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یارت   حضرت سّیـد الشهداء؟ع؟در روِز اربعین:   ز

َواْبِن  اهلِل   ِّ َصِفي َعىل  الُم  الّسَ يِبِه.  ج
َ

اهلِل  َون َخليِل  َعىل  الُم  الّسَ َوَحبيِبِه.  اهلِل  َوِلــّيِ  َعىل  الُم   »الّسَ

َعَبراِت. 
ْ
ال باِت  َوَقتيِل  ُكُر

ْ
ال سيِر 

َ
أ الُم عىل  الّسَ هيِد. 

َ
الّش وِم 

ُ
ْظل اْلَ  ِ َسْين الُم َعىل  اْلُ الّسَ ِه.  َصِفّيِ

ْكَرْمَتُه  أ ِبَكراَمِتَك.  فاِئُز 
ْ
ال َك  َصِفّيِ َواْبُن  َك  َك  َوَصِفّيُ َوِلّيِ َواْبُن  َك  َوِلّيُ ُه 

َ
أّن أْشَهُد  إّني  ُهّمَ 

ّ
الل

 
ً
َوقاِئدا الّساَدِة،    ِمَن 

ً
دا َسّيِ َتُه 

ْ
َوَجَعل ِوالَدِة، 

ْ
ال ِبطيِب  َواْجَتَبْيَتُه  عاَدِة،  ِبالّسَ هاَدِة  َوَحَبْوَتُه 

َ
ِبالّش

ِمَن  ِقَك 
ْ
َخل َعىل  ًة  ُحّجَ َتُه 

ْ
َوَجَعل نِبياِء،  األ يَث  َوأْعَطْيَتُه  َموار ذاَدِة، 

ْ
ال ِمْن   

ً
َوذاِئدا قاَدِة، 

ْ
ال ِمَن 

ِة 
َ
هال َ  ُمْهَجَتُه  فيَك ِلَيْسَتْنِقَذ ِعباَدَك ِمَن اْلج

َ
َبَذل ْصَح، َو عاِء َوَمَنَح الّنُ

ُ
 األْوِصياِء. َفأْعَذَر ىِف الّد

آِخَرَتُه  ى  األْدن،  َوَشر ِباألْرَذِل  ُه 
َ

َحّظ َوباَع  ْنيا، 
ُ

الّد ْتُه  َغّرَ َمْن  ْيِه 
َ
َعل َوَقْد  َتواَزَر  ِة، 

َ
ل ال

َ
الّض َوَحْيَرِة 

 
َ

َك، َوأطاَع ِمْن ِعباِدَك أْهل ثَمِن األْوَكِس، َوَتَغْطَرَس َوَتـَرّدى ىِفي َهواُه،  َوأْسَخَطَك َوأْسَخَط َنِبّيَ
َّ
ِبال

 َحّت ُسِفَك ىِفي 
ً
َتِسبا  ُمْ

ً
ْسَتْوِجبينَ الّناَر. َفجاَهَدُهْم فيَك  صاِبرا ـَة األْوزاِر اْلُ

َ
ل فاِق َوَحَ قاِق  َوالّنِ الّشِ

ْيَك 
َ
الُم َعل .  الّسَ

ً
 أليما

ً
ْم َعذابا ْبُ بياًل َوَعّذِ  َو

ً
ْعنا

َ
ْم ل َعْنُ

ْ
ُهّمَ َفال

ّ
مُيُه. الل طاَعِتَك َدُمُه َواْسُتبيَح  َحر

َك أمينُ اهلِل َواْبُن أميِنِه. ِعْشَت 
َ
ِد  األْوِصياِء. أْشَهُد أّن ْيَك َيا ْبَن َسّيِ

َ
الُم َعل َيا ْبَن َرُسوِل اهلِل. الّسَ

. َوأْشَهُد أّنَ اهلَل  ُمْنِجٌز ما َوَعَدَك، َوُمْهِلٌك 
ً
 َشهيدا

ً
وما

ُ
 َمْظل

ً
 َوُمّتَ َفقيدا

ً
  َوَمَضْيَت َحيدا

ً
َسعيدا

َك َوَفْيَت ِبَعْهِد اهلِل َوجاَهْدَت ىِفي َسبيـِلِه َحّت  أتاَك 
َ
َك،  َوأْشَهُد أّن

َ
ٌب َمْن َقَتل َك، َوُمَعّذِ

َ
َمْن َخَذل

َفَرِضَيْت  ِبذِلَك  َعْت  َسِ ّمًة 
ُ
أ اهلُل  َعَن 

َ
َمَك.  َول

َ
َظل َمْن  اهلُل  َعَن 

َ
َول َك. 

َ
َقَتل َمْن  اهلُل  َعَن 

َ
َفل  . َيـقينُ

ْ
ال

ّمي َيا  ْبَن َرُسوِل اهلِل. 
ُ
ْن عاداُه . ِبأبي أْنَت َوا ْن واالُه َوَعُدّوٌ ِلَ ْشِهُدَك  أّني َوِلـّيٌ ِلَ

ُ
ُهّمَ ِإّني أ

ّ
ِبِه. الل

اِسها  ج
ْ

ُة ِبأن اِهِلّيَ ْسَك اْلج َرِة، َلْ ُتَنّجِ َطّهَ ِة  َواألْرحاِم اْلُ  ىِف األْصالِب الّشاِمنَ
ً
ُكْنَت ُنورا َك 

َ
أْشَهُد أّن

َوَمْعِقِل  ْسِلمينَ  اْلُ َوأْركاِن  َدعاِئِ  الّديِن  ِمْن  َك 
َ
أّن َوأْشَهُد  ِثياِبا.  ِمْن  ّماُت  ِ

َ
ْدل اْلُ ِبْسَك 

ْ
َوَلْ  ُتل

ِمْن  َة  ِئَّ أّنَ  األ َوأْشَهُد   . ْهِدّيُ اْلَ اِدي 
ْ

ال ِكّيُ  الّزَ  ُّ ِضي الّرَ  ُّ ِقي الّتَ َبـّرُ 
ْ
ال َك  اْلماُم 

َ
أّن َوأْشَهُد   . ْؤِمنينَ اْلُ

ِبُكْم  أّني  َوأْشَهُد  ْنيا. 
ُ

الّد أْهِل  ُة عىل  ّجَ َواْلُ ُوْثق، 
ْ
َوُة  ال ُعْر

ْ
َوال دى  ُ َوأْعالُم الْ ْقوى  الّتَ َكِلَمُة  ِدَك 

ْ
ُول

ِبٌع  ٌم َوأْمري ألْمِرُكْم ُمّتَ
ْ
ِبُكْم ِسل

ْ
بي  ِلَقل

ْ
، َوَقل ِبـإياِبُكْم، ُموِقٌن ِبَشراِيِع ديني َوَخواتمِي َعَمىلي ُمْؤِمٌن  َو

ْيُكْم 
َ
اهلِل  َعل واُت 

َ
َصل ُكْم  َعُدّوِ َمَع  ال  َمَعُكْم  َعُكْم  َ َ

ف ُكْم. 
َ
ل اهلُل  َحّت  َيأَذَن  ٌة 

َ
ُمَعّد ُكْم 

َ
ل تي  َوُنْصَر

عاِلينَ «. 
ْ
واِحُكْم َوأْجساِدُكْم َوشاِهِدُكْم َوغاِئِبُكْم  َوظاِهِرُكْم َوباِطِنُكْم آمينَ َرّبَ ال َوعىل أْر

 »سالم بر ولی خدا و دوست او. سالم بر خلیل خدا و بندۀ نجیب او. سالم بر بندۀ   برگزیدۀ خدا و فرزند 

کشتۀ  کرده بود و بر  گرفتاریها و  سختیها او را اسیر  که  برگزیده اش. سالم بر حسین مظلوِم شهید. سالم بر آن 

« تو و فرزند »ولّی« تو و برگزیدۀ تو و فرزند برگزیده ات  که او   »ولّیِ گواهی می دهم  اشِك روان. خدایا! من براستی 
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گرامی ساختی و با سعادت، مخصوصش داشتی و به  کرامت تو دست یافت. تو  او را با شهادت  که به  بود 

کزادی او را برگزیدى و   او را سیدی از سیدها و رهبری از رهبران، و دفاع کننده ای از دفاع کنندگان، قرارش  پا

که حجت تو بر خلقت هستند. او  نیز در  دادی و  میراثهاى پيمبران را به او دادى و از اوصیائی قرارش دادی 

یغ خیرخواهی  کرد و جان خود را  کسی باقی نگذارد و بي در دعوت مردم، جاى هیچ عذر و بهانه اى را براى 

که  کار به آنجا رسید  گمراهی  برهاند. و  گرداب جهالت و نادانی و سرگردانٍی  در راه تو داد تا بندگانت را از 

کامل و حظ خود را به بهایی  که بهرۀ  که دنیا فریبشان داده بود به  گونه ای  علیه او افرادی همدست شدند 

ک ساختند  کردند و خدا را غضبنا ناچیز فروختند و آخرتشان را درمقابل بهائی   اندك و بی مقدار  معامله 

کشاندند و تو  را به خشم آوردند  و پيامبر تو  را نیز. و از میان بندگانت از افرادی اطاعت  و  خود را به نابودی 

گناه را بدوش می کشیدند و بدین  که بارهاى سنگین   که اهل دو  دستگی و نفاق و از افرادی بودند  که  کردند 

که  خودش را  کرد  گونه ای با آنان جهاد  گشته بودند. آن حضرت، با شكیبائی به  جهت  مستوجب دوزخ 

یخت و  حریم مقدسش شكسته  ى تو ر که خونش در راه پيرو از میان رفته در نزد خودت می دید تا آن زمان 

کن به  عذابی دردناك. سالم بر تو اى فرزند رسول  کن به لعنتی سخت و عذابشان  شد. خدایا آنان را لعنت 

خدا. سالم بر تو اى فرزند آقاى  اوصیاء. گواهی  دهم که تو براستی امین خدا و فرزند امین خدایی. سعادتمند 

که مظلوم و شهید بودی و از دست همگان رفته. و من  یستی و ستوده از دنیا رفتی و در  گذشتی در حالی  ز

یت  که را دست از یار که  خدابه آنچه وعده اش را به تو داده است ، قطعا وفا می کند و هر  گواهی می دهم 

که  تو  گواهی می دهم  کرد. و  کشتنت اقدام  که به  کت می رساند  و عذاب می کند آن فردی را  کشید به  هال

که زمان رحلتت فرا رسید. خدا  لعنت کند کسی  بخوبی به عهد خدا وفا کردى  و در راه او جهاد کردى تا آن 

که این خبر را شنیدند  کند مردمی  را  کرد و خدا لعنت  که به تو ستم  کند آن  کشت و خدا لعنت  که تو را  را 

که  والیت او را پذیرفته باشد ، هم باورم  که من با هر  گواه می گیرم  و بدان رضایت دادند. خدایا!  من تو را 

گواهی می دهم  که او را دشمن دارد.  پدرم و  مادرم بفدایت اى فرزند رسول خدا!  و دشمن آن فردی هستم 

که آلوده ات نكرد اوضاع زمان جاهلیت  کیزه  که تو نورى بودى در صلب پدرانی بلند  مرتبه و رحمهایی  پا

که تو از پایه هاى دین و ستونهاى  گواهی می دهم  به آلودگیهایش و در برت  نكرد از لباسهاى چرکینش . و 

و  پسندیده  و  تقوا  با  نیكوکار  پيشواى  تو  که  دهم  گواهی  و  ایمانی.  با  مردمان  پناهگاه   و  محكم  مسلمانان 

کیزه و راهنمایی هستی که بر هدایت خدایی. و گواهی می دهم که همانا امامانی که از  فرزندان تو هستند،   پا

و  بر مردم دنیا هستند.  و  حجتهایی  الهی  و رشته هاى محكم  و نشانه هاى هدایت   تقوى  روح و حقیقت 

کردارم ،  به شما ایمان ، و  به بازگشتتان یقین دارم . و  که من با قوانین دینم و نیز با عواقب  گواهی می دهم 

یم برایتان آماده است تا آنكه خدا ظهورتان را اجازه  کار شما  است و یار کارم پيرو  دلم تسلیم دل شما است  و 

دهد. پس با شمایم نه با  دشمنان شما. درودهاى خدا بر شما و بر روانهاى شما و پيكرهایتان و حاضرتان و 
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غائبتان و  آشكارتان و نهانتان. آمین اى پروردگار جهانیان «.  

*****

کودتا، نوبت  در مسیر بحث در خصوص چپاول دارایيهای پيامبر رحمت؟ص؟ و استفاده از آنها برای 

کافران  که دو نوع »فیء« وجود دارد و هر دو نوع، به فتح سرزمینهای  بحث به »فیء« رسید و مالحظه شد 

و مشرکان ارتباط می یابد: 

ق - 1
ّ
 به عنواِن »فیء« به رسول خدا؟ص؟ تعل

ً
که این سرزمینها تماما که با صلح فتح می شود  سرزمینهایی 

دارد. 

رسول - 2 به  »فیء«  عنواِن  به   
ً
تماما نیز  سرزمینها  این  که  می شود  فتح  قهر،  و  جنگ  با  که  سرزمینهایی 

از آنها را باید به خدا؟ج؟، به خودش، به ذو القربی، به یتیمان، به  ق دارد اما او حقوقی 
ّ
خدا؟ص؟ تعل

کین و به ابن سبیل اختصاص دهد. مسا

در هر دو صورت، چیزی از »فیء« به لشكریان پيامبر خدا؟ص؟ تعلق ندارد.

در ادامه و برای آن که روشن شود، برای تأمین مالی کودتا از چه اموالی استفاده شده و چه معامله هایی 

گرفته الزم است تا در مورد وضعیِت »فیء« در زمان پیامبر رحمت؟ص؟ و بعد از آن  بر سر چه اموالی صورت 

گسترده تری صورت بگیرد. بحثهای 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤ م�ت ر �ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣح ام�ب ݭݭݭݭݭݭݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݕݡݡىݫ ݫ ݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ مان ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮݫ یء در �ن
ن

�تِ � ع�ݔ
نگاݠهی �به وݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ن �

در زندگی پيامبر رحمت؟ص؟ _ به ویژه در چند سال آخر عمر شریِف آن حضرت _ خدای جهانیان؟ج؟ 

اموال بسیاری را به عنواِن »فیء« _ اعم از »فیِء«  نوع اّول و نوِع دوم _ به پيامبرش بخشیده است. 

در سورۀ »فتح« از »فتحی مبین« و نیز از فتحی با تعبیر »فتح قریب« سخن به میان آمده است. این 

که به دو واقعه اشاره داشته باشد:  دو »فتح« ممكن است یک »فتح« باشد و ممكن نیز هست 

�نَ  �ی ِم�نِ ُم�ؤْ
ْ
ُه َع�نِ ال

َ
َی الّل ْد َر�نِ �قَ

َ
ا * ... * ل ً �ن �ی ًحا ُم�بِ �قْ َك �نَ

َ
ا ل َ ْح�ن �قَ

ا �نَ
َ �نّ ِم * اإِ ح�یٖ لّرَ

ݗ
ِ ا ْحٰما�ن لّرَ

ݗ
هلِل ا

ݗ
ْسِم ا >�بِ

ا *  ً �ب ِر�ی ًحا �قَ �قْ َُهْم �نَ ا�ب
َ �ث
ؤَ
ِهْم َوا �یْ

َ
�قَ َعل �نَ ِك�ی َل الّسَ رنَ �نْ

ؤَ
ا َ ِهْم �ن ��بِ

ُ
ل

َعِلَم َما �نِی �قُ
َر�قِ �نَ َ حب

َّ ْح�قَ السث
َك �قَ ُع��نَ ا�یِ

َ �ب ُ  �ی
�نْ اإِ

�نَ  �ی �قِ ِ
ّ
�نَ ُمَحل �ی ِم�نِ

آ
ُه ا

َ
اَء الّل َ �نْ �ث َحَراَم اإِ

ْ
َد ال َمْسحبِ

ْ
�نَّ ال

ُ
ل ْد�نُ �قَ

َ
ِ ل

َح�قّ
ْ
ال ا �بِ

َ �ی وؤْ ُه الّرُ
َ
ُه َرُ��ل

َ
ْد َصَد�قَ الّل �قَ

َ
... * ل

ا<.    ً �ب ِر�ی ًحا �قَ �قْ ِلَك �نَ َعَل ِم�نْ ُ�و�نِ �نَ َ حب
ُم�ا �نَ

َ
ْعل ْم �قَ

َ
َعِلَم َما ل ��نَ �نَ ا�نُ َ حن

ا �قَ
َ
�نَ ل ِر�ی ّصِ ْم َوُم�قَ

ُ
ُرُءوَ�ك

سورۀ فتح/1 تا 27.  1
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کردیم »فتحی   ما خودمان فقط برای تو فتح 
ً
گیر است. قطعا که رحمتش همیشگی و فرا »به نام »اهلل« 

کردند. او  که آنان با تو در زیر آن درخت، مبایعه  مبین« را. ... قطعًا خدا از آن مؤمنان در آن زمانی راضی شد 

کرد و »فتحی قریب« را به آنان پاداش  گاهی داشت و آرامش را بر آنان نازل  به خوبی از درون قلبهای آنان آ

گر خدا بخواهد شما در  یای رسولش را به سزا و حق، به  واقعّیت رساند. حتمًا ا که خدا رؤ داد. ... به درستی 

کرده اید و بدون آنكه بيمی داشته باشید،  که سرهای خود را تراشیده اید و تقصیر  کمال امنّیت و در حالی 

که شما نمی دانید و در آن زمان، او برای شما  به مسجد الحرام وارد خواهید شد. پس خدا می داند آنچه را 

»فتحی قریب« را قرار خواهد داد«.

 »فتح قریب« در عبارِت >َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذِلَك َفْتًحا َقِریًبا< از آیۀ 27 به »فتح مکه« اشاره دارد و وجود 

ا َتَخاُفوَن...< 
َ
ِریَن ل ْم َوُمَقّصِ

ُ
ِقیَن ُرُءوَسك ِ

ّ
ُه آِمِنیَن ُمَحل َحَراَم ِإْن َشاَء الّلَ

ْ
َمْسِجَد ال

ْ
ّنَ ال

ُ
َتْدُخل

َ
این عبارت، پس از >ل

گرفته است.  کمی پس از اعمال حج صورت  که این »فتح«  با فاصله اما با فاصلۀ  به خوبی نشان می دهد 

بدین ترتیب، تكلیف این »فتح« در خوِد آیه روشن است و این »فتح«،  »فتح مکه« است، خواه فتِح اّول  و 

دوم این سوره نیز به این »فتح« اشاره ای داشته و یا نداشته باشد. 

گر »فتِح اّول« نیز به  که آیۀ 18 نیز به »فتح مکه« اشاره دارد. با این اوصاف، ا شواهد نشان می دهد 

گونه ای به  که در این سوره از آنها صحبتی به میان آمده به  همین »فتح« اشاره داشته باشد، تمام فتحهایی 

که یكی از آنها  »فتح مّکه« اشاره دارد و در غیر این صورت، در سورۀ فتح از فتحهای متعددی بحث شده 

که از »فتح مکه« نیز بسیار مهمتر است. »فتح مّکه« است؛ فتحهایی 

باشد، فتح مبین در  امر هم، زمان ماضی  واقع  گر در  ا ُمِبیًنا<  َفْتًحا  َك 
َ
ل َفَتْحَنا  ا  >ِإّنَ َتْحٰنا« در 

َ
»ف زماِن 

َثاَبُهْم 
َ
کنار دو تعبیِر >َوأ گرفته است. در این صورت، وجوِد این تعبیر در  زمانی قبل از نزول این آیه صورت 

که خدا از »فتحی قریب«  َفْتًحا َقِریًبا< و >َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذِلَك َفْتًحا َقِریًبا<، به خوبی نشان می دهد: در زمانی 
گرفته بود.  به عنواِن »فتِح  مکه« خبر می دهد، »فتِح مبین« صورت 

گر در واقِع امر، زمان ماضی نباشد، »فتح مبین«، فتحی  َك َفْتًحا ُمِبیًنا< ا
َ
ا َفَتْحَنا ل َتْحٰنا« در >ِإّنَ

َ
زماِن »ف

که در آینده صورت می گیرد. در چنین حالتی، خدا از حتمی بودن یک »فتح« در آینده خبر می دهد  است 

که خدا از آن چنین خبر داده است:  که این »فتح«، »فتِح غلبۀ حزب اهلل بر حزب شیطان« و »فتحی« است 

  .> رنٌ �ی ِ ِ�ّیٌ َعرن
َه �قَ

َ
 الّل

�نَّ ُرُ�ِلی اإِ ا َو َ �ن
ؤَ
�نَّ ا َ ِل�ب عنْ

اؤَ
َ
ُه ل

َ
�بَ الّل �قَ

َ
>ك

»اهلل«  که  درستی  به  می یابیم.  غلبه  رسوالنم  و  من   
ً
قطعا و   

ً
حتما که  است  کرده  قطعی  حكم  »خدا 

سورۀ مجادله/21.  1
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قدرتمنِد دست نایافتنی است«.

گونه خبر داده است:  هم چنین از آن به این 

َوُهݠمݠْ  َكا�قَ  الرنَّ ��نَ  �قُ �ؤْ ُ َو�ی ا�قَ 
َ
ل ��نَ  الّصَ مݠُ �ی �قِ ُ �ی �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال �ا  �نُ مݠݠَ

آ
ا �نَ  �ی ِ �ن

َّ
َوال ُه 

ُ
َرُ��ل َو اهلُل  ݠمݠݠُ 

ُ
ݡك َوِل�یُّ ا  مݠَ

�نَّ  >اإِ

     .> ��نَ اِل�بُ َ عن
ْ
�بَ اهلِل ُهـݠُم ال �نَّ ِحرنْ ـاإِ �ا �نَ �نُ مݠَ

آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
ُه َوال

َ
َرُ��ل َ�ݡّلَ اهلَل  َو �قَ َ �نْ �ی َراِكُع��نَ *  َومݠَ

که نمݠاز را به پـا  مݠی دارند  و در رکوِع  « شمݠا تنها خدا و رسول او و مݠؤمݠنانی هستند  که »ولّیِ  »به درستی 

که  ایمݠان آورده اند، بپذیرد، پس تنها  که والیت خدا و رسول او و  کسانی را  نمݠازشان زکات مݠی دهند. و هر کس 

حزب خدا چیره شدگانند«.

َك َفْتًحا ُمِبیًنا<، زمان ماضی باشد 
َ
ا َفَتْحَنا ل که زماِن »فتحنا« در >ِإّنَ در حالت اّول _ یعنی در حالتی 

»فتح«  با  »فتح مکه«  از  که قبل  »خیبر« تنها غزوه ای است  »فتح خیبر« است زیرا  _ مقصود از این فتح، 

را  »فتح«  تعبیر  نیز  »صلح حدیبیه«  برای  البته علمای عامه  بوده است.  بسیار عظیم هم  و  یافته  خاتمه 

نمی توان  کار برد، باز هم  »صلح« به  گر چنانچه در واقِع امر هم بتوان این تعبیر را برای  که ا کار برده اند  به 

که »صلح حدیبیه« همان »فتح مبین« است زیرا وقتی خوِد »فتح مکه« نتواند »فتح مبین« باشد،  گفت 

که مقدمه ای برای »فتح مکه« بوده است نیز نمی تواند مقصود از این »فتح« باشد. در این  »صلح حدیبیه« 

که »فتح مکه« با چنین وصفی  صورت، خدا »فتح خیبر« را »فتحی مبین« می خواند و این در حالی است 

توصیف نشده است.

در مورد »فتِح خیبر«، حتی یک قول هم وجود ندارد که »فتح خیبر« را به فردی دیگری غیر از مولی امیر 

که جای هیچ  مؤمنان حضرت علی بن ابی طالب؟امهع؟ نسبت داده باشد. بدین ترتیب و بر اساس روایاتی 

تردیدی را باقی نمی گذارد، خدای جهانیان، »خیبر« را با دستان مبارک امیر ابرار، مولی امیر مؤمنان ؟س؟ فتح 

کرده است.

کرد و آن را به صورِت  »خداوند واالمرتبه، »شهِر خیبر« را با دستاِن امیر مؤمنان؟س؟ فتح 

»فیء« به پیامبرش؟ص؟ بخشید؛ خواه خیبر با جنگ، خواه با صلح و خواه بخشی از آن 

با جنگ و بخش دیگری از آن با صلح، فتح شده باشد. 

به دنبال فتح خیبر، آبادیهای دیگری از جمله »فدک« و »وادی القری« نیز به ملکّیِت 

کناِن این آبادیها از »جنگ خیبر« درسهای الزم را گرفته بودند.  پیامبر خدا؟ص؟ در آمد. سا

سورۀ مائده/55 و 56.  1
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به دنبال این دو »فتح«، »فتِح مکه« صورت گرفت . »فتح مّکه«  سومین فتح مهمی بود 

یخ اسالم روی داد. که در تار

که آن هم به فتح منتهی شد. این  بعد از »فتح مکه« خدا از نبرد دیگری خبر داده است 

جنگ، »جنگ ُحنین« است«. 

که خدا آنها را به صورِت »فیء« به پيامبرش  به این ترتیب، چهار نمونه از دارایيهای پيامبر خدا؟ص؟ 

یداِد آنها از این قرار است:  بخشیده و از اهمیت بسیاری برخوردار است، به ترتیب زماِن رو

قلعه ها و آبادیهای شهر خیبر.- 1

تأثیر آن، با جنگ و یا صلح به دست پیامبر رحمت؟ص؟  - 2 که به دنبال فتح خیبر و تحت  آبادیهایی 

افتاد.

مکه و آبادیهای وابسته.- 3

حنین. - 4

در ادامه به بحث پيراموِن این موارد، پرداخته خواهد شد.

یءݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ن

ِ ݣݣݣ�
ر ، ݣݣݣݣݣݣݣمصدا�ت �ب ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݡݡىݫ

های ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ن �بادىݔ
لعه اه و اآ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ت

ِ
مام �ت

کتاب خدا آمده  کرد و بنا به آن چه در  خدای جهانیان؟ج؟ خیبر را به دست امیر مؤمنان؟س؟ فتح 

است، با فتح خیبر، خداوند رحمان تمام خیبر را به عنواِن »فیء« به پيامبرش؟ص؟ بخشید. 

گروه بسیاری از علمای عامه بر این باورند که بعضی از قلعه های خیبر با صلح فتح شده و صد البته 

یختِن قلعه های مهم خیبر _ مانند قلعۀ َقموص _ به وقوع پيوسته است:  که این صلح، پس از فرو ر

َعْنَوًة،  ْكَثُرَها 
َ
أ َكِتيَبُة 

ْ
َوال ًحا 

ْ
َبْعُضَها ُصل َو َعْنَوًة،  َبْعُضَها  َكاَن  ّنَ َخْيَبَر 

َ
أ اْبِن ِشَهاٍب:  »... َعِن 

َف َعْذٍق«.  
ْ
ل

َ
َبُعوَن أ ْر

َ
ْرُض َخْيَبَر، َوِهَی أ

َ
: أ

َ
َكِتيَبُة؟ َقال

ْ
اِلٍك: َوَما ال ُت ِلَ

ْ
ٌح. ُقل

ْ
َوِفهَیا ُصل

گفت: بعضی از قسمتهای خیبر با جنگ و بعضی دیگر با صلح  که  »... از ابن شهاب نقل است 

که البته بخشی از آن با صلح فتح شد. من به مالک  فتح شد و »کتیبه« بیشترین جنگ و مقاومت را داشت 

که در آن چهل هزار نخل بود«. گفت: زمین خیبر  گفتم: »کتیبه« دیگر چیست؟ او 

سنن أبی داود )3/ 161(، السنن الكبری للبیهقی )6/ 615(.  1
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که به طریق جنگ فتح شده باشد، مشمول  حکم هر بخشی از خیبر معلوم است. هر بخشی از خیبر 

آیۀ ششم از این سوره  مشمول  باشد،  شده  فتح  جنگ  بدون  که  بخشی  هر  آیۀ هفتم از سورۀ حشر می شود و 

می گردد.

همان گونه که مالحظه شد، در هیچ یک از این دو آیه، هیچ سهمی به مجاهدان و لشکریان اختصاص 

داده نشده است. اما عامه با دقت هر چه تمامتر از سوی خودشان سالیاِن سال بعد از جنگ خیبر، به تقسیم 

اراضی خیبر پرداخته اند. آنان این عمل را به پيامبر رحمت؟ص؟ نیز نسبت داده اند:

ِثينَ َسْهًما، 
َ

ٍة َوَثال  ِسّتَ
َ

ِه؟مص؟ َخْيَبَر َقَسَمَها َعىل  َنِبّيِ
َ

َفاَء اهلُل َعىل
َ
ا أ : َلَّ

َ
»َعْن ُبَشْيِر ْبِن َيَساٍر َقال

ِجيَز 
ُ
أ َوَما  َكِتيَبَة 

ْ
َوال َوِطيَحَة 

ْ
ال ِبِه   

ُ
َيْنِزل َوَما  ِلَنَواِئِبِه  ِنْصَفَها   

َ
َفَعَزل َسْهٍم،  ِماَئَة  َسْهٍم   

ُّ
ُكل َع  َجَ

َوَكاَن  َمَعُهَما،  ِجيَز 
ُ
أ َوَما  َطاَة  َوالّنَ ّقَ  الّشِ  ، ْسِلِمينَ اْلُ َبْينَ  َفَقَسَمُه  اْلَخَر  ْصَف  الّنِ  

َ
َوَعَزل َمَعُهَما، 

ْسِلِمينَ  ا َبْينَ اْلُ ُة ِفيَما َلْ َيْقِسْم ِمْنَ
َّ
ِعل

ْ
ْيُخ: َوال

َ
 الّش

َ
ِجيَز َمَعُهْم. َقال

ُ
َسْهُم َرُسوِل اهلِل؟مص؟ ِفيَما أ

ًة«.   ًحا، َوَكاَن ِلَرُسوِل اهلِل؟مص؟ َخاّصَ
ْ
ُه ُفِتَح ُصل

َ
ّن
َ
أ

گفت: وقتی خدا خیبر را به صورت فیء به پیامبرش؟مص؟ داد، او آن را  که  »از بشیر بن یسار نقل است 

که هر سهم یک صد سهم را در خود داشت. او نیمی از آن را برای مشکالتش  کرد  به سی و شش سهم تقسیم 

کنار گذاشت که این بخش،  وطیحه و کتیبه و آن چه را به این دو وابسته بود، شامل می شد. او نیم باقی مانده 

که این بخش، شق و نطاة و هر آن چه به این دو وابسته بود را شامل می شد.  کرد  را میان مسلمانان تقسیم 

را  آنها  او  که  گفت: و علت آن  که به مسلمانان می رسید نیز بود. شیخ  و سهم رسول خدا؟مص؟ در بخشی 

که آن بخش، با صلح فتح شده بود و به رسول خدا؟مص؟ اختصاص  میان مسلمانان تقسیم نكرد این بود 

داشت«.

این  به  یسار هم  بشیر بن  که  نشان می دهد  به خوبی  َخْیَبر«  ِه؟مص؟  َنِبّیِ  
َ

َعل اهلُل  َفاَء 
َ
أ ا  َّ »لَ عبارِت 

کرده  که خدا تمام خیبر را به صورِت »فیء« به پیامبر خدا؟ص؟ بخشیده بود. او اما ادعا  واقعیت معتقد بود 

کرد، هزار و هشتصد سهم را برای  که پيامبر رحمت؟ص؟ خیبر را به سه هزار و ششصد بخش تقسیم  است 

کرد. بر این اساس، پیامبر  خودش برداشته بود و هزار و هشتصد سهم را نیز بين مسلمانان و خودش تقسیم 

خدا؟ص؟ یک سهم از هزار و هشتصد سهم را نیز به خودش اختصاص داد!

که عدم تقسیم نیمی از خیبر این  کرده است  بشیر بن یسار در پایان این روایت به این نكته اذعان 

که چرا  که این زمینها با صلح فتح شده بود و تماِم آن از آِن پیامبر خدا؟ص؟ بود. او البته معین نکرده است  بود 
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پیامبر خدا؟ص؟ نیم دیگر را میان مسلمانان تقسیم کرد در حالی که این تقسیم با صریح آیۀ هفتم از سورۀ حشر 

مغایرت دارد!

ملكّیِت  به  اشتراکی  صورت  به  اّول  همان  از  »خیبر«  یسار،  بن  بشیر  همین  از  دیگری  روایتهای  در 

که نشان می دهد  پيامبر خدا؟ص؟ و مسلمانان در آمده بود. در همین روایتها هم چنین عبارتهایی وجود دارد 

کرد نه زمینهای خیبر را: پیامبر رحمت؟ص؟ »محصول خیبر« را بین مسلمانان تقسیم 

ْدَرَكُهْم 
َ
؟مص؟ أ ِبِّ ْصَحاِب الّنَ

َ
َثَنا َيْحَی ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُبَشْيِر ْبِن َيَساٍر، َعْن ِرَجاٍل ِمْن أ

َ
»... َحّد

 . ْسِلِمينَ  َخْيَبَر َوَصاَرْت َخْيَبُر ِلَرُسوِل اهلِل؟مص؟ َواْلُ
َ

 اهلِل؟مص؟ ِحينَ َظَهَر َعىل
َ

ّنَ َرُسول
َ
وَن: أ َيْذُكُر

ِنْصَف  ْم  ُ ّنَ لَ
َ
أ  

َ
ا، َعىل هْیَ

َ
َعل ُيْنِفُقوَن  َو ا  هْیَ

َ
َعل َيُقوُموَن  وِد  هَیُ

ْ
ال ِإَل  َفَدَفُعوَها  َعَمِلَها  َعْن  ُضِعَف 

 َسْهٍم ِماَئَة َسْهٍم. 
ُّ

ُكل َع  ِثينَ َسْهًما. َجَ
َ

ٍة َوَثال  ِسّتَ
َ

 اهلِل؟مص؟ َعىل
ُ

ا. َفَقَسَمَها َرُسول َما َخَرَج ِمْنَ

َرُسوِل  َوَسْهُم   ، ْسِلِمينَ اْلُ ْصِف ِسَهاُم  الّنِ َذِلَك  َوَكاَن ىِف   . ُمْسِلِمينَ
ْ
ِلل ِه  ِ

ّ
ُكل َذِلَك  ِنْصَف   

َ
َفَجَعل

اِس«.   ُموِر َوَنَواِئِب الّنَ
ُ
ُوُفوِد َواأْل

ْ
 ِبِه ِمَن ال

ُ
ْن َيْنِزل ْصَف اْلَخَر ِلَ  الّنِ

َ
اهلِل؟مص؟ َمَعَها. َوَجَعل

»... یحیی بن سعید برای ما حدیث کرده که از بشیر بن یسار، از گروهی از اصحاب رسول خدا؟مص؟، 

که چنین می گفتند:  وقتی رسول خدا؟مص؟ بر »خیبر« چیره  کرد و از آنان شنید  که او آنان را درک  نقل است 

به  ماندند،  ناتوان  زمینها  آن  ی  رو کار کردن  از  آنان  شد،  مسلمانان  و  خدا؟مص؟  رسول  آِن  از  »خیبر«  و  شد 

کنند و زندگی بگذرانند و در ازای آن، نیمی از  کار  ی آن زمینها  این خاطر آن را به یهودیان دادند تا آنان رو

که هر سهمی یک صد  کرد  محصول از آِن آنان باشد. پس رسول خدا؟مص؟ آن را به سی و شش سهم تقسیم 

که در آن نیمه هم سهام مسلمانان قرار داشت  سهم را در خود داشت. نیمی از آن سهام از آن مسلمانان بود 

و هم سهم رسول خدا؟مص؟. او نیم باقی مانده را برای تأمین هزینۀ هیأتهای رسمی و امور و مشكالت مردم 

گذاشت«.  کنار 

این  در   » ْسِلِمینَ ُ َوالْ اهلِل؟مص؟  ِلَرُسوِل  َخْیَبُر  َوَصاَرْت  َخْیَبَر   
َ

َعل َظَهَر  ِحینَ  اهلِل؟مص؟   
َ

َرُسول ّنَ 
َ
»أ عبارِت 

بشیر،  که  دارد  آن  از  حكایت  قبلی،  روایت  از  َخْیَبر«  ِه؟مص؟  َنِبّیِ  
َ

َعل اهلُل  َفاَء 
َ
أ ا  َّ »لَ عبارِت  کناِر  در  روایت، 

خودش، آهسته آهسته، مسلمانان را نیز در ملکّیِت »خیبر« شریک ساخته است. 

این روایت بشیر، هم چنین نشان می دهد که پيامبر رحمت؟ص؟ زمینهای خیبر را تقسیم نكرد و بلكه 

کنند و نیمی از محصول را به پيامبر  کار  ی زمینهایشان  گذاشت تا آنان رو آنها را در اختیار خوِد یهودیان 

ّنَ 
َ
 أ

َ
ِثینَ َسْهًما«، پس از »َعل

َ
ٍة َوَثل  ِسّتَ

َ
 اهلِل؟مص؟ َعل

ُ
خدا؟ص؟ بدهند. به این سبب، عبارِت »َفَقَسَمَها َرُسول
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از  آنها، حكایت  ی  بر رو کردن  کار  برای  به یهودیان  گذارِی زمینها  از وا نیز پس  و  ا«  ِمْنَ َخَرَج  َما  ِنْصَف  ْم  ُ لَ

را بین  پیامبر خدا؟ص؟ محصوِل »خیبر«  از صحت هم داشته باشد،  بویی  گر  ا روایِت بشیر  این  که  آن دارد 

کرده است نه زمینهای »خیبر« را. مسلمانان تقسیم 

یان، گویا در ابتدا، خدای جهانیان؟ج؟ »خیبر« را به عنواِن »فیء« به  بر اساس نقل دیگری از همین راو

کرد، پس  که مطرح شد _ میان مسلمانان و خودش تقسیم  گونه ای  کرد، او هم »خیبر« را _ به  رسولش؟ص؟ عطا 

کرد، بعد از آن، دوباره و به دلیل نامعلومی آن اموال به  از آن، پیامبر خدا؟ص؟ سهم خودش از آن اموال را وقف 

کردن روی زمینهای »خیبر« نیافت و در نهایت، او، خودش و  کار  دست رسول خدا؟ص؟ افتاد، او فردی را برای 

نه مسلمانان دیگر، تمام زمینهای »خیبر« را به یهودیان باز گرداند تا آنان روی زمینها کار کنند. بر اساس همین 

گونه بود اما  گونه و در زمان ابو بكر هم به همین  نقل، وضعیت در زمان حیاِت پيامبر رحمت؟ص؟ به همین 

کردند)!(، به این جهت، عمر یهودیان  کار بر روی زمین نیز آمادگی پیدا  در زمان عمر، مردم غنی شدند و برای 

کرد و تا زمان ثبت حدیث، زمینها در میان مسلمانان تقسیم  کرد و زمینها را میان مسلمانان تقسیم  را بیرون 

گذاشته بودند: که گویا نوشتِن این نمایشنامه را بر عهدۀ بشیر بن یسار  می شد! این اخبار نشان می دهد 

ْيِه 
َ
َعل اهلُل  َفاَء 

َ
أ ا  َلَّ اهلِل؟مص؟   

َ
َرُسول ّنَ 

َ
أ ْخَبَرُه 

َ
أ َيَساٍر  ْبَن  َبِشيَر  ّنَ 

َ
أ َسِعيٍد،  ْبُن  َيْحَی  َثَنا 

َ
»َحّد

 ِنْصَفَها ِلَنَواِئِبِه 
َ

ا ِماَئَة َسْهٍم، َوَعَزل  َسْهٍم ِمْنَ
ُّ

ُكل َع  ِثينَ َسْهًما. َجَ
َ

ٍة َوَثال  ِسّتَ
َ

َخْيَبَر َقَسَمَها َعىل

ّقُ 
َ

. َوَسْهُم َرُسوِل اهلِل؟مص؟ ِفيَما َقَسَم: الّش ْسِلِمينَ َباِقَ َبْينَ اْلُ
ْ
ْصَف ال  ِبِه، َوَقَسَم الّنِ

ُ
َوَما َيْنِزل

 ىِف 
ُ

ْمَوال
َ
ا َصاَرِت اأْل ّمَ

َ
ِلُم. َفل

َ
َوِطيَحُة َوُسال

ْ
َكِتيَبُة َوال

ْ
َطاُة َوَما ِحيَز َمَعُهَما، َوَكاَن ِفيَما َوَقَف: ال َوالّنَ

 اهلِل؟مص؟ 
ُ

ْرِض، َفَدَفَعَها َرُسول
َ
 اأْل

َ
اِل َما َيْكُفوَن َعَمل ُعّمَ

ْ
ُه ِمَن ال

َ
َيَدْی َرُسوِل اهلِل؟مص؟ َلْ َيُكْن ل

 َذِلَك َحَياَة َرُسوِل اهلِل؟مص؟ َوَحَياَة 
َ

 َعىل
ْ

ْم َتَزل
َ
ا. َفل  ِنْصِف َما َخَرَج ِمْنَ

َ
ا َعىل وَنَ

ُ
وِد، َيْعَمل هَیُ

ْ
ِإَل ال

 ُعَمُر 
َ

ْجىل
َ
ْرِض، َفأ

َ
 َعَمِل اأْل

َ
، َوَقُووا َعىل ْسِلِمينَ ْيِدی اْلُ

َ
 ىِف أ

ُ
ال َكاَن ُعَمُر، َفَكُثَر اْلَ ِب َبْكٍر، َحّتَ 

َ
أ

َيْوِم«.  
ْ
ْسِلِمينَ ِإَل ال  َبْينَ اْلُ

َ
ْمَوال

َ
اِم َوَقَسَم اأْل

َ
وَد ِإَل الّش هَیُ

ْ
ال

را به  وقتی خدا »خیبر«  او چنین خبر داده است:   که بشیر بن یسار به  کرده  »یحیی بن سعید نقل 

که هر سهمی یک صد سهم را  کرد  عنواِن »فیء« به رسول خدا؟مص؟ داد،  او آن را به سی و شش سهم تقسیم 

گرفتاریها صرف شود و نیِم باقی  گذاشت تا برای مشكالت و  کنار  در خود داشت. نیمی از آن سهام را او 

کرد و سهم رسول خدا؟مص؟ در نیمۀ تقسیم شده، شق و نطاة و مکانهایی بود  مانده را میان  مسلمانان تقسیم 

کتیبه و وطیحه و ساللم بود. پس از آن،  کرد،  که آنها را وقف  که به آنها ارتباط می یافت و سهم او در مواردی 

کنند. به این  کار  که بر روی این زمینها  کارگرانی نداشت  گرفت، او  وقتی اموال در دست رسول خدا؟مص؟ قرار 
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کنند. این مطلب در  کار  ی آن زمینها  جهت او آنها را به یهودیان داد تا آنان، در ازای نیمی از محصول، بر رو

کار آمد. در  که عمر بر سِر  تمام دوران حیات پيامبر خدا؟مص؟ و نیز حیات ابو بكر به همین صورت بود تا آن 

ی زمینها توانا شدند. در آن زمان،  کردن بر رو کار  یاد شد و آنان برای  آن زمان، در دست مسلمانان اموال ز

کرد«. کوچاند و آن اموال را میان مسلمانان تا به امروز تقسیم  عمر یهودیان را به شام 

کار را با دقِت بسیار  که البّته او این  گذارده اند  در نقِل دیگری، تقسیِم »خیبر« را به عهدۀ ابن عباس 

 با تقسیمهای دیگِر »خیبر« نیز بسیار متفاوت است:
ً
که طبعا بیشتری انجام داده 

ِذيَن 
َّ
ال َسْهًما.  اِنينَ  َ َ

َوث ِسِماَئٍة  َوَخْ َسْهٍم  ِف 
ْ
ل

َ
أ  

َ
َعىل َخْيَبُر  ُقِسَمْت   :

َ
َقال اٍس... ،  َعّبَ اْبِن  »َعِن 

َبُعوَن  ْر
َ
َبَشِة أ ْرِض اْلَ

َ
َكاُنوا َمَع َجْعَفٍر ِبأ ِذيَن 

َّ
، َوال

ً
َبُعوَن َرُجال ْر

َ
ُسِماَئٍة َوأ ٌف َوَخْ

ْ
ل

َ
َدْيِبَيَة أ َشِهُدوا اْلُ

َفَرِس َسْهَمْينِ َوِلَصاِحِبِه َسْهًما«.  
ْ
ْسَهَم ِلل

َ
َوَها، َفأ ْ َ

ْو ن
َ
. َوَكاَن َمَعُهْم َيْوَمِئٍذ ِماَئَتا َفَرٍس أ

ً
َرُجال

گفت:  »خیبر« به هزار و پانصد و هشتاد قسمت تقسیم شد. افرادی  که  »از ابن عباس... نقل است 

که با جعفر از سرزمین حبشه همراه شده  که در حدیبیه حاضر بودند، هزار و پانصد و چهل نفر و افرادی 

که برای هر اسبی دو  یست اسب، با آنان بود  یست اسب یا نزدیک به دو بودند، چهل نفر بودند و در آن روز دو

سهم و برای صاحبش یک سهم قرار داده شده بود«.

اّولیاِت  از  خودش  یا  البته  است،  پرداخته  »خیبر«  تقسیم  به  زدنی  مثال  دقت  این  با  که  عباس  ابن 

یاضیات بی  یاضیات بی اطالع بود و یا راویان بی اطالع بودند و یا باز هم باید پذیرفت که همگی از اّولیات ر ر

کرده،  که او در پایان روایت اعالم  یرا  اطالع بودند و هیچ حالت دیگری هم ندارد! و این، امری بدیهی است، ز

که در »خیبر«، دویست  کرده است  اسب و صاحبش، سه سهم داشتند و پیاده یک سهم، و باز هم اعالم 

یاضیات، درج این چهار صد سهم را در ضمن سایر  اسب و اسب سوار وجود داشت. به این سبب، خبرگاِن ر

کرده اند!  کلی فراموش  سهام، به 

گر چه این روایِت بشیر بن یسار و ابن عباس را نقل نكرده ولی روایتهایی را در صحیحش  بخاری ا

کرده است. بر اساس یكی از این  که پیامبر خدا؟ص؟ »خیبر« را تقسیم  که بر اساِس آنها، باید پذیرفت  آورده 

که در »فتح خیبر« شرکت داشتند: کرده است  روایتها، پيامبر خدا؟ص؟ »خیبر« را تنها میان افرادی تقسیم 

َحٍد َلْ 
َ
َنا، َوَلْ َيْقِسْم أِل

َ
ِن اْفَتَتَح َخْيَبَر َفَقَسَم ل

َ
؟مص؟ َبْعَد أ ِبِّ  الّنَ

َ
: َقِدْمَنا َعىل

َ
ِب ُموَس، َقال

َ
»َعْن أ

َيْشَهِد الَفْتَح َغْيَرَنا«.  
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کرد، ما به حضور او  که پیامبر خدا؟مص؟ خیبر را فتح  گفت: بعد از آن  که  »... از ابو موسی نقل است 

که در فتح حاضر نبود، هیچ سهمی نداد«. رسیدیم. او به ما هم سهم داد و به جز ما، به هیچ فردی دیگری 

»خیبر«  میاِن حاضراِن  را  »خیبر«  از  پيامبر خدا؟ص؟ چه چیزی  که  روایت، مشخص نشده  این  در 

تماِم  پیامبر رحمت؟ص؟  که  نكته تصریح شده است  این  به  بخاری،  از  روایاِت دیگری  در  اما  کرد  تقسیم 

کرد: »خیبر« را تقسیم 

 
َ

ِإاّل َيًة  َقْر َفَتْحُت  َما   ، اُلْسِلِمينَ آِخُر  ْواَل 
َ
ل ُعَمُر... :   

َ
َقال  :

َ
َقال ِبيِه، 

َ
أ َعْن  َم، 

َ
ْسل

َ
أ ْبِن  ْيِد  َز »َعْن 

؟مص؟ َخْيَبَر«.   ِبُّ َكَما َقَسَم الّنَ ْهِلَها، 
َ
ا َبْينَ أ َقَسْمُتَ

که بعدها به  گر به خاطر مسلمانانی  ید بن اسلم از پدرش، روایت است که گفت: عمر... گفت: ا »از ز

که من آن را در میان اهل آن جا تقسیم می کردم همان  دنیا می آیند نبود، هیچ قریه ای فتح نمی شد مگر آن 

کرد«. که پیامبر خدا؟مص؟ خیبر را تقسیم  گونه 

ْهِلَها« خیانت و دروغی 
َ
ا َبْینَ أ  َقَسْمُتَ

َّ
َیًة ِإل ؟مص؟ َخْیَبَر« پس از »َما َفَتْحُت َقْر ِبُّ عبارِت »َكَما َقَسَم الّنَ

ْهلَها« مرجع ضمیر »ها«، »قریه« 
َ
برای هموار سازِی راِه جنایتهای بعدی است. در عبارِت دوم، در واژۀ »أ

کرده است.  است و به این ترتیب و بر اساس اّدعای عمر، پیامبر خدا؟ص؟ »خیبر« را میاِن »اهل خیبر« تقسیم 

میان  را  »خیبر«  رحمت؟ص؟  پیامبر  که  پذیرفت  باید  باشد،  حقیقی  تعبیر  یک  خیبر«،  »اهل  تعبیِر  گر  ا حال 

که پیامبر  باید پذیرفت  این تعبیر یک تعبیر مجازی است  که  گر چنانچه ادعا شود  ا و  کرده  یهودیان تقسیم 

کذبی بیش نیست! کرده است و این ادعای  خدا؟ص؟ خیبر را میان مسلمانان تقسیم 

گویا  کرده است و  ْهِلَها« نقل 
َ
بخاری این روایت را در جای دیگری از صحیحش بدون عبارِت »َبْینَ أ

عمر یا بخاری و یا هر دو به مشكل سازِی این عبارت واقف شده بودند!  در این روایت، البته عمر غصۀ همۀ 

مردم را می خورد نه غّصۀ مسلمانان را:

ْن 
َ
ْواَل أ

َ
ِذی َنْفِس ِبَيِدِه! ل

َّ
َما َوال

َ
: أ

ُ
اِب... َيُقول ّطَ َع ُعَمَر ْبَن النَ ُه َسِ

َ
ّن
َ
ِبيِه، أ

َ
ْيٌد، َعْن أ ِن َز ْخَبَر

َ
»...أ

؟مص؟  ِبُّ َكَما َقَسَم الّنَ ا   َقَسْمُتَ
َ

َيٌة ِإاّل َّ َقْر َ
ٌء، َما ُفِتَحْت َعىل ْم َشْ ُ ْيَس لَ

َ
اًنا ل اِس َبّبَ ْتُرَك آِخَر الّنَ

َ
أ

ا«.   ْم َيْقَتِسُموَنَ ُ ْتُرُكَها ِخَزاَنًة لَ
َ
ِكّنِ أ

َ
َخْيَبَر َول

که جانم  که می گفت: قسم به آن  که از عمر بن خطاب... شنیده  ید، از پدرش، به من خبر داد  »... ز

که هیچ  که بعد از این می آیند، تهی دست و فقیر رها کنم  که من مردمی را  گونه نبود  گر این  به دست اوست! ا
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که  گونه  که آن را تقسیم می کردم، همان  نداشته  باشند، درهای هیچ قریه ای به روی من باز نمی شد مگر آن 

کرد. اما من آن را به عنواِن سرمایه ای برای آنان رها می کنم تا آنان خودشان آن  پیامبر خدا؟ص؟ خیبر را تقسیم 

کنند«. را تقسیم 

به این ترتیب و بر اساِس این روایتها، عمر غِم مسلمانان، یا غم مردم را بیش از پیامبر خدا؟ص؟ می خورد 

و بیشتر از خاتِم پیامبران نیز به فکِر آیندۀ مردم و مسلمانان بود!

که پيامبر  که در این دو روایت آمده شاید تنها بتوان فهمید  ؟مص؟ َخْیَبَر«  ِبُّ الّنَ از عبارِت »َكَما َقَسَم 

کرده است، مشخص نیست.  که او چگونه آن را تقسیم  کرده اما این  خدا؟ص؟ خیبر را تقسیم 

نحوۀ تقسیم را نیز البته و صد البته، هم در بخاری و هم در غیر بخاری، با دقِت هر چه تمامتر)!( 

کرده اند: ذکر 

اِجِل َسْهًما«.   ، َوِللّرَ َفَرِس َسْهَمْينِ
ْ
 اهلِل؟مص؟ َيْوَم َخْيَبَر ِلل

ُ
: َقَسَم َرُسول

َ
»َعِن اْبِن ُعَمَر... ، َقال

برای  که  کرد  گونه تقسیم  این  در »روز خیبر«، رسول خدا؟مص؟  گفت:  که  ابن عمر... نقل است  »از 

اسب دو سهم را قرار داد و برای پياده یک سهم را«.

قیامت، مشخص  تا  و  پيامبران؟ص؟  زبان خاتِم  از  را  تكلیِف همگان  نیسابوری،  مسلم بن حجاج 

کرده است. بر اساس روایِت مسلم، در صورِت صلح تمام سهمها و در صورِت جنگ، چهار پنجم آنها، بین 

مسلمانان تقسیم می شود:

ا  َحاِديَث ِمْنَ
َ
ْيَرَة، َعْن َرُسوِل اهلِل؟مص؟، َفَذَكَر أ ُبو ُهَر

َ
َثَنا أ

َ
: َهَذا َما َحّد

َ
ٍه، َقال اِم ْبِن ُمَنّبِ »َعْن َهَّ

َيٍة  َقْر ا  َ مّيُ
َ
َوأ ِفهَیا.  َفَسْهُمُكْم  ِفهَیا،  ُتْ  ْ َ

ق
َ
َوأ َتْيُتُموَها، 

َ
أ َيٍة  َقْر ا  َ مّيُ

َ
أ اهلِل؟مص؟:   

ُ
َرُسول  

َ
َقال  :

َ
َوَقال

ُكْم«.  
َ
َّ ِهَی ل ُ

َسَها هلِِل َوِلَرُسوِلِه، ث ُه، َفِإّنَ ُخُ
َ
َعَصِت اهلَل َوَرُسول

که ابو هریره از قوِل رسول خدا؟مص؟ برای ما  گفت: این همان است  که  »از همام بن منّبه نقل است 

که شما  گفت: رسول خدا؟مص؟ فرموده است: هر قریه ای  کرد و  کرده و احادیثی از این موضوع را ذکر  حدیث 

که خدا و رسول خدا را عصیان  گزیدید، سهم شما در آن است و هر قریه ای  به آن وارد ُشدید و در آن اقامت 

کردند، خمس آن از آِن خدا و رسول است و بعد از آن، تماِم  آن، از آِن شما خواهد بود«. 

که نشان  کتابهای مهم عامه آمده  روایتهای دیگری در صحیح بخاری و مسلم و بسیاری دیگر از 
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از  یسار  بن  بشیر  امثال  که  خیالهایی  است؛  نبوده  بيش  خامی  خیال  بندیها  تقسیم  این  تمام  می دهد 

کرده اند: داستان سرایيها به خاطر سپرده بودند و آنها را نقل 

َيْزَرُعوَها،  َو وَها 
ُ
َيْعَمل ْن 

َ
أ وَد:  الهَیُ َخْيَبَر  ؟مص؟  ِبُّ الّنَ ْعَطی 

َ
أ  :

َ
َقال اهلِل...،  َعْبِد  َعْن  َناِفٍع،  »َعْن 

ا«.   ُرُج ِمْنَ ْم َشْطُر َما َيحنْ ُ َولَ

کرد تا بر آن  گفت:  پیامبر خدا؟مص؟ خیبر را به یهودیان اعطا  که  »از نافع، از عبد اهلل... ، نقل است 

کنند و نیمی از محصول، از آِن آنان باشد«. کار  کشت و  زمینها 

آن  ی  بر رو آنان  تا  به یهودیان بخشید  را  پیامبر خدا؟ص؟ خیبر  که  روایت تصریح شده است  این  در 

که آیا پيامبر  کنند و تا در ازا، نیمی از محصول به آنان برسد. البته در این روایت مشخص نشده  کار  زمینها 

کرده بود یا فقط سهم خودش را اما در روایت دیگری  خدا؟ص؟ سهم خیالِی  مسلمانان را به یهودیان »اعطاء« 

کردن بر  کار  که پیامبر خدا؟ص؟ سهم خدا و سهم مسلمانان)!( را نیز در ازای  از همین بخاری، معلوم است 

کرده بود: گذار  زمینها و پرداخِت نیمی از محصول، به یهودیان وا

َوَكاَن  اِلَجاِز.  ْرِض 
َ
أ ِمْن  َصاَری  َوالّنَ وَد  الهَیُ  

َ
ْجىل

َ
أ اِب...  ّطَ ْبَن النَ ُعَمَر  ّنَ 

َ
أ ُعَمَر:  اْبِن  َعْن   ...«

ا هلِِل  هْیَ
َ
ْرُض ِحينَ َظَهَر َعل

َ
ا، َوَكاَنِت األ وِد ِمْنَ َراَد ِإْخَراَج الهَیُ

َ
 َخْيَبَر أ

َ
ا َظَهَر َعىل  اهلِل؟مص؟ َلَّ

ُ
َرُسول

ُهْم   اهلِل؟مص؟ ِلُيِقّرَ
َ

وُد َرُسول ِت الهَیُ
َ
ل

َ
ا، َفَسأ وِد ِمْنَ َراَد ِإْخَراَج الهَیُ

َ
. َوأ ُمْسِلِمينَ

ْ
َوِلَرُسوِلِه؟مص؟ َوِلل

 َذِلَك َما 
َ

ا َعىل ُكْم ِبَ  اهلِل؟مص؟: ُنِقّرُ
ُ

ْم َرُسول ُ  لَ
َ

َمِر. َفَقال
َ
ْم ِنْصُف الّث ُ َها، َولَ

َ
ْن َيْكُفوا َعَمل

َ
ا، أ ِبَ

حَیاَء«.   ِر
َ
ْجاَلُهْم ُعَمُر ِإَل َتْيَماَء َ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 بيرون 

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  بيرون 

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

کنند و نیمی از محصول از آِن آنان باشد. رسول  کار  که آنان روی زمینهای خیبر  را در خیبر نگاه  دارد در ازای آن 

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

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

کنار  از  که  آمده  صحیح)!(  همین  در  کوچک)!(،  اختالفی  با  شاید  و  دیگر  گونه ای  به  روایت  این 
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او به مسلمانان  که سهم  البته  و  هم سهمی در این زمینها نداشت  خدا  که  می شود  آنها معلوم  گذاشتِن  هم 

اختصاص نیافته بود بلکه تمام سهم خدا از آِن یهودیان بود:  

ْرِض اِلَجاِز. َوَكاَن 
َ
َصاَری ِمْن أ وَد َوالّنَ  الهَیُ

َ
ْجىل

َ
اِب أ ّطَ ّنَ ُعَمَر ْبَن النَ

َ
»... َعِن اْبِن ُعَمَر ... : أ

ا َظَهَر  َلَّ ْرُض 
َ
َوَكاَنِت األ ا،  وَد ِمْنَ ِرَج الهَیُ ْن ُيحنْ

َ
أ َراَد 

َ
أ ْهِل َخْيَبَر، 

َ
أ  

َ
ا َظَهَر َعىل َلَّ  اهلِل؟مص؟ 

ُ
َرُسول

ْن َيْكُفوا 
َ
 أ

َ
ْن َيْتُرَكُهْم َعىل

َ
 اهلِل؟مص؟ أ

َ
وُد َرُسول  الهَیُ

َ
ل

َ
. َفَسأ ُمْسِلِمينَ

ْ
ُسوِل َوِلل وِد َوِللّرَ هَیُ

ْ
ا ِلل هْیَ

َ
َعل

َمِر...«.  
َ
ْم ِنْصُف الّث ُ  َولَ

َ
الَعَمل

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

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

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

که  کردند تا آنان را در خیبر نگاه  دارد در ازای آن  مسلمانان بود. پس یهودیان از رسول خدا؟مص؟ درخواست 

ی زمینها مستغنی سازند و نیمی از محصول نیز از آِن آنان باشد...«. کردِن رو کار  آنان، مسلمانان را از 

ا  َّ ْرُض لَ
َ
« و »َكاَنِت األ ُمْسِلِمینَ

ْ
ا هلِِل َوِلَرُسوِلِه؟مص؟ َوِلل ْیَ

َ
ْرُض ِحینَ َظَهَر َعل

َ
از مقایسۀ دو عبارِت »َكاَنِت األ

گروه از  که چه خیانتهایی در این  « در این دو روایت معلوم می شود  ُمْسِلِمینَ
ْ
ُسوِل َوِلل وِد َوِللّرَ َیُ

ْ
ا ِلل ْیَ

َ
َظَهَر َعل

گرفته است.  روایتها صورت 

کوچک است! در آیندۀ مباحث روشن خواهد شد  که این یک اشتباه  »گمان نشود البته 

 در کتاب او ثبت 
ً
که این عبارِت بخاری اشتباهی کوچک از یک راوی نیست که تصادفا

شده بلکه مقدمه ای برای چهره دادن به معامالتی است که ابو بکر و عمر با یهودیان برای 

که در این جا،  در صحیح  گوشه ای از طرح است  کردند. بله، این  کودتا  گرفتِن  صورت 

از آِن  از فتِح خیبر، باز هم  از زمینهای خیبر، پس  که بخشی  بخاری، درج و ثبت شود 

گر پول زمینها را به آنان دادند،  یهودیان بود تا در زمانی که قرار شد یهودیان از خیبر بروند، ا

هیچ فردی هیچ خرده ای نگیرد«!

که: گروه از روایات به خوبی نشان می دهد  به هر حال، این 

»این زمینها به هیچ عنوان نه میاِن مسلمانان و نه میاِن هیچ فرد و افراِد دیگری، تقسیم 

م 
ّ
گر دروغی مسل نشد و آن چه در بخاری و در مسلم و در غیر آنها در این ارتباط آمده ا

صحیح البخاری )4/ 95(.  1
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که برای تثبیت سلطنت نظام سلطه  کذب صریحی دانست  نباشد، این روایتها را باید 

ساخته شده است«!

نݤݤݤݤݤݤݤ ر اآ ݒ�ݔ ݧ ݧ ݧ ٮݧ أ
ا

ح�ت ݣݣݣݣ�ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨݨت ر و ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ت �ب �ݔ
حݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ن

ݧت ݨݨݨݧ ݧ ݧ ٮݧ اݤِل �ن ݭݭݭب ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݡݡىݫ
ݨݨݨݨݨݨن ݧ هݤ دݣݣݣݣݣݣٮݧ های ݣݣݣݣݣد�ݔݠگر �ب �بادىݔ

ح ݣݣݣݣاآ
ٮت �ݦݦݦݨݨݨن

همراه با »خیبر« و تحت تأثیر آن و شاید بال فاصله پس از »نبرِد خیبر«، آبادیهای دیگری از یهودیان نیز 

به عنواِن »فیء« به ملکیِت پیامبر رحمت؟ص؟ در آمد. یکی از مهمتریِن این آبادیها، »فدک« بود. تمام این 

که بدون جنگ، فتح شده، از موارِد »فیِء نوع اول« به شمار می آمد و به صریح آیۀ ششم  آبادیها، به آن دلیل 

از سورۀ حشر، از آِن پيامبر رحمت؟ص؟ شده بود.

کیفیِت فتح »فدک« چنین آورده اند: در مورِد 

ِحينَ  َفَدٍك  ْهِل 
َ
أ وِب 

ُ
ُقل ىِف  اهلُل  َقَذَف  َخْيَبَر،  ِمْن  اهلِل؟مص؟   

ُ
َرُسول َفَرَغ  ا  َلَّ ِإْسَحاَق:  اْبُن   

َ
»َقال

ْصِف ِمْن َفَدٍك.   الّنِ
َ

وَنُه َعىل ْهِل َخْيَبَر، َفَبَعُثوا ِإَل َرُسوِل اهلِل؟مص؟ ُيَصاِلُ
َ
ْوَقَع اهلُل ِبأ

َ
َغُهْم َما أ

َ
َبل

ْم. َفَكاَنْت   َذِلَك ِمْنُ
َ

ِديَنَة، َفَقِبل ْو َبْعَدَما َقِدَم اْلَ
َ
يِق، أ ِر ْو ِبالّطَ

َ
ْيَبَر، أ ُهْم ِبحنَ

ُ
ْيِه ُرُسل

َ
َفَقِدَمْت َعل

ْيٍل َواَل ِرَكاٍب. َفِهَی ِمْن َصَدَقِة َرُسوِل  ا ِبحنَ هْیَ
َ
ُه َلْ ُيوِجْف َعل

َ
ّن

َ
َفَدٌك ِلَرُسوِل اهلِل؟مص؟ َخاِلَصًة؛ أِل

ِبِه  َجاَءْت  َقْد  َذِلَك   
ُّ

َفُكل َها.  ِ
ّ
ُكل ا  هْیَ

َ
َعل ْم 

َ
أ َها 

َ
ْهل

َ
أ َح 

َ
َصال ْصِف  الّنِ  

َ
َعىل ُم 

َ
ْعل

َ
أ َفاهلُل  اهلِل؟مص؟. 

َحاِديُث«.  
َ
اأْل

که خدا بر سر »اهل خیبر«  گوید: وقتی رسول خدا؟مص؟ از »خیبر« فارغ شد، خبر بالیی  »ابن اسحاق 

آورده بود، به اهِل »فدک« رسید. در آن زمان، خداوند در دلهای آنان ترس انداخت و آنان رسوالنی را به خدمت 

کنند. رسوالن، در خوِد »خیبر«، یا در  رسول خدا؟مص؟ فرستادند تا با او در خصوص نیمی از »فدک« مصالحه 

راه و یا پس از آن که پيامبر خدا به مدینه وارد شد، به حضور او رسیدند. پيامبر خدا هم پيشنهاد مصالحۀ آنان 

که بر آن، اسب و  را پذیرفت. به این خاطر، فدک فقط به رسول خدا؟مص؟ اختصاص داشت زیرا از مواردی بود 

شتری تازانده نشده بود. به این خاطر، فدک از صدقات رسول خدا؟ص؟ است. و خدا می داند که پيامبر، با آنان بر 

روی نیمی از فدک مصالحه کرده بود یا بر تماِم آنها. و در همۀ این موارد، احادیثی وارد شده است«.

در  خواه  است؛  رحمت؟ص؟  رسول  آِن  از  آن  تماِم  شده  فتح  صلح  با  که  باشد  مواردی  از  »فدک«  گر  ا

که ابن َشّبه می گوید، به این نكته تصریح شده و خواه از تصریِح به آن طفره رفته و خواه در روایاتی  روایاتی 
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کرده است! آن چه  که رسول خدا بر مبنای مالكیِت نیمی از آن سرزمینها،  با یهودیان مصالحه  آمده باشد 

که بعدها به دست ابو بکر و  در این دسته از روایات آمده، آماده سازی اذهان برای پذیرِش رویدادهایی است 

عمر و در مورد فدک رخ داده است!

که  کرده در بعضی از روایتهای عامه به این نكته تصریح شده  که ابن شبه به آن اشاره  گونه  همان 

»فدک« هماننِد بعضی از قلعه های »خیبر«، با »صلح« فتح شده است و تماِم آن، از آِن پیامبر رحمت؟ص؟ 

می باشد:

ْهِل 
َ
ٌة ِمْن أ وا: َبِقَيْت َبِقّيَ

ُ
َمَة، َقال

َ
ِد ْبِن َمْسل ّمَ ِد ُمَ

َ
َبْعِض َول ِب َبْكٍر، َو

َ
، َوَعْبِد اهلِل ْبِن أ ّیِ ْهِر »َعِن الّزُ

ِبَذِلَك  َفَسِمَع   .
َ

َفَفَعل َرُهْم.  ُيَسّيِ َو ِدَماَءُهْم  َيْحِقَن  ْن 
َ
أ اهلِل؟مص؟   

َ
َرُسول وا 

ُ
ل

َ
َفَسأ ُنوا،  ّصَ َ َ

ت َخْيَبَر 

ْيٍل  ا ِبحنَ هْیَ
َ
ُه َلْ ُيوَجْف َعل

َ
ّن

َ
ًة أِل  ِمْثِل َذِلَك. َفَكاَنْت ِلَرُسوِل اهلِل؟مص؟ َخاّصَ

َ
وا َعىل

ُ
 َفَدَك، َفَنَزل

ُ
ْهل

َ
أ

َواَل ِرَكاٍب«.  

گفتند: گروهی  که  »از زهری و عبد اهلل بن ابو بكر و بعضی از فرزندان محمد بن مسلمه، نقل است 

کرده بودند. آنان از رسول خدا؟مص؟ خواستند تا خوِن آنان را نریزد و آنان را  که تحصن  از اهِل خیبر باقی مانده 

کرد. اهل فدک این موضوع را شنیدند و به همین روش، تن  تحت حکم خودش قرار دهد. پیامبر خدا چنان 

که بر  که این سرزمین، از سرزمینهایی است  یرا  دادند. به این جهت، فدک فقط از آِن رسول خدا؟مص؟ است ز

آنها اسب و شتری تازانداه نشده است«.

که یهودیان قیمت بقیۀ  کرده اند  کرده باشند، اّدعا  که بين روایات خودشان را جمع  گاهی برای آن 

گرفتند و بعد از آن، تمام آن زمینها از آِن رسول خدا؟ص؟ شد: زمینهایشان را 

ِخَذْت َعْنَوًة َفَكاَنْت 
ُ
ّنَ َخْيَبَر أ

َ
َمِر أِل

َ
ْرِض َوالّث

َ
ْم ىِف اأْل ُ  لَ

َ
 َخْيَبَر اَل َحّظ

ُ
ْهل

َ
ا َصاَر أ َ َ

ُبو ُعَبْيٍد: ِإّن
َ
 أ

َ
»َقال

َخُذوا 
َ
ا أ ّمَ

َ
ِح، َفل

ْ
ل  َما َجاَء ِفهَیا ِمَن الّصُ

َ
ا َفَدُك، َفَكاَنْت َعىل ّمَ

َ
وِد ِفهَیا. َوأ هَیُ

ْ
َء ِلل ، اَل َشْ ُمْسِلِمينَ

ْ
ِلل

؟امهع؟ ِفهَیا«.   اُس َوَعىِلٌّ َعّبَ
ْ
َم ال

َّ
َذا َتَكل َها ِلَرُسوِل اهلِل؟مص؟. َوِلَ

ُّ
ُكل َصْت 

َ
ْرِضِهْم َخل

َ
ِة أ ِقيَمَة َبِقّيَ

که »خیبر«، با  یرا  گوید: اهل »خیبر«، نه در زمین و نه در محصول، بهره و سهمی ندارند ز »ابو عبید 

که به دست  جنگ فتح شده و از آِن مسلمانان است و یهود در آن حقی ندارد. اما فدک، بر اساِس اخباری 

گرفتند، تماِم آن به رسول  رسیده با صلح فتح شده است. به این سبب، آنان وقتی ارزش بقیۀ زمینهایشان را 

کردند«. که علی و عباس؟امهع؟ در مورد آن، بحث و منازعه  خدا؟مص؟ اختصاص یافت. به این خاطر بود 

سنن أبی داود )3/ 161(، فتوح البلدان )ص: 39(.  1
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گاهی و در بعضی از روایات، به این سرزمینها حكِم »غنایِم برجسته« را داده اند و از سوی خودشان 

کرده اند: آنها را تقسیم نیز 

َخْيَبُر  َصَفاَيا:  ِلَرُسوِل اهلِل؟مص؟  َكاَنْت   :
َ

َقال ُعَمَر...  َعْن  َدَثاِن،  اْلَ ْبِن  ْوِس 
َ
أ ْبِن  َماِلِك  »َعْن 

ِبيِل،  ْبَناِء الّسَ
َ
ا َفَدٌك َفَكاَنْت أِل ّمَ

َ
ِضيِر َفَكاَنْت ُحُبًسا ِلَنَواِئِبِه، َوأ ا َبُنو الّنَ ّمَ

َ
ِضيِر. َفأ َبُنو الّنَ َوَفَدٌك َو

 َعْن َنَفَقِة 
َ

ا َفَضل َ َ
ْهِلِه. ف

َ
، َوُجْزًءا ِلَنَفَقِة أ ْسِلِمينَ ِ َبْينَ اْلُ ْجَزاٍء: ُجْزَئْين

َ
َثَة أ

َ
َها َثال

َ
أ ا َخْيَبُر َفَجّزَ ّمَ

َ
َوأ

يَن«.   َهاِجِر  ُفَقَراِء اْلُ
َ

 َعىل
َ

ْهِلِه ُرّد
َ
أ

گفت: برای رسول خدا؟مص؟ صفایایی 2 بود:  که  »از مالک بن اوس بن حدثان، از عمر... ، نقل است 

او  اما  گذاشت.  کنار  راه ماندگان  را برای در  فدک  و  تش  را برای مشكال او بنو نضیر  خیبر، فدک و بنو نضیر. 

کرد و یک جزء آن را برای مخارِج  کرد: دو جزء آن را میان مسلمانان قسمت  »خیبر« را به سه بخش تقسیم 

یاد می آمد، آن را به فقیران مهاجران باز پس می داد«. گذاشت. پس هر آن چه از مخارِج اهلش ز کنار  اهلش 

به جز »فدک«، سرزمینهای بسیار دیگری نیز در همین روزگاران فتح و به صریِح آیات کتاب خدا؟ج؟، 

از آِن رسول خدا؟ص؟ شد. یکی از این سرزمینها، »وادی القری« است. 

که در همین  زمانها فتح شد و بر مبنای  »آبادیهای عرینه« منطقۀ آباد دیگری در نزدیکی »خیبر« بود 

ک رسول خدا؟ص؟ در آمد:
ّ
آیاِت ششم و هفتم سورۀ حشر، به تمل

ا 
َ
َول َخْیٍل  ِمْن  ْیِه 

َ
َعل ْوَجْفُتْم 

َ
أ َفَما  ِمْنُهْم  َرُسوِلِه  ی 

َ
َعل ُه  الّلَ َفاَء 

َ
أ >َوَما  ُعَمُر:   

َ
َقال  :

َ
َقال  ، ّیِ ْهِر الّزُ »َعِن 

ْيَنَة، َفَدَك، َوَكَذا َوَكَذا«.   ًة ُقَری ُعَر  ُعَمُر: َهِذِه ِلَرُسوِل اهلِل؟مص؟ َخاّصَ
َ

: َقال ّیُ ْهِر  الّزُ
َ

ِرَكاٍب< َقال

ا 
َ
ْیِه ِمْن َخْیٍل َول

َ
ْوَجْفُتْم َعل

َ
ی َرُسوِلِه ِمْنُهْم َفَما أ

َ
ُه َعل َفاَء الّلَ

َ
گفت،  >َوَما أ گفت: عمر  که  »از زهری نقل است 

این فقط به رسول خدا؟مص؟ اختصاص دارد: قریه های عرینه، فدک و این  گفت:  گوید: عمر  ِرَكاٍب<؛ زهری 
قریه و آن قریه«.

صلحݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݢ�ن ݢ ݢ ݤݢ سݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݫݕ ݫ ݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ حی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡݡٮݫ

ݨݨݨݨت ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٮݧ گ �ݔا ݣݣݣݣݣ�ن �ن حی �با �ب
ت ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٮݧ ه ، ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ن

ّ
ح مک

ݩݩت ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ٮݧ �ن

همان گونه که گذشت، مكه با تصریح کتاب خدا، فتح شد و به همین سبب و باز هم بنا به تصریِح 

یخ المدینة البن شبة )1/ 176(. تار  1
گفته می شود. به غنایم برجسته، »صفایای غنایم«   2
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گردید؛ خواه این واقعیت را مردم قبول داشته  کتاِب خدا تمام مکه به عنواِن »فیء«، ملِک رسول خدا؟ص؟ 

باشند و خواه از قبول آن طفره بروند.

که بنا به تصریح آیاتی از »سورۀ فتح«، میاِن فتح مکه و انجام مناسک حج، فاصلۀ  یاد آور می شود 

کوتاهی وجود دارد. بر این اساس، ابتدا مناسک حِج پیامبر رحمت؟ص؟ و مسلمانان انجام شد و بعد از آن، 

گرفت: فتح مکه صورت 

�نَ  �ی �قِ ِ
ّ
�نَ ُمَحل �ی ِم�نِ

آ
ا ُه 

َ
الّل اَء  َ �نْ �ث اإِ َحَراَم 

ْ
ال َد  َمْسحبِ

ْ
ال �نَّ 

ُ
ل ْد�نُ �قَ

َ
ل  ِ

َح�قّ
ْ
ال �بِ ا  َ �ی وؤْ الّرُ ُه 

َ
َرُ��ل ُه 

َ
الّل ْد َصَد�قَ  �قَ

َ
>ل

ا<.    ً �ب ِر�ی ًحا �قَ �قْ ِلَك �نَ َعَل ِم�نْ ُ�و�نِ �نَ َ حب
ُم�ا �نَ

َ
ْعل ْم �قَ

َ
َعِلَم َما ل ��نَ �نَ ا�نُ َ حن

ا �قَ
َ
�نَ ل ِر�ی ّصِ ْم َوُم�قَ

ُ
ُرُءوَ�ك

گر خدا بخواهد شما در  یای رسولش را به سزا و حق به  واقعّیت رساند. حتمًا ا که خدا رؤ  »به درستی 

کرده اید و بدون آنكه بيمی داشته باشید، به  کمال امنّیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده اید و تقصیر 

کناِر آن مناسک،  که شما نمی دانید. پس از آن و در  مسجد الحرام وارد خواهید شد. پس خدا می داند آنچه را 

او برای شما »فتِح نزدیکی« را قرار داد«.

در این آیه خدا خبر از آن داده  که قبل از انجاِم مناسک حج _ به گونه ای که آیه به آن اشاره کرده است 

که این خواب را پیامبر خدا؟ص؟  _  پيامبر رحمت؟ص؟ خواب آن را نیز دیده بود. البته شواهد نشان می دهد 

قبل از صلح دیده و خبر انجام مناسک را نیز به مردم داده بود: 

َخَرَج  َقااَل:   _ َصاِحِبِه  َحِديَث  َما  ِمْنُ َواِحٍد   
ُّ

ُكل ُق  ُيَصّدِ  _ َواَن  َوَمْر َرَمَة  َمنْ ْبِن  اِلْسَوِر  َعِن   ...«

اِب:  ّطَ النَ ْبُن  ُعَمُر   
َ

َقال يِق...  ِر الّطَ ِبَبْعِض  َكاُنوا  ِإَذا  َحّتَ  اُلَدْيِبَيِة  َزَمَن  اهلِل؟مص؟   
ُ

َرُسول

َنا   اَلّقِ َوَعُدّوُ
َ

ْسَنا َعىل
َ
ل

َ
ُت: أ

ْ
. ُقل

َ
: َبىل

َ
ا؟! َقال

ً
ْسَت َنِبَّ اهلِل َحّق

َ
ل

َ
ُت: أ

ْ
َتْيُت َنِبَّ اهلِل؟مص؟ َفُقل

َ
َفأ

ْسُت 
َ
 اهلِل، َول

ُ
: ِإّنِ َرُسول

َ
َة ىِف ِديِنَنا ِإًذا؟ َقال ِنّيَ

َ
ُت: َفِلَم ُنْعِطی الّد

ْ
. ُقل

َ
: َبىل

َ
 الَباِطِل؟! َقال

َ
َعىل

 .
َ

: َبىل
َ

َفَنُطوُف ِبِه؟ َقال ِت الَبْيَت 
ْ
ا َسَنأ

َ
ّن
َ
أ ُثَنا  ّدِ َ ُ

ُكْنَت ت ْيَس 
َ
َول

َ
أ ُت: 

ْ
َوُهَو َناِصِری. ُقل ْعِصيِه، 

َ
أ

ٌف ِبِه«.    ّوِ
َك آِتيِه َوُمّطَ

َ
: َفِإّن

َ
ُت: اَل. َقال

ْ
: ُقل

َ
ِتيِه الَعاَم؟! َقال

ْ
ا َنأ

َ
ّن
َ
ْخَبْرُتَك أ

َ
َفأ

که هر یک از این دو، حدیِث رفیقش را تصدیق  »از مسور بن مخرمه و مروان نقل است _ در حالی 

که او در بخشی از  گفتند: رسول خدا؟مص؟ در زمان حدیبیه از مدینه خارج شد تا آن زمان  که آن دو  می کند _ 

گفتم: آیا تو در حقیقت،  پیامبر  گفت: من به نزد پيامبر خدا؟مص؟ رفتم و  مسیر قرار گرفت. ... عمر بن خّطاب 

گفتم:  گفت: بله.  گفتم: آیا ما بر حق و دشمناِن ما بر باطل نیستند. او  گفت: بله، هستم.  خدا نیستی؟! او 
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پس از چه رو ما در دینمان این پستی را از خودمان بروز دهیم؟ او فرمود: من رسول خدا هستم و هرگز او را 

 به ما نمی گفتی که ما به زودی به سراِغ خانه 
ً
نافرمانی نمی کنم در حالی که او یاور من است. گفتم: آیا تو دائما

که ما در ساِل جاری به سراغ خانه  گفت: بله. اّما آیا من به تو خبر دادم  می رویم و آن را طواف می کنیم؟! او 

گفت: اما تو به خانه می روی و آن را طواف می کنی«. گفتم: نه. او  گفت:   می رویم؟ او 

که در آن به صورتی مبسوط قضایای »صلح حدیبیه« مطرح  این روایت، روایتی بسیار طوالنی است 

که مالحظه می شود، پیامبر خدا؟ص؟ از پیش، ورود  گونه  که از محل این بحث، خارج است اما همان  شده 

مسلمانان به مکه و انجام عمره را به  آنان خبر داده بود. 

»صلح حدیبیه« هر آن چه بود و در هر مقطعی از زندگی پيامبر خدا؟ص؟ با مشرکاِن مكه بسته شد، 

قرار دادی بود که میان این دو بسته شد تا پیامبر رحمت به همراه مسلمانان، در ساِل پس از صلح، برای انجام 

مناسک حج به مکه بیایند. بر پایۀ این صلح، مسلمانان قرار بود در مكه، سه روز و برای انجام مناسک حج 

اقامت داشته باشند. 

ٍث: 
َ

َثال  
َ

َعىل َدْيِبَيِة  اْلُ َيْوَم  ْشِرِكينَ  اْلُ اهلِل؟مص؟   
ُ

َرُسول َواَدَع   :
َ

َقال َعاِزٍب،  ْبِن  َبَراِء 
ْ
ال »َعِن 

یَء  َيحجِ ْن 
َ
أ  

َ
َوَعىل ْم،  هْیِ

َ
ِإل وُه 

ُ
َرّد ْم  ِمْنُ ْيَنا 

َ
ِإل َت 

َ
أ َوَمْن  وُه، 

ُ
َيُرّد َلْ  ؟مص؟  ِبِّ الّنَ ِعْنِد  ِمْن  َتاُهْم 

َ
أ َمْن 

ًثا، َواَل 
َ

 َثال
َ

 ُيِقيُموَن ِإاّل
َ

يَن، َفال َة ُمْعَتِمِر
َ

وَن َمّك
ُ
ْصَحاُبُه َفَيْدُخل

َ
ْقِبِل َوأ َعاِم اْلُ

ْ
؟مص؟ ِمَن ال ِبُّ الّنَ

ِوِه«.   ْ َ
َقْوِس َون

ْ
ْيِف َوال ِح، الّسَ

َ
ال َب الّسِ

َ
 َجل

َ
وَن ِإاّل

ُ
ُيْدِخل

ی سه چیز با مشرکان  گفت: در روز حدیبیه، پيامبر خدا؟مص؟ بر رو که  »از براء بن عازب نقل است 

که از نزد پيامبر خدا؟مص؟ به نزد مشرکان برود، مشرکان او را باز نگردانند و  کرد: هر یک از مسلمانان  مصالحه 

که پیامبر خدا؟مص؟  کردند  که به نزد ما بياید، او را به مشرکان بازگردانند و بر این پایه صلح  هر یک از مشرکان 

و اصحاب او در سال آینده برای انجام عمره به مکه وارد شوند اما فقط سه روز در مکه اقامت داشته باشند و 

کیسه به همراهشان باشد«. که شمشیر و نیزه و همانندهای آنها در  فقط در حالی وارد شوند 

که پیامبر رحمت؟ص؟ خواب آن را دیده و خبر آن را به مردم داده بود  موارد به همان صورتی انجام شد 

ُه  َحَراَم ِإْن َشاَء الّلَ
ْ
َمْسِجَد ال

ْ
ّنَ ال

ُ
َتْدُخل

َ
َحّقِ ل

ْ
ْؤَیا ِبال ُه الّرُ

َ
ُه َرُسول َقْد َصَدَق الّلَ

َ
کتاب خدا با عبارِت >ل و این تصریِح 

ا َتَخاُفوَن...< است. 
َ
ِریَن ل ْم َوُمَقّصِ

ُ
ِقیَن ُرُءوَسك ِ

ّ
آِمِنیَن ُمَحل

که پیامبر خدا؟ص؟ به همان صورتی به مکه  کتابهای عامه به این مطلب تصریح شده  در بعضی از 

گونه آورده است: که در قرار داِد صلح تعیین شده بود. برای نمونه بخاری این  وارد شد 
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َبْينَ الَبْيِت.  ْيٍش َبْيَنُه َو اُر ُقَر
َ

ُكّف  
َ

 اهلِل؟مص؟ َخَرَج ُمْعَتِمًرا َفَحال
َ

ّنَ َرُسول
َ
»... َعِن اْبِن ُعَمَر... : أ

 
َ

َيْحِمل َواَل   ،
َ

اُلْقِبل الَعاَم  َيْعَتِمَر  ْن 
َ
أ  

َ
َعىل َوَقاَضاُهْم  ِباُلَدْيِبَيِة،  َسُه 

ْ
َرأ َق 

َ
َوَحل َهْدَيُه،  َفَنَحَر 

َكاَن  َكَما  َها 
َ
وا. َفاْعَتَمَر ِمَن الَعاِم اُلْقِبِل، َفَدَخل َحّبُ

َ
 َما أ

َ
ا ِإاّل  ُسُيوًفا َواَل ُيِقمَي ِبَ

َ
ْم ِإاّل هْیِ

َ
ِساَلًحا َعل

ُرَج َفَخَرَج«.   ْن َيحنْ
َ
وُه أ َمُر

َ
ًثا أ ا َثاَل َقاَم ِبَ

َ
ا أ ّمَ

َ
ُهْم، َفل َصاَلَ

کفار قریش میان  که گفت: رسول خدا؟مص؟ برای انجام عمره خارج شد ولی  »از ابن عمر... نقل است 

که  کرد و سرش را تراشید و با آنان قرار بست  یارت خانه مانع شدند. او در حدیبیه شتِر قربانی را نحر  او و ز

در سال بعد، عمره به جا آورد ولی با خودشان به جز شمشیر سالح دیگری را حمل نكنند و در مکه به آن 

کنند. پیامبر خدا در سال بعد عمره را به جا آورد و وارد مکه شد،  که مشرکان قریش می خواهند، اقامت  اندازه 

که او سه روز در مکه باقی ماند، مشرکان قریش به او  کرده بود. پس از آن  که با آنان مصالحه  به همان صورتی 

که خارج شود و او خارج شد«. فرمان دادند 

نكتۀ بسیار مهم در این روایت این است که از آغاز تا انتها، سخنی از مسلمانان در بین نیست. پيامبر 

خدا؟ص؟ خودش برای انجام عمره خارج شده، خودش قرار داد صلح را بسته، سال بعد خودش به عمره 

که از مكه خارج شود و او نیز بر اساس قرار داد و نیز به دنباِل  رفته است و مشرکان به خوِد او فرمان داده بودند 

فرمان مشرکان، از مكه خارج شده بود. 

تمام عمره و تمام  که  ُهْم« در این روایت، هم چنین نشان می دهد  َ َكاَن َصالَ َكَما  َها 
َ
»َفَدَخل عبارِت 

که در قرارداد صلح درج شده بود.  اقامِت پیامبر خدا؟ص؟ در مکه به همان صورتی به انجام رسید 

گونه  یا دیده بود و همان  که در رؤ گونه  بر این اساسها، پيامبر خدا؟ص؟ بدون هیچ درِد سری و همان 

که در قرارداد صلح درج شده بود، به همراه مسلمانان عمره را به  گونه  کتاب خدا آمده است و همان  که در 

جا آوردند و تا این جا سخنی از جنگ و از فتح مکه در میان نیست. 

گاه اما سخن از »فتح مکه« به میان آمده اما در هیچ کتاب و در هیچ خبری مشخص نشده است  به نا

که به یک باره سخن از جنگ و سخن از »فتح مکه« به میان آمد:  که چه شد 

ّنَ 
َ
ْخَبَرُه: أ

َ
اٍس، أ ّنَ اْبَن َعّبَ

َ
ِن ُعَبْيُد اهلِل ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعْتَبَة، أ ْخَبَر

َ
: أ

َ
»َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َقال

َوَة الَفْتِح ىِف َرَمَضاَن«.    اهلِل؟مص؟ َغَزا َغْز
َ

َرُسول

که ابن عباس به او خبر  گفت: عبید اهلل بن عبد اهلل بن عتبه خبر داد  که  »از این شهاب نقل است 
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که رسول خدا؟مص؟ »غزوۀ فتح« را در رمضان صورت داد«. داده است 

که مالحظه می شود، از ورود رسول خدا؟ص؟ به مکه برای انجام مناسک عمره و یا از »فتح  گونه  همان 

مکه« با تعبیر »غزوۀ فتح«، تعبیر شده است.

یخ فتح مکه« را با  یخ انجام عمره« و »تار گونه ای جای »تار کتابها باز هم تالش شده تا به  در همین 

یكدیگر عوض کنند یعنی بر خالف آن چه در عبارِت >... َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذِلَك َفْتًحا َقِریًبا< 1 آمده، ابتدا جنگ 

گرفته است و بعد از آن، انجام مناسک حج! و یا فتح مکه صورت 

که بر اساس آنها، پيامبر خدا؟ص؟ مكه را با  کرده اند  غیر امامیه روایتهایی را در این خصوص روایت 

که  گروهی از علمای آنان، همین روایتها را دلیلی بر آن دانسته اند  که  کرده و این در حالی است  جنگ فتح 

که برای »فتح مکه با صلح«  کرده است! ماوردی در ضمن دالیلی  کرم؟ص؟ مكه را بدون جنگ فتح  پيامبر ا

کرده چنین آورده است: ارائه 

َدٌم ِعْنَد َراَيِتِه 
َ
ٌة أ ُجوِن ُقّبَ ُه ِباْلَ

َ
َبْت ل َة ُضِر

َ
 َمّك

َ
 اهلِل؟مص؟ ِحينَ َدَخل

َ
ّنَ َرُسول

َ
ْيِه أ

َ
 َعل

ُّ
َيُدل »... َو

َكاَن  ْو 
َ
ْبٍع؟! َول  ِمْن َر

ٌ
َنا َعِقيل

َ
 َتَرَك ل

ْ
: َوَهل

َ
َت ىِف ُدوِرَك؟ َفَقال

ْ
 َنَزل

َّ
ُه: َهال

َ
 ل

َ
َبْيُر. َفِقيل ِت َرَكَزَها الّزُ

َّ
ال

ُه«.  
َ
َها ل

ُّ
ُكل َة 

َ
َباُع َمّك َكاَن ِر

َ
َة َعْنَوًة ل

َ
ُه َمّك

ُ
ُدُخول

که رسول خدا؟مص؟ وقتی وارد مكه  »... و بر این مطلب )=فتح مکه با صلح(، این ماجرا دلیل است 

که زبير به زمین زده بود، برای او خیمه ای از چرم زده شد. بعد از آن، به او  کنار پرچمی  شد، در حجون، در 

گر  گذاشته است؟ و ا کن نمی شوی؟ او فرمود: آیا عقیل برای ما خانه ای باقی  گفته شد: چرا در خانه ات سا

وارد شدِن او به مکه با جنگ صورت می گرفت، تمام خانه های مکه از آِن او می شد«.

در  کوچكی  خطای  یا  و  نقل  در  اشتباهی  ی  رو از  یا  و  ندانستن  باب  از  البته  مطالب،  این  اظهار 

کتاب خدا به این شرح و تفسیرها دست زده اند!  استنباط نیست! ماوردی و امثال او از باب تمسخر به آیات 

کتاب خدا برای باری دیگر روشن شود، نگاهی به آیاِت ششم و هفتم سورۀ  که استهزاء آنان به  و برای آن 

کافی است: حشر 

ُط  ِ
ّ
َُسل �ی َه 

َ
الّل ِك�نَّ 

َ
َول ِرَكا�بٍ  ا 

َ
َول ٍل  �یْ

حنَ ِم�نْ   �ِ �یْ
َ
َعل ْم  �قُ �نْ َ ْوحب

ؤَ
ا َما  �نَ ُهْم  ِم�نْ َرُ��ِلِه  ی 

َ
َعل ُه 

َ
الّل اَء  َ �ن

ؤَ
ا >َوَما 

ِه  ِللّٰ َری �نَ �قُ
ْ
ْهِل ال

ؤَ
ی َرُ��ِلِه ِم�نْ ا

َ
ُه َعل

َ
اَء الّل َ �ن

ؤَ
ٌر * َما ا ِد�ی

ْیٍء �قَ
َ ی ُكّلِ �ث

َ
ُه َعل

َ
اُء َوالّل َ َسث ی َم�نْ �ی

َ
ُه َعل

َ
ُرُ�ل
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ِل ...<. 1  �ی �بِ
�نِ الّسَ ْ �نِ َوا�ب َمَساِك�ی

ْ
اَمی َوال َ �ق �یَ

ْ
َی َوال

ْر�ب
�قُ
ْ
ی ال ِ ُ��ِل َوِل�ن َوِللّرَ

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

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

کرد از آِن خدا و  که خداوند از اهل قریه ها به رسولش به عنوان »فیء« عطا  آنچه را  بر هر چیزی توانا است. 

رسولش و خویِش نزدیک او و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است. ...«.

 تمام خانه ها، تمام زمینها و تمام 
ً
 و قطعا

ً
گر مکه با صلح فتح شده باشد، حتما با تصریح این آیات، ا

گر مکه با جنگ فتح شده باشد، افراد دیگری نیز  که ا داراییهای مکه از آِن پیامبر رحمت؟ص؟ است در صورتی 

ممکن است در آنها حقی داشته باشند! 

گر چنانچه  کتاب خدا؟ج؟ وضع شده، ا کتابهای عامه در مقابله با  که در  بر اساس قواعد و قوانینی 

مکه با جنگ فتح شده باشد باید همانند بسیاری از علمای عامه آن را غنیمت بدانند و برای تقسیم مکه 

گونۀ ممکن آن را از ملکیت پیامبر خدا؟ص؟  که به هر  کنند  کنندگانش نقشه ها بکشند و یا تالش  بین فتح 

که مکه با صلح فتح شده است باید برای ملکیت پیامبر خدا؟ص؟ و یا بنا  گر بر این باور باشند  کنند و ا خارج 

کم برای ملکیِت چهار پنجم آن، نقشه ها بکشند!  به عقیدۀ بعضی دیگر از همین علماء، دست 

گر مسیِر فتِح مّكه، با جنگ پيش برود، مشكلهای بسیاری از آن چه  به این سبب، به نظر می رسد ا

بعدها پيش می آمد و بعد از شهادِت خاتِم پيامبران؟ص؟ پيش  آمد، قابل حل باشد. به این خاطر، برای طرح 

گرفته است. یه تالشهای بسیاری صورت  این مسأله از این زاو

بخاری در صحیحش با نقل روایتهایی به تقسیِم غنایِم مکه پرداخته است:

ْيًشا:  ْعَطی ُقَر
َ
َة، َوأ

َ
ْنَصاُر َيْوَم َفْتِح َمّك

َ
ِت األ

َ
: َقال

ُ
َنًسا...، َيُقول

َ
ْعُت أ : َسِ

َ
اِح، َقال ّيَ ِب الّتَ

َ
»َعْن أ

َغ َذِلَك 
َ
ْم! َفَبل هْیِ

َ
 َعل

ُ
َنا ُتَرّد ْيٍش، َوَغَناِئُ َو الَعَجُب، ِإّنَ ُسُيوَفَنا َتْقُطُر ِمْن ِدَماِء ُقَر ُ َواهلِل ِإّنَ َهَذا لَ

وا: ُهَو 
ُ
َغِن َعْنُكْم، َوَكاُنوا اَل َيْكِذُبوَن؟! َفَقال

َ
ِذی َبل

َّ
: َما ال

َ
: َفَقال

َ
ْنَصاَر. َقال

َ
؟مص؟، َفَدَعا األ ِبَّ الّنَ

ْم، َوَتْرِجُعوَن ِبَرُسوِل اهلِل؟مص؟  َغَناِئِ ِإَل ُبُيوِتِ
ْ
اُس ِبال ْن َيْرِجَع الّنَ

َ
َواَل َتْرَضْوَن أ

َ
: أ

َ
َغَك. َقال

َ
ِذی َبل

َّ
ال

ْم«.   ْو ِشْعَبُ
َ
ْنَصاِر أ

َ
ْكُت َواِدَی األ

َ
َسل

َ
ْو ِشْعًبا ل

َ
ْنَصاُر َواِدًيا، أ

َ
َكِت اأْل

َ
ْو َسل

َ
ِإَل ُبُيوِتُكْم؟ ل

که پیامبر  که می گفت: در روز فتح مکه در زمانی  گفت: از انس... شنیدم  که  »از ابو تیاح نقل است 

که این مطلب عجیبی است: خون قریشیان  گفتند: به خدا قسم  خدا به قریشیان عطایا را داده بود، انصار 
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25شب هفتم محرم 1436                 سلسله مباحث از غدیر تا عاشورا )10(               غالمرضا صادقی فرد

از شمشیرهای ما می چکد و غنایم ما به آنان بازگشت داده می شود. این خبر به پيامبر خدا؟مص؟ رسید. او 

که از شما به من رسیده است؟!  که او به آنان فرمود: این چه خبری است  گوید  ی  انصار را فراخواند و راو

یان دروغ نمی گفتند. در آن موقع، پيامبر  که انصار گفتند: به همین صورت است و این در حالی بود  آنان 

که مردم با غنایم به خانه هایشان بازگردند و شما با رسول خدا؟مص؟ به  خدا فرمود: آیا خوشنود از آن نیستید 

که انصار  گر همۀ مردم به دشتی و یا به دره ای بروند، من به دشت و یا دره ای می روم  خانه هایتان بازگردید؟!  ا

رفتند«. 

که بر اساس این روایت و مانندهای بسیارش، پیامبر خدا؟ص؟ غنایم را به خوِد قریشیان  جالب است 

که  یان و این محدثان، به خوبی نشان می دهد  ْم« و این تالش این راو ْیِ
َ
 َعل

ُ
َنا ُتَرّد باز پس داده است: »َوَغَناِئُ

به عقیدۀ  این جماعت، مکه از آِن مشرکان قریش باشد، بهتر از آن است که از آِن پیامبر رحمت؟ص؟ باشد و این 

که مّکه از آِن پیامبر خدا باشد، فردا و فرداها آنان باید پاسخ مردم را در مورد  یرا در صورتی  طبیعی هم هست ز

گونه ای  کار در نهایت دقت و به  که مالحظه می شود، این  گونه  سر انجاِم این داراییها نیز بدهند! البته همان 

که مگر ممکن است پیامبر خدا؟ص؟ با اهل  انجام شده تا فردا کسی به بخاری و مانندهای او اعتراضی نكند 

گرداند؟! به  کند، از آنان غنیمت بگیرد و در نهایت، غنایم را به خوِد مکیان باز  مکه بجنگد، آنان را مغلوب 

کرده تا خوانندگاِن این  ی و شاید خوِد بخاری)!( از واژۀ »انصار« در مقابل »قریش« استفاده  این سبب، راو

که  کنند  کنند و تصور  روایتها خودشان به صورت خودکار در ذهنشان جای »قریش« را با »مهاجران« عوض 

ْم«  ْیِ
َ
 َعل

ُ
َنا ُتَرّد پیامبر خدا؟ص؟ غنایم را میان مهاجران تقسیم کرد نه میاِن مشرکان قریش! اما هم عبارِت »َغَناِئُ

ْم« به خوبی 
ُ

ْم، َوَتْرِجُعوَن ِبَرُسوِل اهلِل؟مص؟ ِإَل ُبُیوِتك َغَناِئِ ِإَل ُبُیوِتِ
ْ
اُس ِبال ْن َیْرِجَع الّنَ

َ
َوَل َتْرَضْوَن أ

َ
و هم عبارِت »أ

که مقصود از »قریش«، همان »قریش« است و مقصود از »انصار«، همۀ »مهاجران و انصار«.  نشان می دهد 

گفته شود: خوِن »مهاجران« از شمشیرهای »انصار« می چکید نه خوِن »قریشیان«! و این صریِح  که  مگر آن 

ْم« است!  ْیِ
َ
 َعل

ُ
َنا ُتَرّد ْیٍش، َوَغَناِئُ عبارِت »ِإّنَ ُسُیوَفَنا َتْقُطُر ِمْن ِدَماِء ُقَر

در آغاز این روایت، البته معلوم نشده آن چه رسول خدا؟ص؟ به »قریشیان« داده، چه چیزی بود اما از 

که پیامبر رحمت؟ص؟ غنایم جنگ فتِح مکه  کار رفته به خوبی دانسته می شود  که در ادامۀ روایت به  تعابیری 

گوشت قربانیهای مسلمانان را!  کرد نه مثاًل  را میان قریشیان تقسیم 

که آن چه پیامبر خدا؟ص؟  کرده است  بخاری در جای دیگری از صحیحش به این مطلب تصریح 

کرد، »غنایِم فتح مکه« بود و نه هیچ چیز دیگری)!(: میان قریشیان تقسیمش 

 اهلِل؟مص؟ َغَناِئَ َبْينَ 
ُ

َة، َقَسَم َرُسول
َ

َكاَن َيْوُم َفْتِح َمّك ا  : َلَّ
َ

َنٍس، َقال
َ
اِح، َعْن أ ّيَ ِب الّتَ

َ
»... َعْن أ

ْنَيا، َوَتْذَهُبوَن 
ُ

اُس ِبالّد ْن َيْذَهَب الّنَ
َ
َما َتْرَضْوَن أ

َ
؟مص؟: أ ِبُّ  الّنَ

َ
ْنَصاُر. َقال

َ
ْيٍش. َفَغِضَبِت األ ُقَر
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ْنَصاِر 
َ
ْكُت َواِدَی األ

َ
َسل

َ
ْو ِشْعًبا، ل

َ
اُس َواِدًيا أ َك الّنَ

َ
ْو َسل

َ
: ل

َ
. َقال

َ
وا: َبىل

ُ
ِبَرُسوِل اهلِل؟مص؟ ؟! َقال

ْم«.   ْو ِشْعَبُ
َ
أ

گفت: وقتی روز فتح مکه شد، رسول خدا؟مص؟ غنایم را میان  که  »... از ابو تّیاح،  از انس، نقل است 

که مردم  قریشیان تقسیم کرد و انصار عصبانی شدند. رسول خدا؟مص؟ فرمود: آیا شما خشنود از این نیستید 

گر همۀ مردم به  گفتند: بله. او فرمود: ا با دنیا به خانه هایشان باز می گردند و شما با رسول خدا؟مص؟؟! آنان 

که انصار رفتند«. دشتی و یا به دره ای بروند، من به دشت و یا دره ای می روم 

 گیر مهاجران آمده بود 
ً
ممكن است گمان شود، مقصود از این غنایم، تیر و تبر و تخته ای بود که احتماال

که پيامبر خدا؟ص؟ زمینها و خانه های مكه را به عنواِن غنیمت میاِن آنان تقسیم  و این به آن مفهوم نیست 

که بر اساس تصریح این روایت و این روایات، قرار نبود  گمان درستی نیست زیرا  گمان، نیز  کرده بود اما این 

ْنَیا، 
ُ

اُس ِبالّد َهَب الّنَ
ْ

ْن َیذ
َ
َما َتْرَضْوَن أ

َ
گر چنین نبود، برای عبارِت »أ که غنیمت گیرندگان، به مدینه بازگردند و ا

َهُبوَن ِبَرُسوِل اهلِل« وجه صحیحی یافت نمی شود!
ْ

َوَتذ

این »غنایم«،  از  مقصود  که  این مطلب تصریح هم شده  به  گاهی  و آن جا،  این جا  کنار،  و  گوشه 

زمینها و خانه های اهل مکه بوده است: 

َوُدوِرِهْم  ْرِضِهْم 
َ
َوأ يَن  َهاِجِر اْلُ َبْينَ   

َّ
َفَخىل َعْنَوًة،  َة 

َ
َمّك اهلِل؟مص؟   

ُ
َرُسول َفَتَح   : ْوَزاِعّیُ

َ
اأْل  

َ
»َوَقال

َها َفْيًئا«.  
ْ
َعل َة، َوَلْ َيحجْ

َ
ّك ِبَ

»اوزاعی گفته است: رسول خدا؟مص؟ مكه را با جنگ فتح کرد و پس از آن، راه مهاجران را برای رسیدن 

گذاشت و مكه را به عنواِن »فیء« قرار نداد«. به خانه ها و زمینهایشان باز 

که  که این روایتها به این نکته تصریح دارد  گر این ادعا، ادعای درستی نیز نباشد، این  به هر حال، ا

مکه با جنگ فتح شده و غنیمتهای آن نیز تقسیم شده  موضوعی غیر قابل رد و انکار است! به این خاطر، 

که مقصود از این غنیمتها، غنیمتهای »روز  کرده اند  که به »فتح مکه با صلح« اعتقاد دارند، ادعا  علمایی 

ُحنین« است:

ٍ َوَكاَن  َكاَنْت َغَناِئَ ُحَنْين ا  هْیَ
َ
َشاَر ِإل َغَناِئَ اْلُ

ْ
ّنَ ال

َ
َة. أِل

َ
ْی َعاَم َفْتِح َمّك

َ
َة«، أ

َ
ُه: »َيْوَم َفْتِح َمّك

ُ
»َقْول
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َة«: مقصود، »سال فتح مکه« است زیرا غنیمتهایی که به آنها اشاره 
َّ

گفتۀ او: »َیْوَم َفْتِح َمك »شرح این 

شده، غنیمتهای »ُحنین« است و »غزوۀ حنین«، دو ماه بعد از فتح رخ داده است«.

به هر حال همه یا غالب علمای عامه بر این باورند که مکه باجنگ فتح شده است و شاید استثناهای 

این عقیده قابل چشم پوشی نیز باشد!

که برای »تقسیم مکه  بعد از این مرحله و بعد از تثبیِت »فتح مکه با جنگ« نوبت به آن می رسد 

گمان و با خیال  یا تقسیم غنایِم آن« نیز فكری بكنند. این مطلب را به دور از واقعیتها و صد البته با ظن و 

کرده اند! کاغذ حل  ی  خودشان، در رو

گروه مدافعاِن »فتح مکه با جنگ« _ غالبًا پس از تثبیِت این عقیده، به بحث در خصوِص تقسیم 

که در این مورد راه انداخته اند، به همین  مكه نیز پرداخته اند! و به نظر می رسد، تمام جنگ و صلحهایی 
خاطر باشد.  

که تمام احادیث صحیح بر »فتح مکه با جنگ« داللت  یه )م. 751هـ( پس از اعالم آن  ابن قّیم جوز

دارد، به طرح این موضوع پرداخته که با آن که مكه با جنگ فتح شده است چرا پيامبر خدا؟ص؟ آن را تقسیم 

که پیامبر خدا مکه  که چرا پیامبر رحمت؟ص؟ مکه را تقسیم نکرد، این است  نكرد. یکی از دالیل او برای این 

را تقسیم نکرد! 

کرده است:  ابن قیم برای عدم تقسیم مكه سه برهان ارائه 

مکه خانۀ مناسک و محل عبادت است و خدا آن را برای بندگان مسلمانش وقف ساخته است.- 1

کند.- 2 که آن را تقسیم و یا وقف  در مورد زمین، تصمیم با امام است 

که به تقسیمش فرمان داده شده است.- 3 زمین جزء غنیمتهایی نیست 

که پيامبر خدا؟ص؟ به  کرده اند، خودشان تشخیص داده اند  که این احكام را صادر  بعضی از مردمی 

کی ندارد: که البته این دو دلیل با این سه دلیل، اشترا دو دلیل مكه را تقسیم نكرد 

که او دیگر نیازی به مکه نداشت!- 1 گونه ای  یادی را داده بود به  خدا به پیامبرش؟ص؟ داراییهای ز

گذاشته است.- 2 پیامبر خدا؟ص؟ خودش احکاِم ویژه ای را برای مکه بنیان 

که:  که پيش از این مطرح شد، آیات سورۀ حشر به خوبی نشان می دهد  گونه  به هر حال و همان 

»مکه چه با جنگ و چه با صلح، فتح شده باشد، تمام خانه ها و تمام زمینها و تمام 

زاد المعاد فی هدی خیر العباد )3/ 107(.  1
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از  نباید  البته  صد  و  است  رحمت؟ص؟  پیامبر  آِن  از  همه  و  همه  کنانش،  سا داراییهای 

که مکه با جنگ فتح شده باشد، پیامبر رحمت؟ص؟  دیده ها به دور داشت: در صورتی 

راه  »در  به  و  »مسکینان«  به  »یتیمان«،  به  القربی«،  »ذو  به  را  داراییها  از  بخشی  باید 

ماندگان« بدهد«. 

که: کتاب خدا بر این واقعیت داللتی روشن دارد  که  در نهایت، باید دانست 

که  »تمام مکه و تمام آبادیهای اطراِف آن، مشمول فتح مّکه و مشموِل قواعدی می شود 

خدا در آیۀ ششم و یا آیۀ هفتم از سورۀ حشر آنها را وضع و به اطالع مردم رسانده و در هر دو 

صورت، چه مکه با صلح و چه با جنگ فتح شده باشد، بنا به تصریِح این آیات، تمام 

گر مکه با جنگ فتح شده باشد،  که ا مکه ملک پیامبر رحمت؟ص؟ است با این تفاوت 

پیامبر خدا باید حقوقی را نیز برای مواردی اختصاص دهد و پرداخت کند که خدا در آیۀ 

کرده است«.  هفتم از سورۀ حشر معین 


