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بسم اهلل الرحمن الرحیم

چکیده
یکی از مباحث فقه ،اسباب مملک می باشد که یکی از اسباب «احیاء الموات» است .برای اینکه بتوانیم
سببیت احیاء برای تملک اراضی موات را اثبات کنیم ،نیازمند اثبات مالکیت امام المسلمین بر این زمین ها
هستیم ،تا با اذن امام ،ملکیت محیی ثابت شود .ادله مالکیت امام باز می گردد به تعیین مصادیق انفال ،در
حقیقت نزاع بر روی م صادیق انفال است و اال هر چیزی جزو انفال باشد بنا بر آیه اول سوره ی انفال ملک
خدا و پیامبر و هر چیزی ملک پیامبر باشد بنا بر تصریح روایات معتبر ،ملک امام است ،که ما در این مقاله
اثبات کرده ایم انواع اراضی موات مصداق انفال هستند.
اختالف اصلی وقتی ظهور می کند که موارد «موات» مشخص شود ،چرا که درباره زمینی که میته است و
بدون صاحب ،اختالف نظری نیست اما از آنجا که «موات» به معنای «ال رب لها» است ،زمین عامره اصلی،
میته عارضی و عامره عارضی که انسانی صاحبش نیست هم وارد بحث می شوند و اختالف نظر ها در اینجا
زیاد است و از جمله مخالفین انفال بودن این زمین ها ،صاحب جواهر است که به مرسله حماد استناد کرده،
البته ما بنا بر خود مرسله حماد و روایات معتبر ثابت کرده ایم که اینها مصداق انفال هستند.

کلید واژه :امام المسلمین ،احیاء ،ملکیت ،ال رب لها ،ارض میته ،ارض عامره.
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مقدمه
یکی از قواعد فقهیه قاعده ی «من احیا ارضا میته فهی له» می باشد که در آن مدعی هستیم هر کسی زمینی
را که موات است اگر احیاء کند ،مالک آن زمین می شود .وقتی به این قاعده دقت می کنیم ،سواالتی پیش
می آید .از جمله اینکه:
 .1چه کسی مالک این زمین ها است که ما بنا بر اجازه ی او مالک این زمین ها شویم؟
 .2مالکیت این زمین ها برای هر کسی که باشد ،این ملکیت به چه معناست؟
 .3آیا فقط زمین های خاکی مشمول این حکم هستند؟ قسمت هایی از زمین که تاالب است جزو این
قاعده نمی باشند؟
 .4این زمین های موات چگونه زمین هایی هستند و مالک در موات بون چیست؟ آیا فقط زمینی که
خراب است و غیر قابل استفاده ،موات است؟
 .5اگر فقط به زمین های غیر قابل استفاده موات می گویند ،پس تکلیف زمین هایی که قابل استفاده
اند ولی انسانی صاحب آنها نیست مثل اطراف رودخانه ها ،چه می شود؟ آیا کسی می تواند این
زمین ها را احیاء کند و مالک شود؟
 .6خود احیاء به چه معناست و محیی باید چه عملی انجام دهد تا صدق احیاء بکند؟ آیا احیاء زمین
های عامره (حاصلخیز و غیر میته) معنا دارد؟ یا اینکه فقط زمین های موات را می شود احیاء کرد؟
این سواالت ،همگی خارج از اصل قاعده ی احیاء موات هستند و همه در تصور صورت مساله تاثیرگذار
اند و لذا این مباحث باید قبل از ورود به اثبات قاعده حل شوند ،چرا که در به نتیجه رسیدن و یا حداقل در
شمول قاعده مستقیما تاثیر گذار اند و تفاوت نظر در همین مباحث مقدماتی موجب شده تا فتوای نهایی
بزرگان در این قاعده تفاوتها و اختالفاتی داشته باشد.
ما در صدد پاسخ به سواالتی که در باال ذکر شد هستیم .سوال اصلی مورد بررسی این مقاله عبارت است از:
«زمین های موات که با احیا به ملکیت محیی در می آیند ،قبل از احیا ملک چه کسی بوده اند؟» و البته به
تبع سواالت بعدی که بیان شد هم مطرح می شود.
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شاید سوال شود که این پرسش چه اهمیتی دارد؟ پاسخ به این پرسش وقتی مهم و ضروری می شود که
بدانیم یکی از شرایط ملکیت ،اجازه و اذن مالک سابق است چرا که ملکیت سبب می خواهد و این سبب
باید به امضاء شرع رسیده باشد و شارع هم مالک شدن را اینگونه و با حصول این شرط معتبر دانسته و
امضا کرده است .پس برای زمین های موات هم باید ثابت کنیم که مالک آن زمین ها به ما اجازه داده که در
صورت احیاء ملکیت به ما منتقل شود .لذا نیازمند هستیم که ابتدا ثابت کنیم مالک این زمین ها کیست.
البته برای پاسخ دادن به این سوال ،همانگونه که بیان شد ،سواالت دیگری در باره معنای موات و یا ارض و
حتی معنای ملکیت پیش خواهد آمد ،لذا ما بحث را در دو بخش «مفاهیم» و «بررسی ملکیت در ارض
موات» ارائه خواهیم کرد .و در سدد اثبات ملکیت امام المسلمین(حاکم شرعی) از جهت امامتش بر تمام
زمین های بدون استفاده ی بدون مالک هستیم ،چه میته باشد و چه عامره.
در بخش اول مرادمان از ملکیت امام المسلمین ،ارض ،موات و احیاء کردن مشخص می شود و در بخش
دوم برای اثبات ملکیت امام در انواع زمین های بدون مالک ،از قرآن و سنت اقامه دلیل می کنیم.
ثمره ی بحث هم این می شود که اگر امام المسلمین مالک این زمین ها شد ،بعد می توانیم وارد ادله اثبات
ملکیت توسط احیاء شویم و اثبات کنیم که بنا بر اذن امام ،هر کس این زمین ها را احیاء کرد ،مالک می
شود .اما اگر ملکیت امام را نتوانیم اثبات کنیم ،نوبت به این بحث نمی رسد که آیا امام اجازه و اذن داده اند
یا خیر ،چرا که مالک هر زمینی است می تواند درباره ی انتقال ملکیت آن به غیر اذن و اجازه بدهد یا ندهد.
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بخش اول :مفاهیم
ملکیت
ملکیتی که در این بحث محتمل قابل بررسی می باشد عبارت از ملکیت امام معصوم ،ملکیت امام المسلمین
و حاکم و همچنین ملکیت مردم می باشد.
معنای ملکیت مردم
مراد ملکیت اعتباری شخصی است که برای تمام افراد نسبت به اموال خود ثابت است .این اعتبار ملکیت
بنابر بناء عقال و سیره عرف و به امضاء شارع می باشد که لوال المانع برای همه مردم معتبر است.
عقال برای هرکسی بنابر دو شرط اعتبار و جعل ملکیت می کنند :اول اینکه بر آن شی مسلط باشد و استیالء
داشته باشد و دوم اینکه رابطه ای بین مالک و مملوک ایجاد شده باشد که این ایجاد ارتباط همان اسباب
ملکیت است که خود بحث مفصل و مطولی است.
پس بنا بر سیره عقال و امضا شارع ،برای هرکسی که اسباب ملکیت حاصل شود؛ آن شی مملوک فرد است
و حق هر گونه تصرفی در آن را دارد و دیگران حق هیچگونه تصرفی در آن را ندارند.
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معنای ملکیت امام معصوم
اصل ملکیت امام از آیات « یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ » 3و « أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ
خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیَ» 4به ضمیمه روایاتی که می گویند هر چیزی برای پیامبر بوده بعد از وفات

مصطلحات الفقه ص 514
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انفال 1 .
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انفال 41 .
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ایشان برای امام هم هست ،ثابت می شود .از جمله این روایات ،روایت امام رضا علیه السالم می باشد« :
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ :سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ-
ل لَهُ َفمَا کَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ -فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص -وَ مَا کَانَ
فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ ِلذِی الْقُرْبى  -فَقِی َ
لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ»
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با توجه به جمع این آیات و روایات اصل ملکیت امام ثابت می شود اما درباره معنای دقیق آن احتماالت
مختلفی بیان شده است که ما در اینجا فقط به برخی اشاره می کنیم:
بیان و بررسی احتماالت
احتمال اول :ملکیت خدا ،پیامبر و امامان ملکیت اعتباری شخصی است.
احتمال دوم :ملکیت اعتباری جهتی .برای خدا به جهت الوهیت ،پیامبر به جهت رسالت و امامان به جهت
امامت.
احتمال سوم :ملکیت به معنای تسلط و والیت در تصرف به جهت الوهیت ،رسالت و امامت.
احتمال چهارم :والیت در تصرف به صورت شخصی برای خدا بالذات و برای شخص پیامبر و امامان
بالعرض و به جعل خداوند.
بررسی:
ملکیت اعتباری :ملکیتی که در آیه بیان شده نمی تواند ملکیت اعتباری باشد چرا که ملکیت اعتباری یعنی
اضافه شدن مال به شخص و این معنا درباره خدا راه ندارد .همچنین نمی توان بین خدا و پیامبر و امامان
تفصیل داد چرا که بنا بر ظاهر آیه و سیاق آیه ،ملکیت در خدا و پیامبر و امامان به یک معنا است .همچنین
اگر ملکیت اعتباری باشد پس دیگر آن افرادی که قرار است با احیا و یا با اسباب دیگر مالک شوند

وسایل الشیعه ج 9ص  . 512ابواب قسمه الجنس  .حدیث 6
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ملکیتشان به چه معنا خواهد بود؟! آیا می شود یک چیز در آن واحد دو مالک داشته باشد؟! پس ملکیت
اعتباری نمی تواند باشد بلکه باید ملکیت را به معنای چیز دیگری بگیریم و آن معنا عبارت است از حق
تصرف و سلطنت.
شخصی بودن ملکیت :درباره پیامبر و امامان نمی توانیم قائل به ملکیت از نوع شخصی بشویم چرا که یکی
از ثمرات ملکیت شخصی این است که بعد از فوت باید به ارث برسد و حال آنکه آیه درباره انفال است و
هیچ فقیهی درباره انفال قائل به ارث بعد از پیامبر نشده است .پس ملکیت شخصی نمی تواند باشد بلکه
باید جهتی باشد .به جهت رسالت و امامت.
جهتی بودن ملکیت :جهتی بودن ملکیت درباره پیامبر و امامان قابل تصور است ولی درباره خداوند خیر،
چرا که بین خدا و الوهیتش نمی توان تفکیک قائل شد .لذا ملکیت خداوند به هر معنایی باشد باید شخصی
باشد نه جهتی.
با بررسی های صورت گرفته نتیجه گرفته می شود که معنای ملکیت در آیه همان احتمال چهارم است.
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اشکال به بررسی فوق:
اول :اشکالی ندارد مراد آیه از ملکیت ،ملکیت به معنای اعتباری باشد .چرا که ذهن عرف با اعتبار ملکیت
انس گرفته است و از آنجا که عرف معنای ملکیت حقیقی را متوجه نمی شود ،حتی برای خدا هم اعتبار
ملکیت می کند و لذا اشکالی هم ندارد که خداوند هم در آیه شریفه الم ملکیت را به همین معنای عرفی آن
آورده باشد.

القواعد الفقهیه (عباس علی زارعی سبزواری) ج 6ص 126الی 129
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دوم :همچنین ملکیت اعتباری خداوند و پیامبر و امامان منافاتی با ملکیت اعتباری مردم نخواهد داشت چرا
که این ملکیت ها در طول یکدیگر اند و از آنجا که اعتباری هستند هیچ اشکالی ندارد که در ملکیت مردم
قیدی اعتبار شود که در ملکیت امام اعتبار نشده و شارع اینچنین ملکیتی را امضا کرده است .مثال امام می
فرماید مردم به شرطی مالک اراضی موات می شود که عالوه بر استیال ،احیاء هم بکنند و تا وقتی محیی
هستند مالک اند و هر وقت زمین از حیات خارج شد ،دیگر مالک نیست .خب در این جا می بینیم که در
عین اینکه امام مالک است ،محیی هم مالک است و هر دو به یک معناست ولی امام حق تصرف خودش را
در ملکیت محیی معتبر دانسته است.
سوم:مستدل می خواهد هیچگونه تفاوتی بین ملکیت خدا و پیامبر و امامان نباشد و لذا ملکیت اعتباری و
جهتی بودن را چون درباره خداوند نتوانسته تصویر کند ،درباره پیامبر و امام هم قبول نکرده ،حال آنکه
خودشان هم به این مطلب ملتزم نمانده اند و والیت خدا را بالذات و پیامبر و امامان را بالعرض دانسته اند.
چهارم :با نتیجه گیری که کرده اند یک تالی فاسد مهم پیش می آید و آن هم اینکه :اگر ملکیت امامان به هر
معنایی که باشد شخصی باشد و جهتی نباشد ،تکلیف انفال در زمان غیبت چه می شود؟! آیا می توان ملتزم
شد که در زمان غیبت این اموال بالتکلیف باشند؟! از همه نکات که بگذریم از این تالی فاسد نمی توانیم
چشم پوشی کنیم .پس ضرورت دارد که چه ملکیت اعتباری و چه والیت در تصرف برای امامان به جهت
امامت و والیت شرعی آنها باشد تا این ملکیت و یا حق بعد از آنها به امام المسلمین منتقل شود.
نتیجه:
ملکیت امام به همان معنای ملکیت اعتباری است ولی دو تفاوت دارد :اوال به جهت امامتش است و لذا
برای امام المسلمین ثابت است .و ثانیا ملکیت امام قیود ملکیت مردم را ندارد و در طول هستند و حق
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تصرف امام با شرایطی در ملکیت اعتباری مردم معتبر دانسته شده و اینچنین ملکیتی به امضاء شارع رسیده
است.
اگر از ملکیت اعتباری هم دست بکشیم و قائل به والیت در تصرف بشویم ،از جهتی بودن این حق سلطنت
نمی توانیم بگذریم.
معنای ملکیت حاکم
ملکیت حاکم که همان امام المسلمین است در ضمن معنای ملکیت امام معلوم شد چرا که ملکیت امام به
جهت امامتش هست و لذا ملکیت امام معصوم با امام المسلمین و حاکم شرعی هیچ تفاوتی ندارد.

ارض
درباره معنای ارض در اصطالح فقها مباحث زیادی هست ولی ما به دنبال معنای ارض در بحث احیاء
الموات هستیم لذا به نظر می رسد به مقتضی مناسبت حکم و موضوع مراد از ارض هر آن چیزی که بر
سطح کره زمین است و قابلیت احیا را دارد و بدون احیا قابل استفاده نیست ارض باشد .لذا تفاوتی ندارد
که این سطح از چه جنسی باشد ،خاک باشد یا آب و یا هوا چرا که دلیلی بر تخصیص ارض به خاکی بودن
نداریم و همچنین دلیلی بر تخصیص ارض به ظاهر ارض نداریم بلکه ارض شامل باطن ارض هم می شود.
البته باید توجه داشت که وقتی می گوییم :آنجایی که سطح کره زمین از آب است ،منظور این نیست که با
احیا مالک آب می شود بلکه با احیا مالک زمینی که در آن آب هست می شود ولی مالک خود آب نمی
شود .همچنین توجه داشته باشید که وقتی می گوییم عنوان «ارض» اعم از ظاهر و با طن ارض است ،منظور
خود زمین در سطح و عمق است ولی چیزهایی که غیر زمین است چه در روی زمین باشد و چه در دل

9
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زمین مثل چوب های درختان و یا معادن ،اینها به عنوان «ما فی االرض» هستند و جزو ارض نمی باشند نه
به حسب لغت و نه اصطالح فقها و نه حتی بنا بر فهم عرف.
پس ارض عبارت است از :ظاهر و باطن سطح کره زمین ،در ظاهر هم از هر جنسی که باشد تفاوتی ندارد و
منظور ما زمینش است.

7

ارض موات
معنای لغوی :ارض موات در اکثر کتب لغت «زمینی که مالکی از انسان ها ندارد و کسی از آن استفاده نمی
کند» معنا شده.

8

معنای اصطالحی :در عبارت های فقها تعابیر مختلف است 9ولی با توجه به آنها می بینیم که جمع همه ی
آنها یک چیز است و ما آن را در کالم صاحب جواهر دیدیم و همان را نقل و انتخاب کردیم که ناظر به
تمام آن تعاریف است« :زمین موات زمینی است که در حال حاضر بدون استفاده باشد و تفاوتی ندارد که
قبال مالک داشته یا خیر و یا آثار نهر ها و یا دیگر آثار تمدن در آن باشد یا خیر .اینها مدخلیتی در صدق
عنوان ارض موات ندارند»

10

با توجه به اینکه صاحب جواهر فرموده اند «قبال مالک داشته یا خیر» معلوم می شود که مراد زمین بدون
استفاده ای است که در ح ال حاضر مالکی هم نداشته باشد .خالصه اینکه به نظر می رسد معنای اصطالحی
ارض موات با معنای لغوی آن تفاوتی ندارد و زمین موات دو شرط دارد :اول اینکه الرب لها باشد و در
حال حاضر بدون صاحب باشد و دوم اینکه از آن بالفعل استفاده ای نمی شود.

القواعد الفقهیه (عباس علی زارعی سبزواری) ج 6ص 112

7

لسان العرب ج 2ص ، 93مجمع البحرین ج 4ص ، 247تاج العروس ج 1ص587

8

شرایع االسالم ج 4ص ، 791الدروس الشرعیه ج 3ص ، 55مسالک االفهام ج 12ص ، 391اللمعه الدمشقیه ص210

9

جواهر الکالم ج 38ص9

10
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لذا از جمع دو قید دریافت می شود که زمین های مورد بحث ما اعم از موات(به معنای غیر قابل استفاده و
خراب) و عامره و همچنین اعم از این است که قبال مالک داشته و استفاده می شده و یا خیر .لذا موات و
عامره عارضی هم داخل در بحث ما هستند.

احیاء
در اینکه معنای احیاء چیست باید رجوع به عرف بکنیم چرا که در آیات و روایات به صورت مطلق آمده و
غالبا در اینگونه موارد شارع رجوع به عرف می دهد .لذا نگاه می کنیم تا ببینیم عرف به چه چیزی می گوید
احیاء ،که با اندک توجهی درمی یابیم که عرف احیاء هر چیزی را به حسب خودش می داند .یعنی نگاه می
کند که محیی زمین را برای چه کاری می خواهد احیاء بکند و بعد می گوید اگر برای فالن کار می خواهد
استفاده کند؛ پس برای احیاءش باید فالن کار را بکند .مثال اگر زمین را برای زندگی می خواهد ،احیاءش به
ساختمان سازی است ولی اگر برای کشاورزی می خواهد ،احیاءش به رساندم آب و شخم زدن زمین است.
عالمه در تذکره همین مطلب را می فرمایند.

11

پس احیاء به معنای «آماده کردن زمین برای آن استفاده ای که محیی قصدش را دارد» می باشد .البته باید
توجه داشت که منظور پایین ترین مرتبه آمادگی است و الزم نیست به مراتب باالی آمادگی زمین برای آن
کار برسد بلکه همین که به پایین ترین مرتبه آمادگی رسید و همین که عنوان احیاء صدق کرد کافی است.

12

تذکره الفقهاء ج 2ص400

11
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بخش دوم :بررسی ملکیت در ارض موات
بیان اقسام ارض موات
زمین هایی که کسی بالفعل از آنها استفاده نمی کند و صاحبی هم بالفعل ندارند(ارض موات) ،یا اینکه خود
به خود قابل استفاده بوده اند و یا خود به خود قابل استفاده نبوده اند ،به عبارت دیگر زمین ها یا عامره اند
و یا موات .و این حالت زمین ها یا باقی می ماند به همین حال و یا اینکه تغییر می کند و از عامره به موات
و از موات به عامره تبدیل می شود .لذا زمین های موات (بدون استفاده و بدون مالک) چهار نوع هستند:
عامره اصلی
زمینی که کسی آنها را عمران نکرده بلکه خود به خود عامره و قابل استفاده بوده و هستند را ارض عامره ی
باالصل می گویند ،مانند جزایر حاصل خیز ،اطراف رودخانه ها ،دامنه ی کوه ها و...
موات اصلی
زمینی که قابل استفاده نیست و قبلش هم قابل استفاده نبوده .یعنی عامره نبوده و بعد به هر دلیلی غیر قابل
استفاده بشود .مانند :کوه های سنگی ،بیابان ها ،جزایر دریاهای یخی قطب و...
عامره عارضی
زمینی که موات بوده و سپس عامره شده را عامره عارضی می گویند .این عمران دو حالت دارد ،یا سبب
عمران انسان بوده و یا انسان نبوده مثال بر اثر باران و یا عامل دیگر غیر انسانی عامره شده .در صورتی که
عمران سماوی باشد ،معلوم است که زمین تحت عنوان موات خواهد آمد چرا که صاحب ندارد و استفاده
ای هم از آن نمی شود ،ولی در صورتی که عمران توسط انسانی صورت گرفته در صورتی تحت عنوان
موات می آید و داخل در بحث ما هست؛ که شخص عمران کننده و محیی آن زمین را رها کرده باشد و
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اعراض کرده باشد تا عنوان بدون مالک بالفعل و بدون استفاده شاملش شود .پس فرضمان عامره عارضی
بدون مالک است .مثل اینکه کسی زمین موات اصلی در بیابان را با حفر چاه و کانال کشی به زمین
کشاورزی تبدیل کند ولی بعد از چند سال که عمران شد ،آن زمین را رها کند و اعراض کند به نحوی که
دیگر نگویند فالنی مالک این زمین است.
موات عارضی
زمینی که مسبوق به عمران باشد و بعد موات شود را موات عارضی می گویند .یعنی زمینی که قبال قابل
استفاده بوده و االن قابل استفاده نمی باشد .مانند زمینی که وقتی آن را می بینیم غیر قابل استفاده است ولی
بقایایی از کانال کشی و یا چاه آب در آن هست ولی اآلن قابل استفاده نیست.
این قسم خود انواعی دارد که در هنگام بررسی حکم این زمین ها به آن پرداخته می شود.

اثبات ملکیت ارض موات
ادعای ما این است که اراضی موات ملک پیامبر و بعد از آن ملک امام المسلمین هستند .اکنون به اثبات ایم
ملکیت در انواع اراضی موات می پردازیم:
ملکیت زمین عامره اصلی
ملکیت زمین های عامره اصلی متعلق به امام علیه السالم است و بنا بر معنایی که برای ملکیت امام در
مقدمه بیان شد ،ملکیت این زمین ها برای امام المسلمین و حاکم شرعی است.
استدالل:
دو دسته روایت بر این مطلب داللت دارند:

13
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دسته اول روایات
روایاتی که مطلق زمین را ملک امام می دانند .چند نمونه از این روایات:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍالْکَابُلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ -وَ الْعاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِینَ - 13أَنَا وَ أَهْلُ بَیْتِیَ الَّذِینَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ -وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ کُلُّهَا لَنَا. ...

14

ن یَزِیدَ عَنْ أَبِی سَیَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ
عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْ ِالْمَلِکِ فِی حَدِیثٍ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع  -....فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ -وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ-
یَا أَبَا سَیَّارٍ! الْأَرْضُ کُلُّهَا لَنَا -فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَیْءٍ فَهُوَ لَنَا. ...

15

 عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ ْبنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ :کَ َتبْتُ إِلَى الْعَسْکَرِیِّ عجُعِلْتُ فِدَاکَ رُوِیَ لَنَا أَنْ لَیْسَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا الْخُمُسُ فَجَاءَ الْجَوَابُ إِنَّ الدُّنْیَا وَ مَا عَلَیْهَا لِرَسُولِ
اللَّهِ ص.

16

بررسی سند
درباره سند دو روایت اول هیچ شک و شبهه ای نیست و سلسله سند بدون هیچ اشکالی است .اما در سند
روایت سوم برخی اشکال کرده اند و مورد اشکال هم وجود سهل بن زیاد آدمی در سلسله ی سند است.
وقتی نظرات مخالفان سهل بن زیاد را بررسی می کنیم می بینیم اشکالشان به این است که نامی از سهل بن
زیاد در کتب رجالی نیامده است .حضرت امام خمینی پاسخ این اشکال را چنین می دهند« :اینکه نامی از او
اعراف 128 .
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وسایل الشیعه ج 17ص  . 329باب  3از ابواب احیاء الموات .حدیث 2
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الکافی (انتشارات اسالمیه)  .ص409
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در کتب رجالی نیست و توثیق نشده توان مقابله با کثرت روایات او و همچنین اعتنایی که مشایخ به روایات
او کرده اند را ندارد و این اعتنای مشایخ و دیگر قرائن اطمینان باالتری به ما می دهد تا توثیق اصحاب
رجال» 17.همچنین وحید بهبهانی 18و عالمه بحر العلوم 19نیز شدیدا طرفدار روایات سهل بن زیاد هستند.

بررسی داللت
داللت این روایات بر مدعی مورد نظر خیلی واضح است .چرا که روایات بیان کننده ملکیت امام بر مطلق
زمین است و یکی از انواع مشخص زمین ،زمین های عامره ای است که مالکی ندارند و بدون استفاده هم
هستند.
جمعبندی
روایات صحیح و واضح الدالله ،مطلق ارض را ملک امام می دانند و لذا زمین های عامره اصلی هم ملک
امام المسلمین می باشند.
دسته دوم روایات
روایاتی که اراضی عامره را جزو انفال می دانند و انفال هم ملک امام هستند.چند نمونه از این روایات:
ن عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ
ن فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْ ِ
 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِی َم فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَ ْسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَنْفَالِ -فَقَالَ هِیَ الْقُرَى الَّتِی قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا -فَهِیَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا کَانَ

کتاب الطهاره (امام خمینی)  .ج 1ص147

17

حاشیه مجمع الفائده (وحید بهبهانی)  .ص662

18

فوائد الرجالیه (بحر العلوم)  .ج 3ص24

19
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ب لَهَا
لِلْمُلُوکِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ -وَ مَا کَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ  -لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ -وَ کُلُّ أَرْضٍ لَا رَ َّ
وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا -وَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.

20

 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ -قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ -وَ کُلُّ أَرْضٍ لَارَبَّ لَهَا -وَ کُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا.

21

بررسی سند
در سند این دو روایت هیچ کس اشکالی وارد نکرده است ،بلکه سلسله بدون اشکال و روات هم از اجلی
اصحاب نقل حدیث می باشند.
بررسی داللت
این روایات بیان می کنند که زمین های عامره جزو انفال هستند و از آنجا که انفال بال اشکال ملک خدا،
پیامبر و امام هستند ،پس زمین های عامره اصلی ملک خدا،پیامبر و امام المسلمین می باشند.
اشکال
صاحب جواهر انفال را فقط شامل موات اصلی و عارضی می دانند و می فرمایند کلمات اصحاب ظهور در
اختصاص انفال به موات دارد و غیر موات جزو انفال نیستند حتی آن غیر مواتی که هیچکس یدی بر آنها
ندارد .بلکه ظاهر کلمات اصحاب در عدم اندراج این زمین ها تحت انفال است.

22

در حقیقت صاحب جواهر به داللت این روایات بر مدعی دما اشکال کرده اند .اشکال و وجه استدالل
ایشان را با توجه به پاسخ هایی که توسط اعالم به ایشان داده شده ،می توان به این صورت تقریر کرد:

وسایل الشیعه ج 6ص  . 372باب  1از ابواب انفال .حدیث 20

20

وسایل الشیعه ج 6ص  . 372باب  1از ابواب انفال .حدیث 28

21

جواهر الکالم  .ج 16ص120

22
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درباره انفال دو دسته روایت به ما رسیده ،دسته اول عام هستند و هر زمینی که صاحب نداشته باشد(ال رب
لها) را به عنوان انفال بیان می کنند و دسته ی دیگر از روایات خاص هستند و زمین هایی که صاحب
ندارند و موات هستند(میته ال رب لها) را انفال معرفی می کنند .لذا دسته دوم ،روایات دسته اول را
تخصیص زده و انفال را متعین در زمین های موات بدون صاحب می کند .روایت معروفی که به عنوان
تخصیص بیان شده مرسله حماد است :عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی
ن
حَدِیثٍ قَالَ :وَ الْأَنْفَالُ کُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا -وَ کُلُّ أَرْضٍ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ -وَ لَکِ ْ
صَالَحُوا صُلْحاً وَ أَعْطَوْا بِأَیْدِیهِمْ عَلَى غَیْرِ قِتَالٍ -وَ لَهُ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِیَةِ وَ الْآجَامُ -وَ کُلُّ أَرْضٍ
مَیْتَةٍ لَا رَبَّ لَهَا -وَ لَهُ صَوَافِی الْمُلُوکِ مَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ -مِنْ غَیْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ لِأَنَّ الْغَصْبَ کُلَّهُ مَرْدُود -وَ هُوَ
23

وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ یَعُولُ مَنْ لَا حِیلَةَ لَهُ
پاسخ
پاسخ اول

امام خمینی :وقی به روایت نگاه می کنیم می بینیم موارد مختلفی را ذکر کرده که همه در یک چیز مشترک
اند و آن هم عنوان «ال رب لها» است .پس مالک اینکه چیزی جزو انفال باشد و ملک امام باشد؛ بدون
صاحب بودن آن است و دیگر هر چیزی که در روایت ذکر شده به عنوان مصداق می باشد ولی مدخلیتی
در صدق عنوان «ال رب لها» ندارد .پس چه زمین و چه غیر زمین و چه میته باشد یا عامره دخلی ندارد و
هر چیزی بدون صاحب باشد جزو انفال است و ملک امام.
این برداشت ما موافق ظهور عرفی روایت است ،همچنین اینکه زمین های بدون صاحب در اختیار حاکم
باشد؛ یک امر شایع در تمام دول هست و اسالم امر جدیدی را تاسیس نکرده است.
وسایل الشیعه ج 6ص  . 365باب  1از ابواب انفال .حدیث 4
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اگر این حرف را هم نخواهیم بگوییم و چشم پوشی کنیم از این ظهور ،باتوجه به اینکه در صدر روایت
مواردی از زمین های عامره (رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِیَةِ وَ الْآجَامُ) به عنوان انفال نام برده شده؛ پس باید
بگوییم «میته» ذکر شده تا ما را توجه بدهد که انفال مختص به زمین های عامره نیست بلکه زمین های
مواتی که بدون صاحب هستند هم جزو انفال اند.

24

پاسخ دوم
آیت اهلل تبریزی :در ابتدای روایت حکم زمین های عامره اصلی را بیان کرده بود و گفته بود که «آجام» جزو
انفال اند و مراد از «آجام» به تناسب موضوع بحث که درباره انفال است؛ ارض اآلجام است .پس حاال که در
ابتدای روایت زمین های عامره اصلی را جزو انفال معرفی کرده ،حاال قید «میته» را آورده که حکم زمین
های موات را هم بیان کند و بگوید که اینها هم جزو انفال اند ،نه اینکه بخواهد زمین های غیر میته را خارج
کند! چرا که در صدر روایت تصریح کرده که زمین های عامره جزو انفال هستند.

25

پس مرسله ی حماد هم زمین های عامره را جزو انفال معرفی می کند و هم زمین های موات را.
پاسخ سوم
محقق نائینی :قید «میته» قابلیت تقیید زدن را ندارد چرا که تقیید زدن فرع بر وجود تنافی بین مطلق و مقید
می باشد و حال آنکه در ما نحن فیه مطلق و مقید ما مثبتین هستند و اطالقمان هم شمولی است نه بدلی ،که
در این صورت بین مطلق و مقید اصال تنافی وجود ندارد تا اینکه مقید بخواهد مطلق را قید بزند و ظهور
مطلق را خراب کند و حکم را مختص به مقید بکند.

26

کتاب البیع (امام خمینی) ج 3ص41

24

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (میرزا جواد تبریزی)  .ج 3ص76

25

برای توضیح این مطلب در مطلق و مقید مراجعه شود به اصول فقه مظفر ص203

26
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مثال مطلق و مقید مثبتین با اطالق بدلی« :اعتق رقبه» « ،اعتق رقبه مومنه» [ .در این صورت مقید با مطلق
تنافی دارد و از آنجا که اطالق بدلی است و می دانیم موال علی البدل عتق یک رقبه را فقط از ما می خواهد،
پس مقید باید مطلق را قید بزند و ظهور مطلق را خراب کند و بگوییم از اول منظور موال عتق رقبه مومنه
بوده و عتق رقبه غیر مومنه امر نشده است] .
مثال مطلق و مقید مثبتین با اطالق شمولی« :اکرم هاشمیا» « ،اکرم هاشمیا عالما»[ .در این صورت مقید با
مطلق اصال تنافی ندارند تا بخواهد تقیید بزند و ظهور مطلق را از بین ببرد ،بلکه چون اطالق شمولی است
موال اکرام همه ی هاشمی ها را می خواهد و لذا وقتی هم که می گوید هاشمی عالم را اکرام کن ،اکرام
هاشمی غیر عالم بر وجوب خود باقی است و اطالق اکرام هاشمی خراب نمی شود .بر خالف بدلی ،چرا
که وقتی موال فقط یک مصداق را می خواهد ،پس یقینا بین مومنه و غیر مومنه باید فقط یکی واجب باشد
ولی در اطالق شمولی ،هاشمی عالم و هاشمی غیر عالم هر دو قابل جمع هستند پس تنافی نیست و الزامی
نیست که بین مطلق و مقید یکی را انتخاب کنیم].
در اینجا «کل ارض ال رب لها من االنفال» مطلق و «کل ارض میته ال رب لها من االنفال» مقید ماست .و از
آنجا که مثبتین اند و اطالق هم شمولی است؛ اصال تنافی نیست و مقید صالحیت قید زدن را ندارد و هم
مطلق و هم مقید بر ظهور خود باقی اند و نتیجتا « کل ارض ال رب لها من االنفال » شامل زمین های موات
و غیر موات که عامره باشند ،می شود.

27

پاسخ چهارم

منیه الطالب (تقریر مباحث محقق نائینی)  .ج 2ص268

27
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محقق نائینی :قید «میته» برای تقیید زدن «کل ارض» نیست بلکه لفظ «میته» نسبت به «ال رب لها» آمده و
مرادش این است که «هر زمینی که میته باشد یعنی ال رب لها باشد ،اعم از عامره و غیر عامره».

28

که البته به نظر می رسد این برداشت خالف ظاهر و فهم عرف باشد.
پاسخ پنجم
«میته» وصف است و وصف مفهوم ندارد لذا نمی توان از اینکه میته به عنوان وصف «کل ارض» آمده ،چنین
برداشت کنیم که زمین های غیر میته جزو حکمی که برای کل ارض آمده نمی باشند ،یعنی جزو انفال
نباشند!

29

پاسخ ششم
روایتی که صاحب جواهر به آن استناد می کنند و به عنوان قید می آورند ،مرسله است و حال آنکه مرسله
صالحیت مقابله و تقیید روایات معتبره را ندارد.

30

البته شیخ انصاری هم پاسخی به صاحب جواهر داده اند 31که با اشکاالتی از سوی محقق خویی 32و محقق
اصفهانی 33مواجه شده و به جهت اختصار از بیان آن صرف نظر می کنیم.

منیه الطالب (تقریر مباحث محقق نائینی)  .ج 2ص268

28

کتاب البیع (امام خمینی) ج 3ص42

29

القواعد الفقهیه (عباس علی زارعی سبزواری) ج 6ص 123

30

مکاسب (شیخ انصاری)  .ج 4ص16

31

مصباح الفقاهه (محقق خویی) ج 5ص135

32

حاشیه مکاسب (محقق اصفهانی)  .ج 3ص22

33
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نتیجه
مرسله حماد صالحیت تقیید روایاتی که داللت بر انفال بودن زمین های بدون استفاده ی بدون صاحب را
ندارد و نمی تواند انفال را مختص به اراضی میته بکند بلکه زمین های عامره اصلی هم جزو انفال هستند.
این قصو ر هم از به جهت محتوا و داللت است و هم به جهت قوت سندی ،یعنی اوال مرسله حماد اصال
بیان کننده ی تقیید نیست و اگر هم قید باشد ،این نوع از قید ظهور مطلق را خراب نمی کند ،ثانیا؛ بر فرض
که داللت بر تقیید و از بین بردن ظهور مطلق را بکند ،این روایت مرسله است و توان مقابله با روایات
معتبره که انفال را هر «ال رب لها» یی می داند را ندارد.
جمعبندی
بنا بر روایات بیان شده ،زمین های عامره اصلی که بدون استفاده و بدون صاحب هستند ملک پیامبر و امام
المسلمین یکی پس از دیگری می باشند.
ملکیت زمین موات اصلی
زمین های موات اصلی بالاشکال جزو انفال بوده و ملک امام المسلمین می باشند .دلیل این مطلب چند
دسته از روایات و همچنین اجماع اصحاب می باشد.
روایات
دسته اول :روایاتی که مطلق ارض را ملک امام معرفی می کنند که در بخش قبل بیان شدند که از جمله آنها
روایت کابلی ، 34عمر بن زید ،35و محمد بن ریان 36می باشد.
دسته دوم :روایاتی که هر زمین بدون صاحبی را ملک امام می دانند .مانند این روایات:
وسایل الشیعه ج 17ص  . 329باب  3از ابواب احیاء الموات .حدیث 2

34

وسایل الشیعه ج 6ص  . 382باب  4از ابواب انفال .حدیث 12

35

کافی ج 1ص409

36
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عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِع عَنِ الْأَنْفَالِ -فَقَالَ هِیَ الْقُرَى الَّتِی قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا -فَهِیَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا کَانَ
ب لَهَا
لِلْمُلُوکِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ -وَ مَا کَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ  -لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ -وَ کُلُّ أَرْضٍ لَا رَ َّ
وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا -وَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.

37

عَنْ أَبِی بَصِی ٍر عَنْ أَبِی جَعْفَ ٍر ع قَالَ لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ -قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ -وَ کُلُّ أَرْضٍ لَا
رَبَّ لَهَا -وَ کُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا.

38

دسته سوم :روایاتی که زمین های بدون صاحب میته را جزو انفال معرفی می کنند .مانند مرسله حماد که در
بخش قبل در بحث اشکال صاحب جواهر بیان شد و همچنین مانند این روایات:
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَى أَنْ قَالَ :قَالَ ... :وَ بُطُونُ الْأَوْدِیَةِ -وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ
الْمَوَاتُ کُلُّهَا هِیَ لَهُ...

39

ما رواه الطبرسی عن الصادق علیه السالم االنفال کل ما اخذ من دار الحرب بغیر قتال  ...و االرضون
الموات.

40

اجماع
درباره اینکه زمین های موات اصلی جزو انفال هستند و ملک امام اجماع محصل وجود دارد .در اینجا تنها
به عنوان نمونه کالمی از صاحب جواهر را نقل می کنیم «:و أما أن الموات أصال أو عارضا بعد أن باد أهله
وسایل الشیعه ج 6ص  . 371باب  1از ابواب انفال .حدیث 20

37

وسایل الشیعه ج 6ص  . 372باب  1از ابواب انفال .حدیث 28

38

وسایل الشیعه ج 6ص  . 369باب  1از ابواب انفال .حدیث 17

39

تفسیر جوامع الجامع ج 2ص4
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لإلمام (علیه السالم) فما ال خالف فیه ،بل اإلجماع محصال علیه ،فضال عن المنقول فی الخالف و الغنیة و
جامع المقاصد و المسالک صریحا ،و ظاهرا فی المبسوط و التذکرة و التنقیح و الکفایة على ما حکی عن
بعضها علیه»

41

ملکیت زمین عامره عارضی
زمینی که موات بوده و بعد عامره شده ،دو صورت دارد:
اگر عمرانش سماوی بوده و انسانی آنرا عمران نکرده؛ این زمین ال رب لها است و ملک امام می باشد.
اگر عمرانش توسط انسانی صورت گرفته ،ملک همان فرد می باشد.
ملکیت زمین موات عارضی
زمین هایی که االن موات هستند و قابل استفاده نمی باشند ولی در آنها آثاری هست که نشان می دهد قبال
مورد استفاده بوده اند و قبال صاحبانی داشته اند؛ خود به چند دسته تقسیم می شوند:
قسم اول :مالک معلوم دارند
در این صورت این زمین ها ملک همان مالک می باشند چرا که عنوان «ال رب لها» بر آنها صادق نیست .بله
اگر بدانیم که آن مالک معلوم از این زمین اعراض کرده و دیگر قصد بازگشت به این زمین را ندارد؛ آن
وقت عنوان «ال رب لها» صدق می کند و این زمین هم جزو انفال می شود .ولی بدون اعراض ملک همان
مالک می باشد هر چند زمین خراب و بدون استفاده مانده باشد.
پس این زمین ها بدون اعراض ،ملک مالک آن هستند و در صورت اعراض ،ملک امام المسلمین می باشند.

جواهر الکالم ج 38ص10

41
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قسم دوم :مالک ندارند
زمینی که بدون استفاده و موات است ولی در آن آثاری از عمران در زمان های قدیم هست ولی مالکی
ندارد ،نه مالک معلوم و نه مالک مجهول ،جزو این دسته هستند.
ممکن است سوال شود که باالخره زمینی که آثار عمران دارد معلوم است که صاحبی داشته و ما علم نداریم
که اعراض کرده باشد ،پس حداقل باید بگوییم مجهول المالک است!؟
پاسخ این است که وقتی می گوییم مالک معلوم یا مالک مجهول ،منظور مالک بالفعل و موجود است لذا
زمین هایی که از صاحبان آن جز اسمی چیزی باقی نمانده را دیگر نمی شود گفت که مالک مجهول هم
دارند و اصال هیچ معلوم نیست که مالکان آن زمین ها اصال موجوداند یا خیر .مثال زمین های منطقه ای که
می گویند متعلق به قوم عاد بوده .این زمین ها روزگاری عامره بوده و اآلن میته است ،خب مالک معلوم
است ،قوم عاد است ولی آیا می توان گفت این زمین ها اآلن مالک موجود دارند؟ خیر .پس مراد از مالک
(معلوم یا مجهول) مالک موجود بالفعل است.
حکم این زمین ها مانند موات اصلی است و جزو انفال و ملک امام هستند چرا که بدون استفاده و بدون
مالک هستند .روایاتی داریم که داللت می کنند زمین های موات عارضی جزو انفال اند:
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ض خَرِبَةٍ وَ
قَالَ :الْأَنْفَالُ مَا لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ -أَوْ قَوْم صَالَحُوا أَوْ قَوْم أَعْطَوْا بِأَیْدِیهِمْ -وَ کُلُّ أَرْ ٍ
بُطُونُ الْأَوْدِیَةِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص -وَ هُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ.
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أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ کُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ -أَوْ شَیْء
یَکُونُ لِلْمُلُوکِ فَهُوَ خَالِص لِلْإِمَامِ -وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ فِیهَا سَهْم -قَالَ وَ مِنْهَا الْبَحْرَیْنُ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بِخَیْلٍ وَ لَا
رِکَابٍ.
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عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ إِنَّ الْأَنْفَالَ
مَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ یَکُنْ فِیهَا هِرَاقَةُ دَمٍ -أَوْ قَوْم صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَیْدِیهِمْ -وَ مَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ
بُطُونِ أَوْدِیَةٍ -فَهَذَا کُلُّهُ مِنَ الْفَیْءِ وَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ -فَمَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ یَضَعُهُ حَیْثُ یُحِبُّ.
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قسم سوم :مالک مجهول دارند
زمینی که االن میته است ولی می دانیم زمانی در این زمین کسی استفاده می کرده و عامره بوده ،هر چند اآلن
زمین بدون استفاده و غیر قابل استفاده است ،ولی از آنجا که می دانیم مالکی دارد هر چند مجهول است؛
این زمین تحت عنوان «ال رب لها» نمی رود و قطعا مالک همان فرد مجهول است و با این زمین معامله ی
مجهول المالک را باید کرد.
البته مشهور این قسم را جزو زمین های ال رب لها می دانند و جزو انفال و ملک امام ،اما به نظر مجهول
المالک بودن آنها صحیح است و حداقل احوط این است.
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نتیجه
زمین ها به چند دسته تقسیم می شوند که برخی از آنها تحت عنوان «ال رب لها» قرار می گیرند و در
اصطالح «موات» نامیده می شوند و چون زمین های موات بنا بر روایات جزو انفال می باشند و انفال هم به
استناد آیات و روایات ملک خدا ،پیامبر و امام است ،پس نتیجه می گیریم که زمین های موات ملک پیامبر و
امام المسلمین به جهت رسالت و امامتشان هستند .و در مساله احیاء ،ملکیت محیی بواسطه ی احیاء ارض
موات ،به اذن و اجازه ی امام المسلمین که مالک زمین های موات است ،می باشد.
بنا بر روایات چند دسته از زمین ها تحت عنوان انفال داخل می شوند که عبارتند از:
 )1زمین های عامره اصلی  )2موات اصلی  )3موات عارضی بدون مالک  )4موات عارضی که
مالک معلوم دارد ولی مالک اعراض کرده باشد  )5زمین هایی که عامره عارضی هستند و
عمرانشان توسط انسان نبوده بلکه سماوی باشد.
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