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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

حسن صادقی

1

چکیده
آیات فیء از موارد بســیار مهمی به شــمار میرود 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 دیدگاهها در بارهی ارتباط آیه
ششــم ،هفتم ،هشتم و نهم سوره حشر و نیز آیهی چهل و یکم سورهی انفال
ضرورت بررســی بیشــتر را ایجاب میکند .از سوی دیگر ،اختصاص فیء ،به
رســول اکرم در آیهی ششم ،تردیدناپذیر است و پشتوانه بودن آن برای
حاکمیــت را بیان میکند ،لکن ارتباط آیات بعدی با آیه ششــم ،مورد گفت و
گو اســت .مقاله حاضر به روش توصیفی -تحلیلی نگارش یافته و بدین نتایج
دستیافته است که گرچه فیء ،گاهی به معنای غنائمی است که بدون جنگ
از کفار به دســت آید ،لکن از مجموع روایات استفاده میشود که فیء با انفال
مساوی است و در نتیجه همانند انفال ،به رسول اکرم اختصاص دارد و به
جانشین ایشان (امام معصوم ع) میرسد و در حقیقت ،پشتوانهی مالی حاکمیت
دینی اســت .فیء در آیه هفتم ،به همان معنای فیء در آیه ششــم بوده و آیه
هفتم موارد مصرف فیء را بیان میکند .آیهی هشتم و نهم نیز بر آیهی هفتم
عطف شده و مجموعًا موارد مصرف فیء را بیان میکنند.
کلیدواژهها :انفال ،فیء ،خمس ،آیه  41انفال ،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 آیهی ششم سورهی حشر و نیز با آیه  41انفال ،مورد گفت و گو است .اهمیت
موضوع به جنبه اختصاص فیء به رسول اکرم و پشتوانه بودن آن برای حاکمیت
دینی و والیت برمیگردد؛ چرا که دین اســام برای تأمین منابع مالی حکومت دینی،
باید از پشــتوانههایی برخوردار باشــد و از میان آنها ،فــیء همانند انفال از مهمترین
پشتوانههاست .از جهت پیشینه ،گرچه مقاالتی در بارهی موضوع مورد نظر نگاشتهشده
است ،لکن از جهات متعددی میان آنها و مقالهی حاضر تفاوت وجود دارد.
ســؤال اصلی پژوهش این است که دیدگاه فریقین در بارهی آیات فیء در سوره حشر
چیست؟ ســؤاالت فرعی عبارتاند از .1 :آیه ششم و هفتم ســورهی حشر ،از دیدگاه
مفســران فریقین چگونه تفسیر میشــود؟  .2آیه هشتم و نهم سوره حشر با آیات قبل
چگونه ارتباط دارد؟
 .1بررسی تفسیر تطبیقی آیهی ششم حشر
درباره فیء ،چندین آیه وجود دارد که نخستین آنها عبارت است از:
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ع كل ش ٍء ق ِد ٌیر} (حشر)6:؛ و آنچه را خدا از آنان [یهود] به رسولش
الل 

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
مىسازد و خدا بر هر چیز توانا است .در باره فیء در این آیه ،چند موضوع برای بررسی
وجود دارد:
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شــأن نزول این آیه ،مربوط به اموال یهودیان بنینضیر 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 ه م
ن رو ،پیامبر ،محمد بن مسلمه را كه برادر رضاعى كعب بود ،فرمان
َقسم شدند .از ای 
داد تا شبانه و ناگهان كعب را بكشد .سپس پیامبر هنگام صبح ،با لشكریانى بر بنىنضیر
وارد و آنها را محاصره كرد تا اینکه محاصره چند روز طول كشــید و پیامبر براى
پرهیز از خونریزى به آنها پیشنهاد كرد كه سرزمین مدینه را ترك گویند و از آنجا خارج
شــوند ،آنها نیز پذیرفتند ،مقدارى از اموال خود را برداشته و بقیه را رها كردند .گروهی

 .2-1معنای لغوی «فیء»

معنای ریشــهای «فیء» رجوع و برگشــت اســت؛ همانطوری که دربارهی جنگ با
َ
َ َّ َ
َّ
ْ
َ
الل} (حجرات)9:؛ و به ســایه پس از زوال،
ــر
م
أ
سرکشــان میفرماید{ :حــى ت ِــیء ِإىل ِ ِ
«فیء» گفته میشــود .افائه که مصدر باب افعال اســت ،به معنای ارجاع است .سپس
«فیء» به غنائم گفته شده است( .جوهرى63/1 :1410 ،؛ ابن فارس-435/4 :1404 ،
 )436البته بعدًا بیان میشود که فیء ،غنیمت خاص است.
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بهســوى «اذرعات» شام و تعداد كمى بهســوى «خیبر» و گروهى به «حیره» رفتند و
باقیماندهی اموال و اراضى و باغات و خانههاى آنها به دســت مسلمانان افتاد .هرچند تا
آنجا كه مىتوانستند ،خانههاى خود را به هنگام كوچ كردن تخریب كردند .به دنبال آن،
مســلمانان از رسول اکرم درخواست کردند که اموال بنینضیر را تخمیس کند .این
آیه نازل شــد و بیان کرد که آن اموال« ،فیء» است و با جنگ به دست نیامده است .از
اینرو ،بر اســاس برخی از نقلها ،اختصاص به رسول اکرم دارد .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 غزوهی احد به فاصله ششماه و به عقیدهی
بعضى ،بعد از غزوهی بدر به فاصلهی شــشماه اتفاق افتاد( .قمی359-358/2 :1367،؛
طبرسی391-386/9 :1372،؛ ابوالفتوح رازى110-99 /19 :1408 ،؛ ابن جوزى:1422،
257 /4؛ قرطبی11-10/18 :1364 ،؛ فخر رازی)506/29 :1420،

 .3-1معنای اصطالحی «فیء»

در این بخش ،معنای «فیء» با توجه به تفســیری که در منابع تفسیری شیعه و سنی
مطرحشده ،از دیدگاه شیعه و اهل سنت مطرح میگردد.
 .1-3-1دیدگاه شیعه

از دیدگاه شــیعه« ،فیء» به غنائمی از اموال کافران گفته میشــود که بدون جنگ و
درگیری بهدستآمده باشد ،یا سرزمینی که کافران آنها را رها کرده باشند( .طباطبایى،
82/8 :1418؛ منتظری؛  )349 /31409:همچنانکه شأن نزول و مضمون آیه داللت
َ َ ْ َ ْ ُْ َ
َ
ــم َعل ْی ِه ِم ْن خ ْیل َو ال ِراكب} .بر اســاس این معنا ،فیء با غنیمت تفاوت
دارد{ :فمــا أوجف
ٍ
ٍ
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 میشود که با جنگ و درگیری از کافران بهدستآمده باشد.
ب -غنیمــت به معنای لغوی؛ یعنی مطلق فایده که شــامل اربــاح تجارت ،گنج و...
میشود( .طوســى64/2 :1387 ،؛ ر.ک :راوندی:1405 ، )250/1همچنین این تعریف
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در روایات وارد شــده است؛ مانند« :عَنْ مُحَمَّدِ ب ِْن عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ َّ
اللِ ع َق َ
ال:
َال لَمْ ی َُكنْ فِیهَا هِرَا َق ُة دَ ٍم أَوْ َق ْت ٌل( ».طوسى:1401 ،)133/4
الْ َفیْ ُء مَا َكانَ مِنْ أَمْو ٍ
شهید مطهری با اشاره به معنای فیء ،در تبیین دلیل نامگذاری فیء مینویسد:
قرآن مالى را كه از كافر حربى گرفته مىشــود« ،فىء» مینامد؛ یعنى آن كه بهجاى
اصلى خودش برگشــته است؛ یعنى او را غاصب مىشــمارد .با فلسفهی قرآن ،مطلب
کامل و روشن است؛ چون هرچه هست از آنِ خداست ،همهچیز 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 باهللالعظیم اســت ،مالك حقیقى نیست .در واقع
آنچه را كه مىخورد ،مثل كسى است كه از نظر قانونى ،مال غصبى مىخورد .این مال
وقتىكه به مسلمان برمىگردد« ،فىء» است( .مطهری ،بیتا)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 چهبسا از برخی از روایات استفاده شود که فیء به معنای عام
بوده و مســاوی با انفال (به معنای عام) است( .ر.ک :موسوىخلخالى )34/31427: ،به
نظر میرسد از روایات اهلبیت ،بتوان استفاده کرد که فیء ،افزون بر معنای رایج
که ذکر شــد ،در برخی از مصادیق انفال (به معنای عام) نیز بهکار 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 میشود .در نتیجه ،احکام انفال بر
فیء جاری میشود و انفال به خدای متعال و رسول اکرم اختصاص دارد .نتیجهی
دیگر این ســخن ،در ارتباط آیه ششم و هفتم و احکام آنها روشن خواهد شد .شواهد
روایی که فیء از انفال شمرده میشود ،سه دسته است:
 .1روایاتی که فیء و انفال را یکسان بیان میکند؛ مانند:
ْ
َ
«عَنْ مُحَمَّدِ ب ِْن مُسْــل ٍِم عَنْ أَبِی عَبْدِ َّ
ُول إِنَّ النْف َ
َال مَا َكانَ مِنْ
اللِ أَنَّهُ سَمِعَهُ یَق ُ
ْض خَ ِربَةٍ أَوْ
ْض لَمْ ی َُكنْ فِیهِ هِرَا َق ُة دَ ٍم أَوْ َقوْ ٍم ُصولِحُوا وَ أَع َْطوْا ب ِ َأیْدِی ِهمْ َفمَا َكانَ مِنْ أَر ٍ
أَر ٍ
یْ ِء وَ ْ َ
النْف ُ
ُول
ب ُُطونِ أَوْدِیَةٍ َفهَ َذا ُك ُّلهُ مِنَ الْ َف 
ُــولَ فمَا َكانَ ِ َّلِ َفهُوَ لِلرَّس ِ
َال ِ َّلِ وَ لِلرَّس ِ
ی ََضعُهُ حَی ُْث یُحِبُّ( ».طوسى:1401،)133/4
در این روایت ،امام ،نخست با تعریف انفال به برخی از مصادیق آن اشاره میکند
و سپس عنوان «فیء» را بر آنها اطالق میکندَ « :فهَ َذا ُك ُّلهُ مِنَ الْ َفیْءِ».
 .2روایاتی که دربارهی انفال و تعریف انفال اســت و دقیقًا بر مورد فیء به معنای رایج
آن صدق میکند؛ مانند:
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ال :س ََألْ ُتهُ ع َِن ْ َ
َال َفق َ
الف« -عَنْ سَمَاعَ َة ب ِْن مِهْرَانَ َق َ
ْض خَ ِربَةٍ أَوْ شَ یْ ٍء َكانَ
النْف ِ
َال ُك ُّل أَر ٍ
اس فِیهَا سَهْمٌ وَ َق َ
ال وَ مِ ْنهَا الْبَحْرَیْنُ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا
ِص ل ْ ِ
ِلمَا ِم لَیْسَ لِل َّن ِ
لِلْمُ ُلوكِ َفهُوَ خَ ال ٌ
كاب.» (همان)133 ،
ِب خَ ی ٍْل وَ ال ِر ٍ
ب« -عن ابی بصیر عن ابی جعفر ... :و لنا االنفال قال قلت له و ما االنفال قال
كاب
المعادن منها و االجام و كل ارض ال رب لها و لنا ما لم یوجف علیه ب خَ ی ٍْل وَ ال ِر ٍ
و كانت فدك من ذلك( ».عدهاى از علماء)37-36 :1363 ،
 .3روایاتی که در مقام اموال متعلق به امام اســت و تنها به خمس و انفال اشاره
میکند و نامی از فیء نمیبرد .از اطالق مقامی این روایات اســتفاده میشود که فیء
در حکم انفال است ,مانند:
ُس
الصال ِِح موســی بن جعفر :وَ ل ْ ِ
ِلمَا ِم َصفْــوُ الْم ِ
َال  ...وَ لَهُ بَعْدَ الْخُ م ِ
«ع َِن الْعَبْدِ َّ
َال وَ ْ َ
َْ
النْف ُ
النْف ُ
َال( »....همان)542-541،
البته بعید نیســت از برخی از روایات مانند روایت اول و دوم از دســته نخست ،یکسانی
ن صورت که موارد یاد شــده ،از قبیل برای فیء و
فیء و انفال را اســتفاده کرد؛ به ای 
انفال از قبیل مثال باشــد؛ همچنانکه برخــی از موارد دیگر مانند ارث بدون وارث در
برخی از روایات از انفال شمرده شده است؛ مانند« :عَنْ أَبَانِ ب ِْن تَ ْغلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ َّ
اللِ
ُوت وَ َل وَا ِر َث لَ هُ وَ َل مَوْلَى َفق َ
َال هُوَ مِنْ أَه ِْل هَذِهِ ْالیَةِ یَسْ َئ ُلونَكَ ع َِن
ع فِی الرَّج ُِل یَم ُ
َْ
ْفال .» (طوســى:1401، )134/4و در برخی از موارد ،فیء شمرده شده است؛ مانند:
الن ِ
اص ًة وَ هُوَ َقوْلُهُ عَ َّز وَ ج ََّل ما أَفا َء
«وَ مَا َكانَ مِنَ الْ ُقرَى وَ مِیر ُ
َاث مَنْ ال وَا ِر َث لَهُ َفهُوَ لَهُ خَ َّ
َّ ُ
الل عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَه ِْل الْقُرى .» (همان)127،
 .2-3-1دیدگاه اهل سنت

دیدگاه اهل ســنت در معنای «فیء» متعدد است .از نظر برخی از آنها ،فیء به معنای
غنیمت است و به همین جهت نسبت آن با غنیمت ،در آیهی خمس طرحشده و نسخ این
آیه با آیهی خمس مطرح گردیده است .از نظر برخی از آنها ،فیء غیر از غنیمت است
و به معنای اموالی است که بدون جنگ حاصل شود( .ابن جوزى:1422،258-257/4؛
قرطبی12/18 :1364 ،؛ شنقیطى)37/8 :1427 ،
نقد و بررسی

نهتنها 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 نشــانگر
تفاوت موضوع آنهاست و ادعای نسخ آیهی فیء با آیهی غنیمت ،همچنانکه خواهد
آمد ،درست نیست.
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 .4-1مالک 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 میگیرد؟
در این بخش به این پرسش از دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت پاسخ داده خواهد شد.
 .1-4-1دیدگاه شیعه

سال ششم
شمارة اول
پیاپی11 :
بهار و تابستان
1400
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از دیدگاه شــیعه ،مالک فیء ،رســول اکرم و امام معصوم است( .راوندی،
:1405250/1؛ اردبیلــی ،بیتــا214:؛ (کاظمــی92/2 :1365 ،؛ موســوىخلخالى،
 )25/31427:از این رو ،فیء برای منصب امامت و شــؤون والیت و حاکمیت است و
پشتوانهی مالی حاکمیت به شمار میرود .شیخ طوسی در کتاب مبسوط مینویسد:
«هذا [الفیء] حكمه كان لرســوله خاصة و هو لمن قام مقامه من األئمة علیهم السالم
لیس لغیرهم فی ذلك نصیب( ».طوسى)64 /21387: ،
وی همچنین در مسأله  ،3کتاب خالف مینویسد:
«حكم الفیء بعد النبی -صلى اهلل علیه و آله -حكمه فی أیامه ،فی أنه خاص بمن قام
مقامه( ».طوسى)183 /41407: ،
چنانکه پیشتر 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.
دلیل بر اختصاص فیء به رســول اکرم ظاهر آیهی شــریفه« :وَ ما أَفا َء َّ ُ
الل عَلى
رَسُولِهِ» و روایات است؛ مانند:
َ
ِــنانٍ عَــنْ أبِی عَبْدِ َّ
«عَنْ عَبْدِ َّ
اللِ ع فِی الْ َغنِیمَةِ َق َ
ال ی ُْخــرَجُ مِ ْنهَا الْخُ مُسُ وَ
اللِ ب ِْن س َ
یْ ُء وَ ْ َ
النْف ُ
ُول
ل عَلَیْهِ وَ وَلِیَ َذلِكَ َف َأمَّا الْ َف 
یُ ْقسَــمُ مَا بَقِیَ بَیْنَ مَنْ َقاتَ َ
ِص لِرَس ِ
َال َفهُوَ خَ ال ٌ
َّ
اللِ( ».طوسى:1401،)133-132/4
دلیل بر اختصاص به امام قائم به مقام ایشان بر میگردد که به نظر شیعه ،امام معصوم
است و افزون بر ادلهی عامه ،روایات مخصوص در بارهی فیء موجود است؛ مانند:
ُول الْ َفیْ ُء وَ ْ َ
النْف ُ
ال سَمِعْ ُتهُ یَق ُ
الف« -عَنْ مُحَمَّدِ ب ِْن مُسْــل ٍِم عَنْ أَبِی جَعْ َف ٍرَ ق َ
َال مَا
ْض لَمْ ی َُكنْ فِیهَا هِرَا َق ُة الدِّمَا ِء وَ َقوْ ٍم ُصولِحُوا وَ أَع َْطوْا ب ِ َأیْدِی ِهمْ وَ مَا َكانَ مِنْ
َكانَ مِنْ أَر ٍ
یْ ِء َفهَ َذا ِ َّلِ وَ لِرَسُــولِهَِ فمَا َكانَ ِ َّلِ َفهُوَ
ْض خَ ِربَةٍ أَوْ ب ُُطونِ أَوْدِیَةٍ َفهُوَ ُك ُّلهُ مِنَ الْ َف 
أَر ٍ
ُول وَ َقوْلُهُ وَ ما أَفا َء َّ ُ
الل عَلى
لِرَسُولِهِ ی ََضعُهُ حَی ُْث شَ ا َء وَ هُوَ ل ْ ِ
ِلمَا ِم ع بَعْدَ الرَّس ِ
كاب َق َ
ال أَ َل تَرَى هُوَ هَذا( ».همان)134 ،
رَسُولِهِ مِ ْنهُمْ َفما أَوْجَ ْف ُتمْ عَلَیْهِ مِنْ خَ ی ٍْل وَ ال ِر ٍ
ال :إِنَّ َّ َ
ب« -عَنْ أَبِی جَعْ َف ٍرَ ق َ
الل تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَع ََل لَ َنا أَه َْل الْبَیْتِ سِهَامًا ث ََلثَ ًة
ُس وَ الْ َفیْء( ».کلینی:1363 ،)285/8
فِی جَمِی ِع الْ َفیْءَِ ...ف َنحْنُ أَ ْصحَابُ الْخُ م ِ 
افزون بر روایت یاد شــده ،روایات پیشــین کــه فیء را از انفال به شــمار می آورد و

روایاتی که انفال را به رسول اکرم و امام اختصاص میدهد ،نشانگر مالکیت
امام است؛ مانند:
الل « یَسْ َئ ُلونَكَ ع َِن ْ َ
ُول َّ ُ
«عَنْ ُزرَارَ َة عَنْ أَبِی عَبْدِ َّ
الُ :قلْ ُت لَهُ مَا یَق ُ
اللَِ ق َ
ْفال-
الن ِ
ُق ِل ْ َ
الن ُ
ْض ج ََل أَهْ ُلهَا مِنْ َغیْ ِر أَنْ یُحْم ََل عَلَیْهَا بِخَ ی ٍْل وَ
ْفال ِ ّل وَ الرَّس ِ
ُول» وَ هِیَ ُك ُّل أَر ٍ
اب(.».طوسى:1401،)132/4
َال وَ ال ِر َك ٍ
َل ِرج ٍ
از دیدگاه اهل سنت« ،فیء» همانند اموال بنینضیر به رسول اکرم اختصاص دارد
و ایشــان هر طور صالح میدانند ،تصرف میکنند .از اینرو ،بر اساس برخی از نقلها
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 ، )257/4بر اساس
برخی از نقلها پیامبر اکرم مخارج یک سال خانواده را بر میداشتند و باقیمانده را
برای تأمین چهارپایان جنگی و سالح در راستای آمادگی در راه خدا مصرف میکردند.
(جصاص318/5 :1405 ،؛ قرطبی11-10/18 :1364 ،؛ فخر رازی506/29 :1420 ،؛
ّ
ابنعربى)1770-1769/4 :1408 ،
 .2تفسیر تطبیقی آیات هفتم حشر
قرآن کریم در آیهی هفتم حشر میفرماید:

 نیقیرف هاگدید زا رشح هکرابم هروس رد ءیف تایآ یقیبطت یسررب

 .2-4-1دیدگاه اهل سنت

َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ َْ
فاء َّ ُ
الل َع َر ُسوله م ْن أ ْهل ال ُقرى َفل َّله َو ل َّر ُسول َو لذی ال ُق ْرىب َو ال َ
{ما أ َ
ساكنی َو
ال
و

ىم
تا
ی
ِ
ِِ ِ
ْ َِ ِ ِ
ِ ِِ
َ
ِ
ْ
َ ْ َ ُ
ْ ُ
َ ُ َِ ً َ ْ َ
ُ ُ َّ ُ ُ ُفخ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ
َ
ْابن َّ
ْ
الســب
یاء ِمنكم و ما آتاك الرسول ذوه و ما ناك عنه
یل كی ال یكون دول ْة بی الغ ِن ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ
َ
َف ْان َت ُهوا َو وا َّ َ
الل إ َّن َّ َ
الل ش ِد ُید ال ِعقاب} (حشر)7:؛ آنچه را خداوند از اهل این آبادیها به
ق
ات
ِ
ِ

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.
 .1-2معنای فیء و ارتباط آیهی هفتم با آیهی ششم و  41سوره انفال

یکی از مهمترین موضوعات این آیات ،ارتباط آیهی هفتم با آیه ششــم است و با توجه
به اینکه در آیهی نخســت ،فیء را به رسول اکرم اختصاص داده و در آیهی دوم،
شش مورد برای مصرف فیء ذکر میکند ،آیا موضوع فیء در آیه ششم با آیهی هفتم
یکی اســت یا تفاوت دارد ،و اساســً چگونه باید میان آنها جمع نمود؟ در این زمینه،
دانشمندان شیعه و اهل سنت ،دیدگاههای متعددی طرح کردهاند:
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 .1-1-2بررسی دیدگاه شیعه

دانشمندان شیعه دیدگاهها و احتماالت متعددی را طرح کردهاند؛ مانند:
 .1-1-1-2معنای مستقل و عدم ارتباط

سال ششم
شمارة اول
پیاپی11 :
بهار و تابستان
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برخی از دانشمندان شیعه در تبیین معنای مستقل فیء در آیهی هفتم ،نسبت به آیهی
ششم وجوهی ذکر کردهاند:
 .1آیه نخســت مربوط به فیء است ،لکن آیه دوم مربوط به فیء خاصی است( .فاضل
مقداد ،بیتا246/1:؛ اردبیلی ،بیتا214:؛ 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 بیانشده است.
 .2از دیدگاه برخی از بزرگان ،آیهی نخست مربوط به فیء است ،لکن آیهی دوم مربوط
به غنیمت و اموالى اســت كه با جنگ و خونریزى از كافران گرفته شــده است .بر این
سخن چند دلیل بیانشده است:
الف -قرینهی مقابله آیهی دوم با آیهی اول.
ب -گرچه در آیه دوم ،مقدار مالی که به رســول اکرم برمیگردد ،ذکر نشده ،ولی
آیهی غنیمت ( 41انفال) آن را تبیین کرده و روشن میکند که خمس غنیمت ،به رسول
اکرم بر میگردد؛ همچنان که موارد مصرف در هر دو آیه یکسان است.
ج -در صحیحه محمد بن مســلم از امام باقر صریح بیان میدارد که آیهی دوم،
در بارهی غنیمت و آیهی اول در بارهی انفال است:
ُول الْ َفیْ ُء وَ ْ َ
النْف ُ
ال سَمِعْ ُتهُ یَق ُ
«عَنْ مُحَمَّدِ ب ِْن مُسْــل ٍِم عَنْ أَبِی جَعْ َف ٍرَ ق َ
َال مَا َكانَ
ْض لَمْ ی َُكنْ فِیهَــا هِرَا َق ُة الدِّمَا ِء وَ َقوْ ٍم ُصولِحُوا وَ أَع َْطــوْا ب ِ َأیْدِی ِهمْ وَ مَا َكانَ مِنْ
مِــنْ أَر ٍ
یْ ِء َفهَ َذا ِ َّلِ وَ لِرَسُــولِهَِ فمَا َكانَ ِ َّلِ َفهُوَ
ْض خَ ِربَةٍ أَوْ ب ُُطونِ أَوْدِیَةٍ َفهُوَ ُك ُّلهُ مِنَ الْ َف 
أَر ٍ
ُول وَ َقوْلُهُ وَ ما أَفا َء َّ ُ
الل عَلى
لِرَسُولِهِ ی ََضعُهُ حَی ُْث شَ ا َء وَ هُوَ ل ْ ِ
ِلمَا ِم ع بَعْدَ الرَّس ِ
كاب َق َ
ال أَ َل تَرَى هُوَ هَ َذا وَ أَمَّا َقوْلُهُ «ما
رَسُولِهِ مِ ْنهُمْ َفما أَوْجَ ْف ُتمْ عَلَیْهِ مِنْ خَ ی ٍْل وَ ال ِر ٍ
أَفا َء َّ ُ
ى رَسُــولِهِ مِنْ أَه ِْل الْقُرى» َفهَ َذا بِمَ ْن ِزلَةِ الْمَ ْغ َن ِم َكانَ أَبِی یَق ُ
ُول َذلِكَ وَ
الل عَل 
اس فِیمَا بَقِیَ».
لَیْسَ لَ َنا فِیهِ َغیْرُ سَهْمَی ِْن سَه ِْم الرَّس ِ
ُول وَ سَه ِْم الْ ُقرْبَى ُثمَّ نَحْنُ شُ رَ َكا ُء ال َّن ِ
(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 آنکه 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) اشارهشده است( .خویى)353-352 :1413،
برخی از بزرگان ،با تأیید اصل سخن یاد شده ،نخست دو نکته در تأیید آن ذکر کردهاند:
الف -اصناف ششگانه در آیهی دوم همانند آیهی خمس است بدون هیچ تفاوتی ،حتی
ذکر الم در اصناف اول بدون ذکر در اصناف دوم.
َ َ
ْ ُ َ
َ
ب -در آیهی نخست عبارت {فما أ ْو َجف ْت َعل ْی ِه ِم ْن خ ْیل َو ال ِراكب} بیان شده ،درحالیکه
ٍ
ٍ
در آیهی دوم ،چنین عبارتی بیان نشده است.
سپس دو اشکال بیان کردهاند:
َ
َ ُّ َ َ ُ
ول ِه} بیان شده ،گرچه مورد آیه نخست ،بنی نضیر
الف -در هر دو آیه {ما أفاء الل ع رس
ِ
و مورد آیه دوم ،عموم اهلقری 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 اینکه صریح در صدر صحیحه « َفهَ َذا
ِ َّلِ وَ لِرَسُــولِهَِ فمَا َكانَ ِ َّلِ َفهُوَ لِرَسُــولِهِ ص ی ََضعُهُ حَی ُْث شَ ــا َء وَ هُوَ لِالمَا ِم ع بَعْدَ
ُــول »آمده و روایات فراوان این اســت که آنچه برای خداست ،برای رسول
الرَّس ِ
اکرم است و آنچه برای رسول اکرم است ،باقی است؛ پس سهم امام نصف
است ،همچنانکه 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 نمیشود( .فاضل لنكرانى)198 :1423 ،
نقد و بررسی

به نظر میرسد استداللهای یادشده ،تمام نیست؛ زیرا:
الف -ادعای قرینهی مقابلهی آیهی دوم با آیهی اول ،اول الکالم است و نه تنها جای
بحث دارد ،بلکه شــواهدی مانند وحدت تعبیر ظاهر آیه که «أفاء »...بهکاررفته است و
نیز برخی از روایات بر عدم تقابل داللت دارد.
ب -صرف مشــابهت موارد شــشگانه مصرف در آیهی هفتم با آیهی خمس ،ســبب
نمیشود 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 ،همچنانکه در اِشکال برخی
از بزرگان یاد شد ،اگر نتوان آن را توجیه کرد ،صالحیت استدالل ندارد و ظاهرًا نمیتوان
آن را توجیه کرد؛ زیرا این توجیه ،با فرض تفاوت موضوع آیهی هفتم با آیهی ششم و نیز
با فرض شباهت موضوع آیهی خمس با آیهی 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 أ ْو َجف ْت َعل ْی ِه ِم ْن خ ْیل َو ال ِراكب} از آیهی دوم به جهت عدم
ٍ
ٍ
نیاز به تکرار است .از اینرو ،حذف نشانهی تفاوت موضوع نیست.
و -ســخن یادشده و نیز صحیحه یادشده ،با روایاتی که پیشتر ذکر شد ،منافات دارد؛
زیرا بر اساس روایات ،فیء با انفال اشتراک دارد و انفال ،به خدا و رسول اختصاص دارد.
 .2-1-1-2معنای مرتبط و نسخ آیه

برخی از دانشمندان شیعه ،نسخ آیهی هفتم را احتمال دادهاند:
 -1آیهی هفتم با آیهی خمس نســخ شده اســت( .اردبیلی ،بیتا )214:در نتیجه چهار
پنجم برای رزمندگان است و خمس آن ،در موارد ششگانه مصرف میشود.
نقد و بررسی
در نسخ ،ناسخ باید متأخر از منسوخ باشد ،درصورتیکه سورهی انفال که ناظر به جنگ
بدر اســت ،زودتر از سورهی حشر نازلشده اســت که دربارهی بنینضیر و بنیقریظه
است( .ر.ک :طبرســی387/9 :1372،؛ بیهقى۳۵۴ ،۱۷۶ /۳ :1405 ،؛ زرکشی:1378 ،
)281/1
 .2آیهی هفتم ،آیهی ششم را نسخ کرده است( .کاظمی)94/2 :1365 ،
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 حالیکه ظاهرًا میان دو آیه،
فاصله زمانی وجود ندارد.
 .3-1-1-2معنای مبیّن و ارتباط
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برخی از دانشمندان شــیعه ،آیه هفتم با ششم را مرتبط دانسته و در نحوهی تبیین آن
دیدگاههای گوناگونی دارند:
 .1موضوع آیه ششم و هفتم فیء است ،لکن باید میان آنها جمع نمود؛ به اینصورت
که بر اساس آیه نخست ،رسول اکرم مالک چهار پنجم فیء است و بر اساس آیه
هفتم و بهضمیمه آیه خمس ،یکپنجم آن ،در موارد ششگانه مصرف میشود( .فاضل
لنکرانی )211-210 :1392،گویا بر این اســاس ،شیخ طوسی ،برخالف نظر خویش در
کتاب تبیان ،در کتاب خالف میفرماید:
«و عندنا :كان یســتحق النبی -صلى اهلل علیه و آله -الفیء إال الخمس( ».طوســى،
)182/4 :1407
نقد و بررسی

به نظر میرســد این جمع نیز ناتمام است؛ زیرا ظاهر آیه ششم ،اختصاص کل فیء به

 .4-1-1-2دیدگاه برگزیده

به نظر میرسد آخرین قول ،مناســبترین قول است و با ظاهر آیات و روایات سازگار
است؛ زیرا:
او ًال ،تفویض فیء بهصورت کلی با بیان موارد مصرف منافاتی ندارد؛ زیرا بیان مصرف،
حدود تفویض را روشــن میکند 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 بهصورت
کلی را بیان میکند و آیه دوم ،حدود تفویض را مشــخص میسازد؛ مانند آنکه پدری

 نیقیرف هاگدید زا رشح هکرابم هروس رد ءیف تایآ یقیبطت یسررب

رسول اکرم است و ظاهر آیه هفتم ،مصرف کل فیء در موارد ششگانه 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 یکپنجم؟! 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 ،چنانکه پیشتر هم بیان شد ،از روایات فیء استفاده میشود که فیء
با انفال اشــتراک دارد و حکم انفال ،اختصاص به رسول اکرم دارد و سهم خدای
سبحان در اختیار رسول اکرم اســت .بنابر این ،همهی فیء به رسول اکرم
اختصاص دارد و آیهی هفتم ،موارد مصرف را بیان میکند که در ادامه بیان خواهد شد.
 .2هر دو آیه ،مربوط به فیء اســت؛ با این تفاوت كه آیهی نخســت ملكیت فیء ،و
آیهی دوم موارد مصرف آن را بیان كرده است( .طوسی ،بیتا564/9 :؛ طبرسی:1372،
391/9؛ طباطبائى )203/19 :1418 ،و ضمیر «منهم» برای تعمیم فیء نسبت به فیء
اهل شهرها و روستاهاست؛ اعم از بنینضیر و غیر آنان( .طباطبائى )203/19 :1418 ،از
سوی دیگر ،بیان بودن آیهی دوم برای آیهی 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 حالیکه آیهی دوم ،تقسیم فیء بهصورت خمس را بیان میکند( .کاظمی،
 )93/2 :1365بهبیاندیگر ،با فرض مشــترک بودن مورد (فیء) ،اگر مراد اختصاص
فیء به رسول اکرم است ،همچنانکه در آیهی نخست بیان شده ،این سخن معنا
ندارد؛ زیرا در آیه دوم ،موارد مصرف فیء ،شش مورد بیانشده است و اگر مراد این باشد
که مصرف در هر دو فیء ،موارد شــشگانه است ،برای اختصاص فیء در آیه نخست
به رسول اکرم مجالی نیســت .از سوی دیگر ،ادعای اختصاص آیهی نخست به
بنینضیر و عمومیت آیهی دوم نســبت به سایر شهرها و روستاها دلیل محکمی ندارد.
(فاضل لنكرانى )298 :1423 ،پاسخ این دو در ادامه بیان میشود.
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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 بیانشده مصرف کند.
ثانیًا ،دقت در عناوین مصارف شــشگانه ،نشانگر عمومیت مصرف است؛ برای نمونه،
ســهم خدای متعال« :هلل» موارد فراوانی را شــامل میشــود و با اختیار حضرت
تناســب دارد .افزون بر این که در بیان مصارف خاص ،برخی از موارد مانند ســهم ذی
القربی ،یتامی و ...بهصورت ویژه ،مورد تأکید است.
ثالثًا ،ادعای اختصاص آیه نخســت به بنینضیر و عمومیت آیه دوم نســبت به ســایر
شهرها و روستاها معقول است؛ زیرا خدای سبحان در آیه نخست ،حکم اموال بنینضیر
را بیان میکند که ســوره حشر در بارهی آنهاســت و سپس با توجه به جهانشمول
بودن احکام قرآن ،حکم را از بنینضیر به سایر شهرها و روستاها تعمیم میدهد.
رابعًا ،چنانکه ذکر شــد ،از روایات فیء استفاده میشود 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:
ال :س ََألْ ُتهُ ع َِن ْ َ
عَنْ مُحَمَّدِ ب ِْن عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ َّ
َال َفق َ
اللَِ ق َ
َال مَا َكانَ
النْف ِ
ال سُــورَ ُة ْ َ
الرَضِینَ بَادَ أَهْ ُلهَا وَ فِی َغیْ ِر َذلِكَ ْ َ
مِــنَ ْ َ
النْف ُ
َال هُوَ لَ َنا وَ َق َ
َال فِیهَا جَدْعُ
النْف ِ
َْ
ال ما أَفا َء َّ ُ
النْفِ وَ َق َ
كاب وَ لكِنَّ
الل عَلى رَسُولِهِ مِ ْنهُمْ َفما أَوْجَ ْف ُتمْ عَلَیْهِ مِنْ خَ ی ٍْل وَ ال ِر ٍ
َّ َ
الل یُسَ ِّل ُط رُسُلَهُ عَلى مَنْ یَشاء وَ َق َ
َال لَمْ ی َُكنْ فِیهَا هِرَا َق ُة دَ ٍم أَوْ
ال الْ َفیْ ُء مَا َكانَ مِنْ أَمْو ٍ
َق ْت ٌل وَ ْ َ
النْف ُ
َال مِ ْث ُل َذلِكَ هُوَ بِمَ ْن ِزلَتِهِ( .طوسى:1401،)133/4
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 ب ِْن سِ َنانٍ عن الرِّضَ ا إِنَّ َّ َ
الل
ال َّ ُ
تَعَالَى َقسَّمَ الْخُ مُسَ سِ َّت َة أَْقسَا ٍم وَ َق َ
ى وَ اعْلَمُوا أَنَّما َغنِمْ ُتمْ مِنْ شَ یْ ٍء َف َأنَّ ِ َّلِ خُ مُسَهُ
الل تَعَالَ 
یل إِنْ ُك ْن ُتمْ آمَ ْن ُتمْ ب ِ َّ
اللِ وَ ما أَنْ َزلْنا
ى وَ الْیَتام 
ُول وَ لِذِی الْ ُقرْب 
وَ لِلرَّس ِ
ِین وَ اب ِْن السَّبِ ِ
ى وَ الْمَساك ِ
َ
َال َّ ُ
نِ وَ َقسَّــمَ الْ َفیْ َء عَلَى سِ َّتةِ أ ْقسَا ٍم َفق َ
ى
الل تَعَالَ 
ى عَبْدِنا یَوْمَ الْ ُفرْقانِ یَوْمَ الْ َتقَى الْجَمْعا 
عَل 
ما أَفا َء َّ ُ
ُول( ».صدوق:1378 ،)238-237 /2
ى رَسُولِهِ مِنْ أَه ِْل الْقُر 
الل عَل 
ى َفلِلَّهِ وَ لِلرَّس ِ
پاسخش آن است که با توجه به ظاهر آیه ششم و نیز سایر روایات ،میتوان این روایت
ن که
را با حفظ موضوع فیء در آیهی نخســت ،بر موارد مصرف حمل کرد .افزون بر ای 
این روایت ،خود دلیلی بر نفی بیشتر اقوال و احتماالت پیشین است.
 .2-1-2دیدگاه اهل سنت
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دانشمندان اهل سنت نیز همانند دانشــمندان شیعه ،دیدگاهها و احتماالت متعددی را
طرح کردهاند؛ مانند:

 .1-2-1-2معنای مستقل و عدم ارتباط

 .2-2-1-2معنای 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 جوزى257/4 :1422،؛ كیاهراسى:1422 ،405/4؛
ابنعطیه286/5 :1422 ،؛ ابنعربى1771/4 :1408 ،؛ قرطبی.)12/18 :1364 ،
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 کردهاند( .ر.ک :ابنعطیه286/5 :1422،؛ قرطبی،
)14/18 :1364
 .3-2-1-2معنای مبیّن و ارتباط

 نیقیرف هاگدید زا رشح هکرابم هروس رد ءیف تایآ یقیبطت یسررب

به نظر برخی ،موضوع آیه هفتم با آیه ششــم تفاوت دارد و آیه هفتم به غنائم مناطق
دیگری غیر از بنینضیر مانند بنیقریظه اشــاره دارد .به همین جهت ،حکم آن تفاوت
دارد( .ابنعربى1771/4 :1408 ،؛ آلوسی)240/14 :1414 ،
نقد و بررسی
اشکال این قول در بررسی دیدگاه شیعه ذکر شد.

در این زمینه چند قول وجود دارد:
 .1موضوع آیه ششم و هفتم فیء است ،لکن باید میان آنها جمع نمود؛ به اینصورت
که رســول اکرم مالک چهار پنجم فیء است و یکپنجم آن ،در موارد ششگانه
مصرف میشود( .ابن جوزى258 /4 :1422 ،؛ قرطبی)12/18 :1364 ،
نقد و بررسی

اشکال این قول نیز پیشتر در بررسی دیدگاه شیعه ذکر شد.
 .2هر 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( .زمخشری502/4 :1407،؛ فخر رازی )507/29 :1420،چنانچه
بیان شد ،ظاهرًا این قول مناسبترین قول است.
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 .2-2موارد 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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 .1-2-2دیدگاه شیعه

سال ششم
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قرآن کریم در آیه هفتم ،شــش مورد برای مصرف فیء بیان میکند .اولین موردی که
قرآن کریم میفرماید ،خدای ســبحان اســت« :ما أَفا َء َّ ُ
الل عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَه ِْل الْقُرى
َفلِلَّهِ» .مراد از صرف برای خدا ،مصرف و انفاق در راه خدا زیر نظر رســول اکرم
است( .طباطبائى )203/19 :1418 ،گفته شده که نام بردن از خدای متعال ،برای تبرّک
اســت( .اردبیلی ،بیتا )214 :روشن است که این ســخن برخالف ظاهر آیه و روایات
فراوان است؛ همچنانکه مشابه این سخن در سهام خمس طرح و پاسخ داده شد.
ُــول» و
دومین مورد مصرف فیء ،رســول اکرم اســت که ظاهر آیهی« :وَ لِلرَّس ِ
روایات ،آن را روشــن میکند و در آن ،تردیدی نیســت .شــیعه عقیده دارد که مراد از
«وَ لِذِی الْ ُقرْبى» ،خویشــاوندان رسول اکرم است که پس از رحلت ایشان ،مالک
ســهم ایشان و سهم خدای سبحان نیز هستند و آن امام قائممقام ایشان است که امام
معصوم اســت( .ابوالفتوح رازى114/19 :1408 ،؛ اردبیلی ،بیتا214 :؛ کاظمی،
95/2 :1365؛ طباطبائى )203/19 :1418 ،تبیین ظاهر آیه ،به بیانی اســت که در آیه
خمس گذشــت .افزون بر ادله عامه ،بهطور خاص در برخی از روایات خاصه نقلشــده
است:
اللِ الَّذِینَ عَ َنى َّ ُ
ُول نَحْنُ وَ َّ
ال سَمِع ُْت أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ یَق ُ
ْس َق َ
الل
عَنْ سُــلَی ِْم ب ِْن َقی ٍ
الل ب ِ َن ْفسِــهِ وَ نَبِیِّهِ ص َفق َ
الل عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَه ِْل
َال«ما أَفا َء َُّ
بِذِی الْ ُقرْبَى الَّذِینَ َقرَنَهُمُ َُّ
اص ًة وَ لَمْ یَجْع َْل لَ َنا
ى وَ الْیَتام 
ُــول وَ لِذِی الْ ُقرْب 
الْقُر 
ى َفلِلَّهِ وَ لِلرَّس ِ
ى وَ الْمَســاك ِ
ِین مِ َّنا خَ َّ
الصدَ َقةِ أَ ْكرَمَ َّ ُ
اس( .کلینی،
الل نَبِیَّهُ وَ أَ ْكرَمَ َنا أَنْ ی ُْطعِمَ َنا أَوْسَاخَ مَا فِی أَیْدِی ال َّن ِ
َسهْمًا فِی َّ
:1363)539/1
چنانکه گذشــت برخی از روایات بر اشتراک فیء و انفال و نیز اختصاص مالکیت آنها
به اهلبیت 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 خَ ی ٍْل وَ ال ِر ٍ
كاب
و كانت فدك من ذلك» (عدهاى از علماء.)37-36 :1363،
چنانکه گذشــت ،از مجموع روایات انفال و فیء استفاده میشود که مالکیت آنها به
رسول اکرم و امام معصوم اختصاص دارد و زیر نظر آنان مصرف میشوند.
به بیان دیگر ،فیء همانند انفال برای منصب امامت و شــؤون والیت و حاکمیت است
و پشتوانه مالی حاکمیت بهشمار میرود .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
ِین وَ اب ِْن السَّبِیل» ایتام ،مساکین و ابن السبیل از بنیهاشم است.
«وَ الْیَتامى وَ الْمَســاك ِ

 .2-2-2دیدگاه اهل سنت

دیدگاههایی که اهل ســنت در بارهی مصرف خمس داشــتند ،تقریبًا در مصرف فیء
نیز وجود دارد .از اینرو ،غالبًا برای خدای متعال ســهمی در نظر نمیگیرند و مراد از
«ذی القربی» را عموم خویشاوندان رســول اکرم( بنیهاشم و بنیمطلب) (فخر
رازی:1420، )507/29میداننــد و «یتامی و »...را به عموم مســلمانان معنا میکنند.
(همان؛ طبرانى)239/6 :2008 ،
دربارهی چگونگی تقسیم و مصرف فیء چند قول دارند:
 .1فیء ،در زمان رســول خدا به پنج قسمت تقسیم میشد؛ چهار قسمت به خود
حضرت اختصاص داشت و یکپنجم باقیمانده به پنج قسمت تقسیم میشد؛ یک سهم
برای خود حضرت و چهار ســهم آن برای ذی القربى و یتامى و مساكین و ابن السبیل
مصرف میشود.
 .2برای 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 ،ساختمانها و پلها .نسبت
به یک پنجم فیء ،بدون تردید در مصالح مسلمانان مصرف میشود.
 .3ابوحنیفه گفته اســت :با رحلت رســول اکرم ،ســهم او ساقط میشــود و صرفًا به
خویشاوندان نیازمند ایشان داده شود( .زمخشری)503/4 :1407 ،
 .4مالک 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
میکند( .فخر رازی507/29 :1420،؛ قرطبی)15/18 :1364 ،

 نیقیرف هاگدید زا رشح هکرابم هروس رد ءیف تایآ یقیبطت یسررب

(طوسی ،بیتا564/9 :؛ ابوالفتوح رازى118-117/19 :1408 ،؛ کاظمی95/2 :1365 ،؛
طباطبائى )203/19 :1418 ،تبیین آیه به بیانی است که در آیهی خمس گذشت .افزون
بر آن ،در برخی از روایات تفسیری به آن اشاره شده است؛ مانند:
ُولَ ...:ف َنحْنُ وَ َّ
ال سَــمِع ُْت أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ یَق ُ
ْس َق َ
اللِ عَ َنى بِذِی
«عَنْ سُلَی ِْم ب ِْن َقی ٍ
الْ ُقرْبَى الَّذِی َقرَنَ َنا َّ ُ
الل ب ِ َن ْفسِــهِ وَ بِرَسُولِهَِ فق َ
ُول وَ لِذِی الْ ُقرْبى وَ
َال تَعَالَى َفلِلَّهِ وَ لِلرَّس ِ
اص ًة» (کلینی.)63 /8 :1363 ،
ِین وَ اب ِْن السَّبِ ِ
الْیَتامى وَ الْمَساك ِ
یل فِی َنا خَ َّ
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نقد و بررسی

نقد و بررسی دیدگاههای اهل سنت در بارهی مصرف فیء که همانند مصرف خمس است،
پیشتر ذکر شــد و تکرار نمیشود .در این جا تنها به بررسی دیدگاهها دربارهی چگونگی
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تقســیم و مصرف فیء بسنده میشود .روشن اســت که دیدگاههای 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
شــشگانه 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 یکپنجم! 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 میشود ،نه الزام.
ب -هرکدام از مصارف فیء ،به قوت خود باقی هســتند و دلیلی بر از بین رفتن سهم
ن رو ،سهم رسول اکرم باید به کسی داده شود که
برخی از آنها وجود ندارد .از ای 
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؛
همچنانکه 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.
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 .3تفسیر تطبیقی آیه هشتم سوره حشر و ارتباط آن با قبل
ْ
{ل ُف َقراء ْالُهاجر َ
ین }...در آیهی هشتم سورهی حشر ،مهمترین موضوع در ارتباط
ِ
عبارت ِ
ِ ِ
این آیه با آیهی قبل است .بنابر این ،ضرورت دارد این آیه از نظر تفسیری مورد بررسی
قرار گیرد.
َ
ُْ َ
َ َّ َ ُ ْ
ُْ
ْ ََْ ُ َ
ْ َ ْ
ُ
ْ
والــم یبتغون
قرآن کریم می
ــراء الهاجریــن ال ِذین أخرجــوا من د
{لفق ِ
فرمایدِ :
یــار ِه و أم ِ ِ
ِ ُ ِ ِ
ِ ِ
َ ُ
َ ُِ
ً
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
َّ
َ ْ ً َ َّ
ُ
َ
الل َو رضوانا َو ین ُص ُرون َ
الل َو َرســوله أولئك ه َّ
فضــا ِمن
الص ِادقون} (حشر)8:؛ این اموال
ِ
ِ ِ
براى فقیران مهاجرانى اســت كه از خانه و كاشــانه و اموال خود بیرون رانده شدند در
حالى كه فضل الهى و رضاى او را مىطلبند و خدا و رســولش را یارى مىكنند و آنها
راستگویانند.
 .1-3بررسی دیدگاه شیعه
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ْ
{ل ُف َقراء ْالُهاجر َ
ین }...با آیه قبل ،چند دیدگاه و احتمال
ِ
دانشــمندان شــیعه در ارتباط ِ
ِ ِ

طرح کردهاند:

 .1-1-3عدم ارتباط با سهام

َ ُ َ ًَْ َ ْ َْ
َ ْ َ ُ
ُْ َ
یاء} اســت و داللت دارد که این
{لفقراء} در ارتباط با {كی ال یكون دولة بی الغ ِن ِ
ِ

اموال در دســت اغنیاء نباشد ،بلکه برای فقرا باشد( .طوســی ،بیتا565/9:؛ ابوالفتوح
رازى)121/19 :1408 ،

 .2-1-3برخورداری از سهم مستقل

«لِلْ ُفقَراء» با واو عطف تقدیری به ما قبل عطف شود و در نتیجه ،گروه دیگر از مصرف
فیء ،فقرای مهاجر با ویژگیهای یادشده در آیه هستند( .فاضل لنکرانی)222 :1392،
نقد و بررسی
ن که بعدًا بیان میشود ،از ادله استفاده میگردد که فقرای مهاجر ،سهم مستقلی
همچنا 
در فیء ندارند .از اینرو ،این سخن پذیرفتنی نیست.
 .3-1-3برخورداری از سهم و ارتباط بدلیت

ن باره چند احتمال دادهشده است:
در ای 
یل...» است( .طبرسی،
ِین وَ اب ِْن السَّبِ ِ
« .1لِلْ ُفقَراءِ» بدل از «لِذِی الْ ُقرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساك ِ
268/4 :1377؛ اردبیلی ،بیتا214:؛ شریف الهیجی:1373 ، )433/4در نتیجه ،فقرای
مهاجر ذیالقربی 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
هســتند .دلیل بدل قرار نگرفتن از ِ َّ
«لِ» ،رعایت تعظیم خدای متعال اســت( .مقدس
اردبیلی ،بیتا )214 :و دلیل بدل قرار نگرفتن از ِ َّ
ُــول» از سویی حفظ شأن
«لِ وَ لِلرَّس ِ
و جایگاه رســول اکرم است و از ســوی دیگر ،عبارت «وَ یَ ْن ُصرُونَ َّ َ
الل وَ رَسُولَهُ»
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 الزمهی سخن یاد شده این است که «ذی القربی» و
«یتامی و »...مشروط به فقر شود ،در صورتیکه بر اساس ادله ،در «ذی القربی» چنین
شرطی وجود ندارد .الزمهی دیگر سخن یادشده ،محدود شدن «ذی القربی» و عناوین
بعدی به فقرای مهاجر اســت ،در حالیکه «ذی القربی» و عناوین بعدی (با این فرض
که «یتامی و »...به بنیهاشــم محدود اســت) اختصاصی به فقرای مهاجر ندارد و عام
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َ ُ َ ًَْ َ ْ َْ
َ ْ َ ُ
یاء} تعلیل برای بیان حکم فیء اســت .از اینرو،
عبارت {كی ال یكون دولة بی الغ ِن ِ
ُْ َ
{لفقراء} با ماقبل چگونه است!
در این قول روشن نیست که ارتباط ِ
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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 بنیهاشــم محدود اســت) است ،در
حالیکه عنوان «فقرای مهاجر» اعم از آن است.
یل» اســت( .فیض کاشانی،
ِین وَ اب ِْن السَّــبِ ِ
« .2لِلْ ُفقَراءِ» بدل از «وَ الْیَتامى وَ الْمَســاك ِ
:1415 )156/5در نتیجه ،ذی القربی چه غنیّ و چه فقیر ســهم دارند و یتیمان فقرای
مهاجر ،مساکین و ابنالسبیل ایشان نیز صاحب سهم هستند.
یل» است( .کاظمی)96/2 :1365 ،
ِین وَ اب ِْن السَّبِ ِ
« .3لِلْ ُفقَراءِ» بدل از «الْمَساك ِ
نقد و بررسی

این ســخن و ســخن پیشــین تمام نیســت؛ زیرا دو الزمه دارد که پذیرفتنی نیست؛
همچنانکه در ضمن قول سوم یاد شد.
 .4-1-3برخورداری از سهم بهعنوان سهم «اهلل»

«لِلْ ُفقَراءِ» بیان مصداق برای مصرف در راه خداست که در آیهی قبل با عبارت « َفلِلَّهِ»
بیان شد ،نه اینکه فقرای مهاجر یکی از صاحبان سهم در فیء باشند .بنابر این ،مصرف
فیء برای فقراء در حقیقت مصرف در راه خداست( .طباطبائى)204/19 :1418 ،
 .5-1-3دیدگاه برگزیده
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به نظر میرســد این قول ،مناسبترین قول است؛ زیرا از سویی مطابق با روایات فیء
است که فیء را در زمره انفال میشمارد و مصرف انفال اختصاص به خدا و رسول دارد
و ســهم فقرا از سهم خدای سبحان مصرفشده است؛ همچنان که رسول اکرم
از فیء به ســه نفر از انصار دادند و آن از ســهم خدای متعال حساب میشود .از سوی
دیگر ،مطابق با برخی از روایات خاصه است که فیء را شش سهم میشمارد و فقرا در
زمرهی آنها نیستند:
«عَنْ مُحَمَّدِ ب ِْن سِــ َنانٍ عن الرِّضَ ا إِنَّ َّ َ
الل تَعَالَى .. .وَ َقسَّمَ الْ َفیْ َء عَلَى سِ َّتةِ أَ ْقسَا ٍم
ى ما أَفا َء َّ ُ
َــال َّ ُ
َفق َ
ُــول». (صدوق،
ى رَسُــولِهِ مِنْ أَه ِْل الْقُر 
الل عَل 
الل َتعَالَ 
ى َفلِلَّهِ وَ لِلرَّس ِ
:1378)238-237 /2
 .2-3دیدگاه اهل سنت

اهل سنت نیز دیدگاهها و احتماالت متعددی در ارتباط «للفقراء» با قبل مطرح کردهاند
که مهمترین آنها عبارتاند از:
« .1لِلْ ُفقَراء» از موارد مصرف فیء اســت( .طبرانــى:2008 ،239/6؛ قرطبی:1364 ،
)19/18
« .2لِلْ ُفقَراء» در ارتباط با « َكیْ ال ی َُكونَ دُولَ ًة بَیْنَ ْ َ
ال ْغنِیاءِ» است و داللت دارد که این

نقد و بررسی

اشــکاالت دیدگاهها و احتماالت یاد شده ،در ضمن بررسی دیدگاهها و احتماالت شیعه
بیان شد.
نتیج ه
مهمترین نتایج مقاله عبارتاند از:
 .1شأن نزول آیه ششم به بعد درباره یهودیان بنینضیر است که پس از محاصره پیامبر
اکرم صلح کرده و خانه و کاشانه خود را رها کردند.
 .2معنای ریشــهای «فیء» رجوع و برگشت است و از دیدگاه شیعه ،فیء به غنائمی از
اموال کافران گفته میشــود که بدون جنگ و درگیری به دست آمده باشد یا سرزمینی
که کافران ،آنها را رها کرده باشند .برخی از اهل سنت ،به معنای یاد شده و برخی به
معنای غنیمت گرفتهاند ،در صورتیکه با توجه به مجموع روایات ،به نظر میرسد فیء
به معنای عام بوده و مساوی با انفال (به معنای عام) است.
 .3از دیدگاه شــیعه ،مالک فیء ،رســول اکرم و امام معصوم است و اهل
سنت ،عقیده دارند که فیء به رسول اکرم اختصاص دارد.
 .4اقوال متعددی در تفسیر آیهی ششم وجود دارد و به نظر میرسد این قول که فیء،
در هر دو آیه یکســان بوده و ملكیت فیء در آیهی اول و موارد مصرف در آیهی دوم
بیانشده ،مناسبترین قول است و با ظاهر آیات و روایات سازگار است.
 .5در ارتباط آیه هشــتم با هفتم اقوال متعددی وجود دارد و به نظر میرســد 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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اموال در دست اغنیاء نباشد ،بلکه برای فقرا باشد( .قرطبی)19/18 :1364 ،
یل...» اســت.
ِین وَ اب ِْن السَّــبِ ِ
« .3لِلْ ُفقَــراءِ» بدل از «لِذِی الْ ُقرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَســاك ِ
(زمخشــری503/4 :1407،؛ قرطبی )19/18 :1364 ،دلیل بدل قرار نگرفتن از ِ َّ
«لِ»،
رعایت تعظیم خدای متعال است و دلیل بدل قرار نگرفتن از ِ َّ
ُول» از سویی
«لِ وَ لِلرَّس ِ
حفظ شأن و جایگاه رسول اکرم اســت و از سوی دیگر ،عبارت «وَ یَ ْن ُصرُونَ َّ َ
الل
وَ رَسُــولَهُ» نشان میدهد که رسول اکرم در زمره این فقرای مهاجر نیست( .فخر
رازی)507/29 :1420،
یل» است( .ابنعطیه)286/5 :1422،
ِین وَ اب ِْن السَّبِ ِ
« .4لِلْ ُفقَراءِ» بدل از «الْمَساك ِ
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