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 مان و قواعد مشابهقاعده الخراج بالضمفاد 
 

 1سعید خردمندی
 (3/7/1396، تاریخ پذیرش: 2/11/1395تاریخ دریافت: )

 
 چکیده

 و شده نقل پیامبر از ظ،الفا همین با و عیناً که است قواعدی از بالضمان، الخراج قاعده
 اجمالی مفهوم .اندکرده استناد یا اشاره آن به فقهی استداللهای در امامیه و سنتاهل فقهای

 اجرای محدوده اما است، خسارت و منفعت بین مالزمه بیانگر و روشن اگرچه قاعده این
 ضعیف طهواسبه و ننهاده آن به وقعی فقها از برخی طرف یک از. است آراء معرکه آن

 تمامی به را آن محدوده ایعده دیگر طرف از اند.نکرده عمل آن به استنادی روایت بودن
 بررسی و نقد به توجه با رسدمی نظربه .اندداده گسترش قهری ضمان موارد و معامالت

 تمامی به اصل، یک عنوان به را قاعده این مفهوم باید مخالفین، و موافقین استداللهای
 مواردی که داشت توجه باید اما داد، تسری قهری ضمان موارد و فاسد و صحیح معامالت

 و است بیرون تخصصاً و دارد موضوعی خروج قاعده این تحت از ربوی معامالت چون
 خارج خاص دلیل موجب به و تخصیصاً باید را بندیشرط و قمار چون موضوعاتی

 و منفعت بین مالزمه بیانگر نیز آنها که دارد وجود مشابهی قواعد این، بر عالوه. دانست
 از این قواعد بیانگر هر یک که ایمرسیده نتیجه این به آنها، تحلیل با است، که خسارت

 .است آن از بخشی یا خراج قاعده کامل مفاد
 قاعده محدوده خسارت، و منفعت مالزمه بالضمان، الخراج خراج، قاعده :هاکلیدواژه

 .بالضمان جالخرا مشابه قواعد خراج،
                                           

 . استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه/1
saeid.kheradmandy@gmail.com 
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 طرح مسئله
سنت و کتابهای حقوقی مبتنی بر فقه قاعده الخراج بالضمان اگرچه در کتابهای فقهی اهل

بیشتر مورد توجه « الغنم بالغرم»ای بسیار معروف است، اما در فقه قاعده ، قاعدهسنتاهل
گر در فقه بوده و در کتابهای حقوقی ما نیز فقط به این قاعده توجه شده است. از طرف دی

، «الغنم بالغرم»شویم، مانند و امامیه با قواعد بسیاری از این سنخ مواجه می سنتاهل
ال ربح ما ال »، «النعمة بقدر النقمة و النقمة بقدر النعمة»، «من له الغنم»، «الغرم بالغنم»

ال  األجر و الضمان»، «انّ ضمان الشیء و درکه بإزاء منافعه»، «الربح بالضمان»، «یضمن
از این رو تحلیل قاعده خراج و تالزم بین منفعت «. التالزم بین النماء و الدرک»، «یجتمعان

چنین باید همرسد. نظر میو ضرر و ارتباط بین این قاعده و قواعد مشابه، ضروری به
محدوده استناد به این قواعد را با توجه به اختالف شدید آراء فقها، تبیین و مشخص کرد، 

 ستناد به این قواعد در وادی تحیر سرگردان نماند.تا در ا
ای و استفاده از منابع فقهی و روایی معتبر نزد هر در این مقاله، با یک تحقیق کتابخانه 

دنبال آنیم که مفاد قاعده خراج و قواعد مشابه را تبیین کنیم و با توجه به یک از فریقین، به
ین قاعده استفاده شده است، محدوده قاعده مستندات فقهی و مصادیقی که در فقه از ا

 الخراج بالضمان و قواعد مشابه را ترسیم کنیم.
 

 «الخراج بالضمان»معناي لغوي 
 معناي خراج. 1

 هیجهت بر جز نیآمده و به هم نیمحصول زم یبه معنا «خراج»در کتاب مصباح المنیر، 
س به نقل از زجاج عنوان در کتاب تاج العرو .(1/166، ق1405 ی،ومیاطالق شده است )ف

 نینقل کرده که ا یدنبال آن از قاضاسم مصدر است، به «خراج»مصدر و  «خرج»کرده که 
بر  «خراج»از زجاج نقل شده که  نیچناسم مصدر، در منافع امالک استعمال شده است. هم

 عرابیادر پایان عبارتی از ابن ، اطالق شده است.«هیو جز بهیضر»بر« خرج»و  «ءیف»
 شوددر زمینها استعمال می« خراج»در رئوس و  «خرج»که بر طبق آن  است نقل شده
 (.3/339ق، 1414)زبیدی، 

ء و یو گفته شده بر فآمده محصول زمین به معنای  «خراج» کتاب مجمع البحرین در
اختصاصی به فوائدی که از « خراج»بنابراین واژه  شود.میق خراج اطال ه،و غلّ جزیه
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پس  شود.جزیه و نماء نیز اطالق می و2فوائد مال و فیءبر می شود ندارد و  زمین حاصل
اگرچه معانی متفاوتی از خراج وجود دارد، اما آنچه در رابطه با الخراج بالضَمان، ماهیت 

ده، منفعت، سود، محصول زمین، ارزش افزوده و یآن را تبیین می کند، خراج به معنای فا
 یک چیز است.بازده 
 

 ناي الضَمانمع. 2
)همان،  کار رفته استو التزام، اشتمال، کفالت و پذیرش مخاطره به ی احتواءاضَمان در معن

18/350-347.) 
 

 معناي باء. 3
در  ، کهبه معنای سببیت؛ یکی ضمان، در حرف باء دو احتمال هستلدر جمله الخراج با

شِ افزوده یک کاال به سبب درآمد، نماء، منافع، سود، بازده و ارز :این صورت معنای جمله
 . معنای دیگر باء،گیردای است که شخص نسبت به کاال، بر عهده میپذیرش مخاطره

درآمد، نماء، منافع، سود، بازده و ارزشِ افزوده یک کاال،  است که بر طبق آن، معنای مقابله
 .گیردای است که شخص نسبت به کاال بر عهده میذیرش مخاطرهپدر برابرِ 

 
 الخراج بالضمان هاي اصطالحی قاعدمعن

 دولت در اصطالح بر مالیاتی که دولت از اراضی مفتوح العنوة، یعنی زمینهایی که« خراج»
است، یا زمینهایی که با مصالحه  گشته مسلط آنها بر لشکرکشی و جنگ وسیلهبه اسالمی

از  یاریاعتقاد بسبه شود. خراج، در این قاعده به تصرف دولت اسالمی در آمده، اطالق می
ضمان و تالزم بین کننده تری دارد و بیانبا توجه به معنای لغوی، معنای وسیعیفقها، 

هرگاه شخصی به حکم شرع ضامن و از این رو  ده را بیان می کندیفا سود و ریسک با
برداری از منافع آن، با رد مال به صاحبش، ملزم به رد ، در صورت بهرهمالی باشدتلف 

نیست؛ زیرا ضامن مال بوده، و منافع و خراج در قبال این ضمان است )مکارم منافع 
(، به همین جهت در خیار عیب گفته شده است: حصول مجانی 2/305ق، 1411شیرازی، 

                                           
یء در اصطالح فقها مالی از کافران است که بدون کارزار و جنگ و خونریزی عاید مسلمانان شده ف .2
 (.1/419 تا،حلی، بی ؛2/64ق، 1387)طوسی، مثل جزیه و خراج و مانند آنها  ؛است
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غلّه( برای مشتری که از اصل مال حاصل نشده، مانع از رد  و کسب زیادتی منفصل)مانند
دتی را در مقابل ضمان و پذیرش ریسک مالک به واسطه عیب نیست؛ زیرا مشتری این زیا

شده، و بخشی از مبیع نیست تا در مقابل بخشی از ثمن قرار گیرد )رستم باز اللبنانی، 
 (.56ق، 1406
 

 این قاعده اتمستند
 هیکتب روایی امام. 1

 ابی به میان نیامده و تنها ذکرالفاظ،  همین با قاعده این ، از«مستدرک الوسائل»جز به
 با عبارتهای دیگر تکرار شده است، مانند: خراجکه مضمون قاعده  شویمتی مواجه میروایا

که مطابق آن در  ( از امام صادق3/135تا، )خویی، بیاسحاق بن عمار روایت مرسل 
ای به صورت بیع شرط فروخته شده و سؤال شده که مالکیّت منافع خانه موردی که خانه

اند: منافع خ دارد، برای چه کسی است؟ امام فرمودهدر مدت یک سالی که بایع حق فس
 3برای مشتری است، زیرا اگر خانه در این مدت آتش بگیرد، مال مشتری از بین رفته است

. همین مضمون در روایت مجهول معاویة بن میسرة (1، ح18/20، ق1414 ،یعامل )حر
مدت زمان خیار فسخ بایع آمده، با این تفاوت که  از امام صادق (3/135 تا،یب ،یی)خو

 (. 3، ح18/20 ،ق1414 ،یعامل )حر 4در بیع شرط، سه سال عنوان شده است
                                           

[ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: 23047]. 3
أنا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج إلى بیع داره فجاء إلى اخیه،  سأله رجل و و أباعبداهلل حدثنی من سمع

فقال: أبیعک داری هذه، وتکون لک احب إلی من ان تکون لغیرک على ان تشترط لی إن أنا جئتک بثمنها 
 إلى سنة أن تردّ علی؟ فقال: ال بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها علیه.

ها کانت فیها غلة کثیرة فأخذ الغلة لمن تکون الغلة؟ فقال: الغلة للمشتری، أال ترى أنه لو قلت: فان
 احترقت لکانت من ماله.

عن رجل باع دارا له من  [ عن معاویة بن میسرة قال: سمعت أبا الجارود یسأل أباعبداهلل23049]. 4
رط إنک إن اتیتنی بمالی ما بین ثالث سنین بین الرجل الذی اشترى منه الدار حاصر، فش کان بینه و رجل، و

فالدار دارک، فأتاه بماله، قال: له شرطه قال أبوالجارود: فان ذلک الرجل قد اصاب فی ذلک المال فی ثالث 
 سنین، قال: هو ماله.

 : أرأیت لو أن الدار احترقت من مال من کانت تکون الدار دار المشتری.قال أبوعبداهلل و



 مان و قواعد مشابهقاعده الخراج بالضمفاد 

 

  

33 

با این استدالل که چون افزایش  مشابه این استدالل در بحث رهن عبد نیز آمده، و امام
شود را بر ارزش عبد برای موالی اوست، خساراتی را که در مدت رهن بر عبد وارد می

 (.6، ح18/387 ،همان) 5و دانسته استعهده موالی ا
 
 سنت. کتب روایی اهل2

وفور و به طرق مختلف به نقل از عایشه از به« الخراج بالضمان»در این کتب، عبارت 
؛ ابوداود، 2/754تا، ماجه، بیابن 6؛6/49تا، حنبل، بیروایت شده است )ابن پیامبر
؛ 254-255/ 7ق، 1348ی، ؛ نسائ376-2/377ق، 1403؛ ترمذی، 2/145ق، 1410

 (.321-5/322تا، بیهقی، بی

 
 . ارتکاز و بناي عقال3

دانند که زیرا عقال ضمان مال را برعهده کسی می ؛یک قاعده ارتکازی است ه خراج،قاعد
تردید، زندگی عقال و خردمندان بر این امر بی .(7/41تا، )خویی، بی منافع برای او است

گیرند. روایات نیز بیانگر همین یرش مخاطره، سودی در نظر میمبتنی است که در مقابل پذ
ی، نیئنا) نه تأسیسی است،مفاد این قاعده، از احکام امضایی ، از این رو بنای عقالیی است

 .(1/232،  ق1418
 
 استقراء. 4

رساند و چون تتبع در موارد تصرفات و تملکات تالزم بین فایده و غرامت را به اثبات می
و  ءتام و حکم به مالزمه بین نما ءبنابراین حصول استقرا ،ذکور قابل احصاء استموارد م

 (.3/248، ق1420)انصاری،  درک ممکن است
                                           

: الرجل یرهن الغالم والدار فتصیبه االفة سحاق بن عمار قال: قلت البی إبراهیم[ عن إ23903]. 5
على من یکون؟ قال: على مواله، ثم قال: أرأیت لو قتل قتیال على من یکون؟ قلت: هو فی عنق العبد، قال: 

لمن کان یکون؟  بلغ مائتی دینار أال ترى فلم یذهب مال هذا؟ ثم قال: أرأیت لو کان ثمنه مائة دینار فزاد و
 قلت: لمواله، قال: کذلک یکون علیه ما یکون له.

حدثنا عبداهلل حدثنی ابی ثنا یحیی عن ابن ابی ذئب قال حدثنی مخلد بن خفاف بن ایماء عن عروه ». 6
 « قال: الخراج بالضمان. من عائشه عن النبی
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 . شهرت فتوایی5

ذکر شده و  امامیهو  سنتاهل فقهی در کتبگونه که اشاره شد، همان «خراج»قاعده 
توان گفت قاعده می از این رو اند،طبق آن فتوا داده بردر ابواب مختلف فقها بسیاری از 

سند ضعف رغم اعتقاد فقها به امامیه علی کتب فقهی در مزبور دارای شهرت فتوایی است.
طبق آن  برروایت الخراج بالضمان و مرسل بودن آن، مضمون روایت را پذیرفته شده و 

 ؛245و  223ق، 1417زهره، ؛ ابن257و  107-3/108ق، 1411)طوسی،  اندفتوا داده
؛ 490و  483ق، 1421؛ حلی، 2/56ق، 1405؛ راوندی، 2/420ق، 1410ادریس، ابن
عنوان نمونه شیخ طوسی در کتاب مبسوط بحث بیع (. به327و  8/79تا، حجر، بیابن
شده در قبل و بعد از قبض، به این قاعده ، و بحث منافع و نمائاتِ مبیع تلف«شاة مصراة»

الخراج » هقاعد ،در تمامی این کتابها (.125-2/126 ق،1387استناد کرده است )طوسی، 
که در برخی از آنها راوی اصلی مشخص  ،روایت شده است از نبی اکرم« بالضمان

 جا(.)همان شه استیعاراوی و در برخی دیگر  ،نیست
 

 ه الخراج بالضماناجراي قاعد همحدودنظرات مختلف راجع به 
 لتریسک توسط حاکم و دوتعهد و پذیرش . 1

مراد از خراج همان معنای معروف آن؛ یعنی خراج و مقاسمه »برخی از فقها معتقدند: 
پس محدوده «. است، و مراد از ضمان، ضمان اراضی خراجیه به سبب قباله و اجاره است

گیرد، محدود شده اعمال این قاعده به مالیاتی که حکومت اسالمی از اراضی خراجیه می
برخی دیگر از فقها، دایره مفهوم خراجی که حاکم اسالمی (. 3/133تا، است )خویی، بی

شود، کند را توسعه داده و آن را شامل مالیاتی که از افراد و اراضی گرفته میدریافت می
نسبت به  یتعهدات حاکم و دولت اسالم ،منظور از ضمانکنند که دانند و تصریح میمی

آموزَش و  مراکز هو تشکیل ارتش و تهی مملکت و ایجاد امنیت در جامعه هملت در ادار
است. به تعبیر  رهیپژوهش و ساختن بیمارستانها و مراکز بهداشتى و تنظیم شهرداریها و غ

خدمات  همالیات متعهد هستند هم یافتدیگر دولتها در جوامع مترقى عقالئى، در مقابل در
 .(467-1/472، ق1421 ،ینیشهرى، فرهنگى و رفاهى را تأمین کنند )خم
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 به بیع صحیح . مختص2
 . فقه امامیه2-1

در این قاعده، ضمان مناسبت حکم و موضوع، ضمان قرینه به ، به اعتقاد برخی از فقها
شامل ضمان مقبوض به عقد  جعلى اصلى است که از طرف قانونگذار امضا شده و قهراً

تملک ، عین و مسئولیت نسبت بهزیرا منشأ ضمان  ؛شودفاسد و غصب و ضمان قهرى نمى
)موسوی بجنوردی،  شودشامل بیع مى منحصراًقاعده خراج،  و از این رو منافع عین است

 (. 2/279، ق1401
اختصاص داده « الخراج بالضمان»شیخ طوسی در بحث بیع کتاب مبسوط، فصلی را به 

به  ای که مربوط، معتقد است که خراج، یعنی فایدهاست و با انتساب این قاعده به پیامبر
نمائات و ثمرات شود، از این رو مبیع است، برای کسی است که مال در ملک او تلف می

ضمان مبیع در صورت تلف بر  چرا که بعد از قبض،مبیع، برای مشتری است؛ بعد از قبض 
عهده مشتری قرار دارد، در حالی که نمائات قبل از قبض، برای بایع است؛ زیرا ضمان مبیع 

 (. 2/126ق، 1387ده او است )طوسی، در این مدت بر عه
 ،یطوس) در کتاب خالف، نیز به این قاعده در بیع استناد کرده استشیخ طوسی 

استناد  بیع و فقهای دیگری نیز در کتابهای خود به قاعده خراج، در (3/107ق، 1411
ق، 1417، زهره(، غنیة النزوع )ابن249ق، 1408، حمزهابناند؛ کتابهایی مثل: الوسیله )کرده
 )شهید اول، الدروس الشرعیه(، 262و  65 و 35/ 2تا، (، تذکرة الفقهاء )حلی، بی223

 صحیح مختص به بیع، اعمال این قاعدهتوان گفت ای که میگونه(، به3/287ق، 1414
 .(306-2/307 ق،1411ت )مکارم شیرازی، اس

 
 سنت. فقه اهل2-2
 شافعیه. 2-2-1

 ، مختصر(448-558 تا،، بیشافعیة )الرسال( و 3/69ق، 1403)شافعی،  ماألدر کتابهای 
حجر، )ابن تلخیص الحبیردر ، (379تا، )رافعی، بی ، فتح العزیز(82ق، 1410المزنی )مزنی، 

شده است. شربینی نیز در این قاعده تنها در محدوه بیع استناد به ، (327و  8/79تا، بی
کند که این قاعده در ثمن ناد کرده و تصریح میمغنی المحتاج، به این قاعده در بیع است

(. نووی در المجموع با پذیرش اجرای 2/62ق، 1377همانند مبیع، جاری است )شربینی، 
دارد: چون پردازد و مقرر میقاعده خراج در بیع، به رابطه این قاعده با ضمان مغصوب می
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ی آن را در اختیار گرفته، غاصب مالی را در اختیار دارد که ملک دیگری است و بدون حق
واسطه مسئولیتش نسبت به اصل مال، خود را مالک تواند به استناد قاعده خراج و بهنمی

منافع بداند و از مسئولیت نسبت به منافع رها کند. از این رو قول ازهری را که به قاعده 
 تا،یب ،ی)نووداند مزبور در بیع فاسد استناد کرده، غلط و بر خالف مذهب شافعی م

12/199). 
 

 مالکیه .2-2-2
(. 4/376ق، 1323مالک در المدونة الکبری به این قاعده در بیع استناد کرده است )مالک، 

و متذکر شده  دسوقی نیز در کتاب خود در موارد متعدد به این قاعده در بیع استناد کرده
-نده التوضیح به ابنآنچه در روایت آماده، مربوط به بایع است، از این رو اعتراض نویس

پذیرد حاجب، درخصوص تسری این حکم به مشتری را با سکوت خود میشاس و ابن
و  رعینیمانند معروف مالکی  یسایر فقها (.142و  117و  116و  3/71، تایب)دسوقی، 

 مطلق طوربه بیع باب در را آن ابواب، سایر به قاعده این محدوده توسعه بدون نیززهری ا
 (.617و  503، تایب؛ ازهری، 6/408ق، 1416ند )حطاب، اپذیرفته

 
 معامالت صحیح . پذیرش ریسک در3
 . فقه امامیه3-1

در ، ی است که شارع امضاء و تأیید کرده باشدیمورد قاعده جاانصاری، به اعتقاد شیخ 
 یمسئولیت ازاءهید و امضاء شارع نیست تا بأیغاصب مورد ت فاسد و اعمال معاملهحالی که 

مقابل او را در و اشد در اختیار دارد، منافع و خراج مال را برای او ب که نسبت به تلف مال
 (.3/104،  ق1420مسئول ندانیم )انصاری،منافع 

مال را  هگیرند ،فاسد هکه معاملمعتقد است عالمه حلی نیز با قطعی دانستن حکم غاصب 
واسطه در دست داشتن یست و بهنخراج رو مشمول قاعده  از این و کندهمانند غاصب می

-مسئولیت او نسبت به منافع در این مدت، منتفی نمی ،اصل مال و مسئولیت برای حفظ آن

 (.5/319،  ق1415، حلیگردد )مالک منافع نمیشود و 
 را ایدارایی که شخصی موضوع، باید گفت: هر و حکم مناسبتدر قاعده خراج به

 آن برای دارایی، آن بازده و منفعت گیرد، عهده بر را آن و مخاطره ریسک و شود متعهد
 آن نماء اینکه جهت به مگر شود،نمی متعهد را دارایی عاقل، است؛ زیرا شخص شخص
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. گیرد کاربه هایشخواسته در و درآورده تملک به را دارایی بازدهی آن و منفعت و دارایی
 امضا شارع که فعلی و یاصل جعلی ضمان به اختصاص موضوع، و حکم مناسبت بین این

 شودمی اختیار و ضمان، جعل که است معامالتی تمامی شامل قاعده محدوده و دارد نموده،
 توسط مجعول قهری ضمان شامل مذکور قاعده بنابراین کند.می امضاء را آن نیز شارع و

 نبوده ضامن اختیار به ضمان جعل مورد، این در زیرا شود،نمی غاصب ضمان مثل شارع
 تأیید مورد ضمان اختیار و جعل زیرا شود،نمی شامل را فاسد عقد ضمان، چنیناست. هم

 نسبت بایع ضمان مثل تبعی ضمان مورد چنین درهم .است کالعدم آن وجود و نیست شارع
 به رمایه، و سبق باب در ضمان و عتق باب در ضمان مثل تقدیری ضمان یا مبیع درک به

 .شودنمی آن شامل قاعده نیست، ضامن مستقیم نتخابا محصول ضمان اینکه دلیل
 

 سنت. فقه اهل3-2
 هحنفی .3-2-1

به را  آنو محدوده  کردهدر مورد صداق استناد  خراج هبه قاعدسرخسی در مبسوط، 
در ، بدائع الصنائعدر کاشانی (. ابوبکر 5/72ق، 1406)سرخسی،  طالق توسعه داده است

 166 و 39 و 4/16ق، 1409)کاسانی،  ه استناد کرده استبه این قاعد ابواب مختلف فقهی
 386 و 290 و 268 و 7/16؛ 221 و 209 و 199 و 198 و 192 و 62 و 6/17؛ 209 و
به قاعده مذکور  تا این حدفرق مختلف اسالمی هیچ فقیهی  یو شاید در بین علما( 387 و

 .باشد استناد نکرده
 

 هبلاحن. 3-2-2
ا توجه به اینکه مورد روایت بیع است و با در نظر گرفتن اجماع که قدامه، ببه اعتقاد ابن

، قدامهبناشود )داند، این قاعده، غصب را شامل نمیانتفاع به مغصوب را جایز نمی
( 6/341، همان) لقیط(، 4/232(. این فقیه در بحثهای خرید کنیز )همان، 5/435، ق1388

را  آناستناد کرده و محدوده اعمال ن قاعده ( نیز به ای6/479، همان) نفقه عبد موصی و
 لقیطبهوتی نیز در کشف القناع، محدوده این قاعده را به بحث منحصر به بیع ندانسته است. 

 (، توسعه داده است.4/269، همان)(، و شفعه 4/191ق، 1418)بهوتی، 
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 صحیح و فاسد ی معامالتپذیرش ریسک در تمام. 4
ه، مقصود از ضَمان )پذیرش ریسک و مخاطره( در قاعده به اعتقاد طرفداران این نظری

حکم و موضوع، پذیرش ریسک و مخاطره اختیاری است، بین اقتضای مناسبت ، بهخراج
بدین معنی که شخص بایستی خود، اقدام به پذیرش ریسک و مخاطره . نه ضَمان قهری

موارد ضَمان غصب براین و بنا نماید و از ناحیه شرع به طور قهری بر عهده او نیامده باشد
 است.)پذیرش مخاطره غاصب( تخصُّصاً یا تخصیصاً از این قاعده خارج 

مبنی بر ضمان غاصب نسبت به  فقهای امامیه با توجه به روایات بسیاری که از ائمه
عین و منافع، وارد شده، فتوای ابوحنیفه، که با توجه به اطالق نبوی الخراج بالضمان و 

غاصب نسبت به عین مال مغصوبه، حکم به عدم ضمان او نسبت به  مسلم بودن ضمان
منافع عین کرده است را رد کرده و معتقدند که مراد از ضمان در این روایت ضمان جعلی 

شود و غرامت اختیاری است، زیرا ضروری است که هر عاقلی هرگاه ضامن ملک غیر می
دهد. بنابراین ستیفاء منافع آن انجام میگیرد، این عمل را به غرض اتلف آن را بر عهده می

سبب ضمان اختیاری است و نه ضمان قهری مجعول توسط شارع مثل خراج و منافع به
ضمان غاصب، یا ضمان تبعی مثل ضمان بایع نسبت به درک مبیع و ضمان مشتری نسبت 

برای  رغم اینکه ضامن مبیع است، اما منافع آنبه درک ثمن، زیرا بایع در اینجا علی
رغم اینکه ضامن ثمن است، اما منافع ثمن برای بایع است، مشتری است و مشتری نیز علی

سبب ضمان نیست. بلی خراج ثمن برای بایع و خراج مبیع برای بنابراین خراج در اینجا به
مشتری است، زیرا بایع با دریافت ثمن مسئولیت تلف آن را بر عهده گرفته و مشتری نیز با 

 ت مبیع ضمان تلف آن را بر عهده گرفته و تلف از مال اوست.با دریاف
عنوان مثال اگر گفته شود: عبد خود شود و بهچنین روایت شامل ضمان تقدیری نمیهم

توان او را مالک منافع عبد را از طرف من آزاد کن، ضمان بر عهده گوینده است، اما نمی
ه در روایت نبوی آمده، ضمان جعلی دانست. بنابراین مراد از ضمان در این قاعده ک

-1/56ق، 1359اختیاری است که در معامالت و معاطات جاری است )آل کاشف الغطاء، 
55.) 

اند که مطابق قاعده خراج که انتفاع برخی از شارحین المجله این اشکال را مطرح کرده
گرفت که از شیء را در مقابل ضمان و مسئولیت آن شیء قرار داده است، باید نتیجه 

جهت اینکه مسئولیت بیع مطابق ماده شود، بهزیادتی که در مبیع قبل از قبض حاصل می
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، ثمره 2368گیرد، برای بایع است و حال آنکه به مقتضای ماده بر عهده بایع قرار می 2937
شود، متعلق به مشتری است؟ و زیادتی که در مبیع، بعد از عقد و قبل از قبض حاصل می

ین اشکال، گفته شده، انتفاع از مبیع قبل از قبض، مقابل یا به سبب ملک است و در پاسخ ا
 رستم ؛1/82 ق،1431 ،حیدر) سبب ملک و ضمان با هم استاما بعد از قبض، مقابل یا به

، بنابراین پیش از قبض، چون منافع در مقابل ملک یا به سبب (57 ق،1406 ،اللبنانی باز
منافع مبیع متعلق به مالک آن یعنی مشتری است، نه بایع که  آن است نه ضمان، از این رو

-ضامن مبیع است. اما بعد از قبض، صرف وجود مالکیت بر ملک، مجوز مالکیت علی

االطالق مالک نسبت به منافع آن نیست و باید مالک ضمان و مسئولیت را نیز لحاظ کنیم. 
شود، بدون اینکه برای قبض نمیحاصل پاسخ این است که قاعده خراج شامل مبیع قبل از 

 این عدم شمولیت استداللی بیان شود. 
بر عهده غاصب  8919اشکال دوم این است که ضمان مال مغصوب به مقتضای ماده 

است، پس مطابق قاعده خراج، چون انتفاع از شیء مقابل ضمان از آن است، باید زوائد 
زوائد مغصوب را ملک  ،90310مغصوب را ملک غاصب دانست، در حالی که ماده 

 داند.منه میمغصوب
در پاسخ گفته شده، ضمان در بحث غصب، ضمان خاص یعنی ضمان ملک است و 
بنابراین نفع ملک مربوط به کسی است که در صورت تلف شدن مال، ملک او تلف شده 

-1/83، ق1431 باشد و از این رو باید منافع را از آنِ مالک دانست نه غاصب )حیدر،
 .(57ق، 1406 ی،رستم باز اللبنان؛ 82

دارایی را متعهد شود و  یک هر شخصی که، حکم و موضوعبین مناسبت  با توجه به
است، زیرا  او، منفعت و بازده آن دارایی، برای گیرد عهدهبر ریسک و مخاطره آن را در 

                                           
علی  یءی یکون من مال البائع و ال ش: المبیع إذا هلک فی ید البائع قبل أن یقبضه المشتر293المادة  .7

 .المشتری

 س.: الزیادة الحاصلة فی المبیع بعد العقد و قبل القبض کالثمرة و أشباهها هی للمشتر236المادة  .8

: کما انّ الغاصب یضمن إذا استهلک المال المغصوب، کذلک إذا تلف أو ضاع بتعدیه أو 891المادة  .9
 .بدون تعدیه یضمن أیضاً

 .زوائد المغصوب لصاحبه :903ادة الم .10
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 به را ،دارایی آن منفعت و نماء اینکه جهت به مگر شود،نمی متعهد را دارایی عاقل، شخص
 . گیرد کاربه هایشخواسته در آن را و درآورد تملک

یرش ریسک و مخاطره( پذ) ضمان به اختصاص موضوع، و حکم مناسبت بنابراین
ظاهر  .(232ق، 1418 نائینی،نموده است، دارد ) ءجعلی، اصلی و فعلی که شارع امضا

اطره، نوعی ترتب است که مترتب بودن منفعت و بازده بر پذیرش مخ خراج این قاعده
کند. بسیار روشن است که انگیزه بر علت غایی است که انگیزه را به سوی کار ایجاد می

حسینی باشند )ها میها و بازدهمبادرتهای پذیرش مخاطره در عقود معاوضی، منفعت
حمزه نقل شده است که ایشان در اثبات عدم ضمان از ابن. (3/292، ق1418روحانی، 

ه منافع مستوفات در مقبوض به عقد فاسد به این قاعده استناد کرده و بیان مشتری نسبت ب
ضمان مطلق نیست و  ضمان،این باشد و مراد از داشته است که مراد از خراج، منافع می

ضمانی که خود شخص بر آن یعنی ، است مقید به قید اقدام کهضمان خاص است  منظور
 .اقدام کرده است

اقدام به انجام آن کرده و  یا مشتری که بایع شودمحقق میالت در معاماین نوع ضمان 
این اقدام بر ضمان را امضاء کند )مانند عقد  و قانونگذارشارع خواه کند، را تضمین میآن 

، بنابراین ضمان مذکور از این جهت اطالق صحیح( یا امضاء نکند )مانند معامله فاسد(
داند و معتقد را شامل غصب نمی« خراج بالضمانال»ازهری از علمای مالکی قاعده دارد. 

است که اگر کسی که به معامله فاسد مالی را در اختیار گرفته و علم به این امر نداشته 
باشد، غله و منافع مال برای اوست و مسئولیتی نسبت به آن ندارد، ولی در صورت علم به 

سئول دانست، زیرا به اعتقاد موضوع یا وجود شبهه معقول، باید او را نسبت به منافع م
تا، شود )ازهری، بیازهری چنین شخصی همانند غاصب است و قاعده شامل حال او نمی

617.) 
 

 تمامی موارد ضمان اختیاري و قهري. 5

اند، مفهوم استناد کرده خراجکسانی که در نظریه خطر یا مسئولیت مدنی دولت به قاعده 
 اند.ری و قراردادی به موارد ضمان قهری توسعه دادهاین قاعده را از موارد ضمان اختیا

وجود هر کس به فعالیتی بپردازد و محیط خطرناکی برای دیگران بهخطر، نظریه  مطابق
در این دیدگاه آنچه اهمیت دارد،  ورد، باید زیانهای ناشی از آن را نیز جبران نماید.بیا
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 ساب ضرر به فعل خوانده است.ضرر نیست، بلکه انت موجبدرست یا نادرست بودن فعل 
رین فایده این نظریه این است، که با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی متمه

دیده از اثبات تقصیر خوانده رسد و زیاندعاوی جبران خسارت آسانتر، به مقصود می
مدلول روایت  ، در حقوق اسالم این ضابطه (.23-24ش، 1385 ان،یکاتوز) شودمعاف می

چنین نباید از تفاوت هم لخراج بالضمان است و منظور از آن تالزم ملک و منافع است.ا
نظریه ایجاد خطر با مسئولیت عینی نفی ضرر در حقوق اسالم غافل بود. در حقوق اسالم 

ولی  حتی اگر فاعل آن در خواب باشد، ،آور استهر زیانی که به دیگری وارد شود، ضمان
آور است، که برای فاعل آن سودمند ان ناشی از فعلی مسئولیتدر نظریه ایجاد خطر زی

 باشد.
مثالً درباره دولت و  ؛نظریه فوق درباره اشخاص عمومی کاربرد بیشتری دارد

سازمانهای دولتی که قبول نظریه تقصیر مشکل است، بسیاری از نویسندگان مبنای 
 ش،1376، یغمام) نمایندیمسئولیت مدنی دولت را خطر ایجادشده از اعمال او معرفی م

دیده ارتباط خسارت وارده را کافی است که زیان ،بر این اساس در دعوای مسئولیت (.44
نتیجه مأمورین گمرک، طور مثال اگر کسی در اثر تفتیش بیبه .با عمل ارادی اثبات نماید

به خود  تواند تقاضای جبران خسارت واردمتوقف شده یا مجبور به تغییر مسیر گردد، می
اثر مجاورت با یک میدان تیراندازی شخصی آسیب  بررا از این بابت بنماید. یا هرگاه 

 د خسارت به زمینهای زراعی گرددوهای نفت یک پاالیشگاه موجب ورببیند، یا عبور لوله
خاطر ایجاد خطر نامتعارف خسارتی وارد آید، دولت به ایهسته هاییا در اثر آزمایش و

 مسئول است.
معنای سببیت است، از این رو ر قاعده خراج، ظاهر عبارت حاکی از آن است که باء بهد

الزمه قاعده این است که گفته شود هر کس ضمان عین را بر عهده دارد، منافع عین برای 
اوست و مسئولیتی نسبت به آن ندارد و با همین استدالل، فقهای حنفی، قول ابوحنیفه مبنی 

اند که گونه توجیه کردهسبت به منافعی که استیفاء کرده را اینبر عدم ضمان غاصب ن
 ،کاشف الغطاءآل ) شودغاصب ضامن عین است و ضمانت عین با ضمانت منافع، جمع نمی

(. بنابراین از دیدگاه ابوحنیفه، قاعده الخراج بالضمان تمامی موارد ضمان 1/55ق، 1359
ود و نظریه خطر را در دل خود دارد. شاختیاری و قهری را بدون استثناء شامل می

داند و سرخسی از علمای حنفی، به دلیل اینکه از یک طرف منفعت را داخل در زوائد می
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داند، قاعده خراج را نسبت به منافع، در از طرف دیگر غاصب را ضامن زوائد عین نمی
ئد غصب را کند که اگر همانند شافعی، زواداند و تصریح میمدت غصب، شامل غاصب نمی

بر عهده غاصب بدانیم، به استناد قاعده الخراج بالضمان باید حکم به ضمان او نسبت به 
(. به عبارت دیگر چون منفعت همانند 11/78ق، 1406منافع دوران غصب کرد )سرخسی، 

کسب است و شمول قاعده نسبت به کسب مسلم است، پس باید حکم به عدم مسئولیت 
شود که بر ، زیرا مسئولیت غاصب نسبت به اصل مال موجب میغاصب نسبت به منافع کرد

عالوه منافع همانند زوائدی است که اساس قاعده او را نسبت به منافع مسئول ندانیم و به
شود و غاصب مسئولیتی در قبال این زوائد ندارد. بنابراین با توجه به در عین حادث می

تمسک به اطالق قاعده آن را شامل بیع فاسد  شده در مذهب حنیفه، باید باقواعد پذیرفته
 و غصب نیز دانست.

 
 نظریه مختار درخصوص محدوده اعمال قاعده الخراج بالضمان

 . نقد نظریه محدوده بیع صحیح1
استناد به مناسبت بین حکم و موضوع برای اثبات ضمان جعلی مالک و انحصار مورد  -1

 .ستیآن، جعل ضمان نی داللت ضمن یحت وشراء  و عیمفاد ب رایزبه بیع صحیح نیست، 
معنای سببیت است و نه به معنای مقابله، مطابق این احتمال باء در الخراج بالضمان، نه به

-ملک اوست، نه اینکه مالکیت منافع به شده واقع فرد مالکیت در اینکه زیرا منافع به دلیل

هد و ضمان، حاصل شده باشد واسطه تقابل با تعسبب بر عهده گرفتن تعهد و ضمان یا به
 (.1/470، ق1421)خمینی، 

کننده قاعده است و اختصاص به بیع دارد و با در با توجه به مورد روایتی که بیان -2
متأخر تصور فقهای برخی از ، در مبحث بیعنظر گرفتن استناد فقهای متقدم به این قاعده 

 و شافعی حتی علمای ای کهگونه، بهستمحدوده اعمال این قاعده تنها عقد بیع ااند که ردهک
 و کرده اجرا مبیع مورد در تنها را این قاعده اند،داشته نص مورد به که تعبدی با مالکی
 این اما .کنند استناد آن به نیز ثمن مورد در و کرده تعدی روایت مورد از اندنشده حاضر

 اعده از طرف پیامبردر صورت پذیرش صدور این ق اوالً زیرا نیست، صحیح استدالل
 یهرو اًیثان مگر اینکه یقیناً خصوصیت مورد احراز شود. ،نباید مورد را مخصص دانست

 عیقراردادها و معامالت را در کتاب ب یبوده که قواعد عموم گونهنیا امیاال میفقها از قد
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-یم ی، خودداری، جز در موارد ضرورگریمورد بحث قرار داده و از تکرار آن در ابواب د
اند، متهم کرد که کسانی را که به این قاعده تنها در بیع تمسک کرده دیرو نبا ند. از ایناهکرد

به  یو سن عهیش یاز فقها یبخش اعظم اند. ثالثاًبه محدودیت اعمال این قاعده معتقد بود
چون شیخ طوسی در  عهیبزرگ ش یاند. فقهااستناد کرده یقاعده در ابواب مختلف فقه نیا

تذکرة بحث ملتقط و وصیت به منافع و  منتهی المطلببحث ارث الف، عالمه حلی در خ
 اند.سرائر مبحث رهن، به این قاعده استناد کرده درادریس و ابن هغنی زهره درالفقهاء، ابن

اند و ابوبکر کاشانی که از این قاعده را توسعه داده هحنفی و حنبلی محدود یعلما -3
مذاهب  یر کثرت استناد به این قاعده گوی سبقت را از تمامی علماد ،حنفی است یعلما

مذاهب اسالمی  یاسالمی ربوده است و شاید بتوان عالمه حلی را در مقایسه با سایر علما
 .نستبعد از او دا هدر رتب
تا، )خویی، بی این قاعده یک قاعده مسلم ارتکازی است که به بیع اختصاصی ندارد -4

7/41). 
 

 11عه دایره شمول به کلیه اعمال و وقایع حقوقی. توس2
 . معامالت صحیح2-1

به  یازی، مبرهن است و ننیشینوع معامالت با توجه به مبحث پ نیشمول قاعده نسبت به ا
 .ستیمجدد ن حیتوض

 
 . معامالت فاسد2-2

 . معامالت فاسد به همراه قصد ضمان و پذیرش ریسک2-2-1
موردی که طرفین با اعتقاد به صحت معامله، اقدام به  در مورد معامالت فاسد باید بین

اند با موردی که قصد معاملی حقیقی در حین معامله موجود نبوده است، انعقاد آن کرده
تفاوت گذاشت، زیرا در صورت اول ضمان جعلی اختیاری قصد شده و عدم امضاء اصل 

                                           
شود و اراده و انشاء مرتکب سبب اصلی آن آثار رویدادی که اثر آن به حکم قانون معین می. 11

وقایع حقوقی  در برابر اعمال حقوقی که زاده اراده و تراضی است. ؛شودنیست، واقعه حقوقی نامیده می
شود و اراده در آن هیچ نقشی ندارد قهر واقع می اه رویدادی است خارجی که بهگانواع گوناگون دارد: 

 و کند )مانند غصب و دزدی()مانند والیت و مرگ( و گاه عملی است ارادی که قانون آثار آن را معین می
 (.9ش، 1385)کاتوزیان،  آوردیا خطایی است که ضمان به بار می
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اراده نیست و به همین جهت معامله و حکم به فساد آن توسط شارع و قانونگذار نافی این 
 قرار از باشد، شده واقع صحیح که بیعی آثار»ق.م. مقرر شده است:  362است که در ماده 

-می قرار ثمن درک ضامن را مشتری و مبیع درک ضامن را بایع بیع عقد .2 :... است ذیل

 «...دهد
طور مسئولیت بایع نسبت به درک مبیع و مسئولیت مشتری نسبت به درک ثمن، به

ای که منظور طرفین بوده، قصد شده است و از این رو کشف بطالن معامله ضمنی در معامله
معنای بطالن این تعهد ضمنی از نظر قانونگذار به واسطه مستحق للغیر بودن مبیع یا ثمن، به

 که ناظر به بطالن معامله است، نیست.
قصد واقعی معامله توسط توان به موردی که از همان ابتدا حکم این ماده را نمی

متعاملین نبوده، سرایت داد، زیرا اوالً بر خالف ظاهر این ماده است و ثانیاً در صورت عدم 
 شود.پذیرش این ظهور و شک در آن، استصحاب عدمی مانع این سرایت می

بنابراین به حکم این ماده که متخذ از متون فقهی است، ضمان در معامالت فاسد را باید 
ر اعمال حقوقی دانست، زیرا متعاقدین از همان ابتدا نسبت به این نوع ضمانت در داخل د

اند. از این رو با همان صورت بطالن معامله اصلی توافق کرده و آثار حقوقی آن را پذیرفته
منطقی که قاعده الخراج بالضمان را شامل معامالت صحیح دانستیم، باید آن را به این نوع 

 فاسد، تسری دهیم.ضمان در معامالت 
 
 . معامالت فاسد بدون قصد ضمان و پذیرش ریسک2-2-2

واسطه علم به فساد معامله، قصد واقعی انجام معامله را ندارند، در صورتی که متعاملین به
باید عمل آنها را از اعمال حقوقی جدا دانست و آن را تحت وقایع حقوقی دانست. 

امله وجود ندارد و رباگیرنده به هیچ عنوان معامالت ربوی که در آن قصد واقعی مع
پذیرد را باید داخل در این گروه دانست و در عدم شمول مخاطره و مسئولیتی را نمی

 قاعده خراج نسبت به این مورد تردید نکرد.
اساس معامالت مبتنی بر تحقق قاعده خراج و تقابل همیشگی سود و مخاطره است و 

گونه سودی در آن تحصیل منفعت و سود در مقابل هیچ به همین جهت معامالت ربوی که
 سود که است این در تجاری سود از ربوی سود نیست، باطل اعالم شده است. اختالف

 در سرمایه تولیدی، و زراعی سود مانند سرمایه، از سود کسب اقسام سایر بلکه تجاری
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 خسارت نوع هر که ایگونهبه است، باقی نماید،می سود کسب که ایسرمایه صاحب ملک
 صاحب بنابراین،. است سرمایه صاحب عهده بر سرمایه، در عیب یا تباهی و ضرر و

 خسارت در صورت تلف شدن یا ورود خسارت، که کندمی سود کسب از دارایی سرمایه،
 دیگری عهده بر آن مخاطره دارایی در که ربا خالف بر عهده اوست؛ بر سرمایه آن زیان و

 بکتاش،)شود که مخاطره دارایی را بر عهده نگرفته است و سود را کسی دارا می است
 (.140-146 ش،1391
 

 بندي. قمار و شرط2-2-3
 با ریسک مثبت رابطه و ریسک درآمدزایی مشروعیت اصل دو که داشت توجه باید

در قمار اگرچه ریسک و . نیست بدون محدودیت درآمد، با استناد به قاعده خراج،
نصوص مربوط به  وسیلهبه موضوعه اصل دو این رآمدزایی با هم وجود دارد، اما گسترهد

 مشروعیت اساس، این بر. جا(شده است )همان محدود ممنوعیت و عدم مشروعیت قمار،
 شامل و دارد تجاری مخاطره ریسک و به اختصاص مخاطره، و ریسک درآمدزایی

م اگرچه توافق به همراه پذیرش ضمان و در این قس. شودنمی قماری مخاطره و ریسک
مخاطره وجود دارد و اصوالً قاعده خراج را باید شامل آن دانست، اما قانونگذار چنین 
توافق و پذیرش ضمانی را باطل اعالم کرده و آن را از تحت قاعده خراج بیرون کرده 

 است.
 
 . موارد ضمان قهري3
 . ضمان قهري غاصب3-1

ون شک ضمانت ناشی از غصب به اجماع فقهای شیعه و اتفاق درخصوص ضمان قهری، بد
سنت، از تحت قاعده خراج بیرون است. در صورتی که محدوه قاعده را غالب فقهای اهل

به معامالت صحیح و فاسد محدود بدانیم، خروج غصب که داخل در ضمان قهری است، 
ادی و قهری بدانیم، این خروج تخصصی خواهد بود، اما اگر محدوده قاعده را ضمان قرارد
 خروج که به استناد دالیل متقن است، خروج تخصیصی خواهد بود.
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 . سایر موارد ضمان قهري3-2
با توجه به موارد ذیل باید پذیرفت که در فقه و حقوق قاعده خراج اصوالً موارد ضمان 

 شود:-قهری را شامل می
 

 . مالیات3-2-1
اد از خراج، مالیات بر اراضی و افراد باشد که در مقابل اند که مربرخی از فقها احتمال داده

تعهدات حاکم اسالمی نسبت به تدبیر امر جامعه و برطرف کردن حوائج آن و انجام 
به تعبیر دیگر دولتها در جوامع مترقى گیرد. اقداماتی که به صالح جامعه است، قرار می

مات شهرى، فرهنگى و رفاهى را متعهد هستند همه خد ،ى در مقابل دریافت مالیاتیعقال
 پیروی بالضمان الخراج قاعده از مالیاتها (. حقوق1/318 ق،1421)خمینی،  تأمین کنند

 از که کند پرداخت باید کسی را مالیات بگوییم توانیممی کلی اصل یک عنوانبه لذا کند،می
 دارایی بر مالیات باید کسی دارایی بر مالیات منابع در لذا. است شده مندبهره مالیاتی منبع

 را مالیات باید کسی نیز درآمد بر مالیات در و است دارایی مالک که کند پرداخت را
 دیگری به را ملکی شخصی اگر مثال عنوانبه .است شده او عاید درآمد که کند پرداخت

قانون  59 ماده اساس بر را «مفروض درآمد»بر  مالیات باید دهندهانتقال کند، واگذار
 یک کار راحتی برای و مشکل حل برای قانونگذار مورد این در .نماید پرداخت الیاتهام

. نمایدمی مالیات پرداخت به مکلف را دهندهانتقال و گرفته در نظر مفروض را درآمد
 در دهد قرار دیگری اختیار در مجانی صورت به را خود ملک شخصی اگر است بدیهی

 اساس بر گیرنده است که بایداین انتقال و شودنمی الیاتم مشمول دهندهانتقال مورد این
چنین به هم .نماید را پرداخت اتفاقی درآمد بر مالیات قانون مالیاتها، 63 ماده و ششم فصل

 پرداخت به مکلف قانون این مقررات مطابق کسانی که»قانون مالیاتها  182 موجب ماده
 ضمانت یا تعهد را دیگری مالیات پرداخت هک هر کس چنینهم و باشندمی دیگران مالیات

 مشمول قانون این در مقرر تکالیف انجام از خودداری اثر بر که کسانی و باشد کرده
 مقررات طبق بدهی وصول نظر از و محسوب مؤدی حکم در اند،شده شناخته ایجریمه
قانون  199از این رو ماده  12«شد. خواهد رفتار آنان با مالیاتها وصول اجرای قانونی

                                           
اند، قاعده الخراج بالضمان مطرح کردهموارد مذکور در این ماده را به عنوان استثنائات بر  ،برخی. 12

توان گفت این موارد از تحت قاعده خارج نیست و به حکم قانون افرادی در حالی که با نگاهی دقیقتر می
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 قانون این مقررات موجب به که حقوقی یا حقیقی هر شخص»: داردمی مقرر مالیاتها
 وظایف انجام از تخلف صورت در باشد،می دیگر مؤدیان مالیات و ایصال کسر به مکلف
 مشمول داشت، خواهد مالیات پرداخت در مؤدی با که تضامنی بر مسئولیت عالوه مقرره،
 «بود. خواهد نشدهپرداخت مالیات رصدد 20 معادل ایجریمه

 و شرکتها و بانکها که در صورتی»: این قانون نیز مقرر گردیده است 43 در ماده
 این 36 و 34 مواد اجرای از دارند، خود نزد متوفی از مالی که اشخاصی و موسسات

 نسبت راثو با بوده آنها نزد که مالی ارزش معادل تا اینکه بر عالوه نمایند، تخلف قانون
 پنج معادل ایجریمه مشمول دارند، تضامنی مسئولیت متعلق جرایم و مالیات پرداخت به

 و مؤسسات دولتی شرکتهای و بانکها مورد این در. بود خواهند نیز مال قیمت درصد
«. داشت خواهند تضامنی مسئولیت نیز تخلف در وی معاونان و شرکا و متخلف دولتی،

 هر هنگام حقوق کنندگانپرداخت» :مستقیم مالیاتهای قانون 86 ماده اساس چنین برهم
 قانون این 85ماده  مقررات طبق را متعلق مالیات اندمکلف آن تخصیص یا پرداخت
 کنندگاندریافت نشانی و نام متضمن فهرستی تسلیم ضمن روز سی ظرف و کسر و محاسبه
 را تغییرات فقط بعد ماههای در پرداخت و محل مالیاتی امور اداره به آن میزان و حقوق

 «دهند. صورت
شده در این مشخص قانونی تکلیف به که قانون مالیاتها، سردفترانی 200 به حکم ماده

 و جبران مسئول ( در قبال مؤدیان مالیاتی عمل نکنند،187 ماده گواهی جمله قانون )از
 آنها خواهند بود. مالیات پرداخت

 
 لمالاه از بیتدی . پرداخت3-2-2

وارث و قبول مسئولیت  دوناز شخص ب و حکومت ارث بردن امام میان ،متعدد در روایات
 باقر امام از ت، از جمله: زرارهجنایات خطایی چنین شخصی مالزمه برقرار شده اس

لإلمام  یابن المالعنة أنه ترثه أمه الثلث و الباق یف نیالمؤمنریأم یقض»کند که می روایت
مالعنه حکم کرد: مادر ثلث اموال  در مورد میراث ابن : امام علیاالمام یلع تهین جناأل

                                                                                                   
واسطه تعهد مستقلی که شوند، در موارد فوق الذکر بهمند میکه از تعهدات و مسئولیتهای عمومی دولت بهره

تهای خود، مکلف به پرداخت مالیات دیگران در اتکالیف قانونی بر مالیاند یا کوتاهی در انجام کرده
 شده هستند.چهارچوب تعیین



 11فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

48 

« است )حاکم(را امام )حاکم( ارث ببرد، زیرا مسئول جنایت )خطایی( او، امام  ماندهو باقی
الرجل  یف قال أبوعبداهلل» ،والددر روایت ابی (.4، ح26/265ق، 1414)حر عاملی، 

 جعلهایف ةیالد أخذی، أو قتلی، له أن عفویلإلمام أن  سیام: إنه لإال اإلم یله ول سیو ل قتلی
إلمام  تهیاالمام و کذلک تکون د یالمقتول کانت عل ةین جنا، ألنیمال المسلم تیب یف

در مورد مردی که کشته شده و ولی دمی غیر از امام ندارد،  امام صادق :نیالمسلم
که یا باید او را قصاص کند و یا دیه را بگیرد و تواند قاتل را عفو کند، بلامام نمیفرمود: 
المال است، دیه او که جنایت مقتول بر عهده بیتچنانالمال مسلمانان قرار دهد. همدر بیت

  (.2، ح29/125، همان)« نیز برای امام مسلمانان خواهد بود
تنها  مسلمانی که کشته شده و در مورد سلیمان بن خالددیگر آمده است که در روایت 

سألته عن رجل مسلم قتل و له أب » پرسد:می از امام صادقرد، یک پدر نصرانی دا
 تیب یعل تهیالن جنا نیمال المسلم تیب ی؟ قال تؤخذ فتجعل فتهی، لمن تکون دینصران

دیه مقتول گرفته  :فرماید: دیه او برای چه کسی است؟ حضرت در جواب مینیمال المسلم
زیرا جنایت چنین شخصی بر عهده ، گیردمسلمانان قرار می المالشود و در بیتمی

 (.3جا، ح)همان« المال مسلمانان استبیت
 ارث بین که استشده  اشاره مسئله این از فقیهان به بسیاریآثار در  ،بر روایات عالوه

 د داردوجو او مالزمه خطایی جنایات مسئولیت و قبول وارث دونب از شخص بردن
 (.5/209ق، 1411، طوسی)

 
 قواعد مشابه قاعده الخراج بالضمان

 13من له الغم فعلیه الغرم. 1

 ،ق1414 زبیدی،) بازده و بهره محصول، سود، غنیمت، معنای به نیز غُنْم اصطالحی نظر از
 ق،1416 طریحی،)است  خرابی و زیان ضرر، تاوان، خسارت، معنای به ، و غُرْم (9/7

                                           
عهده اوست. در بیع شرط ر خسارت هم ب ،بردکسی که از مالی بهره می من له الغنم فعلیه الغرم: .13

ع در ایام خیار شد، بهره و منافع مبیقانون ثبت( که مبیع ملک مشتری می 34سابق )قبل از وضع ماده 
شد، خسارت هم طور کلی تلف میهمتعلق به مشتری شرطی بود و بالتبع اگر مبیع شرطی دچار حریق و ب

 (.787ش، 1368)جعفری لنگرودی، عهده مشتری بود ر ب
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 و زیان که از منافع و سود دارایی برخوردار است، کس هر ابق این قاعده،. مط(6/127
 دارد. عهده نیز به را دارایی خطر

در قرون متقدم و متأخر  سنتاهل یدر لسان فقها عین این عبارت به عنوان یک قاعده
 سنت حتیای که در بین کتابهای فقهی معتبر مذاهب اربعه اهلگونههب ،استعمال نشده است

متقدم شیعه  یدر کتب فقها کنیم.برخورد نمی« من له الغنم فعلیه الغرم» عبارتبا یک مورد 
 شیعه متأخرفقهای کنیم و تنها در کتابهای ای تحت این عنوان برخورد نمینیز با قاعده

بحر العلوم برای اولین بار از این  .الفاظی استناد شده استچنین  ه این قاعده بااست که ب
 ( و1/187ق، 1403، بحر العلوم) کندو به آن استناد می بردمیبا همین عنوان نام قاعده 

 اند.به این قاعده استناد کرده فقهای دیگرپس از او 
اما  ،متأخر شیعه است یاصطالح فقها ،بنابراین استعمال این قاعده با این عبارت خاص 

ای از این اصطالح بالضمان، سابقهبدون در نظر گرفتن قاعده الخراج نباید نتیجه گرفت که 
روایتی را از  ،سید مرتضی برای اولین بار در بحث رهن. توان یافتنمی ی شیعهدر بین فقها

که در آن برای اثبات اینکه باب رهن برای راهن نسبت به مال مرهونه  کندنقل می پیامبر
له »فرماید: می رتکند که حضاستناد می بسته نیست، به این قسمت از روایت پیامبر

ق، 1411)طوسی،  خالف در. (382ق، 1417شریف مرتضی، )« غنمه و علیه غرمه
زهره، )ابن غنیه ،(243و  2/196ق، 1387)طوسی،  مبسوط (،257 و 252 و 3/246

به این روایت استناد نیز  (427و  2/419ق، 1410ادریس، )ابن و سرائر (245ق، 1417
 .شده است

وفور آمده است نیز به سنتاهلکتب روایی  در باب رهن« غرمه هیو علله غنمه » ریتعب
 15(.17/315ق، 1413؛ محمد خلیل، 13/21314ق، 1403)مزی، 

در روایت  «له غنمه و علیه غرمه»چیزی جز  «من له الغنم فعلیه الغرم»قاعده  بنابراین
که به قدم شیعه مت یفقهابرخی از  به همین جهت و نیستدر باب رهن  منسوب به پیامبر

تنها در باب رهن  «من له الغنم»ه به قاعداند، قاعده ضمان در ابواب مختلف استناد کرده
                                           

بلغنی عنه بعد أنه قال: إن ملک لم یذهب حق هذا، إنما  قال: ال یغلق الرهن... قال: و أن النبی. 14
علیه غرمه. و عن أحمد بن یونس، عن ابن أبی ذئب، عن الزهری، عن  لرهن، له غنمه وهلک من رب ا

 .علیه غرمه ال یغلق الرهن لصاحبه، له غنمه و سعید بن المسیب، قال: قضى رسول اهلل

  فی روایة: الَ یُغْلَقُ الرَّهْنُ، هُوَ لِمَنْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَیْهِ غُرْمُهُ. و. 15
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تمسک  عیدر ب تنهاخراج  هقاعد بهکه  ی نیزطوس خیشو فقهایی چون  اندجستهاستناد 
گفت: توان ند. بنابراین میامورد استناد قرار دادهدر بحث رهن را تنها غنم  ه، قاعداندکرده

. مگر است عام مطلق« الخراج بالضمان»قاعده  خاص و« من له الغنم فعلیه الغرم» قاعده
اینکه گفته شود، ذکر یک قاعده در بیان حکم یک مسئله جزئی، امر متعارفی است و نباید 

چنین با توجه به مورد خاص را موجب تخصیص حکم و قاعده کلی دانست. هم
توان کلی بودن آن را استنباط کرد. بنابراین قاعده، میروایت مورد استناد این 16سیاق

قاعده الخراج »مصداق خاص یا بیان دیگر ی از « من له الغنم فعلیه الغرم»قاعده 
است، که در صورت اخیر تمامی مباحث و دیدگاههای مطرح شده در بحث « بالضمان

 مذکور، عیناً در اینجا قابل طرح است.
 

 الغُنم بالغُرم. 2
 17سنتمرتضی در بحث رهن نقل شد، در کتب روایی اهل دسیی که پیش از این از روایت

شود، یمند مبهره یزیکس از منفعت چ هر الغنم بالغرم:»نیز آمده، ولی فقهای مذکور قاعده 
من ». بنابراین قاعده، همان قاعده اندرا از آن اخذ کرده 18«شودیضرر آن را هم متحمل م

با عبارتی دیگر است و باید آن را مصداق خاص یا بیان دیگری از « له الغنم فعلیه الغرم
 با الفاظ متفاوت دانست.« الخراج بالضمان»قاعده 

                                           
خواه این  ؛توانند در فهمیدن معنای کلمه ما را یاری دهندسیاق عبارت است از چیزهایی که می. 16

اند و اند و یک جمله پیوسته را درست کردهچیزها لفظی باشند، مثل کلماتی که همراه لفظ مورد نظر آمده
مثل شرایط و  ؛باشد دهند، غیرلفظیخواه این چیزهایی که ما را در فهم معنای کلمه مورد نظر یاری می

)صدر، اند و در موضوع مورد نظر، داللتی دارند احوال زمانی و مکانی و غیره که جمله را احاطه کرده
 (.1/100ش، 1388

أخرجه الدارقطنی من حدیث  «ال یغلق الرهن من صاحبه الذی رهنه، له غنمه و علیه غرمه»حدیث . 17
(: صحح أبوداود و البزار و 3/36 تا،تخلیص، بیتخلیص )حجر فی السعید بن المسیب مرسالً و قال ابن

 (.31/301ق، 1404 ،الموسوعة الفقهیة)الدارقطنی إرساله 

ه ذو معناها: أن من ینال نفع شئ یتحمل ضرره. و دلیل ه «الغنم بالغرم»من القواعد الفقهیة قاعدة: . 18
قال الشافعی: غنمه  «.له غنمه و علیه غرمهال یغلق الرهن من صاحبه الذی رهنه، »: یالقاعدة هو قول النب

 جا(.)همانزیادته، و غرمه هالکه و نقصه 
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 19الغُرم بالغُنم. 3
« الغرم بالغنم»، قاعده «الغنم بالغرم»جای قاعده در مجموعه مقررات مجلة األحکام، به

الخراج »قاعده، عکس قاعده اند که این آمده است و برخی از شارحین تصریح کرده
رغم اختالف الفاظ، هر دو معنای واحدی دارند )حیدر، است و علی 85در ماده « بالضمان
، اما معلوم نیست که چرا در تدوین این مقررات به مستند روایی 20(82-1/83ق، 1431

این قاعده توجه نشده و به صورت عکس نقل گردیده است، اگرچه این جابجایی در 
 قاعده تأثیری ندارد.معنای 

مجلة االحکام را  87نویسنده کتاب تحریر المجله بدون توجه به این معکوسیت، ماده 
. 21(1/56ق، 1359نقل کرده است )آل کاشف الغطاء، « الغنم بالغرم»، «الغرم بالغنم»جای به

، در «الغنم بالغرم»و « من له الغنم فعلیه الغرم»شده در به هر حال هر دو احتمال مطرح
 اینجا نیز قابل طرح است.

 
 22هبقدر النعم هو النقم هبقدر النقم هالنعم. 4

اگر نیاز به نفقه داشته باشد یا اگر مرتکب قتل موجب دیه  23با توجه به این قاعده، لقیط
شود، نفقه و دیه بر عهده بیت المال است، زیرا در صورت فوت لقیط، ترکه او متعلق به 

                                           
الغنم بالغرم أی مقابل به فکما أن المالک یختص بالغنم ال یشارکه فیه أحد فکذلک  فی المصباح: و. 19

 .(4/292 ق،1404، عابدینابن) هذا معنى قولهم: الغرم مجبور بالغنم الیتحمل معه أحد و یتحمل الغرم و

و هی  «الخراج بالضمان»هذه المادة هی نفس الحدیث الشریف .« الخراج بالضمان»: 85المادة . 20
کلها بمعنی واحد و إن اختلف . )النعمة بقدر النقمة و النقمة بقدر النعمة( 88الغرم بالغنم( و المادة ) 87المادة 

أنّ من یضمن شیئاً إذا تلف یکون نفع ذلک الشئ له األلفاظ فکان من الواجب اإلکتفاء بواحدة منها... یعنی 
 فی مقابلة ضمانه حال التلف و منه اخذ قولهم الغرم بالغنم. 

، أی أنّ من ینال نفع 85هذه المادة مأخوذ من المجامع و هی عکس المادة .« الغرم بالغنم»: 87المادة 
 شئ یجب أن یتحمّل ضرره.

سبق أن المعلوم کون منافع الشئ ال یملکها االنسان اال اذا کان مالکا و قد .« الغنم بالغرم» :87مادة . ال21
 .او متلقیا من المالک..

 نعمت به اندازه نقمت و نقمت به اندازه نعمت است.. 22

ای است که از ترس فقر یا به جهت فرار از تهمت، والدینش او را رها متولدشدهمنظور بچه تازه. 23
 اند.کرده
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آمده و شارحین تصریح  24مجلة األحکامعنوان یک ماده در عده بهالمال است. این قابیت
دارد و تفاوت بین « الغرم بالغنم»و قاعده « الخراج بالضمان»اند که همان معنای قاعده کرده

کاشف الغطاء، ل آ؛ 1/82 ق،1431 در،یحاین سه قاعده، تنها یک تفاوت لفظی است )
 (.1/56 ،ق1359
 

 25ربح ما ال یضمن. ال 5
کننده قاعده الخراج بالضمان با الفاظ دیگری است، در کتب روایی شیعه ن قاعده که بیانای

ق، 1421آمده است و فقهای امامیه )خمینی،  27و سنی26(18/38 ،ق1414)حر عاملی، 
-در کتب فقهی خود به آن استناد کرده (4/116ق، 1388قدامه، )ابن سنتاهل( و 1/317

 اند.
پذیرفته نشده آن و ریسک است که مخاطره  مالیی سودبری از قاعده، نهاین مقصود از 

که در  ایگونه، بهاست. بنابراین مادامی که انسان ریسک و مخاطره دارایی را نپذیرفته باشد
-ستحق سود و بازده آن دارایی را نمیماش باشد، صورت تلف آن دارایی، ثمن آن بر عهده

 شود.
منع استحقاق سود و ارزش افزوده و  «ما ال یضمنربح »از به عبارت دیگر، مفاد نهی 

 از بیش اقتضایی . این نهی،عهده گرفته نشده باشداست که مخاطره آن به مالیاز  منفعت
                                                                                                   

 (.56 ق،1406 ،یرستم باز اللبنان) حه اهله خوفاً من العیلة أو فراراً من التهمةاللقیط مولود طر و

 : النعمة بقدر النقمة و النقمة بقدر النعمة.88المادة . 24

نقل شده  یو فقه یی، به دو صورت در کتب روادید میگونه که خواهخصوص همان نیدر ا اتیروا. 25
 است:

 کرده است. یرا نه «ضمنیربح ما ال» شانیشده که ا نقل امبریدر غالب موارد، از پ الف(
ربح  تیروا نینقل شده است. در ا امبریاز لسان پ «ال ربح ال ضمان»عبارت  تیاروا یدر برخ ب(

 ؛ درالْحَجِّ فِي جِدَالَ الَ وَ فُسُوقَ الَ وَ رَفَثَ فاَلَ» هفیشر یهاما همانند آ ی و، نه نهاست شده یبدون ضمان، نف
 .گرفت ینه یرا به معنا ینف دیبا (،197)بقره، « نیست[ روا] جدال و گناه و همبسترى ج،ح اثناى

، قال: عبداهللیبن صالح، عن أب مانیبن أسباط، عن سل ی، عن علنیو عنه، عن محمد بن الحس. 26
 .«ضمنیعندک، و عن ربح ما ال سیما ل عی، و عن بعیب یف نیعیو عن ب عیسلف و ب عن رسول اهلل ینه»

طب عن » «ربح ما لم یضمن. بیع ما لیس عندک، و شرطین فی بیع، و بیع، و نهى عن سلف و» .27
 (.4/78 ق،1401)متقی هندی، « حکیم بن حزام
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 فساد بر ندارد و داللتی در صورت عدم پذیرش ریسک را بازده و سود استحقاق عدم
 پذیرش) ضمان فساد یا نشده پذیرش آن دارایی مخاطره و ریسک که بیعی و معامله

 نقش و داشته معامالت فقه مختلف بابهای در مهمی تطبیقات قاعده، ، ندارد. این(مخاطره
 که آیدمی دستبه قاعده این از سلبی، روبنای چارچوب در. دارد اقتصادی نظریه در مهمی
 نشده، پذیرفته مالک توسط آن ریسک که ایدارایی به افزوده ارزش و بازده سود، تعلق
 توسط آن مخاطره که ایدارایی هرگونه از افزوده ارزش و سود منع با اسالم. است عممنو

 باطل و غیرشرعی را ایافزوده ارزش و سود چنین بر سیطره است، نشده پذیرفته مالک
 .(141و  115ش، 1391داند )بکتاش، می
 
 الربح بالضمان. 6

ت و در معنا تفاوتی با آن ندارد و اس« ال ربح ما الیضمن»این قاعده بیان مثبتی از قاعده 
 د.شباهت بیشتری دار« الخراج بالضمان»از جهت ظاهر الفاظ، با قاعده 

، به همین صورت در کتب «الربح باضمان»، قاعده «ال ربح ما الیضمن»برخالف قاعده 
چون سنت در کتابهای فقهی همو امامیه، نیامده است و تنها فقهای اهل سنتاهلروایی 

و  29(6/87ق، 1409بدائع الصنائع )کاسانی،  ،28(2/319، ق1366 ع،ی)وک القضاة اخبار
 اند.به این قاعده با این الفاظ، استناد کرده 30(22/33ق، 1406مبسوط )سرخسی، 

                                           
: حدثنا الصغانی قال: حدثنا ابوبکر قال: حدثنا أبو معاویة عن حجاج عن فضل بن «الربح بالضمان». 28

 حه.عمرو عن شریح، قال: من ضمن ماالً فله رب

فإذا ظهر فی المال ربح صار شریکا فیه بقدر حصته من الربح ألنه ملک جزءً من المال المشروط  ... .29
نماء ماله فإذا فسدت بوجه من الوجوه صار بمنزلة األجیر لرب المال فإذا  بعمله و الباقی لرب المال ألنه

و یکون ربح المال کله بعد ما صار خالف شرط رب المال صار بمنزلة الغاصب و یصیر المال مضمونا علیه 
 مضمونا علیه له ألن الربح بالضمان...

فإن کان رأس المال مکیال أو موزونا من غیر النقود فالمضاربة فاسدة أیضا عندنا و قال ابن أبی لیلی . 30
ق الربح رحمه اهلل هی جائزة ألنها من ذوات األمثال... فیکون ذلک بمنزلة النقود فی أن المضارب إنما یستح

 .بالضمان
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 . قواعد بیانگر بخشی از قاعده الخراج بالضمان7

ان الشیء و إنّ ضَم»، «تالزم بین نماء و درک»در روایات و کتب فقهی با قواعدی چون 
شویم که در محدوده ، مواجه می32«األجر و الضمان ال یجتمعان»، 31«دَرَکه بازاء منافعه

توان رابطه این قواعد با شود و میقاعده الخراج بالضمان مصادیق محدودتری را شامل می
و قواعد مشابه آن را از نظر منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق « الخراج بالضمان»قاعده 
 .دانست
 

 نتیجه
. بر خالف نظر برخی از فقها، قاعده الخراج بالضمان، محدود به بیع نیست و تمامی 1

 شود.معامالت صحیح را شامل می
 . در مورد معامالت فاسد باید دو صورت را جدا کرد:2

ریسک: این مورد را باید ملحق به موارد ضمان  پذیرش و ضمان اول: عدم وجود قصد
ه به مبنای پذیرفته شده در ضمان قهری، نسبت به سرایت قاعده قهری دانست و با توج

 خراج به این قسم قضاوت کرد.
                                           

کند که پذیرش ریسک و مخاطره شیء و خسارت شیء به ازای منافع شیء این قاعده بیان می .31
 .است

هذه القاعدة مأخوذة من المجامع و یفهم منها أنّه التجب .« األجر و الضمان ال یجتمعان»: 86المادة  .32
استأجر دابّة و هلکت بال تعدّ ال یضمن سوی  األجرة فی الحال التی یجب فیها الضمان یعنی أن اإلنسان اذا
 (.1/83ق، 1431)حیدر، االجرة. و اذا غصب دابّة فهلکت یضمن قیمتها و ال اجرة علیه 

شود و به همین جهت اگر حیوانی اجاره و بدون تعدی مطابق این قاعده اجرت و ضمان با هم جمع نمی
و به هالکت  شودمیر موردی که حیوانی غصب و تفریط هالک شود، مستأجر تنها ضامن اجرت است و د

 رسد، غاصب تنها ضامن قیمت است و نسبت به پرداخت اجرت مسئولیتی ندارد.می
کاشف الغطاء این قاعده را قبول ندارد و معتقد است که: جمع بین اجرت و ضمان، هیچ مانع عقلی و 

فاسد یا مقبوض به غصب، قابض در به همین جهت در مقبوض بالسوم یا مقبوض به عقد  و شرعی ندارد
 :باید اجرت منافعی را که استیفاء کرده بپردازد ،عین حالی که ضامن عین است

االجر و الضمان الیجتمعان، و الحق انهما  86القدح فی مادة  هو من جمیع ما ذکرناه یتضح لک وج»
العقد الفاسد یضمن العین قابضها و ، فالمقبوض بالسوم او بو شرعاً یجتمعان و ال مانع من اجتماعهما عقالً

 (.1/56 ق،1359)آل کاشف الغطاء،  «یعطی اجرة ما استوفاه من منافعها و هکذا الغاصب و نظائره
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 نیشامل ا خراج اصوالً هبه اعتقاد ما قاعدریسک:  پذیرش و ضمان دوم: وجود قصد
 سکیاز معامالت مثل ربا که در آن وجود ر یتوجه داشت که بعض دیاما با ،شودیدسته م

چون قمار و  یالخراج بالضمان خارج است و موارد هتحت قاعداست، تخصصاً از  یمنتف
وجود  هواسطوجود دارد، به یدر حد اعل سکیر رشیبر قصد، پذ هکه عالو یبندشرط

 دانست. رونیخراج، ب هاز تحت قاعد صاًیرا تخص هاآن دیخاص، با لیدل
ان، ضمان . با توجه به مواردی چون مالیات و دیه باید گفت: قاعده الخراج بالضم3

 شود و غصب از تحت آن با دلیل خاص خارج شده است.قهری را شامل می

قواعد مشابهی چون قاعده من له الغنم، الغنم بالغرم، الغرم بالغنم، الربح بالضمان، ال . 4
را یا باید بیانگر قاعده الخراج بالضمان با لسانی دیگر دانست و یا با  ربح ما ال یضمن

آن در موارد خاص، باید آن را مصداقی از مصادیق این قاعده کلی توجه به استناد به 
 دانست.
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