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کبر؟ع؟ در روز عرفه:  یارت حضرت علی ا ز

أميِر  ْبَن  َيا  ْيَك 
َ
َعل الُم  اهّلِل،  الّسَ  ِ

ّ َنِبي ْبَن  َيا  ْيَك 
َ
َعل الُم  الّسَ اهّلِل،  َرُسوِل  ْبَن  َيا  ْيَك 

َ
َعل الُم   »الّسَ

هيِد، 
َ

ْبُن  الّش هيُد 
َ

الّش ا  َ أّيُ ْيَك 
َ
َعل الُم  الّسَ هيِد، 

َ
ِ  الّش َسْين اْلُ ْبَن  َيا  ْيَك 

َ
َعل الُم  الّسَ  ، ْؤِمنينَ اْلُ

َعَن 
َ
َمْتَك، َول

َ
ًة  َظل َعَن اهّلُل أّمَ

َ
ْتَك، َول

َ
ًة َقَتل َعَن اهّلُل أّمَ

َ
وِم، ل

ُ
ْظل وُم اْبُن اْلَ

ُ
ْظل ا اْلَ َ ْيَك  أّيُ

َ
الُم َعل الّسَ

َواْبَن  اهّلِل   َّ ِلي َو يا  ْيَك 
َ
َعل الُم  الّسَ َمْوالَي،  ْيَك  يا 

َ
َعل الُم  الّسَ ِبِه،  َفَرِضَيْت  ِبذِلَك  َعْت  َسِ ًة  ّمَ

ُ
أ اهّلُل 

ًة  ّمَ
ُ
أ َعَن  اهّلُل 

َ
َفل  ، ْؤِمنينَ اْلُ ْينا َوَعلي  َجيِع 

َ
ــُة ِبَك َعل ّيَ ِز الــّرَ ِت 

َّ
َوَجل صيَبُة  َقْد َعُظَمِت  اْلُ

َ
ل ِه،  َوليـِّ

ْنيا َواْلِخَرِة«.  
ُ

ْم ِفي الّد ـْيَك ِمْنُ
َ
إل ْتَك، َوأْبَرُء إَلي اهّلِل َو

َ
َقَتل

 »سالم بر تو اي فرزند رسول خدا. سالم بر تو اى فرزند پيامبر خدا. سالم بر تو اى فرزند  امیر مؤمنان.  سالم 

بر تو اى فرزند حسین شهید. سالم بر تو اى شهید فرزند   شهید. سالم بر  تو اى ستمدیدۀ فرزند ستمدیده. خدا 

کند مردمی  کردند و خدا لعنت  که به تو ستم  کند  مردمی  کشتند   و خدا لعنت  که تو را  کند مردمی  لعنت 

که این اخبار را شنیدند و به آن رضایت  دادند. سالم بر تو اى موالى من. سالم بر تو اى ولی خدا و فرزند ولی 

گران. خدا  خدا. براستی که  مصیبت تو بسیار بزرگ است و سختی مصیبت تو بر ما و بر تمام مؤمنان بسیار 

کشتند و من از آنان در نزد خدا و در نزد تو، در دنیا و آخرت، بيزاری  می جویم«.  که تو را  لعنت  کند مردمی 

*****

که به زمان پيامبر رحمت؟ص؟ انتساب دارد، »فتح حنین« و »فتح طائف« است: »فتِح« آخری 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
�ن �ئ

ن و ݣݣݣݣݣطاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ �ݔ
�ن

ُ
ح ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡݡح

ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨت ݧ ٮݧ ڡݨݨݨݨݨݨݨݦݦن

»ُحنین« نام مکانی بين »مّکه« و »طائف« است. پيامبر رحمت؟ص؟ در »حنین« با قبایل بزرگی هم 

»جنگ ُحنین« سخنی  کتاب خدا؟ج؟ از  »َغطفان« نبردی سخت داشت. در  »ثقیف« و  »هوازن«،  چون 

کوتاهی از یکدیگر رخ داده  به میان آمده اما نامی از »نبرِد طائف« برده نشده است. این دو نبرد، در فاصلۀ 

است. 

یاد  همراهاِن پیامبر رحمت؟ص؟ در این نبرد بسیار ز که از »نبرِد ُحنین« خبر می دهد،  بر اساِس  آیاتی 

بودند اما آنان در ضمن جنگ، فرار را بر قرار ترجیح دادند: 

ْم 
ُ

ك �نِ َع�نْ �نْ ْم �تُ
َ
ل ْم �نَ

ُ
ك َر�تُ ْ ْم َك�ث

ُ
ك �تْ �بَ َ ْع�ب

أَ
�نْ � �نٍ �إِ ْ �ی ْوَم ُح�نَ َ َر�تٍ َو�ی �ی ُه �نِی َمَو�ِط�نَ َك�ثِ

َ
ُم �لّل

ُ
َصَرك ْد �نَ �تَ

َ
>ل

ی 
َ
ُه َعل �تَ �نَ ُه َسِك�ی

َ
َل �لّل رنَ �نْ

أَ
ّمَ �

ُ �نَ * �ث ِر�ی ْم ُمْد�بِ �تُ �یْ
َّ
ّمَ َول

ُ �تْ �ث َما َرُح�بَ ْر�نُ �بِ
أَ
�

ْ
ُم �ل

ُ
ك �یْ

َ
�تْ َعل

ا�تَ َ ا َو�ن ً �أ �یْ
َ سث
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    .> �نَ ِر�ی كَا�نِ
ْ
�ُء �ل رنَ َ ِلَك حب ُرو� َو�نَ �نَ َك�نَ �ی ِ �ن

َّ
�بَ �ل

َرْوَها َوَع�نَّ ْم �تَ
َ
وً�� ل �نُ ُ َل حب رنَ �نْ

أَ
�نَ َو� �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
ی �ل

َ
َرُسوِلِه َوَعل

یادی جمعیِت  یادی و از جمله، »روز ُحنین« یاری کرد در همان روز که ز »خداوند شما را در جاهای ز

شما، شما را شگفت زده ساخته بود اما آن جماعت، به هیچ دردی از شما نخورد و زمین با تماِم وسعتش بر 

کردید. سپس، خداوند »سکینۀ« خود را بر پیامبرش و  شما تنگ شد. پس از آن، شما پشت به دشمن، فرار 

کرد و این مجازات،  کافران را سخت مجازات  که شما نمی دیدید و  کرد؛ و لشکرهایی فرستاد  بر مؤمنان نازل 

کافران است«. سزای 

ْیُتْم ُمْدِبِریَن<، نشان می دهد 
َّ
ُمْؤِمِنیَن< بعد از >ُثّمَ َول

ْ
ی ال

َ
ی َرُسوِلِه َوَعل

َ
ُه َسِكیَنَتُه َعل  الّلَ

َ
ْنَزل

َ
عبارِت >ُثّمَ أ

که مؤمنان  که پیامبر رحمت؟ص؟ حضور نداشت و همین عبارت نشان می دهد  یان در جایی بودند  که فرار

یان به شمار نمی آمدند. گرد پیامبر رحمت؟ص؟ حاضر بودند و از فرار گردا

افرادی  میان  در  نیز  مؤمنان  و  رحمت؟ص؟  پيامبر  باهلل _  نستجیر   _ که  شود  ادعا  است  ممکن  البته 

لشکر  برای  این  از  باالتر  نکبتی  و  شکست  آیا  صورت،  این  در  بودند.  داده  ترجیح  قرار  بر  را  فرار  که  بودند 

گفته  سخن  آیات،  این  در  مؤمنان  و  خدا؟ص؟  رسول  فتح  از  خدا  که  آن  حال  می شود؟!  فرض  مسلمانان 

ِذیَن َكَفُروا ...< و در 
َّ
َب ال

َ
ْم َتَرْوَها َوَعّذ

َ
 ُجُنوًدا ل

َ
ْنَزل

َ
ُمْؤِمِنیَن َوأ

ْ
ی ال

َ
ی َرُسوِلِه َوَعل

َ
ُه َسِكیَنَتُه َعل  الّلَ

َ
ْنَزل

َ
است: >... أ

گونه عتاب  کرده بودند و مستحق هیچ  یان از پيامبرشان؟ص؟ تبعیت  این صورت _ باز هم نستجیر باهلل _ فرار

و مؤاخذه ای نبودند!

ْم َشْیًئا َوَضاَقْت 
ُ

ْم ُتْغِن َعْنك
َ
ْم َفل

ُ
ْم َكْثَرُتك

ُ
ْعَجَبْتك

َ
بخاری در باِب: »َقْوِل اهَّلِل َتَعاَل: >َوَیْوَم ُحَنْیٍن ِإْذ أ

ُه َسِكیَنَتُه<...«    چنین آورده است:   الّلَ
َ

ْنَزل
َ
ْیُتْم ُمْدِبِریَن ُثّمَ أ

َّ
ْرُض ِبَما َرُحَبْت ُثّمَ َول

َ
ُم الأ

ُ
ْیك

َ
َعل

َيْوَم  اهّلِل؟مص؟  َرُسوِل  َعْن  َفَرْرُتْ 
َ
أ َقْيٍس:  ِمْن   

ٌ
َرُجل ُه 

َ
ل

َ
َوَسأ الَبَراَء،  َع  َسِ ِإْسَحاَق،  ِب 

َ
أ َعْن   ...«

ْم اْنَكَشُفوا.  ْیِ
َ
َنا َعل

ْ
ل ا َحَ ا َلَّ

َ
ِإّن ُن ُرَماًة، َو َكاَنْت َهَواِز  .  اهّلِل؟مص؟ َلْ َيِفّرَ

َ
ِكْن َرُسول

َ
: ل

َ
؟ َفَقال ُحَنْينٍ

ِتِه الَبْيَضاِء، 
َ
 َبْغل

َ
 اهّلِل؟مص؟ َعل

َ
ْيُت َرُسول

َ
َقْد َرأ

َ
َهاِم. َول َنا ِبالّسِ

ْ
، َفاْسُتْقِبل  الَغَناِئِ

َ
ْكَبْبَنا َعل

َ
َفأ

َكِذْب«.    ِبُّ اَل  َنا الّنَ
َ
: أ

ُ
َبا ُسْفَياَن ْبَن اَلاِرِث آِخٌذ ِبِزَماِمَها، َوُهَو َيُقول

َ
ِإّنَ أ َو

که مردی از قیس از او پرسیده  گفت: من از براء شنیدم _ در وقتی  که  »... از ابو اسحاق نقل است 

فرار نکرد.  رسول خدا؟مص؟  اما  گفت:  او  کردید؟ _  فرار  اطراف رسول خدا؟مص؟  از  روز حنین  آیا شما در  بود: 

سورۀ براءت/5  و 6 .  1
صحیح البخاری )5/ 153(.   

صحیح البخاری )5/ 153(، صحیح مسلم )3/ 1401(.  3



5شب هشتم محرم 1436                 سلسله مباحث از غدیر تا عاشورا )10(               غالمرضا صادقی فرد

مردم هوازن تیر انداز بودند و ما هر وقت به آنان حمله می کردیم، آنان راه را باز می کردند و فرار می کردند. ما 

به سوی غنایم هجوم آوردیم و با تیرها روبرو شدیم. و من رسول خدا؟مص؟ را بر استر سفیدش دیدم در حالی 

کذب  را به دست داشت و پیامبر می فرمود: من پیامبر خدا هستم و این  ابو سفیان بن حارث، زمام استر  که 

نیست...«.

آنان  که  این  به  تصریح  از  براء  است.  جالب  بسیار  مانندهایش  و  روایت  این  پاسخ  و  پرسش  نوع 

که رسول  کرده اما در تمام این روایتها به این نکته تصریح شده است  یان بوده اند، خودداری  همگی جزء فرار

خدا؟ص؟ فرار نکرده بود خواه زمام استرش به دست ابو سفیان بن حارث بوده باشد و خواه زمام استر پيامبر 

خدا؟ص؟ به دست خود او باشد!

کنار پیامبر خدا؟ص؟  که در  که در این روایت و در این روایتها، از طرِح نامهای دیگری  کاماًل روشن است 

که  گونه است  که این روایتها به دست می دهد این  به جنگ مشغول بودند، خودداری شده است. تصویری 

کافران و مشرکان تنها مانده بود. او خودش بود و استرش بود و شاید هم ابو سفیان  پيامبر خدا؟ص؟ در میان 

که با وجوِد تنها ماندِن پیامبر رحمت؟ص؟ هیچ  کرده است  گونه تصویر  بن حارث! این روایتها هم چنین این 

کافران و مشرکان نبود و  گویا این جنگ، جنگ مرگ و زندگی برای  کاری با او نداشت.  کافران، هیچ  یک از 

گویا آنان خودشان را ملزم کرده بودند که گزندی را به پيامبر خدا؟ص؟ نرسانند و یا حّتی خودشان را ملزم کرده 

گزندی به پيامبر خدا؟ص؟ نرسد! که  بودند 

کتاب خدا آمده به این نکته تصریح شده  که در  گروه، به همان صورت  در روایتهای دیگری از این 

که گروهی از مؤمنان با پیامبر خدا؟ص؟ باقی مانده بودند:  است 

؟مص؟  ِبُّ الّنَ  
َ

َجَعل ُحَنْينٍ  َيْوَم  ؟مص؟  ِبِّ الّنَ َعِن  اُس  الّنَ َفّرَ  ا  َلَّ  :
َ

َقال ُعَيْيَنَة،  ْبِن  َكِم  اْلَ َعِن   ...«

ِمْن  َثٌة 
َ

َثال َبَعٌة:  ْر
َ
أ  

َ
ِإاّل َمَعُه  َيْبَق  ْم 

َ
َفل  :

َ
َقال ِلْب.  ّطَ َعْبِد اْلُ اْبُن  َنا 

َ
أ َكِذْب.  اَل  ِبُّ  الّنَ َنا 

َ
أ  :

ُ
َيُقول

ْبُن  ُسْفَياَن  ُبو 
َ
َوأ َيَدْيِه  َبْينَ  ا  َوُهَ اُس  َعّبَ

ْ
َوال َطاِلٍب  ِب 

َ
أ ْبُن  َعِلُّ  َغْيِرِهْم:  ِمْن   

ٌ
َوَرُجل َبِن َهاِشٍم 

 ،
َ

 ُقِتل
َ

َحٌد ِإاّل
َ
َوُه أ ْ َ

 ن
ُ

ْيَس ُيْقِبل
َ
: َفل

َ
ْيَسِر. َقال

َ
َعَناِن، َواْبُن َمْسُعوٍد ِمْن َجاِنِبِه اْل

ْ
اِرِث آِخٌذ ِبال اْلَ

ْكِليِل«.    ُه َصْرَعی ِبِحَساِب اْلِ
َ
ْشِرُكوَن َحْول َواْلُ

گرد رسول خدا؟مص؟ فرار  که مردم از  گفت: در روز حنین وقتی  که  »... از حکم بن عیينه نقل است 

ِلْب«. حکم  ّطَ ُ َعْبِد الْ اْبُن  َنا 
َ
أ َكِذْب.   

َ
ل ِبُّ  الّنَ َنا 

َ
»أ کرد:  این عبارتها  گفتِن  به  پيامبر خدا؟مص؟ شروع  کردند، 

در آن موقع، تنها چهار نفر با او باقی ماندند. سه نفر از بنو هاشم و یک نفر از غیر بنو هاشم: علی بن  گوید: 

مصنف ابن أبی شیبة )7/ 417(، فتح الباری البن حجر )8/ 9 (.  1
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که زماِم مرکب را به دست  که این دو، پیش روی او می جنگیدند و ابو سفیان بن حارث  ابو طالب و عباس 

گوید: هیچ فردی به سمت پیامبر نمی آمد مگر آن  داشت و ابن مسعود که در سمت چپ او قرار داشت. حکم 

کشته بر زمین افتاده بودند«. گرِد او  گردا یادی  کشته می شد و مشرکان بسیار ز که 

در بعضی از این روایتها به باقی ماندن هشتاد و حّتی صد نفر نیز اشاره شده است:

اُس، َوَثَبَت   َعْنُه الّنَ
َ

ّل : َفَو
َ

. َقال ُكْنُت َمَع َرُسوِل اهّلِل؟مص؟ َيْوَم ُحَنْينٍ  َعْبُد اهّلِل ْبُن َمْسُعوٍد: 
َ

»َقال

َوَلْ  اِنينَ َقَدًما،  َ َ
ًوا ِمْن ث ْ َ

ْقَداِمَنا ن
َ
أ  

َ
ْنَصاِر. َفَنَكْصَنا َعل

َ
َواْل يَن  َهاِجِر  ِمَن اْلُ

ً
اُنوَن َرُجال َ َ

َمَعُه ث
ِكيَنَة«.    ُم الّسَ ْیِ

َ
 َعل

َّ
 اهّلُل َعّزَ َوَجل

َ
ْنَزل

َ
ِذيَن أ

َّ
ُبَر. َوُهُم ال

ُ
ُم الّد ِ ِ

ّ
ُنَول

»عبد اهلل بن مسعود گفت: من در روز ُحنین با رسول خدا؟مص؟ باقی ماندم. او گفت: تمام مردم از گرد 

کنار او باقی ماندند. ما حدود هشتاد قدم به عقب بازگشتیم اما  کردند و هشتاد نفر از مهاجران و انصار  او فرار 

کرد«. که خدای عّز و جل سکینه را بر آنان نازل  فرار نکردیم و آنان همان افرادی هستند 

که  به تصریح آیاتی که مطرح شد، خدا لشکریانی را نیز به کمک پيامبر رحمت؟ص؟ و مؤمنان فرستاد 

مخاطباِن اّولیۀ آیه آنها را نمی دیدند. خدا به توسط پیامبرش و نیز مؤمنان و نیز لشکریانی که دیده نمی شدند، 

گفته پيداست، مسلمانان فراری در این پيروزی، نقشی نداشتند ضمن آن  کرد. نا کافران را سخت عذاب 

کافران، سخنی به میان نیامده است! ک آنان در تعذیب  که در این آیات، از بازگشت آنان و نیز از اشترا

که تمام دارایيها و سرزمینها و خانه های قبایل حنین به صورت »فیء«  پس از فتح حنین و پس از آن 

که خواست، از آن  به ملک پيامبر رحمت؟ص؟ در آمد، پيامبر خدا به هر فرد از همراهانش و به هر میزانی 

کرد. او البته با تصریح روایتهای این باب، دیناری از آنها را به مهاجران و انصار نبخشید. دارایيها اعطا 

دݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤ ر �ن ݔام�ب ݫ ݫ ݫ ݕ�ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݔݡݡݠݠهای ݣݣݣݣٮݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ
ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݔى ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ا�ݔم،ݣݣݣݣݣݣع�نواِن ݣݣݣݣد�ݔگرݡی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ�ن دا�اݣݣݣݣݣٮݫ �ن می ا�ن عن سݠݠه

در کتاب خدا؟ج؟ تنها در یک آیه، حکِم »غنیمت« مطرح شده است. این یک آیه نیز آیه ای از »سورۀ 

انفال« است: 

�نِ  َمَساِك�ی
ْ
اَمی َو�ل َ �ت �یَ

ْ
َی َو�ل

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

ِه �نُ �نَّ ِللّٰ
أَ
ا َ ْیٍء �ن

َ ْم ِم�نْ �ث ْم�تُ �نِ
َما عنَ

�نَّ
أَ
ُمو� �

َ
>َو�ْعل

ْمَ�ا�نِ  َ �ب
ْ
ی �ل �تَ �تَ

ْ
ْوَم �ل َ ِ �ی ا�ن َ ْر�ت �نُ

ْ
ْوَم �ل َ ا �ی َ ِد�ن ی َع�بْ

َ
ا َعل َ �ن

ْ
ل رنَ �نْ

أَ
ِه َوَما �

َ
الّل ْم �بِ �تُ َم�نْ

آ
ْم � �تُ �نْ ُك�نْ ِل �إِ �ی �بِ

�نِ �لّسَ ْ َو��ب

کم ) / 8 1(. مسند أحمد مخرجا )7/ 354(. همچنین: المستدرك علی الصحیحین للحا  1
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ٌر<.    ِد�ی
ْیٍء �تَ

َ ی ُكّلِ �ث
َ
ُه َعل

َ
َو�لّل

گرفته باشید، خمس آن فقط از آِن خدا و رسول خدا و ذی  که به غنیمت  هر چیزی را  که  »و بدانید 

ید؛  گر شما به خدا و به آن چه بر بندۀ ما نازل شده ایمان دار کین و در راه ماندگان است ا القربی و یتیمان و مسا

گروه به هم می رسند. و خدا بر تمام چیزها تواناست«. که دو  که روز جدایی است؛ روزی است  در آن روز 

که به صورت غنیمت به دست  در این آیه، خدا به مخاطبانش فرمان می دهد، خمس هر چیزی را 

کنند. بر این اساس، این خمس، از آِن خدا؟ج؟، از آِن رسوِل خدا؟ص؟ و از آِن ذو القربی  آورده اند، پرداخت 

است و نیز باید بخشی از آن، به یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان داده شود.

به  َعْبِدَنا<  ی 
َ
َعل َنا 

ْ
ْنَزل

َ
أ َوَما  ِه  ِبالّلَ آَمْنُتْم  ُكْنُتْم  >ِإْن  عبارِت  و  هستند  آیه  مخاطبان  »غنمتم«  فاعِل 

که به خدا و به تمام شریعت پیامبر  که مخاطبان آیه، مؤمنان یعنی همان افرادی هستند  خوبی نشان می دهد 

رحمت؟ص؟ و نیز به روز رستاخیز ایمان آورده اند. 

َما َغِنْمُتْم< چه مواردی را  ّنَ
َ
»ما« در >أ که  َما َغِنْمُتْم<، مشخص می کند  ّنَ

َ
>ِمْن َشْیٍء< پس از >أ تعبیر 

َما َغِنْمُتْم< شود.  ّنَ
َ
که  مشمول تعبیر >أ شامل می شود. بر این اساس، خمس به تمام چیزهایی تعلق می گیرد 

گر این تعبیر، فقط »غنایِم میدان جنگ« را شامل شود، خمس فقط به این »غنایم« اختصاص دارد و در غیر  ا

که عنواِن »غنیمت« بر آنها صدق می کند. این صورت، تمام موارِد دیگری را نیز شامل می شود 

گمان خودش، این مشکل را با  کنار این موضوع نگذشته اما به  شمس الدین قرطبی )م. 671هـ( از 

کرده است: »عرف شرع« حل 

ّنَ 
َ
 أ

َ
 َعل

ٌ
ّتَِفاَق َحاِصل ّنَ ااْل

َ
ْم أ

َ
َماَعُة ِبَسْعٍی. ... َواْعل َ ِو اْلج

َ
 أ

ُ
ُجل ُه الّرَ

ُ
َغِة َما َيَنال

ُّ
َغِنيَمُة ِف الل

ْ
»ال

َبِة 
َ
َغل

ْ
ال َوْجِه   

َ
َعل ْسِلُموَن  اْلُ ِبِه  َظِفَر  ِإَذا  اِر 

َ
ُكّف

ْ
ال  

ُ
َمال َشْیٍء<،  ِمْن  >َغِنْمُتْم  َتَعاَل:  ِبَقْوِلِه  َراَد  اْلُ

َذا  ْفَظ ِبَ
َّ
َد الل ْرِع َقّيَ

َ
ِكّنَ ُعْرَف الّش

َ
اُه، َول ّنَ  َما َبّيَ

َ
ْخِصيَص َعل َغُة َهَذا الّتَ

ُّ
َقْهِر. َواَل َتْقَتِض الل

ْ
َوال

ْوِع«.    الّنَ

دست  به  تالش  با  را  آن  جماعت  یک  یا  فرد  یک  که  می شود  گفته  چیزی  به  لغت  در  »غنیمت 

که مقصود خدای واالمرتبه از آیۀ >َغِنْمُتْم ِمْن َشْیٍء<،  که همه بر این موضوع اتفاق دارند  می آورند. ... و بدان 

که  گفت: بر آن اساس  که مسلمانان با جنگ و غلبه بر آنان چیره می شوند. او  کافران، در زمانی است  اموال 

سورۀ انفال/41.  1
تفسیر القرطبی )8/ 1(، فتح القدیر للشوکانی به نقل از قرطبی) / 353(.   
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برد محدود  روشنش ساختیم، لغت، اقتضای چنین تخصیصی را ندارد اما »عرِف شرع«، این لفظ را در این کار

کرده است«.

بر اساِس آن چه در »آیات فیء« آمده، آن که »فیء« را می بخشد، خداست. او »فیء« را به رسولش؟ص؟ 

که غنایم را به غنیمت می گیرند، مؤمنان هستند و  که، بر اساس »آیۀ غنیمت« آنان  اعطاء می کند. حال آن 

این مؤمنان هستند که باید یک پنجم از  غنیمتشان را به رسول خدا؟ص؟ و به موارِد دیگری بدهند که خدا آنها 

را در »آیۀ غنیمت« بر شمرده است.

بنا به آموزش »آیۀ غنیمت« و نیز بنا به آموزِش سیره ای که از پیامبر رحمت؟ص؟ به دست رسیده است، 

دو  پایۀ همین  بر  باشد.  او  آِن خود  از  آورد،  به دست  را  فردی هر غنیمتی  که در جنگ، هر  گونه نیست  این 

که در جنگ  آموزش، تمام غنایم باید جمع آوری شود، خمِس آن از آن جدا شود و مابقی میان تمام افرادی 

حضور دارند، تقسیم شود. بر همین دو اساس، در زماِن حیات پیامبر رحمت؟ص؟ این عمل، توسط خوِد او به 

انجام می رسید.

از سوی دیگر و بر اساِس »آیۀ غنیمت«، خمِس غنایم به شش مورد اختصاص دارد و صد البته این 

که یتیمان و مسکینان و ابناء سبیل _ و حتی شاید »ذو القربی« _ در میدان جنگ حاضر باشند  گونه نبود 

که به آنان تعلق دارد، به صورت مستقیم و از جنگاوران تحویل بگیرند. این حقوق را پيامبر  تا حقوقی را 

که خودش می دانست، بعد از جنگ، میاِن صاحباِن این حقوق، تقسیم می کرد. این  خدا؟ص؟ به هر میزانی 

که  که بدون اقدام مستقیم پیامبر رحمت؟ص؟، غنایم تقسیم نمی شد و نمی شد هم  خود، حکایت از آن دارد 

تقسیم بشود.

که سرزمینی با جنگ فتح شده باشد، حقوقی از دارایيهای به  پيش از این روشن شد، در صورتی 

کرده است. این  که خدا در آیۀ هفتم از سورۀ حشر، معین  دست آمده به شش موردی اختصاص می یابد 

که در »آیۀ غنیمت« معین شده است.   همان مواردی هستند 
ً
شش مورد، دقیقا

که در »فیء« برای این شش مورد مشخص شده بر عهدۀ پیامبر رحمت؟ص؟ است زیرا  تقسیِم حقوقی 

کشوری با صلح فتح شود  که بر اساِس آیات سورۀ حشر، خدای جهانیان؟ج؟ »فیء« را در هر دو حالت _ چه 

ُسوِل َوِلِذی  ِه َوِللّرَ
َّ
و چه با جنگ _ به پیامبرش بخشیده و پس از تعیين و تثبیت ملکیِت او، با عبارِت >َفــِلل

که در مرحلۀ بعد، حقوقی از این دارایيها را _ البته در  که این پيامبر خداست  ُقْربَی...< مشخص ساخته 
ْ
ال

که سرزمینی با جنگ فتح شده باشد _ باید به موارِد یاد شده، اختصاص دهد.  صورتی 

گونه  ُسوِل< مشخص شده و همان  ِه َوالّرَ  ِلّلَ
ُ

ْنَفال
َ
أ

ْ
در »آیۀ انفال« مالکیت بر »انفال« با عبارِت >ُقِل ال

که مالحظه می شود، نام خدای جهانیان؟ج؟ نیز در زمرۀ مالکان »انفال« برده شده است. در »آیۀ فیء از نوع 
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ُقْربَی...< حقی 
ْ
ُسوِل َوِلِذی ال ِه َوِللّرَ دوم«، پس از تثبیت ملکیِت  رسول خدا؟ص؟ بر تماِم »فیء«، با عبارِت   >َفِلّلَ

ّنَ 
َ
برای »اهلل« معین شده است. بر اساِس »آیۀ غنیمت« نیز بخشی از حقوِق »خمس غنایم«، با عبارِت >َفأ

ُقْربَی...< به »اهلل« اختصاص داده شده است. 
ْ
ُسوِل َوِلِذی ال ِه ُخُمَسُه َوِللّرَ ِلّلَ

ط دارد و »ُملِک تمام بندگان« از آِن 
ّ
خدا در دسترس مردم نیست اما او بر تمام بندگان احاطه و تسل

که بخواهد، می بخشد و عطا می کند اما پرداخت به خدا  که بخواهد و به هر میزان  کس  اوست . او به هر 

 از راِه پرداخت 
ً
کرده است. این پرداختها، غالبا که او خودش معرفی  برای بندگان، تنها از راه هایی امکان دارد 

به بندگان خدا؟ج؟ صورت می گیرد. او از بندگانش بی نیاز است:

ُد<.    َ�ِم�ی
ْ
ّیُ �ل �نِ

�نَ
ْ
َه ُهَو �ل

َ
�نَّ �لّل ْر�نِ �إِ

�أَ
ْ
َماَو��تِ َو�ل ِه َما �نِی �لّسَ

َ
>ِلّل

که او بی نیاِز ستودنی است«. »تمام آن چه در آسمانها و زمین است، از آِن »اهلل« است. به درستی 

اختصاِص سهمی از »خمس« و سهمی از »فیء«  به خداوند جهانیان و مالکیِت  او بر »انفال«، به 

این مفهوم نیست که آبها، کوه ها، جنگلها، مراتع، معادن و... دوباره باید به خدا برگشت داده شود و بخشی 

کتاب خدا به خوبی این  کفار نیز باید به خدا بازگشت داده  شود. آیاِت  از زمینها و سرزمینها و دارایيهای 

گذاشته  که به حساب خدا  یافتها و پرداختهای پیامبر رحمت؟ص؟ است  که این در حقیقت را نشان می دهد 

می شود: 

ُه 
َ
ُهْم َو�لّل

َ
�نٌ ل

َ
َك َسك ا�تَ

َ
�نَّ َ�ل ِهْم �إِ �یْ

َ
َها َوَ�ّلِ َعل ِهْم �بِ �ی ّكِ رنَ ُرُهْم َو�تُ َطّهِ هتً �تُ ْمَو�ِلِهْم َ�َد�تَ

أَ
 ِم�نْ �

�نْ >�نُ

َه ُهَو 
َ
�نَّ �لّل

أَ
ا�تِ َو� َ َد�ت  �لّصَ

�نُ �نُ
أْ
ا َ اِ�ِ� َو�ی َ هتَ َع�نْ ِع�ب ْو�بَ

ُل �ل�تَّ �بَ
�تْ َ َه ُهَو �ی

َ
�نَّ �لّل

أَ
ُمو� �

َ
ْ�ل َ ْم �ی

َ
ل

أَ
ٌم * � ٌع َعِل�ی َسِم�ی

ُم<.     ِح�ی ��بُ �لّرَ ّوَ
�ل�تَّ

»از اموال آنان صدقه ای را بگیر که به دنبال این عمل، آنان را تطهیر می کنی و با آن صدقه، آنان را تزکیه 

که الحق، دعای تو مایۀ آرامِش آنان است. و خداوند همواره شنوای داناست.  کن  می کنی. و برای آنان دعا 

که صدقات را می گیرد؟!  که توبه را از بندگانش می پذیرد و آن است  که »اهلل«، آن است  آیا آنان نمی دانستند 

که رحمتش همیشگی است«. که خدا  توبه پذیری است  و به درستی 

ْمَواِلِهْم َصَدَقًة<، به پيامبرش؟ص؟ فرمان 
َ
در آغاز این دو آیه، خدای جهانیان؟ج؟ با عبارِت  >ُخْذ ِمْن أ

َه  الّلَ ّنَ 
َ
>أ با عبارِت  و  بعد  آیۀ  در  او  بگیرد.  آنان  از  به عنواِن صدقه،  را  اموال مؤمنان  از  که بخشی  می دهد 

سورۀ لقمان/6 .  1
سورۀ توبه/103 و 104.   
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که در واقع، این صدقات را از مؤمنان  آن  َدَقاِت< به مردم خبر می دهد  ُخُذ الّصَ
ْ
َوَیأ ْوَبَة َعْن ِعَباِدِه  الّتَ َیْقَبُل  ُهَو 

یافت می کند، خوِد خداست. در

در مورِد قرض دادِن به خدا نیز همین حکم جاری است. او از بندگانش قرض می خواهد و رسیدگی 

به بندگاِن خدا از این راه، قرض دادن به خوِد خداست: 

ُسُط  �بْ َ �نُ َو�ی �بِ
�تْ َ ُه �ی

َ
َر�تً َو�لّل �ی ا َك�ثِ ً َ�ا�ن �نْ

أَ
ُه �

َ
ُه ل اِع�نَ َ صن �یُ

ا �نَ ً ا َحَس�ن ً ْر�ن َه �تَ
َ
ِر�نُ �لّل �تْ ُ ی �ی ِ �ن

َّ
� �ل >َم�نْ �نَ

    .> ُ�و�نَ َ ْرحب ِه �تُ �یْ
َ
ل َو�إِ

»کیست آن فردی که به خدا قرض می دهد، قرضی نیکو تا آن که خداوند آن را افزایشش دهد؛ به میزان 

چند و چندین برابر. و خداوند است آن که داراییها را محدود و یا گسترده می سازد و به سوی او باز می گردید«.

نیز عبارِت  و  َحَسًنا<   َقْرًضا  َه  الّلَ ُیْقِرُض  ِذی 
َّ
ال َذا  >َمْن  از عبارِت  َوَیْبُسُط< پس  َیْقِبُض  ُه  >َوالّلَ عبارِت 

ْضَعاًفا َكِثیَرًة< به خوبی نشان می دهد قرض دادن به خدا، نشاِن نیازمندی خدا و بی نیازی 
َ
ُه أ

َ
>َفُیَضاِعَفُه ل

این روِش رسیدگی به  بندگانش نیست. بلکه خودش نشانی  بر بی نیازی خدا و نیازمندِی بندگان است. 

کمال است. بندگاِن خدا، راهی برای رسیدن به مدارج 

گرفته نیز دارای همین حکم است و  کردن در راه خدا، از سوی خدا صورت  که برای انفاق  دعوتی 

نشانی بر بی نیازی خدا و نیازمندی بندگاِن خداست: 

ُل َع�نْ  �نَ �بْ َ َما �ی
�نَّ اإِ

َ ْل �ن �نَ �بْ َ ُل َوَم�نْ �ی �نَ �بْ َ ْم َم�نْ �ی
ُ

ك ِم�نْ ِه �نَ
َ
ِل �لّل �ی و� �نِی َس�بِ

�تُ �نِ
�نْ ْدَعْو�نَ ِل�تُ �ِء �تُ

َ
ل ْم َهوأُ �تُ �نْ

أَ
>َها �

َر�ُء...<.    �تَ �نُ
ْ
ُم �ل �تُ �نْ

أَ
ّیُ َو� �نِ

�نَ
ْ
ُه �ل

َ
ِسِه َو�لّل �نْ �نَ

که دعوت می شوید تا در راه خدا انفاق کنید، با این حال، بعضی از شما  »این شما، همانانی هستید 

ید و هر که بخل کند فقط نسبت به خودش بخل کرده است. و »اهلل« خداوند بی نیاز است و این  بخل می ورز

که نیازمندید...«.  شمایید 

یافتها و پرداختهایی که در راه خدای  به هر حال و بر اساِس این آیات و آیاِت دیگری از کتاب خدا، در

پیامبر  که توسط  پرداختهایی  و  پیامبر خدا؟ص؟ می رسد  که به دست  اموالی  و  جهانیان؟ج؟ صورت می گیرد 

رحمت؟ص؟ انجام می شود،  همه و همه، به خدای جهانیان نسبت داده می شود. 

توسط  پرداختها  و  یافتها  در که  پرداخت  مواردی  به  باید  موارد،  این  همۀ  میاِن  از  جاری،  بحِث  در 

سورۀ بقره/45 .  1
سورۀ محمد/38.   
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کتاب خدا، نمونه هایی از این موارد ارائه  پیامبر رحمت؟ص؟ انجام می شود و به خدا نسبت داده می شود. در 

که مطرح نشده است.  کی باشد برای مواردی  که می تواند مال شده 

یکی از این نمونه ها، آیاتی است که در آنها ضمیر و یا ضمایری وجود دارد که باید به خدا و به پیامبر  او 

که ضمیر تثنیه باشد، ضمیر مفرد است. بر اساِس یکی از این  ؟ص؟ ارجاع  داده  شود و این ضمایر، به جای آن 

آیات، فضِل رسول خدا؟ص؟ فضل خداست:  

و� 
ُ
ال َ �ن َ ْم �ی

َ
َما ل و� �بِ اِمِهْم َوَهّمُ

َ
ْسل �إِ ْ�َد  َ ُرو� �ب �نَ

َ
ِر َوك �نْ

ُ
ك

ْ
و� َكِلَمهتَ �ل

ُ
ال َ ْد �ت �تَ

َ
و� َول

ُ
ال َ ِه َما �ت

َ
الّل و�نَ �بِ ْ�ِل�نُ َ >�ی

ِلِه...<.       صنْ ُه ِم�نْ �نَ
ُ
َرُسول ُه َو

َ
اُهُم �لّل َ �ن عنْ

أَ
�نْ �

أَ
� �

َّ ل ُمو� �إِ �تَ َوَما �نَ

 »برای آنچه گفته اند به خدا قسم می خورند در صورتی که آنان کلمۀ کفر را بر زبان راندند و پس از آنکه 

گیر  آنها  که هرگز به آن نرسیدند.  کار بردند برای خواسته ای  کافر شدند و تمام تالش خود را به   اسالم آوردند، 

که »خدا و رسولش« از فضِل   »خود«، آنان را  کینه در دل داشتند؟! آیا غیر از این بوده  چه بود و از چه چیز 

بی نیاز ساخته »است«...«.  

ه« _ 
ُ
ُه ِمْن َفْضِلِه<، فعِل »أغناهم« قبل از فاعِل آن _ یعنی »اهَّلل« و »رسول

ُ
ْغناُهُم الّلُه َوَرُسول

َ
در عبارِت >أ

گر فعل، قبل از فاعل ذکر شود برای فاعِل مفرد یا تثنیه و یا جمع،  آمده  است. بر اساِس ضوابِط زباِن عربی ا

قواعِد مشخص عربی، صورت  بر اساس  »أغناهم«،  بودِن  آورده شود. پس مفرد  به صورت مفرد  باید  فعل 

که در »ِمن فضِلِه« وجود دارد، ضمیِر مفرد است و یا باید به »اهلل« بازگشت  داده شود و یا به   گرفته اّمـا ضمیری 

ُه«.    
ُ
»رسول

گر ضمیِر »ُه« در »ِمن فضِلِه« به »اهلل« بازگشت داده شود، خدا کار رسولش را به خودش نسبت  می دهد   ا

ُه« بازگشت داده شود، کاری را که خدا خودش می خواسته انجام  دهد _ یعنی بی نیاز 
ُ
گر این ضمیر به »َرسول و ا

سازی مردم _ توّسـِط پیامبرش به انجام رسانده است.  

ترکیب  این  مشابه  گونه ای  به  را  آن  می توان  که  دارد  وجود  عبارتی  براءت،  سورۀ  آیاِت  از  آیه ای  در 

دانست. در این آیه، رضایت یکی از خدا؟ج؟ و رسول؟ص؟ به دیگری نسبت داده شده است: 

    .> �نَ �ی ِم�نِ و� ُموأْ �نْ َكا�نُ وُ� �إِ ْر�نُ ُ �نْ �ی
أَ
َح�تُّ �

أَ
ُه �

ُ
َرُسول ُه َو

َ
ْم َو�لّل

ُ
وك ْر�نُ ْم ِل�یُ

ُ
ك

َ
ِه ل

َ
الّل  �بِ

و�نَ ْ�ِل�نُ َ >�ی

سورۀ توبه/74.  1
که خدا و رسول او دو وجودند و به این سبب،  ارجاِع این ضمیر نمی تواند هم به خدا باشد و هم به رسولش زیرا    
که به آن دو ارجاع داده می شود _ بر اساس قواعد  معموِل زبان _ باید ضمیر دو تایی و تثنیه باشد. یعنی به  ضمیری 

گفته می شد: »ِمن فضِلِهما«. جای »ِمن فضِله« باید 
سورۀ توبه/ 6.  3
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که خدا و رسول او  که شما را راضی می کنند و این در حالی است  »برای شما به خدا قسم می خورند 

گر از مؤمنان باشند«.   کنند، ا که آنان »او« را راضی   سزاوارترند 

که به خدا و رسول او؟ص؟  ْن ُیْرُضوُه...< نیز مانند آیۀ قبلی، ضمیری 
َ
َحّقُ أ

َ
ُه أ

ُ
در عبارت >...َوالّلُه َوَرُسول

که باید ضمیر تثنیه باشد.  1   ارجاع داده می شود، ضمیر مفرد است در صورتی 

گر ضمیِر »ُه« در »ْیرضوُه« به »اهلل« بازگشت داده شود، برای راضی ساختن رسول اکرم؟ص؟ باید خدا  ا

رضایت  کسب  و  هدف،  عنوان  به  را  خدا؟ص؟  رسول  رضایت  کسب  شریفه،  آیه  این  یعنی  کرد  خشنود  را 

ه« 
ُ
»َرسول به  ضمیر  این  گر  ا و  معرفی  کرده  هدف  این  به  رسیدن  برای  وسیله ای  عنوان  به  را  خداوندش؟ج؟ 

بازگشت داده شود، این آیه، خشنود سازی خدا را به رضایت  رسول اکرم؟ص؟ موکول کرده است. در این حالت، 

کرده است.   هدف و وسیله جای خود را با  یکدیگر عوض 

خشنودی خدا خشنودِی  که  روبرو هستیم  آموزش  این  با  نیز  آیه  این  گذشت در  که  به همان دلیل 

رسوِل  اوست و راه خشنود سازِی رسول نیز خشنود سازی خداست.  

که رضایت خدا و رسول او  گر چه _ در هر یك از این دو حالت _ این آیه شریفه، حکایت از آن دارد  ا

کسب رضایت خدا را به عنواِن وسیله ای  بر هم  منطبق است اّما به دلیل آنکه ارجاِع ضمیر به لفِظ جالله، 

>َیْحِلُفوَن  بخِش  نخست:  در  آیه  تعبیر  دلیل  به  نیز  و  می کند  معرفی  ؟ص؟  رسولش  رضایت  کسِب   برای 

گروه یاد  که آن  ْن ُیْرُضوُه...<، این بخش از آیه بيان می دارد،  َقسمی 
َ
َحّقُ أ

َ
ُه أ

ُ
ْم ِلُیْرُضوُكْم َوالّلُه َوَرُسول

ُ
ك

َ
ِبالّلِه ل

گروهی از مؤمنان _ به صورِت همه به جز خاتم پيامبران؟ص؟ _ بود و خدای بزرگ،  کردِن  می کردند خشنود 

گروه، باید تغیيری اصولی در روش و رونِد  خود و پيامبرش را برای خشنود سازی سزاوارتر می خواند. یعنی  آن 

کنند؛ دیگران  کرم ؟ص؟ را خشنود  خشنود کردِن خودشان بدهند. بر اساس این فرمان الهی،  آنان باید پيامبر ا

خشنود بشوند و یا ناخشنود  گردند.  

که با این وجود، به نظر می رسد این  در آیاتی از سورۀ نور نیز ارجاعهایی مشابِه این ارجاعها وجود دارد 

گفتاِر خاتم پيامبران؟ص؟ ساری و جاری است:  قاعده در سراسر اعمال و رفتار و 

و�  �تُ
أْ
ا َ  �ی

َ��تُّ
ْ
ُهُم �ل

َ
�نْ ل

ُ
ك �نْ �یَ و�نَ * َو�إِ ُهْم ُمْ�ِر�نُ �تٌ ِم�نْ ِر�ی � �نَ �نَ ُهْم �إِ �نَ �یْ َ َم �ب

ُ
ْ�ك َرُسوِلِه ِل�یَ ِه َو

َ
ی �لّل

َ
ل � ُ�ُعو� �إِ �نَ >َو�إِ

   .> �نَ �ی ِع�نِ
ِه ُمدنْ �یْ

َ
ل �إِ

که به آن دو ارجاع داده می شود، باید ضمیر دو تایی و تثنیه  که خدا و رسول او دو وجودند، ضمیری  1  از آنجایی 
گونه نیست. که این  گفته می شد: »ُیرضوهما«. حال آن  باشد و به جای »ُیرضوه« باید 

سورۀ نور/48 و 49.   
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گاه  که آنان به سوی خدا و پیامبر او خوانده می شوند تا »او« میان آنان قضاوت نماید، به نا  »و زمانی 

گر حق به جانب ایشان باشد، به حال اطاعت به سوی او می آیند«.   ی بر می تابند. و ا گروهی از  آنان رو

این داوری  بر اساِس این آیه، مؤمنان برای داوری به سوی خدا و رسول او ؟ص؟ خوانده شده اند  اما 

که داوری هم توسط  خدا؟ج؟ و هم  گر قرار بود  تنها توسط یکی از این دو انجام می شود نه توسط هر دو؛ زیرا ا

َبْیَنم« روبرو می شدیم.  البته  ا 
ُ

»ِلَیْحك با تعبیر  َبْیَنُهْم<  َم 
ُ

>ِلَیْحك توسط رسول او؟ص؟ انجام شود، به جای 

که نشان می دهد این داوری توسط پیامبر خدا؟ص؟ انجام می شود نه توسط  قرینه هایی هم در آیه وجود دارد 

خدا؟ج؟.  

از  پس  این عبارت،  بر اساس  ُمْعِرُضوَن< است.  ِمْنُهْم  َفریٌق  >ِإذا  قرینه ها وجود عبارت  این  از  یکی 

که  کرده رو می گردانند و این به مفهوم آن  است  که بین آنان قضاوت  انجام داوری،  گروهی از مردم، از »داوری« 

این قضاوت توسط پیامبر خدا؟ص؟ انجام می شود.  

قضاوتی  وقتی  اساس،  این  بر  است.  ُمْذِعنیَن<  ْیِه 
َ
ِإل ُتوا 

ْ
َیأ َحّقُ 

ْ
ال ُهُم 

َ
ل ْن 

ُ
َیك >ِإْن  عبارِت  دیگر،  قرینۀ 

حال  به  باشد،  آنان  نفع  به  حق  که  صورتی  در  می تابند،  بر  روی  قاضی  از  مردم  از  گروهی  و  صورت  می گیرد 

که داوری  این است  اقبال به سوی قاضی  این  و  گرداندن  رو  این  باز می گردند. مفهوم  به  نزد قاضی  اطاعت 

توسط  پیامبر خدا؟ص؟ انجام می شود.

کنش  مؤمنان را در چنین مواقعی ترسیم می کند:    کریم، وا در دو آیه پس از این آیات، قرآن 

ا  َ َطْ��ن
أَ
ا َو� َ و� َسِمْ��ن

ُ
ول �تُ َ �نْ �ی

أَ
ُهْم � �نَ �یْ َ َم �ب

ُ
ْ�ك َرُسوِلِه ِل�یَ ِه َو

َ
ی �لّل

َ
ل � ُ�ُعو� �إِ �نَ �نَ �إِ �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
ْوَل �ل َما َكا�نَ �تَ

�نَّ >�إِ

     .> ِلُ�و�نَ ُم�نْ
ْ
َك ُهُم �ل �أِ

َ
ول

أُ
َو�

که به سوی خدا و پیامبر او خوانده می شوند تا »او« میان آنان  گفتۀ مؤمنان در زمانی  که   »به درستی 

کردیم و آنان حتمًا رستگارانند«.   که می گویند: ما شنیدیم و اطاعت  قضاوت  نماید، این است 

َم َبْیَنُهْم< و نبودن تعبیری 
ُ

تعبیر این دو آیه مشابه یکدیگر است. در این آیه نیز وجود عبارِت >ِلَیْحك

این  از  خبر  حکایت  می کند  ؟ص؟  او  رسول  و  خدا  حکم  یگانگی  از  که  آن  بر  عالوه  َبْیَنم«،  ا 
ُ

مانند   »ِلَیْحك

گویای  َطْعَنا< 
َ
که داوری همیشه توسط یکی از این دو انجام می شود و عبارِت > َسِمْعنا َوأ واقعیت نیز می دهد 

یرا مردم در این قضاوتها و نیز  که در این موارد، آن که داوری می کند رسول خداست نه خدا  ز این واقعیت است 

کالم رسول خدا ؟ص؟ را می شنوند و اطاعتش می کنند نه  کالم خدا را.   گذارِی حکم،  در این وا
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در آغاِز آیه ای از آیاِت اطاعت، خدا ابتدا به اطاعت از خودش و سپس به اطاعت از رسولش فرمان 

داده  و در پایان، اطاعت از رسولش ؟ص؟ را سبب هدایت خوانده است:  

ُ�وُ�  ِط�ی �نْ �تُ ْم َو�إِ �تُ
ْ
ل ْم َما ُ�ّمِ

ُ
ك �یْ

َ
َل َوَعل ِه َما ُ�ّمِ �یْ

َ
َما َعل

�نَّ اإِ
َ ْو� �ن

َّ
َول �نْ �تَ اإِ

َ ُسوَل �ن ُ�و� �لّرَ ِط�ی
أَ
َه َو�

َ
ُ�و� �لّل ِط�ی

أَ
ْل � >�تُ

   .> �نُ �ی ُم�بِ
ْ
 �ل

ا�نُ
َ
ل �بَ

ْ
� �ل

َّ ل ُسوِل �إِ ی �لّرَ
َ
ُدو� َوَما َعل ْه�تَ �تَ

که بر دوش  گرداندید به درستی  گر روی  کنید. پس ا کنید و از این رسول اطاعت   »بگو از خدا اطاعت 

که  که خوِد او بر دوش می کشد و بر دوش شما نیز سنگینِی چیزهایی است  او تنها سنگینِی  چیزهایی است 

آشکار  تنها بالغی  پیامبر،  این  بر  و  کنید هدایت می شوید  »او«  اطاعت  از  گر  ا و  بر دوش می کشید.  خودتان 

است«.  

کردن از رسوِل او؟ص؟ بود، باید به جای  کردن از خدا و نیز اطاعت  گر مقصود از »ُتطیعوُه«،اطاعت  ا

یا به معنای  « است و 
َ

سول »ُتطیعوا  الّرَ یا به معنای  »ُتطیعوُه«  کار می رفت. پس،  »ُتطیعوُها« به  »ُتطیعوه«، 

ُتْم< و هم چنین عبارت 
ْ
ل ْم ما ُحَمّ

ُ
ْیك

َ
َل  َوَعل ْیـــِه ما ُحَمّ

َ
َما َعل ْوا َفِإّنَ

َّ
که عبارت >َفِإْن َتَول »ُتطیُعوا اهَّلَل« و صد البته 

»ُه« در  که ضمیر  ُمِبیُن< به خوبی و با صراحت هر  چه بيشتر، نشان می دهد 
ْ
اُغ ال

َ
َبل

ْ
 ال

َ
ِإلّا ُسوِل  ی  الّرَ

َ
>َوَما َعل

»ُتطیعوُه« به »الّرسول« باز می گردد یعنی اطاعت از رسول،  جای هر دو اطاعت نشسته است.  

که  در تمام این آیات، با استعمال ضمایر مفرد به جای ضمایر تثنیه، به این واقعیتها اشاره شده 

فضل  و  تصرف  خدا؟ص؟،  پیامبر  فضل  و  تصرف  است،  یکی  خدا  از  اطاعت  و  خدا؟ص؟  پیامبر  اطاعت  از 

 خداست، رضایت خدا رضایت پیامبر اوست و قضاوت خدا و قضاوت پیامبر او، یك قضاوت  است.  

مورد  در  خدا  تصّرِف  و  فضل  براءت،  سورۀ  از   74 و   59 آیۀ  دو  اساس  بر  ویژه  به  و  اساسها  این  بر 

که به او و به رسولش نسبت داده شده، همان فضل و تصّرِف رسول خدا و فضل و تصّرِف رسول  داراییهایی 

خدا؟ص؟، همان فضل و تصّرِف خداست.

ُسوِل< در »آیۀ انفال«،  ِه َوالّرَ  ِلّلَ
ُ

ْنَفال
َ
أ

ْ
که به جای تعبیِر >ُقِل ال گونه به نظر می رسد  با این اوصاف، این 

گونه  باز هم همین نتیجه به دست می آمد اما این  ِلَرُسوِل اهَّلِل« روبرو بودیم،   
ُ

ْنَفال
َ ْ
»ُقِل  ال با تعبیِر  گر  ا شاید 

یاد است.  نیست و تفاوِت میان این دو تعبیر، به ویژه برای جلوگیری از سوء استفادۀ ناصاف فکران، بسیار ز

که  دلشان  افرادی  اما  بود،  خدا؟ص؟  پيامبر  تصّرِف  در  و  ملکیت  در  هم  باز  انفال  چه  گر  ا حالتی  چنان  در 

نسبت به این موضوع ناصاف بود، با رحلت یا شهادت خاتم پیامبران، همان معامله ای را با انفال میکردند 

کردند و آنها را به تصرف خودشان در  می آوردند.   که با میراث دیگر پیامبر خدا؟ص؟ 
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با این وجود و با توجه به آن چه بعد از رسول خدا؟ص؟ به وقوع پيوست، دیگر این مطلب، روشن است 

که  وجود واژۀ »اهلل« در ضمن مالکاِن »انفال« و نیز وجود این واژه در ضمن مالکاِن حّقی از حقوق خمس 

که فتح با جنگ صورت می گیرد،  و نیز وجود این واژه در ضمن مالکاِن حّقی از حقوِق »فیء« در شرایطی 

کار  یکی از بزرگترین موانع برای این اّدعاها و این تصّرفات بود. یعنی این آیات، با وجوِد تعابیری که در آنها به 

رفته است، عالوه بر آن که از برابری تصّرف خدا و  رسولش در انفال خبر می دهد  1، گویای استمرار این مالکیت 

برای همیشۀ جهان نیز هست. باز هم  یعنی پس از شهادت خاتم پیامبران؟ص؟ نیز انفال در مالکیِت خدا و 

رسول خداست. 

که دیگران در  که یاد شد، تصّرفهای مالکانه بود.  حتی حقوقی  تصّرفهای پیامبر خدا؟ص؟ در مواردی 

ضمن غنایم و در ضمِن  »فیِء در حالِت جنگ« داشتند، با دسِت پیامبر رحمت؟ص؟ تقسیم می شد. تقسیم 

ق نداشت، باز هم با دست مبارک آن حضرت انجام 
ّ
صدقات نیز که هیچ بخشی از آنها به پیامبر خدا؟ص؟ تعل

که تصرفهای پیامبر خدا؟ص؟ در  گونه جلوه دهند  که این موضوع البته سبب شده است تا دیگران این  می شد 

»انفال« و در »غنیمت« و در »فیء« از این نوع بوده است! 

که:  گذشت به خوبی روشن است  با توّجه به آن چه 

در  فردی  ظاهری،  تصرف  دورۀ  یافتِن  پایان  با  و  پیامبران؟ص؟  خاتم  شهادت  از  »پس 

رسول  که  تصرف  گونه  همان  باشد.  خدا  تصرف  او  تصرف  که  میکند  تصرف  انفال 

رحمت؟ص؟، تصرف خداست«. 

بيشتری  توجه  موضوع  این  به  است  الزم  شود،  فراهم  بيشتری  آشنایی  موضوع،  این  با  که  آن  برای 

که حق یا سهم خدا در »انفال«  از چه نوعی است؟ آیا:  اعمال شود 

همه از آِن خداست و رسول خدا؟ص؟ سهمی ندارد. - 1

 خدای جهانیان؟ج؟ به اندازۀ رسولش؟ص؟ سهم دارد. - 2

 خدا؟ج؟ بيش از رسول خدا؟ص؟ سهم دارد.  - 3

 خدا با رسولش شریک است ولی سهمش مشخص نیست.  - 4

 یک مالکیت است و تصرف رسول خدا؟ص؟، همان تصرف خدای جهانیان؟ج؟ است. - 5

که این مورد، بيان  از میان پنج مورد متصور و محتمِل یاد شده تنها مورد پنجم می تواند درست باشد 

که قباًل به آنها اشاره ای شد.  کتاب خدا نیز هست   آیاتی از 

گذشت. که پيش از این  به آن برهان   1
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خداست«،  تصّرفات  همان  آنان،  تصّرفاِت   و  دارند  رفتاری  و  کردار  چنین  که  »افرادی 

ارادۀ پیوسته اش نسبت به  از  که خدای جهانیان در »آیۀ تطهیر«  همان افرادی هستند 

کنان یک  »اذهاب رجس« و نیز نسبت به »تطهیر« آنان خبر داده است. یعنی آنان، »سا

خانۀ مشخص« و یعنی »اهل البیت؟مهع؟« هستند. 

مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݡس�ݔ
ت

�
�ت
 ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

�ن ݣݣݣمالکا�نه و ح�تّ صرّ
 ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ت

ح�تّ

پیامبر رحمت؟ص؟ و »ذو القربی« نیز هیچ  »صدقات« معین نشده است.  سهمی برای خدا؟ج؟ در 

سهمی در »صدقات« ندارند:

ا�بِ  َ �ت �لّرِ َو�نِی  ُُهْم  و�ب
ُ
ل �تُ هتِ 

�نَ
َّ
ل ُموأَ

ْ
َو�ل َها  �یْ

َ
َعل �نَ  َ�اِمِل�ی

ْ
َو�ل �نِ  َمَساِك�ی

ْ
َو�ل َر�ِء  �تَ �نُ

ْ
ِلل ا�تُ  َ َد�ت �لّصَ َما 

�نَّ >�إِ
ٌم <.    ٌم َحِك�ی ُه َعِل�ی

َ
ِه َو�لّل

َ
هتً ِم�نَ �لّل صنَ ِر�ی ِل �نَ �ی �بِ

�نِ �لّسَ ْ ِه َو��ب
َ
ِل �لّل �ی �نَ َو�نِی َس�بِ اِرِم�ی َ �ن

ْ
َو�ل

که در راه جمع آورِی آن  کین و برای افرادی است  »این صدقات )=زکاتها( فقط برای فقیران و مسا

آزاد  برای  و  می شود(  اقدام  محبتشان  جلب  برای  که  افرادی   =( قلوبهم«  فة 
َّ
»مؤل برای  و  می کشند،  زحمت 

از  فریضه ای  راه ماندگان است. این  برای در  و  برای مصرف در راه خدا  و  برای بدهکاران  و  سازی بردگان 

جانب خداست و خداوند دانا و حکیم است«.

با این حال، »صدقاِت واجب« و »صدقات مستحب« باید به دست رسول خدا؟ص؟ و از آن طریق به 

دسِت خدای جهانیان برسد: 

ُه 
َ
ُهْم َو�لّل

َ
�نٌ ل

َ
َك َسك ا�تَ

َ
�نَّ َ�ل ِهْم �إِ �یْ

َ
َها َوَ�ّلِ َعل ِهْم �بِ �ی ّكِ رنَ ُرُهْم َو�تُ َطّهِ هتً �تُ ْمَو�ِلِهْم َ�َد�تَ

أَ
 ِم�نْ �

�نْ >�نُ

َه ُهَو 
َ
�نَّ �لّل

أَ
ا�تِ َو� َ َد�ت  �لّصَ

�نُ �نُ
أْ
ا َ اِ�ِ� َو�ی َ هتَ َع�نْ ِع�ب ْو�بَ

ُل �ل�تَّ �بَ
�تْ َ َه ُهَو �ی

َ
�نَّ �لّل

أَ
ُمو� �

َ
ْ�ل َ ْم �ی

َ
ل

أَ
ٌم * � ٌع َعِل�ی َسِم�ی

ُم<.     ِح�ی ��بُ �لّرَ ّوَ
�ل�تَّ

»از اموال آنان صدقه ای را بگیر که به دنبال این عمل، آنان را تطهیر می کنی و با آن صدقه، آنان را تزکیه 

که الحق، دعای تو مایۀ آرامِش آنان است. و خداوند همواره شنوای داناست.  کن  می کنی. و برای آنان دعا 

که صدقات را می گیرد؟!  که توبه را از بندگانش می پذیرد و آن است  که »اهلل«، آن است  آیا آنان نمی دانستند 
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که رحمتش همیشگی است«. که خدا  توبه پذیری است  و به درستی 

که تقسیم صدقات،  کنار آیۀ 60 از همین سوره، ما را با این واقعیت آشنا می کند  وجوِد این آیات در 

گر خود او در آنها دیناری حق نداشته باشد. امری است که باید توسط پیامبر رحمت؟ص؟ صورت بگیرد حّتی ا

یٰب« آمده و این  تعبیر،  ُقر
ْ
سوِل«، واژۀ »ِلِذی ال در »آیۀ دوم فیء« و »آیۀ غنیمت« پس از واژۀ »هلِل« و »ِللّرَ

تعبیری بسیار عظیم و بسیار راهگشا در بحث جاری است. 

ِبیِل< در »آیۀ  غنیمت« و  َمَساِكیِن َواْبِن الّسَ
ْ
َیَتاَمی َوال

ْ
ُقْربَی َوال

ْ
ُسوِل َوِلِذی ال ِه ُخُمَسُه َوِللّرَ ّنَ ِلّلَ

َ
در تعبیِر >َفأ

ِبیِل< در   »آیۀ دوِم فیء« برای سه صاحب  َمَساِكیِن َواْبِن الّسَ
ْ
َیَتاَمی َوال

ْ
ُقْربَی َوال

ْ
ُسوِل َوِلِذی ال ِه َوِللّرَ نیز تعبیِر >َفِلّلَ

کار نرفته است.  کار رفته و برای سه صاحب حق  دوم »الم ملکیت« به  حق اول، »الم ملکیت« به 

برد آن برای سه صاحب حق دوم،  برد این »الم« برای سه صاحب حق اول و عدم کار »کار

که این سه، عالوه بر »تصّرِف مالکانه« در  می تواند داللتی بر این واقعیت داشته باشد 

حقوقشان، مجرِی تقسیم حقوق دیگران نیز هستند و این مطلب، امتیازِ  این سه صاحِب 

حق، نسبت به سه صاحِب حِق دوم است. البته به آن دلیل که خدا در دسترس بندگان 

پیامبر  دست  به  رحمت؟ص؟  پیامبر  حیاِت  زمان  در  خدا؟ج؟  حق  در  تصّرف  نیست، 

که تصّرف در حق پیامبر خدا؟ص؟  خداست و به همین ترتیب، این دو آیه  نشان می دهد 

که با روشن شدن  این حق  پس از شهادت او، به دست »ذو القربی« است. و صد البته 

برای »ذو القربی« در این دو آیه، حق تصّرِف آنان در »انفال« نیز روشن می شود«.  

خداحافظِی  برای  بحثی  یا  و  آنها  نسخ  از  بحثی  آیات،  این  در  دیگر  البته  انفال«،  »آیۀ  خالِف  بر 

از  یاد شده پس  که مطرح شد، تکلیِف دارایيهای  ِاعمال دقتی  با  و  ندارد.  آیات، وجود  این  با  همیشگی 

شهادت خاتم پيامبران؟ص؟ نیز روشن است: تصّرف در این داراییها و نیز حق تقسیم حقوِق دیگران در آنها، 

در این مقطِع زمانی، از آِن »ذو القربی« است. 

اݤ�بع عاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمهݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ن

ن در ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣم� دا و �بعد ا�ن اآ
ن

ماِن ݣݣݣ�ݣݣݣݣسول ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ� ݡمسݥ ݣݣݣݣݣدر ݣݣݣ�ن
�ن
س�ݔم ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ �ت �ت

که در  کتاب خداست  که پيش از این نیز به آن اشاره شد _ تنها آیه ای از  گونه  »آیۀ غنیمت« _ همان 

آن یادی از »خمس« به میان آمده است: 

�نِ  َمَساِك�ی
ْ
اَمی َو�ل َ �ت �یَ

ْ
َی َو�ل

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

ِه �نُ �نَّ ِللّٰ
أَ
ا َ ْیٍء �ن

َ ْم ِم�نْ �ث ْم�تُ �نِ
َما عنَ

�نَّ
أَ
ُمو� �

َ
>َو�ْعل
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 ِ ْمَ�ا�ن َ �ب
ْ
ی �ل �تَ �تَ

ْ
ْوَم �ل َ ِ �ی ا�ن َ ْر�ت �نُ

ْ
ْوَم �ل َ ا �ی َ ِد�ن ی َع�بْ

َ
ا َعل َ �ن

ْ
ل رنَ �نْ

أَ
ِه َوَما �

َ
الّل ْم �بِ �تُ َم�نْ

آ
ْم � �تُ �نْ ُك�نْ ِل �إِ �ی �بِ

�نِ �لّسَ ْ َو��ب
ٌر<.    ِد�ی

ْیٍء �تَ
َ ی ُكّلِ �ث

َ
ُه َعل

َ
َو�لّل

گرفته باشید، خمس آن فقط از آِن خدا و رسول خدا و ذی  که به غنیمت  هر چیزی را  که  »و بدانید 

ید؛  گر شما به خدا و به آن چه بر بندۀ ما نازل شده ایمان دار کین و در راه ماندگان است ا القربی و یتیمان و مسا

گروه به هم می رسند. و خدا بر تمام چیزها تواناست«. که دو  که روز جدایی است؛ روزی است  در آن روز 

بر اساس آن چه در این آیه آمده، خمس از آِن خدا؟ج؟، رسول خدا؟ص؟، ذو القربی، یتیمان، مسکینان 

که در زمان رسول  و در راه ماندگان است. پيش از این دانسته شد، تعابير این آیه و »آیۀ فیء« نشان می دهد 

خدا؟ص؟، این حقوق توسط رسول خدا تقسیم می شد و بعد از شهادِت او، باید توسط »ذو القربی« تقسیم 

 شود.

و  تقسیم نمی شود  _ آن هم سهم مساوی _  به صورت سهم  این حقوق  که  دانسته شد  این  از  پيش 

ک تقسیم و پرداخت، خود رسول خدا؟ص؟ و پس از او، »ذو القربی« است. مال

که ادعای نسِخ  که هیچ یک از آنان  نکتۀ بسیار مهم در »آیۀ غنیمت« و حتی »آیۀ فیء«، این است 

کرده بودند و بلکه هیچ فرِد دیگری هم، ادعای نسخ این آیات را نکرده و مفهوم عدم ادعای  »آیۀ انفال« را 

نسخ در مورد این آیات، این است که همه قبول دارند که احکام این آیات برای همیشه ساری و جاری است.

که در »آیۀ غنیمت«  آمده است، باید به شش  گونه  که »خمس غنایم« همان  گروهی بر این باورند 

قسمت تقسیم شود: 

ِفَیا  َوَقَع  ا  َ َ
ف ِبَيِدِه،  َفَيْضِرُب  َغِنيَمِة 

ْ
ِبال َت  ُيْؤ اهّلِل؟مص؟   

ُ
َرُسول َكاَن   :

َ
َقال َعاِلَيِة، 

ْ
ال ِب 

َ
أ »َعْن 

َفَيُكوُن  َسٍة:  َخْ  
َ

َبِقَ َعل َما  ُيْقَسُم   َّ ُ
. ث

َّ
َوَجل َعّزَ  اهّلِل  َسْهُم  َبْيِت  َوُهَو  َكْعَبِة، 

ْ
ِلل ُه 

َ
َجَعل ٍء  ِمْن َشْ

ِبيِل  الّسَ َواِلْبِن  ِكينِ  َسْهٌم،  َمَسا
ْ
َوِلل َسْهٌم،  َيَتاَمی 

ْ
َوِلل َسْهٌم،  َب  ُقْر

ْ
ال َوِلِذی  َسْهٌم،  ؟مص؟  ِبِّ ِللّنَ

ُموا 
َ
 اهّلِل: >َواْعل

َ
ُبو ُعَبْيٍد: َيْعِن َقْول

َ
 أ

َ
ِذی هلِِل. َقال

َّ
ْهُم ال َكْعَبِة ُهَو الّسَ

ْ
ُه ِلل

َ
ِذی َجَعل

َّ
: َوال

َ
َسْهٌم. َقال

ِه ُخُمَسُه<«.    ّنَ ِلّلَ
َ
َما َغِنْمُتْم ِمْن  َشْیٍء َفأ ّنَ

َ
أ

گفت: وقتی برای رسول خدا؟مص؟ غنایم را می آوردند او دست به غنایم  که  »از ابو العالیه نقل است 

بود.  جل  و  عّز  خدای  خانۀ  سهم  سهم،  آن  و  می داد  قرار  کعبه  برای  را  آن  می آمد،  دستش  به  چه  هر  می زد، 
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بعد از آن، ما بقِی غنایم به پنج قسمت تقسیم می شود: سهمی برای پیامبر خدا؟مص؟ می شود، سهمی برای 

گوید: سهمی  ذو القربی، سهمی برای یتیمان و سهمی برای مسکینان و سهم دیگری برای در راه ماندگان. او 

گوید: مقصود این فرمایش  که برای »اهلل« است. ابو عبید  کعبه قرار داده می شود، همان سهمی است  که برای 

ِه ُخُمَسُه<«. ّنَ ِلّلَ
َ
َما َغِنْمُتْم ِمْن  َشْیٍء َفأ ّنَ

َ
ُموا أ

َ
خداست: >َواْعل

که خالق است و رازق است و محیی است و ممیت و مقصود از آن،  م برای ذاتی است 
َ
»اهلل«، َعل

مقصود از آن، شخص خاتم المرسلین؟ص؟  »الّرسول« نیز معرفه و شناخته شده و  وجودی مشخص است. 

که باید پرداخت  است. در »آیۀ غنیمت« حقی برای خدا و حقی نیز برای رسول خدا؟ص؟ معین شده است 

شود.

خدا البته در دسترس نیست و اختصاص حقی برای او، به مفهوم آن نیست که بخشی از غنایم باید 

به دسِت خدا برسد. این عدم دسترسی، خودش سرآغازی برای بازی با حق خدای جهانیان؟ج؟ شده و 

کرد؟! که با حق و یا با سهم خدا چه باید  این پرسش و یا این موضوع را پيش آورده است 

گروه چنین  که هیچ سهمی از خمس به خدا اختصاص ندارد. بعضی از این  گروهی بر این باورند 

که »خمس  که سهم خدا و رسول؟ص؟، به رسول خدا و ذو القربی می رسد. آنان بر این باورند  کرده اند  اظهار 

کرد:  غنایم« را باید به پنج قسمت تقسیم 

َدَقِة  وَن ِمَن الّصَ
ُ
ُكل

ْ
؟مص؟ َوَقَراَبِتِه، اَل َيأ ِبِّ َكاَن ِللّنَ ُسوِل  ِذی هلِِل َوِللّرَ

َّ
ُمُس ال : اْلنُ

َ
اِهٍد َقال َ »َعْن ُمج

 َذِلَك، 
ُ

َيَتاَمی ِمْثل
ْ
َوِلل ُمِس،  اْلنُ َقَراَبِتِه ُخُُس  َوِلِذی  ُمِس،  اْلنُ ؟مص؟ ُخُُس  ِبِّ ِللّنَ َشْيًئا. َفَكاَن 

 َذِلَك...«.   
ُ

ِبيِل ِمْثل  َذِلَك، َواِلْبِن الّسَ
ُ

ِكينِ ِمْثل َمَسا
ْ
َوِلل

و  خدا؟مص؟  پیامبر  آِن  از  خداست  رسول  و  خدا  آن  از  که  خمسی  گفت:  که  است  نقل  مجاهد  »از 

خویشان اوست. آنان چیزی از صدقه را استفاده نمی کنند. خمس خمس از آن پیامبر خدا؟مص؟ است و برای 

خویش نزدیک پیامبر خدا، خمس خمس و برای یتیمان مانند آن و برای مسکینان مانند آن و برای ابن سبیل 

نیز مانند آن است...«.

گر قرار باشد  که ا کند، حساب آن را نکرده بود  که این فرمایشها را ایراد  گویا قبل از آن  مجاهد البته 

خمس بر اساس نظِر خوِد او تقسیم شود، باید ربع خمس نصیِب پيامبر رحمت؟ص؟ و ربع دیگری نیز نصیِب 

»ذو القربی« شود و نیِم باقیماندۀ خمس نیز بين یتیمان و مسکینان و ابن سبیل تقسیم شود!

که حّقی از  بردِن نام خدا در این آیات، نه به آن جهت است  که  گروه بر این باورند  گروهی از همین 

سنن النسائی )7/ 134(.  1
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کردن بحث، با نام خداست:  ق دارد بلکه از باب ادب و از باِب آغاز 
ّ
»خمس« یا »فیء« به خدا تعل

ُخُمَسُه  ِه  ِلّلٰ ّنَ 
َ
َفأ َشْیٍء  ِمْن  َغِنْمُتْم  َما  ّنَ

َ
أ ُموا 

َ
>َواْعل َثَناُؤُه:   

َّ
َجل اهّلُل   

َ
َقال اِن:  ْحَ الّرَ َعْبِد  ُبو 

َ
أ  

َ
َقال  ...«

اْبِتَداُء  ِه<     >ِلّلٰ  :
َّ

َوَجل َعّزَ  ُه 
ُ
َوَقْول ِبیِل<  الّسَ َواْبِن  َمَساِكیِن 

ْ
َوال َیَتاَمی 

ْ
َوال ُقْربَی 

ْ
ال َوِلِذی  ُسوِل  َوِللّرَ

َنْفِسِه  ِبِذْكِر  ُمِس  َواْلنُ ِء  َفْ
ْ
ال َم ِف 

َ
َكال

ْ
ا اْسَتْفَتَح ال َ َ

ِإّن ُه 
َّ
َعل

َ
َول  .

َّ
َها هلِِل َعّزَ َوَجل

َّ
ُكل ْشَياَء 

َ
اْل ّنَ 

َ
ِل ٍم 

َ
َكال

اِس. َواهّلُل َتَعاَل  ْوَساُخ الّنَ
َ
ا أ َ ّنَ

َ
 ِل

َّ
َدَقَة ِإَل َنْفِسِه َعّزَ َوَجل َكْسِب، َوَلْ َيْنِسِب الّصَ

ْ
ْشَرُف ال

َ
ا أ َ ّنَ

َ
ِل

ُم...«.   
َ
ْعل

َ
أ

َما َغِنْمُتْم ِمْن َشْیٍء  ّنَ
َ
ُموا أ

َ
که ثنایش واالست فرموده است: >َواْعل گفت: خدایی  »... ابو عبد الرحمان 

که خدای عز و جل فرموده  این  ِبیِل<. و  َواْبِن الّسَ َمَساِكیِن 
ْ
َوال َیَتاَمی 

ْ
َوال ُقْربَی 

ْ
ال ُسوِل َوِلِذی  َوِللّرَ ِه ُخُمَسُه  ِلّلٰ ّنَ 

َ
َفأ

یرا که تمام چیزها از آن خدای عّز و جل است و شاید که او در »فیء«  ِه<، آغاز کالم به نام خداست ز است: >ِلّلٰ

و  کسب می شود  که  آنها شریفترین چیزی است  که  یرا  ز کرده  آغاز  نام خودش  با ذکر  را  کالم  و در »خمس« 

که آنها از چرکهای مردم است و خدای واالمرتبه داناست...«. یرا  صدقه را به خودش عز و جل نسبت نداده ز

طبری، این نظر را نزدیکترین نظر، به نظر درست دانسته است: 

ٍم. 
َ

َكال اْفِتَتاُح  ُخُمَسُه<  ِه  ِلّلَ ّنَ 
َ
>َفأ ُه: 

ُ
َقْول  

َ
َقال َمْن   

ُ
َقْول َواِب  ِبالّصَ َذِلَك  ِف  ْقَواِل 

َ
َل  اْل ْو

َ
َوأ  ...«

َكاَن هلِِل ِفيِه َسْهٌم  ْو 
َ
ْسُهٍم، َول

َ
ِة أ  ِسّتَ

َ
ُمَس َغْيُر َجاِئٍز  َقْسُمُه َعل ّنَ اْلنُ

َ
 أ

َ
ِة َعل ّجَ اِع اْلُ ْجَ َوَذِلَك ِلِ

َف 
َ
ا اْخَتل َ َ

ِإّن ْسُهٍم. َو
َ
ِة أ  ِسّتَ

َ
َغِنيَمِة َمْقُسوًما َعل

ْ
ْن َيُكوَن ُخُُس ال

َ
َوَجَب أ

َ
َعاِلَيِة، ل

ْ
ُبو ال

َ
 أ

َ
َكَما َقال

ُه َغْيَر 
َ
 َقال

ً
ُم َقاِئال

َ
ا اَل َنْعل َ َ

ْكَثَر ِمْن َذِلَك ف
َ
 أ

َ
ا َعل ّمَ

َ
ا.َفأ ا ُدوَنَ َ َ

َسٍة ف  َخْ
َ

ِم ِف َقْسِمِه َعل
ْ
ِعل

ْ
  ال

ُ
ْهل

َ
أ

ِة َما   ِصّحَ
َ

َواِضَحُة َعل
ْ
ُة ال

َ
ل اَل

َ
َكْرُت، الّد اِع َمْن َذ ِف  ِإْجَ َعاِلَيِة. َو

ْ
ِب ال

َ
َبِر َعْن أ َكْرَنا ِمَن اْلنَ ِذی َذ

َّ
ال

اْخَتْرَنا«.   

ِه ُخُمَسُه< آغاز نمودن سخن  ِلّلَ ّنَ 
َ
که می گوید: >َفأ »... نزدیکترین نظر به نظر درست، نظر فردی است 

گرفته و آن اجماع حجت است  که اجماع بر این مطلب صورت  به نام خداست و این به آن سبب است 

که ابو  گونه  گر خدا در خمس سهم داشت _ همان  کرد و ا که جایز نیست خمس را به شش قسمت تقسیم 

که اهل علم در  گفته است _ باید خمس را به شش سهم تقسیم می کردند. این همه در حالی است  العالیه 

یِر پنج قسمت، با هم اختالف دارند. اما برای تقسیم به بيش از این عدد _ غیر از آن  تقسیم خمس به پنج و ز

سورۀ انفال/41.  1
سنن النسائی )7/ 134(.   

تفسیر الطبری = جامع البیان ط هجر )11/ 190  (.  3



21شب هشتم محرم 1436                 سلسله مباحث از غدیر تا عاشورا )10(               غالمرضا صادقی فرد

کردم،  که من ذکر  گویندۀ دیگری را برای آن نمی شناسم. و در اجماعی  کردم _ من  چه از خبر ابو العالیه ذکر 

کردیم«. که ما اختیار  کاملی بر درستی نظری است  داللت 

که سهِم »خدا« از آِن »خانۀ خدا« خواهد بود:  گفته اند  گروهی دیگر از این جماعت 

   .»...
َّ

ِذی هلِِل َعّزَ َوَجل
َّ
ْهُم ال َكْعَبِة َوُهَو الّسَ

ْ
 ِف ال

ُ
ٌء َفُيْجَعل َغِنيَمِة َشْ

ْ
: ُيْؤَخُذ ِمَن ال

َ
»... َقْد ِقيل

کعبه قرار داده می شود و این همان سهمی  چیزی از غنیمت برداشته  و برای   گفته شده است:   ...«

که برای خدای عز و جل قرار داده می شود...«. است 

کشاندِن خدای  به استهزا   این مطلب 
ّ

اال و  کاری نیست.  البته فعالً  به صحت و ُسقم این نظرها 

کسی  کجا، چه  جهانیان؟ج؟ و رسول خدا؟ص؟ و مؤمنان، در جنگ بدر و احد و خندق و خیبر و... است. 

کنار  کعبه  که پيامبر خدا؟ص؟ در جنگ بدر، پس از نزوِل »آیۀ غنیمت«، بخشی از غنایم را برای  سراغ دارد 

کنند؟! کعبه خرج  کرده باشد تا آنان، آن را برای  گذاشته و آنها را مثاًل برای مشرکان قریش ارسال 

که سهم »خدا؟ج؟« از آِن »رسول خدا؟ص؟«، و سهِم »رسول خدا« از آِن  کرده اند  بعضی دیگر اذعان 

»ذو القربی« است: 

ا،  ْیَ
َ
 َعل

َ
ْن َقاَتل ا ِلَ َبَعٌة ِمْنَ ْر

َ
اٍس. َفأ ْخَ

َ
َسِة أ  َخْ

َ
َغِنيَمُة ُتْقَسُم َعل

ْ
: َكاَنِت ال

َ
اٍس، َقال »َعِن اْبِن َعّبَ

؟مص؟ _ .  ِبِّ الّنَ َقَراَبَة  َيْعِن  َب _  ُقْر
ْ
ال َوِلِذی  ُسوِل  َوِللّرَ ْبٌع هلِِل  َفُر َبَعٍة:  ْر

َ
أ  

َ
ُم َعل ُيَقّسَ َواِحٌد  َوُخٌُس 

َشْيًئا.  ُمِس  اْلنُ ِمَن  ؟مص؟  ِبُّ الّنَ ُخِذ 
ْ
َيأ َوَلْ  ؟مص؟.  ِبِّ الّنَ ِلَقَراَبِة  َفُهَو  ُسوِل  َوِللّرَ هلِِل  َكاَن  ا  َ َ

ف  :
َ

َقال
ِبيِل«.    اِبُع اِلْبِن الّسَ ُبُع الّرَ ، َوالّرُ ِكينِ َمَسا

ْ
اِلُث ِلل

َ
ُبُع الّث َيَتاَمی، َوالّرُ

ْ
اِن ِلل

َ
ُبُع الّث َوالّرُ

گفت: غنیمت به پنج قسمت تقسیم می شود. چهار قسمت آن از آِن   که  »از ابن عباس نقل است 

که برای آن جنگیده اند و یک پنجم آن به چهار قسمت تقسیم می شود. یک ربِع آن، از آن خدا  افرادی است 

گفت: پس هر آن  که مقصود از آن، خویشان رسول خدا؟مص؟ می باشد _ . او  و رسول خدا و ذی القربی است _ 

چه از آِن خدا و رسول است، از آِن خویشان پیامبر خدا؟مص؟ می باشد و رسول خدا؟مص؟ چیزی از خمس را بر 

نداشت. ربع دوم، از آِن یتیمان و ربع سوم، از آن مسکینان و ربع چهارم، از آن ابن سبیل است«.

که با نقل این روایت از قول ابن عباس، سهم خدا و رسول خدا؟ص؟ را به »ذوی القربی« داده در  طبری 

کرده  جای دیگری از تفسیرش، پس از نقل بخش اّوِل همین  روایت، باز هم از قول همین ابن عباس، اعالم 
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غالمرضا صادقی فرد22 کودتای یهود پشتیبانی انسانی و مالی  منزل آقای مهندس سید مهدی موسوی

که از آِن »ذو القربی« بوده است، مثاًل به مسلمانان اختصاصش داده تا با آن سالح  که ابو بکر تمام سهمی را 

بخرد و با آن در راه خدا بجنگد: 

ُقْربَی 
ْ
ال َوِلِذی  ُسوِل  َوِللّرَ ُخُمَسُه  ِه  ِلّلَ ّنَ 

َ
َفأ َشْیٍء  ِمْن  َغِنْمُتْم  َما  ّنَ

َ
أ ُموا 

َ
>َواْعل ُه: 

ُ
َقْول اٍس،  َعّبَ اْبِن  »َعِن 

َوَلْ  اٍس ...  ْخَ
َ
أ َسِة  َخْ  

َ
ُتْقَسُم َعل َغِنيَمُة 

ْ
ال َفَكاَنِت  اٍس:  َعّبَ اْبُن   

َ
َقال َمَساِكیِن<: 

ْ
َوال َیَتاَمی 

ْ
َوال

َقَراَبِة 
ْ
ُبو َبْكٍر... َنِصيَب ال

َ
 أ

َ
ُه؟مص؟، َرّد

َ
ا َقَبَض اهّلُل َرُسول ّمَ

َ
ُمِس َشْيًئا. َفل ؟مص؟ ِمَن اْلنُ ِبُّ ُخِذ الّنَ

ْ
َيأ

َتَرْكَنا  َما  ُنوَرُث  اَل   :
َ

َقال اهّلِل؟مص؟،   
َ

َرُسول ّنَ 
َ
ِل اهّلِل؛  َسِبيِل  ِف  ِبِه   

ُ
َيْحِمل  

َ
َفَجَعل  ، ْسِلِمينَ اْلُ ِف 

َصَدَقٌة«.   

َیَتاَمی 
ْ
َوال ُقْربَی 

ْ
ال َوِلِذی  ُسوِل  َوِللّرَ ُخُمَسُه  ِه  ِلّلَ ّنَ 

َ
َفأ َشْیٍء  ِمْن  َغِنْمُتْم  َما  ّنَ

َ
أ ُموا 

َ
>َواْعل بارۀ  در  عباس  ابن  »از 

خدا؟مص؟  رسول  و  می شود. ...  تقسیم  قسمت  پنج  به  غنیمت  گفت:   او  که  است  نقل  َمَساِكیِن<، 
ْ
َوال

چیزی از خمس را بر نداشت. وقتی رسول خدا؟مص؟ از دنیا رفت، ابو بکر... سهم خویشان را میاِن مسلمانان 

که رسول خدا؟مص؟ فرموده بود: از ما ارث برده نمی شود، آن چه  یرا  کرد تا او با آن، در راه خدا بجنگد ز تقسیم 

گذاردیم، صدقه است«. ما به جا 

 ُنوَرُث َما َتَرْكَنا َصَدَقٌة«، آیا مگر سهم خدا؟ج؟ 
َ

»گیریم که پیامبر خدا؟ص؟ فرموده باشد:  »ل

و سهم رسول خدا؟ص؟ و سهم ذو القربی، و سهم یتیمان و سهم مسکینان و سهم ابن 

که بتوان با  سبیل، به عنوان ارث به آنان رسیده است و یا به عنوان ارث به آنان می رسد 

این برهان، آنان را از حق و حقوقشان محروم کرد و این دانشمنداِن نامی را بر آن داشت تا با 

ٍب َیْنَقِلُبوَن<  2«.
َ
ّیَ ُمْنَقل

َ
ُموا أ

َ
ِذیَن َظل

َّ
ُم ال

َ
تماِم قامت، برای این کفر بزرگ، کف بزنند. >َوَسَیْعل

کرده است:  گونه جمع  فخر رازی،  مفّسِر برزگ عامه، نظرهای مختلف را در مورد »سهم اهلل«، این 

ا  ْقَساٍم: َفَواِحٌد ِمْنَ
َ
ِة أ  ِسّتَ

َ
َغِنيَمِة ُيْقَسُم َعل

ْ
َعاِلَيِة: ِإّنَ ُخَْس ال

ْ
ِب ال

َ
 أ

ُ
اِن: َوُهَو َقْول

َ
 الّث

ُ
َقْول

ْ
»َوال

َواْبِن   ِ ِكين َسا َواْلَ َيَتاَمی 
ْ
ِلل َباِقَيُة 

ْ
ال َثُة 

َ
ال

َ
َوالّث َب،  ُقْر

ْ
ال ِلَذِوی  اِلُث 

َ
َوالّث اهّلِل،  ِلَرُسوِل  َوَواِحٌد  ِهّلِل، 

 َّ ُ
ث ْمَسِة.  اْلنَ َواِئِف  ِللّطَ  َّ ُ

ث هّلِل،  َغِنيَمِة ِ
ْ
ال ُخَُس   

َ
َجَعل َتَعاَل  ُه 

َ
ّن
َ
أ ْيِه 

َ
َعل  

ُ
ِليل

َ
َوالّد وا: 

ُ
َقال ِبيِل.  الّسَ

ُيْصَرُف   :
َ

َقال َمْن  ْم  َوِمْنُ ُسوِل  الّرَ ِإَل  َسْهُم اهّلل  ُيْصَرُف   :
َ

َقال َمْن  ْم  ِمْنُ َقْوِل، 
ْ
ال َذا  ِبَ وَن 

ُ
َقاِئل

ْ
ال

ْيِه 
َ
ا َقَبَض َعل َ َ

ُمِس، ف َكاَن َيْضِرُب َيَدُه ِف َهَذا اْلنُ ُه؟ع؟ 
َ
 َبْعُضُهْم: ِإّن

َ
َكْعَبِة. َوَقال

ْ
ِإَل ِعَماَرِة ال
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ّنَ 
َ
ِبأ َعْنُه:  َجاُبوا 

َ
أ ِل  ّوَ

َ
اْل َقْوِل 

ْ
ِبال وَن 

ُ
َقاِئل

ْ
َوال َتَعاَل.  هّلِل  َیِ  ُسِّ ِذی 

َّ
ال َوُهَو  َكْعَبِة، 

ْ
ِلل ُه 

َ
َجَعل ٍء  ِمْن َشْ

ا  َ َ
ِإّن ُكُه َو

ْ
ٌكِ هّلِل، َوِمل

ْ
َها ُمل

َّ
ُكل ْشَياَء 

َ
ْقُصوُد ِمْنُه ِإْثَباَت َنِصيٍبِ هّلِل. َفِإّنَ اْل ْيَس اْلَ

َ
ِه< ل ُه: >ِلّلٰ

َ
َقْول

ِللِه   
ُ

ْنفال
َ
أ

ْ
ال >ُقِل  َقْوِلِه:  ِف  َكَما  ْعِظمِی،  الّتَ َسِبيِل   

َ
َعل اهّلِل  ِبِذْكِر  ِم 

َ
َكال

ْ
ال اْفِتَتاُح  ِمْنُه  ْقُصوُد  اْلَ

ْم ِف  ُ  لَ
َ

ُه َقال
َ
ّن
َ
ِوَی َعْن َرُسوِل اهّلل؟مص؟، أ ا ُر َقْوِل ِبَ

ْ
ِة َهَذا ال  ِصّحَ

َ
 َعل

ُ
ال

َ
َقّف

ْ
ُسوِل<. َواْحَتّجَ ال َوالّرَ

ُمُس َمردوٌد فٖيكم«.    ُمَس َواْلنُ  اْلنُ
َ

ْيُكْم ِإاّل
َ
َفاَء اهّلُل َعل

َ
ا أ َغَناِئِ َخْيَبَر: مال ِمَّ

که »خمِس غنیمت« به شش قسمت تقسیم می شود: یک  »و نظر دوم: همان نظر ابو العالیه است 

قسمت از آن، از آِن خداست و یک قسمت، از آِن رسول خداست و قسمت سوم، از آِن خویشان نزدیک 

گفته اند: و دلیل بر  است و سه قسمت باقیمانده، برای یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است. آنان 

که خدای واالمرتبه خمس غنیمت را برای خدا قرار داده است و بعد  درستِی این تقسیم بندی این است 

که سهم خدا  که این نظر را دارند، بعضی از آنان بر این نظرند  گروِه دیگر. بعد از آن، افرادی  از آن، برای پنج 

کعبه مصرف  که این سهم برای ساخت و تعمیر  برای رسول خدا مصرف می شود و برخی از آنان بر این نظرند 

که او؟ع؟ دستش را در این خمس می گذارد و هر آنچه به دستش می آمد  گفته اند  می شود و بعضی از آنان 

که بر نظر  که برای خدای واالمرتبه قرار داده می شد. و آنان  کعبه قرار می داد. و این همان است  آن را برای 

که  که فرموده: >هلل< این نبوده  که مقصود از فرمایش خدا  گونه به این مطلب پاسخ داده اند  اّول هستند، این 

که تمام چیزها ملک خدا و در تملک اوست بلکه مقصود از آن این بوده  یرا  کند ز سهمی را برای خدا اثبات 

ُسوِل< با این نام  ِه َوالّرَ  ِلّلٰ
ُ

ْنفال
َ
أ

ْ
که در آیۀ >ُقِل ال گونه  که بر سبیل تعظیم کالم با نام خدا شروع شود همان  است 

که از رسول خدا؟مص؟ نقل شده  کرده  شروع شده است. و قّفال برای درستِی این نظر، به فرمایشی احتجاج 

که خدا به عنوان فیء به شما داد جز خمس برای من  که او در مورد غنایم خیبر فرمود: از تمام آن چه  است 

نیست و خمس هم به شما بازگشت داده شده است«.

کرد)!(، نوبت به تعیيِن تکلیف برای »سهم پیامبر  که معلوم شد با »سهم اهلل؟ج؟« چه باید  بعد از آن 

خدا؟ص؟« می رسد:

؟مص؟  ِبُّ ُخِذ الّنَ
ْ
؟مص؟. َوَلْ َيأ ِبِّ ُسوِل َفُهَو ِلَقَراَبِة الّنَ َكاَن هلِِل َوِللّرَ ا  َ َ

: ف
َ

اٍس ... َقال »َعِن اْبِن َعّبَ
ُمِس َشْيًئا«.    ِمَن اْلنُ

گفت: پس هر آن چه از آِن خدا و رسول است، از آِن خویشان پیامبر  »از ابن عباس نقل است... او 
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خدا؟مص؟ می باشد و رسول خدا؟مص؟ چیزی از خمس را بر نداشت«.

کتاب نورش، با صراحِت هر چه تمامتر حقی از »غنیمت« و نیز حقی از »فیء  که خدا در  با وجود آن 

که حقی از این داراییها از  گویا بعضی از علما، از تصریح به این  نوع دوم« را به رسولش؟ص؟ اختصاص داده 

آِن پیامبر خداست، طفره می روند:

َكاَن؟مص؟ َصَرَفُه  ِإْن  ُسوِل َسْهًما، َو ْوَجَب ِللّرَ
َ
َب، َفَقْد أ ُقْر

ْ
ُسوِل ِلَذِوی ال : َسْهُم الّرَ

َ
ا َمْن َقال ّمَ

َ
»أ

ِإَل َذِوی َقَراَبِتِه«.   

که می گوید: سهم رسول خدا از آِن »ذوی القربی« است، او برای رسول خدا سهمی را واجب  »اما آن 

گر چه آن را به خویشان نزدیکش اختصاص داده است«. دانسته ا

که سهِم رسول خدا؟ص؟ از آِن »ذو القربی« است.  گروه نیز بر این باورند  به هر حال، این 

ایمان  القربی«،  »ذو  و  ارتباط محکمتری میان سهم رسول خدا؟ص؟  به  از دانشمندان عامه  بعضی 

گر نام پیامبر خدا؟ص؟ در آیه برده شده مقصود، خویشان او بوده است: که ا دارند. آنان بر این باورند 

ْيَس هلِِل َواَل ِلَرُسوِلِه 
َ
ا ُهَو ُمَراٌد ِبِه َقَراَبُتُه، َول َ َ

َی ِلَرُسوِل اهّلِل؟مص؟ ِمْن َذِلَك َفِإّن وَن: َما ُسِّ  آَخُر
َ

»َقال
ٌء«.    ِمْنُه َشْ

شده  مشخص  خدا؟مص؟  رسول  برای  )=خمس(  این  از  چه  آن  از  مراد  و  مقصود  گفته اند:  »دیگران 

خویشاِن او بوده اند و نه برای خدا و نه برای رسول او سهمی از آن قرار داده نشده است«.

ابن عباس، نه تنها سهم رسول خدا؟ص؟، بلکه سهم خدا؟ج؟ را نیز از آِن »ذوی القربی« می داند:

ٌء«.    ْيَس هلِِل واٰل ِلَرُسوِلِه ِمْنُه َشْ
َ
ٰب َول ُقْر

ْ
 ابُن َعّباٍس: َسْهُم اهّلِل وَسْهُم َرُسوِلِه َجيًعا ِلَذِوی ال

َ
»قال

گفت: سهم خدا و سهم رسول خدا همه و همه از آِن »ذوی القربی« است و هیچ بخشی  »ابن عباس 

از آن، برای خدا و برای رسول خدا نیست«.

خدای جهانیان؟ج؟ خودش برای »ذو القربی« حقی از خمس و نیز حقی از »فیء نوع دوم« را قرار داده 

است؛ خواه ابن عباس و دیگران، حق خدا و رسول خدا؟ص؟ را نیز به آنان اختصاص داده و یا نداده باشند. و 

گرفته است! در حرکت بعدی همین دانشمندان،  که این اختصاص، برای اهداف بعدی صورت  صد البته 
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که از آِن  »ذو القربی« است، به »زنان پیامبر خدا؟ص؟« داده اند: حقی را 

ِه  ّنَ ِلّلٰ
َ
َما َغِنْمُتْم ِمْن َشْیٍء َفأ ّنَ

َ
ُموا أ

َ
ْيَدة، ِف َقْوِلِه: >َواْعل :... َعْن َعْبِد اهّلِل ْبِن ُبَر ِب َحاِتٍ

َ
 اْبُن أ

َ
»َقال

َواِجِه«.    ْز
َ
ُسوِل ِل ِذی ِللّرَ

َّ
ِه، َوال ِذی هلِِل َفِلَنِبّيِ

َّ
: ال

َ
ُسوِل< َقال ُخُمَسُه َوِللّرَ

ِه ُخُمَسُه  ِلّلٰ ّنَ 
َ
َما َغِنْمُتْم ِمْن َشْیٍء َفأ ّنَ

َ
أ ُموا 

َ
گوید: ... از عبد اهلل بن بریده در بارۀ آیۀ: >َواْعل »ابن ابو حاتم 

گفت: آن چه از آن خداست، از آِن رسول اوست و آنچه از آِن رسول خداست از آِن  که  ُسوِل< نقل است  َوِللّرَ
زنان اوست«.

که در این حق داده شد. حق خدا؟ج؟ از آِن پیامبر خدا؟ص؟ است و حق  البته این تنها تغیيری نبود 

گردید؛ یعنی از آِن »امام«! و امام باید با آن  پیامبر خدا و تمامِی حقوق دیگر به یک باره از آِن یک واژۀ دیگر 

حقوق، سالح و ساز و برگ جنگی بخرد:

ْن  ِمَّ ی 
َ
َرأ َمْن  ِمْنُه  ُيْعِطی  َو َح، 

َ
ال َوالّسِ ِمْنُه  ُكَراَع 

ْ
ال َيْشَتِری  َماِم  اْلِ ِإَل  ؟مص؟  ِبِّ الّنَ َوَسْهُم   ...«

ُقْرآِن«.   
ْ
ِفْقِه َوال

ْ
ِم َوال

ْ
ِعل

ْ
ِديِث َوال ْهِل اْلَ

َ
ِم، َوِمْن أ

َ
ْسال ْهِل اْلِ

َ
ی ِفيِه َغَناًء َوَمْنَفَعًة ِل

َ
َرأ

»... و سهم پیامبر خدا؟مص؟ به امام داده می شود و او با آن، اسبهای جنگی و سالح را می خرد و آن را به 

که در او غنی و منفعتی برای اهل اسالم ببیند و نیز  هر فردی می بخشد که خودش صالح ببیند؛ به هر فردی 

به اهل حدیث و علم و فقه و قرآن می بخشد«.

که ناِم  که این دانشمندان، فقط سهم پيامبر خدا؟ص؟ را به افرادی داده اند  شاید چنین به نظر رسد 

گونه نیست. آنان »تماِم خمس« را به این افراد بخشیده اند و آن »امامان«  گذاشته اند اما این  »امام« را بر آنان 

کنند! که صالح دیدند، خرجش  گونه  که آن را به خویشاِن خودشان بدهند و یا هر  مختارند 

َماِم  ِ
ْ

ُمَس ِلل ّنَ الخُ
َ
 أ

َ
ِلیِل َعل

َ
کرده است: »َباٌب: َوِمَن الّد بخاری در صحیحش بابی با این عنوان باز 

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

َ
ّن

َ
َوأ

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

تقسیم خمس برای بنو مطلب و بنو هاشم، از خمِس »خیبر« است«(.  3  

پیامبر  که  است  این  او  برهان  است!  کرده  مطرح  داشته،  استنباط  این  بر  که  را  برهانی  بخاری 

رحمت؟ص؟ به »بنو مطلب« و »بنو هاشم« از خمس »خیبر« بخشیده است. این مطلب البته چه ارتباطی 

کثیر ت سالمة )4/ 60(. تفسیر ابن   1
سنن النسائی )7/ 134(.   
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که پوشیده است! با استنباط بخاری دارد، بر نویسندۀ این سطور 

خوِد این برهان نیز از کجا آمده، در نوِع خودش جالب، خواندنی و زیباست.  بخاری در  باب مذکور، 

که شاید فقط خوِد او  کرده و بعد از آن، فقط یک روایت آورده  یک مطلب را از زباِن عمر بن عبد العزیز نقل 

ت این روایت را در این باب، درج کرده و مقصود از این روایت چیست و آیا این اعطای 
ّ
می دانسته که به چه عل

گر به جنگ ارتباط دارد، ارتباطش با کدام جنگ پیامبر  پیامبر خدا؟ص؟ به جنگ ارتباط دارد یا به غیر جنگ و ا

کرده  رحمت؟ص؟ است؟! او سپس و شاید بر اساس فهمش از آن روایت، عنوان باب صحیحش را انتخاب 

است: 

َكاَن  ِإْن  ْيِه، َو
َ
ْحَوُج ِإل

َ
يًبا ُدوَن َمْن ُهَو أ ّصَ َقِر ُهْم ِبَذِلَك، َوَلْ َيحنُ يِز: َلْ َيُعّمَ  ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَعِز

َ
»َقال

ْم. ... َعْن  َفاِئِ
َ
ْم ِف َجْنِبِه، ِمْن َقْوِمِهْم َوُحل ْتُ ا َمّسَ ْيِه ِمَن اَلاَجِة، َوِلَ

َ
ا َيْشُكو ِإل ْعَطی ِلَ

َ
ِذی أ

َّ
ال

 اهّلِل! 
َ

َنا: َيا َرُسول
ْ
اَن ِإَل َرُسوِل اهّلِل؟مص؟. َفُقل

َ
َنا َوُعْثَماُن ْبُن َعّف

َ
: َمَشْيُت أ

َ
ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم، َقال

ا َبُنو  َ َ
 اهّلِل؟مص؟: ِإّن

ُ
 َرُسول

َ
ٍة َواِحَدٍة؟ َفَقال

َ
ْنِزل ُن َوُهْم ِمْنَك ِبَ ْ َ

ِلِب َوَتَرْكَتَنا، َون ْعَطْيَت َبِن اُلّطَ
َ
أ

ٌء َواِحٌد...«.    َبُنو َهاِشٍم َشْ ِلِب، َو اُلّطَ

که از  گوید: او همه را در این تقسیم شریک نکرده و خویشی از خویشان را به فردی  »عمر بن عبد العزیز 

گر چه فردی که پیامبر به او عطا کرده فردی از قومش و از هم پیمانانش  او نیازمندتر بوده ترجیح نداده است. و ا

باشد که به او اظهار حاجت کرده است و از افرادی باشند که در اطراف او گرفتاری برایش پیش آمده باشد. ... 

گفتیم:  گفت: من و عثمان بن عّفان به خدمت رسول خدا؟مص؟ رسیدیم و  که  از جبیر بن مطعم نقل است 

که ما و آنان، نسبت به تو دارای منزلت  ای رسول خدا! تو به بنو مّطلب دادی و ما را محروم ساختی، حال آن 

واحدی هستیم؟ رسول خدا؟مص؟ فرمود: بنو مّطلب و بنوهاشم دارای حکم واحدی هستند...«.

، »امام می تواند به بعضی از خویشانش 
ً

کتابش این عنوان را می گذاشت  که مثال گر بر باب  بخاری ا

که پیامبر خدا؟ص؟ به بعضی از خویشانش بخشید و به  کند و به بعضی دیگر عطا نکند به این دلیل  عطا 

کرد  کتاب و این روایت پيدا  بعضی دیگر نبخشید«، درست یا غلط، شاید می شد ربطی میاِن عنواِن باب 

گذشت! که  کرده است  گونه انتخاب  اما او چنین اظهار نکرده و عنواِن باِب صحیحش را همان 

کرده و در آن جا به این  کتابش _ یعنی باب غزوۀ خیبر _ همین خبر را نقل  البته او در باب دیگری از 

که در  که این بخششها و یا این تقسیمها به ماجرای »خیبر« ارتباط داشته و صد البته  مطلب تصریح شده 

که این دو با یکدیگر چه  ماجرای خیبر، بحِث »فیء« مطرح بوده است نه بحث »غنیمت«! و خدا می داند 
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کتاب خدا _ چه در حالت جنگ و چه در حالت صلح _  که به تصریح  ارتباطی دارد؟! شاید به خاطِر این 

»فیء« از آِن رسول خدا؟ص؟ است، او فهمیده که خمس از آِن  »امام« است! در غیر این صورت، هیچ ارتباطی 

کرده است وجود ندارد: بين این روایت، و آن چه او اّدعا 

اَن، ِإَل 
َ

َنا َوُعْثَماُن ْبُن َعّف
َ
: َمَشْيُت أ

َ
ْخَبَرُه َقال

َ
ّنَ ُجَبْيَر ْبَن ُمْطِعٍم، أ

َ
ِب، أ »َعْن َسِعيِد ْبِن اُلَسّيِ

ٍة َواِحَدٍة ِمْنَك؟! 
َ
ْنِزل ُن ِبَ ْ َ

ِلِب ِمْن ُخِْس َخْيَبَر َوَتَرْكَتَنا، َون ْعَطْيَت َبِن اُلّطَ
َ
َنا: أ

ْ
؟مص؟ َفُقل ِبِّ الّنَ

َعْبِد  ِلَبِن  ؟مص؟  ِبُّ الّنَ َيْقِسِم  َوَلْ  ُجَبْيٌر:   
َ

َقال َواِحٌد.  ٌء  َشْ ِلِب  اُلّطَ َبُنو  َو َبُنو َهاِشٍم،  ا  َ َ
ِإّن  :

َ
َفَقال

َبِن َنْوَفٍل َشْيًئا«.    ٍس َو ْ َ
ش

که من و عثمان بن عفان به  که جبیر بن مطعم به او خبر داده است  »از سعید بن مسیب نقل است 

یغش داشتی،  خدمت پيامبر خدا؟مص؟ رسیدیم و گفتیم: آیا تو به بنو مطلب از »خمس خیبر« دادی و از ما در

که ما و آنان دارای یک منزلت نسبت به تو هستیم؟! او فرمود: بنو هاشم و بنو مطلب دارای یک  حال آن 

گوید: و پيامبر خدا؟مص؟ به بنو عبد شمس و بنو نوفل در تقسیم چیزی را اختصاص  حکم هستند. جبیر 

نداد«.

گر در این جا این گونه فهمیده که »خمس« از آِن »امام« است، در جای دیگری از مطلب  بخاری البته ا

کین، صرف شود و آن  که »خمس« باید برای مشکالت رسول خدا؟ص؟ و نیز برای مسا دیگری چنین فهمیده 

فهمش را نیز عنواِن باب دیگری از صحیحش ساخته است:

 
َ

ْهل
َ
أ ؟مص؟  ِبِّ الّنَ ِإيَثاِر  َو  ِ ِكين َواَلَسا اهّلِل؟مص؟  َرُسوِل  ِلَنَواِئِب  ُمَس  النُ ّنَ 

َ
أ  

َ
َعل ِليِل 

َ
الّد »َباُب 

 ، ْبِ ِدَمَها ِمَن الّسَ ْن ُيحنْ
َ
َحی: أ ْحَن َوالّرَ ْيِه الّطَ

َ
ْتُه َفاِطَمُة، َوَشَكْت ِإل

َ
ل

َ
: ِحينَ َسأ

َ
َراِمل

َ
ِة َوال

َ
ّف الّصُ

َها ِإَل اهّلِل«.   
َ
َفَوَكل

»باب دلیل برای آن که خمس برای مشکالت رسول خدا؟مص؟ و برای مسکینان و نیز برای بخششهای 

کرد  که فاطمه از او درخواست  پیامبر خدا؟مص؟ به اهل صفه و نیز زنان بی شوهر است این است: در آن زمان 

که از اسیران فردی را به خدمت او در آورد، او فاطمه  کرد و خواست  کردن شکوه  و از آرد سازی و دستاس 

گذارد«. را به خدا وا

بخاری در جای دیگری و باز از حرکت دیگری از حرکتهای پیامبر خدا؟ص؟ چنین فهمیده که »خمس« 

برای مشکالت مسلمانان است و او این فهمش را نیز عنوان دیگری برای باب دیگری از صحیحش قرار داده 

صحیح البخاری )5/ 137(.  1
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است:

؟مص؟ ِبَرَضاِعِه  ِبَّ ُن الّنَ  َهَواِز
َ

ل
َ
: َما َسأ ُمَس ِلَنَواِئِب اُلْسِلِمينَ ّنَ النُ

َ
 أ

َ
ِليِل َعل

َ
»َباٌب: َوِمَن الّد

ْنَفاِل 
َ
ِء َوال ْم ِمَن الَفْ ْن ُيْعِطَیُ

َ
اَس أ ؟مص؟ َيِعُد الّنَ ِبُّ َكاَن الّنَ  ِمَن اُلْسِلِمينَ َوَما 

َ
ل

َّ
ِفِیْم َفَتَحل

َر َخْيَبَر«.    ْعَطی َجاِبَر ْبَن َعْبِد اهّلِل َتْ
َ
ْنَصاَر َوَما أ

َ
ْعَطی ال

َ
ُمِس َوَما أ ِمَن النُ

که خمس برای مشکالت مسلمانان است: درخواست هوازن از پيامبر خدا؟مص؟  »باب: و از دالیلی 

و  خواست  حاللیت  مسلمانان  از  خدا  پيامبر  و  بود  آنان  میان  در  خدا  پيامبر  شیرخواری  که  آن  خاطر  به 

کند و آن چه او به انصار  که از فیء و انفاِل خمس پرداخت  که پیامبر خدا؟مص؟ به مردم وعده می داد  مواردی 

داد و نیز آن چه او به جابر بن عبد اهلل از خرمای خیبر بخشید«.

که از تالش بخاری  غیر از فهم بخاری و میزان فهم او، نکتۀ جالب دیگری در این عبارتها وجود دارد 

»َكاَن  الهِی »فیء«، »انفال« و »خمس« حکایتی شنیدنی دارد. بخاری با عبارِت  کردِن عناویِن  برای نابود 

که  که یکی از دالیِل او برای آن  کرده  ُمِس«    اعالم  ْنَفاِل ِمَن الخُ
َ
ِء َوال ْم ِمَن الَفْ ْن ُیْعِطَیُ

َ
اَس أ ؟مص؟ َیِعُد الّنَ ِبُّ الّنَ

از »فیِء  که  که »پیامبر خدا؟ص؟ به مردم وعده می داد  »خمس« برای مشکالت مسلمانان است این است 

کتاب خدا را به استهزا  کند«! او با این عبارتها آیات بسیاری از  خمس« و از »انفاِل خمس)!(« به آنان عطا 

مشخص  را  یکدیگر  از  سه  این  بودِن  جدا  و  »غنیمت«  و  »فیء«  »انفال«،  احکاِم  که  آیاتی  است؛  کشانده 

می کند!

 پشت 
ً
کتابش و تقریبا کرده در یک جزء از  که بخاری برای این منظور در صحیحش ایجاد  سه بابی 

آِن »امام«  از  خمس  که باالخره،  کرده  را درست  تی  برای شارحان، مشکال به این خاطر،  سر هم می باشد. 

است یا برای »مشکالت و هزینه های رسول خدا؟ص؟« است و یا برای »مشکالت و هزینه های مسلمانان«! 

کرده اند: بعضی از این شارحان، برای حّلِ این مشکل، نهایِت تالش خودشان را 

عٰل  ِليِل 
َ

الّد َوِمَن  ِبَقْوِلِه:  ّواًل 
َ
أ َة 

َ
ل

َ
ْسأ اْلَ َهِذِه  َتْرَجَم  َت: 

ْ
ُقل َفِإْن  َهَكَذا:  ِكْرَماِنَّ 

ْ
ال عباَرُة  »قلُت: 

ِلَنواِئِب  ُمَس  اْلنُ ّن 
َ
أ عٰل  ِليِل 

َ
الّد َوِمَن  ِبَقْوِلِه:  َوَثاِنًيا:  اهّلِل؟مص؟،  َرُسوِل  ِلَنواِئِب  ُمَس  اْلنُ ّنَ 

َ
أ

َتِلَفٌة،  ُمنْ ِفيِه  اْلَذاهُب  قلُت:  ا؟  َبيَنَ فيُق 
ْ
الّتل ا  َ َ

ف َماِم،  ِ
ْ

ِلل ُمَس  اْلنُ ِإّن  وثاِلًثا:   ، ْسِلمينَ اْلُ
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ْم ِمَن  ْن ُیْعِطَیُ
َ
اَس أ ؟مص؟ َیِعُد الّنَ ِبُّ ْنَفاِل«، »واِو عطف دیگری بود و عبارت به صورِت »َكاَن الّنَ

َ
گر بعد از »َوال ا   

»انفال« و از  از  »فیء«،  از  که به آنان  ُمِس« درج شده بود، پيامبر خدا به مردم وعده می داد  َوِمَن الخُ ْنَفاِل 
َ
َوال ِء  الَفْ

کند و در این حالت، »فیء« چیزی بود و »انفال« چیز دیگر و »خمس غنایم« نیز چیز سومی! »خمس غنایم« عطا 
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ْعٰن ِإْذ َنَواِئُب َرُسوِل اهّلِل؟مص؟ ِهَی َنَواِئُب  ُه. َواَل تَفاُوَت ِف اْلَ
َ
 َمْذَهٍب َباًبا َوَتْرَجَم ل

َّ
َب ِلُكل َفَبّوَ

ْن َيقوُم مَقاَمُه...«.    ُه َوِلَ
َ
َف ِفيِه ل َصّرُ ّن الّتَ

َ
 أ

َ
، َواَل َشّك سلِمينَ اْلُ

گونه ترجمه  گر بگویی: او این مسأله را در آغاز این  گونه است: ا کرمانی این  »من می گویم: عبارت 

ِلیِل 
َ

گونه: »َوِمَن الّد ُمَس ِلَنواِئِب َرُسوِل اهَّلِل؟مص؟« و در مرحلۀ دوم این  خُ ّنَ الْ
َ
ِلیِل عٰل أ

َ
که: »َوِمَن الّد کرده است 

َماِم«. پس راه تلفیق میان این  ِ
ْ

ُمَس ِلل خُ « و در مرحله سوم این چنین: »ِإّن الْ ْسِلمیخَ ُ ُمَس ِلَنواِئِب الْ خُ ّن الْ
َ
عٰل أ

سه نظر چیست؟ من چنین می گویم: مذاهب در این مورد مختلف است. به این خاطر، او برای هر مذهبی 

که مشکالِت  یرا  گذارده است. هیچ تفاوتی هم میان این سه مفهوم نیست ز کرده و عنوانی را بر آن  بابی را باز 

کردِن در آن، حق او و حق هر فردی است  رسول خدا، همان مشکالِت مسلمانان است و بدون شک تصّرف 

که به جای او بنشیند«.

به  را  کتاب خدا  با آن، تمام  و  را به هم دوخت  از این، تمام این سه باِب بخاری  شاید نتوان بهتر 

کشاند! استهزا 

تمام  باب،  سه  همین  میاِن  در  کتابش،  در  دیگری  باب  ایجاِد  با  بخاری  که  است  حالی  در  این 

»غنایم« و تمام »فیء« و تمام »انفال« را از ملکیت پیامبر خدا؟ص؟ خارج ساخته و او را به عنواِن »انبار دار« و 

کرده است! کنندۀ حقوق دیگران« معرفی  »تقسیم 

ُسوِل<«    با عبارِت  ِه ُخُمَسُه َوِللّرَ ّنَ ِلّلَ
َ
بخاری در صحیحش در بابی با عنواِن »َباُب َقْوِل اهَّلِل َتَعاَل: >َفأ

که بعد از عنواِن باب آورده،  ٌن َواهَّلُل ُیْعِطی«  َنا َقاِسٌم َوَخاِز
َ
ا أ َ َّ

 اهَّلِل؟مص؟: ِإن
ُ

 َرُسول
َ

ِلَك. َقال
َ

ُسوِل َقْسَم ذ »َیْعِن: ِللّرَ

که پیامبر رحمت؟ص؟ به هیچ عنوان، مالک هیچ بخشی از »خمس« نیست و بلکه او مالک  کرده  تصریح 

یرا که »انفال« نیز در نزد بخاری همان »غنایم«  است و بلکه او مالک هیچ  هیچ بخشی از »انفال« نیز نیست ز

کرده است  که »فیء« نیز در نزد بخاری همان »غنیمت« است. او تصریح  یرا  بخشی از »فیء« نیز نیست ز

که پیامبر خدا؟ص؟ فقط یک انبار دار )=خازن( و یک مأمور تقسیم )=قاسم( بیش نیست! 

که بنا به  ٌن َواهَّلُل ُیْعِطی« است  َنا َقاِسٌم َوَخاِز
َ
ا أ َ َّ

گونۀ »ِإن برهاِن بخاری برای این درِک او، عبارِت روایت 

اّدعای ابن حجر، بخاری خودش آن را از »جرح و تعدیِل« روایتهایی ساخته که ابن حجر به دروغ آنها را به خوِد 
کرده است.    بخاری نسبت داده و برای آنها آدرسی دروغین نیز ساخته و اعالم 

عمدة القاری شرح صحیح البخاری )15/ 55(.  1
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که در آن عبارِت  ُسوِل<« _ یعنی همان بابی  ِه ُخُمَسُه َوِللّرَ ّنَ ِلّلَ
َ
بخاری در باِب »َباُب َقْوِل اهَّلِل َتَعاَل: >َفأ

ٌن َواهَّلُل ُیْعِطی« را آورده _ چند روایت درج  َنا َقاِسٌم َوَخاِز
َ
ا أ َ َّ

 اهَّلِل؟مص؟: ِإن
ُ

 َرُسول
َ

ِلَك. َقال
َ

ُسوِل َقْسَم ذ »َیْعِن: ِللّرَ

که  َنا َقاِسٌم« نیز پرداخته شده است. این روایت، تنها جایی است 
َ
ا أ َ َّ

که در یکی از آنها به مطلِب »ِإن کرده 

که از راِه آن، بتوان فهمید، بخاری با استناد به چه مطلبی، به این عبارِت طالیی  می توان امیِد آن را داشت 

دست یافته است:

ًدا _  ّمَ َيُه ُمَ ْن ُيَسّمِ
َ
َراَد أ

َ
ْنَصاِر ُغاَلٌم، َفأ

َ
ا ِمَن ال : ُوِلَد ِلَرُجٍل ِمّنَ

َ
»... َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهّلِل...، َقال

ِف  ؟مص؟. َو ِبَّ َتْيُت ِبِه الّنَ
َ
 ُعُنِق، َفأ

َ
ُتُه َعل

ْ
ل : َحَ

َ
ّیَ َقال ْنَصاِر

َ
 ُشْعَبُة ِف َحِديِث َمْنُصوٍر: ِإّنَ ال

َ
َقال

ْوا ِبُكْنَيِت.  ی، َواَل َتَكّنَ وا ِباْسِ : َسُّ
َ

ًدا _ َقال ّمَ َيُه ُمَ ْن ُيَسّمِ
َ
َراَد أ

َ
ُه ُغاَلٌم، َفأ

َ
ْيَماَن: ُوِلَد ل

َ
َحِديِث ُسل

ْقِسُم َبْيَنُكْم«.   
َ
ا أ : »ُبِعْثُت َقاِسً  ُحَصْينٌ

َ
ْقِسُم َبْيَنُكْم. َوَقال

َ
ا أ ُت َقاِسً

ْ
ا ُجِعل َ َ

َفِإّنِ ِإّن

برای یکی از مرداِن ما از قبیلۀ انصار، پسری به دنیا  گفت:  که  »... از جابر بن عبد اهلل... نقل است 

گفته است: مرد انصاری گفت: من  آمد. او خواست تا ناِم پسرش  را محمد بگذارد _ شعبه در حدیث منصور 

که پسری  کردم و او را به نزد پيامبر خدا؟مص؟ بردم. و در حدیث سلیمان آمده است  گردنم سوار  آن پسر را بر 

کنید اما  که نامش را محمد بگذارد _ پيامبر خدا فرمود: به نام من نام گذاری  برای او به دنیا آمد و او خواست 

که من »قاسم« قرار داده شده ام و میان شما تقسیم می کنم. و حصین  کنیۀ من نخوانید. به درستی  فردی را با 

که میان شما تقسیم می کنم«. گفت: من »قاسم« مبعوث شدم 

»بدین ترتیب و از این که نباید فردی را با کنیۀ پیامبر خدا؟ص؟ کنیه گذاری کرد و از این که 

که  خدا؟ج؟ در تماِم آیاِت »فیء«  کننده است  2، بخاری فهمیده  پیامبر خدا؟ص؟ تقسیم 

کرده است«! و »انفال« و »غنیمت« با مردم شوخی 

تمام  به  کافر  او  خداست.  به  کافر  او  است.  کافر  غنیمت«  »آیۀ  صریح  به  اظهارات،  این  با  بخاری 

کافر به روز قیامت است: که بر پیامبر خدا؟ص؟ نازل شده و او  هدایتی است 

�نِ  َمَساِك�ی
ْ
اَمی َو�ل َ �ت �یَ

ْ
َی َو�ل

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

ِه �نُ �نَّ ِللّٰ
أَ
ا َ ْیٍء �ن

َ ْم ِم�نْ �ث ْم�تُ �نِ
َما عنَ

�نَّ
أَ
ُمو� �

َ
>َو�ْعل

 ِ ْمَ�ا�ن َ �ب
ْ
ی �ل �تَ �تَ

ْ
ْوَم �ل َ ِ �ی ا�ن َ ْر�ت �نُ

ْ
ْوَم �ل َ ا �ی َ ِد�ن ی َع�بْ

َ
ا َعل َ �ن

ْ
ل رنَ �نْ

أَ
ِه َوَما �

َ
الّل ْم �بِ �تُ َم�نْ

آ
ْم � �تُ �نْ ُك�نْ ِل �إِ �ی �بِ

�نِ �لّسَ ْ َو��ب
ٌر<.    ِد�ی

ْیٍء �تَ
َ ی ُكّلِ �ث

َ
ُه َعل

َ
َو�لّل
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گونه باشد! گر این  حّتی ا   

سورۀ انفال/41.  3
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کرده  که بخاری پيامبر رحمت؟ص؟ را به عنواِن »انبار دار و مأمور تقسیم« معرفی  در نهایت و در حالی 

که اختیار  کرده اند  یخته و اعالم  است، علمای دیگری از علمای عامه، درون بخاری و بخاری ها را بيرون ر

که اّدعای امامت مسلمانان را  تمام زمینهای عالم به دسِت ابو بکر و عمر و عثمان و افرادی مانند آنان است 

دارند!

کرده است: ی )م. 1 3هـ( در این باره، چنین نقل و چنین تفسیر  ابو جعفر طحاو

ِرَقاَب  ّنَ 
َ
أ َذِلَك   

َّ
َفَدل َجْعَفٍر:  ُبو 

َ
أ  

َ
َقال ْرِض. 

َ
اْل ِرَقاُب  َنا 

َ
ل ُعَمُر ... :   

َ
َقال  :

َ
َقال ٍد،  ّمَ ُمَ َعْن   ...«

ْوا، 
َ
اَها ِإَل َما َرأ  ِبِإْخَراِجِهْم ِإّيَ

َ
ْيِدِيْم ِإاّل

َ
ُرُج ِمْن أ نْ َ

ا اَل ت َ ّنَ
َ
. َوأ ْسِلِمينَ ِة اْلُ ِئَّ

َ
َها ِإَل أ

َّ
ُكل  ، ْرِضينَ

َ
اْل

ِب َحِنيَفَة«.   
َ
 أ

ُ
ِحَها. َفَهَذا َقْول

َ
ِدِهْم، َوَصال

َ
، ِف ِعَماَرِة ِبال ُمْسِلِمينَ

ْ
ْم ِلل َظِر ِمْنُ  ُحْسِن الّنَ

َ
َعل

جعفر  ابو  ماست.  دست  به  زمین  تمام  اختیار  گفت:   ... عمر  گفت:  که  است  نقل  محّمد  از   ...«

ی( گوید: این عبارت، بر این مطلب داللت دارد که اختیار و حق تصّرِف کامل تمام زمینهای عالم به  )=طحاو

دست اماماِن مسلمانان است و این اختیار از دست آنان خارج نمی شود مگر آن که خودشان آن را به دست هر 

که این صالح دید، با توجه به حسن نظر آنان نسبت به مسلمانان، در  که صالح ببینند.  فرد دیگری بدهند 

مورد آبادانِی سرزمینهایشان و بهبوِد وضع آنها، اعمال می شود. و این قول ابو حنیفه است«.
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