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Abstract
One of the important verses which is the subject of debate among 
commentators of the fariqin is the first verse of Surah Mubaraka 
Anfal. Its importance is evident since, from the Shiite point of view, 
this verse expresses the financial resources of religious sovereign-
ty. The present article has taken a descriptive-analytical approach 
and concluded that from the point of view of Shiite scholars, Anfal 
means all incomes. In the first verse of Surah Anfal, it is used in 
its general sense and includes any property without a private own-
er. The ownership of Anfal belongs to God Almighty and the Holy 
Prophet (PBUH) and his successor, the infallible Imam and the Su-
preme Leader. This verse is not abrogated by verse 41 of the same 
surah. From the point of view of famous Sunnis, Anfal means spoils 
of war, while some of them have expressed other aspects as well. 
Famous Sunnis believe that after the Holy Prophet, the Imam of the 
community can give from Anfal to whoever he wants, according 
to ijtihad and expediency for Muslims, but they differ on how and 
when to give Anfal. According to the well-known Sunnis, the first 
verse of Anfal has been abrogated by verse 41. In this article, the 
Shiite point of view has been verified using verses and Ahadith, 
and the Sunni point of view and its arguments have been criticized 
based on the form of the verse and Ahadith.
Keywords: Anfal, Fei , khums, Anfal verse, commentators of the 
fariqin
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نوع مقاله: پژوهشی

بررسی تطبیقی آیه انفال از دیدگاه مفسران فریقین
)تاریخ دریافت: 1400/12/21- تاریخ پذیرش: 1401/12/03(

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765317.2022.7.1.8.7

حسن صادقی1

چکیده: 
یکی از آیات مهمی که مورد گفتگو میان مفســران فریقین است، آیه نخست 
سوره مبارکه انفال است. اهمیت موضوع با توجه به اینکه از دیدگاه شیعه، این 
آیه بیانگر منابع مالی حاکمیت دینی اســت، روشن است. مقاله حاضر به روش 
توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، نتیجه گرفته اســت که از دیدگاه دانشمندان 
شــیعه، انفال به معنای زیادی ها است و در آیه نخست سوره انفال، به معنای 
عام بوده و هرگونه اموال بدون مالک خصوصی را شــامل می شــود. مالکیت 
انفال متعلق به خدای ســبحان و رسول اکرم ص و جانشین ایشان؛ یعنی امام 
معصوم ع و ولیّ فقیه اســت. این آیه با آیه 41 همین سوره نسخ نشده است. 
از دیدگاه مشهور اهل سنت، انفال به معنای غنائم جنگی است، در عین حال، 
برخی از آن ها وجوه دیگری نیز بیان کرده اند. مشــهور اهل سنت عقیده دارند 
که پس از رســول اکرم، امام جامعه به حســب اجتهاد و مصلحت برای 
مسلمانان می تواند به کســانی که بخواهد، از انفال بدهد، ولی در چگونگی و 
زمان دادن از انفال اختالف دارند. به نظر مشهور اهل سنت، آیه نخست انفال 
با آیه 41 نســخ شده است. در این مقاله، دیدگاه شــیعه با استفاده از آیات و 
روایات اثبات شده و دیدگاه اهل سنت و ادله آن بر اساس ظاهر آیه و روایات 

نقد شده است. 
واژگان کلیدی: انفال، فیء، خمس، آیه انفال، مفسران فریقین
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مقدمه
یکی از موضوعات مهم آیات االحکام، انفال است که از نظر دانشمندان شیعه ، یکی از 
منابع مهم مالی حاکمیت دینی و والیت بشمار می رود؛ چرا که دین اسالم برای تامین 
منابع مالی حکومت دینی باید از پشــتوانه هایی برخوردار باشد و از میان آن ها انفال از 
مهمترین پشــتوانه هاست که با توجه به گســتردگی آن، جایگاه ویژه ای در نظام مالی 
اســالم دارد. اهمیت موضوع هنگامی بیشتر می شــود که در برابر دیدگاه شیعه دیدگاه 
اهل ســنت وجود دارد که دیدگاههای دیگری طرح کرده اند و بررســی آن ها ضرورت 
دارد. از جهت پیشــینه عام، این موضوع در کتاب های تفســیری و فقهی فریقین آمده 
اســت. همچنین مقاالت متعددی عمدتا با رویکرد فقهی نگارش شــده اســت، مانند: 
»انفال از نگاه فقه شــیعه و سنی«، »ولی امر و مالکیت اموال عمومی-مالکیت انفال«، 
»منابع حکومت اسالمی)انفال(« و. . . . از جهت پیشنیه خاص، در کتاب »خمس، انفال 
و فیء در قــرآن کریم« نگارش آقای محمدجواد فاضــل لنکرانی درباره این موضوع 
بررسی شــده است. همچنین مقاالتی در باره موضوع نگاشــته شده است)مانند مقاله 
»تفســیر تطبیقی آیه شــریفه انفال« تألیف آقای علی محامد که در فصلنامه مطالعات 
تفســیری ش 9 چاپ شده اســت(. از جهات متعددی میان آن ها و مقاله حاضر تفاوت 
وجود دارد؛ اواًل: بررسی موضوع کامال به صورت تطبیقی میان دیدگاههای دانشمندان 
شیعه و اهل ســنت است؛ ثانیًا: در هر موضوعی هم بحث تفسیری و تحلیل قرآنی به 
خوبی صورت گرفته اســت و در کنار آن، روایات به طور ویژه و مفّصل مورد توجه قرار 
گرفته است؛ ثالثًا: برخی از موضوعات همانند انفال در زمان غیبت بررسی شده است. 

1. شأن نزول آیه 
 َ ُقوا اللَّ ُســوِل َفاتَّ ِ َو الرَّ ْنفاُل لِلَّ ْنفاِل ُقِل اْلَ برای آیه نخســت سوره انفال : »َیْســَئُلوَنَك َعِن اْلَ
َ َو َرُســوَلُه ِإْن ُكْنُتْ ُمْؤِمِننَی)انفال/1( ؛ از تو درباره انفال  ِنُکْم َو َأِطیُعوا اللَّ َو َأْصِلُحــوا ذاَت َبْ
]غنایم، و هر گونه مال بدون مالك مشــخص [ سؤال مى كنند؛ بگو: »انفال مخصوص 
خدا و پیامبر اســت؛ پس، از )مخالفت فرمان( خــدا بپرهیزید! و خصومتهایى را كه در 
میان شماست، آشــتى دهید! و خدا و پیامبرش را اطاعت كنید اگر ایمان دارید!« شأن 
نزول های متعددی نزدیک به هم ذکر شده است )ر. ک: فخر رازی، 1420: 15/ 448؛ 

سیوطى، 1404: 158/3-160( و از میان آن ها به سه مورد بسنده می شود: 
أ. از "ابن عباس" چنین نقل شــده اســت پیامبر ص در روز جنگ "بدر" براى تشویق 
جنگجویان اســالم جوائزى براى آن ها تعیین كرد و مثال فرمود كســى كه فالن فرد 
دشــمن را اسیر كند و نزد من آورد چنین پاداشى را به او خواهم داد، این تشویق سبب 
شد كه سربازان جوان پیامبر  در یك مسابقه افتخار آمیز با سرعت به سوى هدف 
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بشــتابند، ولى پیر مردان و افراد ســالخورده در زیر پرچم ها توقف كردند، هنگامى كه 
جنگ»بدر« پایان پذیرفت، جوانان براى گرفتن پاداشت هاى افتخارآمیز خود به خدمت 
پیامبر شــتافتند، اما پیر مردان به آن ها گفتند كه ما نیز سهمى داریم، زیرا ما تكیه 
گاه و مایۀ دلگرمى شما بودیم و اگر كار بر شما سخت مى شد و عقب نشینى مى كردید، 
حتمًا به ســوى ما مى آمدید، در این موقع میان  دو نفر از انصار مشاجره لفظى پیدا شد 
و راجع به غنائم جنگ با یكدیگر گفتگو كردند، آیه فوق نازل شــد و صریحا غنائم را 
متعلق به پیغمبر ص معرفى كرد كه هر گونه بخواهد با آن رفتار كند، پیامبر ص هم آن 
را به طور مســاوى در میان همه جنگجویان تقسیم كرد، و دستور داد كه میان برادران 

دینى صلح و اصالح شود )سیوطى، 1404: 159/3؛ طبرسی، 1372: 797-796/4(
ب. از عباده بن صامت نقل شــده اســت: ما با رسول خدا بیرون شدیم و من با او 
حاضر در جنگ بدر گشتم، تا اینكه دو صف برابر هم قرار گرفته و مشغول جنگ شدند، 
و خداوند دشمن را فرارى داد، یك دسته از مسلمین دشمن را تعقیب كرده و به هر كه 
دست مى یافتند مى كشتند، دســته اى دیگر به جمع آورى غنیمت سرگرم شده و دسته 
ســوم اطراف رسول خدا  حلقه زدند تا او را از شر دشمنان نگهبانى كنند، این بود 
تا شــب، وقتى شب شد همه لشكریان به لشكرگاه برگشــته و دور هم گرد آمدند، در 
نتیجه آن عده اى كه به جمع آورى غنیمت پرداخته بودند گفتند: كسى غیر ما حقى از آن 
ندارد، كه ما خودمان جمع كرده ایم، آن عده كه دشــمن را تعقیب كرده بودند در جواب 
مى گفتند: شــما از ما سزاوارتر نیســتید، براى اینكه ما دشمن را از اموالشان جدا كرده 
و فرارى دادیم، آن عده هم كه دور پیغمبر را گرفته بودند گفتند: شــما از ما ســزاوارتر 
نیســتید و ما كارى كه مستلزم بى بهرگى ما شود نكردیم، زیرا اگر با شما نبودیم براى  
این بود كه مى ترســیدیم از ناحیه دشمن آسیبى به رسول خدا  برسد. بنابراین، به 

 َ ُقوا اللَّ ُسوِل َفاتَّ ِ َو الرَّ ْنفــاُل لِلَّ ْنفاِل ُقِل اْلَ حراست او پرداختیم، آیۀ شریفۀ  »َیْســَئُلوَنَك َعِن اْلَ
ِنُکْم« نازل شــد و رسول خدا آن را در میان مسلمین تقسیم كرد . . .  َو َأْصِلُحوا ذاَت َبْ

)واحدی، 1411: 235-236؛ سیوطى، 1404: 3 / 159(. 
ج. ســعد بن ابى وقاص گوید: در روز بدر برادرم عمیر كشــته شد. من سعید بن عاصم 
را كشــتم و شمشیرش را گرفتم. این شمشیر »ذا الكتیفه« نامیده مى شد. آوردم خدمت 
پیامبر و تقاضا كردم كه به من ببخشــد. فرمود: این شمشیر نه از من و نه از تست. آن 
را بازگردان و بینداز. من شمشــیرم را انداختم و بازگشتم و مى گفتم: شاید مى خواهد به 
كســى ببخشد كه سختى هاى مرا متحمل نشده است. طولى نكشید كه فرستاده پیامبر 
بدنبال من آمد و آیه  »َیْســَئُلوَنَك . . . « نازل شــده بود. من ترسیدم كه چیزى در باره من 
نازل شــده باشــد. وقتى نزد پیامبر رفتم، فرمود: چیزى از من خواستى كه از من نبود. 
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اینك براى من شــد. برو و آن را بردار كه از تســت«. )واحــدی، 1411: 234-235؛ 
طبرسی، 1372: 797-796/4(. 

چنان که روشــن است که نقلهای یاد شده با هم تنافی ندارند و امکان جمع میان آن ها 
وجود دارد. قدر مشــترک آن ها ســهم خواهی افراد و وجود اختالف بر اثر همین سهم 
خواهی در غنایم جنگ بدر اســت. به همین جهت در ادامه آیه پس از بیان حکم انفال 
ِنُکْم « و سپس به  َ َو َأْصِلُحــوا ذاَت َبْ ُقــوا اللَّ به اصالح میان مؤمنان دســتور می دهد: »َفاتَّ
َ َو َرُسوَلُه« و آن را شرط ایمان بیان  اطاعت از خدا و رسولش دستور می دهد: »َو َأِطیُعوا اللَّ

می کند: »ِإْن ُكْنُتْ ُمْؤِمِننَی«. 
روشن است که شأن نزول از سویی سبب روشن شدن بیشتر مفاد آیه می شود و از سوی 

دیگر، سبب تخصیص نمی شود؛ همان گونه که در ادامه نیز خواهد آمد. 

2. معنای لغوی »انفال« 
برای نَفل و نََفل که مفرد انفال است، چند معنا ذکر شده است: 

أ. زیادی بر چیز و به همین جهت، به نماز مســتحبی نافله گفته می شود، از این جهت 
ْد ِبِه   ْیِل َفَتَهجَّ که زاید بر نماز واجب است؛ قرآن کریم درباره نماز شب می فرماید: »َو ِمَن اللَّ
ناِفَلًة َلَك)اسراء/79( ؛ پاسى از شب را )از خواب برخیز، و( قرآن )و نماز( بخوان! این یك 

وظیفه اضافى براى توســت« «. همچنین به نوه، نافله گفته می شود: »َو َوَهْبنا َلُه ِإْسحاَق َو 
َیْعُقوَب  ناِفَلًة)انبیاء/ 72(. ؛ و اسحاق، و عالوه بر او، یعقوب را به وى بخشیدیم؛ و همه 
آنان را مردانى صالح قرار دادیم« )اســماعیل بن عباد صاحب، 1414: 10/ 23؛ راغب 

اصفهانی, 1404: 820(. 
ب. معنای عطا و بخشش و نافله از این ریشه است که عبارت است از: بخشش از این 
جهت که واجب نیســت و نافله نماز از این قبیل است. »نوفل« به کسی گفته می شود 

که بخشش فراوان داشته باشد )ابن فارس، 1404:  5/ 455(. 
ج. غنیمت )فراهیدی، 1409: 325؛ فیّومى، بی تا: 619(. 
د. غنیمت و هبه)بخشش( )ابن منظور، 1405: 670/11(

به نظر می رسد میان معانی یاد شده تنافی وجود ندارد؛ زیرا غنیمت و نیز هبه، مصداقی 
از زیادت و بخشش است ؛ همچنان که بخشش به زیادت برمی گردد. به همین جهت در 

َفل : الَغِنیَمُة َقاَل: »ِإنَّ َتْقَوی  برخی از کتابهای لغت میان همه معانی جمع شده است: »النَّ
َاِة  اِفَلُة( ِف الصَّ ْمُع )َأْنَفاٌل ( ِمْثُل َســَبٍب َو َأْســَباٍب َو ِمْنُه )النَّ ْلجَ ــا َخْرُ َنَفْل « َأْی َخْرُ َغِنیَمٍة َو ا َ ربِّ
ْفُل ( ِمْثُل َفْلٍس ِمْثُلَها َو ُیَقاُل ِلَوَلد اْلَوَلِد  اِفُل ( و )النَّ ْمُع )َنَ ْلجَ ا ِزَیــاَدة َعَ اْلَفِرَیِة َو ا َ نَّ َها ِلَ َو َغْرِ
ٌة  ُه َو ُهَو َعِطیَّ َفَل  َو َغْرَ ْثِقیِل َوَهْبُت َلُه  النَّ ِلِف و بالتَّ ْلُتُه ( ِباْلَ ُجَل و )َنفَّ )َناِفَلٌة( َأْیًا َو )َأْنَفْلُت ( الرَّ

ا ِمْنُه«. )فیّومى، بی تا: 619(.  َل ُتِریُد َثواهَبَ
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3. معنای اصطالحی انفال

1-3. دیدگاه شیعه
مشــهور مفســران و فقهای شــیعه معتقدند که منظور از انفال، اموالی است که مالک 
خاصــی از مردم ندارد، )راونــدی، 1405: 248/1؛ فاضل مقداد، بی تا: 254/1( مرحوم 

فاضل جواد کاظمی می نویسد: 
»از دیدگاه اصحاب ما]شیعه[ مراد از انفال همان است که در روایات از امام باقر و امام 
صادق  نقل شــده اســت كه فرمودند: انفال اموالى است كه بدون جنگ از دار 
الحرب بدســت آید و سرزمینى كه اهلش آن را بدون جنگ ترك كرده است -که فقها 
اینها را »فى ء« مى نامند. همچنین میراث كســى كه وارث ندارد و و سرزمین و اموالى 
كه شــاهان به این و آن مى بخشیدند و و بیشه زارها و جنگل ها و دره ها زمینهاى موات 

و مانند آن« )کاظمی، 1365: 88/2(. 
مرحوم عالمه طباطبائی می نویسد: 

»انفال، اموالى است كه مالكى براى آن شناخته نشده باشد، از قبیل قله كوه ها و بستر 
رودخانه هــا و خرابه هاى متروك، و آبادیهایى كــه اهالى اش هالك گردیده اند، و اموال 
كســى كه وارث ندارد، و غیر آن. و از این جهــت آن را انفال مى گویند كه گویا اموال 
مذكور زیادى بر آن مقدار اموالى اســت كه مردم مالك شده اند، بطورى كه دیگر كسى 
نبوده كه آن ها را مالك شود، و چنین اموالى از آن خدا و رسول خدا  است. غنائم 
جنگى را نیز انفال مى گویند، چرا که گویا زیادى بر آن چیزى است كه غالبا در جنگها 
مورد نظر است، چون در جنگها مقصود پیروز شدن بر دشمن و تار و مار كردن او است، 
و وقتى غلبه دســت داد و بر دشمن ظفر پیدا شــد مقصود حاصل شده است. حال اگر 
اموالى هم به دســت مردان جنگى افتاده باشد و یا اسیرى گرفته باشند موقعیتى است 

زیاده بر آن چه مقصود بوده است« )طباطبائى، 1418:  6-5/9(. 
چنان که ذکر شد دیدگاه شیعه با معنای لغوی انفال سازگار است؛ زیرا چنان که ذکر شد 
معنای ریشه ای نفل، بخشش و زیادت است که مصادیق متعددی دارد . به همین جهت 
مفسران شیعه در معنای انفال به معنای لغوی آن اشاره کرده اند )ر. ک: فیض کاشانی، 

1415: 266/2؛ فاضل مقداد، بی  تا: 254/1(. 
از ســوی دیگر، روایات متعددی در تفسیر »انفال« از معصومان  نقل شده است؛ 

مانند: 
ِ ع  اٍد َعْن َحِریٍز َعــْن ُزَراَرَة َعْن َأِب َعْبِد اللَّ ال( َعْن َحَّ ْلَحَســِن ْبِن َفضَّ ُّ ْبُن ا أ. موثقه: َو َعْنُه )َعِ
ُســوِل " َو ِهَي ُكلُّ َأْرٍض  ِ َو الرَّ ْنفاُل لِلّ ْنفاِل ُقــِل اْلَ " َیْســَئُلوَنَك َعِن اْلَ ُ َقــاَل: ُقْلُت َلُه َما َیُقوُل اللَّ
ْیٍل َو َل ِرَجاٍل َو َل ِراَكٍب؛ زرارة می گوید: از امام صادق  َجــَا َأْهُلَهــا ِمْن َغْرِ َأْن ُیْحَمَل َعَلْیَها ِبخَ
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علیه الســالم درباره گفتار خداوند متعال: »از تو دربارۀ انفال سؤال مى كنند؛ بگو: انفال 
مخصوص خدا و پیامبر اســت« پرســیدم، فرمود: هر زمینى كــه اهل آن، آن را ترك 
كرده اند بدون آن كه اســب و شتر و سواره و پیاده اى بر آن تاخته باشد )طوسى، 1401: 

 .)132 /4
این روایت، به جهت علی بن حسن بن فّضال، موثقه است. 

وُت َو َل َواِرَث َلُه َو َل َمْوىًل-  ُجــِل مَیُ ِ ع ِف الرَّ ب. موثقه: »َعْن َأَباِن ْبِن َتْغِلَب َعْن َأِب َعْبِد اللَّ
ْنفــاِل؛ ابان بن تغلب از امام صادق ع روایت  َقــاَل ُهــَو ِمــْن َأْهِل َهِذِه اْلَیــِة َیْســَئُلوَنَك َعــِن اْلَ
می کنــد کــه فرمود: »مردی که می میــرد درحالی که نه وارثــی دارد و نه موالیی، از 

مصادیق این آیه است: از تو دربارۀ انفال سؤال مى كنند« )همان: 134(. 
این روایت به جهت وجود قاســم بن محمد جوهری در سند که واقفی است، )طوسی، 

1404: 748؛ حلّی، 1402: 247( موثقه است. 
ْنَفاُل ُكلُّ َأْرٍض َخِرَبٍة َقْد  ْنَفال  َو اْلَ ُمِس  اْلَ ْلخُ اِلحِ مویس بن جعفر ع: َو َلُه َبْعَد ا ج. َعِن اْلَعْبِد الصَّ
ْیٍل َو َل ِراَكٍب َو َلِکــْن َصاَلُحوا ُصْلحًا َو َأْعَطْوا ِبَأْیِدهِيْ  َبــاَد َأْهُلَها َو ُكلُّ َأْرٍض َلْ ُیَجْف َعَلْیَها ِبخَ
ْوِدَیِة َو اْلَجــاُم َو ُكلُّ َأْرٍض َمْیَتٍة َل َربَّ  َباِل َو ُبُطوُن اْلَ ْلجِ َعَ َغْرِ ِقَتاٍل َو َلــُه ]المام[ ُرُءوُس ا
ــُه َمْرُدوٌد َو ُهَو  نَّ اْلَغْصَب ُكلَّ ــا َو َلُه َصــَواِف اْلُُلوِك َما اَكَن ِف َأْیــِدهِيْ ِمْن َغْرِ َوْجــِه اْلَغْصِب ِلَ َلَ
َواِرُث َمْن َل َواِرَث َلُه َیُعوُل َمْن َل ِحیَلَة َلُه. . . ؛ و براى امام غیر از خمس، حق در انفالست. 
و انفال هر زمین خرابى است كه اهلش نابود شده باشند و هر زمینى كه اسب و شتر بر 
آن رانده نشده باشد )با جنگ و غلبه گرفته نشده باشد( بلكه بنوعى با مسلمین سازش 
كرده و بدون جنگ و با دســت خود تســلیم نموده اند و نیز سر كوهها و ته رودخانه ها 
و نیزارها )جنگل ها( و هر زمین بائر و بى صاحب از آن امامســت. و زبده اموالى كه در 
دســت پادشاهان است )و در جنگ با اسالم مغلوب شده اند( اگر از كسى غصب نكرده 
باشــند بامام تعلق دارد، و هر مال غصبى بصاحبش باید برگردد، و نیز امام وارث كسى 
اســت كه وارث ندارد و مخارج هر كس را كه چاره ندارد باید بدهد )یعنى امام باید این 
درآمدها را در راه درماندگان و هر گونه خرجى كه براى اسالم و مسلمین پیش مى آید 

و محل ندارد مصرف كند( )کلینی، 1363: 1/ 542-541(. 
این روایت بر مبنای توثیق عام اصحاب اجماع، معتبر است. 

فقها مانند حضرت امام خمینی)ره( بر اساس روایات یاد شده و دیگر روایات، موارد ذیل 
از انفال شمرده شده اند: 

1. هر چیزى كه با اســبان و سواران بر آن تاخته نشده است )و از طریق جنگ با كّفار 
بدست مسلمانان نیفتاده است( زمین باشد یا غیر زمین، اهالى آن از آن كوچ كرده باشند 

و یا آن را با میل و رغبت به مسلمانان تسلیم نموده باشند. 
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2. »زمین مواتى« كه مورد اســتفاده نیست مگر این كه آباد و اصالح شود یا براى آن 
كه نیزار اســت یا براى این كه آب از آن قطع شــده است یا براى این كه آب آن را فرا 
گرفته و یا براى غیر این ها، چه ملك دیگرى واقع نشــده باشد مانند صحراهاى بى آب 
و علف سوزان، یا ملك كسى بوده و لیكن مالك آن از بین رفته و اآلن شناخته نشود. 
قریه ها و شــهرهایى كه اهل آن ها كوچ كرده یا خراب شــده است؛ مانند بابل و كوفه 
و مانند این ها به زمین موات ملحق مى شــود، پس این شــهرها زمین و آثار آن مانند 
ســنگ ها و مثل آن ها از انفال مى باشــد، و زمین مواتى كه در زمین مفتوح عنوة واقع 
شــده بنابر اقوى مانند غیر آن )جزء انفال( اســت. ولى اگر معلوم باشد كه در حال فتح 
مســلمین، آباد بوده و بعد از آن حالت موات بر آن عارض شده است پس در این كه از 
انفال اســت یا بر ملك مسلمین باقى مى باشد؛ مانند زمینى كه فعال آباد است تردید و 

اشكال است كه دومى آن ها خالى از رجحان نیست. 
3. كنار دریاها و نهرها، بلكه هر زمینى كه صاحب نداشته باشد- البته اطالق آن اشكال 
دارد- اگر چه خالى از قرب نمى باشد، و اگر چه موات نباشد بلكه بدون زحمت و تكلّف 

قابل استفاده باشد؛ مانند جزائرى كه در دجله و فرات و مانند آن ها بیرون مى آید. 
4. قله كوهها و آن چه كه از گیاه و درختها و سنگ ها و مانند آن ها در آن ها مى باشد، و 
عرصۀ وادى ها و »آجام« و آن زمین هایى است كه به نى و درختان پوشانده شده است. 
و در این سه، بین آن كه در زمین امام )علیهم السّالم( باشد یا در مفتوح عنوة یا در غیر 
اینها باشد فرقى نمى كند؛ البته آن چه كه ملك شخصى باشد؛ سپس مثاًل نیزار شود بر 

آن چه كه بوده است باقى مى ماند )و ملك صاحبش مى باشد(. 
5. آن چه از مختصات شاهان بوده است از اموال غیر منقول و منقول. 

6. غنیمت ممتاز، مانند اســب سوارى نجیب و لباس گران قیمت و شمشیر برنده، و زره 
فاخر، و مانند این ها. 

7. غنیمت هایى كه )جنگ در آن( با اذن امام )علیهم السّالم( نباشد. 
8. ارث كسى كه وارثى نداشته باشد. 

9. معدن هایى كه به تبع زمین یا بواســطۀ احیاى آن، ملك مالك خاّصى نباشد. )امام 
خمینى، بی تا: 1/ 368 (. 

شایان ذکر است وجه کاربرد انفال در اموال بدون مالک خصوصی یا این است که خدای 
سبحان از باب کرامت و فضیلت، افزون بر خمس، مالکیت انفال را در اختیار پیامبر ص 
و امام معصوم ع قرار داده است؛ )نجفی، بی تا: 116/16( یا از این جهت که این اموال، 
زائد بر اموال شــخصی مردم هســتند و پیامبر و امام ولیّ آن هاست )موسوى خلخالى، 

 .)21-20/3 :1427
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2-3. دیدگاه اهل سنت
با این که از دیدگاه مشــهور دانشمندان اهل ســنت منظور از انفال، غنائم است، وجوه 

متعدد دیگری نیز ذکر کرده اند؛ مانند: 
أ. اموالی که از مشرکان بدون جنگ بدست آید؛ 

ب. خمس؛ 
ج. خمِس خمس؛ 

د. اموالی که امام به رزمنده بیشــتر از سهم غنیمتش می دهد و این به نظر برخی پیش 
از احراز غنیمت اســت و پس از احراز غنیمت امام صرفا می تواند از خمس بدهد؛ لکن 
بــه نظر برخی دیگر امام پیش از احراز غنیمــت می تواند از غنائم به رزمندگان دهد، و 
نیــز پس از احراز غنیمت امام هم از می تواند از ســهم رزمندگان دهد و هم از ســهم 
خمس. )ابن جوزى، 1422: 186/2-187؛ جّصاص، 1405: 222/4-224؛ زمخشری، 
1407: 193/2-194؛ فخــر رازی، 1420: 448/15-449؛ قرطبی، 1364: 362/7-

363؛ شــنقیطى، 1427: 256/2(. بنابراین، مراد از انفال، امری بیشــتر از اســتحقاق 
مجاهدان است. 

برخی از دانشــمندان اهل سنت تصریح کرده اند: همان گونه که ارادۀ هر کدام از وجوه 
امکان دارد، جمع آن ها نیز ممکن اســت؛ زیرا با هم تناقض ندارند. )فخر رازی، 1420: 
449/15( عمــاًل نیــز برخی تقریبًا میان اقوال یاد شــده جمع کرده انــد؛ برای نمونه 

زمخشری می گوید: 
»نفل، غنیمت اســت؛ زیرا از فضل و عطای خدای متعال است. . . نفل مالی است که 
به رزمنده بیشتر از سهم غتیمتش داده می شود، و آن عبارت از این است که امام برای 
تشویق ]لشگریان[ به سختی جنگ بگوید: »اگر کسی را بکشد، اموالش مال او است«، 
یا به لشــگریان گوید: »هر چیزی که به دست آوردید، برای شماست«، یا »نصفش یا 

یک چهارمش برای شماست«. )زمخشری، 1407:  2/ 194-193(. 
از دیدگاه برخی از اهل ســنت نفل، زیادی بر واجب اســت و غنیمت، نافله است، زیرا 
غنیمت، زیادی است در چیزی که خداوند بر این امت حالل کرده، در حالی که بر دیگر 

امت ها حرام کرده بود. از رسول اکرم  نقل شده است: فضلت ع البنیاء بسّت. . . 
أحلت يل الغنائم. )قرطبی، 1364:  7/ 361(. 

3-3. نقد و بررسی
دیدگاه  اهل سنت با چندین چالش روبروست: 

1. اگر انفال مربوط به غنائم و مانند آن است، با معنای لغوی آن؛ یعنی زیادت و بخشش 
چه نســبتی پیدا می کند؟ به بیان دیگر، آیا باید لفظ بر معنای لغوی )بخشش و زیادی(
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حمل شود، یا یکی از مصادیق آن؛ یعنی غنائم؟ 
2. اگر انفال مربوط به غنائم و مانند آن اســت، نسبت آن با آیۀ خمس چگونه می شود؟ 
چنان که بعدًا مفصل مطرح خواهد شــد، برخی به نسخ آیه عقیده دارند و برخی با انکار 

نسخ، در نسبت آن توجیهاتی ذکر کرده اند )فخر رازی، 1420: 449/15(. 
3. چرا خدای ســبحان پس از ذکر پرســش از انفال، در پاسخ، کلمۀ »انفال« را تکرار 
ْنفال(، همان »انفال« نخســتین: »عَِن  می کند؟ به بیان دیگر، آیا »انفال« دوم )ُقِل اأْلَ
ْنفال« است؟ بر اساس دیدگاه اهل سنت، بله »انفال« دوم، همان »انفال« نخستین  اأْلَ
اســت. در این صورت، وجه تکرار چیســت، با این که قرآن کریم می توانست به جای 

»انفال«، ضمیر »هی« بیاورد؟
4. در صورت اختصاص انفال به غنائم، تکلیف حقوقی و مالکیت اموال مرده بی وارث، 

قله کوه ها، درون درّها، دریا، نفت و. . . چیست؟ 
این چالش ها در دیدگاه شیعه که انفال را به اموال بدون مالک خصوصی تفسیر می کند، 

به هیچ وجه وجود ندارد؛ زیرا از دیدگاه شیعه: 
1. لفظ انفال به معنای زیادات و بخشش هاست؛ نه به معنای غنائم که یکی از مصادیق 
باشــد و روشن است که حمل لفظ بر معنای اصلی و ریشه ای بر مصداق ترجیح و بلکه 

تعیّن دارد. 
2. موضوع و مصرف آیۀ انفال با موضوع آیۀ خمس متفاوت اســت. به همین جهت به 
هیچ وجه، آیه انفال با آیه خمس نسخ نشده است؛ همچنان که بعدًا به آن اشاره می شود. 
ْنفال( است، زیرا اولی  ْنفال(، غیر از »انفال« نخســتین )َعِن اْلَ 3. »انفال« دوم )ُقِل اْلَ
ْنفال( مربوط به پرسش مسلمانان دربارۀ انفال)غنائم جنگ بدر( است. به همین  )َعِن اْلَ
ْنفال« عهد ذهنی پرســش کنندگان اســت. در صورتی که  جهت، الف و الم در »َعِن اْلَ
ْنفال(، محدود به آن نیســت وخدای متعال، حکم همۀ انفال را بیان  انفال دوم )ُقِل اْلَ
کند، از قبیل اموال مرده بی وارث، قله کوه ها، درون درّها، دریا، نفت و. . . ، تا کســی 

نپنــدارد تنها انفال بدر چنین حکمی دارد. از این رو، به جای »قل هی« می فرماید: »ُقِل 
ْنفال«، برای جنس یا اســتغراق اســت و بر هر نفلی  ْنفال«. پس الف و الم در »ُقِل اْلَ اْلَ

صدق می کند. )ر. ک: طباطبائى، 1418: 10/9؛ جوادی آملی، 1393: 32/ 58(. 
4. با توجه به آن چه ذکر شــد، روشن می شود که اموال بدون مالک خصوصی، متعلق 
به خدای ســبحان و پیامبر اکرم ص است و این حکم همیشگی است و در هر زمان و 

زمینی وجود دارد. )همان(
5. چنان چه ذکر شد کاربرد نفل و نافله در غنیمت تنها از باب مصداق قابل قبول است 
و اســتدالل به حدیث نبوی ص یاد شــده برای اثبات اراده غنیمت از انفال به صورت 
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انحصاری تمام نیســت، زیرا آن حدیث شریف صرفًا حالل بودن غنایم را بیان می کند، 
نه این که انفال در این آیه به معنای غنائم باشد. 

6. ســیاق موجب محدودیت و انحصار نمی شود؛ شاهدش این است که فخر رازی در 
ُذوُه َو ما َناُكْ َعْنُه َفاْنَتُهوا))حشر/7( که در سیاق آیات فیء و  ُسوُل َفخُ ذیل آیۀ (َو ما آتاُكُ الرَّ
غنیمت است، می نویسد: »و األجود أن تكون هذه اآلیة عامة في كل ما آتى رسول اهللَّ 

و نهى عنه و أمر الفي ء داخل في عمومه« )فخر رازی، 1420:  29/ 507(. 
البته روشن اســت که دیدگاه های کالمی و نیز نگرش ها در مسائل اصول فقه همانند 
حجیت خبر واحد، قیاس و استحسان در انتخاب دیدگاه های فریقین اثر داشته است که 

مجالی برای طرح آن ها نیست. 

4. مالک انفال

1-4. دیدگاه شیعه
  أ. در زمان زندگی رسول اکرم

از دیدگاه شــیعه مالک انفال در زمان رســول اکرم ، تنها خدای سبحان و پیامبر 
ُسول«. گرچه از جهت تکوینی همۀ هستی متعلق به  ِ َو الرَّ ْنفاُل لِلَّ اکرم  است: »ُقِل اْلَ
خدای ســبحان است، لکن خدای متعال از جهت تشریعی مالکیت یا اختصاص انفال را 
به خود و رسولش بیان می کند. برای دیدگاه شیعه افزون بر ظاهر آیه، روایات متعددی 

وجود دارد؛ مانند: 
ْنَفاَل َما اَكَن ِمْن َأْرٍض َلْ َیُکــْن ِفیَها ِهَراَقُة َدٍم َأْو  َعــُه َیُقوُل ِإنَّ اْلَ ُه مَسِ ِ ع َأنَّ أ. َعــْن َأِب َعْبِد اللَّ
ــُه ِمَن اْلَفْي ِء  َقــْوٌم ُصوِلُحــوا َو َأْعَطْوا ِبَأْیِدهِيْ َو َمــا اَكَن ِمْن َأْرٍض َخِرَبــٍة َأْو ُبُطوِن َأْوِدَیٍة. َفَهَذا ُكلُّ
؛ امام صادق علیه الســالم  بُّ ُعُه َحْیُث ُیحِ ُســوِل َیَ ِ َفُهَو ِلرَّ ُســوِل َفَما اَكَن لِلَّ ِ َو ِلرَّ ْنَفاُل لِلَّ َو اْلَ
فرمود: انفال ، هر زمینى است كه بدون خونریزى تصرّف شده باشد، یا ]اموال[ مردمى 
كه ]در وا گذارى آن ها به مسلمانان با ایشان [مصالحه كرده باشند، یا ]آنچه[ كه مردم 
با دســت خود تســلیم كنند و هر زمین ویرانه اى، یا بستر رودها. اینها هم جزء فیئ و 
انفال اســت و به خدا و پیامبر تعلّق دارد و هر آنچه از آن خدا باشــد به رسول او تعلّق 

دارد )طوسى، 1401: 134/4(. 
این روایت به جهت وجود علی بن حســن بن فضال در ســند، که فطحی ثقه اســت، 

موثقه است. 
 ِ ْنَفاُل َفُهَو َخاِلٌص ِلَرُسوِل اللَّ ا اْلَفْي ُء َو اْلَ ِ ع: . . . َو َأمَّ ِ ْبِن ِســَناٍن َعْن َأِب َعْبِد اللَّ ب. َعْن َعْبِد اللَّ
ص؛ امام صادق ع فرمود: اما فیء و انفال برای رسول خدا ص به صورت خالص است« 

)همان: 133-132(. 
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این روایت، به جهت مهمل بودن »محمد بن سالم«، ضعیف است؛ لکن به جهت وجود 
روایات معتبر دیگر، به عنوان تأیید قابل استفاده است. 
 در زمان حضور امام  ب. پس از رسول اکرم

پس از رحلت رسول اکرم ، امام معصوم که جانشین ایشان است، مالکیت انفال را 
 دارد )ر. ک: فاضل مقداد، بی تا: 254/1؛ کاظمی، 1365: 89/2( و بدون اذن امام
عقاًل و شــرعًا نمی توان در انفال تصرف کرد و این حکم از ضروریات مذهب اســت 

)نجفی، بی تا: 116/16(. 
افزون بر ادلۀ عامۀ جانشینی امام نسبت به پیامبر اکرم ، روایات خاصه بر واگذاری 

انفال به امام معصوم  پس از رسول اکرم داللت دارد؛ مانند: 
ْیٍل َو َل ِراَكٍب  ْنَفاُل َمــا َلْ ُیَجْف َعَلْیِه ِبخَ ِ ع َقاَل: اْلَ يِّ َعْن َأِب َعْبِد اللَّ رَتِ أ. َعْن َحْفــِص ْبِن اْلَبخْ
ِ ص َو  ْوِدَیة َفُهَو ِلَرُســوِل اللَّ َأْو َقْوٌم َصاَلُحوا َأْو َقْوٌم َأْعَطْوا ِبَأْیِدهِيْ َو ُكلُّ َأْرٍض َخِرَبٍة َو ُبُطوُن اْلَ
ُعُه َحْیُث َیَشــاُء؛ حفص بن البخــرتی از امام صادق علیه السالم چنین  َماِم ِمْن َبْعهِدِ َیَ ُهــَو ِلْلِ
نقل می کند که: انفال چیزى است كه اسب و شترى بر آن تاخته نشده است، یا گروهی 
آن را مصالحه كرده اند، یا به دست خویش آن را واگذار كرده اند، و نیز هر زمین مخروبه 
و کف درّه ها اســت، اینها براى پیامبر خداســت و نیز براى امام پس از او اســت، پس 

هركجا بخواهد آن را قرار مى دهد )کلینی، 1363: 1/ 539(. 
این روایت از جهت سندی صحیحه است. 

َمــاُم َفُیِصیُبوَن َغَناِئَم َكْیَف  َعُثَها اْلِ ُة َیْ ــِریَّ ِ ع السَّ ِب َعْبِد اللَّ ب. َعــْن ُمَعاِوَیَة ْبِن َوْهٍب َقاَل ُقْلُت ِلَ
ُســوِل َو ُقِســَم  ِ َو ِلرَّ ُمُس لِلَّ ْلخُ ْ ُأْخِرَج ِمْنَها ا

َمــاُم َعَلمهْیِ َرُه اْلِ ُتْقَســُم َقــاَل ِإْن َقاَتُلوا َعَلْیَها َمــَع َأِمٍر َأمَّ
َعُلُه َحْیُث  َماِم َیجْ اٍس  َو ِإْن َلْ َیُکوُنا َقاَتُلوا َعَلْیَها اْلُْشِرِكنَی اَكَن ُكلُّ َما َغِنُموا ِلْلِ ْ َأْرَبَعَة َأْخَ َبْیَنُ
؛ معاویة بن وهب می گوید: به امام صادق علیه الســالم عرض كردم: امام گروه  َأَحبَّ
رزمنده اى را اعزام مى كند و آنان به غنیمت هایى دســت مى یابند این غنیمت ها چگونه 
تقســیم مى شــود؟ فرمود: اگر به همراه فرماندهى جنگیده اند كه امام آن را مشخص 
كرده است، خمس آن را براى خدا و پیامبر جدا مى كنند و چهار پنجم دیگر را بین خود 
تقســیم مى كنند، و اگر بدون آنكه با مشركان بجنگند چیزى را به دست آورده اند همه 
آن غنیمت ها كه به دســت آورده اند براى امام اســت و او در هر مورد كه خواست قرار 

مى دهد )همان: 44-43(. 
این روایت از جهت سندی صحیحه است. 

ْنَفاُل َو َلَنا  ُ َطاَعَتَنا َلَنا اْلَ ِ ع َنْحُن َقْوٌم َفَرَض اللَّ اِح اْلِکَناِنِّ َقاَل: َقاَل َأُب َعْبِد اللَّ بَّ ج. َعــْن َأِب الصَّ
َصْفُو اْلَاِل امام صادق ع فرمود: ما گروهى باشیم كه خداى عز و جل اطاعت ما را واجب 

كرده، انفال برای ماست و برگزیده از مال به ما اختصاص دارد )همان: 186(. 
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این روایت از جهت سندی صحیحه است. 
ج. عــن اب بصــر عن اب جعفــر ع: . . . و لنا النفال قال قلت له و ما النفــال قال العادن منها و 
الجــام و كل ارض ل رب لا و لنا ما ل یجف علیه ب َخْیٍل َو ل ِراكٍب  و اكنت فدك من ذلك 
ابوبصیر از امام باقرع نقل می کند: . . . انفال برای ماســت. گفتم: انفال چیســت؟ امام 
 فرمود: از آن هاســت معادن و نیزارهــا )جنگل ها( و هر زمین بى صاحب و برای 
ماســت آنچه که بدون اســب و شتر و سواره بر آن تاخته باشــد و فدک از آن ها بود« 

)عده اى از علماء، 1363: 37-36(. 
این روایت از جهت سندی صحیحه است. 

از اختصاص مالکیت به خدای متعال و رسول اکرم  و امام معصوم استفاده 
می شود که مقام ریاســت الهی و امامت الهی مالک حقوقی انفال است. به بیان دیگر، 
دولت و حکومت اسالمی مالکیت حقوقی انفال را دارد، تا آن را در مصالح مکتب اسالم 
ُسول«  و مســلمانان مصرف کند؛ نه آن که برای مصرف شخصی باشــد. ذکر تعبیر »الرَّ
نشــانگر مالکیت از جهت مقام رسالت و بیانگر تعلق به جایگاه حقوقی است. در روایات 

نیز اشاره شده است که اموال امام  از جهت امامت متعلق به امام بعدی است: 
ــْي ِء َفُیَقاُل  ِّ ْبِن َراِشــٍد َعْن َصاِحِب اْلَعْســَكِر ع َقاَل ُقْلُت َلــُه ُجِعْلُت ِفَداَك ُنْؤَت ِبالشَّ »َعْن َأِب َعِ
َماَمِة َفُهَو يِل  ِب َجْعَفٍر ع ِبَســَبِب اْلِ َنُع َفَقاَل َما اَكَن ِلَ ِب َجْعَفٍر ع ِعْنَدَنا َفَکْیَف صَنْ َهَذا َما اَكَن ِلَ
ِه؛ ابی علی بن راشد گوید: به صاحب  یِّ ِة بَنِ ِ َو ُســنَّ َو َما اَكَن َغْرَ َذِلَك َفُهَو ِمَراٌث َعَ ِكَتاِب اللَّ
عســکر )امام هادی ع( گفتم: فدایتان شوم گاهي چیزي مي آورند و مي گویند كه این 
متعلق به ابی جعفر)امام جوادع( اســت که نزد ما بوده است؛ آن را چه كنیم؟« حضرت 
فرمود: هر چه را براي امام جواد ع به عنوان امامت بوده، به من می رســد؛ ولي اگر به 
عنوان امامت نباشد، براساس قرآن و سنت پیامبر میراث است« )کلینی، 1363:  59/7(. 
با توجه به این نکته، فقهای متاّخر )ر. ک: نجفی، بی تا: 116/16؛ اصفهانى، بی تا: 316( 

در تعریف و مصرف انفال، به مالکیت امام و علت آن اشاره کرده اند: 
لخصوص لنصــب إمامته كما اكن النيب  »هي ]النفال[ ما یســتحقه المام علیه الســام ع جهة ا

صّلی الّل علیه و آله لرئاسته اللیة« )امام خمینى، بی تا:  1/ 368 (. 
در زمان غیبت امام ج. پس از رسول اکرم

دیدگاه مشــهور فقها این اســت که ائمه  انفال را در زمان غیبت برای شیعیان 
مباح کرده اند )نراقــى، 1415: 165/10؛ نجفی، بی تا: ج134/16-135؛ امام خمینى، 

بی تا:  1/ 368 (. 
دلیل این قول، روایات فراوان است؛ مانند: 

ُ ِمْنَها ِمْن َشــْي ٍء َفُهَو َلَنــا . . . . ُكلُّ َما ِف  َهــا َلَنا َفَمــا َأْخَرَج اللَّ ْرَض ُكلَّ ِ ع: ِإنَّ اْلَ أ. َعــْن َأِب َعْبــِد اللَّ



183

ین
ریق

ن ف
سرا

 مف
گاه

ید
ز د

ل ا
نفا

ه ا
 آی

قی
طبی

ی ت
رس

بر

The Seventh year
The first number

Consective 13
Spring & Summer

2022

ْ َطْســَق َمــا اَكَن ِف َأْیِدهِيْ َو  ِبمهَیُ ُلوَن َحتَّ َیُقوَم َقاِئُمَنا َفَیجْ ْرِض َفُهْم ِفیــِه ُمَحلَّ َأْیِدي ِشــیَعِتَنا ِمَن اْلَ
؛ عمر بن یزید از امام صادق ع نقل می کند: همه زمین از آن  ْرَض ِف َأْیــِدهِيْ َك اْلَ َیــرْتُ
ماســت، پس آنچه خدا از آن برآورد متعلق به ماســت. . . و نیز هر زمینى كه در دست 
شــیعیان ماست، براى ایشان حاللست تا زمانى كه قائم ما قیام كند، آن حضرت قسط 
خراج را از ایشان بگیرد و زمین را در دستشان باقى گذارد«. )کلینی، 1363:  408/1(. 

این روایت از جهت سندی صحیحه است. 
ِ ع: . . . َما اَكَن َلَنا َفُهَو ِلِشیَعِتَنا؛ از امام صادق  نقل شده است: آنچه  ب. َعْن َأِب َعْبِد اللَّ

برای ماست، برای شیعیان ماست«. )کلینی، 1363:  1/ 409(. 
این روایت از جهت ســندی ضعیف اســت؛ زیرا دو نفر از روایان »صالح بن حمزه« و 
»ابان بن مصعب« مهمل هســتند؛ لکن با توجه به وجود روایات معبتر، به عنوان تأیید 

قابل استفاده است. 
ُّ ْبُن َأِب  ِد ْبِن ُمْســمِلٍ َعْن َأِب َجْعَفٍر ع َقاَل َقاَل َأِمــُر اْلُْؤِمِننَی َعِ ج. َعــْن َأِب َبِصٍر َو ُزَراَرَة َو ُمَحمَّ
َنا َأَل َو ِإنَّ ِشیَعَتَنا ِمْن َذِلَك  وا ِإَلْیَنا َحقَّ ْ َلْ ُیَؤدُّ ُ نَّ ْ َو ُفُروِجِهْم ِلَ

اُس  ِف ُبُطوِنِ َطاِلٍب ع: َهَلَك النَّ
َو آَباَءُهْ ِف ِحلٍّ . )طوسى، 1401:  4/ 138-137(

این روایت از جهت سندی صحیحه است. 
البتــه با توجه بــه ادلۀ عموم والیت فقیه و نیز ادلۀ انفــال از قبیل تعلق آن به جایگاه 
حقوقی حاکمیت اســالمی و پشتوانه بودن آن برای حکومت اسالمی، می توان استفاده 
کرد که اباحه انفال برای شــیعیان، هنگامی اســت که حکومت اسالمی تشکیل نشده 
باشــد و از تصرف منع نکرده باشد. به همین جهت برخی از فقهای معاصر به انصراف 
تحلیالت وارده از مانند زمانی که حکومت اســالمی تشکیل شود و بدان و اصالح آن 
نیاز داشــته باشــد، )یعنی لزوم اذن از فقیه( تصریح کرده اند. )مکارم شیرازى، 1416: 
642-643( برخی از مفسران معاصر نیز فرموده اند: ]انفال[ در زمان غیبت امام معصوم 
 در تصرف نایب ایشان است. . . . وی مسئول نگهداری و هزینه کردن آن ها در 

مصالح مکتب اسالم و مسلمانان است )جوادی آملی، 1393: 32/ 59(. 

2-4. دیدگاه اهل سنت
از دیدگاه برخی از اهل ســنت، پس از پیامبر اکرم نفل وجود ندارد؛ لکن جمهور 
اهل ســنت عقیده دارند که نفل تا روز قیامت باقی اســت و امام به حســب اجتهاد و 
مصلحت برای مسلمانان می تواند به کسانی که بخواهد، از انفال بدهد، تا مردم را یاری 
کردن و مبارزه با دشمن و کوشش در جنگ تشویق کند. آن چه مورد اختالف است در 

چگونگی و زمان دادن از انفال است که دراین باره چند دیدگاه وجود دارد: 
1. امام از خمس می دهد؛ نه از غنیمت و در اول و آخِر غنیمت به حسب اجتهاد می بخشد. 
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2. امام پیش از غنیمت می بخشد و پس از غنیمت صرفًا می تواند از خمس بدهد؛ 
3. امام پیش از غنیمت از غنائم می بخشد، و پس از غنیمت می تواند از غنیمت ببخشد 

و هم از سهم خمس. 
4. شافعی و ابن حنبل گفته اند: نفل، تنها پس از غنیمت و پیش از تخمیس است. 

6. امام پیش از تخمیس هر وقت که بخواهد می بخشد
7. امام تنها از خمس خمس می بخشــد )ابن عطیه، 1422: 2/ 498؛ جّصاص، 1405: 

222/4؛ كیاهراسى، 1422: 3/ 149-150؛ قرطبی، 1364: 364/7(. 
3-4. نقد و بررسی

با چشــم پوشی از اختالف شــیعه و اهل سنت در معنای انفال، روشن است که دیدگاه 
برخی از اهل ســنت مبنی بر نبود نفل پس از رســول اکرم نادرســت است و با 

جاودانگی و جهان شمول بودن احکام منافات دارد. 
اصل دیدگاه جمهور اهل ســنت؛ یعنی از جهت بقای حکم تا روز قیامت درست است، 
لکن دیدگاه ها دربارۀ چگونگی و زمان بخشــش صرفًا استحسان و بر خالف ظاهر آیه 
اســت، زیرا ظاهر آیه، مالکیت را به خدای متعال و رســول اکرم بیان می کند و 
 هر امام)هر کســی که ادعای امامت کند( جانشــین خدای سبحان و رسول اکرم
  از ســوی او نیست، تا بتواند ببخشــد؛ در حالی که بر اساس دیدگاه شیعه، امام
جانشــین رسول اکرم اســت و به همین جهت تصرفش در انفال، همان تصرف 

رسول اکرم است. 
 تقیید اهل ســنت به پیش یا پس از غنیمت و خمس نیز بر خالف ظاهر آیه است که 
اطالق دارد. همان گونه که بیان شد دیدگاه های کالمی و نیز نگرش ها در مسائل اصول 
فقه؛ همانند حجیت خبر واحد، قیاس و استحســان در انتخاب دیدگاههای فریقین اثر 

داشته است. 

5. نسخ آیه 

1-5. دیدگاه شیعه
ا َغِنْمُتْ ِمْن َشــْي ٍء« )انفال/41(، نسخ  ٰ

از دیدگاه شــیعه، آیۀ انفال با آیۀ خمس »َو اْعَلُموا َأنَّ
نشده است؛ زیرا دلیلی بر نسخ نیست و موضوع آن دو تفاوت دارد. )فاضل مقداد، بی تا: 
254/1؛ ابوالفتــوح رازى، 1408:  9/ 60؛ طبرســی، 1372: 796/4؛ کاظمی، 1365: 
89/2( موضوع آیۀ انفال، اموال بدون مالک خصوصی است، در صورتی که موضوع آیۀ 
خمس، مطلق فایده ای اســت که افراد به دست می آورند. به بیان دیگر، اموال شخصی 
است. آری، اگر منظور از غنیمت، غنائم باشد، بحث نسخ طرح می شود، همچنان که بعدًا 
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در بیان دیدگاه اهل سنت، ذکر می شود. 

2-5. دیدگاه اهل سنت
اهل سنت، دربارۀ نسخ آیه دو دیدگاه دارند: 

أ. نسخ
جمهور اهل سنت، به نسخ آیۀ انفال با آیۀ غنیمت باور دارند )قرطبی، 1364: 3/8(؛ زیرا 
ُســوِل « غنائم را به رســول اکرم اختصاص می دهد و آیۀ خمس  ِ َو الرَّ ْنفاُل لِلَّ »ُقِل اْلَ

ُسوِل َو ِلِذي اْلُقْرب  َو اْلَیتاىم  َو اْلَساِكنِی َو  َسُه َو ِلرَّ ِ ُخُ ا َغِنْمُتْ ِمْن َشْي ٍء َفَأنَّ لِلَّ : »َو اْعَلُموا َأنَّ
ــِبیِل« برای غیر از رسول اکرم نیز سهمی بیان می کند )فخر رازی، 1420:  اْبِن السَّ

 15/ 449؛ ثعالبی، 1418: 113/3؛ شنقیطى، 1427: 258/2(. 
ب. عدم نسخ 

به باور برخی از اهل سنت آیۀ انفال با آیۀ خمس نسخ نشده است؛ زیرا: 
ُســوِل «، به این معناســت که حکم دربارۀ انفال برای خدا  ِ َو الرَّ ْنفاُل لِلَّ أ. آیه انفال: »ُقِل اْلَ
و رســولش است و این معنا باقی اســت و منسوخ نمی شود. سپس خدای متعال ]با آیه 

خمس[ حکم می کند که چهار پنجم غنائم ملک رزمندگان است. 
ب. آیۀ خمس داللت می کند که غنیمت، ملک رزمندگان اســت و انفال در این آیه به 
غنائم تفسیر نمی شود؛ بلکه به سلب]وسایل دشمن کشته شده درجنگ [ تفسیر می شود 
که رسول بر اساس برخی از مصالح به برخی از مردم می دهد )فخر رازی، 1420: 

 15/ 449؛ ابن جوزى، 1422: 187/2(. 

3-5. نقد و بررسی
چنان که بیان شد دیدگاه شیعه عدم نسخ است، لکن در دیدگاه  اهل سنت، نسخ و عدم 
نســخ وجود دارد که به طور جداگانه بررسی می شود. دیدگاه نسخ آیه اول انفال با آیه 
خمس، بر فرض آن که، »انفال« به معنای غنائم باشــد، با این اشکال مواجه است که 
دلیلی 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 اول انفال و خمس فاصله وجود ندارد. 
اصل عدم نســخ درست اســت، لکن دو توجیه یاد شده اشــکال دارد؛ اشکال توجیه 

ُسوِل «  ِ َو الرَّ ْنفاُل لِلَّ نخســت دیدگاه عدم نسخ از ســویی مخالفت با ظاهر الم در »ُقِل اْلَ
اســت که داللت بر ملکیت می کند؛ نه صرف بیان حکم. از ســوی دیگر، این توجیه با 
شــأن نزول های آیه ناسازگار است که در آن ها پیامبر اکرم بالفاصله پس از نزول 
آیه انفال، از اختیار خود استفاده کرده و به صالح خود، غنائم را میان رزمندگان تقسیم 
می کنند. . از ســوی سوم، گرچه ظاهر این قول، عدم نسخ است، لکن در نتیجه با نسخ 
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تفاوتی ندارد. 
اشــکال توجیه دوم عدم نسخ، این است که بر اســاس شأن نزول ها اختالف اصحاب 

رسول اکرم دربارۀ غنائم بوده است که اعم از سلب است. 

نتیجه
مهم ترین نتایج مقاله عبارتند از: 

1. شأن نزول های متعددی برای آیۀ اول سوره انفال نازل شده که با هم تنافی ندارند و 
امکان جمع میان آن ها وجود دارد. قدر مشترک آن ها سهم خواهی افراد و وجود اختالف 

بر اثر همین سهم خواهی در غنایم جنگ بدر است. 
2. گرچه انفال جمع نفل به معانی متعدد آمده است، لکن میان آن ها تنافی وجود ندارد، 
زیرا غنیمت و نیز هبه، مصداقی از زیادت و بخشــش اســت، همچنان که بخشش به 

زیادت برمی گردد. 
3. از دیدگاه شــیعه منظور از انفال، اموالی اســت که مالک خاصی از مردم ندارد؛ و با 
این که از دیدگاه مشهور دانشمندان اهل سنت منظور از انفال، غنائم است، وجوه متعدد 

دیگری نیز ذکر کرده اند. در دیدگاه اهل سنت اشکاالت متعددی وجود دارد. 
4. از دیدگاه شــیعه مالک انفال در زمان رسول اکرم، تنها خدای سبحان و پیامبر 
اکرم اســت. پس از رحلت رســول اکرم، امام معصوم که جانشــین ایشان 
اســت، مالکیت انفال را دارد. دیدگاه مشهور فقها این است که ائمه ، انفال را در 
زمان غیبت برای شــیعیان مباح کرده اند. البته با توجه به تعلق انفال به جایگاه حقوقی 
حاکمیت اسالمی و پشتوانه بودن آن برای حکومت اسالمی، اباحه انفال برای شیعیان 
هنگامی است که حکومت اسالمی از تصرف منع نکرده باشد. جمهور اهل سنت، عقیده 
دارند که پس از رســول اکرم، امام به حســب اجتهاد و مصلحت برای مسلمانان 
می تواند به کسانی که بخواهد، از انفال بدهد. آن چه مورد اختالف است در چگونگی و 
زمان دادن از انفال است. دیدگاه اهل سنت، دارای اشکاالت متعدد از قبیل مخالفت با 

جاودانگی قرآن و نیز مخالفت با ظاهر آیه است. 
5. از دیدگاه شیعه، آیۀ انفال با آیۀ خمس نسخ نشده است، لکن برخی از اهل سنت به 
نسخ و برخی به عدم نسخ عقیده دارند. با بررسی ظاهر آیات و روایات، درستی دیدگاه 

شیعه روشن می شود. 
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