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 الرحمن الرحيم اهللابسم

 مقدمه
اين است كه اگر مالك پيدا شد و رضايت به صدقه نداد آيا  المالكمجهولهفتمين مبحث ذيل قاعده تصدق بمال 

 لقطهوظيفه كرده است ضامن است يا نه خوب ما فرض اين است كه در غير  آناين شخص كه صدقه داده و اقدام به 
 قائل شديم. بلكه متعذر الوصول الي المالك به وجوب صدقه بعد از يأس از ظفر به مالك المالكمجهولاز انواع 

 نيست. شود كه بحثينميدر اين بند اين است كه مالك گاهي پيدا  سؤال

 آنبيان صور  لك ويافتن ما

 صورت اول
من هم  گويدميو  كندمي تأييددادن را  صدقه اگر پيدا شد دو صورت دارد اولين صورت اين است كه مالك اما

 .قبول دارم

 صورت دوم
. كندميمالش را درخواست  و كند؛نمي تأييدمن قبول ندارم و عمل او را  گويدمي كه استو صورت ديگر اين  

 ازلحاظهم شما اما اگر نپذيرد در روايات  بردميهم او ثواب  كه دارد لقطهاگر بپذيرد صدقه را در روايات باب 
 .بريدمياو ثوابي نبرده ولي شما ثواب  گويدميثواب روشن است 

 طريقه پرداخت مال به مالك

اما آيا ضامن است اين شخص بايد مال او را برگرداند اگر مثلي بوده مثل او را برگرداند اگر قيمي بوده بايد  
پيدا شدن اتفاقي مالك و عدم رضايت او به صدقه  برفرض سؤالقيمت او را برگرداند يا اينكه ضامن نيست. اين 

خاصي بر ضمانت دليل  لقطهغير  هايالمالكمجهولن اما در اي ؛ادله خاصه داريم كه ضامن است لقطهاست. در باب 
كه قبالً مالحظه كرديد  شدميبيست حديث و خبر  به قريب مجموعاً اين اخبار و احاديثي كه شايد وجود ندارد.
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نام و نشان و  هاايناز  يكهيچدر  كه كرديم اياشارهخوانديم بعضي هم ارجاع داديم و  تفصيلبه را هاآنبعضي از 
 د ببينيم قاعده چه چيزي راوجود ندارد. اينجا چون دليل خاص وجود ندارد باي ضامن هستيد در اينكه شما ياثر

 دليل خاص است. لقطهواال در باب  كندمياقتضا 

 لقطهبيان اقوال در ضامن بودن فرد در غير 
ند. همين شكل نقل كرد به همديگر آنست و كه در مكاسب آمده ا طورآندر اينجا حداقل سه قول وجود دارد  
 به دليل دهمنميبه اين صدقه  گر مالك پيدا شود و بگويد من رضايتا قول اين است كه ضامن نيست هرچنديك 

ضامن است نكته  مطلقاًبود. قول دوم اين است كه  شدهساقطاينكه شرع اجازه داده بود صدقه بدهد و تكليف او 
ه است اينجا صدقه داد كهوقتيو قول سوم تفصيل بين مواردي است كه يد او اماني بوده از ابتدا تا  مقابل قول اول
برگرداند. بعد هم بر اين نيت باقي  به مالك جائر مال به او رسيد او گرفت به نيتي كه از كهوقتي مانند ؛ضامن نيست

 اين باكه او از اول دليل  اين دا تا انتها اماني بوده بهابتبه وظايف خود هم عمل كرد تا صدقه داد. اين يد از  و بود
 از اين مقطع ايبرههدر يك  كهدرصورتي اما ؛ضامن نيست مال را به مالكش برگرداند. در اين صورت بوده كه هدف

 غيراستكه مال  دانستنميوقتي گرفت  اينكهمثلن است امض اين صورت در باشدكه گذشت يد او يد عدواني بوده 
 دانستمينداشت. اين يدش يد اماني نبوده است يا باالتر و بدتر از اين  را و لذا نيت اينكه به صاحبش برگرداند

عمل كرد. در مواردي كه  ان شد و آمد اين وظايف را به اين نحوبراي ديگري است ولي قصد تملك كرد بعد پشيم
ضامن نيست اما در مواردي كه در مقطعي يد او يد  باشدي يك سابقه عدواني نباشد و كالً نيت خيرخواهانه و يد امان

به شكل ديگر اينجا ضامن است. اين سه قولي است كه در اينجا  پيداكردهعدواني شده است ولو اينكه بعد تبدل هم 
 زمان مطلق را در مكاسب و سپس دهندميو قول سوم نشان  تفصيلبهوجود دارد كه مرحوم شيخ ابتدا تمايلي 

معموالً قائل  و متأخرينخويي و حضرت امام  مانند آقاياما مشهور بين متأخرين عدم ضمان است  ؛دهندميترجيح 
به عدم ضمان هستند اين طرح مسئله و اقوالي كه در مسئله هست. ببينيد ادله ضمان در اينجا چيست. ضمن اين 

 .شودميدليل روشن  آندر بررسي  هم ناتقريباً ادله عدم ضم
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 كشف ضمان منظوربهواعد فقهي بررسي ق
ببينيم ضمان هست  بايد طبق قاعده و دليل خاصي آنجا نيست كه طبق قاعده ببينيم زيرااين است  اكنونمحور ما 

مقام اول است مقام دوم اين است كه اگر دليل اجتهادي اينجا تام  كه كنيممييا نيست. اول طبق قواعد اجتهادي بحث 
 .كنيممياقتضاي اصول عمليه چيست؟ در اين دو مقام بحث  نبود

 مقام اول
 هاييآن كنيمميرا بررسي  هااينادله ضمان چندتاست كه  بايد ديد مقام اول كه بحث ادله اجتهادي باشد در اما 

نيست به  طوراينكه قائل به ضمان هستند كه ظاهر كمال مرحوم شيخ است و بعضي ديگر از متقدمين است متأخرين 
 .ادله استشهاد كردند

 دليل اول
اينجا را  آناين قاعده يك اطالقي دارد و اطالق  من اتلف مال الغير فهو له ضامناولين دليل قاعده اتالف است  

ضامن است خوب اين كسي كه اينجا صدقه داده است مال غير را  سي كه مال غير را از بين ببردك شودميهم شامل 
اين هم اطالق دارد من اتلف مال  ادعاشدهرده است. مال را داده رفته و موجب تلف مال ديگري شده است و از بين ب

استثنا شده  از اين قاعده يكجاهاييالغير يعني با علم و آگاهي مال ديگري را از بين ببرد اين ضامن است البته 
 . اين اصل اولين استداللگيردبرميدر  همآنجايي كه محسن باشد ولي اصلش اطالق دارد و اطالقش اينجا را 

اين نكات همه آمده است اين قاعده در مكاسب و بعد در  گوييممياست كه حاال اين ادله را  اطالق قاعدهبهتمسك 
اشكاالتي به اين  كه ؛است قرارگرفتهخود كلمات حضرت امام و آقاي خويي و آقاي تبريزي و بزرگان محل بحث 

 استدالل شده است.

 اشكال وارده بر دليل اول

وجه كبروي اين است كه اين  آنيك وجه كبروي است و  .است قرارگرفتهمورد اشكال  به وجوهي دليل اول
به نحو مطلق ما قبول نداريم. سرش اين است كه جمله من اتلف مال الغير فهو له ضامن  من اتلف مال الغير راقاعده 



                                                                                                                    :  ٣٥٤١ماره 

 

تعبير در يك خبر و حديث معتبري وارد نشده است و لذا  با ايناين جمله  در حديثي آمده است اما معتبر نيست لذا
اطالق اين را ما قبول نداريم. درست است موردي داريم در مواضع مختلف از مواردي كه مال غير را كسي تلف 

اما  كه ضامن است. شبيه همين صدقه در اينجا يعني موردي داريم دهدميحضرت هم جواب  شودمي سؤال كندمي
باشد و معتبر باشد و در مواضع شك  واردشدهمن اتلف مال الغير يك حديث و روايت كه با اين تعبير  عنوانبه

بحث كبروي است اين بحث كبروي بايد در جاي خود محل  يكاينتمسك كنيم اين نيست.  آنبتوانيم به اطالق 
به همين معتقدند كه من اتلف معتبر نيست و دليل  هااينمناقشه و بررسي قرار بگيرد و كساني مثل آقاي خويي و 

جواب  آنو  كردهتلفاز مواردي كه عمداً مال كسي را  شودمي سؤالمطلقي ما نداريم گرچه موردي زياد داريم كه 
اين  گويندمياما اگر مثلي است بايد مثلش را بدهد ولي  بپردازدضامن است اگر قيمي است بايد قيمتش را  دهدمي

من اتلف مال الغير يا اين خبر را جبر به  گويندمي ايعدهجمله با اين ساخت و بافت اعتبار ندارد. در نقطه مقابل 
اخبار اطالق دارد حضرت امام در همين  آن گويندمييا اينكه اخبار ديگري را قبول دارند كه  كنندميشهرت قبول 

 آنو اطالق دارد و  كندميداللت بر ضمان  1»دمه كَحرْمةِمالهحرْمةُ «گويد: خبري كه مي فرمايندميمكاسب ايشان 
بحث است كه بعيد نيست اتالف در اين بحث وجود داشته باشد  يكايناست.  واردشدهتعابير در روايات معتبر هم 
 ولو اين روايت را ما نپذيريم.

 پاسخ اول بر اشكال اول
ضمن قاعده اتالف بايد بحث بشود. بعيد نيست  آننباشد بحث تفصيلي  قبولقابلاين جواب اول است كه شايد  

اين جواب تام نباشد و اطالقي وجود داشته باشد بر اينكه اتلف مال الغير و له ضامن ولو به اين تعبير هم نباشد. 
كه حضرت امام  طورنهماتعابير ديگري داريم كه همين مفاد را دارد رواياتش هم معتبر است و اطالق هم دارد 

پاسخ از  يكاينبعيد نيست تمام باشد. خوب  فرمايندميامام  آنچه جاهميندادند در مكاسب محرمه در  اياشاره
 استدالل است كه اين پاسخ قاعدتاً و ظاهراً تام نباشد.

                                                            
 ٣٦٠: ص .٢ج  ).ط االسالميه. (کافی ١



                                                                                                                    :  ٣٥٤١ماره 

 

 پاسخ دوم بر اشكال اول
. پاسخ دوم اين رودمي هااينبه سمت صغرا و تطبيق  و بعدي كبروي نيست هايپاسخپاسخ دوم اين است كه  

شارع باشد ضمان اتالف به اذن  كهوقتي و ؛است كه اينجا اتالف شده است ولي اين اتالف به اذن شارع بوده است
كبرايش  ،وجود ندارد. اين دومين جواب است اينكه مال غير را اتالف كرد شارع اجازه داده اتالف كرد اين صغري

ندارد اين هم  هم نامسئول نيست گناه ندارد و ضم آنن است جايي كه شارع اجازه داده كه اتالف بكند ديگر هم اي
 جواب دوم. اين جواب در اين شكل اشكال دارد.

 اشكال وارده بر پاسخ دوم
اشكالش اين است كه اذن شارع ممكن است وقتي حكم تكليفي و معصيت بودن را بردارد اما بيش از اين دليل 

است مال ديگري غذايي  شدهتلفنمونه را اگر بخواهيم پيدا كنيد آنجايي است كه كسي در بياباني در حال  خواهدمي
جازه داده براي اينكه خود را نجات بدهي از ديگري اينجا هست كه صاحبش هم راضي نيست خوب اينجا شارع ا

معنايش اين  استفاده كن. اينكه شارع اجازه داد و استفاده كن اين را بردار گويدميبه خاطر اضطرار و نجات نفس 
. چون تصرف در مال غير حرام دكنينميشما گناه  درنتيجه است كه گناه نكردي فقط حكم تكليفي را برداشته است

 كنينميديگر گناه  گويدميموجب ضمان است. اذن شارع حداقلش و قدر متيقنش اين است كه  وضعاً است تكليفاً و
تصرف در مال  گويدميادله دو دليل داريم كه يك قاعده كه  در و لذا آيدنمياما اينكه ضامن هم نيستي از اين بيرون 

اطالق مال غير موجب ضمان  گويدميدوم كه  اما دليل داردبرميرا  آن آيدميغير حرام است و معصيت اين دليل 
وقتي پيدا  گويدميصرف اذن شارع و ورود رواياتي كه  دهدميلذا نشان  و ؛شودنميدليل برداشته  آناست اين با 

دادم ديگر گناه نيست  و اذنگناه را من برداشتم  آن گويدمينكردي صدقه بده قدر متيقن و مسلمش اين است كه 
اين هم چون اخص  شودنميجمع اذن و گناه هم روشن است اذن شارع كه آمد يعني گناه نيست.  اين مطلب دليلش

تصرف در مال غير حرام است اال آنجايي كه  جاهمهادله  آنمقيد  شودميگناه است  گويدمياست كه  ايادلهاز 
باشد كه مالكش را پيدا نكردي. آنجا اذن داده  المالكمجهولاضطرار باشد اال آنجايي كه اكراه باشد اال آنجايي كه 

چون شارع اذن داده است پس حرام نيست و ضامن هم نيست جواب  گويدميفقط  كه است. جواب دوم اين است
استفاده  آناشكال اين پاسخ اين است كه نه مجرد اذن شارع ال يفيد اكثر من جواز العمل تكليفاً و اما رفع الضمان از 
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جايز تكليفاً ولي ضمان  كندميهدش آنجايي است كه كسي با اضطرار يا اكراه در مال ديگري تصرف . شاشودنمي
بيش از اين  توانيمياين  ،توانيمي گويدمي. اذن او بردارد . وجهي ندارد ضمان را فقط به خاطر اذنشودنميبرداشته 

پس  كه زده شد. هاييمثالهمان  اشنمونه. شودميناما ضمان نه از اين استفاده  ؛حرمت قيد خورد آنكه  رساندنمي
است كه اين هم اشكال دارد. مجرد االذن فقط يفيد الجواز و  قرارگرفتهمجرد االذن در اين جواب دوم مورد تمسك 

 ال يفيد عدم الضمان اين هم جواب دوم.

 سوم بر اشكال اول پاسخ
جواب سوم هماني است كه در ذهن شما آمده در مكاسب هم آمده است جواب سوم اين است كه نه اينجا به  

. فقط اين نيست كه شارع اجازه الغير استاذن است و اين اتالف هم احسان الي  كنممياين تقريري كه من عرض 
 داده اين را تصرف بكن.

 تصرف ◌ٔ اجازهبيان انواع 

 نوع اول
اجازه  باريككه ضامن نيست. ولي توجه كنيد اجازه تصرف دو نوع است شود نمياجازه دليل بر اين صرف  آن
تصرف كن عيبي ندارد  گويدمي ايقرارگرفتهتصرف بكن به خاطر خود شما. به خاطر اينكه شما در مشكل  دهدمي

دت تصرف بكن. براي اينكه شرايط براي خو گويدمياكراه است اضطرار است شرايطي از اين قبيل است  اآلنچون 
 اضطراري داري.

 نوع دوم

مال  اتالفاين است كه اين اتالف  اشضميمهنكته  آندارد  ايضميمهاما گاهي است عالوه بر اذن يك نكته  
كه احسان الي  درجايياين  ؛ والغير لمصلحت نفسه نيست بلكه لمصلحت المالك است نوعي احسان الي المالك است

. شودميقاعده اطالق  آناست اين موجب خروج از  شدهضميمهاين اذن كه با نكته احسان  وقتآناشد المالك ب
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قيد حتماً خورده است و كجا آنجايي كه كسي محسن باشد  يكاينبراي اينكه من اتلف مال الغير فهو له ضامن 
نَ منْ يالْمحسن يما علَ«جايي كه شخصي احسان بكند اتالف او از باب احسان بوده است نه اينكه غير احسان باشد. 

تصرف او در اينكه صدقه بدهد اذن داده بود  ؛ وشخص اتالفش اتالف احساني است هم اين نجاي) ا91(توبه/ »ليسب
 »لينَ منْ سبيالْمحسن يما علَ«شخص محسن است  ،شارع اذن هم داده بود به اينكه صدقه داده بشود و اين شخص

بكند بگويد اين احسان يك احسان از باب  ايمناقشهاين جواب ممكن است كسي  در ؛ كهاين جواب سوم است
اين را نگيرد.  »لينَ منْ سبيالْمحسن يما علَ«احسان از حيث يك ثواب اخروي است و شايد  مهآنالبديت بود و 

از باب يك البديت بگوييم اين مشمول اين  دهدمياين كسي كه در مقام احسان است دارد احسان اخروي انجام 
ادله مقدم بشود. اين مناقشه را ممكن است كسي بكند  آننيست كه بيايد بر  »لينَ منْ سبيالْمحسن يما علَ«قاعده 

و خروجي  دهدميكه اين مناقشه خيلي تام نباشد بهر حال وقتي شارع اذن داد و او هم صدقه  آيدميولي به نظر 
چون صدقه مال او است و ثوابش به  شودميبه اين مالك  شودميقصه اين است كه اين نفعش عايد به اين شخص 

 يما علَ«و قاعده  گيردمياين نوع موارد را  »لينَ منْ سبيالْمحسن يما علَ«بعيد نيست بگوييم  رددگبرمياو 
قاعده است. ولو اينكه اطالق  آنو اين مصداق  است اتالف قاعدهبهيا حاكم نسبت  و مخصص» لينَ منْ سبيالْمحسن

ما « جهتازاينمن اتلف مال الغير را پذيرفتيم اما چون اين تصدق به اذن شارع بوده و تصدق هم احسان به اوست 
كسي بگويد اين نوع احسان مشمول اين قاعده نيست چون اين احسان معنوي و  كهاين »لينَ منْ سبيالْمحسن يعلَ

بله يك  .با توجه به اينكه اذن هم بوده است خصوصبهاست اين به نظرم مناقشه تامي نباشد چيز  جورايناخروي و 
احسان معنوي و اخروي شايد مشمول اين نباشد.  هااحسانكه ممكن است كسي بكند اين است كه اين  ايمناقشه

رضايت او را القا كرده بود لذا ممكن  آنشارع  دادميانجام  كهوقتي آناين مناقشه ممكن است كسي اينجا بكند كه 
بعيد نيست » لينَ منْ سبيالْمحسن يما علَ«اطالق  حالدرعينمناقشه هست ولي  بشود ايناحساني  جورايناست 

است كه كسي دارد با اذن طرف در اين مال مثالً  آنجاييالبته كامالً توجه به اين بايد داشته باشيم كه اين احسان غير 
كه سودي عايد اين بشود حاال وسط كار تلف شد اين  كندميامين او هست دارد معامله  درواقعكه  كندميه معامل

بدون اينكه  كندميدنيوي است دنبال كار براي مالك است اجير است يا در مضاربه است دارد با مالش تالش  احسان
 آنعلي المحسنين سبيل است. اينجا محسني از  محسن حتماً مصداق ما آناز بين رفت  وتفريطافراطبخواهد بدون 

 اين» نَيالْمحسن يما علَ«قبيل نيست اين احساني است كه شارع اجازه داد يك صدقه بدهد كه ثوابي به او برسد. آيا 
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بنابراين تا اينجا اين سه ؛ محل تأمل است ولي بعيد نيست شمول داشته باشد گيردنمييا  گيردمياحسان را نحو 
است قاعده  موردقبولبگوييم ما قبول نداريم. ما گفتيم ظاهراً نه  را اطالقانجواب اول كه اصل قاعده  كه در جواب
داشت. جواب دوم كه اذن شارع يعني عدم ضمان اين هم درست است. جواب سوم اين است كه اينجا اذني  شودنمي

 .كنيممين عبور است كه تصرف اين تصرف احساني است. ما با يك ترديدي از اي

 ترجيح جواب سوم
كه قاعده اطالق را  درجاييو  حالدرعينمناقشه هست در ذهن  آن در بعيد نيست اين جواب را بپذيريم گرچه 
اين مناقشه  آيدميبحث كرد. به ذهن  تردقيقو  ترمفصلبحث بكند و قاعده احسان اين مسئله را بايد  خواهدميآدم 

 اشنهايينيست. اينكه من اينجا قطعاً  مستعديامر  »لينَ منْ سبيالْمحسن يما عَل«ق جاي طرح دارد گرچه اطال
همين را  . واال اگر بزنگاه فقط همين بودرسدميبراي اينكه وجوه ديگري داريم جمع بشود آدم به اطميناني  كنمنمي

اين . ماندمي. با يك ترجيحي اين جواب را شايد بشود پذيرفت گرچه نوعي ترديد باقي داديمميبحث بيشتري 
 جواب سوم

 چهارم بر اشكال اول پاسخ
صدقه بده اين عرفاً ظهور در  گويدمي آيدميكه  ايادلهرا بگذاريد كنار  هابحثجواب چهارم اين است كه اين  

 فرمايدميكه  ايادله گويدميقبلي اين جواب چهارم است. جواب چهارم  هايبحث آناين دارد كه ضامن نيستي 
وقتي مالك مجهول را قصد كردي و پيدا نكردي صدقه بده اين تصدق بهذا المال بعد الفحص و اليأس دو مدلول دارد 

اين است  آن يك مدلول مطابقي دارد كه صدقه بده روشن است ولي همزمان يك مدلول التزامي دارد مدلول التزامي
دغدغه دارد مال مردم پيش اوست بايد هم به  يكايناست وقتي مال را گرفته به اين نحوشدي. چون  آسودهكه تو 

 گويدميفحصت را بكن فحص هم كرد پيدا نشد حاال  و برايش باز كرد كه برو را مالكش برگرداند. شارع هم راه
است تصدق يعني  قرارگرفتهدارد و در اين وضعيت  ايدغدغه گونهاينصدقه بده در چنين فضايي كه شخص 

. اين ظاهر عرفي تصدق اين است كه اين را بده و ديگر شودمي چه نه اينكه صدقه بده تا ببينيم بعد باش خاطرآسوده
ديگر مشغول نيست. خيلي الزم نيست برويم سراغ مالزمه  اتذمهيعني از عهده بيرون آمدي  ؛خيالت راحت باشد

 »لينَ منْ سبيالْمحسن يما علَ«يا بگوييم اين مصداق احسان است و  گفتيمميدر وجه دوم  كهان عدم ضم اذن و
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به دليل اينكه  خواهدميبيرون از دليل الزم نيست برويم خود دليل يك مدلول التزامي دارد كه  كندمياينجا را حل 
اين است كه ديگر الزم نيست اين وجهي است كه حاال حضرت امام  آناو را راحت كند مدلول التزامي  خواهدمي

 .دارند بعضي معاصرين هم به اين وجه تمسك كردند

 اشكال وارده بر پاسخ چهارم
عبور كردند گفتند اينجا ممكن است بگوييم قاعده ضمان است ضمان به  ازاينجابعضي خيلي سريع چند سطر  

 است. خاطر قاعده اطالق

 پاسخ اشكال
حت است يك مدلول التزامي به تصدق يعني ديگر برو خيالت را فرمايدميولي اين جوابش اين است وقتي امام  

كه چنين مدلول التزامي دارد. اين نكته اگر بخواهد به همين حد باشد  فرمايندميدارد. حضرت امام هم  اين شكل
 گونههميندر شرع نبود بعيد نبود  هايينمونهو  رنظايپاسخي دارد. پاسخش اين است اگر ما بوديم و همين جمله و 

 رغمعليبرو صدقه بده يعني خيالت راحت باشد اما چون در مواردي از اين قبيل داريم كه  گويدميباشد عرفاً وقتي 
شارع فرموده  بااينكه لقطهدر باب  لقطهاينكه شارع فرموده صدقه بده باز ضمان را هم قائل شده است مثل باب 

. ممكن است يك اشعاري هم چنان باشد كه ضامن هستي حالدرعينصدقه بده خود شارع آنجا فرموده كه است 
داريم از مواردي كه  هايينمونهتصدق يعني ديگر پيوند تو با اين مال قطع شد خيالت راحت اما چون  گويدميوقتي 

مدلول التزامي قرص و  طوراين شودميشارع اجازه داده است ولي باز ضمان را هم قائل شده است اين موجب 
در  رويميدر نفس پيدا نشود. ظاهر اوليه عرفي اين است ولي وقتي  آنقاطعي در ذهن پيدا نشود و اطميناني به 

اين اطمينان  بينيمي باهماجازه داده صدقه بده ولي بعد گفته ضامن هم هستي اين را  يكجاهايي بينيميفضاي شرع 
به شكل مدلول مطابقي نيست كه مدلول  كه . مدلول التزامي هم مستظهريدكندميمي كاهش پيدا به اين مدلول التزا

 آندرجاتي از اينكه مدلول التزامي هم در  رغمعليپايش قرص باشد بهر حال  قدرآنكه  هااينوضعي باشد و 
از مدلول مطابقي است. چند بار سابق بحث كرديم كه الزم مدلول لفظي  ترسستمدلول لفظي است ولي باالخره 

بخش بين به معناي خاص يا بين به معناي عام است كه  آنگاهي عقلي است گاهي لفظي است. مدلول التزامي از 
هم جدا  را از هااين يكجاهايي كهآناست و لذا ديدن  تريضعيفرتبه  اشرتبه حالدرعينشكلي از لفظي است ولي 
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 تأمل دراناين اطمينان به مدلول التزامي خيلي قوي نشود. اين هم جواب چهارم كه  شودميكرده است اين موجب 
 .است

 پاسخ پنجم بر اشكال اول
بخواهيد بكنيد اگر  اتالف قاعدهبهكنيد. تمسك  اتالف قاعدهبهتمسك  خواهيدميجواب پنجم اين است كه شما 

است اتالف است. اگر به اين قاعده  چه موضوعش اتالفقاعده  كه ت. معنايش اين استاس معنايش چه دانيدمي
مال  كهوقتي. دهدميصدقه  وقتي كهآنبخواهيد تمسك كنيد اتالف را اينجا پيدا بكنيد اتالف كدام عمل اتالف است. 

بگوييد حاال كه  اآلن شودنمينيد اتالف تمسك ك قاعدهبهرا داد به اين فقير رفت اين اتالف است. اگر شما بخواهيد 
راضي نيستم حاال ضامني نه بايد ضمان را از اول قائل باشيد. چه مالك پيدا بشود چه نشود.  گويدميمالك آمد و 

است اينجا وقتي است كه مالك آمد و راضي نشد. ما با اظهار  بگوييم موجب ضمان چه خواهيمميما  كهدرحالي
تصدق كردي  كهوقتي نااز هم گوييمياتالف قاعده  كهدرحاليضامن شدي.  گوييمميعدم رضا از سوي مالك 

به ضمان مال اين است كه كي ضامن  اندقائلضامن شدي. اين نكته خيلي نكته دقيقي است. مدعاي فقهايي كه 
ضامن يعني تا حاال شدي  اآلنمالك اتفاقاً پيدا شد و اظهر عدم الرضا گفت من راضي نيستم. از  كهوقتي شودمي

. از قاعده اتالف ضمان از كنيدمياتالف  قاعدهبهضامن نبودي حاال شدي ضامن. شما براي اين ضمان داري تمسك 
نتيجه قاعده  و ؛. بلكه موضوع قاعده اتالف اتلف است كه همان تصدق استآيدنميحين عدم رضاي مالك بيرون 

شما اين مال را طلب كرديد. اين ال ينطبق الدليل  وقتآنامن هستيد. تصدق شما ض وقت نااتالف اين است كه از هم
قاعده ضمان از حين اتالف را اثبات  كهدرحاليعلي المدعا مدعا ضمان من حين اظهار عدم رضاي مالك است. 

 ها چتلف كردي اين را ضامن هستي. پس اين مدعا با دليل منطبق نيست. م كهوقتي ناهم گويدمي. قاعده كندمي
اين ضمان از حين تصدق است. منتها اين مراعا است به تعبير مرحوم شيخ يا بعضي بزرگان ديگر  گوييممي ،گوييممي

اگر پيدا شد و اجازه داد اين ضمان برطرف  شودنمييا  شودمياين مراعا و معلق به اين است كه ببينيم طرف پيدا 
ولو اينكه اين ظاهر كلمات فقها با اين نتيجه  درواقعيعني  ؛ثابت است وقت ناضمان از هم آناگر اجازه نداد  شودمي

. اين شويمميخود اين دليل ملتزم  به نتيجه گوييممي كنيمنميتوجه  كلمات فقها به حاال ما دليل منطبق نيست ولي
ادامه همين هفت هم چيزي است كه ممكن است كسي اينجا بگويد در جواب دليل پنجم تأملي كنيد تا فردا بحث ما 
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وارد  و بعد هم ادعاشدهو بعضي از ادله ديگر و استصحابي كه در اينجا  شدهدادهجوابي است كه از اين دليل  تاهشت
 .شويمميفرض چهارم 

 


