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 چکیده
( که در دوره اي متأخر به عنوان صیکی از احکام قضایی پیامبر )

ان عنوقاعده اي فقهی مطرح گشت، قضاء پیامبر به روایت عایشه با 

است. گرچه این حدیث نبوي، از طریق اهل بیت « الخراج بالضمان»

)ع( گزارش نشده است، اما مضمون پاره اي از احادیث منقول از ائمه 

)ع( در ابواب بیع شرط و رهن با آن هماهنگ است و فقهاي امامیه در 

برخی از فروع فقهی در ابواب معامالت به آن استناد کرده اند. عدم 

ه زمینه تاریخی صدور حدیث و کاربردهاي آن در فقه دوره توجه ب

متقدم سبب شده که برخی از فقهاي معاصر، تحلیل جدیدي از این 

را با مباحث حکومتی پیوند دهند. مقاله حاضر حدیث ارائه کرده و آن

با رویکرد تاریخی به بررسی این حدیث و کاربردهاي آن در فقه مدنی 

. پردازدز زمان شیخ طوسی تا شیخ انصاري میاز منظر فقهاي امامیه ا

 نتیجه این بررسی تاریخی، عدم پذیرش این تحلیل جدید است.
 

 .الخراج بالضمان، فقه امامیه، معامالت :هاکلیدواژه

 

  
Abstract 

one of the Judicial verdicts of the prophet (peace 

be upon him) which is presented currently as a 

jurisprudential rule, quoted by Ayesha as “Al-
Kharaj Be-zaman (Profit against Compensation)”. 

Although this prophetic hadith has not been 

quoted through household, but the content of this 
concept is in harmony with the chapters of 

condition of sale and mortgage and Shiite scholars 

rely on it in transaction chapters. Not paying 
attention to the historical background of narrations 

and their implication in jurisprudence of the early 

period causes that some scholars present new 
analyses from this narration and relate it with 

governmental discussions. This article which is 

historical study, investigates this narration and its 
implication in civil jurisprudence from the point 

of view of the Shiite jurists Since Sheikh Tusi to 

Sheikh Ansari. The result of this historical survey 
is the rejection of this new analysis. 
 

Keywords: Al-Kharaj Be-zaman (Profit against 

Compensation),Shiite jurisprudence, transactions. 
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 طرح مسأله

( كه در دوره اي متأخر به عنوان قاعده اي فقهي لّي اهلل عليه و آلهي پيامبر )صييكي از احكام قضا

تي از كه با عبارا« خراج» است.« الخراج بالضمان»پيامبر به روايت عايشه با عنوان  يگشت، قضامطرح 

، 9041ه،. )ابن ابي شيب)ما يخرج من مال البائع( است« ربح»نيز بيان شده، به معناي « غلة» و « نماء»قبيل 

توسط مشتري « عبد» حديث ياد شده درباره خريد( 1/91؛ ابن اثير، بي تا،171، 9091؛ راغب، 5/931

و استفاده از آن وارد شده است كه پس از گذشت مدتي، مشتري بر عيبي قديمي كه بايع از آن اطالع 

 تواند مبيع را رد كرده ودر اين حالت مشتري مي كند.شناخته است، وقوف پيدا ميرا نمينداشته و يا آن

تلف مي گرديد، ضامن بود، بهره مشتري و استفاده ثمن را باز پس گيرد؛ و از آنجا كه اگر مبيع در دست او 

 او از مبيع در مدت ياد شده نيز متعلق به اوست.

( گزارش نشده است، اما مضمون پاره اي ليهم السالماز طريق اهل بيت )ع، حديث نبوياين گرچه 

فقهاي اماميه  و ( در ابواب بيع شرط و رهن با آن هماهنگ است.ليهم السالماز احاديث منقول از ائمه )ع

در برخي از فروع فقهي در ابواب معامالت به آن استناد كرده اند. عدم توجه به زمينه تاريخي صدور 

حديث و كاربردهاي آن از فقه دوره متقدم سبب شده كه برخي از فقهاي معاصر، تحليل جديد از اين 

 حديث ارائه كرده و آن را مباحث حكومتي پيوند دهند.

 ی .پیشینه تاریخ1

مورد و نيز به گونه مختصر، در منابع روايي اهل سنت،  راين حديث از سه طريق به طور مطول با ذك

لمان متقدم اهل ادر ميان ع( 917-91/911)نووي، بي تا،  از عروة بن زبير از عايشه، گزارش شده است

، ابن ابي (1/977 )صنعاني، بي تا،، صنعاني (11؛ مزني،بي تا،001-001)شافعي، بي تا، سنت، شافعي 

،  احمد بن حنبل (0/131)ابن قدامه، بي تا،، سعيد بن منصور در سنن (6/310)ابن ابي شيبه، بي تا،شيبه 

، (9043،1/377)ترمذي، ، ترمذي (1/750)القزويني، بي تا،، ابن ماجه (6/01)احمدبن حنبل، بي تا، 

را روايت كرده  ( حديث150-7/155، 9301)نسائي، و نسائي ( 9094،1/905)السجستاني، ابوداوود 
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؛ عالوه بر آن ترمذي، ابن (91/919)نووي، بي تا،اند، اگر چه از سوي بخاري و مسلم روايت نشده است 

، )ابن حجرعسقالني اندخزيمه، ابن جارود ، ابن حبان، حاكم نيشابوري و ابن قطان آن را صحيح دانسته

9043،131). 

ق(بر مدينه، وي قضائي بر 949مان امارت عمر بن عبدالعزيز)د بنا به گزارش منابع متنوع، در ز

خالف آن صادر كرد و سپس با خبر عروة بن زبير از عايشه، از قضاي خود رجوع نمود و سنت رسول 

؛ صنعاني، 5/931، 9041؛ ابن ابي شيبه، 001-001)شافعي، بي تا، اكرم )ص( در اين امر را تنفيذ نمود

 .(91/917تا، ؛ نووي،  بي1/977بي تا،

در دوران تابعين و شاگردان آنها نيز اين حكم قضايي از سوي برخي چون شريح قاضي كوفه، هشام 

بن اسماعيل قاضي مدينه، ابن شهاب زهري فقيه تابعي مدينه ، ابراهيم نخعي و حمادبن ابي سليمان از 

ي )ابن اب صادر گشته است«  گوسفند» و « خانه » ، « عبد » محفل رأي گرايان كوفه، در مواردي چون 

اگر چه در مقابل فقيهان  .(319-5/311؛ بيهقي، بي تا،976-1/977؛ صنعاني، بي تا،9041،5/931شيبه، 

ه به عنوان نمون حديث گرايي چون سفيان ثوري از عالمان كوفه، در برخي از موارد نظر مخالف داشتند.

از خريد نمائي از آن به دست آيد، سپس به در نگرش وي، اگر مشتري گوسفندي خريداري كند و پس 

بر اساس گزارش ديگري از ديدگاه سفيان ثوري، رد نمائات  دليلي مبيع را رد كند ، نماء نيز بايد رد گردد.

 .(1/977)صنعاني، بي تا، است« بيع فاسد » چون پشم، شير و اوالد در 

ب رأي با اصحاب حديث در قياس نمايد، اختالف اصحاآنچه از نظر روشهاي فقهي جالب توجه مي

 كه هر كس چيزي بر اين نظرنداصحاب رأي، غصب را به اين حديث قياس كرده و  به آن است.« غصب»

در نگرش اصحاب حديث ، قضاء ياد  است.« ضمان » در مقابل « غله » را غصب كند و از آن بهره برد، 

مشتري بر خالف غاصب، مالك مبيع است، قياس وارد شده است و از آنجا كه « اشتراء» شده تنها درباره 

.عالوه بر آن در محافل فقهي اهل سنت از سده هاي (9046،109)مروزي،  غصب بر آن صحيح نيست

نيز مورد « كسب غالم»و « شير و پشم حيوان»، «ثمر نخل»نخستين، تعميم حديث به مواردي چون 

 .(514-591)شافعي، بي تا، اختالف بوده است
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بايد  «الخراج بالضمان»هاي نخستين از حديثتحليل محافل فقهي سده توجه از اي درخورنمونهعنوان به

بر اساس اين حديث، اگر  اشاره كرد. «9مصراه»( درباره لّي اهلل عليه و آلهبه مقايسه آن با قضاء پيامبر )ص

؛ و  رد آن مخير استشخصي گوسفند مصراة را خريداري كند و شير آن را بدوشد، نسبت به نگهداري يا 

، 5/173ا: )بيهقي، بي ت در صورت رد ، به دليل استفاده از شير تصريه ، بايد يك صاع خرما به بايع بدهد.

در نگرش شافعي ، از آنجا كه در گوسفند مصراة ، عقد بر عين گوسفند واقع شده (، 9043،139ابن حجر، 

 سفند با شير حيوانات ديگري مانند شتر متفاوتو قيمت و مقدار شير معلوم نيست ، و از طرفي شير گو

. )شافعي، بي صحيح نخواهد بود« الخراج بالضمان » است ، قياس بر اين حديث، بر خالف حديث 

و « مانالخراج بالض»به جمع ميان حديث تأويل مختلف الحديثگفتني است ابن قتيبه در (، 556-557تا،

مناظره اسحاق بن راهويه با شافعي درباره (، 91-6/19،ت. )طحاوي، بي تاپرداخته اس« مصراة»حديث 

كه از سوي شخص خريداري شده و پس « جاريه ثيب»در رد « الخراج بالضمان»استناد وي به حديث 

 (.9040،050)رامهرمزي،  از وطي، عيبي در او مشاهده مي كند، نيز جالب توجه است

 د،و به آن عمل نموده ان بول كردهرا تلقي به ق«الخراج بالضمان»به هر تقدير علما خبر

اگر چه اين حديث از سوي برخي (،91/911؛ نووي، بي تا،9096،0/11؛ طحاوي،9043،1/377)ترمذي،

دانسته « ضعيف»ق، حديث ياد شده را 5به عنوان نمونه ابن حزم فقيه ظاهري سده  تضعيف شده است.

ين حديث صحيح بوده و با بيع صحيح هر چند مضمون ا(. 1/19؛ 935-1/936)ابن حزم، بي تا،است.

ق ، طريق حديث به 6عالوه بر آن در نگرش ابن عربي ، فقيه مالكي نيمه نخست سده  1مطابقت دارد

 .(9111،1/153ي است )ابن عربي،عايشه صحيح نيست، اگر چه معناي آن اجماع

« عموم»از آن  است يا مي توان« قضية في واقعة»به طور كلي اينكه حديث ياد شده، اخبار از 

 است )ابنرا مشمول آن دانست ، ميان اهل سنت اختالف « غصب»و « بيع فاسد»برداشت كرد و حتي 

                                                           
 ( ترك نمودن دوشيدن شير از حيوان كه از اين جهت شير در پستان حيوان جمع  شود.143: 9093هي التي ترك حلبها فجمع الحليب في ضرعها.)عاملي،  .9
 «.ملكه ملكا صحيحا فاستغل ماله ال مال غيره ألنه قد : »  1/936. همو ،  1
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در « مهر»ق ، در فرعي مربوط به 5شايان ذكر است كه سرخسي فقيه حنفي سده (. 9111،1/153عربي،

قانون نامه رسمي  15ماده ( 5/71، 9046ت )سرخسي،كتاب النكاح نيز به اين حديث استناد جسته اس

 1و  16دولت عثماني كه بر اساس مذهب حنفي است، مختص به اين قاعده است، عالوه بر آن در ماده 

است )مجله االحكام تقرير شده « الغنم بالغرم » و « األجر و الضمان ال يجتمعان » ، دو قاعده با عنوان 

 (17و 15،16العدليه،مواد

 علیهم السالم مكتب اهل بیت.2

طريق  از« الخراج بالضمان»سخن از پيشينه اين مبحث بايد يادآور گرديد ، گرچه حديث نبوي در 

 (ليهم السالم( گزارش نشده است، اما مضمون پاره اي از احاديث منقول از ائمه )عليهم السالماهل بيت )ع

ق بن عمار درباره به عنوان نمونه مي توان به روايت اسحا در ابواب بيع شرط و رهن با آن هماهنگ است.

به موجب اين روايت، فردي مسلمان خانه خود را  ( اشاره كرد.ليه السالمسئوال شخصي از امام صادق )ع

فروشد، با اين شرط كه اگر صاحب اولي خانه، ثمن آن را تا قبل از يك سال به او پرداخت به برادرش مي

راواني ف «غله » ه، در پاسخ به اين سئوال كه خانه امام با تأييد اين معامل كرد، مشتري خانه او را رد كند.

ة للمشتري الغل» داشته كه از سوي مشتري استيفاء شده است، در اين حالت غله براي كيست؟ مي فرمايند: 

 (.14-9091،91/91)حرعاملي، «؛ أال تري إنه لو احترقت لكانت من ماله 

( درباره به رهن گذاردن ليه السالمكاظم )ععالوه بر آن در روايت اسحاق بن عمار از حضرت امام  

يا خانه و آسيب ديدن آن سئوال مي شود كه حضرت جبران خسارت را بر عهده موال مي دانند و  مغال

كون عليه كذلك ي» سپس در تحليل آن مي فرمايند : اگر قيمت عبد افزايش پيدا كند متعلق به موال است 

 (.91/317)همان،« ما يكون له 

 امامیهفقه  -3

(، ق064به ديدگاه شيخ الطائفة ) ددر بررسي گزارشهاي بر جاي مانده از فقيهان امامي، نخست بايد 

خود، با گشايش فصلي با  المبسوطوي در كتاب البيوع از  ق، ياد كرد.5فقيه امامي ساكن عراق در سده 

( 9317،1/916ور گرديد)طوسي،فروع مربوط به اين حديث را يادآ« فصل في أن الخراج بالضمان»عنوان 
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 به عموم« ضمان مال رهني» و «خيار عيب»نيز در برخي فروع مربوط به الخالفعالوه بر آن در كتاب 

پس از وي (، 157-156؛ 941-947، 9047، 3. )طوسي،حديث نبوي به روايت عايشه استناد جست

بيع » يز و ن «بيع اقاله»، در باب  ، از فقيهان پيرو شيخ طوسي در ايران الوسيلةابن حمزه طوسي صاحب 

تمسك جست كه مورد نقد علماي پس « الخراج بالضمان»به  (155، 101،  9041)ابن حمزه،  «فاسد 

 از وي قرار گرفت.

قاعدة ان من كان النفع له كان النقصان عليه » به هر تقدير در سده متأخر، مضمون حديث با تعابير چون 

المالزمة بين النماء » و  (9095،6/191)انصاري،«مقابلة الخراج بالضمان قاعدة»( 9040،15/975)نجفي،

 بيان گرديد.(، 5/131)همان، «و الدرك 

دهد كه فقهاي اماميه در مسائلي از هاي تاريخي از زمان شيخ طوسي تا شيخ انصاري نشان ميبررسي

 آورده اند.ؤيد به عنوان مرا آن موضوعات فقه مدني به حديث ياد شده استناد كرده يا 

 واسطه عیب ) خیار عیب (ه رد مبیع ب -3-1

اسطه وه در جايي كه مشتري، مبيع را ب« الخراج بالضمان»شيخ طوسي با استناد به ظاهر حديث 

« تاج ن» يا « ثمره » عيب قديمي )سابق بر عقد( رد كند و پس از عقد، براي مبيع، نماء و فائده اي چون 

و فسخ معامله قبل از قبض باشد، نماء را از آن بايع و اگر پس از قبض باشد، حاصل آيد، اگر رد مبيع 

 (3/947، 9047؛همان،9317،1/916. )طوسي،دانسته است آن را متعلق به مشتري

ابع ملك نماء ت»وي با تأكيد بر اين نكته كه  اين ديدگاه از سوي عالمه حلي مورد انتقاد قرار گرفت.

پس از آن، ملك به مشتري انتقال يافته است، نماء را مطلقاً از آن مشتري  ، و چه قبل از قبض يا«است

داد)عالمه  عالوه بر آن كه حديث نبوي ياد شده را بر آن تطبيق( 9096،5/319،919)عالمه حلي، دانست

با بيان اين نكته كه فسخ عقد مقتضي الدروس است، شهيد اول در كتاب  (.گفتني 9014،99/909حلي،

، نماء متجدد ميان عقد و فسخ را متعلق به «الخراج بالضمان»حين عقد است، با استناد به  رفع آن از

 :مشتري دانسته است و سپس مي فرمايد
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و يشكل اذا كان المبيع مضمونا علي البائع كما لو كان بيده أو في مدة خيار المشتري بسبب الشرط »

 «أو باألصل، كخيار الحيوان

ا تابع ملك بدانيم نه ضمان ، اشكال مرتفع شده و نماء در هر حال براي در نگرش وي، اگر نماء ر

به نظر شهيد اول، شيخ طوسي، گاهي نماء را تابع ضمان و گاهي آن را تابع ملك دانسته  مشتري است.

 (.9097،3/117)شهيد اول، است

 تلف مبیع قبل از قبض -3-2

متأخر احمد بن حنبل و اسحاق بن راهويه برخي از فقيهان اصحاب حديث چون مالك و در دوره اي 

 ز قياس به ميراث ، تلف مبيع را بر عهده مشتري دانسته اند.يو ن« الخراج بالضمان»، با استناد به حديث 

ا در نيست، خبر ر« الضمان بالخراج»عالمه حلي در نقد اين ديدگاه، با بيان اين نكته كه مضمون حديث 

 (.9096،94/993حلي، است)عالمهاين باب حجت ندانسته 

تلف گردد، در بين فقيهان اماميه  گفتني است در جايي كه مبيع قبل از قبض، در خالل سه روز

با استناد به انعقاد عقد با تراضي، آن را از  (،9094،511)شيخ مفيد،هالمقنعشيخ مفيد در  اختالف است.

 )طرابلسي،و فقيهاني چون ابن براجو به تبع ا (9317،1/13)طوسي، شيخ طوسي مال مشتري دانسته است.

)ابن ، ابن ادريس(9040،971)ديلمي، ، سالر(355، 9043)حلبي، ، ابوالصالح حلبي(9046،9/351

كل »، به دليل عموم احاديث نبوي (9091،9/911)محقق حلي، و محقق حلي (9094،1/171ادريس، 

ا از مال (، تلف رليهم السالماز ائمه )ع و برخي از روايات منقول« مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع

ابن حمزه نيز تلف را بر عهده بايع دانسته وتنها موردي كه بايع، مبيع را براي تسليم به  بايع دانسته اند.

در  .(319-9099،1/314)ابن فهد،مشتري عرضه كرده و او آن را تحويل نگرفته است را استثناء مي كند

 .(314)همان، نيز استناد شده است« الخراج بالضمان»ديث تحليل ديدگاه شيخ مفيد، به ح

التلف في زمان الخيار ممن ال خيار له كونه من المشتري و »به هر تقدير شيخ انصاري با بيان قاعده 

را به ضميمه اجماع بر اينكه نماء متعلق به مالك است، « الخراج بالضمان»، قاعده «ان كان ملكا للبائع

 (909و9095،5/904ست. )انصاري،مخالف آن دانسته ا
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 عدم ضمان منافع استیفاء شده در بیع فاسد -3-3

در تنقيح جايگاه بحث بايد گفت كه يكي از امور متفرع بر عدم تملك مقبوض به بيع فاسد، وجوب 

حال در اين موارد، اگر مبيع داراي منفعتي باشد كه مشتري قبل از رد، آن را  رد فوري آن به مالك است.

 سرائرالاستيفاء كرده باشد، بنابر قول مشهور، عوض آن بر ذمه اوست، بلكه ظاهر عبات ابن ادريس در 

» ، اتفاق بر اين حكم است و عموم نبوي (9094،1/316)ابن ادريس،كه آن را به منزله مغصوب دانسته

اري، )انصبنا بر صدق مال بر منفعت، داللت بر آن دارد« حل مال امرء مسلم ألخيه ألّا عن طيب نفسه ال ي

ر د ضمان را نفي كرده است.« الخراج بالضمان»در اين ميان تنها ابن حمزه با استناد به (9095،3/144

ند و مشتري نداشته باشنگرش وي اگر بيع فاسدي منعقد گردد در حاليكه بايع و مشتري علم به فساد بيع 

از مبيع بهره ببرد و پس از آن از فساد اطالع يافته و بايع ، مبيع را مسترد كند، نمي تواند ثمن منفعت 

 (9041،155)ابن حمزه،«ألنه لو تلف لكان من ماله و الخراج بالضمان » استيفاء شده را طلب نمايد : 

است، وگرنه، غاصب نيز به « صحيح » بر  محمول« الخراج بالضمان»در نگرش عالمه حلي، حديث 

دليل دخول اصل تحت ضمان او، مالك منافع خواهد بود ؛ عالوه بر آن كه ملك بائع باقي است و نماء 

گفتني است شيخ انصاري بر مبناي ( 9097،3/910؛ شهيد اول ،9096،5/391)عالمه حلي،تابع ملك است

 مي فرمايد :ابن حمزه به تفسير حديث نبوي پرداخته است و 

اين است كه: هر كس چيزي را ضامن گردد و براي خودش « الخراج بالضمان»تفسير عبارت »

ت ]اشاره به عبارت بالضمان[ يا براي سببيّت اس« باء»پذيرفت، پس منافع آن چيز نيز براي او است، پس 

د به پذيرا بر خودش ميكند و آن كاال ريا براي مقابله. پس هنگامي كه مشتري بر ضمان كاال اقدام مي

ه[ كند كه ]بعد از معاملي اينكه فروشنده كااليش را به مشتري مي قبوالند و مشتري را ضامن ميواسطه

ي اين امر اين است كه اگر عقد باطل بود، منافع كاال منافع مبيع، به طور مجاني براي مشتري باشد، الزمه

 «ن، ضمانت مشتري بر آن كاال نيز باقي است.براي مشتري باشد، همان گونه كه در صورت بطال
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بنابراين مرجع اين قول اين است كه: غنيمت و فائده به ازاء غرامت است و اين معنا از پاره اي از 

 گردد.اخبار ياد شده نيز استنباط مي

 اي روايات چون صحيحه ابي والد ، براي رد اين قول را كافي نمي داند.شيخ انصاري تمسك به پاره

در نظر وي ، مراد از ضمان در حديث نبوي، ضمان قهري است كه از سوي شارع جعل شده است، نه 

 ضمان جعلي اختياري:

در اين استدالل، اشكالي است و آن اينكه ضماني كه در عقد فاسد به وجود آمده است، ضماني »

ري قهري عين آن باشد، بلكه آن اماند تا منفعت كاال در مقابل نيست كه طرفين بيع نسبت به آن اقدام كرده

است كه شارع به آن حكم كرده است، همانند ضمان مقبوض به سَوم و ضمان مال غصب شده. پس مراد 

از ضماني كه منفعت كاال در مقابل آن قرار دارد اين است كه  مشتري خودش را ملتزم نموده و كاال را 

 ..«پذيرد همراه با اينكه شارع آن را امضاء نمايدمي

مان توان از قاعده ضسرانجام شيخ انصاري، عالوه بر سند، داللت را نيز مخدوش دانسته كه با آن نمي

؛ خويي، بي 143-9095،3/149. )انصاري، و احترام آن، بجز با طيب خاطر، دست كشيد مال مسلم

 (936-3/933تا،

 مالكیت مبیع با عقد -3-4

ي با عقد، مالك مبيع مي گردد و اثر خيار تزلزل ملكيت قول مشهور فقيهان اماميه اين است كه مشتر

شيخ انصاري پس از نقل ديدگاههاي موافق و مخالف، دليل عمده قول مشهور را عموم ادله حليت  است.

.گفتني است صاحب جواهر، (960-9095،6/964)انصاري،  بيع و تجارت و اخبار خيار دانسته است

» مي داند، هر چند در نگرش وي، مورد حديث « الخراج بالضمان» يكي از ادله اين قول را نبوي مشهور

بنا به فرموده شيخ انصاري، ديدگاه ياد شده مبتني بر اين است ( 9040،13/19. )نجفي، است« خيار عيب 

كه مبيع در زمان خيار مشترك يا مختص به بايع، داخل در ضمان مشتري است؛ لذا خراج و فائده بدست 

 فرمايد :سپس در رد آن مي متعلق به اوست و اين عالمت مالكيت او خواهد بود. آمده از آن نيز،
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ود شدر اين استدالل اشكالي است و آن اينكه از قائلين به توقّف ملك بر انقضاي خيار دانسته نمي»»

« كه قائل به ضمان مشتري نسبت به مبيع هم هستند، تا آنكه منافع كاال براي او باشد.

 .(9095،6/974)انصاري،

 تصریه -3-5 

را خريداري كند و به آن رضايت دهد « مصراة » بر پايه ديدگاه شيخ طوسي، اگر مشتري گوسفند 

و زماني به دوشيدن شير گوسفند بپردازد، سپس مبتال به عيبي غير از تصريه گردد، مشتري مي تواند 

 يك صاع خرما يا گندم نيز به بايد« لبن تصريه » بواسطه عيب ياد شده، گوسفند را رد كرده و بجاي 

، 9317)طوسي،«ألن النبي )ص( قضي أن الخراج بالضمان » را رد نمي كند: « لبن حادث » بپردازد، اما 

1/915) 

 بیع اقاله -3-6

بر اساس ديدگاه ابن حمزه اگر بايع شيئ را بفروشد با اين شرط كه در زمان معيني آن را بهاي اوليه 

له بر او الزم است و اگر ارا حاضر كند، اق« مثل ثمن » مدت ياد شده يا قبل از آن ،  اقاله كند ، اگر در

حال اگر مبيع در مدت  پس از انقضاء مدت ياد شده، آن را بياورد، اقاله بر او الزم نيست و مخير است.

ألن  »وست: اي از آن به دست آيد نيز براي ا« غله » تعيين شده، تلف گردد، از مال مشتري است و اگر 

 .(9041،101)ابن حمزه،  «الخراج بالضمان 

 تلف بدهی نزد مدیون -3-7

اگر ثمن يا هر ديني ، حال باشد يا در صورت مؤجل بودن آن، حال گردد و به مالك دفع شود، قبول 

آن بر او واجب است و در صورت امتناع از قبول آن از روي اختيار و نه اكراه، حاكم مي تواند متولي 

در صورت تعذر حاكم، مقتضاي قاعده اين است كه مؤمنين، چه عادل يا غير عادل، او را بر  ض گردد.قب

اين امر اجبار نمايند و اگر اجبار او ممكن نيست، در اينكه آيا قبض مؤمنين عادل بجاي مالك واجب 

ون اين است در اين حالت راه برائت ذمه مدي است يا خير، اختالف است و اقوي عدم وجوب آن است.
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و لذا اگر تلف گردد بر ذمه صاحب حق  كه حق را جدا كرده و آن را به عنوان امانت نزد خود نگهدارد.

اما با وجود اين از ملك مالك آن )  است؛ زيرا فائده عزل و ثمره الغاء قبض صاحب حق همين است.

ني بر آن تبدليل آن و ثمره م شيخ انصاري در تبيين مديون ( خارج نمي گردد، زيرا دليلي بر آن نيست.

 مي فرمايد:

ادله  يشود،فقط به واسطهي نفي ضرر ساقط نميي ادلهشرط بودن قبض براي تمليك، به واسطه »

گردد كه آن ضمان است، در اين جا منافع آنچه كه كنار نفي ضرر، آنچه كه موجب تضرر است، ساقط مي

واهد بود و قاعده خراج در مقابل ضمان در اين جا، جاري گذاشته شده است)نماء المعزول( براي مديون خ

 (9095،6/191)انصاري،« باشد.نمي

 غصب -3-8

شامل غاصب نمي گردد؛ اگر چه فقيهان حنفي با تمسك به آن، « الخراج بالضمان » حديث نبوي 

اوان درباره ار فردر بيان دليل آن بايد گفت كه عالوه بر اخب غاصب را ضامن منافع مال غصبي ندانسته اند.

)عالمه حلي  ضامن بودن عين و منفعت از سوي غاصب، وي بر خالف مشتري، مالك عين نيست

 .(9351،9/55؛ ال كاشف الغطا،9014،99/90،

 رهن -3-1

ب بدين ترتي مال رهني در دست مرتهن امانت است و اگر بدون تفريط تلف گردد، از مال راهن است.

فقيهان اماميه در اثبات اين نظريه به اجماع،  مال رهني را از دين كسر نمود. نمي توان بواسطه تلف، مقدار

كان  ان من» اخبار عام كه از آنها استفاده مي گردد كه منفعت رهن متعلق به مالك است؛ به ضميمه قاعده 

ناد كرده ست( در اين زمينه، اليه السالمو نيز روايت منقول از حضرت علي )ع« النفع له كان النقصان عليه 

حديث،  مطابق اين عالوه بر آن بايد به حديث نبوي به روايت سعيد بن مسيب از ابوهريره اشاره كرد. اند.

( با اين بيان كه: مرتهن مالك مال رهني نيست و مال مزبور از لّي اهلل عليه و آلهحضرت رسول اكرم )ص

آن « غرم » ي متعلق به صاحب آن و مال رهن« غنم » ضمان مالك آن خواهد بود، تصريح نمودند كه 

 نيز بر عهده اوست:
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اش متعلق به كسي كند. فايدهبه رهن گذاشتن چيزى، آن را از مالكيت صاحبش خارج نمى»

 (6/31)بيهقي ، بي تا، «ي او است.اش نيز برعهدهكه آن را به رهن گذاشته است و هزينه

يت رواج داشت و بر پايه آن اگر راهن در جاهل« غلق رهن»درباره اين حديث گفتني است كه 

دين خود را ادا نمي كرد و مال رهني را در زمان مشروط، منفك نمي نمود، مرتهن مالك آن مي گرديد؛ 

 همانگونه كه در شعر زهير به اين مطلب اشاره شده است:

-9094،1/091،)ابن ادريسو فارقتك برهن ال فكاك له               يوم الوداع فأمسي الرهن قد غلقا

014) 

 نقصان و تلف است.« غرم » بهره، نماء و زيادت؛ و مراد از « غنم » همچنين مراد از 

 نيز داللت بر اين ديدگاه دارد.« الخراج بالضمان » به هر تقدير عالوه بر ادله ياد شده، حديث نبوي 

است كه ضمان آن نيز بر عهده بر پايه آن اگر خراج مال رهني بدون اختالف، متعلق به راهن باشد، الزم 

؛ نجفي، 9094،1/091؛ ابن ادريس ،513؛ ابن زهره ، بي تا،157-9047،3/156.)طوسي ،او قرار گيرد

9040،15/970-975) 

 و فقهاي معاصر اماميه« الخراج بالضمان» -0

لّي صقضي رسول اهلل )»همراه با الفاظ « الخراج بالضمان»با توجه به اينكه در برخي موارد عبارت

( و از 915/ 9317،1ذكر شده است و شيخ طوسي نيز به آن اشاره نموده است)طوسي، « اهلل عليه و آله(

م با توجه به اينكه دين اسال» اند كهطرفي ديگر برخي از صاحب نظران معاصر به صراحت بيان داشته

وجه به نظام حكومتى نظام حكومتى دارد و حكومت جزء احكام اوليه است، قهرا احكام و قوانين با ت

شود و معنى ندارد دينى كه خود نظام حكومتى دارد، احكام و قوانين آن غير مرتبط با حكومت تشريع مى

اند بر اينكه ( اين دو مؤيد واقع شده9049،1/114بجنوردي، «)باشد و به شكل فردى تشريع شده باشد.

ي كشور و ايجاد ي آن ادارهيد تا به واسطهنمامقصود از خراج، مالياتي است كه حكومت اسالمي اخذ مي

ت عبار« الخراج»امنيت و ابزار الزم آموزش و پرورش و خدمات بهداشتي و فرهنگي تأمين گردد، لفظ 
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-كنند يا مطلق آنچه كه به عنوان ماليات اخذ مياست از آنچه كه دولتها بر اراضي و رؤوس وضع مي

نظر با سير تاريخي كه به تصوير كشيده شد، همخواني ( اين 071-061، 9019شود.)موسوي خميني، 

 ندارد.  

 گیرینتیجه

از طريق اهل بيت )ع( گزارش نشده است، اما مضمون پاره «  الخراج بالضمان«اگر چه حديث نبوي 

از اي از احاديث منقول از امامان )ع( در ابواب بيع شرط و رهن با آن هماهنگ است و فقهاي اماميه 

طوسي تا شيخ انصاري در مباحثي چون  بيع فاسد، خيار عيب، بيع اقاله، عدم ضمان منافع زمان شيخ 

به آن استناد كرده اند. عدم توجه به زمينه تاريخي صدور حديث و كاربردهاي آن در  مستوفات و غصب

ا با رفقه دوره متقدم سبب شده كه برخي از فقهاي معاصر، تحليل جديدي از اين حديث ارائه كرده و آن

اين  نشان ازمباحث حكومتي پيوند دهند. مروري بر پيشينه تاريخي صدور حديث و آراي فقهاي اماميه 

برد  ايتوان ذوقي عمل كرد و آن را به زمينهواقعيت دارد كه براي تحليل حديث در استنادات فقهي نمي

ان فقهاي معاصر مبني بر اينكه كه هيچ شاهد تاريخي برآن وجود ندارد. از اين رو، نظريه برخي از بزرگ

حديث ياد شده به نحوي به مسؤوليت هاي حكومت برمي گردد، به هيچ وجه با سير تاريخي اين حديث 

 در منابع فقهي سازگار نيست.

 منابع

 .بيروت: دارالفكر، اول في األحاديث و اآلثار،ابن ابي شيبه  مصنف (،9041ابن ابي شيبه، عبداهلل)

بن محمد)بي تا(، النهاية في غريب الحديث و األثر، قم: مؤسسسه مطبوعاتى اسماعيليان، ابن اثير، مبارك 

 اول.

 ، دوم.موسسة النشر االسالمي: ، السرائر الحادي لتحرير الفتاوي، قم(9094)ابن ادريس حلي ، محمد

 .: الجامعه السلفيهبنارس ، بلوغ المرام من أدلة األحكام،(9043)ابن حجر عسقالني ، احمد 

 يدة.دارالجليل، داراآلفاق الجد: (، المحلي، تحقيق لجنة احيائ التراث العربي، بيروتبي تاابن حزم، علي)

 .مكتبة آيت اهلل العظمي المرعشي النجفي :(، الوسيلة الي نيل الفضيلة، قم9041ابن حمزه، محمد )
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 انتشارات جهان. :، ضمن الجوامع الفقهية، تهران«كتاب الغنية » (، بي تاابن زهره، حمزه)

 دارالعلم.؟؟)كشور محل چاپ(:عارضة االحوذي بشرح صحيح الترمذي،  بي تا(ابن عربي، محمد)

القبس في شرح موطّأ مالك بن انس، به كوشش محمد عبداهلل ولد كريو، (، 9111)-------------

 .: )بي نا(بيروت

 :فع، به كوشسسش مجتبي عراقي، قم(، المهذب البارع في شسسرح المختصسسر النا9099ابن فهد حلي، احد)

 .موسسة النشر االسالمي

دار الكتب  :، بيروتتحقيق شسسيخ اسسسماعيل االسسسعردي(، تأويل مختلف الحديث، بي تاابن قتيبه، عبداهلل)

 .العلميه

 : دار الكتاب العربي.(، المغني، بيروتبي تاابن قدامه، عبداهلل )

 دارصادر. :، بيروتاحمد (، مسندبي تااحمد بن حنبل )

الحديثة(، قم: كنگره  -(، كتاب المكاسب )للشيخ األنصاري، ط 9095انصساري، مرتضسى بن محمد امين)

 جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، اول.

: دار بيروتمحمد فؤاد عبدالباقي،  تحقيق، ابن ماجه (، سسسسننبن يزيد)بي تا محمدلقزويني)ابن مساجه(، ا

 الفكر.

 مد بن حسن موسوى، قواعد فقهيه، تهران: مؤسسه عروج، سوم.(، سيد مح9049بجنوردى)

 بيروت: دار الفكر.(، السنن الكبري، بي تا)بن الحسين بيهقي، احمد

الفكر، دار  :، بيروتعبدالرحمن محمد عثمان تحقيق، الترمذي (، سسسنن9043)بن عيسسسي ترمذي، محمد

 دوم.

البيت  تحقيق مؤسسة آلقم: (، تفصيل رسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشيعة، 9091حر عاملي، محمد)

 .)ع(

(، الكافي في الفقه،اصفهان: كتابخانه عمومى امام امير 9043حلبى، ابو الصالح، تقى الدين بن نجم الدين)

 المؤمنين عليه السالم، اول.

 :مرات به قلم محمد علي توحيدي تبريزي، ق، مصباح الفقاهة في المعامالت، تقري)بي تا(خوئي، ابوالقاسم

 موسسه انصاريان.
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الدار  -سسسوريه: دار العلم  –(، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان 9091راغب اصسسفهانى، حسسسين بن محمد)

 الشامية، اول.

 خطيب،المحمسد عجاج  تحقيق(، المحسدّث الفساصسسسل بين الراوي و الواعي، 9040رامهرمزي، حسسسسن)

 سوم.:دار الفكر، بيروت

 .: دار الفكر، اول، بيروتتحقيق سعيد محمد اللحام، ابي داود (، سنن9094، سليمان))ابي داود(سجستاني

 : دار المعرفه.، المبسوط، بيروت(9046شمس الدين)سرخسي، 

(، المراسسم العلوية و األحكام النبوية، قم: منشورات الحرمين، 9040سسالر ديلمى، حمزة بن عبد العزيز)

 اول.

 : المكتبه العلميه.احمد محمد شاكر، بيروت تحقيق(، الرسالة، بي تا، محمد بن ادريس )شافعي

: دفتر انتشارات اسالمي وابسته قم (، الدروس الشرعية في فقه االمامية،9097)بن مكي شهيد اول، محمد 

 به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دوم.

 مي.بي جا: المجلس العلعظمي، االحبيب الرحمان  قتحقي، عبدالرزاق مصنف (،بي تاصنعاني، عبدالرزاق)

دار الكتب العلميه،  بي جا:(، شسسرح معاني اآلثار، به كوشسسش محمد زهري نجار، 9096طحاوي، احمد)

 سوم.

: دفتر انتشارات اسالمي وابسته (، الخالف، به كوشش علي خراساني و ديگران، قم9047طوسسي، محمد)

 اول. به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،

:المكتبه ، المبسسسوط في فقه االماميه، به كوشسسش محمد تقي كشسسفي، تهران(9317)-----------

 .المرتضويه إلحياء اآلثار الجعفريه، سوم

 .تحقيق موسسة آل البيت )ع(قم: (، تذكرة الفقهاء، 9014عالمه حلي، حسن)

االبحاث و الدراسسسات  تحقيق مركزقم: مختلف الشسسيعة في احكام الشسسريعة،  (،9096)----------

 .االسالمية

(، االصطالحات الفقهية في الرسائل العملية، بيروت: دار البالغة للطباعة و 9093عاملى، ياسسين عيسسى)

 النشر و التوزيع، اول.

(، المهذب )البن البراج(، قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه 9046قاضسي ابن براج، عبد العزيز)

 ميه قم، اول.مدرسين حوزه عل
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 دارالمعرفة. :أنوار البروق في أنواد الفروق ؟ ،بيروت (،بي تاقرافي، احمد)

 .: المكتبه المرتضويه، اولالمجلة، نجف تحرير ،(9351)كاشف الغطاء ، محمد حسين

(، المختصر النافع في فقه اإلمامية، قم: مؤسسة المطبوعات 9091محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن)

 ية، ششم.الدين

 كتابخانه آرام باغ. :مجلة األحكام العدلية)قانون نامه رسمي دولت عثماني(، كراچي

، دعائم االسسالم و ذكر الحالل و الحرام و القضايا واألحكام عن اهل البيت بي تا( قاضسي نعمان)مغربي، 

 دارالمعارف. :رسول اهلل عليه و عليهم أفضل السالم، به كوشش آصف فيضي، قاهره

 .: بي نا(اختالف العلماء، به كوشش صبحي سامرايي، بيروت ،(9046)مروزي، محمد

 دارالمعرفة. :، بيروتالمزني (، مختصربي تا)بن يحيي مزني، اسماعيل

 : بي نا(، تهذيب الكمال في اسماء الرجال، به كوشش بشار عواد معروف، بيروت9093مزي، يوسف)

 :كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد، اول.لمقنعة، قم(، ا9093)بن محمد بن نعمان مفيد، محمد

 .موسسه اسماعيليان؟؟محل چاپ:، الرسائل، (9315)خميني، روح اهللموسوي 

(، سيد روح اللّه،  كتاب البيع )لإلمام الخميني(، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار 9019موسسوي خمينى)

 امام خمينى قدس سره، اول.

(، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، بيروت: دار إحياء 9040حسن)نجفى)صساحب جواهر(، محمد 

 التراث العربي، هفتم.

 .الفكر، اولدار  :، سنن، بيروت(9301احمد بن شعيب)نسائي، 

 .دار الفكر بي جا:شرح المهذب، في (، المجموع بي تا)محي الديننووي، 
 


