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 اهللا الرحمن الرحيمبسم

 مقدمه
ه اين بود كه اگر بعد از تصدق مالك آمد و به صدقه رضايت لقطالمالك غير در باب اموال مجهول هفتمين بحث

كرديم عرض كرديم اينجا سه نظريه است كه ضمان مطلق، عدم ضمان مطلق و ادله ضمان مطلق را بررسي مي .نداد
كه مورد تمسك بسياري قرارگرفته كه من اتلف مال الغير و هو له  ها قاعده من اتلف مال الغير بود؛ترين آنكه مهم

اي اشكال بود و به وجوهي مورد مناقشه . اين دليل محلباشدهم مي كند و مطلقضامن داللت بر ضمان مي
 قاعده اتالف رسيديم. قرارگرفته بود كه چهار وجه را ذكر كرديم و به وجه پنجم از پنجمين مناقشه در استدالل به

 مناقشه پنجم بر قاعده اتالف در باب وجوب تصدق
ايد قائل به ضمان از حين تصدق مناقشه اين بود كه قاعده من اتلف را اگر شما بخواهيد تمسك بكنيد ب پنجمين

اين دو  كه كندآيد و عدم رضايت را اظهار مياي است كه مالك ميكه مدعاي ما در ضمان آن لحظهبشويد. درحالي
ديگر حدوث ضمان از حين اظهار عدم رضايت مالك است. خوب حين عدم رضايت عبارتبه .باهم انطباق ندارد

گوييد ضمان هست. كه شما نمي وقتآنتصدق است.  وقتآندوث اطالق هم مالك كه حين اطالق نيست. هنگام ح
تمسك كرد. اگر به اين قاعده بخواهيد تمسك بكنيد بايد ملتزم به  انوتنمياين قاعده  به شود كهپس معلوم مي

ضمان  گوييم از حين تصدقمي و شويمضمان من حين التصدق بشويد. ممكن است كسي بگويد ما همين را قائل مي
شود. در باب اكراه و آنچه در اكراه و اضطرار گفته مي مانندشود وجود دارد و همراه با آن تصدق ضمان هم پيدا مي

گويند ولو در بيابان است و ناچار است از اين آب غصبي بياشامد يا اين غذاي غصبي را مي .طور استاضطرار همين
اما  ؛كند همان لحظه اتالف است ضمن اينكه تكليفاً جايز شدهل ميآشامد و اكاي كه مياكل كند ولي همان لحظه

شود. خوب چه عيبي دارد. بله اين اشكال هست كه فرمايش فقها با اين ضمان از همان قاعده اتالف حادث مي
همين مدعاي ، نه كه گوييمقلت اين است و ميگذاريم كنار و اناما فرمايش فقها را مي ؛استدالل بر هم انطباق ندارد

ممكن است كسي اشكال بكند و بگويد ما  كه شود قول چهارمگوييم. درواقع ميمي را گيريم و قول جديددليل را مي
شويم نه ضمان از حين اظهار عدم كنيم و در اينجا به ضمان از حين تصدق قائل ميقاعده اطالق تمسك مي به

تواند به آن ملتزم بشود. الزمه يك لوازمي دارد كه كسي نمينشده اين است كه ايجوابي كه داده و رضايت مالك
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ميرد بايد وصيت گيرد و اگر دارد ميعنوان امر ثابت در ذمه او قرار ميضمان من حين تصدق اين است كه ضمان به
مانند كسي كه  دارم و در تقسيم اموال بايستي محلي براي اين دين و اين امر باقي بماند؛ بكند كه من اين بدهكاري را

منْ « رود در صورت مديون بودن دينش را بايد كنار بگذارند و در اين حالت ارث بعد از دين است.وقتي از دنيا مي
و دين  »منْ بعد وصيةٍ«آن طبق نص قرآني و حكم ضروري فقه تقسيم  )12نساء/( »بِها أَو دين بعد وصيةٍ تُوصونَ

شم الفقاهه هم با اين سازگار نيست كه بگويي اين تصدق بدهد و اين  سي به آن ملتزم نيست وكه كاست. درحالي
كه يك اتفاق جديدي رخ بدهد و طرف پيدا  دين هم باقي ماند. ممكن است اين مسئله چند نسل بماند تا آنجايي

ممكن نيست. اين جواب اين مسئله اش چه بشود. التزام به اين مسائلي از اين قبيل يا ورثه و بشود قرضش را بدهند
و مسئله را در بحث بعدي حل  كنيميكي از وجوه بعدي با شكل ديگري تقويتش مي در را است منتها اين جواب

 آيد مناقشه درستي باشد.كنيم. اين پنجمين مناقشه در استدالل است و به نظر ميمي

 مناقشه ششم بر قاعده اطالق در باب وجوب تصدق
مرحوم آقاي خويي در اينجا تمسك به يك تسلسل كردند و مرحوم  در آن يك مناقشه ششمي هم هست كه 

اشكال  ،كنم ضرورتي نداشته باشد. در اصل ششمين اشكالدادند و فكر مي پاسخآقاي تبريزي اين تسلسل را 
آيد پاسخش هم پاسخي زم ميگويند قاعده اتالف اگر اينجا الزم بيايد تسلسل التسلسل است كه آقاي خويي مي

 است كه مرحوم آقاي تبريزي دادند كه اين را خودتان مراجعه كنيد.

 مناقشه هفتم بر قاعده اطالق در باب وجوب تصدق
اشكال و مناقشه هفتم تمسك به يك اطالق مقامي در اينجا است. براي نفي ضمان و عدم جريان قاعده اطالق با 

القاعده امام در مقام علي ،المالك كه ما چه كنيمگيرند در موارد مجهولرد سؤال قرار ميكه امام مواين تقرير كه وقتي
و در اين مقام فقط فرمودند: تصدق معنايش اين  خواهند مشخص كنندبيان هستند و از همه جهات تكليف را مي

 است كه حكم ديگري اينجا نيست. اين اطالق مقامي است.
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 اصولبررسي اقسام اطالق در علم 
 اطالق لفظي

گونه كه در اصول مالحظه كرديد اطالق به دو قسم است: اطالق لفظي، اطالق توضيح مسئله اين است همان
مقامي. اطالق لفظي احوال عارض بر آن خطابي است كه در دليل واردشده است. احوالي است كه عارض بر متعلق 

اين اكرم العالم از چند جهت اطالق دارد. يكي اطالق در شوند. گفته است اكرم العالم خود يا موضوع يا حكم مي
عالم فاسق، عالم فقه، عالم فلسفه و به همين نحو  ،عالم است كه متعلق حكم است. عالم يك احوالي دارد عالم عادل

عي انواع و اقسام و احوالي كه عالم دارد. يكي هم خود موضوع است و ماده امر است كه اكرام است. اكرام هم انوا
اين هم اقسام و  كه دارد كه يكي از آن اين است كه سالم بكند يكي هم چيزي به او بدهد و چيزهايي از اين قبيل
كه اين هيئت داللت  انواع و احوال اكرام است. امر سوم هم خود اين هيئت اكرم است كه هيئت باشد و صيغه است؛

بعث عيني باشد يا كفايي باشد تعييني باشد يا تخييري  ،اين بعثاين هم احوالي دارد به اين نحو كه  كه كندبر بعث مي
باشد اينجا هم احوالي دارد. گاهي خطاب يك شرط هم دارد. شرط و جزاء است در شرطش هم ممكن است 

كند اطالق لفظي آنجايي است كه همان لفظ وارد هايي آمده كه بشود اطالق در آن جاري كرد كه اين فرقي نميجمله
ل اعم از هيئت يا ماده يا متعلق يا چيزهايي مثل شرط و از اين قبيل امور هماني كه در دليل آمده است خود در دلي

كه اين لفظ را مولي فرموده است در مقام اين است كه در او احوال و انواع و اقسام و اطواري دارد طبيعي است وقتي
اي كه از مولي صادرشده است شود. جملهنجا درست مياطالق لفظي اي وقتآناين جمله همه حرف خودش را بزند. 

و در اين حالت حاالت و اطوار اين موضوع و متعلق و حكم  با فرض اينكه مولي در مقام بيان كامل اين مطلب است
ث شود اطالق لفظي چون قيد نزده در مقام بيان است از حيمي كه كنداي را صادر ميبيند و جملهها را حتماً ميو اين

خواهد هر چه مربوط به اين عالم و القاعده ميو اطوار و احوال لفظ است حاال كه گفته اكرم العالم علي همين لفظ
 ها را اينجا بگويد و چون قيدي نزده است پس اطالق دارد و اين اطالق لفظي است.ها هست ايناكرام و اكرم و اين

 اطالق مقامي
نيست كه احوال يك خطاب را ما بخواهيم  گونهاينبحث  و ر از اينچيزي است فراتاما اطالق مقامي يك 

خواهيم با گفتن اين بگوييم مي و فرموده استنكنيم. مولي حكمي بدون قيد حمل بر شمول و اطالق مي بلكه  بگوييم
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اطالق  مانند ؛آن حكم نيست. به اين دليل كه در مقام اين است كه اينجا همه احكام مرتبط با اين موضوع را بگويد
آن روايتي است كه مثالً درصدد اين است كه اجزاء و شرايط نماز را بيان كند. روايت حريض روايت مشهور  و مقامي

تا جزء را گفته رو جزء است امام در آن روايت در مقام اين است كه اجزاء و شرايط نماز را بفرمايد خوب بيست
بود همه آنچه مربوط به نماز است بگويد. اين خطاب است اين  گوييم در مقام اينبيست و يكم شك داريم مي

تا شرط و جزء است اين چون در مقام حصر است در مقام اين است كه همه اجزاء و شرايط را خطاب است بيست
كنيم آن از احوال و خواهد. آن بيست و يكمي را كه با اطالق نفي ميگوييم آن بيست و يكمي را نميمي و بگويد
ها هست ولي چون هاست جداي از اينتا خطاب نيست بلكه چيزي در عرض اينار اين خطاب نيست اين بيستاطو

 خواهد.گوييم آن را نميها را بگويد و آن را نگفته ميمولي در مقام اين است كه همه اين

 تفاوت اطالق مقامي با اطالق لفظي
آيد كند. بلكه ميبه احوال و اطوار موضوع نمي اطالق مقامي نفي اثبات شمول و شمول خود خطاب نسبت 
توانست بيايد و در مقام گفتن بود و نگفته آن نيست. پس مي گانهجدا صورتبه هاگويد موضوعي كه در كنار اينمي

مؤمنه ندارد عالم عادل  رقبهگويد اين قيد كند. مياطالق لفظي نفي قيد از اطوار و احوال خود موضوع يا متعلق مي
كند بلكه ها كه گفته نميكند اما اطالق مقامي نفي قيدي از اينها ميدارد نفي قيد خود اين موضوع و مخاطب و اينن

ها ربط دارد بگويد فالن امر را نگفته پس آن امر نيست. در مقام اين بود هر چه با اين و ها را گفتهگويد اينمي
ها و در طول اين موضوع و متعلق ه اينكه از احوال و اطوار اينكند. ننفي مي را هاستچيزي كه در عرض اينيك

 اكرام را گفته ه،عالم را گفت ،اطالق لفظي لفظ را گفته زيرا ؛اين اطالق مقامي اثباتش بسيار مشكل است وقتآن باشد.
 خواهد مطلق بگويد؛يابد آني كه گفته ميدرمي آسانيبهاين هم اقسامي دارد و قيد نزده است در اين حالت انسان  كه

چيزي كه ربطي به اين ندارد يعني در عرض ها را گفته و يكخواهيد بگوييد ايناما در اطالق مقامي شما مي
كند. بايد خواهد بگويد آن را دارد نفي ميهاست حالت اين خطاب نيست. ميهاست ربط دارد ولي در عرض ايناين

را  همه جهات و را در نظر داشته باشد و قرار بر اين هم داشته باشدهمه جهات  كه بسيار موال حواسش جمع باشد
اما اينجا يك موضوع  ؛را بگويد. در اطالق لفظي آن احوال و اطوار ربط كامل با موضوع دارد كه ربط كمي هم دارد

د. لذا اطالق خواهتر با بحث دارد. اينكه آن را هم بنا بوده بگويد و نگفته پس نميمستقلي است كه يك ربط كلي
 شود سخت است. اين از تفاوت بين اطالق لفظي و مقامي كه روشن شد.مقامي اگر جايي ادعا مي
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 بررسي اطالق مقامي موجود در روايات
گويد آقا اگر چنين و چنان شد در شده اطالق مقامي وجود دارد. به اين نحو كه روايات دارد ميدر اينجا گفته 
بايد بگوييم امام در اينجا در مقام اين  ،فرمايد: صدقه بدهكنم؟ امام مي كارچهالمالك من ه از اموال مجهوللقطغير 

شود بگويد و زماني كه فقط صدقه را گفته است معلوم مي خواهد احكام مربوط به اين موضوع را كاملاست كه مي
يرد. عدم ضمان از حاالت وجوب گولو اينكه جدا از هم است ولي در يك بسته كلي قرار مي ضمان نيستها اين

صدقه نيست كه اطالق لفظي بشود ولي يك ربط دارد كه ادعاشده كه امام در اينجا در مقام بيان همه مسائل مربوط 
شود ضمان معلوم مي كه در مقام بيان همه بوده است ولي فقط صدقه را گفته و به موضوع است چه صدقه چه ضمان

تا گفته روايت حريض كه امام در مقام اين است كه همه اجزا و شرايط نماز را بگويد بيست مانند ؛خواهدرا نمي
دهد چه خواهد. اينجا هم در مقام اين است كه جواب سائل كه ميشود آن را نميبيست و يكمي را نفرموده معلوم مي

ده ضمان را فقط صدقه را فرموده است. و اينجا نفرمو بكنم در مقام اين است كه هر چه مربوط به قصه است بفرمايد؛
آن را نگفته است.  و شود. در مقام همه بوده اين را گفتهعنوان يك حكم وضعي با اطالق مقامي نفي ميپس ضمان به

شويد هر چه استدالل و مسئله راجع اطالق مقامي اين است كه شما قرارتان بر اين است وقتي وارد اين موضوع مي
شود آن موردقبولش نيست اطالق گويند معلوم ميبگوييد چهارتا گفتيد يكي را نگفتيد اين مي به اين موضوع است

فرمايد در اينجا يك اطالق مقامي داريم كه آن گويد و ميمي گونهاينطور است اين هم مناقشه هفتم كه مقامي اين
 اقشه هفتم است كه اينجا آمده است.آيد. خوب اين منكند و درنتيجه قاعده اتالف اينجا نميضمان را نفي مي

 پاسخ مناقشه هفتم
پاسخش اين است كه اطالق مقامي  .زنيدجواب اين مناقشه را از همين تقريري كه كرديم خودتان حدس مي 
آن موضوع سه چهارتا  و قدر ما در شرع داريم كه درباره موضوعي سؤال شده استآن و اي نيستچيز سادهيك

م در اين روايت يكي از آن را گفته و درجايي ديگر يكي ديگر گفته است و اينكه در يك واقعه اما اما ؛حكم دارد
بنابراين اينكه امام در مقام بيان  بنايي ما در شرع نداريم؛ گونهاينهمه احكام مربوط به اين واقعه را بناست بفرمايد 
 ها را بگويد.بخواهد در اين خطاب همه آن اش را ما نداريم كههمه احكام مرتبط با يك موضوع باشد اين كلي
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 اشكال آقاي سعيدي بر پاسخ مناقشه هفتم
اين  .نگفته است كه بينيممي را هم جاهاي ديگر و اگر كسي اشكال كند به همين و بگويد خوب اينجا نگفته

هر  و جواب ؤالاينجا در مقامي نيست كه در همين كالم در همين سخنراني در همين س .اشكال آقاي سعيدي است
رويم اما اگر اينجا نگفته بايد يك جاي ديگر بگويد و مي است شارع در اين مقام نيست؛ را بگويد. روشن چه هست

 بينيم كه نگفته است.جاهاي ديگر آنجا هم مي

 شده به اين اشكالهاي دادهبررسي پاسخ
 پاسخ اول

اينكه ما ضياء روايت داريم و گاهي اخبار و احاديث  اين اشكال به اين جواب هم دو پاسخ دارد يكي با توجه به
 رفته و به دست ما نرسيده است.كه ازدست باشد هاييممكن است در آن ،رفتهازدست

 پاسخ دوم
 ديده. امام الزم نميباشدبه خود قاعده اتالف  مسئله اعتماد امام به آن نكردن اشاره دليل تر اين است شايدمهم 
گويد براي اينكه تو از اين مال ازنظر تكليفي خالص بشوي برو صدقه بده كه بار اضافه همراه نداشته فقط مي و

شود بگوييم شايد به آن تكيه كرده است. نمي كه قاعده اتالف داريم زيراامام نفرموده  چيزي اما ضمان چه باشي؛
بنابراين اطالق مقامي را  همان قاعده اتالف وجود دارد؛ طور عامطور خاص نفرموده است ولي بهنفرموده است بله به

 شود درست كرد.هاي ظريف و دقيقي كه وجود دارد تا اينجا نميبا اين اشكالي كه به آن وارد است و نكته

 بياني ديگر تثبيت اطالق مقامي در روايات با 
تر از اطالق دقيقاين بيان ديگر و  بله ممكن است كسي اين اطالق مقامي را با يك بيان ديگري درست بكند؛ 

توانيم نگفتن امام و اشاره نكردن امام به ضمان در آن اينكه اينجا بگويد يك شرايطي است كه ما مي و ؛مقامي است
كه درواقع از نگفتنش  خود اين روايات يا در روايات ديگري را دليل بر اين مطلب بگيريم كه ضمان در اينجا نيست؛

ه مقايسه لقطو آن رازش اين است كه اينجا را با  از اينكه اآلن به دست ما نرسيده است بگوييم نيست؛بگوييم نيست. 
شده كه شخص ضامن است و در روايت هم آمده است. در بيست روايتي كه در انواع ديگر ه تصريحلقطكنيم. در 
اين دو نكته توجه بكنيد  به ه اگرلقطمقايسه با  در و است تعدد روايات بلكه المالك است يك روايت نيستمجهول
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م روايات زيادي ه هلقطقاعده اطالق نشده است. روايات  ه اعتماد بهلقطدهد. در سرنوشت بحث را تا حدي تغيير مي
 طورپانزده روايت را دارد. البته روايت معتبر در آنجا بيشتر است اينجا هم همينه خودش همين دهقطللنيست كتاب ا

از  گويد صدقه بده وليمي كه ه چند روايت آمدهلقطبينيد در مقايسه بكنيد مي و اگر در آن توجه بكنيد است و
همه از اگر خبري از ضمان بود در اين و اضافه اينكه در اينجا روايات هم متعدد استبه .خبري نيست ضامن بودن
لبته ممكن است اين تقرير بيايد و بگويد درست كه چيزي از ضمان نيامده است. اآمد درحاليچيزي ميروايات يك

اگر آن اطالق مقامي به معناي عام جاري بشود  و توانيم جاري كنيمجا نمياست ما اطالق مقامي به آن نحو در همه
جاي خودش بايد  را در كنيم براي نفي احكام و برائت كه آنيعني ما دليل لفظي پيدا مي ؛گيردجاي برائت را مي

وجور در اينجا به خاطر دو اطالق مقامي جمع گونهاينعين اين بعيد نيست بگوييم  يكجايي در د. وليصحبت كر
 مطلب ه و عدم اشاره در اين روايات متعدد به اينلقطالمالك غير تعدد روايات صدقه در مجهول باشد يكمي نكته
صراحت آمده ولي به و وجود دارد تر داشته باشدروايت بلكه شايد كمه كه همين مقدار لقطاضافه اينكه در روايات به

خواهد. اين هم اشكالي است شود كه يك اطالق مقامي شكل بگيرد و بگوييم اينجا نمياين موجب مي .اينجا نيست
 شود بنابراين اين هفت اشكال هركدام به شكلي قابل مناقشه و تأمل بود.كه به اين امر وارد مي

 گيرينتيجه
رغم اينكه متأخرين از مرحوم شيخ همه به سمت عدم ضمان رفتند ولي مرحوم شيخ ينجا عليگيري اتصميم 

 .گيري كار دشواري استكالً قائل به ضمان بشويم. بين اين دو تصميم است فرمايد بلكه بعيدبعد مي .گويدتفصيل مي
باهم مرا به  ر اين جواب آمده بودسه نكته كه دماند اين است كه كسي بگويد اين دو بله تنها راهي كه باقي مي

خواهد يعني اينكه كار او كار احسان بمالك است و اينكه خود بيان تصدق در اين شرايط مي ؛رسانداطمينان مي
تواند و اين اطالق مقامي مي ممكن است كه اطميناني حاصل بشود؛ وقتآنطرف را آسوده بكند. اگر اين را بگوييم 

آيد. اين هم چون اطالق مقامي آن بحثي كه ضمان از حين تصدق مي .پذيرد جواب بدهدبحث قبلي را اگر كسي ب
جهت است كه اگر ما روي قاعده بخواهيم بياييم بعيد نيست كه كسي تواند جواب بدهد. ازايناشكال شد آن را نمي

هم ضامن است منتها آن  كند از حين تصدقاظهار عدم رضايت مي آيد و بعدازاينكهبگويد قاعده اطالق اينجا مي
اش يك مقدار التزام به آن الزم فقهي و ميرد بايد وصيت كند اين مديون استالزم فقهي را دارد كه اگر كسي مي

جهت كه به نظر دشوار است اين فقط همين مشكل را دارد واال قول به ضمان خيلي امر مستبعدي نيست. ازاين
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رساند كه اينجا بر عهده خود او ته بگويد كنار هم مرا به يك اطمينان ميرسد كه اگر كسي دو سه تا از اين نكمي
ها از قاعده اطالق محل اطميناني كسي شخصاً نتواند پيدا كند يكايك اين جواب گونهاينضمان نيست ولي اگر 

تر است و الاقل بايد احتياط كرد به اينكه برود با آيد فرمايش شيخ اينجا تا حدي قويو به نظر مي اشكالي بود؛
رغم به اينكه انسان ميلي ندارد به حاكم به نحوي مسئله را مصالحه كند و با حاكم شرع مسئله را تمام كند. علي

هاي استواري نبود كه آدم را مطمئن بكند. ضمن ها، پاسخاحتياط به اين نحو برسد و كار سخت بشود اما خيلي پاسخ
شايد خود اين در روايات هم خيلي اصرار و تأكيد نشده  و ه در آن بحث ضمان آمده استلقطاينكه همين در باب 

شود اطمينان به اين پيدا كرد كه با اطالق مقامي يا هر يك لذا نمي ؛گويا آنجا هم همان است كه شدهآنجا گفته زيرا
نه ممكن است بگوييم ضمان هست و اگر آن ضمان به  بلكه وجوهي كه بيان شد بگوييم اينجا ضمان نيست از اين

تواند به آن ملتزم بشود الاقل نحو من حيث تصدق را بگوييم چون آن باب ارث و شرع محذور دارد كه كسي نمي
يعني درواقع اتلفه اي كه مراعا  كند؛مي كند ديگر صدقكه او اظهار عدم رضايت مياين است كه بگوييم از حين وقتي

است به اينكه به خاطر شرايط خاصش مراعا به اين است كه او اظهار عدم رضايت بكند. فقط همين اندازه به اتلفه 
اش يك خورد نه اينكه اصالً اتلفه اينجا نيست. چون قاعده اتالف اينجا هست هفت جواب دادند و همهقيد مي

 يك محذور شرعي دارداز حين تصدق است اين اگر بخواهيم بگوييم قاعده اطالق گويدمنتها مياشكالي در آن بود 
قبل از  كه بگوييم همين اندازه بگو نيست از حين همان اظهار عدم رضايت است و آن چيزي كه مشهور بوده و

 و اطر يك محذور خاصيعني قاعده اتالف است منتها به خ ؛متأخرين و در كالم شيخ هم هست شايد درست باشد
رغم ميلمان وقتي است كه اين آقايي كه پيداشده است اظهار عدم رضايت كند. عليحدوث نهايي و تنجز ضمان آن

 شود به اين سادگي از آن گذشت.كنيم فرمايش شيخ فرمايشي است كه نميهر چه كرديم فكر مي

 وجوب تصدق اموال حائله
شود. من در اينجا يك استدراكي بكنم يك فرمايشي كه يكي از دوستان مي ترتيب تماماينيك مسئله كه بهاين

و آن  كنم؛من در بحث سابق بعد ادامه اين را عرض مي .تأملي استبعد از بحث اشاره كردند و خوب نكته قابل
يك  كه ستاالمالك گاهي از اموال كثيرهگويد صدقه بده مال مجهولاستدراك اين است كه اين مالي كه دارد مي

يك  ؟شويدها ملتزم ميآيا شما به اين وجوب صدقه و بعد هم ضماني كه گفته شد و اين .قيمت بسيار بااليي دارد
المالك شده و دست اوست ارزد حاال اين مجهولمال مثالً يك كارخانه عظيمي است كه هزار ميليارد تومان مثالً مي
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شده است. ديگر دسترسي به او نيست يا متعذر الوصول كارخانه گم و اين هم مسئول آن كارخانه بوده و صاحب اين
شد. فرض بگيريد با يك سفينه رفت به كره ماه يا اتفاقي افتاد فرض قصه است كه مال از اموال حائله بود و خيلي 

به ضمان شود اينجا هم قائل به اين شد و حتي بگوييم صدقه بده بعد هم بنا بر قول بزرگ و برجسته بود آيا مي
آيد اين است كه بله ادله اطالق دارد و اين جواب اين ابتدائاً در پاسخ احتمال اول ابتدايي كه مي ؟بگوييم ضامن است
 زيرا ؛جور چيزها مشمول قاعده نيستاما بعيد نيست كه بگوييم اين گيرد كه وجوب صدقه است؛مطلب را در برمي

شديم كه در قائل مي المالكوصيت از موارد به شمول اين حكم مجهولقاعده اطالق لفظي كه نبود ما با القاي خص
گفتيم القاي مي و همريختيم رويما همه را مي و همه موارد بود يادتان است آن چند روايت همه خاص بود

شود. خوب اينكه بخواهد القاي خصوصيت بشود ممكن است كسي بگويد كنيم قاعده عامه درست ميخصوصيت مي
توانم القاي جايي كه چنين عظمتي دارد آن مالي كه مجهول است يا متعذر الوصول است من ديگر نميدر يك

ها كه كرده زندگي خودش با آن جمع شده يا رفيق قافله بود اينآنجا كار مي خصوصيت كنم آن در حدي كه شخصي
بگوييم القاي  اگر هم را شدند اين ديديد اما اموال عظيمي است كه مالك يا مالكان آن مجهول يا متعذر الوصول

اگر اين قاعده  و آيد؛قاعده اينجا نمي و شودخصوصيت بكنيم ممكن است كسي بگويد اينجا القاي خصوصيت نمي
المالك است اگر اين ادله شود كه بايد با حاكم رفت و مسئله را حل كرد. چون مجهولاينجا نيامد جزءان مواردي مي

گفتند. شود. اين هم يك سؤالي است كه ايشان ميين بود كه مسئله با حاكم و فقيه مرتبط مياش انبود قاعده اصلي
در اين بحث آنچه باقيمانده است اين است كه ما قاعده اطالق را بحث كرديم و دو سه دليل ديگر را بايد بحث كنيم 

برايش دارم ولي  گونهآنن جواب گويند گرچه مها است و اين نكته كه ايشان ميكه يكي همان استصحاب و اين
بينيد اين كنيم و يك بحث ديگر هم راجع به مصرف اين صدقه است كه اين را هم ميحال آن را هم بحث ميدرعين

 گذاريم.دو سه بحث باقيمانده است كه براي فردا مي
 


