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»ناحیۀ مقّدس« به دست رسیده  که برای حضرت سّیـد الشهداء؟ع؟ در روِز عاشورا از   یارتی  در ز

است، چنین می خوانیم: 

لَك  َیــْبَق  واِح ومل  الـّر بیَنَك وبینَ  راِح وحالُوا  ِبالجِ ُنوَك  نَ ْ
وأث هاِت  الجِ  

َّ
كل ِمْن  ِبَك  وأْحَدُقوا   ...«

ْیَت  َفَهَو َجواِدَك  عن  سوَك 
َ

َنّك حّت  وأْوالِدَك.  ِنْسَوِتَك  عن  َتُذّبُ  صاِبٌر،  َتِسٌب  ُمْ وأنَت  ناصٌر 

ِللَمْوِت َجِبیُنك  َرَشَح  ِبَبواِتِرها. قد  الّطغاُة  ِبَحواِفِرها وَتْعلوَك   
ُ

یول َك النُ
ُ
َتـَطأ  

ً
حیا اْلرِض َجر إَل 

وقد  وبیِتَك  َرْحِلَك  إل  ا  َخِفّیً  
ً
َطْرفا ُتدیُر  َییُنك.  و ـك 

ُ
ِشال ْنِبساِط  واال نِقباِض  ِباال ــَفْت 

َ
واْخَتل

 .
ً
ِكیا  با

ً
ْمِحما ، ُمَ

ً
إل ِخیاِمَك قاِصدا  و

ً
ِدَك وأْهِلَك وأْسَرَع َفَرُسك شاِردا

ْ
َت ِبَنْفِسَک عن ُول

ْ
َشَغل

دوِر ناِشراِت الّشعوِر  َن ِمن النُ ا، َبـَرْز َن َسْرَجَك علیه َمِلوّیً ــا وَنَظْر ّیً ز فلّما َرأْیَن الّنساُء َجواَدَك َمنْ

إل َمْصَرِعَك  الٍت و
َّ
َبْعَد الِعَزّ ُمَذل ِبالَعویِل داِعیاٍت و دوِد، الِطماِت الوجوِه، ساِفراٍت و  النُ

َ
عل

ِبَیِدِه،  َشْیَبِتَك  عل  قاِبٌض  ِرَك،  ْ َ
ن عل  َسْیَفُه  موِلٌغ  َصْدِرَك،  عل  جاِلٌس  ِمُر 

َ
والّش ُمباِدراٍت 

ــَك 
ُ
 الَقنا رأُسَك وُسِب أهل

َ
َك وَخِفَیْت أْنفاُسَك وُرِفـَع عل ِدِه. قد َسَكَنْت َحواّسُ َهّنَ ذاِبٌح لك ِبُ

ُیساُقوَن  اهلاِجراِت  َحّرُ  وجوَههم  َفُح 
ْ
َتل امَلِطّیاِت،  أقتاِب  فوَق  اَلدیِد،  ِف  ُدوا 

ّ
وُصَف َكالَعبیِد 

ِللُعصاِة   
ُ

َفالویل اْلسواِق.  م ِف  ِبِ اْلعناِق، ُیطاُف  إَل  ٌة 
َ
واِت، أیدهیم مغلول

َ
والَفل الَبراِری  ِف 

الُفّساِق! لقد َقَتلوا ِبَقْتِلــَك اْلسالَم وَعّطلوا الّصالَة والّصیاَم وَنَقضوا الّسَننَ واْلحكاَم وَهَدموا 

 اهّلِل؟ص؟ َمْوتورا 
ُ

ُجوا ِف الَبْغی والُعدواِن. لقد أْصَبَح رسول
َ
ل قواِعَد اْلیاِن وَحّرفوا آیاِت القراِن وَهْ

 
ُ

 وُفِقَد ِبفقِدَك الّتكبیُر والّتلیل
ً
 وُغوِدَر اَلّقُ إْذ ُقِهْرَت َمقهورا

ً
 َمْهجورا

ّ
كتاُب اهّلِل عّز وجل وعاَد 

 
ُ

والّتعطیل واْللاُد   
ُ

والّتبدیل الّتغییُر  َبْعَدَك  وَظَهَر   
ُ

والّتأویل  
ُ

یل والّتنز  
ُ

والّتحلیل مُی  والّتحر

  .»
ُ

 والفتنُ واْلباطیل
ُ

واْلهواُء واْلضالیل

گرفتند و با زخمها تو را از پا در آوردند و میاِن تو و خیمه ها جدایی  »... و از همۀ جهتها تو را در میان 

انداختند. دیگر برای تو یاوری باقی نمانده بود و تو در عیِن شكیبایی، این مصیبتها را برای خدا تحّمـل 

که با تماِم  گاه  ی اسب واژگونت نمودند. آن  که از رو می کردی و از زنان و فرزندانت دفاع می نمودی تا آن 

با  طاغیان  و  سرکشان  و  می کردند  مال  لگد  را  تو  سمهایشان  با  اسبها  افتادی  زیر  به  اسب  از  زخمهایت 

ی تو قرار می گرفتند. در آن زمان بر پیشانی تو عرِق مرگ نشسته بود و به پهلوی راست و  شمشیرهایشان رو

کوتاه هم به خانواده و خیمه هایت داشتی. زخمها و جراحات،  چپ پیچ می خوردى. در آن حال، نگاهی 

خیمه هایت  سوی  به  گریزان  و  شتاب  با  اسبت  می کرد.  مشغول  خودش  به  خانواده ات  و  فرزندان  از  را  تو 

گونه دیدند و چشمشان به  گریه می کرد. وقتی زنان، اسب تو را آن  که شیهه می کشید و  ید در حالی  می دو
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کردند و با دست بر  گذاشتند و موهایشان را بر صورتها پریشان  کناری  زین واژگون شده اش افتاد نقابها را 

ـت 
ّ
گریه می کردند. آنان بعد از عـّزتهایشان ذل چهره هایشان می کوبیدند. بی نقاب بودند و با صدای بلند 

را به  یدند. شمر بر سینه ات نشسته بود، شمشیرش  خود را مشاهده می کردند و به سوی قتلگاهت می دو

گرفته بود و با خنجِر بّرانش سر از بدنت جدا می کرد. حواّسِ  گلویت می کشاند، با دسِت خود، محاسنت را 

ی نیزه رفت و خانواده ات مانند بردگان به اسارت  گشته بود. سرت به رو کوتاه  کار افتاده و نفسهایت  تو از 

که چهره های آنان را آتش  گونه ای  گرفتند به  کشیده شدند و بر پاالِن شتران جای  رفتند و به آهن و زنجیر 

که دستهایشان به  آسمان می سوزاند. آنان را در شهرها و بیابانها از این سو به آن سو می کشاندند و در حالی 

کشتِن تو دین  که با  گردنهایشان بسته شده بود آنان را در بازارها می گرداندند. پس وای بر نافرماناِن فاسق! 

کردند و احكام و سّنـتهای خدایی را شكستند و پایه های ایمان را  کشتند و نماز و روزه را تعطیل  خدا را 

یدند، رسول خدا؟ص؟ را به عزای  کردند و در ستم و سرکشی شتابان دو ویران نمودند و آیاِت قرآن را تحریف 

کردند  ی ستم با تو چنین  که از رو گاه  گردید. آن  کناری فكنده  کتاِب خدا دوباره تنها شد و به  تو نشاندند و 

کشاندند و با رفتنت، تكبیر و تهلیل و تحریم و تحلیل و تنزیل و تأویل از میان رفت و  حق را نیز به نابودی 

گویی و باطل خواهیها  گمراهیها و فتنه ها و باطل  پس از تو تغییر و تبدیل و الحاد و تعطیِل احكام و هواها و 

گردید«.  آشكار 

*****

قبل از شهادت خاتم پیامبران؟ص؟ تنها عامِل پایداری  وضعیِت اسف باِر یهودیان و به ویژه یهودیاِن 

که یک  کنار او بود؛ امیر مؤمنانی  »خیبر«، حیات پیامبر رحمت؟ص؟ و وجود فردی مانند امیر مؤمنان؟س؟ در 

از شهادت آن حضرت؟ص؟  که بعد  کرد. روشن است  ت و خواری تبدیل 
ّ
را به ذل تنه تمام عظمت یهودیان 

تنها عامل پایداری این وضعیت، به حیات و متصرف بودِن امیر مؤمنان؟س؟ محدود می شد. پس یا باید او را 

کرد! کشت و یا او را خانه نشین 

که در زمان شهادت خاتم پیامبران؟ص؟ لشكر عظیمی از یهودیان و منافقان  پیش از این روشن شد 

بخش  کردند.  را پی ریزی و تثبیت  ابو بكر و عمر  پایه های حكومت  که  آنان بودند  و  به مدینه وارد شدند 

عظیمی از این لشکر را یهودیاِن این منطقه و به ویژه یهودیاِن »خیبر« و »فدک« تشکیل می دادند. 

روشنی  پاسِخ  باشد،  داشته  خارجی  واقعیت  گر  ا  _ جمالت  این  پایانِی  عبارِت  یعنی   _ جمله  این 

که »چرا یهودیان، بعد از فتح »خیبر«، »فدک«، »وادی القری«،  که پیش از این طرح شد  برای پرسشی است 

»تیماء«، »ُعرینه« و... باز هم مالک زمینها و داراییهایشان بودند و پیامبر رحمت؟ص؟ دیگر حّتی مالِک یک 

که در ادامه به تثبیت این اّدعا، پرداخته خواهد شد. متر از آن زمینها هم نبود«؟! 
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دݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
�بام ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݒ

�ݔماء ݣݣݣݣݣاݣݣݣ�ن رݡی ݣݣݣو �ت دݣݣݣݡک و وادی ݣݣݣݣݣال�ت ر و �ن ݔ�ب ݫ ݫ ىݫ
ن ر �وی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݧ ی که �ب

ت
معامال�

وًما، 
ُ
 َمْعل

ً
َجل

َ
ُكْر أ

ْ
ْ َیذ َك اهَّلُل، َولَ َقّرَ

َ
َك َما أ ِقّرُ

ُ
ْرِض: أ

َ
 َرّبُ األ

َ
ا َقال

َ
بخاری در صحیحش بابی با عنواِن »َباُب ِإذ

کرده و در آن چنین آورده است:   َتَراِضهِیَما«    درج 
َ

َفُهَما َعل

َوَكاَن  اِلَجاِز.  ْرِض 
َ
أ ِمْن  َصاَری  َوالّنَ وَد  الَیُ  

َ
ْجل

َ
أ اِب...  ّطَ ْبَن النَ ُعَمَر  ّنَ 

َ
أ ُعَمَر:  اْبِن  َعْن   ...«

ا هلِِل  ْیَ
َ
ْرُض ِحینَ َظَهَر َعل

َ
ا، َوَكاَنِت ال وِد ِمْنَ َراَد ِإْخَراَج الَیُ

َ
 َخْیَبَر أ

َ
ا َظَهَر َعل  اهّلِل؟مص؟ مَلَّ

ُ
َرُسول

ُهْم   اهّلِل؟مص؟ ِلُیِقّرَ
َ

وُد َرُسول ِت الَیُ
َ
ل

َ
ا، َفَسأ وِد ِمْنَ َراَد ِإْخَراَج الَیُ

َ
. َوأ ُمْسِلِمینَ

ْ
َوِلَرُسوِلِه؟مص؟ َوِلل

 َذِلَك َما 
َ

ا َعل ُكْم ِبَ  اهّلِل؟مص؟: ُنِقّرُ
ُ

ْم َرُسول ُ  لَ
َ

َمِر. َفَقال
َ
ْم ِنْصُف الّث ُ َها، َولَ

َ
ْن َیْكُفوا َعَمل

َ
ا، أ ِبَ

حَیاَء«.    ِر
َ
ْجاَلُهْم ُعَمُر ِإَل َتْیَماَء َوأ

َ
ا َحّتَ أ وا ِبَ ِشْئَنا. َفَقّرُ

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

گونه بود: وقتی رسول خدا؟مص؟ بر خیبر چیره شد، بر آن شد تا یهودیان را از خیبر  کرد. و سابقۀ ماجرا این 

که غلبه برای رسول خدا رخ داد، زمین از آِن خدا و رسول خدا؟مص؟ و مسلمانان بود.  کند و در آن زمان  بیرون 

در همان زمان او خواست تا یهودیان را از خیبر بیرون کند اما آنان از رسول خدا؟مص؟ درخواست کردند تا آنان 

کنند و نیمی از محصول، از آِن آنان باشد.  کار  ی زمینهای »خیبر«  که آنان رو را در خیبر نگاه  دارد در ازای آن 

یم. و  که خودمان بخواهیم روی این زمینها نگاه می دار رسول خدا؟مص؟ هم به آنان فرمود: ما شما را تا زمانی 

کوچاند«. یحاء«  آنان در »خیبر« باقی ماندند تا عمر آنان را به »تیماء« و »ار

 َرّبُ 
َ

ا َقال
َ

که در این باب آمده است. بخاری در عنوان این باب، با عبارِت  »ِإذ این تنها روایتی است 

رض«، یک تعبیر 
ْ

رض« یاد می کند. تعبیِر »رّبُ األ
ْ

َك اهَّلُل«، از پیامبر خدا؟ص؟ به عنواِن »رّبُ األ َقّرَ
َ
َك َما أ ِقّرُ

ُ
ْرِض: أ

َ
األ

قرآنی است: 

 ِ
َح�قّ

ْ
ال �بِ ُهْم  �نَ �یْ َ �ب َی  �نِ َو�قُ َهَداِء 

ُّ �نَ َوال�ش �ی ِ
�یّ �بِ

ال�نَّ �بِ یَء  ا�بُ َو�بِ َ ِك�ق
ْ
َع ال َها َوُو�نِ ِ

ّ َر�ب وِر  �نُ �بِ ْر�نُ 
أَ
�

ْ
ال  ِ �ق

َر�قَ
ْ �ش

أَ
>َوا

   .> ُمو�نَ
َ
ل �نْ ُ � �ی

َ
َوُهْم ل

رض« روشن می شود و نامه ها قرار داده می شود و پیامبران و شهیدان را می آورند 
ْ

»و زمین به نور »رّبُ األ
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و به حق، میان آنان قضاوت می شود و به آنان ستمی روا داشته  نخواهد شد«.

رض«« در این آیه چیست و چه اطالقی دارد، از موضوع بحث جاری خارج 
ْ

مقصود از »نوِر »رّبُ األ

رض«، مالک واقعی تمام »ارض« است.
ْ

که  »رّبُ األ است. آن چه در این بحث مهم است این است 

پیامبر  هم  او  که  کرد  حكم  درستی  به  می توان  برده  کار  به  بخاری  که  تعبیری  با  و  ترتیب  این  به 

که  آیاِت   بود  باور  این  بر  درستی  به  هم  او  یعنی  و  می دانسته  »خیبر«  زمینهای  واقعِی   مالک  را  رحمت؟ص؟ 

کلی  ششم و هفتم از سورۀ حشر، پیامبر خدا؟ص؟ را به عنوان مالِک تمام زمینهای »خیبر« و »فدک« و به طور 

که با این باور  کرده است  گر چنانچه مطلب یا مطالبی را نقل  این آبادیهای یهودی نشین معرفی می کند و ا

گشت.  مغایرت دارد، باید به دنباِل دلیِل آن 

پیامبر  شود  ثابت  آنان  به  که  آن  برای  رسیده،  جایی  به  مسلمان  اّمت  کاِر  که  تأسف!  زهی  البته 

خدا؟ص؟ مالک تمام زمینهای »خیبر« و تمام آبادیهای یهودی نشیِن منطقه بود، باید از جمالت بخاری و 

که با صراحت هر چه تمامتر این مطلب را  کتاب خدا  امثال بخاری برای این منظور استفاده شود و آیات 

لُم«! ْسلِم الّسَ
ْ

 ال
َ

کارآیی ندارد! »َفَعل گویا برای مسلمانان هیچ  اعالم می کند، 

بخاری در جاهای دیگری از صحیحش، با خیانتی آشکار، این مالكیت را با تشخیص خودش، زیر 

سؤال برده است. برای درِک این مطلب و آشنایی با این خیانت، الزم است روایتی را از عبد الرزاق صنعانی 

کرده است:  گونه نقل  کرد. او در دو جا از مصنفش، روایتی را از عبد اهلل بن عمر، این  )م.   2هـ( مطرح 

ِن ُموَس ْبُن ُعْقَبَة، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر،  ْخَبَر
َ
: أ

َ
ْیٍج، َقال ْخَبَرَنا اْبُن ُجَر

َ
اِق، قال: أ

َ
ّز »َعْبُد الّرَ

َراَد 
َ
 َخْیَبَر أ

َ
ا َظَهَر َعل  اهّلِل؟مص؟ مَلَّ

ُ
َجاِز. َوَكاَن َرُسول ْرِض اْلِ

َ
َصاَری ِمْن أ وَد َوالّنَ َیُ

ْ
 ال

َ
ْجل

َ
ّنَ ُعَمَر أ

َ
أ

َراَد ِإْخَراَج 
َ
. َفأ ُمْسِلِمینَ

ْ
ا هلِِل  َوِلَرُسوِلِه َوِلل ْیَ

َ
ْرُض ِحینَ َظَهَر َعل

َ
ا. َوَكاَنِت اْل وَد ِمْنَ َیُ

ْ
ِرَج ال ْن ُیحنْ

َ
أ

ْم ِنْصُف  ُ َها َولَ
َ
ْن َیْكُفوُه َعَمل

َ
 أ

َ
ا َعل ُهْم ِبَ ْن ُیِقّرَ

َ
 اهّلِل؟مص؟ أ

َ
وُد َرُسول َیُ

ْ
ِت ال

َ
ل

َ
ا. َفَسأ وِد ِمْنَ َیُ

ْ
ال

ُهْم ُعَمُر ِإَل 
َ

ْجال
َ
ا َحّتَ أ وا ِبَ  َذِلَك َما ِشْئَنا. َفَقّرُ

َ
ا َعل ُكْم ِبَ  اهّلِل؟مص؟: ُنِقّرُ

ُ
ْم َرُسول ُ  لَ

َ
َمِر. َفَقال

َ
الّث

حَیاَء«.    ِر
َ
َتْیَماَء َوأ

کوچک  همین روایت را بخاری )م. 256هـ ( از همین عبد الرزاق، با خیانتی در نقل _ که به ظاهر 

کرده است: است _ نقل 

اْبِن  َناِفٍع، َعْن  ْبُن ُعْقَبَة، َعْن  َثِن ُموَس 
َ

: َحّد
َ

ْیٍج، َقال اْبُن ُجَر ْخَبَرَنا 
َ
أ اِق: 

َ
ّز الّرَ  َعْبُد 

َ
»... َقال

مصنف عبد الرزاق الصنعانی )0 / 359(.   
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وِد  الَیُ ِإْخَراَج  َراَد 
َ
َوأ  . ُمْسِلِمینَ

ْ
َوِلل َوِلَرُسوِلِه؟مص؟  هلِِل  ا  ْیَ

َ
َعل َظَهَر  ِحینَ  ْرُض 

َ
ال َوَكاَنِت  ُعَمَر... 

َمِر...«.   
َ
ْم ِنْصُف الّث ُ َها، َولَ

َ
ْن َیْكُفوا َعَمل

َ
ا، أ ُهْم ِبَ  اهّلِل؟مص؟ ِلُیِقّرَ

َ
وُد َرُسول ِت الَیُ

َ
ل

َ
ا، َفَسأ ِمْنَ

که بخاری  مسلم بن حّجاج نیسابوری )م.  26هـ( نیز همان خیانتی را در نقل، مرتكب شده است 

مرتكب شده بود: 

َثِن ُموَس ْبُن ُعْقَبَة، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر... 
َ

ْیٍج، َحّد ْخَبَرَنا اْبُن ُجَر
َ
اِق، أ

َ
ّز َثَنا َعْبُد الّرَ

َ
»َحّد

 
َ

َمِر، َفَقال
َ
ْم ِنْصُف الّث ُ َها َولَ

َ
ْن َیْكُفوا َعَمل

َ
 أ

َ
ا، َعل ُهْم ِبَ ْن ُیِقّرَ

َ
 اهّلِل؟مص؟ أ

َ
وُد َرُسول َیُ

ْ
ِت ال

َ
ل

َ
َفَسأ

 اهّلِل؟مص؟: ...«.   
ُ

ْم َرُسول ُ لَ

َها« 
َ
ُفوا َعَمل

ْ
ْن َیك

َ
که در روایت مصنف عبد الرزاق آمده _ با تعبیِر »أ َها« _ 

َ
ُفوُه َعَمل

ْ
ْن َیك

َ
تفاوِت تعبیِر »أ

که  َها« به این نكته تصریح دارد 
َ
ُفوُه َعَمل

ْ
ْن َیك

َ
یاد است. تعبیِر »أ که در روایِت  بخاری و مسلم آمده بسیار ز

زمینها از آِن  پیامبر خدا؟ص؟ بوده و او بوده که باید بر روی زمینها کار می کرده و یا برای کار کردن در روی آن زمینها 

َها« در مورد مالکیت زمین و 
َ
ُفوا َعَمل

ْ
ْن َیك

َ
که تعبیِر »أ کرده است حال آن  کار را نیز  گیری می کرده و این  تصمیم 

کت است. کاِر روی زمین، سا گیرنده برای  تصمیم 

به ماجرای  مربوط  روایتهای  از  او در یكی دیگر  نكرده است.  کفایت  به همین مقدار  البته  بخاری 

»خیبر«، چنین آورده است:

: ِإّنَ 
َ

 َخْیَبَر َعْبَد اهّلِل ْبَن ُعَمَر، َقاَم ُعَمُر َخِطیًبا. َفَقال
ُ

ْهل
َ
ا َفَدَع أ : مَلَّ

َ
»... َعِن اْبِن ُعَمَر...، َقال

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

َ
ْم. َوَقال ْمَواهِلِ

َ
 أ

َ
وَد َخْیَبَر َعل  هَیُ

َ
َكاَن َعاَمل  اهّلِل؟مص؟ 

َ
َرُسول

کنان »خیبر« استخوانهای عبد اهلل بن عمر را از جای  »... از ابن عمر... نقل است که گفت: وقتی سا

کرد و  گفت:  رسول خدا؟مص؟ با یهودیاِن »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 

ْم« به »هیوَد َخیبَر« باز می گردد و به این سبب، این  ْمَواِلِ
َ
 أ

َ
وَد َخْیَبَر َعل  هَیُ

َ
»هم« در عبارِت »َكاَن َعاَمل

که: عبارت، به خوبی نشان می دهد 

فتِح  از  پس  حتی  را  یهودیان  زمینهای  روایت،  این  راویان  سایِر  و  عمر  ابن  نیز  و  »عمر 

صحیح البخاری )3/ 07 (.   
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»خیبر«، از آِن خوِد یهودیان می دانستند«.

که  که این مطلب، یک اشتباه لفظی است و مقصود عمر و ابن عمر این نبود  ممكن است اّدعا شود 

کنند زمینهای یهودیان »خیبر«، حّتی پس از فتح، از آِن خوِد یهودیان بود. در این صورت، الزم است  اعالم 

کرده است، توجه مناسبی  که مال علی قاری )م. 4 0 هـ( برای این عبارتها و تفاوِت آنها مطرح  به شرحی 

مبذول شود: 

ُهْم  َقّرَ
َ
ْی: أ

َ
ْم. أ ْمَواهِلِ

َ
 أ

َ
وَد َخْیَبَر َعل  هَیُ

َ
َكاَن َعاَمل  اهّلِل؟مص؟ 

َ
: ِإّنَ َرُسول

َ
»َقاَم ُعَمُر َخِطیًبا، َفَقال

ُكُم  َقّرَ
َ
ُكْم َما أ َیِة: ُنِقّرُ ْز  اْلجِ

َ
ُهْم َعل َقّرَ

َ
؟مص؟ ِحینَ أ ِبُّ ْی الّنَ

َ
: أ

َ
َیِة َوَساَقاُهْم. َوَقال ْز ْخِذ اْلجِ

َ
ا ِبأ ْیَ

َ
َعل

ِبِإْعَطاِئُكُم  اهّلُل  َشاَء  َما  َنْتُرُكُكْم  ْی: 
َ
أ ِك 

َ
ل امْلَ اْبُن   

َ
َوَقال ِبِإْخَراِجُكْم.  اهّلُل  ُمِر 

ْ
َیأ مَلْ  َما  ْی: 

َ
أ اهّلُل. 

   .»
ْ

ل ّمَ
َ
 َفَتأ

ُ
ل ّوَ

َ
َوْجُه ُهَو اْل

ْ
ا. َوال ْی: َما ُدْمُتْ ُتْعُطوَنَ

َ
َیَة. أ ْز اْلجِ

گفت: رسول خدا؟مص؟ با یهودیان خیبر بر اموال و داراییهای آنان، با  »عمر به خطبه خواندن بر پا شد و 

گذارد تا در ازا از آنان »جزیه« بگیرد و با آنان قراِر مساقاة را  کرد: یعنی او آنان را بر زمینهایشان باقی  آنان معامله 

گذارد: ما  که آنان را در ازای پرداخت جزیه در زمینها باقی  گفت:  یعنی پیامبر خدا؟مص؟ در زمانی  گذاشت. و 

که خدا نسبت به اخراج شما فرمانی  یم. یعنی: تا زمانی  که خدا نگاهتان دارد، نگاه می دار شما را تا زمانی 

که خدا بخواهد بر این زمینها رها می کنیم  ما شما تا زمانی  گفت: یعنی:  را صادر نكرده باشد. و ابن ملک 

که شما جزیه را پرداخت می کنید. و وجه درست،  که شما پرداخت می کنید. یعنی تا زمانی  در ازای جزیه ای 

کن«. همان وجه اول است. پس تأمل 

ْم« یک اشتباه از یک  ْمَواِلِ
َ
 أ

َ
وَد َخْیَبَر َعل  هَیُ

َ
بدین ترتیب و بر اساس این جمالت، عبارِت »َكاَن َعاَمل

ی نیست بلكه بخشی از یک حرکت عظیم است که پیش از این، به گوشه ای از آن اشاره نیز شده است.  راو

به  را  پیامبر خدا؟ص؟ یهودیاِن »خیبر«  که  کرده است  ادعا  مال علی قاری در شرح همین جمالت، 

کرد. بر این اساس، آنان مالک تمام داراییهای خودشان بودند و تنها باید ساالنه و  پرداخِت »جزیه« محکوم 

به ازای هر فرد بالغی یک دینار ، »جزیه« پرداخت می کردند! مال علی، بقیه جمالت این روایت را نیز بر همین 

کرده است! اساس، شرح 

کشیده شود و نگذاشته است تا خوانندگان  کرامات  کشف و  کار به این  بخاری البته نگذاشته تا 

ی خشخاشی بگذارند. او در نقِل وقایِع مربوط به »خیبر«، در چند  که مته ای را رو نیازی به آن داشته باشند 

گونه آورده است:  کتابش این  جا از 

مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح )6/  263(.   
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َوَكاَن  اِلَجاِز.  ْرِض 
َ
أ ِمْن  َصاَری  َوالّنَ وَد  الَیُ  

َ
ْجل

َ
أ اِب...  ّطَ ْبَن النَ ُعَمَر  ّنَ 

َ
أ ُعَمَر:  اْبِن  َعْن   ...«

ا هلِِل  ْیَ
َ
ْرُض ِحینَ َظَهَر َعل

َ
ا، َوَكاَنِت ال وِد ِمْنَ َراَد ِإْخَراَج الَیُ

َ
 َخْیَبَر أ

َ
ا َظَهَر َعل  اهّلِل؟مص؟ مَلَّ

ُ
َرُسول

   .»... ُمْسِلِمینَ
ْ
َوِلَرُسوِلِه؟مص؟ َوِلل

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

گونه بود: وقتی رسول خدا؟مص؟ بر خیبر چیره شد، بر آن شد تا یهودیان را از  کرد. و سابقۀ ماجرا این  بیرون 

که غلبه برای رسول خدا رخ داد، زمین از آِن خدا و رسول خدا؟مص؟ و مسلمانان  کند و در آن زمان  خیبر بیرون 

بود...«.

که  کوچک)!(، در همین صحیحش آورده است  گونه ای دیگر و شاید با اختالفی  او این روایت را به 

که خدا هم سهمی در این زمینها نداشت:   گذاشتِن آنها معلوم می شود  کناِر هم  از 

ْرِض اِلَجاِز. َوَكاَن 
َ
َصاَری ِمْن أ وَد َوالّنَ  الَیُ

َ
ْجل

َ
اِب أ ّطَ ّنَ ُعَمَر ْبَن النَ

َ
»... َعِن اْبِن ُعَمَر ... : أ

ا َظَهَر  مَلَّ ْرُض 
َ
َوَكاَنِت ال ا،  وَد ِمْنَ ِرَج الَیُ ْن ُیحنْ

َ
أ َراَد 

َ
أ ْهِل َخْیَبَر، 

َ
أ  

َ
ا َظَهَر َعل مَلَّ  اهّلِل؟مص؟ 

ُ
َرُسول

   .»... ُمْسِلِمینَ
ْ
ُسوِل َوِلل وِد َوِللّرَ َیُ

ْ
ا ِلل ْیَ

َ
َعل

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

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

که غلبه برای رسول خدا رخ داد، زمین از آِن یهودیان و رسول خدا؟مص؟ و مسلمانان  کند و در آن زمان  بیرون 

بود...«.

گر روایتهای صحیح بخاری، صحیح  که هست _ و ا گر این دو روایت از صحیح بخاری باشد _  ا

هلِِل  ا  هْیَ
َ
َعل َظَهَر  ْرُض ِحینَ 

َ
األ »َكاَنِت  گر عبارِت صحیِح  ا و   _ در منطِق عامه، صحیح ترین است  که   _ باشد 

ُسوِل  َوِللّرَ وِد  هَیُ
ْ
ِلل ا  هْیَ

َ
َعل َظَهَر  ا  َّ لَ ْرُض 

َ
األ »َكاَنِت  با عبارِت صحیِح  اّول،  روایت  از   » ُمْسِلِمینَ

ْ
َوِلل َوِلَرُسوِلِه؟مص؟ 

ک:  که با این مال « از روایت دوم، با یكدیگر مقایسه شود، به خوبی روشن می شود  ُمْسِلِمینَ
ْ
َوِلل

که »خیبر« فتح شد، خدا هم حق و سهمی در آن زمینها نداشت بلکه تماِم  »در وقتی 

گر سهم و حِق  که بود _ به یهودیان اختصاص داشت!  ا حق و سهم خدا _ به هر میزان 

گر سهم و حق خدا واقعی بود،  خدا خیالی بود، سهم و حق یهودیان نیز خیالی بود و ا

گر   به همان میزان _ از آِن یهودیاِن »خیبر« بود! و باالخره و ا
ً
تمام سهم و حق او _ و دقیقا

صحیح البخاری )3/ 07 (.   
صحیح البخاری )4/ 95(.  2
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چنانچه تمام این زمینها در واقِع امر، از آِن خدا باشد، تمام آن زمینها در واقِع امر، از آِن 

یهودیان بود«!

روایتهای  این  است.  شده  دیگری  گذاشته  خشخاش  ی  رو دیگری  متۀ  شود:  گفته  است  ممكن 

ی الفاظ آنها به این میزان دقت نشان داد! در این صورت  صحیح به این میزان از دقت نیست که بتوان بر رو

که با همین الفاظ و با همین اختالِف در نظرها و با همین ادعاها تمام داراییهای  خوب است دانسته شود 

که علمای عامه این مطلب را یک  گردید! این همه در حالی است  پیامبر خدا؟ص؟ به یغما رفت و چپاول 

اشتباه نمی دانند: 

َفِت 
َ
اْخَتل َفَقد   :» ُمْسِلِمینَ

ْ
َوِلل ُسوِل  َوِللّرَ وِد  َیُ

ْ
ِلل ا  ْیَ

َ
َعل َظَهَر  ا  مَلَّ ْرُض 

َ
اْل »َوَكاَنِت  ُه: 

ُ
َقْول »َفأّما 

ُسوِل  ا هلِِل َوِللّرَ ْیَ
َ
ْرض ملا َظَهَر َعل

َ
: »َوَكاَنت ال َیّ ْبِر َفَر

ْ
َكِن عِن ال َوی اْبُن الّسَ واَیُة ف ٰذِلَك. َفَر الّر

حیُح«.    وِد. وُهَو الّصَ َیُ
ْ
واُب ِلل  أُبو َعْبِد اهّلِل بِن أیب ُصْفَرَة: َبِل الّصَ

َ
«. وقال ُمْسِلِمینَ

ْ
َوِلل

« )=»و آن زمینها  ُمْسِلِمینَ
ْ
ُسوِل َوِلل وِد َوِللّرَ هَیُ

ْ
ا ِلل هْیَ

َ
ا َظَهَر َعل َّ ْرُض لَ

َ ْ
گفتۀ او: »َوَكاَنِت األ »اما در مورد این 

که او بر آنها چیره شد، از آِن یهودیان و رسول خدا و مسلمانان بود«(: روایت در این مورد مختلف  در زمانی 

 » ُمْسِلِمینَ
ْ
ُسوِل َوِلل ا هلِِل َوِللّرَ هْیَ

َ
ْرض ملا َظَهَر َعل

َ
است. ابن سكن از َفَرْبری، این گونه روایت کرده است: »َوَكاَنت األ

که او بر آنها چیره شد، از آِن خدا و رسول خدا و مسلمانان بود«(. و ابو عبد اهلل بن ابو  )=»و آن زمینها در زمانی 

که از آِن یهودیان بود. و حرف صحیح نیز همین است«. گفته است: بلكه درست آن این است  صفره 

که زمین از آِن  که حرف درست این است  کرده  که مالحظه می شود، ابن ابو صفره تصریح  گونه  همان 

کرده است! یهودیان بود  2 و ابن بطال، شارح صحیح بخاری نیز آن را تأیید 

ابن حجر َعْسقالنی )م. 852هـ(، در شرح این عبارتها و توجیه این اختالفها چنین آورده است:

ْیَماَن 
َ
َواَیِة ُفَضْیِل ْبِن ُسل «: ِف ِر ُمْسِلِمینَ

ْ
ا هلِِل َوِلَرُسوِلِه َوِلل ْیَ

َ
ْرض ملا َظَهَر َعل

َ
»َقْوله: »َوَكاَنت ال

َمُع َبینَ  ُب: ُیحجْ
َّ
َهل  امْلُ

َ
«. َقال ُمْسِلِمینَ

ْ
ُسوِل َوِلل وِد َوِللّرَ َیُ

ْ
ا ِلل ْیَ

َ
ا َظَهَر َعل ْرُض مَلَّ

َ
ِتَیِة: »َوَكاَنِت اْل اْل

َواَیُة ُفَضْیٍل  ِح َوِر
ْ
ل ْمُر َبْعَد الّصُ

َ
ا اْل ْیَ

َ
 ِإل

َ
ِت آل

َّ
اِل ال  اْلَ

َ
ْیٍج َعل َواَیُة ابِن ُجَر  ِر

َ
َمل ْ ُ

ْن ت
َ
ِ ِبأ َواَیَتْین الّرِ

ِذی ُفِتَح 
َّ
َبْعُضَها َعْنَوًة. َفال ًحا َو

ْ
ّنَ َخْیَبَر ُفِتَح َبْعُضَها ُصل

َ
ُه. َوَذِلَك أ

َ
َكاَنْت َقْبل ِت 

َّ
اِل ال  اْلَ

َ
َعل

ُمْسِلِمینَ 
ْ
َّ َصاَر ِلل ُ

وِد ث َیُ
ْ
َكاَن ِلل ًحا 

ْ
ِذی ُفِتَح ُصل

َّ
. َوال ُمْسِلِمینَ

ْ
یُعُه هلِِل َوِلَرُسوِلِه َوِلل َكاَن َجِ َعْنَوًة، 

شرح صحیح البخاری البن بطال )5/ 322(.   

« _ که  ُمْسِلِمینَ
ْ
ُسوِل َوِلل ا هلِِل َوِللّرَ هْیَ

َ
ْرض ملا َظَهَر َعل

َ
که روایِت »َوَكاَنت األ کرده است  ابو صفره به این ترتیب، اعالم   2

باز هم روایتی از صحیح بخاری است _ ناصحیح است!
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َغاِزی ِإْن َشاَء اهّلُل َتَعاَل«.    ِكَتاِب امْلَ ِت َبَیاُن َذِلَك ِف 
ْ
ِح. َوَسَیأ

ْ
ل ِبَعْقِد الّصُ

« )=»و آن زمینها در زمانی  ُمْسِلِمینَ
ْ
ُسوِل َوِلل ا هلِِل َوِللّرَ هْیَ

َ
ْرض ملا َظَهَر َعل

َ
گفتۀ او: »َوَكاَنت األ »در مورد این 

که در پیش  که او بر آنها چیره شد، از آِن خدا و رسول خدا و مسلمانان بود«(: در روایِت فضیل بن سلیمان _ 

« )=»و آن زمینها در  ُمْسِلِمینَ
ْ
ُسوِل َوِلل وِد َوِللّرَ هَیُ

ْ
ا ِلل هْیَ

َ
ا َظَهَر َعل َّ ْرُض لَ

َ ْ
گونه آمده است: »َوَكاَنِت األ است _ این 

گونه  این  گفته است:  ب 
ّ
یهودیان و رسول خدا و مسلمانان بود«(. مهل که او بر آنها چیره شد، از آِن  زمانی 

که بعد از وقوع صلح، پیش می آید  که روایِت ابن ُجریج، بر حالتی حمل شود  میان دو روایت جمع می شود 

که بعضی از بخشهای خیبر  که قبل از صلح وجود دارد. و این به آن خاطر است  َضیل بر حالتی 
ُ
و روایت ف

که با جنگ فتح شده تمامش از آن خدا و رسول  با صلح و بعضی دیگر با جنگ فتح شده است. بخشی 

 و با عقد صلح از آِن 
ً
خدا و مسلمانان است و بخشی که با صلح فتح شده است قبالً  از آِن یهودیان بود و بعدا

کتاب مغازی خواهد آمد«. مسلمانان می شود. و توضیح این مطلب ان شاء اهلل به زودی در 

که یكی از این دو روایت،  کرده  کشانده است. او ادعا  ابن حجر البته فقط دیگران را بیشتر به استهزا 

که بعضی از بخشهای  کرده  به قبل از صلح اشاره دارد و دیگری به بعد از صلح! بعد از آن، او چنین اظهار 

که هر دو عبارت، با  »خیبر« با جنگ و بعضی از بخشهای آن، با صلح فتح شده است. این در حالی است 

ا« آغاز شده و هر یک از این دو تعبیر، تکلیف تمام زمینهای »خیبر« را روشن  هْیَ
َ
ا َظَهَر َعل َّ ْرُض لَ

َ ْ
تعبیِر »َكاَنِت األ

که با جنگ  که با صلح فتح شده و دیگری تکلیف زمینهایی را  می کند نه یکی از آنها تکلیف زمینهایی را 

که:  فتح شده است! باز هم، این همه در حالی است 

 در مقابلۀ صریح با آیاِت 
ً
»این اّدعاهای ابن حجر و بخاری و عبد اهلل بن عمر و... تماما

را  زمینهایی  تکلیف  آیات،  این  از  یکی  که  است  حشر  مبارکۀ  سورۀ  از  هفتم  و  ششم 

که  که با جنگ فتح شده و دیگری تکلیف زمینهایی را معین می کند  مشخص می کند 

با صلح فتح شده است. و در هیچ یک از این دو آیه، جایی برای مالکیِت مسلمانان و 

نیز جایی برای مالکیِت یهودیان، باز نشده است«!

یا  یان و  از تالِش بزرگی از سوی راو که حكایت  در روایتهای عامه، روایتهای بسیاری دیده می شود 

که  بر آن بوده اند تا نشان دهند، یهودیان، حّتی  پس از فتح سرزمینهایشان نیز مالک تمام  علمای عامه دارد 

یا بخشی از سرزمینهایشان بوده اند!

که  بخشیدِن حّقِ پیامبر رحمت؟ص؟ به یهودیان و یا حّتی به خود مسلمانان و این  گفته پیداست  نا

فتح الباری البن حجر )5/ 22(.   
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که  فلسفۀ بزرگ و برنامۀ عظیمی، این  همه خاصه خرجیها بی دلیل نیست و بلكه به خوبی روشن است 

کشانده است!  افراد را به این سو 

که عمر، یهودیاِن »خیبر« و »فدک« و »وادی القری« را  کرده اند  که عامه اّدعا  در بخش قبلی روشن شد 

که یهودیان دست و پای پسرش را از جا در آورده  کرد؛ حال این عمل، یا به خاطر آن بود  از آبادیهایشان بیرون 

که جزیرة العرب _ که  که دیگر زمان آن رسیده است  که به عمر وحی شده بود)!(  بودند، یا به خاطر آن بود 

کشاورزی و  که مسلمانان،  ک شود و یا به خاطر آن بود  شاید همان حجاز باشد! _ از لوث وجوِد یهودیان پا

گرفته بودند و دیگر نیازی به یهودیان نداشتند!  باغداری را یاد 

گر به آنان چیزی از  کرده باشند، و ا گر از این آبادیها بیرون  با هر دلیل و یا با هر بهانه ای یهودیان را ا

که  پیش از اخراِج آنان،  این بابت پرداخت نشده باشد، دیگر تفاوت عمده ای بین این حالتها وجود ندارد 

سند زمینهای یهودیان به نام خوِد یهودیان خورده باشد یا به نام پیامبر خدا؟ص؟ و یا به نام مسلمانان! اما 

که پول هنگفتی از  کتابها آمده از این واقعیت خبر داده  که روایتهای بسیاری از آن چه در این  باید دانست 

این بابت، به یهودیان پرداخت شده است.

بخاری با درج روایتی از ابن عمر، ابتدا زمینها و داراییها را با عنواِن »اموال« از آِن یهودیان دانسته و در 

پایان، پرداخِت این مبالغ را از باِب پرداخِت حق محصول و تیر و تخته و طناب و شتر و... و نیز »اموال« خوانده 

است:

 :
َ

َفَقال َخِطیًبا.  ُعَمُر  َقاَم  ُعَمَر،  ْبَن  اهّلِل  َعْبَد  َخْیَبَر   
ُ

ْهل
َ
أ َفَدَع  ا  مَلَّ  :

َ
َقال ُعَمَر...،  اْبِن  َعِن   ...«

ِإّنَ  َو اهّلُل.  ُكُم  َقّرَ
َ
أ َما  ُكْم  ُنِقّرُ  :

َ
َوَقال ْم«،  ْمَواهِلِ

َ
»أ  

َ
َعل َخْیَبَر  وَد  هَیُ  

َ
َعاَمل َكاَن  اهّلِل؟مص؟   

َ
َرُسول ِإّنَ 

َوِرْجاَلُه.  َیَداُه  َفُفِدَعْت  ْیِل، 
َّ
الل ِمَن  ْیِه 

َ
َعل َفُعِدَی  ُهَناَك،  »َماِلِه«  ِإَل  َخَرَج  ُعَمَر  َعْبَد اهّلِل ْبَن 

 
َ

ُعَمُر َعل َع  ْجَ
َ
أ ا  ّمَ

َ
َفل ِإْجاَلَءُهْم.  ْیُت 

َ
َرأ َوَقْد  َمُتَنا  َوُتْ َنا  َعُدّوُ ُهْم  َغْیَرُهْم.  َعُدّوٌ  ُهَناَك  َنا 

َ
ل ْیَس 

َ
َول

َنا 
َ
َوَعاَمل ٌد؟مص؟،  ّمَ ُمَ َنا  َقّرَ

َ
أ َوَقْد  ِرُجَنا  نْ ُ

ت
َ
أ ِمیَر... ! 

َ
أ َیا   :

َ
َفَقال اُلَقْیِق،  یِب 

َ
أ َبِن  َحُد 

َ
أ َتاُه 

َ
أ َذِلَك 

َكْیَف   َرُسوِل اهّلِل؟مص؟: 
َ

ّنِ َنِسیُت َقْول
َ
َظَنْنَت أ

َ
 ُعَمُر: أ

َ
َنا ؟! َفَقال

َ
ْمَواِل« َوَشَرَط َذِلَك ل

َ
 »ال

َ
َعل

ًة ِمْن 
َ
ْیل َكاَنْت َهِذِه ُهَز  :

َ
ٍة؟! َفَقال

َ
ْیل

َ
ًة َبْعَد ل

َ
ْیل

َ
وُصَك ل

ُ
ْخِرْجَت ِمْن َخْیَبَر َتْعُدو ِبَك َقل

ُ
ِبَك ِإَذا أ

َمِر، 
َ
ْم ِمَن الّث ُ َكاَن لَ ْعَطاُهْم ِقیَمَة َما 

َ
ْجاَلُهْم ُعَمُر، َوأ

َ
َكَذْبَت َیا َعُدّوَ اهّلِل ! َفأ  :

َ
یِب الَقاِسِم! َقال

َ
أ

ْقَتاٍب َوِحَباٍل َو»َغْیِر َذِلَك«...«.   
َ
وًضا ِمْن أ ، َوُعُر

ً
ِإِبال »َمااًل« َو

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

صحیح البخاری )3/ 92 (.   
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گفت: ما  کرد و  گفت:  رسول خدا؟مص؟ با یهود »خیبر« بر »امواِل 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 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 دشمناِن ما بودند و هم محّلِ تهمت ما. و من به 

گرفت، یكی از افراد  کنم. وقتی عمر تصمیم قطعی خودش را برای این امر  که آنان را اخراج  این نظر رسیدم 

گفت: یا امیر... ! آیا تو ما را از خیبر بیرون می کنی در حالی که محمد؟مص؟ ما را  قبیلۀ بنو حقیق به نزد او آمد و 

گفت: آیا تو خیال  کرد، به آن شرط که ما باقی نگاه داشته شویم. عمر  نگاه داشت و با ما بر سر »اموال« معامله 

»خیبر«  از  که  تو چگونه است  که فرمود: حاِل  کرده ام  فراموش  را  که من فرمایش پیامبر خدا؟مص؟  می کنی 

کوچک  گفت: این یک شوخی  کوچانده می شوی و شترت با تو در شبی بعد از شِب دیگر، رم می کند؟! او 

کوچاند و به آنان قیمت محصولشان و  آنان را  گفتی ای دشمن خدا! و  گفت: دروغ  از ابو القاسم بود! عمر 

کرد«. کجاوه ها و طنابها و مواردی غیر از آنها را پرداخت  کاالهایی را از قبیِل  »اموال« و شترها و 

و  »مال«  واژۀ  دو  از  مقصود  روایت،  همین  جمله  از  و  روایتها  این  تماِم  به  نزدیک  غالِب  یا  و  تمام  در 

 
َ

َكاَن َعاَمل  اهَّلِل؟مص؟ 
َ

»اموال«، »زمینها« و »نخلستانها« و نیز »مزارِع« یهودیان است. در عبارتهای »ِإّنَ َرُسول

ٌد؟مص؟،  ّمَ ُمَ َنا  َقّرَ
َ
أ َوَقْد  ِرُجَنا  نْ ُ

ت
َ
»أ ُهَناَك«،  »َماِلِه«  ِإَل  َخَرَج  ُعَمَر  ْبَن  َعْبَد اهَّلِل  »ِإّنَ  ْم««،  ْمَواِلِ

َ
»أ  

َ
َعل َخْیَبَر  وَد  هَیُ

که مالحظه می شود _ مقصود از  گونه  که در این روایت آمده _ همان  َنا« 
َ
ِلَك ل

َ
ْمَواِل« َوَشَرَط ذ

َ
 »األ

َ
َنا َعل

َ
َوَعاَمل

که  کاربردها حكایتی روشن از آن دارد  این دو واژه، »زمینها« و »نخلستانها« و »مزارِع« یهودیان است. این 

َوِحَباٍل  ْقَتاٍب 
َ
أ ِمْن  وًضا  َوُعُر  ،

ً
ِإِبل َو  »

ً
»َمال َمِر، 

َ
الّث ِمَن  ْم  ُ لَ َكاَن  َما  ِقیَمَة  ْعَطاُهْم 

َ
»أ در عبارِت  از »مال«  مقصود 

ِلَك«« نیز »زمینها« و »نخلستانها« و »مزارع« یهودیان است. بنا بر این، این روایت،  با صراحِت  هر چه 
َ

َو»َغْیِر ذ

که: تمامتر اعالم می کند 

»عمر، قیمت تمام داراییهای یهودیاِن »خیبر« را _ اعم از »زمینها«، »نخلها«، »مزارع«، 

از آن،  و بعد  آنان پرداخت  به   _ آنان  »محصولها«، »گاوها«، »شتران« و حتی طنابهای 

کرد. او آنان را در منطقۀ یهودی نشیِن  دیگری مانند »تیماء« و یا  آنان را از »خیبر« بیرون 

کن ساخت«!  یحا«، سا »ار

کاربرِد این واژه در این روایت و مانندهای آن دارد، باز هم ممكن است اّدعا شود  که  با تمام وضوحی 

که مقصود از »مال«، »طال« و »نقره« و ماننِد این موارد است:

ِییٌز  َتْ )َمااًل  ُه: 
ُ
َقْول ْعَطاُهْم. 

َ
َوأ أْجالُهْم  ْن 

َ
أ بعَد  ْی: 

َ
أ  ، م(  ُ لَ َكاَن  َما  قیَمة  ْعَطاُهْم 

َ
)َوأ »َقْوله: 

ًة،  َخاّصَ ْقُد  الّنَ اِل  ِبامْلَ ُیَراُد  َقْد  ُت: 
ْ
ُقل  !

ٌ
َمال ْیًضا 

َ
أ وُض  عُر

ْ
َوال  

ُ
ِبل اْلِ َت: 

ْ
ُقل َفِإْن   ، قیَمِة( 

ْ
ِلل
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ًة«.    وعاُت َخاّصَ ر ْز وامْلَ

کرد.  کرد، به آنان اعطا  که بیرونشان  م«: یعنی بعد از آن  ُ َكاَن لَ ْعَطاُهْم قیَمة َما 
َ
گفتۀ او: »َوأ »شرح این 

که »شتر« و »کاال« نیز »مال«  گر بگویی  گفتۀ او: »ماًل«: این واژه برای »قیَمَة«، تمییز است. پس ا شرح این 

است، می گویم: گاهی تنها مقصود از »مال«، پوِل نقد )=طال و نقره( است و گاهی نیز مقصود از آن، »زمینهای 

کشاورزی  2« است«.

گونه باشد، باید برای عقل یهودیان و عمر و خریداران و فروشندگاِن دیگِر آن آبادی، مفهوِم  گر این  ا

که به یهودیان، بابت داراییهای آنان پرداخت شد و یا باید پرداخت  کرد زیرا پولی  دیگری را پیدا و تعریف 

کرده بود تا قیمِت  یابهایی را استخدام  می شد، از جنس طال و نقره بود و در چنین حالتی باید گفت: عمر ارز

کند و معادل آنها، به آنان طال و نقره بدهد! یابی  طال و نقرۀ یهودیان را ارز

که مطرح شد _ به معنای »زمین«،  گونه  این واژه در این روایتها _ همان  که  این همه در حالی است 

کار می رود:  »مزرعه«، »باغ« و یا »نخلستان« به 

ْیَبَر  ِبحنَ ْمَواِلَنا 
َ
أ ِإَل  ْسَوِد، 

َ
اْل ْبُن  ْقَداُد  وامْلِ َبْیُر،  َوالّزُ َنا 

َ
أ َخَرْجُت   :

َ
َقال ُعَمَر،  ْبِن  اهّلِل  َعْبِد  »َعْن 

 
َ

َعل َناِئٌ  َنا 
َ
َوأ ْیِل، 

َّ
الل َت  ْ َ

ت  َّ َ
َعل َفُعِدَی   :

َ
َقال ْمَواِلَنا. 

َ
أ ِف  ْقَنا  َتَفّرَ َقِدْمَناَها  ا  ّمَ

َ
َفل َنَتَعاَهُدَها. 

وَد.  ِرٌج هَیُ َحْق ِبِه. َفِإّنِ ُمنْ
ْ
َیل

ْ
ْیَبَر َفل  ِبحنَ

ٌ
ُه َمال

َ
َكاَن ل ْن  َ َ

ِفَراِش. َفُفِدَعْت َیَداَی ِمْن ِمْرَفِق. ... ف
ْخَرَجُهْم«.   

َ
َفأ

بیر و مقداد بن اسود به سراغ »اموالمان« در »خیبر«  گفت:  من و ز که  »از عبد اهلل بن عمر، نقل است 

رفتیم تا عهدی تازه کنیم. وقتی به »خیبر« رسیدیم، هر یک از ما به سراِغ »مال« خود رفت. او گفت: شبانه به 

که من در بسترم خوابیده بودم. و استخوانهای دو دسِت من از آرنج از جا در آمد. ...  من تجاوز شد در حالی 

کنم و  که یهودیان را از خیبر بیرون  که من بنای آن دارم  پس هر فردی »مالی« در »خیبر« دارد به آن جا برود 

کرد«. آنان را بیرون 

که مالحظه می شود، »زمین« و »خانه« و »باغ«  گونه  مقصود از »مال« و »اموال« در این روایت، همان 

که بنا به بخش آخر  و »نخلستان« و »مزرعه« است و حّتی تصور غیر از این هم نمی شود. این در حالی است 

که او بنای آن را  که بخشی از خطبۀ عمر پس از تجاوز به پسر اوست _  عمر به مردم خبر داده  این روایت _ 

عمدة القاری شرح صحیح البخاری )3 / 306(.   

ٍر« روشن شده بود. َ َ
که قبالً  تكلیِف این محصولها، با عبارِت »ِمن ث مقصود، محصوِل این زمینها نیست زیرا   2

مسند أحمد مخرجا ) /  25(.  3
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که در »خیبر« زمینی دارد، به  کند و از آنان خواسته است تا هر یک از آنان  که یهودیان را از »خیبر« بیرون  دارد 

کردِن یهودیان را دارد.  که او، قصِد بیرون  یرا  آن زمین برود ز

»پیوستِن اجبارِی مالکان زمین به زمینهایشان، در وقتی که یهودیان قرار است زمینهایشان 

که یهودیان نباید پول زمینهای دیگران را نیز  کنند، هیچ توجیهی غیر از این ندارد  را ترک 

کند«. از عمر بگیرند و عمر به این وسیله می خواسته است تا از این امر جلوگیری 

بخش آخر این روایت، به صورت خالصه، در مصادِر روایی دیگری نیز آمده است: 

وَد َخْیَبَر   هَیُ
َ

َكاَن َعاَمل  اهّلل؟مص؟ 
َ

اُس ! ِإّنَ َرُسول ا الّنَ َ هّیُ
َ
: أ

َ
ّنَ ُعَمَر، َقال

َ
»َعْن َعْبِد اهّلِل ْبِن ُعَمَر: أ

ْخَرَجُهْم«.   
َ
وَد. َفأ ِرٌج هَیُ َحْق ِبِه. َفِإّنِ ُمنْ

ْ
َیل

ْ
 َفل

ٌ
ُه َمال

َ
َكاَن ل ْن  َ َ

ِرُجُهْم ِإَذا ِشْئَنا. ف نْ ُ
ا ن

َ
ّن
َ
 أ

َ
َعل

گفت: ای مردم رسول خدا؟مص؟ با یهود »خیبر« با این  گفت: عمر  که  »از عبد اهلل بن عمر نقل است 

کنیم. پس، هر فردی »مالی« در »خیبر« دارد به آن  که ما هر زمانی خواستیم، آنان را بیرون  کرد  شرط معامله 

کرد«. کنم. و آنان را بیرون  که یهودیان را بیرون  که من بنای آن را دارم  یرا  جا برود ز

این سخنرانی عمر و این فرمان او، داللتی غیر از آن چه مطرح شد، ندارد!

ابو الفرج، علی بن ابراهیم حلبی )م. 044 هـ( عبارت پایانِی روایِت  بخاری را به صورِت خالصه و 

کرده است: گونه مطرح  این 

ٍر وَغْیِرِه«.    َ َ
ْم ِمْن ث ُ ٰكاَن لَ وَد َخْیَبَر، أْی: َوأْعطاُهْم قیَمَة ٰما  »أْجٰل هَیُ

کرد. یعنی: و به آنان ارزش معادل محصولهای آنان و غیر از محصول را  »او یهودیاِن »خیبر« را بیرون 

کرد«. پرداخت 

که می تواند جای گزیِن  گونه  ٍر وَغْیِرِه« همان  َ َ
ْم ِمْن ث ُ ٰكاَن لَ تعبیِر »وَغْیِرِه« در عبارِت »أْعطاُهْم قیَمَة ٰما 

برگیرندۀ  در  می تواند  خوبی  به  باشد،  ِلَك« 
َ

ذ »َغْیِر  نیز  و  »ِحَبال«  ْقَتاب«، 
َ
»أ وًضا«،  »ُعُر  ،»

ً
»ِإِبل  ،»»

ً
»»َمال

»زمینها«، »باغها«، »نخلستانها« و »مزارع« نیز باشد.

 ،
ً

ِإِبل « َو
ً

َمِر، »َمال
َ
ْم ِمَن الّث ُ َكاَن لَ ْعَطاُهْم ِقیَمَة َما 

َ
بدین ترتیب، بخاری با طرح روایت مذکور و عبارِت »أ

که: کرده است  ِلَك«« به این نكته تصریح 
َ

ْقَتاٍب َوِحَباٍل َو»َغْیِر ذ
َ
وًضا ِمْن أ َوُعُر

سنن أبی داود )3/ 58 (.   
السیرة الحلبیة = إنسان العیون فی سیرة األمین المأمون )3/ 85(.  2
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»عمر بهای تمام داراییهای یهودیان »خیبر« را در زمانی که آنان را از »خیبر« بیرون می کرد، 

کرد«. به آنان پرداخت 

ه )م. 262هـ(، با نقِل روایتی، بخش بزرگی از »خیبر« و تمام »فدک« را در یک مجموعه جای  ابن َشّبَ

داده و تماِم  آن مجموعه را از آِن  پیامبر رحمت؟ص؟ دانسته است:

ْعِطَنا 
َ
وُد َفَدٍك ِإَل َرُسوِل اهّلِل؟مص؟ ِحینَ اْفَتَتَح َخْیَبَر: أ : َبَعَث هَیُ

َ
»َعْن ُحَسْیِل ْبِن َخاِرَجَة، َقال

ُه 
َ
ل َفَكاَنْت  ؟مص؟،  ِبِّ ِللّنَ َفَقَبَضَها  َحَراٍم،  ْبَن  َصَة  ّیِ ُمَ ْم  ْیِ

َ
ِإل َفَبَعَث  َك! 

َ
ل َوِهَی  ِمْنَك  َماَن 

َ
اْل

ْمَواِل 
َ
ِلَم _ َوِهَی ِمْن أ

َ
َوِطیِح َوُسال

ْ
 ال

َ
ْهِل َخْیَبَر َعل

َ
ِلَم ِمْن أ

َ
َوِطیِح َوُسال

ْ
 ال

ُ
ْهل

َ
ُه أ ًة. َوَصاَلَ َخاّصَ

ِلَم _ 
َ

َوُسال َوِطیَح 
ْ
ال َیِل  ا  ِمَّ _ َوِهَی  ُمِس  اْلنُ ِف  َكِتیَبُة 

ْ
ال َوَخَرَجِت  ًة.  َخاّصَ ُه 

َ
ل َفَكاَنْت  َخْیَبَر _ 

َواَجُه«.    ْز
َ
ْطَعَم أ

َ
 اهّلِل؟مص؟ ِمْن َصَدَقاِتِه. َوِفیَما أ

ُ
ا َتَرَك َرُسول َفَجَمَعْت َشْیًئا َواِحًدا. َفَكاَنْت ِمَّ

که »خیبر« فتح شد، فردی را به نزد  »از حسیل بن خارجه نقل است که گفت: یهوِد »فدک« در زمانی 

که به ما امان بده و این »فدک« از آِن تو باشد. پیامبر خدا ُمَحّیصة بن حرام را به  رسول خدا؟مص؟ فرستادند 

کرد و به این جهت، فقط به پیامبر خدا اختصاص  نزد آنان فرستاد. او »فدک« را برای پیامبر خدا؟مص؟ قبض 

کردند _ که این دو از  دارد. اهِل »وطیح« و »ساللم« از اهل »خیبر« نیز با او بر سِر »وطیح« و »ساللم« صلح 

»امواِل خیبر« است _ و فقط به او اختصاص دارد. و »کتیبه« از حق خمس به رسول خدا رسید و چون این 

قلعه به »وطیح« و »ساللم« چسبیده بود. این سه، یکی شدند و هر سه از صدقاتی است که رسول خدا؟مص؟ 

که با آن به زنانش غذا می داد«. گذاشته بود و از آن چیزهایی بود  آنها را به جا 

کتابش، با نقل روایتی دیگر، خّط بطالنی بر تمام این مطالب می کشد: او در چند صفحۀ بعد از 

ْم  ُ ّنَ لَ
َ
 أ

َ
وا ِإَل َرُسوِل اهّلِل؟مص؟ َفَباَیُعوُه َعل

ُ
ْرَسل

َ
 َفَدٍك أ

ُ
ْهل

َ
َكاَن أ  :

َ
»َعْن َیْحَی ْبِن َسِعیٍد، َقال

ُهْم ُعَمُر ... َبَعَث 
َ

ْجال
َ
ا أ ّمَ

َ
ِلِهْم. َفل نْ َ

ْرِضِهْم َون
َ
ْرِضِهْم، َوِلَرُسوِل اهّلِل؟مص؟ َشْطَر أ

َ
ْم َوِنْصَف أ ِرَقاَبُ

ْخَرَجُهْم«.   
َ
َّ أ ُ

ْم. ث ْیِ
َ
اُه ِإل

َ
ّد

َ
َّ أ ُ

ْرِض. ث
َ
ْخِل َواْل ُهْم ِمَن الّنَ

َ
ْم َحّظ ُ َقاَم لَ

َ
َمْن أ

»از یحیی بن سعید، نقل است که گفت: اهل »فدک«، فرد یا افرادی را به نزد رسول خدا؟مص؟ فرستادند 

که آنان را نکشد و نیمی از زمینهایشان از آِن آنان باشد و نیمی از زمینها و  کردند به آن شرط  و با او »مبایعه« 

کوچاند، فردی را به نزد آنان فرستاد تا سهم  نخلهایشان هم از آِن رسول خدا؟مص؟باشد. وقتی عمر... آنان را 

کرد«. کرد و آنان را بیرون  کند و بعد از آن، به آنان پرداخت  زمین و نخلهای آنان را محاسبه 

یخ المدینة البن شبة ) / 93 (. تار   

یخ المدینة البن شبة ) / 95 (. تار  2
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انس  بن  مالك  اّدعای  برای  که  دانستند  واجب  و  فرض  خودشان  بر  عامه  علمای  بعد،  سالیانی 

)م. 79 هـ( _ که حدود 70  سال پس از شهادت خاتم پیامبران؟ص؟ از او به ثبت رسیده است _ برهان یا 

کنند! برای نمونه، ابو ُعبید، قاسم بن ساّلم )م. 224هـ( برهانی را بر این اّدعای مالک  برهانهایی را نیز ارائه 

که آن را از طریِق اّدعای دیگری برای این عملکرد خیالِی پیامبر خدا؟ص؟، به ثبت رسانده است:  کرده  ارائه 

َعْنَوًة.  ِخَذْت 
ُ
أ َخْیَبَر  ّنَ 

َ
ِل َمِر 

َ
َوالّث ْرِض 

َ
اْل ِف  ْم  ُ  لَ

َ
اَل َحّظ َخْیَبَر،   

ُ
ْهل

َ
أ ا َصاَر  َ َ

ِإّن ُعَبْیٍد:  ُبو 
َ
أ  

َ
»َقال

ِح. 
ْ
ل  َما َجاَء ِفَیا ِمَن الّصُ

َ
ا َفَدٌك، َفَكاَنْت َعل ّمَ

َ
وِد ِفَیا. َوأ َیُ

ْ
َء ِلل ، اَل َشْ ُمْسِلِمینَ

ْ
َفَكاَنْت ِلل

اُس  َعّبَ
ْ
ال َم 

َّ
َتَكل َذا  َوِلَ اهّلِل؟مص؟.  ِلَرُسوِل  َها 

ُّ
ُكل َصْت 

َ
َخل ْرِضِهْم، 

َ
أ ِة  َبقّیَ ِقیَمَة  َخُذوا 

َ
أ ا  ّمَ

َ
َفل

؟امهع؟ِفَیا«.    َوَعِلٌّ

زیرا  و در محصول نداشتند  که دیگر حقی در زمین  گونه ای شدند  اهل »خیبر« به  گفت:  »ابو عبید 

که »خیبر« با جنگ فتح شد و از آِن مسلمانان شده بود و یهودیان، دیگر در آن سهم و حقی نداشتند. اما 

گرفتند، تمام آن از آِن رسول خدا؟مص؟  »فدک«، از طریق صلح فتح شد . و وقتی آنان قیمت بقیۀ زمینشان را 

کردند«.  شد. و به این خاطر، عباس و علی در بارۀ آن مجادله 

که این جماعت به چه چیزهایی اعتقاد داشته اند، بسیار مشكل است! این عبارتها  کردِن  این  پیدا 

چگونه با هم سازگار می شود؟! باید از ابو عبید پرسید. به راستی، در چند جمله، چه مقدار حرف نامربوط 

کار بردِن هنری عظیم، در این  که ابو عبید با به  کاری  کرد و به یكدیگر ارتباطش هم داد؟!  را می توان اظهار 

جمالت،  به انجامش رسانده است!

کرده  اقدام  آنها  حكیمانۀ)!(  حل  به  و  مطرح  را  بسیاری  جمله،  ماجراهای  چند  این  در  عبید،  ابو 

کرد:  که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره  است 

گرفتِن بقیۀ قیمت  کنان فدک. ماجرای  کردن سا »ماجرای مالکیت فدک. ماجرای بیرون 

زمین. ماجرای مالک شدِن پیامبر خدا؟ص؟ در زمان حکومت عمر. ماجرای ارث گذاشتن 

از  سال  ده  حدود  از  پس  عباس  و  مؤمنان؟س؟  امیر  بردن  ارث  ماجرای  خدا؟ص؟.  پیامبر 

شهادِت پیامبر خدا؟ص؟، ماجرای نزاع آنان در مورد این ارث و...«.

که  کرده بود، این بود  که نیمی از »فدک« به یهودیان اختصاص پیدا  باالخره و بر این اساس، علت آن 

سرزمینشان با »صلح« فتح شد و علت این که نیمی از »خیبر« به »اهل خیبر« اختصاص پیدا نکرد، این بود 

که »خیبر« با »جنگ« فتح شد!

األموال للقاسم بن سالم )ص: 7 (، األموال البن زنجویه ) / 95(.   
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گر ثابت شود، تماِم »خیبر«  بر اساِس این قاعدۀ کلی که در این کتاب و آن کتاب، مالحظه می شود، ا

یافت، بخشی از قیمت زمینهایشان  کناِن »خیبر« نیز مستحق در و یا بخشی از آن، با »صلح« فتح شده، سا

می شدند.

یابهای مدینه را به  یاب از ارز که بر اساِس آن، عمر بن خطاب دو ارز کرده است  واقدی خبری را نقل 

یابی کنند. واقدی اعالم کرده است که این دو نفر، »خیبر« را تقسیم کردند  کار گرفت تا »خیبر« و »فدک« را ارز

یابی: و »فدک« را ارز

 : ْینِ
َ
ِبَرُجل ُقّساِم 

ْ
ال ّطاِب... ِمْن  اْلنَ ْبُن  ا َخَرَج ُعَمُر  إّنَ  :

َ
، َقال ِثّ اِر اْلَ ْبِن ِمْكَنٍف  »َعْن َعْبِد اهّلِل 

 َفَدَك 
َ

ل نْ َ
َقاَما ن

َ
ِدیَنِة َوَحاِسَباَها. َفَقَسَما َخْیَبَر َوأ ا امْلَ ا َقاِسَ ْیِد ْبِن َثاِبٍت. ُهَ َجّباِر ْبِن َصْخٍر َوَز

 
َ

ْجل
َ
أ  ّ ُ

ث ُقَری. 
ْ
ال ِبَواِدی  ْهَماَن  الّسُ َوَقَسَما  ِقیَمِة. 

ْ
ال ِنْصَف  َفَدَك  وِد  هَیُ إَل  ُعَمُر  َوَدَفَع  ْرَضَها. 

َ
َوأ

مع  ُقَری 
ْ
ال َواِدی  ِمْن  ُه 

َ
ل َصاَر  ِذی 

ّ
ل

َ
ِبا َتَصّدَق  َقْد  َثاِبٍت  ْبُن  ْیُد  َز َوَكاَن  َجاِز.  اْلِ وَد  هَیُ ُعَمُر... 

غیره«.   

که در برآورد کردن  که گفت: عمر بن خطاب... دو نفر از آنان  »از عبد اهلل بن ِمْكنف حارثی نقل است 

کننده  ید بن ثابت را با خود به بیرون مدینه برد و این دو نفر، دو تقسیم  استاد بودند یعنی جبار بن صخر و ز

کردند.  کردند و نخلهای »فدک« و زمینهای آن را نیز برآورد  یاِب مدینه بودند. آن دو نفر، »خیبر«  را تقسیم  و ارز

کردند  کرد. و آن دو نفر، سهاِم »وادی القری« را نیز تقسیم  و عمر به یهوِد »فدک« نصف آن قیمت را پرداخت 

که از »وادی القری« با دیگران به  ید بن ثابت، سهمی را  و بعد از آن، عمر... یهود را از حجاز بیرون راند. و ز

دستش رسیده بود، صدقه داد«.

یابی و تقسیم.  کار استاد بودند: ارز یابی و تقسیم با عمر همراه شده بودند، در دو  که برای ارز دو نفری 

که در روایت ذکر شده است، به انجام رساندند:  کار را با ترتیبی  آنان در همراهی با عمر، سه 

تقسیم »خیبر«.- 1

یابِی »فدک«.- 2 ارز

تقسیم سهام »وادی القری«.- 3

از  بعد  باید  نیز حتمًا  و  آن  یابِی  ارز از  بعد  باید  _  حتمًا  باشد  انجام شده  گر  ا  _ »خیبر«  تقسیِم  عمل 

نیز ساری و  القری«  »وادی  برای تقسیم  البته  باشد! همین قاعده  گرفته  »خیبر« صورت  از  خروج یهودیان 

کم است.  جاری و حا

مغازی الواقدی )2/  72(.   
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»وادی القری« به میان نیامده  کنان  »خیبر« و سا کناِن  در این روایت، بحثی از پرداخِت پول به سا

که این هر دو _ به شهادت همین  که بحثی از تقسیِم »فدک« نیز به میان نیامده است! حال آن  گونه  همان 

کنان »خیبر« و »وادی القری« پرداخت شده و هم »فدک«  روایات _ رخ داده یعنی هم پولهای هنگفتی به سا

با  عبارتها،  این  که  است  حقیقت  این  بر  روشنی  دلیل  خود  موارد،  این  ذکِر  از  اجتناب  است.  شده  تقسیم 

از  و نیمی  از قیمت محصول  عمر نیمی  بر این اساس،  و  رعایتهای بسیاری نوشته شده است. به هر حال 

کرد.  کرد و پس از آن، آنان را از »فدک« بیرون  کناِن »فدک« پرداخت  قیمت زمینها را به سا

ِنْصَف  َفَدَك  وِد  هَیُ إَل  ُعَمُر  َوَدَفَع  ْرَضَها، 
َ
َوأ َفَدَك   

َ
ل نْ َ

َقاَما ن
َ
َوأ َخْیَبَر  »َفَقَسَما  »مّث« در عبارِت  رفتِن  کار  به 

 
َ

ل نْ َ
َقاَما ن

َ
َجاِز«، پس از »َفَقَسَما َخْیَبَر« و پس از »َوأ ِ

ْ
وَد ال  ُعَمر هَیُ

َ
ْجل

َ
ّ أ ُ

ُقَری، مث
ْ
ْهَماَن ِبَواِدی ال ِقیَمِة، َوَقَسَما الّسُ

ْ
ال

ُقَری«، 
ْ
ْهَماَن ِبَواِدی ال ِقیَمِة« و نیز پس از »َوَقَسَما الّسُ

ْ
وِد َفَدَك ِنْصَف ال ْرَضَها« و پس از »َوَدَفَع ُعَمُر إَل هَیُ

َ
َفَدَك َوأ

یابی فدک« و »پرداخت ارزش فدک به  عمل »تقسیم خیبر« و »ارز که  از این واقعیت دارد  حكایتی روشن 

جهت،  این  به  است.  گرفته  صورت  یهودیان«  کردِن  »بیرون  از  قبل  القری«،  وادی  »تقسیم  نیز  و  یهودیان« 

یابی و تقسیم حقوق، بین یهودیان خیبر و وادی القری« است  مقصود از »تقسیم خیبر و وادی القری«، »ارز

گر در مورد »خیبر«، با »إن قلت« روبرو باشد، در مورد »وادی  که این مطلب، ا نه بین مسلمانان! و صد البته 

کرده قطعی است! که پولش را عمر به یهودیان پرداخت  القری« 

روایِت   در  القری«  »وادی  تقسیِم   و  »خیبر«  تقسیِم  از  مقصود  که  این  برای  شاهدها  بزرگترین  از  یکی 

که در آغاز  یابی »خیبر« و »وادی القری« و تقسیم پول آنها میان یهودیان است، روایت بخاری است  مذکور، ارز

گفته  که از همین تقسیمها در زمانی سخن  این بحث به آن اشاره شد. و شاهد دیگر، روایِت دیگری است 

کرده بودند:  که یهودیان را از آبادیهایشان بیرون  است 

وَد ِمْن َخْیَبَر، َرِكَب ِف  ْخَرَج ُعَمُر... هَیُ
َ
ا أ : مَلَّ

َ
ِخی َبِن َحاِرَثَة، َقال

َ
»َعْن َعْبِد اهّلِل ْبِن ِمْكَنٍف، أ

ْهِل 
َ
َمَة، َوَكاَن َخاِرَص أ

َ
ُخو َبِن َسل

َ
ْنَصاِر، َوَخَرَج َمَعُه ُجَباُر ْبُن َصْخِر ْبِن َخْنَساَء أ

َ
یَن َواْل َهاِجِر امْلُ

ْهَماِن  اَعِة الّسُ ْصِل َجَ
َ
 أ

َ
ْهِلَها َعل

َ
یُد ْبُن َثاِبٍت. َفُهَما َقَسَما َخْیَبَر َبْینَ أ َیِز ْم، َو ِدیَنِة َوَحاِسَبُ امْلَ

ا«.    ْیَ
َ
َكاَنْت َعل ِت 

َّ
ال

»از عبد اهلل بن ِمْكنف _ فردی از قبیلۀ بنو حارثه _ نقل است که گفت: وقتی عمر... یهودیان را از خیبر 

که فردی از قبیلۀ بنو  کرد، به همراه مهاجران و انصار، سوار بر مرکب شد و جبار بن صخر بن خنساء _  بیرون 

گمانه زِن  اهل مدینه و حسابرس آنان بود، و نیز یزید بن ثابت، با او خارج شدند و این دو، همان دو  سلمه _ و 

که قباًل بر آن پایه قرار داشت«. کردند  که »خیبر« را میان »اهل خیبر«، بر اساس سهامی تقسیم  نفری هستند 

یخ المدینة البن شبة ) / 85 (. تار   
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یحا«،  که برای »خیبر«، »فدک«، »وادی القری«، »تیماء«، »ار یدادهایی  یخ سازان، متناسب با رو تار

کرده اند. برای  »عرینه« و سایر آبادیهای یهودی نشین رخ داده است، احكامی را ساخته و پرداخته و عرضه 

گر عمر پول نصف »فدک« را به یهودیان داده آنان از همان اّول نصف »فدک« را به ملكیت پیامبر  مثال ا

گر عمر یک سوم پول »وادی القری« را به یهودیاِن »وادی القری« داده چون اصل  خدا؟ص؟ در آورده اند و مثاًل ا

را در ملكیِت یهودیان باقی  القری«  »وادی  اّول، یک سوم  از همان  آنان  آنان این بوده است،  ثابت در نظِر 

گر چنانچه عمر با یهودیان »تیماء« کاری نداشته و به آنان پولی نداده و آنان را بیرون نیز نكرده  گذاشته اند و ا

گذاشته اند. است، آنان تمام »تیماء« را در ملكیت یهودیان »وادی القری« باقی 

ُذری )م. 279هـ( با نقل روایتی، به صورت خالصه و در کنار هم، ماجرای »فدک« را این گونه آورده 
َ

َبال

است: 

ا  ّمَ
َ
ِلِهْم. َفل نْ َ

ْرِضِهْم َون
َ
 ِنْصِف أ

َ
 اهّلِل؟مص؟ َعل

َ
وا َرُسول  َفَدَك َصاَلُ

َ
ْهل

َ
ّنَ أ

َ
»َعْن َیْحَی ْبِن َسِعیٍد: أ

ْم«.    ْیِ
َ
اُه ِإل

َ
ّد

َ
ْرِض َفأ

َ
ْخِل َوال ُهْم ِمَن الّنَ

َ
ْم َحّظ ُ َقاَم لَ

َ
ْجالُهْم ُعَمُر، َبَعَث َمْن أ

َ
أ

کناِن »فدک« با رسول خدا بر سر نیمی از زمینهایشان و نیز نیمی  که سا »از یحیی بن سعید نقل است 

کرد، فردی را فرستاد تا سهم آنان را از نخل و زمین،  کردند. وقتی عمر آنان را بیرون  از نخلهایشان، مصالحه 

کرد«. کند و به آنان پرداختش  یابی  ارز

مختصر و مفید!

یابی واقع شد و  بر همین اساسها، اموال یهودیاِن »وادی القری« نیز هماننِد یهودیاِن »فدک« مورد ارز

گر چنانچه آنان را از »وادی القری«  یابی شده به آنان پرداخت نیز شده است و بعد از آن _ ا مطابق با مبالِغ ارز

کرده اند: کرده باشند _ آنان را بیرون  بیرون 

ُهْم 
َ

ْجال
َ
ْم َوأ ْیِ

َ
ِف ِدیَناٍر َفَدَفَعَها إل

ْ
ل

َ
َمْت ِبِتْسِعینَ أ ْم َفُقّوِ ْمَواهِلِ

َ
َمَر ِبأ

َ
ُه أ

َ
 ُعَمُر... ، َفِإّن

َ
َكَما َفَعل  ...«

ْم...«.    ُ ْمَوالَ
َ
َوَقَبَض أ

یابی شود. آن  ارز آنان  تا »امواِل«  او فرمان داد  کرد.  که عمر... عمل  »... این به همان صورتی است 

کرد و »امواِل« آنان  »اموال« به میزاِن نود هزار دینار برآورد شد. عمر این مبلغ را به آنان پرداخت و آنان را بیرون 

را از آِن خود ساخت...«.

فتوح البلدان )ص: 39(.   
المبسوط للسرخسی )23/ 5(.  2
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این اخبار، این روایات، این ادعاها، این اظهار نظرها، این دفاعیات، این خیالبافیها، این خیانتها، 

»وادی  »فدک«،  »خیبر«،  یهودیان  عمر  گر  ا که  دارد  این  بر  داللت  همه  و  همه  بازیها،  این  خدعه ها،  این 

کرده باشد، پول آنها  یحا« و سایر آبادیهای این منطقه را از آبادیهایشان بیرون  القری«، »تیماء«، »عرینه«، »ار

را هم به آنان داده است؛ خواه در چهرۀ ظاهر، این پول را به عنوان پول زمینها به آنان داده شده باشد و خواه 

که دقت در  کجاوه و از همه مهمتر به عنوان پول »اموال«! این در حالی است  به عنوان پوِل طناب و هودج و 

که عمر یهودیان را از این مناطق بیرون نکرده است. همین اخبار و مقایسۀ آنها با یكدیگر، خبر از آن می دهد 

که عمر یهودیاِن »عرینه« را از این آبادیها  کسی بحث نكرده و ادعا هم نشده است  در مورد »ُعرینه« 

کرده باشد. خارج 

یحاء«   ، به عنوان مقصِد یهودیاِن اخراجِی »خیبر« و »فدک« و »وادی القری« معرفی  »تیماء« و »ار

یحاء« به جای دیگری منتقل نشده اند.  شده است و هیچ یک از یهودیاِن »تیماء« و »ار

کرد« و »بیرون نکرد«: در مورد یهودیاِن »وادی القری« دو نظر متفاوت وجود دارد: »بیرون 

ِلِهْم«.    : مَلْ ُیحجْ
َ

ُقرٰی. وقیل
ْ
: إّنَ ُعَمَر أْجٰل هَیوَد ٰواِدی ال

َ
ُد بُن ٰجاِبٍر: قیل  أْحَ

َ
»وٰقال

گفته شده است که  که عمر یهودیان »وادی القری« را بیرون کرد و نیز  گفته شده  گوید:  »احمد بن جابر 

او آنان را بیرون نکرد«.

که  کرده اند  عمر نظرات جغرافیایی خاص خودش را داشت. او بر این باور بود _ و یا مدافعاِن او اّدعا 

که »وادی القری« خارج از منطقۀ »حجاز« است. به این سبب او یهودیاِن »وادی القری« را   او بر این باور بود _ 

از »وادی القری« بیرون نکرد: 

َما  ّنُ
َ
ُقَری. ِل

ْ
 َتْیماَء وواِدی ال

َ
ِرْج أهل َخَرَج هَیوَد َخْیَبَر وَفَدٍك، ومَلْ ُیحنْ

َ
َكاَن َزَمُن ُعَمَر... أ ا  »... مَلّ

ّن َما َوَراَء َذِلَك 
َ
ِدیَنِة ِحَجاٌز، َوأ ُقَری إَل امْلَ

ْ
ّن َما ُدوَن َواِدی ال

َ
َیَری أ ْرِض الّشاِم، َو

َ
َتاِن ِف أ

َ
َداِخل

ِمْن الّشاِم«.   

صحیح البخاری )3/ 07 (.   
وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی )4/ 62 (.  2

 .)3 4 العباد )3/  المعاد فی هدی خیر  زاد   .)352 للبیهقی )9/  الكبری  السنن   .)7   الواقدی )2/  مغازی   3
کثیر )3/ 3 4(. السیرة النبویة البن 



غالمرضا صادقی فرد22 کودتای یهود پشتیبانی انسانی و مالی  منزل آقای مهندس سید مهدی موسوی

کرد و اهِل »تیماء« و »وادی القری« را  »وقتی زمان عمر... شد، او  یهودیاِن »خیبر« و »فدک« را بیرون 

بیرون نکرد. زیرا این دو آبادی، در سرزمین شام قرار داشت و عقیده عمر این بود که »حجاز« به قبل از »وادی 

القری« تا »مدینه« اطالق می شود و بعد از آن، جزء »شام« است«.

فعاًل نگاِه این بحث به این موضوع نیست که آیا به راستی عمر بر این باور بود یا نبود که »وادی القری« 

آیا نباید یهودیان »وادی القری« بر  »حجاز« نباشد،  »وادی القری« جزء  گر واقعًا هم  »حجاز« نیست و ا جزء 

کهای عمر، از »وادی القری« اخراج شوند و یا آنان نیز باید اخراج شوند؟! آن چه در این مقطع از  اساس مال

که بر اساس این دسته از روایتها، عمر یهودیان »وادی القری« را از  اهمیت خاصی برخوردار است، این است 

که او به یهودیان  که قبالً  به آنها اشاره شد، ارقام و اعدادی را  »وادی القری« بیرون نکرد و بر اساس روایتهایی 

کرده اند. به هر حال، یک سری  کرده است، با دقت هر چه تمامتر، تعیین و مشخص  »وادی القری« پرداخت 

کذب بودِن یكی از این دو سری از  گر چنانچه قرار باشد برای  کذب محض است! و ا  
ً
از این دو روایت، قطعا

کهای عامه سازگارتر است. یعنی باید حكم  گروه اّول با مال کذب بودِن اخبار  روایات، حكمی صادر شود، 

که عمر، یهودیان را از »وادی القری« بیرون نکرده است!  کرد 

یابی و پرداخت ارزش »وادی القری« به یهودیاِن آن منطقه بحث به میان  که از ارز در غالب اخباری 

یابان و پرداخِت تمام یا بخشی از ارزِش »فدک« به یهودیاِن »فدک«  یابی »فدک« توسط همان ارز آمده از ارز

که  به ذکر »وادی القری« بدون ذکر »فدک«  کمتر منبعی را شاید بتوان یافت  نیز سخن به میان آمده است و 

کردِن یهودیاِن  »فدک« از »فدک«  کذب مّتصف شود، بیرون  گروه از روایات به  گر این  پرداخته باشد، یعنی ا

که در این روایات آمده است نیز  و پرداخِت تمام یا بخشی از ارزش زمینهای »فدک« به بهودیاِن »فدک« نیز 

کذب خواهد بود! 

گر قرار باشد به بیرون  گر قرار باشد پروندۀ جدیدی برای »فدک«، مستقل از »وادی القری« باز شود و ا ا

یابان،  ارز توسط  »فدک«  که  شود  حكم  و  شود  حكم  اّول  گروه  روایتهای  اساِس  بر  »فدک«  یهودیاِن  کردِن 

گفت: »فدک« و »خیبر« تنها دو  یابی و تمام یا نیمی از ارزش آن، به یهودیاِن »فدک« پرداخت شد، باید  ارز

کردِن یهودیانش ممکن است جایی برای  که در مورِد آنها بحث در خصوِص بیرون  آبادِی یهودی نشین است 

طرح داشته باشد! 

کوچكِی »فدک« و  که با صلح فتح شد. به دلیل  کوچكی بود  »فدک« در مقایسه با »خیبر«، آبادی 

کردِن یهودیاِن »فدک« همیشه تحت تأثیر  یا به دلیل اهمیِت  بیشتِر »خیبر« و »وادی القری«، اخباِر بیرون 

کردِن   بیرون  از  آنها،  در  که  اخباری  این مطرح شد، غالب  از  که پیش  گونه  و همان  بوده  دو  این  از  یكی 

بیرون  یا  و  القری«  »وادی  کردِن  یهودیاِن   بیرون  به همراه  این بحث  آمده  به میان  »فدک«، بحثی  یهودیاِن 
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نیز  »خیبر«  تكلیِف  گر  ا حال  شد  روشن  القری«  »وادی  تكلیِف  است.  شده  مطرح  »خیبر«  یهودیاِن   کردن 

که روشن شده باشد.  روشن شود، وضعیِت »فدک« نیز به نظر می رسد 

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

ُكُم  َقّرَ
َ
ُكْم َما أ ِقّرُ

ُ
؟مص؟: أ ِبِّ  ُعَمُر، َعِن الّنَ

َ
گونه آورده است:  »َوَقال از عنواِن باب، روایتی را بدوِن ذکِر سند و این 

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

را باقی بگذارد«(.

 
ً
که بر اساِس آن، پیامبر خدا؟ص؟ خودش رأسا کرده است  بعد از این اظهار نظر، بخاری روایتی را نقل 

کرده بود:  کردِن بعضی از یهودیان مدینه اقدام  و در زماِن حیاتش، برای بیرون 

وَد.  هَیُ ِإَل  اْنَطِلُقوا   :
َ

َفَقال ؟مص؟  ِبُّ الّنَ امَلْسِجِد، َخَرَج  ُن ِف  ْ َ
َبْیَنَما ن  :

َ
ْیَرَة، َقال ُهَر یِب 

َ
أ »... َعْن 

ِإّنِ  ْرَض هلِِل َوَرُسوِلِه. َو
َ
ّنَ ال

َ
ُموا أ

َ
ُموا. َواْعل

َ
ْسِلُموا َتْسل

َ
: أ

َ
َفَخَرْجَنا َحّتَ ِجْئَنا َبْیَت امِلْدَراِس. َفَقال

ّنَ 
َ
أ ُموا 

َ
َفاْعل  

َ
ِإاّل َو َیِبْعُه، 

ْ
َفل َشْیًئا  اِلِه  ِبَ ِمْنُكْم  ْد  َیحجِ ْن  َ َ

ف ْرِض، 
َ
ال َهِذِه  ِمْن  ْجِلَیُكْم 

ُ
أ ْن 

َ
أ یُد  ِر

ُ
أ

ْرَض هلِِل َوَرُسوِلِه«.   
َ
ال

گفت: وقتی ما در مسجد بودیم، پیامبر خدا؟مص؟ خارج شد و فرمود:  که  »... از ابو هریره نقل است 

راه بیفتید برویم به سمت یهودیان. ما خارج شدیم تا به »بیت المدراس« رفتیم. او در آن جا فرمود: اسالم 

که شما را از این زمین  که زمین از آِن خدا و رسول خداست و من می خواهم  ید، تا سالم بمانید و بدانید  بیاور

که آن را بفروشد و در غیِر این صورت، بدانید  که از اموالش چیزی را می یابد، باید  بیرون کنم. هر یک از شما 

که زمین از آِن خدا و رسول خداست«.

که دومین روایت از آن دو، به ماجرای »یوم  کرده است  بخاری در باِب مذکور تنها دو روایت را درج 

الخمیس« اختصاص دارد:

َیْوُم   :
ُ

َیُقول اٍس... ،  َعّبَ اْبَن  َع  َسِ ُجَبْیٍر،  ْبَن  َسِعیَد  َع  َسِ ْحَوِل، 
َ
ال ُمْسِلٍم  یِب 

َ
أ ْبِن  ْیَماَن 

َ
ُسل »َعْن 

َما  اٍس    !  َعّبَ َبا 
َ
أ َیا  ُت: 

ْ
ُقل اَلَص.  َدْمُعُه   

َّ
َبل َحّتَ  َبَكی   َّ ُ

ث ِمیِس؟!  النَ َیْوُم  َوَما  ِمیِس  النَ

ِكَتاًبا  ُكْم 
َ
ل ْكُتْب 

َ
أ ِبَكِتٍف  ِن  اْئُتو  :

َ
َفَقال َوَجُعُه،  اهّلِل؟مص؟  ِبَرُسوِل   

َ
اْشَتّد  :

َ
َقال ِمیِس؟  النَ َیْوُم 

صحیح البخاری )4/ 99(.   
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َهَجَر ؟ اْسَتْفِهُموُه! 
َ
ُه؟ أ

َ
وا: َما ل

ُ
َتَناُزٌع. َفَقال َنِبٍّ  َفَتَناَزُعوا، َواَل َیْنَبِغی ِعْنَد  َبًدا. 

َ
أ َبْعَدُه  وا 

ُّ
اَل َتِضل

ْخِرُجوا امُلْشِرِكینَ 
َ
: أ

َ
َمَرُهْم ِبَثاَلٍث: َقال

َ
ْیِه. َفأ

َ
ِإل ا َتْدُعوَنِن  ِمَّ َنا ِفیِه َخْیٌر 

َ
ِذی أ

َّ
ِن. َفال و : َذُر

َ
َفَقال

ا،  ْن َسَكَت َعْنَ
َ
ا أ اِلَثُة َخْیٌر ؛ ِإّمَ

َ
ِجیُزُهْم. َوالّث

ُ
ُكْنُت أ وا الَوْفَد ِبَنْحِو َما  ِجیُز

َ
یَرِة الَعَرِب. َوأ ِمْن َجِز

ْیَماَن«.   
َ
 ُسْفَیاُن: َهَذا ِمْن َقْوِل ُسل

َ
ا. َقال ا َفَنِسیُتَ َ ْن َقالَ

َ
ا أ ِإّمَ َو

که او از ابن عباس... شنیده  که از سعید بن جبیر شنیدم  »از سلیمان بن ابو مسلم احول، نقل است 

تر  را  یگها  ر او  اشكهای  تا  کرد  گریه  سپس  بود!  پنج شنبه ای  روز  عجب  و  پنج شنبه  روز  می گفت:   که  بود 

بیماری  پنج شنبه ،  روز  در  گفت:  او  پنج شنبه چیست؟  روز  ابو عباس! ماجرای  ای  گفتم  او  به  ساخت. 

که  ید تا برای شما نوشته ای را بنگارم  کتف شتری را بیاور رسول  خدا؟مص؟ شدت یافت و فرمود: استخوان 

که در نزد هیچ پیامبری نزاع  گمراه نشوید. پس آنان به نزاع برخاستند و این در حالی بود  بعد از آن، هرگز 

گفت؟ از او بپرسید. او فرمود: مرا رها  گفتند: او را چه شده است؟ آیا هذیان  کردن جایز نیست. آنان سپس 

که شما مرا به سوی آن فرا می خوانید. بعد  که من در آن قرار دارم، بهتر از وضعیتی است  کنید زیرا این حالی 

کنید. و هیأتهای رسمی را  گفت: مشرکان را از »جزیرة العرب« بیرون  از آن، او آنان را به سه چیز فرمان داد: او 

به همان صورتی راهی کنید که من راهی می کردم. و سومین مورد نیز خیر است که یا خوِد ابن عباس در مورِد 

گوید:  این از قول سلیمان است«. کردم. سفیان  گفت و من فراموش  کرد و یا او  آن سكوت اختیار 

کردِن بعضی از یهودیان مدینه  توسط خوِد پیامبر خدا؟ص؟  روایت اّوِل بخاری در این باب، به بیرون 

را  آنان  بلكه  نكرد  بیرون  العرب«  »جزیرة  از  را  آنان  باشد،  کرده  بیرون  را  این یهودیان  گر  ا او  اما  ارتباط دارد 

که در این روایت از آنان یاد شده است، »یهودیاِن  گر مقصود از یهودیانی  کرده بود. ا فقط از »مدینه« بیرون 

گر مقصود،  ِم این جماعت، »یهودیاِن بنو نضیر« به »خیبر« پیوستند و ا
ّ
بنو نضیر« باشد، بر اساس نقلهای مسل

گر اخراج شدند، یا به »خیبر«  یهودیانی غیر از »یهودیاِن بنو نضیر« باشد، باید دانست که همۀ یهودیاِن مدینه ا

باید  با این روایت، سازگاری داشته باشد،  که عنوان باب بخاری  یا به »فدک«! پس، برای آن  و  پیوستند 

گر پیامبر خدا؟ص؟ دستوری را مبنی بر بیرون کردِن  گفت: »خیبر« و یا »فدک«، از »جزیرة العرب« خارج است و ا

کرده باشد، یهودیاِن »خیبر« و »فدک« را شامل نمی شود!  یهودیان از »جزیرة العرب« صادر 

کردِن یهودیان از جزیرة العرب« به میان نیاورده است؛ نه در  بخاری در روایِت دوم، بحثی از »بیرون 

که در این روایت آمده است و  قالِب نقِل روایتی با سند و نه در قالِب نقِل روایتی بدون سند! تنها مطلبی 

یَرِة الَعَرِب« است!  ْخِرُجوا اُلْشِرِكینَ ِمْن َجِز
َ
می تواند به این موضوع می تواند ارتباطی داشته باشد، عبارِت »أ

که باید از »جزیرة العرب« خارج شوند، »مشرکان« هستند نه »یهودیان«!  بر اساِس این دستور العمل، افرادی 

صحیح البخاری )4/ 99(.   
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گفته شود: مقصود پیامبر خدا؟ص؟ از »مشرکان« همان »یهودیان« است! که  مگر آن 

گذاشتن بر جنایت و خیانت و  که عبارتهای پایانِی این روایت، برای سر پوش  این در حالی است 

که در این روز و در این واقعه، به ساحت قدس پیامبر رحمت؟ص؟ روا  جسارتهایی ساخته و عرضه شده 

که به  که وضعیت پیامبر خدا؟ص؟ را پس از آن جسارتها  داشته شده است! راویان این روایت، بر آن بوده اند 

که پیامبر رحمت؟ص؟ خرسند از واقعه و یا بی تفاوت  کنند  گونه اظهار  او شد، بسیار عادی جلوه دهند و این 

نسبت به آن چه رخ داده به سخن گفتن ادامه داده و دستوراتی را خطاب به همان جماعت، صادر کرده است!

یعنی: 

که هدایت تمام نسلها را تا قیاِم قیامت  گر پیامبر خدا؟ص؟ بخواهد مطلبی را بنویسد  »ا

تضمین کند، او _ نستجیر باهلل _ هذیان می گوید، او سخن بیهوده به هم می بافد و باالخره 

با این برهان، از نوشتِن او مانع می شوند و آن جسارتها را به او روا می دارند. در همین حال 

که _ نستجیر باهلل _ او هنوز هم در همان حاِل  »هجر« و »هذیان« قرار دارد  و در شرایطی 

و _ باز هم نستجیر باهلل _ به هم می بافد و هذیان می گوید _ شاید به جای آن نوشته _ او 

که از نوشتن مانع شدند، نتوانستند و  کرده است و مردمی  سه دستور بسیار مهم را صادر 

که آن سه دستور، چه دستورهایی بود! آنان دسِت  کنند  یا نخواستند برای دیگران روشن 

ا،  َت َعْنَ
َ

ْن َسك
َ
ا أ اِلَثُة َخْیٌر ؛ ِإّمَ

َ
کردند: »َوالّث کل، فراموش  کم یک دستور از آنها را به طور 

ا««!  ا َفَنِسیُتَ َ ْن َقالَ
َ
ا أ ِإّمَ َو

گر پیامبر رحمت؟ص؟ _ باز هم نستجیر باهلل _ در شرایط »هجر«   که ا این همه باز هم در حالی است 

ْخِرُجوا 
َ
که در این حال نبودند. با این حال، پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: »أ و »هذیان« قرار داشت، حاضران خانه 

یَرِة الَعَرِب« و این روایت را به عنواِن  وِد ِمْن َجِز یَرِة الَعَرِب« و بخاری می گوید: »َباُب ِإْخَراِج الهَیُ اُلْشِرِكینَ ِمْن َجِز

کرده است! یافت خودش دانسته و آن را مطرح  شاهدی بر درک و در

به تصریح تمام این روایتها، عمر خودش در این صحنه حاضر بود. حال یا او بود که به تصریح بسیاری 

از این روایتها به پیامبر خدا؟ص؟ آن جسارتها را روا داشت و یا دیگری در حضور او و با موافقِت او، چنین کرده 

کرده  گر پیامبر خدا؟ص؟ چنین دستوری را صادر  بود. به هر حال، او قطعاً  در این واقعه حاضر بود. یعنی ا

گر چنانچه این دستور، چنان داللتی را داشت، دیگر  بود، او خودش آن را از پیامبر رحمت؟ص؟ شنیده بود و ا

گسترده ای بپردازد تا از وجود چنین  گوشزِد دیگران به وجوِد چنین روایتی، او به تحقیقات  الزم نبود تا پس از 

کند! پیش از این، بحثی از این تحقیقات او به عمل آمد: روایتی اطمینان حاصل 
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ْرِض 
َ
َتِمْع ِدیَناِن ِبأ ِذی َماَت ِفیِه: اَل َیحجْ

َّ
 ِف َوَجِعِه ال

َ
 اهّلِل؟مص؟ َقال

َ
ّنَ َرُسول

َ
ْخِبَر ُعَمُر أ

ُ
َّ أ ُ

»... ث
ْیِه«.   

َ
ْبَت َعل

َ
َعَرِب _ . َفَفَحَص َعْنُه َحّتَ َوَجَد الّث

ْ
ْرِض ال

َ
: ِبأ

َ
ْو َقال

َ
َجاِز _ أ اْلِ

دو  فرمود:  رفت،  دنیا  از  که  بیماری  آن  در  خدا؟مص؟  رسول  که  شد  داده  خبر  عمر  به  آن،  از  بعد   ...«

گردد. او به جستجوی این فرمایش  که فرمود: در زمین عرب _ با هم جمع  دین نباید در زمین حجاز _ یا آن 

کرد«. که نسبت به قطعی بودِن  آن، اطمینان پیدا  پرداخت تا آن 

یَرِة الَعَرِب« چنین داللتی را ندارد و یا  ْخِرُجوا اُلْشِرِكینَ ِمْن َجِز
َ
که عبارِت »أ گفت  بدین ترتیب، یا باید 

کذب و بی اساس بودِن قطعِی آن،  که به دلیل  که این عبارت نیز مانند سایر عبارتهایی است  باید پذیرفت 

شرِف ثبت و درج در صحیح بخاری را یافته است! 

ْخِرُجوا اُلْشِرِكینَ ِمْن 
َ
به هر حال و با تمامِی این اوصاف، پیامبر خدا؟ص؟ بر اساس این روایتها فرمود: »أ

کارهای مهمتر دیگری  که آنان  گویا  کردند! زیرا و  که باید به آن عمل می کردند، فراموش  یَرِة الَعَرِب« و آنان  َجِز

ماننِد »قتال اهل رّده« را در پیش رو داشتند و باید مخالفانشان را قبل از هر اقداِم دیگری، نابود می کردند. 

که پیامبر رحمت؟ص؟ چنین دستوری را  به این خاطر، ابو بکر اصاًل یادش نیامد و به او یادآوری هم نکردند 

که »مشرکان« _ و یا همان »یهودیان« _ در »جزیرة العرب« زندگی خوبی  کرده است و او ُمرد در حالی  صادر 

داشتند! در زمانی هم که قرار بود، عمر به این دستور، عمل کند، شاید _ نستجیر باهلل _ به خاطر همان هذیان 

که مقصوِد او از »مشرکان«، »یهودیان«  که  او از دستور خاتم پیامبران فهمید  گوییهای پیامبر رحمت؟ص؟ بود 

و مقصود او از »جزیرة العرب«، »حجاز« و مقصود او از »حجاز«، »اطالعات جغرافیایی ویژۀ مخاطبان« بوده 

است! و هم چنین، مقصود پیامبر خدا؟ص؟ از »اخراج مشرکان از این جزیرة العرِب ساختگی«، »پرداخت پول 

هنگفت به یهودیان و معامله با آنان« بوده است!

یَرِة  ْشِرِكینَ ِمْن َجِز ُ دارمی در سننش بر عكس بخاری عمل کرده است. او عنواِن باب را »َباُب ِإْخَراِج الْ

گونه آورده  است:  گذارده و در آن یک روایت را این  َعَرِب«  2 
ْ
ال

ْخِرُجوا 
َ
: أ

َ
 اهّلِل؟مص؟، َقال

ُ
َم ِبِه َرُسول

َّ
َكاَن ِف آِخِر َما َتَكل  :

َ
اِح، َقال ّرَ َ یِب ُعَبْیَدَة ْبِن اْلج

َ
»... َعْن أ

َعَرِب«.   
ْ
یَرِة ال َراَن ِمْن َجِز ْ ج

َ
 ن

َ
ْهل

َ
َجاِز، َوأ وَد ِمَن اْلِ َیُ

ْ
ال

که پیامبر خدا؟مص؟ بر زبان راند، این  کلماتی  از آخرین  گفت:  که  ابو عبیده جراج نقل است  »... از 

االستذکار )7/ 40(. هم چنین:  شرح صحیح البخاری البن بطال )5/ 342(.   
سنن الدارمی )3/ 622 (.  2
سنن الدارمی )3/ 623 (.  3
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کنید«. سخن است: »یهودیان« را از »حجاز« و »اهل نجران« را از »جزیرة العرب« بیرون 

که در این روایت، از دستور »اخراج مشرکان از جزیرة العرب« خبری نیست!  با این  مالحظه می شود 

گر  َعَرِب« گذارده است. این عنوان گذاری ا
ْ
یَرِة ال ْشِرِكینَ ِمْن َجِز ُ حال، دارمی عنواِن این باب را »َباُب: ِإْخَراِج الْ

گرفته است! که از روی عمد صورت  از روی »هجر« و »هذیان«  نباشد، از روی اشتباه است؛ اشتباهی 

ْخِرُجوا 
َ
»أ عبارِت  باب،  عنواِن  تثبیت  برای  و  الَعَرِب«  یَرِة  َجِز ِمْن  وِد  الهَیُ ِإْخَراِج  »َباُب  گفته:  بخاری 

َعَرِب« و برای 
ْ
یَرِة ال ْشِرِكینَ ِمْن َجِز ُ گفته است: »َباُب: ِإْخَراِج الْ یَرِة الَعَرِب« را آورده و دارمی  اُلْشِرِكینَ ِمْن َجِز

کرده است!  َعَرِب« را مطرح 
ْ
یَرِة ال َراَن ِمْن َجِز ْ ج

َ
 ن

َ
ْهل

َ
َجاِز، َوأ ِ

ْ
وَد ِمَن ال هَیُ

ْ
ْخِرُجوا ال

َ
تثبیت عنواِن بابش، عبارِت »أ

گویا در نظر بخاری و دارمی، میان »مشرک« و »یهودی« تفاوت عمده ای وجود ندارد و فرمان به  به هر حال و 

اخراِج »مشرکان« یا »یهودیان« _ که همان »مشرکان« است _  از »جزیرة العرب«، اخراج »مشرکان« از »حجاز« 

است و تعریف »حجاز« هم به دست عمر و ابو بکر بوده است! 

گر  که در آن چنین اّدعایی وجود دارد. حال ا که روایِت ابو عبیده، تنها روایتی است  باید دانست البته 

که برای آیندگان مطرح شده باشد و به  کار عمر دلیلی وجود ندارد  تكلیف این روایت روشن شود، دیگر برای 

که پیامبر  که عمر چگونه و از چه طریقی، به آن اطمینان کذایی دست یافته  همین سبب، معلوم نخواهد شد 

کنند؟! خدا؟ص؟ فرمان داده است تا یهودیان را از »جزیرة العرب« بیرون 

که به خودِی خود، آن را از حّیز انتفاع خارج می کند! یكی  دروغهای مهمی در این روایت وجود دارد 

»لشکر اسامه« و در جای  نفِس انتساب این سخنان به ابو عبیدۀ جراح است. او در این زمان، در  از آنها، 

نیز  پیامبر رحمت؟ص؟  از دهان مبارک  این سخنان  گر چنانچه  ا و  بوده است  فتنه گری مشغول  به  دیگری 

که  که در مورِد او اّدعا شده  خارج شده باشد، باید فرد دیگری _ و مثاًل عایشه _ ناقل آن باشد؛ عایشه ای 

ی سینۀ او از دنیا رفته است! پیامبر خدا؟ص؟ در خانۀ  او و بر رو

که مالحظه می شود، دو دستور متفاوت وجود دارد:  گونه  در این روایت، همان 

اخراج »یهودیان« از »حجاز«.- 1

 نصرانی بودند _ از »جزیرة العرب«. - 2
ً
که احتماال اخراِج »اهل نجران« _ 

درِک  اساس  بر  و  گویا  نجران« است.  »اهل  از  »یهودیان«،  تفکیِک  دروغها، همین  آن  از  دیگر  یكی 

جماعت،  این  خیال  به  چون  است.  داشته  نیاز  دفاع  از  مقدار  این  به  عمر،  و  بكر  ابو  دولت  سازندگان، 

همین  به  دستور  این  باید  پس  العرب«،  »جزیرة  از  نه  و  بودند  شده  رانده  بیرون  »حجاز«  از  فقط  »یهودیان« 

که آن را آورده اند.  صورت و به صورِت تفکیکی، در خوِد دستور العمِل پیامبر رحمت؟ص؟ آمده باشد 
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 باید »نصرانیاِن نجران« 
ً
خاطر نشان می سازد: مقصوِد ابو عبیده از »اهل نجران« در این روایت، حتما

َجاِز« _  ِ
ْ

وَد ِمَن ال هَیُ
ْ
ْخِرُجوا ال

َ
باشد زیرا که حكم »یهودیان« در بخش اّوِل این دستور العمل _ یعنی در عبارِت »أ

به  »حجاز«،  و  العرب«  »جزیرة  برای  ویژه ای  تعریفهای  بر  عالوه  صورت،  این  در  است.  شده  مشخص 

کردن« نیز نیاز است! و این در حالی  تعریفهای دیگری برای »اهل نجران« و »بیرون از جزیرة العرب زندگی 

که »اهل نجران« هرگز از محل سکونت خودشان بیرون رانده نشده اند! است 

همین روایت، در بعضی از کتابهای روایی دیگر با اختالفی نقل شده است که به نظر کوچک می آید:

َجاِز  اْلِ وَد  هَیُ ْخِرُجوا 
َ
أ  :

َ
 اهّلِل؟مص؟ َقال

ُ
َرُسول ِبِه  َم 

َّ
َتَكل َما  آِخُر   :

َ
اِح، َقال ّرَ َ اْلج ْبِن  ُعَبْیَدَة  یِب 

َ
أ »َعْن 

ُذوا ُقُبوَرُهْم َمَساِجَد«.    نَ َّ
ِذیَن ات

َّ
اِس ال ّنَ َشّرَ الّنَ

َ
ُموا أ

َ
َعَرِب. َواْعل

ْ
یَرِة ال َراَن ِمْن َجِز ْ ج

َ
 ن

َ
ْهل

َ
َوأ

که بر زبان رسول خدا؟مص؟ جاری شد، این  کالمی  گفت: آخرین  که  »از ابو عبیده جراح نقل است 

که بدتریِن مردمان، آنانی  کنید و بدانید  که یهودیاِن »حجاز« و »اهل نجران« را از »جزیرة العرب« بیرون  بود 

که قبورشان را به عنوان مسجد برگزیده اند«. هستند 

این روایت، چند تفاوِت عمده با روایت قبلی دارد: 

که بر زبان رسول رحمت؟ص؟ جاری شده است نه یکی از آخرین جمالت!- 1 کالمی است  این آخرین 

»یهودیان حجاز« و »اهل نجران« باید از »جزیرة العرب« بیرون رانده شوند.- 2

به - 3 َمَساِجد«،  ُقُبوَرُهْم  وا 
ُ

ذ نَ َّ
ات ِذیَن 

َّ
ال اِس  الّنَ َشّرَ  ّنَ 

َ
أ ُموا 

َ
»َواْعل پایانی، یعنی عبارِت  اضافه شدِن عبارِت 

جمالِت ابو عبیده!

که روشن می کند،  کرده است  بیهقی پس از نقِل بخش اول این روایت، از قول شافعی مطلبی را نقل 

»حجاز« به چه مناطقی اطالق می شود و یهودیاِن چه مناطقی باید از آن مناطق بیرون رانده شوند:

ْخِرُجوا 
َ
: أ

َ
 اهّلِل؟مص؟ َقال

ُ
َم ِبِه َرُسول

َّ
: آِخُر َما َتَكل

َ
ُه َقال

َ
ّن
َ
اِح، أ ّرَ َ یِب ُعَبْیَدَة ْبِن اْلج

َ
ِوَی ِف َحِدیِث أ »ُر

ِدیَنُة،  َوامْلَ ُة 
َ

َمّك َجاُز:  َواْلِ  : ... اِفِعّیُ
َ

الّش  
َ

َقال َعَرِب. 
ْ
ال یَرِة  َجِز ِمْن  َراَن  ْ ج

َ
ن  

َ
ْهل

َ
َوأ َجاِز  اْلِ وَد  هَیُ

َها«.   
ُّ
ُكل اِلیُفَها  َیَماَمُة َوَمنَ

ْ
َوال

خدا؟مص؟  رسول  زبان  بر  که  تی  جمال آخرین  است:  گفته  او  که  آمده  جراح  عبیدۀ  ابو  حدیث  »در 

کنید. شافعی...  »جزیرة العرب« خارج  از  »اهل نجران« را  »یهودیاِن حجاز« و  جاری شد، این جمله بود: 

گفته است: و »حجاز« به مکه و مدینه و یمامه و تمام روستاهای یمامه اطالق می شود«.

مسند أبی یعلی الموصلی )2/ 77 (.   
السنن الصغیر للبیهقی )4/ 8(.  2
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بندی  تقسیم  اساِس  بر  نیز  و  شده  داده  نسبت  خدا؟ص؟  پیامبر  به  که  العملی  دستور  اساِس  بر 

جغرافیایِی شافعی، فقط »یهودیاِن مکه«، »یهودیاِن مدینه«، »یهودیاِن یمامه« و »یهودیاِن تمام روستاهای 

یمامه« باید از این شهرها و روستاها بیرون رانده شوند و صد البته »یهودیاِن خیبر و فدک و وادی القری« از این 

کاری داشته شود! یهودیان نیستند و نباید به آنان 

کردن یهودیان و مشرکان از جزیرة العرب را به عنوان آخرین عهد پیامبر خدا؟ص؟   عایشه خبر بیرون 

کرده است: معرفی 

َعَرِب 
ْ
یَرِة ال ِز : اَل ُیْتَرُك ِبحجَ

َ
ْن َقال

َ
 اهّلِل؟مص؟ أ

ُ
َكاَن آِخُر َما َعِهَد َرُسول ْت: 

َ
»... َعْن َعاِئَشَة، َقال

ِدیَناِن«.   

که فرمود: در جزیرة العرب دو دین  گفت:  آخرین عهد رسول خدا؟مص؟ این بود  که  »از عایشه نقل است 

باقی نمی ماند«.

کرده است:  گونه نقل  که بخاری از او این  این سخنان در حالی به عایشه نسبت داده می شود 

   .»
َ

ْعل
َ
ِفیَق ال ُهّمَ الّرَ

َّ
ا: الل َم ِبَ

َّ
َكِلَمٍة َتَكل ْت: َفَكاَنْت آِخَر 

َ
»َقال

کالم است:  کالمی  که بر زباِن او )=پیامبر رحمت؟ص؟( جاری شد، این  گفت: آخرین  »او )=عایشه( 

.»»
َ

ْعل
َ
ِفیَق األ ُهّمَ الّرَ

َّ
»الل

چیزی  هیچ  به  خدا؟ص؟  پیامبر  است:  گفته  او  که  کرده  نقل  او  از  هم  نیسابوری  حجاج  بن  مسلم 

وصیت نکرد:

ْوَص 
َ
أ َواَل  َبِعیًرا.  َواَل  َشاًة،  َواَل  ا،  ِدْرَهً َواَل  ِدیَناًرا،   اهّلِل؟مص؟ 

ُ
َرُسول َتَرَك  َما  ْت: 

َ
َقال َعاِئَشَة،  »َعْن 

ٍء«.    ِبَشْ

»از عایشه نقل است که گفت:  رسول خدا؟مص؟ هیچ دینار و درهم و گوسفند و شتری را به جا نگذاشت 

و به هیچ چیزی سفارش نکرد«.

که  کند  که عایشه اّدعا  کردِن خدا؟ج؟ و پیامبر خدا؟ص؟ به آن جا رسیده است  حالل زادگی و مسخره 

پیامبر رحمت؟ص؟ هیچ مال و اموالی را از خودش به جا نگذاشت نه آن که او به جا گذاشت اما مثال »صدقه« 

مسند أحمد ط الرسالة )43/  37(.   
صحیح البخاری )6/ 5 (.  2
صحیح مسلم )3/ 256 (.  3
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ِی روایِت غصب حق حضرت  که خودش راو کرده  کام دیگران رفت! عایشه شاید فراموش  نام یافت و به 

کتابهای مهم و بی اهمیت عامه نقل شده و در  که بارها و بارها در بخاری و مسلم و در  صدیقه؟اهس؟ است 

یم، »صدقه«  گذار آن آمده است: »َل ُنوَرُث، َما َتَرْكَنا َصَدَقٌة«   )=»از ما ارثی برده نمی شود. آن چه ما به جا 

است«(.

که پیامبر خدا؟ص؟ به هیچ چیزی سفارش نکرد. این هم در حالی  کرده است  عایشه در ادامه، اّدعا 

کرده است: که بخاری از ابن عباس چنین نقل  است 

َما  ِبَنْحِو  الَوْفَد  وا  ِجیُز
َ
َوأ الَعَرِب.  یَرِة  َجِز ِمْن  امُلْشِرِكینَ  ْخِرُجوا 

َ
أ ِبَثاَلٍث:  َمْوِتِه  ِعْنَد  ْوَص 

َ
أ  ...«

اِلَثَة«.   
َ
ِجیُزُهْم. َوَنِسیُت الّث

ُ
ُكْنُت أ

کنید. و هیأتهای  کرد: مشرکان را از »جزیرة العرب« بیرون  »... او به هنگام مرگش به سه چیز سفارش 

کردم«.  که من می فرستادم و سومی را فراموش  رسمی را به همان صورتی بفرستید 

بر زبان پیامبر  که  کالمی  که آخرین  کرده  اّدعا  او  کمۀ عایشه نیست!  از این جمالت، محا مقصود 

پیامبر  کالم  آخرین  که  کرده  اّدعا  او  و  بود  ِدیَناِن«  َعَرِب 
ْ
ال یَرِة  ِز ِب�جَ ُیْتَرُك   

َ
»ل عبارِت  شد،  جاری  خدا؟ص؟ 

که پیامبر رحمت به چیزی سفارش نكرده و این  کرده  « بود و او اّدعا 
َ

ْعل
َ
ِفیَق األ ُهّمَ الّرَ

َّ
خدا؟ص؟ عبارِت »الل

که پیامبر خدا؟ص؟ در زمان رحلت یا شهادت، به سه چیز  کرده است  که ابن عباس اّدعا  در حالی است 

که به تعبیر عامیانه، مو هم الی درز آنها نمی رود. کاماًل صحیحی است  کرد. و این همه، روایتهای  سفارش 

بدین ترتیب: 

و  »خیبر«  یهودیاِن  اخراِج  در  عمر  عملکرد  پایۀ  عنواِن  به  که  روایتهایی  از  یک  » هیچ 

گر  که حتی ا »فدک«، مطرح شده از هیچ ارزشی برخوردار نیست و این در حالی است 

گر بخاری و مسلم آنها را صدها بار  این روایتها در نهایت صّحت و درستی باشد و حّتی ا

کرده باشند، باز هم عملکرِد عمر بر اساس این روایتها نبوده و با یهودیان »خیبر« و  نقل 

کاری نداشته است«! »فدک« هیچ 

*****

را  موالیمان؟جع؟  فرج  بندگی،  این  پاداش  به  درد،  از  پر  وجودی  با  و  خسته  مباحث،  این  پایان  در 

صحیح البخاری )5/ 39 (، صحیح مسلم )3/ 380 (.    
صحیح البخاری )4/ 70(.  2
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که خاص عاشورای موالیمان؟س؟ است،  ناله ای  با  و  َنْوٌم<  ا 
َ
َول ِسَنٌة  ُخُذُه 

ْ
َتأ ا 

َ
>ل که  پروردگاری تقاضا دارم  از 

که:  عاجزانه می خواهم 

» َ َر�ب �نَ
ْ
َک ال ْل ِلَوِل�یَّ ُهّمَ َع�بَّ

ّٰ
»الل

که خدا در باره اش فرموده است:  و او همان است 

ى 
َ
�قٍ َعل

َّ
ل �نِ

أَ
ُه ا و�نَ ِح�بُّ ُ ُهݠْم َو�ی ِح�بُّ ُ ْوٍم �ی �قَ هلُل �بِ

ݗ
�قٖى ا

أْ
ا َ  �ی

َ�ْو�نَ ِه �نَ ِ �ن ݠْم َع�نْ ��یٖ
ُ

ك  ِم�نْ
َ

ّد ْر�قَ َ وا َم�نْ �ی َم�نُ
آ
�نَ ا �یٖ

�ن
َّ
ل
ݗ
َها ا ُّ �ی

أَ
ا ا >�یٰ

هلِل 
ݗ
ُل ا �نْ ِلَك �نَ ٍم �نٰ ٰ��أِ

ݩݩ ݩݧ ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْوَمهقَ لݧ
َ
و�نَ ل

ا�نُ حنٰ َ ݩݩٰ� �ی ݧ
ݩ ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
هلِل َول

ݗ
ِل ا �یٖ اِهُدو�نَ �نٖى َ��ب ٰ حب ُ �نَ �ی ر�یٖ كٰا�نِ

ْ
ل

ݗ
ى ا

َ
�قٍ َعل ِعرنَّ

أَ
�نَ ا �یٖ ِم�ن ُموأْ

ْ
ل

ݗ
ا

ݠٌم<.    اُء َواهلُل ٰواِ�ٌع َعل�یٖ ٰ َ�ش ِه َم�نْ �ی �یٖ
�ق وأْ ُ �ی

»قوم« دیگرى  زودى خدا  به  مرتد شود،  از دین خود  از شما  هر یك  آورده اید!  ایمان  كه  كسانى  »اى 

گروه، در برابر مؤمنان فروتنند  كه خودش آنان را دوست مى دارد و آنان نیز او را دوست مى دارند. آن  را مى آورد 

كافران سرافراز. آنان در راه خدا جهاد مى كنند و از سرزنش هیچ مالمتگرى نمى هراسند. این فضل  و در برابر 

گشایشگر داناست«.  که بخواهد می دهد و خدا  که آن را به هر  خداست 

   سورۀ مائده/54.


