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سورةُ الحَشر

ْحَمنِ  ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه الره
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سورةُ الحَشر

ِ َما فِ  َما ي السهَماَواِت وَ َسبهَح ّلِِله
َحِكيُم عَِزيُز الْ فِي اْْلَْرِض َو ُهَو الْ 

﴿1﴾
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سورةُ الحَشر

تَاِب فَُروا ِمْن أَْهِل اْلكِ ُهَو الهِذي أَْخَرَج الهِذيَن كَ 
ِل اْلَحشْ   يَْخُرُجوا ِر َما َظنَْنتُْم أَنْ ِمْن ِديَاِرِهْم ِْلَوه
 فَأَتَاُهُم ُحُصونُُهْم ِمَن َّللاهِ َو َظنُّوا أَنهُهْم َمانِعَتُُهمْ 
ُ ِمْن َحْيُث لَْم يَْحتَسِ  لُوبِِهُم بُوا َو قََذَف فِي قُ َّللاه
ْعَب يُْخِربُوَن بُيُوتَ  ْيِدي ُهْم بِأَْيِديِهْم َو أَ الرُّ
﴾2ا أُوِلي اْْلَْبَصاِر ﴿اْلُمْؤِمنِيَن فَاْعتَبُِروا يَ 



6

سورةُ الحَشر

ُ َعلَْيهِ َو لَْو الَ أَْن َكتَبَ  ُم َّللاه
ْنيَا وَ لَعَذهبَُهمْ اْلَجالَءََ  لَُهْم  فِي الدُّ

﴾3لنهاِر ﴿فِي اْْلِخَرةِ َعَذاُب ا
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سورةُ الحَشر

َ َو رَ ٰذِلَك بِأَنهُهْم َشاقُّ  ُسولَهُ َو وا َّللاه
َ فَ  ِ َّللاه َ شَ َمْن يَُشاق  ِديُد إِنه َّللاه
﴾4اْلِعقَاِب ﴿
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سورةُ الحَشر

تُُموَها نٍَة أَْو تََركْ َما قََطْعتُْم ِمْن ِلي
ِ َو َها فَبِإِْذنِ قَائَِمةً َعلَى أُُصولِ  َّللاه
﴾5يَن ﴿ِليُْخِزَي اْلفَاِسقِ 
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سورةُ الحَشر

ُ َعلَ  ْم فََما ى َرُسوِلِه ِمْنهُ َو َما أَفَاَء َّللاه
اٍب َو ْن َخْيٍل َو الَ ِركَ أَْوَجْفتُْم َعلَْيِه مِ 
َ يَُسل ِ  ْن يََشاُء ُط ُرُسلَهُ َعلَى مَ ٰلِكنه َّللاه

ُ َعلَى ُكل ِ شَ  ﴾6يْ ٍء قَِديٌر ﴿َو َّللاه
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رَسُولِهِأَفاءَ اللَّهُ عَلى

نْ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُُمْ عَلَْْتهِ مِتوَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى»: قوله تعالى•
فااءة اإلإلخ، « مَنْ يَشاءُخَْْلٍ وَ ال رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى

ر و لبنتي النيتْ« مِتنْهُمْ»ء بمعنى الرجوع، و ضتمْر من الفياإلرجاع 
.المراد من أموالهم

ركتاب و الخْل الفرس، و الإيجاف الدابة تسييرها بإزعاج و إسراع و •
و مِتنْ اادت   « فَمتا أَوْجَفْتُُمْ»مفعول « مِنْ خَْْلٍ وَ ال رِكابٍ»اإلبل و 

.لالسُغراق

203: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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رَسُولِهِأَفاءَ اللَّهُ عَلى

خصته -و الذي أرجعه اهلل إلى رسوله من أموال بني النيْر: المعنىو •
وب حُى فلم تسْروا علْه فرسا و ال إبال بالرك-به و ملكه وح ه إياه

لم ينة، و يكون لكم فْه حق بل مشُْم إلى حصونهم مشا  لقربها من ا
ر و قت  ء قت يلكن اهلل يسلط رسله على من يشاء و اهلل على كل شي
.يشاءسلط النبي ص على بني النيْر فله فْئهم يفعل فْه ما

203: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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ما أَفاءَ اللَّهُ
الهم يعني من الْهود الذين أج« رَسُولِهِ مِنْهُمْوَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى»قوله •

ان من بني النيْر، و إن كان الحكم ستاريا  فتي جمْتل الكفتار إ ا كت
اللَّته ء ردّ ما كان للمشركْن علتى المستلمْن بُملْت حكمهم، فالفي

فأتتهُ ء فْئا  إ ا رجتل و أفاء بفي: إياهم  ل ، على ما شرط فْه، يقال
. عَلْه إ ا رددته علْه

563: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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ما أَفاءَ اللَّهُ

ءمالَالفي

مالَالجزيةَوَالخراج

(ةغنيمةَاوَغيرَغنيم)كلَماَرجعَمنَأموالَالكافرينَإلىَالمؤمنين

فيَهذهَاآليةَهوَالغنيمة

خالفَمالَالصدقات،

َ يأخذَمنهَالفقراءَمنَقرابةَرسولََّللاه

563: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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ما أَفاءَ اللَّهُ

ءمال الفي

مال الجزية و الخراج
و قال عمر بن الخطاب و 

:معمر

كل ما رجع من أموال 
يمة غن)الكافرين إلى المؤمنين
(او غير غنيمة

و قال كثير من العلماءفي هذه اْلية هو الغنيمة

خالف مال الصدقات،

يأخذ منه الفقراء من قرابة 
رسول َّللاه 

563: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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ما أَفاءَ اللَّهُ
. مال الجزية و الخاراجء هو مال الفي: قال عمر بن الخطاب و معمرو •

ء كل ما رجل من أموال الكافرين إلتى المتنمنْن، ستواء كتان و الفي
ه غنْمة او غْر غنْمة، فالغنْمتة متا أختذ بالستْأ، فأربعتة أخماست

ُُمْ وَ اعْلَمُتوا أَنَّمتا غَنِمْت»للمقاتلة و خمسه للذين  كرهم اللَّه في قوله 
.«1»اآلية « ....

41االنفال آية 8سور  ( 1)•

563: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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ما أَفاءَ اللَّهُ
و . يمةء المذكور في هذه اآلية هو الغنالفيان : قال كثْر من العلماءو •

نته ء أوسل، فا، ألن مال الفيء خالف مال الصدقاتمال الفي: قال قوم
ي يجوا ان يصرف في مصالح المسلمْن، و مال الص قات إنما هتو فت

. األصناف الثمانْة

563: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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ما أَفاءَ اللَّهُ
ى اللَّهُ صَلء يأخذ منه الفقراء من قرابة رسول اللَّه مال الفي: قال قومو •

لفته عَلْه و آله بإجماع الصحابة في امن عمر ابن الخطاب، و لتم يخا
نمتا يأخذ منه الفقتراء و األغنْتاء، و إ: فْه اح  إال الشافعي، فانه قال

ء لفتي كروا في اآلية ألنهم منعوا الص قة، فبْن اللَّه أن لهم في متال ا
.حقا 

563: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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ما أَفاءَ اللَّهُ

و الذي نذهب اليه أن مال 
،الغنيمةغيرَمالَءالفي

563: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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ما أَفاءَ اللَّهُ

من دار الحرب ماَأخذَكل فالغنيمة
مما يمكن نقله إلى دار عنوةبالسيف 

اإلسالم، و ما ال يمكن نقله إلى دار 
يه ينظر ففهوَلجميعَالمسلمينَاإلسالم، 
ال و يصرف انتفاعه إلى بيت الماالمام

. المسلمينلمصالح

563: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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ما أَفاءَ اللَّهُ

ر كل ما أخذ من الكفار بغيءَالفيو 
يللنبقتال او انجالء أهلها و كان ذلك 

ُ َعليه و آله  يضعه في ةخاصَصلى َّللاه
لمنَالمذكورين في هذه اْلية، و هو 

.  من اْلئمة الراشدينقامَمقامهَ

564: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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رَسُولِهِأَفاءَ اللَّهُ عَلى

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ ِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِْلَةَ وَ عَنْ « 2»-12635-11•
بِتيِّ مُحَمَّ ِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِْهِ عَنْ أَبِي جَمِْلَةَ عَنْ مُحَمَّ ِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَ

: عَنْ أَبِي عَبْ ِ اللَّهِ ع قَالَ
مَاا كَاانَ مِانَ الْأَرَنِاينَ بَاا َ -عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَاالَسَأَلْتُهُ •

-وَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْأَنْفَالُ هُوَ لَنَا-أَهْلُهَا
-وَ قَالَ سُورَ ُ الْأَنْفَالِ فِْهَا جَ ْعُ الْأَنْأِ•
.371-133-4الُهذيب -(2)•

527: ، ص9وسائل الشيعة؛ ج 
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الْأَنْفَالِ

ْْلَْنفاُل ْنفاِل قُِل ايَْسئَلُونََك َعِن اْْلَ 
ُسوِل فَ  ِ َو الره َ ّلِِله  َو اتهقُوا َّللاه
ا ُكْم َو أَطيعُوأَْصِلُحوا ذاَت بَْينِ 
َ َو َرُسولَهُ إِنْ  ِمنيَن  ُكْنتُْم ُمؤْ َّللاه

1: األنفال 
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رَسُولِهِأَفاءَ اللَّهُ عَلى

اَبٍ فَمَا أَوْجَفُُْمْ عَلَْْهِ مِنْ خَْْلٍ وَ لَا رِكتمِنهْمْ رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلىَوَ •
)  ِيرٌءٍ قَتشتىَكُلّمَن يَشَاءُ  وَ اللَّهُ عَلىَاللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلىَلَكِنَّ وَ 

(6الحشر

ةُ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَا-الْفَيْ ءُ مَا كَانَ مِنْ أَمْوَالٍقَالَ •
.وَ الْأَنْفَالُ مِثْلُ ذَلِكَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ- َمٍ أَوْ قَتْلٌ

527: ، ص9وسائل الشيعة؛ ج 
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رَسُولِهِأَفاءَ اللَّهُ عَلى

وَ عَنْهُ عَنْ سِنْ ِيِّ بْنِ مُحَمَّ ٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّ ِ « 5»-12636-12•
يَقُولُبْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعُُْهُ 

هَاا لَمْ يَكُانْ فِي-الْفَيْ ءُ وَ الْأَنْفَالُ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ•
-وَ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْادِيهِمْ-هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ

فَهُاوَ -وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُاونِ أَوْ ِيَاةٍ
كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ ءِ 

527: ، ص9وسائل الشيعة؛ ج 
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رَسُولِهِأَفاءَ اللَّهُ عَلى

وَ هُتوَ -فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ يَيَعُهُ حَْْثُ شَاءَ-لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِفَهَذَا •
ولِهِ ٰ  هُ عَلتىٰ  اءَ اللّٰ  ا أَفٰ  وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ م-لِلْإِمَامِ بَعْ َ الرَّسُولِ رَستُ

قَالَ أَ لَتا -«6»ابٍ ٰ  ا رِكٰ  ا أَوْجَفُُْمْ عَلَْْهِ مِنْ خَْْلٍ وَ لٰ  فَم-مِنْهُمْ
ولِهِ مِتنْ أَهْتلِ ٰ  هُ عَلىٰ  اءَ اللّٰ  ا أَفٰ  تَرَى هُوَ هَذَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ م رَستُ

نَا فِْهِ كَانَ أَبِي يَقُولُ  َلِ َ وَ لَْْسَ لَ-فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ-«7»ٰ  الْقُرى
 فِْمَا ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ-سَهْمِ الرَّسُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَى-سَهْمَْْنِغَْْرُ
.بَقِيَ

527: ، ص9وسائل الشيعة؛ ج 
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رَسُولِهِأَفاءَ اللَّهُ عَلى

.6، 7-59الحشر -(3)•

527: ، ص9وسائل الشيعة؛ ج 
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رَسُولِهِأَفاءَ اللَّهُ عَلى

.6، 7-59الحشر -(4)•
.376-134-4الُهذيب -(5)•
.7، 6-59الحشر -(6)•
.7، 6-59الحشر -(7)•
 528: ، ص9وسادل الشْعة، ج •

527: ، ص9وسائل الشيعة؛ ج 
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األنفال
رض كتلّ أ: علْه السّالم، و هيباإلمام تختصّاألنفال و •

موات سواء ماتت بع  المل  أو ال، و كلّ أرض ملكتت
طوعا، « 5»من غْر قُال سواء انجلى أهلها أو أسلموها 

، و «6»و رءوس الجبتتال، و بطتتون األوديتتة و اآلجتتام 
.صفايا الملوك، و قطادعهم غْر المغصوبة

.«أو سلموها»(: م)و ( س)في ( 5)•
أجم و أجتم و أجتم و : الشجر الكثْأ الملُأ، و الجمل: األجمة( 6)•

.أجم8-12لسان العرب : آجام و إجام، انظر
293: ، ص1؛ ج (حلّى، عالمه )إرشا  األذهان إلى أحكام اإليمان
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األنفال

.يصطفي من الغنْمة ما شاء، و غنْمة من قاتل بغْر إ نه لهو •
ره تصرف كْأ شتاء، و ال يجتوا لغْتظاهراإن كان ثمّ •

ْمتا الُصرف في حقه إلّا بإ نه، و يجتب علْته الوفتاء ف
قاطل علْه، 

والمستاكن  ساغ لنا خاصّتة المنتاكح و غائباإن كان و •
و ال يجتتب صتترف حصتت  -المُتتاجر فتتي نصتتْبه

-الموجودين فْه
293: ، ص1؛ ج (حلّى، عالمه )إرشا  األذهان إلى أحكام اإليمان
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األنفال

أما غْرها فْجب صرف حصة األصناف إلتْهم، و متا و •
صرفه يخصّه علْه السّالم يحفظ له إلى حْن ظهوره، أو ي

المحُاجْن من « 1»من له أهلْة الحكم بالنْابة عنه في 
اكم األصناف على سبْل الُُمتة، و لتو فرّقته غْتر الحت

.ضمن
•______________________________

.«الى»(: م)و ( س)في ( 1)

294: ، ص1؛ ج (حلّى، عالمه )إرشا  األذهان إلى أحكام اإليمان
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األنفال

«و األنفال تخُ ّ باإلمام علْه السالم إلخ»: قوله•
فه لته لما كان المُصرف في الخمس هو االمام علْه السالم، و كون نص•

.ياخاصة فناسب أن يذكر ما له خاصة، بع ، و هو المراد باالنفال أي

333: ، ص4؛ ج (ار بيلى )مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشا  األذهان
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األنفال

هتي )هتو األنفال جمل النفل بسكون الفاء و فُحها و: في المنُهىقال •
ا مانعتا الزياد  و منه سمّْت النافلة لزيادتها على المطلوب طلبت( خ ل

يعنى الواجب و المراد هنا كل متا يخت ّ االمتام علْته -من النقْض
كما يفهم من المُن أييا ( انُهى)السالم 

333: ، ص4؛ ج (ار بيلى )مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشا  األذهان
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األنفال

اْلنفال

ماَالَينقل

ما ينقل
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األنفال

اْلنفال

ماَالَينقل

كل أرض موات 
ال مالك لها

كل أرض أخذت 
من غير قتال

ما ينقل
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األنفال

اْلنفال

ماَالَينقل

كل أرض موات 
ال مالك لها

كل أرض أخذت 
من غير قتال

صفايا الملوكما ينقل
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األنفال

، و هو كتل أرض متوات ال مالت  لهتا ما ال ينقل( منها)هو أقسام و •
هلهتا سواء كانت لم تعمر و لم تمل  أصال أو ملكت ثم ماتت و باد أ

و بقْت بغْر مال  
كن لها ما لم ي)يحُاج الى قْ  ( سواء ماتت بع  المل  أو ال(: )فقوله)•

.كما قْل، و كأنّه ترك للظهور( مال 
أهلهتا  ( جالهتا خ)و كذا كل أرض أخذت من غْر قُال بأن خالهتا •

م، و هذه ، أو سلّموها طوعا فْصْر بذل  ملكا له علْه السالالحربّْون
.ممّا ال يوجأ علْها بخْل و ال ركاب
333: ، ص4؛ ج (ار بيلى )مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشا  األذهان
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األنفال

الظاهر ان بطتون األوديتة، و ر س الجبتال و اآلجتام داخلتة فتي و •
حُمتال الموات، فكان االقُصار علْه ممكنا اال أنّه  كره للُوضْح، و ا

.صرف الموات الى غْرها مما يصلح للعمار 

334: ، ص4؛ ج (ار بيلى )مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشا  األذهان
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األنفال

ما ينقل، و هو صفايا الملوك، ( و منها)•
.هي الجارية و الفرس، و الغلمان: قْل•
ألنّها اشُقّت من الصفو، و هو اخُْار متا يريت [ 1]و الظاهر انها أعم •

ادل، و من األمور الحسنة اال أنّ المراد هنا غْر القترى بمقابلُهتا بالقطت
.هي القرى و البساتْن و الباغات المخصوصة بالملوك

•______________________________
قْل هي إلخ: يعني أعم ممّا مرّ نقله بقوله ق ه[ 1]

334: ، ص4؛ ج (ار بيلى )مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشا  األذهان
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األنفال

هم ممّتا مسئلة و من األنفال صفايا الملتوك و قطتادع: في المنُهىقال •
متن كان في أي يهم من غْر جهة الغصب، بمعنى أن كل ارض فُحتت

فهو لإلمام علْه الستالم إ ا [ 2]أهل الحرب، فما كان يخُ ّ بملكهم 
اللّته لم يكن غصبا من مسلم أو معاه ، الن  ل  ق  كان للنبي صلى

آلاه جميع ما كان للنبي صلى اللّاه علياه وعلْه و آله و ق  ثبت أن 
فهو لإلمام بعده 

على وان خشن اى سلطانهم[ 2]•
334: ، ص4؛ ج (ار بيلى )مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشا  األذهان
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األنفال

حترب، مسئلة و من األنفال ما يصطفْه من الغنْمتة فتي ال(: الى قوله)•
ْأ مثل الفرس الجواد، و الثوب المرتفل، و الجاريتة الحستناء، و الست

إلْه و ما أشبه  ل  ممّا لم يجحأ بالغانمْن  هب( الفاخر خ)القاطل 
( انُهى)علمادنا اجمل 

334: ، ص4؛ ج (ار بيلى )مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشا  األذهان
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األنفال

قولته بالجملة له علْه السالم ما يري  و يخُار كما عمّتم المصتنأ بو •
:ق ه

 ينبغي و هذا تعمْم بع  تخصْ ، و ال( و يصطفي من الغنْمة ما شاء)•
اكم علتى األحكام المُعلّقة به علْه السالم النه العالم و الحتتعْْن  لنا 

.اإلطالق
اب و اما  ليل جميع ما ذكر فهو اخبار كثيرة جدّا ماع اتفااا األصاح•

.على ما يظهر

335-334: ، ص4؛ ج (ار بيلى )مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشا  األذهان
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سورةُ الحَشر

ُ َعلَى َرُسوِلهِ  هَّ ِمْن أَْهِل اْلقَُرى َما أَفَاَء َّللاه َوَِلََفّ
ُسوّلََوَّلّذيَاْلقُْربَى َساّكيّنََوَاْليَتَاَمىََوَاْلمََّللره

ْغنِيَاِء وَن ُدولَةً بَْيَن اْْلَ َكْي الَ يَكُ َوَاْبّنَالسهبّيّلَ
ُسولُ  اُكْم  فَُخذُوهُ َو َما نَهَ ِمْنُكْم َو َما آتَاُكُم الره
 َ َ َشدِ َعْنهُ فَاْنتَُهوا َو اتهقُوا َّللاه يُد اْلِعقَاِب  إِنه َّللاه
﴿7﴾
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اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ أَفَاءَ ما 

ُ )ثم قال مبيناً من استحق ذلك، فقال   َعلىما أَفاَء َّللاه
ِ َو )النضير يعني بني( َرُسوِلِه ِمْن أَْهِل اْلقُرى ه لِلََفِ

ُسوِل َو  َلَبيتَرسولَاهيعنيَ(َّلّذيَاْلقُْربىِللره َوَ»َّللاه
منَأهلَبيتَ«َبّيلََّوَاْلَمساّكيّنََوَاْبّنَالسَهاْليَتامى

َالنَتقديرهَوَلذيَقرباهَوَيتامىَأه لَبيته،َرسولََّللاه
و ،وَابنَسبيلهم،َالنَاأللفَوَالالمَتعاقبَالضمير
.  راءظاهره يقتضي أنه لهؤالء سواء كانوا أغنياء او فق

564: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ أَفَاءَ ما 

ْيَالَكََ»ثم بين لم فعل ذلك فقال 
«  مَْْغنّياّءَّمْنكَُيَُكوَنَُدولَةًَبَْيَنَاأْلََ

مة من نقلة النع-بضم الدال-فالدولة
من قوم إلى قوم و بفتح الدال المرة

.  االستيالء و الغلبة
564: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ أَفَاءَ ما 

ُسولُ »ثم قال  «   فَُخذُوهُ َو ما آتاُكُم الره
ه ء فخذوأي ما أعطاكم رسوله من الفي

و ما أمركم به فافعلوه. و ارضوا به
عنه فانه ال « ُهواَو ما نَهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَ »

.يأمر و ال ينهى إال عن أمر َّللاه 

564: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ما 

ولِ وَ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُرَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىما أَفاءَ اللَّهُ عَلى»: قوله تعالى•
ه أنه بْتان إلخ، ظاهر« وَ الْمَساكِْنِ وَ ابْنِ السَّبِْلِوَ الَُْْامىلِذِي الْقُرْبى

ء ء لفتييء المذكور في اآلية السابقة مل تعمْم الفلموارد مصرف الفي
.أهل القرى أعم من بني النيْر و غْرهم

203: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ما 

سُ »: و قوله ِ َو ِللره ه أي منه ما « ولِ لِلََفِ
اقه يختص باهلل و المراد به صرفه و إنف
منه في سبيل هللا على ما يراه الرسول و
لى ما يأخذه الرسول لنفسه و ال يصغي إ

إن ذكره تعالى مع أصحاب: قول من قال
.السهام لمجرد التبرك

203: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ما 

ي القربى إلخ، المراد بذ« َو ِلِذي اْلقُْربى»: و قوله
ة ص، و ال معنى لحملة على قرابة عامقرابةَالنبيَ

همَالمرادَباليتامىَالفقراءَمنالمؤمنين و هو ظاهر، و 
كما يشعر به السياق و إنما أفرد و قدم على 

.امىمع شموله له اعتناء بأمر اليت« اْلَمساِكينِ »

ى و قد ورد عن أئمة أهل البيت ع أن المراد بذي القرب
.منهمأهل البيت و اليتامى و المساكين و ابن السبيل

203: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ما 

ولَةً بَْينَ َكْي ال يَُكوَن دُ »: و قوله
إنما حكمنا في أي« اْْلَْغنِياِء ِمْنُكمْ 

لة ء بما حكمنا كيال يكون دوالفي
بين اْلغنياء منكم و الدولة ما 
.يديتداول بين الناس و يدور يدا ب

204: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ما 

ُسوُل فَُخذُ »: و قوله وهُ َو ما نَهاُكْم َعْنهُ َو ما آتاُكُم الره
خذوه ء فأي ما أعطاكم الرسول من الفي« فَاْنتَُهوا

كما أعطى منه المهاجرين و نفرا من اْلنصار، و ما 
إشعار نهاكم عنه و منعكم فانتهوا و ال تطلبوا، و فيه

ميعا ء بينهم جبأنهم سألوا النبي ص أن يقسم الفي
ي فأرجعه إلى نبيه و جعل موارد مصرفه ما ذكره ف
.رىاْلية و جعل للنبي ص أن ينفقه فيها على ما ي

204: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ما 

و اْلية مع الغض عن السياق 
عامة تشمل كل ما آتاه النبي 
.من حكم فأمر به أو نهى عنه

204: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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هِفَلِلَّمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى 

مُحَمَّ ُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِْمَ عَتنْ أَبِْتهِ « 3»-12603-4•
عَتنْ إِبْترَاهِْمَ بْتنِ عُمَترَ « 4»عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِْسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُ َيْنَةَ 

يَقُولُ ع الَْْمَانِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَْْمِ بْنِ قَْْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمِْرَ الْمُنْمِنِْنَ

511: ، ص9وسائل الشيعة؛ ج 
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هِفَلِلَّمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى 

 ُ ِ الهِذيَن َعنَى َّللاه الهِذيَن -بّّذيَاْلقُْربَىنَْحُن َو َّللاه
ُ بِنَْفِسِه َو بِ  ُ َعلٰى فَقَاَل ٰما أَ -نَبِي ِهِ قََرنَُهُم َّللاه ٰفاَء َّللاه

هِ -َرُسوِلِه ِمْن أَْهِل اْلقُرىٰ  ُسولِ لِلََفِ َو ِلِذي  َو ِللره
-ّمنهاََخاصهة« 5»اِكيِن َو اْليَٰتامٰى َو اْلَمسٰ -اْلقُْربىٰ 

َدقَةِ َو لَْم يَْجعَْل لَنَا َسْهماً فِي ا ُ -لصه «  6»أَْكَرَم َّللاه
ْيِدي َمنَا أَْوَساَخ َما فِي أَ نَبِيههُ َو أَْكَرَمنَا أَْن يُْطعِ 

.النهاِس 

511: ، ص9وسائل الشيعة؛ ج 
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هِفَلِلَّمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى 

.1-539-1الكافي -(3)•
.لْس في المص ر-(4)•
.7-59الحشر -(5)•
.وردت في بعض النسخ( اهلل)كلمة الجاللة -(6)•

511: ، ص9وسائل الشيعة؛ ج 
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هِفَلِلَّمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى 

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِْمَ عَنْ أَبِْتهِ عَتنْ حَمَّتادِ بْتنِ « 5»-12606-7•
طَتبَ عِْسَى عَنْ إِبْرَاهِْمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَْْمِ بْنِ قَْْسٍ الْهِلَالِيِّ قَتالَ خَ

فِْهَاأَمِْرُ الْمُنْمِنِْنَ ع وَ  َكَرَ خُطْبَة  طَوِيلَة  يَقُولُ 

512: ، ص9وسائل الشيعة؛ ج 
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هِفَلِلَّمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى 

ِ َعنَى بِِذي اْلقُْربَ  ُ « 6»الهِذيَن -ىنَْحُن َو َّللاه قََرنَنَا َّللاه
هِ -بِنَْفِسِه َو بَِرُسوِلهِ  ُسوِل َو لِ فَقَاَل لِلََفِ َو -ِذي اْلقُْربىٰ  َو ِللره

ةً إِ -«7»بِيِل اْليَٰتامٰى َو اْلَمٰساِكيِن َو اْبِن السه  لَى فِينَا َخاصه
َدقَِة نَِصيبَو لَْم يَْجعَْل لَنَا فِي سَ -أَْن قَالَ  ً ْهِم الصه ُ -ا أَْكَرَم َّللاه

َساخِ أَْن يُْطِعَمنَا ِمْن أَوْ -َرُسولَهُ َو أَْكَرَمنَا أَْهَل اْلبَْيتِ 
َ َو َكذهبُ -النهاِس  ِ َو َجَحُدوا ِكتَ -وا َرُسولَهُ فََكذهبُوا َّللاه اَب َّللاه

نَا ُ لَنَ َو َمنَعُونَا فَرْ -النهاِطَق بَِحق ِ ا اْلَحِديثَ ضاً فََرَضهُ َّللاه

512: ، ص9وسائل الشيعة؛ ج 
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هِفَلِلَّمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى 

.21-58-8الكافي -(5)•
(.هامش المخطوط)الذين -في نسخة-(6)•
.7-59الحشر -(7)•

512: ، ص9وسائل الشيعة؛ ج 
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أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ

قِسْمَةِ الْخُمُسِأَبْوَابُ •

امِ وَ لِلْإِمَتثَلَاثَاةً: أَقْسَامٍسِتَّةَبَابُ أَنَّهُ يُقْسَمُ 1« 1»•
بِْلِثَلَاثَتتة   اكِْنِ وَ ابْتتنِ الستتَّ  مِمَّتتنْ لِلََُْْتتامَى وَ الْمَستتَ

 َهَا الذَّكَرِ يَنَُْسِبُ إِلَى عَبْ ِ الْمُطَّلِبِ بِأَبِْهِ لَا بِأُمِّهِ وَحْ
وَ الْأُنْثَى مِنْهُمْ وَ أَنَّهُ لَْْسَ فِي مَالِ الْخُمُسِ اَكَا ٌ

 509: ، ص9وسائل الشيعة، ج 
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أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ

ُد ْبُن اْلَحسَ « 2»-12600-1 ْن ِن بِإِْسنَاِدِه عَ ُمَحمه
ِ َعْن ُمحَ  ِد ْبِن َعْبِد اْلجَ َسْعِد ْبِن َعْبِد َّللاه بهاِر َعْن مه
ِ ْبِن ُمْسَكانَ َصْفَواَن ْبِن يَْحيَى َعْن َعبْ   َعْن ِد َّللاه
 ِ  ع أَنههُ  َعْن أَبِي َعْبِد َّللاهِ َزَكِريها ْبِن َماِلٍك اْلُجْعِفي 
ِ َعزه وَ  اََغنّْمتُْمََوَاْعلَُمواَأَنهمَ  َجله َسأَلَهُ َعْن قَْوِل َّللاه
َُّخُمسََ َّلِّله ُسوّلََوَّلذَّّمْنََشيٍَْءَفَأَنه َهََُوَّللره يَاْلقُْربى 

اّكيّنََوَابَْ ََوَاْلَمس  امى  «3»ّنَالسهبّيّلََوَاْليَت 

 509: ، ص9وسائل الشيعة، ج 
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أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ

بِْلِ اللَّت-فَقَالَ أَمَّا خُمُسُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ• وَ -هِفَلِلرَّسُولِ يَيَعُهُ فِي ستَ
وَ-وَ خُمُسُ  َوِي الْقُرْبَى فَهُتمْ أَقْرِبَتا ُهُ-أَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ

هُمٍ فِتْهِمْ-الََُْْامَى يََُامَى أَهْلِ بَُِْْهِ ا وَ أَمَّت-فَجَعَتلَ هَتذِهِ الْأَرْبَعَتةَ أَستْ
-ا تَحِلُّ لَنَافَقَ ْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّ َقَةَ وَ لَ-الْمَسَاكِْنُ وَ ابْنُ السَّبِْلِ

.فَهِيَ لِلْمَسَاكِْنِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِْلِ

 509: ، ص9وسائل الشيعة، ج 
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أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ

.360-125-4الُهذيب -(2)•
.41-8األنفال -(3)•

 509: ، ص9وسائل الشيعة، ج 
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أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ

510: ، ص9الشْعة؛ ج وسادل •
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَ َ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَيَّالٍ عَتنْ أَبِْتهِ عَتنْ « 3»-12601-2•

لَمُتوا عَبْ ِ اللَّهِ بْنِ بُكَْْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَ ِهِمَا ع فِي قَوْلِ اللَّتهِ تَعَتالَى وَ اعْ
يْ ءٍٰ  أَنَّم ولِ وَ لِتذِي الْقُرْبتىٰ  فَتأَنَّ لِتلّ-ا غَنِمُُْمْ مِتنْ شتَ هُ وَ لِلرَّستُ وَ -ٰ  هِ خُمُستَ

وَ خُمُسُ -قَالَ خُمُسُ اللَّهِ لِلْإِمَامِ-«4»اكِْنِ وَ ابْنِ السَّبِْلِ ٰ  وَ الْمَسٰ  امىٰ  الَْْت
مَى آلِ وَ الََُْْتامَى يََُتا-وَ خُمُسُ  َوِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ الْإِمَامِ-الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ

.مْوَ أَبْنَاءُ السَّبِْلِ مِنْهُمْ فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَْْرِهِ-الرَّسُولِ وَ الْمَسَاكِْنُ مِنْهُمْ
.361-125-4الُهذيب -(3)•
. 41-8األنفال -(4)•
•

 509: ، ص9وسائل الشيعة، ج 
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سورةُ الحَشر

ُ َعلَى َرُسوِلهِ  هِ  ِمْن أَْهِل اْلقَُرى َما أَفَاَء َّللاه َو لِلََفِ
ُسوِل َو ِلِذي اْلقُْربَى َساِكيِن َو اْليَتَاَمى َو اْلمَ ِللره

ْغنّيَاّءَوَنَُدولَةًَبَْيَنَاأْلَََكْيَالََيَكََُو اْبِن السهبِيِل 
ُسولُ ّمْنُكمَْ اُكْم  فَُخذُوهُ َو َما نَهَ َو َما آتَاُكُم الره

 َ َ َشدِ َعْنهُ فَاْنتَُهوا َو اتهقُوا َّللاه يُد اْلِعقَاِب  إِنه َّللاه
﴿7﴾
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مِنْكُمْكَيْ الَ يَكُونَ  ُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ 

فالمسؤولية المباشرة للدولة في 
عامَالحقَالالضمان، ترتكز على أساس 

للجماعةَفيَاالستفادةَمنَثرواتَ
نللعاجزي، و ثبوت هذا الحق الطبيعة

.عن العمل من أفراد الجماعة

667: اقتصا نا؛ ص
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مِنْكُمْكَيْ الَ يَكُونَ  ُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ 
الُي اتخذها المذهب لُمكْن ال ولتة متن ضتمان هتذا الطريقةأما و •

اد الحق، و حمايُه للجماعة كلها بما تيم متن العتاجزين، فهتي إيجت
من متوارد ، الُي تُكونالقطاعات العامة في االقتصا  اإلسالميبعض 

صتأ إلى-الملكْة العامة، و ملكْة ال ولة، لكي تكون هذه القطاعات
،«3»ضمانا لحق اليعفاء من أفراد الجماعة -فريية الزكا 

ج ( تفسْر القمتي)، و 405، ص 1ج ( األصول من الكافي)الحظ ( 3)•
و 55، ص 38ج ( جواهر الكالم)، و 176، ص 2، و ج 278، ص 1

61.

667: اقتصا نا؛ ص
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مِنْكُمْكَيْ الَ يَكُونَ  ُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ 

و حائال دون احتكار اْلقوياء للثروة كلها، و
ارسة رصيدا للدولة يمدها بالنفقات الالزمة لمم

الضمان االجتماعي، و منح كل فرد حقه في
.العيش الكريم من ثروات الطبيعة

حقَالجماعةَ: فاْلساس على هذا الضوء هو
.كلهاَفيَاالنتفاعَبثرواتَالطبيعة

 668: اقتصا نا، ص



67

مِنْكُمْكَيْ الَ يَكُونَ  ُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ 
ر  الفكر  الُي ترتكز علتى هتذا األستاس هتي المستنولْة المباشتو •

األفتراد لل ولة، في ضمان مسُوى الكفاية من العْش الكريم، لجمْتل
.العاجزين و المعواين

 668: اقتصا نا، ص



68

مِنْكُمْكَيْ الَ يَكُونَ  ُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ 
طتاع العتام، الق: الطريقة المذهبْة الُي وضعت لُنفْذ هذه الفكر  هيو •

ي جملتة الذي أنشأه االقُصاد اإلسالمي ضمانا لُحقْق هذه الفكر ، ف
.ما يحقق من أه اف

و ق  يكتون أروع نت  تشتريعي فتي إشتعاعه المحُتوى المتذهبي •
ور  لألساس و الفكر  و الطريقة جمْعا، هو المقطتل القرآنتي فتي ست

الحشر، الذي يح د وظْفتة الفتي ء، و دوره فتي المجُمتل اإلستالمي
:و إلْكم الن . بوصفه قطاعا عاما

 668: اقتصا نا، ص
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مِنْكُمْكَيْ الَ يَكُونَ  ُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ 

ُ َعلٰى َرُسولِ  ْفتُْم َعلَْيِه ِه ِمْنُهْم، فَٰما أَْوجَ َو ٰما أَٰفاَء َّللاه
َ يَُسل ِطُ ِمْن َخْيٍل َو اٰل ِرٰكاٍب، َو ٰلكِ  ُرُسلَهُ َعلٰى نه َّللاه
ُ َعلٰى ُكل ِ  ُ ٰما أَ .  َشيْ ٍء قَِديرٌ َمْن يَٰشاُء، َو َّللاه ٰفاَء َّللاه

ِ، َو ِللره َعلٰى َرُسوِلِه ِمْن أَْهِل اْلقُرىٰ  ه ُسوِل، َو ، لِلََفِ
ِن  اْلَمٰساِكيِن، َو ابْ ِلِذي اْلقُْربٰى، َو اْليَٰتامٰى، وَ 

َيَُكوَنَُدولََالسهبِيِل،  اءََّكْيَال  .  َّمْنُكمَْةًَبَْيَنَاأْلَْغنّي 
«1».

 668: اقتصا نا، ص



70

مِنْكُمْكَيْ الَ يَكُونَ  ُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ 

تقوم ففي هذا النص القرآني قد نجد إشعاعا باْلساس الذي
عليه فكره الضمان، و هو حق الجماعة كلها في الثروة

َيَُكوَنَُدولَةًَبَْيَنَاأْلَْغنَّ» اّءَّمْنُكمََْكْيَال  تشريع تفسيرا ل، و «ي 
حق، و ، بكونه طريقة لضمان هذا الالقطاع العام في الفي ء

يدا المنع عن احتكار بعض أفراد الجماعة للثروة، و تأك
على وجوب تسخير القطاع العام لمصلحة اليتامى و

عة بحقهم المساكين و ابن السبيل، ليظفر جميع أفراد الجما
[.1]نسان في االنتفاع بالطبيعة، التي خلقها َّللا  لخدمة اإل

 668: اقتصا نا، ص
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مِنْكُمْكَيْ الَ يَكُونَ  ُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ 
•______________________________

ة، هناك بعض الروايات ي ل على ما يختالأ  لت  فتي تفستْر اآليت[ 1]
فتاألولى : نكالرواية الُي تُح ث عن نزول اآليُْن في موضوعْن مخُلفْ

ن هتذه و لكت. في الفي ء، و الثانْة في الغنْمة أو في خمس الغنْمة خاصتة
يجتب أن و لهتذا. الروايات ضعْفة السن ، كما يظهر بُُبل سلستلة رواتهتا

عن و من الواضح ظهورهما في الح يث. نفسر اآليُْن في ضوء ظهورهما
لفتي ء، فاآلية األولى تنفي حق المقاتلْن فتي ا. موضوع واح  و هو الفي ء

رف ألنه مما لم يوجفوا علْه بخْل و ال ركاب، و اآلية الثانْتة تحت د مصت
أن كتون: و متن الواضتح. الجهات الُي يصترف علْهتا الفتي ء: الفي ء، أي

ونه ملكا للنبي و المساكْن و ابن السبْل و الُْامى مصرفا للفي ء، ال ينافي ك
.اإلمام باعُبار منصبه، كما دلت على  ل  الروايات الصحْحة

 668: اقتصا نا، ص
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مِنْكُمْكَيْ الَ يَكُونَ  ُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ 
لت  أن الفتي ء م: من تل  الروايات بع  مالحظة اآلية معهافالمسُخل  •

رفه و مصرفه التذي يجتب علْته صت. المنصب الذي يشغله النبي و اإلمام
الح علْه، هو ما ي خل ضمن دادر  العناوين الُي  كرتها اآليتة، متن المصت
ْل و المرتبطة باللّته و الرستول، و  وي القربتى و المستاكْن و ابتن الستب

ولته و بُح ي  المصرف بموجتب اآليتة الكريمتة، يقْت  عمتوم ق. الُْامى
أن اإلمتام : ، فُكتون النُْجتة«2»في روايتة ارار  « يجعله حْث يحب»

(منلأمن ال. )يجعله حْث يحب، ضمن ال ادر  الُي ح دتها اآلية الكريمة
•______________________________

.7و 6/ الحشر( 1)
.538، ص 1ج ( األصول من الكافي)الحظ ( 2)•

 668: اقتصا نا، ص
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مِنْكُمْكَيْ الَ يَكُونَ  ُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ 
.و الفكر  و الطريقة كلها واضحة في هذا اليوء القرآنيفاألساس •
  بالمسلم؛ بأن ضمان ال ولة ال يخُ: و ق  أفُى بعض الفقهاء كالشْخ الحر•

لكسب، فالذمي الذي يعْش في كنأ ال ولة اإلسالمْة، إ ا كبر و عجز عن ا
( ع)م علي و ق  نقل الشْخ الحر ح يثا عن اإلما. كانت نفقُه من بْت المال

: فقْل له،«ما هذا؟»: أنه مر بشْخ مكفوف كبْر يسأل، فقال أمْر المنمنْن
بتر و استُعملُموه حُتى إ ا ك»: فقال اإلمتام. يا أمْر المنمنْن إنه نصراني

.«1« »أنفقوا علْه من بْت المال! عجز منعُموه؟
•______________________________

. 19997، الح يث 49، ص 11ج ( الوسادل( )1)
•

 669: اقتصا نا، ص
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كَيْ الَ يَكُونَ  ُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
إيجاد قطاعات عامة-2•
جاد الُواان، و لم يكُأ اإلسالم باليرادب الثابُة الُي شرعها ألجل إي•

فق  . بل جعل ال ولة مسنولة عن اإلنفاق في القطاع العام لهذا الغرض
ي أن على الوالي ف(: ع)عن اإلمام موسى بن جعفر »جاء في الح يث 

ُتى بقت ر ستعُهم حمن عنده حالة ع م كفاية الزكا ، أن يمون الفقراء 
.«1« »يسُغنوا

•______________________________
.541، ص 1ج ( األصول من الكافي( )1)

680: اقتصا نا؛ ص
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كَيْ الَ يَكُونَ  ُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
أن غْر الزكا  من متوارد بْتت المتال، : ت ل على« من عن ه»: كلمةو •

و رفتل في سبْل إيجتاد الُتواان، بإغنتاء الفقتراء،يُسل  السُخ امه 
.مسُوى معْشُهم

 681: اقتصا نا، ص
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كَيْ الَ يَكُونَ  ُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

هو الذي-دور الفي ء( القرآن الكريم)و قد شرح 
ال في إيجاد التوازن، فق-أحد موارد بيت المال

ُ َعلٰى َرُسوِلِه مِ  هِ ٰما أَٰفاَء َّللاه  َو ْن أَْهِل اْلقُرٰى، لِلََفِ
ُسوِل َو ِلِذي اْلقُْربٰى وَ  اِكيِن َو  اْليَٰتامٰى َو اْلَمسٰ ِللره

َيَُكونََاْبِن السهبِيِل،  اّءََُدولَةًَبَْيَنَاأْلَغََْكْيَال  نّي 
.«1»ّمْنُكْمَ

 681: اقتصا نا، ص
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كَيْ الَ يَكُونَ  ُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

ن أن هذه اْلية الكريمة تتحدث ع: و قد مر بنا
ين و مصرف الفي ء، فتضع اليتامى و المساك
ذي ابن السبيل، إلى صف َّللا  و الرسول و

اق منه أن الفي ء معد لإلنف: و هذا يعني. القربى
على الفقراء، كما هو معد لإلنفاق منه على
. لالمصالح العامة المرتبطة باّلِل  و الرسو

 681: اقتصا نا، ص
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كَيْ الَ يَكُونَ  ُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

أن إعداد : و تدل اْلية بوضوح على
تهدف الفي ء لإلنفاق منه على الفقراء، يس

جعل المال متداوال و موجودا لدى جميع 
أفراد المجتمع، ليحفظ بذلك التوازن

االجتماعي العام، و ال يكون دولة بين 
.اْلغنياء خاصة

 681: اقتصا نا، ص
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كَيْ الَ يَكُونَ  ُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

ما يغنمه المسلمون من: و الفي ء في اْلصل
لنبي ل: و هو ملك للدولة، أي. الكفار بدون قتال

الفي ء و لذلك يعتبر. و اإلمام باعتبار المنصب
اْلموال التي جعلها : نوعا من اْلنفال، و هي

إلمام، َّللا  ملكا لمنصب الذي يمارسه النبي و ا
.كاْلراضي الموات أو المعادن على قول

 681: اقتصا نا، ص



80

كَيْ الَ يَكُونَ  ُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
  عامة، ب لْل يطلق الفي ء في المصطلح الُشريعي على األنفال بصورو •

: أنته قتال(: ع)ما جاء في ح يث محم  بن مسلم عن اإلمتام البتاقر 
م الفي ء و األنفال ما كان من أرض لم يكن فْها هراقة الت ماء، و قتو»

ة، صولحوا أو أعطوا بأي يهم، و ما كان من أرض خربة، أو بطون أودي
فإن هذا التن  واضتح فتي إطتالق استم . «2« ».فهو كله من الفي ء

. الفي ء، على غْر ما يغنمه المسلمون من أنواع األنفال
.12641، الح يث 368، ص 6ج ( الوسادل( )2)•

 681: اقتصا نا، ص



81

كَيْ الَ يَكُونَ  ُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
ذ بالغنْمتة في ضوء هذا المصطلح الُشريعي، ال يخُ  الفي ء حْنئتو •

يملكته المجرد  عن القُال، بل يصبح تعبْرا عن جمْل القطتاع التذي
.«3»منصب النبي و اإلمام 

ي و ال ب  أن يياف إلى  ل  القول بإلغاء خصوصتْة المتورد فت( 3)•
(من المنلأ. )اآلية بالفهم العرفي

 681: اقتصا نا، ص



82

كَيْ الَ يَكُونَ  ُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
ألنفال أن اآلية ح دت حكم ا: على هذا األساس نسُطْل أن نسُنُجو •

ُخ م أن األنفال تس: و بذل  نعرف. «الفي ء»: بصور  عامة، تحت اسم
جمْتل، في الشريعة لغرض حفظ الُواان، و ضمان ت اول المال بتْن ال

. «1»كما تسُخ م للمصالح العامة 
، ص 1ج ( تفستتْر القمتتي)، و 364، ص 6ج ( الوستتادل)الحتتظ ( 1)•

. 176، ص 2، و ج 278

 682: اقتصا نا، ص
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