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

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(732) 

 إذا كانت األرض مصالحاً عليها
  :ن األرض مفتوحة عنوة بل كانتإذا مل تك -1انه والحاصل: 

( علااى ا ااا لاام  لهااام مااا املساالمني أ( إمااا  ااا  تلاات فااللاع  اااألمر علااى حسااي مااا تصاااحلوا عليااه  اا   تصاااحلوا  أ  الكفااار
  . وعليهم اجلزية( أو لإلمام  لإلمام أو للمسلمني  للمسلمني

 .(1 لمنيما  ا أسلم أهلها عليها  هي لم: عامرها لم واملوات للمسإب( و 
 إذا كانت مواتاً 

 عليهم  أو إذا كانت مفتوحة عنوة لكنها كانت مواتاع حال الفتح،  هي لإلمام وتعّد من األنفال واألنفال قد أباحها األئمة -2
 لشيعتهم. السالم(

 عليه السالمإذا لم تكن الحرب بإذن اإلمام 
ٍ  اإلماام،  هاي  ا  األرض(  أو كانت مفتوحة عنوة وكانت عامرة حال الفتح لكان احلارب مل تكان با ذ  -3 لإلماام وهاي حينئا

 .من األنفال وقد أباحوها للشيعة، كما سبق. هٍا كربىع 
 وسيرة المتدينين في بيعها وشرائها ،الخالف في أرض العراق

، ولكن لإلمام ومن األنفال خافة، أو بالتفصيلا ا  قد وقا اخلالف يف أرض العراق ا ا يفء للمسلمني عامة أو  :واما فغرىع 
اااع هااو أ  ساانة املتاادينني عامااة علااى التعاماال مااا أراضااي العراقااي تعاماال الاا  ك إذ يبيعااو  ويشاايو  ويهبااو  ويور ااو  اّل م  ااملشاااهد خاًر

ه ذلك؟ وكيف جيتما ما ا ا أرض خراًية  ويفء للمسلمني؟ وير و  إىل غن ذلك،  ما هو ًو
 وجوه تصحيح بيع أراضي العراق

وباااة علااى ساابيل البااادل   ااا تشااكل اجلااواب األول لناااا علااى جعااوى ا  بياااا األرض اخلراًيااة هااو مااان أًاااب األعااالم  مسااة أً
 السرقفلية، كما سيأيت(.

 عليه السالمإذ الحرب لم تكن بإذن اإلمام  ؛انها ليست من الفيء
ال وقاد ا ا ليست من الفيء أ  ليسات أرضااع خراًياة وليسات ملكااع للمسالمني، بال هاي ملاك لإلماام مان األنفاالوجه األول: 

علياه  استناجاع إىل أ   تح العراق، كسائر الفتوحات، مل تكان با ذ  اإلماام (2 أباحوها لشيعتهم، وهٍا ما اختاره السيد الوالد يف الفقه
 حسبما ما استدل به  راًا. السالم

 أو ألنها كانت مواتاً حال الفتح
اااالوجهههه اليهههاني:  ليسااات ملكااااع  مااار التااااريت( ليسااات مااان الفااايء  ر  املتااادينو  عليهاااا املعاااامالت علاااىا اااا  أ  األراضاااي الااا  جي 
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ه آخر وهو ا ا كانت مواتاع حال الفتح،  كال ماا يتعامال علياه الناا  عليه السالممن األنفال ملك لإلمام هي للمسلمني؛ بل  ؛ لًو
 .اآل  كا  من املوات واملوات من األنفال

حيال املعلال بأمارياة  ليسات كلهاا حمال اباتالء أووقاد جيااب باا  الشابهة غان حمصاورة أو األ اراف  (1 وقد يشكل بالعلم اإلمجايل
 ، وعلى أ   تلقيقه يف حمله.وبعلها مناقش  يه ،على انه ليس من الفيء با  السنة برها  إنّ و  اليد

 زراعية أو ألنها لم تكن أراض
اه الوجه اليالث:  اه مبال علاى ، وهاو ا اا مل تكان أراضاي يراعياة، و  الا ا ا ليست من الفايء، وهاي مان األنفاال، لًو هاٍا الًو

ومستند هٍا االحتمال ا  الظااهر مان األجلاة املانعاة املناا عان االألاياء للراضاي الزراعياة، أماا التفصيل الٍ  ذهي إليه البعض من  
ة عن ظواهر تلك النصوص، وال خفاء يف تعامل املسلمني مطلقاع من الصدر األول حول بيوت العاراق، تعامال  ما عداها  هي خاًر

إماااام العااادل، بااال مسااااق كاااالم الفقهااااء كمسااااق النصاااوص غااان البياااوت  أمبااادو  إعطااااء خاااراج إىل اإلماااام، ساااواء إماااام اجلاااور  امللاااك
 .(2 واحلمامات والدكاكني وما أألبه، كما يدل عليه ذكر العشر ونصف العشر يف أراضي خيرب وأراضي العراق وغنها(

 عليه السالمأو ألنها من خمس سهم اإلمام 
ااه رابااا، وهااو  احتمااال ا  تكااو  هااٍه األرض الاا ا اااالوجههه الرابههع:  أو تنتقاال    نريااد األاايائها أو نر هااا ماا الع ليساات ماان الفاايء لًو

 (3 ا عمعاملة أخرى كالصلح والبة، سمساع لرب اخلمس لإلمام أو الساجة، ومان املعلاوم ا  اخلماس يصاح إًاراء املعاملاة علياه(إلينا من ربّ 
 إضا ة إىل ما أألكل به عليه وعلى الحقه، السيد الوالد  راًا. من العلم اإلمجايل.. اخل و يه، كسابقه، ما ورج على األسبق

 أو ألن اإلمام إذن ببيعها واليةً 
ااه عرضااي وهااو إعمااال اإلمااام والئيتااه الوجههه الخههامس:  اات عنااه لًو قااال الساايد الوالااد:  عليااه السااالما ااا ماان الفاايء لكنهااا خًر

ألراضاي املفتوحاة،  باعهاا ألناه لاه احلاق يف ذلاك مان بااب الوالياة العاماة، رأى فالحاع يف بياا هاٍه ا عليه السالماحتمال ا  اإلمام  
وال خيفى ما يف هٍا،  اناه يارج علياه ماا ورج يف االحتماال ال اان، باإلضاا ة إىل أ  بياا اإلماام خاالف ظاواهر  ايهم عان ألاراء أراضاي 

ه مشاكلة أخارى تارج علاى املشاهور القاائلني كال هاٍه الابالج، وهاٍ  علياه الساالمالسواج على انه من املستبعد ًداع إ  كاا  بااا اإلماام 
اوج اإلذ  يف الفاتح( يهاه با ذ   (7 بعدم ًواي بياا أرض العاراق، باإلضاا ة إىل مشاكلة اناه ال جليال علاى ًو يف  اإلماامولعلاه ككان تًو

علاى  باوت  باعها وإ  كا  ال يد ا أفل اإلألكال إذ ال جليل على اإلذ ، إال أ  يستدل بالسنة املساّلمة عليه السالمبيعها ال انه 
ه  ما.  تأمل أو بأ  مصلح آخر اإلذ  بالربها  اإلن  وبًو

 اإلشكاالت على دعوى ان بيع أراضي الخراج هو بنحو السرقفلية
  نقول انه يرج على من أجعى ا  بيا األرض اخلراًية هو السرقفلية بعينها: (5 وعلى أ  حال   ذا مت ذلك

 انها ليست فيئاً فهي كسائر البيوع -3
اااه األول أو ال اااان أو ال الااا  أو الراباااا أل اااا علاااى : أوالً  اااوه ليسااات  يئااااع اناااه غااان فاااليح مباااصع  يماااا إذا فااارنا إىل الًو تلاااك الًو

                                                           

 .والتملك حيري ًواي الشراء با  هٍه األرض ال  يريد ألراءها اما كانت عامرة  ال جيوي ألراؤها أو مواتاع  يجوي،  ال (1 
 .358ص 1م، الناألر: جار العلوم، بنوت، ج1833 2( كتاب اجلهاج، ط74السيد حممد احلسيل الشناي ، الفقه،  ج (2 
 .363نفس املصدر السابق: ص (3 
 نفس املصدر السابق. (7 
 أ  االحتماالت اخلمس يف بيا األرض اخلراًية. (5 
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ل ا هيللمسلمني بل  ك لاا باالبيا ولايس مان السارقفلية يف ألايء حا  علاى ملك لإلمام وقد أباحها للشيعة  املشي  لا مالك لا و  
وه األربا،ألنه ؛جو  أخرى من حي ية   ذاتاع وآ اراع أو بيا   ض  مبعّ  ملك   با ا بيا   القول وأماا اخلاراج أو  ،متلياك كامال ، على احدى الًو

اه اخلاامس، إذ ا اا اه اجلزية  لريبة تؤخٍ كما تؤخٍ سائر اللرائي، وكٍا األمر على الًو وإ  كانات مان الفايء لكان  علاى هاٍا الًو
 ملكاع  لقاع للمشي .اإلمام باعها أو أذ  يف بيعها  صارت 

اوهنعم لو ر ض املدعي كل هٍه  اهع لادعوى ا  بياا األرض اخلراًياة هاو مان ا، كاا  الًو ، ولكان ماا ذلاك ال ياتم لاه لسارقفلية ًو
اوه اخلمساة وباني السارقفلية(1 األمر ٍ  بني كل أو إحدى تلاك الًو وال يكاو  ماا حيتمال   ،، إذ يقال: با  بيا هٍه األراضي مرجج حينئ

 قفلية جليالع على  بوهتا يف تلك األيمنة وا  الروايات مشنة لا  تدبر.كونه سر 
 ط لإلمام، وفي السرقفلية للمالكالمقس   المبلغ   (بيعها)في  -7
القسا   د ا املبلا  املقطاوا الكبان ملان بياده األرض وج ااإمناا يكاو  باا  بياا األرض اخلراًياة  ماا قطاا النظار عان املباص( ثانياً: 

وهٍا يغاير ما حيدث يف احللقة األوىل من السرقفلية  وهي األساا  واملبتادأ واملنشاأ( مان أ  كاال  ،الشهر  أ  اخلراج إلمام املسلمني
 املبلغني يد ا املالك األرض نفسها.

 ان المتشرعة يتعاملون معها معاملة الملك، عكس السرقفلية -0
ياة يف النجاف وكاربالء وغنعاا( تعامال املااّل ا  املتشرعة يتعاملو  ما هٍه ثالياً:   ك وعلاى ذلاك سانهتم  األراضاي اخلراًياة  اخلاًر
ن ألااء أو لنفساه بعاد ناوا إًاارة للمكاا  بشارط أ  يكاو  لاه حاق تاأًنه ملا بناء على ا اا ال يصح تفسنها بالسرقفلية  ،كما سبق

وه األربعة عشرة الساابقة،انتهاء املدة أو على ا ا فلح أو إباحة أو عقد مستأنف أو غن  إال ا  يلتازم باا  السارقفلية  ذلك من الًو
ها  له وكما استقرب  أيلاع بيا ومتليك كما ملى  ، لكنه، على أ  حال، نوا متليك خيتلاف عماا هاو املرتكاز يف األذهاا  عان ه  منا ًو

 . رضت متليكاع وا   نوا متليك أراضي العراق إذ السنة على أ ا متليك معهوج ال بنلو السرقفلية
 أو: السرقفلية تمليك، عكسها

اناااه اساااتقرب ا  السااارقفلية ناااوا متلياااك لكااان بياااا األراضاااي  –ماااا سااابقه  احااادعا وارج علاااى سااابيل البااادل  يلااااجّ وهاااٍا  –رابعهههاً: 
اا هٍا لٍا ك أو تفسنه به.  اخلراًية، على املشهور، ليس متليكاع  ال يصح إًر

 الخراجية تحديد المدة في السرقفلية دون األرض
ية حتدج  يها املدة للمستأًر كعشر سنني   ذا انتهت كا  له تأًنها لنفسه أو لغنه بنفس القيماة خامساً:  ا  السرقفلية اخلاًر
املااال ك. اللهاام إال أ   معهااا كتعاماال أو بأقاال، أمااا يف بيااا األراضااي اخلراًيااة وألاارائها  ااال حتديااد للماادة باال يتعاماال بااأك رواألًاارة أو 

اع على قسمني: ما حيدج  يه املدة وما ال حيدج  ال يرج هٍا اإلألكال.جياب با    السرقفلية خاًر
 االستدالل بروايات بيع األراضي الخراجية على انها من السرقفلية

 على خالف كالمه: على كو  بيا األرض اخلراًية من السرقفلية، أجلّ  (2 مث ا  الروايات ال  استدل با
 بما يرد هذه الدعوى ض الخراجيةبيع األر  فقه روايات

السههواد مهها من؟لتههه  قههال: هههو لمميههع المسههلمين لمههن هههو اليههوم،    عليااه السااالم فااليح احللاال سااألت أبااا عبااد اهلل  : منهااا

                                                           

د أمارةومن أين اجلزم؟  ا  بعلها حمتمل عقالئياع إال ما اجلزم بنفيها،  (1   تنفيه  تأمل. وال تًو
 يف   قه املصارف والنقوج( كما سبق نقله لبعض الروايات اآلتية. (2 
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ولمن يدخل في اإلسالم بعد اليوم، ومن لهم يخلهب بعهد، فقلهت: الشهراء مهن الهدهاقين  قهال: ال يصهلح إال ان تشهتر  مهنهم 
رأس مالهه ولهه مها أكهل مهن ، فان شاء ولى األمر أن يأخذه فله، قلت: فان أخذها منه  قهال: يهرد رها للمسلمينعلى ان تصي  
 .(2 ((1 ((غلتها بما عمل

 تادل علاى العكاس إذ ظاهرهاا اناه عنادما األاياها  هاي أماناة بياده  ألناه اساتنقٍ حاق املسالمني باٍلك( ال ا  لاه التصارف هالكن
عها لم  هي مال مغصوب وقا بيده  على ا  تصنّ  عليه السالموله ق وذلك فريح ،إىل مدة كالسرقفلية  يها ها للمسلمني( أ  تًر

اعه لإلمام  م  ألاء اإلمام أخٍها وليس كٍلك السرقفلية.، إضا ة إىل فراحة   ا  ألاء ويل األمر أ  يأخٍها  له(   عليه ب ًر
ممهههن كهههان لهههه ذمهههة؛ فإنمههها ههههي فهههيء ال تشهههتر مهههن أرض السهههواد شهههيئاً إال وفاااليح ال الربياااا الشاااامي مناااه أيلااااع قاااال:  

 .(للمسلمين
، علاى ا اا (3 ال منهاا  هاي لملاة مان هاٍا احليا  مان حافالهاا  قوله  ال تشي من أرض السواج أليئاع( لعل املراج الشراء  :وفيه

 ال جاللة  يها على السرقفلية أفالع.
ااء قاال قلات ألل عباد ا  ومنها  كيه  تهرى فهي شهراء أرض   : علياه الساالمهلل فليح ففوا ، قاال: حاد ل أباو بارجة بان ًر

الخراج  قال: ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين  قال قلهت: يبيعهها الهذ  ههو فهي يهده، قهال: ويصهنع بخهراج المسهلمين 
 .(7 ((ل حب المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها واعمر بخراجهموتحو   ،ه منهاحق   ماذا  ثم قال: ال بأس اشتر  

إذ لعلاه حاق االختصااص  أعم من كونه حق اخللو يدل على ا  له  يها حقاع لكنه األي حقه(  عليه السالما  قوله  :أوالع  :وفيه
عليااه باال ا  ظاااهر قولااه  ،هااٍا احلياا   ااال يصااح االسااتدالل بااا.  انياااع: لعاال املااراج سااهمه ماان خراًهااا،  هااي لملااة ماان أو غاان ذلااك

 من حافلها  ق . ًزءع   يشييها بل يشي هي يف يده( وال ولعله يكو  أقوى...( انه يستبقيها يف يده  أ  يد من  السالم
: ان لهي أرض خهراج وقهد ضهقت بهها، أفأدعهها  عليهه السهالموعن ابهن سهنان، عهن أبيهه قهال قلهت ألبهي عبهد اهلل   ومنها 

قال: فسكت عني هنيئة، ثم قال: إن قائمنا لو قد قام، كهان نصهيبك مهن األرض أكيهر منهها. وقهال: لهو قهد قهام قائمنها، كهان 
 .(5 ((ائعهم إلى غيرها من الرواياتلإلنسان أفضل من قط

ظااااهره رجعاااه عااان تركهاااا إذ ساااأله  ولعااال (كهههان نصهههيبك مهههن األرض أكيهههر منههههاهاااٍا ظااااهر   ا  ظاهرهاااا ا اااا متلاااك إذ :وفيهههه
وآخار جعواناا  وليس كٍلك السرقفلية على املشاهور، أو ال جليال علاى أ اا كاٍلك.  أ أجعها( معلالع با  له أك ر منها  لماذا يدعها؟

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين      احلمد هلل رب العاملني. ا 
 

طوبي لمن تمس ك بأمرنا في غيبة قائمنا فلم ي؟غ قلبه بعد الهداية، فقلت له جعلت فداك )) :عليه السالمقال اإلمام الصاجق 
غصن من  وليس من مؤمن إال  وفي داره عليه السالموما طوبى  قال: شمرة في المن ة أصلها في دار علي  بن أبي طالب 

 .353كمال الدين ومتام النعمة  للصدوق(: ص. (( (طوبى لهم وحسن مآب)أغصانها، وذلك قول اهلل ع؟َّ وجلَّ 
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