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ْیَك   یا ِخَیَرَة اهّلِل َواْبَن 
َ
الُم َعل ْیَك َیا ْبَن َرُسوِل اهّلِل،  الّسَ

َ
الُم َعل ْیَك یا أبا َعْبِد اهّلِل، الّسَ

َ
الُم َعل الّسَ

ْیَك َیا ْبَن فاِطَمَة 
َ
الُم َعل ، الّسَ َوِصّیینَ

ْ
ِد ال ، َواْبَن َسّیِ ْؤِمنینَ ْیَك َیا ْبَن أمیِر  أْلُ

َ
الُم َعل ِخَیَرِتِه، الّسَ

 
َ

ْیَك َوَعل
َ
الُم َعل الّسَ ْوُتوَر،  اْلَ ِوْتـَر 

ْ
َواْبَن ثاِرِه،  َوال ْیَك یا   ثاَر اهّلِل 

َ
الُم َعل الّسَ  ، عاَلینَ

ْ
ال َدِة ِنساِء   َسّیِ

اُر، یا أبا    َوالّنَ
ُ

ْیل
َّ
َبِق الل  ما َبقیُت َو

ً
 َسالُم اهّلِل أَبدا

ً
ْیُكْم ِمّن َجیعا

َ
ْت  ِبِفناِئَك، َعل

َّ
یت  َحل

َّ
واِح ال اْلْر

ْسالِم  ْینا، َوَعل  َجیِع أْهِل  اْلِ
َ
صیَبُة ِبَك َعل ْت َوَعُظَمِت  اْلُ

َّ
ُة َوَجل ّیَ ز ــَقْد َعُظَمِت الـّرَ

َ
َعْبِد اهّلِل، ل

َسْت  ًة أّسَ َعَن اهّلُل  أّمَ
َ
ماواِت، َفل ماواِت، َعل َجیِع أْهِل الّسَ ْت َوَعُظَمْت  ُمصیَبُتَك ِف الّسَ

َّ
َوَجل

ْتُكْم َعْن  
َ
ّمًة َدَفَعْتُكْم َعْن َمقاِمُكْم، َوأزال

ُ
َعَن اهّلُل  أ

َ
َبْیِت، َول

ْ
 ال

َ
ْیُكْم أْهل

َ
ْوِر َعل َ ِم َواْلج

ْ
ل

ُ
أساَس الـّظ

ْمكینِ ِمْن  ـُهْم  ِبالّتَ
َ
دیَن ل َمّهِ َعَن اهّلُل  اْلُ

َ
ْتُكْم، َول

َ
َعَن اهّلُل أَمًة َقَتل

َ
ــَبُكُم  اهّلُل فهیا، َول

َ
یت َرّت

َّ
َمراِتِبُكُم ال

م، یا أبا َعْبِد اهّلِل، إّن  ْم  َوِمْن  أْشیاِعِهْم َوأْتباِعِهْم َوأْوِلیاِئِ ْیُكْم ِمْنُ
َ
إل َبِرْئُت إَل اهّلِل َو ِقتاِلُكْم، 

َعَن 
َ
واَن، َول  َمْر

َ
یاٍد َوآل   ِز

َ
َعَن اهّلُل آل

َ
ِقیاَمِة، َول

ْ
َبُكْم إل َیْوِم ال ْن حاَر ُكْم، َوَحْرٌب ِلَ ْن   ساَلَ ٌم ِلَ

ْ
ِسل

َعَن اهّلُل 
َ
، َول

ً
را َعَن اهّلُل ِشْ

َ
َعَن  اهّلُل ُعَمَر ْبَن َسْعٍد، َول

َ
َعَن اهّلُل اْبَن  َمْرجاَنَة، َول

َ
َة قاِطَبًة، َول اهّلُل َبن أَمّیَ

اهّلَل    
ُ

َفأْسَئل ِبَك،  َعُظَم  ُمصایب  َقْد 
َ
ل َوأّمی  أْنَت  یب 

َ
ِبا ِلِقتاِلَك،  َبْت 

َ
َوَتَنّق َمْت   َ َوأْلج أْسَرَجْت  ًة   أّمَ

ٍد،  ّمَ َب ثاِرَك َمَع إماٍم  َمْنُصوٍر ِمْن أْهِل َبْیِت ُمَ
َ
ْكَرَمن ِبَك أْن  َیْرُزَقن َطل ْكَرَم َمقاَمَك َوأ ذی أ

َّ
ال

ْنیا َواْلِخَرِة، یا أبا 
ُ

الُم ِف الّد ْیِه  الّسَ
َ
َسْینِ َعل  ِباْلُ

ً
ن ِعْنَدَك َوجهیا

ْ
ُهّمَ اْجَعل

ّ
ْیِه َوآِلِه، الل

َ
  اهّلُل َعل

َّ
َصل

ْیَك 
َ
إل َسِن،  َو إَل اْلَ إل فاِطَمَة َو ، َو ْؤِمنینَ إل أمیِراْلُ إل َرُسوِلِه، َو ُب إل اهّلِل  َو َعْبِد اهّلِل إّن أَتَقّرَ

ْیُكْم 
َ
ِمِه، َوَجْوِرِه َعل

ْ
ْیِه ُبْنیاَنُه، َوَجری ف ُظل

َ
َبن  َعل َس أساَس ذِلَك، َو ْن أّسَ َبرآَئِة ِمَّ

ْ
ِبال ِتَك، َو واال ِبُ

ِة  َوُمواال ِتُكْم  واال ْیُكْم  ِبُ
َ
إل  َّ ُ

ث اهّلِل،  إَل  ُب  َوأَتَقّرَ ْم،  ِمْنُ ْیُكْم 
َ
إل َو اهّلِل  إَل  أْشیاِعُكْم،  َبِرْئُت   َوعل 

َبراَئِة ِمْن أْشیاِعِهْم َوأْتباِعِهْم، إّن 
ْ
ِبال ْرَب، َو ُكُم اْلَ

َ
اِصبینَ  ل َبراَئِة ِمْن أْعداِئُكْم َوالّنَ

ْ
ِبال ُكْم، َو َوِلّیِ

 اهّلَل 
ُ

ُكْم، َفأْسَئل ْن  عادا ُكْم، َوَعُدّوٌ ِلَ ْن واال ِلٌّ ِلَ َبُكْم، َوَو ْن  حاَر ُكْم، َوَحْرٌب ِلَ ْن  ساَلَ ٌم ِلَ
ْ
ِسل

ن َمَعُكْم ِف 
َ
َعل َبراَئَة ِمْن أْعداِئُكْم، أْن َی�جْ

ْ
ْكَرَمن َمْعِرَفِتُكْم، َوَمْعِرَفِة أْوِلیاِئُكْم،  َوَرَزَقِن ال ذی أ

َّ
ال

قاَم  َغِن اْلَ ِ
ّ
ُه أْن ُیَبل

ُ
ْنیا َواْلِخَرِة،  َوأْسأل

ُ
َت ل ِعْنَدُكْم َقَدَم  ِصْدٍق ِف الّد ْنیا  َواْلِخَرِة، َوأْن ُیَثّبِ

ُ
الّد

ِمْنُكْم،  ّقِ  ِباْلَ ناِطٍق  ُهدی ظاِهٍر  َمَع  إماٍم  ثاری ،  َب 
َ
َیْرُزَقن  َطل َوأْن  اهّلِل،  ِعْنَد  ُكْم  

َ
ل ْ�ُموَد  اْلَ

ُیْعطی  ما   
َ

ِبُكْم  أْفَضل صایب  ِبُ ُیْعِطَین  أْن  ِعْنَدُه  ُكْم 
َ
ل ذی 

َّ
ال أِن 

َ
ِبالّش َو ُكْم  اهّلَل  ِبَ�ّقِ  

ُ
َوأْسأل

ماواِت َواْلْرِض،  ف َجیِع الّسَ ْسالِم، َو َتا  ِف اْلِ ّیَ ِز صیَبِتِه ُمصیَبًة ما أْعَظَمها َوأْعَظَم َر  ِبُ
ً
ُمصابا

یا  یای َمْ  َمْ
ْ

ُهّمَ  اْجَعل
ّ
ٌة َوَمْغِفَرٌة، الل واٌت َوَرْحَ

َ
ُه ِمْنَك َصل

ُ
ْن َتنال ن ف  َمقامی هذا، ِمَّ

ْ
ُهَم  اْجَعل

ّ
الل
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َواْبُن  َة،  أَمّیَ َبُنو  ِبِه  َكْت  َتَبّرَ َیْوٌم  إّنَ هذا  ُهّمَ 
ّ
الل ٍد،  ّمَ ُمَ ٍد  َوآِل  ّمَ ُمَ َماَت   َوَمایت  ٍد،  ّمَ ُمَ َوآِل  ٍد  ّمَ ُمَ

ِ َمْوِطٍن َوَمْوِقٍف َوَقَف 
ّ

ُكل َك؟ص؟ ف  عینِ َعل ِلساِنَك َوِلساِن َنِبّیِ
َّ
عینُ اْبُن الل

َّ
كباِد، الل ِة  اْل

َ
ِكل آ

ْم  هْیِ
َ
َیَة،  َعل ْبَن ُمعاِو یَد  َیز َو  َیَة  َوُمعاِو أبا ُسْفیاَن  َعْن 

ْ
ال ُهّمَ 

ّ
الل َوآِلِه   ْیِه 

َ
َعل   اهّلُل 

َّ
َك، َصل َنِبّیُ فیِه 

واُت 
َ
َصل  ، َسْینَ اْلُ ِبَقْتِلِهُم   واَن  َمْر  

ُ
یاٍد  َوآل ِز  

ُ
آل ِبِه  َفِرَحْت  َیْوٌم  َوهذا  اْلِبدیَن،  أَبَد  ْعَنُة 

َّ
الل ِمْنَك  

ْیَك ف  هَذا 
َ
ُب إل ُهّمَ إّن أَتَقّرَ

ّ
لمَی ، الل

َ
َعذاَب  اْل

ْ
ْعَن ِمْنَك َوال

َّ
ُم الل هْیِ

َ
ُهّمَ َفضاِعْف  َعل

ّ
ْیِه، الل

َ
 اهّلِل َعل

َوآِل   َك  ِلَنِبّیِ واالِت  ِباْلُ َو ْم،  هْیِ
َ
َعل ْعَنِة 

َّ
ْم،  َوالل ِمْنُ َبراَئِه 

ْ
ِبال َحیایت  اِم  َوأّیَ هذا،  َمْوِقیف  ف  َو َیْوِم، 

ْ
ال

ٍد َوآِل  ّمَ َم َحّقَ  ُمَ
َ
  ظاِلٍم َظل

َ
ل َعْن أّوَ

ْ
ُهّمَ ال

ّ
الُم«. ّث تقول مائة مرة: »الل ُم  الّسَ هْیِ

َ
ْیِه َوَعل

َ
َك َعل َنِبّیِ

، َوشاَیَعْت َوباَیَعْت  َسْینَ یت جاَهَدِت اْلُ
َّ
ِعصاَبَة  ال

ْ
َعِن ال

ْ
ُهَم  ال

ّ
ُه َعل ذِلَك، الل

َ
ٍد، َوآِخَر تاِبٍع ل ّمَ ُمَ

ْیَك یا أبا  َعْبِد اهّلِل، 
َ
الُم َعل «. ّث تقول مائة مرة: »الّسَ

ً
ْم َجیعا َعْنُ

ْ
ُهّمَ ال

َّ
َوتاَبَعْت  َعل َقْتِلِه،  الل

اُر، َوال  َوالّنَ  
ُ

ْیل
َّ
َبِق الل َو  ما َبقیُت 

ً
ْیَك ِمّن َسالُم  اهّلِل  أَبدا

َ
ِبِفناِئَك، َعل ْت 

َّ
یت َحل

َّ
ال واِح   اْلْر

َ
َوَعل

،  َوَعل أْوالِد  َسْینِ ، َوَعل َعِل ْبِن اْلُ َسْینِ  اْلُ
َ

الُم َعل یاَرِتُكْم، الّسَ َعْهِد  ِمّن ِلِز
ْ
ُه اهّلُل آِخَر ال

َ
َجَعل

ْعِن ِمّن ، َواْبَدأ 
َّ
 ظاِلٍم ِبالل

َ
ل ُهّمَ ُخَص  أْنَت أّوَ

ّ
«. ّث تقول:   »الل َسْینِ ، َوَعل أْص�اِب اْلُ َسْینِ اْلُ

َواْبَن  یاٍد  ِز ْبَن  ُعَبْیَد  اهّلِل  َعْن 
ْ
َوال  ،

ً
یَد خاِمسا َیز َعْن 

ْ
ال ُهّمَ 

ّ
الل اِبَع،  َوالّرَ اِلَث 

َ
َوالّث اِن 

َ
َّ  الّث ُ

ث اًل،  أّوَ ِبِه 

ِقیاَمِة«. ّث َتسُجُد 
ْ
واَن، إل َیْوِم ال  َمْر

َ
یاٍد َوآل  ِز

َ
 أیب  ُسْفیاَن َوآل

َ
، َوآل

ً
را ِ

َ
َمْرجاَنَة، َوُعَمَر ْبَن َسْعٍد َوش

یت ،  ّیَ ِز َر َعظمِی  َعل  هّلِل ِ  ْمُد  ْم،  اْلَ ُمصاِبِ َعل  َك 
َ
ل یَن  ِكر ا

َ
الّش َد  َحْ ْمُد  اْلَ َك 

َ
ل ُهّمَ 

ّ
»الل  :

ُ
و  تقول

، َوأْص�اِب  َسْینِ ْت ل َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَدَك  َمَع  اْلُ وِد، َوَثّبِ ُوُر
ْ
ِ َیْوَم  ال َسْین ُهَم  اْرُزْقن َشفاَعَة اْلُ

ّ
الل

الُم«  .  ْیِه الّسَ
َ
َسْینِ َعل وا ُمَهَجُهْم ُدوَن اْلُ

ُ
ذیَن َبَذل

َّ
، ال َسْینِ  اْلُ
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که مصیبت  شما، از جانب من؛ همیشه تا من برجایم و تا شب  و روز بر جاست. ای ابا عبد اهّلل! براستی 

گشت مصیبت تو  گران و عظیم  گشت مصیبت  تو بر ما و بر همۀ اهل اسالم و  گران و عظیم  تو بزرگ شد؛ و 

که ستم و بیدادگری را بر شما اهل البیت  کند مردمی را  در آسمانها بر همۀ اهل آسمانها.  پس خدا لعنت 

کردند و شما را از   آن  که شما را از مقام مخصوصتان دور  کند آن مردمی را  کردند و خدا  لعنت  پایه ریزی 

کشتند  که شما را  کند مردمی را  که خداوند آن رتبه ها را به شما داده بود و خدا لعنت  کنار  زدند  مرتبه هایی 

و خدا  لعنت کند   آنان که اسبابش را برای کشندگاِن شما، فراهم کردند. من بسوی خدا و بسوی شما،  از آنان 
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که با  شما در صلح  کسی  و از پیروان و دنبال روندگانشان و دوستانشان بیزاری می جویم. ای ابا عبد اهّلل! با 

است، تا روز من تسلیمم و در صلحم    و با هر کس که با شما در جنگ است، تا روز  قیامت در جنگم. و خدا 

کند فرزند مرجانه را و   خدا  کند تمام بنی امیه را و خدا  لعنت  یاد و آل مروان را و خدا لعنت  کند آل ز لعنت 

که برای پیکار با تو اسبها را  کند شمر را و خدا لعنت  کند مردمی را  کند عمر بن سعد را و خدا لعنت  لعنت 

که براستی مصیبت تو بر من بزرگ شد. پس،  کردند و دهنه زدند   و به راه افتادند. پدر و مادرم  بفدایت  زین 

که خون خواهی تو را در  گرامی داشت و  گرامی داشت مرا بخاطر تو، می خواهم  که مقام تو را  از   آن خدایی 

کند. خدایا مرا   نزد خودت بوسیلۀ حسین؟ع؟ در  دنیا  یم  رکاب آن امام    یاری شده از  خاندان محمد؟ص؟ روز

و آخرت آبرومند ساز. ای ابا عبد اهّلل! من به درگاه خدا و پیشگاه رسولش و امیر المؤمنین و  فاطمه  و حسن 

گذاشت و بر  آن پایه، این ستم را بنا  که پایه این ستم را  و شما، بوسیلۀ دوستی تو و بوسیلۀ بیزاری از فردی 

که  ستم و ظلمش را بر شما و بر پیروان  کرد، تقرب می جویم و نیز تقرب می جویم بوسیلۀ بیزاری جستن از آن 

شما روا داشت. من بدرگاه خدا و به پیشگاه شما از آنان بیزاری  می جویم و بسوی خدا، سپس بسوی شما 

تقرب می جویم بوسیلۀ مواالت شما و مواالت آنانی  که والیت شما را پذیرفته اند و بوسیلۀ بیزاری جستن از 

که با  کسی  کنندگان جنِگ با شما و نیز  بوسیلۀ بیزاری جستن از یاران و پیروانشان. من با  دشمنانتان و برپا 

که شما  کسی  که با شما در جنگ است، در جنگم و با  کسی  شما در صلح است، در صلح و سازشم  و با 

که    مرا بوسیلۀ معرفت  کسی  که شما را دشمن دارد، دشمنم. پس، از آن خدایی  را دوست دارد، دوستم و با 

که در  یم ساخت، می خواهم  گرامی داشت و بیزاری جستن از دشمنانتان را روز شما و معرفت  دوستانتان 

دنیا و  آخرت مرا با شما قرار دهد و در دنیا و آخرت، برای من در نزد شما، قدم صدقی، ثابت بدارد. و از  او 

که خون خواهی  شما را با امام  که مرا به مقام پسندیدۀ شما   در پیش خدا برساند و از او می خواهم  می خواهم 

کند و از خدا می خواهم  که به حق شما و  یم  که از خاندان شماست، روز گویاِی به حق،  راهنماِی آشکاِر 

کند،  که از ناحیۀ شما به من رسیده  است به من عطا  ید، به خاطر مصیبتی  که شما نزد او دار بدان منزلتی 

که چه    مصیبت بزرگی  که آن را به  یك مصیبت زده در ازای مصیبتش  می دهد. براستی  بهترین پاداشی را، 

که  گرانی بود این مصیبت در اسالم و در تمام  آسمانها و زمین. خدایا در این رتبه و این شرایطی  و چه داغ 

را زندگی  او می رسد. خدایا زندگیم  به  آمرزشی  و  تو، درود  و رحمت  از ناحیۀ  که  قرارم بده  افرادی  از  دارم، 

که آن را مبارک و  محمد و آل محمد و مرگم را مرگ    محمد و آل محمد قرار ده. خدایا این روز، روزی است 

که بر زبان تو و زبان پیامبرت -  میمون دانستند بنی امیه و  پسر آن زن جگر خوار، آن ملعوِن ملعون زاده ای 

کرد،  لعنت شده  که در آن مکان، پیامبرت؟ص؟  توقف  که درود خدا بر او   و  آلش باد - در هر جا و هر مکانی 

یه را لعنت کن. لعنت تو برای همیشه  بر آنان باد. و این روز،  یه و یزید بن معاو است. خدایا! ابوسفیان و معاو

یاد و آل مروان از کشتن حضرت حسین، صلوات اهّلل  علیه، شادمان شدند. پس، خدایا  که آل ز روزی است 
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که  ک را، بر آنان چندین برابر  کن. خدایا ! در این روز و در این جایی  ! لعنت خودت را و نیز عذاب دردنا

هستم    و در تمام دوران زندگیم، بوسیلۀ بیزاری جستن از  آنان و لعنت فرستادن بر آنان و نیز بوسیلۀ دوست 

که بر او و بر  آنان سالم باد ـ من بسوی تو تقرب می جویم«.   داشتن پیامبرت و خاندان    پیامبرت ـ 

 »خدایا لعنت کن اولین ستمگری را که نسبت به حق محمد و آل محمد ستم روا داشت و نیز  لعنت 

که با حسین پیکار  کردند و نیز آنانی  گروهی را  کرد. خدایا آن  ی  که در این ستم از او پیرو کسی را  کن آخرین 

کن. خدایا  ی  کردند، لعنت  کردند و پیمان بستند و از هم پیرو کشتن او با ستمکاران همراهی  که برای  را 

کن«.  همۀ آنان را لعنت 

گزیده اند. سالم خدا بر تو باد از جانب  من،  که بر آستانت جا   »سالم بر تو ای ابا عبداهّلل و بر ارواحی 

که من  شما را  یارت را آخرین باری قرار ندهد  همیشه تا من زنده ام و تا شب و روز بر پاست. و خدا این ز

یارت می کنم. سالم بر حسین و بر علی بن الحسین و بر فرزندان حسین و بر اصحاب و  یاران حسین«.  ز

کن بدان، لعن اّولی را و سپس دومی و  گردان و آغاز   »خدایا اولین ظالم را به لعنت من مخصوص 

یاد و پسر  مرجانه را  کن عبیداهّلل پسر ز کن و لعنت   سومی و چهارمی را. خدایا ! یزید را در مرتبۀ پنجم لعنت 

یاد و آل مروان را تا روز قیامت«.  و عمر بن سعد و شمر و آل ابوسفیان و آل ز

*****

کنون و پس از آشنایی اجمالی  گذشته با تفصیلش، با هدف »شناخت القربی« مطرح شد. ا بحث 

با این واژه، بحث در شناخِت »ذو القربی« و »حّقِ آنان« پی گیری می شود: 

که »ذو القربی« در دو عنواِن اصلِی قرآنی دارای »حق« هستند: در آغاز همین بحث مطرح شد 

»خمس غنایم«:- 1

�نِ  َمَساِك�ی
ْ
اَمی َوال َ �ت �یَ

ْ
َی َوال

ْر�ب
�تُ
ْ
ی ال ِ ُسوِل َوِل�ن ُمَسُه َوِللّرَ

ِه �نُ  ِللّٰ
�نَّ

أَ
ا

َ ْیٍء �ن
َ ْم ِم�نْ �ش ْم�تُ �نِ

َما �نَ
�نَّ
أَ
ُموا ا

َ
>َواْعل

ِل...<.    �ی �بِ
�نِ الّسَ ْ َوا�ب

که سرزمین با جنگ فتح شده باشد«.- 2 »فیء در صورتی 

�نِ  َمَساِك�ی
ْ
اَمی َوال َ �ت �یَ

ْ
َی َوال

ْر�ب
�تُ
ْ
ی ال ِ ُسوِل َوِل�ن ِه َوِللّرَ ِللّٰ َری �نَ �تُ

ْ
ْهِل ال

أَ
ی َرُسوِلِه ِم�نْ ا

َ
ُه َعل

َ
اَء الّل َ �ن

أَ
>َما ا

ِل...<.     �ی �بِ
�نِ الّسَ ْ َوا�ب

سورۀ انفال/41.  1
سورۀ حشر/7.   
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کتابش به پیامبر رحمت؟ص؟ فرمان داده  که خدا در دو آیه از  باز هم در آغاز همین بحث، مطرح شد 

کند:  است تا حّقِ »ذو القربی« را پرداخت 

آیۀ 26 از سورۀ مبارکۀ »اسراء«:- 1

ِل ...<.     �ی �بِ
�نَ الّسَ ْ �نَ َوا�ب ِمْسِك�ی

ْ
ُه َوال

ْر�بَی َح�تَّ
�تُ
ْ
ا ال �تِ �نَ

آ
>َوا

آیۀ 38 از سورۀ مبارکۀ روم: - 2

ِل...<.    �ی �بِ
�نَ الّسَ ْ �نَ َوا�ب ِمْسِك�ی

ْ
ُه َوال

ْر�بَی َح�تَّ
�تُ
ْ
ا ال �تِ �نَ

آ
ا

َ >�ن

گونه که مالحظه می شود، دو واژۀ »ذی« و »ذا« به »القربی« اضافه شده است.  در هر چهار آیه، همان 

»القربی«، الزم  کنون و پس از شناخِت  »القربی« نیز معرفی شد. ا »آیۀ موّدت«،  ضمن بحث در خصوِص 

که حالِت رفعِی »ذا القربی« و »ذی القربی« در زبان عربی است _  نیز شناخته و معرفی  است »ذو القربی« _ 

شود:

که از اختالف این  کار رفته است  در کتاب خدا؟ج؟ واژۀ »القربی« در صورت و ترکیبهای مختلفی به 

کاربردها بیشتر آشنا شد. این تعبیر، در قرآن بدون »ذو« و »ذوو« و »اولو« و یا با یکی  استعمالها می توان با این 

کار رفته است.    از این واژه ها به 

کار رفته »آیۀ موّدت«  کتاب خدا؟ج؟ بدون »ذو« و »ذوو« و »اولو«، به  که در  کاربردی از این واژه  تنها 

است:

َی ...<.    
ْر�ب

�تُ
ْ
ِی ال

�تَ �ن
َ

َمَوّ�
ْ
ا ال

َّ ل ًرا اإِ
ْ حب

أَ
ِه ا �یْ

َ
ْم َعل

ُ
ك

ُ
ل

أَ
ْسا

أَ
ا ا

َ
ْل ل >... �تُ

که جمِع »ذو القربی« است، در قرآن استعمال شده است:  »ذوی القربی« نیز 

ِر  حنِ
اآ

ْ
ْوِم ال �یَ

ْ
ِه َوال

َ
الّل َم�نَ �بِ

آ
ّرَ َم�نْ ا �بِ

ْ
ِك�نَّ ال

َ
ِر�بِ َول َم�نْ

ْ
ِ َوال ِر�ت ْ َمسش

ْ
َل ال �بَ ْم �تِ

ُ
وَهك ُ وا ُوحب

ُّ
َول �نْ �تُ

أَ
ّرَ ا �بِ

ْ
َس ال �یْ

َ
 >ل

�نَ  ْ �نَ َوا�ب َمَساِك�ی
ْ
اَمی َوال َ �ت �یَ

ْ
َی َوال

ْر�ب
�تُ
ْ
ِوی ال ِه �نَ ِ

ی ُح�بّ
َ
َماَل َعل

ْ
ی ال

�تَ
آ
�نَ َوا �ی ِ

�یّ �بِ
ا�بِ َوال�نَّ َ ِك�ت

ْ
هتِ َوال

َ
ك ا�أِ

َ
َمل

ْ
 َوال

    .>... ا�بِ َ �ت �نَ َو�نِی الّرِ ِل�ی ا�أِ
ِل َوالّسَ �ی �بِ

 الّسَ

که چهره های خودتان را به سوی مشرق و مغرب بگردانید  ولیکن ِبر و نیکی   »ِبر و نیکی آن نیست 

سورۀ اسراء/6 .  1
سورۀ روم/38.   

سورۀ شوری/3 .  3
سورۀ بقره/177.  4
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کتاب و انبیا  ایمان آوَرد و برای خشنودی خدا مال را _ با آنکه  ئکه و  که به خدا و روز واپسین و مال آن است 

کنندگان ببخشد و  دوستش می دارد _ به »ذوی القربی« و  یتیمان و از پا افتادگان و در راه ماندگان و درخواست 

با  ماِل خود بندگان را نیز آزاد نماید...«.

یکی دیگر از کاربردهای »القربی« در کتاب خدا، به صورِت اضافه شدِن واژۀ »اولو« به این واژه است:

    .>... �نُ َمَساِك�ی
ْ
اَمی َوال َ �ت �یَ

ْ
َی َوال

ْر�ب
�تُ
ْ
و ال

ُ
ول

أُ
 ا

ْسَمهتَ �تِ
ْ
َر ال ا َح�نَ �نَ  >َواإِ

»و وقتی در زمان تقسیم، »اولو القربی« و یتیمان و مسکینان، حضور داشته باشند...«.

یادی از »القربی« است.    مقصود از »اولو القربی« نیز مانند »َذوو القربی«، تعداد ز

کار رفته است: کتاب خدا »ذا قربی« _ یعنی همان »ذا القربی« ولی بدون »ال« _ نیز به  در 

وا...<.     ْو�نُ
أَ
ِه ا

َ
َ�ْهِد الّل َی َو�بِ

ْر�ب
ا �تُ ْو َكا�نَ �نَ

َ
وا َول

ُ
اْعِدل َ ْم �ن �تُ

ْ
ل ا �تُ �نَ  >... َواإِ

گر چه طرف سخِن شما فردی »ذو  کنید ا که زبان به سخن گشودید، عدالت را رعایت  »... و هر زمان 

کنید...«. قربی« باشد  4 و به عهد خدا وفا 

کاربردهای بسیاری دارد. در یکی از این آیات، »ذو القربی« در دو استعماِل  »ذو القربی« اما در قرآن، 

کار رفته است:  متفاوت به 

�نِ  َمَساِك�ی
ْ
َوال اَمی  َ �ت �یَ

ْ
َوال َی 

ْر�ب
�تُ
ْ
ال ی  دنِ َو�بِ ا  ً ْحَسا�ن اإِ �نِ  ْ َواِلَ��ی

ْ
ال َو�بِ ا  ً �أ �یْ

َ ِه سش �بِ وا 
ُ

ِرك ْ سش
�تُ ا 

َ
َول َه 

َ
الّل ُدوا   >َواْ��بُ

َه 
َ
�نَّ  الّل ْم اإِ

ُ
ك َما�نُ ْ �ی

أَ
�تْ ا

َ
ك

َ
ِل َوَما َمل �ی �بِ

�نِ الّسَ ْ �بِ َوا�ب �نْ َ �ب
ْ
ال اِح�بِ �بِ �بِ َوالّ�َ �نُ ُ �ب

ْ
َاِر ال �ب

ْ
َی َوال

ْر�ب
�تُ
ْ
ی ال َاِر �نِ �ب

ْ
 َوال

وًرا<.     �نُ
نَ
الًا � َ �ت ِ��بُّ َم�نْ َكا�نَ ُم�نْ ُ ا �ی

َ
ل

کنید؛ هم چنین به »ذو  ید. و به پدر و مادر، نیکی  »و خدا را بپرستید! و هیچ چیزی را شریک او نساز

القربی« و نیز به یتیمان و مسکینان، و همسایۀ »ذو القربی« )=نزدیک(، و همسایه دور، و دوست همراهی 

که مالک آنان هستید، نیکی  که در همسایگِی تو است، و نیز به واماندگاِن در سفر، و هم چنین به بردگانی 

سورۀ نساء/8.  1
جاری  بحث  وظایِف  از  آن،  طرِح   که  دارد  وجود  القربی«  »ذوی  و  القربی«  »اولو  میاِن  بسیاری  تفاوتهای  البته    

نیست.
سورۀ انعام/ 15.  3

که به شما نزدیک است. فردی   4
سورۀ نساء/36.  5
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که متکبر و فخر فروش است«.  که خداوند دوست نمی دارد فردی را  کنید. زیرا 

َواِلَدْیِن ِإْحَساًنا<، خویشاِن نزدیکتر و یا نزدیکترین خویش است و 
ْ
اّولین »ذو القربی«، به قرینۀ >َوِبال

ُقْربَی<، همسایگانی 
ْ
ال َجاِر ِذی 

ْ
>َوال کناِر  ُجُنِب< در 

ْ
ال َجاِر 

ْ
>َوال کاربرِد  به قرینۀ  القربی«  »ذو  از دومین  مقصود 

که در »همسایگی دیوار به دیوار« قرار دارند. است 

این  القربی«« فرمان داده است.  کردن به »ذو  »پرداخت  به  از این آیات، خدا نسبت  در یکی دیگر 

که خدا به پیامبرش؟ص؟ داده است تا او حّقِ »ذو القربی« را پرداخت   مشابه همان فرمانی است 
ً
فرمان، تقریبا

کند:

ِی  �نْ �بَ
ْ
َوال ِر 

َ
ك ُم�نْ

ْ
َوال اِء  َ ْ�سش �نَ

ْ
ال َ��نِ  َهی  �نْ َ َو�ی َی 

ْر�ب
�تُ
ْ
ال ی  �نِ اِء  َ �ت �ی َواإِ  ِ ْحَسا�ن اإِ

ْ
َوال َ�ْدِل 

ْ
ال �بِ ُمُر 

أْ
ا َ �ی َه 

َ
الّل �نَّ   >اإِ

   .> ُرو�نَ
َ

ّك
دنَ ْم �تَ

ُ
ك

َّ
َ�ل

َ
ْم ل

ُ
ك ِ��نُ َ  �ی

کارهای   »خدا به عدل و احسان و همچنین نسبت به پرداخت به »ذو القربی« فرمان می دهد  و از 

کنید«.   کردِن« پنِد او، اقدام  زشت و ناپسند و ستم نهی می کند. او شما را پند می دهد شاید  شما به »ذکر 

ُه<    و نیز از 
َ

ُقْربَی َحّق
ْ
ُه<    و >َفآِت َذا ال

َ
ُقْربَی َحّق

ْ
ُقْربَی< و >َوآِت َذا ال

ْ
ِإیَتاِء ِذی ال از مقایسۀ دو تعبیر >َو

ِمْسِكیَن 
ْ
ُه َوال

َ
ُقْربَی َحّق

ْ
ِبیِل< و >َفآِت َذا ال ِمْسِكیَن َواْبَن الّسَ

ْ
ُه َوال

َ
ُقْربَی َحّق

ْ
ادامۀ این دو تعبیر، یعنی >َوآِت َذا ال

که نباید از آن غافل بود  4. بر این اساس:  ِبیِل< نکتۀ بسیار مهمی به دست می آید  َواْبَن الّسَ

آن  اما فقط  کند  ابن سبیل پرداخت  و  القربی« و مسکین  باید به »ذو  »پیامبر خدا؟ص؟ 

چه به »ذو القربی« پرداخت می شود جنبۀ »پرداخت حق واجب« را دارد و دو پرداخت 

که در این جا خدای جهانیان؟ج؟  گونه  دیگر از این عنوان برخوردار نیست. یعنی همان 

کنند و این پرداخت جنبۀ  به تمام انسانها فرمان داده است تا به »ذو القربی« پرداخت 

سورۀ نحل/90.  1
سورۀ اسراء/6 .   

سورۀ روم/38.  3

ِبیِل< به جای تعابیر  ِمْسِكیَن َواْبَن الّسَ
ْ
ُه َوال

َ
ُقْربَی َحّق

ْ
که: »در تعبیِر >... آِت َذا ال گذشته پس از طرح این نکته  شب   4

ِبیِل«، حکایت از  ِ َواْبِن الّسَ ْسِكین ِ
ْ
َب َوال ُقْر

ْ
ُهْم« و »آِت َحّقَ ِذی ال

َ
ِبیِل َحّق ْسِكینَ َواْبَن الّسَ ِ

ْ
َب َوال ُقْر

ْ
ا ال

َ
دیگری از قبیِل »آِت ذ

کردند که حاصِل آن اشاره  که...«، دوست و برادر دانشمندم جناب آقای دکتر مراد زاده به نکتۀ مهمی اشاره  آن دارد 

و دقتی در آیۀ 90 از سورۀ نحل، منجر به نگارش نکتۀ مذکور در متن شده است. از خدای بزرگ برای او و برای تمام 

کرده اند، سعادت دنیا و رستگارِی در آخرت را خواستارم. که در رشد این مباحث تالشی  آنان 
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»پرداخِت حق واجب« ندارد، پرداخت به مسکین و ابن سبیل نیز جنبۀ »پرداخت حق 

واجب« را ندارد«   .

در این دو آیه و در چهار آیۀ مورد بحث، »ذا« و »ذی« به »القربی« اضافه شده است و  »ذا« و »ذی« و 

»ذو« مفرد و مقصود از این واژه،  همیشه یک نفر است. 

 »اهلل« یکی است:

                 .> �نُ �ی َم�تِ
ْ
�تِ ال ّوَ �تُ

ْ
و ال ا�تُ �نُ

رنَّ َه ُهَو الّرَ
َ
�نَّ الّل  >اإِ

گیر و  که قدرتش فرا که روزی دهنده است؛ روزی دهنده ای صاحب قدرت   »به درستی »اهلل« است 

بی نقص است«.

»ذو القرنین« نیز یک نفر است:

ًرا<.    
ْ

ك ُه �نِ ْم ِم�نْ
ُ

ك �یْ
َ
و َعل

ُ
ل �تْ

أَ
ْل َسا �نِ �تُ ْ �ی

ْر�نَ �تَ
ْ
ی ال َك َ��نْ �نِ و�نَ

ُ
ل

أَ
َْسا  >َو�ی

»و در بارۀ »ذو القرنین« از تو می پرسند. بگو: من به زودی ذکری از او را برای شما بیان می کنم«.

کرد:  کنون می توان به یک تفاوِت اساسی میاِن »القربی« و »ذو القربی« اشاره  با توجه به این ویژگی، ا

از  مقصود  است  ممکن  صورت _  دو  هر  در   _ باشد  عالی  صفِت  یا  و  تفضیلی  صفت  »قربی«  گر  ا

گر مقصود از »القربی« در »آیۀ موّدت« چند    »القربی« در »آیۀ موّدت« چند نفر باشد اما باید دانست: »حّتی ا

نفر هم باشد مقصود از »ذݡی  القربی« در آیاِت مورد بحث، یک نفر و آن یک نفر، حضرت صدیقۀ مطهره، زهرای 

مرضیه؟اهس؟ است«. 

که در »ذو القربی«  که میان »القربی« و »ذو القربی« وجود دارد، ثبات صفتی است  تفاوِت دیگری 

وجود دارد. این ثبات صفت، از اضافه شدِن »ذو« به »القربی« ایجاد می شود. یعنی مقصود از »ذو القربی« 

بر  دوباره ای  کیِد  تأ نیز  تفاوت  این  وجود  است.  جاودانه  و  همیشگی  او  برای  صفت،  این  که  است  فردی 

گرفته و به آن اشاره شد. که  نتیجه ای است 

ُقْربَی 
ْ
ِبیِل< و >َفآِت َذا ال ِمْسِكیَن َواْبَن الّسَ

ْ
ُه َوال

َ
ُقْربَی َحّق

ْ
گفتۀ بسیاری را در مورد دو آیۀ >َوآِت َذا ال این نکته مسائل نا  1

که نباید از آنها غافل بود. ِبیِل< حل می کند  ِمْسِكیَن َواْبَن الّسَ
ْ
ُه َوال

َ
َحّق

یات/58. سورۀ ذار   
کهف/83. سورۀ   3
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کنده وجود دارد و برای مالحظۀ آن،  کتابهای مهم عامه نیز به صورت پرا گرفته شد، در  که  نتیجه ای 

کنار هم، نیاز است.  کردن به چند روایت در  به دقتی بیشتر و نگاه 

یادی را  علمای عامه برای نابود سازی مدلوِل »آیۀ موّدت«، در این آیه، برای »القربی«، جانشینهای ز

کرده اند. بخاری حّتی در این مورد،  قرار داده اند. آنان تمام قریش را به عنوان »القربی« در »آیۀ موّدت« معرفی 

کرده است: آیه ای را نیز ساخته و یا آیۀ ساخته شده ای را نقل 

ُجَبْیٍر:  ْبُن   َسِعیُد 
َ

َفَقال  :
َ

الُقْربَی<، َقال فِی  َة  الَمَوّدَ ا 
َّ
>ِإل  : اٍس ...  َعّبَ اْبِن  »... َعْن َطاُوٍس، َعِن 

ْت 
َ
ُه ِفیِه َقَراَبٌة. َفَنَزل

َ
 َول

َ
ْیٍش، ِإاّل ؟مص؟ َلْ َیُكْن َبْطٌن ِمْن ُقَر ِبَّ : ِإّنَ الّنَ

َ
ٍد ؟مص؟.  َفَقال ّمَ یَب ُمَ ُقْر

ْم<«.     
ُ

وا  َقَراَبًة َبْیِنی َوَبْیَنك
ُ
ْن َتِصل

َ
ا أ

َّ
ْیِه : >ِإل

َ
َعل

که او  گفت: پس سعید بن جبیر  َة فِی الُقْربَی< نقل می کند  ا الَمَوّدَ
َّ
  »طاووس از ابن عّباس، در بارۀ >ِإل

گفت: هیچ بطنی از قریش نبود مگر  گفت: مقصود، »خویشان نزدیك محّمد؟مص؟« است. پس ابن عّباس 

وا َقَراَبًة 
ُ
ْن َتِصل

َ
 أ

َّ
آنکه  رسول خدا؟مص؟ در آن بطن، خویشاوندی داشت. پس از آن، این آیه بر او نازل شد: »ِإل

ْم«. )=»مگر آنکه خویشی ما بین من و خودتان را  نُبرید«(«.
ُ

َبْیَنك َبْیِن َو

کرده و پاداش  گر در این مورد به درستی عمل  بخاری و امثاِل او و ناقالِن دیگر این روایتها، حتی ا

که مؤمنان، مرکز تمام موّدت خودشان را در افرادی مانند  رسالِت رسول خدا؟ص؟ را در این قرار داده باشند 

ُه...<     و نیز در »آیۀ غنیمت« و نیز در دّومین »آیۀ 
َ

ُقْربَی َحّق
ْ
ابو جهل و ابو لهب، قرار دهند، در آیۀ >... آِت َذا ال

که پیامبر خدا؟ص؟ از سوی خدا وظیفه یافته است تا حّقِ  گفت  فیء« این عمل امکان ندارد. یعنی نمی توان 

کند. آنان در »خمس غنایم« و در »فیء« نیز هیچ سهمی  ابو جهل و ابو لهب را هر چه زودتر به آنان پرداخت 

ندارند. 

از  که پیش  گونه  کرده، همان  تمام قریش را به عنوان »قربای پیامبر رحمت؟ص؟« معرفی  که  بخاری 

َماِم  ِ
ْ

ُمَس ِلل ّنَ النُ
َ
 أ

َ
ِلیِل َعل

َ
کرده است: »َباٌب: َوِمَن الّد این مطرح شد، در صحیحش بابی با این عنوان باز 

ِس َخْیَبَر«   3 )=»باب:  ُ ُ
َبِن َهاِشٍم ِمْن خ ِلِب، َو ؟مص؟ ِلَبِن امُلّطَ ِبُّ ُه ُیْعِطی َبْعَض َقَراَبِتِه ُدوَن َبْعٍض، َما َقَسَم الّنَ

َ
ّن

َ
َوأ

که خمس برای امام است و او به بعضی از خویشاوندانش می دهد و به بعضی دیگر نمی دهد،  و از دالیلی 

که بخاری عنواِن  گر آن چه را  ماجرای تقسیم خمس برای بنو مطلب و بنو هاشم از خمس خیبر است«(. ا

که مقصود  کرده صحیح باشد، باید پذیرفت  م مطرح 
ّ
بابی از صحیحش ساخته و آن را به عنواِن اصلی مسل

1   صحیح البخاری )4/ 178( .
سورۀ اسراء/6 ، سورۀ روم/38.   

صحیح البخاری )4/ 91(.  3
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که بخاری و  از »ذو القربی« در »آیۀ غنیمت« و شاید در دومین »آیۀ فیء«، فقط بعضی از آن خویشانی است 

کرده اند. یها برای پیامبر رحمت؟ص؟ معرفی  بخار

پیامبر  سنت  از  مطلب  این  که  کرده اند  اظهار  گونه  این  روایاتی،  ذکر  با  دانشمندان  این  از  بعضی 

خدا؟ص؟ فهمیده می شود نه از داللِت واژۀ »ذو القربی«: 

ُسوِل َوِلِذی  ِه ُخُمَسُه َوِللّرَ ّنَ ِلّلٰ
َ
َما َغِنْمُتْم ِمْن َشْیٍء َفأ ّنَ

َ
ُموا أ

َ
: >َواْعل

َّ
 اهّلُل َعّزَ َوَجل

َ
ُبو َعْبِد اهّلِل: َقال

َ
 أ

َ
»َقال

؟مص؟ َسْهَم ِذی 
ُ

ُسول ّصَ َبْعَضُهْم ُدوَن َبْعٍض. َفَقَسَم الّرَ ْكِر َوَلْ َی�نُ یَب ِبالّذِ ُقْر
ْ
ُقْربَی<   ، َفَعّمَ َذا ال

ْ
ال

َقَراَبِة 
ْ
َراَد ِبِذْكِر ال

َ
ا أ َ َ

ّنَ اهّلَل ِإّن
َ
ِتِه أ نَ ِبُسّنَ ِلِب ُدوَن َساِئِر َقَراَباِتِه. َفَبّیَ ّطَ َبِن اْلُ یَب َبْینَ َبِن َهاِشٍم َو ُقْر

ْ
ال

َقَراَبِة ُدوَن َبْعٍض«.   
ْ
َبْعَض ال

ُسوِل َوِلِذی  ِه ُخُمَسُه َوِللّرَ ّنَ ِلّلٰ
َ
َما َغِنْمُتْم ِمْن َشْیٍء َفأ ّنَ

َ
ُموا أ

َ
گفت: خدای عز و جل فرمود: >َواْعل »ابو عبد اهّلل 

گروهی دیگری اختصاصش  گروهی از آنان به جای  کرد و به  ُقْربَی<، او »ذو القربی« را به شکل عمومی ذکر 
ْ
ال

کرد و به سایر خویشانش  »ذو القربی« را میان بنو هاشم و بنو مطلب تقسیم  نداد و رسول خدا؟مص؟ سهم 

کرده بود«. که خدا با ذکر این »قربی« تنها بعضی از آنان را قصد  کرد  نداد. او با انجاِم این عمل، روشن 

ِه ُخُمَسُه  ّنَ ِلّلٰ
َ
َما َغِنْمُتْم ِمْن َشْیٍء َفأ ّنَ

َ
ُموا أ

َ
ابو عبد اهّلل َمْرَوزی )م. 94 هـ( از تعبیر »ذی القربی« در آیۀ >َواْعل

کرده  که خدای جهانیان؟ج؟ »ذو القربی« را به صورت عمومی بیان  ُقْربَی< چنین فهمیده 
ْ
ُسوِل َوِلِذی ال َوِللّرَ

کرده حتمًا خدا،  است. به خیال مروزی مقصود از »ذو القربی« همان »َقرابة« است و چون او چنین خیال 

کرده و چون بخاری و امثاِل او، تمام قریش را خویشان پیامبر خدا؟ص؟  همۀ خویشان پیامبرش؟ص؟ را قصد 

دانسته اند، پس پیامبر رحمت باید بر اساس این آیه، به تماِم قریشیان، بخشی از خمس را بدهد اما پیامبر 

که خدای جهانیان؟ج؟ به پیامبرش فرمان داد و او آن  گفت  یا باید  خدا؟ص؟ چنین نکرد. به این جهت، 

که خدا جمله ای را فرموده اما _ نستجیر باهّلل _ در بیان  گفت  که خودش می خواست و یا باید  کرد  گونه عمل 

کرده اند! این آخری امکان ندارد و هر  که مروزی و بخاری اشتباه  گفت  مقصودش ناتوان بوده است و یا باید 

راه دیگری غیر این ممکن است! 

که با این ادعا: »َل ُنوَرُث، َما َتَرْكَنا َصَدَقٌة«  3 )=»از  یخ این است: ابو بکر در زمانی  یکی از طنزهای تار

به  را  رحمت؟ص؟  پیامبر  داراییهای  است«(،  »صدقه«  یم،  گذار جا  به  ما  را  چه  آن  نمی شود.  برده  ارثی  ما 

تصّرف خودش در می آورد، اّدعا می کرد که در مورد داراییهای آن حضرت؟ص؟ به همان صورتی عمل می کند 

سورۀ  انفال/41.  1
السنة للمروزی )ص: 50(.   

صحیح البخاری )5/ 139(، صحیح مسلم )3/ 1380(.   3
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ُت ِبِه«    )=»من هیچ چیزی 
ْ
 َعِمل

َّ
 ِبِه ِإل

ُ
 اهَّلِل؟مص؟ َیْعَمل

ُ
َكاَن َرُسول ْسُت َتاِرًكا َشْیًئا، 

َ
که خود او عمل می کرد: »ل

که به آن عمل می کنم«( اما احمد حنبل  را از آن چه رسول خدا؟مص؟ به آن عمل می کرد، رها نمی کنم مگر آن 

چنین آورده است:

 اهّلِل؟مص؟ َلْ َیْقِسْم ِلَبِن َعْبِد 
َ

ّنَ َرُسول
َ
َثَنا ُجَبْیُر ْبُن ُمْطِعٍم، أ

َ
: َحّد

َ
ِب، َقال َسّیِ »َعْن َسِعیِد ْبِن اْلُ

َبا َبْكٍر 
َ
ّنَ أ

َ
ِلِب. َوأ ّطَ َبِن اْلُ َكاَن َیْقِسُم ِلَبِن َهاِشٍم َو َكَما  ُمِس َشْیًئا  ٍس َواَل ِلَبِن َنْوَفٍل ِمَن اْلنُ ْ َ

ش

َكَما  یَب َرُسوِل اهّلِل؟مص؟  ُه َلْ َیُكْن ُیْعِطی ُقْر
َ
ّن
َ
َو َقْسِم َرُسوِل اهّلِل؟مص؟ َغْیَر أ ْ َ

ُمَس ن َكاَن َیْقِسُم اْلنُ
 اهّلِل؟مص؟ ُیْعِطهِیْم. َوَكاَن ُعَمُر ُیْعِطهِیْم َوُعْثَماُن ِمْن َبْعِدِه ِمْنُه«.   

ُ
َكاَن َرُسول

که رسول خدا؟مص؟ به بنو عبد  کرد  گفت: جبیر بن مطعم نقل  که  »از سعید بن مسیب نقل است 

که او به بنو هاشم و بنو مطلب از سهم  گونه  شمس و بنو نوفل هیچ سهمی از خمس را پرداخت نکرد همان 

که او به خویشان رسول  کرد با این تفاوت  خمس داد. و ابو بکر خمس را مانند تقسیم رسول خدا؟مص؟ تقسیم 

که رسول خدا؟مص؟ به آنان می داد. و عمر به آنان پرداخت می کرد و عثمان  گونه  خدا؟مص؟ چیزی را نداد همان 

بعد از عمر، از خمس به آنان می داد«.

ْن 
ُ

ْ َیك ُه لَ
َ
ّن

َ
م است، عبارِت »أ

ّ
فعاًل زمان رسیدگی به دروغهای پایانی این روایت نیست. آن چه مسل

ابو بکر به  که   اهَّلِل؟مص؟ ُیْعِطهِیْم« تصریحی بر این واقعیت است 
ُ

َكاَن َرُسول َكَما  َب َرُسوِل اهَّلِل؟مص؟  ُیْعِطی ُقْر

که رسول خدا؟ص؟ پرداخت می کرد. اما در این روایت، به  گونه  »قربای رسول خدا؟ص؟« پرداخت نکرد همان 

ی از »قربی رسول اهلل؟ص؟« چیست؟ آیا ابو بکر به ابو جهل پرداخت  که مقصود راو درستی مشخص نیست 

کتابها وجود دارد که در آنها به این  نمی کرد یا به حضرت زهرای مرضیه؟اهس؟؟!  اما روایتهای دیگری در همین 

موضوع، تصریح شده است: 

َمَساِكیِن 
ْ
َوال َیَتاَمی 

ْ
َوال ُقْربَی 

ْ
ال َوِلِذی  ُسوِل  َوِللّرَ ِه  >ِلّلٰ اْلَیِة:  َهِذِه  ِف  َسِن،  اْلَ َعِن  ْشَعَث، 

َ
أ »َعْن 

ا.  َواَل َغْیُرُهَ َواَل ُعَمُر،  ُمَس،  اْلنُ َبْعَد َرُسوِل اهّلِل؟مص؟  َبْیِت 
ْ
ال  

َ
ْهل

َ
أ َلْ ُیْعِط   :

َ
ِبیِل<. َقال َواْبِن الّسَ

َراَدُه اهّلُل«.   
َ
ُفَقَراِء َحْیُث أ

ْ
ِف ال َماِم َیَضُعُه ِف َسِبیِل اهّلِل َو ّنَ َذِلَك ِإَل اْلِ

َ
ْوَن أ َفَكاُنوا َیَر

ِبیِل<  َمَساِكیِن، َواْبِن الّسَ
ْ
َیَتاَمی، َوال

ْ
ُقْربَی َوال

ْ
ُسوِل َوِلِذی ال ِه َوِللّرَ »از اشعث، از حسن، در مورد این آیه: >ِلّلٰ

گفت: بعد از رسول خدا؟مص؟ او )=ابو بکر( به »اهل البیت« چیزی از خمس را نداد و عمر هم  که  نقل است 

صحیح البخاری )4/ 79(. هم چنین رجوع شود به: صحیح مسلم )3/ 1381(.   1
مسند أحمد مخرجا )7 / 9 3(.   
مصنف ابن أبی شیبة )6/ 517(.  3
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که این به اختیار امام است و او در راه خدا و برای فقرا هر  نداد و غیر از آن دو نیز ندادند   1. آنان بر این باور بودند 

کرده باشد، آن را قرار می دهد«. که خدا اراده  جا 

که ابو بکر، حقشان را به آنان نداد، »اهل البیت؟مهع؟« هستند.  َب َرُسوِل اهَّلِل؟ص؟«  به این ترتیب، »ُقْر

یعنی »ذو القربی« همان »اهل البیت« است. 

ابن اثیر )م. 606هـ( در شرح واژۀ »عترت« چنین آورده است: 

َكاُة«.    ُم الّزَ هْیِ
َ
ِذیَن ُحّرِمت َعل

َّ
 بْیته ال

ُ
ّنَ ِعْتَرَتُه أهل

َ
وُف: أ »والشهوُر العر

که عترِت او )=پیامبر رحمت؟ص؟(، »اهل بیت او« هستند؛ همان  »و نظر مشهور و معروف این است 

که زکات بر آنان حرام است«. افرادی 

کرده است: کامل  گونه  ابن منظور )م. 711هـ(، جمالت ابن اثیر را این 

َدَقُة  َوالّصَ َكاُة  الّزَ ُم  هْیِ
َ
َعل ُحّرَمت  ِذیَن 

َّ
ال َوُهُم  َبْیِتِه   

ُ
هل

َ
أ عْترَته  ن 

َ
أ وُف:  ْعُر اْلَ ْشُهوُر  »َواْلَ

نفال«.   
َ
ْذُكوُر ِف ُسوَرِة ال ُمِس اْلَ ْم ُخُُس النُ ُ ِذیَن لَ

َّ
یَب ال ُقْر

ْ
وَضُة، َوُهْم َذُوو ال ْفُر اْلَ

»و نظر مشهور و معروف این است: عترِت او )=پیامبر اکرم؟ص؟(، »اهل بیت او« هستند و آنان همان 

افرادی  همان  یعنی  القربی«  »ذو  همان  آنان،  و  است  حرام  آنان  بر  واجب  صدقۀ  و  زکات  که  هستند  افرادی 

که در سورۀ انفال ذکر شده از آِن آنان است«. که خمس خمسی  هستند 

که  به این ترتیب، مقصود از »عترت«، »اهل بیت« است و مقصود از این دو، همان »ذو القربی« است 

که »ذوو القربی« است استفاده  که »ذو القربی« مفرد است، از جمع این واژه  البته ابن منظور چون می دانسته 

کرده است. 

به هر حال، مقصود از »عترت« و »اهل بیت« همان »ذو القربی« باشد یا نباشد، بر اساِس تمام آن 

کرد و تمام حقوق پرداخت شده به آنان را نیز به  گذشت، ابو بکر تمام حقوق »ذو القربی« را از آنان سلب  چه 

تاراج برد. 

نقل  بن مالک،  انس  قول  از  را  روایتی طوالنی  الّنِبّی«،  »َتَرَکُة  کتاب  ازدی )م. 67 هـ( در  ابن درهم 

ابو بکر،  و  به ادعای انس میاِن حضرت زهرای مرضیه؟اهس؟  گفت و شنودی است  که  که در واقع،  می کند 

که در پایاِن روایِت احمد حنبل آمده است! این نشانگر همان دروغی است   1
النهایة فی غریب الحدیث واألثر )3/ 177(.   

لسان العرب )4/ 538(، تاج العروس ) 1/ 1 5(.  3
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گرفته بود. بر اساس این روایت، ابو بکر از رسیدِن حقوِق  »ذو القربی« به آنان ممانعت به عمل آورد  صورت 

آنها  از  یحانۀ او؟اهس؟  ر و  پیامبر خدا؟ص؟  که  را نمی فهمید  کتاب خدا؟ج؟ همان چیزهایی  آیات  از  او  که  یرا  ز

می فهمیدند: 

یَب َرُسوِل اهّلِل؟مص؟  ّنَ ِلِذی ُقْر
َ
ِمی ِفیِه أ

ْ
ْغ ِعل

ُ
، َوَلْ َیْبل  َما َتْقَرِئینَ

َ
ِكَتاِب ِمْثل

ْ
 ِمَن ال

ُ
ْقَرأ

َ
َنا أ

َ
»... أ

ُبو 
َ
أ  

َ
َوِلَقَراَبِتَك؟َفَقال ُهَو  َك 

َ
َفل َفاِطَمُة؟اهع؟:  ْت 

َ
َقال ْم.  هْیِ

َ
َعل َماَعِتِه  ِب�جَ ِری  َی�جْ ُه 

َّ
ُكل ْهَم  الّسَ َهَذا 

ْو 
َ
ْیِك ِف َذِلَك َعْهًدا أ

َ
 اهّلِل؟مص؟ َعِهَد ِإل

ُ
َكاَن َرُسول ِمیَنٌة، َفِإْن 

َ
َقٌة أ

َ
ْنِت ِعْنِدی ُمَصّد

َ
َبْكٍر: اَل، َوأ

ْت َفاِطَمُة؟اهع؟: َلْ َیُكْن ِمْن َرُسوِل 
َ
ْیِك. َقال

َ
ْمُتُه ِإل

َّ
ْقُتِك َوَسل

َ
ُكْم، َصّد

َ
ْوَجَبُه ل

َ
َوَعَدِك ِمْنُه َوْعًدا أ

 اهّلِل؟مص؟ 
َ

ّنَ َرُسول
َ
ُقْرآِن، َغْیَر أ

ْ
 اهّلُل َتَباَرَك َوَتَعاَل ِفیِه ِمَن ال

َ
ْنَزل

َ
 َما أ

َ
ٌء ِإاّل اهّلِل؟مص؟ ِف َذِلَك ِإَلَّ َشْ

 
َ

ِغَن. َقال
ْ
 ِبال

َّ
ٍد َفَقْد َجاَءُكُم اهّلُل َعّزَ َوَجل ّمَ  ُمَ

َ
وا آل ْبِشُر

َ
ْیِه: أ

َ
 َذِلَك َعل

َّ
 اهّلُل َعّزَ َوَجل

َ
ْنَزل

َ
 ِحینَ أ

َ
َقال

ْن 
َ
یِل َهِذِه اْلَیِة أ ِو

ْ
ِمی ِبَتأ

ْ
ْغ ِعل

ُ
ِغَن، َوَلْ َیْبل

ْ
ُكُم ال

َ
 اهّلِل؟مص؟ َوَصَدْقِت َفل

ُ
ُبو َبْكٍر: َصَدَق َرُسول

َ
أ

 َعْنُكْم...«.   
ُ

َیْفُضل ِذی َیَسُعُكْم َو
َّ
ِغَن ال

ْ
ُكُم ال

َ
، َفل

ً
َكاِمال ْیُكْم 

َ
ْهَم ِإل ْسِلَم َهَذا الّسَ

ُ
أ

که  گونه که تو می خوانی و من البته از آن، این مطلب را نمی فهممم  »... من هم از قرآن می خوانم همان 

کاًل به خویشان نزدیک رسول خدا؟مص؟ می رسد. فاطمه؟اهع؟ فرمود: پس آنها از آِن  تو و خویشاِن  تمام آن سهم 

گر رسول خدا؟مص؟ در این مورد، پیمانی  تو است؟! ابو بکر گفت: نه. و تو البته در نزد من مصّدق امین هستی. ا

را با تو بسته و یا وعده ای را به تو داده است که بر اساس آن، آن حق از آن شما می شود، من تو را تصدیق می کنم و 

آن را به تو باز می گردانم. فاطمه؟اهع؟ فرمود: در این مورد از رسول خدا؟مص؟ به من چیزی گفته نشده مگر همان 

که خدا این آیه را بر او  که خدای تبارک و تعالی در قرآن نازل ساخته است. البته رسول خدا؟مص؟ در زمانی 

نازل ساخت، چنین فرمود:  شما آل محمد را بشارت باد که خدای عّز و جل غنا را برای شما به ارمغان آورد. 

ابو بکر گفت: رسول خدا؟مص؟ راست گفت و تو هم راست گفتی. شما غنی هستید ولی علم من از تأویل این 

کافی غنی هستید و غنای  کنم. شما به اندازۀ  که تمام این سهم را به شما تسلیم  آیه به آن جا نرسیده است 

یادتر هم هست...«.  شما از شما ز

که او نیز آیات »فیء« و »غنیمت« را می خواند اما از آنها  کرده  گفت و شنود، ابو بکر ادعا  در آغاز این 

 َما 
َ

ِكَتاِب ِمْثل
ْ
 ِمَن ال

ُ
ْقَرأ

َ
َنا أ

َ
هرگز نمی فهمد آن چیزهایی را که حضرت صّدیقۀ مطّهره؟اهس؟ از آنها می فهمید: »أ

ْم«.  هْیِ
َ
َماَعِتِه َعل ِری ِب�جَ ُه َی�جْ

َّ
ُكل ْهَم  ا الّسَ

َ
َب َرُسوِل اهَّلِل؟مص؟ َهذ ّنَ ِلِذی ُقْر

َ
ِمی ِفیِه أ

ْ
ْغ ِعل

ُ
ْ َیْبل ، َولَ َتْقَرِئینَ

یخ اإلسالم ت تدمری )3/ 4 ( و سمط النجوم  یخ المدینة البن شبة )1/ 09 (، تار ترکة النبی )ص: 88(. تار  1
العوالی فی أنباء األوائل والتوالی ) / 334(. 
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که تمام سهِم »ذو القربی« از آِن »ذو قربای رسول  ابو بکر در این جا و با این جمالت، اظهار می کند 

که مالحظه شد _  گونه  خدا؟ص؟« نیست، بلکه تنها بخشی از آن،  از آِن آنان است. با این حال، او _ همان 

که درهمی از این حقوق را به آن حضرت و به خاندان رسالت؟مهع؟ پرداخت نکرد و  کار را به آن جا رساند 

باز پس نداد! 

عبارِت دیگری نیز در همین روایت وجود دارد که بر اساس آن عبارت نیز ابو بکر گویا می خواست تنها 

یغ  بخشی از سهم »ذو القربی« را به آنان باز نگرداند، اما در عمل، تماِم آن سهم و تماِم آن حقوق را از آنان در

داشت؛ تو گویی که مقصود از »ذو القربی« در »آیۀ فیء« و »آیۀ غنیمت« همه هستند به جز حضرت صّدیقۀ 

 !»
ً

َكاِمل ْم 
ُ

ْیك
َ
ْهَم ِإل ا الّسَ

َ
ْسِلَم َهذ

ُ
ْن أ

َ
َیِة أ

ْ
یِل َهِذِه ال ِو

ْ
ِمی ِبَتأ

ْ
ْغ ِعل

ُ
ْ َیْبل مطّهره؟اهس؟ و به جز خانداِن رسالت: »َولَ

گویا  گذارده بودند و  گویا تشخیص تمام احکام را نیز بر عهدۀ او  کم شده بود و  به هر حال، ابو بکر حا

که بنا به اّدعای این جماعت، هیچ فردی غیر از خدا از تأویل  او فقط تأویل آیات را می دانست؛ آیاتی را 

گاه نیست! آنها آ

ُم 
َ
همه یا غالِب نزدیک به همۀ مفّسران عامه، در تفسیِر »آیۀ راسخاِن در علم«، در عبارِت > َوَما َیْعل

کماِل جسارت، اّدعا می کنند  ِم...<، عالمت وقف را بر »اهلل« می گذارند و با 
ْ
ِعل

ْ
اِسُخوَن فِی ال ُه َوالّرَ ا الّلَ

َّ
ُه ِإل

َ
ِویل

ْ
َتأ

که تنها خدا از تأویل آیات با خبر است و حّتی _ نستجیر باهلل _ خوِد پیامبر رحمت؟ص؟ نیز از تأویل آنها چیزی 

نمی داند:

ا  ّمَ
أَ
ا َ َها�تٌ �ن ا�بِ

َ سش ُر ُم�تَ حنَ
أُ
ا�بِ َوا َ ِك�ت

ْ
ّمُ ال

أُ
َما�تٌ ُه�نَّ ا

َ
�یَا�تٌ ُمْ�ك

آ
ُه ا ا�بَ ِم�نْ َ ِك�ت

ْ
َك ال �یْ

َ
َل َعل رنَ �نْ

أَ
ی ا ِ �ن

َّ
>ُهَو ال

ا 
َّ ل ُه اإِ

َ
ل ِو�ی

أْ
ا َ ُم �ت

َ
ْ�ل َ ِلِه َوَما �ی ِو�ی

أْ
ا َ اَء �ت َ �ن ِ �ت ْ هتِ َوا�ب �نَ �تْ �نِ

ْ
اَء ال َ �ن ِ �ت ْ ُه ا�ب َه ِم�نْ ا�بَ

َ سش
ُ�و�نَ َما �تَ �بِ

�تَّ �یَ
�نٌ �نَ ْ �ی ِهْم رنَ و�بِ

ُ
ل �نَ �نِی �تُ �ی ِ �ن

َّ
ال

   .> ا�بِ َ �ب
ْ
ل
اأَ

ْ
و ال

ُ
ول

أُ
ا ا

َّ ل ُر اإِ
َ

ّك
دنَّ ا َوَما �یَ َ �ن ِ

ّ ِد َر�ب ِه ُكّلٌ ِم�نْ ِ��نْ ا �بِ
َ َم�نّ

آ
و�نَ ا

ُ
ول �تُ َ ِم �ی

ْ
ِ�ل

ْ
و�نَ �نِی ال اِس�نُ ُه َوالّرَ

َ
الّل

دیگر  برخی  و  محکم   کتاب،  این  آیاِت  از  برخی  کرد.  نازل  تو  بر  را  کتاب  این  که  است  کسی  »او 

آیات  از  است  انحراف  آنان  دل  در  که  کسانی  پس  می باشد.  الکتاب  اّم  قرآن،  محکمات  است.  متشابه 

یلش را  کنند و مردم را به سوى خود جذب نمایند و تا آنکه تأو ى می نمایند تا آنکه ایجاد فتنه  متشابه پیرو

کسی جز خدا و »راسخاِن در علم« نمی دانند و نیز  که تأویل این آیات را  به دست آورند و این در حالی است 

کسی پند  که آنان می گویند: تمام این آیات از سوى خداست و جز صاحباِن خرد،  این خود در حالی است 

نمی گیرد«.

گاه علم اولین و آخرین نیز به  گویا به نا گرفت،  که ابو بکر زمام امور را به دست  به هر حال، پس از آن 
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که او دیگر به شخص خاتم پیامبران؟ص؟ نیز جسارت می کرد! او در ادامۀ آن  گونه ای  کرد؛  به  مغز او راه پیدا 

گر پیامبر رحمت؟ص؟ نیز  این حقوق را به این خاندان؟مهع؟ داده  که _ نستجیر باهّلل _ ا کرده  جمالت، اظهار 

گر چنانچه چاره ای هم داشت، تمام  ْم«! او ا
ُ

 َعْنك
ُ

َیْفُضل ْم َو
ُ

ِذی َیَسُعك
َّ
ِغَن ال

ْ
ُم ال

ُ
ك

َ
یادی داده بود: »َفل بود، ز

اموال دیگِر این خاندان را به تاراج و به یغما می برد!

کرده است: گیری  ابن درهم از این روایت، چنین نتیجه  

ینَ  َعاَلِ
ْ
َحٌد ِمَن ال

َ
ُه اَل َیُكوُن أ

َّ
َعل

َ
یِب َبْكٍر َول

َ
َة َقْدِر َفاِطَمَة؟اهع؟ ِعْنَد أ

َ
ل

َ
َواَیُة َجال َنْت َهِذِه الّرِ »َفَقْد َبّیَ

 ِ
ّ

ُكل اَها ِف  ِبهَیا؟مص؟، َوَتْصِدیَقُه ِإّیَ
َ
ا ِل اِس ُحّبً  الّنَ

َ
َشّد

َ
َكاَن أ َكَما  یِب َبْكٍر ... 

َ
ا ِمْن أ َ ا لَ  ُحّبً

َ
َشّد

َ
أ

 
ُ

َیْعَمل ُه 
َ
ّن
َ
َوأ  ، ّقَ َواْلَ ْدَق  الّصِ  

ُ
َتُقول ا  َ ّنَ

َ
أ ِف   

ُ
َیُشّك اَل  َرُسوِل اهّلِل؟مص؟.  َعْن  یِه  ِو َتْر ْو 

َ
أ ِكیِه  ْ َ

َما ت

یِب 
َ
ْت ِل

َ
ا َقال َ ّنَ

َ
َكَر َهُؤاَلِء أ َكَما َذ ْیَس 

َ
ْیِه. ل

َ
ی ِإل َیْنَتِ ا َو َ  َقْولَ

ُ
َیْقَبل ا َعْن َرُسوِل اهّلِل؟مص؟ َو َواَیِتَ ِبِر

ِعَیٌة 
َ

ا ُمّد َ ّنَ
َ
ا ِل َ ُبو َبْكٍر َقْولَ

َ
 أ

ْ
ْم َیْقَبل

َ
، َفل ا ِبَذِلَك َعِلُّ َ ْقَطَعَها َفَدَك، َوَشِهَد لَ

َ
؟مص؟ أ

َ
ّنَ َرُسول

َ
َبْكٍر: أ

َقٌة 
َ

ْنِت ِعْنِدی ُمَصّد
َ
َعْت: أ

َ
ا ِفیَما اّد َ  لَ

َ
 َقْد َقال

ْ
ْوٌج. َبل ُه َز

َ
ّن

َ
؟ع؟ ِل  َشَهاَدَة َعِلٍّ

ْ
ِلَنْفِسَها، َوَلْ َیْقَبل

ُكْم 
َ
ْوَجَبُه ل

َ
ْو أ

َ
ْو َوَعَدِك ِمْنُه َوْعًدا أ

َ
ْیِك ِف َذِلَك َعْهًدا أ

َ
 اهّلِل؟مص؟ َعِهَد ِإل

ُ
َكاَن َرُسول ِمیَنٌة، َفِإْن 

َ
أ

ُعوا ِبه«.     َعْوا َوَشّنَ
َ

ُف َما َحَكْوا َواّد
َ

ْیِك. َهَذا ِخال
َ
ْمُت ِإل

َّ
ْقُتِك َوَسل

َ
َصّد

که شاید هیچ یک از  »این روایت ارزش و قدر فاطمه؟اهع؟ را نزد ابو بکر نشان می دهد و نشان می دهد 

گونه ابو بکر به پدر او؟مص؟ نیز بیش از تمام مردم  جهانیان او را بیش از ابو بکر... دوست نداشته باشد همان 

که ابو بکر، او )=حضرت صّدیقۀ مطهره؟اهس؟( را تصدیق می کرد، در تماِم  عالقه داشت. و نیز نشان می دهد 

که او صدق و حق می گوید. و نیز  که از رسول خدا؟مص؟ نقل و یا  روایت می کرد.  و البته شکی نمی کرد  مواردی 

او را می پذیرفت و به آن تن  از رسول خدا؟مص؟ عمل می کرد و سخنان  او  ابو بکر به روایت  که  نشان می دهد 

گفت: رسول  که او به ابو بکر  که این جماعت )=شیعیان( می گویند  گونه نیست  می داد. و البته مطلب،  آن 

خدا؟مص؟ فدک را به او )=حضرت صّدیقۀ مطّهره؟اهس؟( به صورت »اقطاع« بخشید و علی هم به این مطلب 

که او به نفع خودش ادعایی داشت و شهادت علی؟ع؟ را نپذیرفت  یرا  شهادت داد اما ابو بکر آن را نپذیرفت ز

ِمیَنٌة«، 
َ
َقٌة أ

َ
ْنِت ِعْنِدی ُمَصّد

َ
یرا که او شویش بود. بلکه ابو بکر در مورد آن چه او ادعا کرده بود، چنین گفت: »أ ز

گر رسول خدا؟مص؟ در این مورد پیمانی خاصی را با تو بسته و یا وعدۀ خاصی را به تو داده و یا آن حق  پس ا

 خالف تمام آن 
ً
این دقیقا را برای شما واجب ساخته است، من تو را تصدیق و آن را به تو تسلیم می کنم. 

که آنان حکایت و ادعا می کنند و با آن دیگران را محکوم می سازند«. چیزهایی است 

یخ اإلسالم ت تدمری )3/ 4 ( و سمط النجوم  یخ المدینة البن شبة )1/ 09 (، تار ترکة النبی )ص: 88(. تار  1
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غالمرضا صادقی فرد18 کودتای یهود پشتیبانی انسانی و مالی  منزل آقای مهندس سید مهدی موسوی

گفت و شنود حضرِت زهرای مرضیه؟اهس؟ و ابو بکر، ابن  که مالحظه می شود، پس از درِج  گونه  همان 

گونه  که حضرت زهرای مرضیه؟اهس؟ محبوبترین انسان برای ابو بکر بود همان  درهم به این نتیجه رسیده بود 

که ابو بکر به آن حضرت؟اهس؟ روا  گویا از ظلمی  که پیامبر خدا؟ص؟ محبوبترین انسان برای او بود! ابن درهم 

که این نتیجه البته در نوع خودش بی نظیر است: »َقْد َعِلْمُت  داشته بود، به این نتیجۀ مهم دست یافته بود 

ْكِر  ُقْرآِن ِمْن ِذ
ْ
، َوَما ِف ال َغَناِئِ

ْ
ْیَنا ِمَن ال

َ
 َعل

َّ
َفاَء اهَّلُل َعّزَ َوَجل

َ
َنا ِفیَما أ

َ
َدَقاِت، َوَمال َبْیِت ِمَن الّصَ

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ِذی ُظِلْفَنا َعْنُه أ

َّ
ال

َب«! ُقْر
ْ
َحّقِ ِذی ال

گفت و شنود، به نتیجۀ مهم دیگری دست یافته است و  ابن درهم در پایان، از این روایت و از این 

که از اّدعای ملکیِت حضرت زهرای مرضیه؟اهس؟ و نیز از شاهدانی  آن، اثبات عدم ارزِش روایتهایی است 

کرده بود! باز هم ابن درهم از کجا به این نتیجه دست یافته پرسشی  که او برای این منظور ارائه  خبر می دهد 

که به نظر می رسد، بی پاسخ باشد و بی پاسخ نیز بماند!  است 

که از این روایت نیز دانسته می شود: گونه  به هر حال و همان 

»ابو بکر دینار و درهمی از داراییهای پیامبر رحمت؟ص؟ را به »ذو القربی« یعنی به حضرت 

زهرای مرضیه؟اهس؟ و به سایر خانداِن عصمت و طهارت؟مهع؟ باز پس نداد«! 

کرده اند و اّدعا  که این روایتها را علمای دست دوم و سوم و دست چهارم عامه نقل  شاید اّدعا شود 

شود که این اظهار نظرها نیز به علمایی این گونه انتساب دارد! باید اما دانست که علمایی مانند بخاری نیز 

که ابو بکر  کرده اند  کرده اند و به این وسیله آنان نیز تصریح  حضرت زهرا؟اهس؟ را به عنواِن »ذو القربی« معرفی 

که درهم و دیناری از حقوِق »ذو القربی« به آنان برسد! مانع از آن شد 

؟مص؟«  1  ِبِّ او در صحیحش بابی با عنواِن »َباُب َمَناِقِب َقَراَبِة َرُسوِل اهَّلِل؟مص؟ َوَمْنَقَبِة َفاِطَمَة؟اهع؟ ِبْنِت الّنَ

درج  خدا؟مص؟«(  پیامبر  دختر  فاطمه؟اهع؟  منقبِت  و  خدا؟مص؟  رسول  )=خویشان(  »قرابة«  مناقب  )=»باب 

ِة« )=»و پیامبر خدا؟مص؟  ّنَ َ ْهِل الج
َ
َدُة ِنَساِء أ ؟مص؟: َفاِطَمُة َسّیِ ِبُّ  الّنَ

َ
کرده و بال فاصله چنین آورده است: »َوَقال

فرمودند: فاطمه، سیدۀ زنان اهل بهشت است«(. او در این باب و پس از درِج این عبارت، روایِت درخواسِت 

که در آن چنین آمده است: کرده  میراث حضرت صدیقۀ مطّهره؟اهس؟ را ثبت 

 
َ

؟مص؟...  َفَقال ِبِّ ا ِمَن الّنَ ُه ِمیَراَثَ
ُ
ل

َ
یِب َبْكٍر َتْسأ

َ
ْت ِإَل أ

َ
ْرَسل

َ
ّنَ َفاِطَمَة؟اهع؟، أ

َ
»... َعْن َعاِئَشَة: أ

ٍد ِمْن َهَذا  ّمَ  ُمَ
ُ

 آل
ُ

ُكل
ْ
ا َیأ َ َ

َتَرْكَنا َفُهَو َصَدَقٌة، ِإّن : اَل ُنوَرُث َما 
َ

 اهّلِل؟مص؟ َقال
َ

ُبو َبْكٍر: ِإّنَ َرُسول
َ
أ

َقْد  ا 
َ
ِإّن  :

َ
َقال  َّ ُ

. ث َعِلٌّ َد  َفَتَشّهَ َكِل. ...  
ْ
اَلأ  

َ
یُدوا َعل َیِز ْن 

َ
أ ْم  ُ ْیَس لَ

َ
ل اهّلِل _   

َ
اَلاِل _ َیْعِن َمال

صحیح البخاری )5/ 0 (.  1
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 :
َ

ُبو َبْكٍر، َفَقال
َ
َم أ

َّ
ُهْم. َفَتَكل

َ
ْم ِمْن َرُسوِل اهّلِل؟مص؟ َوَحّق َكَر َقَراَبَتُ َتَك! َوَذ

َ
َبا َبْكٍر َفِضیل

َ
َعَرْفَنا َیا أ

 ِمْن َقَراَبیِت«.   
َ

ِصل
َ
ْن أ

َ
َحّبُ ِإَلَّ أ

َ
َقَراَبُة َرُسوِل اهّلِل؟مص؟ أ

َ
ِذی َنْفِس ِبَیِدِه ! ل

َّ
َوال

که از پیامبر  »از عایشه نقل است: فاطمه؟اهع؟ فردی را به نزد ابو بکر فرستاد تا میراثی را از او بخواهد 

یم، آن چه از ما به  گفت: رسول خدا؟مص؟ فرمود: ما ارث نمی گذار خدا؟مص؟ به او رسیده بود. ... ابو بکر به او 

که مقصود او از این مال، »مال اهلل« بود.  ِک »آل محّمد«، از این مال است  جا ماند، صدقه است. فقط خورا

گفت: ای ابو بکر  گفت و سپس  کشان ندارند. ... پس از آن، علی تشّهد  آنان  در آن مال، حّقی بیش از خورا

ما فضیلت تو را می دانیم و »قرابة« )=»خویشاوندِی«( خودش با رسول خدا؟مص؟ و نیز حقش را متذکر شد. ابو 

که جانم به دست اوست ! »قرابِت رسول خدا؟مص؟« برای من محبوبتر  گفت: قسم به آن  بکر به سخن آمد و 

کنم«. که به خویشاوندان خودم رسیدگی  از آن است 

گفته های بخاری در این ارتباط، آشنا می سازد. آشنایی با  این روایت، ما را با حقایق بسیاری از نا

که  کردِن این روایت در این باب، ناشی می شود. به درستی معلوم نیست  یکی از این حقایق، از جا سازی 

بخاری این روایت را از باب »َمَناِقُب َقَراَبِة َرُسوِل اهَّلِل؟ص؟« دانسته و یا آن را از باِب »َمْنَقَبُة َفاِطَمَة؟اهع؟ ِبْنِت 

؟ص؟« به شمار آورده است؟! شاید درج این روایت در این باب، برای تحکیم بیشتِر پایه های این ظلم  ِبِّ الّنَ

باشد و شاید برای نشان دادِن عظمت و بزرگی این عمل ابو بکر برای محروم سازی حضرت صّدیقۀ مطّهره؟اهس؟ 

از حقوقش! شاید...

که بخشی از برهاِن ابو بکر برای غصب حّقِ حضرت زهرای مرضیه؟اهس؟ عبارِت »َل ُنوَرُث  دیگر آن 

َكِل« است. 
ْ
 امَلأ

َ
یُدوا َعل ْن َیِز

َ
ْم أ ُ ْیَس لَ

َ
 اهَّلِل _ ل

َ
ا امَلاِل _ َیْعِن َمال

َ
ٍد ِمْن َهذ ّمَ  ُمَ

ُ
 آل

ُ
ُكل

ْ
ا َیأ َ َّ

َما َتَرْكَنا َفُهَو َصَدَقٌة، ِإن

که باید از او ارث برند  که مقصود از »آل محّمد« همان افرادی هستند  این عبارت، به خوبی نشان می دهد 

کار بردن این عبارت، در این جا، باید به رذایل اخالقی دیگری نسبت داده شود! و در غیر این صورت، به 

به  است _  مؤمنان؟س؟  امیر  کاِر  از  تعبیری  _ که  ُهْم« 
َ

َوَحّق اهَّلِل؟مص؟  َرُسوِل  ِمْن  ْم  َقَراَبَتُ َكَر 
َ

»َوذ عبارِت 

»ذکر  به  بکر،  ابو  مانند  فردی  برای  خدا؟ص؟  رسول  با  مؤمنان؟س؟  امیر  قرابت   :
ً

اّوال که  می دهد  نشان  خوبی 

که یا ابو بکر این مطلب را نمی دانست، یا  کردن« نیاز داشت! و مفهوم »ذکر این قرابت« در این جا این است 

که این   در نظر نمی گرفت. و ثانیًا: این عبارت، از حقوقی خبر می دهد 
ً

که بداند و یا آن را اصال نمی خواست 

خویشاونداِن رسول رحمت؟ص؟ دارند و بقیه باید آن را به آنان بپردازند. از پاسخ ندادِن ابو بکر به این جمله 

که فقط باید  که »تعریِف »تماِم قریش« به عنواِن »قربای رسول خدا؟ص؟«، عملی است  نیز دانسته می شود 

کتابها، چنین سخنانی در ذهن افراد،  گنجیده نیز  گرفت« و در خارج از این  کتابها از آن، سراغ  در همین 
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نمی شد!

که سخنی از زبان ابو بکر است _ نشان   ِمْن َقَراَبِت« _ 
َ

ِصل
َ
ْن أ

َ
َحّبُ ِإَلَّ أ

َ
َقَراَبُة َرُسوِل اهَّلِل؟مص؟ أ

َ
عبارِت »ل

که بخاری و امثال او، برای معرفِی »تماِم قریش« به عنواِن »قربای رسول خدا؟ص؟« به  می دهد، تمام تالشی 

که بخاری  گونه  گر به واقع و همان  کفر و ستم و ظلم بوده است! ا کار برده اند، تالشی برای دفاع از باطل و 

پیامبر  خویِش  باید  خودش  هم  بکر  ابو  باشند،  خدا؟ص؟  پیامبر  خویِش  قریشیان  تمام  است،  کرده  مطرح 

رحمت؟ص؟ و هم خویشاِن او باید چنین نسبتی را با پیامبر خدا داشته باشند! و در این صورت، باید نام 

گذارد!  استهزاء را بر این عبارِت ابو بکر 

گونه آورده است:  بخاری پس از درج این خبر، روایِت دیگری را از قوِل ابو بکر و این 

ْهِل َبْیِتِه«.   
َ
ًدا؟مص؟ ِف أ ّمَ : اْرُقُبوا ُمَ

َ
یِب َبْكٍر ... ، َقال

َ
»َعِن اْبِن ُعَمَر، َعْن أ

کنید«. گفت: حق محّمد؟مص؟ را در اهل بیت او رعایت  که  »از ابن عمر، از ابو بکر ... نقل است 

َرُسوِل  َقَراَبِة  »َمَناِقُب  ابو بکر را باید به حساِب  که این ُدر فشانِی بی ادبانۀ  این نیز مشخص نیست 

از  پس  که  است  بکری  ابو  ادب  این  ؟ص؟«؟!  ِبِّ الّنَ ِبْنِت  َفاِطَمَة؟اهع؟  »َمْنَقَبُة  حساِب  به  یا  و  گذارد  اهَّلِل؟ص؟« 

از  با وجود نهی های مکرر خدا و رسولش، هنوز  از دعوت حضرت پیامبر رحمت؟ص؟ و  گذشِت 3  سال 

گونه تعبیر می کند! رسول رحمت؟ص؟ با نام و این 

گر بخاری به ربط، قائل بوده باشد _  این عبارِت ابو بکر و درج این عبارت در چنین بابی _ البته ا

که مقصود از »قرابة رسول اهلل«، »اهل بیِت او؟مهع؟« هستند و یکی از افراِد  برهان روشنی بر این منظور است 

»اهل بیت؟مهع؟« نیز حضرت صّدیقۀ مطّهره؟اهس؟ است. 

»َباُب  است:  کرده  نقل  نیز  صحیحش  از  دیگری  باب  در  سند  همین  با  را  عبارت  همین  بخاری 

این دو  که  َما«    . درج این عبارت، در این باب نیز مشخص می کند  َمَناِقِب اَلَسِن َواُلَسْینِ َرِضَ اهَّلُل َعْنُ

وجود مقدس _ یعنی حضرت امام مجتبی، سبط اکبر؟س؟ و حضرت امام سّید الشهداء، سبط ثانی؟س؟ _ دو 

فرد دیگر از مجموعۀ »اهل البیت؟مهع؟« و دو فرد دیگر از »قرابة رسول اهلل؟ص؟« هستند.

کتابهای  که نقلهای بسیاری در  کرده  بخاری بعد از این خبر، روایتی را از خاتم پیامبران؟ص؟ نقل 

صحیح و غیر صحیح عامه و غیر عامه دارد و به طور طبیعی این اطمینان را برای انسان ایجاد می کند که این 

عبارتها از دهان مبارک پیامبر رحمت؟ص؟ خارج و از او صادر شده است: 
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ْن  َ َ
، ف : َفاِطَمُة َبْضَعٌة ِمّنِ

َ
 اهّلِل؟مص؟ َقال

َ
ّنَ َرُسول

َ
َرَمَة: أ ْیَكَة، َعِن اِلْسَوِر ْبِن َمنْ

َ
یِب ُمل

َ
»َعِن اْبِن أ

ْغَضَبِن«.   
َ
ا أ ْغَضَبَ

َ
أ

که رسول خدا؟مص؟ فرمود: فاطمه، پارۀ تن من است.  »از ابن ابو ملیکه، از مسور بن مخرمه نقل است 

که او را به خشم آورد، مرا به خشم آورده است«. پس، هر 

خاتم  تن  پارۀ  او  است.  مرضیه؟اهس؟  زهرای  حضرت  از  بزرگی  منقبِت  منقبت،  »این 

پیامبران؟ص؟ است و خویشی و نزدیکی، بیش از این، تصور هم نمی شود. به این ترتیب 

تنها مصداِق  زهرای مطّهره؟اهس؟  باشد، حضرت  از »قریب«  گر »قربی« صفت عالی  ا و 

 تنها مصداِق »ذو القربی« است«.
ً
»القربی« و قطعا

بخاری پس از درج این خبر و به عنواِن آخرین روایت این باب، چنین آورده است: 

َها  ِذی ُقِبَض ِفهیا، َفَساّرَ
َّ
؟مص؟ َفاِطَمَة اْبَنَتُه ِف َشْكَواُه ال ِبُّ ْت: َدَعا الّنَ

َ
»َعْن َعاِئَشَة... ، َقال

َبْیِتِه  ْهِل 
َ
أ  

ُ
ل ّوَ

َ
أ ّنِ 

َ
أ ِن:  ْخَبَر

َ
َفأ ِن،  َّ َساّرَ ُ

َها. َفَضِ�َكْت. ... ث َّ َدَعاَها، َفَساّرَ ُ
ٍء. َفَبَكْت. ث ِبَشْ

ْتَبُعُه. َفَضِ�ْكُت«.   
َ
أ

»از عایشه... نقل است که گفت: پیامبر خدا؟مص؟ در همان بیماری که از دنیا رفت، فاطمه، دخترش 

او رازهای  با  را فراخواند و  او  گریست. برای باری دیگر  او  گذاشت.  او رازهایی را در میان  با  را فرا خواند و 

که من اّولین  گفت و به من این خبر را داد  گذاشت، او خندید. ... پس از آن، او به من راز  دیگری را در میان 

که من خندیدم«. که به دنبال او می روم،  فردی از »اهل بیت« او هستم 

بیت  »اهل  از  رحمت؟ص؟،  پیامبر  دختر  فاطمه؟اهس؟،  حضرت  که  می دهد  آن  از  خبر  روایت،  این 

پیامبر؟ص؟« و نزدیکتریِن آنان به آن حضرت است.

که بخاری در این باب _ یعنی: »َباُب َمَناِقِب َقَراَبِة َرُسوِل اهَّلِل؟مص؟، َوَمْنَقَبِة  این تمام روایتهایی است 

که: کرده است و این مفهومی غیر از این ندارد  ؟مص؟«  3 _ درج  ِبِّ َفاِطَمَة؟اهع؟ ِبْنِت الّنَ

»بخاری هم مانند سایر دانشمندان عامه، به خوبی می دانست که »َقَراَبُة َرُسوِل اهَّلِل؟ص؟« 

یعنی »حضرت صّدیقۀ مطّهره؟اهس؟««.
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»َباُب َمَناِقِب َفاِطَمَة؟اهع؟«  1 درج  بخاری در چند صفحۀ بعد از صحیحش، باِب دیگری با عنواِن 

؟مص؟:  ِبُّ الّنَ  
َ

»َوَقال است:  آورده  چنین  و  کرده  عمل  کرده،  عمل  باب  این  در  که  صورتی  همان  به  و  کرده 

که اّولین و آخرین روایِت مستنِد این باب است _  ِة«. او سپس به ذکر این روایت،  ّنَ َ ْهِل الج
َ
َدُة ِنَساِء أ َفاِطَمُة َسّیِ

پرداخته است:  

ا  ْغَضَبَ
َ
أ ْن  َ َ

ف  ، ِمّنِ َبْضَعٌة  َفاِطَمُة   :
َ

َقال اهّلِل؟مص؟   
َ

َرُسول ّنَ 
َ
أ َرَمَة... :  َمنْ ْبِن  اِلْسَوِر  »َعِن 

ْغَضَبِن«.   
َ
أ

این روایت، در کتابهای عامه به اندازه ای مصدر دارد که از حّدِ تصور هم خارج است. در این عبارتها، 

رسول خدا؟ص؟ اعالم کرده که حضرت صّدیقۀ مطّهره؟اهس؟ پاره ای از تن اوست و نطِق پیامبر رحمت؟ص؟ وحی 

است: 

وٰی<.    �تُ
ْ
ل

ݗ
ُد ا د�یٖ

َ َمُه سش
َّ
وحٰی * َعل ُ ا َوْحٌی �ی

ݩݩّٰ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ �نْ ُهَو اإِ َهوٰی *  اإِ
ْ
ل

ݗ
ِ��تُ َ��نِ ا �نْ َ >َوٰما �ی

که همواره به او وحی  »او از خواهش دل سخن نمی گوید. هر آنچه او می گوید فقط وحی است؛ وحیی 

که شدید القوی است«. می شود. آن را خدایی به او آموزش داده 

روایتهای  اساِس  بر  حّتی  مرضیه؟اهس؟  زهرای  حضرت  مقدس  وجود  ترتیب،  این  »به 

بی عدد بخاری و همراهانش نیز، نزدیک ترین فرد به پیامبر رحمت؟ص؟ است و با توجه 

که »القربی« صفت تفضیلی یا  گذشت _  به آن چه در مورِد واژۀ »القربی« و »ذو القربی« 

صفِت  عالی است و »ذو القربی« یک نفر است _ مقصود از »ذو القربی« به منطق بخاری 

نیز حضرت صّدیقۀ مطّهره، فاطمۀ زهرا؟اهس؟ است«. 

در پایان این بحث، یاد آوری یک نکته ضروری است:

که  کرده اند  تالش  شد،  مطرح  که  گونه  همان  عامه  مفسران  ُه...<   4 
َ

َحّق ُقْربَی 
ْ
ال َذا  >... آِت  آیۀ  در 

کنند و به جای پیامبر رحمت؟ص؟ تمام مؤمنان را مخاطب بسازند.  مخاطب آیه را از اختصاصش خارج 

از  مقصود  باشد،  نیز  صحیح  کاماًل  اّدعایی  گر  ا حتی  ادعا  این  است:  روشن  بحث،  این  از  پس  و  کنون  ا
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»ذو القربی« تغییری نمی کند و مقصود از این تعبیر، همان »اهل البیت؟مهع؟« است و با این تغییر، پرداخت 

حّقِ »ذو القربی« از وظیفۀ خاص پیامبر رحمت؟ص؟ به وظیفۀ مؤمنان تغییر می یابد. یعنی بر این اساس، تماِم 

کنند. که حّقِ »ذو القربی« را به آنان پرداخت  مؤمنان از سوی خدای جهانیان؟ج؟ وظیفه یافته اند 

گذشت: که  بر آن اساس 

ُه...< و در »آیۀ غنیمت« و نیز در 
َ

َحّق ُقْربَی 
ْ
ال َذا  >... آِت  آیۀ  القربی« در دو  از »ذو  »مقصود 

تنها  مرضیه،  زهرای  حضرت  مطّهره؟اهس؟  صدیقۀ  حضرت  شخص  فیء«،  »آیۀ  دومین 

که  البیت؟مهع؟«  »اهل  از  دیگری  افراد  و  است  پیامبران؟ص؟  خاتم  از  باقی مانده  فرزنِد 

مشمول این تعبیر می شوند، از راه این بانو، مشمول می شوند. 

ُه...< از سوی خدای جهانیان؟ج؟ وظیفه 
َ

ُقْربَی َحّق
ْ
پیامبر خدا؟ص؟ با نزوِل آیاِت  >... آِت َذا ال

گر در زمان نزوِل این آیات، بنا به  کند. ا که حق »ذو القربی« را به او پرداخت  یافته است 

 وجود یافته بود _ 
ً
اّدعای علمای عامه، چنین حّقی وجود خارجی نیافته باشد _ که حتما

که این حق ایجاد شده باشد.  پرداخت این حق زمانی واجب می شود 

با نزول این آیات، پیامبر خدا؟ص؟ »فدک« را که با تصریح کتاب خدا، ملک شخصی آن 

حضرت بود، به »ذو القربی« بخشید. و صد البته در خصوص این موضوع، هنوز مطلبی 

که پیامبر رحمت؟ص؟ پس از نزول این آیات، چگونه این حق  در این نوشتار مطرح نشده 

کرد«. را به آن حضرت پرداخت 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
نݤݤݤݤݤݤݤݤݤ

ݢ�ݔاݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݢ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݔݠݠهودݢ ݫ ݫ ݫ هݤ ݣݣݣݣݣݣىݫ �ݔماء ݣݣݣ�ب رݡی ݣݣݣو �ت دݣݣݣݡک و وادی ݣݣݣݣݣال�ت ر و �ن ݭݭݔ�ب ݫ ىݫ
دن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ن گردا�ن �با�ن

بعد از فتِح »خیبر« تمام آبادیهای یهودی نشیِن منطقه، از آِن پیامبر رحمت؟ص؟  شد و یهودیان، با 

ی زمینهای پیامبر  که باید بر رو کارگرانی تبدیل شدند  که داشتند، یا ُمردند و یا به  تمام عظمت و آوازه ای 

که جایی برای خواب و غذایی برای خوردن داشته باشند! کار  کنند تا آن  خدا؟ص؟ 

این وضعیت، برای یهودیاِن این آبادیها _ که نامشان لرزه بر تِن اعراب می انداخت _ غیر قابل تحّمل 

بود اما چارۀ دیگری هم نبود! آنان این عاقبت را  خودشان با دست خودشان و با اعمالشان برای خودشان 

رقم زده بودند.
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که  کتاب خدای جهانیان؟ج؟ برای آنان رقم زده و وضعیتی بود  که  این وضعیت، البته وضعیتی بود 

گذاشته بود و یهودیان نیز آن را پذیرفته بودند اما  در عمل، آنان فقط   پیامبر رحمت؟ص؟ قراِر آن را با یهودیان 

که پیامبر خدا؟ص؟ زنده بود. تا زمانی در این شرایط قرار داشتند 

روزگار  این  به  روزگار،  آن  از  خیبر«  اطراِف  و  خیبر  »یهودیاِن  روزگاِر  که  شد  چه  شد؟!  چه  راستی  به 

که خیبریان  که آنان دوباره به عظمت مثال زدنِی خودشان دست یافتند؟!  چه شد  تبدیل شد و چه شد 

دوباره در دژهای خودشان، آسوده به خواب رفتند،  محصوالِت آنان، از آِن خودشان شد و خاندان رسالت و 

به ویژه پارۀ تن خاتم پیامبران _ که سالم و دروِد خدا بر یکایِک آنان باد _ دیگر رنگ آن زمینها و آن محصوالت 

را هم ندیدند؟! 

که ابو بکر با یهودیان  در نقلهای بسیاری از آن چه عامه در این مورد آورده اند، خبر از آن داده شده 

کاری نداشت اما در همین  که عمر هم در ابتدای حکومتش با آنان  کاری نداشت، خبر از آن داده شده 

که عمر در دورۀ پایانِی حکومتش یهودیاِن »خیبر« و »فدک« و »وادی القری« را از این مناطق  خبرها آمده است 

کوچاند:  یحاء«  کرد و به »تیماء« و »ار بیرون 

ْرِض اِلَجاِز. َوَكاَن 
َ
َصاَری ِمْن أ وَد، َوالّنَ  الهَیُ

َ
ْجل

َ
اِب أ ّطَ ّنَ ُعَمَر ْبَن النَ

َ
»... َعِن اْبِن ُعَمَر... : أ

ْجاَلُهْم ُعَمُر 
َ
وا َحیّتَ أ ِقّرُ

ُ
ا ... َفأ وَد ِمْنَ ِرَج الهَیُ ْن ُی�نْ

َ
َراَد أ

َ
ْهِل َخْیَبَر، أ

َ
 أ

َ
ا َظَهَر َعل  اهّلِل؟مص؟ َلَّ

ُ
َرُسول

حَیا«.    ِر
َ
ِف ِإَماَرِتِه ِإَل َتْیَماَء َوأ

گفت: عمر بن خطاب یهودیان و نصرانیان را از سرزمین حجاز بیرون  که  »... از ابن عمر... نقل است 

کناِن خیبر« چیره شد، بر آن شد تا یهودیان  گونه بود: وقتی رسول خدا؟مص؟ بر »سا کرد. و سابقۀ ماجرا این 

که عمر در زماِن حکومتش آنان را به  گذاشته شدند تا آن  کند... پس، آنان در »خیبر« باقی  را از خیبر بیرون 

کوچاند«.  یحا«  »تیماء« و »ار

این اخبار، غیر از داللتهای ظاهر، دو داللت نسبتاً  پنهاِن قابل تأمِل دیگر هم دارد: 

کاری نداشت.- 1 یحا«  عمر با یهودیاِن »تیماء« و »ار

گنجایش این میزان از یهودیان را داشت.- 2 که  یحا« آن قدر بزرگ بود  »تیماء« و »ار

یحا«  کیلومتر با مدینه فاصله دارد و »ار که حدود 5 4  »تیماء«، قریه ای در راه مدینه به شام است 

قریه ای از بالد شام است که امروز از شهرهای اردن به حساب می آید. »تیماء« بخشی از جزیرة العرب است 

یحا« در تقسیم بندیهای عامه از جزیرة العرب به حساب نمی آید. اما »ار
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که  برای موجه جلوه دادِن این عمِل عمر، در مقابل آن عمل از پیامبر خدا؟ص؟ و نیز عمِل ابو بکر _ 

برای این جماعت و برای عمر، از قدس عمل پیامبر خدا؟ص؟ هم بیشتر است _ برهانهایی)!( هم ارائه شده 

است:

َعْن  وِد  هَیُ
ْ
ال ِإْبَعاِد  ِف  َرْغَبَتُه  اهّلُل  َق  ُیَ�ّقِ ْن 

َ
أ َیْرُجو  َوَكاَن  ِبَوْحٍی   

َ
ِإاّل ٍء  ُم ِف َشْ

َ
َیَتَقّد اَل  َكاَن   ...«

َحیّتَ  ٌء  َشْ َذِلَك  ِف  ْیِه 
َ
ِإل ُیوَح  ْم 

َ
َفل ِفهِیْم.  َقَضاِء 

ْ
ِلل ُمْنَتِظًرا  َكَر،  َذ َما  َخْیَبَر  وِد  ِلهَیُ َفَذَكَر  ِجَواِرِه. 

ِبَذِلَك.  ْوَص 
َ
َوأ َعَرِب. 

ْ
ال ْرِض 

َ
ِبأ َیْبَقَینَّ ِدیَناِن  : اَل 

َ
َوْحُی ِف َذِلَك. َفَقال

ْ
ال َتاُه 

َ
َفأ َوَفاُة. 

ْ
ال َحَضَرْتُه 

 
َ

ّنَ َرُسول
َ
ْخِبَر ُعَمُر أ

ُ
َّ أ ُ

َفِة ُعَمَر. ث
َ

ُبو َبْكٍر َوَصْدًرا ِمْن ِخال
َ
 اهّلِل؟مص؟ َوأ

ُ
 َذِلَك َرُسول

َ
َض َعل َ َ

: ف
َ

َقال

ْرِض 
َ
ِبأ  :

َ
َقال ْو 

َ
_ أ َجاِز  اْلِ ْرِض 

َ
ِبأ ِدیَناِن  َتِمْع  َی�جْ اَل  ِفیِه:  َماَت  ِذی 

َّ
ال َوَجِعِه  ِف   

َ
َقال اهّلِل؟مص؟ 

َكاَن ِعْنَدُه َعْهٌد ِمْن َرُسوِل اهّلِل؟مص؟  : َمْن 
َ

ْیِه. َفَقال
َ
ْبَت َعل

َ
َعَرِب _ . َفَفَ�َص َعْنُه َحیّتَ َوَجَد الّث

ْ
ال

ُهْم ُعَمُر«.   
َ

ْجال
َ
ِلیُكْم. َفأ ْ  َفِإّنِ ُمج

َ
ِإاّل ِت ِبِه َو

ْ
َیأ

ْ
َفل

که  که وحی به او نازل شود. و او همواره امید آن را داشت  کاری اقدام نمی کرد مگر آن  »... پیامبر خدا به 

خدا به عالقۀ او نسبت به »دور ساختِن یهودیان از همسایگِی او«، جامۀ  عمل بپوشاند. به این جهت او در 

بارۀ یهودیاِن »خیبر«، مطالبی را ذکر کرد که ذکر کرد و منتظر آن بود که تا فرمان قطعی خدا در مورد آنان صادر 

که زمان وفات او رسید. در آن موقع، در این مورد به او وحی نازل  شود اما در این باره وحی به او نازل نشد تا آن 

کرد. رسول خدا؟مص؟ و ابو  شد و او فرمود: دو دین نباید در زمین عرب باقی بماند. و به این مطلب، وصیت 

گذشت. بعد از آن، به عمر  گذراندند و بخشی از آغاز خالفت عمر نیز به همین منوال  بکر به همین منوال 

خبر داده شد که رسول خدا؟مص؟ در آن بیماری که از دنیا رفت، فرمود: دو دین نباید در زمین حجاز _ یا آن که 

که نسبت به قطعی بودِن   گردد. او به جستجوی این فرمایش پرداخت تا آن  فرمود: در زمین عرب _ با هم جمع 

که پیمانی از رسول خدا؟مص؟ نزد اوست، آن را بیاورد و در  گفت: هر فردی  کرد. بعد از آن،  آن، اطمینان پیدا 

کرد«. غیر این صورت من شما را بیرون می کنم. و عمر، آنان را بیرون 

که پیامبر خدا؟ص؟ فرموده است: دو دین  بر این اظهار نظرها، در اواخِر عمر، به یاد عمر آوردند  بنا 

که پیامبر خدا؟ص؟ یا فرموده:  نباید در زمین عرب باقی بماند! او پس از تفّحص بسیار، به این نتیجه رسید 

دو دین نباید در سرزمیِن عرب بماند یا فرموده است: دو دین نباید در سرزمین حجاز بماند و به این خاطر، 

کند! که یهودیان را از حجاز و نه از سرزمین عرب بیرون  گرفت  تصمیم 

با این اّدعاها مشکل ارتباط پیامبر خدا؟ص؟ از طریِق  وحی با خدا و عدم ارتباط عمر با خدا را نیز به 

االستذکار )7/ 40(. هم چنین:  شرح صحیح البخاری البن بطال )5/  34(.  1
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کرده اند. این مشکل، در این ارتباط، البته مشکلی بسیار اساسی است.  گمان خودشان حل 

که یهودیان تا زمانی در  یداد، به این نکته تصریح شده است  در روایاِت  بسیاری از روایتهای این رو

که برای بیرون رفتنشان، خدای  کنند  که خدا بخواهد و زمانی باید »خیبر« را ترک  »خیبر« باقی خواهند ماند 

کند:  جهانیان؟ج؟ فرمانش را صادر 

کرده و بال فاصله  یَرِة الَعَرِب«  1 درج  وِد ِمْن َجِز بخاری در صحیحش بابی با عنواِن »َباُب ِإْخَراِج الهَیُ

گونه آورده است:  بعد از عنواِن باب، این 

ُكُم اهّلُل ِبِه«.    َقّرَ
َ
ُكْم َما أ ِقّرُ

ُ
؟مص؟: أ ِبِّ  ُعَمُر، َعِن الّنَ

َ
»َوَقال

که خدا شما را  گفت: من شما را تا زمانی در این جا باقی می گذارم  »و عمر از قوِل پیامبر خدا؟مص؟ 

باقی بگذارد«.

او در باب دیگری از صحیحش با عنواِن »َباُب امُلَواَدَعِة ِمْن َغْیِر َوْقٍت«  3 )=»باِب مصالحه بدوِن پایان 

زمانی«( فقط جمالِت آتی را آورده و روایت دیگری را نقل نکرده است:

ُكُم اهّلُل ِبِه«.    َقّرَ
َ
 َما أ

َ
ُكْم َعل ِقّرُ

ُ
؟مص؟: أ ِبِّ »َوَقْوِل الّنَ

باقی  برای  خدا  که  می گذارم  باقی  شرایطی  همان  با  را  شما  من  خدا؟مص؟:  پیامبر  فرمایش  این  »و 

گذاشتن شما در این جا، قرارش داده است«.

ُكُم اهَّلُل ِبِه«  که در ظاهر به هم شبیه است و یک  َقّرَ
َ
 َما أ

َ
ُكْم َعل ِقّرُ

ُ
ُكُم اهَّلُل ِبِه«  و »أ َقّرَ

َ
ُكْم َما أ ِقّرُ

ُ
دو عبارِت »أ

کامالً  متفاوت را می رساند! بر اساِس عبارِت  اّول، پایان  مفهوم را القا می کند، بسیار متفاوت است و دو مفهوم 

استقرار یهودیان را در »خیبر« باید خدا مشخص  کند و بر اساس عبارت دوم، شرایط قرار داد پیامبر خدا؟ص؟ 

کرده بود و تعیین نقطۀ پایانی دیگر با خدا نیست!  که خدا مشخص  با یهودیان، همان شرایطی بوده است 

که بخاری این عبارت را برای تثبیت عنواِن بابش _ یعنی:  »َباُب امُلَواَدَعِة ِمْن َغْیِر  این همه در حالی است 

که مصالحۀ پیامبر خدا؟ص؟ با یهودیاِن  »خیبر«،  کند  َوْقٍت« _ آورده و بنای آن را داشته است تا چنین القا 

که از نظر زمانی نامحدود بود! به این ترتیب، بخاری مشکل عدم ارتباط عمر با وحی خدای  مصالحه ای بود 

کرده  کردن فقط یک »علٰی« _ و به خیاِل خودش برای همیشه، حل  جهانیان؟ج؟ را با عبارتی بدیع _ با اضافه 
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است!

که صد البته، با  کتابش، یک روایت را نیز در این خصوص آورده است  بخاری در باِب دیگری از 

عبارِت اّولِی  بخاری مطابقت دارد: 

: ِإّنَ 
َ

 َخْیَبَر َعْبَد اهّلِل ْبَن ُعَمَر، َقاَم ُعَمُر َخِطیًبا. َفَقال
ُ

ْهل
َ
ا َفَدَع أ : َلَّ

َ
»... َعِن اْبِن ُعَمَر...، َقال

ُكُم اهّلُل...«.    َقّرَ
َ
ُكْم َما أ : ُنِقّرُ

َ
ْم. َوَقال ْمَواِلِ

َ
 أ

َ
وَد َخْیَبَر َعل  َیُ

َ
َكاَن َعاَمل  اهّلِل؟مص؟ 

َ
َرُسول

»اهل خیبر« استخوانهای عبد اهّلل بن عمر را از جای  گفت: وقتی  که  از ابن عمر... نقل است   ...«

کرد و  گفت:  رسول خدا؟مص؟ با یهوِد »خیبر« بر داراییهای آنان معامله  خود در آوردند، عمر خطبه خواند و 

یم...«. که خدا بخواهد، در این جا نگاه می دار گفت: ما شما را تا زمانی 

که بیرون راندِن یهودیان از »خیبر«،  باید با  به هر حال این عبارتها، با این صراحتها، نشان می دهد 

اراده و فرمان مستقیِم خدای جهانیان صورت بگیرد و روایتها و اخباِر دیگری که این جماعت، نقلش کرده اند، 

به  و  از سوی خداوند؟ج؟ صادر نشد  فرمان  این  پیامبر خدا؟ص؟  زماِن حیات  در  که  به خوبی نشان می دهد 

همین خاطر، پیامبر اکرم؟ص؟ هم آنان را بیرون نکرد. 

به اّدعای این جماعت، رابطۀ وحی با انسانها، پس از شهادِت خاتم پیامبران؟ص؟ برای همیشه قطع 

فردی  پیامبر رحمت؟ص؟ هیچ  از شهادت  پس  که  این است  کناِر یکدیگر  این دو جمله در  و  نتیجۀ  شده 

کند!  نمی تواند و نباید یهودیان را از »خیبر« بیرون 

کرد. به این ترتیب، یا  کار را  که یکی از آنها مطرح شد _ عمر این  با تصریح روایتهای این جماعت _ 

می را مرتکب 
ّ
که او از طریق وحی با خدای جهانیان؟ج؟ ارتباط دارد و یا باید گفت: او عصیاِن مسل باید گفت 

شده است و یا باید به راه های دیگری برای موّجه نشان دادِن این امر متوسل شد: 

ّنَ 
َ
نَ أ ُكْم َتَبّیَ ْخَرْجَنا

َ
ا َنْتُرُكُكْم ِفهَیا. َفِإَذا ِشْئَنا َفأ

َ
ّن
َ
َر اهّلُل أ

َ
ُكُم اهّلُل«، َما َقّد َقّرَ

َ
َراَد ِبَقْوِلِه: »َما أ »إّنَ اْلُ

ُم«.   
َ
ْعل

َ
َر ِإْخَراَجُكْم. َواهّلُل أ

َ
اهّلَل َقّد

که تا آن زمان که خدا تقدیر کند، ما شما را در آن جا  ُكُم اهَّلُل« این است  َقّرَ
َ
»مقصود از این فرمایش: »َما أ

یم. پس ما هر زمان که خواستیم شما را بیرون می کنیم و از این امر، روشن می شود که خدا اخراج شما  باقی گذار

کرده است. و خدا می داند«. را تقدیر 
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گاهی از اوقات، انسان در می ماند که این جماعت این هنر را از کجا آورده اند و بدون هیچ تردیدی با 

این هنر می توان، هر جمله ای را به جای هر جملۀ دیگری گذارد و هر عملی را با هر جمله ای مطابق دانست!

»خدا  نمی گوید:  که چرا  این  قالب  در  از مذاهب چهارگانۀ عامه است،  یکی  پیشوای  که  شافعی 

کار بیاید«، به بیاِن فرِق میاِن »امامان« و »رسول خدا؟ص؟«، پرداخته  یعنی هر امامی بعد از رسول خدا؟ص؟ سر 

است: 

 ِإَماٍم َبْعَد َرُسوِل 
َّ

ُكل ُكُم اهّلُل«، َیْعِن  َقّرَ
َ
ُكْم َما أ ِقّرُ

ُ
: »أ

ُ
: َفِلَم اَل َتُقول

َ
...: َفِإْن ِقیل اِفِعّیُ

َ
 الّش

َ
»َقال

َوْحِی َواَل 
ْ
ُه ِبال

َ
یِت َرُسول

ْ
َكاَن َیأ ْمَر اهّلِل 

َ
ّنَ أ

َ
َبْینَ َرُسوِل اهّلِل ؟مص؟ ِف أ ُق َبْیَنُه َو َفْر

ْ
: ال

َ
اهّلِل ؟مص؟؟! ِقیل

َحًدا َغْیَرُه ِبَوْحٍی«.   
َ
یِت أ

ْ
َیأ

تمام  اهلُل«  ُکُم  َقّرَ
َ
أ َما  ُکْم  ِقّرُ

ُ
»أ از  مقصود  نمی گویی:  چرا  پس  شود:  گفته  گر  ا است:  گفته  »شافعی... 

اماماِن بعد از رسول خدا؟مص؟ است؟! گفته می شود: فرق میان امام و رسول خدا؟مص؟ در این است که امِر خدا 

با وحی به رسول خدا می رسد و به احدی غیر از او، دیگر وحی نازل نمی شود«.

گفته  کردن یهودیان از »خیبر« _ باز هم  که علت بیرون  گرفته است  این همه دفاع در حالی صورت 

که بر سر پسر عمر، عبد اهلل بن عمر   کرده باشد _ گرفتن انتقام از یهودیان برای بالیی بود  گر او بیرون  می شود: ا

آورده بودند: 

: ِإّنَ 
َ

 َخْیَبَر َعْبَد اهّلِل ْبَن ُعَمَر، َقاَم ُعَمُر َخِطیًبا. َفَقال
ُ

ْهل
َ
ا َفَدَع أ : َلَّ

َ
»... َعِن اْبِن ُعَمَر...، َقال

ِإّنَ َعْبَد اهّلِل  ُكُم اهّلُل. َو َقّرَ
َ
ُكْم َما أ : ُنِقّرُ

َ
ْم. َوَقال ْمَواِلِ

َ
 أ

َ
وَد َخْیَبَر َعل  َیُ

َ
َكاَن َعاَمل  اهّلِل؟مص؟ 

َ
َرُسول

َنا ُهَناَك 
َ
ْیَس ل

َ
ْیِل. َفُفِدَعْت َیَداُه َوِرْجاَلُه. َول

َّ
ْیِه ِمَن الل

َ
ْبَن ُعَمَر َخَرَج ِإَل َماِلِه ُهَناَك. َفُعِدَی َعل

َحُد َبِن 
َ
َتاُه أ

َ
 َذِلَك، أ

َ
َع ُعَمُر َعل ْجَ

َ
ا أ ّمَ

َ
ْیُت ِإْجاَلَءُهْم. َفل

َ
َمُتَنا َوَقْد َرأ َنا َوُتْ َعُدّوٌ َغْیَرُهْم. ُهْم َعُدّوُ

   .»... :
َ

یِب اُلَقْیِق، َفَقال
َ
أ

گفت: وقتی اهل خیبر استخوانهای عبد اهلل بن عمر را از جای خود  که  »... از ابن عمر... نقل است 

گفت:  کرد و  گفت:  رسول خدا؟مص؟ با یهود خیبر بر داراییهای آنان معامله  در آوردند، عمر خطبه خواند و 

که در آن  یم. عبد اهلل بن عمر برای سرکشی به مالی  که خدا بخواهد، در این جا نگاه می دار ما شما را تا زمانی 

جا داشت، رفته بود. شب هنگام به او تجاوز شد و استخوانهای دو دست و دو پای او از جا در آمد. و در آن جا 

دشمنی غیر از یهودیان وجود نداشت. آنان هم دشمنان ما بودند و هم محل تهمت ما. و من به این نظر رسیدم 

السنن الکبری للبیهقی )9/ 375(.  1
صحیح البخاری )3/  19(.   



29شب دهم محرم 1436                 سلسله مباحث از غدیر تا عاشورا )10(               غالمرضا صادقی فرد

کنم. وقتی عمر تصمیم قطعی خودش را برای این امر گرفت، یکی از افراد قبیلۀ بنو حقیق به  که آنان را اخراج 

گفت: ...«. نزد او آمد و 

ت دیگری را نیز برای این اقدام عمر، برشمرده اند: 
ّ
البته قلم به دستاِن  عامه، عل

 
َ

َعَمل َیْكُفوَن  َما  اِل  ُعّمَ
ْ
ال ِمَن  ُه 

َ
ل َیُكْن  َلْ  َرُسوِل اهّلِل؟مص؟  َیَدْی  ِف   

ُ
ْمَوال

َ
اْل ا َصاَرِت  ّمَ

َ
َفل  ...«

 
َ

 َعل
ْ

ْم َتَزل
َ
ا. َفل  ِنْصِف َما َخَرَج ِمْنَ

َ
ا َعل وَنَ

ُ
وِد، َیْعَمل هَیُ

ْ
 اهّلِل؟مص؟ ِإَل ال

ُ
ْرِض. َفَدَفَعَها َرُسول

َ
اْل

 ، ْسِلِمینَ ْیِدی اْلُ
َ
 ِف أ

ُ
ال َكاَن ُعَمُر، َفَكُثَر اْلَ یِب َبْكٍر. َحیّتَ 

َ
َذِلَك َحَیاَة َرُسوِل اهّلِل؟مص؟ َوَحَیاَة أ

َیْوِم«.   
ْ
ْسِلِمینَ ِإَل ال  َبْینَ اْلُ

َ
ْمَوال

َ
اِم َوَقَسَم اْل

َ
وَد ِإَل الّش هَیُ

ْ
 ُعَمُر ال

َ
ْجل

َ
ْرِض، َفأ

َ
 َعَمِل اْل

َ
َوَقُووا َعل

که بر روی این  کارگرانی نداشت  گرفت، او  »... پس از آن، وقتی اموال در دست رسول خدا؟مص؟ قرار 

ی آن زمینها  کنند. به این جهت او آنها را به یهودیان داد تا آنان، در ازای نیمی از محصول، بر رو کار  زمینها 

کنند. این مطلب، در تماِم دوران حیات پیامبر خدا؟مص؟ و نیز حیات ابو بکر به همین صورت بود تا  کار 

کردن بر روی زمینها  کار  یاد شد و آنان برای  کار آمد. در آن زمان، در دست مسلمانان اموال ز که عمر، بر سِر  آن 

کرد«. کوچاند و آن اموال را میان مسلمانان تا به امروز تقسیم  توانا شدند. در آن زمان، عمر یهودیان را به شام 

که در آنها دیده می شود _ راست باشد و در واقِع امر  کندگی  گر این اخبار _ با تمام پرا به هر حال و ا

گروه از روایتها و  کرده باشد، به تصریِح همین  »فدک« را از زمینهایشان بیرون  »خیبر« و  نیز عمر، یهودیاِن 

کم، بخشی از پول _ زمینهای یهودیان را  روایتهای دیگری با همین میزان از صحت، او تماِم  پول _ و یا دسِت 

یابهای خبره انجام شد تا مبادا ظلمی  کرده است. ارزش گذاری این زمینها البته توسط ارز به آنان پرداخت 

نسبت به یهودیان روا داشته شود!

که دو دین نباید در زمین  که پیامبر خدا؟ص؟ فرموده بود  گر عمر به یادش نمی آمد  چه شده بود؟! ا

گر  ا بودند؟!  زمینهایشان _  از  بخشی  کم،  دسِت   یا  _ و  زمینهایشان  مالک  یهودیان،  آیا  بماند،  باقی  عرب 

یهودیان، استخوانهای دست و پای پسر عمر را از جا در نمی آوردند آیا آنها مالک زمینهایشان بودند؟! و یا 

کشاورزی و باغداری را یاد نمی گرفتند، آیا یهودیان باید در زمینهایشان برای همیشه و  گر مثاًل مسلمانان  ا

بدون هیچ دغدغه ای زندگی می کردند؟! 

که به صریح آیاِت  ششم و هفتم از سورۀ مبارکۀ حشر، آنان حّتی مالِک یک متر از  مگر نه آن است 

گونه است _  چرا عمر، پوِل تمام یا بخشی از  که حتمًا هم همین  گونه است _  گر این  آن زمینها نیز نبودند؟! ا
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کرد؟!  زمینهای یهودیاِن »خیبر«، »فدک« و »وادی القری« را به آنان پرداخت 

که بر اساِس  که معامله های دیگری را افراِد دیگری با یهودیان صورت داده بودند  واقِع امر این است 

آنها، آنان این مبالغ را از دولت مرکزی طلبکار می شدند! این معامله ها را همانانی با یهودیان انجام داده بودند 

که خودشان را به پرداخِت این مبالغ ملزم کرده و پرداخت نیز کرده بودند! برای روشنتر شدِن  موضوع، فقط باید 

که این معامله ها، در چه زمانی و با چه شرایطی انجام شده بود؟! دید 

»بدون ذره ای »إن قلت«، فتِح »خیبر« به دست امیِر ابرار، امیر مؤمنان، حضرت علی بن 

که حتی دو نفر از منتسباِن به اسالم نیز  ابی طالب؟امهع؟ انجام شد و این واقعیتی است 

در آن سخنی ندارند. این فتح، به لشکر و ِعّده و ُعّدۀ او و یا لشکری به فرماندگی او هم 

منتسب نشده است. یعنی یک نفر، با هر نیرویی و به هر صورتی، سفرۀ عظمت یهودیان 

را بر چید!

با  آن،  تأثیر  تحِت  و  »خیبر«  فتح  دنبال  به  یهودیان  دیگِر  آبادیهای  تمام  شد،  دانسته 

نبود،  روشن  یهودیان  برای  »خیبر«  فتِح  روز  در  گر  ا موضوع  این  یعنی  شد.  فتح  صلح، 

که سفرۀ عظمت آنان را بر چید و آنان را به این روز  بعدها برای یهودیان روشن شد، فردی 

نشاند، یک نفر است و آن هم، امیر ابرار، امیر مؤمنان، حضرت علی بن ابی طالب؟امهع؟ 

است.

که »خیبر« در نهایِت قدرت و در نهایِت آرایش  گرفت  این شکستها در زمانی صورت 

نظامی بود. پس از فتِح »خیبر«، خیبریان دیگر نمی توانستند چنان آرایشهایی را ایجاد 

کاری داشته باشند. آنان فقط باید روی   دیگر نمی توانستند با آن آرایشها 
ً
کنند و اصوال

کارگری می کردند! کار می کردند؛ نه و بلکه باید فقط روی زمینهای خودشان،  زمینها 

که امیر ابرار،  کاماًل روشن و ملموس بود: تا زمانی  به این ترتیب، این مطلب برای یهودیان 

امیر مؤمنان، حضرت علی بن ابی طالب؟امهع؟ در جایی وجود دارد، آنان دیگر نمی توانند 

کنند و یا قدی بکشند! سرشان را هم بلند 

گذشته، باید بالهای پرواز امیر ابرار؟س؟ را چید!  بدین خاطر و برای بازگشت به روزهای 

باید با دشمنان او هم دست شد! باید او را خانه نشین کرد! باید برای او به کمین نشست!  

که انشاء نیست و بلکه  کشت! و این جمالت،  صد البته  باید به او سم داد! باید او را 
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واقعیتی غیر قابل انکار است«!

که بعد از فتح، یهودیان باز هم در خانه هایشان مانده و از آن خانه ها اخراج  باید به خاطر داشت 

که پس از فتح، عامل یا  که »خیبِر قبل از فتح« با »خیبِر بعد از فتح« داشت، این بود  نشده بودند. تفاوتی 

عامالِن پیامبر خدا؟ص؟ در »خیبر« حاضر بودند و به امور و نیز به تقسیِم محصول، نظارت و پس از نظارت، 

گر چنانچه این عامل و یا این عامالن، از »خیبر« بیرون رانده می شدند و یا به  حق انتخاب داشتند. حال ا

گونه ای سازگار و همراه می شدند، دیگر »خیبِر بعد از فتح«، با »خیبِر قبل از فتح« تفاوتی از نظر زندگی روز 

که این عامل و یا این عامالن، سازگار و  کار این بود  مره  _ و نه از نظر زندگی سیاسی _ نمی کرد. پس، ساده ترین 

همراه و یا نابود شوند. 

گر در زماِن حیات پیامبر رحمت؟ص؟ رخ می داد،  کشتِن  عامل یا عامالن، ا عمِل همراه سازی و یا 

بازگرداندِن این وضعیت، با تعیین عامل یا عامالِن دیگری صورت می پذیرفت و باز هم دوباره باید همان 

چرخه تکرار می شد. یعنی: 

که سبب می شد تا وضعیِت اسف بارِ  یهودیان، ادامه داشته باشد، زنده و  »تنها عاملی 

متصرف بودِن پیامبر خدا؟ص؟ و نیز حیات و متصّرف بودن امیر مؤمنان؟س؟ بود«. 


