت است و امر تعبدي است چه مستحب  قصدبهقوامش  صدقه باشد صدقه

عنوان صدقه  و ؛مخاطب امر تصدق است كندميلذا اين شخصي كه دارد اين امر را هبه  و ؛تعبير صدقه آمده است
اين است. البته در  به قوامش و بايد در علم صدقه دادن قصد قربت بكند جهتازاينيك عنوان قربي عبادي است 

يك مالي است كه حق ديگري است بايد به او  حالدرعينمثل اينجا يا در خمس و واجباتي كه تعبدي است ولي 
 اصل آيااگر قصد قربت نكرد و اين را داد خوب  شدهمطرح هااينوجود دارد در خمس و  سؤالبدهد. در اينجا اين 

كالم است  محلهماست اين  نكردهعمل هاايننيت و  آناز حيث  اشوظيفهعملش محقق نشده است يا اينكه به 
 آنجا ديگر اين خمس را بدهد هايانگيزهكسي خمس بدهد خوب خمس با قصد قربت بايد بدهد ولي به ريا و 

 همآنحيث و  آنتكليف عمل نكرد از  آن به نتهايا مال به لحاظ وضعي پاك شد م شودنمياست كه بري الذمه  سؤال
از اين قبيل گفتيم اينجا هم همان  اتيتعبديدر  آنجا. اين هم بحثي است كه هر چه در شودميجبران  هااينبا توبه و 

قربت است به خاطر اينكه عنوان تصدق در روايات آمده است و عنوان  قصدبهولي بهر حال قوام اين  گوييمميرا 
بكند  هاايننيست در اينجا كه او نيت قربت و  ايكارههم  مالصاحبديگر معلوم است  و ؛تصدق عنوان تعبدي است

د قصد باي كه مأمور است وهمانياينجا امري ندارد  طبعاًبراي اينكه امر خطاب به اين شخص است و خود مالك 
بايد قصد قربت كند اين عجين است در نماز و روزه  همآنذات عمل عبادت باشد  آنعمل نيابي اگر  قربت بكند.

باز نكات ديگري در مورد اينكه اين وجوب صدقه چه نوع وجوبي است نيت  همان است كه قبالً بحث كرديم.
 را در اين بحث ما اشاره كرديم. هااينمجموعه  دخواهنمييا  خواهدميتعبد است نيت نيابت  خواهدنمي خواهدمي
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 مالكانوجوب صدقه و عدم دسترسي به 
در  لقطهمسئله ديگر و پنجمي كه اينجا هست اين است كه اين قاعده كه اينجا مورد تأكيد قرار گرفت در غير  

 اما اگرناشناخته و مجهول بود  آنكه وجوب صدق بود اين قاعده در مالي بود كه مالك  المالكمجهولساير انواع 
يتعذر  اآلنولي  شناسدميرا  هااين ورسماسممالك معلوم باشد ولي يتعذر الوصول اليه مالك اين امر معلوم است با 

 كنندميمهاجرت  روندميكه گاهي افراد  كردمميمثالي كه عرض  در هميننيست  آنوصول اليه امكان دسترسي به 
ولي براي او  كندميمعلوم است كه اين آقا يا فرزند او مثالً در فالن نقطه عالم زندگي  ن هماآل ماندمياموالشان 

را  آناين قاعده وجوب تصدق  آيااست؟  چه مسئلهمكان ندارد و ميسر نيست. حكم اين شخص ا آندسترسي به 
 .گيردنمييا  گيردميهم 

 بررسي اقوال موجود

 قول اول 
قول كه بعضي هم در اينجا تصريحش كردند يكي از اين بزرگان در  يك قول وجود دارد.اينجا دو احتمال يا دو  

بعيد نيست كه بگوييم ما يتعذر الوصول الي  گويندمياين منابعي كه هست به ذهنم نيست امام است يا آقاي خويي 
براي اينكه رواياتي كه  ؛هالخصوصي الغاءمجهول است نه تنقيح مناط و نه  آنبه آني كه مالك  شودميمالكه ملحق 

است ولي  المالكمجهولاگر پيدا نكردي تصدق بده و صدقه بده اين در  گويدميخوب فحص كن بعد هم  فرمايدمي
 آنبه  شودنميمالي است مال ديگري است و  كندنميآني كه معلوم المالكي است كه متعذر الوصول است فرقي 

است كه در كالم بعضي  نداريم. اين مطلبي آنكه دسترسي به يا به دليل اين داريم آنرساند به دليل اينكه جهل به 
 خصوصيت است. الغاءدليلش هم همين  و آمده

 قول دوم
حتي اكثر  المالكمجهولاما ممكن است كسي اين را نقل كند و قائل به وجه دوم بشود كه بگويد ما در موارد  

رد بحث كرده بود منتها كثرت اين اهمه مو درباره در روايات زيرا ؛خصوصيت بكنيم الغاء شدميچيزي بود كه 
معتقد  ايعامهكنيم و به يك قاعده  را الغاءخصوصيت موردي  كردميكمك  المالكمجهولروايات در مصاديق 
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خصوصيت در  الغاءاين حداكثر قصه بود كه  و ؛ي بعد از فحص و يأس صدقه بدهدالمالكمجهولبشويم كه هر 
باشد كه  آندر  جهتييكمعلوم است ولي يتعذر وصول اليه نه شايد  آنبشود اما در آني كه مالك  هاالمالكمجهول

خصوصيت است  الغاءاين حداكثر  المالكمجهولخصوصيت در انواع مختلف  الغاءمتفاوت با اين باشد. اطمينان به 
به متعذر الوصول الي المالك تعميم بدهيم اين تنقيح مناط واضحي وجود ندارد و اطمينان  المالكمجهولاما اينكه از 

و  است طرفاينمتعذر الوصول تعميم بدهيم نداريم. اين هم وجهي در  به خصوصيتبه اينكه خصوصيت مجهول را 
خصوصيت ممكن است  الغاءين اينكه بعضي بزرگان وجه اول را فرمودند اما در متعذر الوصول اطمينان به ا رغمعلي

خصوصيت هست و دشواري  الغاءاينكه  رغمعلي ذلكمعاما  ؛بگوييم نداريم. با اين وجه دومي كه عرض كرديم
ن اي قرينه آنو  كندميخصوصيت را تا حدي تقويت  الغاء آنوجود دارد كه  ايقرينهخاص خودش را دارد اما يك 

خصوصيت كرديم يكي دو تا  الغاءرا جمع كرديم و بعد  هااينصدقه كه ما بود كه در بعضي از روايات خود وجوب 
روايتي بود در مجموعه كه  دانمنميروايات اصالً موردش متعذر الوصول بود. روايت يونس بن ضبيان بود  آناز 

 آنروايات  روايت ولو اينكه روايت ضعيف هم بود اما در مجموعه باوجودآنموردش مورد متعذر الوصول بود و لذا 
 الغاءامام هم تمايلي به همان وجه دارند كه  كنمميدارند فكر  هااينبراي وجه اولي كه آقاي خويي و  شودميقرينه 

روايات ولو  آناينكه در مجموعه  . به دليلشودميملحق  المالكمجهولبه و متعذر الوصول هم  شودميخصوصيت 
 آمده بود.روايت  دراناين مسئله  يك روايت ضعيف

خمس كه ملك امام هست در زمان غيبت معلوم است و يتعذر الوصول اليه است و  درواقع: سهم امام و سؤال
 ؟كيست آندسترسي پيدا كرد در اين صورت مالك  به امام شودنمي

ذر كه متع المالكمجهولشما اين است كه ما در اينجا اگر وجه دوم را قائل شديم اين امر  سؤالجواب  جواب:
 خصوصيت هم بگوييم الغاءاما اگر  كندميوصول مالك بايد مراجعه به حاكم بشود و سهم امام همين حكم را پيدا 

است كه  هاييمالك آن ظاهر روايات هاايندر هر متعذر الوصولي نيست در مثل سهم امام و  اين نكته است كه
مصرف كرد كه مورد رضاي  بايد در جهتي را سهم امام ندگويميمنصرف از مالكيت امام هست و لذا در اينجا معموالً 

فقها معتقد بودند كه بايد حفظش كرد و لذا بعضي  هابعضيبخش سهم امامش  دانيدميحضرت باشد چون در خمس 
كه حضرت رضايت  داريمعلمما  گويندميمشهور  .كردندميو دفنش  كردندميتبديل به سكه و چيزي  كردندميدفن 

در جهاتي كه نعلم و نطمئن به رضاي  شودمياهدافي كه وجود دارد و لذا  آندارد به اينكه در اين تصرف بشود براي 
 براي امام آناز حيث امامتش و از حيث حقوقي  هااينسهم امام و  خرج كنيم. نظر سوم اين است كه را آنحضرت 
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اين  آنرا دارد. سه وجه مشهور جاافتاده  هاآنتصرف در به ادله نيابت اختيار  درواقعو وقتي كسي نائب شد  است
خصوصيت بكنيم منصرف از  الغاءاينجا بگوييم تصدق بده و  اگر حتي درهرحالولي  .است وجوه ديگري هم هست

سه قول هم بوده كه ملحق  غيرازاين ديگر البته يك قول آنجادر  .ها استاينو اموال مثل سهم امام و  اموال عمومي
اين هم يك قول است ما  شودمياين اموال صدقه داده  درواقعيعني صدقه است و از ناحيه حضرت  شودميينجا به ا

 .چهار قول در سهم امام اشاره كرديم


