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

(دامت برکاته)

سال تحصیلی 9399-92
جلسهی بیست و نهم؛ شنبه 9399/9/99
 .3عدم جواز حمل در موارد کفایت اعالم در تحقق أداء امانت
مرحوم شیخ

میفرماید در مواردی که أداء امانت با اعالم و تخلیهی بین مال و مالک محقق میشود،

حمل آن [حتّی برای تحویل به مالک] 9جایز نیست؛ چون تصرّفی است که غیر مأذون میباشد ،نه از طرف
شارع و نه از قِبَل مالک .بله ،اگر مالک قطعاً راضی باشد و یا احفظ نسبت به مال باشد که مالک به آن
راضی است ،آن تصرف مانعی ندارد؛ مگر اینکه مالک خاصی باشد که حتّی راضی به نقلی که احفظ است
نباشد.
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 .4وجوب فحص از مالک مجهول
مسألهی دیگری که مرحوم شیخ

مطرح میفرماید آن است که اگر مالکِ مال مأخوذ از جائر ،مجهول

 .1مرحوم شیخ میفرماید حمل مال حتّی برای تحویل به مالک جایز نیست؛ چون تصرفی است که در آن اذن ندارد؛ در حالی که حملل آن
برای تحویل به مالک ،مصداق آیهی شریفهی إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها است و اذن شرعی بر آن دارد.
إن قلت :فرض آن است که أداء امانت با اعالم و تخلیهی بین مال و مالک محقق شده ،پس دیگر مصداق أداء امانت نمیباشد.
قلت :گرچه اعالم و تخلیه در تحقق أداء کافی است ،ولی اینطور نیست که اگر عالوه بر آن تحویل به مالک داد ،مصلداق أداء امانلت نشاشلد،
بلکه مصداق اتم أداء امانت بوده و عرف آن را به عنوان اداء امانت میبیند .امیرخانی
 .2کتاب المکاسب ،ج ،2ص:181
ذکر غیر واحد کما عن التذکرة و المسالک و جامع المقاصد :أنّ المراد بردّ األمانة رفع یده عنها و التخلیة بینه و بینها.
و على هذا فیشکل حملها إلیه؛ ألنّه تصرّف لم یؤذن فیه ،إلّا إذا کان الحمل مساویاً لمکانة الموجود فیه أو أحفظ؛ فإنّ الظاهر جواز نقلل األمانلة
الشرعیة من مکان إلى ما ال یکون أدون من األوّل فی الحفظ.
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بود ،آیا فحص از مالک واجب است یا خیر؟
نظائر این مسأله با عناوین مختلف کثیراًما مورد ابتالء است؛ مثالً مالی پیدا میشود یا مالی از کسی جا
میماند ،و صاحبش مجهول است یا مالی به دست ما میرسد که معلوم میشود غصبی بوده و مالک آن
معلوم نیست ،در چنین جایی وظیفه چیست؟ آیا فحص از مالک واجب است یا خیر؟
رسیدگی به این مسأله و فروعات آن ،بیشتر در اینجا مورد بحث قرار میگیرد و بعضی هم در کتاب
لقطه.
مرحوم شیخ میفرماید فحص از مالک در صورتی که هزینه نداشته باشد ،واجب است 9ـ صورتی را که
هزینه داشته باشد بعداً بحث خواهیم کرد ـ که دو دلیل میتوان بر آن اقامه کرد:
ادلهی وجوب فحص از مالک مجهول
دلیل اول :آیات شریفهی دال بر وجوب رد امانت

آیهی شریفهی إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها
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و فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ
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داللت

میکنند أداء امانت واجب است و بیان کردیم أداء امانت هر چیزی بحسبه است ،در مثل عاریه به آن است
که به مالک تحویل دهد و در مثل ودیعه به آن است که به مالک اعالم کرده و تخلیهی بین مال و مالکش
کند.
به هر حال أداء امانت به آن است که یا به مالک تحویل دهد و یا به او اعالم کند (به نحو عموم یا
خصوص) که مالت در نزد من است به نحوی که مؤثر باشد و مالک بتواند ید بر آن بگذارد ،و آن جایی که
مالک را نمیشناسد ،از باب مقدمه الزم است فحص کند تا بتواند أداء امانت کند .نهایت اینکه این مقدمه

 .1کتاب المکاسب ،ج ،2ص :181
و لو جهل صاحشه وجب الفحص مع اإلمکان؛ لتوقّف األداء الواجب بمعنى التمکین و عدم الحشس على الفحص ،مضافاً إلى األمر بله فلی اللدین
المجهول المالک  ...و لو احتاج الفحص إلى بذل مالٍ ،کاجرة دلّال صائح علیه ،فالظاهر عدم وجوبه على اآلخذ ،بل یتولّاه الحاکم والیة عن صلاحشه،
و یُخرج من العین اجرة الدلّال ثمّ یتصدّق بالشاقی إن لم یوجد صاحشه ،و یحتمل وجوبه علیه؛ لتوقّف الواجب علیه.
 .2سورهی نساء ،آیهی :18إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِههِ إِنَّ
اللَّهَ كانَ سَميعاً بَصيراً
 .3سورهی بقره ،آیهی :283وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْيَتَِِّ اللَّههَ
رَبَّهُ وَ ال تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَليمٌ
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وجوب شرعی ندارد و تنها وجوب عقلی دارد؛ چون وجوب مقدمه ،عقلی است نه شرعی.
داللت آیهی شریفه بر وجوب أداء امانت ،چه امانت مالکی و چه امانت شرعی ،تام است و از آنجا که
أداء امانت متوقف بر فحص از مالک است ،پس فحص از مالک الزم است .ولی با همهی اینها بعید نیست
گفته شود آیهی شریفه فرمان أداء امانت به اهل آن میدهد؛ نه خصوص مالک ،و اینکه مالک ،اهل آن است
شکی در آن نیست ،ولی با جهل به مالک میتوان گفت به حسب روایات ،فقراء یا ولیّ شرعی نیز اهل
میباشند .بنابراین اگر دلیلی داللت کرد که میتوان مال مجهول المالک را به فقیر یا حاکم داد ،با آیهی
مبارکه تنافی ندارد.
دلیل دوم :روایات خاصه دال بر وجوب فحص

دومین دلیلی که بر وجوب فحص اقامه شده ،روایات خاصه است که از آن روایات مبارکه ،قاعدهی
کلّی وجوب فحص استفاده میشود .البته نه فقط به عنوان مقدمهی اعالن و أداء ،بلکه چه بسا ادّعا شود این
روایات دالّ بر وجوب شرعی آن است.
این روایات در ابواب مختلف ،مانند کتاب الفرائض و المواریث ،ابواب میراث الخنثی و ما اشبهه و
کتاب اللقطه و  ...پراکنده است .از جملهی این روایات است:
 .1روایت معاویة بن وهب:

وَ بِالْإِسْنَادِ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْهنِ عِيََهى بْهنِ عُبَيْهد] عَهنْ
يُونُسَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ 1وَ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

فِي رَجُلٍ كَانَ لَههُ

عَلَى رَجُلٍ حٌَِّ فَفَقَدَهُ وَ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَ لَا يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثهاً وَ
 .1در استشصار «ابن ثابت» نقل شده ،ولی در کافی و تهذیب ،ابی ثابت نقل شده است .و صاحب جامع الرواة (محمد علی االردبیلی) در جلد ،2
ص 131میفرماید:
أقول الظاهر و اهلل أعلم ان أبا ثابت فی جمیع تلک المواضع سهو و اشتشاه من النساخ و الصواب ابن ثابت و انه هو محمد بن أبی حمزة ثابت بلن
دینار بقرینة روایة أحمد بن محمد بن عیسى عن محمد بن أبی حمزة عمن ذکره عن أبی عشد اهلل

فی (یب) فی باب أوقات الصلالة و محملد بلن

أبی حمزة هذا هو ابن ثابت بن دینار و بقرینة روایة محمد بن أبی حمزة عن معویة بن وهب فی (یب) فی باب المواقیت من أبلواب الزیلادات و فلى
باب الزیادات بعد باب االجارات و فى (بص) فی باب أول وقت الظهر و العصر و بقرینة کون أکثر االخشار التی رواه ابن ثابت و أبلو ثابلت متحلدا و
عدم وجود أبى ثابت فی تلک المرتشة هذا غایة تحقیق المرام فی هذا المقام فلیتدبر التدبر التام .ابن ثابت اسمه یوسف.
اگر کالم جامع الرواة اثشات شود ،روایت در این صورت از لحاظ سند تمام خواهد بود؛ چون کشّی محمد بن ثابت بن دینلار (محملد بلن ابلی
حمزة الثمالی) را توثیق کرده است.
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لَا نَََباً وَ لَا وَلَداً [بلداً] قَالَ :اطْلُبْ قَالَ :فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ؟ قَالَ :اطْلُبْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِيَهةَ بْهنِ وَهْهبٍ
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نَحْوَهُ.

ابی ثابت [یا ابن ثابت که در استبصار ذکر شده] و ابن عون هیچ کدام توثیقی ندارند ،پس روایت که هم
در کافی نقل شده ،هم در تهذیب و استبصار و هم در من ال یحضره الفقیه ،از لحاظ سند ناتمام است ،ولی
داللتش بر وجوب فحص تمام است.
سؤال شد درباار ی ماددی هاب باد ه اد ی

معاویة بن وهب میگوید :از امام صادق

دیگدی حقی داشت[ ،ولی وقتی هب میخواست حقش را أداء هند] صاحب حق را پیدا نکادد و
ال نمیداند آیا او زند اسات یاا مادد  ،ناب وارزای از او
نمیداند هب هجا او را پیدا هند و اص ً

میشناسد ،نب نسبی و نب فدزندی [خ.ب نب ش دش] حضدت بب او فدمودند :دنبالش بگدد .هدض
هدد :زمان زیادی سپدی شد  ،آیا آن را صدقب بدهم؟ حضدت باز فدمودند :دنبالش بگدد!
نقد

این روایت عالوه بر ضعف سند ،از لحاظ داللت بر مدعا قابل مناقشه است؛ زیرا فرض در این روایت
آن است که صاحب حق و مالک ،معلوم است ،فقط دسترسی به آن ندارد ،در حالی که در ما نحن فیه مالک
مجهول است و کَم مِن فرقٍ بین اینکه مالک معلوم باشد امّا دسترسی به او ممکن نباشد و بین اینکه مالک
مجهول باشد .بنابراین این روایت نمیتواند شاهدی بر وجوب فحص در ما نحن فیه که مالک مجهول است
باشد .بله ،اگر کسی ادعا کند فرقی بین این دو نیست و غرض آن است که مال به مالکش برگردانده شود و
حق به حقدار برسد ،در این صورت میتواند شاهد بر مدعا باشد ،ولی این متوقف است بر آنکه بقیهی
روایات را بررسی کنیم که آیا میتوان الغاء خصوصیت کرد یا خیر؟
 .2صحیحهی هشام بن سالم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيََى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَهامِ
وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ :إِنَّهُ كَهانَ عِنْهدَ أَبِهي أَجِيهرٌ

بْنِ سَالِمٍ قَالَ :سَأَلَ خَطَّابٌ الْأَعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ

يَعْمَلُ عِنْدَهُ بِالْأُجْرَةِ فَفَقَدْنَاهُ وَ بَقِيَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ وَ لَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ قَهالَ :فَهاطْلُبُوهُ قَهالَ :قَهدْ
طَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ قَالَ :فَقَالَ :مَََاكِينُ وَ حَرَّكَ يَدَهُ قَالَ :فَأَعَادَ عَلَيْههِ قَهالَ :اطْلُهبْ وَ اجْهَهدْ فَهإِنْ
 .1وسائل الشیعة ،ج ،22کتاب الفرائض و المواریثأَبْوَابُ مِیرَاثِ الْخُنْثَى وَ مَا أَشْشَهَه ،ح ،2ص 292و الکافی ،ج ،2ص.113
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قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَ إِلَّا فَهُوَ كَََبِيلِ مَالِكَ 1حَتَّى يَجِيءَ لَهُ طَالِبٌ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِهِ إِنْ
جَاءَ لَهُ طَالِبٌ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ.
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این روایت از لحاظ سند تمام است ،هرچند در مورد محمد بن عیسی بن عبید بعضی مناقشه کرده و
حتّی شیخ طوسی

هم او را تضعیف کرده ،3ولی منشأ این تضعیف ،استثناء ابن ولید ایشان را از رجال

نوادر الحکمة است که به نظر ما موجب تضعیف ایشان نیست و چون بعضی دیگر 4او را توثیق کردهاند،
پس ما بنا را بر وثاقت محمد بن عیسی بن عبید میگذاریم.
هشام بن سالم میگوید :خطاب االهور از امام هاظم

سؤال پدسید و من هم نشستب بودم،

هدض هدد :نزد پدرم اجیدی بود هب با اجدت هار میهدد هب [رفت و] دیگد او را ندیدیم و از
اجدتش مقداری باقی ماند  ،وارزی هم بدای او نمیشناسیم .حضدت فدمودند :دنباالش بگددیاد،
هدض هدد :دنبالش گشتیم ،ولی پیدا نکددیم .هشام میگوید :حضدت فدمودند [چب] مساهینی!
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و دستشان را تکان دادند .هشام میگوید خطاب دوبار حدفش را تکدار هدد [هب گشاتیم ولای
 .1روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص:128
«و اال فهو کسشیل ماله» أیْ یجوز له أن یتملکها ،و أن یتصدق بها ،و أن تکون عنده أمانة.
 .2همان ،ح ،1ص 292و الکافی ،ج ،2ص.113
 .3الفهرست (للشیخ الطوسی) ،ص:111
محمد بن عیسى بن عشید الیقطینی ضعیف استثناه أبو جعفر محمد بن علی بن بابویه عن رجال نوادر الحکمة و قال ال أروی ما یختص بروایاتله
[بروایته] ،و قیل إنه کان یذهب مذهب الغالة . ...
 رجال الشیخ الطوسی ،ص:391
محمد بن عیسى بن عشید الیقطینی ،یونسی ،ضعیف [على قول القمیین].
 .1رجال النجاشی ،ص:333
محمد بن عیسى بن عشید بن یقطین بن موسى مولى أسد بن خزیمة ،أبو جعفر ،جليل في (من) أصحابنا ،ثقة ،عين ،كثير الرواية ،حَن التصانيف،
روى عن أبی جعفر الثانی

مکاتشة و مشافهة .و ذکر أبو جعفر بن بابویه ،عن ابن الولید أنه قال :ما تفرد به محمد بلن عیسلى ملن کتلب یلونس و

حدیثه ال یعتمد علیه .و رأیت أصحابنا ینکرون هذا القول ،و یقولون :من مثل أبی جعفر محمد بن عیسى ،سکن بغداد.
قال أبو عمرو الکشی :نصر بن الصشاح یقول إن محمد بن عیسى بن عشید بن یقطین أصغر فی السن أن یروی عن ابن محشوب .قلال أبلو عملرو:
قال القتیشی :کان الفضل بن شاذان رحمه اهلل یحب العشیدی و یثنی علیه و یمدحه و یمیل إلیه و یقول :لیس فی أقرانه مثله .و بحسشک هذا الثنلاء ملن
الفضل رحمه اهلل .و ذکر محمد بن جعفر الرزاز أنه سکن سوق العطش . ...
 .1به نظر میرسد مراد حضرت این باشد که اینها چقدر مسکین و بیچارهاند که پول مردم در نزدشان مانلده ،سختشلان اسلت [خلود را بله
زحمت انداخته و] او را پیدا کرده پولش را بدهند .بعضی هم گفتهاند منظور این است که احتماالً حکم مسأله را از فقهای عامه پرسیده بودند و آنها
هم به گونهی دیگری جواب داده بودند ،حضرت هم خطاب به آنان میفرمایند :چه مساکینی هستند که حکم خدا را زیلر و رو ملیکننلد[[ .یلا بله
قرینهی روایت دیگر هشام بن سالم و سؤال حفص االعور ،حضرت با این عمل ابراز نارضایتی و تعجب از فتوای عامه در دادن آن مال به مسلاکین
و زیر و رو کردن حکم خدا میکنند]].
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پیدا نکددیم] و حضدت دوبار فدمودند :دنبال بگدد و تالش هن ،پس اگد پیدا هددی [هب مال
را بب او بد ] و اال آن مال مثل مال خودت میباشد تا وقتی هب هسی سداغ آن مال بیاید و اگاد
حادزبای بدای تو اتفاق افتاد ،وصیت هن اگد هسی بب دنبال مال آمد ،بب او پدداخت شود.

اشکالی که بر استدالل به این روایت بر مدعا وارد است ،مانند اشکال بر استدالل به روایت سابق است؛
زیرا در این روایت هم مالک معلوم است ،هرچند دسترسی به او وجود ندارد ،و از این جهت ـ ان شاء اهلل ـ
بعداً سخن خواهیم گفت.
 .3روایت حفص بن غیاث:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَََنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ 1عَنِ الْقَاسِمِ بْهنِ مُحَمَّهدٍ
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ 2قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ رَجُهلٍ مِهنَ

الْمَُْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ 3مَُْلِمٌ هَلْ يَرُدُّ عَلَيْههِ؟ فَقَهالَ :لَها
 .1رجال النجاشی ،ص:211
علی بن محمد بن شیرة القاسانی (القاشانی) أبو الحسن کان فقیها ،مکثرا من الحدیث ،فاضال ،غمز علیه أحمد بن محمد بلن عیسلى ،و ذکلر أنله
سمع منه مذاهب منکرة و لیس فی کتشه ما یدل على ذلک .له کتاب التأدیب ،و هو کتاب الصالة ،و هو یوافق کتاب ابلن خانشلة ،و فیله زیلادات فلی
الحج ،و کتاب الجامع فی الفقه کشیر .أخشرنا علی بن أحمد بن محمد بن طاهر قال :حدثنا محمد بن الحسن قال :حدثنا سعد عن علی بلن محملد بلن
شیرة القاسانی (القاشانی) بکتشه.
 .2معجم رجال الحدیث ،ج ،2ص:119
قال النجاشی :حفص بن غیاث بن طلق بن معاویة بن مالک بن الحرث بن ثعلشة بن ربیعة بن عامر بن خیثم بن وهشیل بن سعد (سعید) بن ماللک
بن النخع بن عمرو بن علة بن خالد بن مالک بن أود أبو عمر القاضی ،کوفی ،روى عن أبی عشد اهلل جعفر بن محمد

و ولى القضاء بشغداد الشلرقیة

لهارون ثم واله قضاء الکوفة ،و مات بها ،سنة أربع و تسعین و مائة . ...
و قال الشیخ :حفص بن غیاث القاضی عامی المذهب ،له کتاب معتمد ،أخشرنا به عدة من أصحابنا ،عن محمد بن علی بن الحسلین علن أبیله ،و
محمد بن الحسن ،عن سعد بن عشد اهلل ،و الحمیری ،عن محمد بن الولید عن محمد بن حفص ،عن أبیه ،حفص بن غیاث . ...
و ذکر فی العدة فی بحث حجیة خشر الواحد ،عمل الطائفة بأخشار حفص بن غیاث ،و یظهر من مجموع کالمه فیها :أن العدالة المعتشرة فی اللراوی
أن یکون ثقة متحرزا فی روایته عن الکذب ،و إن کان مخالفا فی االعتقاد ،فاسقا فی العمل ،نعم روایة المعتقد للحق الموثوق به یتقدم على غیلره فلی
مقام المعارضة .و المتحصل من ذلک :أن حفص بن غیاث ثقة و عملت الطائفة بروایاته .ثم إن الظاهر أن الرجل کان عامیا لشهادة الشیخ بذلک.
 .3تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،9ص:311
اللِّصُّ :السَّارِقُ ،مَعْرُوف ،و یُثَلَّثُ ،عن ابْنِ دُرَیْدِ ،و زَادَ :لَصْتاً ،و أَبدَلُوا من صَادِه تَاءً و غیَّرُوا بِنَاءَ الکَلِمَة لِمَا حَدَثَ فیهَا من الشَدَلِ :و قال اللِّحْیَلانِیّ:
هی لُغَة طَیِّء و بَعْضِ األَنْصَارِ ،و قد قِیلَ فیه :لِصْتٌ ،فکَسَرُوا الّالمَ فیه مَعَ الشَدَل ،و فی التَّهْذِیبِ و الصّحاح :اللُّصُّ ،بالضَّمّ ،لُغَةٌ فی اللَّصّ ،و أَمَّا سِلیشَوَیْه
فال یَعْرِف إِلَّا لِصّاً ،بالکَسْرِ ج لُصُوصٌ ،أَی جَمْع لِصٍّ ،بالکَسْر ،کما هو نَصُّ سِیشَوَیْه و زَادَ :لِصَاصاً .و فی التَّهْذِیبِ :و أَلْصَاصٌ .قال :و لیْس له بِنَلاءٌ ملن
أَبْنِیَةِ أَدْنَى العَدَدِ.
و قال ابنُ دُرَیْدِ :جَمْع لَصّ ،بالفَتْح ،لُصُوصٌ ،و جَمْعُ لِصٍّ ،بالکَسْر ،لُصُوصٌ ،و لِصَصَةٌ ،مثْل قُرُود و قِرَدَة ،و جَمْعُ اللُّلصَّ :لُصُلوصٌ ،مثلل خُلصٍّ و
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يَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَعَلَ وَ إِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَهةِ اللُّقَطَهةِ يُصِهيبُهَا فَيُعَرِّفُهَها
حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِ
وَ الْغُرْمِ فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْهنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ رَجُهلٍ عَهنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

.

1

این روایت که در کتب اربعه نقل شده ،از لحاظ سند حداقل به خاطر القاسم بن محمد الجوهری [یا
القاسم بن محمد االصفهانی] 2ناتمام است.
سؤال هددم دربار ی فدد مساممانی هاب دزدی

حفص بن غیاث میگوید :از امام صادق

نزد او دراهم یا متاهی را بب ودیعب میگذارد و آن دزد هم مسممان است ،آیا باید آن مال را باب
آن دزد بدگدداند؟ حضدت فدمودند :بدنمیگدداند پس اگد بدایش ممکن باود باب صااحبانش
بدگدداند ،بدمیگدداند و اال آن مال بب منزلبی لقطب است هب باید یک ساال تعدیاو و اهاالم
هند ،پس اگد صاحبش پیدا شد ،بب او رد میهند و اال آن را صدقب میدهد .اگد بعاد از صادقب
دادن صاحبش پیدا شد ،او را مخید میهند اینهب اجد صدقب را ببدد یاا غدامات آن را بگیادد.
پس اگد اجد را انتخاب هدد ،اجد مال اوست و اگد غدامت را انتخاب هادد ،باب او پدداخات
میهند و اجد بدای خودش محسوب میشود.

در این روایت بیان میکند بدون فحص حتّی نمیتواند صدقه بدهد و بیان میکند یک سال ـ مانند لقطه
ـ باید تعریف و اعالم کند ،که آیا این الزم است یا خیر ،در بخش دیگری به آن خواهیم پرداخت.
 .4موثقهی هشام بن سالم:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَََن] بِإِسْنَادِهِ 3عَنِ الْحَََنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْهنِ ِِيَهادٍ عَهنْ
خُصُوصٍ ،و جَمْعُ لَصْتٍ لُصُوتٌ ،و هی لَصَّةٌ ،بالفَتْح ،ج لَصَّاتٌ و لَصَائِصُ ،األَخِیرَة نادِرَةٌ.
در یک متن بسیار قدیمی از یک اعرابی در قضیهای نقل شده بود که لُص بالضم غلط است.
 .1وسائل الشیعة ،ج ،21کتاب اللقطه ،باب ،18ح ،1ص 123و تهذیب االحکام ،ج ،2ص.392
 .2القاسم بن محمد الجوهری در امهات کتب رجالی توثیقی ندارد و برخی هم گفتهاند مراد در اینجلا بله قرینلهی روایلت عللی بلن محملد
القاسانی ،القاسم بن محمد االصفهانی است که ایشان هم توثیق ندارد.
 .3تهذیب األحکام ،المشیخة ،ص:21
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هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ :سَأَلَ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

وَ أَنَا عِنْدَهُ جَالِسٌ قَالَ :إِنَّههُ كَهانَ لِهأَبِي
 :تُهدْفَعُ إِلَهى

أَجِيرٌ كَانَ يَقُومُ فِي رَحَاهُ وَ لَهُ عِنْدَنَا دَرَاهِمُ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

الْمَََاكِينِ ثُمَّ قَالَ :رَأْيُكَ فِيهَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْمََْأَلَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِهكَ فَأَعَهادَ عَلَيْههِ الْمََْهأَلَةَ
ثَالِثَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

 :تَطْلُبُ وَارِثاً فَإِنْ وَجَدْتَ وَارِثاً وَ إِلَّا فَهُوَ كَََبِيلِ مَالِكَ ثُمَّ قَالَ :مَها

عَََى أَنْ تَصْنَعَ بِهَا ثُمَ قَالَ :تُوصِي بِهَا فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَهِيَ كَََبِيلِ مَالِكَ.

1

سند شیخ به الحسن بن محمد بن سماعة ثقهی واقفی تمام است ،محمد بن زیاد هم همان محمد بن ابی
عمیر است که از اجالء است و هشام بن سالم هم توثیق دارد ،پس این روایت از لحاظ سند تمام است.
هشام بن سالم میگوید :حفص االهور از امام صادق

سؤال هدد و مان حضاور داشاتم،

هدض هدد :پدرم اجیدی داشت هب در آسیاب بب او هماک میهادد ،دراهمای از او نازد ماا
هست ،ولی وارزی ندارد [هب بب وارزش پدداخت هنیم] .حضدت فدمودند :بب مساهین پدداخات

میشود .دوبار هدض هدد نظد شما را در این مسألب میخواهم 2و مسألب را دوبار بیان هادد و
حضدت هم همان پاسخ را دادند ،دوبار [حفص االهاور] هماان را گفات [هاب نظاد شاما را
میخواهم] و بدای بار سوم سؤال را تکدر هدد ،حضدت در پاسخ فدمودند :بب دنبال وارزی بدای

و ما ذکرته فی هذا الکتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد اخشرنی به احمد بن عشدون عن ابى طالب االنشاری علن حمیلد بلن زیلاد علن
الحسن ابن محمد بن سماعة ،و اخشرنی أیضا الشیخ ابو عشد اللّه و الحسین بن عشید اللّه و احمد ابن عشدون کلهم عن ابی عشد اللّه الحسین بن سلفیان
الشزوفرى عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعة.
طریق دوم شیخ تمام است.
 .1وسائل الشیعة ،ج ،18تتمة کتاب التجارة ،ابواب الدین و القرض ،باب ،22ح ،3ص 322و تهذیب االحکام ،ج ،2ص.122
[[ .2شاید حضرت به خاطر تقیه ،نظر فقهای عامه را بیان میکنند که باید به مساکین بدهد .حفص االعور عرض میکند آقا! ملن نظلر شلما را
میخواهم که دوباره حضرت همان پاسخ را میدهند .حفص االعور برای بار سوم از حضرت میخواهد نظر خودشان را بیان کنند که حضرت نظلر
خودشان را میفرمایند که باید دنشال وارث او باشد ،پس اگر پیدا کرد به او بدهد و اال مانند مال خودش باشد تا وقتی که طالشی برای آن بیاید .نقلل
من ال یحضره الفقیه هم این معنا را تقویت میکند.
 من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص:331
وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَى عَنْ عَشْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ :سَأَلَ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ أَبَا عَشْدِ اللَّهِ

وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ :کَانَ لِأَبِی أَجِیلرٌ وَ

کَانَ لَهُ عِنْدَهُ شَیْءٌ فَهَلَکَ الْأَجِیرُ فَلَمْ یَدَعْ وَارِثاً وَ لَا قَرَابَةً وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِکَ کَیْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ :رایَکَ الْمَسَاکِینُ رَایَکَ الْمَسَاکِینُ فَقُلْتُ :جُعِلْلتُ فِلدَاكَ
إِنِّی قَدْ ضِقْتُ بِذَلِکَ کَیْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ :هُوَ کَسَشِیلِ مَالِکَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبٌ أَعْطَیْتَهُ.
مرحوم مجلسی اول هم در شرح روایت میفرماید:
 روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،ج ،11ص:321
قوله

«رأیک المساکین» مکررا أی إنک ترى أنه یجب أن یعطى المساکین و الحال أن الحکم لیس بذلک ،بل هو کسائر أموالک کاللقطلة (أو)

ألنه فی ذمته و لم یتعلق بماله و یجب علیه التفحص إلى أن یموت ثمَّ یوصی بمقدار المال]].
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او بگدد ،پس اگد وارزی بدای او پیدا هددی [فب ا] و اال مانند مال خودت است .سپس فدمودند:

چب هار بناست انجام دهی با آن؟ 1سپس فدمود :وصیت میهنی بب آن پس اگاد ااالبی آماد
[فب ا] و اال مانند مال خودت است.

این روایت شبیه روایت دیگر هشام بن سالم است که کافی نقل فرموده بود و بعید نیست همان باشد،
گرچه از دو امام و با تفاوتهای مختصری که دخیل در معنا نیست نقل شده است .تنها اشکالی که باز بر
استدالل به این روایت وارد است این است که مالک در اینجا معلوم است و مجهول المالک نیست.
تقریر متن :عبداهلل امیرخانی
استخراج منابع و روایات :جواد احمدی

[ .1یعنی حاال که نظر خودم را گفتم چه کار انجام میدهی؟]
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