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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

()

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

:

()

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 « ....

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
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



17

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

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
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األنفال
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األنفال
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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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