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 اهللا الرحمن الرحيمبسم

 مقدمه
اگر صدقه داد و بعد مالك آن پيدا شد و رضايت به تصدق هم نداد آيا  شخص المالك غير لقطهبحث مجهولدر 

يا  بايد مال را به او برگرداند و ضامن است به اين صورت كه اگر قيمي است قيمت آن و اگر مثلي است مثل آن
جه محل هفت و به قاعده اتالف شد كه اين استداللسه قول بود و براي قول به ضمان تمسك به اينكه ضامن نيست؟

اما  ؛ها ترديد هم شايد بيجا نباشداين وجوه پاسخ داده شد. گرچه در بعضي از آن به اشكال قرار گرفت كه به نحوي
 به لحاظ فني آن هفت جواب يا هفت اشكالي كه به استدالل شده بود به شكلي قابل پاسخ بود.

	قاعده اتالفهاي موجود در تمسك بهحالت
 تواند سه حالت داشته باشد.قاعده اتالف ميبهدرواقع موضع ما در تمسك 

 حالت اول
 دهيم.پذيريم و همه اين هفت اشكال را پاسخ ميعنوان استدالل ميبه را وقت است قاعده اتالفيك 

 حالت دوم
 گذاريم.پذيريم و قاعده را كنار ميها را ميبار است كه نه يكي از پاسخيك

 حالت سوم
تك كسي حالت ترديد باقي بماند. به مالحظه اينكه دو سه تا از اين وجوه ولو اينكه تكو احياناً ممكن است در 

گيري در برابر اين استدالل را دشوار گيرد ممكن است يك مقدار موضعقابل جواب است اما در كنار هم كه قرار مي
برود. اين استدالل  مانند آنل و كند كه اگر كسي در ترديد باقي ماند در اين استدالل طبعاً بايستي به سراغ اصو

 اولين استدالل بود. كه قاعده اتالف بود من اتلف مال الغير فهو له ضامنبه
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 تؤديتوضيح قاعده علي اليد ما اخذت حتي 
كه  باشدمي تؤديدليل ديگري كه ممكن است كسي اينجا مورد تمسك قرار بدهد قاعده علي اليد ما اخذت حتي 

كه در مكاسب هم مالحظه كرديد و مضمون اين قاعده اين است كه كسي كه مالي را از غير اي است اين هم قاعده
هم  وتفريطبرگرداند. اال اينكه يد احساني باشد و افراط زماني كه آن را آورد ضامن است تا به دستن را آ گرفت و
عنوان قاعده كلي پذيرفتند اين است كه علي اليد ما أخذت حتي بنابراين اصل نظريه گروهي كه علي اليد را به نكند؛
عنوان دومين استدالل مورد استدالل قرار بگيرد و بر اساس آن گفته بشود اين شخصي كه جائر به تواند بهمي تؤدي

ت او رسيد غير از لقطه بر مال غير يد پيدا كرد و اين المالك به دساو چيزي داد يا به اشكال ديگر مال مجهول
كه به مالك برگرداند و اينجا هم فرض اين  است تا زماني تؤديشود. پس عليه ما أخذت حتي موضوع قاعده مي

معنايش اين است كه تا زماني كه  تؤديبگويد كه من به آن صدقه راضي نيستم. حتي  است كه مالك پيداشده و
تواند ضمان او را رفع كند. گرداند خود مالك رضايت بدهد. بهر حال رضايت مالك مياينكه اگر برنميبرگرداند يا 

مال ديگري كه به دست شخصي رسيد نسبت به او ضمانت دارد تا يا او برگرداند يا خود راضي بشود به اينكه 
يا  يا جائر به او داده و مال را گرفتهاين  به اين بيان كه گونه استن روشن است و اينجا هم همينآ خواهم ونمي

رفيق قافله بوده و درراه از مال او چيزي دست او باقي ماند و اشكال ديگري كه متصور اين است كه باالخره مال 
 اين هم استدالل دوم است. تؤديغيراست كه در دست اوست به اين بيان عليه ما اخذت حتي 

 هاي وارده بر قاعده علي اليداشكال
 اشكال اول

يك بحث كبروي است كه كساني اين علي اليد  .هايي ذكر بشوددر اين استدالل هم ممكن است وجوهي و پاسخ 
هايي از اين قبيل كه اين بحث عنوان قاعده كليه نپذيرفتند در سند اين حديث ترديد كردند و بحثما اخذت را به

اما بعضي در كليت اين كبري كه بشود در موارد  لي قبول داريم؛عنوان كبراي كاالصول اين را بهكبروي است. ما علي
 اما اين ترديد شايد خيلي تام نباشد و اين پاسخ خيلي مهم نيست. شك به آن تمسك كرد ترديد دارند؛
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 اشكال دوم
جيم را ما به نحوي بايد با تصدق رابطه آن را بسن تؤديشود ذكر كرد اين است كه حتي وجه ديگري كه اينجا مي 

اي كه ديگر اين ادلهعبارتبه همان عداي مال الي صاحبه است؛ و شايد بتوان گفت تصدق در اينجا تعبداً مصداق آن
آمده است گفته است كه وقتي مالك را فحص كردي پيدا نكردي صدقه بده اين صدقه دادن در حقيقت نوعي 

 شود.برگردان به اوست و تعبداً اين حكومت مي

 و بيان اقسام آنتوضيح حكومت 
آيد اين موضوع را حكمي را براي موضوعي ذكر كرده است و دليل ديگري تعبداً مي ،حكومت اين است كه دليل

 دهد.سعه يا ضيق مي

 تعميم نحوحكومت به  -1
گويد المتقي آيد ميها مشاهده كرديد گفته است اكرم العالم دليل ديگري ميكه در اصول فقه و كفايه و اينهمان

اما اين  عالم بااينكه وجداناً بدون دليل عالم نيست متقي صرف تقوا با علم يكي نيست با علم متعارف مقصود هست؛
اين حكومت  كه دليل تعبداً گفته المتقي عالم يا گفته نماز يك احكامي برايش ذكرشده است بعد گفته الطواف الصالة

 به نحو تعميم است.

 حكومت به نحو تضييق -2
گويد العالم الفاسق يك حكومت به نحو تضييق داريم. برفرض مثال گفته اكرم العالم و دليل حاكم ميدر مقابلش 

كه آن حاكم به نحو مضيق در دليل محكوم شبيه  گويد از او خارج شد؛ليس بعالم يا الفاسق ليس بعالم تعبداً مي
و لذا در حكومت  است موضوعياين است كه تخصيص اخراج حكمي است و اين اخراج  تفاوتش و تخصيص است

است دو تا قيد دارد اخراج از آن دليل تعبداً اينكه اخراج كه  اخراج فردي از موضوع دليل است گويند تعبداًمي
كه مقابل  باشدمياي است و از موضوع دليل است كه اين مقابل تخصيص است تعبداً هم مقابل حكومت توسعه

 ت مضيق است كه حكومت تضييقي است.تخصص است و احياناً ورود اين حكوم
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 ايحكومت توسعه -3
يعني  ؛دهداي است كه دليل حاكم تعبداً موضوع دليل محكوم را توسعه مينوع ديگر حكومت، حكومت توسعه 

گويد آنجا آن حكم است و اينجا هم جور ميدهد. نه اينكه همينموضوع را با يك اعمال تعبد شرعي گسترش مي
 باشد بلكهگويد نماز را بايد با طهارت خواند موضوعش اينجا هست نه اينكه حكم اينجا كه مي اي. ادلهباشدمي

. اين دليل حاكم به نحو توسعه است. ممكن است وجه دومي گيرددر برمي موضوع آنكه صالت باشد تعبداً اين را هم
ا المال مفهومش و مدلول التزامي آن اين گويد تصدق بهذاي كه ميداده شود اين باشد كه ادله تؤديكه در پاسخ حتي 
 .است كه صدقه بده

 نآاقسام اداي مال به صاحب 
وجداني است كه مال را به  و گويا اداي مال و بازگرداندن مال به صاحب آن دو قسم است. يك قسم حقيقي

ين هم وجه دوم حكم ادا هست. ادهد. صدقه دادن بهكه صدقه مياين .دهد. يك قسم هم تعبدي استصاحبش مي
گويد دو قسم را مي تؤديكه است در آن تؤدياست كه دليل ادله وجوب تصدق به نحو توسعه حاكم بر دليل حتي 

تعبدي كه همين تصدق است. اين وجه هم مبتني است بر اينكه تصدق را داراي  تؤديحقيقي يك  تؤدياست يك 
 گويد صدقه بده.مدلول التزامي از اين قبيل بدانيم زيرا مدلول مطابقي تصدق مي

 شده به اشكال دومهاي دادهپاسخ
 پاسخ اول

 آن همينشده بود يكي از دهدر آن هفت اشكالي كه در دليل قبل بررسي كرديم و هفت پاسخي كه به دليل قبل دا
بود كه امر به تصدق مستلزم اين است كه گويا اگر برگرداندي ديگر ضامن نيستي يك چنين مدلول التزامي اگر در 

 وقت فبها و نعم المطلوب حرف درست است.دليل وجوب تصدق باشد آن

 پاسخ دوم
گويد ديگر آسوده شدي به مالكش د ميمدلول مطابقي تصدق اين است كه صدقه بده ولي ضمني و التزامي دار

دهي مال او هست برگشت البته تعبداً و صدقه دادي به نيت او شارع هم قبول كرد و نيت هم گفتيم نه صدقه كه مي
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وقت حرف درست دهي گويا به خود او برگرداندي اگر اين مدلول التزامي داشته باشد آنكه مال او را صدقه ميهمين
الكالم گفتيم در اين ترديد است ولو اينكه ممكن است قدري اين قصه به ذهن بيايد ولي در اين است اما هذا اول 

اما اگر كسي اطمينان پيدا كرد از طريق اينكه اين مدلول التزامي دارد يا اطالق مقامي كه گفتيم در يك  ترديد است؛
شود داد. اين اين هم يك جوابي كه ميشود. جواب ديگر است يكي از آن وجوه را اگر گفتيم اين قصه درست مي

 اشكال است. محلهمجواب 

 پاسخ سوم
مثل قاعده من اتلف  تؤديشود داد اين است كه بگوييم قاعده علي اليد ما اخذت حتي جواب سومي كه مي

صورت ديگر  اين مخصصي دارد. مخصصش اين است كه اگر در شخص محسن بود و در دست او تلف شد در
زم نيست و اين شخص هم محسن است براي اينكه صدقه را براي او داده است. صدقه مال اوست و اين برگرداندن ال
 احسان است.

 اشكال سوم
علَي  ليس ما«گويد محسن ضامن نيست اي كه ميقبالً بحث كرديم ممكن است كسي بگويد ادلهاين را هم 
يك كه ايندر حقيقت دنيوي و روابط متعارف دنيوي مقصود باشد. درحالي ) احسان91توبه/( »ليسبالْمحسنينَ منْ 

محل ترديد بود و شايد نشود به آن خيلي اطمينان داشت. اين هم وجه سومي اخروي است. اين هم احسان معنوي و
 ذكر كرد. توانيماست كه در اينجا 

 اشكال چهارم
گردد و من جدايش كردم به نحوي به وجه قبل برمي تؤديوجه چهارم اين است كه اين علي اليد ما اخذت حتي 

جاري  تؤديبگوييم كه در همه موارد علي اليد ما اخذت حتي  آيد به اين نحوبه دليل آن تفصيلي كه از آن بيرون مي
د بار است كه از اولي كه اين ظالم و جائر دارزيرا قبالً گفتيم اين شخصي كه مال غير در دست او هست يك نيست؛

گويد داند و از اول تصميم دارد اين را برگرداند. فحصش كرد نشد حاال شارع ميدهد از اول ميمال را به او مي
دانسته صدقه بده. اين از اول تا اآلن محسن بود يد او يد احساني است در اين صورت اولي يعني جايي كه از اول مي

بوده است نيتش ارجاع و عودت به مالك بوده است. و از  و تصرفش هم جايز تصميم به بازگرداندن داشته است؛



                                                                                                                    :  ٣٥٤٦ ماره 

6 
 

شود زيرا ديگر يد احساني است. از اول يد احساني ديگر شامل اين مورد نمي تؤدياول علي اليد ما اخذت حتي 
بوده است و تا وقتي تصدق داده است يد احساني بوده است. اگر اين وجه را بگوييم بايد تفصيل بدهيم و بگوييم 

گونه نيتي داشته و استمرار هم داشته است اينجا علي اليد ما اخذت تخصيص خورده وان را يي كه از ابتدا ايناينجا
ان را تؤديوقت علي اليد ما اخذت حتي دانست و گرفت و سوءنيتي در بين كار داشت آناما اگر نمي شود؛شامل نمي
 مي است كه اينجا گفته شدتفصيل شد. اين هم وجه چهارگيرد و بايد قائل بهدر برمي

 پاسخ اشكال چهارم
تفصيل ما با اين وجهي كه گفته شد بايد قائل به .پاسخ آن اين است كه تا قبل از تصدق اين حرف درست است

بشويم اما خود تصدق محل بحث است كه آيا اين اتالف مال غير هست يا نيست. اگر بگوييم اتالف مال غيراست از 
شود احسان را ادامه داد اين هم با اين ترديد مواجه است. اين كه شك بكنيم ميشود بله درصورتياحسان خارج مي

گوييم اين هم وجه سوم و دليل سوم كه است. آن دليلي كه قاعده ال ضرر كه گفته شد به احترام ايشان ما مي دو دليل
ممكن است كسي بگويد آن را بحثي كنيم بد نيست تاكنون يك دليل اتالف آورديم هفت اشكال به آن شد كه به 

 اشكال به آن شد. نحوي همه را جواب داديم. دليل دوم علي اليد ما اخذت بود كه چهار

 توضيح قاعده ال ضرر و پاسخ به آن
دليل سوم ال ضرر است. ممكن است كسي بگويد اين ضمان براي اين شخص ضرر دارد كه جوابش اين است كه 

كه قاعده اتالف و علي اليد مقدم  اگر قاعده اتالف و علي اليد اينجا جاري شد آن مقدم بر ال ضرر است به اين بيان
عكس است اتالف يا يد عدواني كه صدق كرد ديگر دليل است و ال ضرر بر آن حاكم نيست بلكه به بر ال ضرر

گيرد براي اينكه جهاد واردشده مورد ضرر فرضش گويند ال ضرر جهاد را نميواردشده و در مورد ضرر چگونه مي
ضرر ندارد به دليل اينكه در درون ضرر است. اينجا اگر قاعده من اتلف و علي اليد جاري بود اين ديگر قاعده ال 

بنابراين  ها را نفي بكنيم؛گويد ضامن نيست اگر هم جاري نبود راه وجود دارد براي اينكه ضمان آنها مياين
آيد برفرض اينكه قاعده اتالف يا قاعده علي اليد در اينجا جاري باشد و تمام باشد يادتان باشد ديگر ال ضرر نمي

ها را قبول آمديم در اين ادله اجتهادي اين سه دليلي كه اينجا مطرح شد گفتيم اگر يكي از اينآن را بردارد. اگر 
 كرديم كه تكليف معلوم است اگر قبول نكرديم و نفي كرديم هم معلوم است.
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 بررسي اصول عمليه در حالت ترديد و توضيح مراحل آن
د. در اصول عمليه طبعاً اول استصحاب بايد مالحظه رساما اگر در ترديد باقي مانديم نوبت به اصول عمليه مي

هاي زيادي وجود دارد كه مرحوم شيخ و بزرگان وحديثرسد. در استصحاب حرفبشود بعد نوبت به برائت مي
ديگري از قبيل خود امام و آقاي تبريزي در اينجا مطالب متعددي دارند. ببينيد اگر نوبت به استصحاب رسيد يعني 

كند. فرض اين است كه نه گويد من راضي نيستم و مالش را درخواست ميداده اكنون مالك آمده و مي اين آقا صدقه
شود و تعيين تكليف نكرد. قاعده علي اليد هم شود يا نميقاعده اتالف را توانستيم اينجا تصميم بگيريم كه جاري مي

علوم نشد با دليل اجتهادي تكليف چيست. اين ها مطور اينهمينبه همين نحو قاعده ال ضرر هم به قول ايشان 
خواهم بيخود صدقه گويد مالم را ميشخص در موقعيتي قرارگرفته كه مال را صدقه داده رفته اآلن اين آقا آمده مي

هايي كه شده بگذاريم كنار بايد ببينيم اين شخص يد او دو صورت دادي من به آن صدقه راضي نيستم. در اينجا بحث
دانست مال غيراست كه دست كنيم. صورت اولي اين است كه از اول ميدو صورت را جداگانه بررسي مي اين داشت

دانست كه مال غير هست و نيت اين هم داشت كه به مالك برگرداند. خوب اين يعني يدش يد او رسيده است و مي
مراه بود و رفيقش از او جدا شد اموالي از كه در روايت بود با قافله هاحساني بود. يد از اول يد احساني بود. همان

دانست از اول تصميمي كه بردارد تواند پيدايش كند. ولي اين آقا از اول هم مياو در اثاثيه او باقي ماند ديگر هم نمي
و تملك كند و استفاده كند و ببرد نداشت تصميم داشت برگرداند به صاحبش اين يد از اول يد اماني است يد 

گوييم استصحاب عدم ضمان بعيد نيست. ممكن ست بعد هم برحسب وظيفه شرعيه تصدق كرد. اينجا ما مياحساني ا
است كسي بگويد اين تصدق اتالف بود. وقتي اتالف بود اين ضامن است. منتها اين قابل جواب است به اينكه اين 

ين چه نوع اتالفي است كه موضوع را عوض چه اتالفي بود و اين معلوم نيست و ما نتوانستيم تعيين تكليف كنيم كه ا
شود. اين وجه براي اين است كه در اينجا و لذا ممكن است بگوييم اينجا اين استصحاب عدم ضمان انجام مي كند؛

ها فرمودند بگويند اين تصدق گونه كه بعضيحال ممكن است كسي آناما درعين استصحاب عدم ضمان بكنيم؛
يك شرايطي بود از تصدق اينكه مال با تصميم و اراده او برود در ملكيت ديگري اين موضوع را عوض كرد. تا قبل

كه عدم ضمان بود. ولي حاال كه مال را فرستاد رفت كه رفت ممكن است بگوييم موضوع عوض شد ديگر 
اين  شود كرد. اين در صورت اولي كه بعيد نيست بگوييم به نحوي موضوع با اين تصدق عوض شد.استصحاب نمي

ها همين را شود كرد. مثل آقاي تبريزي و اينوقت ديگر استصحاب نميدر صورت اولي و اگر موضوع عوض شد آن
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دانست ولي دانست يا ميدانست و يدش شد يد ضمان يا نمياما صورت دوم اين است كه از اول آن نمي پذيرفتند؛
جا هم همان دو وجه وجود دارد. ممكن است بگوييم گفت قصد تملك كرد. اگر اين باشد كه يد ضمان باشد اينمي

كنيم. اين هم باز اين مشكل را دارد كه ممكن اين يد ضماني كه تحقق پيدا كرد ما اين را بعد از تصدق استصحاب مي
است كسي بگويد اين تصدق قضيه را عوض كرد براي اينكه شارع اين را اجازه داد و احسان كرد لذا اينجا هم 

شود و لذا استصحاب است نهان استصحاب عدم ضمان در صورت اولي بگوييم موضوع عوض ميممكن است 
شود تمسك كرد براي اينكه دانست و نيت خير داشت كه برگرداند. نه به آن ميآنجايي كه از اول نيت خير داشت مي

در آنجايي كه نه  ممكن است بگوييم تصدق يك نوع اتالف است و اصالً موضوع عوض شود. نه استصحاب ضمان
اي گفت من اين را تملك دانست. يا اينكه اگر عالم بود لحظهاز اول جاهل بود شد يدش يد غاصب ولو اينكه نمي

خورد به اين دليل كه باز تصدق ممكن است بگوييم هم به درد نميكنم يا در آخرين لحظه نيت تملك داشت آنمي
اينجا چون يك وضع جديدي را ايجاد كرد يا يقيناً يا احتماالً موضوع  قصه را عوض كرد و لذا اين واسطه تصدق در

كنيم طرف استصحاب ميگويد در يكرغم اينكه مرحوم شيخ ميشود استصحاب كرد. عليعوض شد و لذا نمي
اب گويند ما استصحدهند ميكنيم. آقاي تبريزي اين را جواب ميصورت ديگر با قول به عدم تفصيل به آن ملحق مي

كنيم. ممكن است كسي بگويد اين دو صورت باهم فرق دارند يكي آوريم آن را به آن ملحق ميطرف را ميآن
شويم شايد اولي اين باشد كه بگوييم اين استصحاب استصحاب ضمان دارد و يكي عدم ضمان و تفصيل قائل مي

دهيم و اگر بگوييم در ل موضوع ميكدامش اينجا جاري نيست زيرا موضوع عوض شد يا الاقل احتمال تبدهيچ
وقت استصحاب اينجا مفيد نيست. اگر اين استصحاب را ما عبور كرديم احتمال تبدل موضوع هم جاري نيست آن

داند بايد مالك كه داند اين طبق وظيفه شرعيش عمل كرد صدقه داد نميآيد جاي برائت نميآخرين مرحله مي
روست كه ما نهايتاً اگر ي برگرداند يا نه اصل برائت از اين تكليف است. ازاينگويد من راضي نيستم به او چيزمي

توانيم بگوييم اطمينان داريم ترديد در بحث اول را بپذيريم نگوييم كه نه اطالق جاري است كه واقعاً ترديد است نمي
 گوييم اينجا ضامن نيست.نهايتاً با اصاله البرائه مي

 


