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چکیده
تبار و گـاه مشـترک بـین شـیعه و تبار، گاه سنیهای متفاوت و گاه شیعهمستند قواعد فقهی گاه روایتی با برداشت

» تبارشناسـی«و » داللـت سـنجی«، »خـراج«و » علی الیـد«رو، با بیان کوتاه در مورد قاعدة سنی است. مقاله پیش
ی ُتؤدِّ «حدیث  به جستجو و تحقیق در مورد تبار این ، از منظر فریقین» الخراج بالضمان«و » یهِ َعَلی الیِد َما أَخَذْت َحتَّ

پردازد. مشهور فقهای شیعه و سنی قاعدة علی الید را در عقد صحیح، منافع مستوفات و غیر مسـتوفاِت دو حدیث می
از شیعه ابـن حمـزه و از دانند.دانند و قاعدة خراج را در عقد فاسد و غصب جاری نمیعقد فاسد و غصب جاری می

دانند. نگارنده ضمان در دو قاعـده را مشـترک سنی ابوحنیفه و ابو یوسف قاعدة خراج را شامل عقد فاسد و غصب می
یـهِ «پندارد و حدیث لفظی و نسبت بین دو قاعده را تباین می ی ُتؤدِّ را » الخـراج بالضـمان«و » َعَلی الیِد َما أَخَذْت َحتَّ

یابد و با ارائة زمان ورود این دو حدیث به منابع فقهی شیعه و انگیزة اسـتناد بـه آن، میتباره سنیهمچون فقهای شیع
عنوان تأییـد دیگـر یابد و فقط بهرا برای فقهای شیعه ناکارآمد می» خراج«و » علی الید«ترین دلیل روایی قاعدة عمده

توان انگاشت.ادله می

َعَلـی الیـِد َمـا «تبار، تبارشناسی تبار، حدیث سنی، حدیث شیعه»خراج«و» علی الید«قاعدة : هاکلیدواژه
یهِ  ی ُتؤدِّ ».الخراج بالضمان«، تبارشناسی »أَخَذْت َحتَّ
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مقدمه

بندی فروعات یک موضوع و ارائـة آن قواعد فقه، از عناوین مطرح در علم فقه است. در این عنوان جمع
مستندسازی قواعـد بـه یکـی از ادلـة معتبـره فقهـی ماننـد آیـات، گیرد. برای صورت یک قاعده انجام میبه

شـود. در فقـه شـیعه و سـنی هـا اسـتدالل میروایات، اجماع، عقل و بنای عقال، تسالم فقها و.. یا همة آن
گیـرد. مسـتند قواعـد فقـه گـاه ای است که مسنتد حکم شرعی یا قاعدة فقهـی قـرار میروایات یکی از ادله
شیعه و سنی است. برداشت و تفسیر نسبت به این روایات، گاه بین فقهای شـیعه و گـاه حدیثی مشترک بین

پوشانی داشته باشد و گـاه بین فقهای شیعه و سنی متفاوت است. ممکن است تفسیر فقها در قسمتی گاه هم
فریقین مشترک تبار است و گاه بینتبار یا شیعهپوشانی نداشته باشند. از سوی دیگر روایات گاه سنیهیچ هم

باشد. این اشتراک نیز ممکن است در گوینده و محتوا یا فقط در لفظ یا فقط محتوا یکسان باشد. گاه نیـز می
کننـد بـدون آنکـه در منـابع اختصاصـِی چنین اشتراکی وجود ندارد و فریقین به روایت یکدیگر اسـتناد می

ای تحلیلی ـ توصیفی توأم بـا مقارنـه و کتابخانهروی، با روش ها وجود داشته باشد. نگاشته پیشحدیثی آن
قـرار » خـراج«و » علـی الیـد«هایی در مورد دو روایتی که مسـتند دو قاعـدة تطبیق، در پی پاسخ به پرسش

یـهِ «هایی مانند: آیا برداشت و تفسیر از دو روایت باشد. پرسشگرفته، می ـی ُتؤدِّ و » َعَلی الیِد َما أَخـَذْت َحتَّ
پوشانی دارد؟ ، بین فقهای شیعه و سنی یکسان است یا متفاوت است و یا در بخشی هم»لضمانالخراج با«

گستره و نسبت دو قاعدة به دست آمده از این دو روایات، در منظر فریقین چیست؟ هـر کـدام از دو روایـت 
یهِ « ی ُتؤدِّ اند؟» تبارشیعه«و یا » تبارسنی«، »مشترک«، »الخراج بالضمان«و » َعَلی الیِد َما أَخَذْت َحتَّ

در شیعه و سنی» خراج«و » علی الید«عناوین قاعدة 
یهِ «روایت  ی ُتؤدِّ ؛ ۲/۱۱۲(بجنـوردی، حسـن، » علـی الیـد«عمده دلیل قاعدة » َعَلی الیِد َما أَخَذْت َحتَّ

؛ ۲۱۱نـی، زویق» (قاعـدة ضـمان الیـد«) است. از این قاعده در کتب فقهی شیعه با عنـوان ۱/۱۹۰ایروانی، 
هاشـمی ؛ ۱/۱۹القواعـد الفقهیـة،؛ مکـارم شـیرازی، ۸۳؛ فاضل لنکرانی، ۱۹فضل الله بن عباس،نوری،

(هاشمی شاهرودی، کتـاب » قاعدة علی الید ما أخذت حتی تؤّدی«)، ۲/۳۲۵شاهرودی، کتاب الخمس، 
عدة علی الید ما أخذت قا«) و ۳/۴۲۳؛ همو، موسوعة الفقه اإلسالمی، ۲/۱۹۹و ۳۳۴و ۱/۳۲۳الخمس، 

؛ مکـارم ۳۲۴و ۲۶۶و ۱۵۷و ۱/۹۸؛ بجنـوردی، محمـد، ۷/۱۶و ۴/۵۱(بجنوردی، حسـن، » حتی تؤّدیه
شـود. در کتـب فقهـی اهـل ) نیز یاد می۲/۲۲۹؛ همو، القواعد الفقهیة، ۳۸۳شیرازی، بحوث فقهیة هامة، 

َال یُجـوُز «)، و ۱/۳۷۲؛ بورنـو، ۱/۴۸۴، (زرقـا» علی الید ما أخذت حتی تؤّدیـه«سنت این قاعده با عنوان 
رود.کار می) نیز به۲۸/۲۶۵؛ کویت، ۱/۵۵۹(زحیلی، » ِألَحٍد َأْخُذ َمال َأَحٍد ِبَال َسَبٍب َشْرِعی
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اسـت. از قاعـدة » الخراج بالضـمان«نیز یکی از عمده روایات دلیل قاعدة » الخراج بالضمان«روایت 

؛ شـهید اول، ۲/۱۲۶(طوسـی، المبسـوط، » الخراج بالضـمان«های در کتب فقهی شیعه با عنوان» خراج«
» من له الغنم فعلیه الغـرم«)، ۲۸۴؛ مصطفوی، ۷/۱۸۴؛ کالنتر، ۲۱۶؛ شهیدثانی، تمهید القواعد، ۳/۲۸۷

؛ ۲/۲۶۲؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۲۱۴؛ حسینی شیرازی، ۱۰؛ کاشانی، ۱۶/۹۲و ۱۵/۱۱(کالنتر، 
» التالزم بین النمـاء و الـدرک«) و ۱۲۱و ۷۶و ۵۷مطالعات و تحقیقات اسالمی، ؛ مرکز۲۸۴مصطفوی، 

شود. در کتـب فقهـی اهـل سـنت ایـن ) یاد می۲۸۴؛ مصطفوی، ۸/۷۸؛ طباطبائی قمی، ۱۶/۹۲(کالنتر، 
» الغـرم بـالغنم«)، ۱/۴۷۲؛ زحیلی، ۱/۳۶۵؛ بورنو، ۱/۴۲۹(زرقا، » الخراج بالضمان«های قاعده با عنوان

النعمة بقـدر النقمـة، والنقمـة بقـدر «) و ۳۱/۳۰۱؛ کویت،۱/۵۴۳؛ زحیلی، ۱/۳۶۵؛ بورنو، ۱/۴۳۷قا،(زر
رود.کار می) به۱/۵۴۵؛ زحیلی، ۱/۳۶۵؛ بورنو، ۱/۴۴۱(زرقا، » النعمة

از منظر شیعه و سنی» خراج«و » علی الید«مفاد قاعدة 
؛ ۱۷۴اسـت (مصـطفوی، » تی تـؤدیعلی الید ما أخذت ح«همان روایت ،»علی الید«مفاد قاعدة 

گوید هرکس چیزی از کسی بگیرد و تسـلط یابـد ) که می۱/۵۵۹؛ زحیلی، ۱/۳۷۲؛ بورنو، ۱/۴۸۴زرقا، ج 
؛ بورنـو، ۱۷۴(مشروع یا نامشروع، با اذن یا بدون اذن مالک و شارع) در قبال آن ضامن است. (مصطفوی، 

باشیم مقتضای اولیه تصرف و یـا اسـتیال بـر مـال ) لذا هرگاه در ضمان و عدم ضمان ید شک داشته۱/۳۷۲
گـردد؛ دیگری این است که متصرف در مقابل مالک، ضامن است و با استناد به این قاعده، ضمان ثابت می

یعنی عالوه بر آنکه موظف به بازگرداندن عین در زمان بقای آن است، اگر مال مذکور تلف شود یـا نقـص و 
)۱/۵۵۹؛ زحیلی، ۱/۶۱از عهده خسارت وارد نیز برآید. (محقق داماد، خسارت به آن وارد گردد باید

در سلطه و استیال با یکدیگر شـباهت دارنـد، امـا سـه قاعـدة بـا هـم » علی الید، ید و سلطنت«قاعدة 
سخن از امارة » ید«باشد، درحالی که در قاعدة می» ید«سخن از ضمان » علی الید«اند. در قاعدة متفاوت

شود، بلکه هنگام شک در ملکیت ثابت نمی» سلطنت«) و در قاعدة ۱۶۰و ۷/۱۵۹ست (کالنتر، ملکّیت ا
و » علـی الیـد«گـردد. قاعـدة جواز تصرف در چیزی که ملکیت آن محرز است، جـواز تصـرف ثابـت می

در ضمان همانند هستند، ولی در سبب ضمان تفاوت دارند. در قاعدة علی الیـد، اسـتیال موجـب » اتالف«
شود، اگرچه تلف یا اتالف محقق نشود، ولی در قاعدة اتالف ضمان به واسطة اتالف تحقق پیـدا ان میضم
)۱۷۴کند. (مصطفوی، می

که تمامی معامالت صحیح اعـم از بیـع و » الخراج بالضمان«منظور از قاعدة ؛»خراج«مفاد قاعدة 
در وضعیتی باشد که در صـورت تلـف شود، این است که هرکس مالک چیزی باشد یا غیر بیع را شامل می
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) ۱۶/۹۲شود؛ محصول و منفعت آن مال هم متعلق به اوست. (کالنتـر، شدِن مال، خسارتش متوجه او می

به معنی ضرر است و مقتضـای تقابـل ایـن » غرامت«رود و کار میبه» غرامت«در مقابل » غنیمت«چراکه 
و ثمره در مورد مبیع باشد، غنم و غـرم بـرای مشـتری است که غنیمت به معنای نفع و سود باشد. اگر فایده

) شـیعه ۲/۱۲۶خواهد بود و اگر در مورد ثمن باشد، سود و زیان برای بایع خواهد بود. (طوسی، المبسوط، 
؛ ۷/۱۸۴داننـد. (کالنتـر، را بـه یـک معنـا می» مـن لـه الغـنم فعلیـه الغـرم«و » الخراج بالضمان«و سنی 

الخـراج «) از نظر اهـل سـنت منظـور از ۱/۵۴۳؛ زحیلی، ۱/۳۶۵؛ بورنو، ۱/۴۳۷؛ زرقا، ۲۸۴مصطفوی، 
شـود، بـرای مشـتری اسـت (رافعـی قزوینـی، این است که آنچه فایده یا نما از مبیع حاصـل می» بالضمان

) و چنانچه از قبـل عیبـی در مبیـع بـوده و اکنـون بـر آن ۴/۶۷؛ رملی، ۴/۳۸۶؛ ابن حجر هیثمی، ۸/۳۷۹
) بنابراین ۱۱/۲۷۱تواند مبیع را بازگرداند و نما برای اوست. (بدر العینی، است، مشتری میآگاهی پیدا کرده

هـا در مورد مضمون این قاعده بین علمای شیعه و سنی اختالفـی نیسـت، فقـط در موضـوع غصـب حنفی
و ۱۱/۷۷دانند، (شـمس االئمـه سرخسـی، دانند و ضامن منافع نمیغاصب را ضامن اصل مورد غصب می

داننـد. (کالنتـر، ) ولی علمای شیعه و دیگر علمای سـنی غاصـب را ضـامن منـافع مسـتوفات هـم می۷۸
۱۶/۹۲(

عبارت دو حدیث در متون حدیثی و فقهی شیعه
یـهِ «با جستجوی فراوان به کمک نرم افزارهای موجود حدیثی، روایت  ـی ُتؤدِّ و » َعَلی الیِد َما أَخَذْت َحتَّ

و ۱/۲۲۴منابع روایی شیعه نیافتم، فقط در کتاب عوالی اللئالی (ابن ابی جمهور، را در» الخراج بالضمان«
) آمده است و ایـن ۱۳/۳۰۲و ۱۷/۸۸و ۱۴/۸) و مستدرک الوسائل (نوری، ۲۱۹و ۱/۵۷و ۲/۳۴۵و ۳۸۹

وایـات اند، ضمن اینکـه رتبار بودن نیست، زیرا این دو کتاب، دو روایت را مرسل نقل کردهمقدار دلیل شیعه
تبار نیسـتند، ولـی در رو، ایـن دو روایـت شـیعهکتاب عوالی معموال در منابع روایی عامه آمده است. از این

؛ طوسی، الخالف، ۴۶۸االنتصار الهدی،؛ علم۲۱۱های فقهی شیعه مستند فتوا (ابن جنید اسکافی، کتاب
؛ ۱۹، بــن عبــاس، فضــل اللــه ؛ نــوری۲۱۱نــی،زوی(ق» علــی الیــد«و مســتند دو قاعــدة ١)۲۵۶و ۳/۲۲۸

ــوردی، حســن،  ــوردی، محمــد، ۷/۱۶و ۴/۵۱و ۲/۱۱۲بجن ــی، ۳۲۴و ۲۶۶و ۱۵۷و ۱/۹۸؛ بجن ؛ ایروان
؛ شاهرودی، کتاب الخمس، ج ۱۹، ص ۱؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ج ۸۳؛ فاضل لنکرانی، ۱/۱۹۰
اند:) قرار گرفته۲/۲۶۲واعد الفقهیة، ؛ مکارم شیرازی، الق۲۱۴(حسینی شیرازی، » خراج«) و ۳۲۵، ص ۲

اشاره شـده » تبار بودن نیستاستناد این فقیهان شیعه دلیل شیعه«به این نکته که » روایتودتبار«. در همین مقاله، ذیل عنوان 1
است.
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َعَلی الیـِد َمـا : «و سلمصلی الله علیه و آلهعن النبیقتادة، عن الحسن، عن سمرةرویالف. حدیث علی الید؛

یهِ أَخَذْت  ی ُتؤدِّ عـن «) این روایت به همـین صـورت و گـاه بـا ذکـر سـنِد ۳/۴۰۸(طوسی، الخالف، ». َحتَّ
(بدون ذکر قتادة در سند) از سوی شیخ طوسی مستند فتـوا قـرار گرفتـه اسـت. »الحسن عن سمرة أّن النبی

؛ ۴۶۸االنتصـار الهـدی،را بدون سـند (علم» سمره«) شریف مرتضی روایت ۳/۵۹(طوسی، المبسوط، ج 
حتـی «، »حتـی تؤّدیـه«جای واژة ) مستند فتوا قـرار داده اسـت. در اسـتنادها بـه۳/۲۲۸طوسی، الخالف، 

١»مـا قبضـت«، »مـا أخـذت«جای ) و به۳/۲۲۸؛ طوسی، الخالف، ۲۱۱جنید اسکافی، ص (ابن » تؤّدی

نیـز نقـل شـده )١/١٨٧؛ خمینـی، مصـطفی، ١/٣٧١اللـه، (خمینی، روح٢»ما جنت«و )۲۸۰(ابن زهره، 
است.

َماِن. (طوسـی، ا»الخراج بالضمان«ب. حدیت  بی َقَضی أنَّ الخَراَج ِبالضَّ لخـالف، ؛ روْت عائشُة أنَّ النَّ
هـای فقهـی هـم در کتاب» قضـی أّن «) این روایت بدون عبـارت ۲/۱۲۶؛ همو، المبسوط، ۲۵۷و ۳/۱۰۷

؛ همـو، المبسـوط، ۲۵۷و ۱۰۸و ۳/۱۰۷شیخ طوسی مورد استناد قرار گرفته اسـت. (طوسـی، الخـالف، 
)۱۲۶و ۲/۱۲۵

عبارت دو حدیث در متون حدیث سنی
در منابع روایی شیعه نیامده، ولی » الید ما أخذت حتی تؤّدیهعلی «؛ هرچند روایت »علی الید«حدیث 

ـ ـُد ْبـُن َعْبـِد اللَّ َثَنا ُمَحمَّ َثَنا ِإْبَراِهیُم ْبُن اْلُمْسَتِمرِّ َقاَل: َحدَّ ِه، ح در منابع روایی اهل سنت وارد شده است: َحدَّ
َثَنا اْبُن َأِبی َعِدی،  َثَنا یْحیی ْبُن َحکیٍم َقاَل: َحدَّ َجِمیًعا َعْن َسِعیٍد، َعْن َقَتاَدَة، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َسـُمَرَة، َأنَّ وَحدَّ

ِه، َقاَل:  یهُ «َرُسوَل اللَّ ی ُتَؤدِّ جز سـنن را، بـه» سـمره«) حـدیث ۲/۸۰۲(ابن ماجه، ». َعَلی اْلیِد َما َأَخَذْت َحتَّ
و در چنـدین نقـل ٣قل شـده اسـتو با چندین سند دیگر نیز ن)١/١٠٨اند (سعدی، نسایی، بقیه سنن آورده

؛ ۲/۵۵۷؛ ترمـذی، ۴/۳۱۶شـیبه، آمـده (ابـن ابی» تـؤدی«، »تؤدیـه«جای واژة دیگر و با سند متفاوت بـه
در ابـواب » علی الید ما أخذت حتی تؤّدیـه«تبار است. حدیث رو، این روایت سنی) از این۷/۲۰۸طبرانی، 

؛ ۴/۱۹۹؛ قلیـوبی، ۵۴۱/ ۲؛ ۹/۱۵۴بـن حجـر هیثمـی، گوناگون فقه سنی و کتب قواعد فقه مستند فتـوا (ا
؛ بورنــو، ۱/۴۸۴(زرقــا، » علــی الیــد«) و قاعــدة ۱۸۰-۲۲/۱۷۸و ۱۲/۲۳۶و ۱۱/۱۵۳و ۵/۱۹۳کویــت، 

».علی الید ما قبضت حتی تؤدي. «1
».تؤدّي«أو » علی الید ما جنت حتّی تؤدّیه«. 2
ابـن، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْـنِ جُنْـدُبٍ، عَـنِ النَّبِـی، (. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِید3ٌ

بْنِ ادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا یزِیدُ بْنُ زُرَیعٍ، حَدَّثَنَا سَعِیدُ بْنُ أَبِی عَرُوبَۀَ، عَنْ قَت33/277َ،حنبل
عِید بْـنِ أَبِـی 3/1691دارمی، جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ( ) حَدَّثنا عَمْرو بن علی، قَال: حَدَّثنا یزید بن زریـع، قَـال: حَـدَّثنا سـَ

)10/407عَرُوبۀ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رَضِی اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اهللاِ، (بزار، 
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) قرار گرفته است.۱/۳۷۲

؛ این روایت در منابع روایی شیعه نیامده، ولی در منابع روایـی اهـل سـنت »الخراج بالضمان«حدیث
َثَنا اْبُن َأِبی ِذْئٍب، َعْن َمْخَلِد ْبِن ُخَفاٍف، َعْن ُعـْرَوَة، َعـْن َعاِئَشـَة وارد شده است: َحدَّ  َثَنا َأْحَمُد ْبُن یوُنَس، َحدَّ

ِه:  ُه َعْنَها، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اللَّ َماِن «َرِضی اللَّ ) این روایت ۷/۲۵۴؛ نسائی، ۳/۲۸۴(ابوداود، ». اْلَخَراُج ِبالضَّ
و ١آمده است و با سندهای دیگر نیز آورده شده است،» اْشَتَری َعْبًدا َفاْسَتْعَمَلُه ُثمَّ َوَجَد ِبِه َعیًباِفیَمِن «در باب 

َماِن «اضافه دارد: » قضی«در برخی واژة  الخراج «) اگرچه روایت ۳/۵۷۳(ترمذی، ». َقَضی َأنَّ الَخَراَج ِبالضَّ
ی روایات دیگر با همان مضمون و عبارات متفاوت در منابع در منابع روایی شیعه نیامده است، ول» بالضمان

)، البتـه ۱۵/۵۵۳و برای قاعدة خراج مورد استناد قرار گرفته است (حسینی عـاملی، ٢روایی شیعه وارد شده
٣باشد.برخی از این روایات ناظر به بیع شرط می

ارِي، قَالَ: کـانَ بَینِـی وَبَـینَ أُنَـاسٍ . حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ سُفْیانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ الْغِف1َ
نِی فِی نَصِیبِهِ إِلَی بَعْضِ الْقُضَاةِ، فَأَمَرَنِی أَنْ أَرُدَّ الْغَلَّۀَ فَأَتَیـتُ عُـرْوَةَ شَرِکۀٌ فِی عَبْدٍ فَاقْتَوَیتُهُ وَبَعْضُنَا غَائِبٌ، فَأَغَلَّ عَلَی غَلَّۀً فَخَاصَمَ

مَانِ«الَ: بْنَ الزُّبَیرِ، فَحَدَّثْتُهُ فَأَتَاهُ عُرْوَةُ، فَحَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَۀَ رَضِی اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، قَـ حَـدَّثَنَا إِبْـرَاهِیمُ بْـنُ ». الْخَـرَاجُ بِالضـَّ
عَائِشَۀَ رَضِی اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَجُلًا، ابْتَاعَ غُلَامًا مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبِی، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِی، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ

الرَّجُلُ: یا رَسُولَ اللَّهِ، قَدِ هُ أَنْ یقِیمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَیبًا فَخَاصَمَهُ إِلَی النَّبِی صَلَّی اهللاُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَیهِ فَقَالَ فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ )3/284(ابوداود، ». ذَا إِسْنَادٌ لَیسَ بِذَاكهَ«گوید: ، أَبو داود می»الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ«اسْتَغَلَّ غُلَامِی، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: 

ولَ «فَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَۀَ، المُثَنَّی قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو عَامِرٍ العَقَدِي، عَنْ ابْنِ أَبِی ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُ أَنَّ رَسـُ
نْ أَبِیهِ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَۀَ یحْیی بْنُ خَلَفٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِی المُقَدَّمِی، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَ». قَضَی أَنَّ الخَرَاجَ بِالضَّمَانِاللَّهِ

)3/573ترمذي، ». (أَنَّ النَّبِی قَضَی أَنَّ الخَرَاجَ بِالضَّمَانِ«عَنْ عَائِشَۀَ، 
قَتَلَلَوْرَأَیتَأَ): ع(قَالَثُمَّمَوْلَاهُ؛عَلَی: قَالَیکونُ؟مَنْعَلَیالْآفَۀُ؛فَتُصِیبُهُالدَّارَ،وَالْغُلَامَیرْهَنُالرَّجُلُ): ع(إِبْرَاهِیمَلِأَبِی. قُلْت2ُ

مِائَـۀَثَمَنُـهُکـانَلَـوْرَأَیتَأَ): ع(قَالَثُمَّ! هَذَا؟مَالُیذْهَبُفَلِمَتَرَيلَاأَ): ع(قَالَالْعَبْدِ،عُنُقِفِیهُوَقُلْتُیکونُ؟مَنْعَلَیقَتِیلًا،
عمّـاربـناسـحاق: ترجمه.لَهُیکونُمَاعَلَیهِیکونُکذَلِک): ع(قَالَ! لِمَوْلَاهُ: قُلْتُیکونُ؟کانَلِمَنْدِینَارٍ،مِائَتَیبَلَغَوَفَزَادَدِینَارٍ
بـرضـررونقـصرسد،میآسیبثیقهبهسپسگذارد،میدینوثیقۀرامنزلیوغالممردفالن: گفتم) ع(کاظمامامبه: گفت
: گفـتماست؟کسیچهعهدهبرکشت،راکسیغالماگر: پرسیدحضرت! غالممواليعهدهبر: فرمودحضرتکیست؟عهده

بـهوباشددینارصدوثیقهبهاياگر: فرمودحضرتسپس! رفت؟بینازاینمالچراپس: فرمودحضرت. استعبدعهدهبر
آنچـهمقابـلدراوستعهدهبرچنیناین: فرمودحضرت. موالستبهمتعلق: گفتمکیست؟برايیابد،افزایشدیناردویست

.)3/121االستبصار،همو،؛7/172األحکام،تهذیب؛ طوسی،10/285(رك: کلینی، !اوستبهمتعلق
أَحَبُّلَکتَکونُوَهَذِهِدَارِيأَبِیعُکلَهُفَقَالَأَخِیهِ،إِلَیفَمَشَیدَارِهِبَیعِإِلَیاحْتَاجَمُسْلِمٌرَجُلٌ: لَهُفَقَالَعِنْدَهُ،أَنَاوَرَجُلٌ. سَأَلَه3ُ

سَنَۀٍإِلَیبِثَمَنِهَاجَاءَإِنْبِهَذَا،بَأْسَلَا: فَقَالَ! عَلَیتَرُدَّأَنْسَنَۀٍإِلَیبِثَمَنِهَاکجِئْتُأَنَاإِنْلِیتَشْتَرِطَأَنْعَلَیلِغَیرِكتَکونَأَنْمِنْإِلَی
لَکانَـتْاحْتَرَقَـتْلَوِأَنَّهُتَرَيلَاأَلِلْمُشْتَرِي؛الْغَلَّۀُ): ع(فَقَالَتَکونُ؟لِمَنْالْغَلَّۀَ؛فَأَخَذَکثِیرَةٌ،غَلَّۀٌیهافکانَتْفَإِنَّهَا: قُلْتُ! عَلَیهِها ردّ
حضرتازشخصی: گفتودادخبرمنبرايبود،شنیده) ع(صادقامامازکهکسی: گفتعمّاربنترجمه: اسحاق!مَالِهِ؟مِنْ

دوستشنزدنبنابرای. کردپیدااشخانهفروشبهنیازمسلمانیمرد: گفتحضرتبهبودم،اوپیشمنکهحالیدرکردسؤال
سالسراگرکهشرطاینبه! دیگريتااستگواراتربرایمتوبرايوبفروشمتوبهراخانهاینخواهممی: گفتاوبهورفت
اوبـهراخانـهآوردسـالسـرراخانـهثمـناگـرنـدارد،اشکالی: فرمودحضرتبرگردانی؟منبهراخانهدادم،راشماپول

درآمـدفرمود: حضرتبایع؟مالیااستمشتريمالدرآمدشاست،داشتهفراواندرآمدیکسالایندرخانه: گفتم! برگرداند
،)رفتیمبینازو(شدمیسوزيآتشدچارمدتایندرخانهایناگر) فرمود: وکرداستدالل(حضرت. استمشتريبراي

عبارتدرتفاوتکمیباراروایت؛ این)5/171ی،(رك: کلین).استمشتريمالهمدرآمدشپس(بودشدهتلفمشترياز
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سند و داللت دو روایت از دیدگاه فریقین

سند دو روایت از نظر شیعه
؛ مکـارم شـیرازی، القواعـد ۳۱۵روایت علی الید؛ این روایت، مرسل و سندش ضعیف است (نراقـی، 

) ولی بعضی معتقدند بین خاصه و عامه تلقی به قبـول شـده (نراقـی، ۱/۶۳؛ محقق داماد، ۲/۲۳۱الفقهیة، 
؛ ۲/۴۱۶اغـی، انـد، (حسـینی مر) و بعضی از فقها آنرا مسـتند فتـوا قـرار داده۲/۴۱۶؛ حسینی مراغی، ۳۱۵

است. البته استناد کسانی همانند سید مرتضی کـه در » شهرت عملی«) به اصطالح دارای ۸الغطاء، کاشف
؛ ابـن ادریـس، ۱/۲۴الهـدی، رسـائل، دانسـتند (علمو خبر واحد را حجـت نمی١مقام احتجاج بوده است

؛ ۴۶۸الهـدی، االنتصـار، (علماندکرده) و فقط به خبر قطعی الصدور و محفوف به قرائن عمل می۱/۳۳۰
، ۱۹۳و ۱۳/۳۲شود و نقل عالمة حلـی در تـذکره (ج ) موجب جبران ضعف سند نمی۲/۴۲۵ابن ادریس، 

) دلیل عمل به این روایت نیست. همچنین برخی فقها مانند محقق خویی، امام خمینی و مصطفی ۱۶/۱۶۱
۸۸و ۳/۸۷دانند. (خوئی، بر ضعف سندش نمیاند و عمل برخی را جاخمینی این روایت را معتبر ندانسته

ــی، روح۱۲۸و  ــه، ؛ خمین ــی، مصــطفی، ۳۷۳-۱/۳۷۲الل ــری مــروج، ۱/۱۸۶؛ خمین ) ۱۹-۳/۱۸؛ جزائ
توان این روایت را معتبر دانست.، نمی٢بنابراین، با شواهدی که ارائه شده

فقهی شیعه مستند فتوا قرار گرفتـه ؛ با توجه به اینکه این روایت در کتب»الخراج بالضمان«سند روایت 
؛ عالمـه ۵۵۸و ۱/۴۹۵؛ طبرسـی، ۲/۱۲۶؛ همـو، المبسـوط، ۲۵۷و ۳/۱۰۷است، (طوسـی، الخـالف، 

؛ شـهید ثـانی، تمهیـد ۳۱۹/ ۵؛ عالمه حلـی، مختلـف الشـیعة، ۱۴/۱۲۴و ۱۱/۱۴۱حلی، تذکرة الفقهاء، 
ها قابل اعتمـاد و معتبـر اند و از نظر آنپذیرفتهرسد آنرا ) به نظر می۸/۵۱۷؛ مقدس اردبیلی، ۲۱۶القواعد، 

های فتوای خاصه و عامه یاد کـرده بوده است، تا آنجا که شیخ انصاری از آن به عنوان نبوی مشهور در کتاب
رو، فقهایی از این٣ولی چنین نیست!)٢/١٠١) و تلقی به قبول شده است؛ (نائینی، ۶/۱۷۰است (انصاری، 

) این روایت ۱/۴۶۸) و امام خمینی (۳۴) آخوندخراسانی (حاشیة المکاسب، ۱/۹۶ی، (یزدمانند طباطبایی
دانند.اند و عمل برخی را جابر ضعف سند نمیرا معتبر ندانسته

المنبابویه،ابن؛7/23األحکام،تهذیبطوسی،.اندکردهنقلنیزصدوقشیخوطوسیشیخندارد،آنمحتوايدرتاثیريکه
.)3/205الفقیه،یحضره

به این مطلب اشاره شده است.» تبار دو روایت«ذیل عنوان . در همین مقاله،1
آوردم.» استناد و توجه دادن قدماي شیعه به روایت سنی«ذیل عنوان . در همین مقاله،2
زمـان«و عنـوان »بالضمانالخراج«و»تُؤدِّیهِحَتَّیأخَذَتْمَاالیدِعَلَی«روایتدو. به دلیل آن در همین مقاله ذیل عنوان: تبار3

ام.ختهپردا» آندلیلوشیعهمنابعبهالیدعلیحدیثورود
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سند دو روایت از نظر عامه

؛ حاکم نیشـابوری، ۲/۵۵۷(ترمذی، ١»حسن«را ترمذی و حاکم، » سمره«روایت علی الید؛ حدیث 
) ۲/۹۶(ابـن حجـر عسـقالنی، سـبل السـالم، » صـحیح«) و عسقالنی، ۲/۴۴۶ینی، ، خطیب شرب۲/۵۵

کند و قابل اعتماد ای به اعتبار حدیث سمره وارد نمیاند، بر فرض ضعیف بودن برخی سندها خدشهدانسته
بودن یک طریق برای اعتبار روایت کافی است، عالوه برآن، قراین دیگر مانند روایات معتبر هم مضـمون یـا 

٢افزاید.نزدیک به این مضمون، نیز وجود دارد که بر اعتبار می

؛ ۴۰/۲۷۲(ابن حنبـل، ٣»حسن صحیح«را » عایشه«؛ ترمذی حدیث »الخراج بالضمان«سند روایت 
شمارد و بغوی (شـرح السـنة، ) می۳/۵۷۳(ترمذی، » حسن غریب«) و ۱۲/۱۹۸؛ نووی، ۲/۵۷۲ترمذی، 

اند.شمرده شده» حسن«)۳/۲۸۴) و آلبانی (ابوداود، ۸/۱۶۳
داللت دو روایت از نظر شیعه و عامه

آید تضمین و ضمانت آن روایت علی الید؛ بر اساس این روایت، هر چیز یا مالی که به دست کسی می
؛ ابـن ۴۶۸الهدی، االنتصـار، تا هنگام باز گرداندن به صاحِب آن، به عهدۀ همان ید (شخص) است. (علم

ــس،  ــه ۲/۴۲۵ادری ــذکرة، ؛ عالم ــی، ت ــان، ۱۹۳و ۳۲/ ۱۳حل ــی،؛ ۱۶/۱۶۱؛ هم ــینی مراغ ؛ ۴۱۶/ ۲حس
) این روایت در ضمانت یدی که چیزی به آن رسیده و در اختیار شخص قرارگرفتـه اسـت، ۸الغطاء، کاشف

بر صاحب ید واجب است آنچه را دریافت کرده، بـدون نقـص و عیـب بـه مالـک آن برگردانـد ظهور دارد.
) یعنی صاحب ید که ۲/۹۶سبل السالم، ؛ ابن حجر عسقالنی،۲/۱۳۴؛ مناوی، ۵/۱۹۷۵(خطیب عمری، 

باشد یا باید آنرا حفظ کند یا ادا نماید و این تسلط و برگردانـدن مسلط بر مال دیگری است یا ضامن مال می
) ۵/۳۵۶؛ شوکانی، ۲/۹۶سبل السالم، شود. (ابن حجر عسقالنی،شامل اجاره، غصب، ودیعه و عاریه می

بنابراین، داللت این روایت از نظر شیعه و سنی تام و مورد قبول است.
به معنی درآمد است؛ خراِج مال، یعنـی درآمـِد مـالی، از » خراج«؛ »الخراج بالضمان«داللت روایت 

دانسته است. (رك: ابن حجـر عسـقالنی، بلـوغ » صحیح«نویسد: حاکم این روایت را . ابن حجر عسقالنی در بلوغ المرام می1
).2/39المرام، 

لَّهِ بْنُ السَّائِبِ بْنِ یزِیدَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ جَـدِّهِ . حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا یحْیی بْنُ سَعِیدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِی ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ ال2
،ترمذي». (لَا یأْخُذْ أَحَدُکمْ عَصَا أَخِیهِ لَاعِبًا أَوْ جَادا، فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِیهِ فَلْیرُدَّهَا إِلَیهِ«قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ: 

نقل شده است: نا یزِیدُ بْنُ هَارُونَ، عَـنِ ابْـنِ » عبداهللا بن السّائب«). این حدیث با طرق دیگر نیز از 6/696الملقن، ؛ ابن4/462
نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَیدِ اللَّـهِ )؛ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِیبٍ، 2/197(ابن ابی شیبه،أَبِی ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ جَدِّهِ. 

ائِبِ ابـن بْـنِ یزِیـدَ، عَـنْ أَبِیـهِ، عَـنْ جَـدِّهِ. وَهُوَ أَبُو ثَابِتٍ ثِقَۀٌ، نا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِی ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ السـَّ
لسَّدُوسِی، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِی، ثنا ابْنُ أَبِی ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اهللاِ بْنِ یزِیدَ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ )؛ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ا5/325عاصم، (ابی

).7/145أَبِیهِ، عَنْ جَدِّهِ، (طبرانی، 
)3/573ی هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْم. (ترمذي، هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ، وَقَدْ رُوِي هَذَا الحَدِیثُ مِنْ غَیرِ هَذَا الوَجْهِ، وَالعَمَلُ عَلَ.3
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؛ ۱۱/۲۷۱؛ بـدر العینـی، ۲/۱۲۶نمائات متصل و منفصل که جزء خروجی مال است. (طوسی، المبسوط، 

پـذیرش مسـئولیت و تعهـد بـه تحمـل «بـه معنـای ١»ضـمان) «۲/۴۰بل السالم، سابن حجر عسقالنی،
باشد، در مقابل این مسئولیت، نما، فایـده و است، یعنی کسی که متعهد به تحمل خسارت عین » خسارت

) بـاء در عبـارت ۱۱/۱۴۲؛ عالمه حلی، تذکرة الفقهـاء، ۳/۱۴۷بهره بردن از نما متعلق به اوست. (خّطابی، 
؛ انصـاری، ۵/۱۹۴۵؛ خطیـب عمـری، ۵/۲۵۲کن است سببیت یـا مقابلـه باشـد. (شـوکانی، حدیث مم

) بر اساس این روایت، حضرت رسول در جریان قضاوتی نما و فایده را در مقابـل تعهـد بـه جبـران ۳/۲۰۲
خسارت دانستند. این همان مضمون قاعدة خراج و غرم است. ترمذی و شرح صحیح بخـاری در توضـیح 

یابـد، کند، سپس در آن عیبی میخرد و از آن استفاده مینویسند: شخص عبد را میمی» لضمانالخراج با«
رفـت از گرداند و فایده برای مشتری است، به خاطر آنکه اگر عبد از بـین میروی عبد را به بایع برمیاز این

ل در حـدیث دیگـری از ) ایـن اسـتدال۱۱/۲۷۱؛ بدر العینی، ٣/۵۷۳ترمذی، مال مشتری از بین رفته بود. (
٢امام صادق (ع) نیز آمده است.

؛ ٢/٢٢٢؛ جزائـری مـروج، ١٣٥-١/١٣٢رک: نـائینی، از این روایت چندین تبیین ارائـه شـده اسـت (
. مفاد روایت گاهی با قطـع نظـر از مـورد روایـت (در داسـتان عمـر بـن )٤٧٥-۱/٤٦٨الله، خمینی، روح

ت تفسیر شده است. بدون لحاظ مـورد روایـت چنـد احتمـال بـرای عبدالعزیز) و گاهی با لحاظ مورد روای
؛ خمینـی، ۳۵۳-۱/۳۵۰؛ اصـفهانی، ۱/۹۶ذکـر شـده اسـت: (رک: ایروانـی، ٣منظور از خـراج و ضـمان

شود و ضمان، تعهدات والی مسلمانان . خراج، آنچه بر زمین و افراد قرار داده می۱) ۴۷۵-۱/۴۶۸الله، روح
. خراج، منافع و ضمان، پرداخت مثـل یـا قیمـت باشـد کـه ایـن ۲مسلمانان است. برای تدبیر و ادارة امور

. ضمان، بر عهدة گذاشـتن و خـراج، در ازای آن اسـت. ایـن احتمـال ۳احتمال غیر از نظر ابوحنیفه است. 
. ضمان، اعم از ضمان اتالف و یـد یـا ضـمان جعلـی اسـت و ۴مطابق دیدگاه ابوحنیفه و ابن حمزه است. 

عنای مصدری یعنی انتفاع از چیزی یا هر چیزی که حاصل شود. اما به لحاظ مورد روایت، ضمان خراج، م
طور کـه خسـارت مـال از جیـب مالـک آن در مورد روایت عبدالعزیز ضمان عرفی و عقالیی نیست، همان

باشـد، اگرچـه بـه صـورتضمان عرفی و لغوی نیست و بدون تردید داخل در عنوان الخراج بالضـمان می
مجاز، در غیر این صورت استعمال لفظ در اکثر از یک معنا یا در معنای جامع انتزاعـی اسـت، اگـر چنـین 
معنایی فرض شود، در هر دو صورت خالف اصل خواهد بود. بنابراین، روایت دلیل بر نظر ابوحنیفه و ابـن 

بدهد.راقیمتیامثلبایدشد،تلفعیناگرکهنیستغصبوفاسدعقددرضمانمعنايبهاینجادر. ضمان1
)5/171(کلینی،». لَا تَرَي أَنَّهُ لَوِ احْتَرَقَتْ لَکانَتْ مِنْ مَالِهِ؟!اَ. «... 2
به جز مورد اول، ضمان عرفی معهود یعنی غرامـت و تعهـد جبـران خسـارت اسـت، اگرچـه بـه . ضمان در این احتماالت،3

)1/470اهللا، صورت معلق کردن بر تلف باشد. (خمینی، روح



108شمارةفقه و اصول120
١حمزه نیست.

ی چنین است که خراج برای کسی است بنابراین، تفسیر رایج از الخراج بالضمان بین فقهای شیعه و سن
رو، زمانی که مبیع در ملک و تعهد مشتری تلف که مال در ملک و چتر مسئولیت او تلف شده است، از این

؛ ۲/۱۲۶شود خراج برای اوست، زیرا با قبض ضمان به مشتری منتقل گردیده اسـت. (طوسـی، المبسـوط، 
لضمان اینکه خـراج، خسـارت ضـامن اسـت و در مـورد ) تفسیر دیگر از روایت الخراج با۱۲/۱۹۹نووی، 

شود و از آنجایی که در منفعت ضمانتی وجود ندارد، روایت به سبب ضمان، خسارت منفعت عبد ثابت می
) تفسـیر ۲/۲۲۲پس غرامتی نیست؛ زیرا فرض این است که عبد ملـک مشـتری اسـت. (جزائـری مـروج، 

هـای خراجیـه بـه سـبب اجـاره ضـمان را ضـمان زمینمحقق خویی از خراج همان معنای رایج است ولی
) امـام خمینـی بـا نگـاه ۳/۱۳۳باشـد. (خـویی، داند و معتقد است داللت حدیث بر قاعده منتفـی میمی

کنـد. (رک: گیرد، تبیـین میحکومتی خود مقصود از خراج را مالیاتی که حکومت اسالمی از شهروندان می
الخـراج «ان امام خمینی نیز این روایت داللتـی بـر مضـمون قاعـدة ) با بی۶۱۹-۴/۶۱۶الله، خمینی، روح

)۲۸۱-۲/۲۷۸ندارد. (رک: بجنوردی، محمد، » بالضمان

علی الید و خراجهدو قاعدهگستر
هایی مطرح است: آیا دو قاعدة علی الید و خراج مخصوص بیـع و در مورد گسترة این دو قاعده پرسش

شود؟ این دو قاعده نسبت به منافع مستوفات و اسد و غصب جاری میعقد صحیح است یا نسبت به عقد ف
اند؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. مشهور فقهای شیعه قاعدة علی الید را عـالوه غیر مستوفات چگونه

؛ شـهید ۶/۲۱۵داننـد، (محقـق کرکـی، بر عقد صحیح، شامل منافع مستوفات عقد فاسد و غصب نیـز می
؛ بجنــوردی، ۱۸/۳۵۷و ۱۲/۵۴۰؛ حســینی عــاملی، ۲۲۲و ۱۲/۱۷۴و ۳/۱۵۴ألفهــام، ثــانی، مســالک ا

داننـد، (عالمـه حلـی، مختلـف الشـیعة، ) و قاعدة خراج را شامل عقد فاسد و غصـب نمی۴/۱۰۲حسن، 
و ۳/۱۲۷؛ خـویی، ۵۴۲-۱۲/۵۳۷؛ حسـینی عـاملی، ۲/۳۲؛ محقق حلـی، ۳/۲۸۷؛ شهید اول، ۵/۳۱۹

) قاعـدة خـراج را ۲۵۵) فقط ابن حمزه (٣٠٧و ٢/٣٠٦کارم، القواعد الفقهیة، ؛ م٢/٢٨٨مامقانی، ؛ ۱۲۸
دانند. شیخ انصاری بعد از بررسی اقوال در منافع غیر مستوفات، ضـمان در آنـرا قـوی در غصب جاری می

) بر عکس فقهای شـیعه، فقهـای سـنی قاعـدة خـراج را شـامل عقـد فاسـد ۳/۲۰۷شمارد. (انصاری، می
شد در مسـئولیت و ضـمان مشـتری بـود، پـس ا اگر مورد عقد بین مدت عقد و فسخ تلف میدانند، زیرمی

) البتـه در اجـرای آن اخـتالف دارنـد: شـافعی ۳/۲۲۰؛ بهـوتی، ۳/۱۴۷خراج هم حق اوست، (خّطـابی، 

آمده است.» خراجوالیدعلیقاعدهدوگستره«توضیح دیدگاه این فقیه سنی و شیعه در همین مقاله ذیل عنوان .1
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ارش گرداند، بلکه گویند مبیع را بر نمیگرداند و منافع از آن اوست، اصحاب رأی میگوید مبیع را بر میمی
جز اهل ) اما در مورد غصب، اهل سنت به۳/۲۲۰؛ بهوتی، ۳/۱۴۷گیرد و منافع از آن اوست. (خّطابی، می

) در مورد منافع مستوفات و غیر مسـتوفات قاعـدة ۳/۱۴۷دانند. (خّطابی، قیاس، قاعدة خراج را جاری نمی
-۱۱/۷۷فه (شمس االئمه سرخسی، رو، به نظر ابوحنی) از این۵/۱۹۵شود. (ابن قدامه، علی الید جاری می

) نسبت به اصل مبیِع عقد فاسد و اصل مال غصبی ضمان وجود دارد و باید باز گردانده ۷/۲۳؛ عمرانی، ۷۸
شود؛ ولی نسبت به منافع مستوفات، ضمان نیست! و تمام منافع مال غصبی، برای غاصب است! زیرا کسی 

یعی که از مالک دریافت کـرده اسـت بدهـد، الزم نیسـت که در عقد صحیح ملتزم شده، ثمنی در مقابل مب
ای بپردازد؛ بنابراین، در عقد فاسد نیز به دلیل اینکه ضمان واقعی است، نه انشائی، برای منافع ثمن جداگانه

کند منافع متعلق به شخص ضامن باشد و الزم نیست در برابر استفاده از منافع چیزی بـه اطالق اقتضاء می
در غصب عقدی صورت نگرفته است و وجوب برگرداندن منافع به سبب عقد است (شمس مالک بدهد. و

) و چون غاصب نسبت به مال مغصوب مسئولیت دارد و در برابر این تعهـد، ۷۸-۱۱/۷۷االئمه سرخسی، 
) ایـن ٥/٣١٩ق دارد. اما دلیل مشهور فقهای شیعه (عالمه حلـی، مختلـف الشـیعة، منافع، رایگان به او تعل

باشـد؛ پـس ست که در عقد فاسد چون انتقال صورت نگرفته است، مبیع همچنان در ملـک فروشـنده میا
مشتری نسبت به منافع ضامن است. هنگام غصب نیز غاصب مالکیتی ندارد و ثمره تابع ملک است. ثمـرة 

کـه ثمـن را دو دیدگاه آنجاست که مبیع در اختیار فروشنده باشد و برای مبیع نمـا حاصـل شـود، در حـالی 
باشد، اگر نما را تابع ضمان بدانیم دریافت کرده است؛ اگر نما را تابع ملک بدانیم، نما متعلق به مشتری می

) و در عقـد فاسـد و غصـب در ٣/٢٨٧؛ شـهید اول، ٢/١٢٦نما متعلق به بایع است. (طوسی، المبسـوط، 
صورت دوم (تابع ضمان بودن) نما از آن صورت اول (تابع ملک بودن) نما از آن بایع و مالک خواهد بود در

شود.بایع و غاصب می

علی الید و الخراج بالضمانهنسبت قاعد
در دو قاعده اسـت. » ضمان«و معنای » موضوع«نکتة اساسی در دریافت نسبت بین دو قاعده توجه به 

د) و موضـوع (وجوب ر» ضامن بودن«(مااخذت) و محمول (حکم) آن » تسلیط«موضوع قاعدة علی الید 
(الخراج) است. ضـمان در » منافع رایگان«(بالضمان) و محمول (حکم) » پذیرش مسئولیت«قاعدة خراج 

، در »باز گرداندن مثل یا قیمـت عـین«در صورت وجود آن و » باز گرداندن عین«قاعدة علی الید به معنای 
بجنـوردی، ؛ ۳/۶۶الخـالف، ؛ طوسـی، ٣٢٩رک: ابوالصـالح حلبـی، ص صورت تلف شدن آن اسـت. (

کار باشد که در عقد فاسـد و غصـب بـهاین معنا مورد نظر می» ضمان«معموال در کاربرد )١/٤٠٣محمد، 
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؛ طوسی، ۴۶۸االنتصار، الهدی،؛ علم۸۱۴و ۶۴۶و ۵۹۳؛ شیخ مفید، ۲۱۵رود. (ابن جنید اسکافی، می

باشد! می» مسئولیت و تعهد«به معنای ) اما ضمان در قاعدة خراج ۱۱۹و ۱/۱۱۸؛ نائینی، ۳/۳۱۳الخالف، 
) به تعبیر دیگر ضمان در ۳/۱۴۷؛ خّطابی، ۱۱۹و ۱/۱۱۸؛ نائینی ۱۱/۱۴۲(رک: عالمه حلی، تذکرة الفقهاء، 

قاعدة خراج جعلِی اختیاری است، نه مانند غصب که قهرِی مجعوِل شارع است و نه تبعی مانند جبران بایع 
در ایـن دو » ضـمان«) بنابراین کاربرد واژة ۱/۵۶/قسم ۱آل کاشف الغطا، و مشتری نسبت به مبیع و ثمن. (

قاعده مشترک لفظی و استعمال یک لفظ در دو معناست. ضمن اینکه ضمان در علی الید حکم و در الخراج 
طور که اشاره شد، محدودة دو قاعده در شیعه و سنی متفاوت اسـت. قاعـد موضوع است. نکتة دیگر، همان

دلیل ضمان و قاعده الخراج دلیل عدم ضمان دانسته شده اسـت. پـس براسـاس نظـر کسـانی کـه علی الید 
باشـد و در عقـد دانند نسبت بین این دو قاعـده در غصـب تبـاین میقاعدة الخراج را در غصب جاری نمی

خورد.صحیح و فاسد قاعدة علی الید با الخراج تخصیص می

»الخراج بالضمان«و » تْ حَتَّی تُؤدِّیهِعَلَی الیدِ مَا أخَذَ«تبار دو روایت 
ها به روایت عامه، تبـار قدمای فقهای شیعه به این دو روایت و توجه دادن آناز بررسی چگونگی استناد

گردد:آشکار می» الخراج بالضمان«و » علی الید«روایت مستند دو قاعدة 
ابن جنید

خورد، اگرچـه در آن فـرع فقهـی ن جنید به چشم میاستناد به روایت موافق عامه، گاه در روش فقهی اب
ایـن نشـان از تسـامح و )١٥٤-٢/١٥٣(عالمه حلی، مختلف الشـیعة، حدیث شیعی وجود داشته باشد. 

تساهل وی در استناد به روایت دارد. به طور مثال در مسئلة وجوب جهر خواندن دو رکعت اول نماز مغـرب 
کند کـه موافـق عامـه اسـت، در یز جایز است و به روایتی استناد میگوید: عکس آن نو عشا، ابن جنید می

دانند. کنند و در اخفا خواندن عمدی، اعاده را واجب میحالی که مشهور به روایت مخالف عامه استناد می
(همان) ابن جنید همچنین در باب رهن به روایتی موافق عامه و معارض با روایت شیعه، عمل کرده اسـت. 

یـهِ «رسد استناد به روایت ) بنابراین به نظر می۴۰۳-۵/۴۰۲(همو،  ـی ُتؤدِّ توسـط » َعَلی الیِد َما أَخَذْت َحتَّ
) از موارد استناد به روایت عامه باشد، چراکه سابقه عمل ابن جنیـد بـه ۲۱۱ابن جنید، (ابن جنید اسکافی، 

)١٥٤-٢/١٥٣(عالمه حلی، مختلف الشیعة، روایت عامه وجود دارد.
سید مرتضی و شیخ طوسی

استناد سید مرتضی و شیخ طوسی به جهت استخراج حکم شرعی و در مقام استنباط نبوده است، بلکه 
)۱/۳۷۳الله، این استناد به انگیزة احتجاج علیه مخالفان صورت گرفته است. (خمینی، روح
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ضامن آنچه در اختیار او در مقابل عامه، صناع را » ضمان صناع«؛ وی در مسئلة نمونه از سید مرتضی

َعَلی الیِد َما أَخَذْت «توان بر عامه معارضه کرد، روایت از چیزهایی که می«گوید: داند و میگیرد میقرار می
یهِ  ی ُتؤدِّ اند. اقتضای ایـن روایـت موجـود در منـابع اهـل هایشان نقل کردهاست که در روایات و کتاب» َحتَّ

اهر عبارت سید مرتضی این است که در مقام احتجـاج و معارضـه بـه ظ١»سنت، ضامن بودن صناع است.
یهِ «روایت  ی ُتؤدِّ موجود در منابع سنی توجه داده است و نه اینکه در مقـام اسـتنباط » َعَلی الیِد َما أَخَذْت َحتَّ

)۳۷۴-۱/۳۷۳فرع شرعی به روایت استناد کرده باشد. (رک: خمینی، روح الله، 
، عین غصب شده را در مقابل قرضـی »مغصوب منه«وی در مسئلة غصب که نمونه از شیخ طوسی؛

دانـد و معتقـد اسـت ضـمان دهد؛ رهـن را صـحیح میکه از غاصب گرفته، در دست غاصب رهن قرار می
شیخ طوسی دلیل خود را در مقام فتوا با )۳/۲۲۸نسبت به غصب همچنان ثابت است. (طوسی، الخالف، 

دهد و سپس در مقابل ابوحنیفه به روایت نقل شده از پیامبر ، اتفاق اصحاب یا اصل ارائه می»دلیلنا«عبارت 
یهِ « ی ُتؤدِّ و نـه اینکـه در مقـام دهـد(همان) که در منابع سنی وجود دارد، توجه می» َعَلی الیِد َما أَخَذْت َحتَّ

شرعی به روایت استناد کرده باشد. چنانچه وی این روایت را پذیرفته بود جایی بـرای اسـتدالل استنباط فرع
به اصل یا اتفاق اصحاب نبود.

ای وی در مسئلة نمای مبیع که بعد از قبض، در مبیع ثمره یا نما یا فایـدهنمونة دیگر از شیخ طوسی؛ 
بوط به قبل از عقد باشد، نما یا فایده بـرای مشـتری وجود آید، سپس در خود مبیع عیبی آشکار شود که مربه

شـود؛ داند؛ شافعی همین نظر را پذیرفته، ولی مالک معتقد است ثمره همـراه اصـل مبیـع برگردانـده میمی
) شیخ طوسی دلیل خـود را در مقـام فتـوا بـا ۸/۱۸۰؛ مزنی، ۳/۱۹۹رشد، ؛ ابن۳/۱۰۷(طوسی، الخالف، 

قضی «دهد و سپس در مقابل ابوحنیفه به روایت عایشه از پیامبر شیعه ارائه می، اجماع فرقة»دلیلنا«عبارت 
و نه اینکـه دهد) که در منابع سنی موجود است، توجه می۳/۱۰۷(طوسی، الخالف، » أّن الخراج بالّضمان

ی بـرای در مقام استنباط فرع شرعی به روایت استناد کرده باشد. چنانچه وی این روایت را پذیرفته بـود جـای
کرد.استدالل به اجماع فرقه نبود، بلکه حداقل اجماع را با روایت عایشه به عنوان دلیل ارائه می

معتقد است چنانچه مال مرهونه بدون » ضمان رهن«ایشان در مسئلة ای دیگر از شیخ طوسی؛ نمونه
اید دین خود را بـه مـرتهن افراط و تفریط در دست مرتهن تلف شود، از مال راهن از بین رفته است و راهن ب

، اجماع فرقـة »دلیلنا«) شیخ طوسی دلیل خود را در مقام فتوا با عبارت ۳/۲۵۷ادا کند؛ (طوسی، الخالف، 
دهـد و سـپس در مقابـل ابوحنیفـه، شـریح، ، ارائـه می»الرهن امانة«ها و روایت علی (ع): شیعه، اخبار آن

) که در منابع سـنی ۳/۱۰۷(طوسی، الخالف، » لّضمانالخراج با«نخعی و حسن بصری به فرمایش پیامبر 

)468،االنتصار(علم الهدي،...». ا به ومما یمکن ان یعارضو«. 1
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و نه اینکه در مقام استنباط فرع شرعی به روایت استناد کرده باشد. چنانچه وی این دهدوجود دارد توجه می

ها و روایـت علـی (ع) نبـود، بلکـه روایت را پذیرفته بود جایی برای استدالل به اجماع فرقة شیعه، اخبار آن
آورد.ای پذیرفته است میرا با دیگر ادله» بالّضمانالخراج«روایت 

ها وجود دارد، عامه به روایتی که در منابع آن» مقام توجه دادن«بنابراین، سید مرتضی و شیخ طوسی در 
کنند؛ نه اینکه در مقام استناد و استنباط اسـتدالل کننـد! بنـابراین اسـتناد فقهـای بعـد از شـیخ استدالل می

یهِ «ت طوسی به روای ی ُتؤدِّ از روی اعتماد به برخی از فحـول » الخراج بالّضمان«و » َعَلی الیِد َما أَخَذْت َحتَّ
ها غفلت شده اسـت. (رک: خمینـی، پیشین بوده است و این در حالی است که از روش و شیوة استدالل آن

الخـراج «ه روایـت ) اگرچه ابن زهره توجه داشته و بـرای احتجـاج بـه مخـالف بـ۳۷۶-۱/۳۷۳روح الله، 
)۲۴۵و ۲۲۳توجه داده است. (ابن زهره، » بالّضمان

زمان ورود حدیث علی الید به منابع شیعه و دلیل آن
یابیم حدیث علی الید و الخراج طور که اشاره شد با جستجو و دقت در کتب قدمای امامیه در میهمان

نی در کتاب البیع محققانه به این مطلب پرداختـه بالّضمان، چندان مورد استناد قرار نگرفته است. امام خمی
)۴۶۸-۴۶۷و ۳۷۵-۱/۳۷۲است. (رک: خمینی، روح الله، 
) سـید ۲۱۱های فقهی شیعه از زمان ابن جنید اسکافی، (ابن جنید اسکافی، حدیث علی الید در کتاب

جـاج علیـه ) و بـه انگیـزه احت۳/۲۲۸) و شـیخ طوسـی (الخـالف، ۴۶۸االنتصـار، الهدی،مرتضی (علم
) مورد استناد قرار گرفته است، نه ۴۰۸و ۳/۴۰۷؛ طوسی، الخالف، ۴۶۸االنتصار، الهدی،مخالفان (علم

) در کتاب سرائر در چند مورد ۲/۴۲۵اینکه پذیرفته باشند. از پیشینیان، فقط ابن ادریس حلی (ابن ادریس، 
نسبت داده است. البته ایـن موضـوع از به حدیث فوق تمسک جسته و آنرا به طور جزم به رسول خدا (ص) 

سوی ایشان بسیار جالب است، زیرا وی از کسانی است که نسبت به حجیت خبـر واحـد موضـع انکـار و 
۲۰۰و ۳/۱۸۶و ۶۱۰و ۲/۵۸و ۶۳۰و ۳۹۴و ۳۸۱و ۲۷۲و ۲۷۱و ۱/۲۳۲مخالفت شدید دارد (همو، 

ان عالمه حلی استناد به حدیث فوق کامال شـیوع ). به هر حال به دنبال ایشان، از زم۳۴۱و ۲۲۳و ۲۲۲و 
؛ عالمـه حلـی، إرشـاد ۱۶/۱۶۱، ۱۹۳و ۱۳/۳۲؛ عالمه حلـی، تـذکرة الفقهـاء، ۲۸۰یافته (رک: ابن زهره،

محقـق سـبزواری، ؛۸/۱۹۲؛ مقـدس اردبیلـی، ۱۲/۲۲۲؛ شهید ثانی، مسـالک األفهـام، ۱/۳۶۲األذهان، 
؛ بجنــوردی، ۷/۱۶و ۴/۵۱و ۲/۱۱۲؛ بجنــوردی، حســن، ۱۹،؛ نــوری، فضــل اللــه۲۱۱نــی،زوی؛ ق۲/۶۳۸

؛ مکـارم شـیرازی، القواعـد ۸۳؛ فاضـل لنکرانـی، ۱/۱۹۰؛ ایروانـی، ۳۲۴و ۲۶۶و ۱۵۷و ۱/۹۸محمد، 
) تا آنجـا کـه در عصـر حاضـر از مشـهورات و ۲/۳۲۵؛ هاشمی شاهرودی، کتاب الخمس، ۱/۱۹الفقهیة، 
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)۳۷۶-۱/۳۷۲الله، : خمینی، روحشود. (رکمقبوالت مسّلم محسوب می

الخراج بالّضمان از زمان شـیخ طوسـی مسـتند فتـوا قـرار گرفتـه اسـت. گـاهی وی (طوسـی، حدیث
) ۲۵۵و ۲۴۹) ابن حمزه، (۵۵۸و ۱/۴۹۵) و برخی از فقهای پیشین همچون طبرسی، (۲/۱۹۶المبسوط، 

د.ان) مستند فتوا قرار داده۱۷/۲۵۳(تذکرة الفقهاء، ١عالمه حلی

گیرينتیجه
شود، نسبت بـه گیرد و بر آن مسلط میقاعدة علی الید، شخصی را که مال دیگری در اختیارش قرار می

شمارد و قاعدة خراج شخص را نسبت به منافع مستوفات و عین، منافع مستوفات و غیر مستوفات ضامن می
مثـل و قیمـت و در خـراج تعهـد و شمارد. ضمان در علی الید وجوب رد عین یـا غیر مستوفات ضامن نمی

باشـد، در باشد. بنابراین، ضمان در دو قاعده مشترک لفظی است و نسبت دو قاعـده تبـاین میمسئولیت می
، در »علی الیـد«ترین مستند روایی قاعدة مطرح است. مهم» نبودن ضمان«و در خراج » ضمان«علی الید 

یهِ َعَلی الیِد َما أَخَذْت «فقه شیعه و سنی حدیث  ی ُتؤدِّ الَخراُج «و یکی از ادلة روایی قاعدة غرم، روایت » َحتَّ
است. روایات معتبر دیگر با عبارات دیگر نیز در فقه شیعه سنی مسـتند قاعـدة غـرم قـرار گرفتـه » بالضماِن 

و حـدیث الخـراج » صـحیح«و از نظر سنی حدیث علی الیـد » مرسل«است. این دو حدیث از نظر شیعه 
باشند؛ زیـرا در منـابع روایـی شـیعه نیامـده، است. هر دو روایت سنی تبار می» ن صحیححس«و » حسن«

اند. ورود روایت علی الید به کتـب اگرچه در کتب فقهی شیعه معموال برای احتجاج مورد استناد قرار گرفته
اسـت و شیعه از زمان ابن جنید اسکافی، سید مرتضی و شیخ طوسی و روایت الخراج از زمان شیخ طوسی

گاهی مستند فتوای برخی از فقهای شیعه قرار گرفته است. در صورتی که عمل فقهـا را جـابر سـند روایـت 
یهِ « ی ُتؤدِّ ندانیم، باید در جستجوی روایات یا دلیل قابـل اعتمـاد و معتبـر دیگـری » َعَلی الیِد َما أَخَذْت َحتَّ

رتی که عمل فقها را جابر سند ندانیم، روایات معتبر ، در صو»الَخراُج بالضماِن «برآمد. در مورد سند روایت 
دیگر با عبارات دیگر نیز مستند قاعدة غرم قرار گرفته است. بنابراین، ثبوت ضمان و عـدم ضـمان منـوط بـه 

قاعده و روایت علی الید بستگی به فراهم آمدن روایت یا دلیل معتبر دیگر دارد.

منابع
ایـران، دار سـید الشـهداء للنشـر، چـاپ اول، -قم عوالی اللئالی العزیزیة،ن،الدیابن ابی جمهور، محمد بن زین

ق.۱۴۰۵

. یک مورد از پنج مورد استناد به عنوان دلیل فتواي خود اوست و چهار مورد دیگر به عنوان دلیل مخالف آورده است.1
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محقق: کمال یوسف الحوت، چاپ اول، الکتاب المصنف فی األحادیث واآلثار،بن محمد،شیبه، عبداللهابن ابی

ق.۱۴۰۹الریاض، مکتبة الرشد، 
یر الفابن ادریس، محمد بن احمد،  ایران، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعـه –قم تاوی،السرائر الحاوی لتحر

ق.۱۴۱۰مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 
یج األحادیث واألثار الواقعة فی الشرح الکبیر،ابن الملقن، عمر بن علی،  المحقق: مصطفی البدر المنیر فی تخر

ق..۱۴۲۵السعودیة، -الریاض-ر والتوزیعأبو الغیط وعبد الله بن سلیمان ویاسر بن کمال، دار الهجرة للنش
ایران، دفتـر انتشـارات اسـالمی -در یک جلد، قم مجموعة فتاوی ابن جنید،ابن جنید اسکافی، محمد بن احمد،

ق.۱۴۱۶وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 
وخرج أحادیثه وعلق علیه: سمیر بن أمـین حققه ،بلوغ المرام من أدَلة األحکامابن حجر عسقالنی، احمد بن علی، 

ق.۱۴۲۱المملکة العربیة السعودیة، دار أطلس للنشر والتوزیع، -الزهیری، الریاض 
تا.دار الحدیث، بیسبل السالم،______________________، 

فـة روجعت وصححت: علی عدة نسخ بمعرتحفة المحتاج فی شرح المنهاج،احمد بن محمد،ابن حجر هیثمی،
ق.۱۳۵۷لجنة من العلماء، المکتبة التجاریة الکبری، 

، چـاپ ایران، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفـی-قم الوسیلة إلی نیل الفضیلة،ابن حمزه، محمد بن علی، 
ق.۱۴۰۸اول، 

ؤسسـة عـادل مرشـد، م-المحقـق: شـعیب األرنـؤوط مسند اإلمام أحمد بن حنبل،ابن حنبل، احمد بن محمد، 
ق.١٤٢١الرسالة، 

ق.۱۴۲۵القاهرة، –دار الحدیث بدایة المجتهد ونهایة المقتصد،ابن رشد، محمد بن احمد،
ایران، مؤسسه امام صـادق علیـه السـالم، -قم غنیة النزوع إلی علمی األصول و الفروع،ابن زهره، حمزة بن علی، 

ق.۱۴۱۷چاپ اول، 
ق.۱۳۸۸مکتبة القاهرة، نی البن قدامة،المغابن قدامه، عبدالله بن احمد، 

تا.، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، دارإحیاء الکتب العربیة، بیسنن ابن ماجهابن ماجه، محمد بن یزید، 
ایـران، کتابخانـه عمـومی امـام امیـر المـؤمنین علیـه -اصـفهان الکافی فی الفقه،ابوالصالح حلبی، تقی بن نجم، 

ق.۱۴۰۳السالم، چاپ اول، 
بیـروت، المکتبـة –محقق: محمد محیـی الـدین عبـد الحمیـد، صـیدا سنن أبی داود،ابوداود، سلیمان بن اشعث، 

تا.العصریة، بی
ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چـاپ -تهران حاشیة المکاسب، آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 

ق.۱۴۰۶اول، 
ق.۱۴۱۸ایران، أنوار الهدی، چاپ اول، -قم لمکاسب،حاشیة کتاب ااصفهانی، محمد حسین، 
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یر المجلة،آل کاشف الغطاء، محمدحسین،  ق.۱۳۵۹عراق، المکتبة المرتضویة، چاپ اول، -نجف اشرف تحر
ایران، کنگره جهـانی بزرگداشـت شـیخ اعظـم انصـاری، -قم کتاب المکاسب،انصاری، مرتضی بن محمدامین، 

ق.۱۴۱۵چاپ اول، 
ق.۱۴۲۶ایران، دار الفقه للطباعة و النشر، چاپ سوم، -قم دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة،نی، باقر، ایروا

ق.۱۴۱۹اول، ایران، نشر الهادی، چاپ -قم القواعد الفقهیة،بجنوردی، حسن، 
ق.۱۴۰۱ایران، مؤسسه عروج، چاپ سوم، -تهران قواعد فقهیه،بجنوردی، محمد، 

ق.۱۴۲۲محقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دارطوق النجاة، صحیح البخاری،ن اسماعیل، بخاری، محمد ب
تا.بیروت، دار إحیاءالتراث العربی، بیعمدة القاری شرح صحیح البخاری، بدر العینی، محمود بن احمد، 

الله، المدینة المنورة، محقق: محفوظ الرحمن زینمسند البزار المنشور باسم البحر الزخار،بزار، احمد بن عمرو،
م.۲۰۰۹مکتبة العلوم والحکم، 

-محمـد زهیـر الشـاویش، دمشـق -تحقیق: شعیب األرنـؤوطمحیی السنة شرح السنة،بغوی، حسین بن مسعود، 
ق.١٤٠٣بیروت، المکتب اإلسالمی، 

۱۴۱۴عالم الکتب، ،دقائق أولی النهی لشرح المنتهی المعروف بشرح منتهی اإلراداتبهوتی، منصور بن یونس،
ق.

ق.۱۴۱۶لبنان، مؤسسة الرسالة، –بیروت الوجیز فی إیضاح قواعد الفقة الکلیة،محمدصدقی بن احمد، ، بورنو
۱۳۹۵مصر، شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبی، الطبعة الثانیـة، سنن الترمذی،ترمذی، محمد بن عیسی، 

ق.
ایـران، مؤسسـة دار الکتـاب، چـاپ اول، -قـم فی شرح المکاسـب،هدی الطالب جزائری مروج، محمدجعفر، 

ق.۱۴۱۶
تحقیق: مصطفی عبد القـادر عطـا، بیـروت، دار المستدرک علی الصحیحین،حاکم نیشابوری، محمدبن عبدالله، 

ق.۱۴۱۱الکتب العلمیة، 
چاپ اول، بیـروت فقهیة،الفقه موسوعة استداللیة فی الفقه االسالمی کتاب القواعد الحسینی شیرازی، محمد، 

ق.۱۴۱۳لبنان، مؤسسه امام رضا علیه السالم، -
ایران، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسـین -قم العناوین الفقهیة،حسینی مراغی، عبدالفتاح بن علی،

ق.۱۴۱۷حوزه علمیه قم، چاپ اول، 
۱۳۵۱حلب، المطبعة العلمیة، الطبعـة األولـی، ود،معالم السنن، وهو شرح سنن أبی داخّطابی، حمد بن محمد، 

ق.
دار الکتـب العلمیـة، الطبعـة مغنی المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ المنهـاج،خطیب شربینی، محمد بن احمد، 

ق..۱۴۱۵األولی، 
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عـة لبنـان، دار الفکـر، الطب–بیـروت مرقاة المفاتیح شرح مشـکاة المصـابیح، خطیب عمری، محمد بن عبداللـه، 

ق.۱۴۲۲األولی، 
ق.۱۴۲۱ایران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، -تهران کتاب البیع، الله، خمینی، روح

ق.۱۴۱۸ایران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، -تهران کتاب البیع،خمینی، مصطفی، 
ق.۱۴۱۲لبنان، دارالهادی،–وحیدی، بیروتبقلم محمدعلی التمصباح الفقاهة، خوئی، ابوالقاسم،

، حققه وضبط نصه وعلق علیه: شعیب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شـلبی، سنن الدارقطنیدارقطنی، علی بن عمر، 
ق. ١٤٢٤لبنان، مؤسسة الرسالة، –بیروت الطبعة األولی،عبد اللطیف حرز الله، أحمد برهوم، 

، تحقیق: حسین سلیم أسد الـدارانی، د الدارمی المعروف بـ (سنن الدارمی)مسندارمی، عبدالله بن عبدالرحمن، 
ق.۱۴۱۲المملکة العربیة السعودیة، دار المغنی للنشر والتوزیع، الطبعة األولی، 

تا.دار الفکر، بیفتح العزیز بشرح الوجیز = الشرح الکبیر،رافعی قزوینی، عبدالکریم بن محمد، 
ق.۱۴۰۴بیروت، دار الفکر، یة المحتاج إلی شرح المنهاج،نهارملی، محمد بن احمد، 
الطبعـة األولـی،دمشـق، دار الفکـر، القواعد الفقهیة و تطبیقاتها فی المذاهب األربعة،زحیلی، محمدمصطفی، 

.ق١٤٢٧
بعـة صححه وعلق علیه: مصطفی أحمد الزرقا، دمشق ـ سـوریا، دار القلـم، الطشرح القواعد الفقهیة،زرقا، احمد، 

ق.۱۴۰۹الثانیة، 
المحقق: عبـد الکـریم بـن بهجة قلوب األبرار وقرة عیون األخیار فی شرح جوامع األخبار،سعدی، عبدالرحمن، 

ق.۱۴۲۲رسمی آل الدرینی، مکتبة الرشد للنشر والتوزیع، الطبعة األولی، 
ق.۱۴۱۴، بیروت، دارالمعرفة، المبسوطشمس االئمه سرخسی، محمدبن احمد،

ایران، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعـه -، قم الدروس الشرعیة فی فقه اإلمامیةد اول، محمدبن مکی، شهی
ق.۱۴۱۷مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 

ایـران، مؤسسـة المعـارف -قـم مسـالک األفهـام إلـی تنقـیح شـرائع اإلسـالم،شهید ثانی، زین الدین بن علی، 
ق.۱۴۱۳اإلسالمیة، چاپ اول، 

ایران، انتشـارات دفتـر تبلیغـات اسـالمی -قم تمهید القواعد األصولیة و العربیة،___________________، 
ق.۱۴۱۶حوزه علمیه قم، چاپ اول، 

ق.۱۴۱۳تحقیق: عصام الدین الصبابطی، مصر، دار الحدیث، الطبعة األولی، نیل األوطار، شوکانی، محمد، 
ایران، منشورات قلـم الشـرق، چـاپ -(شرح منهاج الصالحین)، قم اج الصالحینمبانی منهطباطبائی قمی، تقی، 

ق.۱۴۲۶اول، 
۱۴۲۱ایران، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، -قم حاشیة المکاسب، طباطبایی یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 

ق.
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القـاهرة، مکتبـة ابـن تیمیـة، المحقق: حمدی بن عبد المجید السلفی، المعجم الکبیر،، طبرانی، سلیمان بن احمد

تا.الطبعة الثانیة، بی
ایـران، مجمـع البحـوث -، چاپ اول، مشـهد المؤتلف من المختلف بین أئمة السلفطبرسی، فضل بن حسن،

ق.۱۴۱۰اإلسالمیة، 
، ایران، المکتبة المرتضـویة إلحیـاء اآلثـار الجعفریـة-تهران المبسوط فی فقه اإلمامیة،طوسی، محمد بن حسن،

ق.۱۳۸۷چاپ سوم، 
ایران، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم، -قم الخالف،_______________، 

ق.۱۴۰۷چاپ اول، 
ایران، دفتر انتشارات اسـالمی وابسـته -قم مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العّالمة،عاملي غروي، جواد بن محمد، 

ق.۱۴۱۹علمیه قم، چاپ اول، به جامعه مدرسین حوزه 
ایران، دفتر انتشـارات اسـالمی وابسـته بـه -قم إرشاد األذهان إلی أحکام اإلیمان،عالمه حلی، حسن بن یوسف، 

ق.۱۴۱۰جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 
ق.۱۴۱۴ایران، مؤسسه آل البیت، –قم تذکرة الفقهاء،__________________، 

یعة_____، _____________ ایران، دفتر انتشـارات اسـالمی وابسـته بـه –، قم مختلف الشیعة فی أحکام الشر
ق.۱۴۱۳جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 

ایران، دفتر انتشارات اسالمی وابسـته بـه جامعـه -قم االنتصار فی انفرادات اإلمامیة،الهدی، علی بن حسین، علم
ق.۱۴۱۵اول، مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ 

یف المرتضی،________________، ق.۱۴۰۵ایران، دار القرآن الکریم، چاپ اول، -قم رسائل الشر
المحقق: قاسم محمد النـوری، دار المنهـاج ـ جـدة، البیان فی مذهب اإلمام الشافعی،عمرانی، یحیی بن سالم، 

ق.۱۴۲۱الطبعة األولی، 
ق.۱۴۱۶ایران، چاپخانه مهر، چاپ اول، -قم ة،القواعد الفقهیفاضل لنکرانی، محمد، 

ایـران، دفتـر انتشـارات -قـم ،»ما یضمن بصـحیحه یضـمن بفاسـده«رسالة قاعدة قزوینی، علی بن اسماعیل، 
ق.۱۴۱۹اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 

علـی شـرح حاشـیتا قلیـوبی وعمیـرة میـرة)، أحمد سالمة القلیوبی وأحمد البرلسـی عقلیوبی، احمد بن احمد (
ق.۱۴۱۵بیروت، دارالفکر، ،الطالبینالدین المحلی علی منهاججالل

ق.۱۴۰۴قم ، المطبعة العلمیة، چاپ اول، تسهیل المسالک إلی المدارک،الله بن علی مدد، کاشانی، حبیب
ق.۱۴۲۲ف ، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرکتاب البیع،-أنوار الفقاهة الغطاء، حسن بن جعفر،کاشف

ق.۱۴۱۰ایران، مؤسسه مطبوعاتی دار الکتاب، -چاپ سوم، قم کتاب المکاسب،کالنتر، محمد، 
: الطبعة الثانیة، دارالسالسـل ۲۳-۱األجزاء الموسوعة الفقهیة الکویتیة،کویت، وزاره االوقاف والشئون االسالمیه،
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: الطبعـة الثانیـة، طبـع ۴۵-۳۹مصـر، األجـزاء –ة األولی، مطـابع دار الصـفوة : الطبع۳۸-۲۴الکویت، األجزاء –

ق.۱۴۲۷–۱۴۰۴الوزارة، من 
۱۳۱۶، مجمع الذخائر اإلسـالمیة، قم،غایة اآلمال فی شرح کتاب المکاسبمامقانی، محمد حسن بن عبد الّله، 

ق.
ایران، انتشارات کتابخانـه آیـة اللـه -اول، قم ، چاپالتنقیح الرائع لمختصر الشرائعمحقق حلی، جعفر بن حسن، 

ق.۱۴۰۴مرعشی نجفی، 
ق.۱۴۰۶ایران، مرکز نشر علوم اسالمی، چاپ دوازدهم، -تهران قواعد فقه،محقق داماد، مصطفی، 

ایران، دفتر انتشارات اسالمی وابسـته بـه جامعـه -قم کفایة األحکام، محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، 
ق.۱۴۲۳سین حوزه علمیه قم، مدر

ق.۱۴۱۴قم ، مؤسسه آل البیت، چاپ دوم، ،جامع المقاصد فی شرح القواعدمحقق کرکی، علی بن حسین،
ق.۱۴۱۰بیروت، –(مطبوع ملحقا باألم للشافعی)، دار المعرفة مختصر المزنیمزنی، اسماعیل بن یحیی، 

ان، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ایر-قم مائة قاعدة فقهیة،مصطفوی، محمدکاظم، 
ق.۱۴۲۱قم، چاپ چهارم، 

ق.۱۴۱۳ایران، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، -قم المقنعة،مفید، محمد بن محمد، 
ر انتشـارات ایـران، دفتـ-قـم مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان،مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، 

ق.۱۴۰۳اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
ق.۱۴۱۱ایران، مدرسه امام امیر المؤمنین علیه السالم، -قم القواعد الفقهیة،مکارم شیرازی، ناصر،
ایران، انتشارات مدرسة اإلمام علی بـن أبـی طالـب علیـه السـالم، -قم بحوث فقهیة هامة،_____________، 

ق.۱۴۲۲
ق.۱۳۷۳ایران، المکتبة المحمدیة، -، تهران منیة الطالب فی حاشیة المکاسبنائینی، محمد حسین، 

ایران، انتشارات دفتـر تبلیغـات اسـالمی -قم ،عوائد األیام فی بیان قواعد األحکامنراقی، احمد بن محمد مهدی، 
ق.۱۴۱۷حوزه علمیه قم، چاپ اول، 

، تحقیـق: عبـد الفتـاح أبـو غـدة، حلـب، الصغری للنسائی (المجتبی من السنن)السنننسائی، احمد بن علـی، 
ق.۱۴۰۶مکتب المطبوعات اإلسالمیة، 
ق.۱۴۰۸البیت، بیروت ، مؤسسه آل،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلنوری، حسین بن محمدتقی، 

انتشـارات اسـالمی وابسـته بـه جامعـه ایـران، دفتـر-قم ،رسالة فی قاعدة ضمان الیدنوری، فضل الله بن عباس، 
ق.۱۴۱۴مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 

تا.دارالفکر، بیالمجموع،نووی، یحیی بن شرف، 


