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سورةُ الحَشر

ْحَمنِ  ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه الره
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ِ َما فِ  َما ي السهَماَواِت وَ َسبهَح ّلِِله
َحِكيُم عَِزيُز الْ فِي اْْلَْرِض َو ُهَو الْ 

﴿1﴾
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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 
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أَمَّا قَوْلُهُوَ •
 قاالُوا مِنَ الَّذِينَالْكُفْرِ أَيُّهَا الرَّسُولُ ال يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِی يا •

آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ
نْ بَنِيي أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ بَطْنَانِ مِنَ الْيَهُودِ مِ-فَإِنَّهُ كَانَ سَبَبُ نُزُولِهَا•

وَ أَلْفاا  رُ النَّضِیوَ قُرَيْظَةُ وَ كَانَتْ قُرَيْظَةُ سَبْعَمِائَةٍ وَ هُمُ النَّضِیرُ هَارُونَ وَ 
ءَ لِعَبْادِ كَانَتِ النَّضِیرُ أَكْثَرَ مَال ا وَ أَحْسَنَ حَال ا مِنْ قُرَيْظَةَ وَ كَانُوا حُلَفَاا

اللَّهِ بْنِ أُبَیٍّ، 

[48الى 41اآليات (: 5)سورة المائدة]1168جتفسیر القمی 
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يوَ كَانَ الْقَاتِلُ مِنْ بَنِي-إِذَا وَقَعَ بَيْنَ قُرَيْظَةَ وَ النَّضِيرِ قَتْلٌفَكَانَ • رِ قَيالُوا لِبَنِيي النَّضيِ
كَ مُخَاطَبَياٌٌ فَجَرَى بَيْنَهُمْ فِي ذَلِي-قُرَيْظَةَ لَا نَرْضَى أَنْ يَكُونَ قَتِيلٌ مِنَّا بِقَتِيلٍ مِنْكُمْ

أَيُّ -تَاباً عَلَى أَنَّيهُحَتَّى كَادُوا أَنْ يَقْتَتِلُوا حَتَّى رَضِيَتْ قُرَيْظَةُ وَ كَتَبُوا بَيْنَهُمْ كِ-كَثِيرَةٌ
لتَّجْنِيَيةُ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ مِنَ النَّضِيرِ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ أَنْ يُجَنِّيَهُ وَ يُحَمَّيمَ  وَ ا

وَ يُلَطَّيََ بِالْحَمْيةَةِ وَ يَيدْفَعَ-وَ يُوَلَّى وَجْهُهُ إِلَى ذَنَبِ الْجَمَيلِ-أَنْ يُقْعَدَ عَلَى جَمَلٍ
عَ إِلَيْهِ دِيَةً النَّضِيرِ أَنْ يَدْفَنِصْفَ الدِّيَةِ  وَ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ بَنِي

خَزْرَجُ كَامِلَةً وَ يُقْتَلُ بِهِ  فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْمَدِينَةِ وَ دَخَلَتِ الْةَوْسُ وَ الْ
ضِيرِ فَبَعَثُوا النَّفِي الْإِسْلَامِ ضَعُفَ أَمْرُ الْيَهُودِ فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي

يْسَ   فَقَالَتْ قُرَيْظَيةُ لَيإِلَيْهِمْ بَنُو النَّضِيرِ ابْعَثُوا إِلَيْنَا بِدِيَةِ الْمَقْتُولِ وَ بِالْقَاتِلِ حَتَّى نَقْتُلَهُ
لَّا فَهَذَا وَ إِ-فَإِمَّا الدِّيَةُ وَ إِمَّا الْقَتْلُ-ءٌ غَلَبْتُمُونَا عَلَيْهِهَذَا حُكْمَ التَّوْرَاةِ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ

بَنُوفَهَلُمُّوا لِنَتَحَاكَمَ إِلَيْهِ  فَمَشَتْ -مُحَمَّدٌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ

[48الى 41اآليات (: 5)سورة المائدة]1168جتفسیر القمی 



8
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 بَييْنَ يْنَنَيا وَإِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ وَ قَالُوا سَلْ مُحَمَّداً أَنْ لَا يَنْقُضَ شَرْطَنَا فِي هَذَا الْحُكْمِ الَّيذِي بَالنَّضِيرِ •

إِنْ حَكَمَ لَكُمْ بِمَا فَ-بَنِي قُرَيْظَةَ فِي الْقَتْلِ  فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْعَثُوا مَعِي رَجُلًا يَسْمَعُ كَلَامِي وَ كَلَامَهُ
 اللَّيهِ إِنَّ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَيالَ لَيهُ يَيا رَسُيولَ-تُرِيدُونَ وَ إِلَّا فَلَا تَرْضَوْا بِهِ  فَبَعَثُوا مَعَهُ رَجُلًا

قُدُومِكَ يُرِييدُونَ وَ الْآنَ فِي-هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ قُرَيْظَةَ وَ النَّضِيرَ قَدْ كَتَبُوا بَيْنَهُمْ كِتَاباً وَ عَهْداً وَثِيقاً تَرَاضَوْا بِهِ
رِ لَهُيمُ الْقُيوَّةُ وَ فَلَا تَنْقُضْ عَلَيْهِمْ كِتَابَهُمْ وَ شَرْطَهُمْ  فَإِنَّ بَنِي النَّضِيي-وَ قَدْ رَضُوا بِحُكْمِكَ فِيهِمْ-نَقْضَهُ

ءٍ  فَنَيزَلَ يْبِشَهُ السِّلَاحُ وَ الْكُرَاعُ  وَ نَحْنُ نَخَافُ الْغَوَائِلَ وَ الدَّوَائِرَ  فَاغْتَمَّ لِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمْ يُجِبْ
نَ قالُوا آمَنَّا مِنَ الَّذِي-يا أَيُّهَا الرَّسُولُ ال يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ»عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ بِهَذِهِ الْآيَاٌِ 

سَيمَّاعُونَ لِلْكَيذِ ِ سَيمَّاعُونَ لِقَيوْمٍ »يَعْنِيي الْيَهُيودَ « وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا-بِةَفْواهِهِمْ
يَقُولُيونَ إِنْ »يرِ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ وَ بَنِي النَّضِ« لَمْ يَةْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ-آخَرِينَ

يرِ إِنْ لَيمْ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ حَيْيُُ قَيالَ لِبَنِيي النَّضِي « وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا-أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ
أُولئِكَ الَّيذِينَ لَيمْ -وَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً»يَحْكُمْ لَكُمْ بِمَا تُرِيدُونَ فَلَا تَقْبَلُوا 

ذِ ِ سَيمَّاعُونَ لِلْكَي-وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَيذا ٌ عَظِييمٌ-لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ-يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ
وَ -يْئاًفَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ  وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَ-أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ

-زَلَ اللَّيهُوَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِميا أَنْيإِلَى قَوْلِهِإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ-إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
«فَةُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ

[48الى 41اآليات (: 5)سورة المائدة]1169جتفسیر القمی 
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ُ َعلَْيهِ َو لَْو الَ أَْن َكتَبَ  ُم َّللاه
ْنيَا وَ لَعَذهبَُهمْ اْلَجالَءََ  لَُهْم  فِي الدُّ

﴾3لنهاِر ﴿فِي اْْلِخَرةِ َعَذاُب ا



10

كَتَبَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ الْجَالءَ

دُّنْيا وَ لَهُمْ وَ لَوْ ال أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَالءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ال»: قوله تعالى•
«فِي الْآخِرَةِ عَذا ُ النَّارِ

لميراد و كتابة الجالء عليهم قضاؤه في حقهم  و االجالء ترك الوطن •
.بعذابهم في الدنيا عذا  االستئصال أو القتل و السبي

و لو ال أن قضى اهلل عليهم الخيروج مين دييارهم و تيرك : و المعنى•
ي كما فعيل وطنهم لعذبهم في الدنيا بعذا  االستئصال أو القتل و السب

.ببني قريظة و لهم في اآلخرة عذا  النار

202: ، ص19المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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َ َو رَ ٰذِلَك بِأَنهُهْم َشاقُّ  ُسولَهُ َو وا َّللاه
َ فَ  ِ َّللاه َ شَ َمْن يَُشاق  ِديُد إِنه َّللاه
﴾4اْلِعقَاِب ﴿
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تُُموَها نٍَة أَْو تََركْ َما قََطْعتُْم ِمْن ِلي
ِ َو َها فَبِإِْذنِ قَائَِمةً َعلَى أُُصولِ  َّللاه
﴾5يَن ﴿ِليُْخِزَي اْلفَاِسقِ 
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ُ َ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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ُ َعلىَ  ا أَفَاَء َّللاه َرىوِلِه ِمْن أَْهِل اْلقُ َرسُ مه
ُسوِل َو لِ لََفِ  َو يَتَاَمىَو الْ ِذى اْلقُْربىَ َو ِللره

َن ُدولَةَ  اَل يَُكويِل كىَ اْلَمَساِكيِن َو اْبِن السهبِ 
ُسوُل َو َما َءاتَئُكُم الره اْْلَْغنِيَاِء ِمنُكمْ بَينْ 

َ   فَانتَُهواْ  َو اته فَُخذُوهُ َو َما نَهئُكْم َعْنهُ  قُواْ َّللاه
َ َشِديُد اْلِعقَابِ  (7)إِنه َّللاه
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ُجواْ يَن الهِذيَن أُْخرِ ِلْلفُقََراِء اْلُمَهاِجرِ 
 فَْضًًل ِهْم يَْبتَغُونَ ِمن ِديَاِرِهْم َو أَْمَوالِ 
ِ َو ِرْضَوانً  َن َّللاه َ ا َو يَنُصُرونَ م ِ َّللاه
اِدقُونَ َو َرُسولَهُ  أُْولَئَك هُ  (8)ُم الصه
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ُءو الدهارَ  ِلِهْم  َو ااْليَماَن ِمن قَبْ َو الهِذيَن تَبَوه
ْم َو اَل يَجُدوَن فىِ يُحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَيهْ 
ا أُو مه َن َعلَى تُواْ َو يُْؤثُِروُصُدوِرِهْم َحاَجةً م ِ
 َخَصاَصةٌ  َو َمن أَنفُِسِهْم َو لَْو كاََن بِهمْ 
9)ونَ لَئَك ُهُم اْلُمْفِلحُ يُوَق ُشحه نَْفِسِه فَأُوْ 
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ُ َ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 أَوْجَفْيتُمْ عَلَيْيهِ مِيوَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى»: قوله تعالى•
فااءة اإلإلَ  « مَنْ يَشاءُخَيْلٍ وَ ال رِكا ٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى

ر و لبنيي النضيي« مِينْهُمْ»ء بمعنى الرجوع  و ضيمير من الفياإلرجاع 
.المراد من أموالهم

ركيا  و الخيل الفرس  و الإيجاف الدابة تسییرها بإزعاج و إسراع و •
و مِينْ اائيدة « فَميا أَوْجَفْيتُمْ»مفعول « مِنْ خَيْلٍ وَ ال رِكا ٍ»اإلبل و 
.لالستغراق

203: ، ص19المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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خصيه -و الذي أرجعه اهلل إلى رسوله من أموال بني النضير: المعنىو •
و  حتى فلم تسيروا عليه فرسا و ال إبال بالرك-به و ملكه وحده إياه

لمدينة  و يكون لكم فيه حق بل مشيتم إلى حصونهم مشاة لقربها من ا
ر و قيد ء قيديلكن اهلل يسلط رسله على من يشاء و اهلل على كل شي
.يشاءسلط النبي ص على بني النضير فله فيئهم يفعل فيه ما

203: ، ص19المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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ما أَفاءَ اللَّهُ
الهم يعني من اليهود الذين أج« رَسُولِهِ مِنْهُمْوَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى»قوله •

ان من بني النضير  و إن كان الحكم سيارياً فيي جمييع الكفيار إذا كي
اللَّيه ء ردّ ما كان للمشركين عليى المسيلمين بتملييكحكمهم  فالفي

فةتيهُ ء فيئاً إذا رجيع و أفاء بفي: إياهم ذلك  على ما شرط فيه  يقال
. عَليه إذا رددته عليه

563: ، ص9التبیان فی تفسیر القرآن، ج
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ما أَفاءَ اللَّهُ

ءمالَالفي

مالَالجزيةَوَالخراج

(ةغنيمةَاوَغيرَغنيم)كلَماَرجعَمنَأموالَالكافرينَإلىَالمؤمنين

فيَهذهَاآليةَهوَالغنيمة

خالفَمالَالصدقات،

َ يأخذَمنهَالفقراءَمنَقرابةَرسولََّللاه

563: ، ص9التبیان فی تفسیر 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

خًلف مال الصدقات،

يأخذ منه الفقراء من قرابة 
رسول َّللاه 

563: ، ص9التبیان فی تفسیر القرآن، ج
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ما أَفاءَ اللَّهُ
. مال الجزية و الخاراجء هو مال الفی: قال عمر بن الخطا  و معمرو •

ء كل ما رجع من أموال الكافرين إليى الميؤمنين  سيواء كيان و الفي
ه غنيمة او غير غنيمة  فالغنيمية ميا أخيذ بالسييف  فةربعية أخماسي

تُمْ وَ اعْلَمُيوا أَنَّميا غَنِمْي»للمقاتلة و خمسه للذين ذكرهم اللَّه في قوله 
.«1»اآلية « ....

41االنفال آية 8سورة ( 1)•

563: ، ص9التبیان فی تفسیر القرآن، ج
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ما أَفاءَ اللَّهُ
و . یمةء المذكور فی هذه اآلية هو الغنالفیان : قال كثير من العلماءو •

نيه ء أوسع  فا  ألن مال الفيء خالف مال الصدقاتمال الفی: قال قوم
ي يجوا ان يصرف في مصالح المسلمين  و مال الصدقاٌ إنما هيو في

. األصناف الثمانية

563: ، ص9التبیان فی تفسیر القرآن، ج
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ما أَفاءَ اللَّهُ
ى اللَّهُ صَلء يأخذ منه الفقراء من قرابة رسول اللَّه مال الفی: قال قومو •

لفيه عَليه و آله بإجماع الصحابة في امن عمر ابن الخطا   و ليم يخا
نميا يةخذ منه الفقيراء و األغنيياء  و إ: فيه احد إال الشافعي  فانه قال

ء لفييذكروا في اآلية ألنهم منعوا الصدقة  فبين اللَّه أن لهم في ميال ا
.حقاً

563: ، ص9التبیان فی تفسیر القرآن، ج
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ما أَفاءَ اللَّهُ

و الذي نذهب اليه أن مال 
،الغنيمةغيرَمالَءالفي

563: ، ص9التبیان فی تفسیر القرآن، ج
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ما أَفاءَ اللَّهُ

من دار الحرب ماَأخذَكل فالغنيمة
مما يمكن نقله إلى دار عنوةبالسيف 

اإلسًلم، و ما ال يمكن نقله إلى دار 
يه ينظر ففهوَلجميعَالمسلمينَاإلسًلم، 
ال و يصرف انتفاعه إلى بيت الماالمام

. المسلمينلمصالح

563: ، ص9التبیان فی تفسیر القرآن، ج
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ما أَفاءَ اللَّهُ

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

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

.  من اْلئمة الراشدينقامَمقامهَ

564: ، ص9التبیان فی تفسیر القرآن، ج
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رَسُولِهِأَفاءَ اللَّهُ عَلى

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ وَ عَنْ « 2»-12635-11•
بِييِّ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَ

: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
مَاا كَاانَ مِانَ الْأَرَنِاینَ بَاا َ -عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَاالَسَأَلْتُهُ •

-وَ فِی غَیْرِ ذَلِكَ الْأَنْفَالُ هُوَ لَنَا-أَهْلُهَا
-وَ قَالَ سُورَةُ الْةَنْفَالِ فِيهَا جَدْعُ الْةَنْفِ•
.371-133-4التهذيب -(2)•

527: ، ص9وسائل الشیعة؛ 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

اَ ٍ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لَا رِكيمِنهْمْ رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلىَوَ •
) دِيرٌءٍ قَيشيىَكُلّمَن يَشَاءُ  وَ اللَّهُ عَلىَاللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلىَلَكِنَّ وَ 

(6الحشر

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

527: ، ص9وسائل الشیعة؛ ج 
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رَسُولِهِأَفاءَ اللَّهُ عَلى

وَ عَنْهُ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ « 5»-12636-12•
يَقُولُبْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ 

هَاا لَمْ يَكُانْ فِی-الْفَیْ 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 الْفَیْ ءِ 

527: ، ص9وسائل الشیعة؛ ج 
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رَسُولِهِأَفاءَ اللَّهُ عَلى

وَ هُيوَ -فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ يَضَعُهُ حَيُُْ شَاءَ-لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِفَهَذَا •
ولِهِ ٰ  هُ عَليىٰ  اءَ اللّٰ  ا أَفٰ  وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ م-لِلْإِمَامِ بَعْدَ الرَّسُولِ رَسيُ

قَالَ أَ لَيا -«6»ا ٍ ٰ  ا رِكٰ  ا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰ  فَم-مِنْهُمْ
ولِهِ مِينْ أَهْيلِ ٰ  هُ عَلىٰ  اءَ اللّٰ  ا أَفٰ  تَرَى هُوَ هَذَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ م رَسيُ

نَا فِيهِ كَانَ أَبِي يَقُولُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَ-فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ-«7»ٰ  الْقُرى
 فِيمَا ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ-سَهْمِ الرَّسُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَى-سَهْمَيْنِغَيْرُ
.بَقِيَ

527: ، ص9وسائل الشیعة؛ ج 
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رَسُولِهِأَفاءَ اللَّهُ عَلى

.6  7-59الحشر -(3)•

527: ، ص9وسائل الشیعة؛ ج 
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رَسُولِهِأَفاءَ اللَّهُ عَلى

.6  7-59الحشر -(4)•
.376-134-4التهذيب -(5)•
.7  6-59الحشر -(6)•
.7  6-59الحشر -(7)•
 528:   ص9وسائل الشيعة  ج •

527: ، ص9وسائل الشیعة؛ ج 
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األنفال
رض كيلّ أ: عليه السّالم  و هيباإلمام تختصّاألنفال و •

مواٌ سواء ماتت بعد الملك أو ال  و كلّ أرض ملكيت
طوعا  « 5»من غير قتال سواء انجلى أهلها أو أسلموها 

  و «6»و رءوس الجبييال  و بطييون األودييية و اآلجييام 
.صفايا الملوك  و قطائعهم غير المغصوبة

.«أو سلموها»(: م)و ( س)في ( 5)•
أجم و أجيم و أجيم و : الشجر الكثيف الملتف  و الجمع: األجمة( 6)•

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

.يصطفي من الغنيمة ما شاء  و غنيمة من قاتل بغير إذنه لهو •
ره تصرف كيف شياء  و ال يجيوا لغييظاهراإن كان ثمّ •

يميا التصرف في حقه إلّا بإذنه  و يجيب علييه الوفياء ف
قاطع عليه  

والمسياكن  ساغ لنا خاصّية المنياكح و غائباإن كان و •
و ال يجييب صييرف حصيي  -المتيياجر فييي نصيييبه

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

أما غيرها فيجب صرف حصة األصناف إلييهم  و ميا و •
صرفه يخصّه عليه السّالم يحفظ له إلى حين ظهوره  أو ي

المحتاجين من « 1»من له أهلية الحكم بالنيابة عنه في 
اكم األصناف على سبيل التتمية  و ليو فرّقيه غيير الحي

.ضمن
•______________________________

.«الى»(: م)و ( س)في ( 1)

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

«و األنفال تخت ّ باإلمام عليه السالم إلَ»: قوله•
فه ليه لما كان المتصرف في الخمس هو االمام عليه السالم  و كون نص•

.ضاخاصة فناسب أن يذكر ما له خاصة  بعد  و هو المراد باالنفال أي

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

هيي )هيو األنفال جمع النفل بسكون الفاء و فتحها و: في المنتهىقال •
ا مانعيا الزيادة و منه سمّيت النافلة لزيادتها على المطلو  طلبي( خ ل

يعنى الواجب و المراد هنا كل ميا يخي ّ االميام علييه -من النقيض
كما يفهم من المتن أيضا ( انتهى)السالم 

333: ، ص4؛ ج (ار بیلى )مجمع الفائدة و البرهان فی 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 كيل أرض ميواٌ ال ماليك لهيا ما ال ينقل( منها)هو أقسام و •
هلهيا سواء كانت لم تعمر و لم تملك أصال أو ملكت ثم ماتت و باد أ

و بقيت بغير مالك 
كن لها ما لم ي)يحتاج الى قيد ( سواء ماتت بعد الملك أو ال(: )فقوله)•

.كما قيل  و كةنّه ترك للظهور( مالك
أهلهيا  ( جالهيا خ)و كذا كل أرض أخذٌ من غير قتال بةن خالهيا •

م  و هذه   أو سلّموها طوعا فيصير بذلك ملكا له عليه السالالحربيّون
.ممّا ال يوجف عليها بخيل و ال ركا 
333: ، ص4؛ ج (ار بیلى )مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشا  األذهان
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األنفال

الظاهر ان بطيون األوديية  و رؤس الجبيال و اآلجيام داخلية فيي و •
حتميال المواٌ  فكان االقتصار عليه ممكنا اال أنّه ذكره للتوضيح  و ا

.صرف المواٌ الى غيرها مما يصلح للعمارة

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

ما ينقل  و هو صفايا الملوك  ( و منها)•
.هي الجارية و الفرس  و الغلمان: قيل•
ألنّها اشتقّت من الصفو  و هو اختيار ميا يرييد[ 1]و الظاهر انها أعم •

ائع  و من األمور الحسنة اال أنّ المراد هنا غير القيرى بمقابلتهيا بالقطي
.هي القرى و البساتين و الباغاٌ المخصوصة بالملوك

•______________________________
قيل هي إلَ: يعني أعم ممّا مرّ نقله بقوله قده[ 1]

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

هم ممّيا مسئلة و من األنفال صفايا المليوك و قطيائع: في المنتهىقال •
مين كان في أيديهم من غير جهة الغصب  بمعنى أن كل ارض فتحيت

فهو لإلمام عليه السيالم إذا [ 2]أهل الحر   فما كان يخت ّ بملكهم 
اللّيه لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد  الن ذلك قد كان للنبي صلى

آلاه جمیع ما كان للنبی صلى اللّاه علیاه وعليه و آله و قد ثبت أن 
فهو لإلمام بعده 

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

حير   مسئلة و من األنفال ما يصطفيه من الغنيمية فيي ال(: الى قوله)•
يف مثل الفرس الجواد  و الثو  المرتفع  و الجاريية الحسيناء  و السي

إليه و ما أشبه ذلك ممّا لم يجحف بالغانمين ذهب( الفاخر خ)القاطع 
( انتهى)علمائنا اجمع 

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

قوليه بالجملة له عليه السالم ما يريد و يختار كما عمّيم المصينف بو •
:قده

 ينبغي و هذا تعميم بعد تخصي   و ال( و يصطفي من الغنيمة ما شاء)•
اكم عليى األحكام المتعلّقة به عليه السالم النه العالم و الحيتعيين  لنا 

.اإلطالق
اب و اما  لیل جمیع ما ذكر فهو اخبار كثیرة جدّا ماع اتفااا األصاح•

.على ما يظهر

335-334: ، ص4؛ ج (ار بیلى )مجمع الفائدة و البرهان فی 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 لََفِ

ُسوِل َو  َلَبيتَرسولَاهيعنيَ(َّلّذيَاْلقُْربىِللره َوَ»َّللاه
منَأهلَبيتَ«َبّيلََّوَاْلَمساّكيّنََوَاْبّنَالسَهاْليَتامى

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

564: ، ص9التبیان فی تفسیر 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

.  االستيًلء و الغلبة
564: ، ص9التبیان فی تفسیر 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: ، ص9التبیان فی تفسیر 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 بييان إلَ  ظاهر« وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِوَ الْيَتامىلِذِي الْقُرْبى

ء ء لفيييء المذكور في اآلية السابقة مع تعميم الفلموارد مصرف الفي
.أهل القرى أعم من بني النضير و غيرهم

203: ، ص19المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ما 

سُ »: و قوله ِ َو ِللره ه أي منه ما « ولِ لََفِ
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: ، ص19المیزان فی تفسیر 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: ، ص19المیزان فی تفسیر 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 كيًل يكون دوالفي
بين اْلغنياء منكم و الدولة ما 
.يديتداول بين الناس و يدور يدا ب

204: ، ص19المیزان فی تفسیر 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: ، ص19المیزان فی تفسیر 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: ، ص19المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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هِفَلِلَّمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى 

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُو َ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَينْ أَبِييهِ « 3»-12603-4•
عَينْ إِبْيرَاهِيمَ بْينِ عُمَيرَ « 4»عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ 

يَقُولُ ع الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

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

.1-539-1الكافي -(3)•
.ليس في المصدر-(4)•
.7-59الحشر -(5)•
.وردٌ في بعض النسَ( اهلل)كلمة الجاللة -(6)•

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

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِييهِ عَينْ حَمَّيادِ بْينِ « 5»-12606-7•
طَيبَ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ قَيالَ خَ

فِيهَاأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ ذَكَرَ خُطْبَةً طَوِيلَةً يَقُولُ 

512: ، ص9وسائل الشیعة؛ 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 لََفِ َ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 الشیعة؛ 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 الشیعة؛ ج 
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أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ

قِسْمَةِ الْخُمُسِأَبْوَا ُ •

امِ وَ لِلْإِمَيثَلَاثَاة : أَقْسَامٍسِتَّةَبَا ُ أَنَّهُ يُقْسَمُ 1« 1»•
بِيلِثَلَاثَييةً  اكِينِ وَ ابْيينِ السييَّ  مِمَّيينْ لِلْيَتَييامَى وَ الْمَسييَ

دَهَا الذَّكَرِ يَنْتَسِبُ إِلَى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِةَبِيهِ لَا بِةُمِّهِ وَحْ
وَ الْةُنْثَى مِنْهُمْ وَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَالِ الْخُمُسِ اَكَاةٌ

 509: ، ص9وسائل الشیعة، ج 
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أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ 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 الشیعة، ج 
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أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ

بِيلِ اللَّي-فَقَالَ أَمَّا خُمُسُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ• وَ -هِفَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سيَ
وَ-وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُيمْ أَقْرِبَياؤُهُ-أَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِةَقَارِبِهِ
هُمٍ فِييهِمْ-الْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِ بَيْتِهِ ا وَ أَمَّي-فَجَعَيلَ هَيذِهِ الْةَرْبَعَيةَ أَسيْ
-ا تَحِلُّ لَنَافَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَةْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَ-الْمَسَاكِينُ وَ ابْنُ السَّبِيلِ

.فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ

 509: ، ص9وسائل الشیعة، ج 
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أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ

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

 509: ، ص9وسائل الشیعة، ج 



70

أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ

510:   ص9الشيعة؛ ج وسائل •
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَينْ أَبِييهِ عَينْ « 3»-12601-2•

لَمُيوا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي قَوْلِ اللَّيهِ تَعَيالَى وَ اعْ
يْ ءٍٰ  أَنَّم ولِ وَ لِيذِي الْقُرْبيىٰ  فَيةَنَّ لِيلّ-ا غَنِمْتُمْ مِينْ شيَ هُ وَ لِلرَّسيُ وَ -ٰ  هِ خُمُسيَ
وَ خُمُسُ -قَالَ خُمُسُ اللَّهِ لِلْإِمَامِ-«4»اكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ٰ  وَ الْمَسٰ  امىٰ  الْيَت

مَى آلِ وَ الْيَتَيامَى يَتَيا-وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ الْإِمَامِ-الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ
.مْوَ أَبْنَاءُ السَّبِيلِ مِنْهُمْ فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِ-الرَّسُولِ وَ الْمَسَاكِينُ مِنْهُمْ

.361-125-4التهذيب -(3)•
. 41-8األنفال -(4)•
•

 509: ، ص9وسائل الشیعة، ج 
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سورةُ الحَشر

ُ َعلَى َرُسوِلهِ  هِ  ِمْن أَْهِل اْلقَُرى َما أَفَاَء َّللاه َو لََفِ
ُ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﴾



72

مِنْكُمْكَیْ الَ يَكُونَ  ُولَة  بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ 

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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مِنْكُمْكَیْ الَ يَكُونَ  ُولَة  بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ 
التي اتخذها المذهب لتمكين الدولية مين ضيمان هيذا الطريقةأما و •

اد الحق  و حمايته للجماعة كلها بما تضم مين العياجزين  فهيي إيجي
من ميوارد   التي تتكونالقطاعات العامة فی االقتصا  اإلسالمیبعض 

صيف إلى-الملكية العامة  و ملكية الدولة  لكي تكون هذه القطاعاٌ
 «3»ضمانا لحق الضعفاء من أفراد الجماعة -فريضة الزكاة

ج ( تفسير القميي)  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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مِنْكُمْكَیْ الَ يَكُونَ  ُولَة  بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ 

و حائًل دون احتكار اْلقوياء للثروة كلها، و
ارسة رصيدا للدولة يمدها بالنفقات الًلزمة 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
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مِنْكُمْكَیْ الَ يَكُونَ  ُولَة  بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ 
رة الفكرة التي ترتكز عليى هيذا األسياس هيي المسيؤولية المباشيو •

األفيراد للدولة  في ضمان مستوى الكفاية من العيش الكريم  لجمييع
.العاجزين و المعواين

 668: اقتصا نا، ص
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مِنْكُمْكَیْ الَ يَكُونَ  ُولَة  بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ 
طياع العيام  الق: الطريقة المذهبية التي وضعت لتنفيذ هذه الفكرة هيو •

ي جملية الذي أنشةه االقتصاد اإلسالمي ضمانا لتحقيق هذه الفكرة  ف
.ما يحقق من أهداف

و قد يكيون أروع ني  تشيريعي فيي إشيعاعه المحتيوى الميذهبي •
ورة لألساس و الفكرة و الطريقة جميعا  هو المقطيع القرآنيي فيي سي

الحشر  الذي يحدد وظيفية الفيي ء  و دوره فيي المجتميع اإلسيالمي
:و إليكم الن . بوصفه قطاعا عاما

 668: اقتصا نا، ص
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مِنْكُمْكَیْ الَ يَكُونَ  ُولَة  بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ 

ُ َ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 ، لََفِ
ِن  اْلَمٰساِكيِن، َو ابْ ِلِذي اْلقُْربٰى، َو اْليَٰتامٰى، وَ 

َيَُكوَنَُدولََالسهبِيِل،  اءََّكْيَال  .  َّمْنُكمَْةًَبَْيَنَاأْلَْغنّي 
«1».

 668: اقتصا نا، ص
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مِنْكُمْكَیْ الَ يَكُونَ  ُولَة  بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ 

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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مِنْكُمْكَیْ الَ يَكُونَ  ُولَة  بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ 
•______________________________

ة  هناك بعض الرواياٌ يدل على ما يخيالف ذليك فيي تفسيير اآليي[ 1]
فياألولى : نكالرواية التي تتحدث عن نزول اآليتين في موضوعين مختلفي
ن هيذه و لكي. في الفي ء  و الثانية في الغنيمة أو في خمس الغنيمة خاصية
يجيب أن و لهيذا. الرواياٌ ضعيفة السند  كما يظهر بتتبع سلسيلة رواتهيا

عن و من الواضح ظهورهما في الحديُ. نفسر اآليتين في ضوء ظهورهما
لفيي ء  فاآلية األولى تنفي حق المقاتلين فيي ا. موضوع واحد و هو الفي ء

رف ألنه مما لم يوجفوا عليه بخيل و ال ركا   و اآلية الثانيية تحيدد مصي
أن كيون: و مين الواضيح. الجهاٌ التي يصيرف عليهيا الفيي ء: الفي ء  أي

ونه ملكا للنبي و المساكين و ابن السبيل و اليتامى مصرفا للفي ء  ال ينافي ك
.اإلمام باعتبار منصبه  كما دلت على ذلك الرواياٌ الصحيحة

 668: اقتصا نا، ص
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مِنْكُمْكَیْ الَ يَكُونَ  ُولَة  بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ 
ليك أن الفيي ء م: من تلك الرواياٌ بعد مالحظة اآلية معهافالمستخل  •

رفه و مصرفه اليذي يجيب علييه صي. المنصب الذي يشغله النبي و اإلمام
الح عليه  هو ما يدخل ضمن دائرة العناوين التي ذكرتها اآليية  مين المصي
يل و المرتبطة باللّيه و الرسيول  و ذوي القربيى و المسياكين و ابين السيب

وليه و بتحديد المصرف بموجيب اآليية الكريمية  يقييد عميوم ق. اليتامى
أن اإلميام :   فتكيون النتيجية«2»في روايية ارارة « يجعله حيُ يحب»

(مؤلفمن ال. )يجعله حيُ يحب  ضمن الدائرة التي حددتها اآلية الكريمة
•______________________________

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

 668: اقتصا نا، ص
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مِنْكُمْكَیْ الَ يَكُونَ  ُولَة  بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ 
.و الفكرة و الطريقة كلها واضحة في هذا الضوء القرآنيفاألساس •
  بالمسلم؛ بةن ضمان الدولة ال يخت: و قد أفتى بعض الفقهاء كالشيَ الحر•

لكسب  فالذمي الذي يعيش في كنف الدولة اإلسالمية  إذا كبر و عجز عن ا
( ع)م علي و قد نقل الشيَ الحر حديثا عن اإلما. كانت نفقته من بيت المال

: فقيل له «ما هذا؟»: أنه مر بشيَ مكفوف كبير يسةل  فقال أمير المؤمنين
بير و اسيتعملتموه حتيى إذا ك»: فقال اإلميام. يا أمير المؤمنين إنه نصراني

.«1« »أنفقوا عليه من بيت المال! عجز منعتموه؟
•______________________________

. 19997  الحديُ 49  ص 11ج ( الوسائل( )1)
•

 669: اقتصا نا، ص
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كَیْ الَ يَكُونَ  ُولَة  بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْكُمْ
إيجاد قطاعاٌ عامة-2•
جاد التواان  و لم يكتف اإلسالم بالضرائب الثابتة التي شرعها ألجل إي•

فقد . بل جعل الدولة مسؤولة عن اإلنفاق في القطاع العام لهذا الغرض
ي أن على الوالي ف(: ع)عن اإلمام موسى بن جعفر »جاء في الحديُ 

تيى بقيدر سيعتهم حمن عنده حالة عدم كفاية الزكاة  أن يمون الفقراء 
.«1« »يستغنوا

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

680: اقتصا نا؛ ص
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كَیْ الَ يَكُونَ  ُولَة  بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْكُمْ
أن غير الزكاة من ميوارد بييت الميال  : تدل على« من عنده»: كلمةو •

و رفيع في سبيل إيجياد التيواان  بإغنياء الفقيراء يتسع  الستخدامه 
.مستوى معيشتهم

 681: اقتصا نا، ص
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كَیْ الَ يَكُونَ  ُولَة  بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ 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، لََفِ
ُ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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كَیْ الَ يَكُونَ  ُولَة  بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ 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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كَیْ الَ يَكُونَ  ُولَة  بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ 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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كَیْ الَ يَكُونَ  ُولَة  بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ 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
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كَیْ الَ يَكُونَ  ُولَة  بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْكُمْ
ة عامة  بدليل يطلق الفي ء في المصطلح التشريعي على األنفال بصورو •

: أنيه قيال(: ع)ما جاء في حديُ محمد بن مسلم عن اإلميام البياقر 
م الفي ء و األنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة اليدماء  و قيو»

ة  صولحوا أو أعطوا بةيديهم  و ما كان من أرض خربة  أو بطون أودي
فإن هذا الين  واضيح فيي إطيالق اسيم . «2« ».فهو كله من الفي ء

. الفي ء  على غير ما يغنمه المسلمون من أنواع األنفال
.12641  الحديُ 368  ص 6ج ( الوسائل( )2)•

 681: اقتصا نا، ص



89

كَیْ الَ يَكُونَ  ُولَة  بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْكُمْ
ذ بالغنيمية في ضوء هذا المصطلح التشريعي  ال يخت  الفي ء حينئيو •

يملكيه المجردة عن القتال  بل يصبح تعبيرا عن جميع القطياع اليذي
.«3»منصب النبي و اإلمام 

ي و ال بد أن يضاف إلى ذلك القول بإلغاء خصوصيية الميورد في( 3)•
(من المؤلف. )اآلية بالفهم العرفي

 681: اقتصا نا، ص
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كَیْ الَ يَكُونَ  ُولَة  بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْكُمْ
ألنفال أن اآلية حددٌ حكم ا: على هذا األساس نستطيع أن نستنتجو •

تخدم أن األنفال تس: و بذلك نعرف. «الفي ء»: بصورة عامة  تحت اسم
جمييع  في الشريعة لغرض حفظ التواان  و ضمان تداول المال بيين ال

. «1»كما تستخدم للمصالح العامة 
  ص 1ج ( تفسييير القمييي)  و 364  ص 6ج ( الوسييائل)الحييظ ( 1)•

. 176  ص 2  و ج 278

 682: اقتصا نا، ص
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سورةُ الحَشر

ِرُجوا يَن الهِذيَن أُخْ ِلْلفُقََراِء اْلُمَهاِجرِ 
وَن فَْضًلً ِهْم يَْبتَغُ ِمْن ِديَاِرِهْم َو أَْمَوالِ 
 ً ِ َو ِرْضَوانا َ َو يَْنُصُرونَ ِمَن َّللاه َّللاه
اِدقُوَن ﴿َو َرُسولَهُ أُوٰلئَِك هُ  ﴾8ُم الصه
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لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ 

ال لهم يعني الذين ال م« ِلْلفُقَراءِ »ثم قال 
المدينة الذين هاجروا من مكة إلى« اْلُمهاِجِرينَ »

او هاجروا من دار الحرب إلى دار اإلسًلم 
الذي كان« َو أَْمواِلِهمْ الهِذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهمْ »

أي « ْضًًل يَْبتَغُوَن فَ »لهم بمكة فأخرجوا منها 
ِ َو رِ »طالبين بذلك فضًل  ً ِمَن َّللاه فالجملة « ْضوانا

في موضع الحال 

565: ، ص9التبیان فی تفسیر القرآن، ج
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لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ 

أُولئِكَ »يعني ناصرين لدين اللَّه و رسوله « وَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ»•
تقدير : يلو ق. عند اللَّه في الحقيقة العظيمو المنزلة لديه« هُمُ الصَّادِقُونَ

.هاجرينبل للفقراء الم« كَيْ ال يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْةَغْنِياءِ مِنْكُمْ»اآلية 

565: ، ص9التبیان فی تفسیر القرآن، ج
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لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ 

هِمْ لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْيوالِ»: قوله تعالى•
إلَ  « يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً

ه و ذكر و ما بعد« لِذِي الْقُرْبى»: بدل من قوله« لِلْفُقَراءِ»: إن قوله: قيل•
اء مين ء مختصيا بالرسيول و الفقيراهلل لمجرد التبيرك فيكيون الفيي

المهاجرين  
ء بناای النضاایر بااینقااد ور ت الروايااة أن النباای ص قساام فاایو •

أو المهاجرين و لم يعط منه األنصار شایاا إال رجلاین مان فقارائهم
.ثالثة

204: ، ص19المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ 

ون ذوو إنه بدل من اليتامى و المسياكين و ابين السيبيل فيكي: قيلو •
السهام هيم النبيي ص و ذا القربيى غنييهم و فقييرهم و الفقيراء مين 

المهاجرين يتاماهم و مساكينهم و أبناء السبيل منهم  
كين بيان المسا« لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ»: إن قوله: لعل هذا مراد من قالو •

.في اآلية السابقة

204: ، ص19المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ 

ع و اْلنسب لما تقدم نقله عن أئمة أهل البيت
إلخ، « ِرينَ ِلْلفُقَراِء اْلُمهاجِ »: أن يكون قوله

ر إليه الذي أشيبيانَمصداقَلصرفَسبيلَهللاَ
هِ »: بقوله راء المهاجرون ال بأن يكون الفق« لََفِ

ه ء بل بأن يكون صرفأحد السهماء في الفي
.فيهم و إعطاؤهم إياه صرفا له في سبيل هللا

204: ، ص19المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ 

ى ء و أرجعيه إليأن اهلل سبحانه أفاء الفيي: محصل المعنى على هذاو •
صيرفه و النبي ص فله أن يتصرف فيه كيف يشاء ثم دله على ميوارد

بين يتامياهم و مسياكينهم و االقربيى و هي سبيل اهلل و الرسول و ذو 
السبيل منهم 

هيم أشار إلى مصداق الصرف فيي السيبيل أو بعيض مصياديقه وثم •
.الفقراء المهاجرون إلَ  ينفق منه الرسول لهم على ما يرى

205: ، ص19المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ 

لنضیر ء بنی اقسم فیعلى هذا ينبغي أن يحمل ما ورد أن النبي ص و •
أباا : مبین المهاجرين و لم يعط األنصار شایاا إال ثالثاة مان فقارائه

د فقي جانة سماك بن خرشة و سهل بن حنیف و الحارث بن الصامة 
.ءالفيصرف فيهم بما أنه صرف في سبيل اهلل ال بما أنهم سهماء في

205: ، ص19المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ 

"ءىفي"اين آياٌ ادامه بحُ آياٌ گذشته پيرامون مصارف ششگانه•
( شيوداموال و غنائمى كه اا غير طريق جني  عائيد مسيلمين ميى)
ابان  ر حقیقات تفسایرى باراى يتیماان و مساكینها وباشيد  و مى

ه بیشترين است، چرا ك"ابن السبیل"ها و بیش از همه تفسیرالسبیل
 ا ناد كاه  ر رقم مسلمانان مهاجر را  ر آن روز آنها تشاكیل ماى

ده وطن و بال  خو  مسكین نبو ند اما به خاطر مهاجرت تهیدست ش
.بو ند

514: ، ص23تفسیر نمونه، ج



100

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ 

اين اموال براى مهاجرانى است كه اا خانيه و كاشيانه و":فرمايدمى•
نْ لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِ)"اموال خود بيرون رانده شدند

.«1»( دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ

514: ، ص23تفسیر نمونه، ج
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لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ 

ِذيَن ْلُمٰهاِجِريَن اله و قال هللا تعالى ِلْلفُقَٰراِء ا
اجتمعتَاألمةَة أُْخِرُجوا ِمْن ِدٰياِرِهْم اْلي

علىَأنَعلياَكانَمنَفقراءَالمهاجرين
د و أجمعوا على أن أبا بكر كان غنيا و ق

.صنف في زهده ع كتاب

35: ، ص2ج ؛ (آشوبابن شهر )مختلفهمتشابه القرآن و 
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لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ 

هو بدل من : قيل«ِلْلفُقَٰراِء اْلُمٰهاِجِرينَ »
ابقة و المساكين و ابن السبيل في اْلية الس

ى المقصود الحث  على هؤالء بالنسبة إل
لمكانَماَبهمَمنَالفقرَوَالمهاجرةَغيرهم 

فإن  « ِرِهْم َو أَْمٰواِلِهمْ الهِذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِدٰيا»
أهل مك ة أخرجوهم عنها و أخذوا أموالهم

96: ، ص2ج ( فانلكاظمی، )؛مسالك األفهام إلى آيات األحكام
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لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ 

و ال ينافي أيضا ذلك قوله 
لب ِريَن، فإن  اْلغِلْلفُقَٰراِء اْلُمٰهاجِ 

ول لعل هم كانوا من أقرباء الرس
.صل ى َّللا  عليه و آله

646: ص؛ (يز ى، مرتضى للحائري )كتاب الخمس 
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