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

(دامت برکاته)

سال تحصیلی 9399-92
جلسهی سی و سوم؛ شنبه 9399/9/91
توضیحی در مورد تعریف سنة
بیان کردیم در مورد لقطه الزم است یک سال تعریف شود .در مورد کیفیت تعریف سنة که کثیراًما مورد
سؤال واقع میشود ،متأسفانه در برخی رسالهها به نحو مطلوبی توضیح داده نشده است.
کیفیت تعریف سنة در هیچ روایتی بیان نشده ،جز در بعضی روایات که فقط فرموده «يُعَرِّفُهَا سَنَةً فِي كُلِّ
مَجْمَعٍ» 9و اینکه باید تعریف سنة چگونه باشد ،آیا باید هر روز اعالم کند یا هفتهای یا  ...چیزی بیان نشده
است.
فقهاء مصادیقی را برای تعریف ذکر کردهاند؛ بعضی گفتهاند تعریف سنة به این است که هفتهی اول هر
روز در مجتمع مردم اعالن کند ـ بعضی هم گفتهاند روزی دو بار ـ و از هفتهی دوم تا یک ماه ،هفتهای یک
بار اعالن کند و از ماه دوم هر ماه یک مرتبه اعالن کند .نحوهی اعالن هم به این صورت است که در
مجتمع صدایش را بلند کرده و بیان کند.
امّا همانطور که بیان کردیم اینها در روایات ذکر نشده و صرفاً استنباط خود فقهاست که چگونه
«يعرفها سنة» صدق میکند.

 .1وسائل الشيعة ،ج ،11کتاب الحج ،ابواب مقدمات الطواف ،باب ،82ح ،1ص 852و تهذیب االحکام ،ج ،5ص:181
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْيَى عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
بِمِنًى فَقَالَ :أَمَّا بِأَرْضِنَا هَ ِهِ فَلَا يَصْلُحُ وَ أَمَّا عِنْدَكُمْ فَإِنَّ صَاحِبَهَا الَّ ِي يَجِدُهَا يُعَرِّفُهَا سَنَةً فِي كُلِّ مَجْمَعٍ ثُمَّ هِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ.
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عَنِ اللُّقَطَةِ وَ نَحْننُ يَْْمَِِن

پس مالک ،صدق تعریف سنة است که باید بگوییم نسبت به شرایط ،زمان و مکان متفاوت است .در
زمان ما تعریف میتواند با یک نوشتاری که بر روی دیوار زده میشود و تا یک سال دوام داشته باشد،
محقق شود ـ و اگر آن خط کمرنگ و محو شد ،دوباره بنویسد ـ یا از طریق جراید کثیر االنتشار یا
رسانههای عمومی یا  ...محقق شود .و اعالن زبانی به نحوی که در بعضی رسالهها آمده خصوصیتی ندارد.
إن قلت :ممکن است بعضی سواد خواندن نداشته باشند ،پس اعالن زبانی موضوعیت دارد.
قلت :در اعالن زبانی هم ممکن است بعضی ناشنوا یا کم شنوا باشند .عالوه بر آنکه مردم در این زمان
سواد دارند و به کسی که مالش را گم کرده و معموالً دنبالش میگردد ،اطالع میدهند .مضافاً به اینکه در
تعریف زبانی مثالً در یک مسجد افراد کمتری مطلع میشوند ،به خالف اینکه اگر در جاهای مختلفی به
صورت اعالمیه بر روی دیوار در محالت مختلف زده شود ،به مراتب مفیدتر از اعالن در یک مسجد است.
تعریف مال مجهول المالک در ما نحن فیه که غیر لقطه بوده و مقید به سنة نیست نیز به همین روش
میتواند باشد.
اگر اعالن نیاز به بذل مال داشته باشد ،آیا بذل مال واجب است؟
اگر اعالن به هر نحوی نیازمند بذل مال باشد ،آیا بذل مال واجب است یا خیر؟ مرحوم شیخ
میفرماید بذل مال بر ذوالید واجب نیست ،بلکه رجوع به حاکم میکند و حاکم از باب والیتی که بر غائب
دارد ،از آن عین ،مقداری را میفروشد ،هزینهی فحص از مالک را برمیدارد که اگر مالک پیدا شد ،آن را به
مالک میدهد و اال صدقه میدهد.
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مرحوم شیخ احتمال هم میدهند که بر خود آخذ که ذوالید است واجب باشد هزینه را بپردازد؛ زیرا
فحص از مالک بر او واجب است ،پس مقدمهی آن نیز که بذل مال باشد واجب میباشد.
برای بررسی مستوعب مسأله باید صورتهای چهارگانه را هر کدام به طور جداگانه بررسی کرد.
هارگانهیمسأله 

صورتهایچ


صورت اوّل :مال غیر ،قهراً بدون استناد اخذ آن به آخذ یا احساناً در اختیار ذوالید قرار گرفته است .به
 .8کتاب المکاسب ،ج ،8ص:121
و لو احتاج الفحص إلى بذل مالٍ ،کاجرة دلّال صائح عليه ،فالظاهر عدم وجوبه على اآلخذ ،بل یتولّاه الحاکم والیة عن صااحهه ،و یُرارج مان
العين اجرة الدلّال ثمّ یتصدّق بالهاقي إن لم یوجد صاحهه ،و یحتمل وجوبه عليه؛ لتوقّف الواجب عليه.
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عنوان مثال جائر مال غصبی را بدون رضایت زید با قهر تحت سلطهی او قرار میدهد به نحوی که
نمیتواند از قبول آن تخلف کند .یا اینکه مال غیر ،مثالً در معرض آفت سماوی مانند سیل قرار میگیرد که
زید برای نجات مال ،آن را برمیدارد که در این صورت احساناً بر آن مال تسلط پیدا میکند.
در مواردی که قهراً در اختیارش قرار داده شده و آخذ هیچ نقشی در اخذ نداشته ،از آن جایی که قصد
ردّ به مالک دارد ،همینطور در مواردی که احساناً برداشته ،مصداق محسن است و در نتیجه پرداخت هزینه
بر عهدهی او نیست؛ زیرا ما عَلَى الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ  3و پرداخت هزینه بر او سبیل است.
استدالل سید خویی
سید خویی

به قاعدهی الضرر برای عدم وجوب پرداخت هزینه

به قاعدهی الضرر تمسک کرده و فرموده در مواردی که وجوب ردّ مال به مالک مستلزم

هزینه و ضرر به آخذ باشد ،این وجوب ساقط میشود؛ زیرا قاعدهی الضرر حاکم بر ادلّهی اولیه است.
نقداستداللسیدخویی
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همانطور که بارها بیان کردهایم ،قاعدهی الضرر امتنانی است و در جایی جاری میشود که جریان آن
 .1سورهی توبه ،آیهی :21لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ ال عَلَى الْمَرْضى وَ ال عَلَى الَّ ينَ ال يَجِدُونَ ما يُنْفِقُْنَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُْا لِلَّهِ وَ رَسُنْلِهِ منا عَلَنى
الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ وَ اللَّهُ غَفُْرٌ رَحيمٌ
 .1مصهاح الفقاهة (المکاسب) ،ج ،1ص:515
إذا احتاج الفحص عن المالك الى بذل أجرة فهل هي على من وضع یده على مجهول المالك ،أو على المالك؟  ...و تحقيق المسألة أن االستيالء
على مجهول المالك قد یستند إلى أسهاب غير شرعية :بأن یأخذ أحد أموال الناس بغير سهب شرعي ،کالغصب و السرقة و الريانة و نحوها ثم ینادم،
و لکن ال یقدر على إیصاله إلى مالکه .و قد یستند الى وجه شرعي ،کأخذ المال من السارق ،أو الجائر ،أو الصهي الذی ال یعارف لاه ولاي ،و کأخاذ
المال المشرف على التلف ،و کاللقطة و نحوها فإن أخذ المال في جميع هذه الموارد لحفظه لمالکه و إیصاله إليه جائز من جهة الحسهة.
أما الصورة االولى فال شههة في أن مؤنة الفحص على الغاصب ،لوجوب رد المغصوب الى مالکه و إن توقف ذلك على بذل األجرة .و دعاو أن
إیجاب أجرة الفحص على ذی اليد ضرر عليه ،و هو منفي في الشریعة دعو جزافية ،ألن حدیث نفي الضارر إنماا ورد فاي مقاام االمتناان ،و مان
الضروری أن کون مؤنة الفحص على المالك على خالف االمتنان فال یکون مشموال للحدیث .و حيث إن الغاصب وضع یده علاى ماال الغيار بساوء
اختياره على سهيل الظلم و العدوان فان الشارع یلزمه رغما ألنفه برد المغصوب الى مالکه حتى مع االحتياج الى بذل األجارة .و قاد ورد فاي بعا
الروایات أنه لو غصب أحد حجرا و وضعه في أساس الهناء فإنه یجب عليه رده الى مالکه و إن توقف ذلك على هدم الهناء و تضرر الغاصاب و مان
هنا اشتهر أن الغاصب یؤخذ بأشق األحوال.
و أما الصورة الثانية -و هي أن یستند االستيالء على مجهول المالك الى سهب شرعي -فالظاهر أن مؤنة الفحص على المالك ،بمعنى أن الواحاد
یصرفها من کيسه عن المالك ،فإذا وجده أخذها منه ،و إال فمن المال الذی في یده .و الوجه فيه أن یده ید أمانة و إحسان و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ
سَبِيلٍ  .على أن کون اجرة الفحص على الواجد ضرر عليه ،و هو منفي و ال یقاس ذلك بالصورة األولى ،فإن اليد فيها کانت ید عدوان ،ال ید أماناة و
إحسان کما عرفت.
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خالف امتنان بر دیگری نباشد.
در ما نحن فیه جریان قاعدهی الضرر هرچند امتنان بر ذوالید است ،امّا خالف امتنان بر مالک است،
بنابراین قاعدهی الضرر جاری نمیباشد و همان قاعدهی احسان در نفی وجوب پرداخت هزینه از قِبَل آخذ،
کافی است.
حال که پرداخت هزینه واجب نیست و در نتیجه ردّ مال به مالکش نمیشود ،وظیفه چیست؟ باید مال
را به چه کسی تحویل دهد؟
لزوم تحویل مال به حاکم شرع
از آن جایی که حاکم شرع ولیِّ غائب است ،الزم است مال را به حاکم شرع تحویل دهد و حاکم شرع
هم طبق مصلحت مالک عمل میکند .اگر مصلحت بود بخشی از آن مال را میفروشد و هزینهی فحص از
مالک میکند و اال به نحو استدانه هزینه میکند و بعد از یافتن مالک ،هزینهی فحص را از او میگیرد و اگر
تقریر متن :عبداهلل امیرخانی

مالک پیدا نشد ،صدقه میدهد.

استخراج منابع و روایات :جواد احمدی
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