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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(632) 

ك مين أوواعيهف ديذل علييه إضيادة كون إجارة مع شرط أن يكون وكييال  أو رييذ  ليختريج عقد اخللو بتضمنه شرط النتيجة للوكالة )بان يوأما 
 :لإلشكالني السابقني

 اإلشكال بان شرط النتيجة تولية و...
إضيادة  ،، دقيد اوقلبيت حقيقتهيا وال يعقيق اوقيالب ماهيية إة ماهيية أخير ان الوكالة إ ا اشرتطت بنحو شرط النتيجة كاوت واليية  الثالث: 

 وصحتها. التوليةخلف وإن جواز التوكيق وصحته ال يستلزم جواز إة اوه 
 الجواب من وجوه

 وقد ظهر جوابه مما مضى، ووعيد بعضه بصيارية أخر  مع إضادات، دنقول: يرل عليه:
، كميا اايا ف1)ملاضييان الوكالة الالزمة اجملعولة بنحو شرط النتيجة وكالة باحلمق الشائع الصناعي وليست والية كما ظهر  لك من تعريفها ا

عندهم وهم املرجع يف املفاهيم ليد  املشيهور ويف املصياليي أيضيا  والية  وليستمن أوواع الوكالة ااا وكالة عردا  إ  العرف يرواا وكالة الزمة أي 
ؤكييدا ان الوكاليية ليسييت حقيقيية  رتعيية لوالييية، ويمغييايرة لوبعبييارة أخيير  يييرون للوكاليية مييرتبتني: ازييائزة والالزميية وااييا حقيقيية  ،إال مييا خييري لييدينا

ف وإطالقيات أللية عليى أوفسيهم ريذ الوالية أي قسيما  هلا، وهي عقالئية، كما يشملها )النيا  مسيلطونشرعية بق هي أمر عريف والعرف يرواا 
أمير ععلييه  دااياإن كاويت الزمية و حي  امييا الوكالية  ،عليى شييأ أو شيآخ آخير ليدلى تسيليطا  الوكالية وقيد مضيى ان الواليية أمير اعليه األعلييى 

 هذا. .أوت لغذك
 دعوى ان السرقفلية عقد قديم ورد في الروايات

وقيد  هييع بعييا األداضييق إة ان السييرقفلية ليسييت ميين العقييول املسييتقوفة بييق هييي ميين العقييول القدريية اليي  أمضيياها الشييارع بييق صييرحت  ييا 
وان بيعها مل يكن املرال به بيع عينها ورقبتها لكواا ديئا  مملوكيا  لكيق املسيلمني بيق   وريذها واستدل عليها بروايات بيع األرض اخلراجية ،الروايات

أي املشييرتي هلييذا احلييي أن يؤجرهييا مليين شيياأ بييدون الرجييوع للحيياكم الشييرعي الييذي هييو و   أرض  ملشييرتي األرضكييان بيعييا  حلييي اياييار ديكييون 
 هذا احلي ممن والية أرضهم بيداف. املسلمني )وبدون الرجوع إليهم كذلك ألوه اشرت 

 وان بيع األراضي الخراجية هو نفس السرقفلية
، و ليك بيدعو  أن  هيذا احليي  مل يفيرتع يف البشيري ة حيدي ا ، بيق كيان منيذ الق يدم، وقيد  قال: )الوجه اخلامس: وهو ختريج خلصوص حي  اخلليو 

ي ة أو أرض أهق الذم ة أو األرض ال  أسلم أهلها عليها وحنوهيا، ديّن  مفالهيا ورلت النصوص يف بعا املوارل كالذي ورل يف بيع األرض اخلراج
، بيق جواز البيع بني املسلمني بعضيهم ليبعا، ميع أن  هيذا البييع لييس بيعيا  لرقبية العيني واألرض بعيد كيون األرض اخلراجي ية ملكيا  لكيق  املسيلمني

ا تستقجر من بيت املال ويددع املؤجر االجرة لبيت امل ال، وكذلك احليال يف األرض الي  أسيلم أهلهيا عليهيا أو أرض أهيق الذم ية لبقياأ امللكي ية إّن 
، دابتياعهيا ووقلهيا ال يقيع عليى رقبية العيني، بيق  هلم أو للمسلمني على اخلالف يف  لك. دعلى كق  مين القيولني ال تكيون ملكيا  لشيآخ خياص 

ييا هييو بيييع حلييي  أن يييؤجر احليياكم األرض عليييه ديبيييع حييي   . دييّ ن دالروايييات الييوارلة يف أبييواب ازهييال وعقييد  إّن  االسييتيجار، وهييو وفييس حييي  اخللييو 
.  البيع لال ة على جواز بيع حي  الشآخ يف أن يوجر عليه وهو عني حي  اخللو 

م سأللوهما عأن أنّه))منها: صحيح  حمم د بن مسلم وزرارة أو صحيحة الفضالأ: عن أيب عبد الل ه عليه السالم وأيب جعفر عليه السالم 
إذا كأان ذلأا انتزعأن منأا أو تأعّدا عنهأا مأا عليهأا مأن  أراا. قأال عّمأار: ثأّم أقبأ   من أرض الجزية، فقأال: (6)شراء أرض الدهاقين

                                                           

 ف.512راجع أول الدر  ) ف1)
  عنه باالقطاعي.والدهقان معرب لهبان، وهو شيخ القرية وكبذها ورمبا يعّب  عنه ههنا باملآتار وقد يعّب   ف5)
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ال يرال منه شراأ رقبة العيني، بيق يشيرتي مين اليدهقان  ففاشتر))قوله: و  ف5)فف1)ففعلّي وقال: اشترها فإّن لا من الحّق ما هو أكثر من ذلا
أل ألن  اليدهقان لييس و  ففاشترها))ه بقن يوجر، و)قوله: حق   إن اسند إة العني، إال  أن  املرال هو شراأ احلي  الذي ديها، وهو ليس إال  حيي  اخلليو 

   .فمالكا  لرقبة العني، بق مالك أن يوجر ديشرتي منه حي  اخللو  
ييد بيين مسييلم، وصييحيحة احلليي : قييال: و) سأأ   أبأأو عبأأد اللّأأل عليأأل السأأالم عأأن السأأواد مأأا ))م لهييا: صييحيحة عييالأ بيين رزييين، عيين حمم 

 منزلتل؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يد   في اإلسالم بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد.
 للمسلمين، فإذا شاء ولّي األمر أن يل ذها أ ذها. (1)ا منهم على أن يصّيرهافقلن: الشراء من الدهاقين؟ قال: ال يصلح إاّل أن تشتر 

 .ف4)ففقلن: فإن أ ذها منل؟ قال: يرّد عليل رأس مالل ولل ما أك  من غّلتها بما عم 
لوقييف يف تلييك أي املييال الييذي بذلييه بعنييوان حييي  اخللييو  تنبيهييا  علييى أن  حكمهييا كحكييم ا ففيأأرّد عليأأل رأس مالأأل))و قولييه عليييه السييالم: 

، وهييي شيياهد علييى أن    األراضيي، ديبقييى للحيياكم أن ينتزعهيا ميين لون إهييدار حييي  اخلليو  قيمتييه. دالصييحيحة املزبييورة أظهير لالليية علييى حييي  اخلليو 
 حي  اخللو  ووع ملكي ة يف العني.

واد شي اً إاّل مأن كانأن لأل ذّمأة، فإنّمأا هأو ال تشتر من أرض الس))وم لها: رواية أيب الربيع الشامي عن أيب عبد الل ه عليه السالم: قيال: 
 .ف2)فففيء للمسلمين

 واملرال بقرض السوال أرض العراقأل لك رة النبات ديها. والرواية صرحية يف املفال املزبور.
داالسييت ناأ أي ميين كييان يعطييي اخلييراي ديكييون مسييتقجرا  ال رياصييبا ، درقبتهييا يفأ للمسييلمني،  ففإاّل مأأن كأأان لأأل ذّمأأة))وقولييه عليييه السييالم: 

 .ف6)فيكون مبعىن حي  االستيجار
 عدم صحة الدعوى، وتحقيق حال األراضي الخراجية

هييي  –رياييية األميير  –يف ريييذ السييرقفلية أو الظيياهر عييدم ةامييية هييذا االسييتظهار وعييدم لالليية الروايييات علييى مييدعاا، بييق هييي ظيياهرة  ولكأأنّ 
ان بييع أرض اخليراي كيان ووعيا  مين وال عليى عليى وجيول عقيد اخلليو )السيرقفليةف سيابقا   هيا بيني عيدة احتمياالت ديال تكيون للييال  أمر   ل  جمملة ميرل  

 عقد اخللو.
 نقول:وحتقيي  لك يظهر ببيان كّب  املسقلة وصغراها والتآراات ال   كرها الفقهاأ لبيع األراضي اخلراجية وإرثها وما أشبه، كقرض العراق د

 ال  استجمعت شروطا  ثالثة:ان األرض اخلراجية هي األرض املفتوحة 
 .عليه السالموأن تكون احلرب بّ ن ايمام  -3وأن تكون عامرة حني الفتح،  -5ان تكون مفتوحة عنوة،  -1

ال تكييون ملكييا  هلييم، بييق تكييون ميين األوفييال، واألوفييال اجييية أي مل تكيين ديئييا  للمسييلمني و الشييروط ال الثيية مل تكيين أرضييا  خر  د أحييد  ق ييدييّ ا د  
والتتمية يف البحيا القيالم بيّ ن اهلل  ،رييذ  ليكف ديصيح ةلكهيا بيايرو أو البييع أو ا  وهيا لشييعتهم )أو مطلقيأحل  ، وقيد عليه السالمملك لإلمام 

 تعاة.
 وصلى اهلل على محمد وآلل الطاهرين

 
وال َيكوُن َلُل َرجاٌء إالّ ِعنَد  مَفلَييَلس ِمَن الّناِس ُكلِّهِ إذا أراَد أَحدُُكم أن ال َيسَلَل رَبَُّل َشي ا إالّ أعطاُه، )): عليه السالمقال ايمام الصالق 

                                                           

 .583-585ص 2ايسالمية، الناشر: لار الكتع ايسالمية، ي –الشيخ الكليين، الكايف، ط  ف1)
 .252، ص1هي، ط1458الشيخ حممد السند، دقه املصارف والنقول، الناشر: حمبني، قم،  ف5)
 ولعق األصح )تصذهاف وإن أمكن توجيه )يصذهاف. ف3)
 .147ص 7حكام، الناشر: لار الكتع ايسالمية، يالشيخ الطوسي، هتذيع األ ف4)
 .363ص 17قم، ي –الشيخ حر  العاملي، وسائق الشيعة، الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السالم يحياأ الرتاو  ف2)
 .257، ص1هي، ط1458الشيخ حممد السند، دقه املصارف والنقول، الناشر: حمبني، قم،  ف6)
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 148ص 5الكايف: ي ففَلم َيسَلِل الّلَل َشي ا إالّ أعطاهُ  الّلُل عز وج  ذِلَا ِمن َقلِبلِ الّلِل، فَِإذا َعِلَم 


