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وقف األنفال

دراسة فقه ّية وحقوق ّية–عيل رمضان

(((

خالصة:
األئمة
بترصف
مهم ًة من األموال التي كانت
ّ
تشكّل األنفال جمموع ًة ّ
ّ
أنظمة احلكم اإلسالم ّية؛ هبدف املسامهة يف ّ
حل مشاكل املجتمع.

يف ّ
ظل

وهناك شبه إمجا ٍع بني فقهاء اإلمام ّية يف موضوع األنفال ومصاديقه ،وال جمال لرسد
إن اهلدف من البحث دراسة إمكان ّية وقف األنفال ،ال إحصاء ّ
آرائهم مجيع ًا؛ إذ ّ
كل
ٍ
مصداق من مصاديق األنفال
الطبيعي تعميم حك ٍم يف
اآلراء فيها ،األمر الذي جيعل من
ّ
عىل سائر املصاديق األخرى.
مه ّية دراسة إمكان ّية وقف تلك األموال من الناحيتَني الفقه ّية
ومن هنا ،تكمن أ ّ
ٍ
مقاربة إمجال ّي ٍة لألنفال ومصاديقها ،يف ضوء ٍّ
كل من القرآن
واحلقوق ّية؛ من خالل
والسنّة ،حيث يمكن القولّ :
إن مفهوم األنفال ال يقترص عىل غنائم احلرب فحسب؛
اإلسالمي ،من إيران.
((( باحث يف الفكر
ّ
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خاص ،وهذه األموال مجيعها هلل -تعاىل-
بل يشمل مجيع األموال التي ليس هلا مالك
ّ
وللرسول وملن ييل أمره وخيلفه؛ أي للحكومة اإلسالم ّية ،عىل أن ترصفها يف منافع

املسلمني العا ّمة.

مصطلحات مفتاح ّية:
وقف الأنفال -درا�سة فقه ّية وحقوق ّية–
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األنفال ،الوقف ،ملك ّية األنفال ،وقف األنفال ،الرسول  ،اإلمام

احلكومة اإلسالم ّية ،املنافع العا ّمة... ،

 ،الويل الفقيه،

ال�سنة  1العدد � 1صيف 2016

مقدّ مة:

احلقوقي يف اإلسالم.
يف تأسيسها يعود إىل احلقل
ّ
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اإلسالمي؛ فعىل الرغم من
الوقف سنّ ٌة حسن ٌة يمكن عدّ ها من إبداعات الدين
ّ
وجود عناوين شبيهة به يف القوانني الوضع ّية لبعض الدول غري اإلسالم ّيةّ ،
فإن الفضل

ٍ
ٍ
تعرضت هلا أحاديث
مه ّية الوقف ومكانته بصورة عا ّمة ،كام ّ
تناول القرآن الكريم أ ّ
ٍ
ٍ
رواد
ومصداقي ،األمر الذي جيعلهم
تفصييل
بشكل
املعصومني
بشكل تلقائيّ -ٍّ
ٍّ

العمل هبذه السنّة احلسنة.

األئمة
بترصف
مهم ًة من األموال التي كانت
ّ
وتشكّل األنفال جمموع ًة ّ
ّ
أنظمة احلكم اإلسالم ّية؛ هبدف املسامهة يف ّ
حل مشاكل املجتمع.

يف ّ
ظل

ومن هذا املنطلق ،هتدف هذه املقالة إىل دراسة إمكان ّية وقف تلك األم��وال من
ٍ
مقاربة إمجال ّي ٍة لألنفال ومصاديقها ،يف ضوء ٍّ
كل
الناحيتَني الفقه ّية واحلقوق ّية؛ من خالل

من القرآن والسنّة.

أوالً :مفهوم األنفال:
 .1األنفال يف ال ّلغة:
ذكر ابن فارس يف مقاييسه« :النون الفاء والالم أصل صحيح ّ
يدل عىل عطاء وإعطاء.
منه النافلة عطية الطوع من حيث ال جتب .ومنه نافلة الصالة ...واجلمع أنفال؛ وذلك ّ
أن

اإلمام ينفل املحاربني؛ أي يعطيهم ما غنموه .يقال :نفلتك أعطيتك نفالً»(((.
وذكر ابن مكرم يف لسان العرب ّ
أن األنفال بمعنى الغنيمة والعط ّية(((.

((( ابن فارس ،أمحد :معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،مكتب اإلعالم اإلسالمي1404 ،هـ.ق ،ج،5
ما ّدة « َن َف َل» ،ص.456-455
((( انظر :ابن مكرم ،حممد :لسان العرب ،قم املقدّ سة ،نرش ادب حوزه1405 ،هـ.ق1363 /هـ.ش ،ج ،11مادة َن َف َل ،ص.670
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وقف الأنفال -درا�سة فقه ّية وحقوق ّية–

ِ
يم ُة ب َع ْينِ َها،
كام أورد الراغب األصفهاين
معاين عدّ ة لألنفال« :النَّ َف ُل .قيل :هو ال َغن َ
َ
ِ
ِ
الختالف اال ْعتِ َب ِ
ار ،فإنّه إذا اع ُتبرِ بكونه مظفور ًا به يقال له:
اختلفت العبار ُة عنه
لكن
ِ
ٍ
وجوب يقال لهَ :ن َف ٌل ،ومنهم من
يم ٌة ،وإذا ا ْع ُتبرِ َ بكونه ِمن َْح ًة من اللهَّ ابتدا ًء من غري
َغن َ
ِ
مس َت ْغنَ ًام؛ بِ َت َع ٍ
َف َّر َق بينهام من ُ
ب كان
حيث العمو ُم
ُ
يم ُة ما َح َص َل ْ
واخلصوص ،فقال :ال َغن َ
ٍ
ٍ
وباستحقاق كان أو ِ
أو َغيرْ ِ َت َع ٍ
استحقاق ،وقبل ال َّظ َف ِر كان أو َب ْعدَ ه .والنَّ َف ُل:
غري
ب،
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يم ِة ،وقيل :هو ما يحَ ْ ُص ُل للمسلمني بغري
ما يحَ ْ ُص ُل لإلنسان ق ْب َل الق ْس َمة من جمُ ْ َلة ال َغن َ
ٍ
الغنائم ،وعىل ذلك
قتال ،وهو ال َف ْي ُء ،وقيل :هو ما ُي ْف َص ُل من ا َملتَا ِع ونحوه َب ْعدَ ما ُت ْق َس ُم
ُ
ِ
الزيادة عىل
حمُِ َل قو ُله -تعاىل :-ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭼ(((  ،وأصل ذلك من النَّ ْف ِل؛ أي:
ِ
الواجب»(((.

 .2األنفال يف القرآن الكريم:
وردت تلك الكلمة رصاح ًة يف القرآن الكريم ،وذلك يف اآلية األوىل من السورة التي

حتمل اسمها؛ حيث يقول -تعاىل :-ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ (((.

ٍ
كلامت مشت ّق ًة من ما ّدة «نفل» يف عدّ ة آيات؛ منها :ﭽ ﭽ
كام ذكر القرآن الكريم

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ ((( ،ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ (((.

كام تناول القرآن الكريم موضوع األنفال مب ّين ًا حمدّ داته من دون الترصيح هبا لفظ ًا؛

وذلك يف اآليتَني السابعة والثامنة من سورة احلرش :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
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((( سورة األنفال ،اآلية .1
((( الراغب األصفهاين ،احلسني :مفردات ألفاظ القرآن ،حتقيق :صفوان عدنان داوودي ،ط ،2قم املقدّ سة ،مطبعة سليامنزاده؛
نرش طليعة النور1427 ،هـ.ق ،ما ّدة « َن َف َل» ،ص.820
((( سورة األنفال ،اآلية .1
((( سورة اإلرساء ،اآلية .79
((( سورة األنبياء ،اآلية .72
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ﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜﮝ

ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ.
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ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

 .3األنفال يف الروايات الرشيفة:
يوجف
 .1صحيحة حفص بن
البخرتي ،عن اإلمام الصادق « :األنفال ما مل َ
ّ
ٍ
ٍ
بخ ٍ
يل وال ركاب ،أو قوم أعطوا بأيدهيمّ ،
عليه َ
خربة وبطون األودية؛
أرض
وكل
فهو لرسول اهلل وهو لإلمام من بعده يضعه حيث يشاء»(((.

أرض ِ
ٍ
 .2مو ّثقة سامعة بن مهران ،قال :سألته عن األنفال ،فقالّ :
خر ٍبة أو يشء
«كل
سهم»(((.
يكون للملوك؛ فهو
ٌ
خالص لإلمام وليس للناس فيه ٌ

حممد بن مسلم ،عن اإلمام الصادق  ،أنّه سمعه يقولّ :
«إن األنفال ما
 .3رواية ّ
ٍ
أرض مل يكن فيها هراقة د ٍم ،أو قوم صولحِ وا ،أو َأعطوا بأيدهيم ،وما
كان من
أرض ِ
ٍ
خر ٍبة أو بطون أودية؛ فهذا ك ّله من الفيء واألنفال ،واألنفال هلل
كان من
حيب»(((.
والرسول؛ فام كان هلل فهو للرسول يضعه حيث ّ

 .4رواية ابن فرقد ،عن اإلمام الصادق  ،قال :قلت له :وما األنفال؟ قال« :بطون
ٍ
يوجف عليه بِ َخ ٍ
األودية ،ورؤوس اجلبال ،واآلجام ،واملعادنّ ،
يل
وكل
أرض مل َ
أرض ٍ
ٍ
ٍ
ركابّ ،
ميتة قد جال أهلها ،وقطائع امللوك»(((.
وكل
وال
 .5رواية إسحاق بن عماّ ر ،عن اإلمام الصادق

 ،قال :سألت أبا عبد اهلل

مؤسسة آل البيت
احلر العاميل ،حممد بن احلسن :وسائل الشيعة ،حتقيق ونرشّ :
((( ّ
مطبعة مهر1404 ،هـ.ق ،ج ،9باب 1من أبواب األنفال ،ح ،1ص.523
((( م.ن ،ح ،8ص.526
((( م.ن ،ح ،10ص.527
((( م.ن ،ح ،32ص.534

عن

إلحياء الرتاث ،ط ،2قم املقدّ سة،
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األنفال ،فقال« :هي القرى التي قد خربت وانجىل منها أهلها؛ فهي هلل وللرسول،
ٍ
ٍ
يوجف عليها بِ َخ ٍ
يل وال
وما كان للملوك فهو لإلمام ،وما كان من
أرض خربة مل َ
ٍ
ٍ
ركابّ ،
رب هلا ،واملعادن منها ،ومن مات وليس له مو ًىل فام له من
وكل
أرض ال َّ
األنفال»(((.

وقف الأنفال -درا�سة فقه ّية وحقوق ّية–

 .6مو ّثقة زرارة عن اإلمام الصادق  :قلت له :ما يقول اهلل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ
ٍ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ ،قال« :األنفال هلل وللرسول  ،وهي ّ
أرض جال
كل
ٍ
أهلها من غري أن يحُ َمل عليها بِ َخ ٍ
ركاب؛ فهي ٌ
نفل هلل وللرسول»(((.
يل وال

 .7مو ّثقة عبد اهلل بن سنان ،عن اإلمام الصادق الواردة يف مخس الغنيمة« :قال:
ويقسم ما بقي بني من قاتل عليه وولىّ ذلك ،وأ ّما الفيء
خيرج منه اخلمس،
ّ
خالص لرسول اهلل »(((.
واألنفال ،فهو
ٌ
ٍ
ٍ
 .8مضمرة سامعة بن مهران :سألته عن األنفال ،فقالّ :
خربة ،أو يشء
أرض
«كل
سهم»(((.
يكون للملوك؛ فهو
ٌ
خالص لإلمام ،وليس للناس فيها ٌ
ايش ،عن عبد اهلل بن سنان ،عن اإلمام الصادق :
 .9املرسلة املنقولة يف تفسري الع ّي ّ
«سألته عن األنفال ،قال :هي القرى التي قد جال أهلها ،وهلكوا ،فخربت ،فهي
هلل وللرسول»(((.
وغريها أحاديث كثرية يف هذا الباب(((.

 .4األنفال يف كالم فقهاء اإلمام ّية:

 .1تناول املح ّقق احلليّ ّ (صاحب رشائع اإلسالم) ،يف كتاب إحياء املوات ،بعض
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((( وسائل الشيعة ،م.س ،ج ،9باب 1من أبواب األنفال ،ح ،21ص.532-531
((( م.ن ،ح ،9ص.526
((( م .ن ،باب 2من أبواب األنفال ،ح ،3ص.536
((( م.ن ،باب 1من أبواب األنفال ،ح ،8ص.526
((( م.ن ،ح ،24ص.533-532
((( انظر :م.ن ،باب1و 2من أبواب األنفال ،ص.537-523
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مفص ً
ال ذلك بالقول:
مصاديق األنفال توضيح ًا ،معترب ًا إ ّياها
خاص ًة باإلمامّ ،
ّ
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الترصف فيه إال بإذنه .وكذا ما به صالح
«فالعامرة :ملك ملالكه ،وال جيوز
ّ
العامر ،كالطريق والرشب والقناة .ويستوي يف ذلك ،ما كان من بالد اإلسالم،
وما كان من بالد الرشك ،غري ّ
أن ما كان من بالد اإلسالم ال يغنم ،وما يف بالد

الرشك يملك بالغلبة عليه .وأ ّما املوات :هو الذي ال ينتفع به لعطلته؛ إ ّما النقطاع
املاء عنه ،أو الستيالء املاء عليه ،أو الستيجامه ،أو غري ذلك من موانع االنتفاع،

فهو لإلمام ال يملكه أحد -وإن أحياه -ما مل يأذن له اإلمام .وإذنه رشط،
فمتى أذن ملكه املحيي له ،إذا كان مسل ًام؛ إذ ال يملكه الكافر .واألرض املفتوحة
يصح بيعها وال رهنها»(((.
عنوةً ،للمسلمني قاطب ًة ،ال يملك أحد رقبتها ،وال ّ

 .2يقول اإلمام
اخلميني يف حترير الوسيلة« :القول يف األنفال ،وهي ما يستح ّقه
ّ
اإلمام عىل جهة اخلصوص ملنصب إمامته ،كام كان
للنبي لرياسته اإلهل ّية،
ّ
وهي أمور ،منهاّ :
كل ما مل يوجف عليها بخيل وركاب ،أرض ًا كانت أو غريها،
انجىل عنها أهلها أو س ّلموها للمسلمني طوع ًا .ومنها :األرض املوات التي
ال ينتفع هبا إال بتعمريها وإصالحها؛ الستيجامها ،أو النقطاع املاء عنها،
أو الستيالئه عليها ،أو لغري ذلك ،سواء مل جير عليها ملك ألحد ،كاملفاوز؛

أو جرى ،ولكن قد باد ومل يعرف اآلن ،ويلحق هبا القرى التي قد جال أهلها
فخربت ،كبابل والكوفة ونحومها ،فهي من األنفال بأرضها وآثارها؛ كاألحجار
ونحوها ،واملوات الواقعة يف األرض املفتوحة عنوةً؛ كغريها عىل األقوى .نعم

ما علم أنهّ ا كانت معمورة حال الفتح عرض له املوتان بعد ذلك ،ففي كوهنا من

األنفال أو باقية عىل ملك املسلمني -كاملعمورة فعالً -تر ّدد وإشكال ال خيلو
ثانيهام من رجحان .ومنها :أسياف البحار وشطوط األهنار ،بل ّ
رب
كل أرض ال ّ
هلا عىل إشكال يف إطالقهْ ،
وإن كان ال خيلو من قرب ،وإن مل تكن موات ًا ،بل كانت

((( احلليّ  ،جعفر بن احلسن :رشائع اإلسالم ،تعليق :صادق الشريازي ،ط ،2قم املقدّ سة ،مطبعة أمري؛ طهران ،انتشارات
استقالل1409 ،م ،ج ،4ص.791
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قابلة لالنتفاع هبا من غري كلفة ،كاجلزائر التي خترج يف دجلة والفرات ونحومها.

ومنها :رؤوس اجلبال وما يكون هبا من النبات واألشجار واألحجار ونحوها،
وبطون األودية ،واآلجام ،وهي األرايض امللت ّفة بالقصب واألشجار ،من غري

وقف الأنفال -درا�سة فقه ّية وحقوق ّية–

فرق يف هذه الثالثة بني ما كان يف أرض اإلمام  ،أو املفتوحة عنوةً ،أو غريمها.
نعم ما كان ملك ًا لشخص ثم صار أمج ًة -مثالً -فهو ٍ
باق عىل ما كان .ومنها:
ّ
ما كان للملوك من قطائع وصفايا .ومنها :صفو الغنيمة ،كفرس جواد ،وثوب
مرتفع ،وسيف قاطع ،ودرع فاخر ،ونحو ذلك .ومنها :الغنائم التي ليست بإذن
خاص،
 .ومنها :إرث من ال وارث له .ومنها :املعادن التي مل تكن ملالك ّ

اإلمام
تبع ًا لألرض أو باإلحياء»(((.

وبنا ًء عىل ما تقدَّ م ،يمكن القولّ :
إن مفهوم األنفال ال يقترص عىل غنائم احلرب

خاص ،وهذه األموال مجيعها هلل
فحسب؛ بل يشمل مجيع األموال التي ليس هلا مالك
ّ

تعاىل وللرسول

وملن ييل أمره وخيلفه؛ أي للحكومة اإلسالم ّية ،عىل أن ترصفها يف

منافع املسلمني العا ّمة.

وهناك شبه إمجا ٍع بني فقهاء اإلمام ّية يف موضوع األنفال ومصاديقه ،ال جمال لرسد
إن اهلدف من بحثنا دراسة إمكان ّية وقف األنفال ،ال إحصاء ّ
آرائهم مجيع ًا؛ إذ ّ
كل اآلراء
ٍ
مصداق من مصاديق األنفال عىل
الطبيعي تعميم حك ٍم يف
فيها ،األمر الذي جيعل من
ّ
سائر املصاديق األخرى.

ثاني ًا :ملك ّية األنفال:
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بالرجوع إىل ما تقدّ م من مصاديق األنفال يف ٍّ
كل من القرآن والسنّة ،نجد ّ
أن مالك ّية

األنفال تعود إىل اهلل والرسول

واألئمة املعصومني
ّ

 ،والس ّيام بالرجوع إىل اآلية

األوىل م��ن س��ورة األن��ف��ال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ

((( اخلميني ،روح اهلل :حترير الوسيلة ،ط ،2النجف األرشف ،دار الكتب العلمية؛ مطبعة اآلداب1390 ،هـ.ق ،ج،1
ص.369-368
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ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ حيث يقول العالمة
الطباطبائي مع ّلق ًا عىل هذه اآلية« :وهي ّ
تدل عىل ّ
أن األنفال مجيع ًا هلل ولرسوله ،ال
«وكان ذلك سبب التخاصم بينهم ،فتشاجروا يف األمر ،ورفعوا ذلك إىل رسول اهلل

�أبحاث ودرا�سات

يشارك اهلل ورسوله فيها أحدٌ من املؤمنني؛ سوا ٌء يف ذلك الغنيمة والفيء»((( .ويضيف:
 ،فنزلت اآلية األوىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﭼ اآلية؛ فخ ّطأهتم اآلية فيام زعموا أنهّ م مالكو األنفال؛ بام استفادوا من

قوله :ﭽﯽ ﯾ ﯿﭼ

(((

اآلية ،وأق ّ��رت ملك األنفال هلل والرسول وهنتهم عن

(((
قائال« :ويظهر بذلك -أيض ًاّ -
ثم يكمل ً
أن قوله :ﭽ ﭕ ﭖ
التخاصم والتشاجر» ّ .

نظري
ﭗ ﭘﭙ ﭼ
ٌ
حكم عا ٌّم يشمل بعمومه الغنيمة وسائر األموال الزائدة يف املجتمعَ ،
الديار اخلالية ،والقرى البائدة ،ورؤوس اجلبال ،وبطون األودية ،وقطائع امللوك ،وتركة
من ال وارث له .أ ّما األنفال بمعنى الغنائم ،فهي متع ّلقة باملقاتلني من املسلمني بعمل
النبي  ،وبقي الباقي حتت ملك اهلل ورسوله»(((.
ّ

للنبي
ويف هذا السياق ،يقول صاحب اجلواهر« :ال كالم يف كون األنفال ملك ًا
ّ
؛ كام ّ
ثم من بعده للقائم مقا َمه ،فام يف خرب
يدل عليه الكتاب والسنّة واإلمجاعّ ،
حممد ابن مسلم« :سمعت أبا عبد اهلل يقول :وسئل عن األنفال ،فقالّ :
كل
ّ

ّ
وجل؛ نصفها يقسم بني الناس
عز
قرية هيلك أهلها أو جيلون عنها ،فهي نفل هلل ّ
املروي
ونصفها لرسول اهلل  ،فام كان لرسول اهلل فهو لإلمام » ،كخرب حريز
ّ
تفض ً
ال أو محله عىل
ايش عنه -أيض ًا -جيب تأويله بإرادة القسمة ّ
عن تفسري الع ّي ّ
التق ّية ،كام يف احلدائق ،أو طرحه؛ ملا عرفت ،واحتامل تأييده ّ
بأن آية األنفال
تقتيض الترشيك بينه وبني اهلل -تعاىل -فيها- ،فيرصف سهم اهلل يف سبيله واآلخر

املدرسني ،ال
مؤسسة النرش
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ
((( الطباطبائي ،حممد حسني :امليزان يف تفسري القرآن ،ال ط ،قم املقدّ سةّ ،
ت ،ج ،9ص.8
((( سورة األنفال ,اآلية .69
((( م.ن ،ص.9
((( م.ن ،ص.10
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خيتص به
ّ

 -ال يصغى إليه يف مقابلة ما عرفت»(((.

القم ّي يف هذا املوضوع يف مقالة له بعنوان «وىل امر و
حممد مؤمن ّ
وقد بحث الشيخ ّ

مالكيت اموال عمومى [و ّيل األمر ومالك ّية األموال العا ّمة]» ،فأوضح قائالً« :وردت يف

روايات عن ٍّ
األئمة زين العابدين
تفسريي جممع البيان وجوامع اجلامع
ٌ
كل من ّ
َ
وقف الأنفال -درا�سة فقه ّية وحقوق ّية–

والصادق

والباقر

 ،قرؤوا فيها تلك اآلية كام ييل« :يسألونك األنفال» بحذف «عن» (((،ما

تتمة اآلية
يوحي بظهور طلب السائلني األنفال بأمجعها من رسول اهلل  ،فجاء الر ّد يف ّ
بقوله -تعاىل« :-األنفال للهّ والرسول» الظاهرة يف اختصاص األنفال باهلل ورسوله ،ما

يقطع الطريق أمام طلبها .أ ّما بنا ًء عىل قراءة «عن األنفال» ،فيمكن القول بعدم غموض
خصوص ّية األنفال التي سئل عنها ،األمر الذي جيعل من اإلجابة عن سؤال الناس تأكيد ًا عىل
اختصاص األنفال باهلل والرسول .إذ ًا ،فجملة اجلواب يف اآلية ظاهر ٌة يف اختصاص األنفال

باهلل والرسول ،وبام ّ
أن االختصاص املذكور مطلق ،فام هو إال تعبري آخر عن امللك ّية»(((.

نستنتج ممّا سبق ذكره بإجياز ّ
خاصة باهلل والرسول يف ضوء القرآن
أن ملك ّية األنفال ّ

أن تلك امللك ّية تتع ّلق بمنصب الرسول  ،ال بشخصه؛ فيمكن القول ّ
الكريم ،وبام ّ
بأن
األئمة
تلك األموال تعود إىل ّ

من بعده.

األئمة
ومن خالل استعراض رواي��ات
ّ

يف باب أقسام األنفال ومصاديقها،

وجدناهم يف أغلب تلك األحاديث يؤكّدون -بعد بيان املصاديق -عىل اختصاص

واألئمة
ملك ّيتها باهلل والرسول
ّ
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من بعده؛ منها:

البخرتي عن اإلمام الصادق
 صحيحة حفص بنّ

.

((( النجفي ،حممد حسن :جواهر الكالم ،حتقيق وتعليق :عباس القوچاين ،ط2ن طهران ،دار الكتب اإلسالم ّية؛ مطبعة
خورشيد1365 ،هـ.ش ،ج ،16ص.133
ف من نص املصحف املتواتر.
ترص ٌ
((( هذه قراءة تفسريية منهام ال ّ
حممدمؤمن«:وىلامرومالكيتاموالعمومى» ّ
{ويلاألمرومالك ّيةاألموالالعا ّمة}،جم ّلةفقهأهلالبيت (بالفارسية)،
القم ّيّ ،
((( ّ
ختصص ّية ،تصدر عن مركز الغدير ،قم املقدّ سة ،العدد ،64-63السنة ،16پاييز و زمستان1389هـ.ش ،ص.63
فصل ّية ّ
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 حديث سامعة بن مهران عن اإلمام الصادقاحللبي عن اإلمام الصادق
عيل
ّ
 خرب ّحممد بن ّ

.

�أبحاث ودرا�سات

حممد بن مسلم عن اإلمام الصادق
 -مو ّثقة ّ

.
.

وغريها من األحاديث التي ال جمال لذكرها يف هذه الوجيزة.

واألئمة
وقد أمجع فقهاء اإلمام ّية عىل تع ّلق األنفال باهلل والرسول
ّ
حيث س ّلطنا الضوء عىل نامذج من تلك اآلراء يف املباحث السابقة.

من بعده،

نصت املا ّدة اخلامسة واألربعون من دستور اجلمهور ّية اإلسالم ّية اإليران ّية عىل
وقد ّ

اآليت« :األنفال والثروات العا ّمة؛ مثل :األرايض املوات ،واألرايض املهجورة ،واملناجم،
والبحار ،والبحريات ،واألهنار ،وكا ّفة املياه العا ّمة ،واجلبال ،والوديان ،والغابات،
ومزارع القصب ،واألحراش الطبيع ّية ،واملراتع التي ليست حري ًام ألحد ،واإلرث بدون
رت ّد من الغاصبني؛ ّ
كل هذه
وارث ،واألموال جمهولة املالك ،واألموال العا ّمة التي تُس َ
تترصف هبا وفق ًا للمصالح العا ّمة ،والقانون
تكون باختيار احلكومة اإلسالم ّية ،حيث
ّ
حيدّ د تفاصيل وطريقة االستفادة من ّ
كل واحدة منها».
نالحظ وجود ثالث نقاط أساس ّية يف هذه املا ّدة:
 استعرض الدستور مصاديق األنفال عىل سبيل املثال ال احلرص؛ األمر الذييفسح املجال لشمول مصاديق أخرى.

قصد
بترصف احلكومة اإلسالم ّية؛ والتي ُي َ
 ّنص الدستور عىل وضع تلك األموال ّ
اإلسالمي يف عرصنا احلارض ،الو ّيل الفقيه اجلامع للرشائط ،والذي
منها احلاكم
ّ
يستمدّ رشع ّيته من كونه نائب ًا لإلمام املعصوم .

 أحال الدستور أمر كيف ّية استثامر أقسام األنفال وتفاصيلها إىل القوانني الناظمةالتي توضع يف هذا اخلصوص.

223

ونص
أئمة اهلدى  ،وآراء فقهاء اإلمام ّية ّ
بنا ًء عىل ّ
نص القرآن الكريم ،وأحاديث ّ
دستور اجلمهور ّية اإلسالم ّية اإليران ّيةّ ،
فإن ملك ّية األنفال تنحرص باهلل والرسول

ونواهبم من بعدهم.
واألئمة من بعده ّ
ّ

رابع ًا :إمكان ّية وقف األنفال:
وقف الأنفال -درا�سة فقه ّية وحقوق ّية–

ٍ
ٍ
عابرة إىل رشوط
بصورة
قبل اخلوض يف مسألة وقف األنفال ،من املناسب اإلشارة

املدين يف اجلمهورية اإلسالمية املنبثق من فقه اإلمام ّية رضورة
الوقف ،فقد ذكر القانون
ّ
توافر رش َطني أساس َّيني يف الواقف؛ مها:
 مالك ّية الواقف. أهل ّية االستيفاء.كام ذكروا رشوط ًا للامل املوقوفة؛ يمكن اال ّطالع عليها من مصادرها.
وطبق ًا للرشوط املذكورة ،عىل الواقف أن يكون مالك ًا للامل املزمع وقفه؛ ما يدفعنا
إىل البحث يف من تتع ّلق به مالك ّية األنفال.
واألئمة
عليه ،ويف ضوء ما ب ّينا سابق ًا من إثبات ملك ّية الرسول
ّ
املدين املستمدّ من فقه اإلمام ّية ،يمكن تبنّي القول بتقعيد أصل إمكان ّية وقف
الواقف يف القانون ّ
وأئمة اهلدى ؛ بوصفها قاعد ًة عا ّم ًة يف هذا الباب ،لتح ّقق رشط
األنفال من قبل الرسول
ّ
ٍ
بطريق َأوىل من دون حاجة إىل اإلثبات.
امللك ّية يف الواقف وأهل ّيته التي تصدق عليهم
لألنفال ،وبيان رشوط
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خيص جريان ذلك احلكم يف عرص الغيبة ،فاألمر حيتاج إىل البحث ،وهو ما
أ ّما يف ما ّ

سنتعرض له بإجياز.
ّ

ترصف عا ّمة الشيعة أو املسلمني يف األنفال زم َن
يرى ٌ
مجع من فقهاء الشيعة بإباحة ّ
غيبة املعصوم  ،وإن اختلفوا يف نطاق حتليله؛ إذ يقول بعض الفقهاء -كالشيخ املفيد،
الطويس ،واملح ّقق والعلاّ مة يف املنتهى -بانحصار التحليل يف املناكح ،ال يف
والشيخ
ّ
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األئمة لشيعتهم
كا ّفة أموال اإلمام  ،فيقول العلاّ مة احلليّ ّ يف املنتهى« :وقد أباح
ّ
يتم التخ ّلص
املناكح يف حالتي ظهور اإلمام وغيبته ،وعليه علامؤنا أمجع؛ ألنّه مصلحة ال ّ
الترصف يف ما سوى ذلك من اخلمس واألنفال
واملتاجر من األنفال واخلمس ،ومنع
ّ

وغريمها من أموال اإلمام

�أبحاث ودرا�سات

(((
الترصف يف املناكح واملساكن
من املأثم بدوهنا»  ...وذهبت مجاع ٌة من الفقهاء إىل إباحة ّ

زم َن الغيبة.

توصل الدكتور «ع ّباس كريمي»
ويف مقالته التي محلت عنوان «استثامر األنفال»ّ ،
إىل النتيجة اآلتيةّ :
األئمة األطهار األنفال لشيعتهم يف عرص
«إن تبنّي القول بإباحة ّ
ٍ
ٍ
بصورة عا ّم ٍة».
الشيعي
يعم املجتمع
بشكل
الغيبة ،ال يعني االستفادة منها
ٍّ
ّ
فردي ،بل ّ
رتك
رتك ك ّله» و»امليسور ال ُي َ
درك ك ّله ال ُي َ
ويضيف ...« :استناد ًا إىل قاعدتيَ «ما ال ُي َ
إن االستفادة الفرد ّية للشيعة منها تُعتبرَ من باب ّ
باملعسور» ،ينبغي القول ّ
أقل مصاديق

حكم اإلباحة ا ُملجازة ،حتّى ّ
الشيعي باتخّ اذ القرار يف هذه الظروف،
إن تكليف املجتمع
ّ
مع منع الشيعة من االستفادة الفرد ّية منهاِ ،
الشيعي
يوجب ال ُعرس واحلرج للمجتمع
ّ
ٍ
بشكل عا ٍّم؛ األمر الذي يس ِّلط الضوء عىل سبب اهتامم الفقه -حتّى اآلن-
والشيعة
بالبعد الفردي للموضوع ،نتيج َة عدم تبلور ٍ
شيعي ذي جهاز لصنع القرار؛ ما ُيبقي
كيان
ّ
ُ
ٍّ
األصيل (االستفادة اجلامع ّية) عىل حاله.(((»...
احلكم
ّ
ٍ
الفقهي؛ االستفادة من
مقالة هلام بعنوان «أثر احلكومة السياس ّية عىل احلكم
ويف
ّ
األنفال يف عرص الغيبة عند الشيعة» ،خ ُلص ٌّ
«حممد أميني فر» و»زينب مشكايت»
كل من ّ
املؤسسات احلكوم ّيةّ ،
إىل اآليت ...« :بام ّ
فإن الرأي
أن األنفال -يف ضوء املقالة -من ّ

ترصف عا ّمة الناس يف األنفال يف عرص الغيبة أو عدمه،
الصحيح يف احلكم بجواز ّ
يتم ّثل يف عدم القول بإطالق التحريم أو اإلباحة املطلقة ،واألفضل القول بالتفصيل؛

من خالل التمييز بني نو َعني من احلكم (السلطة) يف عرص الغيبة ،وتو ّقف حكم جواز

ترصف العموم من األنفال من عدمه عليهام.
ّ

املطهر ،احلسن بن يوسف (العالمة احلليّ ) :منتهى املطلب ،حتقيق ونرش :جممع البحوث اإلسالم ّية ،ط ،1مشهد املقدّ سة،
((( ّ
مؤسسة الطبع والنرش يف اآلستانة الرضو ّية املقدّ سة1423 ،هـ.ق1381 /هـ.ش ،ج ،8ص.583
ّ
((( كريمي ،ع ّباس« :استثامر األنفال» ،جم ّلة احلقوق (بالفارسية) ،تصدر عن جامعة طهران ،العدد1378 ،435هـ.ش.
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فال ختلو السلطة احلاكمة من إحدى احلالتَني:

 احلكومة اإلسالمية؛ كام هو احلال بوجود ٍقائد جام ٍع للرشائط ،ويف هذه احلالة ال
ّ
ٍ
الترصف يف تلك األموال مطلق ًا إال بإذن احلكومة؛ وبعبارة أخرىّ ،
ضم
جيوز
فإن ّ
ّ
تلك األد ّلة التي تُثبِت اختصاص األنفال بمنصب اإلمامة والوالية يف عرص حضور
وقف الأنفال -درا�سة فقه ّية وحقوق ّية–

ترصف الفقيه اجلامع للرشائط؛
املعصوم إىل أد ّلة والية الفقيه التي تُثبِت صالح ّية ّ
بوصفه قائد ًا للمجتمع يف األنفال ،ونفاذ أمره فيها ،واشرتاط إذنه يف االستفادة منها.

ٍ
ترصف العا ّمة يف األنفال بقدر احلاجة
 احلكومة غري اإلسالم ّية ،عندئذ ُيباح ّوالرضورة يف املناكح واملتاجر واملساكن»(((.
ٍ
توصل إليه الدكتور
أوجه تشابه بني ما ورد يف هذه املقالة ،وما ّ
نالحظ -إذ ًا -وجود ُ

«كريمي»؛ إذ يرى عدم إمكان ّية تفويض أمر االستفادة الفرد ّية من األنفال للشيعة ،يف
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ومتامسكة -والتي عبرّ نا عنها باحلكومة اإلسالم ّية
منسجمة
إدارة شيع ّي ٍة
ظل وجود
املستقرة -من دون إنكار االختالفات بني النظر ّيتَني.
ّ
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خامتة:

الترصف يف األنفال يف ّ
ظل وجود احلكومة اإلسالم ّية يف عرص الغيبة.
ويعود إليه أمر
ّ

�أبحاث ودرا�سات

حتصل يف صالح ّيات الو ّيل الفقيه -بنا ًء عىل ما ورد يف كالم
نستنتج من جمموع ما َّ
اخلميني وكبار فقهاء اإلمام ّيةّ -
اإلمام
األئمة املعصومني ،
ّ
أن الو ّيل الفقيه يقوم مقا َم ّ
ويف املقابلّ ،
اإلسالمي يتّسق مع الرأي املذكور؛
فإن ما نشهده اليوم عمل ّي ًا يف املجتمع
ّ

الترصف يف األنفال من دون إذن احلكومة اإلسالم ّية
شيعي يف عرصنا
ألي
إذ ال ّ
حيق ّ
ٍّ
ّ
وأئمة اهلدى
والو ّيل الفقيه؛ األمر الذي يستلزم انتقال ملك ّية األنفال من الرسول
ّ
إىل الو ّيل الفقيه يف عرص الغيبة؛ ما حي ّقق فرض ّية إمكان ّية وقف األنفال عمل ّي ًا من ِق َبل

الو ّيل الفقيه.

وبنا ًء عىل ما تقدّ م يف هذه املقالة ،يمكن استخالص النتائج اآلتية:

اإلسالمي.
 .1األنفال جز ٌء من أموال املجتمع
ّ
 .2تعود ملك ّية األنفال إىل اهلل وإىل رسوله .

األئمة األطهار
حق
 .3ينتقل ّ
الترصف يف تلك األموال إىل ّ
ّ

بعد الرسول .

حق للورثة النسب ّيني فيها إال مع رشط
 .4أموال األنفال ره ٌن بمنصب اإلمامة ،ال ّ
اإلمامة.

 .5يف ّ
الترصف يف
حق
ظل قيام احلكومة اإلسالم ّية يف املجتمع يف زمن الغيبة ،يعود ّ
ّ
اإلسالمي.
تلك األموال إىل الو ّيل الفقيه واحلاكم
ّ

ّ .6
الترصف يف األنفال يتيح له
حق
إن امتالك الو ّيل الفقيه واحلاكم
اإلسالمي ّ
ّ
ّ
وقفها.
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