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Abstract
The verses of “Faie” are among the most important issues that 
are discussed among the commentators of the two sects. The 
issue of “ Faie “ is important in terms of its relationship with 
booty on the one hand and with Anfal on the other, and the 
multiplicity of views on the relationship between the sixth, 
seventh, eighth and ninth verses of Surah Al-Hashr and also 
with the forty-first verse of Anfal requires further study. On 
the other hand, the assignment of “ Faie” to the Holy Prophet 
(PBUH) in the sixth verse is unquestionable and expresses its 
support for the rule; But the connection of the next verses with 
the sixth verse is discussed. The present article, written in a 
descriptive-analytical manner, concludes that although “ Faie” 
sometimes means spoils obtained from infidels without war; 
However, all the narrations are used that “ Faie” is equal to 
Anfal and as a result, like Anfal, it belongs to the Holy Prophet 
(PBUH) and reaches his successor, Imam Masoom (AS), and 
in fact, it is the financial support of religious rule. “ Faie” in 
the seventh verse has the same meaning as “ Faie” in the sixth 
verse and the seventh verse describes the uses of “ Faie”. The 
eighth and ninth verses are also turned to the seventh verse and 
are the total usage of “ Faie”.
Keywords: Anfal, “ Faie”, Khums, verse 41 of Anfal, Surah 
Al-Hashr, Fariqin
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نوع مقاله: پژوهشی

 بررسی تطبیقی آیات فیء 
در سوره مبارکه حشر از دیدگاه فریقین

)تاریخ دریافت: 1400/04/30 - تاریخ پذیرش: 1400/09/02(
DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765317.2021.6.1.8.0

حسن صادقی1

چکیده
آیات فیء از موارد بســیار مهمی به شــمار می رود که مورد گفت و گو، میان 
مفسران فریقین اســت. موضوع فیء، از جهت ارتباط با غنیمت از سویی و از 
ســوی دیگر با انفال حائز اهمیت اســت و تعدد دیدگاه ها در باره ی ارتباط آیه 
ششــم، هفتم، هشتم و نهم سوره حشر و نیز آیه ی چهل و یکم سوره ی انفال 
ضرورت بررســی بیشــتر را ایجاب می کند. از سوی دیگر، اختصاص فیء، به 
رســول اکرم در آیه ی ششم، تردیدناپذیر است و پشتوانه بودن آن برای 
حاکمیــت را بیان می کند، لکن ارتباط آیات بعدی با آیه ششــم، مورد گفت و 
گو اســت. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته و بدین نتایج 
دست یافته است که گرچه فیء، گاهی به معنای غنائمی است که بدون جنگ 
از کفار به دســت آید، لکن از مجموع روایات استفاده می شود که فیء با انفال 
مساوی است و در نتیجه همانند انفال، به رسول اکرم اختصاص دارد و به 
جانشین ایشان )امام معصوم ع( می رسد و در حقیقت، پشتوانه ی مالی حاکمیت 
دینی اســت. فیء در آیه هفتم، به همان معنای فیء در آیه ششــم بوده و آیه 
هفتم موارد مصرف فیء را بیان می کند. آیه ی هشتم و نهم نیز بر آیه ی هفتم 

عطف شده و مجموعًا موارد مصرف فیء را بیان می کنند. 
کلیدواژه ها: انفال، فیء، خمس، آیه 41 انفال، سوره حشر، فریقین
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مقدمه
یکی از موضوعات مهم آیات االحکام، آیات فیء در سوره حشر است و اختصاص فیء 
به رسول اکرم در آیه ششم مورد اتفاق بوده، لکن در چگونگی ارتباط آیات هفتم 
تا نهم با آیه ی ششم سوره ی حشر و نیز با آیه  41 انفال، مورد گفت و گو است. اهمیت 
موضوع به جنبه اختصاص فیء به رسول اکرم و پشتوانه بودن آن برای حاکمیت 
دینی و والیت برمی گردد؛ چرا که دین اســالم برای تأمین منابع مالی حکومت دینی، 
باید از پشــتوانه هایی برخوردار باشــد و از میان آن ها، فــیء همانند انفال از مهم ترین 
پشتوانه هاست. از جهت پیشینه، گرچه مقاالتی در باره ی موضوع مورد نظر نگاشته  شده 

است، لکن از جهات متعددی میان آن ها و مقاله ی حاضر تفاوت وجود دارد. 
ســؤال اصلی پژوهش این است که دیدگاه فریقین در باره ی آیات فیء در سوره حشر 
چیست؟ ســؤاالت فرعی عبارت اند از: 1. آیه ششم و هفتم ســوره ی حشر، از دیدگاه 
مفســران فریقین چگونه تفسیر می شــود؟ 2. آیه هشتم و نهم سوره حشر با آیات قبل 

چگونه ارتباط دارد؟

1. بررسی تفسیر تطبیقی آیه ی ششم حشر
درباره فیء، چندین آیه وجود دارد که نخستین آن ها عبارت است از:

ُط ُرُسَلُه  َ ُیَسلِّ ْ َفما َأْوَجْفُتْ َعَلْیِه ِمْن َخْیٍل َو ل ِراكٍب َو لِكنَّ اللَّ ُ َع  َرُســوِلِه ِمْنُ }َو ما َأفاَء اللَّ
ُ َع  ُكلِّ َشْ ٍء َقِديٌر{ )حشر:6(؛ و آنچه را خدا از آنان ]یهود[ به رسولش  َع  َمْن َیشاُء َو اللَّ
بازگردانده )و بخشیده( چیزى است كه شما براى به دست آوردن آن )زحمتى نكشیدید( 
نه اســبى تاختید و نه شترى، ولى خداوند رســوالن خود را بر هر كس بخواهد مسلّط 
مى سازد و خدا بر هر چیز توانا است. در باره فیء در این آیه، چند موضوع برای بررسی 

وجود دارد:

1-1. شأن نزول 
شــأن نزول این آیه، مربوط به اموال یهودیان بنی نضیر است. آنان با پیامبر به این 
شــرط كه نه )بر ضدّ او و نه بر نفع( او باشــند، مصالحه كردند. آنگاه پیمان را شكستند و 
كعب بن اشرف با چهل سوار به مكه رفت و در كنار كعبه با قریش علیه پیامبر هم  
َقسم شدند. از این  رو، پیامبر، محمد بن مسلمه را كه برادر رضاعى كعب بود، فرمان 
داد تا شبانه و ناگهان كعب را بكشد. سپس پیامبر هنگام صبح، با لشكریانى بر بنى نضیر 
وارد و آن ها را محاصره كرد تا این که محاصره چند روز طول كشــید و پیامبر براى 
پرهیز از خون ریزى به آن ها پیشنهاد كرد كه سرزمین مدینه را ترك گویند و از آنجا خارج 
شــوند، آن ها نیز پذیرفتند، مقدارى از اموال خود را برداشته و بقیه را رها كردند. گروهی 



155

ن 
یقی

فر
اه 

دگ
 دی

 از
شر

 ح
که

بار
ه م

ور
 س

در
یء 

ت ف
آیا

ی 
بیق

تط
ی 

رس
بر

The sixty year
The first number

Consective 11
Spring and Summer

2021

به  ســوى »اذرعات« شام و تعداد كمى به  ســوى »خیبر« و گروهى به »حیره« رفتند و 
باقیمانده ی اموال و اراضى و باغات و خانه هاى آن ها به دســت مسلمانان افتاد. هرچند تا 
آنجا كه مى توانستند، خانه هاى خود را به هنگام كوچ كردن تخریب كردند. به دنبال آن، 
مســلمانان از رسول اکرم درخواست کردند که اموال بنی نضیر را تخمیس کند. این 
آیه نازل شــد و بیان کرد که آن اموال، »فیء« است و با جنگ به دست نیامده است. از 
 دارد. رسول اکرم این  رو، بر اســاس برخی از نقل ها، اختصاص به رسول اکرم
اموال را میان مهاجران تقســیم کرد و از انصار تنها به ســه نیازمند )أبودجانه و سهل بن 
حنیف و حرث بن صمه( داد. این ماجرا بعد از غزوه ی احد به فاصله شش ماه و به عقیده ی 
بعضى، بعد از غزوه ی بدر به فاصله ی شــش ماه اتفاق افتاد. )قمی،1367: 358/2-359؛ 
طبرسی،1372: 386/9-391؛ ابوالفتوح رازى، 1408: 19/ 99-110؛ ابن جوزى،1422: 

 4/ 257؛ قرطبی، 1364: 10/18-11؛ فخر رازی،1420: 506/29(

1-2. معنای لغوی »فیء« 
معنای ریشــه ای »فیء« رجوع و برگشــت اســت؛ همان طوری که درباره ی جنگ با 
{   )حجرات:9(؛ و به ســایه پس از زوال،  ِ سرکشــان می فرماید: }َحــىَّ  َتــِی َء ِإیل  َأْمــِر اللَّ
»فیء« گفته می شــود. افائه که مصدر باب افعال اســت، به معنای ارجاع است. سپس 
»فیء« به غنائم گفته شده است. )جوهرى، 1410: 63/1؛ ابن فارس، 1404: 435/4-

436( البته بعدًا بیان می شود که فیء، غنیمت خاص است.

1-3. معنای اصطالحی »فیء« 
در این بخش، معنای »فیء« با توجه به تفســیری که در منابع تفسیری شیعه و سنی 

مطرح شده، از دیدگاه شیعه و اهل سنت مطرح می گردد.  

1-3-1. دیدگاه شیعه
از دیدگاه شــیعه، »فیء« به غنائمی از اموال کافران گفته می شــود که بدون جنگ و 
درگیری به  دست آمده باشد، یا سرزمینی که کافران آن ها را رها کرده باشند. )طباطبایى، 
1418: 82/8؛ منتظری؛ :1409 3/ 349( همچنان  که شأن نزول و مضمون آیه داللت 
دارد: }َفمــا َأْوَجْفــُتْ َعَلْیِه ِمْن َخْیٍل َو ل ِراكٍب{. بر اســاس این معنا، فیء با غنیمت تفاوت 

دارد؛ زیرا غنیمت به دو معناست: 
الف- غنیمت به معنای رایج )غنیمت جنگی(. تفاوت غنیمت جنگی با فیء این اســت 
که غنیمت به اموالی گفته می شود که با جنگ و درگیری از کافران به  دست  آمده باشد.

ب- غنیمــت به معنای لغوی؛ یعنی مطلق فایده که شــامل اربــاح تجارت، گنج و... 
می شود. )طوســى، 1387: 64/2؛  ر.ک: راوندی، 1405: 250/1( همچنین این تعریف 
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ِ ع َقاَل:  در روایات وارد شــده است؛ مانند: »عَنْ مُحَمَّدِ بِْن عَلِیٍّ اْلحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اهللَّ
اْلَفیْ ُء مَا َكانَ مِنْ أَمْوَاٍل لَمْ یَُكنْ فِیهَا هِرَاَقُة دٍَم أَوْ َقْتٌل.« )طوسى، 1401: 133/4(

شهید مطهری با اشاره به معنای فیء، در تبیین دلیل نام گذاری فیء می نویسد:
قرآن مالى را كه از كافر حربى گرفته مى شــود، »فى ء« می نامد؛ یعنى آن كه به  جاى 
اصلى خودش برگشــته است؛ یعنى او را غاصب مى شــمارد. با فلسفه ی قرآن، مطلب 
کامل و روشن است؛ چون هرچه هست از آنِ خداست، همه چیز مال خداست و خدا در 
این عالم بشر را براى مقصدى خلق كرده است كه آن مقصد توحید است و استفاده از 
سفره الهى آن قدر براى انسان جایز است كه با هدف صاحب اصلى موافق و هماهنگ 
باشــد. از نظر اسالم، كسى كه كافر باهلل  العظیم اســت، مالك حقیقى نیست. در واقع 
آنچه را كه مى خورد، مثل كسى است كه از نظر قانونى، مال غصبى مى خورد. این مال 

وقتى كه به مسلمان برمى گردد، »فى ء« است. )مطهری، بی تا: 148-147/27(
برخی از شــیعه، عقیده دارند که فیء، اخص از انفال )انفال به معنای عام در برابر انفال 
به معنای غنائم( است و چه  بسا از برخی از روایات استفاده شود که فیء به معنای عام 
بوده و مســاوی با انفال )به معنای عام( است. )ر.ک: موسوى خلخالى، :1427 34/3( به 
 نظر می رسد از روایات اهل بیت، بتوان استفاده کرد که فیء، افزون بر معنای رایج 
که ذکر شــد، در برخی از مصادیق انفال )به معنای عام( نیز به  کار رفته اســت. از این 
 رو، گرچه مفهوم این دو تفاوت دارد؛ چرا که فیء به معنای بازگشت و انفال به مفهوم 
زیادت اســت، لکن از جهت مصداقی، فیء با برخی از موارد انفال مشترک است؛ پس 
فیء، اخص از انفال است و از مصادیق انفال شمرده می شود. در نتیجه، احکام انفال بر 
فیء جاری می شود و انفال به خدای متعال و رسول اکرم اختصاص دارد. نتیجه ی 
دیگر این ســخن، در ارتباط آیه ششم و هفتم و احکام آن ها روشن خواهد شد. شواهد 

روایی که فیء از انفال شمرده می شود، سه دسته است:
 1. روایاتی که فیء و انفال را یکسان بیان می کند؛ مانند:

ْنَفاَل مَا َكانَ مِنْ  ِ أَنَّهُ سَمِعَهُ یَُقولُ  إِنَّ اأْلَ »عَنْ مُحَمَّدِ بِْن مُسْــلٍِم عَنْ أَبِی عَبْدِ اهللَّ
أَرٍْض لَمْ یَُكنْ فِیهِ هِرَاَقُة دٍَم أَوْ َقوٍْم ُصولِحُوا وَ أَعَْطوْا بَِأیْدِیِهمْ َفمَا َكانَ مِنْ أَْرٍض َخِربَةٍ أَوْ 
ِ َفهُوَ لِلرَّسُوِل  ِ وَ لِلرَّسُــوِل َفمَا َكانَ هلِلَّ ْنَفاُل هلِلَّ بُُطونِ أَوْدِیَةٍ َفهََذا ُكلُّهُ مِنَ اْلَفیْ ِء وَ اأْلَ

یََضعُهُ حَیُْث یُحِبُّ.« )طوسى،1401: 133/4(
در این روایت، امام، نخست با تعریف انفال به برخی از مصادیق آن اشاره می کند 

و سپس عنوان »فیء« را بر آن ها اطالق می کند: »َفهََذا ُكلُّهُ مِنَ اْلَفیْ ِء.«
2. روایاتی که درباره ی انفال و تعریف انفال اســت و دقیقًا بر مورد فیء به معنای رایج 

آن صدق می کند؛ مانند:
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ْنَفاِل َفَقاَل ُكلُّ أَرٍْض َخِربَةٍ أَوْ َشیْ ٍء َكانَ  الف- »عَنْ سَمَاعََة بِْن مِهْرَانَ َقاَل: سََأْلُتهُ عَِن اأْلَ
لِْلمُُلوكِ َفهُوَ َخالٌِص لِْلِمَاِم لَیْسَ لِلنَّاِس فِیهَا سَهْمٌ وَ َقاَل وَ مِْنهَا اْلبَحْرَیْنُ لَمْ ُیوجَفْ عَلَیْهَا 

ِب َخیٍْل وَ ال ِركاٍب. « )همان، 133(
ب- »عن ابی بصیر عن ابی جعفر: ... و لنا االنفال قال قلت له و ما االنفال قال 
المعادن منها و االجام و كل ارض ال رب لها و لنا ما لم یوجف علیه ب َخیٍْل وَ ال ِركابٍ  

و كانت فدك من ذلك.« )عده اى از علماء، 1363: 37-36(
3. روایاتی که در مقام اموال متعلق به امام اســت و تنها به خمس و انفال اشاره 
می کند و نامی از فیء نمی برد. از اطالق مقامی این روایات اســتفاده می شود که فیء 

در حکم انفال است, مانند:
الِِح موســی بن جعفر: وَ لِْلِمَاِم َصْفــوُ اْلمَاِل ... وَ لَهُ بَعْدَ اْلُخمُِس   »عَِن اْلعَبْدِ الصَّ

ْنَفاُل....« )همان،542-541( ْنَفاُل وَ اأْلَ اأْلَ
البته بعید نیســت از برخی از روایات مانند روایت اول و دوم از دســته نخست، یکسانی 
فیء و انفال را اســتفاده کرد؛ به این  صورت که موارد یاد شــده، از قبیل برای فیء و 
انفال از قبیل مثال باشــد؛ همچنان  که برخــی از موارد دیگر مانند ارث بدون وارث در 
 ِ برخی از روایات از انفال شمرده شده است؛ مانند: »عَنْ أَبَانِ بِْن تَْغلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اهللَّ
ع  فِی الرَّجُِل یَمُوُت وَ اَل وَاِرثَ  لَهُ  وَ اَل مَوْلَى َفَقاَل هُوَ مِنْ أَهِْل هَذِهِ اآْلیَةِ یَسَْئُلونَكَ عَِن 
ْنفاِل.«  )طوســى،1401: 134/4( و در برخی از موارد، فیء شمرده شده است؛ مانند:  اأْلَ
ًة وَ هُوَ َقوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ ما أَفاَء  »وَ مَا َكانَ مِنَ اْلُقرَى وَ مِیرَاُث مَنْ ال وَاِرثَ  لَهُ  َفهُوَ لَهُ َخاصَّ

ُ عَلى  رَسُولِهِ مِنْ أَهِْل اْلُقرى.«  )همان،127( اهللَّ

1-3-2. دیدگاه اهل سنت
دیدگاه اهل ســنت در معنای »فیء« متعدد است. از نظر برخی از آن ها، فیء به معنای 
غنیمت است و به همین جهت نسبت آن با غنیمت، در آیه ی خمس طرح شده و نسخ این 
آیه با آیه ی خمس مطرح گردیده است. از نظر برخی از آن ها، فیء غیر از غنیمت است 
و به معنای اموالی است که بدون جنگ حاصل شود. )ابن جوزى،1422: 257/4-258؛ 

قرطبی، 1364: 12/18؛ شنقیطى، 1427: 37/8(

نقد و بررسی
نه  تنها دلیلی وجود ندارد که فیء به معنای غنیمت است، بلکه دلیل بر خالف آن؛ یعنی 
تفاوت معنای فیء و غنیمت وجود دارد؛ چرا که تفاوت حکم فیء و غنیمت نشــان گر 
تفاوت موضوع آن هاست و ادعای نسخ آیه ی فیء با آیه ی غنیمت، همچنان که خواهد 

آمد، درست نیست.
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1-4. مالک فیء
یکی دیگر از سؤاالتی که در فیء و انفال مطرح است، این است که از نظر آیات قرآن، 
حکم تشــریعی مالکیت فیء چیست، و تحت تملیک چه کسی یا کسانی قرار می گیرد؟ 
در این بخش به این پرسش از دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت پاسخ داده خواهد شد. 

1-4-1. دیدگاه شیعه
از دیدگاه شــیعه، مالک فیء، رســول اکرم و امام معصوم است. )راوندی، 
1405: 250/1؛ اردبیلــی، بی تــا:214؛ )کاظمــی، 1365: 92/2؛ موســوى خلخالى، 
:1427 25/3( از این  رو، فیء برای منصب امامت و شــؤون والیت و حاکمیت است و 

پشتوانه ی مالی حاکمیت به شمار می رود. شیخ طوسی در کتاب مبسوط می نویسد: 
»هذا ]الفیء[ حكمه كان لرســوله خاصة و هو لمن قام مقامه من األئمة علیهم السالم 

لیس لغیرهم فی ذلك نصیب.« )طوسى، :1387 2/ 64(
وی همچنین در مسأله   3، کتاب خالف می نویسد:

»حكم الفی ء بعد النبی- صلى اهلل علیه و آله- حكمه فی أیامه، فی أنه خاص بمن قام 
مقامه.« )طوسى، :1407 4/ 183(

چنان که پیش تر ذکر شــد، رســول اکرم اموال را میان مهاجران تقسیم کرد و از 
انصار تنها به سه نیازمند )أبودجانه و سهل بن حنیف و حرث بن صمه( داد.

ُ عَلى   دلیل بر اختصاص فیء به رســول اکرم ظاهر آیه ی شــریفه: »وَ ما أَفاَء اهللَّ
رَسُولِهِ« و روایات است؛ مانند: 

ِ ع  فِی اْلَغنِیمَةِ َقاَل یُْخــرَجُ مِْنهَا اْلُخمُسُ وَ  انٍ عَــنْ أَبِی عَبْدِ اهللَّ ِ بِْن سِــنَ »عَنْ عَبْدِ اهللَّ
ْنَفاُل َفهُوَ َخالٌِص لِرَسُوِل  یُْقسَــمُ مَا بَقِیَ بَیْنَ مَنْ َقاتَلَ  عَلَیْهِ وَ وَلِیَ َذلِكَ َفَأمَّا اْلَفیْ ُء وَ اأْلَ

ِ.« )طوسى،1401: 133-132/4( اهللَّ
دلیل بر اختصاص به امام قائم به مقام ایشان بر می گردد که به نظر شیعه، امام معصوم 

است و افزون بر ادله ی عامه، روایات مخصوص در باره ی فیء موجود است؛ مانند:
ْنَفاُل مَا  الف- »عَنْ مُحَمَّدِ بِْن مُسْــلٍِم عَنْ أَبِی جَعَْفٍر َقاَل سَمِعُْتهُ یَُقولُ  اْلَفیْ ُء وَ اأْلَ
َكانَ مِنْ أَرٍْض لَمْ یَُكنْ فِیهَا هِرَاَقُة الدِّمَاِء وَ َقوٍْم ُصولِحُوا وَ أَعَْطوْا بَِأیْدِیِهمْ وَ مَا َكانَ مِنْ 
ِ َفهُوَ   َفمَا َكانَ هلِلَّ ِ وَ لِرَسُــولِهِ أَرٍْض َخِربَةٍ أَوْ بُُطونِ أَوْدِیَةٍ َفهُوَ ُكلُّهُ مِنَ اْلَفیْ ِء َفهََذا هلِلَّ
ُ عَلى    یََضعُهُ حَیُْث َشاَء وَ هُوَ لِْلِمَاِم ع بَعْدَ الرَّسُوِل وَ َقوْلُهُ  وَ ما أَفاَء اهللَّ لِرَسُولِهِ
رَسُولِهِ مِْنهُمْ َفما أَوْجَْفُتمْ عَلَیْهِ مِنْ َخیٍْل وَ ال ِركابٍ  َقاَل أَ اَل تَرَى هُوَ هَذا.« )همان، 134(

َ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعََل لََنا أَهَْل اْلبَیْتِ سِهَامًا ثاََلثًَة  ب- »عَنْ أَبِی جَعَْفٍر َقاَل: إِنَّ اهللَّ
فِی جَمِیِع اْلَفیْ ِء...َفَنحْنُ أَْصحَابُ  اْلُخمُِس  وَ اْلَفیْ ء.« )کلینی، 1363:  285/8(

افزون بر روایت یاد شــده، روایات پیشــین کــه فیء را از انفال به شــمار می آورد و 
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روایاتی که انفال را به رسول اکرم و امام اختصاص می دهد، نشانگر مالکیت 
امام است؛ مانند:

ْنفاِل-  ُ » یَسَْئُلونَكَ عَِن اأْلَ ِ َقاَل: ُقْلُت لَهُ مَا یَُقوُل اهللَّ »عَنْ ُزرَارََة عَنْ أَبِی عَبْدِ اهللَّ
ْنفاُل هلِلِّ وَ الرَّسُوِل« وَ هِیَ ُكلُّ أَرٍْض جَاَل أَهُْلهَا مِنْ َغیِْر أَنْ یُحْمََل عَلَیْهَا بَِخیٍْل وَ  ُقِل اأْلَ

اَل ِرجَاٍل وَ ال ِرَكاٍب.«.)طوسى،1401: 132/4(

1-4-2. دیدگاه اهل سنت
از دیدگاه اهل سنت، »فیء« همانند اموال بنی نضیر به رسول اکرم اختصاص دارد 
و ایشــان هر طور صالح می دانند، تصرف می کنند. از این  رو، بر اساس برخی از نقل ها 
رسول اکرم اموال را میان مهاجران تقسیم کرد و از انصار تنها به سه نیازمند )أبو 
دجانه، ســهل بن حنیف و حرث بن صمه( داد. )ابن جوزى، 1422:  257/4( بر اساس 
برخی از نقل ها پیامبر اکرم مخارج یک سال خانواده را بر می داشتند و باقیمانده را 
برای تأمین چهارپایان جنگی و سالح در راستای آمادگی در راه خدا مصرف می کردند. 
)جّصاص، 1405: 318/5؛ قرطبی، 1364: 10/18-11؛ فخر رازی، 1420: 506/29؛ 

ابن عربى، 1408: 1770-1769/4(

2. تفسیر تطبیقی آیات هفتم حشر
قرآن کریم در آیه ی هفتم حشر می فرماید:

ُسوِل َو ِلِذی اْلُقْرىب  َو اْلَیتاىم  َو اْلَساِكنِی َو  ِه َو لِلرَّ ُ َع  َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقری  َفِللَّ }ما َأفاَء اللَّ
ُذوُه َو ما َناُكْ َعْنُه  ُسوُل َفخُ ْغِنیاِء ِمْنُكْم َو ما آتاُكُ الرَّ ــِبیِل َكْی ل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْیَ اْلَ اْبِن السَّ
َ َشِديُد اْلِعقاِب{ )حشر:7(؛ آنچه را خداوند از اهل این آبادی ها به  َ ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َفاْنَتُهوا َو اتَّ
رســولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه 
ماندگان است تا )این اموال عظیم( در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! آنچه 
را رســول خدا براى شــما آورده، بگیرید )و اجرا كنید( و از آنچه نهى كرده، خود دارى 

نمایید و از )مخالفت( خدا بپرهیزید كه خداوند كیفرش شدید است. 

2-1. معنای فیء و ارتباط آیه ی هفتم با آیه ی ششم و 41 سوره انفال
یکی از مهم ترین موضوعات این آیات، ارتباط آیه ی هفتم با آیه ششــم است و با توجه 
به اینکه در آیه ی نخســت، فیء را به رسول اکرم اختصاص داده و در آیه ی دوم، 
شش مورد برای مصرف فیء ذکر می کند، آیا موضوع فیء در آیه ششم با آیه ی هفتم 
یکی اســت یا تفاوت دارد، و اساســًا چگونه باید میان آن ها جمع نمود؟ در این  زمینه، 

دانشمندان شیعه و اهل سنت، دیدگاه های متعددی طرح کرده اند:
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2-1-1. بررسی دیدگاه شیعه
دانشمندان شیعه دیدگاه ها و احتماالت متعددی را طرح کرده اند؛ مانند:

2-1-1-1. معنای مستقل و عدم ارتباط
برخی از دانشمندان شیعه در تبیین معنای مستقل فیء در آیه ی هفتم، نسبت به آیه ی 

ششم وجوهی ذکر کرده اند:
1. آیه نخســت مربوط به فیء است، لکن آیه دوم مربوط به فیء خاصی است. )فاضل 

مقداد، بی تا:246/1؛ اردبیلی، بی تا:214؛ شریف الهیجی، 1373: 431/4(
نقد و بررسی

این احتمال، حدس و گمان است و دلیل معتبری ندارد و صرفًا برای فرار از تنافی میان 
حکم دو آیه بیان شده است.

2. از دیدگاه برخی از بزرگان، آیه ی نخست مربوط به فیء است، لکن آیه ی دوم مربوط 
به غنیمت و اموالى اســت كه با جنگ و خونریزى از كافران گرفته شــده است. بر این 

سخن چند دلیل بیان شده است:
 الف- قرینه ی مقابله آیه ی دوم با آیه ی اول.

ب- گرچه در آیه دوم، مقدار مالی که به رســول اکرم برمی گردد، ذکر نشده، ولی 
آیه ی غنیمت )41 انفال( آن را تبیین کرده و روشن می کند که خمس غنیمت، به رسول 

اکرم بر می گردد؛ همچنان  که موارد مصرف در هر دو آیه یکسان است.
ج- در صحیحه محمد بن مســلم از امام باقر صریح بیان می دارد که آیه ی دوم، 

در باره ی غنیمت و آیه ی اول در باره ی انفال است:
ْنَفاُل مَا َكانَ  »عَنْ مُحَمَّدِ بِْن مُسْــلٍِم عَنْ أَبِی جَعَْفٍر َقاَل سَمِعُْتهُ یَُقولُ  اْلَفیْ ُء وَ اأْلَ
مِــنْ أَرٍْض لَمْ یَُكنْ فِیهَــا هِرَاَقُة الدِّمَاِء وَ َقوٍْم ُصولِحُوا وَ أَعَْطــوْا بَِأیْدِیِهمْ وَ مَا َكانَ مِنْ 
ِ َفهُوَ   َفمَا َكانَ هلِلَّ ِ وَ لِرَسُــولِهِ أَرٍْض َخِربَةٍ أَوْ بُُطونِ أَوْدِیَةٍ َفهُوَ ُكلُّهُ مِنَ اْلَفیْ ِء َفهََذا هلِلَّ
ُ عَلى    یََضعُهُ حَیُْث َشاَء وَ هُوَ لِْلِمَاِم ع بَعْدَ الرَّسُوِل وَ َقوْلُهُ  وَ ما أَفاَء اهللَّ لِرَسُولِهِ
رَسُولِهِ مِْنهُمْ َفما أَوْجَْفُتمْ عَلَیْهِ مِنْ َخیٍْل وَ ال ِركابٍ  َقاَل أَ اَل تَرَى هُوَ هََذا وَ أَمَّا َقوْلُهُ »ما 
ُ عَلى  رَسُــولِهِ مِنْ أَهِْل اْلُقرى«  َفهََذا بِمَْنِزلَةِ اْلمَْغَنِم َكانَ أَبِی یَُقوُل َذلِكَ وَ  أَفاَء اهللَّ
لَیْسَ لََنا فِیهِ َغیْرُ سَهْمَیِْن سَهِْم الرَّسُوِل وَ سَهِْم اْلُقرْبَى ُثمَّ نَحْنُ ُشرََكاُء النَّاِس فِیمَا بَقِیَ .« 

)طوسى،1401: 134/4(
در این روایت، تعبیر به »منزله« که مُشــعر به مغایرت است، منافاتی با سخن یاد شده 
ندارد؛ زیرا ممکن اســت تفاوت از جهت مورد باشــد، پس از آن  که در حکم مشترک 
هستند؛ زیرا غالبًا استیال و تسلط در میدان جنگ بر غنائم وجود دارد، نه از اهل شهرها 
و روستاها. به همین جهت به تنزیل یکی از دو غنیمت )غنیمت از اهل قری( به منزله 
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دیگری )غنیمت غالب( اشاره شده است. )خویى،1413: 353-352(
برخی از بزرگان، با تأیید اصل سخن یاد شده، نخست دو نکته در تأیید آن ذکر کرده اند:

الف- اصناف شش گانه در آیه ی دوم همانند آیه ی خمس است بدون هیچ تفاوتی، حتی 
ذکر الم در اصناف اول بدون ذکر در اصناف دوم.

ب- در آیه ی نخست عبارت }َفما َأْوَجْفُتْ َعَلْیِه ِمْن َخْیٍل َو ل ِراكٍب{ بیان شده، درحالی که 
در آیه ی دوم، چنین عبارتی بیان  نشده است.

سپس دو اشکال بیان کرده اند:
الف- در هر دو آیه }ما َأفاَء الّلُ َع َرُسوِلِه{ بیان شده، گرچه مورد آیه نخست، بنی نضیر 
و مورد آیه دوم، عموم اهل قری است؛ پس یکسانی تعبیر، ظهور در یک نوع مال دارد.

ب- در ذیــل صحیحه این طور آمده اســت: »كان أبی یقول ذلك و لیس لنا فیه غیر 
سهمین: سهم الرسول و ســهم القربى، ثمّ نحن شركاء الناس فیما بقی«؛ بنابر این در 
ذیل صحیحه، ســهم خدا ذکر نشده اســت، با این که صریح در صدر صحیحه »َفهََذا 
ِ َفهُوَ لِرَسُــولِهِ ص یََضعُهُ حَیُْث َشــاَء وَ هُوَ لِالمَاِم ع بَعْدَ   َفمَا َكانَ هلِلَّ ِ وَ لِرَسُــولِهِ هلِلَّ
الرَّسُــوِل« آمده و روایات فراوان این اســت که آنچه برای خداست، برای رسول 
اکرم است و آنچه برای رسول اکرم است، باقی است؛ پس سهم امام نصف 
است، همچنان که نصف دیگر، سهم دیگر مردم است. بنابر این، باید گفته شود که این 
روایت، مورد اعراض اســت یا گفته شــود: اعراض از برخی از احکامی است که روایت 

بیان کرده، موجب اعراض از مجموع روایت نمی شود. )فاضل لنكرانى، 1423: 198(

نقد و بررسی
به نظر می رسد استدالل های یادشده، تمام نیست؛ زیرا:

الف- ادعای قرینه ی مقابله ی آیه ی دوم با آیه ی اول، اول الکالم است و نه تنها جای 
بحث دارد، بلکه شــواهدی مانند وحدت تعبیر ظاهر آیه که »أفاء...« به کاررفته است و 

نیز برخی از روایات بر عدم تقابل داللت دارد.
ب- صرف مشــابهت موارد شــش گانه مصرف در آیه ی هفتم با آیه ی خمس، ســبب 
نمی شود که یکی دیگری را تفسیر کند؛ همچنان  که دلیل یکسان بودن موضوع نیست.

ج- با توجه به منافات صدر و ذیل صحیحه محمد بن مسلم، همچنان  که در اِشکال برخی 
از بزرگان یاد شد، اگر نتوان آن را توجیه کرد، صالحیت استدالل ندارد و ظاهرًا نمی توان 
آن را توجیه کرد؛ زیرا این توجیه، با فرض تفاوت موضوع آیه ی هفتم با آیه ی ششم و نیز 
با فرض شباهت موضوع آیه ی خمس با آیه ی هفتم است و سپس بیان مغایرت که سبب 
تعبیر به »منزلت« شده باشد. اشــکال این است که دلیل معتبری بر تفاوت موضوع آیه 

هفتم با آیه ششم و شباهت موضوع آیه خمس با آیه هفتم وجود ندارد.
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د- ظاهرًا حذف عبارت }َفما َأْوَجْفُتْ َعَلْیِه ِمْن َخْیٍل َو ل ِراكٍب{ از آیه ی دوم به جهت عدم 
نیاز به تکرار است. از این  رو، حذف نشانه ی تفاوت موضوع نیست.

و- ســخن یادشده و نیز صحیحه یادشده، با روایاتی که پیش تر ذکر شد، منافات دارد؛ 
زیرا بر اساس روایات، فیء با انفال اشتراک دارد و انفال، به خدا و رسول اختصاص دارد.

2-1-1-2. معنای مرتبط و نسخ آیه 
برخی از دانشمندان شیعه، نسخ آیه ی هفتم را احتمال داده اند:

1- آیه ی هفتم با آیه ی خمس نســخ شده اســت. )اردبیلی، بی تا:214( در نتیجه چهار 
پنجم برای رزمندگان است و خمس آن، در موارد شش گانه مصرف می شود.

نقد و بررسی
در نسخ، ناسخ باید متأخر از منسوخ باشد، درصورتی که سوره ی انفال که ناظر به جنگ 
بدر اســت، زودتر از سوره ی حشر نازل شده اســت که درباره ی بنی نضیر و بنی قریظه 
است. )ر.ک: طبرســی،1372: 387/9؛ بیهقى، 1405: ۳/ ۱۷۶، ۳۵۴؛ زرکشی، 1378: 

)281/1
2. آیه ی هفتم، آیه ی ششم را نسخ کرده است. )کاظمی، 1365: 94/2(

نقد و بررسی
این احتمال نادرســت اســت؛ زیرا دلیل معتبری بر نسخ وجود ندارد. از سوی دیگر، در 
نسخ باید میان دو آیه، فاصله زمانی وجود داشته باشد، در حالی  که ظاهرًا میان دو آیه، 

فاصله زمانی وجود ندارد.

2-1-1-3. معنای مبیّن و ارتباط
برخی از دانشمندان شــیعه، آیه هفتم با ششم را مرتبط دانسته و در نحوه ی تبیین آن 

دیدگاه های گوناگونی دارند:
1. موضوع آیه ششم و هفتم فیء است، لکن باید میان آن ها جمع نمود؛ به این  صورت 
که بر اساس آیه نخست، رسول اکرم مالک چهار پنجم فیء است و بر اساس آیه 
هفتم و به  ضمیمه آیه خمس، یک  پنجم آن، در موارد شش گانه مصرف می شود. )فاضل 
لنکرانی،1392: 210-211( گویا بر این اســاس، شیخ طوسی، برخالف نظر خویش در 

کتاب تبیان، در کتاب خالف می فرماید:
»و عندنا: كان یســتحق النبی- صلى اهلل علیه و آله- الفی ء إال الخمس.« )طوســى، 

)182/4 :1407

نقد و بررسی
به نظر می رســد این جمع نیز ناتمام است؛ زیرا ظاهر آیه ششم، اختصاص کل فیء به 
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رسول اکرم است و ظاهر آیه هفتم، مصرف کل فیء در موارد شش گانه است و به 
چه دلیلی، در جمع این دو، باید تخمیسی صورت گیرد و آیه ششم به چهار پنجم حمل 
شــود و آیه هفتم بر یک  پنجم؟! اگر گفته شود، آیه خمس شاهد جمع است، پاسخش 
این اســت که به چه دلیل، آیه خمس که مربوط به غنیمت است، با آیه ششم و هفتم 

که درباره فیء است، ارتباط دارد؟!
از ســوی دیگر، چنان که پیش تر هم بیان شد، از روایات فیء استفاده می شود که فیء 
با انفال اشــتراک دارد و حکم انفال، اختصاص به رسول اکرم دارد و سهم خدای 
 اســت. بنابر این، همه ی فیء به رسول اکرم سبحان در اختیار رسول اکرم
اختصاص دارد و آیه ی هفتم، موارد مصرف را بیان می کند که در ادامه بیان خواهد شد.

2. هر دو آیه، مربوط به فیء اســت؛ با این تفاوت كه آیه ی نخســت ملكیت فیء، و 
آیه ی دوم موارد مصرف آن را بیان كرده است. )طوسی، بی تا: 564/9؛ طبرسی،1372: 
391/9؛ طباطبائى، 1418: 203/19( و ضمیر »منهم« برای تعمیم فیء نسبت به فیء 
اهل شهرها و روستاهاست؛ اعم از بنی نضیر و غیر آنان. )طباطبائى، 1418: 203/19( از 
سوی دیگر، بیان بودن آیه ی دوم برای آیه ی نخست، سبب شده است که بر آن عطف 

نشود. )فیض کاشانی،1415: 155/5؛ قمی مشهدی، 1368: 164/13(
 به این توجیه، اشکال شــده است که ظاهر آیه اول، تفویض فیء به رسول اکرم
اســت، در حالی  که آیه ی دوم، تقسیم فیء به  صورت خمس را بیان می کند. )کاظمی، 
1365: 93/2( به  بیان  دیگر، با فرض مشــترک بودن مورد )فیء(، اگر مراد اختصاص 
فیء به رسول اکرم است، همچنان که در آیه ی نخست بیان  شده، این سخن معنا 
ندارد؛ زیرا در آیه دوم، موارد مصرف فیء، شش مورد بیان شده است و اگر مراد این باشد 
که مصرف در هر دو فیء، موارد شــش گانه است، برای اختصاص فیء در آیه نخست 
به رسول اکرم مجالی نیســت. از سوی دیگر، ادعای اختصاص آیه ی نخست به 
بنی نضیر و عمومیت آیه ی دوم نســبت به سایر شهرها و روستاها دلیل محکمی ندارد. 

)فاضل لنكرانى، 1423: 298( پاسخ این دو در ادامه بیان می شود.

2-1-1-4. دیدگاه برگزیده
به نظر می رسد آخرین قول، مناســب ترین قول است و با ظاهر آیات و روایات سازگار 

است؛ زیرا:
اواًل، تفویض فیء به  صورت کلی با بیان موارد مصرف منافاتی ندارد؛ زیرا بیان مصرف، 
حدود تفویض را روشــن می کند و مفاد آن این اســت که حضرت رسول در مقام 
اجرا نباید خارج از این موارد مصرف کنند. به بیان دیگر، آیه اول، تفویض فیء به صورت 
کلی را بیان می کند و آیه دوم، حدود تفویض را مشــخص می سازد؛ مانند آن که پدری 



164

سال ششم
شمارة اول
پیاپی: 11
بهار و تابستان
1400

به فرزند خود پولی دهد و به او اختیار تام در مصرف دهد و سپس بگوید: این پول را در 
مورد فالن و فالن و... مصرف کن. از این  رو، فرزند در عین اختیار، در چگونگی تصرف 

حق ندارد در خارج از موارد بیان شده مصرف کند.  
ثانیًا، دقت در عناوین مصارف شــش گانه، نشانگر عمومیت مصرف است؛ برای نمونه، 
 ســهم خدای متعال: »هلل« موارد فراوانی را شــامل می شــود و با اختیار حضرت
تناســب دارد. افزون بر این که در بیان مصارف خاص، برخی از موارد مانند ســهم ذی 

القربی، یتامی و... به  صورت ویژه، مورد تأکید است.
ثالثًا، ادعای اختصاص آیه نخســت به بنی نضیر و عمومیت آیه دوم نســبت به ســایر 
شهرها و روستاها معقول است؛ زیرا خدای سبحان در آیه نخست، حکم اموال بنی نضیر 
را بیان می کند که ســوره حشر در باره ی آن هاســت و سپس با توجه به جهان  شمول 

بودن احکام قرآن، حکم را از بنی نضیر به سایر شهرها و روستاها تعمیم می دهد. 
رابعًا، چنان که ذکر شــد، از روایات فیء استفاده می شود که فیء با انفال اشتراک داشته 
و حکم انفال نیز اختصاص به رســول اکرم دارد و سهم خدای سبحان در اختیار 
رسول اکرم است.  بنابر این، همه فیء به رسول اکرم اختصاص دارد؛ مانند:

ْنَفاِل َفَقاَل مَا َكانَ  ِ َقاَل: سََأْلُتهُ عَِن اأْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بِْن عَلِیٍّ اْلحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اهللَّ
ْنَفاِل فِیهَا جَدْعُ  ْنَفاُل هُوَ لََنا وَ َقاَل سُــورَُة اأْلَ مِــنَ اأْلَرَضِینَ بَادَ أَهُْلهَا وَ فِی َغیِْر َذلِكَ اأْلَ
ُ عَلى  رَسُولِهِ مِْنهُمْ َفما أَوْجَْفُتمْ عَلَیْهِ مِنْ َخیٍْل وَ ال ِركاٍب وَ لكِنَّ  اأْلَْنفِ وَ َقالَ  ما أَفاَء اهللَّ
َ یُسَلُِّط رُسُلَهُ عَلى  مَنْ یَشاء وَ َقاَل اْلَفیْ ُء مَا َكانَ مِنْ أَمْوَاٍل لَمْ یَُكنْ فِیهَا هِرَاَقُة دٍَم أَوْ  اهللَّ

ْنَفاُل مِْثُل َذلِكَ هُوَ بِمَْنِزلَتِهِ. )طوسى،1401: 133/4(  َقْتٌل وَ اأْلَ
ممکن است گفته شود، در برخی از روایات، برای فیء شش سهم بیان شده است و این با 
 َ مفاد آیه نخست منافات دارد؛ مانند روایت: »عَنْ مُحَمَّدِ بِْن سَِنانٍ عن الرَِّضا إِنَّ اهللَّ
ِ ُخمُسَهُ  ُ تَعَالَى  وَ اعْلَمُوا أَنَّما َغنِمُْتمْ  مِنْ َشیْ ٍء َفَأنَّ هلِلَّ تَعَالَى َقسَّمَ اْلُخمُسَ سِتََّة أَْقسَاٍم وَ َقاَل اهللَّ
ِ وَ ما أَْنَزْلنا  وَ لِلرَّسُوِل وَ لِذِی اْلُقرْبى  وَ اْلیَتامى  وَ اْلمَساكِیِن وَ ابِْن السَّبِیِل إِنْ ُكْنُتمْ آمَْنُتمْ بِاهللَّ
ُ تَعَالَى   عَلى  عَبْدِنا یَوْمَ اْلُفرْقانِ یَوْمَ اْلَتَقى اْلجَمْعانِ  وَ َقسَّــمَ اْلَفیْ َء عَلَى سِتَّةِ أَْقسَاٍم َفَقاَل اهللَّ

ُ عَلى  رَسُولِهِ مِنْ أَهِْل اْلُقرى  َفلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ .« )صدوق، 1378: 2/ 238-237( ما أَفاَء اهللَّ
پاسخش آن است که با توجه به ظاهر آیه ششم و نیز سایر روایات، می توان این روایت 
را با حفظ موضوع فیء در آیه ی نخســت، بر موارد مصرف حمل کرد. افزون بر این  که 

این روایت، خود دلیلی بر نفی بیشتر اقوال و احتماالت پیشین است.

2-1-2. دیدگاه اهل سنت
دانشمندان اهل سنت نیز همانند دانشــمندان شیعه، دیدگاه ها و احتماالت متعددی را 

طرح کرده اند؛ مانند:
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2-1-2-1. معنای مستقل و عدم ارتباط
به  نظر برخی، موضوع آیه هفتم با آیه ششــم تفاوت دارد و آیه هفتم به غنائم مناطق 
دیگری غیر از بنی نضیر مانند بنی قریظه اشــاره دارد. به همین جهت، حکم آن تفاوت 

دارد. )ابن عربى، 1408: 1771/4؛ آلوسی، 1414: 240/14(
نقد و بررسی

اشکال این قول در بررسی دیدگاه شیعه ذکر شد.

2-1-2-2. معنای مرتبط و نسخ آیه 
به نظر برخی، آیه هفتم مربوط به غنیمت است که با آیه خمس نسخ شده است. در نتیجه، 
چهار پنجم برای رزمندگان است. )ابن جوزى،1422: 257/4؛ كیاهراسى، 1422:  405/4؛ 

ابن عطیه، 1422: 286/5؛ ابن عربى، 1408: 1771/4؛ قرطبی، 1364: 12/18(.

نقد و بررسی
اشکال این قول در بررسی دیدگاه شیعه ذکر شد و این جا باید اضافه کرد که برخی از 
اهل سنت نیز به آن اشکال توجه پیدا کرده اند. )ر.ک: ابن عطیه،1422: 286/5؛ قرطبی، 

)14/18 :1364

2-1-2-3. معنای مبیّن و ارتباط
در این زمینه چند قول وجود دارد:

1. موضوع آیه ششم و هفتم فیء است، لکن باید میان آن ها جمع نمود؛ به این  صورت  
که رســول اکرم مالک چهار پنجم فیء است و یک  پنجم آن، در موارد شش گانه 

مصرف می شود. )ابن جوزى، 1422: 4/ 258؛ قرطبی، 1364: 12/18(

نقد و بررسی
اشکال این قول نیز پیش تر در بررسی دیدگاه شیعه ذکر شد.

2. هر دو آیه مربوط به فیء است؛ با این تفاوت كه آیه نخست ملكیت فیء، و آیه دوم 
موارد مصرف آن را بیان كرده و بیان بودن آیه دوم برای آیه نخســت سبب شده است 
که بر آن عطف نشود. )زمخشری،1407: 502/4؛ فخر رازی،1420: 507/29( چنانچه 

بیان شد، ظاهرًا این قول مناسب ترین قول است.

2-2. موارد مصرف فیء در آیه هفتم
یکی دیگر از مسائل مورد بحث در خصوص موضوع »فیء«، موارد مصرف آن از نگاه 
آیات قرآن و بررسی دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت در این خصوص است. در ادامه 

به این مسأله پرداخته خواهد شد. 
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2-2-1. دیدگاه شیعه
قرآن کریم در آیه هفتم، شــش مورد برای مصرف فیء بیان می کند. اولین موردی که 
ُ عَلى  رَسُولِهِ مِنْ أَهِْل اْلُقرى   قرآن کریم می فرماید، خدای ســبحان اســت: »ما أَفاَء اهللَّ
 َفلِلَّهِ«. مراد از صرف برای خدا، مصرف و انفاق در راه خدا زیر نظر رســول اکرم
است. )طباطبائى، 1418: 203/19( گفته شده که نام بردن از خدای متعال، برای تبرّک 
اســت. )اردبیلی، بی تا: 214( روشن است که این ســخن برخالف ظاهر آیه و روایات 

فراوان است؛ همچنان که مشابه این سخن در سهام خمس طرح و پاسخ داده شد.
دومین مورد مصرف فیء، رســول اکرم اســت که ظاهر آیه ی: »وَ لِلرَّسُــوِل« و 
روایات، آن را روشــن می کند و در آن، تردیدی نیســت. شــیعه عقیده دارد که مراد از 
»وَ لِذِی اْلُقرْبى «، خویشــاوندان رسول اکرم است که پس از رحلت ایشان، مالک 
ســهم ایشان و سهم خدای سبحان نیز هستند و آن امام قائم مقام ایشان است که امام 
معصوم اســت. )ابوالفتوح رازى، 1408: 114/19؛ اردبیلی، بی تا: 214؛ کاظمی، 
1365: 95/2؛ طباطبائى، 1418: 203/19( تبیین ظاهر آیه، به بیانی اســت که در آیه 
خمس گذشــت. افزون بر ادله عامه، به طور خاص در برخی از روایات خاصه نقل شــده 

است:
 ُ ِ الَّذِینَ عََنى اهللَّ  یَُقولُ  نَحْنُ وَ اهللَّ عَنْ سُــلَیِْم بِْن َقیٍْس َقاَل سَمِعُْت أَمِیرَ اْلمُؤْمِنِینَ
بِذِی اْلُقرْبَى الَّذِینَ َقرَنَهُمُ  اهللَُّ  بَِنْفسِــهِ وَ نَبِیِّهِ ص َفَقالَ »ما أَفاَء اهللَُّ  عَلى  رَسُولِهِ  مِنْ أَهِْل 
ًة وَ لَمْ یَجْعَْل لََنا  اْلُقرى  َفلِلَّهِ وَ لِلرَّسُــوِل وَ لِذِی اْلُقرْبى  وَ اْلیَتامى  وَ اْلمَســاكِیِن مِنَّا َخاصَّ
ُ نَبِیَّهُ وَ أَْكرَمََنا أَنْ یُْطعِمََنا أَوْسَاَخ مَا فِی أَیْدِی النَّاِس. )کلینی،  دََقةِ أَْكرَمَ اهللَّ َسهْمًا فِی الصَّ

)539/1 :1363
چنان  که گذشــت برخی از روایات بر اشتراک فیء و انفال و نیز اختصاص مالکیت آنها 

به اهل بیت داللت دارد؛ مانند:
»عــن ابی بصیر عن ابــی جعفر: ... و لنا االنفال قال قلــت له و ما االنفال قال 
المعادن منها و االجام و كل ارض ال رب لها و لنا ما لم یوجف علیه ب َخیٍْل وَ ال ِركابٍ  

و كانت فدك من ذلك« )عده اى از علماء،1363: 37-36(.
چنان  که گذشــت، از مجموع روایات انفال و فیء استفاده می شود که مالکیت آن ها به 
رسول اکرم و امام معصوم اختصاص دارد و زیر نظر آنان مصرف می شوند. 
به بیان دیگر، فیء همانند انفال برای منصب امامت و شــؤون والیت و حاکمیت است 
و پشتوانه مالی حاکمیت به شمار می رود. از این  رو، حتی ذکر سهام بعدی در کنار »ذی 
القربی« مانند ایتام، مســاکین و ابن السبیل با نظر ایشان است. از دیدگاه شیعه، مراد از 
»وَ اْلیَتامى  وَ اْلمَســاكِیِن وَ ابِْن السَّبِیل« ایتام، مساکین و ابن السبیل از بنی هاشم است. 
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)طوسی، بی تا: 564/9؛ ابوالفتوح رازى، 1408: 117/19-118؛ کاظمی، 1365: 95/2؛ 
طباطبائى، 1418: 203/19( تبیین آیه به بیانی است که در آیه ی خمس گذشت. افزون 

بر آن، در برخی از روایات تفسیری به آن اشاره شده است؛ مانند:
ِ عََنى بِذِی   یَُقوُل:...َفَنحْنُ وَ اهللَّ »عَنْ سُلَیِْم بِْن َقیٍْس َقاَل سَــمِعُْت أَمِیرَ اْلمُؤْمِنِینَ
 َفَقاَل تَعَالَى  َفلِلَّهِ وَ لِلرَّسُوِل وَ لِذِی اْلُقرْبى  وَ  ُ بَِنْفسِــهِ وَ بِرَسُولِهِ اْلُقرْبَى الَّذِی َقرَنََنا اهللَّ

ًة« )کلینی، 1363: 8/ 63(. اْلیَتامى  وَ اْلمَساكِینِ  وَ ابِْن السَّبِیلِ  فِیَنا َخاصَّ

2-2-2. دیدگاه اهل سنت
دیدگاه هایی که اهل ســنت در باره ی مصرف خمس داشــتند، تقریبًا در مصرف فیء 
نیز وجود دارد. از این  رو، غالبًا برای خدای متعال ســهمی در نظر نمی گیرند و مراد از 
»ذی القربی« را عموم خویشاوندان رســول اکرم )بنی هاشم و بنی مطلب( )فخر 
رازی،1420:  507/29( می داننــد و »یتامی و...« را به عموم مســلمانان معنا می کنند. 

)همان؛ طبرانى، 2008: 239/6(
درباره ی چگونگی تقسیم و مصرف فیء چند قول دارند:

1. فیء، در زمان رســول خدا به پنج قسمت تقسیم می شد؛ چهار قسمت به خود 
حضرت اختصاص داشت و یک  پنجم باقیمانده به پنج قسمت تقسیم می شد؛ یک سهم 
برای خود حضرت و چهار ســهم آن برای ذی القربى و یتامى و مساكین و ابن السبیل 

مصرف می شود.
2. برای مصرف فیء پس از رحلت رســول اکرم نسبت به چهار پنجم، از شافعی 

دو قول نقل شده است:
الف- فیء، برای مجاهدان و ابزار جهاد و مصالح مرزها صرف شود. 

ب- در مصالح مسلمانان صرف شود؛ ازقبیل ساختن مرزها، ساختمان ها و پل ها. نسبت 
به یک پنجم فیء، بدون تردید در مصالح مسلمانان مصرف می شود.

3. ابوحنیفه گفته اســت: با رحلت رســول اکرم، ســهم او ساقط می شــود و صرفًا به 
خویشاوندان نیازمند ایشان داده شود. )زمخشری، 1407: 503/4(

4. مالک گفته اســت: فیء همانند خمس، به نظر و اجتهاد امام وابســته اســت که با 
اجتهادش مقداری را به خویشــاوندان داده و باقیمانده را در مصالح مســلمانان مصرف 

می کند. )فخر رازی،1420: 507/29؛ قرطبی، 1364: 15/18(

نقد و بررسی
نقد و بررسی دیدگاه های اهل سنت در باره ی مصرف فیء که همانند مصرف خمس است، 
پیش تر ذکر شــد و تکرار نمی شود. در این جا تنها به بررسی دیدگاه ها درباره ی چگونگی 
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تقســیم و مصرف فیء بسنده می شود. روشن اســت که دیدگاه های اهل سنت، برخالف 
ظاهر آیه است و عمدتًا بر اساس استحسان و رأی و قیاس و بدون دلیل قطعی است؛ زیرا:

الف- دلیل معتبری بر تخمیس فیء وجود ندارد و بلکه چنانکه گذشــت، ظاهر آیه ششم 
اختصاص کل فیء به رسول اکرم دارد و ظاهر آیه هفتم، مصرف کل فیء در موارد 
شــش گانه است و به چه دلیلی، در جمع این دو، باید تخمیسی صورت گیرد و آیه ششم 
به چهار پنجم حمل شــود و آیه هفتم بر یک  پنجم! اگر گفته شــود، آیه خمس شــاهد 
جمع است، پاسخش این است که به چه دلیل، آیه خمس که مربوط به غنیمت است، با 
آیه ششــم و هفتم که درباره فیء اســت، ارتباط داد؟! از سوی دیگر، برفرض ثابت بودن 
تخمیس از سوی رسول اکرم، با توجه به اینکه دلیل معتبری بر تخمیس وجود ندارد، 

فعل حضرت بر مصلحت و تشخیص خود حضرت حمل می شود، نه الزام.
ب- هرکدام از مصارف فیء، به قوت خود باقی هســتند و دلیلی بر از بین رفتن سهم 
برخی از آن ها وجود ندارد. از این  رو، سهم رسول اکرم باید به کسی داده شود که 
جانشین ایشان و از سوی ایشان باشد و جانشین او هرگونه که مصلحت بدانند، مصرف 
کنند. بنابر این، ادعای از بین رفتن ســهم حضرت رســول اکرم نادرست است؛ 
همچنان که ادعای مصرف آن برای مســلمانان، بدون نظر جانشین او نادرست است و 

نیز ادعای وابستگی به دیدگاه امامی که از طرف او نباشد، ناتمام است.
ج- همه اقوال یادشده، با روایات فراوان اهلبیت ناسازگار است و به همین جهت 

قابل پذیرش نیست.

3. تفسیر تطبیقی آیه هشتم سوره حشر و ارتباط آن با قبل
ُفَقراِء اْلُهاِجِريَن...{ در آیه ی هشتم سوره ی حشر، مهم ترین موضوع در ارتباط  عبارت }لِلْ
این آیه با آیه ی قبل است. بنابر این، ضرورت دارد این آیه از نظر تفسیری مورد بررسی 

قرار گیرد. 
ــْم َيْبَتُغوَن  ِذيَن ُأْخِرُجــوا ِمْن ِديــاِرِهْ َو َأْمواهِلِ ُفَقــراِء اْلُهاِجِريــَن الَّ }لِلْ قرآن کریم می فرماید: 
اِدُقون{  )حشر:8(؛ این اموال  َ َو َرُســوَلُه ُأولِئَك ُهُ الصَّ ِ َو ِرْضوانًا َو َيْنُصُروَن اللَّ َفْضــاًل ِمَن اللَّ
براى فقیران مهاجرانى اســت كه از خانه و كاشــانه و اموال خود بیرون رانده شدند در 
حالى كه فضل الهى و رضاى او را مى طلبند و خدا و رســولش را یارى مى كنند و آن ها 

راستگویانند.

3-1. بررسی دیدگاه شیعه
ُفَقراِء اْلُهاِجِريَن...{ با آیه قبل، چند دیدگاه و احتمال  دانشــمندان شــیعه در ارتباط }لِلْ

طرح کرده اند:
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3-1-1. عدم ارتباط با سهام 
ْغِنیاِء{ اســت و داللت دارد که این  ُفَقراء{ در ارتباط با }َكْی ل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْیَ اْلَ }لِلْ
اموال در دســت اغنیاء نباشد، بلکه برای فقرا باشد. )طوســی، بی تا:565/9؛ ابوالفتوح 

رازى، 1408: 121/19(

نقد و بررسی
ْغِنیاِء{ تعلیل برای بیان حکم فیء اســت. از این  رو،  عبارت }َكْی ل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْیَ اْلَ

ُفَقراء{ با ماقبل چگونه است! در این قول روشن نیست که ارتباط }لِلْ

3-1-2. برخورداری از سهم مستقل 
»لِْلُفَقراء« با واو عطف تقدیری به ما قبل عطف شود و در نتیجه، گروه دیگر از مصرف 
فیء، فقرای مهاجر با ویژگی های یادشده در آیه هستند. )فاضل لنکرانی،1392: 222(

نقد و بررسی
همچنان  که بعدًا بیان می شود، از ادله استفاده می گردد که فقرای مهاجر، سهم مستقلی 

در فیء ندارند. از این  رو، این سخن پذیرفتنی نیست.

3-1-3. برخورداری از سهم و ارتباط بدلیت
در این  باره چند احتمال داده  شده است:

1. »لِْلُفَقراِء« بدل از »لِذِی اْلُقرْبى وَ اْلیَتامى  وَ اْلمَساكِیِن وَ ابِْن السَّبِیِل... « است. )طبرسی، 
1377: 268/4؛ اردبیلی، بی تا:214؛ شریف الهیجی، 1373: 433/4( در نتیجه، فقرای 
مهاجر ذی القربی سهم دارند و نیز یتیمان و مساکین و ابن السبیل ایشان، صاحب سهم 
هستند. نتیجه این قول این اســت که صاحب سهم رسول اکرم و فقرای مهاجر 
ِ«، رعایت تعظیم خدای متعال اســت. )مقدس  هســتند. دلیل بدل قرار نگرفتن از »هلِلَّ
ِ وَ لِلرَّسُــوِل« از سویی حفظ شأن  اردبیلی، بی تا: 214( و دلیل بدل قرار نگرفتن از »هلِلَّ
َ وَ رَسُولَهُ«  و جایگاه رســول اکرم است و از ســوی دیگر، عبارت »وَ یَْنُصرُونَ اهللَّ
نشــان می دهد که رسول اکرم در زمره این فقرای مهاجر نیست. )همان؛ شریف 

الهیجی، 1373: 433/4(

نقد و بررسی
ســخن یادشده تمام نیست؛ زیرا الزمه ی سخن یاد شده این است که »ذی القربی« و 
»یتامی و...« مشروط به فقر شود، در صورتی که بر اساس ادله، در »ذی القربی« چنین 
شرطی وجود ندارد. الزمه ی دیگر سخن یادشده، محدود شدن »ذی القربی« و عناوین 
بعدی به فقرای مهاجر اســت، در حالی که »ذی القربی« و عناوین بعدی )با این فرض 
که »یتامی و...« به بنی هاشــم محدود اســت( اختصاصی به فقرای مهاجر ندارد و عام 
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است. همچنین الزمه سوم، محدود شدن خود عنوان »فقرای مهاجر« به »ذی القربی« 
و »یتامی و...« )با این فرض که »یتامی و...« به بنی هاشــم محدود اســت( است، در 

حالی که عنوان »فقرای مهاجر« اعم از آن است.
2. »لِْلُفَقراِء« بدل از »وَ اْلیَتامى  وَ اْلمَســاكِیِن وَ ابِْن السَّــبِیِل« اســت. )فیض کاشانی، 
1415: 156/5( در نتیجه، ذی القربی چه غنیّ و چه فقیر ســهم دارند و یتیمان فقرای 

مهاجر، مساکین و ابن السبیل ایشان نیز صاحب سهم هستند. 
3. »لِْلُفَقراِء« بدل از »اْلمَساكِیِن وَ ابِْن السَّبِیِل« است. )کاظمی، 1365: 96/2(

نقد و بررسی
این ســخن و ســخن پیشــین تمام نیســت؛ زیرا دو الزمه دارد که پذیرفتنی نیست؛ 

همچنان که در ضمن قول سوم یاد شد.

3-1-4. برخورداری از سهم به عنوان سهم »اهلل« 
»لِْلُفَقراِء« بیان مصداق برای مصرف در راه خداست که در آیه ی قبل با عبارت »َفلِلَّهِ « 
بیان شد، نه این که فقرای مهاجر یکی از صاحبان سهم در فیء باشند. بنابر این، مصرف 

فیء برای فقراء در حقیقت مصرف در راه خداست. )طباطبائى، 1418: 204/19(

3-1-5. دیدگاه برگزیده
به  نظر می رســد این قول، مناسب ترین قول است؛ زیرا از سویی مطابق با روایات فیء 
است که فیء را در زمره انفال می شمارد و مصرف انفال اختصاص به خدا و رسول دارد 
 و ســهم فقرا از سهم خدای سبحان مصرف  شده است؛ همچنان  که رسول اکرم
از فیء به ســه نفر از انصار دادند و آن از ســهم خدای متعال حساب می شود. از سوی 
دیگر، مطابق با برخی از روایات خاصه است که فیء را شش سهم می شمارد و فقرا در 

زمره ی آن ها نیستند:
َ تَعَالَى ...  وَ َقسَّمَ اْلَفیْ َء عَلَى سِتَّةِ أَْقسَاٍم  »عَنْ مُحَمَّدِ بِْن سِــَنانٍ عن الرَِّضا إِنَّ اهللَّ
ُ عَلى  رَسُــولِهِ مِنْ أَهِْل اْلُقرى  َفلِلَّهِ وَ لِلرَّسُــوِل. «  )صدوق،  ُ تَعَالَى  ما أَفاَء اهللَّ َفَقــاَل اهللَّ

)238-237 /2 :1378

3-2. دیدگاه اهل سنت
اهل سنت نیز دیدگاه ها و احتماالت متعددی در ارتباط »للفقراء« با قبل مطرح کرده اند 

که مهم ترین آن ها عبارت اند از:
1. »لِْلُفَقراء« از موارد مصرف فیء اســت. )طبرانــى، 2008:  239/6؛ قرطبی، 1364: 

)19/18
ْغنِیاِء« است و داللت دارد که این  2. »لِْلُفَقراء« در ارتباط با »َكیْ ال یَُكونَ دُولًَة بَیْنَ اأْلَ
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اموال در دست اغنیاء نباشد، بلکه برای فقرا باشد. )قرطبی، 1364: 19/18(
3. »لِْلُفَقــراِء« بدل از »لِذِی اْلُقرْبى وَ اْلیَتامى  وَ اْلمَســاكِیِن وَ ابِْن السَّــبِیِل... « اســت. 
 ،»ِ )زمخشــری،1407: 503/4؛ قرطبی، 1364: 19/18( دلیل بدل قرار نگرفتن از »هلِلَّ
ِ وَ لِلرَّسُوِل« از سویی  رعایت تعظیم خدای متعال است و دلیل بدل قرار نگرفتن از »هلِلَّ
 َ حفظ شأن و جایگاه رسول اکرم اســت و از سوی دیگر، عبارت »وَ یَْنُصرُونَ اهللَّ
وَ رَسُــولَهُ« نشان می دهد که رسول اکرم در زمره این فقرای مهاجر نیست. )فخر 

رازی،1420: 507/29(
4. »لِْلُفَقراِء« بدل از »اْلمَساكِیِن وَ ابِْن السَّبِیِل« است. )ابن عطیه،1422: 286/5(

نقد و بررسی
اشــکاالت دیدگاه ها و احتماالت یاد شده، در ضمن بررسی دیدگاه ها و احتماالت شیعه 

بیان شد.

نتیجه 
مهم ترین نتایج مقاله عبارت اند از:

1. شأن نزول آیه ششم به بعد درباره یهودیان بنی نضیر است که پس از محاصره پیامبر 
اکرم صلح کرده و خانه و کاشانه خود را رها کردند.

2. معنای ریشــه ای »فیء« رجوع و برگشت است و از دیدگاه شیعه، فیء به غنائمی از 
اموال کافران گفته می شــود که بدون جنگ و درگیری به دست آمده باشد یا سرزمینی 
که کافران، آن ها را رها کرده باشند. برخی از اهل سنت، به معنای یاد شده و برخی به 
معنای غنیمت گرفته اند، در صورتی که با توجه به مجموع روایات، به نظر می رسد فیء 

به معنای عام بوده و مساوی با انفال )به معنای عام( است. 
3. از دیدگاه شــیعه، مالک فیء، رســول اکرم و امام معصوم است و اهل 

سنت، عقیده دارند که فیء به رسول اکرم اختصاص دارد.
4. اقوال متعددی در تفسیر آیه ی ششم وجود دارد و به نظر می رسد این قول که فیء، 
در هر دو آیه یکســان بوده و ملكیت فیء در آیه ی اول و موارد مصرف در آیه ی دوم 

بیان شده، مناسب ترین قول است و با ظاهر آیات و روایات سازگار است. 
5. در ارتباط آیه هشــتم با هفتم اقوال متعددی وجود دارد و به نظر می رســد این قول 
که فقرای مهاجرین، بیان سهم خدای سبحان باشد، بهترین قول است و با ظاهر آیات 

و روایات سازگارتر است.
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