تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت اهلل سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی

(دامت برکاته)

سال تحصیلی9399-92
جلسهی بیست و هشتم؛ سه شنبه 9399/8/91
ضمان یا عدم ضمان آخذ قبل از علم به حرمت
از شهید ثانی
میشود.

نقل شده که ضَمانی بر عهدهی آخذ نیست؛ چون یدش ،ید امانی بوده پس استصحاب
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در مقابل بعضی از جمله مرحوم شیخ

فرمودهاند ضامن است؛ چون موقع اخذ ،به نیّت تملک گرفته،

در حالی که فی الواقع غصب بوده و نمیتوانست تملک کند ،پس معلوم میشود یدش ،ید عدوانی بوده نه
ید امانی ،لذا طبق قاعدهی «علی الید ما اخذت حتّی تودی» ضامن است.

2

إن قلت :آخذ با مجوز شرعی ـ مثل قاعدهی ید یا اصالة الحلیة ـ اخذ کرده و عدواناً نبوده است.
قلت :مجوز شرعی تنها یک حکم ظاهری است و در واقع حرام بوده ،ولی به خاطر جهل و جریان
 .1مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم ،ج ،3ص :141
هل يضمن حينئذ؟ قيل :نعم ،لعموم

«على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» .و األقوى التفصيل ،و هو أنّه إن كان قبضها منن الانالم عالمنا نهونهنا

مغصونة ،ضمن ،و استمر الضمان و إن أخذت منه قهرا .و إن لم يعلم حالها حتى قبضها ثمَّ تبين كونها مغصونة و لم يقصر في إيصالها إلى مالههنا و
في حفاها ،لم يضمن .و الفرق نين الحالتين واضح ،فإنّ يده في األول عادية فيستصحب حهم الضمان ،كما لو تلفت نغير تفريط ،و فني الاناني أماننة
فيستصحب كما لو تلفت نغير تفريط ،و الفرض كون األخذ قهريا .و عبارة المصنف تشمل األمرين ،و تدل نمفهومها على جواز دفعها مع عدم اإلمهان.
و كالم فيه إنّما الهالم في الضمان .و صرّح نعض األصحاب نالضمان في الصورتين .و التفصيل أجود.
 .1كتاب المهاسب ،ج ،1ص:183
و إن كان العلم نه نعد وقوعه في يده كان كذلك أيضاً ،و يحتمل قوياً الضمان هنا؛ ألنّه أخذه ننيّة التملّك ،ننيّة الحفظ و الرد ،و مقتضى عمنوم
«على اليد» الضمان.
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قاعدهی ید و اصالة الحلیة ،حکم واقعی بر او منجز نبوده و از آن جا که حکم واقعی تابع علم و جهل
نیست ،پس ید عدوانی بر آن داشته ،نهایت اینکه معذور بوده و مؤاخذه ندارد ،ولی سایر احکام ید عدوانی
از جمله ضمان ،به جای خود باقی است.
پس آخذ ضامن است و کالم شهید ثانی

درست نیست؛ چون از اوّل ید عدوانی داشته؛ نه امانی.

ضمان یا عدم ضمان آخذ بعد از علم به حرمت
در مورد اینکه آخذ از لحظهی علم به غصبی بودن مال و تصمیم به ردّ آن به مالک ،آیا ضامن است یا
خیر ،اختالف وجود دارد.
ضمان آخذ در نظر شیخ

ظاهر کالم شیخ

این است که در این فرض هم آخذ ضامن است؛ زیرا شک داریم ید آخذ از عدوانی

به امانی تبدیل شد یا خیر ،استصحاب حالت سابقه کرده ،حکم به ضمان آخذ میکنیم.
عدم ضمان آخذ در نظر سید یزدی

میفرمایند بعد از فهمیدن آخذ و تصمیم به ردّ ،دیگر یدش ،ید امانی است

امّا بعضی مانند سید یزدی

و شک نداریم تا استصحاب حالت سابقه جاری کنیم ،بنابراین چون یدش ،ید امانی است و لیس علی
االمین ضمان ،پس ضامن نیست.

9

اشکال سید خویی بر کالم سید یزدی

کالم سید یزدی

مورد مناقشهی سید خویی

واقع شده و آن اینکه :نهایت چیزی که از ادلّهی عدم

ضمان امین استفاده می شود آن است که ید امانی و ودعی از آن جهت که امانی است ،اقتضای ضمان ندارد،
امّا قاعدهی ضمان ید بیان میکند کسی که ید عدوانی بر روی چیزی گذاشت ،اقتضای ضمان دارد تا اینکه
به صاحبش أداء کند .بنابراین این دو قاعده با هم تنافی ندارند؛ زیرا قاعدهی ضمان میگوید تا آن مال به
 .1حاشية المهاسب (لليزدي) ،ج ،1ص:33
التّحقيق زوال الضّمان ننيّة الحفظ و الردّ إلى المالك في مسألتنا و ناائرها و ذلنك لدخو لنه تحنت عننوان اإلحسنان الموجنب لعندم الضّنمان
المخصّص نعموم على اليد في ا نتداء و األثناء و الحاصل أنّ اليد إذا انقلبت من العدوان و الخيانة إلى اإلحسان و األمانة ينقلب الحهم أيضا و دعوى
أنّ علّة الضّمان األخذ العدواني من األوّل فال يفيده ا نقالب كما ترى إذ مقتضى عموم ما على المحسنين و نحوه من أدلّة األمانات المخصّصة لعمنوم
على اليد ا رتفاع و كون الضّمان ما دامت عدوانيّة.
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صاحبش أداء نشده ،اقتضای ضمان دارد؛ یعنی همین که ید عدوانی بر آن مال گذاشت ،ضمان بر عهدهاش
آمده تا آن وقت که به صاحبش اداء کند و به عبارت دیگر غایت ضمان ید ،أداء آن است به مالکش؛ چه ید
آخذ به ید امانی تبدیل شده باشد و چه نشده باشد .ولی دلیل عدم ضمان امین بیان میکند از حیث ید امانی
اقتضای ضمانی وجود ندارد؛ نه اینکه اقتضای عدم ضمان دارد .پس یکی اقتضای ضمان دارد و دیگری
عدم اقتضاء و این دو با هم تنافی ندارند.
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نتیجه این میشود که آخذ چون ید عدوانی بر آن مال داشته ،مادامی که رد به صاحبش نکرده ضامن
است و حتّی احتیاج به استصحاب هم نیست.
نقد اشکال سید خویی بر کالم سید یزدی

کالم سید خویی

با وجود دقتی که در ردّ کالم سید یزدی به کار بردهاند تمام نیست؛ زیرا گرچه این

حرف ایشان درست است که غایت ضمانی که از ناحیهی ید عدوانی آمده ردّ به مالک است ،امّا رد به مالک
اعم از آن است که به شخص مالک رد کند یا کسی که به منزلهی مالک است ،مثل ولیّ مالک 2یا وکیل
مالک یا کسی که شارع او را به عنوان امین فرض کرده تا به مالک برگرداند.
شارع دو وظیفه و حکم واقعی بعد از علم به غصبیت بر عهدهی آخذ گذاشته است :یکی اینکه مال را
 .1مصباح الفقاهة (المهاسب) ،ج ،1ص:305
و قد استدل المصنف على الضمان نما حاصله :أن أخذ الجائزة من الجائر ننية التملك و إن كان جائزا نمقتضى الحهم الااهري ،إ أننه يوجنب
الضمان واقعا ،لقاعدة ضمان اليد ،فإذا انهشف الخالف و تبدل قصد اآلخذ و ننى على حفظ المال للمالك و رده اليه شههنا في ارتفاع الضمان الاانت
نقاعدة ضمان اليد و عدمه ،فنستصحب نقاءه.
و أشهل عليه السيد نأن علة الضمان و إن كانت هي األخذ العدواني ،إ أنها قد زالت ننية الرد الى المالك في مسنألتنا و أماالهنا ،ألن اليند قند
انقلبت من العدوان و الخيانة إلى اإلحسان و ا مانة ،فيهون المال أمانة شرعية عند اآلخذ ،فال يترتب عليه الضمان عند التلف ،ألن قاعدة ضمان اليند
مخصصة نما دل على عدم الضمان في ا مانة ،و نأن الودعي محسن و ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ و عليه فال مجال ستصنحاب الضنمان لعندم
نقاء موضوعه.
و التحقيق هو ما ذكره المصنف من الضمان ،و ليس الوجه فيه هو ا ستصحاب ،لما ننينا عليه من عدم جريانه في الشبهات الحهمية ،نل الوجه
في ذلك أن وضع اليد على مال الغير نقصد التملك علة لحدوث الضمان و نقائه ،سواء تبدلت نعد ذلك نيد ا مانة أم  ،ن ضمان اليد يرتفنع إ
نحصول غايته ،و هي األداء ،فما لم تتحقق الغاية لم يسقط الضمان.
و عليه فهون اليد الفعلية الحادثة يد أمانة تزاحم اليد السانقة المقتضية للضمان نقاء ،فان يد األمين تقتضني الضنمان ،أنهنا تقتضني عندم
الضمان ،و من البديهي أن ما اقتضاء له يزاحم ماله ا قتضاء ،و مجرد نية الرد الى المالك يرفع الضمان الاانت ناليند انتنداء ،كمنا أن ا حهنام
الاانتة على األشياء نعناوينها األولية تنافي األحهام الاانتة عليها نعناوينها الاانوية.
 .1فرضاً اگر مالك مجهول ،صغير يا سفيه ناشد ،شهي نيست كه رد نه وليّ در رفع ضمان كفايت ميكند.
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برای مالک حفظ کن و دیگر اینکه ردّ به مالک کن و به تعبیر دیگر از لحظهی علم به غصبی بودن مال ،از
طرف شارع به او خطاب میشود این مال در نزد تو امانت است ،آن را حفظ کن و به صاحبش ردّ کن.
بنابراین از لحظهای که از طرف شارع ،امین بر آن مال میشود ،غایت ضمان ید محقق میشود [یعنی ید
عدوانی منقلب به ید امانی میشود ،و با سپرده شدن مال به ید امانی شرعی ،غایت ضمان ید عدوانی محقق
میشود] بنابراین بعد از قصد ردّ به مالک اگر تلف شد ،ضامن نخواهد بود.
إن قلت :در توسط ارض مغصوبه گفتید اگر در وسط راه توبه کرد و خواست برگردد ،آن گامهایی هم
که در راه بازگشت برمیدارد غصب است و نسبت به منافعی که از مالک تلف شود ضامن است ،در حالی
که برای تخلّص از غصب ناچار است گام بردارد .بنابراین در ما نحن فیه هم باید بگویید چون ید عدوانی
بر مال داشته ،پس تا مال را به مالک رد نکرده ضامن است ،گرچه بعد از علم به غصبی بودن ،خطاب ردّ به
مالک نیز دارد.
قلت :قیاس ما نحن فیه به مسألهی توسط ارض مغصوبه درست نیست؛ زیرا در توسط ارض مغصوبه
به سوء اختیار خود مرتکب غصب شده و مادامی که از ارض مغصوبه خارج نشده ـ هرچند در وسط راه
توبه کرده و برگردد ـ مرتکب حرام میشود؛ چون گرچه خطاب فعلی به التغصب ندارد ـ چون مبتالء به
محذور است ـ ولی مالک غصب را دارد و مؤاخذ است و نسبت به خسارتهایی که به مالک میزند،
ضامن است .به خالف ما نحن فیه که با مجوز شرعی اقدام کرده و بعد از علم پیدا کردن به غصبی بودن
مال و نیّت ردّ به مالک ،ید عدوانیاش به ید امانی منقلب میشود و دیگر ید عدوانی ندارد و فی الواقع
غاصب نیست ،به خالف توسط ارض مغصوبه که بعد از پشیمانی و در راه بازگشت هم غاصب است.
بنابراین در ما نحن فیه موجب ضمان ندارد.
فروعاتی در مورد ر ّد مال به مالک
مرحوم شیخ

بعضی فروعات مبتالبهی را در مورد ردّ به مالک مطرح میکنند که کثیراًما مورد سؤال

نیز واقع میشود .این فروعات 9به شرح ذیل است:
 .1كتاب المهاسب  ،ج ،1ص:184
على أيّ حال ،فيجب على المُجاز ردّ الجائزة نعد العلم نغصبيتها إلى مالهها أو وليّه ،و الااهر أنّه خالف في كونه فوريّاً.
نعم ،يسقط نإعالم صاحبه نه ،و ظاهر أدلّة وجوب أداء األمانة وجوب اإلقباض ،و عدم كفاية التخلية ،إلّا أن يدّعى أنّها في مقام حرمة الحبس و
وجوب التمهين،

تهليف األمين ناإلقباض ،و من هنا ذكر غير واحد كما عن التذكرة و المسالك و جامع المقاصد :أنّ المراد نردّ األماننة رفنع ينده
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رد مال به مالک
 .1وجوب فوری ّ

همانطور که بیان کردیم از لحظهای که علم به غصبی بودن مال پیدا میکند ـ یا اگر از اوّل غصباً گرفته
بود بعد پشیمان ش د ـ باید نیت ردّ به مالک کند و فوراً آن را به مالک برگرداند؛ زیرا هر لحظهای که بدون
عذر و بدون رضایت مالک نزد آخذ بماند ،غصب محسوب شده و ظلم است .پس باید بالفور مال را به
مالک تحویل دهد.
رد مال به مالک (اعالم یا تحویل)
 .2چگونگی ّ

در چگونگی ردّ مال به مالکش خالف است که آیا صرف اعالم به مالک و تخلیهی بین مال و مالک
کفایت میکند یا اینکه باید اقباض کند و مال را به مالک تحویل دهد.
عدهای گفتهاند از ظاهر بعضی آیات و روایات استفاده میشود اقباض واجب است و صرف تخلیهی
بین مال و مالک کفایت نمیکند ،از جمله:
آیهی شریفه :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها  9که بیان میکند هر امانتی ـ اعم از مالکی و
شرعی ـ باید به مالکش برگردانده شود.
و آیهی شریفهی فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ 2؛ هر کسی مؤتمن قرار گرفت ،باید أداء امانت کند.
و صحیحهی زید الشحام 3که میفرماید« :أَلَا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْیُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهَا».
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عنها و التخلية نينه و نينها.
و على هذا فيشهل حملها إليه؛ ألنّه تصرّف لم يؤذن فيه ،إلّا إذا كان الحمل مساوياً لمهانة الموجود فيه أو أحفظ؛ فإنّ الااهر جواز نقنل األماننة
الشرعية من مهان إلى ما يهون أدون من األوّل في الحفظ.
 .1سورهي نساء ،آيهي :38إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِههِ إِنَّ
اللَّهَ كانَ سَمیعاً بَصیراً
 .1سورهي نقره ،آيهي :183وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْیَتَِِّ اللَّههَ
رَبَّهُ وَ ال تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلیمٌ
 .3زيد الشحام خيلي خدمت امام

نوده [و انن شهر آشوب او را از خواص اصحاب امام صادق

ذكر كرده و ظاهراً ارج و قنرب خاصني

نزد امام داشته] روايات زيادي هم نقل كرده است .در نعضي روايات آمده كه حضرت نه او دستور منيدادنند قنرآن نخوانند و از تنالوت او لنذت
مينردند.
 الهافي ،ج ،1ص:413
أَحْمَدُ نْنُ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَاِيمِ نْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنْ عَلِيِّ نْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِنْرَاهِيمَ نْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ :قَالَ لِي أَنُو عَبْدِ اللَّهِ
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ولی ظاهراً این آیات شریفه و صحیحهی زید الشحام داللتی بر وجوب اقباض ندارد و فقط بیان میکند
أداء امانت ـ که در مقابل خیانت در امانت است ـ واجب است ،امّا اینکه أداء امانت باید به نحو اقباض
باشد یا صرف اعالم و تخلیهی بین مال و مالکش کفایت میکند ،چیزی بیان نمیفرماید.
به هر حال آیا اقباض الزم است یا خیر ،میگوییم امانت گاهی به گونهای است که با صرف اعالم و
تخلیه ،مالک نمیتواند آن را اخذ کند ،در چنین مواردی بر آخذ الزم است حتّی اگر نیاز به حمل و تالش
داشته باشد ،حمل کرده به مالک تحویل دهد؛ زیرا بدون آن ،أداء امانت صدق نمیکند.
همچنین در مواردی که امانت (بالمعنی االعم) به نحو عاریه است شاید بتوان گفت قرینهی عرفیه وجود
دارد که أداء امانت به آن است که امانت را به صاحبش تحویل دهد.
امّا در غیر این موارد میگوییم از لحاظ عرفی و به حسب سیرهی عقالئیه ،أداء امانت با تخلیهی بین مال
و صاحبش به نحوی که مالک بتواند مالش را بردارد ،تحقق پیدا میکند و تحویل و اقباض الزم نیست.
تقریر متن :عبداهلل امیرخانی
استخراج منابع و روایات :جواد احمدی

وَ نَحْنُ فِي الطَّرِيقِ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ اقْرَأْ فَإِنَّهَا لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ قُرْآناً ،فَقَرَأْتُ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِیقاتُهُمْ أَجْمَعِینَ * يَوْمَ ال يُغْنِی مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَهیْااً وَ ال
هُمْ يُنْصَرُونَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ فَقَالَ أَنُو عَبْدِ اللَّهِ

نَحْنُ وَ اللَّهِ الَّذِي رَحِمَ اللَّهُ وَ نَحْنُ وَ اللَّهِ الَّذِي اسْتَاْنَى اللَّهُ لَهِنَّا نُغْنِي عَنْهُمْ.

 .1وسائل الشيعة ،ج ،15كتاب القصاص ،انواب القصاص في النفس ،ناب ،1ح ،3ص 10و الهافي ،ج ،7ص:173
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ نْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ نْنِ إِنْرَاهِيم] عَنْ أَنِيهِ عَنِ انْنِ أَنِي عُمَيْرٍ عَنْ أَنِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَنِي عَبْندِ اللَّنهِ  :أَنَّ رَسُنولَ اللَّنهِ
وَقَفَ نِمِنًى حِينَ قَضَى مَنَاسِهَهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى أَنْ قَالَ :فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْاَمُ حُرْمَةً؟ فَقَالُوا :هَذَا الْيَوْمُ فَقَالَ :فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْاَنمُ حُرْمَنةً؟ فَقَنالُوا :هَنذَا
الشَّهْرُ قَالَ :فَأَيُّ نَلَدٍ أَعْاَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا :هَذَا الْبَلَدُ قَالَ :فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ عَلَيْهُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِهُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي نَلَدِكُمْ هَذَا إِلَنى يَنوْمِ
تَلْقَوْنَهُ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْ أَعْمَالِهُمْ أَلَا هَلْ نَلَّغْتُ؟ قَالُوا :نَعَمْ قَالَ :اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَلَا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْیُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهَا فَإِنَّههُ لَها يَحِهلَ دَمُ امْهرِ ٍ
مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِی كُفَّاراً.
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