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کوفه:   یارت   حضرت مسلم بن عقیل؟ع؟ در مسجد  ز

 ، ْنَتَجبینَ اْلُ ِتِه  َوأِئَّ  ، ْرَسلینَ اْلُ ،  َوأْنِبیاِئِه  بینَ َقّرَ اْلُ ِئَكِتِه  َمال َوَسالُم  َعظمِی، 
ْ
ال ِعیّلِ 

ْ
ال اهّلِل   »َسالُم 

وُح،  َوَتُر باُت، فیما  َتْغَتدی  ّیِ
الّطَ ِكیاُت  ا َوالّزَ  ، ّدیقینَ َوالّصِ َهداِء 

ُ
الّش ،  َوَجیِع  اِلینَ الّصَ َوِعباِدِه 

الَة،  الّصَ َت  ْ َ
أق َك 

َ
أّن أْشَهُد  َبَركاُتُه،  َو اهّلِل  ُة  طاِلٍب،  َوَرْحَ أیب   ْبِن  َعقیِل  ْبَن  ُمْسِلَم  یا  ْیَك 

َ
َعل

َت 
ْ
َوُقِتل ْنَكِر، َوجاَهْدَت  ِف اهّلِل َحّقَ ِجهاِدِه،  اْلُ ْیَت َعِن  َوَنَ وِف،  ْعُر ِباْلَ َوأَمْرَت  كاَة،  َوآَتْیَت  الّزَ

ک 
َ
َوأْشَهُد  أّن راٍض،  َعْنَك  َوُهَو   

َّ
َوَجل َعّزَ اهّلَل  قیَت 

َ
ل َحّت  ف  َسبیِلِه،  جاِهدیَن  اْلُ ِمْناِج  َعیل 

أْشَهُد   ، َیقینُ
ْ
ال أتاَك  َحّت  ِتِه،  ُحّجَ اهّلِل  َواْبِن  ِة  ُحّجَ ُنْصَرِة  ف  َنْفَسَك  َت 

ْ
َبَذل َو اهّلِل،  ِبَعْهِد  َوَفْیَت 

عاِلِم، 
ْ
لیِل ال

َ
ْنَتَجِب، َوالّد ْبِط  اْلُ ْرَسِل، َوالّسِ ِبِّ اْلُ ِف الّنَ

َ
صیَحِة ِلَخل َوفاِء، َوالّنَ

ْ
ْسلمِی  َوال َك ِبالّتَ

َ
ل

َسِن  ، َوَعِن  اْلَ ْؤِمنینَ ْهَتَضِم، َفَجزاَك اهّلُل َعْن َرُسوِلِه َوَعْن أمیِراْلُ وِم  اْلُ
ُ
ْظل َواْلَ ِغ،  ِ

ّ
َبل َوِصِّ اْلُ

ْ
َوال

َك، 
َ
َعَن اهّلُل َمْن َقَتل

َ
اِر، ل

َ
زآِء ِبا َصَبْرَت َواْحَتَسْبَت  َوأَعْنَت، َفِنْعَم ُعْقَب الّد َ  اْلج

َ
، أْفَضل َسْینِ َواْلُ

َعَن اهّلُل َمْن 
َ
ْیَك، َول

َ
َعَن اهّلُل َمِن اْفَتری  َعل

َ
َمَك، َول

َ
َعَن اهّلُل َمْن َظل

َ
َعَن اهّلُل  َمْن أَمَر ِبَقْتِلَک، َول

َ
َول

ّبَ 
َ
َمَك، َوَمْن  أل

َ
َك َوأْسل

َ
َك، َوَخَذل

َ
َعَن اهّلُل َمْن باَیَعَك َوَغّش

َ
 ِبُحْرَمِتَك،  َول

َ
َك، َواْسَتَخّف

َ
 َحّق

َ
َجِهل

َك 
َ
أّن أْشَهُد  وُد،  ْوُر اْلَ ِوْرُد 

ْ
ال ِبْئَس  َو هُیْم  اَر  َمْثو الّنَ  

َ
َجَعل ذی 

َّ
ال هّلِل  ْمُد  اْلَ ُیِعْنَك،  َلْ  َوَمْن  ْیَك 

َ
َعل

طیُع  اِلُح، اْلُ َعْبُد  الّصَ
ْ
ا ال َ ْیَك أهّیُ

َ
الُم َعل ُكْم ما َوَعَدُكْم... الّسَ

َ
،  َوأّنَ اهّلَل ُمْنِجٌز ل

ً
وما

ُ
َت َمْظل

ْ
ُقِتل

ِعباِدِه  َعیل  َوَسالٌم  هّلِل  ْمُد  اْلَ الُم،  الّسَ ُم  ْیِ
َ
َعل َسْینِ  َسِن  َواْلُ َواْلَ ْؤِمنینَ  اْلُ َوِلمیِر  َوِلَرُسوِلِه  هّلِل 

َبَدِنَك،  وِحَك َو َبَركاُتُه َوَمْغِفَرُتُه، َوَعیل ُر ُة اهّلِل  َو ْیُكْم َوَرْحَ
َ
الُم َعل ٍد َوآِلِه، َوالّسَ ّمَ ذیَن اْصَطیف ُمَ

َّ
 ال

باِلُغوَن ف  اْلُ َسبیِل  اهّلِل،  جاِهُدوَن ف  اْلُ وَن،  ّیُ َبْدِر
ْ
ال ْیِه 

َ
َعل ما َمیض  َك  َمَضْیَت َعیل 

َ
أّن أْشَهُد 

ف  ْن  َو زآِء، َوأْوَفَر َجزآِء أَحٍد ِمَّ َ ْكَثَر اْلج زآِء، َوأ َ  اْلج
َ

ِجهاِد أْعدآِئِه، وُنْصَرِة أْوِلیاِئِه، َفَجزاَك  اهّلُل أْفَضل

صیَحِة، َوأْعَطْیَت  ْغَت ِف الّنَ
َ
َك َقْد بال

َ
َة أْمِرِه، أْشَهُد  أّن ُه َدْعَوَتُه، َوأطاَع ُوال

َ
ِبَبْیَعِتِه، َواْسَتجاَب ل

َعداِء، َوأْعطاَك ِمْن  واِح  الّسُ وَحَك َمَع أْر  ُر
َ

َهداِء، َوَجَعل
ُ

ْجُهوِد،  َحّت َبَعَثَك اهّلُل ِف الّش غاَیَة اْلَ

ّدیقینَ  ِبّیینَ  َوالّصِ ، َوَحَشَرَك َمَع الّنَ ّیینَ ِ
ّ
ِعل

ْ
ْكَرَك ِف ال ، َوَرَفَع ِذ

ً
ها  ُغَرفا

َ
ِجناِنِه أْفَسَحها َمْنِزاًل، َوأْفَضل

َمَضْیَت  َقْد  َك 
َ
َوأّن  ،

ْ
َتْنُكل َوَلْ  ْن  َتِ َلْ  َك 

َ
أّن ،  أْشَهُد 

ً
َرفیقا أُولِئَك  َوَحُسَن   ، اِلینَ َوالّصَ َهداِء 

ُ
َوالّش

َبْینَ  َو َبْیَنَك،  َو اهّلُل  َبْیَننا  َفَجَمَع   ، ِبّیینَ ِللّنَ  
ً
ِبعا َوُمّتَ  ، اِلینَ ّصَ

ْ
ِبال  

ً
ُمْقَتِدیا أْمِرَك،  َبصیَرٍة  ِمْن  َعیل 

 .» اِحینَ ُه أْرَحُم الّرَ
َ
،  َفإّن ْخِبتینَ ِل اْلُ َرُسوِلِه َوأْوِلیاِئِه ف َمناِز

پیشوایان  برگزیده اش  و  مرسلش  پیامبران  و  مقربش  فرشتگان  سالم  و  بزرگ  واالى  خداى  »سالم 

تو اى  بر  و پسین،  پاك در  بامداد  و  کیزه  پا و درودهاى  راستگویان  و  و همة شهیدان  بندگان شایسته اش  و 

که تو نماز را به راستی بر پا  مسلم بن عقیل بن ابی طالب و رحمت خدا و برکاتش بر تو باد.  شهادت می دهم 



غالمرضا صادقی فرد4 کودتای یهود پشتیبانی انسانی و مالی  منزل آقای مهندس سید مهدی موسوی

کردی و شهادت می دهم  داشتی و حق زکات را  به درستی پرداخت نمودی  و به معروف امر و از منکر نهی 

که باید جهاد نمودی و در راه مجاهدان راه خدا  گونه  یغ  نکردی و آن  کوششی در که تو در راه خدا از هیچ 

که خدا از تو خوشنود بود. همچنین شهادت  که به  لقای خدایت رفتی در حالی  کشته شدى تا آن زمان 

کردی و در راه یاری حجت خدا و فرزند  حجت خدا، بذل جان  که تو  براستی، به پیمان خدا وفا  می دهم 

براى  یادگاِر پیامبِر  و  گشتی  تو تسلیم  که  تو،  برای  که مرگ به سراغت آمد. شهادت می دهم  تا آن   نمودی 

پایمال  را  حقش  ستمدیده اى  که  آن  و  کننده  تبلیغ  وصی  و  دانشمند  راهنماى  و  برگزیده  سبط  و  مرَسل 

و  امیرمؤمنان و حسن و حسین  پیامبرش  از جانب  تو  به  کردى. پس، خدا  و خیرخواهی  وفادارى  کردند، 

یت؛ و  کردی و به خاطر یار پاداش دهد؛ بهترین پاداشها را؛ به خاطر آن بردبارى و تالشی  که به حساب خدا 

که به  کسی را  کند  ُکشت و خدا  لعنت  که تو را  کسی را  چه خوب است خانة سرانجام تو. خدا  لعنت  کند 

که بر تو افترا زد و  کسی را  کند  کرد و خدا لعنت  که به تو ستم  کند  کسی را  ُکشتنت دستور داد و خدا لعنت 

که با تو  کسی را  کند  که  حق تو را نشناخت و حرمتت را سبك شمرد و خدا لعنت  کسی را  کند  خدا لعنت 

کس را  کند آن  کرد و خدا لعنت  کشید و تو را به دشمن تسلیم  یت دست  کرد و  خیانت نمود و از یار بیعت 

که دوزخ را جایگاه  ایشان قرار  یت ننمود. ستایش خدایی را  کرد و یار که  با دشمنان علیه تو دست به یکی 

کشته شدى و حتمًا  که براستی تو  مظلوم  داد و دوزخ چه بد جایگاهی است براى واردین. شهادت می دهم 

که به شما داده است وفا می کند. ... سالم بر  تو اى بندة شایستة پیرو خدا و رسولش و  خداوند به وعده اى 

امیرمؤمنان و حسن و حسین:. تمام حمد و  ستایش از آِن خداست و سالم بر بندگاِن برگزیدة خدا؛ محّمد 

و آل او؛ و سالم بر شما و  رحمت خدا و برکاتش و آمرزشش بر تو باد و بر روح تو و بر بدنت. شهادت می دهم 

که مجاهدان راه خدا و آنانی  رفتند  که جنگجویان بدر رفتند؛ همان راهی  که براستی  تو به همان راهی رفتی 

یارویی با دشمنان خدا نهایت تالش خود را بکار بردند و در راه نصرت اولیای  خدا از هیچ کوششی  که در رو

گذاری نکردند. پس، خدا پاداشت دهد بهترین پاداش و بیشترین  پاداش و شایان ترین پاداش هر فردی  فرو 

که  کرد. شهادت می دهم  گفت و  از اولو االمرش اطاعت  کرد و به دعوتش پاسخ  که به بیعتش وفا  از آنان را 

که خداوند تو را در زمرة  کوشیدی تا آن  تو در مسیر خیر خواهی تمام تالش خود را به  کار بردی و در حد اعال 

شهیدان بر انگیخت و روح تو را  با ارواح نیکبختان قرار داد و از بهشتش، وسیعترین منزلها و بهترین غرفه ها 

با پیامبران و صدیقان و شهیدان و شایستگان  را  تو  و  برد  باال  یین 
ّ
را در عل و  نام و یادت  کرد  تو عطا  به  را 

محشور کرد و  اینان، چه نیکو رفیقانی هستند. شهادت می دهم که تو براستی، هیچ سستی نکردى و  ُکندى 

ى  کردى و از  پیامبران پیرو گام برداشتی، به شایستگان اقتداء  کار خویش  کامل در  یدى و با بینایی  نورز

که  کند  نمودى. پس، خدا در منزلگاه های بندگاِن فروتن، میاِن ما و تو و میاِن پیامبر و  دوستانش را جمع 

براستی او مهربانترین مهربانان است«.  

*****
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گذشته دانسته شد: از بحث 

»»انفال« همان »غنایم« نیست. مالکیت خدا و پیامبر خدا؟ص؟ بر انفال، از نوع مالکیِت 

خدا بر زمین و آسمانها نیست. خدا و رسول خدا؟ص؟ مالک انفال هستند نه اختیار داِر 

پیامبر  مالکیت  و  دارد  وجود  هم  خدا؟ص؟  پیامبر  شهادت  از  بعد  »انفال«  انفال.  حکم 

انفال«  »آیۀ  عامه،  بزرگ  علمای  ادعای  خالف  بر  خداست.  حکم  »انفال«  بر  رحمت 

مسلمانان«  »امامان  عنوان  به  عامه  که  کمانی  حا است.  ابدی  آن  حکِم  و  نشده  نسخ 

کرده اند، مالکان انفال نیستند«. معرفی 

که  کنون زمان آن است در بارۀ این موضوع بحث شود  پیش از این، در بارۀ این موارد، بحث شد و ا

»انفال« چه داراییهایی را شامل می شود. 

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ر �ن �ݔام�ب ݭݭݔهاݡی �ݕ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ىݫ ݭݭݭݔ ݫ به ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣع�نوان ݣݣݣݣدا�ا�ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ال ݣݣݣݣݣݣݣٮݫ �ن
ی ا�ن موا�ِد ا�ن

ن
ر� �ب

با استناد به روایاتی که از امامان هدایت؟مهع؟ به دست رسیده »انفال« موارد بسیاری را شامل می شود 

کرده است:  که روایتهای غیر امامیه نیز به آنها اشاره  که از آن میان، به بعضی از مواردی اشاره می شود 

غنایم برجسته و غیر قابل تقسیم. - 1

کنان آن از بین رفته اند.- 2 که سا کنی  تمام زمینها و سرزمینها و مسا

زمینهای موات. - 3

کوه ها و دره ها و دشتها و آبها. - 4

مراتع و جنگلها و مناطق حفاظت شده.- 5

معادن. - 6

که وارث ندارند. - 7 میراث افرادی 

گذارده و رفته اند.- 8 کافران آنها را به جا  که  زمینها و داراییهایی 

گرانبها.- 9 نفت و منابع زیر زمینی و نیز معادن فلزات 

که مطرح شد، منابع علمی عامه  گونه  این موارد، تنها گوشه ای شناخته شده از »انفال« است و همان 

کرده است. نیز به این موارد اشاره 

که از این واقعیت خبر می دهد که بسیاری از این موارد،  کتابهای عامه شواهد بسیاری وجود دارد  در 

که علمای عامه _ و از جمله بخاری _ موضوِع برابری »انفال« با  بر ابن عباس نیز روشن بود؛  بر ابن عباسی 
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»غنایم« را به او نسبت داده اند:

 
َ

َفَقال ْنَفاِل؟ 
َ
اْل اٍس َعِن  َعّبَ ْبَن  اهّلِل  َعْبَد   

ُ
ل

َ
َیْسأ  

ً
ْعُت َرُجال َسِ  :

َ
ُه َقال

َ
ّن
َ
أ ٍد  ّمَ ُمَ ْبِن  َقاِسِم 

ْ
ال »َعِن 

اْبُن   
َ

َفَقال ِتِه: 
َ
ل

َ
ْسأ ِلَ  

ُ
ُجل الّرَ َّ َعاَد  ُ

: ث
َ

َفِل. َقال الّنَ ُب ِمَن 
َ
ل َوالّسَ َفِل.  الّنَ َفَرُس ِمَن 

ْ
ال اٍس:  اْبُن َعّبَ

ْم 
َ
َقاِسُم: َفل

ْ
 ال

َ
ِكَتاِبِه َما ِهَی؟ َقال  اهّلُل ِف 

َ
ِت َقال

َّ
 ال

ُ
ْنَفال

َ
: اْل

ُ
ُجل  الّرَ

َ
َّ َقال ُ

ْیًضا. ث
َ
اٍس، َذِلَك أ َعّبَ

ِذی 
َّ
 َصِبیٍغ ال

ُ
 َهَذا؟ َمَثل

ُ
وَن َما َمَثل َتْدُر

َ
اٍس: أ  اْبُن َعّبَ

َ
َّ َقال ُ

ْن ُیْحِرَجُه. ث
َ
َكاَد أ ُه َحّتَ 

ُ
ل

َ
 َیْسأ

ْ
َیَزل

اِب«.1 ّطَ َبُه ُعَمُر ْبُن اْلنَ َضَر

»از قاسم بن محمد نقل است که گفت: من از مردی شنیدم که از عبد اهلل بن عّباس در مورِد »انفال« 

که در جنگ، از مقتول به غنیمت  داراییهایی  اسب از »انفال« است. و  گفت:  پرسش می کرد. ابن عباس 

گوید: آن مرد دوباره سؤالش را پرسید و ابن عباس دوباره همان پاسخ  گرفته می شود، از »انفال« است. قاسم 

گوید: آن مرد آن  گفته چه چیزهایی است؟ قاسم  کتابش  گفت: آن انفالی که خدا در  را داد. آن مرد بعد از آن 

قدر از ابن عباس پرسید تا آن که نزدیک بود او را به سختی بیندازد. بعد از آن، ابن عباس گفت: آیا می دانید 

که عمر بن خطاب او را زد«. َمَثِل این مرد چیست؟ مثِل او َمَثِل »صبیغی« است 

کرده اند:  گونه تعریف  ماجرای صبیغ را نیز این 

ِمیَر ... 
َ
: َیا أ

َ
اِب َفَقال ّطَ ِمیِمّیُ ِإَل ُعَمَر ْبِن اْلنَ : َجاَء َصِبیٌغ الّتَ

َ
ِب، َقال َسّیِ »َعْن َسِعیِد ْبِن اْلُ

ُه، 
ُ
َیُقول اهّلِل؟مص؟   

َ
َرُسول ْعُت  َسِ ّنِ 

َ
أ ْواَل 

َ
َول َیاُح  الّرِ ِهَی   :

َ
َقال َذْرًوا<2.  اِرَیاِت 

َ
>...الّذ َعِن  ِن  ْخِبْر

َ
أ

 
َ

ْعُت َرُسول ّنِ َسِ
َ
ْواَل أ

َ
َحاُب َول : ِهَی الّسَ

َ
اِت ِوْقًرا<. َقال

َ
َحاِمل

ْ
ِن َعِن >...ال ْخِبْر

َ
: َفأ

َ
ُتُه. َقال

ْ
َما ُقل

ْواَل 
َ
ِئَكُة. َول

َ
ال : ِهَی اْلَ

َ
ْمًرا<، َقال

َ
َماِت أ ُمَقّسِ

ْ
ِن َعِن >... ال ْخِبْر

َ
: َفأ

َ
ُتُه. َقال

ْ
ُه، َما ُقل

ُ
اهّلِل؟مص؟ َیُقول

: ِهَی 
َ

َجاِرَیاِت ُیْسًرا<. َقال
ْ
ِن َعِن >... ال ْخِبْر

َ
: َفأ

َ
ُتُه. َقال

ْ
ُه، َما ُقل

ُ
 اهّلِل؟مص؟ َیُقول

َ
ْعُت َرُسول ّنِ َسِ

َ
أ

ُه 
َ
َمَر ِبِه َفُضِرَب ِماَئًة َوَجَعل

َ
َّ أ ُ

: ث
َ

ُتُه. َقال
ْ
ُه، َما ُقل

ُ
 اهّلِل؟مص؟ َیُقول

َ
ْعُت َرُسول ّنِ َسِ

َ
ْواَل أ

َ
ُفُن، َول الّسُ

 : ّیِ ْشَعِر
َ
یِب ُموَس اْل

َ
 َقَتٍب َوَكَتَب ِإَل أ

َ
ُه َعیل

َ
ل ْخَری َوَحَ

ُ
َبُه ِماَئًة أ َئ َدَعا ِبِه َفَضَر ا َبِر ّمَ

َ
ِف َبْیٍت. َفل

َسِتِه«.3 
َ
ال َ اَس ِمْن ُمج اْمَنِع الّنَ

گفت: ای  گفت: صبیغ تمیمی به نزد عمر بن خطاب رفت و  که  »از سعید بن مسیب نقل است 

گر من از رسول خدا؟مص؟ نشنیده بودم  گفت: این باد است و ا اِرَیاِت َذْرًوا<. او 
َ

امیر... به من خبر ده از : >َوالّذ

موطأ مالك ت عبد الباقی )2/ 455(.  1
یات/1. سورۀ ذار  2

مسند البزار = البحر الزخار )1/ 324(.  3
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گفت: این ابر است و  اِت ِوْقًرا<. او 
َ
َحاِمل

ْ
گفت: به من خبر ده از: >...ال گونه می گفت، نمی گفتم. او  که این 

گفت: به من خبر ده از:  گونه می گفت، نمی گفتم. صبیغ  که این  گر من از رسول خدا؟مص؟ نشنیده بودم  ا

گونه  که این  از رسول خدا؟مص؟ نشنیده بودم  گر من  ئکه است و ا گفت: این مال ْمًرا<. او 
َ
أ َماِت  ُمَقّسِ

ْ
>... ال

گر من  کشتیهاست و ا گفت: این  َجاِرَیاِت ُیْسًرا<. عمر 
ْ
گفت: به من خبر ده از: >... ال می گفت، نمی گفتم. او 

گوید: بعد از آن دستور داد تا صد  ی  گونه می گفت، نمی گفتم. راو که این  از رسول خدا؟مص؟ نشنیده بودم 

کرد. وقتی خوب شد، مجّددًا او را خواست و به  یانه به صبیغ زده شود و او را در خانه ای زندانی  ضربه تاز

کرد و به ابو موسی اشعری نامه نوشت:  از مجالست  یانۀ دیگر زد و او را بر جهاز شتری سوار  او صد ضربه تاز

مردم با او جلوگیری به عمل آور...«.

چند  خاطر  به  مجازات،  این  و  داشته  روا  صبیغ  به  نسبت  عمر  که  است  مجازاتی  از  بخشی  این 

که بر اساِس این روایتها، عمر پاسخ آنها را نیز _ باز هم بنا به ادعای همین روایتها _ بلد بوده  پرسشی بوده 

که نباید جواب داده شود و یا جوابش را بلد نباشد! که پرسش از سؤالهایی باشد  است. وای به آن 

که ابن عّباس _ بنا به هر دلیلی _ از دادِن  گذشت به خوبی نشان می دهد  باالخره مجموِع آن چه 

که قرار بوده است که ماجرای این داراییهای  پاسخ خودداری می کرده و این خود برهانی بر این واقعیت است 

پیامبر رحمت؟ص؟، مسکوت و پنهان بماند.

که به عنواِن »انفال« طرح شد  که مطرح شد، مالکیِت پیامبر خدا؟ص؟ نسبت به مواردی  گونه  همان 

که در ادامه به بعضی از این روایتها، اشاره می شود.  از منظر روایات عامه نیز قطعی است 

که پیش از این در مورد آنها و اختصاص آنها  مورد اّول از موارد مطرح شده، »صفایای غنایم« است 

به رسول خدا؟مص؟ مطالبی مطرح شد.

گونه زمینها به »قوم  رض« تعبیر شده و نسبت دادِن این 
ْ

در روایاِت عامه، از مورِد دوم، به »عادّی ال

که باشد،  کجا  که از ویرانِی آنها می گذرد. این زمینها _ در هر  یادی است  عاد«، به دلیِل ویرانی آنها و زماِن ز

دور یا نزدیک _ به پیامبر رحمت؟ص؟ اختصاص دارد:

ِهَی   َّ ُ
ث َوِلَرُسوِلِه،  هلِِل  ْرِض 

َ
اْل َعاِدّیُ   اهّلل؟مص؟: 

ُ
َرُسول  

َ
َقال  :

َ
َقال ِبیِه، 

َ
أ َعْن  َطاُوٍس،  اْبِن  »َعِن 

اَس«.1 ا الّنَ : ُتْقِطُعوَنَ
َ

ُت: َوَما َیْعِن؟ َقال
ْ
: ُقل

َ
ُكْم. َقال

َ
ل

یادی  که مدت ز زمینهایی  گفت: رسول خدا؟مص؟  فرمود:  که  »از ابن طاووس، از پدرش، نقل است 

األموال للقاسم بن سالم )ص: 743(. هم چنین رجوع شود به: األموال البن زنجویه )2/ 607(، السنن الکبری   1
للبیهقی )6/ 237(.
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گفتم: مقصود او  گوید:  بدون استفاده مانده از آِن خدا و رسول خداست و سپس برای شماست. ابن طاووس 

گفت: آن را به مردم ببخشید«. چه بود؟ او 

زمینهای موات _ یعنی سومین مورد از موارِد  ذکر شده _ نیز دارای همین حکم است: 

هلِِل  ْرِض 
َ
اْل َمَوَتاِن   اهّلِل؟مص؟: 

ُ
َرُسول  

َ
َقال  :

َ
َقال اٍس،  َعّبَ اْبِن  َعِن  ِبیِه، 

َ
أ َعْن  َطاُوٍس،  اْبِن  »َعِن 

ُه«.1
َ
ا َشْیًئا َفِهَی ل ْحَیا ِمْنَ

َ
ْن أ َ َ

َوِلَرُسوِلِه. ف

زمینهای  گفت: رسول خدا؟مص؟ فرمود:  که او  »از ابن طاووس، از پدرش، از ابن عّباس، نقل است 

کند، از آِن او خواهد بود«. موات از آِن خدا و رسول خداست. پس هر فردی چیزی از آنها را احیا 

برای آشنایی با روایاتی که در مورِد چهارم و پنجم از داراییهای یاد شده بحث می کند، باید به روایات 

که در آنها از »ِحمی« بحث شده است. بر اساِس این روایتها،  کرد  و به شرحهای ارائه شده بر روایاتی رجوع 

»حمی« از آِن خدا و رسول خدا؟ص؟ است. 

 هلِِل َوِلَرُسوِلِه؟مص؟«2 )=»مراتع و مناطق حفاظت شده 
َّ

بخاری در صحیحش بابی با عنواِن »َل ِحَی ِإل

کرده و در آن، چنین آورده است:  همگی فقط از آِن خدا و رسول خدا؟مص؟ است«(، باز 

 هلِِل 
َ

: اَل ِحٰی ِإاّل
َ

 اهّلِل؟مص؟ َقال
َ

: ِإّنَ َرُسول
َ

اَمَة، َقال
َ
ْعَب ْبَن َجّث ّنَ الّصَ

َ
اٍس... : أ »... َعِن اْبِن َعّبَ

َبَذَة«.3 َرَف َوالّرَ ّنَ ُعَمَر َحَی الّسَ
َ
ِقیَع. َوأ ؟مص؟ َحَی الّنَ ِبَّ ّنَ الّنَ

َ
َغَنا أ

َ
: َبل

َ
َوِلَرُسوِلِه. َوَقال

»... از ابن عباس...، نقل است که صعب بن جّثامه گفت که رسول خدا؟مص؟ فرمود: هر چه »ِحمی« 

را به  پیامبر خدا؟مص؟ نقیع  که  گفت: به ما خبر رسیده است  او  آِن خدا و رسول اوست.  از  وجود دارد فقط 

کرد و عمر نیز سرف و ربذه را به عنوان »منطقۀ حمایت شده« معرفی  عنوان »منطقۀ حفاظت شده« معرفی 

کرد«. 

یادی را شامل می شود:  »حمی« موارِد ز

 هلِِل َوِلَرُسوِلِه. 
َ

 اهّلِل؟مص؟: اَل ِحًی ِإاّل
ُ

 َرُسول
َ

: َقال
َ

اَمَة، َقال
َ
ْعِب ْبِن َجّث اٍس، َعِن الّصَ »َعِن اْبِن َعّبَ

ِت 
َّ
ال ْشَیاُء 

َ
اْل َمی  ْ ُ

ت ْن 
َ
أ ُم _ 

َ
ْعل

َ
أ َواهّلُل  َنَری،  _ ِفیَما  َعْنُه  ّیِ  ْنِ اْلَ َمی  اْلِ  

ُ
یل ِو

ْ
َوَتأ ُعَبْیٍد:  ُبو 

َ
أ  

َ
َقال

ا ِف  اُر. َوَقْد َجاَءْت َتْسِمَیُتَ ، َوالّنَ
ُ َ
َكل

ْ
اُء، َوال اَس ِفَیا ُشَرَكاَء، َوِهَی اْلَ  اهّلِل؟مص؟ الّنَ

ُ
 َرُسول

َ
َجَعل

السنن الکبری للبیهقی )6/ 237(.  1
صحیح البخاری )3/ 311(.  2
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1.» َغْیِر َحِدیٍث َواَل اْثَنْینِ

گفت: رسول خدا؟مص؟ فرمود: »حمی« فقط از آِن  که  »از ابن عباس، از صعب بن جّثامه، نقل است 

که ما  که از تصرف در آن نهی شده _ تا آن جا  گوید: و مقصود از »حمایی«  خدا و رسول خداست. ابو عبید 

می دانیم و خدا عالم است _ این است که چیزهایی مورد حمایت واقع شود که رسول خدا؟مص؟ مردم را در آنها 

گذاری در حدیثهای متعدد، نه در یک حدیث و  گاه و آتش است و این نام  شریک دانسته و آن، آب و چرا

دو حدیث، آمده است«.

که مقصود از »الّنار«، همان »جنگلها« باشد و به این ترتیب و با این تفاسیر،  البته به نظر می رسد 

تمام آبها و تمام مراتع و تماِم مناطق حفاظت شده و نیز جنگلها، از آِن پیامبر رحمت؟ص؟ است.

که به تفسیر و تأویل)!( و تبدیل و تحریِف »آیۀ انفال« پرداخته بودند، در مورِد این روایت و  علمایی 

که این روایتها نیز با باورهای آلودۀ آنان سازگاری داشته باشد،  این روایتها نیز بی تفاوت نماندند و برای آن 

کرده اند!  که به شرح آن آیه پرداخته بودند، به شرح این روایتها نیز اقدام  گونه  به همان 

کرده و او را ماننِد   هلِِل َوَرُسوِلِه« حذف 
َّ

 ِحًی إل
َ

شافعی،  نام پیامبر خدا؟ص؟ را با صراحت از روایِت »ل

کمان بعد از پیامبر خدا؟ص؟ همان حقی را اثبات  یکی دیگر از مسلمانان قلمداد کرده و در ادامه، البته برای حا

که برای پیامبر خدا اثباتش نکرده است:  کرده 

 
َ

ْن َیْنِزل
َ
َحٍد أ

َ
 هلِِل َوَرُسوِلِه، َلْ َیُكْن ِل

َ
 اهّلِل؟مص؟: اَل ِحًی إاّل

ُ
 َرُسول

َ
ا َقال ّمَ

َ
( : َفل اِفِعّیُ

َ
 الّش

َ
»)َقال

ا  َ  اَل َماِلَك لَ
َّ

َد هلِِل َعّزَ َوَجل
َ

ِبال
ْ
ّنَ ال

َ
ًدا َغْیَر َمْعُموٍر َفَیْمَنَع ِمْنُه َشْیًئا َیْرَعاُه ُدوَن َغْیِرِه. َوَذِلَك أ

َ
َبل

َحٍد ِبَعْیِنِه. 
َ
ْیَس ِل

َ
ًة اَل َمْنِع َما ل ْم َخاّصَ  َمْنِع َماِلِ

َ
ینَ َعیل َط اهّلُل اْلَدِمّیِ

َّ
ا َسل َ َ

ِإّن . َو ینَ ِمْن اْلَدِمّیِ

ِح 
َ

 ِحَی َرُسوِل اهّلِل؟مص؟ ِف َصال
َ

ْن اَل ِحًی إاّل
َ
 هلِِل َوِلَرُسوِلِه، أ

َ
 َرُسوِل اهّلِل؟مص؟: اَل ِحًی إاّل

ُ
َوَقْول

ْمِر َبْعَد َرُسوِل 
َ
ِة اْل ْم. َوِلُواَل ُه ِحًی ِلَنْفِسِه ُدوَنُ

َ
ّن
َ
ْیَس أ

َ
ِد اهّلِل، ل

َ
ِذیَن ُهْم ُشَرَكاُء ِف ِبال

َّ
ْسِلِمینَ ال اْلُ

ْن 
َ
أ ْم  ُ لَ ْیَس 

َ
َول  ، ْسِلِمینَ اْلُ ِمْن  َمی  اْلِ إَل  َیْحَتاُج  ْن  ِلَ َشْیًئا  ْرِض 

َ
اْل ِمْن  َیْحُموا  ْن 

َ
أ اهّلِل؟مص؟ 

ْنُفِسِهْم ُدوَن َغْیِرِهْم«.2
َ
َیْحُموا َشْیًئا ِل

»شافعی گوید: وقتی رسول خدا؟مص؟ فرمود: هر چه »حمی« هست،  فقط از آِن خدا و رسول خداست، 

»حمی«  عنواِن  به  را  آن  از  چیزی  و  شود  وارد  آبادی  غیر  سرزمین  در  که  ندارد  را  آن  حق  فردی  هیچ  دیگر 

کند و به دیگران اجازۀ استفاده از آن را ندهد. و این به آن  گاه استفاده  کند و خودش از آن چرا مشخص 

األموال للقاسم بن سالم )ص: 372(. هم چنین رجوع شود به: األموال البن زنجویه )2/ 659(.  1
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ِک آنها را ندارد و خدا 
ّ
که تمام آن سرزمینها از آِن خدای عّز و جل است و هیچ آدمیزادی حق تمل خاطر است 

که به شخِص مشخصی اختصاص ندارد. و  ط قرار داده است نه بر اموالی 
ّ
آدمها را بر اموال خودشان مسل

که »هر چه  که هر چه »حمی« هست از آِن خدا و رسول اوست این است  مفهوِم این فرمایش رسول خدا؟مص؟ 

که در سرزمینهای  »حمی« هست فقط از آِن رسول خدا؟مص؟ در راه صالح مسلمانان یعنی همانانی است 

که به او اختصاص دارد و بعد از  که آن سرزمینها »حمایی« است  خدا شریک هستند و به این مفهوم نیست 

که مسلمانان به حمایت شدِن آنها نیاز دارند، تحت  رسول خدا؟مص؟ بر والیان امر واجب است زمینهایی را 

حمایت قرار دهند و آنان حق ندارند که چیزی از آن زمینها را فقط برای خودشان »تحت حمایت« قرار دهند 

و دیگران را از آن بی بهره سازند«.

کرده به صورت واضحی نام رسول   هلِِل َوَرُسوِلِه« ارائه 
َّ

 ِحًمی إل
َ

که ابتدا بر عبارِت »ل شافعی در شرحی 

که  «. او در ادامه برای آن  ینَ َدِمّیِ
ْ

ا ِمْن ال َ  َماِلَك لَ
َ

 ل
َّ

َد هلِِل َعّزَ َوَجل
َ

ِبل
ْ
ّنَ ال

َ
ِلَك أ

َ
کرده است: »َوذ خدا؟ص؟ را حذف 

کرده  کرده و به نام پیامبر رحمت؟ص؟ بسنده  کرسی بنشاند، نام خدا را حذف  بتواند تفسیر خواسته اش را بر 

 !» ْسِلِمینَ ُ ِح الْ
َ

 ِحَی َرُسوِل اهَّلِل؟مص؟ ِف َصل
َّ

 ِحًی إل
َ

ْن ل
َ
 هلِِل َوِلَرُسوِلهِ، أ

َّ
 ِحًی إل

َ
 َرُسوِل اهَّلِل؟مص؟: ل

ُ
است: »َوَقْول

 هلِِل َوَرُسوِلِه« _ هماننِد ادعایشان در مورِد »آیۀ انفال« 
َّ

 ِحًی إل
َ

که در عبارِت »ل کرده  او به این ترتیب، تصریح 

کامالً متفاوت است! _ مالکّیِت خدا و پیامبر رحمت؟ص؟ از دو نوِع 

که بنا به ادعای ابو بکر و عمر و... بنا بود ارثی از خودش به جا نگذارد، این »حمی« را از  پیامبری؟ص؟ 

گذارد:  خودش به ارث 

ا ُهَو هلِِل  ٰ َ
إّن ّصُ ِبِه َنْفَسُه، و »وَمعٰن َقْوِلِه؟مص؟: ال ِحًی إاّل هلِِل وِلَرسوِلِه، َمْعناُه: اٰل ِحًی ِلَحٍد َیحنُ

ْن َوِرَث ٰذِلَك َعنُه؟مص؟«.1 وَرسوِلِه، أْو ِلَ

که فرموده : هر چه »حمی« هست، فقط از آِن خدا و رسول خداست،  »و مفهوم این فرمایش او؟مص؟ 

این است که هیچ منطقۀ حمایت شده ای برای هیچ فردی نیست که آن را به خودش اختصاص دهد. آنها 

که از آن را از او؟مص؟ به ارث برد«. فقط از آِن خدا و رسول خدا یا از آِن فردی است 

که بنا به اّدعای عامه پیامبر خدا؟ص؟ هیچ  گذشت، روشن شد  »آیۀ انفال«   که پیرامون  در شرحی 

نام  کم شدند،  بر مردم حا از پیامبر رحمت؟ص؟  که پس  افرادی  بر  این حال،  با  نبود.  »انفال«  روزی مالِک 

»امام« را نهادند و مالکیِت »ِحمی« را به آنان دادند: 

ْحَیاُه 
َ
َبْت، َفِإْن أ َماِم ِفیَما َبُعَدْت َوَقُر ْن ُیْحِیَ َمواًتا إاّل ِبِإْذِن اْلِ

َ
ْیَس ِلَحٍد أ

َ
ُبو حنیَفَة: ل

َ
 أ

َ
»َقال
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ِب  َسَیّ اْلُ َواْبِن  یَن  َواْبِن ِسیِر  َمْكُحوِل 
ُ

َوُهَو َقول َواَیٍة،  ِر  َماِلٌك ِف 
َ

ِبه َقال َو ِلْكُه.  َیْ َلْ  ِإْذِنِه  ِبَغْیِر 

مٰی: َما  . واْلِ ِحیَحْینِ ُبو حنیَفَة ِبَقْوِلِه؟مص؟: اَل ِحًی إاّل هلِِل َوِلَرُسوِلِه ِف الّصَ
َ
. َواْحَتّجَ أ َخِعَیّ َوالّنَ

ِة اَل ِإَل َغیِرِهْم«.1 ِئَّ
َ
ْرضینَ ِإَل اْل

َ
ّنَ ُحْكَم اْل

َ
 أ

َّ
ْرِض، َفَدل

َ
َی ِمَن اْل ُحِ

»ابو حنیفه گوید: هیچ کس حق آن را ندارد که زمینی از زمینهای موات را چه دور باشد و چه نزدیک، 

کرد، مالک آن نمی شود. و بنا به روایتی، نظر  گر بدوِن اذن امام آن را احیا  کند. پس ا بدون اجازۀ امام، احیا 

مالک و نیز نظر مکحول و ابن سیرین و ابن ُمسّیب و نخعی همین است. و ابو حنیفه به این فرمایش پیامبر 

خدا؟مص؟ احتجاج کرده که هیچ »حمایی« نیست مگر آن که از آِن خدا و رسول خداست و در هر دو صحیح 

که حکِم  آمده است. و »حمی« به زمینهای حفاظت شده اطالق می شود. و این خودش، دللت بر این دارد 

این زمینها به دست امام است و نه به دسِت غیِر آنان«.

کمان   ِإَل َغیِرِهْم« داللت بر این ندارد که حا
َ

ِة ل ِئَّ
َ ْ
ْرضینَ ِإَل ال

َ ْ
َم ال

ْ
ّنَ ُحك

َ
 أ

َّ
اشتباه نشود. عبارِت »َفَدل

هیچ  مالک  فردی  هیچ  خدا؟ص؟  پیامبر  از  پس  زیرا  بودند!  ِحمی«   »حکِم  مالِک  خدا؟ص؟  پیامبر  از  پس 

حکمی از احکام نیست و  »حکِم ِحمی« نیز از این احکام استثنا نشده است.  این عبارت، به این مفهوم 

که بخواهند تملیک می کنند و از  که آنان مالکان و اختیارداراِن اّول و آخِر »ِحمی« هستند؛ آنها را به هر  است 

ِک موجود، خواست و نظر خوِد آنان است و این، هیچ مفهومی  هر که بخواهند می گیرند و در این مسیر، تنها مال

به غیر از مالکیت ندارد!

که در بندهای چهارم و پنجم و نیز بند ششم _ یعنی معادن _ مطرح شده نگاهی  برای بقیۀ مواردی 

کافی است: که به پیامبر رحمت؟ص؟ نسبت داده شده  به ماجرای بعضی از اقطاعهایی 

 
ٌ

ْرًضا ِفَیا َجَبل
َ
اًل أ  اهّلِل؟مص؟ ِبال

ُ
ْقَطَع َرُسول

َ
: أ ِنِّ َز اِرِث اْلُ ِل ْبِن اْلَ َل ِبال یِب ِعْكِرَمَة َمْو

َ
»َعْن أ

: َمْعِدَناِن. 
َ

ْو َقال
َ
ا، َفَظَهَر ِفَیا َمْعِدٌن أ ْرًضا ِمْنَ

َ
یِز أ َعِز

ْ
ٍل ُعَمَر ْبَن َعْبِد ال َوَمْعِدٌن. َفَباَع َبُنو ِبال

یَدٍة.  ْم ِف َجِر ُ ؟مص؟ لَ ِبِّ َعاِدَن. وجاؤوا ِبِكَتاِب الّنَ ْرَض َحْرٍث َوَلْ َنِبْعَك اْلَ
َ
ا ِبْعَناَك أ َ َ

وا: ِإّن
ُ
َفَقال

َفَقِة،  ْنَفْقَت َفَقاِصِهْم ِبالّنَ
َ
ا َوَما أ ِمِه: اْنُظْر َما َخَرَج ِمْنَ  ِلَقّیِ

َ
ا َعْیَنْیِه، َوَقال َها ُعَمُر َوَمَسَح ِبَ

َ
َفَقِبل

2.»
َ

َفْضل
ْ
ُم ال ْیِ

َ
 َعل

َ
َوُرّد

را  رسول خدا؟مص؟ به بالل زمینی  _ نقل است:  بود  که موالی بالل بن حارث مزنی  ابو عکرمه _  »از 

کوه و معدن بود. فرزنداِن بالل، زمینی از آن را به عمر بن عبد العزیز فروختند و در آن یک  که در آن  بخشید 
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گفتند: ما زمین کشاورزی به تو فروختیم و معدنها را به تو نفروختیم و نامۀ  معدن یا دو معدن کشف شد. آنان 

کرد و بر  که برای تثبیت ملکّیِت آنان بر شاخۀ درختی نوشته بود. عمر آن را قبول  پیامبر خدا؟مص؟ را آوردند 

یابش گفت: ببین چه مقداری از معادن استخراج شده و چه مقداری هزینه شده  دو چشمش کشید و به ارز

کن و اضافی را به آنان بازگردان«. است. هزینه را با آنان حساب 

که »اقطاع« پیامبر  گفته پیداست  »اقطاع«، بخشیدِن داراییها _ و به ویژه زمین _ به دیگری است و نا

یرا  کوه ها و بر این معدنها دارد ز خدا؟ص؟ حکایِت روشنی از مالکّیِت قطعی و بال منازِع او بر این زمینها و بر این 

که در غیر این صورت و چنانچه هر فرد دیگری به اندازۀ سِر سوزنی در آنها حق داشت، پیامبر رحمت؟ص؟ از 

که باز هم ادعا شود، بر اساِس  حکمی از احکام خدا، این عمل  این اقطاع ادعایی خودداری می کرد.  مگر آن 

کوه ها و نیز این معادن،  که چنین حکمی برای بخشیدِن این زمینها و نیز این  گرفته است و صد البته  صورت 

کم، به دست ما نرسیده است. کتاب و در تمام سنِت پیامبر رحمت؟ص؟ وجود ندارد و یا دسِت  در تمام 

این  در  معدن  وجود  از  خبری  زمینها،  این  »اقطاِع«  زماِن  در  که  شود  ادعا  گونه  این  است  ممکن 

کشف شده بود، پیامبر خدا؟ص؟ دیگر هرگز آن زمینها را به بالل  زمینها در بین نبود و چنانچه این معادن 

نمی بخشید!

که بنا به قبول  کرده این مطلب به خوبی روشن است  که احمد حنبل نیز آن را نقل  در روایت دیگری 

به  نیز  را  زمینها  این  معادن  تمام  روشن،  صورتی  به  اّول،  همان  از  رحمت؟ص؟  پیامبر  جماعت،  این  داشِت 

ملکّیِت بالل در آورده بود:

 اهّلِل؟مص؟ 
َ

ّنَ َرُسول
َ
ِه، أ ِبیِه، َعْن َجّدِ

َ
، َعْن أ ِنُّ َز و ْبِن َعْوٍف اْلُ َكِثیُر ْبُن َعْبِد اهّلِل ْبِن َعْمِر َثَنا 

َ
»َحّد

ِمْن  ْرِع  للّزَ ُح 
ُ
َیْصل َوَحْیُث  ا،  َ هّیَ َوَغْوِر ا  َ ِسّیَ

ْ
َجل ِة:  َقَبِلّیَ

ْ
ال َمَعاِدَن  ِنَّ  َز اْلُ اِرِث  اْلَ ْبَن   

َ
ل ِبال ْقَطَع 

َ
أ

ْعَطی 
َ
أ َما  َهَذا  ِحمِی،  الّرَ ِن  ْحَ الّرَ اهّلِل  ِبْسِم  ؟مص؟:  ِبُّ الّنَ ُه 

َ
ل َوَكَتَب  ُمْسِلٍم.  ُیْعِطِه َحّقَ  َوَلْ  ُقْدٍس، 

َوَحْیُث  ا،  َ هّیَ َوَغْوِر ا  َ ِسّیَ
ْ
َجل ِة:  َقَبِلّیَ

ْ
ال َمَعاِدَن  ْعَطاُه 

َ
أ  ، ِنَّ َز اْلُ اِرِث  اْلَ ْبَن   

َ
ل

َ
ِبال اهّلِل   

ُ
َرُسول ٌد  ّمَ ُمَ

ْرِع ِمْن ُقْدٍس. َوَلْ ُیْعِطِه َحّقَ ُمْسِلٍم«.1 ُح ِللّزَ
ُ
َیْصل

»کثیر بن عبد اهلل بن عمرو بن عوف مزنی، از پدرش، از جدش، حدیث کرده است که پیامبر خدا؟مص؟ 

از  نیز زمینهایی  و تهامه  و  از بخشهای نجد  و باطِن معادن منطقۀ »قبلیه« اعم  پایین و ظاهر  و  و رو، بال  یر  ز

که برای کشاورزی مناسب بود، به صورت اقطاع، به بالل بن حارث مزنی، بخشید و البته حق هیچ  قدس را 

مسلمانی را به او نداد. و پیامبر خدا؟مص؟ برای او چنین نوشت: بسم اهلل الّرحمان الّرحیم. این چیزی است 

مسند أحمد مخرجا )5/ 7(.  1
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که محمد رسول خدا به بالل بن حارث مزنی بخشید. او معادِن منطقۀ »قبلیه« اعم از بخشهای نجد و تهامه 

او  حق هیچ مسلمانی را به  کشاورزی مناسب بود، به او بخشید و البته  که برای   و نیز زمینهایی از قدس را 

نداد«.

برد واژۀ »اعطاء« در این روایتها به خوبی نشان می دهد که پیامبر خدا این زمینها و این معادن و  دو بار کار

این کوه ها را به بالل بن حارث بخشیده بود و فروش زمینها به عمر بن عبد العزیز نیز دلیل دیگری بر این واقعیت 

کوه ها شده بودند.  که بالل و فرزندان او مالک آن زمینها و آن معادن و آن  است 

که مطرح  ْ ُیْعِطِه َحّقَ ُمْسِلٍم« در این روایت، تصریحی بر آن واقعیت است  کاربرِد عبارِت »َولَ دو بار 

کوه ها از آِن پیامبر خدا؟ص؟ بود و او با این  شد. یعنی با داللِت این عبارتها نیز این زمینها و این معادن و این 

که برای او ادعا شده _ آنها را به تملیک بالل بن حارث در آورده است. عمل _ 

در  بسیاری  روایات  ندارند _  وارث  که  افرادی  میراث  یعنی   _ هفتم  بند  داراییهای  موضوع  مورِد  در 

که وارث ندارند: که بنا به تصریِح آنها، پیامبر خدا؟ص؟ وارث تمام افرادی است  کتابهای عامه وجود دارد 

َمااًل  َتَرَك  َوَمْن   ، َفِإَلَّ َضْیَعًة  ْو 
َ
أ َدْیًنا  َتَرَك  َمْن  اهّلِل؟مص؟:   

ُ
َرُسول  

َ
َقال  :

َ
َقال ْقَداِم،  اْلِ َعِن   ...«

 َعاَنُه...«.1
ُ

ُفّك
َ
ُه، َوأ

َ
ِرُث َمال

َ
ُه، أ

َ
َل ل َل َمْن اَل َمْو َنا َمْو

َ
َفِلَواِرِثِه. َوأ

یا  گذارد  جا  به  خود  از  بدهی  که  هر  فرمود:  خدا؟مص؟  رسول  گفت:  که  است  نقل  مقدام  از   ...«

گذارد، برای  که مالی را به جا  گذارد، بر عهدۀ من است و هر  هزینه های سخت پرداخت ناشدنی  را باقی 

وارثان اوست و من مولی هر فردی هستم که مولی ندارد؛ مال او را به ارث می برم و اسیران او را نیز آزاد می کنم«.

که با ناِم  کافی است به موضوِع »زمینهای خراجی« و زمینهایی  برای داراییهای موضوِع بند هشتم، 

گیرد: گذرا صورت  »صوافی« شناخته می شود، رجوعی 

که اهل آن زمینها به دلیل ترسشان از مسلمانان، از آنها  یکی از »زمینهای خراجی«، زمینهایی است 

کرده باشند:  کوچ 

 
َ

ْیِه، َعیل
َ
وا َعل َها َخْوًفا، َوَما ُصوِلُ

ُ
ْهل

َ
ا أ  َعْنَ

َ
ْم، َوَما َجال ُة َما ُفِتَح َعْنَوًة َوَلْ ُیَقّسَ َراِجّیَ ْرُض اْلنَ

َ
»اْل

َراِج«.2 َها َمَعُهْم ِباْلنَ َنا َوُنِقّرُ
َ
ا ل َ ّنَ

َ
أ

گفته می شود:  بر این اساس، به سه دسته از زمینها، »زمینهای خراجی« 

مسند أحمد مخرجا )28/ 434(.  1
ی )3/ 116(. اإلنصاف فی معرفة الراجح من الخالف للمرداو  2
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 به زمینهایی  که با جنگ فتح شده ولی تقسیم نشده باشد.- 1

کرده باشند.- 2 کوچ  که اهل آن زمینها از روی ترس از آن زمینها  به زمینهایی 

که آن زمینها برای مالکانش باقی بماند، آنان - 3 گونه صلح شده باشد  به زمینهایی  که بر آن زمینها این 

کنند. کنند و بهره ببرند و در ازای آن، خراج پرداخت  از آن زمینها نگهداری 

که به دست مسلمانان بیفتد، خود  که این زمینها به مجرد آن  گروهی از علمای عامه بر این عقیده اند 

به خود، »وقف« می شود:

ا؛  ْیَ
َ
ُهوِر َعل

ُ
، َفَهِذِه َتِصیُر َوْقًفا ِبَنْفِس الّظ ْسِلِمینَ َها َخْوًفا ِمْن اْلُ

ُ
ْهل

َ
ا أ  َعْنَ

َ
ا َما َجال ّمَ

َ
: َفأ

ٌ
»َفْصل

ِهْم.  ِ
ّ
ُكل ُمْسِلِمینَ 

ْ
ِء َیُكوُن ِلل یَفْ

ْ
َها ُحْكَم ال ُ ، َفَكاَن ُحكْ ا َغاِنٌ َ نٌ ِفَیا، إْذ َلْ َیُكْن لَ ّنَ َذِلَك ُمَتَعّیِ

َ
ِل

َعْنَوِة إَذا ُوِقَفْت«.1
ْ
َها ُحْكُم ال ُ َماُم، َوُحكْ ا اَل َتِصیُر َوْقًفا َحّتَ َیِقَفَها اْلِ َ ّنَ

َ
ِوَی أ َوَقْد ُر

کرده باشند، به مجرد مسلط  که اهل آنها از روی ترس از مسلمانان آن جا را ترک  »فصل: اما زمینهایی 

که  که راه دیگری به جز این وقف شدن وجود ندارد و این به آن خاطر است  شدن بر آنها، وقف می شود زیرا 

گیرنده ای وجود ندارد و به این سبب، حکم آنها، حکم فیء است که تمام آن برای  برای این زمینها غنیمت 

که امام آنها را وقف نکند، خودش به خودِی خود،  تمام مسلمانان است. و روایت نیز شده است، تا زمانی 

که با جنگ، فتح شده و بعد از آن وقف شده باشد«. وقف نمی شود و حکم آن، حکم زمینهایی است 

کتاب خدا؟ج؟، حکم صادر  که بر خالِف صریح و نّصِ  کی از این نداشته است  گویا با ابن قدامه، 

کرده  که حکم این زمینها، حکم  ِهْم« ادعا  ِ
ّ
ُكل ُمْسِلِمینَ 

ْ
وُن ِلل

ُ
ِء َیك َفْ

ْ
َم ال

ْ
َها ُحك ُ ْ

اَن ُحك
َ

کند! او با عبارِت »َفك

که  »فیء« است و »فیء« به تمام مسلمانان تعلق دارد و در ادامۀ این مباحث به خوبی روشن خواهد شد 

این حکم، با آیات 6 و 7 از سورۀ حشر در مغایرتی صریح و بّین و روشن است!

آن  بر  عقیده  گفته اند  زیرا  »صافیه«  زمینها،  این  به  زمینهاست.  این  برای  دیگری  عنواِن  »صافیة«، 

که این زمینها به سلطان و به خانوادۀ او اختصاص دارد: است 

فاَء اهّلُل 
َ
ِت أ

َّ
َواِف ال َتِصمان ِف الّصَ ا َیحنْ  ُعَمر... َوُهَ

َ
 َعیل

َ
َما َدَخال ُ اِس: »أّنَ َعّبَ

ْ
ِف َحِدیِث َعیِلٍّ َوال »َو

ْو 
َ
ها أ

ُ
ا أْهل ِت َجاَل َعْنَ

َّ
َراِض ال

َ
ُك َواْل َواِف: المال ِضیر«، الّصَ  َرُسوِلِه؟مص؟ ِمْن أْمواِل َبِن الّنَ

َ
َعیل

ُصها السلطاُن 
ْ
ِت َیْسَتخل

َّ
یاع ال  للّضِ

ُ
: ُیَقال ّیُ ْزَهِر

َ
 اْل

َ
ا. واحُدها َصاِفَیة. َقال َ ماُتوا َواَل َواِرث لَ

َواف«.2 ته: الّصَ اّصَ لن

المغنی البن قدامة )3/ 24(.  1
النهایة فی غریب الحدیث واألثر )3/ 40(.  2
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که با هم در مورِد  »در حدیث ماجرای علی و عباس آمده است: آن دو بر عمر... وارد شدند در حالی 

که خدا از اموال بنو نضیر، به عنواِن »فیء« به رسولش؟مص؟ داده  »صوافی« نزاع داشتند؛ آن »صافیه «هایی 

کرده و یا  کوچ  که اهل آن زمینها از آن جا  ک و زمینهایی است  بود. در این حدیث، »صوافی« به معنای امال

که سلطان آن را  گفته است: به اموالی  مرده باشند و وارثی نداشته باشند. مفرد آن، »صافیه« است. ازهری 

گفته می شود«. کنار می گذارد، »صوافی«  برای خاّصاِن خودش 

کار آمدند، با این زمینها و این داراییها به ماننِد »ملِک  ی  که پس از پیامبر رحمت؟ص؟ رو کمانی  حا

طلِق« خودشان برخورد می کردند:

ْرَض 
َ
أ ْصَناٍف: 

َ
َواِد َعَشَرَة أ ْصیَف ُعَمُر ِمَن الّسَ

َ
: أ

َ
ِبیِه، َقال

َ
أ َة، َعْن  یِب ُحّرَ

َ
ْبِن أ ِلِك  اْلَ »َعْن َعْبِد 

ْهِل 
َ
ِل ْرٍض 

َ
أ  

َّ
َوُكل ْرٍض ِلِكْسَری، 

َ
أ  

َّ
َوُكل  ، ْسِلِمینَ اْلُ ْرَض َمْن َهَرَب ِمَن 

َ
َوأ ْرِب،  اْلَ  ِف 

َ
ُقِتل َمْن 

 :
َ

َقال ٍف. 
ْ
ل

َ
أ ِف  آاَل َسْبَعَة  ْصیَف 

َ
أ َما  ُة 

َّ
َغل َفَكاَن   :

َ
َقال یٍد.  َبِر َدْیِر   

َّ
َوُكل َماٍء،  َمِغیِض   

َّ
َوُكل َبْیِتِه، 

َها 
ُّ
ُكل ُبو ُعَبْیٍد: َفَهِذِه 

َ
 أ

َ
 َقْوٍم َما َیِلِیْم. َقال

ُّ
ُكل َخَذ 

َ
یَواَن َوأ اُس الّدِ َق الّنَ ْحَر

َ
َماِجُم أ َ َكاَنِت اْلج ا  ّمَ

َ
َفل

َكَما  َماِم،  َها ِإَل اْلِ ُ ا َعاِمٌر، َفَكاَن ُحكْ َ ِكٌن َواَل لَ ا َسا ْم َیْبَق ِبَ
َ
َها، َفل

ُ
ْهل

َ
ا أ  َعْنَ

َ
َرُضوَن َقْد َجال

َ
أ

ْوَفُر ِلَخَراِجِهْم 
َ
ْسِلِمینَ َوأ  اْلُ

َ
 َعیل

ُ
َرّد

َ
ا أ ّنَ ِعَماَرَتَ

َ
ی أ

َ
ا َقاَم ُعْثَماُن َرأ ّمَ

َ
ْرِض. َفل

َ
َكْرَنا ِف َعاِدّیِ اْل َذ

ا  وا َعْنَ
ُ

ُیَؤّد ُرَها َغْیُرُهْم، َو َكَما ُیَعّمِ وَها،  ُر ْن ُیَعّمِ
َ
 أ

َ
ی ِإْعَطاَءُه َعیل

َ
ْعَطاَها َمْن َرأ

َ
ِمْن َتْعِطیِلَها، َفأ

ْم«.1  ْیِ
َ
ُمْسِلِمینَ َعل

ْ
ُب ِلل َما َیحجِ

گونه از زمینها  گفت: عمر از زمینهای زراعی، ده  که  »از عبد الملک بن ابو حره، از پدرش، نقل است 

را به خودش اختصاص می داد: زمینهای هر فردی که در جنگ کشته شده است و زمین هر فردی از مسلمانان 

که برای خاندان او بود و تمام آبگیرها و تمام جایگاه های  کسری و تمام زمینهایی  کند و تمام زمینهای  که فرار 

گفت:  که او به خودش اختصاص داده، هفت میلیون بود. او  گوید: بهرۀ تمام این زمینها  ی  نامه برها. راو

وقتی »واقعۀ جماجم«2 رخ داد، مردم دیوانها را آتش زدند و هر قومی زمینهای نزدیک خودشان را به تصرف 

کن و آباد  کرده بودند و در آنها سا کنانش  از آنها جال  گوید: تمام این زمینها، سا خودشان در آوردند. ابو عبید 

که در مورد زمینهای »عادی«3 مطرح  گونه  کننده ای نداشت به این سبب، حکم آن به دست امام بود همان 

که آباد سازی این زمینها بهره اش برای مسلمانان  کار آمد، نظرش بر این شد  ی  ساختیم. وقتی عثمان رو

األموال للقاسم بن سالم )ص: 359(.  1
»واقعۀ جماجم« در سال سی و سه هجری یعنی در زمان عثمان و میان عبد الرحمان بن اشعث و حجاج بن   2

یوسف، رخ داد.
که از ویرانِی آنها می گذشت، به قوم »عاد« نسبت داده می شود. یادی  که به دلیل زمان ز زمینهای   3
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که بدون بهره باقی بماند، به این خاطر،  که برای آنان به بار می آورد، باالتر از زمانی است  بیشتر و خراجی 

گردن آنان است به  که بر  کنند و حقی  که آبادش  که صالح می دانست به شرط آن  او آنها را به افرادی داد 

کنند«.  مسلمانان پرداخت 

که عمر این زمینها را به خودش اختصاص نداده بود و بلکه آنها را به بیت  گمان شود  ممکن است 

المال مسلمانان سپرده و از آِن آنان ساخته بود اما عملکرِد ابو بکر و عمر و عثمان به خوبی نشان می دهد، 

که تمایل داشتند،  گونه ای  آنان با این داراییها به مانند ملک شخصی عمل می کردند و آنها را به هر فرد و به هر 

می بخشیدند! برای نمونه، در مورِد همین داراییها، چنین آورده اند: 

َكاَن ِمْن  ا  اَن... َقَطاِئَع ِمَّ
َ

ِعَراِق ُعْثَماُن ْبُن َعّف
ْ
ْقَطَع ِبال

َ
 َمْن أ

ُ
ل ّوَ

َ
: أ

َ
َحَة، َقال

ْ
»َعْن ُموَس ْبِن َطل

ُه«.1
ُ
ْهل

َ
 َعْنُه أ

َ
ا َجال ِكْسَری، َوِمَّ َصَواِف آِل 

که در عراق، زمینهایی را به صورِت »اقطاع«  گفت: اّولین فردی  که  »از موسی بن طلحه نقل است 

از  نیز  و  کسری«  آل  از »صوافِی  که  این صورت بخشید  به  را  زمینهایی  او  بود.  بخشید، عثمان بن عفان... 

کرده بودند«. کوچ  کناِن آنها از آن زمینها  که سا زمینهایی بود 

که برای آنان حقوقی  عمر و ابو بکر نیز از همین محلها به بذل و بخشش زمینها به افرادی می پرداختند 

در حکومتشان قائل بودند:

یِب 
َ
أ ْبَن  َسْعَد  ؟مص؟:  ِبِّ الّنَ ْصَحاِب 

َ
أ ِمْن  َسًة  َخْ ُعَمُر...  ْقَطَع 

َ
أ  :

َ
َقال َحَة، 

ْ
َطل ْبِن  ُموَس  »َعْن 

ا  ّمَ
َ
َفأ  :

َ
َقال َبْیَر،  الّزُ  

َ
َقال َراُه 

ُ
َوأ  :

َ
َقال ْیٍد.  َز ْبَن  َساَمَة 

ُ
َوأ اًبا،  َوَخّبَ َمْسُعوٍد،  ْبَن  اهّلِل  َوَعْبَد  اٍص، 

َ
َوّق

َساَمُة َفَباَع«.2
ُ
أ

گفت: عمر... به پنج نفر از اصحاب پیامبر خدا؟مص؟، سعد بن ابو  که  »از موسی بن طلحه نقل است 

ی گوید: و گمان  ید زمینهایی را به صورت اقطاع بخشید. راو وقاص و عبد اهلل بن مسعود و خباب و اسامة بن ز

گفت اسامه، زمینش را فروخت«. گفت. او  که زبیر را نیز  می کنم 

ْرًضا َمَواًتا. 
َ
ّیَ أ ْنَصاِر

َ
اَت ْبَن ُجَبْیٍر ال ْقَطَع ُعَمُر َخّوَ

َ
: أ

َ
ِبیِه، َقال

َ
َوَة، َعْن أ »... َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْر

ْرِف  ُ َبْیَر َما َبْینَ اْلج ُبو َبْكٍر الّزُ
َ
ْقَطَع أ

َ
: أ

َ
ِبیِه، َقال

َ
َوَة، َعْن أ ْیَناَها ِمْنُه. ... َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْر َفاْشَتَر

ِإَل َقَناٍة«.3

یخ المدینة البن شبة )3/ 1020(. تار  1
الخراج لیحیی بن آدم )ص: 74(.  2

أنساب األشراف للبالذری )9/ 427(.  3
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گفت: عمر به خّوات بن جبیر انصاری زمین مواتی را  که  »... از هشام بن عروه، از پدرش، نقل است 

گفت: ابو بکر ما بین »ُجرف«  که  بخشید و ما آن را از او خریدیم. ... از هشام بن عروه، از پدرش، نقل است 

بیر بخشید«. تا »قنات« را به ز

کار، برهانها و نیز دستور العملها و نیز احکامی ساخته شد: برای این 

ْصَحاِب َرُسوِل اهّلِل؟مص؟ َعْبَد اهّلِل ْبَن 
َ
َسًة ِمْن أ ْقَطَع ُعَمُر ... َخْ

َ
: أ

َ
َحَة، َقال

ْ
»َعْن ُموَس ْبِن َطل

ْیَس 
َ
ل ِفیَما  ْقَطاِع  اْلِ ِواَلَیَة  َماِم  ِ

ْ
ِلل ّنَ 

َ
أ  :

ٌ
َدِلیل ِدیِث  اْلَ ِف   ... اًبا  َوَخّبَ َبْیَر،  َوالّزُ َماِلٍك  ْبِن  َسْعِد 

ْن 
َ
ُه أ

َ
َماِم، َول ْدِبیُر ِفیِه إَل اْلِ ْسِلِمینَ َفالّتَ ِة اْلُ ّقُ ِفیِه ِلَعاّمَ َكاَن اْلَ ّنَ َما 

َ
ْنَساٍن ِبَعْیِنِه؛ ِل ٍك ِلِ

ْ
ل ِبِ

اِل«.1 ُه ِف َبْیِت اْلَ
ُ
َكَما َیْفَعل  َحَسِب َما َیَری، 

َ
ٍء ِمْن َذِلَك َعیل ّصَ َبْعَضُهْم ِبَشْ َیحنُ

گفت: عمر... به پنج تن از اصحاب رسول خدا؟مص؟ یعنی عبد  که  »از موسی بن طلحه، نقل است 

اهلل بن سعد بن مالک و زبیر و خّباب، زمینهایی را به صورت اقطاع بخشید . ... در این حدیث دلیلی وجود 

یرا  که امام، اختیاِر »اقطاع« را به دست دارد؛ اقطاع داراییهایی را که در ملکیت انسان مشخصی نیست ز دارد 

که تمام آن چه عامۀ مسلمانان در آن حق دارند، تدبیرش به دست امام است و او بر اساس تشخیص خودش 

که این عمل را در بیت المال  گونه  می تواند، بخشی از این داراییها را به بعضی از آنان اختصاص دهد، همان 

انجام می دهد«. 

کمان به افراد بود: آن چه هیچ قاعده ای البته نداشت، بخششهای این حا

: َما 
َ

ْرٍض. َفَقال
َ
َعِقیَق َحّتَ اْنَتٰی ِإَل أ

ْ
ْقَطَع ُعَمُر... ال

َ
: أ

َ
ِبیِه، َقال

َ
َوَة، َعْن أ »َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْر

اُه«.2 ْقَطَعَها ِإّیَ
َ
ْقِطْعِنَیا. َفأ

َ
: أ ّیُ ْنَصاِر

َ
اُت ْبُن ُجَبْیٍر اْل  َخّوَ

َ
َها. َفَقال

َ
ْقَطْعُت ِمْثل

َ
أ

گفت: عمر... عقیق را به صورِت »اقطاع« بخشید تا این  که  »از هشام بن عروه، از پدرش، نقل است 

کسی »اقطاع« نکرده  ام. خّوات بن جبیر انصاری  کنون مانند این زمین را به  گفت: من تا  که به زمینی رسید و 

گفت: آن را به من ببخش. و او آن را به او بخشید«.

پیامبر خدا؟ص؟« به  از »داراییهای  این موارد،  م است، 
ّ
گفته ها مسل این  بر اساس  به هر حال آن چه 

که از  که مطرح شد، نزاع اّدعایی امیر مؤمنان؟س؟ و عباس هم بر سر این مورد بود  گونه  شمار می آید و همان 

میان داراییهای پیامبر خدا؟ص؟ تنها همین مورد به امیر مؤمنان داده شده بود! 

المبسوط للسرخسی )23/ 10(.  1
یخ المدینة البن شبة )1/ 151(. تار  2
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آن چه در بند نهم از فهرست ارائه شده برای »انفال« آمده چیزی جدا از موضوِع بند پنجم و ششم 

نیست و تنها به دلیل اهمیت آن، بند خاصی به آن اختصاص داده شده است. 

که با توجه  در پایان این بحث الزم است به مورِد مهم دیگری از داراییهای پیامبر خدا؟ص؟ اشاره شود 

کار رفته است می توان آن را جزء »انفال« به حساب آورد اما باید  که در روایتهای عامه برای آن به  به تعابیری 

کتابهای امامیه یادی از این مورد، با عنواِن »انفال« به میان نیامده است. این مورد،  که در  به خاطر داشت 

 »تمام زمین خدا«ست:

وَد.  هَیُ ِإَل  اْنَطِلُقوا   :
َ

َفَقال ؟مص؟  ِبُّ الّنَ اَلْسِجِد، َ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 اِلْدَراِس. َ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«.1
َ
ال

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

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

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

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

که زمین از آِن خدا و رسول خداست«.

مسلم حجاج نیسابوری نیز این روایت را به این صورت آورده است:

ْن َوَجَد  َ َ
ْرِض، ف

َ
ْجِلَیُكْم ِمْن َهِذِه اْل

ُ
ْن أ

َ
یُد أ ِر

ُ
ّنِ أ

َ
ْرُض هلِِل َوَرُسوِلِه، َوأ

َ
ا اْل َ َ

ّن
َ
ُموا أ

َ
: اْعل

َ
»... َفَقال

ْرَض هلِِل َوَرُسوِلِه«.2
َ
ّنَ اْل

َ
ُموا أ

َ
 َفاْعل

َ
ِإاّل َیِبْعُه، َو

ْ
اِلِه َشْیًئا َفل ِمْنُكْم ِبَ

که در  کار رفته است با این تفاوت  کتاب خدا؟ج؟ برای »انفال« به  که در  و این همان تعبیری است 

کشاند:  منطق عامه سخنان بخاری و مسلم قابل تغییر و تبدیل نیست اما سخنان خدا را باید به استهزا 

َه 
َ
الّل وا  �قُ

ا�قَّ
َ �ف ُسوِل  َوالّرَ ِه  ِللّٰ اُل  َ �ف �فْ

�أَ
ْ
ال ِل  �قُ اِل  َ �ف �فْ

�أَ
ْ
ال َع�فِ  َك  و�فَ

ُ
ل

أَ
َْسا �ی ِم  ح�یٖ الّرَ ْحٰما�فِ  الّرَ اهلِل  ْسِم  >�بِ

3.> �فَ �ی ِم�فِ ْم ُموأْ �قُ �فْ ُك�فْ ُه اإِ
َ
َرُسول َه َو

َ
ُعوا الّل ِط�ی

أَ
ْم َوا

ُ
ك ِ �ف �یْ َ  �ب

ا�قَ ْصِلُحوا �فَ
أَ
َوا

صحیح البخاری )4/ 99(.  1
صحیح مسلم )3/ 1387(.  2

سورۀ انفال/1.  3
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ن
�

که یکی از مهمتریِن آنها نیز می باشد، »فیء« است.  دومین مورد از داراییهای پیامبر خدا؟ص؟ 

در دو آیه از سورۀ مبارکۀ حشر، حکِم »فیء« با صراحِت هر چه تمامتر اعالم شده و به اطالع مردم نیز 

گونۀ مختلف از »فیء«، مطرح شده است. رسیده است. در این سوره، دو حکم مختلف، برای دو 

که تماِم آنها از آِن  رسول خدا؟ص؟ است و در - 1 کشی فتح شده  که با زور و با لشکر  حکم سرزمینهایی 

کین و ابناء  آن، حقوقی برای خدا؟ج؟ و رسول خدا؟ص؟ و خویِش نزدیِک1 پیامبر خدا و یتیمان و مسا

سبیل معین شده است:

�فِ  َمَساِك�ی
ْ
اَمی َوال َ �ق �یَ

ْ
َی َوال

ْر�ب
�قُ
ْ
ی ال ِ ُسوِل َوِل�ف ِه َوِللّرَ ِللّٰ َری �فَ �قُ

ْ
ْهِل ال

أَ
ی َرُسوِلِه ِم�فْ ا

َ
ُه َعل

َ
اَء الّل َ �ف

أَ
>َما ا

َوَما  وُه 
�فُ �فُ

�فَ ُسوُل  الّرَ اُكُم  َ �ق
آ
ا َوَما  ْم 

ُ
ك ِم�فْ اِء  َ �ی �فِ

عفْ
�أَ

ْ
ال �فَ  ْ �ی َ �ب هقً 

َ
ُ�ول و�فَ 

ُ
ك َ �ی  �

َ
ل َكْی  ِل  �ی �بِ

الّسَ �فِ  ْ َوا�ب

 2.> ا�بِ َ ِع�ق
ْ
ُ� ال ِ��ی

َ َه سش
َ
�فَّ الّل َه اإِ

َ
وا الّل �قُ

ُهوا َوا�قَّ �قَ ا�فْ َ ُه �ف َهاُكْم َع�فْ �فَ

کرد از آِن خدا و رسولش و خویِش  که خداوند از اهل قریه ها به رسولش به عنوان »فیء« عطا  »آنچه را 

نزدیک او و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است. این به آن سبب است تا آن که در میان ثروتمندان شما 

دست به دست نگردد! و آنچه را رسول خدا برای شما آورد، بگیرید و دست بکشید از آنچه شما را از آن، 

کیفرش شدید است«. که خداوند  کنید. به درستی  کرد. و تقوای خدا را پیشه  نهی 

 از آِن رسول - 2
ً
که این سرزمینها تماما که بدون  لشکر کشی و جنگ فتح شده است.  حکم سرزمینهایی 

خداست.

ُه 
َ
ُط ُرُسل ِ

ّ
َُسل َه �ی

َ
ِك�فَّ الّل

َ
� ِرَكا�بٍ َول

َ
ٍل َول �یْ

ِه ِم�فْ حفَ �یْ
َ
ْم َعل �قُ �فْ َ ْوحب

أَ
َما ا ُهْم �فَ ی َرُسوِلِه ِم�فْ

َ
ُه َعل

َ
اَء الّل َ �ف

أَ
>َوَما ا

ٌر<.3 ِ��ی
ْیٍء �قَ

َ ی ُكّلِ �ش
َ
ُه َعل

َ
اُء َوالّل

َ َسش ی َم�فْ �ی
َ
َعل

کرد و شما اسب و شتری بر آن زمینها نتازاندید و  که خداوند  به رسولش به عنوان »فیء« عطا  »آنچه را 

که بخواهد مسلط می سازد. و خدا بر  کس  هیچ حمله ای را انجام ندادید ولی خداوند، رسوالن خود را بر هر 

هر چیزی توانا است«. 

آنچه در آیه آمده »ذی القربی« است نه »ذوی القربی«.  1
سورۀ حشر/7.  2
سورۀ حشر/6.  3
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»فیء« به میان آمده است. در هر دو  که در آنها بحثی از  کتاب خداست  این دو آیه، تنها آیاتی از 

که در هر دو حالت،  خدا »فیء« را به رسولش؟ص؟  ی َرُسوِلِه< خبر از آن داده شده 
َ
ُه َعل َفاَء الّلَ

َ
آیه، با عبارِت >َما أ

کرده است.  عطا 

کننده  در هر دو حالت، عطا  که  از آن دارد  آیه، حکایت  َرُسوِلِه< در هر دو  ی 
َ
َعل ُه  الّلَ َفاَء 

َ
أ >َما  عبارِت 

خداست اّما در حالتی که سرزمینها با جنگ فتح شود، پیامبر رحمت؟ص؟ باید سهمی را برای خدا جدا سازد؛ 

که خودش »فیء« را به پیامبرش بخشیده است!  برای خدایی 

در هیچ یک از این دو صورت، هیچ بخشی از این سرزمینها به جنگاوران داده نمی شود؛ سرزمینهایی 

باز  با جنگ فتح می شود،  که  و سرزمینهایی  آِن رسول خدا؟ص؟ است  از  تمامًا  با صلح فتح می شود،  که 

ق نمی گیرد. تفاوِت این دو 
ّ
هم تمامًا از آِن رسول خدا؟ص؟ هست و به سربازاِن لشکری، سهم و سهامی تعل

ق 
ّ
که با جنگ فتح می شود، پیامبر رحمت؟ص؟ باید از آن چه به او تعل حالت در این است: در سرزمینهایی 

که این حقوق  کند اما این  گرفته است، به ذو القربی و به یتیمان و به اسیران و نیز به در راه ماندگان نیز عطا 

باید  البته  آیه روشن و مشخص نشده است.  از چه محلی و چگونه پرداخت می شود، در  و  به چه میزان 

گزارش شده خبری از تقسیم  که از عملکرِد پیامبر خدا؟ص؟ در مورد این سرزمینها  در اخباری  توجه داشت، 

که  پیامبر رحمت؟ص؟ این  گروه ها به دست نرسیده بلکه این اخبار حکایت از آن دارد  این زمینها در میان این 

حقوق را از محل درآمِد این زمینها و یا از سایر داراییهای این آبادیها پرداخت می کرده است. الزم به یادآوری 

که بخشی از خمس غنایم نیز باید به  که صاحباِن این حقوق، دقیقًا همان صاحبان حقی هستند  است 

ق بگیرد.  
ّ
آنان تعل

گروه از داراییها با »فیء« روشن است. در »انفال«  گذشت، تفاوت این  که پیراموِن »انفال«  با بحثی 

سخنی از »لشکر کشی« و فتح وجود ندارد حال آن که بحث »فیء«، در اطراف، لشکرکشی و عدم لشکرکشی 

که یکی از بحثهای مطرح در مورِد جنگها، بحث »غنیمت« است،  و نیز فتح، دور می زند. البته از آن جا 

کرده اند و این عمل را نیز به  کم هم مصداقی ایجاد  میاِن واژۀ »فیء« و »غنیمت«، هم مفهومی و یا دست 

که در مورد »انفال« انجام داده اند و به برخی از آنها اشاره شد.  همان دالیلی انجام داده اند 

که به هیچ عنوان قابل یکسان سازی نیست  گونه ای  »فیء« با »غنیمت« نیز فاصلۀ  بسیاری دارد به 

گرفته است.  کمال تأسف این اقدام به صورتهای مختلفی صورت  اما با 

خدا؟ص؟  پیامبر  جنگهای  یخ  تار به  نگاهی  شود،  روشنتر  »فیء«  با  »غنیمت«  تفاوِت  که  آن  برای 

بی بهره نخواهد بود:

که نه از سرزمینهای مسلمانان  کرد   در »جنگ بدر«، لشکر مسلمانان با مشرکان در منطقه ای برخورد 
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و نه از سرزمینهای مشرکان به حساب می آمد. 

گر چنانچه  کردند و ا »جنگ احد«، لشکر مسلمانان با مشرکان در خارج از شهر مدینه برخورد  در 

تمام  و  نمی گذاشتند  باقی  مسلمانان  آثاِر  از  اثری  دیگر  می دادند،  کامل  شکستی  را  مسلمانان  مشرکان، 

کم، قسمت مسلمان نشیِن مدینه، به تصرِف مشرکان در می آمد. این جنگ نیز _ همان  مدینه و یا دسِت 

که بر همگان روشن است _ در سرزمینهای مشرکان صورت نگرفته بود. گونه 

در »جنگ خندق«، نبرد عمده ای صورت نگرفت. در این جنگ نیز نبرد تقریبًا در همان منطقه ای 

گرفته بود. در »جنگ خندق« نیز مسلمانان در محل زندگی  که »جنگ احد« صورت  به وقوع می پیوست 

کافران با آنان روبرو نشدند.  مشرکان و 

در »جنگ خیبر«، اما بر خالف این سه جنگ مهم، پیامبر خدا؟ص؟ و مسلمانان، در محل زندگی 

فتح،  و  پیروزی  صورِت  در  که  بود  مهمی  جنگ  اولین  جنگ  این  می پرداختند.  جنگ  به  آنان  با  یهودیان 

سرزمینهای یهودیان نیز از تصرف آنان خارج می شد. 

بر  عالوه  که  زمان  هر  در  یعنی  است.  »فیء«  موضوع  آنها  داراییهای  و  سرزمینها  »این 

کشورها نیز فتح  شود، تمام زمینها و نیز تمام  غلبه و پیروزی در جنگ، قریه ها، شهرها و 

گر فتح،  داراییهای قابل انتقاِل مشرکان و کافران،  موضوِع »فیء« است. هم چنین است ا

بدون جنگ و با صلح، صورت بگیرد«.

یک نکتۀ بسیار مهم در مورِد »فیء« و »غنیمت« این است که »غنیمت« از همان اّول، از آِن »غنیمت 

از  که  کاماًل بر خالف »فیء« است  کنند و این  گیرندگان« است ولی آنان باید خمس آن را جدا و پرداخت 

همان اّول از آِن پیامبر رحمت؟ص؟ است و چنانچه در آن، حقی برای غیر از آن حضرت وجود داشته باشد، آن 

 پرداخت می شود. 
ً
 ایجاد و بعدا

ً
حق بعدا

َما  ّنَ
َ
ُموا أ

َ
این نکته، یکی از بدیهی ترین نکات در »آیۀ غنیمت« و »آیاِت فیء« است. در عبارِت >َواْعل

ُقْربَی...< از »آیۀ غنیمت«، فاعِل »َغِنْمُتْم« مردم هستند و 
ْ
ُسوِل َوِلِذی ال ِه ُخُمَسُه َوِللّرَ ّنَ ِلّلَ

َ
َغِنْمُتْم ِمْن َشْیٍء َفأ

ی َرُسوِلِه...< از »آیاِت فیء«، فاعِل »أفاء«، »اهلل«  و 
َ
ُه َعل َفاَء الّلَ

َ
ی َرُسوِلِه...< و >َما أ

َ
ُه َعل َفاَء الّلَ

َ
در عبارتهای >َوَما أ

ُه« است یعنی خداوند، »فیء« را از همان اّول، به رسولش بخشیده است.
َ
مفعول آن، »رسول

بر خالِف »آیۀ انفال«، در مورِد آیاِت »فیء« البته هیچ یک از علمای عامه اّدعای نسخ نکرده اما تقریبًا 

هیچ یک از آنان از تغییر و تبدیِل این آیه به بهانه های مختلف، نیز هیچ ابایی نداشته است! البته چون این 

گاهی نیز از حربۀ تفسیِر آیات،  کتاب خدا نسبت داد، از حربۀ روایات و  تغییر و تبدیلها را نمی توان به آیات 
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استفاده  شده است یعنی آنها را به گونه ای به پیامبر رحمت؟ص؟ نسبت داده اند و یا حّتی بدوِن نسبت دادن 

کرده اند.  به پیامبر خدا، به عنواِن  تراوشی از فکرهای بیمارشان، ارائه اش 

گسترده و مؤثر عامه در این خصوص، همسان سازی مفهوم و یا مصداِق »فیء« و  یکی از اقدامهای 

»غنیمت«، با یکدیگر است. این عمل گاهی به صورتی انجام گرفته که تمام حقوق پیامبر خدا؟ص؟ یک جا، 

گرفته است! کمان، تعلق  کمان و یا به حا به مردم و یا به مردم و حا

که اولین روایِت آن چنین است:  ِء«1 وجود دارد  َفْ
ْ
ِم ال

ْ
در صحیح مسلم بابی با عنواِن »َباُب ُحك

ْیَرَة، َعْن  ُبو ُهَر
َ
َثَنا أ

َ
: َهَذا َما َحّد

َ
ه، َقال اِم ْبِن ُمَنّبِ ْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعْن َهَّ

َ
اِق، أ

َ
ّز َثَنا َعْبُد الّرَ

َ
»... َحّد

ُتْ  ْ َ
ق

َ
َتْیُتُموَها َوأ

َ
أ َیٍة  َقْر ا  َ ّیُ

َ
 اهّلِل؟مص؟: أ

ُ
 َرُسول

َ
: َقال

َ
ا. َوَقال َحاِدیَث ِمْنَ

َ
َرُسوِل اهّلِل؟مص؟، َفَذَكَر أ

ُكْم«.2
َ
َّ ِهَی ل ُ

َسَها هلِِل َوِلَرُسوِلِه، ث ُه، َفِإّنَ ُخُ
َ
َیٍة َعَصِت اهّلَل َوَرُسول ا َقْر َ ّیُ

َ
ِفَیا، َفَسْهُمُكْم ِفَیا. َوأ

گفت: این  که  که معمر از همام بن منّبه نقل است  گفت  گونه حدیث  »... عبد الرزاق برای ما این 

کرده  کرده و احادیثی از این موضوع را ذکر  که ابو هریره از قول رسول خدا؟مص؟ برای ما حدیث  همان است 

گزیدید، سهم شما  که شما وارِد آن شدید و در آن اقامت  که رسول خدا؟مص؟ فرموده است: هر قریه ای  گفته  و 

کردند، خمس آن از آِن خدا و رسول است و بعد از آن،  که خدا و رسول خدا را عصیان  در آن است و هر قریه ای 

تمامش از آِن شما خواهد بود«. 

کوبیده  کتاب خدا به دیوار  که با یک روایِت مسلم، دو آیه از  این جا یکی از همان جاهایی است 

شترها  و  اسبها  سم  زیر  به  را  قریه ها  و  می کنند  حمله  قریه ها  به  که  آنانی  فیء«،  »آیۀ  اساس  بر  می شود! 

وارد  قریه ها  به  مسلم  روایت  اساس  بر  که  افرادی  همین  یعنی  هستند  مسلمانان  نمی کشند،  یا  می کشند 

که بر اساِس این روایت، در حالت اول تمام قریه از آِن مسلمانان است و در حالت  می شوند. با این تفاوت 

دوم، خمس آن از آِن خدا؟ج؟ و رسول خدا؟ص؟ و چهار پنجم آن، از آِن مسلمانان است! بدین ترتیب، بر 

اساس قسمت اّول این روایت، آیۀ ششم از سورۀ حشر نابود شده است و بر اساِس قسمت دوِم این روایت، 

آیۀ هفتم از سورۀ حشر!

که »فیء« همان »غنیمت« است اما در صورت  گر چه به این نکته تصریح نشده  در این روایت، ا

فتِح قریه با جنگ _ یعنی در حالتی که بر اساِس تعبیِر روایت، قریه، خدا و رسول خدا؟ص؟ را عصیان می کنند 

که در این تقسیم، بر خالِف »آیۀ فیء«  و نیز بر  _ »فیء« مانند »غنیمت« تقسیم می شود. البته با این تفاوت 
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که بر اساس آن  خالِف »آیۀ غنیمت«، »خمس فیء« به خدا و رسول خدا؟ص؟ اختصاص دارد، در حالتی 

کرده _ از آِن خدا؟ج؟ و رسول خدا؟ص؟ و ذو القربی و یتیمان  که آیه مشخص  دو آیه، این حق _ به هر میزانی 

و مسکینان و در راه ماندگان است! 

گونه آورده است:  مسلم در ادامه روایت دیگری را این 

ْسِلُموَن  ْیِه اْلُ
َ
ا َلْ ُیوِجْف َعل  َرُسوِلِه، ِمَّ

َ
َفاَء اهّلُل َعیل

َ
ا أ ِضیِر ِمَّ  َبِن الّنَ

ُ
ْمَوال

َ
َكاَنْت أ  :

َ
»َعْن ُعَمَر، َقال

ُه 
ُ
َعل ْهِلِه َنَفَقَة َسَنٍة، َوَما َبِقَ َیحجْ

َ
 أ

َ
ًة. َفَكاَن ُیْنِفُق َعیل ؟مص؟ َخاّصَ ِبِّ ْیٍل َواَل ِرَكاٍب. َفَكاَنْت ِللّنَ ِبحنَ

ًة ِف َسِبیِل اهّلِل«.1
َ

ِح، ُعّد
َ

ال ُكَراِع َوالّسِ
ْ
ِف ال

که خدا به صورت »فیء« به رسولش داد.  گفت: اموال »بنو نضیر« از اموالی بود  که  »از عمر نقل است 

که مسلمانان اسب و شتری بر آن نتازانده بودند و فقط به پیامبر خدا؟مص؟ اختصاص  این مورد، از مواردی بود 

داشت. او خرج سال اهلش را از این اموال پرداخت می کرد و آن چه اضافه می آمد برای اسب و سالح قرارش 

می داد تا در راه خدا آماده سازی شود«.

که مسلم یا به چیزی اعتقاد نداشت  کنار هم قرار داده شود، معلوم می شود  گر همین دو روایت، در  ا

و یا استهزاء به خدا؟ج؟ و پیامبرش؟ص؟ را سرلوحۀ اقداماتش قرار داده بود! بر اساِس روایت دوم، متأّسفانه)!( 

باید گفت: مطابق با آیۀ ششم از سورۀ حشر _ تمام »فیء« از آِن رسول رحمت؟ص؟ است و این در حالی است 

که بر اساِس روایت اّول، هیچ یک از این موارد، هیچ اختصاصی به پیامبر خدا؟ص؟  ندارد!

گناهی را مرتکب نشده بلکه او فقط روایتهایی را نقل  گفته شود، مسلم در این مسیر  ممکن است 

که مسلم،  که این اّدعا، اّدعای صحیحی نیست زیرا  که صحیحش دانسته است. اما باید دانست  کرده 

گذارده و این روایت را به عنوان اّولین روایِت این باب آورده؛ روایتی  َفْیِء«2 
ْ
: عنوان بابش را »َباُب ُحْکِم ال

ً
اّوال

که خود او  که در تعارض قطعی و روشن با آیاِت »فیء« است و نیز در تعارِض قطعی با روایت دومی است 

کرده است و ثانیًا: روایت مسلم،  نسخه های دیگری نیز دارد! نقلش 

کرده  که مالحظه شد، مسلم نیسابوری، روایتش را از عبد الّرزاق صنعانی )م. 211هـ( نقل  گونه  همان 

کرده  گونه درج  را در مصّنفش، این  این روایت  الّرزاق صنعانی،  که خوِد عبد  است. این در حالی است 

است:

َتْیُتُموَها 
َ
َیٍة أ ا َقْر َ ّیُ

َ
 اهّلِل؟مص؟: »أ

ُ
 َرُسول

َ
: َقال

ُ
ْیَرَة َیُقول َبا ُهَر

َ
َع أ ُه َسِ

َ
ّن
َ
ٍه، أ اِم ْبِن ُمَنّبِ »... َعْن َهَّ

صحیح مسلم )3/ 1376(.  1

صحیح مسلم )3/ 1376(.  2
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ْرُضَها هلِِل َوَرُسوِلِه؟مص؟. 
َ
ُه َفأ

َ
َیٍة َعَصِت اهّلَل َوَرُسول ا َقْر َ ّیُ

َ
َها، َوأ َكِلَمٌة ُتْشِبُ ْو 

َ
َفَسْهُمُكْم ِفَیا، أ

ُكْم«.1
َ
َّ ِهَی ل ُ

ث

که  که می گفت: رسول خدا؟مص؟ فرمود: هر قریه ای  که از ابو هریره شنید  »از هّمام بن ُمَنّبه نقل است 

که خدا و رسول خدا را  کلمه ای شبیه این فرمود _ و هر قریه ای  شما وارِد آن شدید، سهم شما در آن است _ یا 

کردند، زمینش از آِن خدا و رسول خدا؟مص؟ است و سپس، آن از آِن شماست«. عصیان 

که آبادی با جنگ  که این دو با یکدیگر دارد، در این است: در روایِت مسلم، در زمانی  تفاوت مهمی 

که  َسَها هلِِل َوِلَرُسوِلِه«. و این در حالی است  ُ ُ
فتح شود، خمسش از آِن  خدا و رسول رحمت؟ص؟ است: »َفِإّنَ خ

کتاب خدا آمده _  از  که در  بر اساس روایِت خوِد عبد الّرزاق، در چنین حالتی تمام زمین _ به همان صورت 

ْرُضَها هلِِل َوَرُسوِلِه؟مص؟«.
َ
آِن خدا؟ج؟ و رسول خدا؟ص؟ است: »َفأ

که  کتاب خدا؟ج؟ فاصلۀ بسیاری دارد. این فاصله در زمانی است  این دو روایت، هنوز هم با آیات 

قریه با صلح فتح شود. ابو بکر بیهقی )م. 458هـ( اصالح شدۀ این قسمت از روایت را در سننش چنین 

کرده است: درج 

ُه، َفِهَی هلِِل َوَرُسوِلِه. 
ُ
َیٍة اْفَتَتَحَها اهّلُل َوَرُسول ا َقْر َ ّیُ

َ
: أ

َ
 اهّلِل؟مص؟ َقال

َ
ّنَ َرُسول

َ
ْیَرَة... أ یِب ُهَر

َ
»... َعْن أ

ا«.2 ْیَ
َ
 َعل

َ
ْن َقاَتل ا ِلَ ُتَ َبِقّیَ ْسِلُموَن َعْنَوًة، َفُخْمُسَها هلِِل َوِلَرُسوِلِه، و َیٍة اْفَتَتَحَها اْلُ ا َقْر َ ّیُ

َ
َوأ

کرده  فتح  را  آن  و رسول خدا  که خدا  قریه ای  هر  فرمود:  که رسول خدا؟مص؟  نقل است  ابو هریره  »از 

کرده باشند، خمس آن از آِن  که مسلمانان با جنگ فتح  باشند، از آِن خدا و رسول خداست. و هر قریه ای را 

که برای فتحش جنگیده اند«. خدا و رسول خداست و مابقی برای افرادی است 

کلمه، تمام حالتهای محتملش را به  کتاب خدا، با چند  گویا این جماعت، برای نابود سازِی آیات 

صورت جمله می ساختند و آن را به فردی مانند ابو هریره نسبت می دادند و یا ابو هریره خودش این وظیفۀ 

خطیر را انجام می داد و این دانشمندان، تنها زحمت نقلش را می کشیدند!

بعضی از علمای عامه با استفاده از ترفندهای صرفی و نحوی هر دو دسته از »فیء«ها را به یک دسته 

که خمس غنایم  کرده اند  کرده اند و سپس این یک »فیء« را از سوی خودشان در میان افرادی تقسیم  تبدیل 

به آنان می رسد:

مصنف عبد الرزاق الصنعانی )6/ 104(.  1
السنن الکبری للبیهقی )9/ 234(، السنن الصغیر للبیهقی )3/ 378(.  2
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نَ  َبّیَ ا.  َعْنَ ٍة  ْجَنِبّیَ
َ
أ َغْیُر  ا  ِمْنَ َفِهَی  َل،  و

ُ ْ
ِلل َبَیاٌن  ا  َ ّنَ

َ
ِل ِة، 

َ
ْمل ُ اْلج َهِذِه   

َ
َعاِطُف َعیل

ْ
ال َیْدُخِل  »َلْ 

ِمَن  ْمَس  اْلنُ َیَضُع  َحْیُث  َیَضَعُه  ْن 
َ
أ َمَرُه 

َ
َوأ ْیِه، 

َ
َعل اهّلُل  َفاَء 

َ
أ ا  ِبَ َیْصَنُع  َما  اهّلِل؟مص؟  ِلَرُسوِل 

ْمَسِة«.1 ْقَساِم اْلنَ
َ
 اْل

َ
الَغنامِئ، مقسوًما َعیل

که این آیه بیان آیۀ اول3 است. این آیه از آن آیه است و از آن  یرا  »واو عطف بر این جمله وارد نشده2 ز

که او با آنچه خدا به عنواِن »فیء« به او می دهد،  کرده  جدا نیست. در این آیه، خدا برای رسولش؟مص؟ معین 

که آن را  که خمس غنایم را قرار می دهد  کند و به او فرمان داده است تا آن را در همان جایی قرارش دهد  چه 

کند«. گانه تقسیم  باید به قسمتهای پنج 

که فتح شود، به پنج قسمت تقسیم می شود  که فتح شود، به هر صورتی  به این ترتیب، هر سرزمینی 

که  گروه از صاحبان حِق »خمِس غنیمت« داده می شود اما خوب است دانسته شود  و هر قسمت به یک 

گونه که مالحظه می شود او  کّلِ »فیء« را روشن کند نه »خمس آن« را و همان  زمخشری بر آن بوده که تکلیِف  

هیچ سهمی را برای جنگندگان و رزمندگان قرار نداده است!

که  زیرا  کافی نداشتند  نیز دقت  اعداد  از دانشمندان، حتی در جمع  گروه  این  که  این  نکتۀ دیگر 

گروه:  خدا؟ج؟، رسول خدا؟ص؟، ذی القربی، یتیمان،  گروه داده می شود نه به پنج  خمس غنایم، به شش 

که زمخشری یا به این جمع ساده توجهی نداشته  مسکینان و در راه ماندگان! بر این اساس، باید پذیرفت 

گر  کرده و ا و یا یکی از این شش را بنا به صالحدید خودش از صاحبان حِق »غنیمت« و نیز »فیء« حذف 

 سهم »ذی 
ً
گرفته باشد، حتما کماِن بعد از رسول خدا؟ص؟ این عمل انجام  بنا به تشخیص او و عملکرد حا

القربی« حذف شده است.

»غنیمت« را به دو مفهوم می دانند و برای آنها دو مصداِق  »فیء« و  گروهی دیگر از علمای عامه، 

متفاوت، قائل هستند. آنان نوع اوِل »فیء« را به معنای »فیء« دانسته اند و نوع دوِم آن را به عنواِن »غنیمت« 

گرفته اند. در نظر 

کرده است:  شافعی پیشوای یکی از مذاهب چهارگانۀ عامه، در این خصوص چنین اّدعا 

اُه  ْن َسَّ یِعِهَما ِلَ ُمَس ِمْن َجِ ّنَ ِفِیَما َمًعا اْلنُ
َ
َتِمَعاِن ِف أ ُء َیحجْ یَفْ

ْ
َغِنیَمُة َوال

ْ
( : َفال اِفِعّیُ

َ
 الّش

َ
»)َقال

1  تفسیر الزمخشری = الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل )4/ 502(،  البحر المحیط فی التفسیر )10/ 140( از 
زمخشری.

ی َرُسوِلِه...<.
َ
ُه َعل َفاَء الّلَ

َ
مقصود، وارد نشدِن واو بر آیۀ هفتم از سورۀ حشر است: >َما أ  2

مقصود، آیۀ ششم از سورۀ حشر است.  3
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 َّ ُ
: ث

َ
. َقال َتَمِعینَ َغْیُر ُمْفَتِرِقینَ ْ ُه ِف اْلَیَتْینِ َمًعا َسَواٌء ُمج

َ
 ل

َّ
اُه اهّلُل َعّزَ َوَجل ُه. َوَمْن َسَّ

َ
اهّلُل َتَعاَل ل

ُه 
َ
َفِإّن ِفْعِلِه  ِف  َو ِه؟مص؟  َنِبّیِ  ِلَساِن 

َ
 َعیل

َّ
َعّزَ َوَجل نَ اهّلُل  َبّیَ ا  ِبَ ْخُِس 

َ
اْل َبَعِة  ْر

َ
اْل ْكُم ِف  اْلُ ُف  ُیَتَعّرَ

ْن َحَضَر ِمْن َغِنٍّ  َكاِب ِلَ ْیِل َوالّرِ ا ِباْلنَ ْیَ
َ
وَجُف َعل َغِنیَمُة ِهَی اْلُ

ْ
َغِنیَمِة. َوال

ْ
اِس ال ْخَ

َ
َبَعَة أ ْر

َ
َقَسَم أ

ْیَنَة  ؟مص؟ ِف ُقَری ُعَر ِبِّ ُة الّنَ ْیٍل َواَل ِرَكاٍب. َفَكاَنْت َسّنَ ْیِه ِبحنَ
َ
ُء، َوُهَو َما َلْ ُیوَجْف َعل یَفْ

ْ
َوَفِقیٍر. َوال

 
ُ

، َیَضُعُه َرُسول ْسِلِمینَ ًة ُدوَن اْلُ اِسَها ِلَرُسوِل اهّلِل؟مص؟ َخاّصَ ْخَ
َ
َبَعَة أ ْر

َ
ّنَ أ

َ
ْیِه أ

َ
َفاَءَها اهّلُل َعل

َ
ِت أ

َّ
ال

1.»
َّ

َراُه اهّلُل َعّزَ َوَجل
َ
اهّلِل؟مص؟ َحْیُث أ

که بر همۀ هر دو، خمس تعلق می گیرد و  »غنیمت« و »فیء« در این حکم شریکند  گوید:  »شافعی 

این خمس به افرادی تعلق دارد که خدای والمرتبه نام آنان را برده است. و سهم هر یک از آنان که خدا نامشان 

از  حکِم چهار پنجم باقی مانده  گوید:  او  از هم جدا هم نمی شود.  آیه برده با هم یکی است و  را در این دو 

که خدای عّز و جل بیانش را بر زبان رسولش؟مص؟ جاری و نیز در افعال پیامبرش  روی مطالبی روشن می شود 

مشخص ساخته است. و او چهار پنجم غنیمت را به حاضران اعم از غنی و فقیر اختصاص داد و غنیمت 

که در جنگ حاضر  ق دارد 
ّ
که بر آنها اسب و شتر تازانده شده باشد و به افرادی تعل تمام آن زمینهایی است 

که بر آن اسب و شتر تازانده نشده  گفته می شود  باشند؛ چه فقیر باشند و چه غنی. و »فیء« به آن چیزهایی 

که خدای واالمرتبه آن را به عنواِن »فیء« بخشیده  باشد. سّنت پیامبر خدا؟مص؟ در مورد قریه های »عرینه« 

از آن بهره ای نداشتند. رسول  چهار پنجم آنها مخصوِص رسول خدا؟مص؟ بود و مسلمانان  که  بود، این بود 

که خدای عّز و جل به او نشان داده بود«. خدا؟مص؟ هم آنها را در جایی صرف می کرد 

تی که مالحظه شد، به خدا و به پیامبر او؟ص؟ هم نسبتش داده اند،  که آن را با جمال این تقسیم بندی 

که با صلح فتح شده از آِن پیامبر  در نوع خودش بی نظیر است2! بر این اساس، چهار پنجم از سرزمینهایی 

خدا؟ص؟ است نه تماِم آنها!

یرا  کتاب خداست ز که این تقسیم بندِی او مطابق با  کند  شافعی البته و صد البته نمی توانست اّدعا 

که با چشمی   با آن چه در سورۀ حشر آمده مغایر است و مغایرتش به اندازه ای است 
ً
این تقسیم بندی تماما

که این دستور العمل را خداوند به طور خصوصی و بر  کرده  بسته هم قابل درک است! به این سبب، او اّدعا 

کرده  به پیامبرش داده و پیامبر خدا؟ص؟ هم _ نستجیر باهلل _ بر خالف قرآن، به  خالِف آن چه آیه اش را نازل 

کنندۀ آن دستور العملها بوده، آنها را از  که خودش نازل  کرده و شافعی  آن دستور العملهای نامشخص عمل 

کرده است!  کشف  عملکرد پیامبر خدا؟ص؟ 

األم للشافعی )4/ 146(. هم چنین رجوع شود به: السنن الصغیر للبیهقی )4/ 20(.  1
کرد! کتاب خدا بازی  شاید روشنتر و بهتر از این نتوان با آیات   2
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کماِن  گیری در مورِد این مطلب را بر عهدۀ پیامبر خدا؟ص؟ و یا حا گاهی نیز تصمیم  البته علمای عامه 

که خودشان خواستند و یا صالح دانستند، با سرزمینهای فتح شده  گونه  گذاشته اند تا آنان هر آن  پس از او 

گر  کنند و ا گر دلشان خواست _ مانند پیامبر خدا؟ص؟)!( _ با آنها به ماننِد »غنیمت« برخورد  کنند؛ ا برخورد 

البته این »فیء«  بر خالف آیات  کنند و صد  آنها به ماننِد »فیء« برخورد  دلشان خواست _ مانند عمر _  با 

و  است  داشته  اختصاص  او  مانندهای  و  عمر  به  بلکه  ندارد  اختصاص  رحمت؟ص؟  پیامبر  به  خدا  کتاِب 

اختصاص نیز می یابد:

ْو 
َ
ْیَبَر، أ  اهّلِل؟مص؟ ِبحنَ

ُ
 َرُسول

َ
َكَما َفَعل ْن َتُكوَن َغِنیَمًة، 

َ
َة ِمْن أ

َ
َعْنَوِة ِسَوی َمّك

ْ
ُد ال

َ
َو ِبال

ُ
ل نْ َ
ْیَسْت ت

َ
»ل

اِم َوِمْصَر«.1
َ

ْرِض الّش
َ
َواِد َوَغْیِرِه ِمْن أ  ُعَمُر ِبالّسَ

َ
َكَما َفَعل َتُكوَن َفْیًئا، 

که رسول  گونه  یا »غنیمت« است همان   
ً
به جز مکه _ حتما  _ با جنگ فتح شود  که  »سرزمینهایی 

که عمر با زمینهای سواد2 و غیر سواد از سرزمین  گونه  کرد یا »فیء« است همان  خدا؟مص؟ با »خیبر« برخورد 

کرد«. شام و مصر برخورد 

گروهی  گروه، البته در احکام این دو _ یعنی »فیء« و »غنیمت« _ با یکدیگر هم نظر نیستند و هر  این 

که این نظِر آنان، برگرفته از  که همگی معتقدند  کرده است. جالب تر آن  بر اساس نظر خودش آنها را تقسیم 

عملکرد پیامبر خدا؟ص؟ نیز هست! 

ْیِدهِیْم 
َ
ْسِلُموَن َفَصاَر ِف أ َخَذ اْلُ

َ
ا أ َ َ

َغِنیَمُة: ف
ْ
ا ال ّمَ

َ
َتِلَفاِن. أ َغِنیَمُة ُمنْ

ْ
ُء َوال یَفْ

ْ
: ال

َ
، َقال ّیِ ْوِر

َ
»َعِن الّث

ِذیَن 
َّ
َباِقَیُة ِلل

ْ
اِس ال ْخَ

َ
َبَعُة اْل ْر

َ
َمَر اهّلُل، َواْل

َ
ِمیِر َیَضُعُه َحْیُثَما أ

َ
ُمُس ِف َذِلَك ِإَل اْل اِر. َواْلنُ

َ
ُكّف

ْ
ِمَن ال

ْرِضِهْم، َوَزْرِعِهْم، 
َ
ْعَناِقِهْم، َوأ

َ
اِر ِف أ

َ
ُكّف

ْ
َماِم َوال ٍح َبْینَ اْلِ

ْ
ُء: َما َوَقَع ِمْن ُصل یَفْ

ْ
َغِنیَمَة. َوال

ْ
َغِنُموا ال

ْیِه، َحّتَ َوَقَع ِفیِه 
َ
وُه َعل وُه َوَلْ َیْقَهُر ْسِلُموَن َعْنَوًة َوَلْ َیُحوُز ُخْذُه اْلُ

ْ
ا َلْ َیأ ْیِه ِمَّ

َ
وا َعل َوِفیَما ُصوِلُ

َمَر اهّلُل«.3
َ
َماِم، َیَضُعُه َحْیُث أ ُح ِإَل اْلِ

ْ
ل : َفَذِلَك الّصُ

َ
ٌح. َقال

ْ
ْم ُصل َبْیَنُ

به چیزهایی  »غنیمت«  تفاوت می کند.  با هم  و »غنیمت«  »فیء«   گفت:  که  نقل است  ثوری  »از 

کفار می گیرند و در تصّرف خودشان در می آورند. خمس این داراییها  که مسلمانان آنها را از  گفته می شود 

کرده است و چهار پنجم بقیه به افرادی می رسد  که خدا امر  به امیر می رسد و او آن را در جایی قرارش می دهد 

عهدۀ  بر  صلح  قرارداد  که  می شود  اطالق  مواردی  به  »فیء«  و  گرفته اند.  غنیمت  به  را  »غنیمتها«  آن  که 

األموال للقاسم بن سالم )ص: 86(. از او: األموال البن زنجویه )1/ 207(.  1
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که در  کشتها و تماِم  آن چیزهایی از آنان را شامل می شود  که نفوس و زمینهای آنان و  کافران قرارش می دهد 

گرفته باشد و مسلمانان آنها را با جنگ نگرفته و به چنِگ خودشان در نیاورده  خصوص آنها صلح صورت 

که از این صلح به  گفت:  اموالی  کار نبرده باشند. او  و تا زمان وقوع صلح، قهر و غلبه ای برای تصّرِف آنها به 

کرده است«. که خدا امر  دست می آید، در دست امام است و او هم آن را در جایی قرار می دهد 

بر اساِس این روایت، در صورتی که فتح با جنگ صورت گرفته باشد، خمس غنیمت به امیر می رسد 

که غنیمتها را به دست  و البته نامی از رسول خدا؟ص؟ در بین نیست و چهار پنجم آن نیز به افرادی می رسد 

آورده اند. باز هم نه از رسول خدا؟ص؟ نامی در میان است و نه از صاحبان حقی که در قرآن نامشان برده شده 

که فتح با صلح صورت می پذیرد نیز تمام اموال به دسِت امام می رسد. در این حالت نیز  است! در حالتی 

نامی از پیامبر رحمت؟ص؟ در میان نیست! 

َمَر اهَّلُل«، امیر باید خمس را در جایی صرف 
َ
ِمیِر َیَضُعُه َحْیُثَما أ

َ ْ
ِلَك ِإَل ال

َ
ْمُس ِف ذ نُ بر اساِس عبارِت »الْ

َمَر اهَّلل«، امام باید تمام 
َ
َماِم، َیَضُعُه َحْیُث أ ِ

ْ
ُح ِإَل ال

ْ
ل ِلَك الّصُ

َ
کرده و بر اساس عبارٍت »َفذ که خدا به او امر  کند 

کتاب خدا بتوان  گر برای مصرف خمس در  کرده است! حال ا که خدا امر  کند  آن داراییها را در جایی خرج 

را  که سرزمینی با صلح فتح شده باشد، نمی توان مواردی  برای تقسیِم »فیء« در صورتی  مواردی را یافت، 

که این عبارتها تنها برای این ساخته شده است که به تاراج این اموال توسط  کرد  یافت. در نهایت، باید حکم 

کمان چهره ای بخشیده شود! حا

گر به تغییر و تبدیِل واژه ها در این اخبار توجهی شود، به خوبی دانسته خواهد شد که این افراد، برای  ا

کتاب  نصرت مذهبشان چه سختیهایی را متحّمل شده اند! هیچ یک از واژه های این روایت با آن چه در 

نه »غنیمت«، نه »فیء« نه »خمس«، نه »چهار پنجم باقی«، نه  خدا آمده است، هیچ سازگاری ندارد. 

کتاب خدا و  گویا این روایات را برای استهزاء  »امام«، نه »امیر«، نه »رسول خدا؟ص؟« و نه هیچ یک دیگر! 

کرده اند! آیاِت آن، نقل 

گروهی دیگر بر این عقیده هستند که به زمینهایی که در جنگ به دست می آید، »فیء« گفته می شود 

گروه مشخص  گفته می شود. این  که باز هم در جنگ به دست می آید، »غنیمت«  و به داراییهای دیگری 

گفته می شود! که بدون جنگ، فتح می شود و به دست می آید، چه  که به سرزمینها و داراییهایی  نکرده اند 

َما َغِنْمُتْم ِمْن َشْیٍء  ّنَ
َ
ُموا أ

َ
اِئِب َعْن َقْوِلِه: >َواْعل ُت َعَطاَء ْبَن الّسَ

ْ
ل

َ
: َسأ

َ
»َعْن َحَسِن ْبِن َصاِلٍح َقال

َغِنیَمُة؟ 
ْ
ُء َوَما ال یَفْ

ْ
ُت: َما ال

ْ
: ُقل

َ
ی َرُسوِلِه<1. َقال

َ
ُه َعل َفاَء الّلَ

َ
ِه ُخُمَسُه< َوَعْن َهِذِه اْلَیِة: >َما أ ّنَ ِلّلَ

َ
َفأ
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ْم  ُ َخُذوا ِمْن َماٍل لَ
َ
ا أ َ َ

َخُذوُهْم َعْنَوًة ف
َ
ْرِضِهْم َفأ

َ
 أ

َ
ْشِرِكینَ َوَعیل  اْلُ

َ
ْسِلُموَن َعیل : ِإَذا َظَهَر اْلُ

َ
َقال

ٌء«.1 ٌء. َوَسَواُدَنا َهَذا َفْ ْرُض َفِهَی َفْ
َ
ا اْل ّمَ

َ
ْیِه َفُهَو َغِنیَمٌة، َوأ

َ
وا َعل َظَهُر

َما َغِنْمُتْم  ّنَ
َ
ُموا أ

َ
گفت: من از عطاء بن سائب در مورد این آیه: >َواْعل که  »از حسن بن صالح نقل است 

گوید: گفتم: »فیء« چیست  ی َرُسوِلِه< پرسیدم. حسن 
َ
ُه َعل َفاَء الّلَ

َ
ِه ُخُمَسُه< و نیز این آیه:   >َما أ ّنَ ِلّلَ

َ
ِمْن َشْیٍء َفأ

گفت:  وقتی مسلمانان بر مشرکان و بر زمینهای آنان غلبه یافتند و از آنان، آن را  و »غنیمت« چه می باشد؟ او 

با جنگ گرفتند، هر مقداری از مال آنان که با جنگ به دست آوردند، »غنیمت« و زمینها، »فیء« است و این 

کشاورزِی ما، »فیء« است«. زمینهای 

کرده باشند، »حکِم فیء«  که تصریحی به برابری »فیء« و »غنیمت«  گروهی از این علماء بدون آن 

و »حکِم غنیمت« را یکی دانسته اند: 

 
َ

َفاَء اهّلُل َعیل
َ
ا أ ِقَتاِل. َوَكاَنْت ِمَّ

ْ
 اهّلِل؟مص؟ اْفَتَتَح َخْیَبَر َعْنَوًة َبْعَد ال

َ
ّنَ َرُسول

َ
»َعِن اْبِن ِشَهاٍب، أ

ِء 
َ

ال َ  اْلج
َ

ْهِلَها َعیل
َ
 ِمْن أ

َ
 َمْن َنَزل

َ
. َوَنَزل ْسِلِمینَ  اهّلِل؟مص؟ َوَقَسَمَها َبْینَ اْلُ

ُ
َسَها َرُسول َرُسوِلِه َفَخّمَ

ْن 
َ
أ  

َ
َعیل  

َ
ْمَوال

َ
اْل َهِذِه  ْیُكْم 

َ
ِإل َدَفْعُت  ِشْئُتْ  ِإْن   :

َ
َفَقال اهّلِل؟مص؟،   

ُ
َرُسول َفَدَعاُهْم  ِقَتاِل. 

ْ
ال َبْعَد 

 َذِلَك«.2
َ

 َعیل
َ

ْمَوال
َ
وا اْل

ُ
: َفَقِبل

َ
ُكُم اهّلُل. َقال َقّرَ

َ
ُكْم َما أ ِقّرُ

ُ
َبْیَنُكْم، َوأ ُرَها َبْیَنَنا َو َ َ

َیُكوَن ث وَها، َو
ُ
َتْعَمل

کرد و از  که رسول خدا؟مص؟ »خیبر« را بعد از جنگ و با قهر و غلبه فتح  »از ابن شهاب نقل است 

کرد و میان  که خدا به صورت »فیء« آن را به رسولش داد و رسول خدا؟مص؟ آن را تخمیس  جمله مواردی بود 

کرد. بعضی از اهل خیبر بعد از جنگ، تن به جالی وطن دادند اما رسول خدا آنان را  مسلمانان تقسیمش 

کنید و  کار  گر شما بخواهید من این اموال را به شما باز می گردانم تا بر آن زمینها  فراخواند و به آنان فرمود: ا

که خدا بخواهد من شما را بر این زمینها باقی می دارم.  محصوِل آن، میان ما  و شما تقسیم شود و تا زمانی 

گوید: آنان آن اموال را با آن شرط پذیرفتند«. ابن شهاب 

کرده او با آن  که این روایت ترسیم  گر برخورد پیامبر خدا؟ص؟ با زمینها و داراییهای خیبر همین باشد  ا

کرده است! زمینها و آن اموال، به ماننِد »غنیمت« برخورد و آنها را بر همان اساس تقسیم 

»رسول  واژۀ  تبدیل  روشها،  این  از  یکی  دارد.  وجود  نیز  دیگری  روشهای  فیء«  »آیاِت  تحریف  برای 

خدا؟ص؟« در »آیاِت فیء« به »مردم« است. برای نمونه، به پیامبر خدا؟ص؟ چنین نسبت داده اند: 

مصنف ابن أبی شیبة )6/ 502(.  1
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 َّ ُ
ث َبِعیٍر،  َجْنِب  ِمْن  َبَرًة  َو  ٍ ُحَنْین َیْوَم  اهّلِل؟مص؟   

ُ
َرُسول َخَذ 

َ
أ  :

َ
َقال اِمِت...  الّصَ ْبِن  ُعَباَدَة  »َعْن 

ُمُس َمْرُدوٌد  ُمَس، َواْلنُ  اْلنُ
َ

ْیُكْم َقْدَر َهِذِه ِإاّل
َ
َفاَء اهّلُل َعل

َ
ا أ  ِل ِمَّ

ُّ
ُه اَل َیِحل

َ
اُس! ِإّن ا الّنَ َ هّیُ

َ
: َیا أ

َ
َقال

ْیُكْم 
َ
ِقَیاَمِة. َوَعل

ْ
ْهِلِه َیْوَم ال

َ
 أ

َ
ُه َعاٌر َعیل

َ
، َفِإّن

َ
ول

ُ
ُغل

ْ
ُكْم َوال ا ِإّیَ ِخیَط. َو ْیَط َواْلَ وا اْلنَ

ُ
ّد

َ
ْیُكْم، َفأ

َ
َعل

 
ُ

: َوَكاَن َرُسول
َ

. َقال َغّمَ
ْ
ّمَ َوال َ ِة، ُیْذِهُب اهّلُل ِبِه الْ ّنَ َ ْبَواِب اْلج

َ
ُه َباٌب ِمْن أ

َ
َهاِد ِف َسِبیِل اهّلِل، َفِإّن ِباْلجِ

 َضِعیِفِهْم«.1
َ

ْؤِمِنینَ َعیل  َقِوّیُ اْلُ
َ

: ِلَیُرّد
ُ

َیُقول  َو
َ

ْنَفال
َ
اهّلِل؟مص؟ َیْكَرُه اْل

»از عبادة بن صامت... نقل است که گفت: رسول خدا؟مص؟ مویی از پهلوی شتری کند و فرمود: ای 

مردم! از آن چه خدا به عنواِن »فیء« به شما داده است به اندازۀ این مو نیز بر من حالل نیست مگر به اندازۀ 

خمس و خمس هم به خود شما برگشت داده می شود. پس شما هم نخ و هم سوزن _ همه و همه _ را به میان 

که در روز قیامت، این عمل برای اهل  بریزید و از اختصاص دادِن غنایم به خودتان شدیدًا بپرهیزید زیرا 

که جهاد در راه خدا دری از درهای بهشت  این عمل، عار و ننگ است. بر شما باد به جهاد در راه خدا زیرا 

گفت: و رسول خدا؟مص؟ »انفال« را ناخوش می داشت و  که خدا به وسیلۀ آن، هم و غم را می زداید. او  است 

می فرمود: توانایان مؤمنان باید آن را به ضعیفان بازگردانند«.

گرفته  صورت  خدا  کتاب  آیات  در  بسیاری  تحریفات  بلکه  و  تبدیالت  و  تغییرات  روایت،  این  با 

که به بعضی از آنها اشاره می شود: است 

اهَّلُل - 1 َفاَء 
َ
أ »َما  به  َرُسوِلِه<  ی 

َ
َعل اهلُل  َفاَء 

َ
أ >َما  تغییِر  با  مردم،  به  خدا؟ص؟  پیامبر  از  »فیء«  مالِک  تبدیل 

که تغییِر ساده ای به نظر می رسد!  ْم«،  
ُ

ْیك
َ
َعل

که خدا تمام آن را به ملکیت او - 2 کند  پیامبر خدا؟ص؟ اجازه دارد فقط به اندازۀ خمس در چیزی تصرف 

ُمَس«. نُ  الْ
َّ

ْم َقْدَر َهِذِه ِإل
ُ

ْیك
َ
َفاَء اهَّلُل َعل

َ
ا أ  ِل ِمَّ

ُّ
 َیِحل

َ
در آورده است: »ل

که بر - 3 ُمَس«، زیرا  نُ  الْ
َّ

ْم َقْدَر َهِذِه ِإل
ُ

ْیك
َ
َفاَء اهَّلُل َعل

َ
ا أ  ِل ِمَّ

ُّ
 َیِحل

َ
تبدیل »فیء« به »غنیمت« با عبارِت »ل

کتاب خدا، »خمس« فقط به »غنیمت« اختصاص دارد. اساِس آیات 

4 - 
َّ

ِإل َهِذِه  َقْدَر  ْم 
ُ

ْیك
َ
َعل اهَّلُل  َفاَء 

َ
أ ا  ِمَّ ِل   

ُّ
َیِحل  

َ
»ل عبارِت  با  خدا؟ص؟  پیامبر  به  خمس،  تمام  اختصاِص 

که فقط بخشی از خمس غنایم به او اختصاص دارد!  ُمَس«، در حالی  نُ الْ

خدای - 5 که  حالی  در  ْم«، 
ُ

ْیك
َ
َعل َمْرُدوٌد  ُمُس  نُ »َوالْ عبارِت  با  مردم  به  خمس  تمام  دادِن  گشت  باز 

کرده است. جهانیان؟ج؟ مصرف خمس را در »آیۀ غنیمت« مشخص 

« پس از - 6
َ

ْنَفال
َ ْ
َرُه ال

ْ
 اهَّلِل؟مص؟ َیك

ُ
هم مفهوم سازِی »فیء« و »انفال« و نیز »غنایم« با عبارِت  »َكاَن َرُسول

گذشت.  که پیراموِن »فیء« و نیز »انفال«  مطالبی 

کم )3/ 51(. المستدرك علی الصحیحین للحا  1
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«،  پس از بحث در بارۀ »فیء«.- 7
َ

ول
ُ
ُغل

ْ
ُكْم َوال ا ِإّیَ ول« به »فیء« با عبارِت »َو

ُ
تسّری دادِن مفهوم »ُغل

که - 8 که در این روایت، اعالم شده است  خدا »انفال« را از آِن  خودش و پیامبرش؟ص؟ ساخته در حالی 

پیامبر رحمت؟ص؟ از »انفال« بیزار بود! 

تعیین وظیفه برای توانمندان برای باز پس دادِن »فیء« یا »غنایم« و یا »انفال«، به ضعیفان! با عبارِت  - 9

 َضِعیِفِهْم«.
َ

ْؤِمِنینَ َعل ُ  َقِوّیُ الْ
َ

»ِلَیُرّد

کناری زده شود، بدتر از این نمی شود. راوِی  کتاب خدا به  گر قرار باشد، با چند جمله، چند آیه از  ا

کرده اند، با نقل این مطلب، »آیۀ انفال«، »آیۀ غنیمت«، »آیۀ  کتابهایشان درج  که آن را در  این روایت و آنان 

فیء برای فتح با صلح«، »آیۀ فیء برای فتح با جنگ« و آیات دیگری از کتاب خدا، از جمله »آیات صدقه« 

که از  گروه، در مورِد »فیء« و تقسیم آن، هماننِد عملکرد فردی است  را به استهزاء کشانده اند! این عمِل این 

که   مربِع زندگی سه ضلع دارد: ایمان و تقوا! کردند و او پاسخ داد  او در بارۀ مربع زندگی پرسش 

پیشوای حنابله، احمد بن حنبل، مشابه این روایت را با همین مضمون، در مسندش1 آورده و در 

جای دیگری از مسندش نیز آن را به این صورت آورده است:

َبَرٍة ِمْن  َو ِبَیِدِه ِإَل  ْهَوی 
َ
: _ َفأ

َ
 َرُسوِل اهّلِل؟مص؟ _ َقال

َ
َدَقِة َعیل  الّصَ

ُ
ِإِبل ْت  َمّرَ  :

َ
، َقال »َعْن َعیِلٍّ

2.» ْسِلِمینَ َبَرِة ِمْن َرُجٍل ِمَن اْلُ َو
ْ
ِذِه ال َحّقَ ِبَ

َ
َنا ِبأ

َ
: َما أ

َ
َجْنِب َبِعیٍر، َفَقال

پیامبر  گفت:  کردند. او  شتراِن صدقه از مقابل رسول خدا؟مص؟ عبور  گفت:  که  »از علی نقل است 

از مردان  از یکی  از پهلوی شتری شد و فرمود: من به این موی شتر سزاوارتر  خدا؟ص؟ با دستش متوّجه مویی 

مسلمان نیستم«.

خدا؟ص؟  پیامبر  به  را  سخنان  این  بتوان  نیز  امر  واقِع  در  گر  ا که  می دهد  نشان  خوبی  به  روایت  این 

نسبت داد، این واقعه و این فرمایشها هیچ ارتباطی به »فیء« و »انفال« و »غنایم« ندارد بلکه سخنی در 

که  مورِد »شتران صدقه« است و صدقه بر پیامبر خدا؟ص؟ و آل پیامبر رحمت؟مهع؟ حرام است3 در حالی 

به  را  باید حقوقی  »فیء«  اقسام  از  او در مورد بعضی  و  پیامبر خداست  آِن  از  تماِم »فیء«  و  »انفال«  تمام 

کند. دیگران پرداخت 

مسند أحمد مخرجا )28/ 385(.  1
مسند احمد مخرجا )2/ 92(.  2

بر خالف دروغی که در این روایت آمده از آن جا که صدقه بر »اهل البیت؟مهع؟« حرام است، پیامبر خدا؟ص؟ حتی   3
که بر اساس این روایت او به اندازۀ فردی از  به اندازۀ موی شتر هم در شتران صدقه حق ندارد و این در حالی است 

مسلمانان در شتر صدقه حق دارد! 


