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ﻣﻘﺪﻣﻪ
إن اﳊﻤﺪ ﷲ ،ﻧﺤﻤﺪه وﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ وﻧﺘﻮب إﻟﻴﻪ وﻧﺴﺘﻐﻔﺮه ،وﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﴍور أﻧﻔﺴﻨﺎ ،وﻣﻦ

ﺳﻴﺌﺎت أﻋﲈﻟﻨﺎ ،ﻣﻦ ﳞﺪ اﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ ،وﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎدي ﻟﻪ .وأﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ،

وﺣﺪه ﻻ ﴍﻳﻚ ﻟﻪ ،وأﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪ ﹰا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ ،ﺻﻠﻮات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻋﻠﯽ آﻟﻪ
وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺣﻮادث و روﯾﺪادھﺎی آن ھﻢ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ھﻢ ﻣﺆﺛﺮ .و
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻓﻮاﯾﺪ و درس و ﻋﺒﺮتھﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در ﭘﯽ دارد.
از ﻃﺮﻓﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎنھﺎ را ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ و روﯾﺪادھﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮده و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎمھﺎی و درس ﻋﺒﺮتھﺎ و ﻓﻮاﯾﺪ آنھﺎ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭼﮫﺎرده ﻗﺮن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ را ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ آن
ﭘﯿﺎم و درﺳﺖ و ﻋﺒﺮتھﺎ و ﻓﻮاﯾﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭼﮫﺎرده ﻗﺮن ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺮاد و
ﻣﻠﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ و ﺧﻮﺑﯽھﺎ و ﺑﺪیھﺎ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﻤﻮده و ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آری ،ﭼﮫﺎرده ﻗﺮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم! ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ آن را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﺑﺪھﯿﻢ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزان ﯾﺎ
ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﮔﺎن ازآن ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪﮐﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ!.
ً
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺿﺮورﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﺣﮑﻢ و داور ﮔﺮداﻧﯿﺪ!.
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ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮق و ﺗﻔﺎوت دارد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻤﺎن ﺣﯿﺎت و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ و
روﯾﺪادھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد و ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ و ﻣﺮدم آنھﺎ را ﭘﺪﯾﺪ آوردهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻓﻼن ﻣﻘﻄﻊ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺸﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ و در آن ﻣﺪت وﺿﻊ
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻮده و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ،وﺣﺪت و ﺗﻔﺮﻗﻪ ،اﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﯿﺖ و دوری و
ﻧﺰدﯾﮑﯿﺸﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻟﺘﺰام و ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم در ﭼﻪ ﺣﺎل و وﺿﻌﯽ ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮫﺎرده ﻗﺮن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮب و ﺑﺪ ،ﺧﻄﺎ و ﺻﻮاب و
ﺻﻔﺤﺎت ﺳﯿﺎه و ﺗﺎرﯾﮏ و ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻔﯿﺪ و ﺗﺎﺑﻨﺎک وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﻻﺑﻼی آن اﻣﻮری ﺷﺮم آور و دردﻧﺎک و اﻧﺪوھﺒﺎر و ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ اﻓﺘﺨﺎرآﻣﯿﺰ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮده و
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻈﺎھﺮ ﻗﺪرت و ﮐﺮاﻣﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺻﺤﻨﻪھﺎﯾﯽ از
ﺧﻮاری و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و درد و رﻧﺞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﺳﯿﺎه در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ و واﻗﻌﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ!!.
وﺟﻮد اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾھﺎ و ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﻏﺮﯾﺐ و
ﺗﻌﺠﺐﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎن دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎنھﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺎ و ﺻﻮاب
و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری و ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت و ﺻﻌﻮد و ﺳﻘﻮط ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ و در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﻼم ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺸﺎن ﻗﺮار داده و ﺗﺎرﯾﺦ درﺧﺸﺎن و روﺷﻨﯽﺑﺨﺶ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻗﻮت ارﺗﺒﺎط اﻓﺮاد و
ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎ و ﻣﻠﺖھﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﻼم ﭘﯿﻮﻧﺪ داده اﺳﺖ .ھﺮ ﮔﺎه ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑﺎ
اﺳﻼم ﺳﺴﺖ ﮔﺮدﯾﺪه و از ﻗﻠﻪھﺎی ﻋﺰت و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻓﺮود آﻣﺪه و در داﻣﻦ ﺧﻮف و
ﺧﻮاری و ﺧﺮدی دراﻓﺘﺎدهاﻧﺪ .و ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﻼم اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب را ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ واﺳﻌﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر را در
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺎ اراﯾﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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»ﻣﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و ھﺮ ﮔﺎه ﻋﺰت
ﺧﻮد را در راھﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺧﻮار و درﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ«.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ زﺷﺘﯽھﺎ و زﯾﺒﺎﯾﯽھﺎﯾﺶ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ھﻤﻪ آن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهھﺎ را ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ ،در اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻈﻠﻮم واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ!.
اﺳﻼم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاف و اذﻋﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﺪ و ﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﺎت ﺳﯿﺎه آن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آنھﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﮐﻢ ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﮫﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻧﻤﯽﮔﺬارد و آنھﺎ را ﻣﺮدود ﻣﯽﺷﻤﺎرد و از آنھﺎ اﻋﻼن ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ!.
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ھﻤﺎن ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻔﯿﺪ و درﺧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آنھﺎ را ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﻧﻤﻮده و ﺗﺒﻠﻮر ﻗﻮت و ﻋﺰت و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آﻧﮫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ در راه ھﺪاﯾﺖ
اﺳﻼم ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﺳﻼم ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻟﺘﺰام و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﻦ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺰت و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی داﺷﺘﻪاﻧﺪ .و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ
روﯾﺪادھﺎﯾﯽ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﻮد آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و اﻓﺘﺨﺎراﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن آﻓﺮﯾﺪه و ﻋﺰت و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪیھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اراﯾﻪ داده اﺳﺖ!.
اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رھﻨﻤﻮدھﺎ و ﺳﺎز و ﮐﺎرھﺎ و راه ﺣﻞھﺎی اﺳﻼم ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮاﺑﯽ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و در راھﯽ ﻧﺎھﻤﻮار و
ھﻼکﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﺪﻧﺪ ،اﺳﻼم ﺑﺮ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ و دﺳﺖآوردھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﮫﺎ ﻣﮫﺮ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﻧﮫﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داده ﺷﺪن آن اﻣﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد!.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ دﯾﮕﺮ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دارای ّ
ﺗﻘﺪس ﻧﯿﺴﺖ و ھﻤﮥ روﯾﺪادھﺎ و ﺣﻮادث آن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ
ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﺼﺐ و ﯾﺎ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .و
ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ھﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻧﻤﯽاﻧﺪازﯾﻢ و ﺑﺎر
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﻤﮥ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﺮدوش ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ!.
ﺗﻨﮫﺎ اﻣﻮر درﺳﺖ و ﻧﯿﮏ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻣﺎ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎت و ﺑﻪ ﺑﯿﺮاھﻪ رﻓﺘﻦھﺎی آﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن آﻧﮫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادهاﻧﺪ ،ﺑﺮ روﯾﺸﺎن ﻣﮫﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﻧﮫﯿﻢ .ﺑﻠﮑﻪ آﻧﮫﺎ را
ﻧﺎﺻﻮاب داﻧﺴﺘﻪ و از آﻧﮫﺎ اﻋﻼن ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ!.
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ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ھﺪف و اراﯾﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را از ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺧﻮﯾﺶ
اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺄﻣﻠﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و اوﻗﺎت و ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ را ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،و
ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از آن را ورق ﻣﯽزﻧﯿﻢ وﮔﺰﯾﺪهھﺎﯾﯽ از آن را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﯿﻢ ،و ﺧﻮﺷﻪھﺎﯾﯽ از ﺑﺎغ
آن را ﺑﺮﻣﯽﭼﯿﻨﯿﻢ.
در ﻻﺑﻼی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﺪهھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻔﯿﺪ و درﺧﺸﻦ و ﻧﻘﺎط ﺳﯿﺎه و ﺗﺎرﯾﮑﯽ
وﺟﻮد دارﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺿﻤﻦ آن اﻣﻮری اﻓﺘﺨﺎرآﻣﯿﺰ و ﺷﺎدیﺑﺨﺶ و ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﺷﺮمآور
ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ و ﺷﺮﻣﺴﺎری اﺳﺖ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
در آن آﻻم و آرزوھﺎ و ﺳﻠﺒﯿﺎت و اﯾﺠﺎﺑﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارﻧﺪ!.
اﻣﺎ از ھﻤﮥ آنھﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫﺮه ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺒﺮت آﻣﻮﺧﺖ!.
ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﮫﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ داﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ،ﮐﻪ ھﻤﮥ ﺻﺤﻨﻪھﺎ و
ﺑﺨﺶھﺎی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﺪهھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را از ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ و راﺳﺖ و درﺳﺖ و ﭘﺎﮐﺘﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﮔﻔﺘﻪھﺎ و رواﯾﺖھﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﮔﺸﻮدهاﯾﻢ و از روﯾﺪادھﺎی آن اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و ورق
ورق آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از آن اﯾﻦ ﮔﺰﯾﺪهھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺘﺮم اراﯾﻪ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ!.
ھﺪف ﻣﺎ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺮار و ﮔﺰﯾﺪهھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺴﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮ و داﺳﺘﺎنﺳﺮاﯾﯽ ﺑﺮای
ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺼﻪ و
ﺣﮑﺎﯾﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﮐﺮدن اوﻗﺎت درﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﯽ آﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮردﺷﺎن ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوھﺶ ﻗﺮار
دھﯿﻢ و از آﻧﮫﺎ ﭘﻨﺪ و ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ!.
ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺣﻠﻘﻪ از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﺪهھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻮرد ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
اﻧﺴﺎنھﺎ ﭘﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ش ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺲ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺮگ و ﺷﮫﺎدت و ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ را ﺑﺮای
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رھﺒﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﺪﻧﺪ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﯿﺎن ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و ﺷﮫﯿﺪﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ!؟.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺣﻠﻘﻪ و زﻧﺠﯿﺮۀ دوم از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﺪهھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﯽ آﻣﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ؟ زﯾﺮا ﮔﺰﯾﺪهھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺰد ﻣﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﻣﻮر را ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدھﺪ و ّ
ﻣﻘﺪرات را ﻣﻌﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
و ﺻﻠﯽاﷲ ﻋﻠﯽ ﺳﻴﹼﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ و ﻋﻠﯽ آﻟﻪ و ﺻﺤﺒﻪ وﺳ ﹼﻠﻢ.
دﮐﺘﺮ ﺻﻼح ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺧﺎﻟﺪی
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۱۴۱۵/۱/۲۸ھ .ﻗ
 ۱۹۹۴/۷/۷م

ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ
از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ
از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
ﻋﺼﺮ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .و زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﯾﺸﺎن ﻣﺒﺎرکﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﻧﺴﻞ آﻧﺎن ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺲ از ﺧﻮد اﻟﮕﻮ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺣﻖ ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن اﺻﺤﺎب و ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮده و ﻗﺮآن
در ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪﺷﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ َّ ُ َ ۡ َ َّ ُ َ َ ۡ
َ َ ۡ َ َ َّ َ َّ َ ُ ُ
َ
ُ
�َ
وهم �ِإ ِ ۡح َ ٰ
﴿وٱ ٰ
ٰ
� ٖن َّر ِ
جرِ�ن وٱ�نصارِ وٱ�ِين ٱ�بع
ل�بِقون ٱ�ولون مِن ٱلم� ِ
َّ ُ َ ۡ
ُ ْ َُۡ
ٱ� �ن ُه ۡم َو َرضوا �نه﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۱۰۰ :

»ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ روش آﻧﺎن را در ﭘﯿﺶ

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و راه اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﺸﺎن ﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ«.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻤﺠﯿﺪ و دﻋﺎی ﺧﯿﺮ و ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﯿﺪن
ﻗﻠﺐ از ﺣﻘﺪ و ﮐﯿﻨﻪ آﻧﮫﺎ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َّ
َ
ۢ َۡ ۡ َُ ُ َ
ُ َ
﴿ َوٱ َّ� َ
ون َر َّ� َنا ٱ ۡغفِ ۡر �َا َو ِ� ۡخ َ�ٰن َِنا ٱ� َ
ِين َجا ٓ ُ
ِ
ول
ق
�
ِم
ه
د
ع
�
ن
م
و
ء
ِين َس َبقونا
ِ
ِ
بٱ ۡ َ
�ي� ٰ ِن﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ.[۱۰ :
ِ ِ
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ و ﺑﺮادران
ﻣﺎ را ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن آوردن ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﺑﺪه«.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
ﺛﻢ ّاﺬﻟﻳﻦ ﻳﻠﻮﻧﻬﻢّ ،
»ﺧ� اﻟﻘﺮون ﻗﺮ�ّ ،
ﺛﻢ اﺬﻟﻳﻦ ﻳﻠﻮﻧﻬﻢ«» .ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﻦ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﭘﺲ از آن ﻗﺮن و زﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ«.

١٨

ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺧﻼﻓﺖ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ!

ﻋﺼﺮ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻘﻄﻊ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ

ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت آن ﻓﺮﻣﻮده رﺳﻮل ﺧﺪا ج واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد ﮐﻪ:
»اﺨﻟﻼﻓﺔ ﺑﻌﺪي ﺛﻼﺛﻮن ﺳﻨﺔ ،ﺛﻢ ﺗ�ﻮن مﻠﺎﻜ«» .ﺧﻼﻓﺖ ﭘﺲ از ﻣﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل اداﻣﻪ

ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از آن زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻓﺮا ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ«.
ﻋﺼﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﻣﺎه رﺑﯿﻊ ّ
اﻷول ﺳﺎل ﯾﺎزدھﻢ ھﺠﺮی – زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ – آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ،و در ﻣﺎه رﺑﯿﻊ ّ
اﻷول

ﺳﺎل ﭼﮫﺎرم و ﯾﮏ ھﺠﺮی – زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﻦﺑﻦ ﻋﻠﯽ ش ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻌﺎوﯾﻪﺑﻦ اﺑﯽﺳﻔﯿﺎن از
ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ – ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺤﻄﯽ ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،و ﭘﺲ از
ﺗﻔﺮﻗﮥ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺗﻦ دادﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ و ّاوﻟﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ھﺴﺘﻢ«!؟
در ﻋﺼﺮ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ اﺳﻼم ﺷﺎھﺪ ﮔﺴﺘﺮش ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺣﺮﮐﺖ ﺟﮫﺎدی ﻣﺒﺎرﮐﯽ
ﺑﻮد .زﯾﺮا ﻣﺠﺎھﺪان در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﮐﺎﻓﺮان را از ﻗﺪرت ﮐﻨﺎر ﮐﻨﺎر ﻧﮫﺎدﻧﺪ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﮔﺮاﯾﺶ
ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن

ﭘﯿﺮوزیھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی و
اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ دﺷﻤﻨﺎن اﻋﻢ از ﯾﮫﻮد و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰﯾﮫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﺗﺪارک دﯾﺪﻧﺪ!.
آن ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزان ھﻤﮥ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎھﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ و
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺻﻔﻮف ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ!.
آﻧﺎن در ﻃﺮحھﺎ و ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ را در رأس اوﻟﻮﯾﺘﮫﺎی اھﺪاف
ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ .و ھﺮ ﭼﻨﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﭘﺲ از ﺧﻼﻓﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﺮﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻓﻮت ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻪ ﺧﻠﯿﻔﮥ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﯽ ش را
ﺗﺮور ﮐﻨﻨﺪ .و آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﻓﯿﻊ ﺷﮫﺎدت در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ!.

ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

١٩

ﻋﺼﺮی ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ

ﻋﺼﺮ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﻋﺼﺮی ﻣﻤﻠﻮ از روﯾﺪادھﺎ و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻮد ،ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ
ﺟﮫﺎدی ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای ھﻤﺮاه ﮔﺮدﯾﺪ و از ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺎﺻﻞﺧﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼم و ﻏﻨﯽﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﻮادث ﺗﻠﺦ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﺎن ھﻤﮥ روﯾﺪادھﺎ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎ و ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ آن ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده و در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آورده و در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺴﻞھﺎی ﭘﺲ از ﺧﻮد ﻗﺮار
دادهاﻧﺪ.
ھﺮ ﭼﻨﺪ اﺣﺰاب و ﻓﺮﻗﻪھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺧﻮارج ،ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ،و ﻣﺮﺟﺌﻪ و ﻏﯿﺮه ﭘﺲ از ﻋﺼﺮ
ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ ،و ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﺰب و ﻣﺬھﺐ و ﻣﺴﻠﮏ
ﺧﻮد و اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ راھﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ روی
ﻣﯽآوردﻧﺪ!.
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اھﻞ اھﻮاء ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺰب ﺧﻮﯾﺶ در زﻧﺪﮔﯽ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل
ﺧﺪا ج ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآوردﻧﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻌﻞ رواﯾﺎت و ﺳﺮھﻢ ﮐﺮدن اﺧﺒﺎر
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻤﻮده و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ درو غ و ﺗﮫﻤﺖ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ.
در ﮐﻨﺎر رواﯾﺎت و ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﺎن ﺻﺎدق و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و اﻣﺎﻧﺖداراﻧﻪ و
ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﺧﺒﺎر و ﺣﻮادث زﻧﺪﮔﯽ اﺻﺤﺎب را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آنھﺎ را ﺛﺒﺖ و
ﺿﺒﻂ ﮐﺮده و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ،راوﯾﺎن دروغﭘﺮداز و ﺣﺪﯾﺚﺳﺎزی
ﮔﻤﺮاه وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ دروغ و اﻓﺘﺮاھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ
اﺻﺤﺎب ﻧﺴﺒﺖ داده و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮرﺧﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن در
ﺟﺮﯾﺎن آن دروغﭘﺮاﮐﻨﯽھﺎ و رواﯾﺖﺳﺎزیھﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ!.
ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم ﻃﺒﺮی ھﻤﮥ اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺧﻠﻔﺎی
راﺷﺪﯾﻦ را ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آﻧﮫﺎ و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ رواﯾﺎن ﺻﺎدق و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و
ﯾﺎ ﺟﺎﻋﻼن و دروغﭘﺮدازان در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺛﺒﺖ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﺎن در ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی ﺧﻮد ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎت را ﮔﺮدآوری ﮐﺮده و
درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺑﺎ ھﻢ درآﻣﯿﺨﺘﻨﺪ ،و آﻧﮫﺎ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ و اﻗﺪاﻣﯽ را در
ﻣﻮرد »ﺗﺨﺮﯾﺞ« آن رواﯾﺖھﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد رواﯾﺎن آﻧﮫﺎ ﺻﻮرت ﻧﺪادﻧﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن رواﯾﺖھﺎ ﻧﺎم رواﯾﺎن را ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﮔﺎھﯽ رواﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ً
ﯾﮏ واﻗﻌﻪ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻀﺎد و ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎ ھﻢ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

٢٠
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أﻣﺎﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ

اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮرﺧﺎن ھﻤﮥ آن رواﯾﺖھﺎ و ﺧﺒﺮھﺎ را آوردهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺛﻮق و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ
ھﻤﮥ آﻧﮫﺎ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮاﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ آن اﻗﺪام اﯾﺸﺎن در ﺟﮫﺖ
»اﻣﺎﻧﺖداری ﻋﻠﻤﯽ« ﺑﻮده ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺛﺒﺖ ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ – ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از راﺳﺖ و دروغ و ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ﯾﺎ ﻣﺘﮫﻢ
ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻋﺪم ﺻﺪاﻗﺖ و اﻋﺘﻤﺎد رواﯾﺎن آﻧﮫﺎ – اﻗﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ!.
آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی ﺧﻮد ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب دادهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ھﻤﮥ آن رواﯾﺖھﺎ
ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و رواﯾﺖھﺎی ﺟﻌﻠﯽ و دروغ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺧﻮد آﻧﺎن ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش و ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ھﻤﮥ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﯾﺎدآور ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی اﯾﺸﺎن رواﯾﺖھﺎی
ﺑﺎﻃﻞ و دروغ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارﻧﺪ! و ﻻزم اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﻮردﺷﺎن
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻢ »ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ«
آﻧﮫﺎ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﺑﺪھﻨﺪ .داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ – آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و ﺣﺴﻦ از ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﺨﺼﺼﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ – آن را وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ!.
درﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻦ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی و
ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎی آن ﺑﺰرﮔﺎن و ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻋﻠﻢ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﻮرد ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﻗﺮار داده ،و ھﻤﮥ وﺳﺎﯾﻞ
ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎبھﺎی اﯾﺸﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ از
ﻧﻘﻞ و ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد رواﯾﺖھﺎی دورغ و ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻋﻼن رواﯾﺖ ﺧﻮدداری ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ!.
ﺣﺘﯽ آن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ و وﺿﻊ ﺷﺪه را ﺑﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻧﺴﺒﺖ داده و آﻧﮫﺎ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن و دورﻧﻤﺎی واﻗﻌﯽ از
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ!.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ رﺳﯿﺪه و ﺟﺮاﯾﻢ و ﻣﻨﮑﺮات زﯾﺎدی را ﺑﻪ اﺻﺤﺎب
ﺑﺰرﮔﻮار رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ.
ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزان و ﻏﺮضورزان از ﯾﮏ ﻃﺮف و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻏﺎﻓﻼن و ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﮔﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ وارد ﻣﯿﺪان ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﺑﻪ ھﻤﮥ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻮرد ﺻﺪر
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اﺳﻼم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاق و ﮐﺸﺶھﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﺎزﮔﺎری دارﻧﺪ ،و در واﻗﻊ ﭼﮫﺮۀ ﻧﺎزﯾﺒﺎی از ﻣﻘﻄﻊ
زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ،روی آورده و آن اﻓﺘﺮاھﺎ را در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ
و ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی ﺧﻮد آورده و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻋﻠﻤﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ!
و ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎبھﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺒﻮل و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ آنھﺎ ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ!؟.
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮐﺘﺎبھﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و از آن
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آﻧﮫﺎ را ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺮ
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!.
اﻣﺎ ﺗﻌﺪادی از دوﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
از رواﯾﺖھﺎی ﺟﻌﻠﯽ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن اﻃﻼع دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﻄﺮت
ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﺮاﺳﺖ دﻗﯿﻖ ﺧﻮد ،آن ﻣﺴﺎﯾﻞ را زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺸﺎن را ﺑﺮﻣﻼ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن در ﻣﻮرد ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪای از ﻃﺮف ﺑﺮادران ﻣﺨﻠﺺ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
روﯾﺪادھﺎی ﻋﺼﺮ اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﯿﻢ
و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ!.
ﺿﺮورت آﮔﺎﻫﯽ از ﺣﻮادث ﻋﺼﺮ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ

ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اراﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی راﺟﻊ
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮادث ﻣﮫﻢ و ﺣﺴﺎس ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ روی داده ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮﻣﯽ
وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﻮادث ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی دﺷﻤﻨﺎن
ھﻤﺮاه ﺑﻮده ،و ﭘﺲ از آن دروغﭘﺮاﮐﻨﯽھﺎ و اﻓﺘﺮاھﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮردﺷﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﮫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺎ از ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﻣﻘﻄﻊ »از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﮫﺎدت« ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﯾﻢ ،ﺗﺎ از آن
ّ
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽ و دورﻧﻤﺎ و ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﮐﻮﺗﺎھﯽ را اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﻣﺎ در اﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ
رواﯾﺖھﺎی ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده و رواﯾﺖھﺎی ﺟﻌﻠﯽ و ﻧﺎدرﺳﺖ را ﮐﻨﺎر
ﻧﮫﺎدهاﯾﻢ.
ھﺪف از اراﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﺪهھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »ﺧﻼﻓﺖ و ﺷﮫﺎدت« ﺧﻠﻔﺎی
راﺷﺪﯾﻦ ،ﻧﻘﺪ رواﯾﺖھﺎی ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﺒﯿﯿﻦ دروغ ﺑﻮدن رواﯾﺖھﺎی رواﯾﺎن رواﯾﺖﺳﺎز و
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ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ آن دروغﭘﺮاﮐﻨﯽھﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ و اﺻﻮﻟﯽ آﻧﮫﺎ و اﻓﺸﺎر ﯾﺎوهﮔﻮﯾﯽھﺎ و
دروغھﺎ و ﺗﮫﻤﺖھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﮫﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺎ در ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ »ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﮐﻨﮑﺎش ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد ،اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺄﻟﯿﻒ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎری ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ!.
ّ
ھﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺎ اراﯾﻪ دورﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺧﻼﺻﮥ رواﯾﺖھﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮای
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺗﻮﺷﻪای ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮕﺮدد و آﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ
آن ﻣﺴﻠﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﮐﺎخ داﻧﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﻧﺪ!
ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ھﻤﻪی ﻣﻮﺿﻮعھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﺣﺪﯾﺚ،
ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﻘﻪ و ﻟﻐﺖ در دو ﺟﮫﺖ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺿﺮورت دارد:
ﺑﺎ اراﯾﻪ ﺧﻼﺻﻪای ﻋﻠﻤﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ در ﺟﮫﺖ »ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه« ﮐﺎر ﮐﺮد ،ﺗﺎ
ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل درﺑﯿﺎﯾﺪ:
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﺮدود و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻧﻘﺪ ﻧﻘﺾ
و ﺑﯿﺎن ﺑﺎﻃﻞ و اﻓﺘﺮا و ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺗﻼش ﮐﺮد .ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻠﻤﯽ و اﻧﺘﻘﺎدی
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﻮرد آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ھﻮﺷﯿﺎری ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺒﺸﺎن را ﻧﺨﻮرد.
اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﮥ »ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﻼﻣﯽ« ﻣﺎ ﺟﺎی ﺗﺄﺳﻒ دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﮫﺎ در ﺟﮫﺖ
دوم ﯾﻌﻨﯽ روﯾﮑﺮد و اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﻮب و ﺿﺮوری اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ھﻤﮥ ﮐﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ!.
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ روش »ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪکاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﺎدآورﯾﺶ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﺪهھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ
»ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﮫﺎدت« ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﻻزم داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ روش ﻋﻠﻤﯽ اوﻟﯽ را در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ھﺪف اراﯾﻪ ﺗﻮﺷﻪی ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﺎ اﻧﺒﻮھﯽ از رواﯾﺖھﺎ و اﺧﺒﺎر
ﻣﺘﻔﺎوت و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ھﻢ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ .ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ﺗﮑﺮاری و ﺗﻌﺪادی از آﻧﮫﺎ
ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدارھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮار رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ
ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و آ ﮔﺎھﯽ و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری و روح ﺑﺮادری و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ
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دﯾﮕﺮ از آﻧﮫﺎ رواﯾﺖھﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻋﻼن و دروغﺳﺎزان آﻧﮫﺎ را از ﻃﺮف ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ!.
ﺗﻌﺪادی از رواﯾﺖھﺎ ﺻﺤﯿﺢ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺻﺎدق و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد
رواﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ،و دورﻧﻤﺎﯾﯽ ازﺣﻖ و اﻧﺼﺎف و در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ روش ﻋﻠﻤﯽ و اﺻﻮل
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در آﻧﮫﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ھﻤﮥی اﯾﻦ اﻣﻮر را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ھﻤﮥی ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺣﺴﻦ اﻧﺘﺨﺎب و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺳﺖﺗﺮﯾﻦ رواﯾﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رواﯾﺎن ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪهو ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﺗﻘﻮای اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﺳﺎزﮔﺎری دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ.
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ رواﯾﺖﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻘﺒﻮل

ﻣﺎ در اﯾﻦ راه از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻋﻠﻢ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺼﻨﻔﯿﻦ آن و رواﯾﺖھﺎی ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﺑﻪ رواﯾﺖھﺎی ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد
اﯾﺸﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺮدود
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺮدود ﺷﻤﺮدهاﯾﻢ! ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﮥی ﮔﺰﯾﻨﺶ و اﻧﺘﺨﺎب رواﯾﺖھﺎ از اھﻞ ﻋﻠﻢ و
ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ!.
اوﻟﯿﻦ و ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺎ ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﻳﺦاﻷﻣﻢ واﻟـﻤﻠﻮك« ﭘﯿﺸﻮای ّ
ﻣﻮرﺧﯿﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ

ﻃﺒﺮی  /ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﺴﺨﻪای را ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادهاﯾﻢ ،ﻧﺴﺨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺑﺮاھﯿﻢ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎم اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻃﺒﺮی ھﻤﮥی اﺧﺒﺎر و رواﯾﺖھﺎی ﺻﺤﯿﺢ و ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ و ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺟﻌﻠﯽ
را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد آورده و ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﻠﻤﯽ
و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ آﻧﮫﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
از ﻣﯿﺎن آن رواﯾﺖھﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﻢ!.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد رواﯾﺖھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻃﺒﺮی از آﻧﮫﺎ ﺑﮫﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻣﻮر خ و ّ
» -۱اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ« ّ
ﻣﺤﺪث ﺑﺰرگ اﻣﺎم اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ.
» -۲اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ« ّ
ﻣﻮر خ ﺑﺰرگ اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ.
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ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ آورده ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل ﺑﻮده ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .زﯾﺮا او ّ
ﻣﻮرﺧﯽ ﻣﻨﺼﻒ و ﻣﺤﺪﺛﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮده و ﭘﺎﯾﻪی ﮐﺎر او
در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ رواﯾﺖھﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﺦاﻷﻣﻢ
واﻟﻤﻠﻮک« اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﻃﺒﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد روﯾﺪادھﺎی ﻋﺼﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن و ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ش
از دو ﮐﺘﺎب زﯾﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ:
» -۱اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺻﻢ« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻣﺎم ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ
اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ ﻣﺎﻟﮑﯽ ،ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺻﺤﺎب ﭘﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺠﺪداﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﺣﻮاﺷﯽ ﻋﻠﻤﯽ
و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ارزﻧﺪهای را ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎن اھﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ از آن ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ.

 -۲ﮐﺘﺎب »اﳋﻠﻴﻔﻪ اﻟـﻤﻔﱰی ﻋﻠﻴﻪ :ﻋﺜﲈن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﻮرخ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ

ﺻﺎدق ﻋﺮﺟﻮن  /ﺗﻌﺎﻟﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﺑﮫﺎمھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﮫﺎ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ روﯾﺪادﻫﺎ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﯿﺎرھﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ و روش اﻣﺎم اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،دوردﺳﺖھﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮﺟﻮد
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﻢ ،و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺎر ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮدن ﺣﻮادﺛﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮوار روی داده و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ و ﻗﺮاردادن آﻧﮫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ و
ﺳﺎﺧﺘﺎری ادﺑﯽ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ روش ﻧﮕﺎرش در دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻼم و از ﻃﺮﯾﻖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺗﻌﺪادی ﮐﻠﻤﺎت
ﻋﺒﺎرات در ﺟﮫﺖ وﺿﻮح و رﺳﺎﯾﯽ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺻﺤﻨﻪای ﮐﻪ آن
ً
را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮد ،دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮدهام ،ھﺪف از آن ﺻﺮﻓﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺲ! آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدهام ،ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪی
را ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ
ھﺮ ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و ﺑﺲ!.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻣﻌﻨﺎی اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ اﻓﮑﺎر و
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد را ﺟﺎﯾﺰ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد
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اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ أوﻟﯽ در ﻣﻮرد رواﯾﺖھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ!.
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎب

ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی و ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﯾﻢ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ:
ﺑﺨﺶ اول :اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎری و ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج و ﻧﻘﻞ ھﻤﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ و
روﯾﺪادھﺎی ﭘﻨﺞ روز آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺎرک اﯾﺸﺎن و ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﻈﺎت آﺧﺮ ﻋﻤﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
و اﺛﺮات ﻣﺮگ او ﺑﺮ اﺻﺤﺎب و ﺳﭙﺲ ﻏﺴﻞ و ﮐﻔﻦ و ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺒﺎرک و ﺑﻌﺪ از آن دﻓﻦ
اﯾﺸﺎن.
اﺳﺎس ﮐﺎر ﻣﺎ در ارﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﻮر رواﯾﺖھﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮐﻪ اﻣﺎم اﺑﻦﮐﺜﯿﺮ
از ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ھﺪف ﻣﻦ از اﯾﻦ اﻗﺪم ﺗﺼﻮﯾﺮی درﺳﺖ از ﺑﯿﻤﺎری و وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺮای
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺖھﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده و رواﯾﺖھﺎی
ﻧﺎدرﺳﺖ را ﮐﻪ ﻋﺪهای ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺴﺘﻤﻌﯿﻦ و
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮐﻨﺎر ﻧﮫﺎدهاﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف ﺑﻪ روزھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﺧﺘﺼﺎص
دادهام ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻪ و ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻌﺪ از آن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺨﺶ دوم :ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ وﻓﺎت اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﮐﻪ در آن
روﯾﺪادھﺎ و ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮدھﻢآﯾﯽ ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب را در »ﺳﻘﯿﻔﮥ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه«
و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی آن را ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا و
ﺑﯿﻌﺖ اﺻﺤﺎب و در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن دوﺑﺎره ﺑﯿﻌﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س را آوردهاﯾﻢ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ اﻣﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و
ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﮫﯽ ﺑﺮای او در ﺟﮫﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻗﻀﯿﮥ ارﺗﺶ اﺳﺎﻣﻪ،
ﭘﺪﯾﺪه ارﺗﺪاد و ﺧﻮدداری ﻋﺪهای از دادن زﮐﺎت ،اﺷﺎره ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﭘﺲ از آن ﺑﻪ اراﯾﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺳﺘﯽ از ﺑﯿﻤﺎری و اﺣﺘﻀﺎر و وﻓﺎت و ﺳﭙﺲ ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ
او ﭘﺮداﺧﺘﻪام.
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ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻤﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮ
ﻏﺬای او رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻮت ﮐﺮده اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاد و آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪام ،و دﯾﺪﮔﺎه آن دﺳﺘﻪ از
ﻣﻮرﺧﺎن را درﺳﺖ داﻧﺴﺘﻪام ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ّ
ّ
ﻣﻘﺪر ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ.
ً
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﻧﺮﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب را »ﺧﻠﻔﺎی
راﺷﺪﯾﻦ :از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﮫﺎدت« ﺑﻪ ﻗﻮل ﻋﻠﻤﺎی ﻟﻐﺖ از »ﺑﺎب ﺗﻐﻠﯿﺐ« ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﯾﻢ،
زﯾﺮا از ﺑﯿﻦ ﭼﮫﺎر ﺧﻠﯿﻔﻪ راﺷﺪﯾﻦ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س از زﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎم
ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ وﻗﺖ ﺷﮫﺎدت او اﺧﺘﺼﺎص دارد ،ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او،
ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎﯾﺶ از ﺳﺎلھﺎی ﺧﻼﻓﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﻮرد ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺗﺮور او – ﮐﻪ
ﺧﻮد آن را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮده ﺑﻮد – ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ ،او ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ
ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از آن در ﻣﻮرد ﻣﺜﻠﺖ ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﻃﺮح ﺗﺮور ﺧﻠﯿﻔﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻠﺖ ﮐﯿﻨﻪﺗﻮر :ﯾﮫﻮدی،
ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻣﺠﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از ﺻﺤﻨﻪھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪ
ﺗﺮور او را ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ اراﯾﻪ دادهام و ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﻮرد وﺿﻊ و ﺣﺎل اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ
ﺑﻦ ﺧﻄﺎب در ﺣﺎل ﻣﺮگ و اﺧﺘﻀﺎر و ﺻﺤﺒﺖھﺎی او و ﺷﮫﺎدﺗﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهام.
ﺑﺨﺶ ﭼﮫﺎرم :ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﮫﺎدت ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﻣﻮرد روﯾﺪاد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
ﻋﻮف ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪام.
در ﻣﻮرد اراﯾﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮔﻮﯾﺎ و روﺷﻦ از ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ و ﺑﻠﻮای ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ
ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و
ﺳﯿﺮ ﺣﻮادث آن را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﺤﻨﻪھﺎی آن را – از ھﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﺮارۀ آن را ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﺼﺮه آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز از آن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ھﯿﺰم
ﻣﯽﻧﮫﺎد – ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهام.
ﯾﮫﻮدی ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮ و ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪای ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آدمھﺎی ھﺮزه و دزد و راھﺰن و
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺼﺐ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮد و از اﻧﺴﺎنھﺎی ﺧﺎم و ﺟﺎﻋﻞ ﻋﺮب و
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،و از ھﻤﮥی آﻧﮫﺎ در ﺟﮫﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎھﯽ در زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اﯾﺠﺎد ﺗﺰﻟﺰل در ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺸﺘﻦ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﮐﻨﺪ!.
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ﮔﺎمھﺎ و ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮥ »ﮔﺮوه ﺳﺒﺄﯾﻪ« را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ
ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮔﺮدﯾﺪه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺷﺎﺧﻪھﺎی آن را در ﻣﺼﺮ و ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﺼﺮه ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ
و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و در ﻣﻮرد ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ اﺗﺒﺎع و ﺣﺎﻣﯿﺎن آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪام.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮحھﺎی »ﮔﺮوه ﺳﺒﺄﯾﻪ« را در راﺳﺘﺎی ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﮫﻤﺖ و ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س و اﺳﺘﺎداران او و ھﺠﻮم آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ و اﺷﻐﺎل ﭼﮫﻞ روزۀ آن
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهام.
ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎی ﻣﺤﺎﺻﺮۀ ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ذﮐﺮ ﮐﺮدهام.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻤﮥ ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای اراﯾﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮔﻮﯾﺎ از آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت
ﻋﺜﻤﺎن س و اﺷﻐﺎل ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻨﺰل او ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ و ﭘﺲ از ﺗﺮور ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهام ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣ ّﯿﺖ و دﻓﻦ او را ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪهام!.
ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س از آﻏﺎز ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﮫﺎدت
اﺧﺘﺼﺎص دارد و ﺳﺮﻧﺦ آن را از ھﻤﺎن روزی ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ در
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و روﯾﺪادھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ و
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ و ﻣﺸﺎورهھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب اﻧﺠﺎم داده و ﭘﺲ
از آن ﺗﻮﺳﻞ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و اﺻﺮارﺷﺎن در ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺧﻼﻓﺖ در ﺟﮫﺖ ﻧﺠﺎت
اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اﻗﺪام اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﻪ و ﻓﺪارﮐﺎراﻧﻪ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آ ﮔﺎھﯽ او از ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺒﻮل آن ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪام.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻮاﻧﺒﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﻋﺎﯾﺸﻪ ش و ﻋﺪم اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص از
ﺣﻀﺮت زﯾﺪ و ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺮھﯿﺰ از ﺟﻨﮓ و روﯾﺎروﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ
اﺻﺤﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی و ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ،و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻌﻘﻌﺎع
ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺗﻤﯿﻤﯽ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ش در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ،ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﻣﺮﻣﻮز ﺳﺒﺄﯾﻪ در ﻣﯿﺎن ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺗﻼشھﺎی
ﺑﺴﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪ و ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن
ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آﺷﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ – ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
»ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ« ﺻﻮرت دادﻧﺪ ،ھﻤﮥ ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهام ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻘﺶ
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ﮔﺮوه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻮاﻧﻊ
او در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮان ،ﺑﺎ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از وﺟﻮدﺷﺎن در ﻣﯿﺎن ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن او و دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪام.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺮای رﯾﺸﻪﮐﻦ ﻧﻤﻮدن »ﮔﺮوه
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺒﺄﯾﺎن«  -ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ – در ﺑﺼﺮه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از آن ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪن آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮ در ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ،و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
ﺗﻌﺪادی از ﻧﺠﺎتﯾﺎﻓﺘﻪﮔﺎن آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﺷﺘﺮﻧﺨﻌﯽ
در راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﺣﺮﻗﻮصﺑﻦزھﯿﺮ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮارج را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهام!!.
ﺧﻼﺻﻪای از روﯾﺪادھﺎی ﺑﺼﺮه و ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ و
زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام ش را آوردهام.
ّ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ و ﮐﻠﯽ روﯾﺪادھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی آن از
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻤﯿﺖ را ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺤﮑﯿﻢ-
ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی و ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺎص را در »أذرح« و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻌﺪھﺎ آﻧﺮا ﺑﻪ اﺟﺮا ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮدهام.
ﻧﺰاع ﺧﻮارج ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ از ﻃﺮف ﺧﻮارج ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر او اﺣﺴﺎس ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺮﯾﻊ
ﭘﺪﯾﺪۀ ﺧﻮارج از ھﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺣﮑﻤﯿﺖ ﺣﮑﻢ ﮐﻔﺮ آن ﺑﺰرﮔﻮار را ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آن او را
ﺗﻨﮫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮫﺎ در ﺟﻨﮓ »ﻧﮫﺮوان« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪام.
در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی ﺧﻮارج ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
ﻣﻠﺠﻢ ﻣﺮادی – ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪھﺎﯾﯽ ﮐﺎری آن ﺑﺰرﮔﻮار را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ – ﭘﺮداﺧﺘﻪام.
ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖھﺎ و ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮫﺎدت او
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮد را ھﻤﺮاه ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ و ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ آن ﺑﺰرﮔﻮار
را اراﯾﻪ دادهام.
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ﺧﻼﻓﺖ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ش
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺧﻼﺻﻪای از ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻠﯽ
ﮐﻪ او را ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ وادار ﻧﻤﻮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮐﻨﺎر
ﺑﺮود ،و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ج در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺒﺮم.
اﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ از آن ﺣﻮادث و روﯾﺪادھﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن
در ﺳﺎل ﻗﺤﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻼﻓﺖ راﺷﺪه و ﺳﺮآﻏﺎز ﻋﺼﺮ ﻣﻠﻮﮐﯿﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮد،
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﻓﻀﻞ و ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر او را ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ!.
ﺻﻼح ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪی

ﺑﺨﺶ اول:

ﺑﯿﻤﺎری و وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ّ
ﭘﺲ از ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع

رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺗﻨﮫﺎ ﺣﺞ ﺧﻮد را در ﺳﺎل دھﻢ ھﺠﺮی ﮐﻪ – ﺑﻪ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﺷﮫﺮت
ﯾﺎﻓﺖ -اﻧﺠﺎم داد.
در اواﺧﺮ ﻣﺎه ذیاﻟﺤﺠﻪ ھﻤﺎن ﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺎه ذیاﻟﺤﺠﻪ و
ﻣﺎهھﺎی ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ ﺳﺎل ﯾﺎزدھﻢ را در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد.
در ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﺳﺎل ﯾﺎزدھﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺳﭙﺎھﯽ را از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﺳﻼم ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن داد و
اﺳﺎﻣﻪﺑﻦ زﯾﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻪ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ روﻣﯿﺎن و اﻋﺮاب
»ﻏﺴﺎﺳﻨﻪ« ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در »ﺑﻠﻘﺎء« ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﭙﺮدازد .و اﻧﺘﻘﺎم ﭘﺪر
ﺧﻮد زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ را ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ »ﻣﺆﺗﻪ« ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد از آﻧﺎن ﺑﮕﯿﺮد!.
در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎه اﺳﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
ً
ﻇﺎھﺮا ﺗﻌﺪادی از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ او ﻧﻈﺮ
دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ او را زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺒﺮﯾﺪ ،در
واﻗﻊ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭘﺪرش را زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
او ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ را داﺷﺖ و ﺑﺮای ﻣﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد ،و اﺳﺎﻣﻪ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ھﺎﺳﺖ« .١
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ﺑﯿﻤﺎری رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ارﺳﺎل ﺳﭙﺎه اﺳﺎﻣﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺪام رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺳﭙﺎه اﺳﺎﻣﻪ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ » ُﺟﺮف« ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎری رﺳﻮل ﺧﺪا ج در آن
ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎم را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر
ﺑﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽدﯾﺪ .١
ﺑﯿﻤﺎری رﺳﻮل ﺧﺪا از آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎی ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﺳﺎل ﯾﺎزدھﻢ ھﺠﺮی آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻊ

در اول ﻣﺎه رﺑﯿﻊاﻷول و ﺣﺪود دو ھﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از وﻓﺎت ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ دﯾﺪار از

ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن »ﺑﻘﻴﻊ اﻟﻐﺮﻗﺪ« ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب در آن ﻣﺪﻓﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ،رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮای آﻧﺎن در
ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﻋﺎ ﻓﺮﻣﻮد.
دﯾﺪار از ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻊ در ﻧﯿﻤﻪی ﺷﺐ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺎﻣﺪاد ھﻤﺎن ﺷﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺑﯿﻤﺎری رﺳﻮل ﺧﺪا ج آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ.
زھﺮی از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮدو او از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :وﻗﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا از ﺑﻘﯿﻊ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﻣﻦ اﻧﺪﮐﯽ ﺳﺮدرد داﺷﺘﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰل رﺳﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﺮدرد ﻣﯽﻧﺎﻟﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺎﯾﺸﻪ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﻦ ھﻢ ﺳﺮم
درد ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺎﯾﺸﻪ! اﮔﺮ ﺗﻮ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮی ،و ھﻤﮥ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﻔﻦ و ﻧﻤﺎز و دﻓﻦ ﺗﻮ را ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دھﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺘﻢ :واﻟﻠﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺸﻮد ،ﭘﺲ از دﻓﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻢ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدی و ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺮاﻧﺖ ﺧﻠﻮت
ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺧﻮش ﻣﯽﮔﺬراﻧﯽ!.
رﺳﻮل ﺧﺪا از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﺧﻨﺪﯾﺪ«!.
اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﻨﺰل ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
ﺑﯿﻤﺎری رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ﺳﺮ ﻣﯽزد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ،
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل »ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ«ل ﺑﻮد ،درد او ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪ! .٢
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ﻋﺎﯾﺸﻪل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﻨﺰل ﻣﻦ از دﯾﮕﺮ ھﻤﺴﺮان
ﺧﻮد اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ و آﻧﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ«.
رﺳﻮل ﺧﺪا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ،و ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪای ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻋﺒﺎس و ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ش و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ از ﺷﺪت درد ﭘﺎھﺎی ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،از ﻣﻨﺰل ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻋﺎﯾﺸﻪ ل آﻣﺪه و ﺗﺎ روزی ﮐﻪ وﻓﺎت
ﯾﺎﻓﺖ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .١
ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ از ﺧﺎﻟﻪاش ﻋﺎﯾﺸﻪل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺟﺎﯾﯽ از ﺑﺪﻧﺶ درد ﻣﯽﮐﺮد ،دو ﺳﻮرۀ ﻣﻌﻮذﺗﯿﻦ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و در دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﯽدﻣﯿﺪ
و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺪﻧﺶ را ﻣﺴﺢ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ،اﻣﺎ در آن روزھﺎی آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن ﻣﻦ ﺳﻮرھﺎی
ﻣﻌﻮذﺗﯿﻦ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم و دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﺮ روی ﺑﺪن او ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم.
ﻋﺮوه ل ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج در آن روزھﺎی
آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺎﯾﺸﻪ! از آن زﻣﺎن ﺗﺎ اﮐﻨﻮن درد آن ﻏﺬاﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺧﯿﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ
دادهاﻧﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﻧﮕﺎر ﺷﺎھﺮگ ﮔﺮدﻧﻢ از درد دارﻧﺪ ﭘﺎره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ!؟.
اﺷﺎره رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای زﻧﯽ ﯾﮫﻮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪۀ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﺳﻤﯽ ﻧﻤﻮده و در روز ﻓﺘﺢ ﺧﯿﺒﺮ آن را ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ج آورد و رﺳﻮل ﺧﺪا
ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ از آن را ﺑﺮداﺷﺖ و در دھﺎن ﻧﮫﺎد و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﯿﺮون آورده و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺪﺧﺖ .و
ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﺗﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ »ﺑﺸﺮﺑﻦ اﻟﺒﺮاء«
ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﻮار ﻗﺒﻞ از رﺳﻮل ﺧﺪا از آن ﺧﻮرده و ﻣﺴﻤﻮم ﮔﺮدﯾﺪه و وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
رﺳﻮل ﺧﺪا از آن زن ﯾﮫﻮدی ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم
دھﯽ؟!.
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻮ زﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از آن ﺑﺎﺧﺒﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻏﺬا ﺳﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ! اﮔﺮ ھﻢ در ادﻋﺎی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﺧﻮد دروغ
ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ،ﺗﻮ را ﻣﯽﮐﺸﺖ و از دﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ!.
اﻣﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮔﺎه ﮔﺎھﯽ اﺛﺮ آن ﺳﻢ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﻧﻤﻮد!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ
ﻏﺬای آن ﯾﮫﻮدی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ!.
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اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﺎر ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ،
ﺑﺮاﯾﻢ آﺳﺎنﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﻢ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻃﺒﯿﻌﯽ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،او را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
ﺷﮫﺎدت ﻧﯿﺰ ﻧﺎﯾﻞ ﻓﺮﻣﻮد« .١
ﻣﺴﺮوق از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻨﺰل او در ﺑﺴﺘﺮ
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮد ،ھﻤﮥ ھﻤﺴﺮان او ﺑﻼاﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺰد او آﻣﺪﻧﺪ.
روزی ھﻤﮥ آﻧﺎن در ﺧﺎﻧﮥ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،دﺧﺘﺮش ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﮐﻪ
درﺳﺖ ھﻤﭽﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا راه ﻣﯽرﻓﺖ ،وارد ﺷﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ او ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ و در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﭼﯿﺰی را دم ﮔﻮش
ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﻪ او ﮔﺮﯾﺴﺖ ،و ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی را ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ او
ﻓﺮﻣﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر او ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺒﺴﻤﯽ زد!.
وﻗﺘﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ از ﻧﺰد ﭘﺪر ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﻋﺎﯾﺸﻪ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﭘﺪرش ﺑﺎ او
در ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎده ﮐﻪ اول ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺳﭙﺲ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ او ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؟!.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن اﺟﺎزه ﻧﺪارم اﺳﺮار رﺳﻮل ﺧﺪا را ﻋﻠﻨﯽ ﮐﻨﻢ!.
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺗﻮ دارم از ﺗﻮ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﮐﻪ آن روز رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﻮد؟
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ.
اول اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ :ھﺮ ﺳﺎل ﺟﺒﺮﯾﯿﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﮐﺎر را دو ﺑﺎر اﻧﺠﺎم داد ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﻣﻦ
اﺳﺖ! و از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﻣﻦ ﺷﮑﯿﺒﺎ ﺑﺎﺷﯽ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﯽ!
ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺷﻪ ھﺴﺘﻢ! ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ!.
ﺑﺎر دوم ﻓﺮﻣﻮد :دوﺳﺖ ﻧﺪاری ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن ﺟﮫﺎن ﺑﺎﺷﯽ و از ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادهام
اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮی؟ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم و ﺗﺒﺴﻢ
زدم!.
ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪل وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و اوﻟﯿﻦ ﻓﺮدی از
ﺧﺎﻧﻮاده رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ج واﻗﻌﯿﺖ
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۵ص ۲۲۷ - ۲۲۵
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ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .١
رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﻨﺞ روز ﭘﯿﺶ از وﻓﺎﺗﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ھﺸﺘﻢ رﺑﯿﻊاﻷول ﺳﺎل
ﯾﺎزدھﻢ ھﺠﺮی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﺮای
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺬﮐﺮ و ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا در روز دوﺷﻨﺒﻪ دوازدھﻢ ﻣﺎه رﺑﯿﻊاﻷول وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ.
زھﺮی از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و او از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﺧﺎﻧﻪی رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد:
وﺳﺎﯾﻠﯽ را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻦ ھﯿﭽﮕﺎه دﭼﺎر
ﮔﻤﺮاھﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪ!.
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ درد و ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮار دارد ،ﻣﮕﺮ ﻗﺮآن ﻧﺰد
ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻗﺮآن ﻣﺎ را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻌﺪادی ﮔﻔﺘﻨﺪ :وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻨﺪ!.
آﻧﺎن در ﺣﻀﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ!.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﺰاع ﮐﻨﯿﺪ!.
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ش ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدادﯾﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ«.
ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ وﻓﺎت او در ﻣﻮرد ﭘﯿﻤﺎن
ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ دﭼﺎر ﭼﻨﺪدﺳﺘﮕﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ .زﯾﺮا ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﻤﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽھﺎﺷﻢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺸﻮد!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ش رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ» :ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽس در ھﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮔﺮدﯾﺪ ،روزی از ﻧﺰد او ﺧﺎرج ﺷﺪ ،و
ﻣﺮدم از او در ﻣﻮرد وﺿﻊ رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ؟
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺣﺎل او ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ!.
ﻋﺒﺎسﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ دﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا روز از ﻣﺮگ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮔﺮﯾﺎن ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ!! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺣﺴﺎس
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ ج  ۵ص ۲۲۶
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮﻧﺨﻮاھﺪ ﺧﺎﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﭼﮫﺮۀ ﻓﺮزﻧﺪان
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ را در دم ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ!.
ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮوﯾﻢ و در ﻣﻮرد ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻈﺮ او را ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ! اﮔﺮﻧﻈﺮ او ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ اﺳﺖ ،ﺑﮕﺬار ﺑﺪاﻧﯿﻢ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ ازﻣﺎ را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارد ،ﺑﺎز ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﺪ!.
ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐس ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ! اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را از رﺳﻮل ﺧﺪا
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺎ را از آن ﺑﺮﺣﺬر ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از او آن را ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺳﭙﺮد ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاھﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ! .١
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺣﻀﺮت
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ش ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻢ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از
ﺧﻼﻓﺖ او اﺑﻼغ ﺑﻨﻤﺎﯾﻢ ،ﺗﺎ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﺪ و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ
آرزوﯾﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ«.
رﺳﻮل ﺧﺪا ج در آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎی ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ
اﺷﺎراﺗﯽ داﺷﺖ ،اﻧﮕﺎر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دﯾﮕﺮان را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از او اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺻﺮﯾﺢﺗﺮﯾﻦ رواﯾﺖھﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺒﯿﺮﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده
و در آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روزی ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺎری ﺑﻪ ﺣﻀﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا رﻓﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ او
ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﻪ روزی دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﮔﺮدد ،آن ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ آﻣﺪم و ﺗﻮ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻢ؟
)ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(!.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﺮا ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ!!.
آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎﺑﮥ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ھﺸﺘﻢ ﻣﺎه رﺑﯿﻊاﻷول – ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺞ روز ﻗﺒﻞ از وﻓﺎﺗﺶ از ﻣﻨﺰل
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﺧﻄﺎﺑﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ و ﻣﺆﺛﺮی –
ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن او در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد – اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۵ص .۲۲۸ – ۲۲۷
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اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن در واﻗﻊ ھﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﺼﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب از ﺟﻤﻠﻪ :اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،ام ﺳﻠﻤﻪ و
اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ آن ﺧﻄﺎﺑﻪ ل رﺳﻮل ﺧﺪا را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد از ﻋﺎﯾﺸﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ» :رﺳﻮل ﺧﺪا
ﭘﻨﺞ روز ﭘﯿﺶ از وﻓﺎﺗﺶ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :از ھﻔﺖ ﻣﺸﮏ ﮐﻪ درھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ روی
ﻣﻦ آب ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮوم و ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻨﻤﺎﯾﻢ«.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ از ھﻔﺖ ﻣﺸﮏ ﺑﺮ روی ﺟﺴﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا آب ﻣﯽرﯾﺨﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ«.
ام ﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
وارد ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮدﯾﺪ وﻗﺘﯽ روی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ ،ھﻤﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻼم رﺳﻮل ﺧﺪا ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ
ﮔﻮش ﺷﺪﻧﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا در آن ﺧﻄﺒﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ اﺻﺤﺎب
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺳﺨﻨﺎن او اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ او در ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ
دﭼﺎر ﻧﺰاع و اﺧﺘﻼف ﻧﺸﻮﻧﺪ!.
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا در ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﯽ از
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎب دﻧﯿﺎ و آﻧﭽﻪ ﻧﺰد او ھﺴﺖ ﻣﺨﺘﺎر ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،اﻣﺎ آن ﺑﻨﺪة ﺧﺪا آﻧﭽﻪ را

ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ!!.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻮد ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﺷﮏ از
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺟﺎری ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ!
ﻣﺎ ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺧﻮد را ﻓﺪای ﺗﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«!.
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ از ﮔﺮﯾﮥ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺷﮕﻔﺖ ﺷﺪﯾﻢ ،و او ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ:
ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺑﻮده و آن ﺳﺨﻦ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن زﻣﺎن وﻓﺎت
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ«.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ
ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺛﺮوت ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ
اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪام ،اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻏﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻢ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ را اﻧﺘﺨﺎب
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﻣﯽﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﻣﯿﺎن اﻣﺖ او ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﻼم ﻣﺤﺒﺖ و ّ
ﻣﻮدت وﺟﻮد دارد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺧﻠﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮداﻧﯿﺪه
اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد» :ھﻤﮥ درھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از دری
ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ از آن وارد ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ«.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﺤﺎب ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد ،دری را ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ از آن وارد ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮد
ﮐﻪ ھﻤﻪ آن درھﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از دری ﮐﻪ ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ!.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﮕﺎر ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺖ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ازآن وارد ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺷﻮد!.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﻄﻖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ را ﺑﻪ
رﻓﺘﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻧﺼﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﺮای ﺷﮫﺪای اﺣﺪ ازﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت
ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻣﻘﺒﺮهھﺎ ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺖ ،و در اﯾﻦﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺴﺠﺪ و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﺟﺪ در ﻧﯿﺎورﯾﺪ ،ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﺣﺬر
ﻣﯽدارم«!.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ،او را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻋﺎﯾﺸﻪل
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻢﮐﻢ درد و ﺑﯿﻤﺎری او ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .١
ھﻤﺎن روز )ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ( ،رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را
اﻗﺎﻣﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز را اﻧﺠﺎم دھﺪ!.
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﻣﻌﻪ ﺑﻦ اﻻﺳﻮد س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ﮐﻪ» :ﻣﻦ و ﺗﻌﺪادی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت رﺳﻮل ﺧﺪا رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺸﺎن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد،او ﺑﻼل ﺑﻦ رﺑﺎح را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ اذان ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﺪ!.
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۵ص .۲۳۱ – ۲۲۸
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رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﺑﺸﻮد! اﺑﻦ زﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ از ﻣﻨﺰل
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم دﯾﺪم ،وﻟﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر
ﻧﺪاﺷﺖ!.
ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﺎ ﻋﻤﺮ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎزا را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه!.
وﻗﺘﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ او – رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﺪاﯾﺶ را ﺷﻨﯿﺪ ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اوﺳﺖ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
)اﻣﺎﻣﺖ ﻏﯿﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ( را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﻓﺮﻣﻮد!.
ﭘﺲ از آن ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎل اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ او آﻣﺪ و اﻣﺎﻣﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻤﺎزی
ﻧﻤﺎزﮔﺰاران را اﻧﺠﺎم داد!.
ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﻦ زﻣﻌﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺮدی؟
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯽ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﻢ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ
ّ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و اﻻ آن ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﺮدم!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﻣﻌﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﻧﻔﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ،
ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﺑﺸﻮی ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻧﺪﯾﺪم ﺗﻮ را از ھﻤﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ داﻧﺴﺘﻢ.
ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب
او اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد!.
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ» :وﻗﺘﯽ
رﺳﻮل ﺧﺪا در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮد ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﻣﺮدم ﺑﺸﻮد!.
ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﻗﯿﻖاﻟﻘﻠﺐ و ﻧﺮمﺧﻮﺳﺖ او ھﺮ ﮔﺎه ﻗﺮآن را ﻗﺮاﺋﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮ اﺷﮏھﺎﯾﺶ را ﺑﮕﯿﺮد ،وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﺗﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻤﺎزی ﻣﺮدم
ﺑﺮای او ﺳﺨﺖ اﺳﺖ! ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮن اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ؟!.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺪف ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺷﺪن ﻣﺮدم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪرم ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم ،زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﺟﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ،
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺎ ﭼﺸﻤﯽ دﯾﮕﺮ او را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻓﺎل ﺑﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ! ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﻈﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا را در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﻧﻤﻮدن ﭘﺪرم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪھﻢ!.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ دو ﺳﻪ ﺑﺎر از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺧﻮاﺳﺘﻢ در ﻣﻮرد
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺮدم ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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اﻣﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﻣﺮدم ﺑﺸﻮد ،و ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ
ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ!.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از آن روز اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﺎ ﻣﺮدم آﻏﺎز ﮐﺮد و ﭘﻨﺞ روز
ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ!.
آﺧﺮﯾﻦ اﻣﺎﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ در آن رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﯿﺸﻨﻤﺎزی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ،
ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ھﺸﺘﻢ رﺑﯿﻊاﻷول ﺑﻮد.
أﺳﻮد از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ» :رﺳﻮل ﺧﺪا دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﻣﺮدم ﺑﺸﻮد«!.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز اﻗﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺟﻠﻮ اﯾﺴﺘﺎده ﺗﺎ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز را اﻧﺠﺎم دھﺪ! رﺳﻮل
ﺧﺪا در آن ﻟﺤﻈﺎت ﺗﺎ ﺣﺪودی اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﻣﯽﮐﺮد و دردش ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ش زﯾﺮ ﺑﻐﻞ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،وارد ﻣﺴﺠﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا را دﯾﺪ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا
اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،اﻣﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ او اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ!.
ﻋﺒﺎس و ﻋﻠﯽ ش رﺳﻮل ﺧﺪا را در ﮐﻨﺎر اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻃﺮف
راﺳﺖ او اﯾﺴﺘﺎد!.
اﯾﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ و اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺣﺎﻟﺖ
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻪ او اﻗﺘﺪاء ﻧﻤﻮد و ﻣﺮدم ﺑﺎ ھﻤﺮاھﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ!!.
ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻌﺪ از
آن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ!.
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺳﻪ روز ﮐﺎﻣﻞ – ﯾﻌﻨﯽ روزھﺎی ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﻨﺒﻪ و ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ – را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺮوج از ﻣﻨﺰل و دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﻧﺪاﺷﺖ.
در ﺑﺎﻣﺪاد روز دوﺷﻨﺒﻪ دوازدھﻢ ﻣﺎه رﺑﯿﻊاﻷول ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﺮده دری را ﮐﻪ از ﻣﻨﺰل ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎز
ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﻨﺎر زد و ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺗﺒﺴﻤﯽ ﻓﺮﻣﻮد:

ﺑﺨﺶ اول :ﺑﯿﻤﺎر و وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ج
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اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ – ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد – ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺳﻪ روز ﮐﺎﻣﻞ
را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪت درد و ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و در آن ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﭘﯿﺸﻨﻤﺎزی و اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺴﺠﺪ را اﻧﺠﺎم داد.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وداع

اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎﻣﺪاد روز دوﺷﻨﺒﻪ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﯾﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا
ﭘﺮدۀ دری را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﻨﺎر زد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻒ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ ﭼﮫﺮه ﻣﺒﺎرک را دﯾﺪﯾﻢ ،ھﯿﭻ
ﻣﻨﻈﺮهای زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﺻﻮرت او را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد ،ﭼﮫﺮه او اﻧﮕﺎر
ﺻﻔﺤﻪای از ﻗﺮآن ﺑﻮد ،او ﺗﺒﺴﻤﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﻟﺐ داﺷﺖ!.
از دﯾﺪن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﺪت ﺷﺎدﻣﺎن و ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد را

ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ
رﺳﻮل ﺧﺪا اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﺗﺎن را اداﻣﻪ داده و ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﭘﺲ از آن ﭘﺮده را اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﺎ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا را در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و آﺧﺮﯾﻦ
ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا از آﻧﺠﺎ ﺻﻒ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ آن ﻧﮕﺎه ﭘﺮ از ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﻔﺎ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﺑﺎ آن ﺗﺒﺴﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﺧﻮﯾﺶ در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد!!.
ﺑﻌﺪ از آن ﻧﮕﺎه و ﺗﺒﺴﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺟﺬاب رﺳﻮل ﺧﺪا و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل
دﺧﺘﺮش ﻋﺎﯾﺸﻪ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﻮﯾﺎی ﺣﺎل رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻮد .وارد ﻣﻨﺰل ﮐﻪ ﺷﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻋﺎﯾﺸﻪ!
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺪت درد و اﻟﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ ﺑﺮ ﻃﺮف
ﮔﺮدﯾﺪه ،اﻣﺮوز را در ﻣﻨﺰل دﺧﺘﺮ ﺧﺎرﺟﻪ وﻋﺪه دارم ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰد او ﺑﺮوم!.
دﺧﺘﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺮان اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﺳﻨﺢ« ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎ آب
و ھﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎﻏﺪاری ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻗﺮار
داﺷﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
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ﺻﺒﺢ روز دوﺷﻨﺒﻪ دوازدھﻢ رﺑﯿﻊاﻷول اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ »ﺳﻨﺢ«
ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدم .١
وﻗﺘﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت رﺳﻮل ﺧﺪا رﻓﺖ ،دﯾﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺗﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﻀﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﻪ رﻓﺘﻢ ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪی دارد ،دﺳﺘﻢ را روی
ﺑﺪن ﻣﺒﺎرک اﯾﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺐ ﮐﺮدهای!.
ﻓﺮﻣﻮد :آری! ﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه دو ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ ﺗﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ!.
ً
ﮔﻔﺘﻢ :ﺣﺘﻤﺎ ﭘﺎداﺷﺖ ھﻢ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ!.
ﻓﺮﻣﻮد :آری! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ارادۀ اوﺳﺖ ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ
روی زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎری و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺑﯿﻤﺎری دﭼﺎر ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺰش ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﮔﻨﺎھﺎن او را ﺑﺨﺸﯿﺪه و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد«!.
ﻋﺎﯾﺸﻪل ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :در ﻃﻮل ﻋﻤﺮم ﮐﺴﯽ را ھﻤﭽﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺑﯿﻤﺎری دﭼﺎر درد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ زﯾﺎدی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم«.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم در » ُﺟﺮف« اردو زده ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ
از ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﻗﺒﻞ از ﻇﮫﺮ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺣﻀﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪ!.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ از ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﯾﻢ ،ﻣﻦ وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪم
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .وارد ﻣﻨﺰل ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﺷﺪم
رﺳﻮل ﺧﺪا را در ﺣﺎﻟﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ از ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮان ﺣﺮف زدن را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد!
اﻣﺎ او ﮔﺎھﯽ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد و ﺳﭙﺲ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮ روی
ﺻﻮرت ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه اﺳﻼم( دﻋﺎ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .٢
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ل آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎرک رﺳﻮل ﺧﺪا را ﮐﻪ ﭼﺎﺷﺘﮕﺎه روز
دوﺷﻨﺒﻪ دوازدھﻢ رﺑﯿﻊاﻷول ﺑﻮد .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ:

 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۵ص .۲۳۵-۲۳۳
 -٢اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۵ص ۲۳۷
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او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﺪت درد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﮔﺎھﯽ ﻋﻤﺎﻣﻪاش را ﺑﺮ روی
ﭼﮫﺮه ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺐ ﻣﯽﮐﺮد آن را از روی ﺻﻮرت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ،
َ
و در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﺎن)ﻧﺼﺎرا( را ﮐﻪ ﻗﺒﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
ﺧﻮﯾﺶ را ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ«!.
ﻋﺎﯾﺸﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ در ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺑﺎﻻی ﺳﺮ او ﺑﻮدم ،درﮐﻨﺎر ﻇﺮف آﺑﯽ ﻧﮫﺎده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را داﺧﻞ آن ﻣﯽﮐﺮد و
ﭼﮫﺮۀ ﻣﺒﺎرﮐﺶ را ﺑﺎ آن ﺧﯿﺲ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﻻاﻟﻪ اﻻﹼ اﷲ« ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﺮگ را

ﺳﺨﺘﯽھﺎﯾﯽ اﺳﺖ! ﺧﺪاوﻧﺪا! ﻣﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽھﺎی ﻣﺮگ ﯾﺎری ﻓﺮﻣﺎ«!.

ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ اﺧﺘﯿﺎر داده ﺷﻮد ،ﺟﺎن او ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .در آن ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎری ،او دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺷﺪ و ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ھﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را از ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮد،
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺻﺎدﻗﺎن و ﺷﮫﯿﺪان و ﺻﺎﻟﺤﺎن ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ آﻧﺎن ھﻤﻨﺸﯿﻨﺎن ﺧﻮﺑﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ« .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ او را ﻣﯿﺎن زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ّ
ﻣﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و او زﻧﺪﮔﯽ
در آﺧﺮت را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ.
آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻼم رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا را در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن ﺑﺮ روی
زاﻧﻮی ﻣﻦ ﺑﻮد ،و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن او ﮔﻮش ﻣﯽدادم .او
داﺷﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:
»ا�ّ اﻏﻔﺮ� ،وارﻤﺣ� ،واﺤﻟﻘ� ّ
ﺑﺎلﺮﻓﻴﻖ اﻷﻰﻠﻋ«! »ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﺎی و ﺑﺎ ﻣﻦ
ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﺎش و ﺑﻪ ھﻤﺮاھﺎن ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﻣﺮا ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻔﺮﻣﺎ«!.
ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا در
ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻦ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﺒﺎرک او ﺑﺮ روی زاﻧﻮی ﻣﻦ ﺑﻮد ،وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ
اﺷﮏھﺎﯾﻢ ﺑﺎ آب دھﺎن و ﻋﺮقھﺎی ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺶ درھﻢ آﻣﯿﺨﺖ«.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺒﻞ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮادرم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ
ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت او آﻣﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ وارد ﻣﻨﺰل ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در آﻏﻮﺷﻢ ﺑﻮد!
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺴﻮاﮐﯽ ﺧﯿﺲ و ﺗﺎزه ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد را در دﺳﺖ داﺷﺖ ،دﯾﺪم ﮐﻪ رﺳﻮل

٤٤

ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﻣﺴﻮاک او ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ او دوﺳﺖ دارد ﻣﺴﻮاک ﺑﺰﻧﺪ! او ﺑﻪ
ﻣﺴﻮاک زدن ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ آن ﻋﺎدت داﺷﺖ!.
ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﮔﻔﺘﻢ :آن ﻣﺴﻮاک را ﻣﯽﺧﻮاھﯽ؟
ﺑﺎ ﺳﺮ اﺷﺎرهای ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آری آن را ﻣﯽﺧﻮاھﻢ!.
ﻣﺴﻮاک را ﺑﺎ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮔﺮﻓﺘﻢ و آن را ﺷﺴﺘﻪ و ﻧﺮم ﮐﺮده ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا دادم!.
او ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر آن را در دھﺎن ﻣﺒﺎرک ﺧﻮﯾﺶ ﭼﺮﺧﺎﻧﯿﺪ و دﻧﺪاﻧﮫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ آن
ﻣﺴﻮاک زد ،ﺳﭙﺲ ﺧﻮاﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪھﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ و ﻣﺴﻮاک را از دﺳﺖ ﻣﺒﺎرک
او ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد.
ﭘﺮواز روح ﻣﺒﺎرک رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﮐﻨﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ﻇﺮف آﺑﯽ را ﻗﺮار داده ﺑﻮدﯾﻢ ،او ﮔﺎھﯽ
دﺳﺖ ﺧﻮد را داﺧﻞ آن ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﮫﺮه ﻣﺒﺎرﮐﺶ را ﺑﺎ آب ﺧﯿﺲ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﻻاﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﺮگ را ﺳﺨﺘﯽھﺎﯾﯽ اﺳﺖ«.
ﺳﭙﺲ اﻧﮕﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﻮی رﻓﯿﻖ
اﻋﻠﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﻮی رﻓﯿﻖ اﻋﻠﯽ! ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻟﻖ ﺟﮫﺎن!.
در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن روح ﻣﺒﺎرک او از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﺷﺪ و دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻇﺮف آب
اﻓﺘﺎد!!.
ﻧﻈﺎرهﮔﺮ آن ﻟﺤﻈﺎت ﺑﻮدم ﻧﺎﮔﮫﺎن دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﻣﺒﺎرک او ﺧﻢ و ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪ!
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد روح از ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺒﺎرک او ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ!!.
ام ﺳﻠﻤﻪ ل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ رﺳﻮل ﺧﺪا دﺳﺘﻢ را روی ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرک
او ﻧﮫﺎدم! آن روز ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﮔﺮﭼﻪ ﻏﺬا ﭘﺨﺘﻪ و وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،اﻣﺎ
ﻋﻄﺮ و ﺑﻮی ﺧﻮش ﺑﺮ دﺳﺘﮫﺎﯾﻢ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد .١
ﭼﺎﺷﺘﮕﺎه روز دوﺷﻨﺒﻪ دوازدھﻢ ﻣﺎه رﺑﯿﻊاﻷول ﺳﺎل ﯾﺎزدھﻢ ھﺠﺮی رﺳﻮل ﺧﺪا ج
وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ.
ﺧﺒﺮ وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ھﻤﻪ
ﻣﺘﻌﺠﺐ ،ﺣﯿﺮتزده ،ﻣﺘﺄﺳﻒ و ﻧﺎراﺣﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﺣﺘﯽ ﻋﺪهای آن را ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ!.
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ص .۲۴۱-۲۳۷
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ﻧﻄﻖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س
اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ج وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﻮت ﮐﺮد! او ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد و ھﻤﭽﻮن
ﻣﻮﺳﯽﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﻧﺰد ﺧﺪا رﻓﺘﻪ! او ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻤﯿﺮد ،ﭼﮫﻞ روز از ﻣﺮدم ﺧﻮﯾﺶ ﻏﺎﯾﺐ
ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺳﭙﺲ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ! اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در
آن ﻣﺪت ﮐﻪ او ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺮده اﺳﺖ!.
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻮن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ و
آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :او ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاھﯿﻢ داد!.
ّ
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ س ﺑﺮای ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮدن اﺑﻮﺑﮑﺮ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺒﺢ
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﻓﺖ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ و وارد ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم در
ﻣﻮرد ﻣﺮگ رﺳﻮل ﺧﺪا دو دﺳﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻋﺪهای آن را ﺑﺎور و ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ آن را ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ! اﻣﺎ او ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺖ.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ از ﺳﻨﺢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ و وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺒﺎرک رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﺸﻤﯽ و
ﭘﺮدهای را ﺑﺮ روی آن ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ آﻣﺪ.
ﭘﺮده را از ﭼﮫﺮۀ ﻣﺒﺎرک رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﻨﺎر زد ،او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ و
زاری ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ ﭼﮫﺮه ﻣﺒﺎرک رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮﺳﻪ زد! و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم و ﻣﺎدرم
ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ! ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! ھﻢ در زﻧﺪﮔﯽ و ھﻢ در ﻣﺮگ ﭼﻘﺪر ﻣﺤﺒﻮب و دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ
ﺑﻮده و ھﺴﺘﯽ!؟ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را دوﺑﺎره ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﯿﺮاﻧﺪ ،و ﻣﺮﮔﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻘﺪر ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﮔﺬراﻧﯿﺪهای!؟.
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﮐﻨﺎر ﭘﯿﮑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
آﻣﺪ ،ﻋﻤﺮ داﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻨﺸﯿﻦ!.
اﻣﺎ ﻋﻤﺮ از ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺧﻮدداری ﮐﺮد!
ﺑﺮای ﺑﺎر دوم اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻨﺸﯿﻦ!.
اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﻋﻤﺮ )در ﺣﺎل و ھﻮای دﯾﮕﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ و اﻧﮕﺎر ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ را
ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪ( و ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ.

٤٦

ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

اﺑﻮﺑﮑﺮ وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﻋﻤﺮ ﺳﮑﻮت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺑﺮروی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮدم رو ﮐﺮد،
ﻣﺮدم دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻋﻤﺮ ھﻢ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﭘﺎﯾﺎن
داد و ھﻤﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
»ای ﻣﺮدم! ھﺮ ﮐﺲ ﻣﺤﻤﺪ را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ھﺮ ﮐﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه اﺳﺖ و ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺮد«!.
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ:
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»ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺰ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از او ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻮده و رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،آﯾﺎ اﮔﺮ او ﺑﻤﯿﺮد
ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ )و ﺟﺎھﻠﯿﺖ( ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ؟! و ھﺮ ﮐﺲ دﭼﺎر
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻮد )و اﯾﻤﺎن واﺳﻼم را رھﺎ ﮐﻨﺪ( ھﺮﮔﺰ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ زﯾﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﺪا

ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاران را ﭘﺎداش ﺧﻮاھﺪ داد«.
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ آن آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،اﻧﮕﺎر
ﻣﺮدم ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ آﯾﻪای را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ!؟.
ھﻤﮥ ﻣﺮدم از ﺳﺨﻨﺎن او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﻪ آن آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﺎل و وﺿﻌﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ﮐﻪ
ً
ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ آن آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪم و اﻧﮕﺎر ﻗﺒﻼ آن را ﻧﺸﻨﯿﺪه
ﺑﻮد ،و آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯽ ﺑﺮدم و درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن از ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎر ﻣﺼﯿﺒﺖ و اﻧﺪوه ﻣﺮگ رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﺎھﺎﯾﻢ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺪﻧﻢ را
از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدم .١
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل در ﻣﻮرد ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﺑﮑﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮگ رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۵ص .۲۴۳-۲۴۱
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»ﺳﺨﻨﺎن ھﺮ دوی آﻧﮫﺎ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ! ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم در
ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﻔﺎق ھﺸﺪار داد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ از ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ!.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ راه ﺣﻖ و ھﺪاﯾﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای درﺳﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﻓﺮﻣﻮد«!!.
ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
در ھﻤﺎن روز وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ روز دوﺷﻨﺒﻪ دوازدھﻢ رﺑﯿﻊاﻷول در »ﺳﻘﯿﻔﮥ
ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه« اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ.
اﻣﺎ ﺳﺨﻦ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻔﻦ و ﻧﻤﺎز ّﻣﯿﺖ و دﻓﻦ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺒﺎرک رﺳﻮل ﺧﺪا اداﻣﻪ ﻣﯽدھﯿﻢ.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل در اداﻣﮥ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ راﺟﻊ ﺑﻪ روزی ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و
ﺳﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :رﺳﻮل ﺧﺪا ج در روز
دوﺷﻨﺒﻪ دوازدھﻢ رﺑﯿﻊاﻷول و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎرک اﯾﺸﺎن
ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ« .١
روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﯿﺰدھﻢ رﺑﯿﻊاﻷول ﮐﺎر ﻏﺴﻞ و ﮐﻔﻦ و ﻧﻤﺎز و دﻓﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا را آﻏﺎز
ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا روز دوﺷﻨﺒﻪ را ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ!.
ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﻋﮑﺮﻣﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ش رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ» :ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ُ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﻤﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ و ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻗﺜﻢ
ﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ و  ...ﮐﺎر ﻏﺴﻞ و ﮐﻔﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .«...
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ» :وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ رﺳﻮل
ﺧﺪا را ﻏﺴﻞ دھﻨﺪ! ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ آﯾﺎ ﻟﺒﺎسھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا را ھﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﺮدﮔﺎن
ﺧﻮد از ﺑﺪن ﻣﺒﺎرک او ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،ﯾﺎ او را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﻏﺴﻞ ﺑﺪھﯿﻢ؟! وﻗﺘﯽ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺧﻮاب و ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ دﭼﺎر ﮐﺮد ،ﻃﻮری
ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺻﺪاﯾﯽ از ﮔﻮﺷﻪ ﻣﻨﺰل – ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۵ص .۲۵۵-۲۴۵
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ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﯿﺴﺖ – ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﻧﺪ
ﺷﺴﺘﺸﻮ دھﻨﺪ!.
آﻧﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺮاھﻦ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ﻏﺴﻞ
دادﻧﺪ ،ﺑﺮ روی ﭘﯿﺮاھﻦ آب ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﺑﺪن ﻣﻄﮫﺮش را ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯽدادﻧﺪ«! .١
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻏﺴﻞ او را ﮐﻔﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ!.
ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ» :رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﭘﺎرﭼﻪ
ﺳﻔﯿﺪ و از ﻧﻮع »ﺳﺤﻮﻟﯽ« ﯾﻤﻨﯽ و از ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺒﻪ ﮐﻔﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﮐﻔﻦ او دارای ﭘﯿﺮاھﻦ و
ﻋﻤﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮد«

.٢

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻔﻦ ﭘﯿﮑﺮ ّ
ﻣﻄﮫﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ،ﻣﺮدم ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ را
ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ّ
ﻣﻄﮫﺮ آن ﺑﺰرﮔﻮار اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﻔﺮادی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﺑﺪن ّ
ﻣﻄﮫﺮ را در ﻣﻨﺰل ﻣﯿﺖ در روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺳﯿﺰدھﻢ ﻣﺎه رﺑﯿﻊاﻷول اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﺮدم و زن ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان و ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﺮ آن ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﻋﮑﺮﻣﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ش رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ» :وﻗﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ج وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،اول
ﻣﺮدان وارد ﻣﻨﺰل ﺷﺪه ﺑﺮ ﺑﺪن ﻣﺒﺎرک او ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ از آﻧﺎن زﻧﺎن وارد ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ
از زﻧﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﺎن ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﺮ ﺑﺪن ﻣﺒﺎرک رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ را
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ«!.
آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎﻣﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺑﺪن ﻣﺒﺎرک
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ را ﺑﺮ ﺟﺎی آوردﻧﺪ.
ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻨﻤﺎزی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،در
واﻗﻊ روز ﻗﺒﻞ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎم و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺒﺎرک رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ را ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪ – ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ – اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از
ً
آﻧﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ و ﺑﺪون اﻣﺎم ﺑﺮ او ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎزھﺎی ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از او
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺗﮑﺮار ﺑﺸﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﺮ او ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ!.
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ ج  ۵ص .۲۶۰
 -٢اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۵ص .۲۶۳ – ۲۶۲

ﺑﺨﺶ اول :ﺑﯿﻤﺎر و وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ج

٤٩

اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
در ﻃﻮل روزھﺎی ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ و ﺷﺐ ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺒﺎرک رﺳﻮل
ﺧﺪا ج ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .١
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا را
در ھﻤﺎن ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ؟ ﯾﺎ او را ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻊ ﺑﺒﺮﻧﺪ؟
ﻋﺮوه از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ» :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺷﻨﯿﺪم ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ھﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ در ھﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﻮت ﻣﯽﮐﺮده در ھﻤﺎن ﺟﺎ او را ﺑﻪ
ﺧﺎک ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ«.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ھﻤﺎن ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده
ﺷﻮد.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺧﻮاﺑﯽ را دﯾﺪه ﺑﻮد و آن را ﺑﺮای ﭘﺪر ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺑﮫﺘﺮ از ھﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب آﺷﻨﺎ ﺑﻮد ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮد.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎﺑﺎن در ﺣﺠﺮهام ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ!.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺧﻮاب ﺗﻮ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنھﺎی روی
زﻣﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻪات دﻓﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ!.
وﻗﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ج وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺎﯾﺸﻪ! اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ آن ﺳﻪ
ﻣﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮاب دﯾﺪه ﺑﻮدی!.
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭘﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﭘﺲ از او ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب در ﺧﺎﻧﮥ
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪﻧﺪ!.
اﺻﺤﺎب ،ﺗﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺒﺎرک رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﺮ روی آن ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﻪای از اﻃﺎق ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺟﺎی آن ﻗﺒﺮ ﻣﻄﮫﺮ را ﺣﻔﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ!.
ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ:
»رﺳﻮل ﺧﺪا دوﺷﻨﺒﻪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﺐ ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ« .٢

 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۵ص .۲۶۵-۲۶۴
 -٢اﻟﺒﺪاﯾﺔواﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۵ص .۲۶۹-۲۶۶
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ﮐﺎر ﮐﻨﺪن ﻗﺒﺮ ﻣﺒﺎرک ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ و ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و
ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس داﺧﻞ ﻗﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﺠﺮه ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ در ﺷﺮق ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻗﺒﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا در زاوﯾﻪ
ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺣﺠﺮه ﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد!.
ﺗﺎ اﯾﺎم ﺧﻼﻓﺖ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺣﺠﺮه ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ در ﺟﮫﺖ ﺷﺮﻗﯽ و ﺧﺎرج از
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ ﻗﺮار داﺳﺖ .وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﮐﻪ واﻟﯽ او ﺑﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد دﺳﺘﻮر
داد ﮐﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ از ﻃﺮف ﺷﺮق اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺠﺮه ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺒﺮ ﻣﺒﺎرک
رﺳﻮل ﺧﺪا ج و ﻗﺒﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ش داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ! .١
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا از وﻓﺎت آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ،اﻧﺪوھﮕﯿﻦ و ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن روزی ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ ،ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ و
ھﻤﻪ ﮐﺴﯽ را ﻧﻮراﻧﯽ و ﺷﺎدﻣﺎن ﮐﺮد ،اﻣﺎ روزی ﮐﻪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺎرﯾﮏ و ھﻤﻪ ﺑﻪ
ﺷﺪت اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ .و زﻣﺎﻧﯽ او را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ دل ﺧﻮد را از اﯾﻤﺎن ﺗﮫﯽ
ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯿﻢ و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﻤﻞ وﻓﺎت او ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
ھﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ دﺧﺘﺮش
ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎی او را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺛﺎﺑﺖ از اﻧﺲ ش رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﺪت ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و
ﺑﯿﮫﻮش ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :وای ﭘﺪرﺟﺎن! ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﮐﺸﯽ!!.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :از اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﭘﺪرت ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ
ﻧﺪارد«!.
ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ »آی ﭘﺪرﺟﺎن! ﭘﺪر
ﺑﺰرﮔﻮارم ﮐﻪ دﻋﻮت ﭘﺮوردﮔﺎرت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯽ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮدوس اﻋﻠﯽ ﭘﺮواز ﻧﻤﻮدی! و
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮔﺖ را ﺑﻪ ھﻤﻪ ﺟﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪ«.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﮐﺎر دﻓﻦ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺒﺎرک رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ای
اﻧﺲ! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ روی ﭼﮫﺮۀ ﻧﻮراﻧﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺧﺎک ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ؟!.
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ﺣﻤﺎد ﺑﻦ زﯾﺪ روای ﺣﺪﯾﺚ از ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻨﺎﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ او اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن
ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ!!.
ام اﯾﻤﻦ داﯾﮥ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻄﻊ وﺣﯽ و ﻣﺮگ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ و
ﮔﺮﯾﺎن ﺑﻮد!.
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻨﺎﻧﯽ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ» :روزی رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ دﯾﺪار
داﯾﮥ ﺧﻮد ام اﯾﻤﻦ رﻓﺖ ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه او ﺑﻮدم ،ام اﯾﻤﻦ ﮐﺎﺳﮥ آﺑﯽ را ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا
آورد ،اﻣﺎ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ روزه ﺑﻮد ،ﯾﺎ ﻣﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺖ ،از آن ﮐﺎﺳﻪ ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ!.
اﻣﺎ ام اﯾﻤﻦ ﻣﺎدر ﺷﯿﺮی رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﺎدی و ﺳﺮور او ﻣﺪام ﻧﮑﺘﻪ و ﻟﻄﯿﻔﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ!.
وﻗﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺳﺮی ﺑﻪ
ام اﯾﻤﻦ ﺑﺰﻧﯿﻢ!.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل او رﺳﯿﺪﻧﺪ آﻧﺎن را ﮐﻪ دﯾﺪ ﮔﺮﯾﺴﺖ!.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ام اﯾﻤﻦ ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار دارد ﺑﺮای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ؟!.
ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻣﮫﯿﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﮫﺘﺮ از
زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ! ﮔﺮﯾﻪام ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺰول وﺣﯽ
اﺳﺖ!؟.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ام اﯾﻤﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺪوه و ﮔﺮﯾﻪ ﺳﺨﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﮔﺮدﯾﺪ«! .١
ً
ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﻋﺮ و ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﺪﯾﺪا اﻧﺪوھﮕﯿﻦ
ﺷﺪ و ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﺧﻮد را در ﻻﺑﻪﻻی ﻣﺮﺛﯿﻪای ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮد:
ﹺ
ﻓﺒﻜﯽ رﺳﻮلاﷲ ﻳﺎ ﻋﲔ ﻋﱪة
ﳚ ﹸﻤﺪﹸ
ﻫﺮ دﻣﻌﮏ ﹶ ﹾ
وﻻ أﻋﺮﻓﻨﻚ اﻟﺪﹼ ﹶ
وﻣﺎﻟﮏ

ﻻﺗﺒﻜﲔ

ﻓﺠﻮدی

ﻋﻠﻴﻪ

وﻣﺎ

ﻓﻘﺪ

ﹼ
اﻟﺬی

ذاﻟﻨﹼﻌﻤﺔ

ﺑﺎﻟﺪﹼ ﻣﻮع

اﻟـﻤـﺎﺿﻮن

واﻋﻮﻟﯽ

ﻣﺜﻞ

ﳏﻤﺪ
ﹼ

ﻋﻠﯽ اﻟﻨﹼﺎس ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺎﺑﻎ ﹶﻳ ﹶﺘ ﹶﻐ ﹼﻤﺪﹸ
ﻟﹺ ﹶﻔ ﹾﻘ ﹺﺪ ﹼ
ﻮﺟﺪﹸ
اﻟﺬی ﻻﻣﺜﻠﻪ اﻟﺪﹼ ﻫﺮ ﹸﻳ ﹶ

وﻻ

ﻣﺜﻠﻪ

ﺣﺘﹼﯽ

اﻟﻘﻴﺎﻣﻪ

ﻳﻔﻘﺪ

»ای ﭼﺸﻢھﺎ! اﺷﮏھﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺒﺎران و ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺧﺸﮏ ﺷﺪن آﻧﮫﺎ
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را ﻧﺒﯿﻨﻢ! ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻌﻤﺖ و ﮐﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻨﯽ ،ﻧﻌﻤﺖ و
ﮐﺮﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،اﺷﮏھﺎﯾﺖ را از او درﯾﻎ ﻣﺪار و ﺑﺮای از دﺳﺖ دادن
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﻪ آن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﮐﻦ! ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ھﯿﭻ ﮔﺎه ھﻤﭽﻮن
ّ
ﻣﺤﻤﺪی را از دﺳﺖ ﻧﺪادهاﻧﺪ و آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ھﯿﭻ ﮔﺎه ھﻤﭽﻮن اوﯾﯽ را از دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ
داد«.
رﺣﻤﺖ و درود ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده داﻧﺶ او ﻗﺮار دارد و
ﻗﻠﻤﺶ آن را رﻗﻢ زده و در ﮐﺘﺎب او ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﺑﺮ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ و اﺳﻮۀ ﺑﺸﺮﯾﺖ و
ھﻤﮥ آل و اﺻﺤﺎب او ﺑﺎد!.

ﺑﺨﺶ دوم:
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س
از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ وﻓﺎت
اﻧﺘﺨﺎب اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج در روز دوﺷﻨﺒﻪ دوازدھﻢ ﻣﺎه رﺑﯿﻊاﻷول ﺳﺎل
ﯾﺎزدھﻢ ھﺠﺮی در ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ل در ﻣﺪﯾﻨﻪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ از وﻓﺎت آن ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﯿﻌﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او
ﺗﻼش و ﻣﺸﺎوره ﺧﻮﯾﺶ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ!.
ھﻨﻮز آﻓﺘﺎب روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻏﺮوب ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﻏﺴﻞ و ﮐﻔﻦ و اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز و
دﻓﻦ او را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ!.
ّ
اھﻤﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﻣﺎم و ﺧﻠﯿﻔﻪ
اﻧﺘﺨﺎب اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ و رھﺒﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ آن
اﻧﺘﺨﺎب در ﺑﺮاﺑﺮ دﻓﻦ ﺣﻀﺮت ّ
ﻣﺤﻤﺪ ج ﮐﻪ او از ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺣﺮﮐﺖ و

ﮔﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﻣﮫﻢ و ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪای ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ.
ّ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ و ّ
اھﻤﯿﺖ ﻗﻀﯿﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اھﻤﯿﺖ وﺟﻮد ﺣﺎﮐﻢ و ﺧﻠﯿﻔﻪ و
اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮر ﻣﺮدم را اداره ،و دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد.
ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ روزی و ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ھﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ و ﺧﻼﻓﺖ از ﺣﺎﮐﻢ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻻزم اﺳﺖ ﻗﻀﯿﮥ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ و رھﺒﺮ ،ﺑﺮ
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ھﺮ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و اﯾﻦ درﺳﺖ ھﻤﺎن ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮار
رﺳﻮل ﺧﺪا ج آن را ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ش ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه« و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﺑﯿﻌﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ او را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ!.
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و او از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
ﮐﻪ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب در آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺞ اﯾﺎم ﺧﻼﻓﺖ او ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س در اﯾﺎم ﺣﺞ در ﻣﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺮای
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﻗﺮآن را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد و در ﻣﻮرد آﯾﺎﺗﯽ از آن ﺑﺎ او اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ھﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!.
روزی ﻋﺒﺎسﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮد
در ﻣﻨﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای او ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﮐﻨﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب در ﻣﻨﯽ ﺑﻮده ﻣﺮدی
ﻧﺰد او آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! ﻓﻼﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب را ﻣﺮگ ﻓﺮا
ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎ ﻓﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ھﻤﯿﻦ اﻣﺸﺐ در ﻣﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﻢ ﮔﻔﺖ :و آﻧﮫﺎ را از آﻧﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﺮﺣﺬر ﺧﻮاھﻢ داﺷﺖ ،آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم را در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﯿﻌﺖ آﻧﺎن ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ!.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﮑﻦ ،و اﻣﺸﺐ ھﻢ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﻣﮕﻮ! زﯾﺮا در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﻋﺪهای ﺳﺎدهﻟﻮح و ﯾﺎ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯽ آﻧﺎن روﺑﻪروی ﺗﻮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ و از اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻢ ﮐﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درک ﻧﮑﻨﻨﺪ و آن را در ﺟﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪھﻨﺪ! و ﺑﻪ ﻏﻠﻂ
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ داده و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺷﺎﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ!!.
ّ
ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ ،زﯾﺮا ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﮥ ھﺠﺮت و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ
اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آﻧﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎ
آﻧﮫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬاری ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﺖ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درک ﮐﺮده و آن را در ﺟﺎی

ﺑﺨﺶ دوم :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ وﻓﺎت
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درﺳﺘﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ داد!.
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا در اوﻟﯿﻦ
ﻓﺮﺻﺖ و اوﻟﯿﻦ ﺧﻄﺒﻪای ﮐﻪ ﺧﻮاھﻢ ﺧﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﻢ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ
و اوﻟﯿﻦ روز ﺟﻤﻌﻪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،زود ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﻢ .وارد ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ ﺷﺪم دﯾﺪم ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ
زﯾﺪ زودﺗﺮ از ﻣﻦ آﻣﺪه و در ﻃﺮف راﺳﺖ ﻣﻨﺒﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ!.
ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻢ ،ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم ،درﺳﺖ در ﮐﻨﺎرش ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ زاﻧﻮﯾﻢ در
ﻣﻮازات زاﻧﻮی او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ زﯾﺪ ﮔﻔﺘﻢ :اﻣﺮوز ﻋﻤﺮ در
ﺧﻄﺒﮥ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺶ از او آن را ﻣﻄﺮح ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ!.
ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻼم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺒﻞ از او آن را ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ!؟.
ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﻮاھﯽ ﺷﻨﯿﺪ!.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺖ ،وﻗﺘﯽ
ﻣﺆذن اذان را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
ﻧﻄﻖ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س
ّ
ای ﻣﺮدم! اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﺳﺨﻨﯽ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪر
ﻓﺮﻣﻮده آن را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻃﺮح ﮐﻨﻢ! ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻤﺮم ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ!.
ھﺮ ﮐﺴﯽ آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﮫﻤﯿﺪ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درک ﮐﺮد ،ﺗﺎ ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
ھﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ! اﻣﺎ ھﺮ ﮐﺲ آن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درک ﻧﮑﺮد ،ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد آن ﺑﺮای
دﯾﮕﺮان ﻧﮕﻮﯾﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دروغ ﺳﺨﻨﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪھﺪ!.
ﺧﺪاوﻧﺪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ و راﺳﺘﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻗﺮآن را ﺑﺮ او وﺣﯽ ﻧﻤﻮد .ﯾﮑﯽ از
آﯾﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎد در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات آدم زﻧﺎﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺧﻮاﻧﺪه و
ً
دﯾﺪهاﯾﻢ! و رﺳﻮل ﺧﺪا ﻋﻤﻼ آن را ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺎ ھﻢ ھﻤﺎن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ!
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﺎ در ﻗﺮآن آﯾﻪای راﺟﻊ ﺑﻪ
ﻣﺠﺎزات زﻧﺎﮐﺎر ﻧﺪارﯾﻢ! و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮک ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻮرات اﻟﮫﯽ ﺑﺸﻮد ،ﮐﻪ آن
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،رﺟﻢ و ﺳﻨﮕﺴﺎر در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺮدان و زﻧﺎن
ﺷﻮھﺮداری ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ دﻟﯿﻞ و ﺷﺎھﺪ ﯾﺎ ﺑﺎرداری و اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدن ﺟﺮﻣﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد،
ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد!.
ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺪام اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﮔﻔﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ :از دﯾﻦ ﭘﺪران ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺧﻮد روﯾﮕﺮدان ﻧﺸﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا روﯾﮕﺮداﻧﯽ از آﻧﺎن ،ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻔﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ﻣﺮا ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻋﯿﺴﯽ را در ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﻗﺮارﻧﺪاده و ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ! ﻣﻦ ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﻢ! ﻣﺮا
ﺑﻨﺪه و ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ«!.
دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ رھﺒﺮ و ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ! اﮔﺮ ﻋﻤﺮ را ﻣﺮگ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎ ﻓﻼﻧﯽ

ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد!.
ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺠﻠﻪ و ﺷﺘﺎب در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ دﭼﺎر
اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد و ﮔﻤﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺒﺮد!!.
اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او ﺑﺎ ﻋﺠﻠﮥ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را از زﯾﺎن آن
ﻣﺼﺌﻮن ﻓﺮﻣﻮد ،و اﻣﺮوزه در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ ھﻤﭽﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی او
روی آورده و در ﺑﺮاﺑﺮش ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود آورﻧﺪ!.
ﻣﺎ اﻃﻼع داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام ش و
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ در ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻘﯿﻔﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ!.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﻧﺼﺎر ھﻢ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﻘﯿﻔﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
و اﯾﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮﺧﯿﺰ ﻧﺰد ﺑﺮادران اﻧﺼﺎر ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﻢ!.
ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺳﻘﯿﻔﮥ ﺑﻨﯽﺳﺎﻋﺪه رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺎ دو ﺑﺰرﮔﻮار اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ُﻋ َﻮﯾﻢ ﺑﻦ ﺳﺎﻋﺪه و
ﻣﻌﻦ ﺑﻦ ﻋﺪی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮادران ﻣﮫﺎﺟﺮ ،ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺮادران اﻧﺼﺎرﻣﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﻢ!.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!.
ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﺮوﯾﻢ!.
ﺑﻪ ﺳﻘﯿﻔﮥ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه رﻓﺘﯿﻢ و در آﻧﺠﺎ ھﻤﮥ اﯾﺸﺎن ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .و در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن
ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮫﺮۀ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد!.

ﺑﺨﺶ دوم :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ وﻓﺎت
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ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده اﺳﺖ!.
ﮔﻔﺘﻢ :او را ﭼﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ!.
در ﮐﻨﺎر او ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ!.
ﺑﻌﺪ از آن ،ﺳﺨﻨﮕﻮی آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺎ اﻧﺼﺎر دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم ﺑﻮده و ھﺴﺘﯿﻢ ،و ﺷﻤﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ را ﻣﺮدﻣﯽ و
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻋﺪهای از ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ آﻣﺪه و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﻔﮑﻨﻨﺪ و ﺣﻖ ﻣﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ«!.
وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻨﺎن او ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰم و ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﻪ در ذھﻦ ﺧﻮد آﻣﺎده ﻧﻤﻮده
و ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺒﺶ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ در ﺣﻀﻮر اﺑﻮﺑﮑﺮ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ!.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻨﺪی ﺑﻪ او داده ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﻣﻦ ﺑﺮدﺑﺎرﺗﺮ و
آرامﺗﺮ ﺑﻮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺻﺒﺮ ﮐﻦ! ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ!.
دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ او را آزرده ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ از ﻣﻦ آ ﮔﺎهﺗﺮ و ﺑﺮدﺑﺎرﺗﺮ و وﻗﺎرش
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد!.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﻮرد
ّ
آن ﺑﺴﯿﺎر ﻓﮑﺮ ﮐﺮده و آﻣﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم ،او ﺑﺪون ﺗﮑﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫﺘﺮ و رﺳﺎﺗﺮ از ﻣﻦ ﮔﻔﺖ!؟.
ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س
»ﺧﯿﺮ و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن ھﺴﺘﯿﺪ! اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻋﺮب اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع )ﺧﻼﻓﺖ( را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻤﻊ از ﻣﺮدم ﻗﺮﯾﺶ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،زﯾﺮا در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﻋﺮب آﻧﮫﺎ دارای ﻧﺴﺐ و ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪاﻧﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ دﺳﺖ ﻣﻦ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺟﺮاح را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮای ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ«.
ً
ﻣﻦ از ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ – ﺑﻪ ﻏﯿﺮاز اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد او – ﮐﺎﻣﻼ راﺿﯽ ﺑﻮدم! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﮔﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﺮا ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﮔﺮدﻧﻢ را ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﺸﻮد،
ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺸﻮم ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ آن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ،ﯾﮑﯽ از اﻧﺼﺎرﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺒﺎب ﺑﻦ ﻣﻨﺬر
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ:
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ﻣﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺧﺒﺮهام و ﻻزم اﺳﺖ رأی ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺸﻮد!.
او ﮔﻔﺖ :ای ﻗﺮﯾﺸﯿﺎن! ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻣﺎ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ اﻣﯿﺮ
و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ!.
ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س
وﻗﺘﯽ ﺣﺒﺎب ﺑﻦ ﻣﻨﺬر اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﮔﻔﺖ :ھﻤﮫﻤﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ و ﺻﺪای اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد!.
ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺘﻢ :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه!.
اﺑﻮﺑﮑﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ داد و ﻣﻦ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدم ،ﭘﺲ از آن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺎ او
ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺸﺎن ﻣﺮدم اﻧﺼﺎر ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ!.
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س در اداﻣﻪ ﺧﻄﺎﺑﻪاش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی از ﻗﻀﯿﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻣﮫﻢﺗﺮ و ﺿﺮوریﺗﺮ ﻧﺒﻮد!.
ﻣﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم اﻧﺼﺎر از ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﯾﻢ .ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺷﺪ،
ﺑﯿﻌﺘﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺎ ﺑﯿﻌﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد
ﺧﻮد ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ! در آن ﺻﻮرت ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ دو راھﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ :ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﺸﺎن ﺗﺒﻌﯿﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
آن راﺿﯽ ﻧﺒﻮدﯾﻢ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در آن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﻗﺪام اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺗﺒﺎھﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﻣﯿﺮی ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﻌﺖ او ارزﺷﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ
اﻣﺎرت آن ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ«! .١
ﺳﺒﺐ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻌﺖ
ً
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس ﺳﺒﺐ ﻗﺒﻮل ﺧﻼﻓﺖ و ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد را ﺑﻌﺪا ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ.

راﻓﻊ ﻃﺎﯾﯽس در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻃﺮح ﺷﺪه در اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺼﻔﯿﻪ از او ﺳﺆال ﮐﺮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد:

 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۵ص .۲۴۷ – ۲۴۵
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»ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ آن ﺑﯿﻌﺖ اﯾﺸﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ،زﯾﺮا ﻧﮕﺮان آﺷﻮب و ﺗﻔﺮﻗﻪ
.١

ﺑﻮدم و از اﯾﻦ ھﺮاس داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﻌﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ ،ﻋﺪهای ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮﻧﺪ«!
ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺑﺘﺪا از ﻃﺮف ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽﺳﺎﻋﺪه در
روز دوﺷﻨﺒﻪ دوازدھﻢ رﺑﯿﻊاﻷول ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ!.
ﻋﺒﺎس و ﻋﻠﯽ و زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام ش ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻏﺴﻞ و ﺗﮑﻔﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ!.
ﻓﺮدای آن روز ﯾﻌﻨﯽ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺳﯿﺰدھﻢ رﺑﯿﻊاﻷول در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و
ً
اﻧﺼﺎر در اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺠﺪدا ﺑﯿﻌﺖ
ﺳﻘﯿﻔﻪ را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﺷﺮح و ﺟﺰﺋﯿﺎت و روﯾﺪاد ﺳﻘﯿﻔﻪ و ﺑﯿﻌﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ را از زﺑﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ
ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و اﻣﺎ ﺷﺮح و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﻌﺖ دوم را از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ:
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ،ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﻢ در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﺒﺮ آرام و
ﺳﺎﮐﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد!.
وﻗﺘﯽ ھﻤﮥ ﻣﺮدم در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ:
»آرزوی ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﮐﻨﻮن در ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺗﺎ اﻣﻮر
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ اداره ﻣﯽﻧﻤﻮد و آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮدی از ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﺮاغ او
ﻣﯽآﻣﺪ! اﻣﺎ اﯾﻨﮏ ھﺮ ﭼﻨﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﭼﺮاغ ﭘﺮﻓﺮوغ ّ
ﺳﻨﺖ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ
ﺑﺮﺟﺎی ﻧﮫﺎده ﺗﺎ راه ھﺪاﯾﺖ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ!.
و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﯾﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا و دوﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﻏﺎر ﺛﻮر اﺳﺖ! اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎر را در
ﻣﻮرد او ﯾﮑﯽ ﻧﻤﻮده و او ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎم اﻣﻮر و رھﺒﺮی ﺷﻤﺎ
را دارد ،ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ!.
ﭘﺲ از آن ﻋﻤﺮ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :روی ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮو!.
اﺑﻮﺑﮑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و ھﻤﮥ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﺑﺎ او دﺳﺖ ﺑﯿﻌﺖ دادﻧﺪ!.

 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۵ص .۲۴۸ – ۲۴۷
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺧﻄﺎﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:
»ای ﻣﺮدم! ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﭘﯿﺸﻮای ﺧﻮد ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ! اﮔﺮ
ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﮐﺮدم ﻣﺮا ﯾﺎری دھﯿﺪ! واﮔﺮ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم ،ﻣﺮا ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺑﯿﺎورﯾﺪ! ﺻﺪاﻗﺖ
اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺖ و دروغ ﺧﯿﺎﻧﺖ!.
ﺿﻌﯿﻒ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻗﻮی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا ﺣﻖ او را ﺑﻪ وی ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ و ﻗﻮی ﺷﻤﺎ
ﻧﺰد ﻣﻦ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا ﺣﻖ دﯾﮕﺮان را او ﺑﮕﯿﺮم.
ّ
ھﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﺎد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎرد ،ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻗﻮم را ﺧﻮار و درﻣﺎﻧﺪه
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ! و ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎ ،در ﻣﯿﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آن
اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﻪ ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ!.
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ھﺮ ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدم ،ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﻣﻦ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ«! .١
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪریس در ﻣﻮرد ﺑﯿﻌﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐس ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»وﻗﺘﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ ،ﺑﻪ ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و
زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام را ﻧﺪﯾﺪ!.
او را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و زﺑﯿﺮ آﻣﺪ!.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﻮزادۀ رﺳﻮل ﺧﺪا و ﯾﺎر و ھﻤﺮاه دﻟﺴﻮز او ،ﻣﯽﺧﻮاھﯽ،
ﺳﺘﻮن وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮو ﺑﺮﯾﺰد؟
زﺑﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﯽ!.
ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد!.
ﭘﺲ از آن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ را ﻧﺪﯾﺪ ،او را ھﻢ ﺻﺪا زد!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻣﺪ!.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮ ﻋﻢ و داﻣﺎد رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺻﻒ وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ
ھﻢ ﺑﺮﯾﺰد؟
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج ص .۲۴۸
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ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ای ﺧﻠﯿﻔﮥ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﯽ!.
ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮد.
رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ و زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام ش
در روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ روز ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ« .١
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اھﻤﯿﺖ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺆﻟﻒ
ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺻﺤﯿﺢ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ،ﻧﺰد
اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب »ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ« رﻓﺖ و در
ﻣﻮرد اﯾﻦ رواﯾﺖ از او ﺳﺆال ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺮای او ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدش ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ رواﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﻠﮏ ﻣﯽارزد!.
اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ارزش اﯾﻦ رواﯾﺖ از ﯾﮏ ﻣﻠﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﯾﮏ دﻧﯿﺎ ارزش دارد!.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ و در ﺑﯿﻌﺖ دوم رواﯾﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺒﯿﺐﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ در ﻣﻨﺰل ﺑﻮد ،ﻣﺮدی ﻧﺰد او رﻓﺖ وﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﻀﯿﮥ
ﺑﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﭘﯿﺮاھﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺖ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ رداﺋﯽ را ﺑﭙﻮﺷﺪ ،ﺑﺎ
ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺖ ،ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻌﺖ درﻧﮓ ﻧﮑﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﺴﯽ
را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ رداﯾﺶ را ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،آن را ﮐﻪ آوردﻧﺪ ﺑﺮ روی ﭘﯿﺮاھﻨﺶ ﭘﻮﺷﯿﺪ.
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﺮﯾﺚ از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ در روز وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺣﻀﻮر داﺷﺘﯽ؟
ﮔﻔﺖ :آری ،ﺑﻮدم!.
ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﯽ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ؟
ﮔﻔﺖ :در ھﻤﺎن روزی ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﺼﻒ روز را ھﻢ ﺑﺪون رھﺒﺮ و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!.
ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ؟
ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ آدﻣﯽ ﮐﻪ از دﯾﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﻦ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺼﺎر
را ھﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮد و رأی آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﯾﮑﯽ ﮐﺮد!.
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۵ص .۲۴۹
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ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﻨﺪ؟
ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ھﻤﮥ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﯾﮕﺮی ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ!.
ﮔﻼﯾﻪﻣﻨﺪی ﻋﻠﯽ و زﺑﯿﺮ ب
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺧﻄﺒﮥ دﯾﮕﺮی را از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﻌﺖ دوم ﻧﻘﻞ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
»ھﯿﭻ وﻗﺖ ﭼﻪ آﺷﮑﺎرا و ﯾﺎ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻧﮑﺮده و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻣﺎرت و
رھﺒﺮی ﻧﺒﻮدهام!.
ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ و زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮم ش ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻼﯾﻪﻣﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻣﺸﻮرت ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ از ھﺮ ﮐﺲ
دﯾﮕﺮی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ ،او ﯾﺎ ﻏﺎر اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﻨﺰﻟﺖ او را ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ رﺳﻮل
ﺧﺪا ج ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﻣﺮدم ﺑﺸﻮد«! .١
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ س دو ﺑﺎر ﺑﺎ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎر اول :روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  -ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ روز ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ج  -ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب و
ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ردای ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﭙﻮﺷﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺮاھﻦ  -آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﺒﯿﺐﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده  -ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮد.
ﺑﺎر دوم :ﭘﺲ از وﻓﺎت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا
٢
وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ!.
در ﻃﻮل آن ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﯾﺎر و ھﻤﺮاه و ﻣﺸﺎور ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻮد و ھﯿﭽﮕﺎه
راه ﺧﻮد را از راه او ﺟﺪا ﻧﻨﻤﻮد ،و ﮔﺮوه و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺪاد و ﺑﺎ او ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ
ﻧﻨﻤﻮد و ﺑﺮای اداره اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻃﺮف ﻣﺸﻮرت و راﯾﺰﻧﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد.
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻼﯾﻪﻣﻨﺪی ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ از ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰد او آﻣﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺮاث رﺳﻮل ﺧﺪا ج را ﻧﻤﻮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ارﺛﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻨﮫﺎده اﺳﺖ.

 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۵ص .۲۵۰
 -٢اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۵ص .۲۸۶
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اﺑﻮھﺮﯾﺮه از رﺳﻮل ﺧﺪا ج رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
»وارﺛﯿﻦ ﻣﻦ ھﯿﭻ درھﻢ و دﯾﻨﺎری را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ھﺮ ﭼﻪ را از داراﯾﯽ
ﻣﻦ ﮐﻪ از ھﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن و اﺟﺮت ﮐﺎرﮔﺮان اﺿﺎﻓﻪ آﻣﺪ ،ﺻﺪﻗﻪ و اﺣﺴﺎن اﺳﺖ«.
ﻋﺎﯾﺸﻪل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ج وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ھﻤﮥ ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن را ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺮاث
رﺳﻮل ﺧﺪا را در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
»از ﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ارﺛﯽ ﺑﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﻧﮫﺎده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺻﺪﻗﻪ
و اﺣﺴﺎن اﺳﺖ«؟.
ھﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا اﯾﻦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ!.
ﻋﺮوه ﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ ازﻋﺎﯾﺸﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ» :ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﻋﺒﺎس ش ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ
آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را از ارﺛﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﮫﺎده ﺑﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺧﻮاھﺎن
زﻣﯿﻦ ﻓﺪک و ﺳﮫﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا از ﺧﯿﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ!.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :از ﻣﺎ ارﺛﯽ ﺑﺮده
ﻧﻤﯽﺷﻮد و ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﻧﮫﺎدﯾﻢ ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻨﮫﺎ از
ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ«.
اﺑﻮﺑﮑﺮ در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ھﺮ ﮐﺎری را ﮐﻪ دﯾﺪهام رﺳﻮل
ﺧﺪا اﻧﺠﺎم داده ،اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﻢ داد.
ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ آزرده ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺗﺮک ﮐﺮد! .١
اﻣﺎ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻓﺎﻃﻤﻪ ل رﻓﺖ و رﺿﺎﯾﺖ او را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد!.
ﻋﺎﻣﺮ ﺷﻌﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن آﻣﺪه و ﺑﺮای
ﻋﯿﺎدت از او اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻣﺪه و اﺟﺎزه ورود ﻣﯽﺧﻮاھﺪ؟
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ داری ﺑﻪ او اﺟﺎزه ورود ﺑﺪھﻢ؟
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :آری ،دوﺳﺖ دارم!.

 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۵ص .۲۸۵
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ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪل ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺟﺎزه داد وارد ﻣﻨﺰل ﺷﻮد .ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﻋﯿﺎدت و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ وارد ﻣﻨﺰل ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
»ای دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا! ﻣﻦ داراﯾﯽ و ﺛﺮوت و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﺸﯿﺮه و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻨﮫﺎ در راﺳﺘﺎی رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻮادۀ او ﺗﺮک ﮐﺮدم!.
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ،و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ از
او اﻇﮫﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد« .١
ﺑﯿﻌﺖ دوم ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س
ﭘﺲ از وﻓﺎت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺖ و در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در
ﻣﻮرد ﻣﻨﺰل و ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﺑﯿﻌﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﺲ از وﻓﺎت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در
واﻗﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ روی آﺷﺘﯽ و ﺑﺮادری ﺑﻮد .زﯾﺮا ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ روز ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا و اﻧﺘﺨﺎب اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ – ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﺤﺎب و ﺗﺮﺟﯿﺢ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ و اﺳﺘﺎدش اﻣﺎم اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ – ﺑﺎ او
ﺑﯿﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد!.
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از راوﯾﺎن ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﭘﺲ از وﻓﺎت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻤﺎن ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ او ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ! اﻣﺎ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺿﻮع ھﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راوﯾﺎن ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ  /رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .٢
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ارادۀ ﺧﯿﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻟﮫﺎم ﻧﻤﻮد .زﯾﺮا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺰرگ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ
اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮدن ارﮐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻼﻓﺖ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و روﯾﺪادھﺎی
ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ و ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﭘﯿﺶ روی او ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ھﻤﮥ اﻣﻮر و ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ھﻤﮥ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﺣﻮادث اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﺮای
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺳﺖ و ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد.

 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۵ص .۲۸۹
 -٢اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۵ص .۲۸۶
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از ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺑﺮای دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ او و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪھﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎی ﻋﺠﯿﺐ وﻏﺮﯾﺒﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺑﺮﺧﯽ از
اﺻﺤﺎب او را ﺑﺮای ﻗﺒﻮل آﻧﮫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺪرﺗﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!.
اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻟﮫﺎم ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎی اﯾﺸﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دادن اﻣﺘﯿﺎزھﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﻮد ،و ﺑﺮ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و ﺳﯿﺮۀ
رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﺳﺘﻮار و ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ رأی ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﺤﺎب را در ﻣﻮرد ﺳﺎزش و ﻗﺒﻮل ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎی
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ،
ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﻋﻤﺮ ﺧﻼﻓﺖ زﻣﯿﻨﮥ
اﻧﺤﺮاف آن را از اﻟﺘﺰام دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ.
ﺣﻮادث و ﺗﻨﺸﮫﺎی ﺳﺮآﻏﺎز ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﺧﻼﻓﺘﺶ را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﺶھﺎ و ﺣﻮادث و
ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺨﺘﯽ روی ﻣﯽداد ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل او را ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺪاری و ﺛﺎﺑﺖﻗﺪﻣﯽ ﯾﺎری
ﻓﺮﻣﻮد ،و ﺑﺎ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﮥ آﻧﮫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﻮﯾﺶ را رﻓﯿﻖ راه
او ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
 -۱روﯾﺪاد ﻣﮫﻢ و ﺳﻨﮕﯿﻦ وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ و در ﺑﺨﺶ اول ،ﺑﺮﺧﻮرد و
ﺗﻌﺎﻣﻞ او را ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﮫﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ!.
 -۲ﻗﻀﯿﮥ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ ،و ﺗﻼش ﺑﺮای اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻮرد آن ،و
رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن ﺑﺬرھﺎی ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻧﺰاع و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ و ﺑﯿﻌﺖ اﻧﺼﺎر و
ً
ﮐﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ورﺿﺎﯾﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺎس و ﻋﻠﯽ ش ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در
ﻣﻮرد آﻧﮫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ.
 -۳ﻣﺸﮑﻞ ارﺗﺶ اﺳﺎﻣﻪ س .
 -۴ﻗﻀﯿﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
در ﻣﻮرد ارﺗﺶ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج او را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ روﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﺑﻠﻘﺎء« در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﻨﺪ و اﻧﺘﻘﺎم زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ »ﻣﺆﺗﻪ« ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد از
اﯾﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮد.
ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺳﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺳﻪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﺤﺎب
ﺑﺰرﮔﻮار رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ!.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﯿﻤﺎر ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز
وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .اﺳﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﻪ
ﺳﭙﺎه اﺳﻼم دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﺟﺮف« ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺪﯾﻨﻪ اردو ﺑﺰﻧﻨﺪ!.
ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮ ﺑﺮآوردن ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻞ در ﺟﺰﯾﺮه اﻟﻌﺮب و اﻃﺮاف
ّ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ،و ﻇﮫﻮر ﭘﺪﯾﺪۀ ادﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻌﺪای از اﻓﺮاد ﮐﺬاب و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر و
ﺧﻮدداری ﻋﺪهای از ﻣﺮدم ﻋﺮب از دادن زﮐﺎت و ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﻮﻃﺌﮥ دﺷﻤﻨﺎن و ﻣﺮﺗﺪان و
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دادن زﮐﺎت ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺪهای ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ را
داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب و ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ از آن ﺧﻄﺮھﺎی
ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﻮد ،اﻃﻼع داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺳﻪ ھﺰار
ﻧﻔﺮی اﺳﺎﻣﻪ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺗﮫﺪﯾﺪاﺗﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺪه
ﺑﻮد در اﻃﺮاف ﺷﮫﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺳﭙﺎه اﺳﻼم در اﻃﺮاف ﻣﺪﯾﻨﻪ و
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪادن ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎم را ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﺰام ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﺎم و ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﺳﻪ ھﺰار
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﺒﺮه و ﺷﻤﺸﯿﺮزن اﻗﺪاﻣﯽ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ!.
اﻣﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﭽﻮن آﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،از ﻗﺒﻮل رأی
آﻧﮫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﺮد ،اﻣﺎ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﭘﺮﭼﻤﯽ را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورد و ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮده آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و از
اﻋﺰام ﺳﭙﺎه اﺳﺎﻣﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺰام ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ
از آن ھﺮ ﭘﯿﺸﺂﻣﺪی ﮐﻪ روی دھﺪ ،ﺟﺰ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدﻣﯽ را
ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺧﻮار و درﻣﺎﻧﺪه ﻧﺨﻮاھﺪ ﻓﺮﻣﻮد!.
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ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ از ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ:
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮدم اﻧﺼﺎردر ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺧﻼﻓﺘﺶ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﺒﺎل ﻋﺮب ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻔﺎق ﺳﺮ ﺑﯿﺮون آورد ،و ﯾﮫﻮدﯾﺖ و
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ از دﺳﺖ دادن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ
ﺧﻮد و دﺷﻤﻨﺎن زﯾﺎد ﺑﻪ ﺳﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎران زده در ﺷﺒﯽ ﺗﺎرﯾﮏ و ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ درآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎر ﺳﭙﺎه اﺳﻼم را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده و ارﺗﺶ اﺳﺎﻣﻪ را اﻋﺰام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ!.
ً
ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻓﺮاد ارﺗﺶ اﺳﺎﻣﻪ اﮐﺜﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎھﺪی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در اﺧﺘﯿﺎر داری ،ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺰام ارﺗﺶ اﺳﺎﻣﻪ ﺻﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻀﯿﻌﻒ ﺷﻮد ،ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ!.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻟﻐﻮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ارادۀ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ در ﭼﻨﮕﺎل
درﻧﺪﮔﺎن ھﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮم و ﻣﺮا ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺎه اﺳﻼم را ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ،اﻋﺰام ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﮔﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻮد ﻣﻦ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهام اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاھﻢ
ﮐﺮد.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ارﺗﺸﯽ را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا دﺳﺘﻮر اﻋﺰام آن
را ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮده ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻢ اﻟﻐﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﺟﺮأت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺧﻮاھﺪ!
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ در اﺧﺘﯿﺎر اوﺳﺖ اﮔﺮ ھﻤﮥ ﻣﺮدم ﻋﺮب از ﻣﻦ
روﯾﮕﺮدان ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻦ آﺳﺎﻧﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮی ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا دﺳﺘﻮر اﻋﺰام
آن را ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮده ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻢ!.
ای اﺳﺎﻣﻪ! ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎن داده ﺷﺪه ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻦ ،و از ھﻤﺎن ﻧﺎﺣﯿﻪای از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮ اھﻞ )ﻣﺆﺗﻪ( ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا دﺳﺘﻮر ﺟﻨﮓ را داده
ﺑﻮد ﻧﺒﺮد را ﺑﺎ دﺷﻤﻦ آﻏﺎز ﮐﻦ! و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب ﺷﻤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را
از ﻣﺎ درﯾﻎ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻓﺮﻣﻮد!.
ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺎده ﻧﻤﻮد ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺻﺪﯾﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ آﻧﺎن و آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اردوی ﺳﭙﺎه
در »ﺟﺮف« رﻓﺖ.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﭘﯿﺎده و اﺳﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل داﺷﺖ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ
از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺮف ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ!.
اﺳﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺖ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ و ﺧﻠﯿﻔﮥ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭘﯿﺎده در رﮐﺎﺑﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ!.
و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺳﻮار ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﻦ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﻮم!.
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ﻣﻦ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮم و ﻧﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﻮی! ﭼﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ را در راه ﺧﺪا ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﭘﺎھﺎﯾﻢ ،آﻟﻮده ﺑﻪ ﺧﺎک ﺷﻮﻧﺪ!؟
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س ﺳﺮﺑﺎزی از ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﭙﺎه اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻮد ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای
ادارۀ اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ او ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ،از اﺳﺎﻣﻪ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﺰد او در ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﺳﺎﻣﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اوﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻧﻈﺮت ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب درﻣﺪﯾﻨﻪ
اﺳﺖ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد! و ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ!.
اﺳﺎﻣﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺳﭙﺎه را ﺻﺎدر ،و راه ﺷﺎم را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﯽ ﺑﻠﻘﺎء در
ﺟﻨﻮب ﺷﺎم رﺳﯿﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روﻣﯿﺎن ھﻤﮑﺎری ﮐﺮده و ﺟﺎﺳﻮس و
ﻣﺰدور آﻧﮫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ! ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﺷﺼﺖ روز ﺗﻤﺎم از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻏﺎﯾﺐ
ﺑﻮد ،و ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﻨﯿﻤﺖ ،ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
رأی و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی درﺳﺖ و ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ،ھﻤﺎن رأی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﻋﺰام
ﺳﭙﺎه اﺳﺎﻣﻪ ،و ﺧﻮدداری از ﻟﻐﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪۀ رﺳﻮل ﺧﺪا ج.
اﺑﻮھﺮﯾﺮه س اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ و دوراﻧﺪﯾﺸﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
»ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮد و ﻣﺴﺘﻌﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از او ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﺪارد ،اﮔﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ ،او اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ را ﺳﻪ ﺑﺎر
ﺗﮑﺮار ﮐﺮد.
از او ﺳﺆال ﺷﺪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه!؟
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺳﭙﺎه اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺷﺎم اﻋﺰام ﻓﺮﻣﻮد .وﻗﺘﯽ وارد »ذی
ﺧﺸﺐ« ﮔﺮدﯾﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﺮاب اﻃﺮاف ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺸﺴﺘﯽ را ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ! ﺳﭙﺎه اﺳﺎﻣﻪ
را ﺑﺎزﮔﺮدان! ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻋﺮب ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه ،ﻣﯽﺧﻮاھﯽ او را ﺑﻪ
ﺳﻮی روم ﮔﺴﯿﻞ داری؟!.

ﺑﺨﺶ دوم :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ وﻓﺎت
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اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮد و ﻣﺴﺘﻌﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از او ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
ﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﺳﮓھﺎ ﭘﺎی ھﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا را ھﻢ ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺳﭙﺎه اﺳﺎﻣﻪ را ﺑﺎز ﻧﺨﻮاھﻢ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﭘﺮﭼﻤﯽ را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺸﯿﺪ!.
ﺳﭙﺎه اﺳﻼم در ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎم ،ھﺮ ﮔﺎه از ﮐﻨﺎر ھﺮ ﻗﻮﻣﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب رد
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻗﻮی و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ھﯿﭽﮕﺎه اﯾﻦ
ﺳﭙﺎه از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ!.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺮس آﻧﮫﺎ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺧﻮدداری ورزﯾﺪﻧﺪ!.
اﯾﻦ ﺑﺮﮐﺖ اﻟﺘﺰام و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ّ
ﺳﻨﺖ و روش رﺳﻮل ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ آن اﻗﺪام
١

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ اﻋﺰام ﺳﭙﺎه اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻮد«! .

ﭘﺪﯾﺪۀ ﻣﺎﻧﻌﯿﻦ زﮐﺎت
ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺶ روی ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺧﻮدداری ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﺮاب از

ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت و ﺳﻮداﮔﺮیھﺎ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪۀ آﻧﺎن ﺑﻮد.
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﭘﺎﯾﺪاری او ﺑﺮﺣﻖ و ﺳﻌﯽ
و رﻏﺒﺘﺶ ﺑﻪ ﺧﻮدداری از دادن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﯿﺘﺎز و ﻋﺪم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪن و ﺳﺴﺘﯽ در
ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد!.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از دو ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ
ّ
ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮب راه ﮐﻔﺮ و ارﺗﺪاد را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
 ...ﻃﺎﯾﻔﻪھﺎی »اﺳﺪ و ﻏﻄﻔﺎن« ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﻦ ﺧﻮﯾﻠﺪ اﺳﺪی.
ِ » ...ﮐﻨﺪه« ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﺳﻮد ﻋﻨﺴﯽ.
 ...ﻃﺎﯾﻔﻪ »رﺑﯿﻌﻪ« ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻌﺮورﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن.
ّ
 ...ﻃﺎﯾﻔﻪ »ﺣﻨﯿﻔﻪ« ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ ﮐﺬاب.
َ
 ...ﻃﺎﯾﻔﻪ » ُﺳﻠﯿﻢ« ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻓﺠﺎءه ﺑﻦ ﻋﺒﺪﯾﺎﻟﯿﻞ.
 ...ﻃﺎﯾﻔﻪ »ﺗﻤﯿﻢ« ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺠﺎح ﺑﻨﺖ اﻟﺤﺎرث.
ھﻤﻪ آن ﻃﻮاﯾﻒ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ و از اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
 -١در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﭙﺎه اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ج  ۶ص  ۳۰۵ – ۳۰۴و ﮐﺘﺎب »اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﯽ دﻣﺶ«
اﺣﻤﺪ ﻋﺎدی :ص  ۱۵۶ – ۱۵۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ!.
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ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﻮاﯾﻒ اﺳﺪ و ﻏﻠﻄﻔﺎن و ﻃﯽء ﺑﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﻦ
ﺧﻮﯾﻠﺪ اﺳﺪی اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ھﯿﺌﺖھﺎﯾﯽ را رواﻧﮥ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ در ﻣﻮرد
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮدن زﮐﺎت ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ!.
آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،وﻟﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﻮن آن را
ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺰﯾﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽداﻧﯿﻢ! ﻣﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد زﮐﺎت ﻣﯽدادﯾﻢ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از
وﻓﺎت او ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دادن زﮐﺎت ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ!.
ﺗﻌﺪاد ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ از دادن زﮐﺎت ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ از
ﻗﺮآن اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ:
َ
ُ ُ ّ
ّ ََ
ُ ۡ
َٗ ُ
َ
َّ َ َ َ
﴿خذ م ِۡن أ ۡم َ� ٰل ِ ِه ۡم َص َدقة � َط ّهِ ُره ۡم َوت َز� ِي ِهم ب ِ َها َو َص ِل عل ۡيهِ ۡمۖ إِن َصل ٰوتك َس� ٞن
َّ
ل ُه ۡم﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﮥ.[۱۰۳ :
»)ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ!( از اﻣﻮال آﻧﺎن زﮐﺎت ﺑﺴﺘﺎن! ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺸﺎن را از ﻣﺎلﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﻨﮓ
ﭼﺸﻤﯽھﺎ ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﯽ و در راه ﮐﻤﺎل ﻗﺮار دھﯽ و ﺑﺮای آﻧﺎن دﻋﺎ و ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﮐﻦ،
ً
ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ دﻋﺎ و آﻣﺮزش ﺗﻮ ﻣﺎﯾﻪ آراﻣﺶ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ«.

ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :زﮐﺎت ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ دﻋﺎی او ﺑﺮای ﻣﺎ آراﻣﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ آن
ھﻢ ﺗﻨﮫﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﻮت ﮐﺮده ،ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی زﮐﺎت
ﻧﺨﻮاھﯿﻢ داد!.
ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺮای آﻧﮫﺎ اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را ﺳﺮوده ﺑﻮد ﮐﻪ:
اﻃﻌﻨﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻨﺎ
أﻳﻮرﺛﻨﺎ

ﺑﻜﺮ ﹰا

اذاﻣﺎت

ﺑﻌﺪه

ﻓﻴﺎﻟﻌﺒﺎد

اﷲ:

ﻣﺎﻷﺑﯽ

ﺑﻜﺮ؟

وﺗﻠﻚ ﻟﻌﻤﺮ اﷲ ﻗﺎﺻﻤﻪ اﻟ ﹼﻈﻬﺮ!

»ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ او را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا! اﺑﻮﺑﮑﺮ
را ﭼﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺧﻮد اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﮫﺎده )ﺗﺎ از ﻣﺎ زﮐﺎت
ﺑﮕﯿﺮد( ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ اﺳﺖ«!.
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻌﯿﻦ زﮐﺎت
ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺮﻣﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﮐﺎت

ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .و ﻧﻈﺮﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد آﻧﮫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز و
ﺧﻮدداری از دادن زﮐﺎت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮد .زﯾﺮا ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﯾﻤﺎن در دﻟﮫﺎﯾﺸﺎن ّﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ،
اﻗﺪام ﺑﻪ دادن زﮐﺎت ھﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺨﺶ دوم :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ وﻓﺎت
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آﻧﺎن ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﮕﺬار ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن اﺳﺘﻮار ﺷﻮد ،زﮐﺎت ﻧﺪھﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از
آن ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ دادن زﮐﺎت ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز را از آﻧﺎن ﺑﭙﺬﯾﺮ! و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﻟﻔﺖ و
ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻦ!.
اﻣﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری و ﺗﻌﮫﺪش ﺑﻪ اﺟﺮای ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
اﺻﺤﺎب ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ داد و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺳﺎزش ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺸﺪ و ﻓﺮﻣﻮد:
ً
»ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از دادن رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﮐﺎت ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻣﯽدادهاﻧﺪ ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺧﻮاھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ،زﯾﺮا زﮐﺎت ﺣﻘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﻮال واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎز و
زﮐﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮاھﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪ!.
وﻗﺘﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﮐﺎت ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ،ﺟﺰم
ً
ﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ او ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺖ ،ﮐﻪ ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻤﺮ
را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ!.
اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﻮھﯿﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮫﺎدت ﻧﻤﯽدھﻨﺪ اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺎن و
ﻣﺎل آﻧﺎن ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺣﻘﯽ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد.
ً
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﮔﺮ از دادن رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﮐﺎت
ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﯽدادهاﻧﺪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاھﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪ! زﮐﺎت
ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ داراﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت
ﻣﯿﺎن اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز و دادن زﮐﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاھﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪ!.
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از اﺻﺮار اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﺐ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﻤﻮده و درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﻖ ھﻤﺎن اﺳﺖ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮده ﻣﺘﻮﺳﻞ ﮔﺮدﯾﺪه
ﺑﻮد .ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻗﺮار ﺑﻪ ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣﺼﻮن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻇﺮﯾﻒ و
دﻗﯿﻘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت و ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و
اﺳﺘﻮاری او ﺑﺮ ﺣﻖ و ﺧﻮدداری از ﺳﺎزش و ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪن ،ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد:
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در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﮐﺎت ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ دل ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب و دﯾﮕﺮ اﺻﺤﺎب را ﺑﻪ رأی او ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﺎ ﺟﻨﮓ
ﺑﺎ آﻧﮫﺎ – ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ھﻤﺮاھﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ – ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ َ ُّ ْ َ َ
لزك ٰوة فخلوا سبِيل ُه ۡم﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۵ :
﴿فإِن تابوا وأقاموا ٱلصلوة وءاتوا ٱ
»اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﺎز را اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮده و زﮐﺎت را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،راه را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎز
ﮔﺬارﯾﺪ«!.
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
»اﺳﻼم ﺑﺮ روی ﭘﻨﺞ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﮫﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺷﮫﺎدت ﺑﻪ اﻟﻮھﯿﺖ و وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ،و دادن زﮐﺎت و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺞ و روزۀ ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن«.
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺎز و روزه در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ!.
ﺣﺘﯽ در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی از ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮده و
ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ و ﻧﻤﺎز و روزه در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ش از رﺳﻮل ﺧﺪا ج رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
ّ
اﻟﻮھﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺳﺎﻟﺖ
»ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺠﻨﮕﻢ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮫﺎدت داده و ﻧﻤﺎز را ﺧﻮاﻧﺪه و زﮐﺎت دھﻨﺪ ،ھﺮ ﮔﺎه ﭼﻨﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺎن و داراﯾﯽ
آﻧﺎن در اﻣﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺣﻘﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﯿﺮد ،ﮐﻪ ﭘﺲ از آن
ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد«.
ھﺮﮔﺎه آن ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﮐﺎت ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ،و ﺗﻌﮫﺪ و
ﭘﺎﯾﺪاری و اﺳﺘﻮاری او را در اﺟﺮای ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و
درﺳﺘﯽ آن ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ! و ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزش ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و در دﻓﺎع از ﺣﻖ ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،وﺿﻊ و
ﺣﺎل اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ!؟
اﺳﺘﻘﺮار اﻣﻮر

در ﻋﺼﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس اﻣﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﮔﺮﻓﺖ!.
او ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﮐﺎت ﻧﻤﯽدادﻧﺪ و ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﺒﻮت را

ﺑﺨﺶ دوم :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ وﻓﺎت
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ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﻮد و )اﺳﻮد ﻋﻨﺴﯽ( در ﯾﻤﻦ و )ﻣﺴﯿﻠﻤﮥ( ﮐﺬاب در ﯾﻤﺎﻣﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ) ،ﻃﻠﯿﻪ
ﺑﻦ ﺧﻮﯾﻠﺪ( و )ﺳﺠﺎج ﺑﻨﺖ اﻟﺤﺎرث ﺗﻤﯿﻤﯽ( ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ داﻣﻦ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ!.
در اﯾﺎم ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ،ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .و اﺟﺎزه داد در دو
ﺟﺒﮫﻪ ﺟﮫﺎد ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻔﺎر آﻏﺎز ﺷﻮد!.
ﺟﺒﮫﮥ اول :ﺟﺒﮫﮥ ﻋﺮاق ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺳﺮدار ﻧﺎﻣﯽ اﺳﻼم »ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ« ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ وارد
ﺟﻨﮓھﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و در ھﻤﮥ آﻧﮫﺎ ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﯿﺮوزی از آن او ﺑﻮد!.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ س ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ و ﻣﺎﻧﻌﯿﻦ زﮐﺎت در ﺟﺰﯾﺮه اﻟﻌﺮب را ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد و ﺑﺮ ﻣﺴﯿﻠﻤﮥ ﮐﺬاب و ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن او ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺒﮫﮥ ﻋﺮاق ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺟﮫﺎد
ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را رھﺒﺮی ﮐﻨﺪ!.
ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ھﻤﺮاه اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻠﻖ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺟﻨﮓھﺎی ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﮥ ﺑﺴﯿﺎری را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﻮﺳﯽھﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ.
ﺟﺒﮫﮥ دوم :ﺟﺒﮫﮥ ﺷﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وارد ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ در آن ﻋﺼﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ روم ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ
ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺲ از دو ﺳﺎل و ﺳﻪ ﻣﺎه و ده

روز – ﯾﻌﻨﯽ در روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺟﻤﺎدیاﻵﺧﺮ ﺳﺎل ﺳﯿﺰدھﻢ ھﺠﺮی در ﻋﻤﺮ  ۶۳ﺳﺎﻟﯽ
– ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﻤﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا – وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ!.
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ھﻤﯿﺸﻪ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺑﻮد!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻓﺎت ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﺑﺴﯿﺎر او
ﺑﺮای وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت او روزﺑﻪ روز و ﺿﻌﯿﻒ و ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ
ً
ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺒﯽ ﮐﻮﺗﺎه وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در روزی ﺳﺮد ﭘﺪرم )اﺑﻮﺑﮑﺮ( ﺣﻤﺎم ﮐﺮد ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﺐ و ﻟﺮز
ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده روز ،ﺑﯿﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﺮود ﮐﻪ در آن ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﻣﺮدم ﺑﻮد.
ﻣﺮدم دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯽ ﻃﺒﯿﺒﯽ را ﺑﺮ
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﯿﺎورﯾﻢ؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺮا دﯾﺪه اﺳﺖ!.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟

ً
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ »اﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﻟـﲈ ﹸارﻳﺪ« ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻗﻄﻌﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ!.

ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺑﯿﻤﺎری وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﯿﻨﯿﺪ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﻪ ﻋﮫﺪۀ ﻣﻦ ﻧﮫﺎده ﺷﺪه ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ﺑﺮ اﻣﻮاﻟﻢ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ؟ آن را ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭘﺲ از ﻣﻦ اﻃﻼع داده و ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل در ﻣﯿﺎن داراﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ!.
ﭘﺲ از وﻓﺎت او درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮدهای اھﻞ »ﻧﻮﺑﻪ« و ﺷﺘﺮی ﺑﺮای آوردن
آب و وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﯿﺰ ﮐﺮدن ﺷﻤﺸﯿﺮ و رواﻧﺪازی ﮐﻪ ﭘﻨﺞ درھﻢ ھﻢ ﻧﻤﯽارزﯾﺪ! ﺑﺮ ﺟﺎی
ﻧﮫﺎده اﺳﺖ!.
آﻧﮫﺎ را ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ در ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﻗﺮار دھﺪ!.
ﻋﻤﺮ وﻗﺘﯽ آﻧﮫﺎ را دﯾﺪ ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ ۰ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار
دھﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﻧﮫﺎده اﺳﺖ!.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﭘﺪرم در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺳﺮ
از ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﺸﺴﺖ و ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ راﮔﻔﺖ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد:
دﺧﺘﺮ ﻋﺰﯾﺰم! ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهام در ﺑﯽﻧﯿﺎزی ﺗﻮﯾﯽ و ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺲ در ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی
ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺗﻮﯾﯽ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﮫﺎل ﺧﺮﻣﺎ را از داراﯾﯽ ﺧﻮد – ﮐﻪ از درﺧﺘﺎن ﻧﺨﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآورﻧﺪ – ﺑﻪ ﺗﻮ دادهام ،اﻣﺎ ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮاﻧﯽ داری ﮐﻪ آﻧﺎن ھﻢ وارث ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺪر آﻧﺎن ﺑﺮادرم ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺪام دو ﺧﻮاھﺮ را ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯽ!؟ )ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ اﺳﻤﺎء
و دﯾﮕﺮی( ﺣﻤﻞ ھﻤﺴﺮم ﺣﺒﯿﺒﻪ ،زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ او دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ!.
وﻗﺘﯽ او وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ھﻤﺴﺮش ﺣﺒﯿﺒﻪ ﺑﻨﺖ ﺧﺎرﺟﻪ دﺧﺘﺮی را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد ،ﮐﻪ او را
ام ﮐﻠﺜﻮم ﻧﺎم ﻧﮫﺎدﯾﻢ!.
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﮐﺮاﻣﺖھﺎی ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد ھﻤﺴﺮش
ﺣﺒﯿﺒﻪ دﺧﺘﺮی را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺧﻮاھﺪ آورد.
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ از دو ﺑﺮادر و دو ﺧﻮاھﺮ ﻋﺎﯾﺸﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ و اﺳﻤﺎء و
امﮐﻠﺜﻮم ﺑﻮد.

ﺑﺨﺶ دوم :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ وﻓﺎت
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ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﺎن روزی ﮐﻪ ﭘﺪرم وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ
ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﻔﻦ ﺷﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎ ﺳﻪ ﻻﯾﻪ!.
ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دو ﭘﯿﺮاھﻨﻢ را ﺧﻮب ﺑﺸﻮرﯾﺪ ،و ﭘﯿﺮاھﻦ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﻨﯿﺪ!.
ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺪر وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﭼﺮا اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﯽ ﺳﻪ ﭘﯿﺮھﻦ ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺗﻮ
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ» :زﻧﺪهھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺗﺎزه ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺮدهھﺎ آن
ﭘﯿﺮاھﻦھﺎﯾﯽ را ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭘﻮﺳﯿﺪه و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ«.
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ

ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﺧﯿﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در اﯾﻦ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﭘﺲ از
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد او ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺘﺼﺎب و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﺒﻮده
ً
ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد و رأی ﺑﻮده و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و
ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او و ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن واﻧﺘﺨﺎب ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ از آن و ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ زﯾﺮا
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻼﻓﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﻌﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ اوﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ﻣﻮرخ ﻣﺸﮫﻮر در ﮐﺘﺎب »اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﯽ اﻟﺘﺎرﻳﺦ« ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﺼﺮ و

ﻣﻔﯿﺪی را در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد و ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭼﻨﯿﻦ آورده
اﺳﺖ!.
ُ
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎی ﻋ ْﻤﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮار داﺷﺖ،
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد:
ﻧﻈﺮت در ﻣﻮرد ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :او از ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﻧﻈﺮ داری ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی
در او ھﺴﺖ!.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺮﻣﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﻣﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
زﻣﺎم اﻣﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺳﭙﺮده و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری از آن ﺳﺨﺖﮔﯿﺮﯾﮫﺎ را ﮐﻨﺎر
ً
ﻣﯽﮔﺬارد .ﻣﻦ ﺧﻮد ﻋﻤﻼ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را در او دﯾﺪهام ،زﯾﺮا ھﺮﮔﺎه ﻣﻦ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪهام ،او ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻔﻮ و ﻧﺮﻣﺶ ﺑﺎ او ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آراﻣﯽ
رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﺎ او ﺑﻮد!.
ﭘﺲ از آن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد:
ﻧﻈﺮ ﺗﻮ در ﻣﻮرد ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻃﻦ او از ﻇﺎھﺮش ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ او در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﮔﻔﺖ:
»در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ!.
ﭘﺲ از آن ﻃﻠﺤﻪﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب را ﺑﺮای
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدهای و ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ھﻨﻮز زﻧﺪهای؟ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ روزی ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ زﻣﺎم اﻣﻮر
ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد آن وﻗﺖ ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺗﻮ داری ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻣﯽروی
ً
و ﻗﻄﻌﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺮدم از ﺗﻮ ﺳﺆال ﺧﻮاھﺪ ﻓﺮﻣﻮد!!.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ!..
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻃﻠﺤﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا از ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﯽ؟! ھﺮ ﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎرم در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﻣﻦ ﺳﺆال ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻮاھﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
رھﺒﺮی ﻣﺮدم ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد را ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدهام!.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد او را ﺑﺮای
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ!.
ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﻮﯾﺲ!.
ﺑﺴﻢاﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

اﻣﺎ ﺑﻌﺪ.!... :
وﻟﯽ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﮫﻮش ﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را اداﻣﻪ دھﺪ!.
ﻋﺜﻤﺎن از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺮان ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎم ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش را ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﭼﺎر ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ ﺷﻮﻧﺪ!.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﮫﻮش ﺑﻮد ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﻧﻮﺷﺖ
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻣﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب را ﺑﺮای رھﺒﺮی ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ .و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ
ﻏﯿﺮ از ﺧﯿﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارم!.

ﺑﺨﺶ دوم :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ وﻓﺎت
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ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد :آﻧﭽﻪ را
ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺑﺨﻮان!.
ﻋﺜﻤﺎن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﻮاﻧﺪ!.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺎم ﻋﻤﺮ را ﻧﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ
ﻧﮕﺮان ﺑﻮدی ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﻦ ﻣﺮدم دﭼﺎر ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ ﺷﻮﻧﺪ!؟
ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :آری ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﭘﺎداش ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ!.
ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف او ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
ﻣﮑﺘﻮب ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻧﮑﺮدهام ،ﻣﻦ ﻋﻤﺮ را
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻧﻤﻮدهام )اﮔﺮ او را ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ( از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﮑﺮدهام«!.
ﺗﻮﺻﯿﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س
ﭘﺲ از آن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ،ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﮫﻤﯽ را ﺑﻪ او
ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺳﻔﺎرش ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ:
»ای ﻋﻤﺮ! ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر ﺑﺎش! ﺑﺪان ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر روز را در ﺷﺐ اﻧﺠﺎم دادن و ﮐﺎر ﺷﺐ را
ﺑﻪ روز اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .و ﺗﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪای اﻧﺠﺎم ﻧﭙﺬﯾﺮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ را ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ و ارزش اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی او از ﺣﻖ در دﻧﯿﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،و
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﺣﻖ در آن ﻧﮫﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .و
ﺳﺒﮑﯽ و ﺑﯽارزﺷﯽ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮوی از ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﺑﺎﻃﻞ در آن ﻧﮫﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺒﮏ و ﺑﯽارزش ﺑﺎﺷﺪ!.
ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺘﯽ از اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﯾﺎد ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل آﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و از
ﮐﺮدار ﺑﺪﺷﺎن ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ ،ھﺮ ﮔﺎه آﻧﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ،ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﻠﺤﻖ
ﻧﺸﻮم!.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد دوزﺧﯿﺎن ﺻﺒﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل ﺑﺪ و
زﺷﺘﺸﺎن اﺳﺖ .اﻋﻤﺎل ﺧﻮﺑﺸﺎن را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،ھﺮ ﮔﺎه آﻧﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻣﯽآورم ،اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﻢ!.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ھﻢ ﺷﻮق و رﻏﺒﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ھﻢ ھﺮاس و رھﺒﺖ،
ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ از ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺘﺶ
ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﮕﺮدد!!.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺮا ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺧﻮاھﯽ ﺑﻮد ،و
ﻣﺮگ ھﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻮ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدی ،ﺑﯿﺶ از ھﺮ
ﭼﯿﺰ از ﻣﺮگ در ھﺮاس ﺧﻮاھﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ از دﺳﺖ آن رھﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﯽ ﯾﺎﻓﺖ«!!.
آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻋﻤﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س
وﻗﺘﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ در آﺧﺮﯾﻦ دﻗﺎﯾﻖ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻋﺎﯾﺸﻪ اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺰد
او ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ:
ﻟﻌﻤﺮك ﻣﺎ ﻳﻐﻨﯽ اﻟ ﹼﺜﺮاء ﻋﻦ اﻟﻔﺘﯽ

ﻟﺼﺪر
إذا ﺣﴩﺟﺖ ﻳﻮﻣ ﹰﺎ و ﺿﺎق ﲠﺎ ا ﹼ

»ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪ! آﻧﮕﺎه ﮐﻪ رادﻣﺮد وﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ و
ﻧﻔﺲھﺎی آﺧﺮ را ﺑﮑﺸﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را در دل ﺧﺎک ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻨﻨﺪ«!.
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ او ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮕﻮ! ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
آﯾﻪ را ﺑﺨﻮان ﮐﻪ:
ۡ
َ
ۡ
ۡ
ُ
َ ََٓ ۡ
ت َسك َرةُ ٱل َم ۡوت بٱ َ ّ َ َ َ
ُ
َ ُۡ
� ِق� �ٰل ِك ما كنت مِنه �ِيد] ﴾١٩ق.[۱۹ :
﴿وجاء
ِ ِ
»ﺟﺎن دادن )ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ و( ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﮐﻨﺎره
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯽ وﮔﺮﯾﺰان ﺑﻮدی«.
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺪرم اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺎن ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ! و

آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻼم او اﯾﻦ دﻋﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ :رب ﺗﻮﻓﻨﯽ ﻣﺴﻠ ﹰﲈ واﳊﻘﻨﯽ ﺑﺎاﻟﺼﺎﳊﲔ:

»ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ﺑﻤﯿﺮان و ﺑﻪ ﻧﯿﮑﺎﻧﻢ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻔﺮﻣﺎ«!.
ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﮐﺎر ﻏﺴﻞ او را ھﻤﺴﺮش اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ ﻋﻤﯿﺲ و ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﻋﺎﯾﺸﻪ وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ او را در ﮐﻨﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ

ﺧﺎک ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ! و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮﻗﺪ ﻣﺒﺎرک رﺳﻮل ﺧﺪا ج او را دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ!
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ،ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ و ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﭘﯿﮑﺮ
ﮔﺮاﻣﯽ او را ﺑﻪ آرﻣﮕﺎھﺶ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﺳﺮ او را ﮐﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺷﺎﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ

ﺑﺨﺶ دوم :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ وﻓﺎت
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ﻓﺎﺻﻠﮥ ﮐﻢ از او ﻗﺮار دادﻧﺪ! .١
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮدی ﯾﮫﻮدی ﻣﺴﻤﻮم ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮ اﺛﺮ
آن ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻓﻮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ!.
اﻣﺎم اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻃﺒﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﮐﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﻣﻘﺪاری ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺨﺘﻪ را ﻣﺴﻤﻮم
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آن ﻏﺬای ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه آﺑﮕﻮﺷﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺳﺒﺐ وﻓﺎت
او ﺑﻮده اﺳﺖ!.
ﺣﺎرث ﺑﻦ ﮐﯿﻠﺪۀ ﺛﻘﻔﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺸﮫﻮر ﻋﺮب ﺑﻮد ،در ﺧﻮردن آن ﻏﺬا ﺑﺎ ﺣﻀﺮت
اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﻤﺮاه ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﺣﺎرث ﮐﻤﯽ از آن ﻏﺬا را ﺑﺮ دھﺎن ﻧﮫﺎد ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺴﻤﻮم ﺑﻮدن آن
ﮔﺮدﯾﺪ و از ﺧﻮردن آن دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻏﺬای ﻣﺴﻤﻮﻣﯽ را ﺧﻮردﯾﻢ! و
ھﺮ دوی آﻧﮫﺎ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل وﻓﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ .٢
اﻣﺎ اﮐﺜﺮ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ آن رواﯾﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ و رواﯾﺖ ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او در روزی ﺳﺮد ﺣﻤﺎم ﮐﺮد ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﺐ و ﻟﺮز ﺷﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ
از ﭘﺎﻧﺰده روز ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﻨﺰل وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ رواﯾﺖ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﻢ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدش
ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ.
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ را ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ و از او راﺿﯽ ،و ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﺎد!.

 -١اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ج  ۲ص .۴۲۷-۴۲۵
 -٢ﺗﺎری ﻃﺒﺮی ج  ۳ص .۴۲۲

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم:
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س
از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
ﻧﺸﺴﺖ اﻫﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ

در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ درروز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﻣﺎه ﺟﻤﺎدیاﻵﺧﺮ
ﺳﺎل ﺳﯿﺰدھﻢ ھﺠﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،و ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ او ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪ و
ھﻤﺎن روز دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.
در ھﻤﺎن روز ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب و اھﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ .و ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﮑﺘﻮب ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ را در ﻣﻮرد ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺣﻀﺮت

ﻋﻤﺮ س ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در ھﻤﺎن ﻧﺸﺴﺖ ،اھﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ!
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ھﯿﭽﮕﺎه ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ
اﺻﺤﺎب ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺑﻌﺪی ﺟﺎﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ او را ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
او ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،درﺳﺖ ھﻤﺎن ﮐﺎری را ﮐﻪ در زﻣﺎن وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در
ھﻤﺎن روز وﻓﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ!.
اوﻟﯿﻦ ﺧﻄﺒﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س
ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق از روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﺟﻤﺎدیاﻵﺧﺮ ﺳﺎل ﺳﯿﺰدھﻢ ھﺠﺮی
آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ!.
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ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ و ﭘﻠﻪای ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺻﺪﯾﻖ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪا! ﻣﻦ ﺿﻌﯿﻒ را ﻗﻮت ﺑﺪه و ﻣﻦ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ را ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻧﺮﻣﺨﻮﯾﯽ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ! و
ﻣﻦ ﺑﺨﯿﻞ را ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ ﺑﮕﺮدان«!.
ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ! و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ اھﻞ ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﯿﺪ و
ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار دھﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار
داده و ﺧﻮد را ﺑﺮای روز ﺑﺰرگ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ آﻣﺎده ﮐﺮده ،روزی ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی از ﺷﻤﺎ ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ در اﻣﻮری ﮐﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ از او ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﺷﻮد!.
ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺷﺎھﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻮال ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺧﻮد را ھﻤﭽﻮن وﻟﯽ و ﻗﯿﻢ
ﮐﻮدﮐﯽ ﯾﺘﯿﻢ ﻗﺮار دادهام ،اﮔﺮ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﻮدم ﺑﺮای ﺧﻮد ﭼﯿﺰی را از آن ﺑﺮﻧﻤﯽدارم و اﮔﺮ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ از آن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮاھﻢ داﺷﺖ.
او ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ،در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻄﺎﺑﻪای را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد،
ﮐﻪ در ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از آن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﻣﻦ ﻧﮕﺮان و از ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻣﻦ دﭼﺎر
ھﺮاس ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﻮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد او ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و زﻣﺎم
اﻣﻮر در دﺳﺖ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟!.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐاﻧﺪ و راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮده و ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرﺷﺎن ﺑﻮدم ،ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ او ﻣﮫﺮﺑﺎن و
ﻧﺮﻣﺨﻮ ﻧﺒﻮد و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮردش ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
ُۡ ۡ َ َُ ٞ
وف َّرح ٞ
ِيم﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۱۲۸ :
﴿بِٱلمؤ ِمن ِ� رء
»او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ رؤوف و ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻮد«.
اﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ از ﻧﯿﺎم ﺑﺮآﻣﺪهای در ﺧﺪﻣﺖ او ﺑﻮدم ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻦ را در ﻧﯿﺎم ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮده ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻮدم! و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ از ﻣﻦ راﺿﯽ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﭙﺎس
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﺑﻪ آن رﺿﺎﯾﺖ ،اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ!.
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ﭘﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﺑﻮﺑﮑﺮ وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ،او ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ
دﻟﺴﻮزی و ﮐﺮاﻣﺖ و ﻧﺮﻣﺨﻮﯾﯽ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯿﺶ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر و ھﻤﮑﺎر او ﻧﯿﺰ
ﺑﻮدم ،ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺨﻮﯾﯽ او در ﻣﯽآﻣﯿﺨﺘﻢ و ﺷﻤﺸﯿﺮ از ﻧﯿﺎم ﮐﺸﯿﺪهای در
اﺧﺘﯿﺎر او ﺑﻮدم و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮا در ﻧﯿﺎم ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اراده ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺮا آزاد
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﻣﻦ ﺑﺎ او ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدم ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ روح او را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺮد
ﮐﻪ از ﻣﻦ راﺿﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم و ﺑﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ!.
ای ﻣﺮدم! اﮐﻨﻮن زﻣﺎم اﻣﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ دادهاﯾﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ از آن ﺳﺨﺖﮔﯿﺮﯾﮫﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺷﺪه ،ﮐﻪ از آن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اھﻞ ﺳﺘﻢ و ﺗﺠﺎوز ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ،اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اھﻞ دﯾﻦ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖﺟﻮﯾﺎن ،از ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮫﺎ آرامﺗﺮ و
ﻧﺮﻣﺨﻮﺗﺮ ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد!.
ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاھﻢ داد ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺳﺘﻢ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮق او را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﺮ
ﺳﺘﻤﮑﺎران ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﯿﺪه و ﭘﺎﯾﻢ را ﺑﺮ روی ﮔﺮدﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺣﻖ ﻣﺮدم ﮔﺮدن ﻧﻨﮫﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﻢ را ﺑﺮﻧﺨﻮاھﻢ داﺷﺖ!.
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ را ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮان ،اﻋﻤﺎل ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ،و اﻣﺎ از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﮐﺎن و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎرن ﺧﺎﺷﻌﺎﻧﻪ ﭼﮫﺮۀ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﮫﺎده و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻓﺮوﺗﻦ
ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد.
»ای ﻣﺮدم! ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﯾﺎدآوری ﻧﻤﺎﯾﻢ! ﺗﺎ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ آﻧﮫﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ!.
اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ از راه ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺸﺮوع ﺧﺮاج و ﻏﻨﯿﻤﺖھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻣﯽﻧﮫﺪ ،ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﺎﯾﻢ!.
اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ آن اﻣﻮال ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه را در راه درﺳﺖ ﻣﺼﺮوف ﻧﻤﺎﯾﻢ!.
اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ! و از ﻣﺮزھﺎﯾﺘﺎن
ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم را در ﻣﻌﺮض ھﻼﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار ﻧﺪھﻢ!.
اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه از ﺳﻮی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﻋﺰام ﺷﺪﯾﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮ ﻋﮫﺪ ﺑﮕﯿﺮم!.
ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮوا ﮐﻨﯿﺪ! و ﺑﺎ ﺧﻮدداری از ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ در ﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﺮای
ادارۀ اﻣﻮرﺗﺎن ﻣﺮا ﯾﺎری دھﯿﺪ! ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﺮا ﺑﺮ
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ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ! و در اﻣﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﺘﻮﻟﯽ آن ﻧﻤﻮده ﺑﺎ اﻧﺪرز
ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ!.
ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﺪارم و در ﭘﺎﯾﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ«.
ﻣﺪت ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س
روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺟﻤﺎدیاﻵﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۳ھﺠﺮی ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﯿﻌﺖ
زﻣﺎم اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،و در روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۶ذیاﻟﺤﺠﻪ ﺳﺎل  ۲۳ھ.
ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﺧﻼﻓﺖ او ده ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه و ﭼﻨﺪ روز ﺑﻮد.
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺨﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﺮ را ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺶ ﮔﺸﺎﯾﺶ ،ھﺠﺮﺗﺶ ﭘﯿﺮوزی و ﺧﻼﻓﺘﺶ رﺣﻤﺖ ﺑﻮد!!.
ﻋﺼﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺷﻮبﻫﺎ

در ﻋﺼﺮ ﻋﻤﺮ اﺳﻼم وارد اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺟﺰﯾﺮه اﻟﻌﺮب ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی
ﺷﺎم و ﻋﺮاق و ﻣﺼﺮ ،ﻓﺎرس ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﮔﺮﮔﺎن ،ﻣﺎوراءاﻟﻨﮫﺮ در آﺳﯿﺎ ﻓﺘﺢ ﺷﺪﻧﺪ
و در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻃﺮاﺑﻠﺲ و ﺑﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درآﻣﺪﻧﺪ!.
ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ دﯾﻮار اﺳﺘﻮاری در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮیھﺎ و آﺷﻮبﻃﻠﺒﯽھﺎ ﺑﻮد،
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ در واﻗﻊ دروازه ﭘﻮﻻدﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﺑﺮ روی
ﻓﺘﻨﻪﮔﺮھﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ و در ﻋﺼﺮ او ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺮ ﺑﯿﺮون آوردن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ!.
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ،آن دﯾﻮار اﺳﺘﻮار و دروازه ﭘﻮﻻدﯾﻦ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺘﻨﮥ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﻓﺮو رﯾﺨﺖ و ﺗﻔﺮﻗﻪ و ھﺮج و ﻣﺮج و آﺷﻮب و ﻓﺴﺎد از ھﺮ ﻃﺮف ﺑﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺷﮫﺎدت او ﻓﺘﻨﻪھﺎی ﺳﺮﮐﺶ ھﻤﭽﻮن اﻣﻮاج ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ
درﯾﺎھﺎ دﯾﻦ و دﻧﯿﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را درﻧﻮردﯾﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب و ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن ش در ﻣﻮرد آﺷﻮبﻃﻠﺒﯽ
و ﻓﺘﻨﻪﮔﺮی ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدھﯿﻢ:
ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻮدﯾﻢ.
او ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ را از رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻣﻮرد ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب از ﺑﺮ
)ﺣﻔﻆ( دارد؟

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ را در ﻣﻮرد ﻓﺘﻨﻪ درﺳﺖ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد از ﺑﺮدارم!.
ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺪرت را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮ آدم ﺑﺎ ﺷﮫﺎﻣﺘﯽ ھﺴﺘﯽ!.
ﮔﻔﺘﻢ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:

ّ
ّ
ﻳ�ﻔﺮﻫﺎ ّ
والﺼﺪﻗﻪ واﻷمﺮ
الﺼﻴﺎم
»ﻓﺘﻨﺔ الﺮﺟﻞ ﻰﻓ اﻫﻠﻪ وﻣﺎﻪﻟ وﻧﻔﺴﻪ ووﺪﻟه وﺟﺎره

ﺑﺎﻟـﻤﻌﺮوف واﻨﻟ� ﻋﻦ اﻟـﻤﻨﻜﺮ«» .اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و داراﯾﯽ و ﻧﻔﺲ و ﻓﺮزﻧﺪ و
ھﻤﺴﺎﯾﻪ دﭼﺎر ﻓﺘﻨﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﻧﻤﺎز و روزه و ﺻﺪﻗﻪ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ آن را

ﺟﺒﺮان ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ«!.
ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻓﺘﻨﻪ و ﺗﺒﺎھﯽ ﻧﺒﻮد ،ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻓﺘﻨﻪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎن اﻣﻮاج درﯾﺎھﺎ ﺳﮫﻤﮕﯿﻦاﻧﺪ!.
ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﮐﺎر؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و آن
ﻓﺘﻨﻪھﺎ دری ﻣﺤﮑﻢ و ﺳﺨﺖ ﺑﺴﺘﻪ وﺟﻮد دارد؟!.
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﯾﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد!.
ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ،ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد!!.
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در ﺑﺎﯾﺪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ،ﺗﺎ ﻗﯿﺎم ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ!.
اﺑﻮواﺋﻞ راوی از ﺣﺬﯾﻔﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻋﻤﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن در ﮐﯿﺴﺖ؟
ﺣﺬﯾﻔﻪ ﮔﻔﺖ :آری ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روز ،ﺷﺐ ﺧﻮاھﺪ
آﻣﺪ! ﻣﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎدم ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﯾﺎوه و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ!
اﺑﻮواﺋﻞ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ از ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ دری اﺳﺘﻮار ﺑﺮ روی ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻮد؟
ﺑﻪ ﻣﺴﺮوق ﮔﻔﺘﯿﻢ :از ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺳﺆال ﮐﻦ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ روی ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﺑﻮد؟
ﻣﺴﺮوق از ﺣﺬﯾﻔﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﺎب ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
ﺣﺬﯾﻔﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س!!.
در واﻗﻊ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎس و آﺳﯿﺐﺷﻨﺎس و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آﺷﻮب و ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻮد و اﯾﻦ داﻧﺶ را ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ اﺻﺤﺎب از رﺳﻮل ﺧﺪا ج آﻣﻮﺧﺘﻪ ،و ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ،آن را از ﺑﺮدارم!.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻣﻮرد ﺣﺬﯾﻔﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ از او
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﮫﺎﻣﺘﯽ ھﺴﺘﯽ!.
ﺣﺬﯾﻔﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﯾﺎدآور ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ :اﯾﻦ دروازه ﻣﺤﮑﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﻧﻔﻮذ و ﺧﺮوش و ﮔﺴﺘﺮش آﺳﯿﺐ و آﺷﻮب ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮ
روی آﻧﮫﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﺷﻮد! و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻦ آن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در
ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ و از ﺟﺎ ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد!.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او ﺗﺎ ﻗﯿﺎم ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻋﻤﺮ آن را ﻣﯽداﻧﺴﺖ! ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن ﻗﺪر ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاھﺪ
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ!.
ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﺬﯾﻔﻪ ل از ﻃﺮف ﺧﻮد اﯾﻦ را
ﻧﯿﺎورده ﺑﻮد ،و اﻧﺘﻈﺎر وﻗﻮع ﺣﺘﻤﯽ آن را ﻧﺪاﺷﺖ ،زﯾﺮا او ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ!.
ﺣﺬﯾﻔﻪ ﮐﻪ در آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺘﻨﻪھﺎ و آﺷﻮﺑﮫﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﮐﻼم را از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪه و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ آن را ﺷﻨﯿﺪه ،ﻓﮫﻤﯿﺪه و از ﺑﺮ
)ﺣﻔﻆ( ﮐﺮده ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد و ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ!.
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و ﺻﺎدﻗﯽ را ﮐﻪ دروغ و ﻏﻠﻄﯽ در آن راه ﻧﺪارد ﺑﺮای او ﻧﻘﻞ
ﻧﻤﻮد ،ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد آن را از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪهام!.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س از ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺬﯾﻔﻪ او را از آن ﺧﺒﺮ داد
ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮد و ﻣﯽداﻧﺴﺖ آن دروازۀ اﺳﺘﻮاری ﮐﻪ ﺑﺮ روی آﺳﯿﺐھﺎ و ﻓﺘﻨﻪھﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه
ﺧﻮد اوﺳﺖ!.
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﮑﻪ ﺧﻼﻓﺖ او دﯾﻮار اﺳﺘﻮار و در ﺑﺴﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻧﻔﻮذ آﺳﯿﺐ و آﺷﻮب ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻋﺼﺮ ﺧﻼﻓﺖ ،ﻓﺘﻨﻪ و
ﻓﺴﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ!.
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﺮور ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮد را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ،او را از ﭘﺎی درآورﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺷﮫﺎدت ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ
و ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت او اﻣﻮاج ﻓﺘﻨﻪھﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﻮران ﮐﻨﺪ!.
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ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﮫﺎدت او در ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روی آﺳﯿﺐھﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،و اﻗﺪار ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻘﺮار و ﺛﺒﺎت ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ داد.
اﯾﻦ درﺳﺖ ھﻤﺎن وﺿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﭘﺲ از او ھﺮ
دو ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن و ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ش ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ ،دو
ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ و ﺻﻔﯿﻦ روی دادﻧﺪ .ﻓﺮﻗﻪ و ﮔﺮوهﮔﺮاﯾﯽ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻨﮓھﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .و ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺴﺎد ھﻤﭽﻨﺎن دﯾﻦ و دﻧﯿﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و آن
دﯾﻮار اﺳﺘﻮار ﺷﮑﺴﺘﻪ و دﭼﺎر ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه و )ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻞ آن ﺑﺮﻃﺮف ﻧﮕﺮدد و ﺳﻨﺖھﺎی اﻟﮫﯽ و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﻼک ﻋﻤﻞ
ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد( ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ!.
رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن دو ﯾﺎر ھﻤﺪﯾﮕﺮ )ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب و ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن( ﺑﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
آن ﮔﻔﺘﮕﻮی آﻣﻮزﻧﺪه ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ رد و ﺑﺪل ﺷﺪ.
ً
ﻇﺎھﺮا ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق از اﺷﺎرات رﺳﻮل ﺧﺪا درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و
ﻣﻘﺎم ﺷﮫﺎدت ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽرﺳﺪ.
اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج روزی ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ش ﺑﻪ
ﮐﻮه اﺣﺪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻮه زﯾﺮ ﭘﺎی اﯾﺸﺎن ﻟﺮزﺷﯽ ﮐﺮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ ﭘﺎی ﻣﺒﺎرک ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺮ روی آن زد و ﻓﺮﻣﻮد :ای اﺣﺪ آرام ﺑﺎش! ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی و ّ
ﺻﺪﯾﻘﯽ و دو ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺮ روی ﺗﻮ
ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و
ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ رﯾﺸﮥ ﻓﺘﻨﻪھﺎ را ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ و ﻓﺘﻨﻪ و آﺳﯿﺐ دری ﺑﺴﺘﻪ وﺟﻮد دارد.
در ﻃﻮل ده ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی ﺑﺴﯿﺎری
ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ و اﺳﻼم ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻓﺘﺢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوزیھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از ھﻤﮥ اﯾﻨﮫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن راه ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و
اﺟﻠﺶ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﺷﮫﺎدت ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺖ!.
اﯾﻨﮏ ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﺿﺮﺑﺖ ﺧﻮردن و ﺳﭙﺲ ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدھﯿﻢ:
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اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺞ ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ۲۳ھ .اﻧﺠﺎم داد .در
اﯾﺎم اﻟﺘﺸﺮﯾﻖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در »ﻣﻨﯽ« ﺑﻮد ،ﻣﻘﺪاری ﻣﺎﺳﻪ را روی ھﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﮐﺮد و ردای
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ روی آن اﻧﺪاﺧﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺖ و دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا! ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن و رﻋﺎھﺎﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺗﺒﺎھﻢ ﮔﺮداﻧﯽ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد واﮔﺬاری ﻣﺮا ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺒﺮ! ﻣﻦ از ﺗﻮ
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ در راه ﺗﻮ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﺷﮫﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﺮﺳﻢ«!.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ دوﺳﺖ داﺷﺖ در راه ﮔﺴﺘﺮش دﯾﻦ ﺧﺪا و در ﺷﮫﺮ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﺮﺳﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی او را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد ،و دو ھﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ دﻋﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺘﺎﻓﺖ!.
ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﺧﻮاﺑﯽ را دﯾﺪه ﺑﻮد .او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»در ﺧﻮاب راهھﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺟﻠﻮ ﺧﻮد دﯾﺪم ،ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ھﻤﮥ آﻧﮫﺎ – ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
ﯾﮏ راه از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻦ آن را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻮھﯽ رﺳﯿﺪم ،ﻧﮕﺎه
ﮐﺮدم دﯾﺪم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺮ روی آن ﻧﺸﺴﺘﻪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر اوﺳﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺑﻪ ﻋﻤﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﺎن ﺑﺮود«!.
ﭘﺲ از آن از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ:
»اﻧﹼﺎ ﷲ واﻧﺎ اﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن«» .ﻣﺎ از آن ﺧﺪاﯾﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ«.

ﮔﻤﺎن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ وﻓﺎت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ!.
اﻧﺲ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا درﺑﺎرۀ ﺧﻮاﺑﺖ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ﻧﻤﯽﻓﺮﺳﺘﯽ؟! )اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی و
اﻧﺲ آن زﻣﺎن در ﻋﺮاق ﺑﻮدهاﻧﺪ(.
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮔﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﺪھﻢ!.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺞ ﺧﻮﯾﺶ را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،روز
ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻄﺒﮥ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ را در روز ﺟﻤﻌﻪ ۲۱
ذیاﻟﺤﺠﻪ ﺳﺎل  ۲۳ھﺠﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﺎ آن را در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ و در ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
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ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺑﯿﺮا دﯾﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای اﺻﺤﺎب ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ در ھﻤﺎن ﺧﻄﺒﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد :ﻣﻦ ﺧﻮاﺑﯽ را دﯾﺪهام ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﻦ از آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﺮﮔﻢ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﻣﻦ در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺧﺮوﺳﯽ دوﺑﺎر
ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻮک زد!!.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮﯾﺶ را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻢ!.
اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭽﮕﺎه دﯾﻦ و ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺿﺎﯾﻊ و ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺸﻮد!.
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺗﺎ زﻣﺎن وﻓﺎت از آﻧﮫﺎ راﺿﯽ ﺑﻮد ،در ﻣﻮرد ﻗﻀﯿﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﭼﮫﺎر روز ﻗﺒﻞ از ﺷﮫﺎدت -ﯾﻌﻨﯽ در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۳
ذیاﻟﺤﺠﻪ -ﺑﺎ دو ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرگ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن و ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ ش ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد.
او ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺮاج و ﻣﺎﻟﯿﺎت زﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ آب
دﺟﻠﻪ آﺑﯿﺎری ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮآورد ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﮫﻞ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار
ﻣﺎﻟﯿﺎت زﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آب ﻓﺮات آﺑﯿﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﮑﺎر ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ از اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت
آﻧﮫﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻠﯽ را ﺑﺮآورد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ!.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت آﻧﮫﺎ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدهاﯾﻢ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻋﻤﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺑﯿﻮهزﻧﺎن )و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان( ﻋﺮاق ﮐﺎری
ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺑﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﺎزی ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﻨﺪ!.
اﻣﺎ ﭼﮫﺎر روز ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺣﺬﯾﻔﻪ و ﺳﮫﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺑﻪ
ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺳﺮای ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻓﺘﺢ ﺷﺪه اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻼﻓﺖ را ﻧﻤﯽداد ،ﺑﻪ ﻣﺠﻮﺳﯽھﺎی اﯾﺮان و ﻋﺮاق و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺷﺎم و
ﻣﺼﺮ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺪﯾﻨﻪ داده ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ وارد
ﺟﻤﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻗﺪام ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س از ﮐﺎرھﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ،و ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺑﺼﯿﺮت و
دوراﻧﺪﯾﺸﯽ او ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ،و ﮐﯿﻨﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در
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دل داﺷﺘﻨﺪ و از ھﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ!.
اﻗﺎﻣﺖ اﯾﺸﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻼﻓﺖ ،ﺑﺮای ﺗﻮﻃﺌﻪ و اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻓﺮﺻﺖھﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در
اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،او ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن آن ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﺷﻮم و دﻓﻊ ﺷﺮارتھﺎﯾﺸﺎن
در ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﯽداد.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج دارای ﺑﺮدﮔﺎن و اﺳﯿﺮاﻧﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻣﺠﻮﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ،
و از ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و اﺻﺮار ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از آن ﺑﺮدﮔﺎن و اﺳﯿﺮان
اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را در اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎرﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ او ﺑﻪ
ﺗﻌﺪادی از آﻧﺎن اﺟﺎزه داد ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ از اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮد!.
آﻧﭽﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد و از آن ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ،روی داد.
ﺗﻌﺪادی از آن اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﺎن و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزان ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﺮور ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪﭼﯿﻨﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎم آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﮐﺎخھﺎی ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺣﮑﻮﻣﺘﮫﺎی آﻧﮫﺎ را ﺗﺎر و ﻣﺎر و
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮۀ
ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آن ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺨﺺ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮐﻪ ھﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی و رﻣﺰ ﻗﺪرت
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد وارد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻮم
ﺣﻠﻘﻪھﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮ روی آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ھﻢ ﮔﻮﺷﻪھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ آن را ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﻣﺜﻠﺚ ﺗﻮﻃﺌﻪ

ﺗﺮور ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖآﻣﯿﺰ و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻮد .ﮐﻪ ﻣﺜﻠﺜﯽ از ﯾﮫﻮدﯾﺎن و
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد.
ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ھﻮﻟﻨﺎک ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ:
 -۱ھﺮﻣﺰان :ﻣﺠﻮﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای اھﻮاز و ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن رده
ﺑﺎﻻی ارﺗﺶ اﯾﺮان در ﺟﻨﮓ ﻗﺎدﺳﯿﻪ و ﺟﻨﮓھﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮد.
َْ ُ
او در ﺟﻨﮓ »ﺗﺸﺘﺮ« در ﺳﺎل  ۱۸ھ .ﮐﻪ در اھﻮاز روی داد از ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﺷﮑﺴﺖ
ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮرد و ﺧﻮد او اﺳﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از اﺧﺬ اﻣﻨﯿﺖ از
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
 -۲ﮐﻌﺐ اﻷﺣﺒﺎر :ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﯾﮫﻮدی و اھﻞ ﯾﻤﻦ ﺑﻮد و از ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات آ ﮔﺎھﯽ
داﺷﺖ .او در ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
آﻣﺪ و در آﻧﺠﺎم ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺪ.
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 -۳ﻓﯿﺮوز اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﻓﺎرس ﻣﺠﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮدۀ ﻣﻐﯿﺮهﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻮد ،او
در ﺟﻨﮓھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ روی داد ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﺎرت درآﻣﺪه
ﺑﻮد .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮدﮔﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺠﺎھﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،او ﺳﮫﻢ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﻣﺠﻮﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ آھﻨﮕﺮ ﻣﺎھﺮی ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﻣﮫﺎرت ﺑﺴﯿﺎر اﻧﻮاع اﺑﺰارآﻻت را از آھﻦ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
ﻣﻐﯿﺮهﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ رﻓﺖ و ﺑﺎ اﺻﺮار ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ او را ﺑﺮای
اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﮐﺎرھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ او اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ ،او در ﻋﯿﻦ ﻣﮫﺎرت در آھﻨﮕﺮی ،ﺑﺎ ﻧﺠﺎری ،ﺣﮑﺎﮐﯽ و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮی آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ و از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮده ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻮد ،از داراﯾﯽ و درآﻣﺪ اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد.
ُ -۴ﺟﻔﯿﻨﻪ روﻣﯽ :او ﺑﺮدهای ﻣﺴﯿﺤﯽ و اھﻞ روم ﺑﻮد ،و در ﻓﺘﺢ ﺷﺎم ﺑﻪ اﺳﺎرت
درآﻣﺪه و ﺳﮫﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮدﯾﺪه و در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد!.
آن ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺗﺮور ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب را ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﻌﺐاﻷﺣﺒﺎر در ﻣﻮرد ﺗﺮور ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س
ﮐﻌﺐاﻷﺣﺒﺎر ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﺮگ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و او در ﺗﻮرات ﺧﻮاﻧﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﻞ او ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ!؟
ﺳﻌﺪاﻟﺠﺎری ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب وارد ﻣﻨﺰل ھﻤﺴﺮش
امﮐﻠﺜﻮم دﺧﺘﺮ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﺷﺪ او را ﮔﺮﯾﺎن دﯾﺪ!.
از او ﺳﺒﺐ ﮔﺮﯾﻪاش را ﺳﺆال ﮐﺮد؟
امﮐﻠﺜﻮم ﮔﻔﺖ :ﮐﻌﺐاﻷﺣﺒﺎر در ﻣﻮرد ﺗﻮ ﮔﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ در ﺟﻠﻮ ﯾﮑﯽ از درھﺎی
دوزخ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ )اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ(.
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺑﻪ امﮐﻠﺜﻮم ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاھﺪ ھﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ )و اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ( آﻓﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ!.
ﭘﺲ از آن او ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻌﺐاﻷﺣﺒﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎد ،وﻗﺘﯽ آﻣﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ:
ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب داوری ﻣﮑﻦ! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ در
اﺧﺘﯿﺎر اوﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ذیاﻟﺤﺠﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﺧﻮاھﯽ رﻓﺖ!!؟
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ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽزﻧﯽ؟! ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﮫﻨﻢ و
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﺑﺮی؟!.
ﮐﻌﺐاﻷﺣﺒﺎر ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﮐﺘﺎب ﺗﻮرات در ﻣﻮرد ﺗﻮ
ﺧﻮاﻧﺪهام ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از درھﺎی دوزخ اﯾﺴﺘﺎدهای و از وارد ﺷﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟! اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻋﻤﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﻃﺮف آن ھﺠﻮم
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ!؟
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! وﺻﯿﺖ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻧﻤﺎ و ﮐﺎرھﺎی
ً
ﺧﻮد را روﺑﺮاه ﮐﻦ ،ﻗﻄﻌﺎ ﭘﺲ از ﺳﻪ روز ﺧﻮاھﯽ ﻣﺮد!!؟
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :از ﮐﺠﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد؟!.
ﮐﻌﺐاﻷﺣﺒﺎر ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را در ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات دﯾﺪهام!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ! ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎم ﻋﻤﺮ در ﺗﻮرات وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﮐﻌﺐاﻷﺣﺒﺎر ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﻣﺪه ،وﻟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮ را در آن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ و ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪهام ﮐﻪ ﻋﻤﺮت ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ﮐﺎرت ﺗﻤﺎم اﺳﺖ!!؟
روز ﺑﻌﺪ ﮐﻌﺐاﻟﺤﺒﺎر ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﯾﮏ روز
دﯾﮕﺮ رﻓﺖ و ﺗﻨﮫﺎ دو روز از ﻋﻤﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه؟!.
دو روز ﭘﺲ از آن ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :دو روز ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻓﻘﻂ
ﯾﮏ روز ﻋﻤﺮ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ!؟
در ﺑﺎﻣﺪاد روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺮاب ﺑﻮد ،ﺿﺮﺑﺖ ﺧﻮرد و ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ!.
اﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﭼﻨﺪ روزه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻌﺐاﻷﺣﺒﺎر ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
او از ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺗﺮور ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده و در آن دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،و از زﻣﺎن دﻗﯿﻖ
اﺟﺮای آن ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ آ ﮔﺎھﯽ و ﻏﯿﺒﮕﻮﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ً
رخ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﮑﺸﺪ ،و ﮔﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در ﺗﻮرات
وﺟﻮد دارد!؟
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺑﺎ اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ )ﻓﯿﺮوز(

ﻗﺒﻞ از ﺗﺮور ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ،ﻓﯿﺮوز اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ از ارﺑﺎب ﺧﻮد ﻣﻐﯿﺮه ﻧﺰد ﻋﻤﺮ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮد! زﯾﺮا ﻣﻐﯿﺮه از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﺰارآﻻت آھﻨﯽ و آﺳﯿﺎﺑﮫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ،ھﺮ روز ﭼﮫﺎر درھﻢ ﺑﻪ او ﺑﺪھﺪ!.

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮف ارﺑﺎب ﺧﻮد ﻣﻐﯿﺮه ﻣﻈﻠﻮم واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﮐﺎرش
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و او را اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ! و ﭼﮫﺎر درھﻢ در روز ﭘﻮل زﯾﺎدی اﺳﺖ!.
اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! ﻣﻐﯿﺮه ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮ دوش ﻣﻦ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﭘﻮل زﯾﺎدی را از ﻣﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را از آن ﮐﻢ ﮐﻨﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :در ﭼﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﮫﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ داری؟
ﮔﻔﺖ :در آھﻨﮕﺮی و ﻧﺠﺎری و ﮐﻨﺪهﮐﺎری!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻐﯿﺮه ﭘﻮل زﯾﺎدی را از ﺗﻮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮑﺮده ،از ﺧﺪا ﭘﺮوا ﮐﻦ و ﺑﺎ
او ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻦ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻐﯿﺮه در ﻣﻮرد ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻣﻘﺪار آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ!.
اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻤﺮ ھﻤﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ و از
ﻋﺪاﻟﺖ او در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ!.
ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎی اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﭘﺮ از ﺣﻘﺪ و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺑﻮد،
زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﯾﺮان و ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ رھﺒﺮی او
را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ! او ھﺮ ﮔﺎه ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺮای ﻣﺠﻮﺳﯽ را در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽدﯾﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن
دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ .و ﻣﯽﮔﻔﺖ :از دﺳﺖ ﻋﻤﺮ ﺟﮕﺮم ﺧﻮن ﺷﺪه!!؟
ﭘﺲ از آن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﺎن او و ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ و ﺗﺮور او ﺟﺰم
ﮐﺮد .ﺧﻨﺠﺮی دو ﺳﺮ ﺳﺎﺧﺖ و آن را ﺑﺴﯿﺎر ﺗﯿﺰ ﮐﺮد و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺮور ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺎده ﻧﻤﻮد.
ﻧﺰد ھﺮﻣﺰان رﻓﺖ و او را از ﻧﻘﺸﮥ ﺧﻮد آ ﮔﺎه و ﺧﻨﺠﺮی را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮور ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ھﺮﻣﺰان ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻨﺠﺮ ﺑﺮ ھﺮ ﮐﺲ ﺿﺮﺑﻪای وارد ﺷﻮد ،از ﭘﺎی درﻣﯽآﯾﺪ!.
روزی ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﺻﺤﺎب از ﺟﺎﯾﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ در راه ﺑﻪ
اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪهام ﮔﻔﺘﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ آﺳﯿﺎﺑﯽ
ﺑﺴﺎزی ﮐﻪ ﺑﺎ آب ﮐﺎر ﮐﻨﺪ!؟
اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪای ﮐﻪ از ﭼﮫﺮه او ﭘﯿﺪا ﺑﻮد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﺳﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮاﯾﺖ
ﻣﯽﺳﺎزم ،ﮐﻪ ھﻤﮥ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد آن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺑﻪ ھﻤﺮاھﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آدم ﺑﺮده ،ﻣﺮا ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ!؟
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ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان

ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﻣﺰان و اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ و ﺟﻔﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای
ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺮور ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ در ﺟﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ آن
ﺧﻨﺠﺮ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺖ.
وﻗﺘﯽ آﻧﮫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ آﻧﺎن را دﯾﺪ و ﺑﻪ
ﻃﺮف آﻧﮫﺎ رﻓﺖ!.
وﻗﺘﯽ او را دﯾﺪﻧﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪه و دﭼﺎر دﻟﮫﺮه ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ رﺳﯿﺪن او روی زﻣﯿﻦ ﮐﻪ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻧﮕﺮان اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ! در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺧﻨﺠﺮی را ﮐﻪ اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﺑﺮای
ﮐﺸﺘﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺖ از ﮐﻤﺮ او ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد!.
ﺿﺮﺑﺖ ﺧﻮردن ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق

در ﺑﺎﻣﺪاد روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﻣﺎه ذیاﻟﺤﺠﻪ ﺳﺎل  ۲۳ھﺠﺮی اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﺑﺎ
ھﻤﺎن ﺧﻨﺠﺮ دو ﺳﺮ ﻣﺴﻤﻮم ﺗﻮﻃﺌﻪای از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه را ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ و
ﺿﺮﺑﻪای ﮐﺎری را ﺑﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س در ﻣﺤﺮاب ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وارد ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﺤﺒﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھﺪان ﻣﺎﺟﺮا ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﺟﺮای ﺿﺮﺑﺖ
ﺧﻮردن ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن اودی ل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻦ ﺷﺎھﺪ ﺿﺮﺑﺖ ﺧﻮردن ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻮدم .ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷﺪ
ھﻤﯿﺸﻪ در ﺻﻒ اول ﻧﻤﺎز ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ اﺑﮫﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻮد! او ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﺮدی
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎھﯿﺒﺖ و ﭘﺮاﺑﮫﺖ ﺑﻮد!.
ﻣﻦ در ﺻﻒ دوم ﺑﻮدم و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داﺷﺖ )ﯾﻌﻨﯽ
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در ﺻﻒ اول و ﻣﻦ در ﺻﻒ دوم( او ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد،
ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ،ﻋﻤﺮ در ﻣﺤﺮاب ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد!.
او در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﻮف ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻣﯽآﻣﺪ و روﺑﺮوی آﻧﮫﺎ
ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :درﺳﺖ و راﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را
ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﯾﺎ ﺟﻠﻮ اﯾﺴﺘﺎده او را در ﺟﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار ﻣﯽداد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﺮاب
ﻣﯽرﻓﺖ و ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﺮد.
او ﻋﺎدت داﺷﺖ ﮐﻪ در رﮐﻌﺖ اول ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ ﯾﺎ ﻧﺤﻞ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد!.

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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در روز ﺣﺎدﺛﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﻋﻤﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺻﻒ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﮐﺮد آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ
درﺳﺖ ﮐﺮدن ﺻﻒ ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس و
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻮف درﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،و در آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ھﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺧﻨﺠﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﺶ وارد ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮدﯾﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺗﮑﺒﯿﺮه اﻻﺣﺮام ﻧﻤﺎز را ﮔﻔﺖ :و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻧﯿﺰ
ً
ﺗﮑﺒﯿﺮه اﻻﺣﺮام را ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻧﻤﺎز ﻋﻤﻼ آﻏﺎز ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻮرۀ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﮐﻨﺪ ،اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ در ﻣﯿﺎن ﺻﻔﻮف ﻧﻤﺎزﮔﺰاران
ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺳﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﻋﻤﯿﻖ و ﮐﺎری ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ و ﻟﮕﻦ و
ﺷﮑﻢ او وارد ﮐﺮد اﻣﺎ ﺿﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﮑﻢ او وارد ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ و ﮐﺎری ﺑﻮد!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﮓ ﻣﺮا ﮐﺸﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﮓ ﻣﺮا ﺧﻮرد!!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺮاب اﻓﺘﺎد و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ او وارد ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺧﻮن ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺑﺪن او ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ! اﻣﺎ در آن ﺣﺎل اﯾﻦ آﯾﻪ از ﻗﺮآن را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ:
َ
﴿ َو َ� َن أ ۡم ُر ٱ َّ�ِ قَ َد ٗر� َّم ۡق ُد ً
ورا﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[۳۸ :
»ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ«.
اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ آن ﺿﺮﺑﻪھﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق زد ،ﺑﻪ ﺻﻒ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران
ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪ و در ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﯿﺰده ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺷﺪت زﺧﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ
آﻧﮫﺎ در دم ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ!!.
وﻗﺘﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ھﻮﻟﻨﺎک را دﯾﺪ ،اﻗﺪاﻣﯽ ھﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ را اﻧﺠﺎم
داد و ﭘﺘﻮﯾﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ و آن را ﺑﺮ روی اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮی او وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ وﻗﺘﯽ ﺧﻮد را در زﯾﺮ ﭘﺘﻮ ﮔﺮﻓﺘﺎر دﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺎن
داد!.
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﯽاﻓﺰﯾﺪ :ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از
زﺧﻢھﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،دﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف راﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﻗﺮار داﺷﺖ
ﮔﺮﻓﺖ و او را ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺮاب ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻪ ﻣﺤﺮاب
رﻓﺖ و اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺎھﺪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮده و ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺮور او و
ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﺳﯿﺰده ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ را دﯾﺪﻧﺪ!.
اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﮫﺎی دورﺗﺮ و در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ
ﭼﻪ ﺣﺎدﺛﻪای روی داده و ﺗﻌﺪادی از آﻧﮫﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻪ ﻣﺤﺮاب رﻓﺖ و ﻧﻤﺎز ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻮﺗﺎھﯽ را ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮرھﺎی ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران
ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س درﮐﻨﺎر او ﺑﯿﮫﻮش ﻧﻘﺶ زﻣﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ
آﻧﺎن اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻣﺪاد را ﮐﻪ زﻣﺎن آن ﻣﺤﺪود و ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای
زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻨﺪ!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب اداﻣﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻣﺪادش را ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮد!.
ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺑﻪ ھﻮش آوردن او ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﺎدآوری وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﺆﺛﺮ
ً
ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ھﻮش ﻣﯽآﯾﺪ.
ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ او را ﺻﺪا زد و ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز! ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ھﺮ ﮐﺲ
آن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ از ھﯿﭻ ﺣﻖ و ﺧﯿﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ!.
او ﺑﻪ ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎزﺷﺎن را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ؟
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ آری ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ!.
او ﮔﻔﺖ :ﺗﺮک ﻧﻤﺎز ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن ھﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد!!.
او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﺧﻢھﺎی ﮐﺎری ﺑﺮ ﺑﺪن داﺷﺖ ،ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻮ آب ﺑﺮاﯾﺶ آوردﻧﺪ و
در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺮاب وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از زﺧﻢھﺎﯾﺶ ھﻤﭽﻨﺎن
ﺧﻮن ﻣﯽرﯾﺨﺖ ﻧﻤﺎز را ﺧﻮاﻧﺪ!.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﻧﻤﺎزش را ﺧﻮاﻧﺪ ،از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﻦ ﺿﺮﺑﺖ زد؟
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﺮاف او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺿﺮﺑﺖ زد؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺿﺎرب ،اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﻣﺠﻮﺳﯽ دﺷﻤﻦ دﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﻮد ،او ﻏﻼم ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻮد و
ﺗﻌﺪادی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ھﻢ ﺿﺮﺑﺖ زد و ﺳﭙﺲ ﺧﻮدش را ھﻢ ﮐﺸﺖ!.
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اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻃﺮف اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .دﯾﺪم او ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﻧﮕﺎر دﯾﺮ ﺟﻮاب ﻣﺮا دادی!.
ﮔﻔﺘﻢ :ﻏﻼم ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ!.
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎن ﻏﻼم ﺻﻨﻌﺘﮑﺎر؟
ﮔﻔﺘﻢ :آری!.
ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﻣﺮﮔﺶ دھﺪ .ﻣﻦ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮدم ﺑﺎ او ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و دادﮔﺮی رﻓﺘﺎر ﺷﻮد!
اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﺑﻮدن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪم ،اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ!
ﻗﺎﺗﻞ ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺠﺪه را ھﻢ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﺮده ﺗﺎ در ﻗﯿﺎﻣﺖ آن را ﺑﻪ رخ ﻣﻦ
ﺑﮑﺸﺪ!.
ﭘﺲ از آن اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ و ﭘﺪرت ﻋﺒﺎس دوﺳﺖ
داﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺮای روﻣﯽھﺎ و ﻓﺎرسھﺎ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ!.
ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯽ ھﻤﮥی آﻧﺎن را از دم ﺗﯿﻎ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﻢ-ﮔﻔﺖ :اﻵن ﻣﯽ
ﺧﻮاھﯿﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ!؟ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ھﻤﭽﻮن ﺷﻤﺎ
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺞ ﻣﯽروﻧﺪ!؟
ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از زﺧﻢھﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،او را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،در ﻣﻮرد ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﻣﺮدم از اﻗﺪام اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ و
ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ آﻧﺎن از ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﭘﺪرم ﺿﺮﺑﺖ ﺧﻮرد ،از اﯾﻦ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻘﯽ
را از ﮐﺴﯽ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﻤﻮده و از آن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،او ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس را ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ
ﻣﯽداﺷﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ دارم ﻣﺮا از داوری ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﺧﻮدم ﺑﺎ
ﺧﺒﺮ ﮐﻨﯽ!.
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم رﻓﺖ و در ﻣﻮرد ﺿﺮﺑﺖ ﺧﻮردن ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ از اﯾﺸﺎن
ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد!.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﺑﮑﺎھﺪ و ﺑﺮ ﻋﻤﺮ او ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ!.
او ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﮐﺮدم
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺶ ﮔﺮﯾﺎن و اﻧﮕﺎر ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ!.
ﺻﺒﺢ روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﺮدم ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ
ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ از اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮای آﻧﺎن روی ﻧﺪاده ﺑﻮد.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

در ﻣﻮرد زﺧﻢھﺎی او ﻧﻈﺮھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﮫﺒﻮدی ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا زﺧﻢھﺎﯾﺶ ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﺪهای ھﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺿﺮﺑﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او وارد ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﺣﺘﻤﺎل
ﻣﺮﮔﺶ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ!.
ﻃﺒﯿﺒﯽ را ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ آوردﻧﺪ ،ﺗﺎ زﺧﻤﮫﺎﯾﺶ را ﻣﺪاوا ﮐﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﭘﺰﺷﮏ
آﻣﺪ ،آﺑﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ او داد اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ھﻤﮥ آن آب
از رودهھﺎی ﭘﺎره ﺷﺪهاش ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺖ!؟
و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﻘﺪاری ﺷﯿﺮ ﺑﻪ اوداد ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺷﯿﺮ ھﻢ از ﺑﺪن او ﺧﺎرج ﺷﺪ!.
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎری ﺑﻮدن زﺧﻤﮫﺎﯾﺶ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
ﺗﻮ ﺧﻮاھﯽ ﻣﺮد ،ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺳﻔﺎرشھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮت را ﺑﮑﻨﯽ!.
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ رو راﺳﺖ ﺑﻮدی ،اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﻮدم ﮐﻪ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ!.
وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ اﯾﺸﺎن را از
ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺖ و ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ! ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ ،از
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود!.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﺑﺮای ﻋﯿﺎدت و آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ و از ﻋﻤﻠﮑﺮد و دﺳﺖآوردھﺎی ﻣﮫﻢ و ﺑﺰرگ و ﺑﺎارزش و ﺧﻮب
او ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!.
ﺟﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﺰد او آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺸﺎرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﺗﻮ ﯾﺎر و ھﻤﻨﺸﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ،و در اﺳﻼم ﭘﯿﺶﻗﺪم ﺑﻮدهای و اﯾﻨﮫﺎ
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯽ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ زﻣﺎم اﻣﻮر ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮ
ﻧﮫﺎدﻧﺪ ﮐﻪ راه دراﯾﺖ و دادﮔﺮی را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﺷﮫﺎدت در راه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪهای!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن ﺟﻮان ﻓﺮﻣﻮد :ای ﮐﺎش ﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻪ )ﺣﺴﺎب و
ﮐﺘﺎﺑﻢ( درآﯾﺪ!.
وﻗﺘﯽ آن ﺟﻮان از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاھﻦ او ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و
ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد! او را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،روﺑﺮوی او ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎد ،ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺴﺮم!
ﭘﯿﺮاھﻨﺖ را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮ! زﯾﺮا ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﻟﺒﺎس و ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ش ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ درﺳﺖ ﺑﻮد.
ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎن او ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد:
»ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! ﺗﻮ ﯾﺎر و ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮدی و زﻣﺎﻧﯽ از او ﺟﺪا
ﺷﺪی ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ھﻢ ﯾﺎر و ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻮدی و
زﻣﺎﻧﯽ از او ﺟﺪا ﺷﺪی ﮐﻪ از ﺗﻮ راﺿﯽ ﺑﻮد ،ﯾﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮدی و
اﯾﻨﮏ در ﺣﺎﻟﯽ از اﯾﺸﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ رﺿﺎﯾﺖ دارﻧﺪ.۱
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و اﻣﯿﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و ﺳﯿﺪاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻮدی ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﮐﺘﺎب
ﺧﺪاوﻧﺪ داوری ﻣﯽﮐﺮدی و داراﯾﯽھﺎ را ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدی ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﺗﻮ
اﻓﺘﺨﺎرآﻣﯿﺰ و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﺪﻧﺖ ﻣﺎﯾﻪ ﻓﺘﺢ و ﭘﯿﺮوزی ﺑﻮد و زﻣﯿﻦ را از ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮ ﮐﺮدی«!.
او از ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮔﺮدﯾﺪ و از ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﻧﺸﺴﺖ و ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ ﻋﺒﺎس!
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪم ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﮫﺎدت ﺧﻮاھﯽ داد!؟
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮاﯾﺖ ﺷﮫﺎدت
ﻣﯽدھﻢ!!.
ﻣﺮدم ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﺰد او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و او را ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :درﺳﺖ ﺑﻮد و ﺑﺪون ﮐﻢ و زﯾﺎد.
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﭘﺎداش ﻧﯿﮏ دھﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﺑﻮدی و
ﭘﺲ از آن ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و دﺳﺘﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و زﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻧﯿﮏ او
ﻣﯽﮔﺸﻮدﻧﺪ!.
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺎرت و ﺧﻼﻓﺖ از ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ و
ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ! ﻣﻦ ھﻤﻨﺸﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮدم و او از ﻣﻦ راﺿﯽ ﺑﻮد ،و ﯾﺎر و دوﺳﺖ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻮدم و دﺳﺘﻮراﺗﺶ را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدم و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ھﻤﭽﻨﺎن
ﻓﺮاﻣﯿﻦ او را ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﻣﯽﮐﺮدم!.
ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم ھﻤﯿﻦ اﻣﺎرت ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ،ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎداﺷﯽ را ﺑﺨﻮاھﻢ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎی آﻧﺎن
در ﻗﯿﺎﻣﺖ رھﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻢ! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺳﺖ دارم ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ آن را آﻏﺎز
ﮐﺮدم از آن ﺧﺎرج ﺷﻮم ﮐﻪ ﻧﻪ اﺟﺮی را ﻣﯽﺧﻮاھﻢ و ﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ!.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﺿﺮﺑﺖ ﺧﻮرده
ﭘﺮﯾﺸﺎن و ھﺎج و واج ﮔﺮدﯾﺪ ،ھﻤﭽﻮن دﯾﻮاﻧﻪای درآﻣﺪ!.
وﻗﺘﯽ ﺳﺮآﺳﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآﻣﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ رﺳﯿﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
او را از ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ آن ﺳﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮ ﯾﻌﻨﯽ – اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ و ھﺮﻣﺰان و ﺟﻔﯿﻨﻪ – ﺑﺎﺧﺒﺮ
ﮐﺮد .ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن او دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺟﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺧﻨﺠﺮ
اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ از دﺳﺘﺶ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد؟! درﺳﺖ ھﻤﺎن ﺧﻨﺠﺮی ﮐﻪ اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﺣﻀﺮت
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮور ﭘﺪرش ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﺠﻮس ﺑﻮده اﻣﺎ آن
ﺳﻪ ﻧﻔﺮ در آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ! ھﺮ ﭼﻨﺪ اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن دو ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در آن ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه
ﻗﺼﺎص ﺷﻮﻧﺪ!.
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮش را از ﻧﯿﺎم ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ھﺮﻣﺰان رﻓﺖ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ
ﺷﺸﻤﯿﺮ او را از ﭘﺎی درآورد!.
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ھﺮﻣﺰان ﺳﻮزش ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﭼﺸﯿﺪ ،ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد!.
ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻔﯿﻨﻪ رﻓﺖ و او را ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﺟﻔﯿﻨﻪ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ از ﭘﺎی درآوردم ،او ﺻﻠﯿﺒﯽ را
ﺑﺮ روی ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻧﮫﺎد) ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ آﯾﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺟﺎن داد(.
او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ رﻓﺖ و دﺧﺘﺮ او را از دم ﺗﯿﻎ ﮔﺬراﻧﯿﺪ!.
او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﮥ ﺑﺮدﮔﺎن روﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و در
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﺸﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻮی او رﻓﺘﻨﺪ و در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮش را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آن ﺧﻮن ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ ،ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ!.
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و
ﺷﻤﺸﯿﺮ را از دﺳﺖ او ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﭙﺲ او را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ!.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ او ﻣﺪﺗﯽ را در زﻧﺪان ﮔﺬراﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻮرد او ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ دو
ﻣﺮد و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ھﺮﻣﺰان و ﺟﻔﯿﻨﻪ در ﻃﺮح ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺗﺮور ﭘﺪر او ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،او اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺖ

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﺣﮑﺎم و ﻣﻘﺮرات را زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارد و ﺑﻪ ﺣﻖ
اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮض ﮐﻨﺪ!.
ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب رأﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﺘﻦ ﻧﺎروای آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻗﺼﺎص ﺷﻮد!.
ﻋﺪهای ھﻢ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻋﺪم ﻗﺼﺎص او ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻔﻮ او را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :او
ﺷﺮ ھﺮﻣﺰان و ﺟﻔﯿﻨﻪ را از ﺳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ! ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﺼﺎﺻﺶ او را در
ﮐﻨﺎر ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ! ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ دﯾﺮوز ﺗﺮور ﺷﻮد و اﻣﺮوز
ﭘﺴﺮش ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد؟!.
در ﻧﮫﺎﯾﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪن ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ او در
زﻧﺪان ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎنس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺗﻮ زﻣﺎم ﺧﻼﻓﺖ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮی ،ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺘﻪ
اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻗﺪام او در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﺗﻮ ﻧﺒﻮده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﮫﺪۀ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ او را ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار دھﯽ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و دﯾﻪ ھﺮﻣﺰان و ﺟﻔﯿﻨﻪ و دﺧﺘﺮ اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ را از
داراﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ و ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ را آزاد ﮐﺮد.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س در ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺪھﮑﺎریھﺎﯾﻢ را ﺣﺴﺎب ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﻣﻘﺪاری اﺳﺖ؟
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آﻧﮫﺎ را ﺣﺴﺎب ﮐﺮد و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ھﺸﺘﺎد ھﺰار درھﻢ اﺳﺖ!.
ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ! ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﺪھﮑﺎریھﺎ را از داراﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻋﻤﺮ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻦ! اﮔﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد از داراﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ّ
ﻋﺪی و اﮔﺮ آن ھﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد ،آن را از
داراﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻗﺮﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻦ!.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! ﭼﺮا ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ آن از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل
ﻗﺮض ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻢ! زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮ و دﯾﮕﺮ
اﺻﺤﺎب ﭘﺲ از ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ھﺮ ﮐﺪام از ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﺮ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در
ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل اﻗﺪام ﻧﮑﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن در ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ دوش ﻣﻦ ﺑﯿﻔﺘﺪ.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر ﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﮑﺎریھﺎی ﺗﻮ را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ!.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ در ﺣﻀﻮر ﺷﻮرای
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﺪھﮑﺎریھﺎی ﭘﺪرش را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ھﻨﻮر ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﭙﺮی
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ھﻤﮥ ﺑﺪھﮑﺎریھﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺗﮫﯿﻪ و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران
ﭘﺮداﺧﺘﻢ ﻧﻤﻮد و ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﮫﺎ را ﺷﮫﺎدت داد!.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮم ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺮو! ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ :ﻋﻤﺮ
ﺗﻮ را ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ! و ﻧﮕﻮ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ! ﻣﻦ از اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ!.
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ! ﻋﻤﺮ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﻨﺎر دو دوﺳﺖ و ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد – ﯾﻌﻨﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا
و ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ – دﻓﻦ ﺷﻮد ،از ﺗﻮ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ رﻓﺖ و ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ و او را در
ﺣﺎﻟﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﺮﺑﺖ ﺧﻮردن ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ.
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ در ﮐﻨﺎر دو
دوﺳﺖ و ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﻮد!.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺟﺎی آن ﯾﮏ ﻗﺒﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﻣﻨﺰل را ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ
در ﮐﻨﺎر ﭘﺪر و ھﻤﺴﺮم ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﻮم! اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻋﻤﺮ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻢ و
اﺟﺎزه ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﺷﻮد!!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،وﻗﺘﯽ وارد ﻣﻨﺰل ﺷﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﻣﺮا از ﺟﺎی ﺧﻮد
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﺗﮑﯿﻪ دھﯿﺪ! ﺳﭙﺲ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭘﺴﺮم! ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد؟
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :آری ﭘﺪر! ھﻤﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﯽ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد!.
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﮔﻔﺖ :اﳊﻤﺪﷲ رب اﻟﻌﺎﻟـﻤﲔ! ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﻢ از دﻓﻦ ﺷﺪن در ﮐﻨﺎر

رﺳﻮل ﺧﺪا و اﺑﻮﺑﮑﺮ اھﻤﯿﺘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮد.
ﺳﭙﺲ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮم! ﻧﮕﺎه ﮐﻦ! وﻗﺘﯽ ُﻣﺮدم ﻣﺮا ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ
ﻃﺮف ﺧﺎﻧﮥ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺒﺮﯾﺪ! ﺧﻮد ﺗﻮ ﺟﻠﻮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ و ﺑﮕﻮ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه
ﻣﯽﮐﻨﺪ!.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه داد ،آﻧﮕﺎه ﻣﺮا وارد ﻣﻨﺰل ﮐﻨﯿﺪ و در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻧﻨﻤﻮد ،ﻣﺮا ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﻓﻦ ﮐﻨﯿﺪ! زﯾﺮا از اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ و اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻮدم ،ﺷﺮم داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﻮاب رد ﺑﺪھﺪ!.

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮاھﺮم ﺣﻔﺼﻪ رﻓﺘﻢ .او ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﭘﺪر
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ!.
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ او ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ!.
ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا؟ ﻻزم اﺳﺖ او اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﮫﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻧﺰد او رﻓﺘﻢ و
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﮔﻔﺘﻦ آن ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ،او از وﺿﻊ ﻣﺮدم از ﻣﻦ
ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ او را در ﺟﺮﯾﺎن اوﺿﺎع ﻣﺮدم ﻗﺮار دادم!.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻣﺮدم راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻢ آن
را ﺑﺎ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم!.
آﻧﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺗﻮ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ! ﭘﺪر! اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪای زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮدهای ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﯽ ،دوﺳﺖ ﻧﺪاری ﮐﻪ او ﻗﺒﻞ از
آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ او ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد؟
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﮔﻔﺖ :آری اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ!.
ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺪر! اﮔﺮ از ﭼﻮﭘﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺖ ﺑﺨﻮاھﯽ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
دوﺑﺎره ﺳﺮﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽرود ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﮕﻤﺎرد؟
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﮔﻔﺖ :آری اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ!.
ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺪر! وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻧﮑﺮدهای ،ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺧﻮاھﯽ داﺷﺖ؟
او ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و
ﺳﭙﺲ ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﻓﻆ اﯾﻦ دﯾﻦ اﺳﺖ ،از ﻣﯿﺎن ھﺮ
ﺣﺠﺖ و ّ
دو اﻗﺪام ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد و ﻋﺪم ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ھﺮ ﯾﮏ را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﻢ ،ﺑﺮای ﻣﻦ ّ
ﺳﻨﺘﯽ
وﺟﻮد دارد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﻗﺘﺪاء ﮐﺮدهام!.
اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮم ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﺄﺳﯽ ﻧﻤﻮدهام!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ او ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺳﻨﺖ ھﯿﭽﮑﺲ را ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد و
ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﺪ و ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺧﻮﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد!.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

روزی دﯾﮕﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ س )ﻧﻔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﮋده ﺑﮫﺸﺖ ﺑﻪ او داده ﺷﺪه ﺑﻮد( ﻧﺰد او
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﮐﺮدی و در اﻣﻮر
او ﻧﻈﺮ ﻣﯽدادی ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻮ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﺮاری ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه را اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﻨﻢ! وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﺑﻪ آن ﺷﺶ ﻧﻔﺮی ﻣﯽﺳﭙﺎرم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺎ
ﺧﻮﺷﻨﻮدی از اﯾﺸﺎن از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.
اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آن دو َﻣﺮد – ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل ﺑﺮدۀ ﻣﻮﻟﯽ ﺣﺬﯾﻔﻪ ،ﯾﺎ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪۀ ﺟﺮاح – در ﺣﺎل
ﺣﯿﺎت ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﯽﻧﻤﻮدم!.
اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه از ﻣﻦ ﺳﺆال ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد و در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮت ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ او ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﯾﻦ اﻣﺖ اﺳﺖ!.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻟﻢ از ﻣﻦ ﺳﺆال ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮت ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺷﺪت دوﺳﺖ دارد!.
در ھﻤﺎن اﯾﺎم روزی ﺟﻤﻌﯽ از اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق آﻣﺪﻧﺪ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ س
ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﻮد!.
ﻣﻐﯿﺮه ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! ﭘﺴﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻦ!
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا ﻣﺮﮔﺖ دھﺪ! .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ!.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﺧﻼﻓﺖ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮد .و آن را ﺑﺮای ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادهام
ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪم!.
اﮔﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را از آن ﺑﺮدهاﯾﻢ و اﮔﺮ ﺑﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮑﯽ
از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻤﺮ در ﻣﻮرد اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ!.
ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻢ ،و ﺧﺎﻧﻮادهام را دﭼﺎر ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﻤﻮدم ،در
ﻧﮫﺎﯾﺖ اﮔﺮ از ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮم و ﻧﻪ ﭘﺎداﺷﯽ ﺑﮕﯿﺮم،
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﯽداﻧﻢ!.

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

١٠٥

ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق وﺷﻮرای ﺷﺶ ﻧﻔﺮه

ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﺑﻪ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از اﺻﺤﺎﺑﯽ
ﮐﻪ ﻣﮋدۀ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﻮدن ﺑﻪ آﻧﮫﺎ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن وﻓﺎت ﺧﻮد از آﻧﮫﺎ
راﺿﯽ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺮد.
اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﺶ ﻧﻔﺮه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ،ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ،ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص،زﺑﯿﺮ ﺑﻦ
ﻋﻮام و ﻃﻠﺤﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ.
اﻣﺎ او ﻧﻔﺮ ھﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﺰء ﻣﮋده دادهھﺎ ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ را ﺟﺰء ﺷﻮرای
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻗﺮار ﻧﺪاد ،زﯾﺮا او از ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﻋﺪی و از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ
ﻓﺎروق ﺑﻮد ،و او اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻼﻓﺖ را
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ! ھﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ را داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
ﮐﻪ او ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺧﻼﻓﺖ ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ را ھﻢ از ﻟﯿﺴﺖ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی ﺧﻼﻓﺖ ﺣﺬف ﮐﺮده ﺑﻮد!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﯽ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮدش
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻪ در ﻣﻨﺰل او ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﮐﻨﻢ ،اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺮﻗﻪ را در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﯿﺎﻓﺘﻪام ،اﮔﺮ ھﻢ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺷﻤﺎﺳﺖ! .ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ
ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ :ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف را اﻣﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«!.

ﺳﭙﺲ او ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ س ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﺗﻮ را اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ را ﺑﺎری ﺑﺮ دوش ﻣﺮدم ﻣﮕﺮدان!.
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺧﻼﻓﺖ و ادارۀ اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺤﻮل
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ را ﺑﺮ دوش ﻣﺮدم ﺳﻮار ﻣﮑﻦ!.
ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻮف ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ! .اﮔﺮ ﮐﺎری از ﮐﺎرھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺖ را ﺑﺎر دوش ﻣﺮدم ﻣﮕﺮدان«!.
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق در اداﻣﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﻧﺸﺴﺘﯽ را ﺗﺮﺗﯿﺐ دھﯿﺪ و از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد
ﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ! ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﺴﺮم ھﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ او ﺣﻖ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن را ﻧﺪارد!.

١٠٦

ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

او ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ او اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﺸﺪ ،ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﺑﺎ او ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ او را
ﮐﻨﺎر ﻧﮫﺎدهام!.
ﭘﺲ از ﻣﻦ ﺻﮫﯿﺐ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن – ﺻﮫﯿﺐ روﻣﯽ – ﺗﺎ ﺳﻪ روز اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ!.
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺑﻪ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ اﻧﺼﺎری ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم اﻧﺼﺎر از
ﺷﻮرای ﺷﺶ ﻧﻔﺮۀ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ! آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز در ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎوره و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮ و ﭘﻨﺠﺎه
ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم اﻧﺼﺎر آن ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد ﻗﺮار دھﯿﺪ و ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ اﺟﺎزۀ
ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺰل را ﻧﺪھﯿﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﺳﻪ روز ﮐﺴﯽ را اﻣﯿﺮ و ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ،آﻧﺎن را در ھﻤﺎن ﻣﮑﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻦ!.
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س ﺑﻪ ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ اﺳﻮد ،ﺳﻮارﮐﺎر ﻣﺎھﺮ و ﻗﮫﺮﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ
ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺳﻪ روز را در ﮐﻨﺎر ﺷﻮرای اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎن! اﮔﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از آﻧﮫﺎ ﯾﮑﯽ
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﻧﻔﺮ ﺷﺸﻢ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺖ ،او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﺒﻮل رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻨﻤﺎ!.
اﮔﺮ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻧﻔﺮ رﺿﺎﯾﺖ دادﻧﺪ و دو ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل
آن ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎزآﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺒﻮل رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻠﺰم ﮐﻦ!.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺴﺮم
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و او ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ھﺮ دﺳﺘﻪ از آﻧﮫﺎ رأی داد ،ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻮد!.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﮑﻤﯿﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﺴﺮم را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،رأی ﺟﻤﻌﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﻦ ﻋﻮف در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ اﺳﺖ ،و دﯾﮕﺮان را ﮐﻪ اﺟﻤﺎع و اﺗﻔﺎق ﻣﺮدم را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ!.
اﮔﺮ ﺳﻪ روز ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪ و روز ﭼﮫﺎرم ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،و از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﮐﺴﯽ را اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ھﻤﻪی اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺧﻼﻓﺖ را زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ!.
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد

ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س در ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از او ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮﻣﻮد:
» -ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﺣﻖ و ﺣﺮﻣﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ
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ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ!.
 ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ از ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻧﺼﺎر درﯾﻎ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮاآﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﺮ و ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی اﯾﻤﺎنآوردﮔﺎن ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﮔﺸﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎراﻧﺸﺎن اﺣﺘﺮام ﻧﮫﺪ ،و از ﮔﻨﺎھﮑﺎراﻧﺸﺎن در ﮔﺬرد!.
 ﺑﻪ او ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎنﺣﺎﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻤﻊآوری داراﯾﯽ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل و ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،و
ﺗﻨﮫﺎ اﻣﻮال اﺿﺎﻓﯽ و ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری را ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺷﺎن از آﻧﺎن ﺑﮕﯿﺮد!.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ او ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﯿﮑﯽ رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن رﯾﺸﻪ و ﭘﺎﯾﮥ اﺳﻼم ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﻣﻮال اﺿﺎﻓﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان آﻧﮫﺎ را ﺟﻤﻊآوری
ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪاﻧﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ!.
ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻖ و ﺣﺮﻣﺖ )ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﯾﮫﻮدﯾﺎن( اھﻞ ذﻣﻪ را ﮐﻪ در
داراﻻﺳﻼم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا آﻧﺎن در ﭘﻨﺎه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او ﻗﺮار
دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،در ﺟﮫﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﺎن در ﺻﻮرت
ﻧﯿﺎز ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﺠﻨﮕﺪ و ﺗﻨﮫﺎ در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دھﺪ«!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎ را ﭘﺲ از روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۶ذیاﻟﺤﺠﻪ ﺳﺎل ۲۳
ھﺠﺮی روزی ﮐﻪ در آن ﺿﺮﺑﺖ ﺧﻮرد ،ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﺖ ﺧﻮردن روزھﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﻨﺒﻪ را زﻧﺪه
ﻣﺎﻧﺪ و در آن ﻣﺪت ﺻﮫﯿﺐ روﻣﯽ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق در ﺷﺐ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ اول ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ۲۴ھﺠﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ روز
ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﺖ ﺧﻮردن ﺑﻪ دﺳﺖ اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﻣﺠﻮﺳﯽ در روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۶ذیاﻟﺤﺠﻪ ﺳﺎل
 ۲۴ھﺠﺮی ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ!.
او ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ از وﻓﺎﺗﺶ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
»ﭘﺴﺮم! ھﺮ ﮔﺎه ﻓﻮت ﮐﺮدم ،ﭘﯿﮑﺮم را ﺑﮕﺮدان و روﯾﻢ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺒﻠﻪ ﮐﻦ! دﺳﺖ
راﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و دﺳﺖ ﭼﭗ را ﺑﺮ روی ﭼﺎﻧﻪام ﮔﺬار! و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را ﺑﺮ ھﻢ ﺑﻨﻪ!.
در ﮐﻔﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﻢ اﺳﺮاف ﻧﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ اﺟﺮ و ﭘﺎداﺷﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ،
ﺑﮫﺘﺮ از آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاھﺪ ﻓﺮﻣﻮد ،و اﮔﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻢ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آن را ھﻢ از ﺗﻨﻢ
درﺧﻮاھﺪ آورد!.
در ﻣﻮرد ﻗﺒﺮم ﻧﯿﺰ ﺣﺪ اﻋﺘﺪال را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺮ و ﺧﯿﺮی
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داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،آن را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺸﺎد وﺳﯿﻊ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ! و اﮔﺮ
اﺟﺮ و ﭘﺎداﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ آﻧﺮا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ دﻧﺪهھﺎ و
اﺳﺘﺨﻮاﻧﮫﺎی ﺑﺪﻧﻢ درھﻢ ﻓﺮو روﻧﺪ!.
ھﯿﭻ زﻧﯽ در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزهام ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﺪ! .و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن ﻧﺒﺎﺷﻢ از ﻣﻦ
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ! زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﮫﺘﺮ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ!.
ھﺮ ﮔﺎه ﺟﻨﺎزهام را ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﺮﯾﻊ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﺪ! زﯾﺮا اﮔﺮ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﯿﺮ و اﺟﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،زودﺗﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ،و اﮔﺮ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻢ ،ﺧﻮد را از
ﺷﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ دوش دارﯾﺪ زودﺗﺮ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاھﯿﺪ داد!!.
ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ از ﺷﮫﺎدت ،دﺧﺘﺮش ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﻔﺼﻪ ھﻤﺴﺮ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺟﻤﻌﯽ از زﻧﺎن ﺑﻪ دﯾﺪار اﯾﺸﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .و ﭘﺲ از آن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و
ﺑﻌﺪ از آﻧﮫﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺮدان ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق آﻣﺪﻧﺪ!.
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﮐﻪ ﺷﺐ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ و در ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻪ
دﯾﺪراش آﻣﺪه ﺑﻮد ،آن ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس و ﻣﺸﺎھﺪات ﺧﻮد را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ!.
او ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ او دﯾﺪار ﻧﻤﻮدم ،وﻗﺘﯽ وارد ﺷﺪم ،ﺳﺮ او روی
زاﻧﻮی ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﺮم را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬار! .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ زﻣﯿﻦ
و زاﻧﻮﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮم را روی زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬار!.
وﻗﺘﯽ ﺳﺮش را روی زﻣﯿﻦ ﻧﮫﺎد ،ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﻣﻦ وای ﺑﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر!
اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ و ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻧﺪھﺪ!! و ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ در ھﻤﺎن ﺣﺎل
ﺑﺪﻧﺶ ﮐﻢﮐﻢ آرام ﮔﺮﻓﺖ و روح از ﺟﺴﻢ او ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ!.
ﺷﺐ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﺮش او را ﺑﺎ آب و ﺳﺪر ﻏﺴﻞ داد و در ﺳﻪ
ﻻﯾﻪ ﭘﺎرﭼﻪ او را ﮐﻔﻦ ﮐﺮد ،و ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ آﻣﺎده ﻧﻤﻮد!.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ،ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺻﮫﯿﺐ روﻣﯽ ﺑﺮ او ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ!.
ﭘﺲ از آن ﺑﺮای دﻓﻦ در ﮐﻨﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ج و ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ او را ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺟﻠﻮ در اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺮ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺳﻼم ﮐﺮد و
ﺳﭙﺲ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ اﺟﺎزه ورود ﻣﯽﺧﻮاھﺪ!.
ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ :او را داﺧﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ!.
ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ش او را
داﺧﻞ ﻗﺒﺮش ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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ﻗﺒﺮ او ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻗﺮار داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﻮازات
ﺷﺎﻧﻪھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ او را در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺠﺎب را
ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻢ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻟﺒﺎﺳﮫﺎﯾﻢ را از ﺗﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآوردم ،زﯾﺮا ﺗﻨﮫﺎ ھﻤﺴﺮم رﺳﻮل ﺧﺪا
و ﭘﺪرم اﺑﻮﺑﮑﺮ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮم از ﻋﻤﺮ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮدم.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﻮل اﮐﺮم و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ در ﺳﻦ ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ
ﺳﺎﻟﮕﯽ دﻋﻮت ﺣﻖ را ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ رﻓﯿﻖ اﻋﻼ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺸﻤﻮل رﺣﻤﺖ و رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ و او را راﺿﯽ و
ﺷﺎد ﮔﺮداﻧﺪ!.

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم:
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س
از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺖ ﺧﻮردن و وﺻﯿﺖ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق در ﻣﻮرد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای
ﺷﺶ ﻧﻔﺮه ﻣﺮﮐﺐ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ اﻧﺼﺎری ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم اﻧﺼﺎر از ﺷﻮرای اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ او ﺑﻪ ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ اﺳﻮد ،ﮐﻪ ﺳﻪ روز ﺗﻤﺎم را ﻣﻮاﻇﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ از
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪﻧﺪ ،ھﻤﻪ آﻧﺎن را زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق در ﺷﺐ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ اول ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺳﺎل
 ۲۴ھﺠﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و در ﺑﺎﻣﺪاد ھﻤﺎن روز ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ
ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺻﮫﯿﺐ روﻣﯽ در ﮐﻨﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا و ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﺎک
ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
اﯾﻨﮏ ﺳﯿﺮ روﯾﺪادھﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﺎ ﺷﻮرای ﺷﺶ ﻧﻔﺮه اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮐﻪ
در واﻗﻊ ھﺮ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،و در آن ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ،ھﻤﺮاه
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ!.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺧﻼﻓﺖ

آﻧﺎن ﺗﻨﮫﺎ روزھﺎی ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ و دوﺷﻨﺒﻪ و ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ را ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮد
ﯾﮑﯽ را ﺑﺮای اﺣﺮاز ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ اﺳﻮد آﻧﺎن
را زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد!.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﺷﺶ ﻧﻔﺮه و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪھﺎی ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
ﻋﺜﻤﺎن ،ﻋﻠﯽ ،ﻃﻠﺤﻪ ،زﺑﯿﺮ ،ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽوﻗﺎص و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ش.
در اوﻟﯿﻦ روز ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻣﺪاد ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از آﻧﮫﺎ اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻃﻠﺤﻪ آن روز در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ .و آن ﻧﺸﺴﺖ در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺴﻮرﺑﻦ
ﻣﺨﺮﻣﻪ ﺧﻮاھﺮزاده ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺟﻠﺴﻪ دادﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﻖ رأی داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ رأی ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ وﺻﯿﺖ ﭘﺪر ﺣﻖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪن را
ﻧﺪاﺷﺖ!.
اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ و ﻣﻘﺪادﺑﻦ اﺳﻮد ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﻮد از آﻧﮫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ و ﻋﻤﺮوﺑﻦ
ﻋﺎص آﻣﺪﻧﺪ و دم ﻣﻨﺰل اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ! وﻟﯽ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ وﻗﺎص ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺟﺎزه ورود ﻧﺪاد و ﮔﻔﺖ:
آﻣﺪهاﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻣﺎ ھﻢ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا ﺑﻮده و در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ! و
دﺳﺘﻮر داد آﻧﺎن را از اﻃﺮاف ﻣﻨﺰل دور ﮐﻨﻨﺪ!.
ﭘﺲ از رﺳﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺟﻠﺴﻪ و آﻏﺎز راﯾﺰﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام
ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ دارد ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺷﺪن اﻧﺼﺮاف دھﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
دﯾﮕﺮ رأی دھﺪ؟
او ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﺶ ﻧﻔﺮه از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪن
اﺳﺘﻌﻔﺎء دھﺪ ﺗﺎ او ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﺴﻪ و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت را اداره ﮐﻨﺪ و در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ!.
وﻗﺘﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ھﻤﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ و
ھﯿﭽﮑﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﺸﺪ!.
وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ھﻤﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﻮدم از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و از
آن اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻣﯽدھﻢ!.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از
اﺻﺤﺎب ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن او رﻏﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﺴﻪ و اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﻌﻔﺎء
ﻧﻤﯽداد ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد او ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ! .و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن را داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮش ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد!.

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦ ﻋﻔﺎن س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﺤﺎب ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﺳﻮی او دارﻧﺪ ،اﻣﺎ او ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﺮد و از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻮد.
ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻣﺸﺎوره و راﯾﺰﻧﯽ را ﺑﺎ اھﻞ ﺷﻮرا آﻏﺎز ﮐﺮد اﮐﺜﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ او را
ﺑﺮای ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ زﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺗﻮ را از ھﺮ ﮐﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ!.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻦ!.
ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽوﻗﺎص ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮ!.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮاﺳﺤﺎق! ﻣﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪن اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﮫﺘﺮ و آﺳﺎﻧﺘﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻠﯿﻔﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ! .اﮔﺮ اﺳﺘﻌﻔﺎ ھﻢ ﻧﻤﯽدادم ،دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ!.
ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا!؟
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﺧﻮاب ﺑﺎغ ﺳﺮ ﺳﺒﺰ و زﯾﺒﺎ و ﭘﺮدرﺧﺘﯽ را دﯾﺪم! و ﺷﺘﺮ ﻧﺮی
را ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﮫﺘﺮ از آن ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم ،وارد آن ﺷﺪ و ھﻤﭽﻮن ﺗﯿﺮی ﮐﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮد ،ﺑﻪ
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮد و ﭼﯿﺰی را ﻧﺨﻮرد و از آن ﺧﺎرج ﺷﺪ! ﭘﺲ از آن ﺷﺘﺮ دﯾﮕﺮی
وارد ﺑﺎغ ﺷﺪ ،و آن ھﻢ راه ﺷﺘﺮ اوﻟﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی در آن ﺑﺎغ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﮑﺮد و ﺧﺎرج ﺷﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺷﺘﺮ ﭼﮫﺎرﻣﯽ وارد ﺑﺎغ ﮔﺮدﯾﺪ و
در آن ﺑﻪ ﭼﺮا ﭘﺮداﺧﺖ!.
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ! ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ آن ﭼﮫﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ! .و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﻣﺮدم از او اﻇﮫﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ!!.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف از ھﻮش و ﺑﺼﯿﺮت ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺟﺎی اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ؟ و آن ﺧﻸ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه از ﻓﻘﺪان آﻧﮫﺎ
ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﻟﮫﺎی آﯾﻨﺪه رﺿﺎﯾﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدم را
ﺑﻪ دﺳﺖ آورد!.
ﻧﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف و ﻧﻪ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ و ﻧﻪ ھﯿﭽﮑﺲ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺧﻸ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه از ﻓﻘﺪان ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ! اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ و
ﻣﺸﯿﺖ اﻟﮫﯽ ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﻋﻤﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!.
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رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻠﺴﻪ

وﻗﺘﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﻮدن ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎ داد ،ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻀﺎ اداره ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺸﻮرﺗﯽ را ﺑﻪ او ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ راﯾﺰﻧﯽ و ﻣﺸﻮرت ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ
آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،و ھﺮ ﮐﺲ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺧﻼﻓﺖ ،در ﺑﺎﻣﺪاد روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﻮرﺑﻦ
ﻣﺨﺮﻣﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف راﯾﺰﻧﯽھﺎ و ﺗﻤﺎسھﺎی ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد!.
ﻣﺸﺎوره و ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ ﺳﻪ روز اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺗﺎ ﺑﺎﻣﺪاد روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﭼﮫﺎرم ﻣﺤﺮم
ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﮫﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻮد اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ!.
در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن را ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ!.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ را ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ!.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻪ زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﻨﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﻣﯽداﻧﯽ؟
زﺑﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن.
او ﺑﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ھﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺧﻮاھﺎن اﺣﺮاز ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و
آن را ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ،ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رأی ﻣﯽدھﻢ!.
در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل رﻓﺖ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺻﺤﺎب
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد ،و ﺑﺎ ھﺮ ﮐﺴﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﮐﻪ
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﻈﺮ آﻧﮫﺎ را ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽﺷﺪ ،او ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮد،
آﻧﺎن ﻧﯿﺰ رأی و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺣﺘﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺰ
ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد!.
در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ او ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،و ﻋﺪۀ زﯾﺎدی ھﻢ
ﻃﺮﻓﺪار ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ھﺴﺘﻨﺪ!.

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦ ﻋﻔﺎن س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﭘﺲ از اﻧﺼﺮاف ﺳﻌﺪ و زﺑﯿﺮ و ﻃﻠﺤﻪ ش ﺗﻨﮫﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ ش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
در ﻃﻮل آن ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺗﻨﮫﺎ ﺳﺎﻋﺎت اﻧﺪﮐﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮاب و
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﺷﺐ و روز را ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره و ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻮد!.
در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮاھﺮزادهاش ﻣﺴﻮر -ﻣﺤﻞ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﮥ ﺷﻮرا -رﻓﺖ و درب ﻣﻨﺰل را زد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻮر ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ!.
وﻗﺘﯽ ﻣﺴﻮر ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺧﻮاﺑﯿﺪهای!؟ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﻨﮫﺎ ﺳﺎﻋﺎت اﻧﺪﮐﯽ را ﺧﻮاﺑﯿﺪه و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدهام!.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو! ﻋﻠﯽ و ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮاﺑﺨﻮان!.
ﻣﺴﻮر ﮔﻔﺖ :اول ﮐﺪام ﯾﮏ از آن دو را ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﻢ!.
ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﺪام را ﮐﻪ ﺧﻮدت ھﻮادار او ھﺴﺘﯽ!.
ﻣﺴﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :داﯾﯿﻢ وارد ﻣﻨﺰل ﺷﺪ و ﻣﻦ رﻓﺘﻢ اﺑﺘﺪا ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ را -ﮐﻪ
ﻃﺮﻓﺪار او ﺑﻮدم -ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪم!.
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :داﯾﯽام ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺎر دارد!.
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را دﻧﺒﺎل ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده؟
ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﻢ!.
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮔﻔﺖ اول ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺎ را ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ :از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ،در ﺟﻮاﺑﻢ ﮔﻔﺖ :از ھﺮ ﮐﺪام از آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺷﺮوع
ﮐﻦ! اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ھﻮادار ﺧﻼﻓﺖ ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ ،اﺑﺘﺪا ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪم!.
ﻣﺴﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﻧﺰد داﯾﯽام رﻓﺖ ،و ﭘﺲ از آن رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ
ﻋﻔﺎن را ھﻢ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﻨﻢ! وﻗﺘﯽ درب ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن را زدم ،دﯾﺪم ﮐﻪ دارد ﻧﻤﺎز ﺷﺐ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :داﯾﯽام ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯽ!.
ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ را ھﻢ ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﻢ؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺖ اول ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﺎ را ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ :در اﯾﻦ ﻣﻮرد از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ،در ﺟﻮاب ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺷﺮوع ﮐﻦ! .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﺑﺘﺪا ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﺮدم و اﮐﻨﻮن او دارد
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ﻧﺰد داﯾﯽام ﻣﯽرود!.
ﻣﺴﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻨﺰل ﻣﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و در راه ﺑﻪ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮی وارد اﻃﺎﻗﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ داﯾﯽام در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،او ﺑﻪ
ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد!.
وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎزش را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﯽ رو ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ روز اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮم ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهام ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ را ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ!.
ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و
ﺳﻨﺖ رﺳﻮل او ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ! اﻣﺎ دراﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻤﮥ ﺗﻼش و ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺧﻮاھﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رو ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :آری ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﺎﺿﺮم ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ!.
ّ
ّ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﻀﯿﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻔﻪ ﺗﺮازوی ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن از ﮐﻔﻪ
ﺗﺮازوی ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪ!.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﮔﻔﺖ :ﺗﺎزه ﻓﺠﺮ دﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮوﯾﻢ!.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻮرای ﺧﻼﻓﺖ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎﻣﺪاد آن روز ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻼشھﺎ و ﺗﻤﺎسھﺎ و
ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽھﺎی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه آن ﻣﮫﻠﺖ ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی را ﮐﻪ
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ،رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻮد و ﻣﺮدم در ﺑﺎﻣﺪاد روز ﭼﮫﺎرم در
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﻣﺸﻮرﺗﮫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ!.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ و ﻋﻤﺎﻣﮥ ﺧﺎﺻﯽ را ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ج ﺑﺮ ﺳﺮ او ﻧﮫﺎده ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﮫﺎد و ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﺑﺮ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺖ!.
ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺻﮫﯿﺐ روﻣﯽ س ﺑﺮ ﭘﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و ھﻤﮥ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﺸﻮرتھﺎی ﺷﻮرای اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ!.

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦ ﻋﻔﺎن س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر،
دﻋﺎھﺎی ﺧﺎﺷﻌﺎﻧﻪای را ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺖ و ھﻤﻪ ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺷﻮرا ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ! او در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ:
ای ﻣﺮدم! ھﻤﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ و دﯾﺎر ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻣﯿﺮ و
ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ! .ﻣﻦ آﺷﮑﺎر و ﻧﮫﺎن در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮای آﯾﻨﺪۀﺗﺎن از ﺷﻤﺎ
ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﻮدم و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻋﻠﯽ و ﯾﺎ ﻋﺜﻤﺎن را از ھﻤﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽداﻧﯿﺪ!.
ﭘﺲ از آن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و او در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﺒﺮ اﯾﺴﺘﺎد،
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ دﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ﻋﻠﯽ آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ!.
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ ﺷﺎھﺪ ﺑﺎش ﻧﻪ! ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﺎﺿﺮم در ﺣﺪود ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮم و در راه آن ﺗﻼش ﮐﻨﻢ!.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف دﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ را رھﺎ ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ
ﻋﻔﺎن را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ! ﻋﺜﻤﺎن ﮐﻪ در آﺧﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﺘﺪا ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﻨﺒﺮ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ از آن او ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ!.
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ آﺧﺮ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪم زﯾﺮا دﯾﺪم ﮐﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف اﺑﺘﺪا ﻋﻠﯽ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺷﺮم داﺷﺘﻢ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻢ!.
وﻗﺘﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،از آﺧﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﺿﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب
ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :آری! ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮ ﺷﺎھﺪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﺎﺿﺮم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮم!.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن دﺳﺘﺶ در دﺳﺘﺎن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮد ،ﺳﺮش را ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪا! ﺗﻮ ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ! ﺧﺪاوﻧﺪا! ﻣﻦ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را از دوش ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽدارم و آن را ﺑﺮ دوش ﻋﺜﻤﺎن ﻣﯽﮔﺬارم!.
ﭘﺲ از آن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎنس ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،و در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﺒﺮ آن ﭼﻨﺎن ازدﺣﺎم ﺷﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﯿﮫﻮش ﮔﺮدﯾﺪ!.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ،ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص و زﺑﯿﺮ ،ﻃﻠﺤﻪ و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ
زﯾﺪ ش ﭘﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺑﺎ او دﺳﺖ ﺑﯿﻌﺖ دادﻧﺪ!.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن
ﮔﺮد ھﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ:
َ
َ
َّ َ َ
َّ َ َ َ َّ
َّ َّ َ ُ َ ُ َ َ َّ َ ُ َ ُ َ
ون ٱ َّ َ
﴿إِن ٱ�ِين �بايِعونك إِ�ما �بايِع
� يَ ُد ٱ�ِ ف ۡوق �يۡدِي ِه ۡ ۚم � َمن ن�ث فإِ� َما
َ
َ َ ۡ َۡ َ
َ ُ ُ َ َٰ َ ۡ
� فَ َس ُي ۡؤ� ِيهِ أ ۡج ًرا َع ِظ ٗ
� ب َما َ� ٰ َه َد َعلَ ۡي ُه ٱ َّ َ
ٰ
يما﴾١٠
ينكث
� �ف ِ
سهِۖۦ ومن أو ِ
]اﻟﻔﺘﺢ.[۱۰ :

»ﺑﯽﮔﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﮫﺪ
ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ و در اﺻﻞ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ھﺮ ﮐﺲ ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﻪ زﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽ ﻧﻤﻮده و آن ﮐﺲ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺴﺘﻪ وﻓﺎدار

ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎداش ﺑﺰرگ را ﺑﻪ او ﺧﻮاھﺪ داد«.
ھﻨﻮز آﻓﺘﺎب روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﭼﮫﺎرم ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎرم ھﺠﺮی از ﻣﺸﺮق
ﺳﺮ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮرای ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ از ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﺷﺪ.
ﺧﻄﺒﮥ ﺧﻼﻓﺖ

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﻌﺖ ،او در ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از آن

ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج رﻓﺖ و در ﺣﻀﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻄﺒﮥ ﺧﻼﻓﺖ را ﺧﻮاﻧﺪ ،او از
ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺖ:
ای ﻣﺮدم! ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻪای ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻗﺮار دارﯾﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روزی از ﻋﻤﺮﺗﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻗﺒﻞ از ﻓﺮارﺳﯿﺪن اﺟﻞ و ﻣﺮگ ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﺪ!.
ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم ،ﺷﺐ و روزھﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮫﺎدهاﯾﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ در ﭘﻮﺷﺸﯽ
ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻓﺮﯾﺐ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ را ﻧﺨﻮرﯾﺪ! و ﺑﯽﺟﮫﺖ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ و ﻣﻐﻔﺮت
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﯿﺪوار ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ!.
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از ﻣﺮگ رﻓﺘﮕﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ! و ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ دﭼﺎر ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺸﻮﯾﺪ! اﮔﺮ ﻏﻔﻠﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ! ﻃﺎﻟﺒﺎن دﻧﯿﺎ و دﻧﯿﺎﭘﺮﺳﺘﺎن ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟
آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای آن ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺪتھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در آن از ﻧﺎز و
ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﻧﯿﺎ آﻧﺎن را دور اﻧﺪاﺧﺖ؟
دﻧﯿﺎ را در ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻗﺮار داده اﺳﺖ! و در ﭘﯽ ﮐﺴﺐ
اﺟﺮ اﺧﺮوی ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻣﺜﺎﻟﯽ را آورده اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ
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أم�] ﴾٤٦اﻟﮑﮫﻒ.[۴۶-۴۵ :
»)ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ!( ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﺜﺎل زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﻦ! ﮐﻪ ھﻤﭽﻮن آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از

)اﺑﺮ( آﺳﻤﺎن ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺎراﻧﯿﻢ ﺳﭙﺲ ﮔﯿﺎھﺎن زﻣﯿﻦ از آن )ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و( درھﻢ
ﻣﯽﭘﯿﭽﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺧﺸﮏ و ﭘﺮﭘﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .و ﺑﺎد آﻧﮫﺎ را ﭘﺨﺶ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﺧﺪا
ﺑﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮده و ھﺴﺖ ،داراﯾﯽ و ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﻨﺖ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎﯾﻨﺪ )و زوالﭘﺬﯾﺮ و
ﮔﺬراﯾﻨﺪ( اﻣﺎ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﮫﺎ ﺟﺎوداﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎداش را در

ﭘﯿﺸﮕﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر دارﻧﺪ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪ اﻣﯿﺪ و آرزو ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن س ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاران اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮم ،آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽداد،
او در آن ﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد:
»ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ،ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﻮال آﻧﺎن را
ﭼﭙﺎول ﮐﻨﻨﺪ ،و ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﯾﻦ اﻣﺖ ﺧﺎدم ﻣﺮدم ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﮏ
اﯾﻦ ھﺮاس وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن و ﻣﺴﺆﻻن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪ! اﮔﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎﻧﺘﺪاری و ﺷﺮم و وﻓﺎداری از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ.
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮر ﻣﺮدم را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اداره
ﮐﻨﯿﺪ! ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و آﻧﺎن را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻣﺮاﻋﺎت وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﺪ!
ﭘﺲ از آن اﻣﻮر ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »اھﻞ ﮐﺘﺎب« داﺧﻞ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
دھﯿﺪ ،ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﺎن را در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار دھﯿﺪ!.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن از دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺮ ﺟﻨﮓ دارﻧﺪ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ! و ﺑﺎ وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﯾﺪ«! .١
ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎنس ﺣﺪود دوازده ﺳﺎل اداﻣﻪ داﺷﺖ ،از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۲۴ھ
ﺷﺮوع و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۳۵ھﺠﺮی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
اﻣﺎم ُزھﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﻣﺪت دوازده ﺳﺎل ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد ،و در
ﺷﺶ ﺳﺎل اول ﺧﻼﻓﺘﺶ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮدم از او ﮔﻼﯾﻪ و ﺷﮑﺎﯾﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ﻗﺮﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﺶ از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﮔﺎھﯽ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﻋﺜﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﮫﺎ از ﺧﻮد ﻧﺮﻣﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،و ﺣﻘﻮق
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی آﻧﺎن را ﭘﺎس ﻣﯽداﺷﺖ ،و ﭘﺲ از آن ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻢﮐﻢ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎ و ﻓﺘﻨﻪﮔﺮیھﺎ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ!.
ﺳﺮآﻏﺎز ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب ﺑﺰرگ

در ﺳﺎل ﺳﯽام ھﺠﺮی و ھﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
آﺷﻮب و ﺑﻼ ﺳﺮ ﺑﺮآورد ،و ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر ﺑﯽﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و داﻣﻨﮥ اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺮﻗﻪ
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ در ﺑﺼﺮه و ﮐﻮﻓﻪ و ﻣﺼﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
آﻧﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ روی ﻣﺮدم ﻋﻮام و اﻓﺮاد ﻧﺎآﮔﺎه و ﮐﻢﺧﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺛﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و در ﻣﺼﺮ و ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﺼﺮه از آﻧﺎن دﺳﺘﻪھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ ،و ھﻤﮥ ﺗﻮان و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﮥ ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﺷﺎﻋﻪ دروغ و اﻓﺘﺮاء ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ در
ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﻨﺰل ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن در ﻣﺪﯾﻨﻪ در دوازدھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ او اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ!.
در ﭘﯽ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم دﺳﺖ زدﻧﺪ و ﺳﻮﻣﯿﻦ
ﺧﻠﯿﻔﻪ از ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮبﻃﻠﺒﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪ و در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺬھﺒﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﻨﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن در ﻣﻮرد ﺧﻠﯿﻔﻪ و
اﻣﺎﻣﯽ واﺣﺪ اﺟﻤﺎع و اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ و )ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در
اﻋﺘﻘﺎد و ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ( ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ھﻢ اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۲۴۵ – ۲۳۰
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ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺨﺶ دوم از ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﺎل  ۳۰ﺗﺎ ۳۵
را ﺳﺎلھﺎی ﭘﯿﺪاﯾﺶ و رﺷﺪ آﺷﻮب و ﻓﺘﻨﻪﮔﺮی ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ!.
ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﺎن ﮔﺰارشھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻓﺘﻨﻪھﺎ و آﺷﻮبھﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و از ﺛﺒﺖ و
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی آن ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ در
ﺑﺼﺮه ،و ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ﻣﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺷﻮرش ﺧﻮارج و
ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ!.
اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن روﯾﺪادھﺎ را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮔﺎھﯽ رواﯾﺖھﺎی
ﺗﮑﺮاری و ﻣﺘﻀﺎد و ﻣﺘﻔﺎوت ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﻨﺪھﺎی ﺻﺤﯿﺢ و ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ آورده و
ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﺑﺎﻃﻞ و دروغ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺴﯿﺎری را در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه و
ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ از راﺳﺖ و دروغ و ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﺎھﻢ درآﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ!.
ھﻤﮥ ﻣﻮرﺧﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﮑﺒﺮی« ،ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ در
ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﻤﻞ« ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻦ ﺧﯿﺎط در ﮐﺘﺎب »اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﮑﺒﺮی« ،ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻣﺰاﺣﻢ در ﮐﺘﺎب
»ﺻﻔﯿﻦ« ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﺤﺎق و ﺑﻼذری ،در ﻣﻮرد آن ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮﺑﮫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و
ﺣﻮادث آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ!.
ﺑﯿﺶ از ھﻤﮥ آﻧﮫﺎ اﻣﺎم اﻟﻤﻮرﺧﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی ،از ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﺖھﺎی ھﻤﺮاه
ﺑﺎ اﺳﻨﺎد روﯾﺪادھﺎ ،آن آﺷﻮب و ﻓﺘﻨﻪھﺎ را در ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻣﻢ و اﻟﻤﻠﻮک« آورده و
ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺑﻦ اﺛﯿﺮ در »اﻟﮑﺎﻣﻞ« و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در »اﻟﺒﺪاﯾﻪ واﻟﻨﮫﺎﯾﻪ«
و اﺑﻦ اﻟﺠﻮزی در »اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ« و ذھﺒﯽ در »ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم« و اﺑﻦ ﺧﻠﺪون در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ،از
ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺎم اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ!.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮرﺧﯿﻦ در ﻣﻮرد روﯾﺪادھﺎی آن ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان از ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی »اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺻﻢ« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ ﻣﺎﻟﮑﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺤﺐاﻟﺪﯾﻦ

ﺧﻄﯿﺐ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ آن را اﻧﺠﺎم داده .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان از ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﻤﮫﯿﺪ و
اﻟﺒﯿﺎت ﻓﯽ ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺸﮫﯿﺪ ﻋﺜﻤﺎن« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ اﻻﺷﻌﺮی ،ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد آن ﺣﻮادث اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﻧﻈﺮات اﯾﺸﺎن ﮔﺎھﯽ ﻏﺮضآﻟﻮد و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻘﺎﺋﺎت دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب
»اﻟﻔﺘﻨﻪ اﻟﮑﺒﺮی« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻃﻪ ﺣﺴﯿﻦ!.

١٢٢

ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﻋﺪهای ﺑﺮای ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﻖ و اﻧﺼﺎف ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ رواﯾﺖھﺎی
ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻏﯿﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در
ﻣﻮرد اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎد ﺳﻌﯿﺪ اﻷﻓﻐﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻋﺎﺋﺸﻪ و
اﻟﺴﯿﺎﺳﻪ«.
ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﺸﺎن ﺧﻼﺻﻪای از ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن را ﮔﺮدآوری
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ راﺗﺐ ﻋﺮﻣﻮش در ﮐﺘﺎب »اﻟﻔﺘﻨﻪ و وﻗﻌﻪ اﻟﺠﻤﻞ« ﮐﻪ رواﯾﺎت
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮرخ ﻣﺸﮫﻮر »ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺿﺒﯽ ﺗﻤﯿﻤﯽ« را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻠﻮای ﻗﺘﻞ
ﻋﺜﻤﺎن و واﻗﻌﻪ ﺟﻤﻞ را از ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ﺑﯿﺮون آورده اﺳﺖ! اﺳﺘﺎد ﻋﺮﻣﻮش در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﻗﺖ و اﻣﺎﻧﺖ را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و اﻣﺎﻧﺘﺪاراﻧﻪ
اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺳﯿﻒ ﻋﻤﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﺣﻮادث آورده ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده و در ﮐﺘﺎب او در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ از اﯾﺸﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪی ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب ﻋﻠﯿﻪ
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن و ﺟﻤﻊآوری اﺧﺒﺎر و رواﯾﺖھﺎ و دﻻﻟﺖھﺎی آﻧﮫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ! از
اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهھﺎ ﻣﯽﺗﻮان از اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ُﻋﺮﺟﻮن  /در ﮐﺘﺎب »ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ
ﻋﻔﺎن اﻟﺨﻠﯿﻔﻪ اﻟﻤﻔﺘﺮی ﻋﻠﯿﻪ« ﻧﺎم ﺑﺮد!.
ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﮐﺘﺎب او در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ و
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب در دﻓﺎع ازاﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻈﻠﻮم اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ اﻧﺼﺎف و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺎﺟﺮای
آﺷﻮب ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎد ُﻋﺮﺟﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ!.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ آوردن ﺑﺮﺧﯽ از رواﯾﺖھﺎی ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﻮرﺧﯿﻦ
ﻃﺒﺮی از ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺿﺒﯽ و دﯾﮕﺮ اﺧﺒﺎر و رواﯾﺖھﺎ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ
داده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ اﮐﺘﻔﺎء ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و روﯾﺪادھﺎ را از اﺑﺘﺪای آﺷﻮب ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎن در
ﺳﺎل  ۳۰ھﺠﺮی ﯾﻌﻨﯽ در ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺧﻼﻓﺖ او ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روﯾﺪاد در ﺳﺎل  ۳۵ھﺠﺮی
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل ﺷﮫﺎدت او ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ!.
روﯾﺪادھﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎ ھﺪف اراﯾﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی روﺷﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺎھﺪه ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ
ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺤﻘﻖ و ﺟﻮﯾﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺷﻮرش و ﺑﻠﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در
ﻋﺼﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ آﺷﻨﺎ ﮔﺮدد ،ﻣﯽآورﯾﻢ!.

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦ ﻋﻔﺎن س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺒﺮ
و ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و رﯾﺰهﮐﺎریھﺎی ﮔﺴﺘﺮده را دارﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را از زﯾﺮ آوار
رواﯾﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﻨﺪ! ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎم و اوﻟﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ،اﺑﻦ ﺟﻮزی ،اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،اﺑﻦ ﺧﻠﺪون و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ!!.
ﺳﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻮادث آﺷﻮب ﺑﺰرگ

روﯾﺪادھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺷﻮب ﺑﺰرگ در ﺳﺎل  ۳۰ھﺠﺮی ﯾﻌﻨﯽ از ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺧﻼﻓﺖ
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﺟﺮﻗﮥ آن آﺗﺶ در ﺷﮫﺮ ﮐﻮﻓﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺷﮫﺮی ﮐﻪ
در ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮبﮔﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ!.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن زﻣﺎم اﻣﻮر ﺧﻼﻓﺖ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد ،ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻃﯽ ﺣﮑﻤﯽ او را از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر و ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﻮار ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ
وﻗﺎص را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﻧﻤﻮد ،و ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽوﻗﺎص ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ واﻟﯽ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد.
ﭘﺲ از آن ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ۲۵ھﺠﺮی ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻂ را ﮐﻪ
ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮔﺮاﻧﻘﺪر و ﻣﺠﺎھﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ش اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﺑﻮده ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽوﻗﺎص ﻧﻤﻮد.
وﻟﯿﺪﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل واﻟﯽ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد ،و در ﻃﻮل آن ﻣﺪت ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری
را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا او از ﯾﮏ ﻃﺮف اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮدﺑﺎر و اھﻞ ﺗﺴﺎﻣﺢ و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻮد ،ھﯿﭽﮕﺎه در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﻣﻨﺰل ﺧﻮد را ﺑﺮ روی
ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺑﺴﺖ و ﺑﺎ ﮔﺸﺎدهروﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ!.
در آن ھﻨﮕﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ در ﺷﮫﺮ ﮐﻮﻓﻪ ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪه ،و آدمھﺎی ھﺮزه و ﺧﺒﯿﺚ
و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ و ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از ﻓﺘﻨﻪھﺎی ﺷﻮم ﺧﻮد ﺗﺨﻢ اﺧﺘﻼف وﺗﺒﺎھﯽ را
در زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ و از ﺗﻌﺪادی از ﺟﻮاﻧﺎن ھﺮزه و ﻓﺎﺳﺪ و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز ﮐﻪ
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ھﻢ در ارﺗﺒﺎط و ھﻤﺎھﻨﮕﯽھﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!.
در ﯾﮑﯽ از ﺷﺐھﺎی ﺳﺎل ﺳﯽام ھﺠﺮی ﮔﺮوھﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن دزد و راھﺰن از ﺟﻤﻠﻪ:
ﻣﻮر ع ﺑﻦ ّ
ّ
ﻣﻮر ع اﺳﺪی ،زھﯿﺮ ﺑﻦ ﺟﻨﺪب ازدی ،ﺷﺒﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﯽأزدی ﺑﻪ ﻣﻨﺰل »اﺑﻦ
اﻟﺤﯿﻤﺎن ﺧﺰاﻋﯽ« ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ! او در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ،وﻟﯽ آﻧﺎن او را ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ!.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﻮار »اﺑﻮﺷﺮﯾﺢ ﺧﺰاﻋﯽ« ﺑﺎ اﺑﻦ اﻟﺤﯿﻤﺎن ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮد ،و ﺳﺮ و ﺻﺪای
دزدان را ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻦ اﻟﺤﯿﻤﺎن درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪ و ﺷﺎھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ! او و ﭘﺴﺮش ﻧﺰد واﻟﯽ ﺷﮫﺮ ﯾﻌﻨﯽ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ رﻓﺘﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه و
دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﮫﺎدت دادﻧﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺑﺎزداﺷﺖ و زﻧﺪاﻧﯽ آن دزدان و ھﺮزﮔﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪ و آﻧﮫﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻟﯿﺪ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ارﺳﺎل
ﮐﺮده و ﮐﺴﺐ ﺗﮑﯿﻒ ﻧﻤﻮد ،ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن دﺳﺘﻮر اﻋﺪام آﻧﮫﺎ را ﺻﺎدر ﮐﺮد و وﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ آﻧﮫﺎ
را در ﺟﻠﻮ ﻗﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ اﻋﺪام ﮐﺮد!.
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺗﻤﯿﻤﯽ اراده و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و وﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺪام آن
ﻗﺎﺗﻼن و دزدان ﺿﻤﻦ اﺷﻌﺎری ﺳﺘﻮد!.
ﻻﺗﺄﻛﻠﻮا
ﹼ
ان
ﻣﺎزال

اﺑﻦ

اﺑﺪ ﹰا
ﻋ ﹼﻔﺎن
ﻳﻌﻤﻞ

ﺟﲑاﻧﻜﻢ

ﴎﻓ ﹰﺎ

ا ﹼﻟﺬی

ﺟﺮﺑﺘﻢ
ﹼ

ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب

ﻣﻬﻴﻤﻨ ﹰﺎ

اﻫﻞ اﻟﺰﻋﺎرة ﰲ ﻣﻠﻚ اﺑﻦ ﻋ ﹼﻔﺎن
ﻓﻄﻢ
ﰲ

اﻟ ﹼﻠﺼﻮص
ﹼ
ﻛﻞ

ﻋﻨﻖ

ﺑﻤﺤﻜﻢ

اﻟﻘﺮآن

ﻣﻨﻬﻢ

وﺑﻨﺎن

»از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آدمھﺎی ھﺮزه و ﻣﺘﺠﺎوز در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺷﻤﺎ
را ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داد ،ﻋﺜﻤﺎن ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ! ﮐﻪ
ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﺘﻮار ﻗﺮآن دﺳﺖ و دھﺎن دزدھﺎ را ﺑﺴﺘﻪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻗﻮت و ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد
اﯾﺸﺎن را در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ وﻟﯿﺪ ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻣﻮرد آن دزدان و ﻣﺘﺠﺎوزان اﺟﺮا ﻧﻤﻮد و آﻧﺎن را
اﻋﺪام ﮐﺮد ،ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی آﻧﮫﺎ ﺑﺮ او ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﻋﺸﯿﺮه ﺧﻮﯾﺶ
ﻋﻠﯿﻪ او ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم از وﻟﯿﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :وﻟﯿﺪ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س واﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ »اﻟﺠﺰﯾﺮة« ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎن دو رود دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻋﺮاق واﻗﻊ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﺪادی
از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻋﺮب ﺑﻨﯽ ﺗﻐﻠﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهای از آﻧﮫﺎ ﻧﺰد او ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ! ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه از ﺑﺰرﮔﺎن آن ﻃﺎﯾﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮزﺑﯿﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﯿﺎن
او و وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد داﺷﺖ!.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ را از اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﻟﺠﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد،
اﺑﻮزﺑﯿﺪ ﮔﺎھﯽ ﺑﺮای دﯾﺪار وﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﮐﻮﻓﻪ ﻣﯽرﻓﺖ.

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦ ﻋﻔﺎن س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮھﺎ اﺑﻮزﺑﯿﺪ ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ وﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل او رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،آن ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ّ
اﺑﻮﻣﻮر ع و اﺑﻮزھﯿﺮ و اﺑﻮﺷﺒﯿﻞ – از آﻣﺪن او
ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﮫﺎ اﻋﺪام ﺷﺪه ﺑﻮد – ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
آﻧﮫﺎ ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺷﮫﺮ ﮐﻮﻓﻪ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ واﻟﯽ
ﺷﮫﺮ ھﻤﺮاه ﺑﺎ دوﺳﺘﺶ اﺑﻮزﺑﯿﺪ در ﻣﻨﺰل او ﺑﻪ ﺷﺮاﺑﺨﻮاری ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ!؟
ﺗﻌﺪادی از آﻧﮫﺎ ﺑﺮای آ ﮔﺎھﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ھﻤﺮاه آﻧﮫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎﻧﮥ وﻟﯿﺪ
آﻣﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ او ﺑﺎ دوﺳﺘﺶ اﺑﻮزﺑﯿﺪ ﺑﺎ ھﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!.
وﻟﯿﺪ وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ وارد ﻣﻨﺰل او ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺟﻠﻮ دﺳﺖ او ﻗﺮار داﺷﺖ
زﯾﺮ ﺗﺨﺘﯽ ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﻮد ،آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﮥ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ
را وﻟﯿﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده در واﻗﻊ ﺷﺮاب ﺑﻮده اﺳﺖ!؟
آﻧﺎن داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﺨﺖ ﻧﺰدﯾﮏ وﻟﯿﺪ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﮔﻤﺎن ﺧﻮد ﺷﺮاﺑﯽ را ﮐﻪ او ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ! وﻗﺘﯽ آن را ﺑﯿﺮون آورد
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪ اﻧﮕﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺳﯿﻨﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ!؟
زﯾﺮا وﻟﯿﺪ وﻗﺘﯽ آﻣﺪن آﻧﺎن را اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻢ ﺑﻮدن آن ،ﺷﺮم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ھﻤﭽﻨﺎن ﺟﻠﻮ دﺳﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻮری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ
ﺑﯿﺎورد! اﻣﺎ آن ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزان ﺷﺎﯾﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﻇﺮف ﺷﺮاب را از آﻧﮫﺎ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ!.
اﻣﺎ آن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزان را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮار
دادﻧﺪ و از وﻟﯿﺪ ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻧﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮ و دروﻏﮕﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ،و از
اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻟﮫﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻮ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!.
»وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻨﻤﻮد و راه ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ را در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﻧﺪاد ،و ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺑﺮدﺑﺎری ﺧﻮد
از آﻧﮫﺎ درﮔﺬﺷﺖ«! .١
ﺣﻘﺪ و ﮐﯿﻨﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ وﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم )ﺟﻨﺪب ازدی ،اﺑﻮزھﯿﺮ(
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﯿﺮ از آن ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزان ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ:
وﻟﯿﺪﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ واﻟﯽ آﻧﮫﺎ در ﻣﻨﺰل ﺷﺮاﺑﺨﻮاری ﻣﯽﮐﻨﺪ!؟
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۲۴۵ – ۲۳۰

١٢٦

ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﺲ در ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﻣﺎ اﺟﺎزه
ﺗﺠﺴﺲ در اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯽ او را ﻧﺪارﯾﻢ و ﺣﺮﻣﺖ او را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ!؟
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وﻟﯿﺪ از ﺷﯿﻮۀ ﭘﺎﺳﺦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ آن ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزان اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،او را
ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺑﻪ آن دﺷﻤﻨﺎن ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادهای؟ ﻣﻦ
ﭼﻪ ﮐﺎر ﺧﻼﻓﯽ ﮐﺮدهام ﮐﻪ آن را ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻨﻢ؟ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺘﮫﻤﯽ
ﺳﺎﺑﻘﻪدار داده ﻣﯽﺷﻮد! و ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﭼﻪ اھﻞ ﺷﺮاﺑﺨﻮاری ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺘﻢ!.
ﺑﻪ ھﺮ ﺻﻮرت در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن وﻟﯿﺪ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺤﺒﺖ و ﮔﻔﺘﮕﻮی دوﺳﺘﺎﻧﻪای
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدﯾﺪ.
آن آدﻣﮫﺎی ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز ھﻤﭽﻨﺎن در ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﯽھﺎی ﺧﻮد در ﻣﻮرد
ﺷﺮاﺑﺨﻮاری وﻟﯿﺪ اداﻣﻪ دادﻧﺪ و ﻋﻠﯿﻪ او ﻃﺮح و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﯽﭼﯿﺪﻧﺪ ،و ھﺮ روز آدمھﺎی
ھﺮزه و ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﻟﯿﺪ ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ را ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دور
و ﺑﺮ ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
روزی آدم ﺟﺎدوﮔﺮی را ﻧﺰد وﻟﯿﺪ آوردﻧﺪ ،وﻟﯿﺪ در ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﻣﺠﺎزات ﺟﺎدوﮔﺮ از اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺆال ﮐﺮد ،اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ :از ﮐﺠﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ او ﺟﺎدوﮔﺮ اﺳﺖ؟
از ﺟﺎدوﮔﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﭼﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺳﺎﺣﺮاﻧﻪای را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯽ؟
ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ وارد دھﺎن اﻻﻏﯽ ﺷﻮم و از ﻋﻘﺐ آن ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻢ!؟
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ وﻟﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﺎزات او اﻋﺪام اﺳﺖ!.
ﻋﺪهای ﺟﻠﻮ ﻣﻨﺰل وﻟﯿﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﯾﮑﯽ از آن ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺟﻨﺪب ازدی وﺟﻮد داﺷﺖ!.
او ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آﺷﻮب و ﺑﻠﻮا ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ ،و ﺑﺪون اﺟﺎزه وﻟﯿﺪ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ
ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻃﺮف ﺟﺎدوﮔﺮ رﻓﺖ و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ!.
وﻟﯿﺪ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﺎر او را اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﺣﮑﻢ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن او را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدﻧﺪ .زﯾﺮا اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ ﺟﺰو اﺧﺘﯿﺎرات
ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺰو اﺧﺘﯿﺎرات اﻣﺎم و ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻮرد ﻧﻮع اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﺪب ،وﻟﯿﺪ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻮﺷﺖ ،ﺣﻀﺮت
ﻋﺜﻤﺎن دﺳﺘﻮر داد او را ﺗﻌﺰﯾﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮ او را آزاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ! و از ﻣﺮدم
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﻗﺪام ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺪون اﺟﺎزۀ اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر ﺣﺪود اﻟﮫﯽ را ﺑﻪ
اﺟﺮا ﻧﮕﺬارﻧﺪ.

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦ ﻋﻔﺎن س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

١٢٧

ﺟﻨﺪب و ﮔﺮوه ھﻮاداران او ﺑﺮ داﻣﻨﮥ ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی و ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮی ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ وﻟﯿﺪ اﻓﺰودﻧﺪ! .١
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪ وﻟﯿﺪ را ﺑﺮ دل داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺟﻨﺪب ازدی ﻧﯿﺰ آﻧﺎن را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،و از ﺣﻀﺮت
ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ ﻣﺮدم از وﻟﯿﺪ آزردهاﻧﺪ ،او را از اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﻨﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﭼﻨﺪان آﻧﺎن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ دارﯾﺪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻇﻦ و ﮔﻤﺎن ﻋﻤﻞ و اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺪون اﺟﺎزه از ﮐﻮﻓﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪهاﯾﺪ! .٢
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺣﻘﺪ و ﮐﯿﻨﮥ آﻧﮫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻟﯿﺪ و ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ!.
ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان ﮐﻮﻓﻪ

آن دﺳﺘﻪ از ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزان ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺷﻮبﻃﻠﺒﺎن ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪان رﻓﺘﻪ و
آزاد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺠﺎزاتﺷﺪهھﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ھﻢ داده و ﺑﺎﻧﺪی را ﺑﺮای
ﺷﻮرش ﻋﺼﯿﺎن و ﺑﺮاﻧﺪازی دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ و ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﯽ و
دروغﭘﺮدازی ﻋﻠﯿﻪ وﻟﯿﺪ و ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن اﻓﺰودﻧﺪ.
آﻧﺎن ﮔﺎم ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻃﺌﻪای زﺷﺖ و
ﺧﺒﯿﺜﺎﻧﻪ – ﮐﻪ ﻃﺒﺮی آن را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده – ﻣﮫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه را
ُ
دزدﯾﺪﻧﺪ! و ﻋﺪهای از آﻧﺎن ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﻣﮫﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ او ﺑﻪ ﺟﺮم ﺷﺮب
ﺧﻤﺮ ﺷﮫﺎدت دھﻨﺪ!.
وﻗﺘﯽ وﻟﯿﺪ از ﮔﻢ ﺷﺪن ﻣﮫﺮ و رﻓﺘﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را ﺑﺮای او ﺗﺪراک دﯾﺪهاﻧﺪ! او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ راه ﻣﺪﯾﻨﻪ رادر ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
آﻧﺎن ﯾﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻧﮫﺎ وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ آﻧﮫﺎ زودﺗﺮ از او وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ!.
ﻏﻮﻏﺎﺳﺎﻻران و ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان ﺑﻪ رھﺒﺮی ا ّ
ﺑﻮﻣﻮر ع اﺳﺪی و اﺑﻮزﯾﻨﺐ ازدی – ﮐﻪ وﻟﯿﺪ
ﭘﺴﺮان آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺮم ﻗﺘﻞ و ﺳﺮﻗﺖ اﻋﺪام ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ – ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮاﺑﺨﻮاری وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﺷﮫﺎدت دادﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را از او ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدهاﯾﺪ!؟
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۲۷۵
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۲۷۷ – ۲۷۵
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

آن دو ﺑﻪ دروغ ﺷﮫﺎدت دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ :ﻣﺎ وارد ﻣﻨﺰل وﻟﯿﺪ ﺷﺪﯾﻢ و او را ﻣﺴﺖ
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ و داﺷﺖ ﺷﺮاب ﺑﺎز ﻣﯽآورد!؟ و ﻣﺤﺎﺳﻨﺶ را ﺑﺎ آن آﻟﻮده ﮐﺮده ﺑﻮد!؟
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﻮرد ﺷﺮب ﺧﻤﺮ وﻟﯿﺪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دروغ ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺣﮑﻢ ﻣﺠﺎزات ﺷﺮب ﺧﻤﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮫﺎدت دو ﻧﻔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد!.
وﻗﺘﯽ وﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﺎه
ﺷﺮاب ﻧﻨﻮﺷﯿﺪه و ﺷﮫﺎدت آن دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ از ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان و دﺷﻤﻨﺎن ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز ھﺴﺘﻨﺪ دروغ
ﻣﺤﺾ اﺳﺖ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﺷﮫﺎدت ﺷﮫﻮد ﺣﮑﻢ را اﺟﺮا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ ﭼﯿﺰی را ﮔﻮاھﯽ دھﺪ و ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان ﺳﺘﻢ ورزد ،آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﮫﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ از او اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد
و ﻣﻈﻠﻮم را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎداش را ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
ﺑﺮادر – ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻟﯿﺪ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮادر ﺷﯿﺮی ﺑﻮدهاﻧﺪ –
ﭼﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﺷﺮاﺑﺨﻮاری را ﺑﺮ ﺗﻮ اﺟﺮا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺮدﺑﺎر ﺑﺎش!.
ﭘﺲ از آن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن دﺳﺘﻮر داد ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﺷﺮب ﺧﻤﺮ را – ھﺮ ﭼﻨﺪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
دروغ آن را ﮔﻮاھﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ – اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ!.
ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او را از اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎرﮐﻨﺪ ،و
ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮐﺎر او در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﯾﺎن دھﺪ! و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی او ﮔﻤﺎرد.
اﯾﻦ ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ در ﺳﺎل ﺳﯽام ھﺠﺮی روی داد« .١
ﻏﻮﻏﺎﺳﺎﻻران ﺗﮫﻤﺖﮔﺮ و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز ﭘﺲ از آن ﺷﮫﺎدت دروغ ﻋﻠﯿﻪ وﻟﯿﺪ ،ﺑﺮای اداﻣﻪ
ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮی ﻋﻠﯿﻪ واﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ!.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ رﺳﯿﺪ ،در ﺟﻤﻊ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
»ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ! اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮای ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻃﺎﻋﺖ ﭼﺎرۀ دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ!
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ھﺸﺪار ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ دﯾﻮ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮی و ﻏﻮﻏﺎﺳﺎﻻری در ﻣﯿﺎﻧﺘﺎن ﺳﺮ ﺑﺮ آورده ،اﻣﺎ ﺑﻪ
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎ آن ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺧﻮاھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ آن را ﺳﺮﮐﻮب
ﮐﻨﻢ ﯾﺎ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ! اﻣﺎ ﻣﻦ اﻣﺮوزه ﺗﻨﮫﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮﯾﺶ را در دﺳﺖ دارم! .١
ﭘﺲ از آن ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص در ﻣﻮرد اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮐﻮﻓﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد
و ﺑﺎﮔﺮاﯾﺶھﺎ و ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ رﯾﺸﻪدار ﺑﻮدن ﻓﺘﻨﻪ و دﺳﺖ
داﺷﺘﻦ ﻋﺪهای از ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز و دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ در ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮی و
ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری و ﻓﺘﻨﻪﮔﺮی ﭘﯽ ﺑﺮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم ﻋﺎدی از ﻏﻮﻏﺎﮔﺮان و آدمھﺎی
ﺟﺎھﻞ و ﻧﺎدان دﻧﺒﺎﻟﻪروی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ!.
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﺿﻤﻦ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﺘﺒﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را از اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن و
ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﻤﻮد! در ﻧﺎﻣﮥ او آﻣﺪه ﺑﻮد:
»اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن و ﻣﺘﺸﻨﺞ اﺳﺖ .و آدمھﺎی
ﻣﺤﺘﺮم و ﺑﺎ ﮐﺮاﻣﺖ و ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﮥ ﺧﺪﻣﺖ و دﯾﺎﻧﺖ ﻣﻨﺰوی ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ! زﻣﺎم اوﺿﺎع در دﺳﺖ
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎن ﻣﺰدور و ﻣﺮدم ﺟﺎھﻞ و ﺳﺎدۀ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز ،وﺿﻊ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
درآﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای اھﻞ دﯾﻦ و ﺷﺮف ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ«!؟.
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﺮای ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻮﺷﺖ و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﮥ ﺳﻌﯽ و
ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ارزﺷﮫﺎی
دﯾﻨﯽ و ﺟﮫﺎدی و ﺣﺮﻣﺖ ﻧﮫﺎدن ﺑﻪ داﻧﺶ و درﺳﺘﮑﺎری و ﺟﮫﺎد و در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دادن
اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺮ دﯾﮕﺮ اﻣﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ در ﻧﺎﻣﻪاش آورده اﺳﺖ:
»اﻓﺮاد ﺧﻮﺷﻨﺎم و ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪار! آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺎ ﺟﮫﺎد و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد ﻓﺘﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ آن ﻣﻤﺎﻟﮏ وارد آن ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ﺗﺎﺑﻊ
آن ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن و ﻣﺠﺎھﺪان ﺑﮕﺮدان! ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ آن ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن راه ﺗﻦﭘﺮوری و ﺣﻖﻧﺎﭘﺬﯾﺮی و
ﺗﺮک ﺟﮫﺎد را درﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ! و آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ ،راه ﺟﮫﺎد را در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!.
ﺑﻪ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺣﺮﻣﺖ ﺑﮕﺬار! و ﺣﻖ ھﺮ ﯾﮏ را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﻄﺎ ﮐﻦ! زﯾﺮا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و دادﮔﺮی در ﺑﯿﻦ
آﻧﮫﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ!.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺳﻌﯿﺪ ﺗﻮﺟﯿﮫﺎت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻌﻘﺎعﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﺗﻤﯿﻤﯽ را ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ »ﻗﺎدﺳﯿﻪ« ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ:
ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﺎن و ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﺳﺮ و ﺻﻮرت
ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻈﮫﺮ و ﻧﻤﺎد ﺟﺴﻢ و ﭘﯿﮑﺮﻧﺪ ،از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ درﺳﺘﯽ از ﻧﯿﺎز
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎران ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ« .١
ﺳﻌﯿﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ھﯿﺌﺘﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اھﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ﮐﻮﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
در آن اھﻞ ﻋﻠﻢ و اﺻﺤﺎب و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و اھﻞ دﯾﻦ وﺗﻘﻮا و ﻗﺎرﯾﺎن ﻗﺮآن و اھﻞ ﻓﻀﻞ وﺟﻮد
داﺷﺘﻨﺪ ،او آن ﻣﺠﻠﺲ را ﻃﺮف ﻣﺸﻮرت ﺧﻮد ﻧﻤﻮد و ﺟﺰو اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮداﻧﯿﺪ!.
اﻣﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﺑﺎب ﻃﺒﻊ آن ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزان و آدمھﺎی ﺟﺎھﻞ و ﻧﺎدان
ﻧﺒﻮد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ و دروغﭘﺮاﮐﻨﯽ و ﺗﮫﻤﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ
ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﻋﺪهای از آدمھﺎی ﮐﻢﺧﺮد و ﺳﺎدهاﻧﺪﯾﺶ ﺑﻪ دروغھﺎی آﻧﺎن ﺑﺎور ﮐﺮده و از
آﻧﮫﺎ ﺟﺎﻧﺐداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!.
ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص ﮔﺰارش اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اوﺿﺎع ﮐﻮﻓﻪ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب را
ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و آﻧﺎن را در ﺟﺮﯾﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص و رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪن ﻓﺘﻨﻪ
و ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰان و ﺗﻼشھﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪآﻣﯿﺰ ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزان ﺑﺮای ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ!.
آﻧﺎن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮﺟﯿﮫﺎت ﺗﻮ و اﻗﺪاﻣﺎت او ﺑﺠﺎ و ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﯾﯿﺪ! آﻧﮫﺎ را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻘﺪم ﻣﺪارﯾﺪ! و
آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آن را ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﻤﺎرﯾﺪ! زﯾﺮا اﮔﺮ زﻣﺎم اﻣﻮر در اﺧﺘﯿﺎر
ﻧﺎاھﻼن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ آن اﻣﻮر را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﮫﺎ را دﭼﺎر
ﺑﯽﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ!.
»ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻋﺪهای ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
آﺷﻮب و ﺑﻠﻮا ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ! و ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺘﻤﺴﮏ
ﺷﻮﯾﺪ! ﻣﻦ ﮔﺰارشھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﺮﮐﺎت آﻧﺎن را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ«! .٢
آدمھﺎی ھﺮزه و اﻋﺮاب ﺟﺎھﻞ و ﺑﯽﺧﺮد از ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن اﻧﺴﺎنھﺎی ﺷﺮﯾﻒ و ﺧﻮش
ﺳﺎﺑﻘﻪ و اھﻞ ﻋﻠﻢ و ﺟﮫﺎد و ﺗﻘﻮا در ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﭘﺴﺖھﺎی اداری و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۲۴۵ – ۲۳۰
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۲۴۵ – ۲۳۰
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ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﯿﺒﺠﻮﯾﯽ و ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ،
زﯾﺮا آن اﺧﺘﯿﺎرات را ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺘﻢ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآوردﻧﺪ!.
ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزان ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،آن اﻗﺪامھﺎ را ﺑﺮای ﺣﻖ و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر و ﻋﺪم اﻃﺎﻋﺖ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و دﺳﺘﻮرات
ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص و ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻋﻠﯿﻪ او در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﮐﻮﻓﻪ ﭘﺬﯾﺮای دروغﭘﺮدازیھﺎ و ﺗﮫﻤﺖﮔﺮیھﺎی آن ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزان ﻧﺒﻮدﻧﺪ،
آﻧﺎن ﻣﺪﺗﯽ راه ﺳﮑﻮت را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن در ﭘﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮی و آﺷﻮبﻃﻠﺒﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ! و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺮدم راه ﭘﻨﮫﺎﻧﮑﺎری را
در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ! و ﺑﺎ ﻏﻮﻏﺎﺳﺎﻻران و ﺟﺎھﻼن ﻋﺮب و زﻧﺪانرﻓﺘﻪھﺎ و ﻣﺠﺎزاتﺷﺪهھﺎ
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ!.
ﻣﺜﻠﺚ ﺗﻮﻃﺌﻪ

دﺷﻤﻨﺎن ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز اﺳﻼم ،اﻋﻢ از ﯾﮫﻮد و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻮﻃﺌﻪﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ و اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر ﺑﻪ دروغ و ﺗﮫﻤﺖﭘﺮاﮐﻨﯽ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ! و از اﺷﺘﺒﺎھﺎت اﻧﺪک آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و از ﺟﻌﻞ ھﯿﭻ ﻧﻮع اﻓﺘﺮاء و ﺗﮫﻤﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﮫﺎ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﯽورزﯾﺪﻧﺪ!.
ھﺪف آﻧﺎن از اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ،ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺗﻔﺮﻗﻪ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،و ﺷﻌﻠﻪور ﮐﺮدن آﺗﺶ ﮐﯿﻨﻪ و ﺣﻘﺪﺷﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ ادﯾﺎن ﺑﺎﻃﻞ
آﻧﺎن را ﻣﻨﺰوی ﻧﻤﻮده و در واﻗﻊ در ﭘﯽ ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی آﻧﺎن را
ﺳﺮﻧﮕﻮن و ارﺗﺸﮫﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺎر و ﻣﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻮدﻧﺪ!.
آن دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف ﺧﻮد از آن آدمھﺎی ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز ﮔﻤﺮاه و
ﺳﺎده و اﺑﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ھﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻼﻓﮑﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﯿﻔﻪ و
ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ اﻣﻮر ﻣﺠﺎزات ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ!.
آن دﺷﻤﻨﺎن از ھﻮاداران ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ّ
ﺳﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ و در ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ و
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻮاداراﻧﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﺮده و آﻧﺎن را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﻤﻮده و
ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ!.
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ھﺴﺘﻪھﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﺒﯿﺚ در ﺷﮫﺮھﺎی :ﮐﻮﻓﻪ ،ﺑﺼﺮه و ﻣﺼﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
و در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺷﺎم ﻧﯿﺰ دارای اﻋﻀﺎ و ھﻮاداراﻧﯽ – ھﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺪک – ﺑﻮدﻧﺪ!.
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در رأس اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮی ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮ و ﺑﺮاﻧﺪاز ،آدﻣﯽ ﯾﮫﻮدیاﻻﺻﻞ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ در
زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﺗﻈﺎھﺮ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد را ﺟﺰو ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
داﻧﺴﺖ!.
او ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،و اﺗﺒﺎع و ھﻮاداران ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ھﻤﺎھﻨﮓ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺰب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺶ را ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﺮد!.
ً
او »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ وھﺐ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ« ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ ﺳﻮداء ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻇﺎھﺮا ﻣﺎدر او
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﻢﮐﻢ اﺗﺒﺎع او ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﺒﺄﯾﻪ« ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را
در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن و ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﯿﺪن او و ﭘﺲ از آن ﻗﯿﺎم
ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﺷﮫﯿﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺶ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ!.
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻨﺎدھﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﻮرﺧﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ:
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﯾﮫﻮدی و اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻣﺎدرش ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮد ،در زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎن
اﺳﻼم آورد ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ او ﻣﻤﺎﻟﮏ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﺸﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮای
ﮔﻤﺮاه ﮔﺮداﻧﯿﺪن آﻧﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﻧﻤﻮد .او ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺣﺠﺎز آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه و
ﮐﻮﻓﻪ ،و ﺷﺎم رﻓﺖ! او در ﺷﺎم ﺑﻪ اھﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن او را از آن
ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ و ﺳﺨﻨﺎن او ﺑﺮ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮدم
اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﮐﻢﮐﻢ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻔﺮﮔﻮﯾﯽ و ﺣﺮفھﺎی ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺮأت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد!.
او ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﺑﺎور آﻧﮫﺎﯾﯽ درﺷﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻋﯿﺴﯽ در آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺤﻤﺪ در آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮔﺮدد!؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ
َّ
ََ َ َ َۡ َ ُۡ ۡ َ َ
ان ل َ َرا ٓ ُّد َك إ َ ٰ َ َ
� معادٖ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ.[۸۵ :
﴿إِن ٱ�ِي فرض عليك ٱلقرء
ِ
»ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ )ﺗﺒﻠﯿﻎ( ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﺗﻮ واﺟﺐ ﮐﺮد ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎه )ﻗﯿﺎﻣﺖ(

ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ«.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮای ﻇﮫﻮر و )رﺟﻌﺖ = ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد( از ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﺮ او ﻓﻀﻞ و ﺑﺮﺗﺮی دارد!.
او ﺑﺮای اﺗﺒﺎع ﺧﻮد ﻋﻘﯿﺪه »رﺟﻌﺖ« را اﺻﻠﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﻗﺮارداد و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻘﯿﺪۀ او
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ!.
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او ﭘﺲ ازﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺎم دﯾﮕﺮی ﺑﺮداﺷﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﺎن
ﮔﻔﺖ» :ھﺰار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه و ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ دارای وﺻﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﻧﯿﺰ وﺻﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ،ﻋﻠﯽ
ﻧﯿﺰ آﺧﺮﯾﻦ وﺻﯽ اﺳﺖ!.
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ در ﺑﯿﻦ اﺗﺒﺎع ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺘﻤﮑﺎرﺗﺮ از آﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
وﺻﯿﺖ و ﺳﻔﺎرش رﺳﻮل ﺧﺪا را در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻨﻤﻮد ،و ﺣﻖ او را ﻏﺼﺐ ،و ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﮐﺮد؟!.
او ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن از روی ﺳﺘﻢ و ﻧﺎروا ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺣﻖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ اﺳﺖ
زﯾﺮا او از ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ آن ﻣﻘﺎم را
ﺑﺮای او رھﺎ ﮐﻨﺪ؟!.
اﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﭘﯿﺮوان ﺟﻨﺎﯾﺖﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺒﮫﮑﺎر ﺧﻮد را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮی و ﺧﺒﯿﺚ ﺧﻮد در
ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﺧﯿﺮﯾﺪ!
و آن را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورﯾﺪ! و از ﺗﺮور ،و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد و اﯾﺠﺎد ﺗﮫﻤﺖ
و اﻓﺘﺮا ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ اﻣﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻋﺜﻤﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ!
ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﭘﻮﺷﺶ اﻧﺪرز و اﺻﻼﺣﺎت و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﺗﺎ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﺎن را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را در ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺼﺮه ،ﮐﻮﻓﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻤﻮد و ﺧﻮد او ﻣﺼﺮ را ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ! او ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﻓﺎﺳﺪ و
ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه ﺧﻮد در ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺰارش ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮای او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ!.
اﺗﺒﺎع او در ﻣﻨﺎﻃﻖ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ داﻣﻨﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽاﻓﺰودﻧﺪ و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ
ھﻮاداران ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ و اوﻟﯿﺎﯾﯽ اﻣﻮر و ﻋﺰل ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ!.
آﻧﺎن در ﭘﻮﺷﺶ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺎورھﺎ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮ روی آﻧﮫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده و
ﻓﺮﯾﺒﺸﺎن دھﻨﺪ!.
اﺗﺒﺎع او ﻣﺪام ﺑﻪ ﻋﯿﺒﺠﻮﯾﯽ و اﯾﺮاد ﺗﮫﻤﺖ از اﻣﺮا و اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در
ﺟﺰوهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ آﻧﮫﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ! اﺗﺒﺎع او در ھﺮ ﯾﮏ از
ﺷﮫﺮھﺎی و ﻣﻨﺎﻃﻖ دروغھﺎ و ﺗﮫﻤﺖھﺎﯾﯽ را در ﻣﻮرد ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ اﻣﻮر ﺳﺮھﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
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ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺮای اﺗﺒﺎع و ھﻮاداران ﺧﻮد در دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ آن
دروغ و اﻓﺘﺮاﺋﺎت را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ!.
ﻣﺮدم از زﺑﺎن آﻧﮫﺎ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﻼن ﺷﮫﺮ و
دﯾﺎر آﻣﺪه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎور ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺒﺄﯾﻪ ،ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎھﯽ در ﻋﺮﺻﻪھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ھﻤﮥ ﺗﻼش و ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش اﺧﺘﻼف و ﭼﻨﺪدﺳﺘﮕﯽ و
ﺑﺮ ھﻢ زدن اﺻﻞ ّ
اﺧﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاران و اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﺑﻪ دروغﭘﺮاﮐﻨﯽ و ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ!.
از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺧﻼﻓﮑﺎریھﺎ و ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﻼف ﻇﺎھﺮ ،اھﺪاف
دﯾﮕﺮی را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻇﺎھﺮ و ﺑﺎﻃﻨﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را
ﺣﺬف ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن و ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ اھﺪاف ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻮای ﺧﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ و ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن و
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺣﺎﻣﯽ او ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ! .١
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از ادﻋﺎھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﺑﺎ ھﺪف
ﺗﺮوﯾﺞ ﮔﻤﺮاھﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ روی آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎم رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آن
ھﺪف ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ!.
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی ﺑﺮﭘﺎﯾﮥ اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ» :وﻗﺘﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﺑﻪ ﺷﺎم رﻓﺖ ،ﺑﺎ اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد ،و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ واﻟﯽ ﺷﺎم ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺛﺮوت و داراﯾﯽھﺎ از آن
ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺴﺘﻨﺪ! اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ او ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﺛﺮوت و داراﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ و ﻧﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از روی
آن ﺑﺮدارد!؟
ﺣﻀﺮت اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری س ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ و ﺧﻠﻮص ﻗﻠﺒﯽ و ﭘﺎﮐﯽ ﺳﯿﺮه ﺧﻮﯾﺶ،
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻼم او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﺎﺳﺮه و اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ!.

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص  ۳۴۱ – ۳۴۰ﺑﺎ ﺗﺼﺮف در ﺳﺎﺧﺘﺎر.

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦ ﻋﻔﺎن س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ رﻓﺖ و او را ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻪ
اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،داراﯾﯽ اﻟﮫﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪهای؟!.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﺑﻮذر! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ ھﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و داراﯾﯽ و ﺛﺮوت و آﻓﺮﯾﻨﺶ و اﻣﺮ ﻣﮕﺮ از آن او ﻧﯿﺴﺖ؟!.
اﺑﻮذر ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﻮ :اﯾﻦ اﻣﻮال ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ!.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ اﯾﻦ اﻣﻮال از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ!.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﭘﺎﯾﺎن داد و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻮذر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داد .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻼم ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮐﻼم ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮد .و اﯾﻦ اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺻﺪاﻗﺖ و
دﻟﺴﻮزی ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری و ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮی اﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد!.
اﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ داﻣﻨﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎوﯾﻪ و اﺑﻮذر س ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ از اﺑﻮذر ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد!.
ﭘﺲ از آﻣﺪن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری از اﯾﻦ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎی ﺳﺎدهاﻧﺪﯾﺶ
و ﮐﻢﺧﺮد از ﻧﻈﺮات اﻧﺘﻘﺎدی او ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و از آﻧﮫﺎ ﺑﺮای اھﺪاف ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﮫﺮه
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮھﯿﺰ از ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان اﻗﺎﻣﺖ در
»رﺑﺬه« )ﮐﻪ در ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد( را ﺗﺮﺟﯿﺢ داد و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۳۲ھﺠﺮی و ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ در
آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﻗﺒﻞ وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار و ﮔﺴﺘﺮش آﺷﻮب و ﻓﺘﻨﻪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﻧﺰد ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﻮار اﺑﻮدرداء ﮐﻪ در ﺷﺎم ﺑﻮد رﻓﺖ ھﻤﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻮذر در ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎده ﺑﻮد ﺑﺎ او ھﻢ ﻧﮫﺎد .و ﺧﻮاﺳﺖ او ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار
دھﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ! اﻣﺎ اﺑﻮدرداء ﺳﺨﻨﺎن او را ﺑﺎ ھﻮﺷﯿﺎری ذﮐﺎوت ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﻪ
ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻞ ﻗﺮار داد و ﺑﻮی ﯾﮫﻮدﯾﺖ و ﺷﯿﻄﻨﺖ را از آن اﺳﺘﺜﺸﻤﺎم ﻧﻤﻮد و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﺳﻮداء ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮫﻮدی ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﯽ!.
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﻧﺰد ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ رﻓﺖ ،و ھﻤﺎن ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺑﻮدرداء در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ او ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎد .ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺎﺛﺖ و
ﯾﮫﻮدﯾﮕﺮی او را درﯾﺎﻓﺖ ،دﺳﺖﺑﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖھﺎی او زد و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ
رﻓﺘﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﻣﻌﺎوﯾﻪ!

١٣٦

ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

اﯾﻦ آدم ﯾﮫﻮدی را ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻦ! و ﻣﻮاﻇﺐ او ﺑﺎش! اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺑﻮذر را ﻋﻠﯿﻪ
ﺗﻮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ!.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﻀﯿﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ و ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ او ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت
ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻮﺷﺖ و از او ﮐﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﻮد.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺖ :دﯾﻮ ﻓﺘﻨﻪ ﭼﺸﻢ و ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺮون آورده
و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،و ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎی ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺣﻤﻠﻪور
ﺷﻮد! در زﺧﻢ ﭼﺮﮐﯿﻦ ﻧﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮو ﻣﮑﻦ و ﺧﻮد و ﻣﺮدم را از زﯾﺎن آن ﻣﺼﻮن ﺑﺪار!.
در ﺳﺎل ﺳﯽام ھﺠﺮی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ از ﺷﺎم ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺼﺮه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﭘﯿﺮوان
ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ ﻓﺎﺳﺪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزان و اﻓﺮاد ﺟﺎھﻞ و ﺑﯽﺧﺮد ﺑﻮدﻧﺪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﺪ! در آن زﻣﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﮐﺮﯾﺰ واﻟﯽ ﺑﺼﺮه ﺑﻮد ،او ﻣﺮدﻣﯽ ﻋﺎدل و
ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ اراده و ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ!.
اﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﯾﮑﺮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﺧﺒﯿﺚ و
ﺣﺮﻣﺖﺷﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ،رﻓﺖ.
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ از ورود اﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ
ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻏﺮﯾﺐ و ﻣﺮﻣﻮز وارد ﺷﮫﺮ ﺷﺪه و ﻣﮫﻤﺎن ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ اﺳﺖ!.
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ دزد و راھﺰن ﻣﺸﮫﻮری ﺑﻮد ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه
اﺳﻼم و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ از ﻣﻤﺎﻟﮏ اﻃﺮاف ﺑﺼﺮه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ ،او ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ از آﻣﺪن
ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر دزدی و راھﺰﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد و اﻣﻮال و داراﯾﯽ اھﻞ
ّ
ذﻣﻪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻮرد دﺳﺘﺒﺮد ﻗﺮار دھﺪ! و ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺎر ﺧﻼﻓﯽ دﺳﺖ زد.
ﻣﺮدم اھﻞ ﮐﺘﺎب و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از او ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮدﻧﺪ ،او ﻧﺎﻣﻪای را
ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻧﻮﺷﺖ و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ را ﺑﺎزداﺷﺖ و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﺪ
و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﺸﺪه او را آزاد ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ!.
اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ دﺳﺘﻮر داد او را در ﺧﺎﻧﻪاش زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺎزه ﺧﺮوج از ﺑﺼﺮه را ﺑﻪ او
ﻧﺪھﻨﺪ!.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او در ﺧﺎﻧﻪاش ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﯾﮫﻮدی ﻣﮫﻤﺎن او ﺷﺪ
و ﺧﻮاﺳﺖ از ﺧﺒﺎﺛﺖ و ﺷﺮارت ﺣﮑﯿﻢ و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی او ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اھﺪاف ﺧﻮد
ً
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻼ او را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ در ﺑﺼﺮه ﺑﮕﺮداﻧﺪ!.

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦ ﻋﻔﺎن س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آدمھﺎی ھﺮزه و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز ھﻢ ﮐﯿﺶ ﺧﻮد را ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﺒﺄ
ً
ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و او ﺑﺎ ﻣﮫﺎرت ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن اﻟﻘﺎء ﻣﯽﮐﺮد و آﻧﮫﺎ را ﻋﻤﻼ در
ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ! ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ – ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﺳﺒﺄ را ﻧﺰد ﺧﻮد اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﮐﯽ ھﺴﺘﯽ؟
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از اھﻞ ﮐﺘﺎﺑﻢ! ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم رﻏﺒﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ در ﭘﻨﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ واﻟﯽ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ!؟
اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮرد ﺗﻮ ﮔﺰارﺷﮫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه و ﻓﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﺖ را
ﻧﻤﯽﺧﻮردم! ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ از اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺧﺎرج ﺷﻮ!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﺼﺮه ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ را از آن ﺷﮫﺮ ﺑﯿﺮون راﻧﺪ! اﻣﺎ او ﮐﺎر
ﺧﻮد را ﮐﺮد و ﺑﺬر ﻓﺴﺎد و ﻧﻔﺎق را در آن ﺷﮫﺮ ﭘﺎﺷﯿﺪه و ﺑﺮای ﺧﻮد اﺗﺒﺎع و ھﻮاداراﻧﯽ را
دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻧﻤﻮده و ﺷﺎﺧﻪای از ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﺒﺄی ﯾﮫﻮدی ﺧﻮد را در آن ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮد!.
اﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﮐﻮﻓﻪ رﻓﺖ ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻓﺎﺳﺪ و ﺷﺮارتﭘﯿﺸﻪ ﺑﺴﯿﺎری در
آن ﺷﮫﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ و آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش اﻟﻘﺎﺋﺎت او را دارﻧﺪ و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و
ﭘﺲ از ﺗﻮﺟﯿﮫﺎت و اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺑﺴﯿﺎر آﻧﮫﺎ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﻤﻮد و ﺟﺰو ﺣﺰب ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮداﻧﯿﺪ!.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص واﻟﯽ ﮐﻮﻓﻪ از ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ،او را از
ﺷﮫﺮ ﮐﻮﻓﻪ اﺧﺮاج ﻧﻤﻮد!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺼﺮ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ و در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﻢ ﺑﺬر
ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎھﯽ ﭘﺎﺷﯿﺪ و اﻓﺮاد اﺑﻠﻪ و ﻓﺎﺳﺪ و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮی ﺑﺴﯿﺎر را دور و ﺑﺮ ﺧﻮد
ﺟﻤﻊ ﮐﺮد!.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن دو ﻧﻔﺮ از ﻓﺮزﻧﺪان اﺻﺤﺎب وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ اﺑﻮﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ،ﭘﺴﺮ ھﻤﺴﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ او ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد.
دﯾﮕﺮی ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺧﻮاھﺮش ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ از او ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺤﻤﺪ )ﺳﺘﻮده( او را » ّ
ﻣﺬﻣﻢ« »ﻣﺬﻣﻮم« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﺑﻪ ﻃﻮر داﯾﻢ و ﻣﺮﺗﺐ ارﺗﺒﺎﻃﺶ را از ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد در ﻣﺼﺮ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع
و ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮی و ﺑﺮاﻧﺪاز ﺧﻮد در ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﺼﺮه ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﺮد ،و
اﻓﺮاد او در ﺷﮫﺮھﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ھﻢ در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ« .١

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص  ۳۴۱ – ۳۴۰ﺑﺎ ﺗﺼﺮف در ﺳﺎﺧﺘﺎر.

١٣٨

ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ و دار دﺳﺘﮥ او ﺷﺶ ﺳﺎل اداﻣﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ از
ﺳﺎل ﺳﯽ ھﺠﺮی ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ ھﺠﺮی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و در ﻃﻮل ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ ﺟﺮم و
ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دھﻨﺪ!.
اوﻟﯿﻦ ﺟﺮﻗﻪ آﺷﻮب ﺑﺰرگ

رھﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮی و ﺑﺮاﻧﺪاز ﺳﺒﺄﯾﻪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻓﺘﻨﻪﮔﺮی و

آﺷﻮبﻃﻠﺒﯽ ﺧﻮد را از ﺷﮫﺮ ﮐﻮﻓﻪ – ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ آﺷﻮب و ﻓﺘﻨﻪ و ﺗﻮﻃﺌﻪ – ﺷﮫﺮت داﺷﺖ
– آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ! و ﺳﺎل ﺳﯽ و ﺳﻪ ھﺠﺮی را ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن اوﻟﯿﻦ آﺗﺶ آﺷﻮب و ھﺮج و
ﻣﺮج در اﯾﺎم وﻻﯾﺖ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص واﻟﯽ
ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد.
در ﯾﮑﯽ از روزھﺎی ﺳﺎل ﺳﯽ و ﺳﻪ ھﺠﺮی ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺰرﮔﺎن و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،و در ﻣﻮرد
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﻓﺮاد ﮔﺮوه »ﺳﺒﺄﺋﯿﻪ« ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺑﺮھﻢ زدن آن و ﺷﻌﻠﻪور ﻧﻤﻮدن آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ!.
ُ
ﺑﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص و ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﺿﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺧﻨﯿﺲ ﺑﻦ ُﺣﺒﯿﺶ اﺳﺪی«
ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪای ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ!
ً
و ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ از ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان از ﺟﻤﻠﻪ )ﺟﻨﺪب ازدی ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻗﺎﺗﻞ و ﺳﺎرق او ﻗﺒﻼ اﻋﺪام ﺷﺪه
ﺑﻮد واﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ اﺑﻦ اﻟﮑﻮاء و ﺻﻌﺼﻌﻪ ﺑﻦ ﺻﻮﺣﺎن( در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ!.
ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﻓﺘﻨﻪﮔﺮی و ﺷﻌﻠﻪور ﻧﻤﻮدن آﺗﺶ آﺷﻮب ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺘﮏﮐﺎری ﺧﻨﯿﺲ اﺳﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﯽﮐﺮد،
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﭘﺪر او ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺴﺮش ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ او را ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ!.
ﺳﻌﯿﺪ ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻧﺰاع و ﮐﺘﮏﮐﺎری آﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان دﺳﺖ ﺑﺮدار
ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﺪت ﺿﺮب و ﺟﺮح ﺧﻨﯿﺲ اﺳﺪی و ﭘﺪرش ﺑﯿﮫﻮش ﻧﻘﺶ زﻣﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ!.
ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ زدﻧﺪ
و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آﺗﺶ ﺟﻨﮓ ﺷﻌﻠﻪور ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اوﺿﺎع را ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻏﺎﺋﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎن دھﺪ .١
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص  ۳۴۱ – ۳۴۰ﺑﺎ ﺗﺼﺮف در ﺳﺎﺧﺘﺎر.

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦ ﻋﻔﺎن س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

١٣٩

وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن را در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﺟﺮا ﻗﺮار دادﻧﺪ ،از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ،دﺳﺖ
ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺘﻨﻪﮔﺮی ﺑﺒﻨﺪد!.
ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و از ﻓﺮدای آن روز ﻓﺘﻨﻪﮔﺮی و
ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﯽ ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص و ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻮﻓﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ!.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ،
آﻧﺎن را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ!.
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺮا از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ،ﺧﻮدﺗﺎن او را ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ!.
ﺗﻌﺪادی از ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻮﻓﻪ در ﻣﻮرد آن ﻋﺪه ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،اﺟﺎزه دھﺪ ،آن ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان و ﻣﻔﺴﺪان را از ﮐﻮﻓﻪ اﺧﺮاج و ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ واﻟﯽ ﺧﻮد ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص اﺟﺎزه داد آﻧﮫﺎ را ﮐﻪ ده دوازده ﻧﻔﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،از ﮐﻮﻓﻪ اﺧﺮاج و ﺑﻪ ﺷﺎم ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﻨﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﻧﺎمھﺎﺋﯽ را ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
او ﻓﺮﻣﻮد:
»ﮐﻮﻓﯿﺎن ﺗﻌﺪادی آدم آﺷﻮبﻃﻠﺐ و ﻓﺘﻨﻪﺟﻮ را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ! ﻣﺮاﻋﺎت آﻧﮫﺎ
را ﺑﮑﻦ! و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺨﺖ ﻣﮕﯿﺮ! در ﺻﻮرت ﻟﺰوم آﻧﺎن را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮده و ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﺮ
آﻧﺎن ﺟﺎری ﻧﻤﺎ ،اﮔﺮ دﯾﺪی ﺳﺮ راه آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه!.
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎم ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ ،ﺟﻨﺪب ازدی،
ﺻﻌﺼﻌﻪ ﺑﻦ ﺻﻮﺣﺎن ،ﮐﻤﯿﻞﺑﻦ زﯾﺎد ،ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ ﺿﺎﺑﯽء و اﺑﻦ اﻟﮑﻮاء!.
آﻧﺎن ﭼﻨﺪ روزی را ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪھﺎ و
ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﺳﺨﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،آﻧﺎن ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ
ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد اﺻﺮار ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ!.
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﺷﺎن در ﮐﺎرھﺎ و اھﺪاف ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی و اﺧﻼﻟﮕﺮی ﺑﻮدن و
ً
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮ و ﺑﺮاﻧﺪاز ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻮد« .١
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص  ۳۴۱ – ۳۴۰ﺑﺎ ﺗﺼﺮف در ﺳﺎﺧﺘﺎر.

١٤٠

ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﮔﺰارﺷﯽ را ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد ،ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد ،آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ در ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ آزاد ﺑﮕﺬارد ،زﯾﺮا
ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻄﺮی ّ
ﺟﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ!.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ:
»اﻓﺮادی ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ دﯾﻦ درﺳﺘﯽ دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺸﻮد روی آن
ﺣﺴﺎب ﮐﺮد ،اﺳﻼم را ﺑﺎری ﺑﺮ دوش ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،و اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻨﺪ
و ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻤﯽﺟﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺳﺨﻦ ﺧﻮد دﻟﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ،و ھﻤﮥ
ّ
ھﻢ و ﻏﻤﺸﺎن ﻓﺘﻨﻪﺟﻮﯾﯽ و ﭼﭙﺎول اﻣﻮال اھﻞ ذﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را
در ﺑﻮﺗﮥ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺑﻼی ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ ،و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺧﻮار و
رﺳﻮاﯾﺸﺎن ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد!.
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ و ھﻮاداری
دﯾﮕﺮان ازﺧﻮد راﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺲ! ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص ﯾﺎدآوری ﮐﻦ! ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻣﻮاﻇﺐ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﺎن ﻣﺸﺘﯽ آﺷﻮبﻃﻠﺐ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ روی دﯾﮕﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﻄﺮی ّ
ﺟﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ«!.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن را آزاد ﮐﻨﺪ ،آﻧﮫﺎ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ:
و از در اﻧﺪرز و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ وارد ﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را آزاد
ﻣﯽﮔﺬارم ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد و زﯾﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ
ھﻤﺮاه ﻧﺪارﯾﺪ ،ﭼﻮن اھﻞ ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﺿﺮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﯿﺪ! و ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺪهای آﺷﻮبﻃﻠﺐ
ھﯿﭽﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ!.
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ راه ھﺪاﯾﺖ و ﻧﺠﺎت را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﯾﺪ! ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ! و ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از آن ﺧﻮﺷﻨﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﮐﺜﺮت ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﻣﺎﯾﻪ ﻏﻔﻠﺖ و
ﮔﻤﺮاھﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﻮد!.
ﺧﺪاوﻧﺪ دارای ﻗﺪرت و دﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان دام ﺧﻮاھﺪ ﻧﮫﺎد!
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﻣﻄﺮح ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻈﺎھﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،آ ﮔﺎھﯽ
دارﯾﺪ! ﺑﺪاﻧﯿﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ ،رھﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻓﺮﻣﻮد ،و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﺑﺮﻣﻼ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد! زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ٓ ٓ َ َ َ َّ ُ َ ُ ۡ َ ُ ٓ ْ َ َ ُ ُ ٓ ْ َ َ َّ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َ
﴿الم ١أحسِب ٱ�اس أن ���وا أن �قولوا ءامنا وهم � �فتنون] ﴾٢اﻟﻌﻨﮑﺒﻮت:
.[۲-۱
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»آﯾﺎ ﻣﺮدم ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ :ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﻢ .ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آﻧﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ«.
آن ﻋﺪه آﺷﻮبﻃﻠﺐ وﻗﺘﯽ از دﻣﺸﻖ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﺮاق و ﺷﺎم را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ و
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮرد ﺷﻤﺎﺗﺖ و ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮدﯾﺪ ،در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ »اﻟﺠﺰﯾﺮة« واﻗﻊ در ﻣﯿﺎن دو رود دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات در ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق ﺑﺮوﻧﺪ!.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار اﻟﺠﺰﯾﺮه و ﺣﻤﺺ ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ از آﻣﺪن آﻧﮫﺎ
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،آﻧﺎن را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ .و ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﺗﻨﺪی ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﮔﻔﺖ:
»ای آﻟﺖ دﺳﺖ ﺷﺪۀ ﺷﯿﻄﺎن! ﻗﺪوﻣﺘﺎن ﻣﺒﺎرک ﻧﺒﺎد و ﺧﻮش ﻧﯿﺎﻣﺪﯾﺪ! ﺷﯿﻄﺎن
ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪه و ﺧﻮار ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﺎن در راه ﮔﻤﺮاھﯽ ﺗﻼش و ﺗﮑﺎﭘﻮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮﮔﻢ دھﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﮑﻨﻢ و ﺧﻮار ﻧﮕﺮداﻧﻢ! ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﻋﺮﺑﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﺠﻢ؟ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ ،ﺑﺎ
ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺬارﯾﺪ!.
ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪم ،ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﺳﺨﺖ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ،
ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺳﺮﮐﻮبﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ھﺴﺘﻢ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮارﺗﺎن ﺧﻮاھﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ«!.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم آﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد و ﺑﺎﻣﻨﺘﮫﺎی
ﻋﺰم و اراده ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮد و ھﻤﭽﻮن ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﺮد!.
او ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ آﻧﺎن را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد ،و اﮔﺮ در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ
دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽرﻓﺖ آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد و از ھﺮ ﺑﮫﺎﻧﻪای ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﯿﺮﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮد!.
ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺳﺮدﺳﺘﻪ آﻧﺎن ﺻﻌﺼﻌﻪ ﺑﻦ ﺻﻮﺣﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ :او را ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ!
و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ از راه ﺧﯿﺮ اﺻﻼح ﻧﺸﻮد ،ﺷﺮ و ﺑﺪی او را ﺗﻨﺒﯿﻪ و
اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ! و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﻧﺮﻣﯽ ﺳﺮراه ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺸﺪد و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی او را
ﺳﺮ راه ﺧﻮاھﻨﺪ آورد!؟
ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﺮا در اﯾﻨﺠﺎ از ﺑﻠﺒﻞ زﺑﺎﻧﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎﺳﻌﯿﺪ و در ﺷﺎم ﺑﺎ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ داﺷﺘﯿﺪ ،ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ؟! ﭼﺮا آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﮫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادﯾﺪ ﺟﻮاب
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﻧﻤﯽدھﯿﺪ؟!.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪ ،و ﺗﻨﺪی و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ او،
آﻧﮫﺎ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺰد او رﻓﺘﻪ و از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ اﻇﮫﺎر ﺗﻮﺑﻪ و
ﻧﺪاﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ!.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از او ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ
ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ ،ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺎ را آزار ﻣﺪه! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را آزار ﻧﺪھﺪ! و از ﻣﺎ درﮔﺬر ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻮ درﮔﺬرد!؟
آﻧﺎن ھﻤﭽﻨﺎن در اﻟﺠﺰﯾﺮه و ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﮑﯽ از
آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎم اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ او را از ﺗﻮﺑﻪ و اﺻﻼح ﺧﻮد و
دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از ﻓﺘﻨﻪﮔﺮیھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دھﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن س ﺑﻪ اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ و دوﺳﺘﺎﻧﺖ ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ
ﺑﺮوﯾﺪ ،ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار دادم!.
اﺷﺘﺮ ﮔﻔﺖ :ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .او اﻧﺴﺎن
ﻓﺎﺿﻞ و ﺑﺎاراده و ﻗﺎﻃﻌﯽ اﺳﺖ.
آﻧﺎن ﻣﺪﺗﯽ را در اﻟﺠﺰﯾﺮه ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،و در ﻇﺎھﺮ ،راه ﺗﻮﺑﻪ و اﺻﻼح را در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ« .١
ﻓﺘﻨﻪﺟﻮﯾﺎن و آﺷﻮبﻃﻠﺒﺎن در ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﮫﺮ ﺳﮑﻮت ﺑﺮ ﻟﺐ ﻧﮫﺎدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺳﺮان
آﻧﮫﺎ در ﻣﺎھﮫﺎی ﺳﺎل ﺳﯽ و ﺳﻪ ھﺠﺮی ﺑﻪ ﺷﺎم ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
در »اﻟﺠﺰﯾﺮة« ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻘﯿﻪ ﺧﺮاﺑﮑﺎران و ﻓﺘﻨﻪﺟﻮﯾﺎن ﺗﺎ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﻠﺤﺖ
را در ﺳﮑﻮت دﯾﺪﻧﺪ!.
اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮی و ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ در ﺑﺼﺮه ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ،
ھﻤﭽﻨﺎن ﻋﻠﯿﻪ اھﻞ ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﻞ ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ و اﺗﮫﺎﻣﺎت و ﻧﺎرواﯾﯽ را ﺑﻪ
آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ!.
ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻓﺎﺿﻞ و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﺑﺼﺮه ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﺑﻨﺎم اﺷﺒﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ ﮐﻪ
ﻧﺎم دﯾﮕﺮ او ﻋﺎﺻﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ ﺑﻮد ،او ﭘﯿﺸﻮای ﻋﺸﯿﺮۀ ﺑﺰرگ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ،و
در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف ﻋﺸﯿﺮهاش ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا رﻓﺖ و
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ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ را از او آﻣﻮﺧﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ج او را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪح ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
»در ﺗﻮ دو ﺻﻔﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آﻧﮫﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﺑﺮدﺑﺎری و
آراﻣﺶ«.
ﻋﺎﺻﺮﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺟﻨﮓ ﻗﺎدﺳﯿﻪ و دﯾﮕﺮ ﺟﻨﮕﮫﺎ ﺑﻮد! در
ﺑﺼﺮه اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ و اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺎﻟﺢ و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ!.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﮔﺮد آﻣﺪه در ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ دروغ و اﻓﺘﺮاھﺎﯾﯽ را ﻋﻠﯿﻪ او ﺳﺮھﻢ ﮐﺮدﻧﺪ!
وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن از ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ ،او را ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،وﻗﺘﯽ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺎ او
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﻣﺪﺗﯽ او را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺑﺮاﺋﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ او ﭘﯽ ﺑﺮد و درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﺑﺮ او ﺗﮫﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ!.
»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ ﺗﮫﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدُ ،ﺣﻤﺮان ﺑﻦ أﺑﺎن ﺑﻮد ،او
آدﻣﯽ ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ و ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎﯾﺶ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺪه ﺑﺎ
زﻧﯽ ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن از ﻣﻮﺿﻮع آن ازدواج ﻧﺎﻣﺸﺮوع او اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻮر ﺟﺪاﯾﯽ
آﻧﺎن را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد ،و او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﻗﺪام ﻧﺎروا ﻣﺠﺎزات و ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد .و
در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دزد و راھﺰن ﻣﺸﮫﻮر و ﺳﺮﮐﺮده ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ در ﺑﺼﺮه ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد«! .١
»در ﺳﺎل  ۳۴ھﺠﺮی – ﯾﻌﻨﯽ در ﯾﺎزدھﻤﯿﻦ ﺳﺎل از ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮد و ﺗﻮﻃﺌﻪاش را ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻨﺪی و ﮐﺎر ﺷﻮرش
ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﮐﺎرﮔﺰاران او را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﻤﻮد!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺧﻮد در ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮی ﺧﻮﯾﺶ در
ﺑﺼﺮه و ﮐﻮﻓﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎس و در ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺑﺎر ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،اﻋﻀﺎی ﺑﺎﻧﺪ او در ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮدﻧﺪ – ﮐﻪ
ﺗﻌﺪادی از ﺳﺮان آن – ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ – ﺑﻪ ﺷﺎم و ﺳﭙﺲ اﻟﺠﺰﯾﺮه ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭘﺲ از ﺗﺒﻌﯿﺪ آﻧﺎن ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻧﺪ ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز »ﺳﺒﺄﯾﻪ« را ﺑﺮ دوش
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد!.
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ً
در ﯾﮑﯽ از ﻣﺎھﮫﺎی ﺳﺎل ﺳﯽ و ﭼﮫﺎر ھﺠﺮی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻮﻓﻪ
راھﯽ ﺟﮫﺎد در راه دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪه و در ﺷﮫﺮ ﺗﻨﮫﺎ آدمھﺎی ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ آﺷﻮبﻃﻠﺐ،
ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺳﺒﺄﯾﻪ و اھﻞ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﺎ
اﻓﮑﺎر ﺧﺒﯿﺚ ﺧﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮده و ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص واﻟﯽ ﻋﺜﻤﺎن در ﮐﻮﻓﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ!.
ﻃﺒﺮی در ﻣﻮرد اوﺿﺎع آن ﺳﺎل ﮐﻮﻓﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص در ﯾﺎزدھﻤﯿﻦ ﺳﺎل
ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ھﯿﺌﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ او در ﻣﺪﯾﻨﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ!
ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺧﻮد اﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ را ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻗﯿﺲ را ﺑﻪ
ُ
»ری« ،ﻧﺴﯿﺮ ﻋﺠﻠﯽ را ﺑﻪ ھﻤﺪان ،ﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ اﻗﺮع را ﺑﻪ اﺻﻔﮫﺎن ،ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ را ﺑﻪ
ﮐﺮﻣﺎن ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﻮﺻﻞ ،ﺟﺮﯾﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را ﺑﻪ ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن و ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ
رﺑﯿﻌﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎب »ﺣﻠﺐ« و ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻧﮫﺎس را ﺑﻪ ﺣﻠﻮان »ﺳﺮﭘﻞ ذھﺎب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه«
ﻓﺮﺳﺘﺎد!.
او ھﻤﭽﻨﺎن ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﺗﻤﯿﻤﯽ را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ ،و ﻋﻤﺮوﺑﻦ ُﺣﺮﯾﺚ را ﻧﺎﯾﺐ
ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻮﻓﻪ از اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه و ﺗﻨﮫﺎ آدمھﺎی ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ و ﯾﺎ
اﻓﺮاد ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ«! .١
اوﻟﯿﻦ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ

در ﭼﻨﺎن اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺳﺮدﺳﺘﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ در ﮐﻮﻓﻪ در ﻣﻮرد
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺑﺮای ﻗﯿﺎم و ﺷﻮرش ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮای ﺷﯿﻄﺎنﺻﻔﺖ ﺧﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ
در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺒﺄﯾﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آدمھﺎی ﺷﺮور و ھﺮزه ھﻮادار آﻧﺎن ،ﺷﻮرش ﺧﻮﯾﺶ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی در ﻣﻮرد اوﻟﯿﻦ ﺷﻮرش ﺳﺒﺄﯾﺎن در ﺳﺎﻟﯽ ﺳﯽ و ﭼﮫﺎر ھﺠﺮی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻗﯿﺲ در ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎ ھﺪف ﺧﻠﻊ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﻗﯿﺎم ﮐﺮد ،او اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
رﻓﺖ و اﺗﺒﺎع ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺮده ﺧﻮد در ﻣﺼﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ھﻤﮥ آﻧﮫﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
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ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻮﻓﻪ از ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ و دﺳﺘﻮر ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﺴﺠﺪ را داد و ھﻤﻪ آﻧﺎن
از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﮐﺮده آﻧﺎن ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻗﯿﺲ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻤﻮد.
وﻗﺘﯽ ﯾﺰﯾﺪ ھﻮﺷﯿﺎری و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو را دﯾﺪ ،ﺟﺮأت ﻧﮑﺮد
در ﻣﻮرد ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻠﻊ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ً
ﺑﺮای ﻗﻌﻘﺎع ﺑﺮﻣﻼ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﺎم و اﻋﺘﺮاض اﯾﺸﺎن ﺻﺮﻓﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص واﻟﯽ ﮐﻮﻓﻪ
اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻋﺰل و ﺗﻌﯿﯿﻦ واﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﺟﺎی او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ!.
اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮫﻤﯽ ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا ﭘﯿﺶ از آﻧﮫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻗﻌﻘﺎع ﺳﺨﻨﺎن او را ﺑﺎور ﮐﺮد و
دﺳﺘﻮر داد او و ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آزاد ﮐﻨﻨﺪ!.
ﻗﻌﻘﺎع ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﺰﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺮو! و اﺟﺎزه ﻣﺪه اﻓﺮادی
ﺷﻮرﺷﯽ و ﺧﺮاﺑﮑﺎر ،ﮔﺮد ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ! و در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﺸﯿﻦ! و ھﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪای داری
آن را ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬار! اﮔﺮ ﺣﻖ و روا ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺑﺮآورده
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ«! .١
اﻣﺎ ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻮﻓﻪ از وﺟﻮد ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﺮی ﺧﺒﯿﺚ و ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﺳﺒﺄﯾﻪ و اﯾﻨﮑﻪ آن ﻋﺪه در واﻗﻊ اﻋﻀﺎ و اﺗﺒﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه و ﺑﺎ ھﺪف آﻏﺎز
ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺧﻠﻊ او در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺖ! ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﮔﺮ او
در ﺟﺮﯾﺎن آن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻗﺮار ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
آﻧﺎن را ﻣﺠﺎزاﺗﺸﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد!.
ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪ و ﻧﺎﭼﺎر ﮔﺮدﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻃﺮح ﻗﯿﺎم و ﻓﺘﻨﻪﮔﺮی و ﺷﻮرش
ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ!.
او آدﻣﯽ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و اﺳﺒﯽ و ﻣﻘﺪاری درھﻢ ﺑﻪ او داد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪای را ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوان ﺳﺒﺄﯾﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﺎم و ﺳﭙﺲ
اﻟﺠﺰﯾﺮه ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﻤﻮده و آن زﻣﺎن ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ و
ﻧﺪاﻣﺖ ﺗﻈﺎھﺮﻧﻤﻮده و ﺣﺘﯽ ﺑﺰرگ اﯾﺸﺎن اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ – ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﻧﺨﻌﯽ – ﻧﺰد
ﻋﺜﻤﺎن رﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺑﻪ و ﻧﺪاﻣﺖ ﺧﻮد و دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻪ او اﻃﻼع ﮐﺮده ،ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺒﺮد و
ﺗﺤﻮﯾﻞ آﻧﺎن دھﺪ!.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺷﯿﻄﻨﺖﭘﯿﺸﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ» :وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ! ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺳﺒﺄی ﺧﻮد در ﻣﺼﺮ ھﻢ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﻮدهام و
ﺑﺎ آﻧﮫﺎ در ﻣﻮرد ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪهام!.
وﻗﺘﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺷﺘﺮ رﺳﯿﺪ و از ﻣﻀﻤﻮن آن ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه
دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﮐﻮﻓﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ!.
وﻗﺘﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه و ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آﻧﮫﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﺷﻮرش ﺳﺒﺄﯾﺎن

ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺳﺮﮐﺮده ﺳﺒﺄﯾﯿﺎن ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع و ھﻮاداران ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮاﻧﺪاز ﺧﻮد و
اﻓﺮاد ﺷﺮور و آﺷﻮبﻃﻠﺐ در ﮐﻮﻓﻪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ در ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ!
اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ و ھﻤﺮاھﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮدﯾﺪه و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﺼﯿﺎن و ﺷﻮرش و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮد!.
او ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻋﻀﺎ و ھﻮاداران ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ ﮔﺮد ھﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
دروغ ﮔﻔﺖ:
»اﮐﻨﻮن ﻣﻦ از ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ آﻣﺪهام و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص را در ﺣﻀﻮر
او ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪام! ﻣﻦ ﺧﻮد آﻧﺠﺎ ﺑﻮدم ﮐﻪ ھﺮ دوی آﻧﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻮدﺟﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺷﻤﺎ را ﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ و از دوﯾﺴﺖ درھﻢ ﺑﻪ ﺻﺪ درھﻢ ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪ«!.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او دروغ ﻣﯽﮔﻔﺖ :و از اﻟﺠﺰﯾﺮه آﻣﺪه ﺑﻮد و ﻋﺜﻤﺎن و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص در
ﻣﻮرد ﮐﺎھﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺣﻘﻮق آﻧﮫﺎ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ! اﻣﺎ اﺳﺎس اھﺪاف و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮاﻧﺪاز و ﻓﺘﻨﻪﮔﺮ ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺑﺮ دروغ و ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد!.
اﺷﺘﺮ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﺪهای ﮐﻮدن و ﺑﯽﺧﺮد ﯾﺎﻓﺖ ،و آﻧﺎن را
ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد .و ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎن را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮد و ﻏﻮﻏﺎ و ﺟﻨﺠﺎل
ﺳﺨﺘﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ!.
وﻗﺘﯽ ﺑﺰرﮔﺎن و اھﻞ ﻓﻀﻞ و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎراﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
و ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ او وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪرزھﺎی آﻧﮫﺎ
ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻨﻤﻮد و دﺳﺖ رد ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ آﻧﺎن ﻧﮫﺎد!..
ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ در ﻣﯿﺎن ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان و آﺷﻮبﻃﻠﺒﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺮﯾﺎد زده و
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وارد ﺷﺪن ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ از ﺷﮫﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮم و
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راه را ﺑﺮ او ﻣﯽﺑﻨﺪم! ھﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،و ﺧﻮاھﺎن
آﻣﺪن واﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮا ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﺪ!.
ھﻤﻪ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان و آﺷﻮبﻃﻠﺒﺎن و اﺗﺒﺎع ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از او اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺣﺪود ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎ او از ﺷﮫﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ«! .١
وﻗﺘﯽ اﺷﺮار و ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﺑﺎ ھﺪف ﺷﻮرش و آﺷﻮﺑﮕﺮی از ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ
ﺗﻌﺪادی از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺟﺎاﻓﺘﺎده و ﺑﺰرﮔﺎن اھﻞ ﻋﻠﻢ و ﺧﺮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ!.
»ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﺮﯾﺚ« ﻧﺎﺋﺐ واﻟﯽ ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ وﺣﺪت و ﺑﺮادری
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و آﻧﺎن را از ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮبﻃﻠﺒﯽ ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺖ و از آﻧﺎن
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺳﺮﮐﺶ دﺳﺖ ﺑﺮدازﻧﺪ!.
ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯽ! .زﯾﺮا ﺟﻠﻮ
ﺳﯿﻼب را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ و ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رود ﻓﺮات را از ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﯿﻨﺪازد ،آﻧﮫﺎ آدمھﺎی ھﺮج و ﻣﺮج ﻃﻠﺐاﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺮدن زدن و ﮐﺸﺘﻦ آﻧﺎن
ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺘﻨﮥ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد!.
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺘﻨﻪ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫﺎی
ﺗﻤﺮد و ﺷﻮرش ﺧﻮد را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ واﻟﯽ از راه ﺑﺮﺳﺪ!.
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﺮﯾﺚ ﮔﻔﺖ :ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد رﻓﺖ!.
ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ ھﺰار ﻧﻔﺮ از اﺷﺮار و ﺳﺒﺄﯾﺎن ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﺟﺮﻋﻪ« در ﺧﺎرج از ﺷﮫﺮ ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﺪﯾﻨﻪ رﻓﺘﻪ و ﻣﺪﺗﯽ را ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺳﯿﺪن ﺳﻌﯿﺪ
ﺑﻦ ﻋﺎص از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ!.
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺳﻌﯿﺪ از رﺳﯿﺪ! .آﻧﺎن ﺟﻠﻮ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ھﻤﺎن راھﯽ ﮐﻪ
آﻣﺪهای ﺑﺮﮔﺮد ﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺪارﯾﻢ و از ورود ﺗﻮ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮو ﺑﻪ
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﮕﻮ! ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،و از او ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی را ﺑﺮ ﺟﺎی ﺗﻮ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ!!.
ﺳﻌﯿﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺷﮫﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﯾﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدن
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع؟! ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﯾﮑﯽ از ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﺰد اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ و اﯾﻦ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ او ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ! و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ھﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻣﺪن ﻣﻦ
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺳﺮ راھﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدادﯾﺪ! ﺗﺎ ﻣﺮا از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﺪ! ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ھﺰار ﻧﻔﺮ آدم ﺑﺎ
درک و ﺷﻌﻮر ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺳﺮ راه ﺑﺮ او ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ«؟! .١
ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ در ﭘﺮھﯿﺰ از درﮔﯿﺮی ﺑﺎ آﻧﮫﺎ را دﯾﺪ ﺗﺎ از
ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ ،و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪﺧﺘﻦ آن
ﺗﻼش ﺷﻮد! و اﯾﻦ درﺳﺖ ھﻤﺎن اﺳﻠﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﺮﯾﺚ و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی و
ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو در ﮐﻮﻓﻪ در ﭘﯽ آن ﺑﻮدﻧﺪ!.
ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﻀﯿﻪ ﺗﻈﺎھﺮات و
ﺷﻮرش ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻗﺮار داد!.
ﻋﺜﻤﺎنس ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪای دارﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻗﺼﺪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﯿﻤﺎن اﻃﺎﻋﺖ و اﻟﺘﺰام
را دارﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﻮرش ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ و اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از او
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟!.
ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ! اﻣﺎ در ﻇﺎھﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ و ﺧﻮاھﺎن اﻧﺘﺼﺎب ﮐﺴﯽ
دﯾﮕﺮی ھﺴﺘﻨﺪ!.
ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای وﻻﯾﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮐﻮﻓﻪ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ؟
ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﻮاھﺎن اﻧﺘﺼﺎب اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ھﺴﺘﯿﻢ!.
ﻋﺜﻤﺎن ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺄﻣﻞ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد ،اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﯽ آﻧﺎن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﺬر و ﺑﮫﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاھﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ،و
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﺪارا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اھﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ!.
ﭘﺲ ازآن ﻋﺜﻤﺎن ﺣﮑﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﯽ ﮐﻮﻓﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺮای
او ﻓﺮﺳﺘﺎد .٢
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ھﻤﺮاه او در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای آرام
ﮐﺮدن اوﺿﺎع ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ! اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺑﺮﺳﻨﺪ ،زﯾﺮا دار و دﺳﺘﮥ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ و اﺷﺮار و ھﺮج و ﻣﺮج ﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آﻧﮫﺎ را ﺗﺤﺮﯾﮏ و
ﺑﻪ ھﯿﺠﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺪای ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ!.
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در آن اوﺿﺎع و زﻣﺎن ﺷﻮرش و ﺗﻤﺮد دو ﻧﻔﺮ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺬﯾﻔﻪ
ﺑﻦ ﯾﻤﺎن و اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻧﺼﺎری ﮐﻪ ﺑﺪری ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺑﺼﺮه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ!.
اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد از ﺗﻤﺮد و ﺷﻮرش ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﺎن و ﺧﺮوﺟﺸﺎن از ﺷﮫﺮ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺮﻋﻪ و ﻋﺰل
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد ،و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺮد و ﺷﻮرﺷﯽ را ﺑﺪﻋﺘﯽ زﺷﺖ و ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﻣﯽداﻧﺴﺖ!.
اﻣﺎ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ و دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮد!.
اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن از » َﺟ َﺮﻋﻪ« ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮔﺸﺖ ،زﯾﺮا ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﺳﭙﺎھﯽ را ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ و ﺗﻨﺒﯿﻪ آﻧﺎن ﺧﻮاھﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺧﻮﻧﮫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ رﯾﺨﺖ!.
ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺿﻤﻦ رد دﯾﺪﮔﺎه او ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎز
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺸﺖ و درﮔﯿﺮی و ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ھﻢ در ﻣﯿﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮبھﺎی اﻣﺮوزه ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﯽداﻧﻢ ،ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت رﺳﻮل از اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ زﯾﺎدی را آﻣﻮﺧﺘﻪام زﯾﺮا
او ﻗﺒﻞ از وﻓﺎت ،در ﻣﻮرد وﻗﻮع اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺘﻨﻪھﺎ و ﺑﻠﻮاھﺎ و آﺷﻮبھﺎ ﻣﺎ را ﻣﻄﻠﻊ
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ!.
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ» :ﮔﺎھﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ روز را ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭼﯿﺰی از اﺳﻼم او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ و ﻣﺮﺗﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﻠﺒﺶ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ او را
ھﻼک ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ! اﯾﻦ وﺿﻊ در آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ«! .١
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن در ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺮﻋﯽ و ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ آﺷﻮب و ﻓﺘﻨﻪﮔﺮی
اﺳﺘﺎد و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮد ،و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزهھﺎی ﺧﻮد از رﺳﻮل ﺧﺪا و اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ از
ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻮرش ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﻧﻤﻮد .و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ در دور
و ﺑﺮ او ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد ،و آن ﺣﻮادث ﺑﺮای او دور از اﻧﺘﻈﺎر و ﻋﺠﯿﺐ ﻧﺒﻮد ،و در ﺣﺪ ﺗﻮان
ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد.
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی س ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آرام ﮐﺮدن ﻣﺮدم و ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻦ آﻧﮫﺎ از ﻋﺼﯿﺎن و
ﺷﻮرش ،ھﻤﮥ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ:
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۳۱-۳۳۰
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

»در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ! و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﮐﺸﯽھﺎ
ﺑﺎزﻧﮕﺮدﯾﺪ! ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را اﺳﺎس ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دھﯿﺪ! از اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر
ﺧﻮﯾﺶ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و از اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯽ ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ! و راه ﺻﺒﺮ و ﺑﺮدﺑﺎری را
در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﯾﺪ«!.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺷﻮرش و ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ و اﺷﺮار و ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﮔﺎن در ﮐﻮﻓﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاری وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻋﺪهای از ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺳﺒﺄﯾﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی آﻣﺪه و از او
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ و اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ!.
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮم ﮐﻪ از
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺳﺮﮐﺸﯽ دﺳﺖ ﺑﺮداﯾﺪ!.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺗﻮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ! آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد دروغ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ روش ﮐﺎرﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
اھﺪاف ﺧﻮد را از دﯾﮕﺮان ﭘﻨﮫﺎن دارﻧﺪ!.
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ او ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان واﻟﯽ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ او رﺳﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ وﺿﻊ ﮐﻮﻓﻪ ﮐﻪ آراﻣﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﭼﮫﺎر ھﺠﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺣﻠﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺎ زﻣﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم را در آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد و دﯾﮕﺮ واﻟﯿﺎن و ﮐﺎرﮔﺰاران ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﺮای ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﮐﻮﻓﻪ ﻧﻮﺷﺖ و در آن ھﺪف ﺧﻮد
از ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﻋﺰل ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان واﻟﯽ ﮐﻮﻓﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد!.
ﻧﺎﻣﮥ او دارای ﭘﯿﺎم و اھﺪاف ﻣﮫﻤﯽ ﺑﻮد ،و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ روش ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ
ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮﺑﮕﺮی و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪن آن در ﺣﺪ
اﻣﮑﺎن ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او از رﺳﻮل ﺧﺪا ج آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،و اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ آﺗﺶ
ﻓﺘﻨﻪ روﺷﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و او از ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آن ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن در ﻧﺎﻣﻪاش ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
» ...ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ،اﻣﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮدم ،و ﺳﻌﯿﺪ را از اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺰل
ﮐﺮدم ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﺑﺮوی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﺮو ﺧﻮاھﻢ ﻧﮫﺎد و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﯽ و
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در ھﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﮑﯿﺒﺎ ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد و ھﻤﮥ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺻﻼح اﻣﻮر
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮم! ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ! ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آن را ﺑﺮآورده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،و ﺑﺎر آن را از دوﺷﺘﺎن
ﺑﺮﻣﯽدارم ،و در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﻣﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽآﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ
ﻣﻦ ﺣﺠﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ«!.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن را ﻣﺸﻤﻮل رﺣﻤﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر در راه
اﺻﻼح و آراﻣﺶ ﮔﺎم ﻧﮫﺎده و از ﺧﻮد ﺳﻌﻪ ﺻﺪر ﻧﺸﺎن داد ،ﭼﻘﺪر از دﺳﺖ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮاﻧﺪاز
ﺳﺒﺄﯾﻪ و ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز ﻣﻈﻠﻮم واﻗﻊ ﺷﺪ و ﺑﻪ او ﺗﮫﻤﺖ و اﻓﺘﺮا ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ!؟
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺧﻼﻓﺖ

ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ در ﺑﺼﺮه و ﮐﻮﻓﻪ آراﻣﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﮐﺎرﮔﺰاران ﺧﻮد را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ!
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ،
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص و ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص.
 ...ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎع آﻧﺎن ﻧﺸﺴﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎزﮐﺮد ،ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ:
»ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﯾﺎوران و ﺧﯿﺮﺧﻮاھﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ وزرا و ﺧﯿﺮﺧﻮاھﺎن و ﻧﺎﺻﺤﺎن ﻣﻦ
ھﺴﺘﯿﺪ! ﮐﺎرھﺎﯾﯽ از ﻋﺪهای ﺳﺮزده ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ آن ﺑﻮدهاﯾﺪ! آﻧﺎن از ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻋﺰل ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﮔﺰاراﻧﻢ را ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در ﭘﯽ آن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﮥ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻢ! اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪهام ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر
را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ و رأی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ واﻟﯽ ﺑﺼﺮه ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﯽﮐﺎر و ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺘﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ھﯿﭻ ﺗﻮﺟﻪ و اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﮫﺎد و ﺧﺪﻣﺖ در راه دﯾﻦ ﺧﺪا و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﯿﺮ و
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺮدم ﻧﺪادهاﻧﺪ ،آن ھﯿﺎھﻮ و ﺳﺮ و ﺻﺪاھﺎ را راه اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و ھﻤﮥ ﺗﻮان و وﻗﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﯽ و ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی اﺧﺘﺼﺎص داده ،و وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ!.
ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﮫﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم
دﺳﺘﻮر دھﯽ و آﻧﺎن را داﺧﻞ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﯽ ،و ﻣﺪتھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ آﻧﮫﺎ را در
ﻣﻨﺎﻃﻖ دوردﺳﺖ و ﻣﺮزھﺎی ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮕﺎھﺪاری! ﺗﺎ ھﯿﭻ ﻓﺮﺻﺖ و وﻗﺘﯽ ﻏﯿﺮ از

١٥٢

ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻮارﮐﺎری و
اﺳﻠﺤﻪ و ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ!؟
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص رو ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
رأی ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
َ ُ
ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ آن ﺑﯿﻤﺎری را رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﻦ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ در ﻣﻮردش
ھﺮاس داری رﯾﺸﻪاش را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدان! ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﯽ راه ﺻﻮاب را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪای!.
ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮرت ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ دﺳﺘﻪ و ﮔﺮوھﯽ و ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد دارای رﺋﯿﺲ و رھﺒﺮاﻧﯽ اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﺋﯿﺲ و ﯾﺎ رھﺒﺮان آﻧﮫﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ آن ﺣﺰب و ﯾﺎ دﺳﺘﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺘﻼﺷﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ از ﺗﻦ ﺳﺮان ﺷﻮرﺷﯿﺎن و ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﺟﺪا
ﮐﻨﯽ! زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﮔﺮ رھﺒﺮان آﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﺳﺮ
و ﺳﺎﻣﺎن ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ!.
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻈﺮی اﺳﺖ،
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد آزادی ﻋﻤﻞ ﻻزم را ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رأی رأی ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻃﻊ و ﺑﺎﻋﺚ رﯾﺸﻪﮐﻦ
ﻧﻤﻮدن ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی و ﺣﺴﺎس در ﻣﻮرد آن ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻇﺎھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ! و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه دھﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم و
زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ!؟
اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق داد؟ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ اﺑﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻏﺰوه ﺑﻨﯽ اﻟﻤﺼﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎ ﮔﺮدن او را ﺑﺰﻧﻢ!.
رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :آن وﻗﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺤﻤﺪ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻧﯿﺰ اﻧﮕﺎر ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﻠﯿﻔﻪ اﺳﻼم ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﯾﺮ
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺸﺪ!.
ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن رأی ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽﺳﻔﯿﺎن را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ:
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ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ :رأی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﮥ واﻟﯿﺎن و ﮐﺎرﮔﺰاران ،ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دھﻨﺪ! .و ﻣﻦ ﻗﻮل ﻣﯽدھﻢ
ﮐﻪ در ﺷﺎم ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ و آراﻣﺶ آﻧﺠﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﺑﯽﺳﺮح ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اھﻞ ﻃﻤﻊاﻧﺪ ،از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ھﺪاﯾﺎﯾﯽ
را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪھﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﮐﺎرﮔﺰاران او اﻟﻔﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ!.
اﻣﺎ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻋﺠﯿﺒﯽ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد او ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدهای ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
اﺳﺖ! ﺳﻌﯽ ﮐﻦ راه اﻋﺘﺪال را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی! اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ اراده ﮐﻦ و اﺳﺘﻌﻔﺎ
ده! اﮔﺮ ﻧﻪ ،ﺑﺎ ﻗﻮت و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻦ و اﺳﺘﻮار و ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﺎش!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن از ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد ،ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ او در ﺑﯿﺎن آن
ﺳﺨﻨﺎن ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس زﯾﺮﮐﯽ و ھﻮﺷﯿﺎری ﺧﺎﺻﯽ آن را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ،ﺗﺎ
ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮش دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ!.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪن اﺟﺘﻤﺎعﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص
ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮫﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮی! اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ اﻓﺮادی
ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺨﻨﺎن و دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﺎ را در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ! و آن ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ! دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ! ﺗﺎ
اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه ،و ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارم ،و اﮔﺮ آﻧﺎن
ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮح و ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی آﻧﺎن ﭘﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﺮد ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای
ﺗﻮ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﯿﺮ و ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ را ﺟﻠﺐ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد و ﺷﺮ و ﻣﻀﺎری را دﻓﻊ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد«! .١
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ھﻮﺷﯿﺎری و دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ﻋﻤﺮوﻋﺎص آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای او
آرزوی رﺿﺎﯾﺖ و ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﻮد!.
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن واﻟﯿﺎن و ﮐﺎرﮔﺰاران و اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﺤﻠﮫﺎی ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺸﺎن رواﻧﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و دﯾﺪﮔﺎهھﺎی آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار داد .ﻻزم
ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ آن اﺟﺘﻤﺎع در ﺳﺎل  ۳۴ھﺠﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻣﺠﺪد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن

اﻣﺎ ﭘﯿﺮوان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز ﺳﺒﺄﯾﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﯽ و ﺑﺴﺘﻦ ﺗﮫﻤﺖ و دروغ ﺑﻪ
اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﻣﻪ و ﭘﯿﮏ ﺑﺎ ھﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ.
ً
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت آﻧﮫﺎ در ﺳﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺼﺮ )ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ در آن ﺟﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد( و ﮐﻮﻓﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ آن را ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻗﯿﺲ و
اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ ﺑﺮﻋﮫﺪه داﺷﺘﻨﺪ و ﺷﮫﺮ ﺑﺼﺮه ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺮده آن ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ از دو راھﺰن
ﻣﺸﮫﻮر ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮاﻧﺪاز ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .او ﻣﺸﺎوران ﺧﻮد و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺣﻞ وﻋﻘﺪ را در ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻋﻮت ﮐﺮد و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺷﺮﮐﺎی ﻣﻦ در اداره
اﻣﻮر ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺰرﮔﺎن اھﻞ اﯾﻤﺎن ھﺴﺘﯿﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻃﻼع از دﯾﺪﮔﺎھﮫﺎﯾﺘﺎن
ﺑﻪ اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع دﻋﻮت ﻧﻤﻮدهام.
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد را ﺑﺮای
اﻃﻼع از اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ! ﺗﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ وﺿﻊ
آﻧﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺰارﺷﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺗﻮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺳﺨﻨﺎن و رواﯾﺎﺗﯽ
ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ! و از ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آﻧﮫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ!.
ﻣﺸﺎوران ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ھﺪﻓﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف
اﺳﺘﺎﻧﺪاران و اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳﺎل اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ اوﺿﺎع ،از ﻧﺰدﯾﮏ و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ!.
ارﺳﺎل ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ

دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻮﺟﻪ و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدی
ﻋﺜﻤﺎن اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد و
ِ
را ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ و ﻋﺮاق و اﯾﺮان ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت
ﻻزم را ﺑﺮای او ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اوﺿﺎع واﺣﻮال ﻣﺮدم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ!.
ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮادی را ﮐﻪ در رأس ھﯿﺌﺖھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ اﻧﺼﺎری س ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ!.
اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪس ﺑﻪ ﺑﺼﺮه!.

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦ ﻋﻔﺎن س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮس ﺑﻪ ﻣﺼﺮ!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮس ﺑﻪ ﺷﺎم! .١
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ھﯿﺌﺖھﺎی ﺗﺠﺴﺲ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ھﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﮔﺰارش ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن و ﻣﺸﺎوران او ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
آﻧﺎن در ﻣﺠﻤﻮع در ﮔﺰارشھﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ :ﻣﺎ ﭼﯿﺰ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی را ﻣﺸﺎھﺪه
ﻧﻨﻤﻮدﯾﻢ و ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻣﺮدﻣﯽ ،در آن ﻣﻤﺎﻟﮏ از اﻇﮫﺎر
رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺮﺳﻨﺪی آﻧﮫﺎ از واﻟﯿﺎن و ﮐﺎرﮔﺰاران اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ! واﻟﯿﺎن و ﮐﺎرﮔﺰاران
ً
اﮐﺜﺮا اﻓﺮاد ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر و ﻋﺎدل ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در آن
ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺟﺪی ﻧﺪارﻧﺪ!.
ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽھﺎی ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮار ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﯾﻪ
دادﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﯽھﺎ و ﺗﮫﻤﺖ و اﻓﺘﺮاھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﮥ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
زﯾﺮا آﻧﺎن ﺑﻪ دروغ ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺰاران ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﻣﺮدم ﺳﺘﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻣﻮر ﻣﺮدم را ﻣﻮرد اھﻤﺎل ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ!!.
ھﻤﮥ ھﯿﺌﺖھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ – ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ – ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻋﻤﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او را در ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و ﻣﺸﺎوران او
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از ﻃﺮف ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ واﻟﯽ ﻣﺼﺮ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن
رﺳﯿﺪ و او را از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از آﺷﻮبﻃﻠﺒﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن،
ﻋﻤﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻧﻤﻮده و او را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ!
ﺗﻌﺪادی از آﻧﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ – اﺑﻦ ﺳﻮداء – ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ،
ﺳﻮدان ﺑﺸﺮ! .٢
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و ﻣﺸﺎوراﻧﺶ از ﮐﺎر ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﻮرﺷﯿﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ او ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ!.
ً
ﻋﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎر ﻧﺎرواﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺄدﯾﺐ ﺷﺪه
ً
ً
ﺑﻮد و ﻇﺎھﺮا آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ ﻋﺜﻤﺎن اﺻﻼ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده و ﺑﻪ

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۴۱
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﺎر را ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورد ،و او را ﺑﻪ آن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
ﻣﮫﻢ و ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ او را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و آن
ﻧﮕﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن در دل داﺷﺖ ﯾﺎدآور و زﻧﺪه ﮐﺮده و اﻣﻮر را ﺑﺮ او ﻣﺸﺘﺒﻪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﺎن در آن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد!.
ﻋﻠﺖ ﺷﻼق ﺧﻮردن ﻋﻤﺎر ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن او و ﻋﺒﺎس ﺑﻦ
ﻋﺘﺒﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺸﺎﺟﺮهای روی داده ﺑﻮد و آﻧﺎن ﺑﻪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
و ﭘﺲ از آن ﺗﮫﻤﺖھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ ،و ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺘﮫﻢ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ! ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﺠﺎزات ھﺮ دوی آﻧﮫﺎ را داده ﺑﻮد!.
آری ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن س دﺳﺘﻮر داد »ﺣﺪﻗﺬف« ﺑﺮ ھﺮ دوی آﻧﮫﺎ اﺟﺮا ﺷﻮد! ﭘﺲ از
ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻮد ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮد ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ ﻋﻤﺎر ﻧﯿﺰ آن را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻤﻮده او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد!.
ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮ ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ آﻣﺪن او را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻏﻨﻤﯿﺖ ﺷﻤﺮده
و ﺿﻤﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ س ،ﻣﺎﺟﺮای ﺷﻼق ﺧﻮردﻧﺶ را ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ او ﯾﺎدآور ﺷﺪه و او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮدﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن س ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦﺳﻌﺪ واﻟﯽ ﻣﺼﺮ ﻧﺎﻣﻪای ﻓﺮﺳﺘﺎد و از او ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﮐﺮام و اﺣﺘﺮام ﻋﻤﺎر را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ! او ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر داد ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺎر س را ﺑﺎ
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رواﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ!.
وﻗﺘﯽ ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن رﻓﺖ ،ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ
در ﻣﺼﺮ از او روی داده ﺑﻮد ،ﻣﻮرد ﻋﺘﺎب ﻗﺮار داد و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﺑﻮﯾﻘﻈﺎن! ﭘﺲ از
آﻧﮑﻪ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺗﻮ را ﻣﻮرد اﺗﮫﺎم )ﻗﺬف( ﻗﺮار داد ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن اﺗﮫﺎم را ﺑﻪ او وارد
ﻧﻤﻮدی ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر اﺟﺮای ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ »ﻗﺬف« را ﺑﺮ ھﺮ دوی ﺷﻤﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮدم! آﯾﺎ از
اﻗﺪام ﻣﻦ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﻮ را از او ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺣﻖ او را از ﺗﻮ اﯾﻔﺎد ﻧﻤﻮدم ،ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدی؟!.
ﭘﺲ از آن ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪا! ھﺮ ﺳﺘﻤﯽ را ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﻣﻦ روا ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ آن را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ!.
ﺧﺪاوﻧﺪا! ﻣﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻗﺎﻣﮥ ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻘﺮب
ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ! و ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی آن اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدھﻢ!
١
ﻋﻤﺎر! ﻣﻦ ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﻮ ﻧﺪارم ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ از ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺮوی! .
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۳۱ – ۳۳۰
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آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄدﯾﺐ اﺷﺨﺎﺻﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن – ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرﮔﻮار و
ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮔﺮاﻧﻘﺪری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ﺑﺎﺷﺪ – ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮارداد؟
ﻣﮕﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺗﻌﺪادی از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ و اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮار را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص و
ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص و اﺑﯽﺑﻦ ﮐﻌﺐ را ﺗﻌﺰﯾﺮ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻨﻤﻮد؟!.
ﻣﮕﺮ ﻣﺎ از ﻋﻤﺎر و دﯾﮕﺮاﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮار رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﺧﻄﺎ و
اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺼﻮن و ﻣﺼﻤﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﺗﻨﮫﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ج از
ﻋﺼﻤﺖ و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺲ!.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ و دﯾﮕﺮ اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﻄﺎﺋﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﻖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﻄﯽ و ﺧﻄﺎﮐﺎر را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ
ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﺗﺄدﯾﺐ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ س ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دروغ و ادﻋﺎھﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﺪ
ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ او از ﻣﺎھﯿﺖ اھﺪاف آﻧﮫﺎ اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ و
دوراﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻧﮕﺎه درﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﻪاﻓﮑﻨﯽھﺎ و ادﻋﺎھﺎی ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﮫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﻮار و ﻣﺨﻠﺺ اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری س در ﺷﺎم ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺨﻨﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﯾﮫﻮدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و آن را ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ!.
اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮار رﺳﻮل ﺧﺪا ج در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺼﯿﺮت و ﺗﻌﻤﻖ ﻓﮑﺮی و ﻣﯿﺰان وﺳﻌﺖ ﻧﻈﺮ
و ﻓﺮاﺳﺖ و ھﻮﺷﯿﺎری ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻋﯿﺐ
و ﻧﻘﺺ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ و از ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ آﻧﺎن ﻧﻤﯽﮐﺎھﺪ!.
ﻣﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری و ﻋﻤﺎر ﯾﺎﺳﺮ از ﯾﮏ ﻃﺮف و دﯾﺪﮔﺎه و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﺑﻮدرداء
و ﻋﺒﺎدهﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽھﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی
ﺗﻔﺎوت از آﺳﻤﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .در واﻗﻊ آن دو ﺻﺤﺎﺑﯽ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺎھﯿﺖ ﯾﮫﻮدیﮔﺮی او
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ! اﻣﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ ﮐﻪ ھﻤﮥ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا
را ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ و ﻣﺸﻤﻮل رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ!.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن از ﺣﻘﯿﻘﺖ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد ،واﻟﯿﺎن و ﮐﺎرﮔﺰاران ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺳﻢ
ﺣﺞ ﺳﺎل  ۳۴ھﺠﺮی دﻋﻮت ﻧﻤﻮد.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻣﻌﺎوﯾﻪﺑﻦ اﺑﯽ
ﺳﻔﯿﺎن واﻟﯽ ﺷﺎم ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ واﻟﯽ ﺑﺼﺮه و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ واﻟﯽ ﻣﺼﺮ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن اﺟﺘﻤﺎع ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ
ﻋﺎص واﻟﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺼﺮ و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص واﻟﯽ ﻗﺒﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﻣﺸﺎوره و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد.
ﭘﺲ از آﻏﺎز اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟!.
ﭼﺮا اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟ و اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺳﺨﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﻊ
ﻣﯽﮔﺮدد؟! ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ آﻧﺎن راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ادای
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ!.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ اوﺿﺎع ﺑﻪ آن
ً
ﻣﻨﺎﻃﻖ ارﺳﺎل ﻧﻨﻤﻮدی؟ ﻣﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و از آﻧﺎن – ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ
ﻣﺎ -ﭘﺮسو ﺟﻮ ﻧﮑﺮدﻧﺪ؟ ﻣﮕﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺰارش ﻧﺪادﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم در آﺳﺎﯾﺶ و
اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺮدم از ﻣﺎ ﺷﮑﻮاﯾﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؟!.
آﻧﺎن در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :رھﺒﺮان و ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب ھﯿﭽﮕﺎه ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﮕﻔﺘﻪ
و ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﻣﺎ و ﻣﺮدم ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ! ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن اﺻﻞ و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارد .ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﯽ و
ﻓﺘﻨﻪﮔﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺲ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ دروغ و اﻓﺘﺮاء ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان داوری ﻧﻤﻮد! .١
ﭘﺲ از آن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎنس ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ:
اﮐﻨﻮن رأی ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص ﺿﻤﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﮫﺎ
دروغ و اﻓﺘﺮاھﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهای آدم ﻣﻌﻠﻮماﻟﺤﺎل آﻧﮫﺎ را در ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺳﺮھﻢ ﮐﺮده
و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻣﺮدم داده و ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ آن دروﻏﮫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺪهای از
آدمھﺎی ﺳﺎده دل و ﺧﻮش ﺑﺎور آﻧﮫﺎ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اھﻞ درک و ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﻧﮫﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﮫﺎ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ دھﺎن ﺑﻪ دھﺎن ﺑﻪ ھﻤﮥ ﻣﺮدم ﻣﯽرﺳﻨﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﮐﺮد؟
ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮدﺳﺘﻪ و رھﺒﺮان ﻓﺘﻨﻪ و ﺷﺎﯾﻌﻪﺳﺎزان و
دروغﭘﺮدازان و ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و اﻋﺪام آﻧﮫﺎﺳﺖ!.
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ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺣﻖ ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد و او را در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه ﻗﺮار داد!.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽﺳﻔﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ اداره اﻣﻮر ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮدهای و از
ﻣﺮدم آن در ﻣﻮرد ﻣﻦ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺰاراﻧﺖ ﺟﺰ اﻇﮫﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ و در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ واﻟﯿﺎن و ﮐﺎرﮔﺰاران آﻧﮫﺎ ،ﺧﻮد ،ﺑﮫﺘﺮ از اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺧﺒﺮ
دارﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ﻓﺮﻣﻮد :رأی ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ از ﺧﻮد
ﻧﺮﻣﺶ ﻧﺸﺎن دادهای و در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزاﺗﺸﺎن درﻧﮓ ﮐﺮدهای! آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺑﺎ آﻧﮫﺎ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ،و ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن از ﺧﻮد ﻧﺮﻣﺶ و
ﺳﻌﮥی ﺻﺪر ﻧﺸﺎن دادهای!.
ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺗﻮ ھﻤﺎن راه و رﺳﻢ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﻋﻤﺮ
ﻓﺎروقش را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮی و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﺮده و ﺟﺎﯾﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻧﺮﻣﺶ و ﻣﺪارا ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ و ﺧﺮد و اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯽ! ﺑﺎ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺧﻮاه ﻣﺮدماﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯽ و ﺑﺎ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺻﺪاﻗﺖ
وﺧﻠﻮﺻﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻋﻔﻮ و ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﯽ!.
ﻃﺮح ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن آﻧﮫﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﯿﺎن داﺷﺖ و ﻃﺮح ﺧﻮد را ﺑﺮای

روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ،ﻓﺘﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ در راه ﺑﻮد – ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
اﻧﺠﺎم دھﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻮد – اراﯾﻪ داد!.
او از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ھﻤﮥ ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎ و دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺮدم! اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ راه ﺣﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
از آن ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺷﺪ ،و ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮﺑﯽ را ﮐﻪ درﻣﻮرد آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ روی ﺧﻮاھﺪ داد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮥ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و
ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم و ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم از در ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺑﺎ ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﻣﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺣﺪود اﻟﮫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮای آن ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻧﻘﺪ و اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ آن
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺟﺮای آن ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار دھﺪ!.
در اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﻟﮫﯽ ھﯿﭽﮑﺲ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﯽ و ﺣﺠﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﯿﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺮدم ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﮑﺮدهام!.
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮخ آﺳﯿﺎب ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب آﻣﺎده ﭼﺮﺧﯿﺪن اﺳﺖ ،ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ
ﺳﻌﺎدت ﻋﺜﻤﺎن اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ از ﺣﺮﮐﺖ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ!.
ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺪارا ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن از در ﻋﻔﻮ و ﺗﺴﺎﻣﺢ وارد
ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﺪود و اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﺷﺪ ،در
ﻣﻮرد آن از ﺧﻮد ﺳﺴﺘﯽ و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪھﯿﺪ«! .١
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن در ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺘﻤﺎع از اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﮐﺎرﮔﺰاران ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺸﺎن ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ! و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮی و
ﺗﻮﻃﺌﻪﭼﯿﻨﯽھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﻮﻃﺌﻪای ﮐﻪ ھﻤﮥ آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
در راه اﺳﺖ و دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻣﻌﺎوﯾﻪﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن رﺳﯿﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺳﯿﻞ ﻓﺘﻨﻪ و ﺣﻮادث ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮای
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آن ﮐﺎری از ﺗﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ھﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺎم ﺑﯿﺎ! و ﻣﺤﻞ ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻦ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﺎ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻋﻮض ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ،
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﺎھﺮگ ﮔﺮدﻧﻢ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ!.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻦ ﺳﭙﺎھﯽ از ﻣﺮدم ﺷﺎم را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮھﺎی
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و دﻓﺎع از ﺗﻮ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ! .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را ھﻢ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ اﺳﺒﺎب
ﻓﺸﺎر و اﯾﺠﺎد ﮐﻤﺒﻮد را ﺑﺮای ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ اﻧﺼﺎر ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ!
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان و ﺗﻮﻃﺌﻪﭼﯿﻨﺎن ﯾﺎ ﺗﻮ را
ﺗﺮور ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و رھﺒﺮی ﺗﻮ را ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ داد.

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۳۱ – ۳۳۰

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦ ﻋﻔﺎن س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﮔﻔﺖ» :ﺣﺴﺒﯽاﷲ و ﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ«  .١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و

ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﮐﯿﻞ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻢ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن راه ﺷﺎم را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
آﺷﻮب ﺑﺰرگ

ﺳﺎل ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ھﺠﺮی ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آن ﻓﺘﻨﻪای اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪ روی داد و
ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮ و ﺑﺮاﻧﺪاز ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ
ﻋﻔﺎن و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ!.
ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﮔﺮوه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی
ﯾﮫﻮدی اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر در ﻃﺮح ﺧﻮﯾﺶ
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ!.
ﻃﺮح ﻗﺒﻠﯽ آﻧﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻏﺎز ﺷﻮرش و ﻓﺘﻨﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎن و ﺟﺬب
اﻧﺴﺎنھﺎی ﺳﺎده و ﺑﯽﺧﺮد و اﯾﺠﺎد ﺑﻠﻮا و ﻓﺴﺎد ،ﻗﺮار داﺷﺖ!.
اﻣﺎ آﻧﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را از آن ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻮرﺷﯽ را ﮐﻪ در ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻗﯿﺲ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮ راه را ﺑﺮ
ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص ﺳﺪ ﻧﻤﻮده و از ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ! ﺑﻪ اھﺪاف اﺻﻠﯽ آﻧﮫﺎ
ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ! و ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪای را ﮐﻪ از آن ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻋﺰل ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص و
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد.
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺷﯿﻄﻨﺖﭘﯿﺸﮥ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ در ﻣﺼﺮ و ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﺼﺮه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﻋﻠﻨﯽ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و ﻧﺰاع و ﻣﺤﺎﮐﻤﮥ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن در ﺣﻀﻮر
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮوﻧﺪ!.
در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ھﺠﺮی ﻋﺪهای از آﻧﺎن از ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺼﺮ و ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﺼﺮه ،در ﻇﺎھﺮ ﺑﺮای
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺻﻼﺣﺎت و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ او در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدش ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ!.
آﻧﺎن ھﻢ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺷﺒﻪھﺎ و اﯾﺮاد و اﻧﺘﻘﺎدھﺎی ﺧﻮد را از ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﯾﺎدداﺷﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم او را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﺧﻮد او ﺑﻪ آن اﺷﺘﺒﺎھﺎت و
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اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ و ﻋﺪهای از ﻣﺮدم را ﺷﺎھﺪ ﺑﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ آن اﻋﺘﺮاﻓﺎت را
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ! .١
ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻋﺪهای از ﻏﻮﻏﺎﺳﺎﻻران ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﯾﮫﻮدی وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ،
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن دو ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﻃﺎﯾﻔﻪ »ﺑﻨﯽﻣﺤﺰوم« و دﯾﮕﺮی از ﻃﺎﯾﻔﮥ » ُزھﺮ« را ﻧﺰد
آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و رھﺒﺮ و ﺳﺮدﺳﺘﮥ آﻧﺎن ﮐﯿﺴﺖ.
ً
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﻗﺒﻼ آن دو ﻣﺮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻄﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﻮده و آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻦ داده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﮐﯿﻨﻪای در دل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ!.
ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮ ﺳﺒﺄﯾﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻃﻼع داﺷﺘﻨﺪ – ﮐﻪ آن دو ﻧﻔﺮ از ﻃﺮف
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺠﺎزات ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ – و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از آن ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ!.
ﺳﺒﺄﯾﺎن ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن دو ﻧﻔﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،آﻧﺎن را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺷﻔﺎف از ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ!.
آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﻤﮑﺎراﻧﯽ دارﯾﺪ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را دارﯾﻢ!.
ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ در ﻣﻮرد ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎ او
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ! ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ وﻗﻮع آﻧﮫﺎ را از او ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﻮده و در دل ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎی دادهاﯾﻢ! و در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺷﺎﯾﻊ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ! ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ آن ﺧﻄﺎھﺎی ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ! اﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﮫﺎدن
آﻧﮫﺎ و اﻇﮫﺎر ﻧﺪاﻣﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ!.
در واﻗﻊ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ در اﯾﺎم ﺣﺞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ّ
ﺣﺠﺎج ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺷﻮﯾﻢ و ﭘﺲ از آن ﻋﺜﻤﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن او را ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺧﻠﻊ ﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ھﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ!.
آن دو ﻧﻔﺮ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و او را در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻘﺼﺪ و اھﺪاف
ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﻪ ھﺪف اﺻﻠﯽ آﻧﺎن ﺑﺮﮐﻨﺎری و ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﺗﻮﺳﺖ!؟
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﺎﺗﻮانﺗﺮ و ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﺎن
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ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،و آن ﻃﺮح آﻧﺎن ﺗﻨﮫﺎ اﻓﮑﺎر و ﺧﯿﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ وﻗﺘﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮح و ﺗﻮﻃﺌﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪا آﻧﺎن
را ھﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ! زﯾﺮا اﮔﺮ آﻧﺎن را ھﺪاﯾﺖ ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯽ ،ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎل آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ و ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﺼﺮه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ!.
ﺳﭙﺲ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ!.
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪﻧﺪ ،و اﻋﻀﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ در دو ﻃﺮف ﻣﻨﺒﺮ
ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﻃﺮاف آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن س ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ!.
در آن اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم را در
ﺟﺮﯾﺎن آﻣﺪن ﮔﺮوھﯽ از ﺳﺒﺄﯾﻪ و اھﺪاف آﻧﮫﺎ ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ او را
وادار ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف و اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد آﻧﮫﺎ آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ را
ﺑﺮای ﺧﻠﻊ او از ﺧﻼﻓﺖ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ! ﯾﺎ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ!.
ﺳﭙﺲ آن دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﺤﺖ
ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺷﮫﺎدت دادﻧﺪ!.
ھﻤﮥ ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﯾﮑﺼﺪا از ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺼﺪ
ﻓﺘﻨﻪﮔﺮی و ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ و اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﺎن را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و
ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﺪ!.
اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ آﻧﺎن در ﻇﺎھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺟﺰو ﺷﮫﺮوﻧﺪ ﻧﻈﺎم
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ – ﺑﺎ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻨﻤﻮد ،ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در
ﻣﻮاردی ﻣﺸﺎﺑﻪ از اﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﻮدداری ﮐﺮده ﺑﻮد! او ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان در ﻣﻮرد او
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ!.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﺮدم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ آﻧﺎن را
ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﮫﺎ را ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ و آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت و
ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽھﺎی ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ! ﻣﺎ ھﯿﭽﮕﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺎری ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﮐﻔﺮ و ارﺗﺪاد آﺷﮑﺎری از او ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺸﺖ! .١
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ﻣﻨﺎﻇﺮۀ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﮔﺮوه ﺳﺒﺄﯾﻪ

ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻋﺘﺮاضھﺎ و اﻧﺘﻘﺎد و ﺷﺒﻪاﻓﮑﻨﯽھﺎی ﺧﻮد
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺎت و زﯾﺮ ﭘﺎﻧﮫﺎدن اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ و ﺗﻀﯿﯿﻊ
ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان را ﮐﻪ از ﻣﻦ دﯾﺪهاﯾﺪ در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ!.
در واﻗﻊ آن اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻪ در آن اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ
داﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮهای ﺻﺮﯾﺢ و ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ آزاد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ!.
اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻄﺎھﺎ و اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ و در ﻣﻮرد آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد و ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ اﻧﺼﺎف ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﺻﺮﯾﺢ و
ﺑﯽﭘﺮده و در واﻗﻊ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و داوری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ اﯾﺮاد و اﻧﺘﻘﺎدھﺎی آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺿﻮع را
َ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد و از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮﯾﺶ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد و اﺻﺤﺎب و ﻣﺮدم ﻋﺎدی را َﺣﮑ ْﻢ
ﺷﺎھﺪ و ﮔﻮاه ﻗﺮار ﻣﯽداد .اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ھﻤﺮاه آن ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و ﻣﻮاﻓﻘﯿﻦ
ﺟﮫﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﻠﻨﯽ رﺋﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت
ﻋﺜﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد او ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻪ و در ﺷﮫﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻣﻨﻮره ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﻣﯽروﯾﻢ و در ﮐﻨﺎر ﺷﺎھﺪان ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﮫﻮد ﭘﺎی دﻓﺎﻋﯿﺎت او ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ دﻓﺎﻋﯿﺎﺗﺶ ﭘﯽ ﺑﺮده درس
اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﯾﺮی و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آراء و ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم را
ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ .اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ھﻢ ﭘﺎی دﻓﺎﻋﯿﺎت آن ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮم ﮐﻪ از زﺑﺎن ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ:
 -۱آﻧﺎن از ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ اﯾﺮاد
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج واﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ش ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ!.
ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﻤﺎز را در ﺳﻔﺮ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻧﺪه و ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮑﺮدهام ﮐﻪ
ﻣﮑﻪ ﺷﮫﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ و در ﻣﯿﺎن اھﻞ و ﺧﺎﻧﻮادهام اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ و ﺧﻮد را
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﭙﻨﺪاﺷﺘﻪام!.
ای اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا! ای ﻣﺮدم آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟
ھﻤﻪ ﯾﮑﺼﺪا ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ،آری ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎھﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ!.
 -۲ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺗﻮ زﻣﯿﻦھﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪای و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺗﻨﮕﻨﺎ
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ﻗﺮار دادهای؟ و زﻣﯿﻦھﺎی وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﭼﺮاﮔﺎه اﺷﺘﺮاﻧﺖ اﺧﺘﺼﺎص دادهای؟!.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺤﻞھﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﺮاﮔﺎه ﺷﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ زﮐﺎت
ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪهاﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﺟﮫﺎد از آﻧﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪاﻧﺪ! و اﯾﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ج و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ در
اﺻﻞ آن زﻣﯿﻦھﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺮدهام اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺷﺘﺮان ﻣﻘﺪاری را ﺑﺮ آن زﻣﯿﻦھﺎ اﻓﺰودهام! و ﻣﺎ ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮدم
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ را از ﭼﺮاﻧﯿﺪن در آن زﻣﯿﻦھﺎ و ﭼﺮاﮔﺎھﮫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ،و ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ
ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮدم را ﺑﺮای ﭼﺮا ﺑﻪ آن زﻣﯿﻦھﺎ وارد ﻧﻨﻤﻮدهام!.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﺎم اﻣﻮر ﺧﻼﻓﺖ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺘﺮ و
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ داﺷﺘﻢ و ھﻤﮥ آﻧﮫﺎ را در راه ﺧﯿﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﻼم و ﻣﺮدم ھﺰﯾﻨﻪ و اﻧﻔﺎق
ﻧﻤﻮدم ،و اﮐﻨﻮن ﻧﻪ ﺛﺮوﺗﯽ دارم و ﻧﻪ از ﺷﺘﺮ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﺒﺮی ھﺴﺖ و ﺗﻨﮫﺎ دو ﺷﺘﺮ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ از آﻧﮫﺎ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.
ای اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج !ای ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ! آﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻣﺮدم ﯾﮑﺼﺪا ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ﺧﺪا ﺷﺎھﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ!.
 -۳آﻧﺎن از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻗﺮآن و ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﮏ
ﻧﺴﺨﻪ از آن و ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﮔﺮد آوردن اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ!.
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ! و از ﺟﺎﻧﺐ او ﻓﺮود آﻣﺪه و ﯾﮏ ﻗﺮآن ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ! و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮔﺮد آوردن ﻣﺮدم ﺑﺮ ﯾﮏ ﻗﺮآن و ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻦ آﻧﺎن از ﺗﻔﺮﻗﻪ و
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ،ﮐﺎر دﯾﮕﺮی را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهام ،و در اﯾﻦ ﮐﺎرم از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊآوی
ﻧﻤﻮد ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮدهام!.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﺎھﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ!.
 -۴آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺣﮑﻢﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﺎص را ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻃﺎﺋﻒ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد،
اﻣﺎ ﺗﻮ او را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪی!.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻦ اﺑﯽاﻟﻌﺎص اھﻞ ﻣﮑﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ج
او را از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻒ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮد و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ از او راﺿﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻣﮑﻪ ﺑﺎزش
ﮔﺮداﻧﯿﺪ در واﻗﻊ اﯾﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ او را از ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎه ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ!.
ای اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا و ای ﻣﺮدم! آﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؟
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ھﻤﻪ اﺻﺤﺎب و ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪا را ﺷﺎھﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ!.
 -۵اﯾﻨﺎن از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دادن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل و ﺳﭙﺮدن
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!.
اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ اﻓﺮاد ﻓﺎﺿﻞ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﯽ و
ﮐﺎرﮔﺰار ﺧﻮد ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪهام ،آﻧﺎن ھﻤﻪ در ﮐﺎر ﺧﻮد دارای ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﭘﺨﺘﮕﯽ ھﺴﺘﻨﺪ! اﮔﺮ ﺑﺎور
ﻧﺪارﯾﺪ در ﻣﻮردﺷﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ!.
آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺟﻮاﻧﺘﺮ و ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎلﺗﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﻤﺎردهام ،ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی ﻣﮫﻢ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل رﺳﻮل
ﺧﺪا ج اﺳﺎﻣﻪﺑﻦ زﯾﺪ را – ﮐﻪ از ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺰاران ﺟﻮان ﻣﻦ ﺟﻮانﺗﺮ ﺑﻮده ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ
ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﻋﺪهای ﺗﻨﺪﺗﺮ از آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،آن روز ﺑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻨﺪ!.
ای اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا و ای ﻣﺮدم آﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؟
ً
اﺻﺤﺎب و ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ! ﻇﺎھﺮا اﯾﻦ ﻋﺪه ﺑﺪون دﻟﯿﻞ و ﺑﺪون ﺗﻮﺿﯿﺢ
از دﯾﮕﺮان ﻋﯿﺐ و اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ!.
 -۶اﯾﻦ ﻋﺪه در ﻣﻮرد ﺑﺨﺸﺸﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽﺳﺮح دادهام ،ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺧﺮده ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ!.
ﺧﻤﺲ ﺧﻤﺲ آن را ﮐﻪ ﯾﮑﺼﺪ ھﺰار درھﻢ ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش ﺟﮫﺎد و
اﻣﺎ ﻣﻦ
ِ
ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﺘﺢ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ او دادهام!.
ﺧﻤﺲ ﺧﻤﺲ
ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻓﺘﺢ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ دھﺪ،
ِ
ﻏﻨﯿﻤﺖ آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدھﻢ!.
ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ش ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ!.
ﺧﻤﺲ ﺧﻤﺲ ﻏﻨﺎﯾﻢ را ﺑﻪ او
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﻨﺪ :ﻣﺎ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ
ِ

ﺑﺪھﯽ! – در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ – ﻣﻦ آن ﻣﻘﺪاری را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ داده ﺑﻮدم از او ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻢ و در ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدم! ﺑﺪﯾﻦ
ً
ﺻﻮرت ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﭼﯿﺰی از آن ﻏﻨﺎﯾﻢ داده ﻧﺸﺪ!.
ای اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا و ای ﻣﺮدم! آﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ!.
ھﻤﻪ ﯾﮑﺼﺪا ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﺎھﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ!.

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦ ﻋﻔﺎن س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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 -۷ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﺪه در ﻣﻮرد ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪام ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﻢ و ﻋﻄﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
آﻧﺎن ﻣﯽدھﻢ از ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ!.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻢ ﮐﻪ :ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪام ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﻢ
ھﯿﭽﮕﺎه ﻣﺮا ﺑﺮ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺳﺘﻢ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﺎن ﺣﻖ ﻣﺮدم را ﭘﺎﯾﻤﺎل
ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺣﻖ دﯾﮕﺮان را از آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎﯾﺸﺎن آﻧﮫﺎ را
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮده و ھﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﺣﻘﻮق آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮدهام!.
اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪهام از اﻣﻮال ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدم ﺑﻮده و ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ از
ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺪادهام زﯾﺮا ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻧﻪ ﺑﺮای ھﯿﭽﮑﺲ دﯾﮕﺮ روا ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرم!.
ﻣﻦ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ج و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ش از ﺛﺮوت و داراﯾﯽ ﺧﻮد
ﺑﺨﺸﺶھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﺴﯿﺎر دﺳﺘﻢ ﺑﺎز ﺑﻮد و در اﻧﺠﺎم اﺣﺴﺎن و ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻮﺗﺎھﯽ
ﻧﻤﯽﮐﺮدم! اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎلھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮم ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهام ،اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﺿﻊ
ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﻢ ﺑﺮﺳﻢ و از اﻣﻮال و داراﯾﯽام ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻤﺎﯾﻢ! ﭼﺮا ﺣﻖﻧﺎﭘﺬﯾﺮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ داوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟!.
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ھﯿﭻ ﺷﮫﺮ و دﯾﺎری ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﺸﯿﻦ ﺛﺮوت و زﮐﺎﺗﯽ را ﮔﺮد
ﻧﯿﺎوردهام ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد آﻧﺎن ﺧﺮج و ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﻤﺲ ﻏﻨﺎﯾﻢ
ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ! و ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اﺻﺤﺎب ﮐﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻤﺲ ﻏﻨﺎﯾﻢ را
در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺶ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ!.
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻓﻠﺲ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن را از ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﻢ
ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪام و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﺧﻮدم ﭼﯿﺰی را از ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪام و ﺑﻪ ﺟﺰ
از اﻣﻮال ﺷﺨﺼﯽ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﻢ ﻧﺪادهام!
 -۸اﯾﻦ ﻋﺪه از ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦھﺎی ﻓﺘﺢ ﺷﺪه را در ﻣﯿﺎن اﺷﺨﺎص
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهام!.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر و دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﻓﺘﺢ آن زﻣﯿﻦھﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ! زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن زﻣﯿﻦھﺎ را در ﻣﯿﺎن ﻓﺎﺗﺤﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدم ،ﺗﻌﺪادی از
آﻧﺎن در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ و دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،و آن زﻣﯿﻦھﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻠﮏ آﻧﺎن ﺑﻮد و ﻋﺪهای از آﻧﮫﺎ ،آن زﻣﯿﻦھﺎ را
ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﺧﻮد از وﺟﻪ آﻧﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ!!.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن س ﺑﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﺮادھﺎ و اﻧﺘﻘﺎدھﺎی اﻓﺮاد ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ –
ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ او ﺷﺎﯾﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ داد و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮای ھﻤﻪ روﺷﻦ ﻧﻤﻮد .١
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﺒﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ھﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ اﺻﺤﺎب
و ﻣﺮدم ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺘﺪﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!.
ھﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺒﺘﺸﺎن ﺑﺮاو اﻓﺰوده ﺷﺪ!.
اﻣﺎ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺒﺄﯾﻪ و ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺨﻨﺎن او ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا در ﭘﯽ ﮐﺸﻒ ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و در ﺟﮫﺖ ﺧﯿﺮ و
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺮدم ﮔﺎم ﺑﺮﻧﻤﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺪف اﺻﻠﯽ آﻧﺎن اﯾﺠﺎد آﺷﻮب و ﺑﻠﻮا و
ﺗﻮﻃﺌﻪﭼﯿﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد و ﺑﺲ!.
ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دروﻏﮕﻮﯾﯽ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی و ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮی ،آن ﻋﺪه از ﺳﺮان ﺳﺒﺄﯾﻪ را
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ! و اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﺷﺮ آﻧﺎن در اﻣﺎن ﻗﺮار دھﺪ! ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﻤﺎﻟﮏ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و در واﻗﻊ آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮﺑﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن
ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد!.
اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮ ﺑﺎور دﯾﮕﺮی ﺑﻮد و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﮕﺮی از ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺖ ،او ﻣﺠﺎزات
ﻧﻨﻤﻮدن و رھﺎ ﮐﺮدن آﻧﺎن را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ وﻗﻮع ﻓﺘﻨﻪ را ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازد.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﻮم و ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮاﻧﻪ از ﻣﺼﺮ و ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آ ﮔﺎھﯽ از ﻃﺮح و ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﻣﻘﺎﺻﺪ آﻧﮫﺎ ،اﻗﺪاﻣﯽ را اﻧﺠﺎم
ﻧﺪاد ،و آﻧﺎن را ﺑﺮای ﺗﺮک ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد آزاد ﮔﺬاﺷﺖ!.
اﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ در ﻣﻮرد وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ھﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻗﺮار داده و او را ﺑﺮ ﺳﺮ دو راھﯽ اﺳﺘﻌﻔﺎ و
ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﺮار دھﻨﺪ!.
ﻃﺮح آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺣﺞ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮ و ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﺼﺮه ﺑﻪ ھﻤﺮاه
دﯾﮕﺮ ﺣﺠﺎج و در ﻟﺒﺎس ﺣﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .و ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺞ و زﯾﺎرت
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دارﻧﺪ .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ادای ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ در ﻣﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
ً
ﺷﮫﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻠﻮت ﺷﺪ و ﻣﺮدم ﺳﺮﮔﺮم ادای ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ در ﻣﮑﻪ ﺷﺪﻧﺪ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎی
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ
اﺳﺘﻌﻔﺎ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻦ ،ﺧﺎﻧﮥ او را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ! .١
ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮاﻧﺪاز ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ در ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﮥ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﺗﺄﺳﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺷﻮم آﻧﺎن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ!.
آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮای ﺗﻮﻃﺌﻪ

در ﻣﺎه ﺷﻮال ﺳﺎل ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ھﺠﺮی ﭘﯿﺮوان و ھﻮاداران اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺠﺎج و
در ﻟﺒﺎس ﺣﺎﺟﯿﺎن از ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺼﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ!.
آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﺮای ھﺮ ﮔﺮوه اﻣﯿﺮ و رﺋﯿﺴﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
و آن ﭼﮫﺎر اﻣﯿﺮ ﻧﯿﺰ دارای اﻣﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﻧﯿﺰ آﻧﺎن را
ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
ﭼﮫﺎر رﺋﯿﺲ آﻧﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺪﯾﺲ اﻟﺒﻠﻮی ،و ﮐﻨﺎﻧﻪﺑﻦ ﺑﺸﺮ
ﺗﺠﯿﺒﯽ ،ﺳﻮدان ﺑﻦ ﺣﻤﺮان ﺳﮑﻮﻧﯽ و ﻗﺘﯿﺮه ﺑﻦ ﻓﻼنﺳﮑﻮﻧﯽ!.
ّ
اﻣﯿﺮ ھﻤﮥ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺑﻦ ﺣﺮباﻟﻌﮑﯽ ﺑﻮد!.
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ھﺮ ﭼﮫﺎر ﮔﺮوه آﻧﺎن ﯾﮏ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد!.
ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ در ﮐﻮﻓﻪ ﻧﯿﺰ در ﭼﮫﺎر ﮔﺮوه و در ﻣﺠﻤﻮع در ﺗﻌﺪاد ﯾﮏ ھﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و رؤﺳﺎی ﮔﺮوهھﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :زﯾﺪﺑﻦ ﺻﻮﺣﺎن ﻋﺒﺪی،
اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ ،زﯾﺎدﺑﻦ ﻧﻀﺮﺣﺎدﺛﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺻﻢ .و اﻣﯿﺮ ھﻤﮥ آﻧﮫﺎ را ﻋﻤﺮﺑﻦ اﺻﻢ ﺑﻮد.
ﺳﺒﺄﯾﺎن ﺑﺼﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و رؤﺳﺎی
ﮔﺮوهھﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺣﮑﯿﻢﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ ﻋﺒﺪی ،درﯾﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﻋﺒﺪی ،ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﺷﺮﯾﺢ
ﻗﯿﺴﯽ و اﺑﻦ اﻟ ّ
ﻤﺨﺮش اﺑﻦ ﻋﺒﺪﺣﻨﻔﯽ.
رﯾﺎﺳﺖ ھﻤﮥ آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﻋﮫﺪۀ ﺣﺮﻗﻮص ﺑﻦ زھﯿﺮ ﺳﻌﺪی ﺑﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺮزﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از
ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﺪف آﻧﺎن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ!.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ھﺰار ﻧﻔﺮ از اﺗﺒﺎع و ھﻮاداران اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮاﻧﺪاز در ﻇﺎھﺮ ﺑﺮای ادای
ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ،اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺑﺎ ھﺪف ﺑﺮﮐﻨﺎری وﯾﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ رواﻧﮥ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻃﺮحھﺎی ﺧﻮد و ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺟﺮای ﺗﻮﻃﺌﻪ
ﯾﮫﻮدی و اﺑﻠﯿﺴﯽاش آﻧﮫﺎ را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮد و از ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ در ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﯿﺪ!.
ﺳﺒﺄﯾﺎن ﻣﺼﺮ )در ﻇﺎھﺮ( ﻃﺮﻓﺪار ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ،ﮐﻮﻓﯿﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ زﺑﯿﺮﺑﻦ
ﻋﻮام و ﺳﺒﺄﯾﺎن ﺑﺼﺮه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ را در ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ! .١
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن ﺳﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﻮار –ﻋﻠﯽ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ– ﺑﺎ آﻧﺎن ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ً
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﺗﻮﻃﺌﮥ آﻧﮫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و ﺣﻘﯿﻘﺖ اھﺪاف آﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮدﻧﺪ!.
اﻣﺎ ﺳﺮان ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺰرﮔﻮاران دروغ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻮاداران ﺳﺎده دل
و ﺑﯽﺧﺒﺮ و آﺷﻮب ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ داده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار
دارﯾﻢ و ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ زدهاﯾﻢ!.
ﺳﺒﺄﯾﯽھﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﻪ دروغ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻋﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ و
ﺗﺤﺮﮐﺎت را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﻢ!؟
ﺳﺒﺄﯾﯽھﺎی ﮐﻮﻓﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و اﻃﻼح زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت دﺳﺖ زدهاﯾﻢ!.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﺄیھﺎی ﺑﺼﺮه ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﺳﺎده دل ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ :ﻣﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام را ﺑﻪ
ﻋﻠﻢ و اﻃﻼح ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﻢ!.
اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :داﻣﻦ اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮار رﺳﻮل ﺧﺪا ج از اﯾﻦ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﭘﺎک
ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺗﺒﺎع و ھﻮاداران ﮔﺮوه ﺳﺒﺄﯾﻪ در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ذاﻟﺨﺸﺐ« ،ﺳﺒﺄﯾﺎن ﮐﻮﻓﻪ در
»اﻷﻋﻮص« و ﺳﺒﺄﯾﺎن ﻣﺼﺮ در »ذاﻟﻤﺮوه« اردو زدﻧﺪ!.
رھﺒﺮان و اﻣﺮای آﻧﺎن از آﻧﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﮥ اﺣﺘﯿﺎطھﺎی ﻻزم را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﺧﻮد ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪھﻨﺪ! ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ھﺪف آﻧﮫﺎ
ﻧﺸﻮﻧﺪ و دﺳﺘﺸﺎن رو ﻧﺸﻮد!.
رؤﺳﺎ و اﻣﺮای ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ دو ﻧﻔﺮ از رھﺒﺮان ﺷﺎﺧﻪ ﮐﻮﻓﻪ را ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی زﯾﺎدﺑﻦ ﻧﻀﺮ و
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ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺻﻢ را ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،ﺗﺎ از اوﺿﺎع و اﺣﻮال داﺧﻞ ﺷﮫﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،و از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ!.
آﻧﺎن وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم در ﻟﺒﺎس ﺣﺠﺎج ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ش و ﺗﻌﺪادی از ھﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ!.
آﻧﺎن در ﻣﻼﻗﺎتھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺞ ﺑﯿﺖاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام از ﮐﻮﻓﻪ و ﻣﺼﺮ و
ﺑﺼﺮه آﻣﺪهاﯾﻢ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪهاﯾﻢ ،ھﺪف ﻣﺎ از آﻣﺪن ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن و اﻇﮫﺎر ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺗﻌﺪادی از واﻟﯿﺎن و
ﮐﺎرﮔﺰاران و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﺰل آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ!.
آﻧﺎن از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ورود دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺟﺎزه
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ!.
اﻣﺎ ھﯿﭽﯿﮏ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮﺑﺸﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ورود آﻧﺎن
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ! ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﯿﺪن ﺛﻤﺮ ﻓﺘﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻣﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ! زﯾﺮا اﮔﺮ آﻧﺎن ﻗﺼﺪ ﺣﺞ ﺑﯿﺖاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام دارﻧﺪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ! و
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﺷﻮال ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﭼﺮا ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ وارد ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ!؟
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ اھﺪاف آﻧﺎن در ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ!.
آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ اﺗﺒﺎع ﺳﺒﺄﯾﻪ در اﻃﺮاف ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و آﻧﺎن را در ﺟﺮﯾﺎن
اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﻪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺼﺪ و ھﺪف آﻧﮫﺎ
اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد آﻧﺎن دﭼﺎر ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺪه و ﻣﺮاﻗﺒﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ!.
رھﺒﺮان ﮔﺮوه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی ،اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺟﺪﯾﺪ را در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻣﻮرد
ﺑﺮﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،از ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﻮﻓﻪ ،ﺑﺼﺮه و
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺼﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎس و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ!.
آن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ اھﻞ ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﮐﻮﻓﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت زﺑﯿﺮ
و ﺑﺼﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻃﻠﺤﻪ رﻓﺘﻨﺪ!.
ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ
ھﺪف ﺧﻮد رﺳﯿﺪه و ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر آﻧﺎن ﻧﺨﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او
ﺳﺮﺑﺎز زدﻧﺪ ،ﻃﺮح و ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺗﻔﺮﻗﻪ و
ﭼﻨﺪدﺳﺘﮕﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﯾﻢ وﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﯾﻮرش ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ و
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ﺑﺎ آﻧﺎن وارد ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ!.
ھﯿﺌﺖ ﻣﺼﺮی در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ او در »اﺣﺠﺎراﻟﺰﯾﺖ« ﺑﻮد و
ﻋﻤﺎﻣﻪای ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻤﻮده و رداﯾﯽ ﯾﻤﻨﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﺑﺮ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪش ﺣﺴﻦ را ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﻪ او ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ!.
ھﯿﺌﺖ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ او در
ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮد!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :اﻧﺴﺎنھﺎی ﭘﺎک و
ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮی را ﮐﻪ در »ذیﺧﺸﺐ« و »ذیاﻟﻤﺮوه« و »اﻋﻮص« ﮔﺮد
آﻣﺪهاﻧﺪ ،از ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺣﺎﻓﻈﺘﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ھﻤﺮاھﯿﺘﺎن ﻧﮑﻨﺪ!! او ﺳﭙﺲ آﻧﺎن را از ﺧﻮد راﻧﺪ!.
ھﯿﺌﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺗﻌﺪادی از اﺗﺒﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻃﻠﺤﻪ رﻓﺘﻨﺪ،
ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﭘﺴﺮش ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،آﻧﺎن ﺑﺎ
او ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدﺷﺎن را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ! ﺣﻀﺮت ﻃﻠﺤﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﺎن
ﮔﻔﺖ :ھﻤﮥ ﭘﺎﮐﺎن و ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در »ذیﺧﺸﺐ« و
»ذیاﻟﻤﺮوه« و »اﻷﻋﻮص« ﮔﺮد آﻣﺪهاﯾﺪ ،از زﺑﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ او ﻧﯿﺰ آﻧﺎن را از ﺧﻮد راﻧﺪ!.
ھﯿﺌﺖ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﮐﻮﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻃﻠﺤﻪ ش را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ .١
واﻟﯽ ﻣﺼﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ اﺳﺮح ﺑﻮد ،ﺳﺒﺄﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
رھﺒﺮی ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺬﯾﻔﻪ – ﭘﺴﺮ ھﻤﺴﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ او ﺑﺰرگ
ﺷﺪه ﺑﻮد – ﻋﻠﯿﻪ او ﺷﻮرﯾﺪه و ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎل راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم واﻟﯽ ﻣﺼﺮ را از
ﺷﮫﺮ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽﺣﺬﯾﻔﻪ زﻣﺎم اﻣﻮر ﻣﺼﺮ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و واﻟﯽ
ﻣﻌﺰول راه ﻣﺪﯾﻨﻪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ!.
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ در ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و او ﺑﻪ ھﻤﻪ ﺗﮫﻤﺖھﺎ و ﺷﺒﻪاﻓﮑﻨﯽھﺎی آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ داد و
ﺑﯽﭘﺎﯾﮕﯽ ھﻤﻪ اﺗﮫﺎﻣﺎت آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻣﻼ ﻧﻤﻮد!.
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ھﯿﺌﺖ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﻣﺼﺮی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽﺳﺮح و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺴﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺟﺎی او ﺷﺪﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﮐﻨﻢ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﻧﻤﺎﯾﯽ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد آﻧﮫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﺰل و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
اﺑﯽﺑﮑﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد!.
ً
او درﺳﺖ ھﻤﺎن ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮرﺷﯿﺎن و
ﺳﺒﺄﯾﺎن ﮐﻮﻓﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﻋﺰل ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد.
ھﯿﺌﺖھﺎی ﺳﺒﺄﯾﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ واﻧﻤﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺰل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ ﺑﻪ اھﺪاف ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ!.
ﺳﺒﺄﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ واﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ – ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﻓﮑﺎر
آﻧﮫﺎ را ﺧﻮرده و از آﻧﮫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد – ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺳﺒﺄﯾﺎن ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﺼﺮه ﻧﯿﺰ
ً
ﻇﺎھﺮا راھﯽ ﻋﺮاق ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ! .١
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻗﻀﯿﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ! و
ﺧﻄﺮ ﺑﺤﺮان ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ! و ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ در واﻗﻊ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﯾﮫﻮدی و اﺑﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ!.
دو ﻧﻔﺮ از ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ و ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ
دزد و راھﺰن ﻣﺸﮫﻮر ﺑﺼﺮی ﭘﺲ از ﺣﺮﮐﺖ اﺗﺒﺎع و ھﻤﻔﮑﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﺮ وﮐﻮﻓﻪ و
ﺑﺼﺮ ،ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮﻃﺌﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ!.
اﺗﺒﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ در دو راه دور از ھﻢ راھﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺼﺮﯾﺎن از
ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﺮ و ﻋﺮاﻗﯽھﺎ از راه ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻋﺮاق ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ!.
ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺮﻣﻮز

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺳﺒﺄﯾﻪ در ﻇﺎھﺮ راه ﻣﺼﺮ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ
ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺟﻮان ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﯽ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﻃﺮف آﻧﺎن ﻣﯽآﯾﺪ!.

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۵۵ – ۳۵۴
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وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ رﺳﯿﺪ ،از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﺷﺪه؟ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺎر داری ،ﯾﺎ
ﻓﺮاری ھﺴﺘﯽ؟!.
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن ھﺴﺘﻢ و ﻣﺮا ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺑﻪ ﺳﻮی
واﻟﯽ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده و اﮐﻨﻮن ﻋﺎزم ﻣﺼﺮ ھﺴﺘﻢ!؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :واﻟﯽ ﻣﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ ھﻤﺮاه ﻣﺎﺳﺖ!.
ﺟﻮان ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ او ﮐﺎری ﻧﺪارم ،ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﯽروم و ﺑﺎ او
ﮐﺎر دارم!؟
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻧﺎﻣﻪای را ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه داری ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه!.
ً
او در ﻇﺎھﺮ از دادن ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﮫﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد از او ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد!.
»ھﺮ ﮔﺎه آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ و ﻓﻼن و ﻓﻼن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎن!
و ﺑﻘﯿﻪ آﻧﺎن را زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻦ! و ﻧﺎﻣﻪای را ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪام ﭘﺎره
ﮐﺮده و ﺧﻮد زﻣﺎم اﻣﻮر ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮ! ﺗﺎ ﭘﯿﺎمھﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽرﺳﺪ«!.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ دﺳﺘﻮر داد ﮔﺮوه ﺳﺒﺄﯾﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮای آﻧﮫﺎ
ﺧﻮاﻧﺪ و آﻧﺎن را ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ
ﻋﺜﻤﺎن را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ؟! ﺑﺎ او در ﻣﻮرد اﻣﻮری ﺑﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﯾﻢ اﻣﺎ او آن ﺗﻮاﻓﻖھﺎ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎ دﺳﺘﻮر
داده اﺳﺖ؟! اﮐﻨﻮن ھﯿﭻ ﭼﺎرهای ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻋﺰل او ﻧﺪارﯾﻢ ،و اﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﺸﺪ او
را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاھﯿﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ!.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮاﻧﺪاز ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ

ﮔﺮوه ﺳﺒﺄﯾﻪ ﻣﺼﺮ در آﻏﺎز ﻣﺎه ذیاﻟﻘﻌﺪه ،ﺑﺎ دل ﭘﺮ از ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﺰل او ﺟﺰم ﻧﻤﻮدﻧﺪ!.
ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮ ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﮐﻪ اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﺼﺮه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺑﮫﺎﻧﻪ
دوﺑﺎره راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ھﻤﮥ آﻧﺎن ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﺎر را ﯾﮑﺴﺮه
ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن را ﺑﻪ ھﺮ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ.!.
ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ھﺰاران ﻧﻔﺮ از ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺳﺒﺄﯾﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ و راهھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ را
ﺑﺴﺘﻪ و اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﻪ ﺧﻮردﻧﺪ! و اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
آﻧﺎن ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ!؟ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖھﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﻣﺸﮑﻞ

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦ ﻋﻔﺎن س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد؟! آﯾﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ از آن ﺗﻮاﻓﻖھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ راه ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ؟! اﮐﻨﻮن ﭼﺮا ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ؟!.
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر ﺳﺒﺄﯾﻪ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﻧﺰد ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب
ﺑﺮده و ﺿﻤﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ از اﻗﺪام ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن دﻟﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺷﻮرش آﻧﺎن را ﻣﻀﻤﻮن
آن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ س ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ و ﺟﻮان ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ و ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت
ﻋﺜﻤﺎن رﻓﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺟﻮان ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﺗﻮﺳﺖ؟
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد :آری!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺘﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ؟
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد :آری ﺷﺘﺮ ھﻢ ﻣﺎل ﻣﻦ اﺳﺖ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪای؟
ً
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﭘﺲ از رؤﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ اﺻﻼ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪای را ﻧﻨﻮﺷﺘﻪام! و ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﺳﺘﻮر داده
ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و از اﻋﺰام آن ﺟﻮان و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارم!!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و دﯾﮕﺮ اﺻﺤﺎب از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ دروغ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﺨﻨﺎن او ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ! اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ آن ﻧﺎﻣﻪ را ﺟﻌﻞ ﻧﻤﻮده و از ﻃﺮف ﻋﺜﻤﺎن آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ و
ﺷﺘﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن آن را ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﺟﻮان ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪی دﻧﺒﺎل ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺳﺒﺄﯾﮥ ﻋﺎزم
ﻣﺼﺮ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻧﺎﻣﮥ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن آﻧﺮا ﺑﮫﺎﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرش و
ﻃﻐﯿﺎن ﺑﺰﻧﻨﺪ!.
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻗﻀﯿﻪای روی داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد
و آﻧﺎن را ﻧﺎﭼﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺳﺒﺄی اﺑﻠﯿﺴﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ اﻧﺼﺎری و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮش ﺑﺎ ﺷﻮرﺷﺎن
ﮔﺮوه ﺳﺒﺄﯾﻪ وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪﻧﺪ! و از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ؟ﺷﻤﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﺪ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
آن ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﺪ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ و دﯾﺎر ﺧﻮد
ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﯾﺪ؟
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ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺳﺒﺄی ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎن را در راه ﺳﻮار ﺑﺮ ﺷﺘﺮ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﻪای را از ﻃﺮف ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای
ﺧﻠﻊ او ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪاﯾﻢ!.
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﮐﻮﻓﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﯾﺎری از ﺑﺮادران ﻣﺼﺮی ﺧﻮد و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﯾﻢ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺼﺮﯾﺎن و ﮐﻮﻓﯿﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻤﺎ از ﮐﺠﺎ
ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ؟ آﻧﺎن ﮐﻪ از ﺟﮫﺖ
ﻏﺮب ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺼﺮ و ﺷﻤﺎ از ﻃﺮف ﺷﺮق ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺮاق ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ!؟ و ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﺎﺟﺮا ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﺪ؟! اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪای ﺑﻮده ﮐﻪ در
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و در ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ!.
ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺳﺒﺄﯾﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ھﺮ ﭼﻪ
را ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ! ﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻋﺜﻤﺎن از ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﻮد! ﻣﺎ
ﺑﻪ او ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﻢ دﺳﺖ از ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﺮدارد و ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ را رھﺎ ﮐﻨﺪ«! .١
ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺮﻣﻮز را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد؟!

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﺎ ھﻮﺷﯿﺎری و ﻓﺮاﺳﺖ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد آن
ﺗﻮﻃﺌﻪ اﺑﻠﮫﺎﻧﻪ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻧﺎﻣﮥ ﺟﻌﻠﯽ ھﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﻃﺮح
ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر و ﺧﯿﺎﻧﺖﭘﯿﺸﻪ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ دروغ آن را ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده و ﺳﺮان
ﺧﻮارج ﺑﺼﺮه و ﮐﻮﻓﻪ را از آن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ!.
در ﺑﺮاﺑﺮ ذﮐﺎوت و ھﻮﺷﯿﺎری و دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن
ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺣﺮﻓﯽ و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺎﻣﮥ
ﻣﻮھﻮم ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﺣﻘﯿﻘﺖ اھﺪاف و ﻧﯿﺎت آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ!.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ از ﺳﺮان ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ و ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ
ﺟﺒﻠﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را در ﺟﻌﻞ ﻣﺎﺟﺮای ﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن
ﺳﺒﺄﯾﺎن ﻣﺼﺮی و ﮐﻮﻓﯽ و ﺑﺼﺮی در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ!.
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١٧٧

ﻣﺤﺎﺻﺮه و اﺷﻐﺎل ﻣﺪﯾﻨﻪ

ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄی ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه و اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای درﮔﯿﺮ
ﻧﺸﺪن ﺑﺎ آﻧﺎن از ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ! ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺮدان در ﺷﮫﺮ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮫﺎ ﺳﺮﺑﺎزان و ﻣﺠﺎھﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻋﺰام ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ و دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻓﺘﺢ ﺷﺪه رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ادای ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ در ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ!.
ﺗﻌﺪاد ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺗﻌﺪاد ﺳﻪ ھﺰار ﻧﻔﺮی
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ!.
در اواﺧﺮ ﻣﺎه ذیاﻟﺤﺠﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﺎدت ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺣﺞ ﻣﯽرﻓﺖ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد زﯾﺮا اﮔﺮ ﺳﺒﺄﯾﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ را اﺷﻐﺎل و ﺧﺎﻧﮥ او را ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس ھﯿﭻ ﭼﺎرهای ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺎج ﻧﺪاﺷﺖ،
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را ﻣﮑﻠﻒ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺣﺠﺎج آن ﺳﺎل را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد!.
اﺑﻦ ﻋﺒﺎسس ﮔﻔﺖ ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! اﺟﺎزه ﺑﺪه! در ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﺑﺮای
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻮرﺷﯿﺎن در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﻢ! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻮارج و
ﺷﻮرﺷﯿﺎن را ﺑﺮ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻢ!.
اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﺗﻮ اﻣﺴﺎل ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺣﺠﺎج را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
ﺑﮕﯿﺮی!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﭼﺎره ای ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻃﺎﻋﺖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﻧﺪاﺷﺖ
و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺣﺠﺎج را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪای را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﺠﺎج آن ﺳﺎل ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس آن را
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد و در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺪ! او در آن ﻧﺎﻣﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﭘﯿﺶ آﻣﺪه از
ﻃﺮف ﺧﻮارج ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ و ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﺧﻮد او در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن و ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﻮﺿﯿﺢ
داده ﺑﻮد! .١
ﻣﺎه ذیاﻟﺤﺠﻪ ﻓﺮارﺳﯿﺪ و ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ را
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١٧٨

ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

در اﺷﻐﺎل ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ! اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز آﻧﺎن و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد! و آن
ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ!؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،آﻧﺎن ﻗﺼﺪ ﻧﺪارﻧﺪ از اﺷﻐﺎل ﻣﺪﯾﻨﻪ دﺳﺖ
ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺷﮫﺮ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ! ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ را ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ و ﮐﻮﻓﻪ
ﺑﺼﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎد و از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺑﯿﺮون راﻧﺪن ﺳﭙﺎه ﺳﺒﺄﯾﺎن از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری
ﺧﻮاﺳﺖ! او در آن ﻧﺎﻣﻪھﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ:
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:

اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻟﺮﲪﻦ ﹼ
ﺑﺴﻢاﷲ ﹼ

»ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ و راﺳﺘﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ھﺸﺪاردھﻨﺪه و
ﺑﺸﺎرﺗﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از اﯾﻦ ﺟﮫﺎن رﻓﺖ ،و ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ در آن ﺣﻼل و
ﺣﺮام و اﻣﻮری ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮدهاﻧﺪ را از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﻧﮫﺎد ،و آﻧﮫﺎ را ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ!.
ﭘﺲ از او اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ش زﻣﺎم اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ!.
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻢ و ﺑﺪون ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﻦ و در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ
ﺷﻮرای ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪم!ﺳﭙﺲ ﺑﺪون درﺧﻮاﺳﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯾﻢ ﺷﻮرا در ﻣﻮرد
ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻦ در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آرا رأی ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻦ داد!.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﺮدم ﮐﻪ آن را ﻣﻌﺮوف و ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﮑﺮ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ ،و روش ﻣﻦ روش ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺑﻮد ،ﻧﻪ اﻧﺤﺮاف و
اھﻞ اﻟﺘﺰام ﺑﻮدم و از اﺑﺘﺪاع ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﻮدم و ﺑﺪون ﺗﮑﻠﻒ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻗﺘﺪاء ﻣﯽﮐﺮدم!.
وﻗﺘﯽ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺷﺮارۀ ﺷﺮ زﺑﺎﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪ و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزیھﺎی و ﮐﺸﻤﺶھﺎی
ﻧﺎروای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺟﺮﻣﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮم ،ﻋﺪهای از در
دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ وارد ﺷﺪﻧﺪ!.
ﺧﻮاﺳﺘﻪای و ھﺪﻓﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ و ﺑﮫﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را اﻇﮫﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﮫﻤﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮا در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻮرد
ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،و در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺮده ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ آن را ﺑﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ!.
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ﻣﻦ در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدم و ﺳﺎلھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺪارا ﻧﻤﻮدهام و ﺧﻮد ھﻤﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی آﻧﮫﺎ را دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪهام ،و در ﻣﻮرد زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮫﺎدن اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺮأت و ﺟﺴﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی دادهاﻧﺪ!.
ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺟﻮار رﺳﻮل ﺧﺪا و ﺣﺮم او در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺠﺮت
ﻣﺎ را ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ! و ﻋﺪهای از ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻋﺮب ﻧﯿﺰ از آﻧﮫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ! آﻧﺎن درﺳﺖ ھﻤﭽﻮن دﺳﺘﻪھﺎ و ﻗﺒﯿﻠﻪھﺎی »روز اﺣﺰاب« ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﯾﺎ ھﻤﭽﻮن
آﻧﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻏﺰوه اﺣﺪ ﻣﺎ را ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،و ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻔﺎوﺗﺸﺎن ﺑﺎ آﻧﮫﺎ
ﺗﻈﺎھﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ دارﻧﺪ!.
ھﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد ،از اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ« .١
وﻗﺘﯽ ﻧﺎﻣﮥ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ از ﺟﺮأت و ﺟﺴﺎرت ﺷﻮرﺷﯿﺎن و ﺧﻮارج ﺳﺒﺄﯾﻪ در ﺷﮕﻔﺖ
ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و رھﺎﯾﯽ او و اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﻣﺤﺎﺻﺮه و
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﮫﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از اﻗﺪام آﻧﮫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ از ﻻﺑﻪﻻی ﺳﯿﺮ ﺣﻮادث آن را ذﮐﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﻣﻌﺎوﯾﻪﺑﻦ اﺑﯽﺳﻔﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﻓﮫﺮی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﭙﺎھﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ ﺳﮑﻮﺗﯽ از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ!.
ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﮐﻪ در ﺑﺼﺮه و ﮐﻮﻓﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺮای
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و ﻧﻈﺎم ﺧﻼﻓﺖ و ﻧﺠﺎت ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﺷﻮرﺷﯿﺎن و آﺷﻮبﻃﻠﺒﺎن
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از آن اﺻﺤﺎب ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻋﻘﺒﻪﺑﻦ ﻋﻤﺮو ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽاوﻓﯽ،
و ﺣﻨﻈﻠﻪﺑﻦ رﺑﯿﻊ.
ﺗﻌﺪادی از ﺗﺎﺑﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮﻓﻪ ھﻤﮥ ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ،
دوﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺮوق ﺑﻦ اﺟﺪع ،اﺳﻮدﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ،ﺷﺮﯾﺢ
ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

آن ﻋﺪه از اﺻﺤﺎب و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﮐﻮﻓﻪ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ای ﻣﺮدم! اﻣﺮوز روز اﻗﺪام اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﺮدا ،و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﻣﺮوز ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﻧﻪ
روزی دﯾﮕﺮ! ﺟﻨﮓ و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آﺷﻮﺑﮕﺮان اﻣﺮوز روا و ﻓﺮدا ﻧﺎرواﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪن ﻧﻈﺎم و اﻣﻮر ﺧﻮد ﻗﯿﺎم ﮐﻨﯿﺪ!.
ﻋﺪهای از ﻧﯿﮑﻤﺮدان ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﻧﺪای آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺎم
ﺧﻼﻓﺖ و ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺗﻤﯿﻤﯽ راھﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ!.
اﺻﺤﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻋﻤﺮانﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ،اﻧﺲﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،ھﺸﺎمﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ،و ﺗﺎﺑﻌﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﮐﻌﺐﺑﻦ ﺳﻮر و ھﺮم ﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﻋﺒﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم ﺑﺼﺮه را ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﺤﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻋﺒﺎدهﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ ،اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎھﻠﯽ ،اﺑﻮدرداء ،و ﺗﺎﺑﻌﯿﻨﯽ
ُ
ھﻤﭽﻮن اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮﻻﻧﯽ و ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﯿﺮی و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻏﻨﻢ ﻣﺮدم ﺷﺎم را ﺑﺮای
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ! .١
ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ و ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﺼﺮه ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و
ﻧﻈﺎم ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ راھﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺮوان ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی ﮐﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ را اﺷﻐﺎل و ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﭙﺎھﯿﺎن
ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪﻧﺪ ،دﭼﺎر ھﺮاس و دﻟﮫﺮه ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن آﻧﮫﺎ،
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ! .٢
روز ھﺸﺘﻢ ﻣﺎه ذیاﻟﻘﻌﺪه ﺳﺎل ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ھﺠﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﺳﺒﺄﯾﻪ وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺷﺪه و ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ!.
اوﻟﯿﻦ روز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدم راھﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ!.
او ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮده ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ –
ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ و ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ای دﺷﻤﻨﺎن و
ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان! ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدهاﯾﺪ؟! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم
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ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ! ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ
ﺧﻄﺎھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮﺑﯽ و اﺻﻼﺣﮕﺮی ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ! زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﮑﯽ
ﺑﺪی را ﭘﺎک ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ!.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ
از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮارج و ﺷﻮرﺷﯿﺎن را ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ ﻗﺮار ﻣﯽداد!.
ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ دزد و ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺸﮫﻮ و از ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ در ﺑﺼﺮه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ رﻓﺖ و او را ﺑﺎ زور ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ!.
ﭘﺲ از آن زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ :ﻧﺎﻣﻪای را ﮐﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮای واﻟﯽ ﺧﻮد در ﻣﺼﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ!.
ﯾﮑﯽ از ﻗﺪارهﺑﻨﺪان ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و او را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ زور ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ!.
ﭘﺲ از آن ھﻤﻪ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﺻﺤﺎب
رﺳﻮل ﺧﺪا را ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ و آﻧﺎن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺮفھﺎی زﺷﺖ و
ﺗﻮھﯿﻦآﻣﯿﺰ از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ!.
ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار
دادﻧﺪ .او از روی ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﺑﯿﮫﻮش ﮔﺮدﯾﺪ!؟ در ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ و
ﺑﯿﻤﺎری او را ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺮدﻧﺪ!.
ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﻮارج ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی – ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﺪادﺷﺎن اﻧﺪک ﺑﻮد ،آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ! از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮد را آﻣﺎده روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ! ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽوﻗﺎص ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه،
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ،زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،ﺣﺴﯿﻦﺑﻦ ﻋﻠﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ.
وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،آﻧﮫﺎ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺧﻮد را در ﻧﯿﺎم ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ! آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ دروﻧﯽ ،دﺳﺘﻮر ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ و ﺣﻀﺮت ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ش ﺑﺮای ﻋﯿﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ
ﻣﻨﺰل او رﻓﺘﻨﺪ و از اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻧﺰد او اﻧﺪوه و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻧﻤﻮدﻧﺪ!
ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ!.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ

ﺗﻌﺪادی از اﺗﺒﺎع ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز ﺳﺒﺄﯾﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ھﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ او را از ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻠﻊ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن او را
ﺑﺮای ﻣﺎ روا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ!؟.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ و
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻗﺮار داد و ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ھﻤﺮاه ﻧﺨﻮاھﻢ ﺷﺪ!.
ﺗﻌﺪادی از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮدهای ،ﭼﺮا ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ آﻣﺪن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ او دﻋﻮت
ﮐﺮدهای؟! ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﻣﮥ ﺗﻮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪهاﯾﻢ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﮫﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ
ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﻓﺮا ﻧﺨﻮاﻧﺪهام!.
آﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ و ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ
آﻣﺪهاﯾﻢ ،ﭼﺮا او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯽﺧﺒﺮم؟!.
اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﮐﺎر و ﺷﯿﻄﻨﺖ اﺗﺒﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﯾﮫﻮدی در ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎده دل و ﺟﺬب آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری
ﺑﺮ روی آﻧﮫﺎ و ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮﯾﺸﺎن در اﯾﺠﺎد ﻓﺴﺎد در اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﺧﻼﻓﺖ ،آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ!.
ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺟﻌﻞ ﭘﯿﺎم و ﻧﺎﻣﻪ از زﺑﺎن اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮار و ﻧﺴﺒﺖ دادن آن ﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ و
اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﮔﻤﺎن و ذھﻨﯿﺖ در اﺗﺒﺎع ﺧﻮد ﮐﻪ آن اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺷﻮرش و ﺧﻠﻊ ﻋﺜﻤﺎن و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪن او ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ!؟.
آری اﯾﻦ اﺗﺒﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﺎدهدﻻن و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎن ﺧﻮد را دﭼﺎر ﮔﻤﺎن و ﺗﻮھﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ آﻧﺎن ﺗﻨﮫﺎ
ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس و دﻋﻮت ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرش زدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮫﺎ وﻗﺘﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ از ﭼﻨﺎن ﻧﺎﻣﻪای ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،دﭼﺎر ﺗﻌﺠﺐ ﺷﺪﻧﺪ!.
ﻃﻠﺤﻪﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ س ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﺑﺼﺮه و دﻋﻮت آﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮد .و زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام ﻧﯿﺰ در ﺣﻀﻮر ﺳﺒﺄﯾﺎن ﮐﻮﻓﻪ از
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﻨﺎن ﻧﺎﻣﻪای و دﻋﻮت اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻇﮫﺎر ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﻧﻤﻮد!.

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦ ﻋﻔﺎن س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺴﺮوق ﺗﺎﺑﻌﯽ در ﺣﻀﻮر ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن را ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت
رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎﺗﻼن او را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ! او ھﻤﭽﻮن ﭘﺎرﭼﻪای ﻧﻮﭘﺎک و ﺑﯽﻏﻞ و ﻏﺶ
ﺑﻮد ،و آﻧﺎن او را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ھﻤﭽﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺳﺮش را از ﺗﻦ ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ!؟.
ﻣﺴﺮوق ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺗﻮ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻧﺒﻮدی ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮدی!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ و ﮐﺎﻓﺮان
ﺑﻪ او ﮐﻔﺮ ﻣﯽورزﻧﺪ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪام ،ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮای ﮐﺴﯽ
ﭼﯿﺰی ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ و ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدهام!!.
اﻋﻤﺶ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ را از ﻣﺴﺮوق ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ! .١
ﺟﻌﻞ ﻧﺎﻣﻪ از زﺑﺎن اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮار رﺳﻮل ﺧﺪا ﯾﮑﯽ از زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ و ﺧﺒﯿﺚﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی ،ﺑﺮای ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ روی
ﺳﺎدهدﻻن و ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ! آﻧﺎن ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ
را از زﺑﺎن ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ و ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﺣﺘﯽ از ﻃﺮف ﺧﻮد
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺟﻌﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ!.
ﭘﺲ از آن درﮔﯿﺮ و ﺿﺮب و ﺷﺘﻤﯽ ﮐﻪ در اواﺳﻂ ﻣﺎه ذیاﻟﻘﻌﺪه روی داد و ﺑﻪ اﻓﺘﺎدن
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن از روی ﻣﻨﺒﺮ و ﺑﯿﮫﻮش ﺷﺪﻧﺶ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ھﻤﭽﻨﺎن اﻣﺎﻣﺖ
ﻧﻤﺎز را در ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺧﻮارج
ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ!.
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن

ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮارج او را در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﺤﺎﺻﺮه و زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﻮده و
از ﺧﺮوج او ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭽﯿﮏ از ﺑﺰرﮔﺎن
اﺻﺤﺎب اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ!.
ً
آﻧﺎن ﻋﻤﻼ زﻣﺎم ﻗﺪرت را در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ھﻤﮥ راهھﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی آن را
در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد درآورده و از ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن اﺟﺎزه
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ج  ۷ص .۱۹۵
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺧﺮوج از ﻣﻨﺰﻟﺶ را ﻧﻤﯽدادﻧﺪ!.
ً
ﺳﺮﮐﺮدۀ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺳﺒﺄی ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺑﻦ ﺣﺮب ﻋﮑﯽ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻋﻤﻼ
ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﻨﮫﺎ اﺗﺒﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ و ﮐﻮﻓﻪ
و ﺑﺼﺮه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ!.
اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ھﯿﭽﮑﺲ از ﺗﺮس آﻧﺎن ﺑﺪون ھﻤﺮاه داﺷﺘﻦ
اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻌﺪادﺷﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮد« .١
در روزھﺎی آﺧﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮۀ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب ھﻤﭽﻮن ﻋﻠﯽ ،ﻃﻠﺤﻪ ،زﺑﯿﺮ
و ﺳﻌﺪ و  ...از ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮاﻧﺪاز ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ ﺣﺪود ھﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺻﺤﺎب از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ،و
ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ در ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮده و ﮐﺎر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از او را در
ﺑﺮﻋﮫﺪه داﺷﺘﻨﺪ!.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽداد ،آﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ او ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﺎ آﻧﺎن وارد ﺟﻨﮓ ﻧﺸﻮﻧﺪ! و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﮫﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺴﺘﻪاﯾﺪ! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺧﻮد را ﻏﻼف ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ!.
زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود ھﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ از اﺻﺤﺎب در ﺷﮫﺮ ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯽ ،ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻣﯽ دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ و دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺟﻨﮓ
ﻧﮑﻨﯿﺪ!.
ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﺑﺮ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺰد او آﻣﺪه و ﮔﻔﺖ:
ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﻣﺮوزه در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮ ﺷﻤﺸﯿﺮزدن ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارم ﺑﺎ آﻧﺎن وارد ﺟﻨﮓ ﻧﺸﻮﯾﻢ و ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮد! و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ درﮔﯿﺮ ﻣﺸﻮ!.

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۵۴
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ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮس ﻧﯿﺰ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن آﻣﺪ و ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﻮارج ﺧﻮد را آﻣﺎده
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮﺧﯿﺰ و از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮ :در ﺧﺎﻧﻪھﺎی
ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻮارج ﺷﻮرﺷﯽ درﮔﯿﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ!.
َ
ُﺳﻠﯿﻂ ﺑﻦ اﺑﯽﺳﻠﯿﻂس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس ﻣﺎ را از درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ اﺗﺒﺎع اﺑﻦ
ﺳﺒﺎ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽداﺷﺖ ،اﮔﺮ او اﺟﺎزه ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻣﯽداد ﺑﺎ آﻧﺎن روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و
ﺑﺮای اﺧﺮاج آﻧﮫﺎ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و در ﮐﻨﺎر او ﺑﻮدم ،او ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻋﺰم ﺧﻮﯾﺶ را ﺟﺰم ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺗﻌﮫﺪ اﻟﺘﺰام و اﻃﺎﻋﺖ ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن وارد ﺟﻨﮓ ﻧﺸﻮﻧﺪ! و ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ
و ﻗﮫﺮﻣﺎنﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﻧﺒﺮد!.
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮔﺮوھﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان اﺻﺤﺎب از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ،ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ش در
ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و در ﮐﻨﺎر او ﺑﻮدﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و اﺳﻠﺤﻪھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ! .١
ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ –
ﻣﺎﻟﮏﺑﻦ اﻟﺤﺎرث – ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻔﺎ از ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دھﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ او ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ ﭼﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ؟
اﺷﺘﺮ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ راه را از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ و ﺟﺰ ﻗﺒﻮل ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﭼﺎرۀ
دﯾﮕﺮی ﻧﺪاری!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :آﻧﮫﺎ ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟
اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ ﮔﻔﺖ :اول اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪھﯽ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﯽ ،اﯾﻦ
ﺷﻤﺎ و اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺧﻼﻓﺖ ،ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ!.
دوم :اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ،ﺧﻮد ﺣﮑﻢ ﻣﺠﺎزات و ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺻﺎدر ﮐﻦ!؟
ﺳﻮم :اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ھﻢ ﻧﮑﻨﯽ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ!.
 -١اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺻﻢ اﺑﻦاﻟﻌﺮﺑﯽ ص .۱۴۲ – ۱۳۲
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ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ھﯿﭽﮕﺎه ﻗﻀﯿﻪ ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ رھﺎ ﻧﺨﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ،و رداﯾﯽ را ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ )اھﻞ ﺣﻞ و
ﻋﻘﺪ( ﺑﺮ دوش ﻣﻦ ﻧﮫﺎدهاﻧﺪ ،از دوش ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺨﻮاھﻢ داﺷﺖ و اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ را دﭼﺎر ﺗﻔﺮﻗﻪ
و ﻧﺰاع ﻧﺨﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد!.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص و ﻣﺠﺎزات ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﮐﻨﻢ! ﻣﻦ ﮐﺎری ﻧﮑﺮدهام ﺗﺎ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﭼﻨﺎن ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﺎﺷﻢ و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ش ﭼﻨﺎن ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ! و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮی ﺑﺪن
ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻨﺎن ﻣﺠﺎزاﺗﯽ را ﻧﺪارد!.
اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم
ﻧﺪادهام ،ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﻦ ﻣﻈﻠﻮم ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را
ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ھﻤﮥ اھﻞ اﯾﻤﺎن از ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺷﺎن ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،و ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﺎ
ھﻢ وﺣﺪت ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺻﻒ واﺣﺪی ﻧﺨﻮاھﯿﺪ
داﺷﺖ! .١
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮد و از اﯾﺸﺎن
ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد:
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﻮر ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد ،اﻣﯿﺮ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺳﻪ راه را ﺑﻪ
ﺗﻮ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ:
 ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺣﺞ ﻋﻤﺮه ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﺑﭙﻮﺷﯽ ،زﯾﺮا در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﺸﺘﻦ ﺗﻮ ﺣﺮامو ﻣﻤﻨﻮع ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد!.
 ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮی و ﺑﻪ ﺷﺎم ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮوﯾﯽ!. ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎره ﺑﺪھﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﮫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺒﺮﯾﻢ و ﺳﺮھﺎﯾﺸﺎن را ازﺗﻦ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،و در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﻮدهاﯾﻢ و ﯾﺎ اﯾﺸﺎن ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد داوری
ﺧﻮاھﺪ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺴﺘﻦ اﺣﺮام ﺣﺞ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ! زﯾﺮا آﻧﺎن ﭼﻪ در ﺣﺎل اﺣﺮام ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﻣﺮا ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻼل و
روا ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ!.
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۵۴
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در ﻣﻮرد رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ :ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد ،اول
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﻮدن در ﺟﻮار رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ و دوم ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﻢ
از ﺗﺮس آﻧﮫﺎ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ و ﭘﺲ از آن ﮐﺎﻓﺮان و دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن آن ﺷﺎدﻣﺎن
ﺷﻮﻧﺪ! و ﻣﺮا ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار دھﻨﺪ!.
اﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ،اﻣﯿﺪوارم در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮوم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﻦ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن از ﮐﺴﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ!!؟ .١
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ش در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :آﻧﮫﺎ از
ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪھﻢ ،ﺑﯿﺎ ﺧﻮد راﺑﺮای ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن آﻣﺎده ﮐﻨﻢ!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! آﯾﺎ ﺗﻮ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪه ﺧﻮاھﯽ
ﻣﺎﻧﺪ؟
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد ،ﻧﻪ!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮐﺸﺘﻦ ﺗﻮ ﭼﮑﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ؟
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ھﯿﭻ ﮐﺎری دﯾﮕﺮی از دﺳﺘﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺸﺖ و ﯾﺎ ﺟﮫﻨﻢ رﻓﺘﻦ ﺗﻮ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن اﺳﺖ؟
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺎی ﺧﻼﻓﺖ را از دوش ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﻣﺪار زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯽ!
رﺳﻢ و ﻋﺎدت ﺑﺪی را از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﺧﻮاھﯽ ﻧﮫﺎد و ھﺮ ﮔﺎه ﻋﺪهای از ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﺎراﺿﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻠﻊ و ﯾﺎ ﻗﺘﻞ او ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .٢
ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ و دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ! او ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن روش ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی را – ﺑﺮای ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﺑﮕﺬارد – ھﺮ ﭼﻨﺪ
ﻣﺤﺎل ﺑﻮد او ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ – زﯾﺮا اﮔﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﭘﯿﺮو
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﮫﻮدی ﻣﯽﺷﺪ و از ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻣﯽداد ،ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺎزﯾﭽﻪ دﺳﺖ
ﻃﻤﻊورزان و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزان ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺰﻟﺖ و اﺑﮫﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽداد!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن س ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و دﯾﮕﺮ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺳﻨﺖ
دﯾﮕﺮی را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮد و راه ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ از ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۴ص .۱۹۸
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۵۴
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اﺳﺘﻌﻔﺎ داد و ﻧﻪ ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﻄﺮۀ ﺧﻮﻧﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد!.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﻨﺰل او ﺑﻮد ،او
ﻣﺮدم و اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج را ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آﻧﮫﺎ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ش ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،و ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺪﯾﻨﻪ و
ﺣﺘﯽ ﺳﺒﺄﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ را در ﻣﺤﺎﺻﺮه و اﺷﻐﺎل ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ھﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ دﻧﯿﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺳﻌﺎدت آﺧﺮت را
ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ! و آن را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻧﻨﮫﺎده ﺗﺎ دو دﺳﺘﯽ ﺑﻪ آن ﺑﭽﺴﺒﯿﺪ! زﯾﺮا ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ
ﺟﮫﺎن رﻓﺘﻨﯽ و ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﺟﮫﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ و اﺑﺪی اﺳﺖ ،دﻧﯿﺎی ﻓﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ را
ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪھﺪ و ﺧﻮار ﻧﮑﻨﺪ! و آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺪارد ﮐﻪ دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ! آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮی دھﯿﺪ! زﯾﺮا ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ از دﻧﯿﺎ ﺧﻮاھﯿﺪ ُﺑﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاھﯿﺪ رﻓﺖ.
ﺗﻘﻮا و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری را ﭘﯿﺸﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻘﻮا و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری ﺷﻤﺎ را از ﺧﺸﻢ و
اﻧﺘﻘﺎم او ﻣﺼﻮن ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ! ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ اھﻞ اﯾﻤﺎن ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﺳﺘﻪھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه درﻧﯿﺎﯾﯿﺪ! زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ٓ ٗ َ َ َّ َ َ ۡ َ ُ ُ
ُ َ
� قلو�ِ� ۡم فأ ۡص َب ۡح ُتم
﴿وٱذكروا ن ِعمت ٱ�ِ علي�م إِذ كنتم أعداء ف�لف �
َۡٗ
ۡ
بِن ِع َمتِهِۦٓ إِخ�ٰنا﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۰۳ :
» ...ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﯾﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ
دلھﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﮫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ داد و اﻟﻔﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ و در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻌﻤﺖ او ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮادر ھﻢ

درآﻣﺪﯾﺪ«!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ! ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺳﭙﺎرم و از او ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﭘﺲ از ﻣﻦ را
ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دھﺪ! ﻣﻦ از اﻣﺮوز ﻧﺰد ﮐﺴﯽ
ﻧﺨﻮاھﻢ رﻓﺖ و در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاھﻢ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮا رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ! و
اﯾﻦ ﺧﻮارج ﺷﻮرﺷﯽ را ھﻤﭽﻨﺎن در ﺟﻠﻮ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد و ھﯿﭻ
ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی از ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﻧﺎﻣﺸﺮوع آﻧﮫﺎ را ﺑﺮآورده ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد .ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺿﺮر دﯾﻦ و دﻧﯿﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دوﺳﺖ

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦ ﻋﻔﺎن س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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ﻣﯽدارد ،ارادهاش را ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ«! .١
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردۀ ﭘﯿﺮو ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﻣﺤﺎﺻﺮۀ ﺧﺎﻧﻪ او را
ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ھﯿﭽﮑﺲ اﺟﺎزۀ ورود ﺑﻪ آﻧﺠﺎ را ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﺣﺘﯽ از رﺳﺎﻧﯿﺪن آب و
ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟
ﺧﺎﻧﻮادۀ آل ﺣﺰم در ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،او ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮﺗﺎن را ﻧﺰد ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ھﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ! ﺧﻮارج ﺷﻮرﺷﯽ اﺟﺎزۀ آوردن آب را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ،اﮔﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪاری آب ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ!.
ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻮرﺷﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻓﺮﻣﻮد:
» ...ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﺪ ھﯿﭻ ﺷﺒﺎھﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺎر اھﻞ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارد! و
ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اھﻞ ﮐﻔﺮ ھﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ! آب و ﻏﺬا را از او ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ! اﯾﺮاﻧﯿﺎن و روﻣﯿﺎن
وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ اﺳﺎرت در ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن آب و ﻏﺬا ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﮐﺸﺘﻦ ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﺮ ﺧﻮد روا ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﺪ«!؟.
آﻧﺎن ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ و ﺑﯽادﺑﯽ ﺗﻤﺎم ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را از آﻧﺠﺎ دور ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﺟﺎزه ورود آب و ﻏﺬا را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺰل او ﻧﻤﯽدھﯿﻢ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﮔﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی اﺟﺎزه
ﻧﻤﯽدھﻨﺪ آب و ﻏﺬا ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪ و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻼش ﺑﯽﺳﻮد ﺧﻮد ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﻋﻤﺎﻣﻪاش را
ﺑﺮداﺷﺖ و آن را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﯿﺎط ﻣﻨﺰل ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد!.
ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ام ﺣﺒﯿﺒﻪ )رﻣﻠﻪ ﺑﻨﺖ اﺑﯽﺳﻔﯿﺎن( ھﻢ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﺰل
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و رﺳﺎﻧﯿﺪن آب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻼش ﻧﻤﻮد!.
او ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺸﮏ آﺑﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
آﻣﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻮرﺷﯿﺎن آﺷﻮبﻃﻠﺐ ﺳﺒﺄی ﺟﻠﻮی او را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻊ از ورودش ﺑﻪ ﻣﻨﺰل
ﺷﺪﻧﺪ!.
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۵۴
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ام ﺣﺒﯿﺒﻪ ھﻤﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ!.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﺑﻪ او ھﻢ اﺟﺎزۀ ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺰل را ﻧﻤﯽدھﯿﻢ!.
ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺳﺮ و روی اﺳﺘﺮی ﮐﻪ ام ﺣﺒﯿﺒﻪ ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺑﻮد زدﻧﺪ!.
ام ﺣﺒﯿﺒﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﻣﻮرد اﻣﻮال و ودﯾﻌﻪھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
اﺳﺖ ﺑﺎ او ﮐﺎر دارم و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺸﺪن اﻣﻮال ﺑﯿﻮهزﻧﺎن و ﯾﺘﯿﻤﺎن ﻻزم اﺳﺖ او را
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ!.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ داری دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ! ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن آب ﺑﺒﺮی!.
آﻧﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﻓﺴﺎر
اﺳﺘﺮ او را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ام ﺣﺒﯿﺒﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ!؟ و
اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ او ﻧﻤﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ،او ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺎد.
وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ل از ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮاﻧﺪاز ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺑﺎ ام ﺣﺒﯿﺒﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺧﻮارج ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از او ھﻢ ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺒﻮد
و ﺗﺤﻤﻞ دﯾﺪن آن وﺿﻊ را ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮای ادای ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺮود.
ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻧﺰد او رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! اﮔﺮ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ! زﯾﺮا اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺳﺒﺄی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺗﻮ ﺣﺴﺎب ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎورﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺮوان! ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ آن رﻓﺘﺎری را ﮐﻪ ﺑﺎ ام ﺣﺒﯿﺒﻪ داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﻦ ھﻢ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ!؟ ﮐﺴﯽ ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﻣﻦ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ!؟ ﻧﻪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاری دﭼﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ! ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﻮارج ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻧﺎاﻣﯿﺪن ﻧﻤﻮدن آن ﻋﺪه ﺟﮫﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اھﺪاﻓﺸﺎن ﮐﺎری از ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮداز اﻧﺠﺎم ﺑﻪ آن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدم!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ از ﺑﺮادرش ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی را
ﺧﻮرده و اﮐﻨﻮن از ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ – ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ
ﺣﺞ او را ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﺪ! اﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ از ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاھﺮش ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮد و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن
در ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺑﺮای ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﺷﻮرﺷﯿﺎن در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ داد!؟
وﻗﺘﯽ ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺑﻦ رﺑﯿﻊ ﮐﺎﺗﺐ س از ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮔﺮدﯾﺪ،
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺤﻤﺪ! ﺧﻮاھﺮات از ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺞ او را ھﻤﺮاھﯽ
ﮐﻨﯽ اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ دادی! .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮔﺮگھﺎی درﻧﺪۀ ﻋﺮب و ﻧﺎﭘﺮھﯿﺰﮐﺎران،
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ﺗﻮ را ﺑﻪ اﻗﺪام ﺣﺮام و ﻧﺎروای ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،و ﺗﻮ ﺑﻪ دﻋﻮت
آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽدھﯽ؟!.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ ﺑﺮ او ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﭼﮑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ! ﺗﻮ ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ
در ﮐﺎر ﻣﺮا ﻧﺪاری!.
اﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر را ﮐﻪ در اوج ﺣﮑﻤﺖ و ﺧﺮد ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ،
ﺑﺎزﮔﺸﺖ:
ﻋﺠﺒﺖ
وﻟﻮزاﻟﺖ
وﻛﺎﻧﻮا

ﳌﺎ

ﳜﻮض
ﻟﺰال

ﻛﺎﻟﻴﻬﻮد

اﻟﻨﺎس
اﳋﲑ
أو

ﻓﻴﻪ
ﻋﻨﻬﻢ

اﻟﻨﹼﺼﺎری

ﻳﺮوﻣﻮن

اﳋﻼﻓﺔ

أن

ﺗﺰوﻻ

وﻻﻗﻮا

ﺑﻌﺪﻫﺎ

ذﻻ

ذﻟﻴﻼﹰ

ﺳﻮا ﹰء

ﻛ ﹼﻠﻬﻢ

ﺿ ﹼﻠﻮا

اﻟﺴﺒﻴﻼ
ﹼ

١

»از ﮐﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن دﺳﺖ زدهاﻧﺪ ،در ﺷﮕﻔﺘﻢ ،آﻧﺎن درﺻﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻼﻓﺘﺮا
ﺑﺮاﻧﺪازﻧﺪ .اﮔﺮ ﺧﻼﻓﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،ﻣﺮدم ھﻤﮥ ﺧﯿﺮ و ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن را از دﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ داد
و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺧﻮاری و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ دﭼﺎر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎن ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
درﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ راه ﮔﻤﺮاھﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.«.
ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﺳﺖ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و
ﺳﻘﻮط ﺧﻼﻓﺖ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ و ﺧﻮاری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ!.
ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺑﺎ ژرفﻧﮕﺮی و دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺪف ﺷﻮرﺷﯿﺎن
ﭘﯿﺮو ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی ﺷﺨﺺ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﮫﺎﯾﯽ
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺷﯿﻄﻨﺖﭘﯿﺸﮥ آن ﺑﺎﻧﺪ ،ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﻈﺎم
ﺧﻼﻓﺖ اﺳﺖ!.
ﻟﯿﻠﯽ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﯿﺲ ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ و ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ – زﯾﺮا اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻤﯿﺲ ھﻤﺴﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت
ﺟﻌﻔﺮ در ﺟﻨﮓ »ﻣﺆﺗﻪ« ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ او ازدواج ﻧﻤﻮده ﺑﻮد – ﻟﯿﻠﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﺷﻤﻊ ﺧﻮد را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﺋﯿﺶ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺮﻣﯽ و ﻇﻠﻤﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه ﺧﻮد را دﭼﺎر ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ«.
ﮐﺎری ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮای آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﻋﺜﻤﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﯾﺪ،
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۸۶ – ۳۸۵
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ﺳﻮدش را دﯾﮕﺮان ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮد ،و ﺣﺴﺮﺗﺶ را ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺧﻮرد ،ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﺎری
ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﺪ ﻣﺎﯾﮥ ﺣﺴﺮت و ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮداﯾﺘﺎن ﻧﺸﻮد!.
آﻧﺎن از ﻟﯿﻠﯽ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﯿﺲ ﺧﻮاھﺮ ﺧﻮد ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ آورده ھﯿﭽﮕﺎه ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ!.
ﻟﯿﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﮑﺎرﮐﺮده ﺑﻮد؟ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ
اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اواﻣﺮ اﻟﮫﯽ ﺷﻤﺎ را ادب ﻧﻤﻮده ﺑﻮد؟ .١
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه از
روز ھﺸﺘﻢ ﻣﺎه ذیاﻟﻘﻌﺪه آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﯽ از ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم و ﺑﺼﺮه و ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻀﺮت
ﻋﺜﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﭘﯿﺮو ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی راھﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺷﻮرﺷﯿﺎن از ﺣﺮﮐﺖ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻃﻼع
داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن آﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﻋﺜﻤﺎن او را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ ،و
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻋﺪم اﺗﻔﺎق آﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﻮارج ﺷﻮرﺷﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ﺣﺠﺎج
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و ﺳﺮﮐﻮب آﻧﺎن راه ﻣﺪﯾﻨﻪ را در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﻧﺎﻣﮥ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﺠﺎج در ﺟﻤﻊ آﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻣﺼﺮی و ھﻤﺪﺳﺘﺎن آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدهاﻧﺪ
راھﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و آن را ﻋﺒﺎدﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورﯾﻢ و ﺑﺮ ﻋﺒﺎدت ﺣﺞ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﯿﻢ!.
ً
ﻋﻤﻼ ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻻن ﺣﺠﺎج ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ و
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن رﻓﺖ ﻣﻐﯿﺮهﺑﻦ اﺧﻨﺲ ﺑﻮد.
ﻣﯿﺎن ﺷﻮرﺷﯿﺎن و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﺰل – ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﺮزﻧﺪان اﺻﺤﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ واﺑﻦ
اﻟﺤﮑﻢ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از او در ﻣﻨﺰل ﺑﻮدﻧﺪ ،درﮔﯿﺮی و ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ روی داد.
ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺰل و ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮫﺎﯾﯽ دﻧﺒﺎل ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ!.
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۸۷
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ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﻮار
رﺳﻮل ﺧﺪا ج  -ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن رﺋﯿﺲ و ﺑﺰرگ ھﻤﮥ ﻋﻠﻤﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﯾﮫﻮد
ﺑﻮد -ﺟﻠﻮ ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن رﻓﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده ﮔﻔﺖ:
»ﺷﻤﺎ ای ﺷﻮرﺷﯿﺎن اﻣﺎم و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ! .و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ روﯾﺘﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﮑﺸﺪ ﻓﺮاھﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﮔﺮ
ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻟﮫﯽ ﺑﺮ روی ﺷﻤﺎ از ﻧﯿﺎم ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،ھﯿﭽﮕﺎه در ﻧﯿﺎم ﻧﺨﻮاھﺪ
رﻓﺖ .وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ! .اﻣﺮوزه ﺳﻠﻄﮥ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻤﺎق و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ او را ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺰه و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﭘﺎ دارﯾﺪ!.
وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ! اﻣﺮوزه ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﻟﮫﯽ اﺳﺖ و از ﻃﺮف آﻧﮫﺎ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﮔﺮ او را ﺑﮑﺸﯿﺪ ،آن ﻣﻼﯾﮏ ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺗﺮک
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد«!.
ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮاﻧﺪاز از ﺳﺨﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم ﺑﺮآﺷﻔﺘﻨﺪ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻼﻣﺖ و
ﺳﺮزﻧﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﯾﮫﻮدیزاده ،ﺗﻮ و اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ! ﺗﻮ ﮐﺠﺎ و اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮫﺎ ﮐﺠﺎ« ١؟
ﺳﺨﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم ش در اوج ﺧﺮدﻣﻨﺪی و دوراﻧﺪﯾﺸﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺎ
ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از او ﺑﺎ ﺷﻮرﺷﯿﺎن در ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎده ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﺎھﺖ داﺷﺖ.
ً
در واﻗﻊ ﻋﻤﻼ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم ،ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده را از آن ﺑﺮﺣﺬر
داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺧﻮن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ!.
ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎروا ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ

ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺳﺒﺄی ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺗﺎ رﺳﯿﺪن
ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ راه ﻣﺪﯾﻨﻪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ! و
در ﻣﻮرد ﺧﻮد دﭼﺎر دﻟﮫﺮه ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ راه ﺣﻞ را در ﮐﺸﺘﻦ ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺣﻀﺮت
ﻋﺜﻤﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ!.
ﺳﺮﮐﺮدهھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ راه ﻧﺠﺎت آﻧﺎن از آن ﻣﺨﻤﺼﻪ ﮐﺸﺘﻦ
ُ
ﻋﺜﻤﺎن اﺳﺖ ،و اﮔﺮ او را ﻧﮑﺸﺘﻨﺪ ،آﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ
اﮔﺮ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ!.

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۳۸
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺷﯿﻄﻨﺖﭘﯿﺸﮥ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮاﻧﺪاز ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی در
آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎی ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ!.
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ اﺧﻨﺲ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺰل
رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺻﺤﺎب ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ!.
ﻣﻐﯿﺮه از درون ﻣﻨﺰل ﭘﺸﺖ در اﯾﺴﺘﺎده و ﻣﺮاﻗﺐ اوﺿﺎع ﺑﻮد ،وی ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﺟﻮاب ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪھﯿﻢ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن
ﺑﺎ آﻧﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪ«! .١
در روزھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز و
ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ
ﻗﺮآن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ :اوﻟﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺰل آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺎن اﻗﺪام
ﺑﻪ آﺗﺶ زدن درب و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﻘﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ داﺧﻞ ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آن
ﺗﻼﺷﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ درب و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ دﯾﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی از ﭼﻮبھﺎی
ﺳﻘﻒ ﻣﻨﺰل ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ!.
ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻣﻨﺰل ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آﻧﮫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻐﯿﺮهﺑﻦ اﺧﻨﺲ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦﻋﻠﯽ،
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ،ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص ،ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ،زﯾﺎدﺑﻦ ﻧﻌﯿﻢ ﻓﮫﺮی و
ﻧﯿﺎزﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺳﻠﻤﯽ و اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺎ ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ!.
اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ :در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﻨﺎن
از ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ و ﻣﺮا ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! اﯾﻦ روز روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ زدن در آن
ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ و ﺟﻨﮕﯿﺪن در آن رواﺳﺖ! .و در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﻮارج ﺳﺒﺄی ﻣﯽﮔﻔﺖ:
َ َ َ ۡ َ ٓ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َّ َ ٰ َ َ ۡ ُ َ َ
﴿و� ٰقو ِم ما ِ� أدعو�م إِ� ٱ�جوة ِ وتدعون ِ ٓ
� إِ� ٱ�َّارِ] ﴾٤١ﻏﺎﻓﺮ.[۴۱ :
»ای ﻗﻮم ﻣﻦ! ﭼﺮا؟ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﮕﺎری دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا
ﺑﻪ ﺳﻮی آﺗﺶ دوزخ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ«.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ،و داﺷﺖ ﺳﻮره »ﻃﻪ« را در ﻧﻤﺎزش ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد! و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۵۴

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦ ﻋﻔﺎن س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ﻣﻨﺰل ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ! او ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ در ﻗﺮاﺋﺘﺶ دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب و
ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪ و ﻧﻤﺎزش را ﻗﻄﻊ ﻧﻨﻤﻮد و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻮره »ﻃﻪ« ﺑﻪ رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد
رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﻧﻤﻮد!.
اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﻮ ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ اﺧﻨﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان ﺷﻮرﺷﯽ از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻟﯿﺚ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ و ﻗﺎﺗﻞ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ از ﮐﺎر
ﺧﻮد ﻧﺎدم ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :اﻧﹼﺎ ﷲ واﻧﹼﺎ اﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن.

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺪﯾﺲ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺧﻮارج ﺳﺒﺄی ﺑﻪ ﻣﺮد ﻟﯿﺜﯽ ﮔﻔﺖ :ﭼﯽ ﺷﺪه؟
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺧﻮاب ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را دﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﻗﺎﺗﻞ
ﻣﻐﯿﺮه! ﺧﻮد را ﺑﺮای آﺗﺶ ﺟﻨﮫﻢ آﻣﺎده ﮐﻦ!! و اﯾﻨﮏ او را ﮐﺸﺘﻢ!؟
ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان ﻃﺎﯾﻘﻪ ﮐﻨﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﻠﻤﯽ را در ﮐﻨﺎر درب ﻣﻨﺰل

ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس ﮐﺸﺖ ،و او دوﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ و ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﻨﺰل آﻣﺪ
وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺎزۀ دو ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر از
ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن درﮔﯿﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در ﻧﯿﺎم ﮐﻨﻨﺪ! و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ!.
آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ اﻃﺎﻋﺖ از اﻣﺮ او ﭼﺎره دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ھﻤﻪ آﻧﺎن ﻣﻨﺰل او را ﺗﺮک ﮐﺮده
و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮﯾﺶ رﻓﺘﻨﺪ!.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺪاﻓﻊ و ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄی
ﯾﮫﻮدی ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺣﻀﺮت ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ!.
آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺰل را ﺗﺮک ﮐﺮد ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮس ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر او ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺪرش زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام ﺑﺪھﺪ« .١
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺧﺪﻣﺖ در داﺧﻞ ﻣﻨﺰل در ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﺻﺪھﺎ ﻣﺮد ﺳﺒﺄی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ!.
روز ﺟﻤﻌﻪ ھﺸﺘﻢ ﻣﺎه ذیاﻟﺤﺠﻪ ﺳﺎل  ۳۵ھﺠﺮی ﻓﺮارﺳﯿﺪ و ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﭼﮫﻞ
ﺷﺒﺎﻧﻪروز از ﻣﺤﺎﺻﺮۀ ﻣﻨﺰل ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ!.

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۹۰ – ۳۸۶
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آن روز را ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن روزه ﺑﻮد ،و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ او ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﻮرﺷﯿﺎن او را ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺸﺖ! و ھﻤﭽﻮن ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ
ﻗﺮآن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ!.
ﺳﺒﺄﯾﺎن ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردۀ ﯾﮫﻮدی وارد ﻣﻨﺰل ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﺰل و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ!.
ﯾﮑﯽ از ﺳﺒﺄﯾﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮش را از ﻧﯿﺎم ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ از ﺧﻼﻓﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪھﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﻮ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ! ﻧﻪ در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ و ﻧﻪ در
زﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ،ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﻧﺸﺪه و ھﯿﭽﮕﺎه آرزوی آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در اﻧﺪﯾﺸﮥ آن
ﻧﺒﻮدهام ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را در دﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدهام آن دﺳﺘﻢ را ﺑﺮ روی ﻋﻮرﺗﻢ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪام!.
ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﭼﻪ رداﯾﯽ را ﮐﻪ )اھﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﮑﺎم( ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ از ﺗﻦ ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاھﻢ آورد ،و ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اھﻞ ﺳﻌﺎدت را ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ و اھﻞ
ﺷﻘﺎوت را دﭼﺎر ﺷﻘﺎوت ﮔﺮداﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﺨﻮاھﻢ داد!.
آن ﻣﺮد ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﺗﻨﮫﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎن
ﺷﻮرﺷﯽ ﺧﻮد رﻓﺖ ،آﻧﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﮑﺎر ﮐﺮدی؟ او را ﮐﺸﺘﯽ؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺰرگ و ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺷﺪهاﯾﻢ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ
راه ﻧﺠﺎت ﻣﺎ از دﺳﺖ ﻣﺮدم و ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راھﻨﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻦ او
ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ روا ﻧﯿﺴﺖ! ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻢ؟
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮاﻧﺪاز ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی ﻣﺮد دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﺣﻀﺮت
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ اﻃﺎق او ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ از ﮐﺪام ﻗﺒﯿﻠﻪای؟
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻟﯿﺚ ھﺴﺘﻢ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺮون ﺑﺮو! ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ.
ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا؟
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻓﻼﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻼن روز ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎﻧﺖ
ﺑﻮدی ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺖ دﻋﺎ ﻓﺮﻣﻮد؟
ﮔﻔﺖ :آری ﻣﻦ ﺑﻮدم!.

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦ ﻋﻔﺎن س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰ! ﺑﺮو ﺑﯿﺮون و دﻋﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺗﺒﺎه ﻣﮕﺮدان و
ﺧﻮد را از آن ﻣﺤﺮوم ﻣﮑﻦ!.
آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪ و از ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ و از اﻃﺎق ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﯿﺮون
رﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺳﺒﺄﯾﺎن را رھﺎ ﮐﺮد و رﻓﺖ.
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮاﻧﺪاز ﻣﺮدی ﻗﺮﯾﺸﯽ را ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺰل
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
آن ﻣﺮد داﺧﻞ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺜﻤﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮی!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﯿﺮ ﻓﻼﻧﯽ ،ﺗﻮ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاھﯽ ﮐﺸﺖ!.
ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺸﺖ!؟
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻓﻼن و ﻓﻼن روز رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮای ﺗﻮ
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮن ﮐﺴﯽ آﻟﻮده ﻧﻤﯽﺷﻮد!.
آن ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪ و از اﻗﺪام ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎدم ﺷﺪ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺮزش ﻃﻠﺒﯿﺪ و از
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺧﻮدداری ﮐﺮد!.
آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وارد اﻃﺎق ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺷﺪ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ ﺑﻮد ،او رﯾﺶ
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ!؟
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﺪ! رﯾﺸﻢ را رھﺎﮐﻦ و از روی ﺳﯿﻨﻪام ﺑﺮﺧﯿﺮ! ﺗﻮ ﭼﯿﺰی را
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪای ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺪرت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺗﻮ را در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽدﯾﺪ ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻮ را ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﺮد!.
ﺑﺮادرزاده! ھﯿﭻ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهای ﮐﻪ ﭼﮑﺎر داری ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺸﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪای؟ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﮑﺎر ﮐﺮدهام؟ ﻣﮕﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺟﺮﻣﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪی و ﻣﻦ
ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر دادم ﻃﺒﻖ اﺣﮑﺎم اﻟﮫﯽ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮی؟!.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪ و از روی ﺳﯿﻨﮥ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ
ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﺷﺪ! .١
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺧﻮارج از ﺧﻮدداری آن ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن درﺷﮕﻔﺖ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﺎن ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ را ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺸﺘﻦ او ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ
و اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺪاﻣﺖ از اﻃﺎق و ﻣﻨﺰل او ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ!؟

 -١ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎ آن ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص  ۳۹۰ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
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در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄی ﯾﮫﻮدی
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ھﺮ ﺳﻪ ﺑﻪ اﻃﺎﻗﺶ وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻢ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ!؟
ﻋﺼﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮد ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻗﺮآﻧﯽ ﭘﯿﺶ روی او ﻗﺮار داﺷﺖ
و در ﺣﺎﻟﺖ روزه ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد.
ﻏﺎﻓﻘﯽﺑﻦ ﺣﺮب ﺳﺮﮐﺮده ﺧﻮارج و ﺳﻮدان ﺑﻦ ﺣﻤﺮان ﺳﮑﻮﻧﯽ و ﻗﺘﯿﺮهﺑﻦ ﻓﻼن
ﺳﮑﻮﺗﯽ وارد اﻃﺎق ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ!؟
ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻪ آھﻨﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﺿﺮﺑﻪای را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن وارد ﮐﺮد
و ﺑﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی او ﺑﻮد ﻟﮕﺪ زد!؟ ﻗﺮآﻧﯽ ﭼﺮﺧﯽ ﺧﻮرد و دوﺑﺎره ﺟﻠﻮ ﺣﻀﺮت
ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺧﻮن در ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺟﺎری ﺷﺪ و ﻗﻄﺮاﺗﯽ از آن ﺑﺮ
روی آﯾﻪ زﯾﺮ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ!.
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� َو ُه َو ٱ َّ
َ َ َ ۡ َ ُ َّ ُ
لس ِم ُ
يع ٱل َعل ُ
ِيم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۳۷ :
﴿فسيكفِيكه ُم ٱ ۚ

»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و او ﺷﻨﻮا و آ ﮔﺎه اﺳﺖ«.
ﺳﻮداﺑﻦ ﺑﻦ ﺣﻤﺮان ﺳﮑﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﺑﺮای وارد
ﮐﺮدن ﺿﺮﺑﻪای ﮐﺎری ﺑﻪ او ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ،اﻣﺎ ھﻤﺴﺮش »ﻧﺎﺋﻠﻪﺑﻨﺖ ﻓﺮاﻓﺼﻪ« ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن او
و ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺳﻮدان ﺑﺮ دﺳﺖ ﻧﺎﺋﻠﻪ ﻓﺮود آﻣﺪ و اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ او
را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن از اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﻓﻮران ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ اﻃﺎق دﯾﮕﺮ رﻓﺖ!.
ﺳﻮدان ﺑﻦ ﮐﻠﻤﺎت و رﻓﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺖ و ﺟﺎھﻼﻧﻪای ﺑﺎ ﻧﺎﺋﻠﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ از
آدمھﺎی ﻓﺎﺳﺪ و ھﺮزه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد!.
ﭘﺲ از آن ﺳﻮدان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺿﺮﺑﮥ ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن وارد ﮐﺮد و او را
ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﯿﺪ!؟
ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺠﯿﺢ وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﻪ
ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺮآﺷﻔﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻮدان ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ او را از ﭘﺎی درآورد!.
ﻗﺘﯿﺮﺑﻦ ﻓﻼن ﺳﮑﻮﺗﯽ ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻮدان را دﯾﺪ ﺑﺮ ﻧﺠﯿﺢ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و او را
ﮐﺸﺖ!.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﺒﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﻗﺘﯿﺮه را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار
داد و او را از ﭘﺎی درآورد!.
در اﯾﻦ ﺣﺎل دو ﺷﮫﯿﺪ و دو ﺟﺎﻧﯽ ﭘﯿﮑﺮﺷﺎن در ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد!.

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦ ﻋﻔﺎن س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

١٩٩

اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ! ﭘﺲ
از آن ﯾﮑﯽ از ﺳﺒﺄﯾﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ روا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﺎرت
اﻣﻮال او ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻤﺎن روا ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اوﺳﺖ ﻏﺎرت ﮐﻨﯿﺪ!.
ﺳﺒﺄﯾﺎن ھﺮزه و ﺷﯿﻄﻨﺖﭘﯿﺸﻪ در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ﻏﺎرت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ از
رﺑﻮدن وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﺧﻮدداری ﻧﮑﺮدﻧﺪ!.
ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻠﺜﻮم ﺗﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﻣﺠﺮوح ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﺮد و ﭼﺎدری را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ او ﺑﻮد از روی او ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺖ و
ﺟﺎھﻼﻧﻪای دﺳﺖ زد و ﺣﺮفھﺎی رﮐﯿﮑﯽ را ﻧﺜﺎر او ﻧﻤﻮد!.
ﺻﺒﯿﺢ از ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ھﺮزهﮔﻮﯾﯽ را در ﺣﻖ ھﻤﺴﺮ
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻠﺜﻮم ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺒﺄﯾﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺻﺒﯿﺢ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و او را از ﭘﺎی درآورد! ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﺶ ﻧﻔﺮ
درب ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ! .و ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﺟﻠﻮ ﻣﻨﺰل
او ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی ﻣﻐﯿﺮهﺑﻦ اﺧﻨﺲ ،زﯾﺎدﺑﻦ ﻧﻌﯿﻢ ﻓﮫﺮی ،و ﻧﯿﺎزﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ اﺳﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ!.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺳﺒﺄی ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﻏﺎرت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ
ﻓﺮﯾﺎد زد و ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﺮوﯾﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﯿﺶ از دﯾﮕﺮان
ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﯿﺪ و ھﺮ آﻧﭽﻪ را در آن ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ﺑﺮدارﯾﺪ!.
وﻗﺘﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺗﮫﺎﺟﻢ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای ﻏﺎرت ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در
آن ﺗﻨﮫﺎ دو ﮐﯿﺴﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد
از ﺳﺒﺄﯾﺎن ﻣﺠﺮم و ﻏﺎرﺗﮕﺮ و دﻧﯿﺎدوﺳﺖ ﮐﻨﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ!.
ﺳﺒﺄﯾﺎن راه ﮔﻢ ﮐﺮده راھﯽ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺷﺪﻧﺪ و ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در آن ﺑﻮد ﭼﭙﺎول
ﮐﺮدﻧﺪ«! .١
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب روز ﺟﻤﻌﻪ ھﺸﺘﻢ ﻣﺎه ذیاﻟﺤﺠﻪ ﺳﯽ و
ﭘﻨﺞ ھﺠﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎھﻼن ﺷﻮرﺷﯽ و اﺗﺒﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی
ﯾﮫﻮدی ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ!.
ﺷﮫﺎدت او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﮫﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﻣﺼﺮ و ﮐﻮﻓﻪ و

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۵۴
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺑﺼﺮه از ھﺸﺘﻢ ذیاﻟﻘﻌﺪه ﺗﺎ ھﺠﺪھﻢ ذیاﻟﺤﺠﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺪت ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن دوازده ﺳﺎل ﻣﻨﮫﺎی دوازده روز ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ زﯾﺮا
در آﻏﺎز ﻣﺎه رﺑﯿﻊاﻷول ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎر ھﺠﺮی ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد!.
او ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺷﮫﺎدت ھﺸﺘﺎد و ﺳﻪ ﺳﺎل داﺷﺖ« .١
ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن

ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﭘﯿﺮو ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی ﺑﻪ ھﺪف ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ :و ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﺎن و ﻏﻮﻏﺎﺳﺎﻻران
ﭘﺲ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺘﻞ او در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﭼﺎر ﻧﺪاﻣﺖ ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر آﻧﮫﺎ
ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ! در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺷﯿﻄﻨﺖﭘﯿﺸﮥ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز
ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﮫﻞ و ﻧﺎآ ﮔﺎھﯽ و ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺸﺎن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و آﻧﺎن را
ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻮرش ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ! .و از اﯾﻨﮑﻪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮫﺎ ﮐﺎری زﺷﺖ و ﺷﻨﯿﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪ!.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻮرش و ﻋﺼﯿﺎن آن آﺷﻮبﻃﻠﺒﺎن و
ﺟﺎھﻼن ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،و آﻧﺎن ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﯾﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،دﭼﺎر ﺷﺪه ،و
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮫﺎ از ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ اﻇﮫﺎر ﻧﺪاﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ!.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻣﻮرد اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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»ﺑﻌﺪ از )رﻓﺘﻦ( ﻣﻮﺳﯽ )ﺑﻪ ﮐﻮه ﻃﻮر( ﻗﻮم او از زﯾﻮرھﺎﯾﺸﺎن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و آن را
ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﯿﮑﺮ )ﺑﯽﺟﺎﻧﯽ( ﺑﻮد و ﺻﺪای ﮔﺎو از آن ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ
ﮐﻪ آن ﭘﯿﮑﺮ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ راھﯽ)درﺳﺖ(
راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟! آﻧﺎن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۵۴
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ﮐﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺮاه ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ

ﻧﮑﻨﺪ ،و ﻣﺎ را ﻧﺒﺨﺸﺎﯾﺪ ،ﺑﯽﮔﻤﺎن از زﯾﺎﻧﮑﺎران ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد«.
ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪن ﭘﯿﺸﻮای ﺧﻮﯾﺶ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد در دﻓﺎع از او و ﮐﻢ
ﺑﻮدن ﺗﻌﺪادﺷﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﺷﻮرﺷﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن اﺟﺎزه
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن را ﻧﺪاد ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺑﻮده و ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﺳﺮ داده و اﻧﺎﷲ و اﻧﺎ

اﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.

و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﺳﺒﺄﯾﺎن ﺟﻨﺎﯾﺖﭘﯿﺸﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ را در اﺷﻐﺎل ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،و ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ را از ھﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ!
ً
ً
ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺑﻦ ﺣﺮب ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﻗﺘﻞ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻼ ﺣﺎﮐﻢ
و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ! و ﺳﺮﮐﺮده اﺻﻠﯽ اﯾﺸﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﺷﯿﻄﺎنﺻﻔﺖ و ﻃﺮاح
اﺻﻠﯽ ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اھﺪاف اﺑﻠﯿﺴﯽ و ﯾﮫﻮدیﮔﺮی
ﺧﻮد از ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ در ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﯿﺪ!.
رأی اﺻﺤﺎب در ﻣﻮرد ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن س
وﻗﺘﯽ زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام از ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮاﻧﺪاز ﺳﺒﺄﯾﻪ ﻣﻄﻠﻊ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺸﻤﻮل رﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮداﻧﺪ ،ھﻤﮥ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ
دارﯾﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ!.
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻧﺎن از ﮐﺸﺘﻦ او ﻧﺎدم ﺷﺪهاﻧﺪ!؟
ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻃﺌﻪﭼﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮﻃﺌﮥ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر اداﻣﻪ دادﻧﺪ ،اﻣﺎ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ََۡ َ َۡ َ َ
َ ََۡ
﴿ َوحِيل بين ُه ۡم َو�� ما �شت ُهون﴾ ]ﺳﺒﺄ.[۵۴ :
»اﻣﺎ ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ«.

وﻗﺘﯽ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ س از ﻗﻀﯿﻪ ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺜﻤﺎن را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ! ﻣﺎ ھﻤﻪ از آن ﺧﺪاوﻧﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻧﮫﺎ از ﮐﺸﺘﻦ او ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ!؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﺪا ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﺸﺎن! و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ:
َ َ ُ ُ َ َّ َ ۡ َ ٗ
ُ َ
ََ َۡ َ ُ َ
َ
ٗ َۡ ُ ُ ُ
﴿ما ينظرون إِ� صي
يعون
حة َ�ٰح َِدة تأخذه ۡم َوه ۡم � ّ ِِص ُمون ٤٩ف� �ست ِط
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ٗ َٓ َ َۡ

َ

ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ُ َ

ۡ ۡ
ص َية َو� إ ِ ٰٓ
جعون] ﴾٥٠ﯾﺲ.[۵۰-۴۹ :
ت ۡو ِ
� أهل ِ ِهم ير ِ

»ﺗﻨﮫﺎی ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪی را اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ درﮔﯿﺮﻧﺪ ،در
ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ وﺻﯿﺖ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را

ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ«.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ را از ﻗﻀﯿﻪ ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻄﻠﻊ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺜﻤﺎن را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ! ﻣﺎ ھﻤﻪ از آن ﺧﺪاﯾﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺎز
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺸﺖ!.
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻧﺎن از ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﺎدم ﺷﺪهاﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ از ﻗﺮآن را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ:
ۡ
َّ
َ َ
ۡ ُ ۡ َ َ َّ َ َ َ َ َ ّ َ ٓ َ ّ ٞ
ِنك إ ِ ِّ ٓ
لش ۡي َ�ٰن إ ِ ۡذ قَ َال ل ِِ� َ ٰ
�� ِن ٱ�فر فلما �فر قال إ ِ ِ� برِيء م
�
﴿ك َمث ِل ٱ
ِ
َ َ ُ َّ
� ١٦فَ َ� َن َ�ٰق َب َت ُه َما ٓ َ� َّ� ُه َما � ٱ�َّار َ� ٰ ِ َ ۡ
� َر َّب ٱ ۡل َ�ٰلَم َ
َ
َ
أخاف ٱ
�ي ِن �ِيها﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ:
ِ
ِ
ِ
ِ
.[۱۷-۱۶

»ھﻤﭽﻮن ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮ! اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﮔﺮدد ،ﺷﯿﻄﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺑﯿﺰار و ﮔﺮﯾﺰاﻧﻢ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺧﺪای ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽھﺮاﺳﻢ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎر ھﺮ دوی آﻧﮫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ دو در آﺗﺶ دوزخ ﺟﺎوﯾﺪان ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ

ﺳﺰای ﺳﺘﻤﮑﺎران اﺳﺖ«.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽوﻗﺎص از ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﺜﻤﺎن را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ! ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ:
َ
َ
ُۡ َۡ َُّ ُ ُ
� َي ٰوة ِ ٱ ُّ� ۡ�ياَ
�ن أ ۡع َ� ٰ ً� ١٠٣ٱ َّ� َ
�م بٱ ۡ� ۡخ َ� َ
ِين َض َّل َس ۡع ُي ُه ۡم ِ� ٱ ۡ َ
﴿قل هل ننبِئ
ِ
ِ
َ
ُ
َّ
ْ
َ
ُ
َ َ َ
َ َّ
َ
َ
ۡ
ُ َۡ
َ
ۡ
ت َر ّ�ِهِ ۡم
َوه ۡم � َس ُبون �� ُه ۡم �س ُِنون ُصن ًعا ١٠٤أ ْو ٰٓ��ِك ٱ�
ِين �ف ُروا �� ٰ ِ
َٓ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ
َول ِقا�ِهِۦ فحبِطت أع�ٰل ُه ۡم﴾ ]اﻟﮑﮫﻒ.[۱۰۵-۱۰۳ :
»ﺑﮕﻮ :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را از زﯾﺎﻧﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﻨﻢ؟ آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش و
ﺗﮑﺎﭘﻮﯾﺸﺎن در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ھﺪر ﻣﯽرود و ﺧﻮد ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﮐﺎر
ﻧﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﺎت ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن و ﻣﻼﻗﺎت او ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ ،و

در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ ھﺪر ﻣﯽرود«.
ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽوﻗﺎص در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪا! آﻧﺎن را از ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎدم ﺑﻔﺮﻣﺎ و
ﺧﻮارﺷﺎن ﺑﮕﺮدان! و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آﻧﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻦ!.
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دﻋﺎی ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص – از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺠﺎباﻟﺪﻋﻮه ﺑﻮد – در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ ،زﯾﺮا ھﻤﻪ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ،
ً
ﻏﺎﻓﻘﯽ ،ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﺷﺘﺮ ،ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ و ﮐﻨﺎﻧﻪ ﺟﺒﻠﯽ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ! .١
ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرش زده و او را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،دﯾﺮ ﯾﺎ
زود ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ!.
ﻣﺴﺘﻨﺮﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ از ﺑﺮادرش ﻗﯿﺲﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دارم ھﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﺪﻧﺪ و ﺷﻮرش ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﯿﺪه و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ!.
ﻗﯿﺲ ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﻮﻓﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن دﺳﺖ
ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﺷﻮرش زدﻧﺪ ،و در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ :ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ و ﮐﻤﯿﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد و
ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ ﺿﺎﺑﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ُﻋﻤﯿﺮ و ﮐﻤﯿﻞ ھﻤﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ!.
ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺛﻘﻔﯽ
زﻣﺎم اﻣﻮر ﻋﺮاق را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،و آن دو ﻧﻔﺮ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ
ﺷﻮرش زده ﺑﻮدﻧﺪ ،از دم ﺗﯿﻎ ﮔﺬراﻧﯿﺪ!؟ .٢
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب روز ﺟﻤﻌﻪ دوازدھﻢ ﻣﺎه
ذیاﻟﺤﺠﻪ ﺳﺎل ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ھﺠﺮی ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ!.
وﻗﺘﯽ ﺷﺐ ﺷﺪ ،ﻧﺎﺋﻠﻪ دﺧﺘﺮ ﻓﺮاﻓﺼﻪ ،ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺪﯾﺲ ﺑﻠﻮی – ﯾﮑﯽ از
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ رﻓﺖ ،و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزهھﺎ را از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ او را
ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ﺗﻮھﯿﻦ ﻗﺮار داد!.
َﺣﮑﻢ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺟﻨﺎزه او ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،آﻧﺎن او را ﻣﺜﻠﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب ھﻤﭽﻮن :ﻋﻠﯽ ،ﻃﻠﺤﻪ ،زﺑﯿﺮ ،ﮐﻌﺐﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،ﺣﮑﯿﻢ
ﺑﻦ ﺣﺰام ،ﺟﺒﯿﺮﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ و زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن رﻓﺘﻪ و ﭘﯿﮑﺮ او را
ﺑﯿﺮون آورده و ﻏﺴﻞ و ﮐﻔﻦ ﺑﺮ آن ﻧﻤﺎز ّ
ﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ!.
ﭘﺲ از آن در ﺑﺴﺘﺎن »ﺣﺶ ﮐﻮﮐﺐ« ﻧﺰدﯾﮏ »ﺑﻘﯿﻊ اﻟﻐﺮﻗﺪ« ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻮد
آن را ﺑﺮای ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﺑﺮ زﻣﯿﻦھﺎی ﺑﻘﯿﻊ اﻓﺰوده ﺑﻮد ،او را دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ،
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص  ۳۹۲واﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۱۸۹
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۴۰۴ – ۴۰۳
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

و او اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ!.
ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ ﭘﯿﮑﺮ دو ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی »ﻧﺠﯿﺢ و
ﺻﺒﯿﺢ« را از ﺧﺎﻧﻪ او ﺑﯿﺮون آورده و ﭘﺲ از ﻏﺴﻞ و ﮐﻔﻦ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ
در ﮐﻨﺎر ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ!.
اﻣﺎ ﭘﯿﮑﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺳﻮدان و ﻗﺘﯿﺮه و
ﮐﻠﺜﻮم را در ﺑﺎغھﺎی اﻃﺮاف ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮراک ﺳﮓھﺎی وﻟﮕﺮد ﺷﺪﻧﺪ!.
ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و دﻓﻦ او ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺮادی از ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ
از ﺗﺮس ﺗﻌﺮض ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺳﺒﺄﯾﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺗﺮک و راھﯽ ﻣﮑﻪ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﺎن در راه ﺑﻪ ام
اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪل رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ادای ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ از ﻣﮑﻪ ﻋﺎزم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد ،او را
از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،او از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻃﻠﺐ
ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ او ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ! و از آﻣﺪن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻣﻨﺼﺮف ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ!.
ﺗﻌﺪادی از ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در
»وادیاﻟﻘﺮی« ﺑﻪ ﺳﭙﺎھﯽ ﮐﻪ از ﺷﺎم ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺧﻼﻓﺖ و ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن راھﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن را از ﺷﮫﯿﺪ
ﺷﺪن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺣﺒﯿﺐ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد از آﻣﺪن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﺼﺮف
ﺷﺪ و دوﺑﺎره راه ﺷﺎم را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ,ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﭙﺎھﯽ ﮐﻪ از ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻗﻌﻘﻌﺎع
ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺗﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺎم ﺧﻼﻓﺖ راھﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ از ﺷﮫﺎدت
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ,از ﻣﯿﺎﻧﻪ ی راه ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻔﺘﻪھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ج و اﺻﺤﺎب را ،در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﻪ ﺣﻀﺮت
ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ:
 -۱ﻧﺴﺎﯾﯽ از اﺣﻨﻒ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺗﻤﯿﻤﯽس ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ :ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺞ ﺑﻪ راه
اﻓﺘﺎدﯾﻢ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻮرش ﺳﺒﺄﯾﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪﯾﻢ ،ﻣﺎ
در ﻣﻨﺎزﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﯽآوردﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﮐﺴﯽ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و آﻧﺎن
ﻧﮕﺮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻗﺘﯿﻢ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﻣﺴﺠﺪ
ﮔﺮد ھﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ! ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ،زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام ،ﻃﻠﺤﻪﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ و ﺳﻌﺪﺑﻦ

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦ ﻋﻔﺎن س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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اﺑﯽوﻗﺎص ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ ھﻢ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﯿﻢ ،ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ
ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺎﻣﮥ زردی را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ!.
او ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻋﻠﯽ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﺳﻌﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﻪ.
ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮدی و ﻣﺴﺘﻌﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از او
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﺪارد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ھﺮ ﮐﺴﯽ
ﻣﺤﻞ اﻃﺮاق ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺑﻨﯽ ﻓﻼن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﯽﺑﺨﺸﺎﯾﺪ« .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
آن را ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ھﺰار دﯾﻨﺎر ﺧﺮﯾﺪم! و ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا آﻣﺪم و او را از آن ﺑﺎﺧﺒﺮ
ﻧﻤﻮدم او ﻓﺮﻣﻮد» :آن را ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻦ و اﺟﺮ آن ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮ دارﯾﻢ و آن را ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﯿﻢ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮد و ﻣﺴﺘﻌﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از او
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﺪارد ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺲ ﭼﺎه
روﻣﻪ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﻮرد ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ«!.
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ رﻓﺘﻢ و آن را ﺑﻪ ﻓﻼن ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﯾﺪم و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا رﻓﺘﻢ و ﺧﺪﻣﺖ او
ﻋﺮض ﮐﺮدم ،آن را ﺑﻪ ﻓﻼن ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﯾﺪهام! ﻓﺮﻣﻮد :آن را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وﻗﻒ ﮐﻦ و اﺟﺮش از آن ﺗﻮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺎ از آن ﺧﺒﺮ دارﯾﻢ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮد و ﻣﺴﺘﻌﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از او
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﺪارد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا رو ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد:
»ھﺮ ﮐﺲ ﺳﭙﺎه ﻋﺴﺮه را ﺗﺠﮫﯿﺰ و آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﯽﺑﺨﺸﺎﯾﺪ؟
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ھﻤﮥ ﻟﻮازم و اﺳﻠﺤﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ﺳﭙﺎه را ﻣﮫﯿﺎ ﮐﺮدم و ﺣﺘﯽ اﻓﺴﺎر و ﻟﮕﺎﻣﯽ
ھﻢ ﮐﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ﻣﺎ از آن ﺧﺒﺮ دارﯾﻢ!.
١
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪا! ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺷﺎھﺪ ﺑﺎش«! .
ّ
 -۲ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و ﻣﺴﻠﻤﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ» :ﭘﺲ ازآﻧﮑﻪ ﺧﺎﻧﮥ
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،او ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺰل رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻮه »اﺣﺪ« ﻟﺮزﯾﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :ای اﺣﺪ!

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۵۴
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اﺳﺘﻮار ﺑﺎش! اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی و ّ
ﺻﺪﯾﻘﯽ و ﺷﮫﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺗﻮ ھﺴﺘﻨﺪ«؟.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری! ﻣﺎ آن را ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ! .١
 -۳اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﮐﻪ ﮐﻮه اﺣﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آن ﺑﻮد
ﻟﺮزﯾﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :ای اﺣﺪ اﺳﺘﻮار ﺑﺎش! اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی و ّ
ﺻﺪﯾﻘﯽ و دو
ﺷﮫﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺗﻮ ﻗﺮار دارﻧﺪ« .٢
 -۴ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ :ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ھﻤﺮاه
ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﺎنھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد
ﮐﻪ ﺟﻠﻮ دروازۀ آن ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ! ﻣﺮدی آﻣﺪ و اﺟﺎزه ورود ﺧﻮاﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟
ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﺴﺘﻢ!.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﮕﺬار داﺧﻞ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺶ را ﺑﻪ او
ﺑﺸﺎرت داد!.
ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮ آﻣﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﮕﺬار وارد ﺷﻮد ،و ﺑﻪ او ﻣﮋدۀ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ را
ﺑﺸﺎرت ﻓﺮﻣﻮد.
ﺑﻌﺪ ﻋﺜﻤﺎن آﻣﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﺑﺪه وارد ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﺷﻮﺑﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای او روی ﺧﻮاھﺪ داد ،او را ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدھﻢ!.
ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن وارد ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪا! از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﺒﺮ ﻋﻄﺎ
ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ و ﻣﺮا ﯾﺎری دھﯽ«! .٣
 -۵ﺗﺮﻣﺬی و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻦ
در ﺣﻀﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮدم!.
او ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻋﺎﯾﺸﻪ! ﭼﻪ ﺧﻮب ﺑﻮد ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮی اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺑﻮد و ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ!.
ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﺎ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ اﺟﺎز ﻣﯽدھﯽ ،ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎل ﭘﺪرم اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ؟
او ﺳﮑﻮت ﻓﺮﻣﻮد و ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ھﻤﺎن ﺳﺆال را ﺗﮑﺮار ﻓﺮﻣﻮد.
 -١رواه اﻟﺘﺮﻣﺬ ﻓﻲ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻗﺐ ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺻﻮل اﺑﻦ اﺛﯿﺮ :ج  ۷ص .۶۴۰
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۵۴
 -٣ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۵۴
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٢٠٧

ﮔﻔﺘﻢ :اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯽ ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎل ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ؟
او ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺮﻣﻮد.
ﺳﭙﺲ »وﺻﯿﻒ« را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و او را ﺟﺎﯾﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد و او رﻓﺖ.
ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن آﻣﺪ و اﺟﺎزه ورود ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا اﺟﺎزه ﻓﺮﻣﻮد و
او داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ﺷﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﭘﺲ از ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻋﺜﻤﺎن! ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮاھﻨﯽ را – ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺮاھﻦ ﺧﻼﻓﺖ –
ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاھﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،ھﺮ ﮔﺎه ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ آن را از ﺗﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯽ! آن را از ﺗﻦ
ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺎور ،و ﮐﺮاﻣﺖ اﺣﺘﺮام آن را ﺣﻔﻆ ﮐﻦ!.
دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺗﮑﺮار ﻓﺮﻣﻮد« .١
ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ راوی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم :اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را ﮐﯽ از ﺗﻮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
ﮔﻔﺖ :آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارم!.
وﻗﺘﯽ ﻣﻌﺎوﯾﻪ از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ،از ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ،آن را ﺑﺮای او
ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ﺷﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد .٢
 -۶ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﯽاﻻﺷﻌﺚ ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
ﺧﻄﺒﺎی ﺷﺎم – ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ – ﺑﺮ
روی ﻣﻨﺎﺑﺮ رﻓﺘﻨﺪ! آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ آﻧﮫﺎ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ّﻣﺮهﺑﻦ ﮐﻌﺐ ،او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪم ،از ﺟﺎی ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ!.
»رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻣﻮرد ﻧﺰدﯾﮑﯽ وﻗﻮع آﺷﻮب و ﻓﺘﻨﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ
ﻧﻘﺎب ﺑﺮ ﭼﮫﺮه داﺷﺖ ﺳﺮ رﺳﯿﺪ! رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :آن روز اﯾﻦ ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ راه
ھﺪاﯾﺖ ﻗﺮار دارد!.
ﻣﻦ ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻢ و دﯾﺪم آن ﻣﺮد ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن اﺳﺖ!.
ﺑﻪ ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﺎ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ
ﻋﻔﺎن اﺳﺖ؟
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۵۴
 -٢اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۰۸
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ﻓﺮﻣﻮد ،آری ﻣﻨﻈﻮرم اوﺳﺖ«! .١
اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را در ﺟﺮﯾﺎن
آﻧﭽﻪ ﺑﺮای او ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻗﺮار داد .و اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﺮ راه ھﺪاﯾﺖ و ﺣﻖ ﻗﺮار دارد ،و از او
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺷﮑﯿﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻨﺎر ﻧﺮود ،زﯾﺮا ﻗﺮار
اﺳﺖ او ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﺮﺳﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻮادث ﺷﻮرش و ﻓﺘﻨﻪ اﺗﺒﺎع ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردۀ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﭼﻪ ﺣﻮادﺛﯽ روی ﻣﯽدھﺪ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺠﺎ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ! زﯾﺮا آن را از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﭘﯿﺮو ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ھﻤﺎن ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان
ھﺴﺘﻨﺪ و راه و روش آﻧﮫﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و از ﮐﺎر ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ از ﻣﻘﺎم
ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا را در ﻣﻮرد ﻋﺪم ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی از ﻣﻘﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ )از ﻃﺮﯾﻖ اھﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ( او را ﺑﻪ آن ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﺪ! و ﺑﻪ
اﺻﺮار و ﻓﺸﺎر ﺳﺒﺄﯾﺎن ﻣﻨﺎﻓﻖ و ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده ﯾﮫﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﻮد!.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن اﺻﺮار ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ً
ﺟﻨﮓ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا اﮐﯿﺪا دﺳﺘﻮر داد اﺳﻠﺤﻪھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ!.
ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ و ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ او راه ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ و
اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﮫﯽ ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود آورد و
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن و ﺷﮫﺎدت ﺧﻮد را اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻣﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮد!.
-۷اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ وھﺐ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ» :ﻣﺮدی ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا وارد )ﻣﺪﯾﻨﻪ( ﺷﺪ و ﺟﻤﻌﯽ را دﯾﺪ
ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ!.
ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟
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ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻧﺎن ﺟﻤﻌﯽ از ﻗﺮﯾﺸﯿﺎن ھﺴﺘﻨﺪ!.
ﮔﻔﺖ :ﺑﺰرگ آﻧﺎن ﮐﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ.
ﻧﺰد اﯾﺸﺎن رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ ﻋﻤﺮ! ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺳﺆاﻟﯽ دارم ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺪھﯽ! آﯾﺎ ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪهای ﯾﺎ دﯾﺪهای ﮐﻪ در روز ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن از ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ
ﻓﺮار ﮐﻨﺪ؟
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آری!.
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ او در ﻏﺰوۀ ﺑﺪر ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ؟
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آری ﺧﺒﺮ دارم!.
ﮔﻔﺖ :ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن »ﺑﯿﻌﺔ اﻟﺮﺿﻮان« ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد!.
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آری ﻣﯽداﻧﻢ!.
ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :اﻟﻠﻪاﮐﺒﺮ!.
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎ ھﻤﮥ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪھﻢ!.
در ﻣﻮرد ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ در اﺣﺪ ،ﻣﻦ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از او درﮔﺬﺷﺖ و ﻣﻮرد
ﻋﻔﻮ ﻗﺮار داده ،زﯾﺮا ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َّ َ ۡ َ َ َّ
َّ َّ َ َ َّ ْ
َّ
ُ
ِن� ۡم يَ ۡو َم ٱ ۡ�َ َ� ٱ ۡ َ ۡ َ
�ل ُه ُم ٱلش ۡي َ�ٰ ُن ب ِ َب ۡع ِض َما
ان إِ�ما ٱس
ِين ت َول ۡوا م
﴿إِن ٱ�
�مع ِ
َ َ ُ ۖ ْ َ َ َ ۡ َ َ َّ ُ َ ۡ
كسبوا ولقد �فا ٱ
� �ن ُه ۡم﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۵۵ :
»آﻧﺎن ﮐﻪ در روز روﯾﺎﯾﯽ دو ﮔﺮوه ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﭽﻪ

ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻟﻐﺰش اﻧﺪاﺧﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار داد«.
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ در ﻏﺰوه ﺑﺪر ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ رﻗﯿﻪ ھﻤﺴﺮ او و دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا در
آن روزھﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ ﻧﺰد او ﺑﻤﺎن و ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺪر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺟﺮ و ﺛﻮاب ﺧﻮاھﯽ داﺷﺖ.
اﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر او در روز »ﺑﯿﻌﻪ اﻟﺮﺿﻮان« ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج او
را ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮ از او در داﺧﻞ ﻣﮑﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ او را
ﻧﻤﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ھﻢ دﺳﺖ ﻋﺜﻤﺎن
اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آن دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺜﻤﺎن!.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ را ھﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﺒﺮ و ﺑﺎزﮔﻮ
ﮐﻦ«! .١
 -۸درﻣﻮرد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ،ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن ﺳﺨﻦ ﻋﺠﯿﺒﯽ دارد ،زﯾﺪ
ﺑﻦ وھﺐ از ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎنس رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اوﻟﯿﻦ ﻓﺘﻨﻪ و
ﺑﻠﻮا در اﺳﻼم ﮐﺸﺘﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن و آﺧﺮﯾﻦ آن آﻣﺪن دﺟﺎل اﺳﺖ .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ارادۀ اوﺳﺖ ،ھﯿﭻ آدﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او ﯾﮏ ّذره ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ دﺟﺎل را درﯾﺎﺑﺪ از او
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،و اﮔﺮ او را درﻧﯿﺎﺑﺪ ،در ﻗﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورد«!.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ از ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎنس رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪا! .اﮔﺮ ﺧﯿﺮی در
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮده ،ﻣﺮا در آن ﺳﮫﻤﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ھﻢ ّ
ﺷﺮی در آن وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﻣﻦ از آن ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﮔﺮ در ﮐﺸﺘﻦ او ﺧﯿﺮی وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ،ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﮔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او ﺑﺪ ﺑﻮده ،زﻣﯿﻨﻪ
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ!.
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﺣﺬﯾﻔﻪ س در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮگ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﯾﮑﯽ
از دوﺳﺘﺎﻧﺶ در ﺧﺎﻧﮥ او ﺑﻮد و آھﺴﺘﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺣﺬﯾﻔﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی ﺷﺪه؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﯿﺮ اﺳﺖ!.
ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﻦ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟!.
ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ!.
ﺣﺬﯾﻔﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ از آن ﺧﺪاوﻧﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺎز ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺸﺖ! ﺧﺪاوﻧﺪا! ﺗﻮ ﺧﻮد
ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ دﺳﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪام ،اﮔﺮ در ﮐﺸﺘﻦ او ﺧﯿﺮی ھﺴﺖ ،از آن
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را از آن ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ و اﮔﺮ ﮐﺸﺘﻦ
او ﺑﺪ و ﻧﺎروا ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎز از آن ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درآن دﺳﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ! و ﻣﺮا از آن
ﺳﮫﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ! ای ﻋﺜﻤﺎن! اﻣﺮوز دﻟﮫﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪ از
ﻣﺎ دور ﻣﺎﻧﺪ ،آدمھﺎی اﺣﻤﻖ در آن ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺷﺪﻧﺪ«!.
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اﺳﺒﺎب ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ

ﯾﺤﯿﯽﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ ھﻤﮑﺎری و

ھﻤﺮاھﯽ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺬﯾﻔﻪ )ﭘﺴﺮ ھﻤﺴﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﮥ او ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد( –
ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﺒﺄﯾﻪ از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﺳﺆال ﮐﺮد.
ﺳﻌﯿﺪﮔﻔﺖ :او ﯾﺘﯿﻢ ﺑﻮد و در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺰرگ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﯾﺘﺎم ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﺸﺮﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮد و ھﻤﮥ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
داﺷﺖ ،وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺬﯾﻔﻪ از او
ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﮕﻤﺎرد!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮم! اﮔﺮ ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎری را ﻣﯽداﺷﺘﯽ آن
را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺳﭙﺮدم ،اﻣﺎ ھﻨﻮز اﯾﻦ اھﻠﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدهای!؟
ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪه دﻧﺒﺎل ﮐﺎری ﺑﺮوم و ﺧﻮد ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻢ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ دوﺳﺖ داری آزادی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮوی!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ھﻤﮥ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﭘﻮل ﻻزم را از اﻣﻮال ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ او را در
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻗﺮار ﻧﺪاده ﺑﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر دﻟﺨﻮر ﺑﻮد راه ﻣﺼﺮ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺗﺒﺎع
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی ﺑﺎ اﻃﻼع از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن او و ﻋﺜﻤﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺧﻮد را ﺑﻪ
او ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﻮده و او را ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺧﻮد دﻋﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ«!.
 -۹از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ در ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ّ
ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ او ﺳﺒﺄی ﻧﺒﻮد - ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد – ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ؟
ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ و ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﻧﺰاﻋﯽ روی داد و
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻮرد اﺗﮫﺎم ﻧﺎروای »ﻗﺬف« ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ
ﺷﺮﻋﯽ دﺳﺘﻮر ﻣﺠﺎزات ھﺮ دوی آﻧﮫﺎ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد و ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف
و ﻧﺰاع ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻋﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻋﺒﺎسﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﺒﺐ دﻟﺨﻮری ﻋﻤﺎر از
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد! .١

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۹۹
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ّ
 -۱۰ﻣﺒﺸﺮ از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ در ﻣﻮرد اﺳﺒﺎب ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ از
ﺳﺒﺄﯾﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺳﺆال ﮐﺮد.
ﺳﺎﻟﻢ ﮔﻔﺖ :ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی و ﻃﻤﻊورزی ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ آن ﺑﻮد.
ّ
ﻣﺒﺸﺮ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ دﭼﺎر ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی و ﻃﻤﻊورزی ﺑﻮد؟!.
ﺳﺎﻟﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﭘﺪرش ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ،از ﻣﻨﺰﻟﺖ
وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻋﺪهای او را ﻓﺮﯾﺐ داده و دﭼﺎر ﻏﺮور و ﺧﻮدﺳﺮی ﻧﻤﻮده
ﺑﻮدﻧﺪ!.
او ﮐﺎر ﺧﻼﻓﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن او را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار داد و ﺑﻪ
ﺧﻮردن ﺷﻼق ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﺣﮑﻢ اﻟﮫﯽ را در ﻣﻮرد او ﺑﻪ اﺟﺮا
ﻧﮕﺬارد!.
اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﮐﯿﻨﻪ و در دل او ﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی
ﻧﻤﻮد ،ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ او را ّ
ﻣﺬﻣﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺬﻣﻮم ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ! .١
 -۱۱اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرخ ﺑﺰرگ اﻣﺎم اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ رﺣﻤﻪاﻟﻠﻪ ﻣﻄﺮح
ﻧﻤﻮده و ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺳﻨﺠﯿﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ آن داده ،ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدھﯿﻢ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی از ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب در ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺒﺄﯾﺎن ﺷﻮرﺷﯽ او را
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ؟!.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ از ﭼﻨﺪ ﺟﮫﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦ داد:
ﯾﮑﻢ :ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮارج ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی،
ﮐﺎرﺷﺎن در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ! زﯾﺮا آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﻦ او
ً
ﭼﯿﺰی ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورده و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن در آﻏﺎز اﺳﺎﺳﺎ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﮐﺸﺘﻦ او
ﻧﺒﻮدﻧﺪ!.
آﻧﺎن اﺑﺘﺪا او را ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﺳﻪ راھﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ :ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪھﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺮوانﺑﻦ ﺣﮑﻢ را
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪھﺪ! ﯾﺎ او را ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺸﺖ!.
ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﺤﺎب اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺮوان را ﺗﺤﻮﯾﻞ آﻧﮫﺎ داده ،ﯾﺎ
ﺧﻮد از ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪھﺪ! و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ﺑﺤﺮان را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد.
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در واﻗﻊ – ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ و آن ﮔﺮوه ﯾﺎﻏﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺣﺪ ﺟﺮأت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﭘﺎی درآوردﻧﺪ!.
دوم :اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج از ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن دﻓﺎع ﮐﺮده و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن
آﺷﻮﺑﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﻤﻮده و ﺗﻌﺪادی از آﻧﮫﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ!.
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺳﯿﺮ ﺣﻮادث ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﺻﺤﺎب ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از او در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ
اﺳﻠﺤﻪ ﻧﺒﺮﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ،آﻧﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﻪ دﻓﺎع و از روی ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ دﺳﺘﻮر ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا
اﺟﺮای اﻣﺮ اﻣﯿﺮ و ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ او را ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ!.
ﺳﻮم :ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن و ﻃﺮاﺣﺎن ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای اﺷﻐﺎل ﻣﺪﯾﻨﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا در آن وﻗﺖ از ﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎری از اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺘﻪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻌﺪاد
ﮐﻤﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردۀ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﯽ از ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم و ﺑﺼﺮه و ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،و زﻣﺎن
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﺠﺎج را ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪﻧﺪ ،ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺟﻠﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ! ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن آﻧﮫﺎ ﮐﺎر را ﯾﮑﺴﺮه ﮐﻨﻨﺪ!.
ﭼﮫﺎرم :ﺗﻌﺪاد ﺷﻮرﺷﯿﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد ،آﻧﺎن ﺳﻪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﻣﺮزھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺎﺳﺪاری و
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻓﺮاد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ در ﻣﺪﯾﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﺤﺎب ﺧﻮد را از درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪه و در
ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ھﺮ ﮐﺲ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺟﺎن ﺧﻮد
ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﯽآورد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﮔﺮ آن ﻋﺪه از ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﺷﻮرﺷﯿﺎن
را از اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن دور ﮐﻨﻨﺪ از ﻋﮫﺪۀ آن ﺑﺮﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ!.
از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ش ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﻮان ﺧﻮد را ﺑﺮای
دﻓﺎع از ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮارج ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
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آﻧﮫﺎ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﯾﺸﺎن را در ﻧﯿﺎم
ﮐﺮده ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ!.
اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و
ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ،ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﺗﻨﮫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ادﻋﺎی
دروغ و ﺑﺎﻃﻠﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ!.
رﺿﺎﯾﺖ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ
ھﻤﮥ اﺻﺤﺎب از آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮده و ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ او را ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻗﺮار دادﻧﺪ!.
اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن ﻋﻤﺎر ﯾﺎﺳﺮ آرزو ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ :ﮐﺎش ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن از ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ
اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻣﯽداد!.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و ھﻤﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا را ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ و
ﻣﺸﻤﻮل رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ:
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ س
از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﭘﯿﺮو ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ھﺪف ﺧﻮد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺑﻮد ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب روز ﺟﻤﻌﻪ
ھﺠﺪھﻢ ﻣﺎه ذیاﻟﺤﺠﻪ ﺳﺎل ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ھﺠﺮی او را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ!.
ً
»ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺑﻦ ﺣﺮب ﻋﮑﯽ« ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن آﻧﺎن ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و
»ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ« ﯾﮫﻮدی اﺑﻠﯿﺲ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ آﻧﺎن را ﺗﻮﺻﯿﻪ و ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺑﻦ ﺣﺮب در ّاﯾﺎم اﺷﻐﺎل ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻣﺤﺎﺻﺮۀ ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ و
ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﺳﺒﺄﯾﺎن را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ او در روزھﺎی ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ در آن روزھﺎ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺳﺒﺄی
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻗﺒﻞ از ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺳﺒﺄﯾﺎن در ﻣﻮرد ﺧﻠﯿﻔﮥ ﭘﺲ از او اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
و ھﺮ ﯾﮏ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ او ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ!.
ً
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺳﺒﺄی ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ و ﮐﻮﻓﻪ و
ﺑﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺒﺄﯾﺎن ﻣﺼﺮ )ﻋﻠﯽاﻟﻈﺎھﺮ( از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ
ﺳﺒﺄﯾﺎن ﮐﻮﻓﻪ از زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام و ﺳﺒﺄﯾﺎن ﻣﺼﺮ از ﻃﻠﺤﻪﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!
ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و اﯾﺠﺎد ﺗﺒﺎھﯽ و ﻧﺎھﻨﺠﺎری در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﺗﺒﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی
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ﯾﮫﻮدی ﺑﺎ ھﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ! ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
ﻗﻀﯿﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ او را ﺑﻪ ﻃﻮر ّ
ﺟﺪی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﺪادﻧﺪ!.
اﯾﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روزھﺎﯾﯽ را ﺑﺪون رھﺒﺮ و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
ﭼﻨﺪﯾﻦ روز از ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮاﻧﺪاز ﺳﺒﺄﯾﻪ
دﭼﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﻓﺮاد ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮ و ﺷﯿﻄﻨﺖﭘﯿﺸﻪای ھﻤﭽﻮن
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ،ﻏﺎﻓﻘﯽﺑﻦ ﺣﺮب و اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ و ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در
اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺗﺎزه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ! ﺑﻪ ھﺮ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ،ﮐﺎری را ﻻزم ﺑﻮد اﻧﺠﺎم
دھﻨﺪ!.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ

ﻣﺪت ﭘﻨﺞ روز ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﭘﯽ
اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و آﻧﺎن ھﻢ ﺑﺎ او
ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
اﻣﺎ ھﻤﮥ ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد آﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و دﺳﺖ رد ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ آﻧﮫﺎ
ﻧﮫﺎده و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن آﻧﺎن را ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!
از ده ﻧﻔﺮ اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﮋدۀ ﺑﮫﺸﺖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻨﮫﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ :ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ،ﻃﻠﺤﻪﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ،زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام ،ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽوﻗﺎص وﺳﻌﯿﺪﺑﻦ زﯾﺪ ش
در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮدﻧﺪ!.
اﻣﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ،ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﻋﺎﻣﺮ
ﺑﻦ ﺟﺮاح و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺒﺄﯾﺎن ﻣﺼﺮی – ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻮاداری از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺗﻈﺎھﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺰد او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و
از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﺟﺎزه دھﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ! اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
ﺑﻪ ﺗﻨﺪی آﻧﺎن را از ﺧﻮد ﻣﯽراﻧﺪ و از آﻧﮫﺎ اﻋﻼم ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد و ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ
ﻗﺮارﺷﺎن ﻣﯽداد.
ﺳﺒﺄﯾﺎن ﮐﻮﻓﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﺟﺎزه دھﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻀﺮت زﺑﯿﺮ ﻧﯿﺰ از آﻧﺎن اﻋﻼن ﺑﺮاﺋﺖ
ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻗﺮارﺷﺎن ﻣﯽداد.
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ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﺄﯾﺎن اھﻞ ﺑﺼﺮه ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از او
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎم اﻣﺎرت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﭙﺬﯾﺮد .اﻣﺎ او دﺳﺖ رد ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﮫﺎد و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻨﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽداد.
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮاﻧﺪاز ﺳﺒﺄﯾﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ،
اﻣﺎ ھﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﮫﺎ روﺑﺮو ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ!.
در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺰد ﻋﻠﯽ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ش
ﻧﺮوﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﺸﺎرت رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽوﻗﺎصس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ!.
ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽوﻗﺎص و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ زﯾﺪ ،از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪه و در ﻣﻨﻄﻘﮥ
ﻋﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد .و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎﻏﺪاری ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺧﺎﺋﻦ وﺟﻨﺎﯾﺖﭘﯿﺸﻪ ﺳﺒﺄﯾﻪ ﻧﺰد ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽوﻗﺎص رﻓﺘﻪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او
ّ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ داﯾﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا و ﯾﮑﯽ از »ﻋﺸﺮۀ ﻣﺒﺸﺮه« ھﺴﺘﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ از ﺗﻮ اﻇﮫﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد! و ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻮرا اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﻮده و ھﻤﮥ ﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ!
ﺑﺮﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ!.
ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽوﻗﺎص ﺑﺎﭘﯿﺸﻨﮫﺎد آﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﭘﺲ از
اﺟﺘﻤﺎع اھﻞ ﺷﻮرا و ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن ،ﺧﻮد را از اﯾﻦ اﻣﻮر ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪه و ھﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن
ﻧﺪارﯾﻢ .او ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را ﻣﺜﺎل آورد ﮐﻪ:
ﻻﲣﻠﻄ ﹼﻦ

ﺧﺒﻴﺜﺎت

ﺑ ﹼﻄﻴﺒﺔ

واﺧﻠﻊ

ﺛﻴﺎﺑﻚ

ﻣﻨﻬﺎ

واﻧﺞ

ﻋﺮﻳﺎﻧ ﹰﺎ

»ﮐﺎرھﺎی زﺷﺖ را ﺑﺎ ﮐﺎرھﺎی ﭘﺎک ﺧﻮﯾﺶ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻣﮑﻦ ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮﮐﻦ و ﺧﻮد
را از آن ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻨﻤﺎ«!.
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺳﺒﺄﯾﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽوﻗﺎص ﻧﯿﺰ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ھﺴﺘﯽ و اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﺖ! آن
را ﻗﺒﻮل ﮐﻦ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮس در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ﮐﻨﻢ!.

٢١٨
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ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺳﺒﺄﯾﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آن ﭘﻨﺞ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺧﻼﻓﺖ در زﯾﺮ ﺑﺮق ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺳﺒﺄﯾﺎن و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ در اﺷﻐﺎل آﻧﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﯾﮑﻪ ﺧﻮردﻧﺪ و آن ﭘﻨﺞ روز
ﺗﻼش و ﻣﻼﻗﺎت و اﺻﺮار آﻧﮫﺎ ﺣﺎﺻﻠﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺖ!.
آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺎری را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
ﺑﺪھﻨﺪ!.
ﺗﻌﺪادی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن – ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺒﺄﯾﺎن – ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ آﻣﺪﻧﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﺟﺎزه ﺑﺪھﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
آﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻓﺮﻣﻮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮرای ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد! او
ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﺿﻞ و ﻣﺘﻌﮫﺪی ﺑﻮد و ﻗﻀﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﺑﻪ »ﺷﻮرا« ﺳﭙﺮد،
اﮐﻨﻮن ھﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮدم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دھﻨﺪ!.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﻣﺮدم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ھﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ دﭼﺎر
ﭼﻨﺪدﺳﺘﮕﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺠﻠﻪ
ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد!.
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﻪ از ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ – ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ
روز را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ھﻤﻪ ﺗﯿﺮھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺧﻮرد و از
ﺗﻼش ﺧﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .١
در روز ﺷﺸﻢ ﯾﻌﻨﯽ روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎرم ذیاﻟﺤﺠﻪ ،ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺑﻪ زور در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ!.
ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽوﻗﺎص ش ،در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،و در زﻣﯿﻦھﺎی ﺧﻮد در
اﻃﺮاف ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زور در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ!.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ھﻤﮥ ﻣﺮدم را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺮان ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﻣﺮدم
ﻣﺪﯾﻨﻪ! ﺷﻤﺎ اھﻞ ﺷﻮرا و اھﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ّاﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﯿﺪ! و ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از رﺿﺎﯾﺖ
ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ ّاﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ّاﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻮرد اﻃﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﮐﻨﻮن از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﮐﺴﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۴۳۳ – ۴۳۲
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اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
و از او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ!.
ﭘﺲ از آن ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﻣﻮر ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ دو روز
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮫﻠﺖ ﻣﯽدھﯿﻢ ،اﮔﺮ در ﻃﻮل اﯾﻦ دو روز ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻋﻠﯽ و زﺑﯿﺮ و ﻃﻠﺤﻪ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺸﺖ!؟ .١
ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
دﭼﺎر ھﺮاس و وﺣﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ! زﯾﺮا آﻧﺎن ﮔﺮوھﯽ ﺧﺸﻦ و ﺟﻨﺎﯾﺖﭘﯿﺸﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ
ﻣﺜﻞ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﺮ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی از اﯾﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮای ﺟﻨﺎﯾﺖھﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺸﻮد!.
در ﭼﻨﺎن ﻓﻀﺎﺋﯽ ﭘﺮ از اﺧﺘﻨﺎق و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﺷﮫﺮ
ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد درآورده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﻧﺎﭼﺎر و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ
روی آوردﻧﺪ!.
ﻓﻀﺎی رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ و ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﺳﺨﺘﯽ از ﻃﺮف ﺷﻮرﺷﯿﺎن و اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺳﺒﺄی
اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺿﺮباﻷﺟﻞ ﻣﻌﯿﻦ دو روزه ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻣﺮگ و
ﻗﺘﻞﻋﺎم و وﯾﺮاﻧﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ س ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﯿﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ! .ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﺑﻪ
ﭼﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪهاﯾﻢ؟ ﻣﮕﺮ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ
ﺑﮑﻨﻨﺪ؟!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب و ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :دﺳﺖ از ﺳﺮ ﻣﻦ ﺑﺮدارﯾﺪ
و دﻧﺒﺎل ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﺮوﯾﺪ! در وﺿﻊ و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪهاﯾﻢ و ﻣﺸﮑﻞ
ﺳﺨﺘﯽ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ دلھﺎ ﺑﺮ آن ﮔﺮد ھﻢ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ ﺑﺮ روی آن
اﺳﺘﻮار ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ«!.
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﯿﻌﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﯽ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮی! ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮ
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۴۳۴ – ۴۳۳
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم در ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ؟ ﻣﮕﺮ ﺑﺤﺮان و ﻓﺘﻨﻪ را
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﻣﮕﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯽ؟!!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س در ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﺮار اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج و ﻣﺮدم ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪ و
درﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد آﻧﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ! اﻣﺎ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻓﺮﻣﻮد:
»اﻣﺎ اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﻤﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،و راﺿﯽ ﺷﺪهام ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﺧﯿﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﯽداﻧﻢ رھﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺑﺮ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرم ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ! اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ
و ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻮن ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت
ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﺗﺮ و ﻣﻠﺘﺰم تر ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد«!.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻣﺮدم ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻓﺮدای آن روز
را ﮐﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮد و ﻣﮫﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺰد
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع را اداﻣﻪ ﺑﺪھﻨﺪ!.
ﺳﺒﺄﯾﺎن از وﻋﺪۀ ﻣﻼﻗﺎت ﻓﺮدای اﺻﺤﺎب و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او ﺧﺒﺮ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ!.
ﺳﺒﺄﯾﺎن ﻣﺼﺮ و در رأس آﻧﮫﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ – ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت
رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ – از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺗﻈﺎھﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ – از ﻣﻮﺿﻮع
اﻇﮫﺎر ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ
دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﺳﺒﺄی اھﻞ ﺑﺼﺮه و ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآوردﻧﺪ!.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﻣﺼﺮی ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺒﺄﯾﺎن ﮐﻮﻓﻪ از اﯾﻨﮑﻪ زﺑﯿﺮ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد آﻧﮫﺎ
ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد از او ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺒﺄﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ از
ﻃﻠﺤﻪ اﻇﮫﺎر ﮔﻠﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ!.
ھﺮ دو دﺳﺘﻪ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﺼﺮه ﺧﻮد را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪه و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآوردﻧﺪ! زﯾﺮا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ! ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺒﺄﯾﺎن ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﺼﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﺒﺎع و دﻧﺒﺎﻟﻪرو ﺳﺒﺄﯾﺎن
ﻣﺼﺮی درﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ! اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﺎﯾﺎن
دادن ﺑﻪ آن ﺑﺤﺮان ،ﺗﻼش ﺟﺪی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!.
ﺳﺒﺄﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ھﺮ ﺻﻮرت ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،زﯾﺮا ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ او را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ھﻤﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ!.

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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ﺣﻀﺮت زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺳﺒﺄﯾﺎن ﻣﺼﺮی را
دﻧﺒﺎل او ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،ﺗﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!.
ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ ﺳﺮﮐﺮده ﺳﺒﺄﯾﺎن ﺑﺼﺮه ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﻧﺒﺎل زﺑﯿﺮ رﻓﺘﻨﺪ و او را ﺑﺎ
زور و ﺷﻤﺸﯿﺮ و اﮐﺮاه ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آوردﻧﺪ!.
اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ ﺳﺮﮐﺮده ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﮐﻮﻓﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ در ﺧﺎرج از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ واو را ﺑﺎ زور و اﮐﺮاه ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ!.
ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س
روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه ذیاﻟﺤﺠﻪ ﺳﺎل ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ھﺠﺮی اﺻﺤﺎب رﺳﻮلﺧﺪا ج
زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺳﺒﺄﯾﺎن و ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی از ﻧﯿﺎم ﮐﺸﯿﺪه آﻧﮫﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﮔﺮدھﻢ آﻣﺪﻧﺪ ،و
ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ھﺮ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب ﻓﺮدی ﺳﺒﺄی ﻣﺴﻠﺢ را ﻗﺮار دادﻧﺪ!؟
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐس ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪ و ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و ﻓﺮﻣﻮد:
»ای ﻣﺮدم! ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﻖ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ھﯿﭽﮑﺲ
ﺑﺪون رأی و اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﯿﻌﺖ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارد ،آن ﻣﻘﺎم را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد«!.
دﯾﺮوز ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﯾﻢ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﻣﻦ
آﻣﺎدهام ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ وﺗﻮاﻓﻖ دﯾﺮوز را ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ! اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ،ھﺮ
ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ! و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ در دل ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ھﯿﭽﮑﺲ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد«!!.
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮاﻓﻖ دﯾﺮوز ﺧﻮد ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﯾﯿﻢ و ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ و
اﻣﺎرت ﺗﻮ رﺿﺎﯾﺖ دارﯾﻢ ،اﮐﻨﻮن دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ:
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ ﻣﺮدم آﻣﺎده ﻧﻤﻮد ،و اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ!.
آن ﻋﺪه از اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ از ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺘﻨﻪ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﻌﺪﺑﻦ
اﺑﯽوﻗﺎص ،ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ زﯾﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﺳﺎﻣﻪﺑﻦ زﯾﺪ و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ش ھﻤﻪ آﻣﺪه
و ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻼﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ!.
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ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻃﺮف اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﺑﯿﻌﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و
ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﻨﺪ و ﭘﺲ از آﻧﺎن ھﻤﮥ ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ – ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺳﺒﺄی ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ – ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ!.
ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب ﺿﻤﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺟﺮای ﮐﺘﺎب
و اﺣﮑﺎم او ﺑﺮ دور و ﻧﺰدﯾﮏ و ﺑﺰرﮔﺎن و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط اﯾﺸﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺮﻣﻮد .١
ﺧﻄﺎﺑﮥ ﭘﺲ از ﺑﯿﻌﺖ

ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ
و ﻓﺮﻣﻮد:
» ...ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﮐﺘﺎب ھﺪاﯾﺘﮕﺮی را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده وھﻤﻪ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ را در آن ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮده ،در ﭘﯽ ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﺷﺮ دوری ﮐﻨﯿﺪ! ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﺟﮫﺖ
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﮫﺎ را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ!.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺮامھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،و اﺣﺘﺮام اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
را ﺑﺮ ھﻤﮥ ﺣﺮﻣﺘﮫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ »اﺧﻼص و ﺗﻮﺣﯿﺪ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ّﻗﻮت و ّ
ﻋﺰت داده اﺳﺖ!.
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﮕﺮ از دﺳﺖ و زﺑﺎن او در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ
از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اذﯾﺖ و آزار ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ روا ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﻮر ﻣﺮدم را درﯾﺎﺑﯿﺪ! ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ھﻤﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ روی
ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ و اﺟﻞ و ﻣﺮگ ،آﻏﻮش ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺎز ﮐﺮده! ﺑﺮدﺑﺎر و اھﻞ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ! و ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮﯾﺶ ھﺴﺘﻨﺪ.
ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا! در ﻣﻮرد ﻣﺮدم و ﻣﯿﮫﻦ از ﺧﺪا ﭘﺮوا ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﺣﺘﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭼﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﯾﺪ!.
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﮐﻨﯿﺪ و از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ او ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ!.
ھﺮ ﮔﺎه ﺧﯿﺮی را دﯾﺪﯾﺪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ و ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺮی را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮدﯾﺪ از آن
دوری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ!.

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص ۴۳۵ - ۴۳۴

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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»ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﮔﺮوه اﻧﺪک و ﺿﻌﯿﻔﯽ )در ﻣﮑﻪ( ﺑﻮدﯾﺪ ،و ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮان ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ! وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را )در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺪﯾﻨﻪ( ﭘﻨﺎه و ﻣﺄوی داد و
ﯾﺎرﯾﺘﺎن ﻧﻤﻮد و ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺸﯿﺪ و از روزیھﺎی ﭘﺎک ﺷﻤﺎ را ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او را

ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاری ﮐﻨﯿﺪ«.
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﻼﻣﯽ از ﻃﺮف اھﻞ ﺷﻮرا و ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و ھﻤﮥ ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ!.
ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮاﻧﺪاز ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺮ روی ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آن
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺖ.
زﯾﺮا ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او ،ﺿﺮورﺗﯽ ﺣﺘﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺻﻒ واﺣﺪی ﻗﺮار
دھﺪ و اﻣﻮرﺷﺎن را ﺗﺪﺑﯿﺮ و اداره ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن در ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و
ﻣﺠﺎزات ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ!.
وﻗﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ او رﺿﺎﯾﺖ داده و ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،از اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر و اﺻﺤﺎب اھﻞ ﺷﻮرا و ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ﺑﻮده ،ﻣﮫﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﻧﺸﺎﻧﮥ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ از ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ!.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻦ دادن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل درﺧﻮاﺳﺖ و اﺻﺮار ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب و ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﭘﺎک و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر
ﺧﻮدداری و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ از رأی ﺧﻮد ﺧﻮد
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ! ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ در ﭘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﻧﺒﻮد و آن را ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺮاز ﻣﻘﺎم اﻣﺎرت ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ
ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﻧﻤﯽﮐﺮد ،و ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎم اﻣﻮر ﺧﻼﻓﺖ –
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺑﺮﺧﻼف ﮔﻤﺎن ﻋﺪهای ﺑﺪﺧﻮاه و ﺟﺎﻋﻼن رواﯾﺖھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ  -ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
ﺗﻮﻃﺌﻪﭼﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد!.
ً
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻦ دادن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺻﺮﻓﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﻼش ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺣﻔﻆ وﺣﺪت و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ و ﺑﻪ ﺗﻼش و زﺣﻤﺖ ﻧﯿﺎز دارد و
ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ دﺳﺖ آورد و ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺮای او در ﭘﯽ ﻧﺪارد.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮔﺎم
ﻣﯽﻧﮫﺪ و ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آن واﻗﻒ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی آن آ ﮔﺎھﯽ
داﺷﺖ ،او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮدم ﮔﺎم ﻧﮫﺎدن در اﯾﻦ راه ﺳﺨﺖ و ﭘﺮﻣﺸﻘﺖ و زﺣﻤﺖ
را اﻓﺘﺨﺎر و ﺧﯿﺮ و ﻋﺒﺎدﺗﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را از ﮐﻨﺎر ﺑﮑﺸﺪ و وارد ﻣﯿﺪان ﻧﺸﻮد ،و ھﻤﭽﻮن
ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮی از اﺻﺤﺎب ،ﺧﻮد را از ﺑﺤﺮان دور ﻧﮕﺎه دارد ،و آﺳﺎﯾﺶ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ! اﮔﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ھﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺧﺎﻃﯽ و ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﻣﺪ!.
اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﮑﺎﻧﺪار ﮐﺸﺘﯽ ﻃﻮﻓﺎنزدۀ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و آن را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ
ﻧﺠﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ و از وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد و اﻣﻮرﺷﺎن را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن
ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ؟!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ س ﺑﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﺧﻼﻓﺖ ﮔﺰﯾﻨﮥ ﻣﮫﻢ و ﺣﺴﺎس و
ﭘﺮﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و در ﺟﮫﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ ّاﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮد ،در واﻗﻊ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب او اﯾﺜﺎر و ﻓﺪارﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺸﻤﻮل رﺣﻤﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﻓﺮاروی ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س
ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮاﻧﺪاز ﺳﺒﺄﯾﻪ – در راﺳﺘﺎی اداﻣﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮی و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﺧﻮد – ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ! و ﺧﻮد را ﻣﻄﯿﻊ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار او
ﺟﻠﻮه دادﻧﺪ و ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن او اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ!.
آﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام در ﭘﯽ ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف و ﮐﺴﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪھﻨﺪ ،و ﻧﻈﺮ آﻧﺎن را از ﺧﻮد دور دارﻧﺪ ،ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ!.
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اﯾﻦ اﻗﺪام ﺳﺒﺄﯾﺎن ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ و ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺶ روی ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ در
ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﺳﭙﺲ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﭘﺲ از آن وﻗﻮع ﺟﻨﮓھﺎی ﺑﻌﺪی
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ!.
در ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ش
ﻧﻌﻤﺎن ﺑﺸﯿﺮ اﻧﺼﺎری س ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺮاھﻦ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن و اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺮﯾﺪه »ﻧﺎﺋﻠﻪ«
ھﻤﺴﺮش ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم دﻓﺎع از او ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج
و ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽﺳﻔﯿﺎن در ﺷﺎم رﻓﺖ.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﭘﯿﺮاھﻦ ﺧﻮنآﻟﻮد ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﻧﺎﺋﻠﻪ را در ﻣﺴﺠﺪ
دﻣﺸﻖ در ﻣﻌﺮض ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﮫﺎد و دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای دﯾﺪن آﻧﮫﺎ
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﺳﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ! و ھﻤﮥ آﻧﮫﺎ
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﭘﯿﺮو
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ!.
ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم از ﺧﻮارج ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺳﺒﺄی ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻋﺒﺎدهﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ ،اﺑﻮدرداء و اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎھﻠﯽ ش« .١
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮرﺷﯿﺎن

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ از اﺻﺤﺎب ﺑﻪ
ﻣﻼﻗﺎت او رﻓﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪود اﻟﮫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ
ﮐﺮدهاﯾﻢ ،و اﯾﻦ ﺧﻮارج ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ
از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺣﺪود اﻟﮫﯽ را در ﻣﻮرد آﻧﺎن اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﯽ!.

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮادران! آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از
آن آ ﮔﺎھﯽ دارم ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻗﺎﺗﻞ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ را در اﺷﻐﺎل ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ
دارﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺗﺴﻠﻄﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﮑﺎری را
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﻢ!؟ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﮫﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و
ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﻮد؟! ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎﻓﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﻢ ،از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮدﮔﺎن ﺷﻤﺎ و اﻋﺮاب ﺳﺎدهدل ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و آﻧﺎن در ﺷﮫﺮ و دﯾﺎر ﺷﻤﺎ
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ﻗﺮار دارﻧﺪ و ھﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﻨﺪ و از ھﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ
ھﻢ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ!.
آﯾﺎ زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ؟ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ از ﻗﺪرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﯾﻢ؟
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ش ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ و رأی ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات آﻧﺎن اﺳﺖ! اﻣﺎ
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن اﯾﻦ ﺷﻮرﺷﯿﺎن اﻓﺮادی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﺟﺎھﻠﻨﺪ ،و از ﻗﺪرت
ﮐﺎﻓﯽ و ھﻮاداران ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و از ﻃﺮف ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺪارک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﻣﺎ زﯾﺮ ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﮥ آﻧﺎن ﻗﺮار دارﯾﻢ.
اﮔﺮ رأی ﺷﻤﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻢ و در ﻣﻮرد اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪود
ﺑﺮ آﻧﺎن ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﻢ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ :ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ھﻢ رأی
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و در ﻣﺠﺎزات ﺳﺮﯾﻊ و اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!.
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ و ﺣﺘﯽ از آن ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ
ھﻤﺮاھﻨﺪ!.
ﮔﺮوه ﺳﻮم ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات آﻧﮫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺮد ،و ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ اوﺿﺎع ﻣﺮدم ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﻨﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد،
دلھﺎ آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﻨﺪ ،و ﮔﺮد و ﺧﺎک ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺮدد ،و در ﭼﻨﺎن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺎﺗﻼن
ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺟﺎری ﺷﻮد!.
ﺷﻤﺎ ھﻢ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺎ آراﻣﺶ و ﺗﺄﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ ،و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﮫﻠﺖ ﺑﺪھﯿﺪ ،ﺗﺎ اﻣﻮر
ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،و ﭘﺲ از آن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ را در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا
ﺑﮕﺬارﯾﻢ! .١
در ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺮوھﯽ ﺑﺎ رأی ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ س ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :در اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ و
ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﻧﺪارﯾﻢ ،و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺠﺎزات آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ،
و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺣﺪود اﻟﮫﯽ را در ﻣﻮردﺷﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا
ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
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ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺠﺎزات و اﺟﺮای ﺣﺪود ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺄﺧﯿﺮ آن
را ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ش از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!.
در ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﺮار ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻣﺠﺎزات ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮد،
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در ﺳﻮﻣﯿﻦ روز از ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮد در اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺮدم ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد :اﺧﻼلﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از روﺳﺘﺎھﺎی اﻃﺮاف ﻣﺪﯾﻨﻪ وارد ﺷﮫﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،را ﺑﯿﺮون
ﮐﻨﯿﺪ! و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺟﮫﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن از روﺳﺘﺎھﺎی
اﻃﺮاف ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺷﮫﺮ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ! و ﺑﻪ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ!.
ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﭘﯿﺮو ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
آن را ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﮫﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺮدن ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮد و ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺸﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ،
ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻗﺼﺎص و اﻧﺘﻘﺎم از آﻧﺎن ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ!.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺳﺒﺄﯾﺎن در اﯾﻦ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ و از ﺧﺮوج آﻧﺎن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ!.
وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺒﺄﯾﺎن و اﻋﺮاب روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر
اﻧﺪوھﮕﯿﻦ و ﻣﺘﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ رﻓﺖ! و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﺗﻌﺪاد
دﯾﮕﺮی از اﺻﺤﺎب ﺑﻪ دﯾﺪار او رﻓﺘﻨﺪ!.
ً
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :دﯾﺪﯾﺪ ﭼﯽ ﺷﺪ؟ ﺣﺎﻻ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮﻧﺨﻮاھﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و آن ﻗﺎﺗﻼن را از دم ﺗﯿﻎ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ!.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ!.
ﺳﭙﺲ ﻃﻠﺤﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! .اﺟﺎزه ﺑﺪه! ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺞ ﺳﭙﺎھﯽ
ﺑﺰرگ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﺑﺮوم!.
زﺑﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! اﮔﺮ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯽ ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺮای آوردن
ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﮫﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان و ﻗﺎﺗﻼن ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﻣﯽروم!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﻣﺪﺗﯽ را در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ«! .١
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۳۱-۳۳۰

٢٢٨

ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

آﻧﺎن از اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﮐﺮدن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س اﻇﮫﺎر ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺪون درﻧﮓ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد آﻧﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و آﻧﮫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﺮای آوردن ﻧﯿﺮو و ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﺑﺼﺮه و ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و از دﺳﺖ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان آل ﺳﺒﺄ رھﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻗﺘﻞ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ!.
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ش در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺳﺮآﻏﺎز
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻌﺠﯿﻞ در ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ آرام ﺷﺪن اوﺿﺎع و اﺣﻮال و ﺳﺮ
و ﺳﺎﻣﺎن ﭘﯿﺪ ﮐﺮدن اﻣﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد!.
ﭘﺲ از آن ﺳﯿﺮ ﺣﻮادث اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و داﻣﻨﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﻈﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ،
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن ﺑﻪ اﻣﻮر و ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ در
ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﭘﯿﺪا ﻧﻨﻤﻮد!.
در ھﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزھﺎی ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ،ﻣﻐﯿﺮهﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ ﻧﺰد او رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
»ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻢ ﮐﻪ از ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻢ و از اﻧﺪرز و ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ ﺗﻮ
ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ! ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮﮐﻨﺎری اﺳﺘﺎﻧﺪارﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
ً
آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻤﺎرده ﺷﺘﺎب ﻧﮑﻨﯽ! ﻓﻌﻼ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎوﯾﻪ و
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ،ھﻤﭽﻨﺎن واﻟﯽ ﺷﺎم و ﺑﺼﺮه ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و دﯾﮕﺮ واﻟﯿﺎن را ھﻤﭽﻨﺎن در
ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬار ،و ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺸﺎن را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ
از ﺗﻮ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﻤﺎرﻧﺪ! .ﭘﺲ از آن ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻋﺰل و ﯾﺎ ﻧﺼﺐ اﯾﺸﺎن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮ«! در واﻗﻊ رأی ﻣﻐﯿﺮهﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ س رأی ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪای ﺑﻮد!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :اﺟﺎزه ﺑﺪه ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻦ رأی ﺗﻮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﺪھﻢ
و در ﻣﻮرد آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ!.
ﻣﻐﯿﺮهﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺪون درﻧﮓ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد او ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ،آزرده ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﮔﻠﻪﻣﻨﺪی از ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﯿﺮون آﻣﺪ!
ﻣﻐﯿﺮهﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ روز ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ رﻓﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر رأی و ﻧﻈﺮ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎد ،او ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ و اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ را از اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺷﺎم و ﺑﺼﺮه
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ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﻨﯽ! و دﯾﮕﺮ واﻟﯿﺎن را ﻧﯿﺰ از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﻋﺰل ﻧﻤﺎﯾﯽ! و ﭘﺲ از آن از اﯾﺸﺎن ﺑﺨﻮاھﯽ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار را از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪھﯽ«!.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﻐﯿﺮه از ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دﯾﺮوزم از روی ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اﻣﺮوزم او را دﭼﺎر
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﮐﺮد!؟.
ﻣﻐﯿﺮهﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﮔﻠﻪﻣﻨﺪی از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج راھﯽ ﻣﮑﻪ ﺷﺪ .و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای
دور ﻣﺎﻧﺪن از ﻓﺘﻨﻪ و ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻒ رﻓﺖ ،و از ﻃﺮﻓﺪاری از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ،و ﻃﻠﺤﻪ و
زﺑﯿﺮ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮد!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ رﻓﺖ و در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻐﯿﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،از
او ﭘﺮﺳﯿﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :او دﯾﺮوز آﻣﺪ و ﭼﻨﺎن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی را ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎد و اﻣﺮوز
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دﯾﮕﺮی را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دﯾﺮوز او ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اﻣﺮوزش ﺑﺪﺧﻮاھﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ!؟
ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺑﻮد ،و درﺳﺖ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻐﯿﺮه
ﻧﯿﺰ آن را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ اﺑﻦﻋﺒﺎس ﻓﺮﻣﻮد :رأی ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ راھﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد در ﻣﮑﻪ ﻣﯽﺷﺪی
و در آن را ﺑﺮ روی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺴﺘﯽ! وﻗﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دﭼﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
و اﻣﻮرﺷﺎن ﺑﯽﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪه
و ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻼﻓﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ!.
اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ھﻤﺊ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺜﻤﺎن ،ﻋﺪهای از
ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻦ در ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻗﺘﻞ او ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ!.
آﻧﺎن ﻧﯿﺰ از ﺗﻮ ھﻤﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺪهای ھﻤﭽﻮن ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ
ﺧﻮاھﺎن آن ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮای آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﺪاری،
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﯽ!.
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ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ :اﺳﺘﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻋﺜﻤﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ
در ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬاری و اﺟﺎزه ﺑﺪھﯽ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﯽ ﺷﺎم ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﯽ ،اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ
ﺷﻮرش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻦ در ﻗﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻨﻨﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ،اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس را ﮐﻪ درﺳﺖ ھﻤﺎن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻐﯿﺮهﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻮد ،رد ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺮاد
ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮫﺎ ﮔﻤﺎرده ﺷﻮﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ھﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاران را ﺑﺮﮐﻨﺎر و واﻟﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ آﻧﺎن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد« .١
ھﺮ ﯾﮏ از اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺎزم ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﺪون
ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺸﺎن داده ﻧﺸﺪ!.
در ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﭼﻨﺪدﺳﺘﮕﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﺪهای ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﯿﻌﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از او ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ! .و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او را ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺗﻼن ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻋﺪهای ھﻢ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن
اوﺿﺎع و اﺣﻮال و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ!.
»ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺰل ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات
ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻤﻮد« .٢
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ دﯾﺪﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
درﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از او دﻟﺨﻮر ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ رأی او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده و دﯾﺪﮔﺎھﺶ را ﻧﺎﺻﻮاب
داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺪاﯾﯽ آن دو از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﺮه از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
اﺟﺎزه داد ،ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺮوﻧﺪ!.
ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ش ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺗﺮک و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ادای ﻋﻤﺮه راھﯽ ﻣﮑﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ام
اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ س  -ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﺲ از ادای ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ در ﻣﮑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۵۴
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۳۱ – ۳۳۰
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٢٣١

– ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ! .١
ﻧﺰاع ﻣﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن

ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪﺑﻦ اﺑﯽﺳﻔﯿﺎن واﻟﯽ ﺷﺎم ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س اﻋﻼن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻧﻤﻮد و ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪ! ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﺳﺮﺑﺎزان زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن او ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در آن ﻣﻮرد را ﻧﺪارﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻣﺮدم و ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ را
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﻋﺼﯿﺎن و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ!.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از اھﻞ ﺷﺎم ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮﯾﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮد ،از ﻧﻈﺮ او اﯾﻦ ﮐﺎر آﻧﺎن ﻣﺮدود و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد ،و
ﺑﻪ ھﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺎن را در زﯾﺮ ﭼﺘﺮ اﻃﺎﻋﺖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻗﺮار داد و ﺳﺮﮐﺸﯽ و
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ آﻧﮫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺳﭙﺎھﯽ را ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﺷﺎم ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻣﻌﺎوﯾﻪ – ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻮرش و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ – ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻤﻮد و از اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺧﻮد در ﺑﺼﺮه ،ﮐﻮﻓﻪ و ﻣﺼﺮ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﺷﺎم ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪ!.
ﺣﺴﯿﻦﺑﻦ ﻋﻠﯽ ش ﻧﺰد ﭘﺪر رﻓﺖ و او را ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺧﻮدداری از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﻋﻠﯿﻪ اھﻞ ﺷﺎم و ﮔﺬﺷﺖ و ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ! او ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر! ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻼن
ﻋﺜﻤﺎن ﺣﻞ ﺷﻮد ،آن ﻣﺮدم از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﭘﯿﻮﺳﺖ!.
اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ را رد ﻧﻤﻮد .ھﻤﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را ھﻢ زﯾﺎدﺑﻦ
ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺗﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎده ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد« .٢
اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اھﻞ ﺷﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،اﺧﺒﺎر ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهای از ﻣﮑﻪ در
ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﻋﺎﯾﺸﻪ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ
در ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ – ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮫﺎ ﺟﺰو ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ – ﻣﯽرﺳﯿﺪ!.

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۴۴۴ – ۴۴۲
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۳۱ – ۳۳۰
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ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﻋﺎﯾﺸﻪ ش از ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ّ
ﺣﺠﺖ و ﺑﺮھﺎن او را در ﻣﻮرد
اﺳﺒﺎب ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ!.
ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ – ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ھﺸﺪار ﺑﻪ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮاﻧﺪازی و ﻗﺘﻞ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
دارﻧﺪ – ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ! ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص
ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز و ﻗﺎﺗﻞ و اﺗﺒﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ وارد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم ﻣﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻣﻮرد
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺗﻼن از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ھﺪف راه ﺑﺼﺮه را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ!.
ﺷﺘﺮی را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺴﮑﺮ ﮐﻪ ﯾﻌﻠﯽﺑﻦ ّ
اﻣﯿﻪ از ﯾﻤﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺣﻀﺮت
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل آﻣﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ! .اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ھﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺑﺼﺮه او را ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﻨﺪ! .و ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
راھﯽ ﺷﮫﺮ ﺑﺼﺮه ﺷﺪﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
آن ﺷﻮرﺷﯿﺎن و ﻏﻮﻏﺎﺳﺎﻻران زﻣﺎم اﻣﻮر را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اوﺿﺎع ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن
ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ – ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻗﺎﺗﻞ اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و ﻗﺼﺎص از ﻗﺎﺗﻼن او را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻮﯾﺪ و از آﻧﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﻼم
ﻋﺰت و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﺪ!.
ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ش ،درﺧﻮاﺳﺖ از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻗﺼﺎص و ﻣﺠﺎزات اﺗﺒﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﺑﻮد ،و آﻧﺎن ﺑﻪ
ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻣﺎرت وﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺳﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻮد را ﻧﻘﺾ
ﻧﻨﻤﻮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻋﺰل و ﺧﻠﻊ او ﻧﺒﻮده و ﻋﻠﯿﻪ او دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرش ﻧﺰده ﺑﻮدﻧﺪ!.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻗﺎﺗﻞ و ﺑﺮاﻧﺪاز و ﺑﻮدن آﻧﮫﺎ در ﻣﯿﺎن
ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ،ﻧﺎراﺣﺖ و ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .١
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ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﻋﺎﯾﺸﻪ ش ﻧﺎﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﻮد ،و دﺧﺎﻟﺖ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ و اھﻞ ﺷﺎم را در ﻣﻮرد ﻗﺼﺎص ﺷﻮرﺷﯿﺎن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﻋﺼﯿﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺖ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﻧﻈﺮش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﺗﻤﺮد را ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﺑﺎ آﻧﺎن
ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ و وارد ﺷﺪن در ﺻﻒ ﺟﻤﺎﻋﺖ وارد ﺟﻨﮓ ﺷﻮد ،ﭘﺲ از آن ﻓﺮاﻏﺖ
ﻻزم را ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﻋﺎﯾﺸﻪ ش ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺼﺮه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺧﻮد را
ﻧﺎﭼﺎر دﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اھﻞ ﺷﺎم را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازد و اﺑﺘﺪا ھﻮاداران ﻃﻠﺤﻪ و
زﺑﯿﺮ را ﺳﺮﮐﻮب و وادار ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺴﺘﻢ ،آﻧﺎن را ﺗﻨﮫﺎ
ﻧﺨﻮاھﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ،اﮔﺮ آﻧﺎن ﺑﯽﻃﺮف ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻦ ھﻢ راه ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮم و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺮﻓﯽ را ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺧﻮاھﻢ آﻣﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺮای ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ او ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﯿﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و وﻋﺪۀ اﻃﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻨﮫﺎ
زﻣﺎﻧﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ را از ﺧﻮد ﺑﺎور دارم ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﯿﺪ و
ﺳﭙﺎه و ﻋﺪۀ وﻋﺪه ﻻزم را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ!.
اﻣﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ او ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻠﺤﻪ و
زﺑﯿﺮ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ دﯾﺪﮔﺎه و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،روا
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و آن را ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآوردﻧﺪ! و آن روﯾﺪادھﺎی
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ را ﻣﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺘﻨﻪ و ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآوردﻧﺪ دﺧﺎﻟﺖ در آن را ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد را از آن
ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪه و در آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺷﻌﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﻏﺰوه ﺑﺪر ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را در آن ﺑﺤﺮان ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻔﺮ ھﺸﺘﻤﯽ در
ﮐﺎر ﻧﺒﻮد« .١
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آن اوﺿﺎع و اﺣﻮال دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ را ﮐﻪ »وﻟﯽ اﻣﺮ« و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺸﺮوع ﺑﻮد ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﻪ زﯾﺮ ﭼﺘﺮ درآوردن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن او را ﯾﺎری دھﻨﺪ!؟ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻮرﺷﯿﺎﻧﯽ ﻣﺠﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت
رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺟﻨﮓ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ھﻮاداری از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺗﻈﺎھﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن او
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و
ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺸﺮوع ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯽﻃﺮف ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و در آن ﻓﺘﻨﮥ
ﮐﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ!؟
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﺎن راه
ﺳﻮم را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮد را از ﻣﻌﺮﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ھﺪف ﻣﻠﺰم ﻧﻤﻮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از
ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج و راه ﺑﺼﺮه را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ! و ھﻤﮥ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،وارد ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺷﺪه و او را ﺑﺮای اداﻣﻪ
ﺷﯿﻄﻨﺖھﺎی ﺧﻮد ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!.
ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! .از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج ﻣﺸﻮ! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﮔﺮ از ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺧﺎرج ﺷﻮی ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ آن ﺑﺎزﻧﺨﻮاھﯽ ﮔﺸﺖ و ﻗﺪرت و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن
اﺳﺘﻘﺮار ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﺎ رأی و ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم س ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻓﺮﻣﻮده و آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ! .١
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺼﺮه
آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،در رﺑﺬه اردو زدﻧﺪ ،در رﺑﺬه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ س ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺪر رﻓﺖ و
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدم را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎدم .اﻣﺎ آن را از ﻣﻦ
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﯽ و اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه راه ﻋﺮاق را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮدا در ﻋﺮاق در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﺑﺤﺮانزده ﮐﺴﯽ از ﺗﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد و ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ!!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﯿﺸﺘﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی را داﺷﺘﻪای و ﻣﻦ آن را رد ﮐﺮده ﺑﻮدم!؟
ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ،در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺮار داﺷﺖ،
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدم ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﯽ ،ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﮔﺮ ﻋﺜﻤﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ ﺗﻮ در ﻣﺪﯾﻨﻪ
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ﻧﺒﺎﺷﯽ و ﻣﻮرد اﺗﮫﺎم واﻗﻊ ﻧﺸﻮی!.
ﭘﺲ از آن ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ھﯿﺌﺖھﺎﯾﯽ از ھﻤﮥ ﻣﻤﺎﻟﮏ
اﺳﻼﻣﯽ و اﺻﺮار آﻧﮫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺒﻮل ﺧﻼﻓﺖ ،از ﻗﺒﻮل آن ﺧﻮدداری ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ!.
اﯾﻨﮏ ھﻢ از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ھﻢ ﻓﺘﻨﻪ و
ﺟﻨﮕﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روی ﺑﺪھﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ آن دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻮ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻮن او در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻮدﯾﻢ! در ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﯿﻌﺖ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ
ً
اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،و روا ﻧﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼف
ﺳﺮدرﮔﻢ درﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺪون اﻣﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ!.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪھﻢ ﮐﻪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از
زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دوش ﻣﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻢ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻢ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد درآورم و ﺷﻮرﺷﯿﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﺸﺎﻧﻢ!؟
ﻓﺮزﻧﺪم ﺣﺴﻦ! از ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر داری ﭼﮕﻮﻧﻪ آدﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ھﻤﭽﻮن
ﮐﻔﺘﺎری در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺎ در دام اﻓﺘﺎده ﺷﮑﺎرم ﮐﻨﻨﺪ!؟
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎﯾﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﻢ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻻزﻣﮥ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدن
اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آﻧﮫﺎ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ داد؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد در رﺑﺬه ﺑﻮد ،ﻃﺎرق ﺑﻦ ﺷﮫﺎب
از آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ وﻗﺘﯽ ﺳﭙﺎه وارده را دﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﭼﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﭙﺎه ھﻤﺮاه اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ!.
ﮔﻔﺖ :ﭼﯽ ﺷﺪه؟!.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ راه ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
آﻧﺎن را وادار ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ!
ّ
ّ
ﮔﻔﺖ :اﻧﺎ ﷲ و اﻧﺎ اﻴﻟﻪ راﺟﻌﻮن ،آﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ھﻤﺮاه ﺷﻮم و ﺑﺎ آن دو ﻣﺮد و ام
اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺠﻨﮕﻢ؟! ﯾﺎ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻢ و در ﮐﻨﺎر او وارد ﺟﻨﮓ ﻧﺸﻮم!؟ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ؟! .١
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺳﺨﻨﺎن ﻃﺎرق ﺑﻦ ﺷﮫﺎب و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ او ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ – ﺣﺘﯽ اﺻﺤﺎب و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ آن را ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ او وارد ﺟﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از
ﯾﺎری و ﯾﺎ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ او ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟ ھﻤﮥ آﻧﮫﺎ اﻣﻮری
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ھﺮ ﮐﺪاﻣﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺦ ﺑﻮد!.
ّ
اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﺑﺼﺮه ﻣﻠﯿﺢ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺳﻠﻤﯽ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ؟
زﺑﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﺷﻮرﺷﯿﺎن و اﺗﺒﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
ﺟﺮﻣﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺪون ﻋﺬر و ﺧﻮاﻧﺨﻮاھﯽ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ!.
ﮔﻔﺖ :ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﮔﻔﺖ :آﺷﻮبﻃﻠﺒﺎن و ارذل و اوﺑﺎش ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻨﺎن و
ﺑﺮدﮔﺎن ﺳﺎدهدل!.
ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ؟
زﺑﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات آن ﺷﻮرﺷﯿﺎن و ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺧﻮن او ﺑﻪ ھﺪر ﻧﺮود و ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدن ﺧﻮن او روش
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﻗﯿﺎم و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﻼﻓﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ،
اﮔﺮ از ھﻢ اﮐﻨﻮن درس ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽھﺎ داده ﻧﺸﻮد ،ھﺮ ﮐﺲ زﻣﺎم اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در
ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد ،دﯾﺮ ﯾﺎ زود! آﻧﮕﻮﻧﻪ آدﻣﮫﺎ او را ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺸﺖ!.
ﻣﻠﯿﺢﺑﻦ ﻋﻮف ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺧﻮن ﻋﺜﻤﺎن ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ!! .١
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽھﺎی ﺑﺼﺮه رﺳﯿﺪ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ واﻟﯽ
ﺑﺼﺮه ،ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﻮار رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ از اھﺪاف و اﺧﺒﺎر
آﻧﮫﺎ ،ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ آﻣﺪن ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﺳﭙﺎه از او ﺳﺆال
ﻧﻤﻮد؟
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻓﺮﻣﻮد :آﺷﻮﺑﮕﺮان ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ و اﺷﺮار ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﺮم
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﻧﻤﻮده و آن را ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺣﻮادث ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را در
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی:ج  ۴ص .۴۶۱
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آن ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ ،از ﺷﻮرﺷﯿﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻌﻦ
و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت
رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺧﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ رﯾﺨﺘﻦ آن را ﺣﺮام ﻧﻤﻮه ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻼل ﺷﻤﺮدﻧﺪ و
اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮدﻧﺪ ،و ﺣﺮﻣﺖ ﺷﮫﺮ و ﻣﺎه ﺣﺮام را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ،و ھﺘﮏ
ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮدن و ﺑﺮ ﺑﺪن ﺑﺴﯿﺎری ر ﺑﯽﮔﻨﺎھﺎن ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن را وارد ﮐﺮدﻧﺪ!.
ﻣﺪﺗﯽ را ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﺎﺧﻮﺷﻨﻮدی ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ از اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،و از وارد
ﮐﺮدن ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ را
ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ و اﺧﺮاج اﯾﺸﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ! اﯾﻨﮏ آﻣﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدم را از ﺟﺮم و
ﺟﻨﺎﯾﺖھﺎی آﻧﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﯾﻢ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺻﻼح اﻣﻮر دارﻧﺪ ،آ ﮔﺎه
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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اس﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۱۴ :
»در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺠﻮاھﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﻪ و اﺣﺴﺎن

ﯾﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﮏ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم دﺳﺘﻮر ﺑﺪھﺪ«.
ﻣﺎ در راه اﺻﻼح اﻣﻮر ﮔﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ ،و ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻣﻮرد ﺧﺮد و
ﺑﺰرگ و ﻣﺮد و زن ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺮای اﺻﻼح اﻣﻮر و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ و
ﭘﺮھﯿﺰ از ﺷﺮ و ﺑﺪی آﻣﺪهاﯾﻢ!.
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ،ﻋﻤﺮان ﻧﺰد ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ رﻓﺖ و
ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺼﺮه ﺑﯿﺎﯾﯽ؟
ﻃﻠﺤﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺧﻮﻧﺨﻮاھﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن!.
ﻋﻤﺮان ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﺮدهای؟
ﻃﻠﺤﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا! ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدهام ،و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﻦ ﻗﺮار دارد و ﻣﻦ
ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ او ﻧﻘﺾ ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد ،و اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻊ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻼن
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻧﺸﻮد ،در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻧﺨﻮاھﯿﻢ اﯾﺴﺘﺎد ،ھﺪف ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم از ﻗﺎﺗﻼن
ﺷﻮرﺷﯽ و ﻗﺼﺎص اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﺑﺲ!.
ﭘﺲ از آن ﻋﻤﺮان ﻧﺰد زﺑﯿﺮ آﻣﺪو ھﻤﺎن ﺳﺆاﻟﯽ را ﮐﻪ از ﻃﻠﺤﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:
و زﺑﯿﺮ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻃﻠﺤﻪ را ﺑﻪ او داد!.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦس ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ واﻟﯽ ﺑﺼﺮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﮔﺰارش ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
ﺧﻮد را ﺑﻪ او داد و از ھﺪف ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ او را آ ﮔﺎه ﮐﺮد .و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻓﺮاد ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ و ﺳﺎدهدل ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ھﻢ درﮔﯿﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﭘﺲ از
آن آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ارزش زﯾﺎدی ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ!.
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﻋﻤﺮان ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻢ ،ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ!.
اﻣﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﻣﻦ از ورود اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ
و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﻢ!.
ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﺑﻪ » َ
اﻟﻤ ْﺮ َﺑﺪ« در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺼﺮه رﺳﯿﺪﻧﺪ .و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورودﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﮫﺮ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﻋﺎﯾﺸﻪ ش ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ ،و آﻧﺎن او را از اھﺪاف ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ!.
ﻣﺮدم ﺑﺼﺮه ﻧﯿﺰ دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﺪهای ﺑﻪ ھﻮاداری از ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ھﻤﺮاھﺎن
اﯾﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،و ﻋﺪهای ھﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری از آﻧﺎن ﻧﺸﺪه و ﺑﺎ
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ ھﻤﺮاه ﺷﺪه و ﺗﻌﺪادی ھﻢ ﺑﯽﻃﺮف ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ! .١
ﻃﺮﻓﺪاران ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ھﻮاداران ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮده و در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻢ اردو زدﻧﺪ! »ﻓﻢ اﻟﺴﮑﻪ«در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﯿﻦ آﻧﺎن
درﮔﯿﺮی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ!.
اوﻟﯿﻦ روﯾﺎروﯾﯽ

ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮ و آﺷﻮبﻃﻠﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ در ﺑﺼﺮه ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ
ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﻨﮓ و ﻧﺰاع
ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ!.
ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ از اﺷﺮار و اﺗﺒﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎء ﯾﮫﻮدی ،ﻧﺎﮔﮫﺎن
ﺑﺮ اﺳﺐھﺎی ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪه و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ دﺷﻨﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻃﺮﻓﺪاران ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺮ راه آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و او را از آن
ﮐﺎر ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺖ اﻣﺎ او را ﮐﺸﺘﻨﺪ و زن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﮑﯿﻢ و ھﻤﺮاھﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ
از اﯾﺠﺎد درﮔﯿﺮی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن او را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ!.
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ﺑﺎ ﯾﻮرش ھﻮاداران و اراذل و اوﺑﺎش ﭘﯿﺮو ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی ﺑﻪ ﺻﻒ ﻃﺮﻓﺪاران
ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻇﮫﺮ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و
ﻋﺪهای از ھﺮ دو ﻃﺮف ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ!.
ﻋﺪهای از ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻨﮓ و ﻣﺼﺎﻟﺤﮥ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ
آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ھﺮ دو ﻃﺮف ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ! و
ھﯿﭽﯿﮏ اﺳﺒﺎب ﺗﺤﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮی را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ!.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ »ﮐﻌﺐﺑﻦ ﺳﻮر« را ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻌﺖ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺮدم ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ
ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن از روی رﺿﺎ و رﻏﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،از
ﺑﺼﺮه ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﻌﺖ آﻧﮫﺎ از روی اﮐﺮاه و ﻧﺎﭼﺎری ﺑﻮده در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ ﺑﺼﺮه را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ!.
ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻌﺐﺑﻦ ﺳﻮر ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪ و ﻣﺮدم در ﻣﺴﺠﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ ،او ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ! ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﺑﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ آﻣﺪهام و
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ از روی اﺟﺒﺎر ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و
رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ!؟
ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺎﻣﻪﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺎﭼﺎر ﮐﺮدﻧﺪ!.
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺧﺘﻼف اﻓﺘﺎد .١
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد در راه ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﺑﻮد و ﭘﺲ از اﻃﻼع از
آﻧﭽﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﻼف ﻧﺎﭼﺎر ﻧﺸﺪﻧﺪ
ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺠﺎد وﺣﺪت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ! و ﺿﺮورت
وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ! ﭘﺲ ﺑﺮای ﻧﻘﺾ ﺑﯿﻌﺖ ھﯿﭻ
ﺑﮫﺎﻧﻪای ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺎ آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ! .٢
ﭘﺲ از آن درﮔﯿﺮیھﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاران ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ از ﯾﮏ ﻃﺮف و
ھﻮاداران ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ روی داد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﯿﺮ ﺷﺪن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۳۱ – ۳۳۰
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۴۸۶
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﺼﺮه و اﺧﺮاج او و ﺣﺮﮐﺘﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ!.
ﭘﺲ از اﺧﺮاج ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ از ﺑﺼﺮه ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﭘﯿﺮو ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺷﮫﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ ﺳﺮﮐﺮدۀ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﺑﺼﺮه ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ از اﺗﺒﺎع ﺧﻮد و ھﻮاداران
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ و اﻓﺮادی ﺳﺎدهدل و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ از ﺷﮫﺮ
ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ!.
دو ﮔﺮوه در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »داراﻟﺰق« در »زاﺑﻮﻗﮥ« ﺑﺼﺮه ﺑﺎ ھﻢ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ!.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ را آﻏﺎز ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ﮐﻪ او ﺟﻨﮓ را آﻏﺎز
ﮐﻨﺪ!.
ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﺷﺨﺼﯽ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺠﻤﻊ ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و او ﺑﺎ
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﺲ در ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺮاﻧﺪازی و ﮐﺸﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎ
ﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺗﻼن ﻋﺜﻤﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ و ﺑﺲ!.
وﻗﺘﯽ دو ﻟﺸﮑﺮ رو در روی ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را رو در روی ﻗﺎﺗﻼن ﺑﺼﺮه ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺮار داده ﺗﺎ از آﻧﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ،
او را ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ! ﺧﺪاوﻧﺪا در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺷﮑﺎف اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻣﺎ! و زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاری و
ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﻧﺸﺎن را اﻣﺮوز ﻓﺮاھﻢ ﮐﻦ! و ﮐﺴﯽ را از آﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﮕﺬار!.
ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ در ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺮﮐﺮده اﯾﺸﺎن ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ
ﺳﺒﺄی ﺷﺮارتﭘﯿﺸﻪ و ھﻤﮥ ھﻤﺮاھﺎن او اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را از ﻣﮫﻠﮑﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﺪھﺪ! او
» ُﺣﺮﻗﻮسﺑﻦ زھﯿﺮ ﺳﻌﺪی« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺼﺮه ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ
ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯽﺳﻌﺪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد.
ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن او اﻓﺮادی را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪاش ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ او ﻧﺸﺪﻧﺪ!.
ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ اﺗﺒﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ،اﻓﺮادی ﺑﻪ
ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﺑﺼﺮه رﻓﺘﻪ و از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ھﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از اﯾﺸﺎن در
اﺷﻐﺎل و ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﮐﺸﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ،او را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ!.
ﻣﺮدم ﺑﺼﺮه ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺟﻨﺎﯾﺖﭘﯿﺸﻪ ﻧﻤﻮده و ھﻤﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ
ﻏﯿﺮ از ُﺣﺮﻗﻮس از دم ﺗﯿﻎ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ!.

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺼﺮه از وﺟﻮد ﭘﯿﺮوان ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی ﭘﺎک ﺷﺪ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ
و ﻋﺎﯾﺸﻪ ش در ﻣﻮرد ﻗﺼﺎص ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮاﻧﺪاز و ﺟﻨﺎﯾﺖﭘﯿﺸﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
اھﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ!  .١ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ھﻤﺮاه ﺳﭙﺎه ﺧﻮد در »رﺑﺬه« ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻧﻘﺸﻪ و ﻃﺮح ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﭙﺎه
ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ
ﭼﮑﺎری را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯽ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ در راه اﺻﻼح اﻣﻮر ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ ،اﮔﺮ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ
اﯾﻦ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻼش اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪھﻨﺪ! ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ آﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺪادﻧﺪ ،ﭼﯽ؟
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :آﻧﺎن را ﻣﻌﺬور ﻣﯽدارﯾﻢ ،ﺑﻪ رأی و اﺟﺘﮫﺎدﺷﺎن اﺣﺘﺮام
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ،و ﺣﻘﻮق آﻧﺎن را ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن راه
ﻣﺪارا را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ!.
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ راﺿﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﭼﯽ؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ اﻗﺪاﻣﯽ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﻨﺪ ،ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﻧﺪارﯾﻢ!.
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ آﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﯽ؟
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ ھﻤﻪ ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺮھﯿﺰ از ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،اﻣﺎ
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ! .٢
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س از »رﺑﺬه« ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و راه ﺑﺼﺮه را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و از »ﻓﯿﺪ« و
»ﺛﻌﻠﺒﯿﻪ« و ﺳﭙﺲ »ذیﻗﺎر« ﮔﺬﺷﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ذیﻗﺎر رﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺟﻌﻔﺮﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺞ
ﻣﺮدم و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺟﮫﺖ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺳﭙﺲ اﺷﺘﺮ
ﻧﺨﻌﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ھﻤﺮاه ﻧﻤﻮد!.
آن زﻣﺎن اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی واﻟﯽ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن
ﻓﺘﻨﻪ و ﺑﺤﺮان ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﺟﺎﻧﺐ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس از
ﻣﺮدم ﮐﻮﻓﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،از ھﯿﭽﯿﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺰاع ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﮑﻨﻨﺪ!.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ از ﺟﻨﮓ ﮔﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﻋﻠﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﺪ و ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺟﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ .١
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺘﺠﻪ از ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﺎن،
ﻓﺮزﻧﺪش ﺣﺴﻦ و ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ را ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدم ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ آن ﺷﮫﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ش ﻧﺰد اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ رﻓﺖ و ﺑﺎ او ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
ای اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ! ﭼﺮا ﻣﺮدم را از ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎزﻣﯽداری؟ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
اﺻﻼح اﻣﻮر ھﺪف دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﯾﻢ ،و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ھﺮاس اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد!.
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ! ﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﯾﻘﯿﻦ دارم! و ﻣﺮا ﻃﺮف
ﻣﺸﻮرت ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﻣﻦ ﺧﻮد از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ّ
»اﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﺘﻨﺔ ،اﻟﻘﺎﻋﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺧ� ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ،و اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧ� ﻣﻦ اﻟـﻤﺎﻰﺷ
واﻟـﻤﺎﻰﺷ ﻓﻴﻬﺎ ﺧ� ﻣﻦ الﺮاﻛﺐ«».آﺷﻮب و ﺑﺤﺮاﻧﯽ روی ﺧﻮاھﺪ داد ،ﮐﻪ در آن ﺑﯽﻃﺮف از

ﻃﺮﻓﺪار و ﻃﺮﻓﺪار از ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪه و ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪه از ﺳﻮاره در آن ﺑﮫﺘﺮﻧﺪ«.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺎ را ﺑﺮادر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪه و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎل ھﺮ ﯾﮏ را ﺑﺮ
دﯾﮕﺮی ﺣﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ۡ
َّ ٓ
َ ُ َ
ُ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ۡ ُ ُ ْ َ َ ُ
﴿���ها ٱ�ِين ء
ام ُنوا � تأ�ل ٓوا أ ۡم َ�ٰل�م بَ ۡي َن�م ب ِٱل َ�ٰ ِط ِل إِ� أن ت�ون
َ
ّ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ ُ َ ُ ۡ َّ َّ َ َ َ
َ ً َ َ
ُ
� ۡم َرح ٗ
ِيما﴾٢٩
ت ِ�ٰ َرة عن ت َر ٖ
اض مِن� ۚم و� �قتلوا أنفس� ۚم إِن ٱ� �ن ب ِ
]اﻟﻨﺴﺎء.[۲۹ :
»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! اﻣﻮال ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻧﺨﻮرﯾﺪ! ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ داد و
ﺳﺘﺪی در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ و از رﺿﺎﯾﺖ دو ﻃﺮف ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﮕﯿﺮد ،و ﺧﻮن ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺮﯾﺰﯾﺪ،

ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ٗ ُّ َ َ ّ ٗ َ َ ٓ ُ
ج َزاؤهُۥ َج َه َّن ُم﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۹۳ :
﴿ومن �قتل مؤمِنا متع ِمدا ف

»ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ اﻧﺴﺎن اھﻞ اﯾﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﺠﺎزات او ﻋﺬاب ﺟﮫﻨﻢ ﺧﻮاھﺪ

ﺑﻮد«.
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٢٤٣

ﭘﺲ از آن اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺮدم ﮐﻮﻓﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج ،ﮐﻪ در ھﻤﮥ ﺻﺤﻨﻪھﺎ او را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﺻﺤﺎب او ﻧﺒﻮده ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ! ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﯿﺎم ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽداﻧﻢ! اﺻﻞ و ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و
ﻗﺪرت اﻟﮫﯽ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺮأت ﻧﺪھﯿﺪ!
و آﻧﮫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺷﮫﺮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ در ﻣﻮرد اﻣﺎم و
ﭘﯿﺸﻮای ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ! زﯾﺮا اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺖ
ّ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد! و ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﻮد را دﭼﺎر ﺗﮑﻠﻒ ﻧﮑﻨﯿﺪ!.
ای ﻣﺮدم! از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ اﻟﮕﻮی آﺷﺘﯽ
و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﻮاھﯽ ﺑﻮد ،و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺎه ﺧﻮاھﻨﺪ آورد ،و
آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﺑﮫﺘﺮ ﻓﮫﻤﯿﺪهاﯾﻢ! ھﺮ ﮔﺎه
ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب روی ﺑﺪھﺪ ،اوﺿﺎع ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ
روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب ھﻤﭽﻮن ﺳﺮﻃﺎن ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺎدھﺎی ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و ﻧﺴﯿﻢ و
ﻃﻮﻓﺎن آن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮد .ﮔﺎھﯽ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ ،اﻣﺎ ھﯿﭽﮑﺲ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎد آن از ﮐﺠﺎ وزﯾﺪن ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب آدمھﺎی اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ
و ﺑﺮدﺑﺎر را ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد!.
ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎ را در ﻏﻼف ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﯿﺰهھﺎ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و زه ﮐﻤﺎنھﺎ را ﭘﺎره ﮐﻨﯿﺪ،
و در ﻓﮑﺮ ﭘﻨﺎه دادن ﺑﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و ﺳﺮﮐﻮبﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻣﻮر ﺳﺮ و
ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﮔﻢ و ﮔﻮر ﮔﺮدد.
ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺑﺪون ﻏﻞ و ﻏﺶ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﺎ ﻣﻦ درﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ! در
ھﺮ ﺻﻮرت اﮔﺮ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و رھﻨﻤﻮدھﺎی ﻣﺮا ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار دھﯿﺪ ،دﯾﻦ و
دﻧﯿﺎﯾﺘﺎن ﻣﺼﻮن ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،و آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ ﺗﻨﮫﺎ داﻣﻦ آﻧﮫﺎﯾﯽ را ﺧﻮاھﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آن را
ﺷﻌﻠﻪور ﮐﺮده ،ﯾﺎ ﺑﺮ روی آن ھﯿﺰم ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ«! .١
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﻗﻌﻘﺎعﺑﻦﻋﻤﺮو ﺗﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» ،اﮔﺮ راه دﯾﮕﺮی
وﺟﻮد داﺷﺖ ﺣﻖ و درﺳﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ دارای ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ اﻣﻮرﺷﺎن را ﺳﺮ و
ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺪھﺪ ،و ﺳﺘﻤﮑﺎران را ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و از ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ! اﻣﺎم و
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﮐﻨﻮن ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،او ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﻖ و
اﻧﺼﺎف ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮده و در ﭘﯽ اﺻﻼح اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از او ﺧﻮد را
آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ«! .١
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ھﻨﻮز در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد ،اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺪهای ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺎرت رﻓﺖ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮد ،و ﻋﺪهای از ﮐﺎرﮔﺰاران
ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺎرت ،اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دادﻧﺪ!.
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺎرت ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ اﺷﺘﺮ ﮔﻔﺖ:
ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺮو!.
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎ اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ ھﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ ،و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ آﻧﺎن را ﺗﺮک
ﮐﻨﺪ و از ﮐﻮﻓﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد!.
ﻣﺮدم ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺮای ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﻧﻪ ھﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف
اردوﮔﺎه او در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ذیﻗﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ!.
اﺷﺨﺎﺻﯽ ھﻤﭽﻮن ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺗﻤﯿﻤﯽ و ّ
ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﻃﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ راھﯽ ذیﻗﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﻼشﻫﺎی آﺷﺘﯽﺟﻮﯾﺎﻧﻪ

وﻗﺘﯽ ﺳﭙﺎھﯽ ﮐﻪ از ﮐﻮﻓﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ذیﻗﺎر رﺳﯿﺪ .ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ آﺧﺮﯾﻦ

ﺗﻼشھﺎی ﺧﻮد راﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﻋﺎﯾﺸﻪ ش ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و اﺻﻼح اﻣﻮر ﺑﺴﯿﺎر ّ
ﺟﺪی و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ در ﭘﯽ ﺟﻨﮓ و
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺪف اﺻﻠﯽ او اﻟﺰام ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﻮد و ھﻤﺮاھﯽ او اﺗﻔﺎق
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮد!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺗﻤﯿﻤﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﻧﺎﻣﺪار اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺻﻠﺢ ﻧﺰد ﻃﻠﺤﻪ
و زﺑﯿﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎ آن دو ﻣﺮد ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻦ! .و آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻟﻔﺖ و ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ
ﺟﻤﺎﻋﺖ دﻋﻮت ﮐﻦ و در ﻣﻮرد زﯾﺎن و ﺧﻄﺮ اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺮق ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮ!.
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۴۸۳

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺗﻤﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه رﻓﺖ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪل ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن! ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﺑﯿﺎﯾﯽ؟
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و آﺷﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم!.
ﻗﻌﻘﺎع از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺴﯽ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ! ﺗﺎ در ﺣﻀﻮر او در ﻣﻮرد
اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ آﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ ،ﻗﻌﻘﺎع از ﻋﻠﺖ آﻣﺪن آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻮن ﺣﻀﺮت
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آﺷﺘﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ آﻣﺪهاﯾﻢ!.
ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ اﺻﻼح را ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ
ﮐﻨﯿﺪ! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ آن را درﯾﺎﺑﯿﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ھﻤﺮاھﯽ
ﻧﻤﻮد و راه ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ را در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎی ﺷﻤﺎ را ﻧﺎروا
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺻﻠﺤﯽ در ﮐﺎر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻪ
ﻣﺪﺗﮫﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪ را اﺷﻐﺎل و ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و ﻗﺘﻞ و
ﻏﺎرت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ! اﮔﺮ آﻧﺎن ھﻤﭽﻨﺎن رھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺎر
ﻓﺘﻨﻪﮔﺮی ﺧﻮد را ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ داد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺮک اﯾﺸﺎن را ﺗﺮک ﻋﻤﻞ
ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن و اﺟﺮای ﻗﺼﺎص آﻧﮫﺎ اﺣﯿﺎی ﻗﺮآن اﺳﺖ!.
ﻗﻌﻘﺎع ﮔﻔﺖ :ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ از آﻧﮫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺻﺮه و اﺷﻐﺎل ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﮐﺸﺘﻦ ﻋﺜﻤﺎن
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺑﺼﺮه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺮﻗﻮسﺑﻦ زھﯿﺮﺳﻌﺪی
ھﻤﻪ را ﮐﺸﺘﯿﺪ! او ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪاش ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽﺳﻌﺪ رﻓﺖ و وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ او را
دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﻮم و ﻋﺸﯿﺮهاش ﺟﻠﻮ ﺷﻤﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﺷﺶ ھﺰار
ﻧﻔﺮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ!.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﻗﻮس را رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ و او را ﻗﺼﺎص ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ھﻤﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪای را ﮐﻪ ﺧﻮد
اﻵن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و اﺟﺮای آن را از ﻋﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺗﺮک ﮐﺮدهاﯾﺪ!.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺼﺎص ﺣﺮﻗﻮس ﺑﺎ ﻃﺎﯾﻔﮥ ﺑﻨﯽﺳﻌﺪ وارد ﺟﻨﮓ ﺷﻮﯾﺪ! و آﻧﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﯾﻮرش ﺑﺮﻧﺪ و ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﺎن ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﺗﺎن ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ! ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
ﺗﻼش ﺑﺮای ﻗﺼﺎص »ﺣﺮﻗﻮس« دو ﻋﺸﯿﺮه دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ »رﺑﯿﻌﻪ و ﻣﻀﺮ« را ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽﺳﻌﺪ اﻋﻼن ﮐﺮدهاﻧﺪ!.
ھﻤﯿﻦ وﺿﻊ و ﺷﺮاﯾﻂ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺷﻐﺎل ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻣﺤﺎﺻﺮۀ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺜﻤﺎن و
ﮐﺸﺘﻦ او دﺳﺖ داﺷﺘﻪ و در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺧﻮد را ﺟﺎ زده ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻞ ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو را ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه و ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﺪﻻﻟﮫﺎی ﻗﻮی او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :رأی ﺗﻮ اﮐﻨﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﻌﻘﺎع ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را اﮐﻨﻮن ﺑﺎ داروﯾﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ آرام ﮐﺮد ،و در
ﻣﻮرد ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺘﺎب ﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ اﺧﺘﻼفھﺎ رﻓﻊ ﺷﺪ و ھﻤﻪ
ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﭘﯿﺮوی از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺠﺎزات
ﻗﺎﺗﻼن و ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ!.
ً
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺪدا ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖھﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ و
ﺑﺸﺎرت و رﺣﻤﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻗﺪرت ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ!.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد اﺻﺮار ورزﯾﺪ و زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻨﮓ را ﻓﺮاھﻢ
ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﺮ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد!.
راه آﺷﺘﯽ و ﻋﺎﻓﯿﺖ را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ .و ھﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺧﯿﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ھﻤﮥ ﻣﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺷﺮ و ﺑﻼ و ﺑﺤﺮان ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﺪ،
اﮔﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﮓ و درﮔﯿﺮی را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ ﻣﺎ و ھﻢ ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﺮد!.
ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ،اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻢ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻣﻠﺖ را ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ اﻧﺪک اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه ،و آﻧﭽﻪ
ﺑﺮای آن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ – درﯾﻎ دارد ،وﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺶ
آﻣﺪه ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ دﯾﮕﺮی و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪای
ﻗﺒﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮی را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ!!.
آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻗﻌﻘﺎعﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺗﻤﯿﻤﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺑﻪ دﻋﻮت او ﺑﺮای ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ! ﺑﻪ راﺳﺘﯽ
ﺳﺨﻨﺎﻧﺖ ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻮد! ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺮﮔﺮد ،اﮔﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻮن ﺗﻮ
ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و رأی ﺗﻮ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ!.

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

٢٤٧

ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﺳﭙﺎه
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س در »ذیﻗﺎر« ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ
و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﮔﺰارش داد!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ از ﺳﺨﻨﺎن او و ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ ﺷﮕﻔﺖ زده و ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪ! و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﻋﺪهای ﺑﺪﺧﻮاه ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و آﺷﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ! .١
ﭘﺲ از آن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س در اﺟﺘﻤﺎع ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ :و از ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎ و
ّ
ﺟﺎھﻠﯿﺖ ،و ﻧﻮر و ﺧﯿﺮ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﻼم و ﻓﻀﻞ و ﮐﺮم ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق
ﻣﺼﺎﯾﺐ
ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ش ﯾﺎد ﻓﺮﻣﻮد.
او در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﻓﺮﻣﻮد:
» ...ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺜﻤﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻃﺎﻟﺐ دﻧﯿﺎ دﺳﺖ
ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ زدﻧﺪ ،و ھﻤﻪ ﻗﻮت و ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ اراده
ﺧﻮﯾﺶ را ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ!.
ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﻣﯽروم ،و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ھﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرش زده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﻓﺮدا ھﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ! ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻔﯿﮫﺎن و ﻧﺎآ ﮔﺎھﺎن ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ«!.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺎمھﺎی ﺑﻠﻨﺪی در راه ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﻣﻮر ﻣﯿﺎن ﻋﻠﯽ و ﻃﻠﺤﻪ و
زﺑﯿﺮ ش ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد وﺣﺪت و ﺗﻔﺎھﻢ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺼﺮه و ﮐﻮﻓﻪ
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
ﺗﻮﻃﺌﮥ ﻣﺠﺪد اﺗﺒﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ

آﯾﺎ ﭘﯿﺮوان ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﮐﻪ در ﺳﭙﺎه اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺧﺰﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
وﺣﺪت و ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ!؟ آﻧﮫﺎ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد ،ﺑﺎزﻧﺪۀ اﺻﻠﯽ آﻧﺎن

ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﯿﺎن اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﻋﺎﯾﺸﻪ ش و وﺣﺪت
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ زﯾﺎن آﻧﮫﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ!.

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۳۹۴- ۳۹۳

٢٤٨

ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺷﻤﺎرش ﻣﻌﮑﻮس ﺧﻮاری و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ:ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ھﺮ ﺷﮑﻠﯽ در اﺷﻐﺎل ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﻨﺰل و
ﮐﺸﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ از ﺳﭙﺎه او ﺑﯿﺮون ﺑﺮود! و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آبھﺎ
از آﺳﯿﺎب ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﭼﮑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد!.
ﺳﺮان ﺷﯿﻄﻨﺖﭘﯿﺸﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی ﮐﻪ اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ در
ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﻧﺒﻮد – ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ ﺟﺪﯾﺪ و ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ – ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ دادﻧﺪ! .١
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن اﺟﺘﻤﺎع ّ
ﺳﺮی ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺳﺒﺎ ،اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ ،ﻋﻠﺒﺎءﺑﻦ ھﯿﺜﻢ و ﺷﺮﯾﺢﺑﻦ اوﻓﯽ ...
ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ :ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ اﯾﻦ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
آ ﮔﺎھﯽ او از ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﺧﻮﻧﺨﻮاھﺎن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮدش ﺑﻪ آن ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ
اﺳﺖ! ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ او ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟! او ﻓﺮدا ھﻤﻪ ﻣﺮدم را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،و ھﻤﮥ
آﻧﺎن ﺧﻮاھﺎن ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ! .ﺑﺎ آﻧﺎن ﭼﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد؟ اﻓﺮاد ﻣﺎ اﻧﺪک وﻟﯽ
آﻧﮫﺎ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﻣﺎ را از دﺳﺖ آﻧﺎن ﮔﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ!.
ً
اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ھﻢ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ھﺪف ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻪاﯾﻢ ،اﻣﺎ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﻣﻮرد ھﺪف و ﻣﻘﺼﺪ ﻋﻠﯽ ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ .اﮔﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ھﻤﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ،و آﺷﺘﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد!.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺗﺮور ﻋﻠﯽ را ھﻢ ﭘﯽرﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ و او را ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن ھﻢ
ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و از ﻣﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﺷﯿﻄﻨﺖﭘﯿﺸﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اﺷﺘﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ رأی
ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺻﻮاب اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻋﻠﯽ – ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺎ در ﺑﺼﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ – ﺑﻪ ﺣﺪود دو ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه.
اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻋﻠﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ،آﻧﮫﺎ ھﻤﻪ ﻣﺎ را
ﻗﺘﻞﻋﺎم ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،ﻗﻌﻘﺎع ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارد ،ﮐﻪ ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﺸﻨﮥ
رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن را ﻧﺪارﯾﻢ!.
ﻋﻠﺒﺎءﺑﻦ ھﯿﺜﻢ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ،آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﮐﻨﯿﻢ و
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ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮوﯾﻢ و در آﻧﺠﺎ ﺳﻨﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺗﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ
و اﻓﺮاد و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد!.
ﺳﺮﮐﺮده آﻧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻋﻠﺒﺎء ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﺟﺪا ﺷﺪن ﻣﺎ را از ﺧﻮد و دور ﺷﺪن از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﻨﺎه را دوﺳﺖ
ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎ را ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﻗﺘﻞﻋﺎم ﮐﻨﻨﺪ! اﮔﺮ ﻣﺎ از ﺷﮫﺮھﺎ و از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﺑﺮوﯾﻢ و در ﺟﺎﯾﯽ ﮔﺮد ھﻢ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ،ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﺎن آﺳﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد!.
در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﺳﺮﮐﺮده ﺷﯿﻄﻨﺖﭘﯿﺸﻪ آﻧﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﮔﻔﺖ و ھﻤﻪ ﺑﺎ آن
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ! .او ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ راز ﭘﯿﺮوزی و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯾﺘﺎن درآﻣﯿﺨﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدم و
ذوب ﺷﺪن در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺪارا ﮐﻨﯿﺪ و ھﻮای آﻧﮫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم از اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ!.
ﭘﺲ از آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی از ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺒﯿﺚ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و
ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ش و اﯾﺠﺎد ﻧﺰاع و ﺗﻔﺮﻗﻪ و ھﺮ
ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ و ﮔﻔﺖ:
»زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺎھﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن ھﺮ دو ﻃﺮف ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﯿﺪ! .و از ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮده و آﺗﺶ ﺟﻨﮓ را در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺷﻌﻠﻪور ﮐﻨﯿﺪ!.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻼشھﺎی ﻣﺼﺎﻟﺤﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪ را ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺻﻼح را
از آﻧﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،و اﺟﺎزۀ اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽدھﯿﺪ ،ﻋﻠﯽﺑﻦاﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ اﮐﻨﻮن در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن او ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ! و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ از ﺳﺮ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻣﻮردش ھﺮاس دارﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ!.
ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺷﯿﻄﻨﺖﭘﯿﺸﻪ و ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮ ﭘﯿﺮو ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ درﻣﻮرد رأی رھﺒﺮ ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر
ﺧﻮد اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن دو ﻃﺮف در
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،آن را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ!.
ﭘﺲ از آن ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﺷﻮد و از ﺗﻮﻃﺌﻪ آﻧﮫﺎ
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮔﺮدد ،در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ!؟ .١
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺗﻼشﻫﺎی آﺷﺘﯽﺟﻮﯾﺎﻧﻪ

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻻﻧﯽ از ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽھﺎی ﺑﺼﺮه رﺳﯿﺪﻧﺪ و
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و
آﺷﺘﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ آﻣﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺎھﯿﺎن دو ﻃﺮف در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اردو زدﻧﺪ،
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻣﺪن ﺑﻘﯿﻪ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻮد!.
»اﺑﻮﺣﺮﺑﺎء« ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺳﭙﺎه ﺑﺼﺮه ﻧﺰد زﺑﯿﺮﺑﻦﻋﻮام آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻘﯿﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻋﻠﯽ ،ھﺰار ﺳﻮار ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ﺗﺎ او و
ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ!.

زﺑﯿﺮﺑﻦﻋﻮام س ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻣﻮر ﺟﻨﮕﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﻢ و اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺗﻮ را درک
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ آﻧﺎن ﺑﺮادران اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﻤﭽﻮن ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
اﺧﺘﻼﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،و ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﻗﻄﻌﯽ در ﻣﻮرد آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﻋﺬر و ﺑﮫﺎﻧﻪ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖھﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ و
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ! از ﺧﺪا ﭘﺮوا ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮدﺑﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ!.
ﻧﻔﺮی دﯾﮕﺮ ھﻤﺎن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را ﺑﺎ زﺑﯿﺮﺑﻦﻋﻮام در ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎد ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
آﻧﺎن ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و آﻧﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه!
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪ اﺻﺤﺎب او ھﺮ ﮔﺎه
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮔﺎﻣﯽ را ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﮐﺠﺎ دارﻧﺪ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ! ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان اﯾﻦ ﺑﻠﻮا را آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ را اﺷﻐﺎل و ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ!.
اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﺮادران ﻣﺎ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻓﺮدا ﮐﻪ
ﺷﺪ ھﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ!؟ ﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ
دﻻﯾﻠﯽ را ﻣﯽآورﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮدا ﮐﻪ ﺷﺪ ﺧﻮد آﻧﮫﺎ از ھﻤﺎن
دﻻﯾﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!؟
ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮادران اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،و دﺳﺖ رد ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ
ﺻﻠﺢ ﻧﮕﺬارﯾﻢ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺷﻮﯾﻢ!
زﯾﺮا داغ ﮐﺮدن آﺧﺮﯾﻦ درﻣﺎن اﺳﺖ«! .١
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۴۸۳
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ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاف ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام س ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺣﯿﺮت و ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺻﺤﺎب
رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯽ ﺑﺮد!.
ﻓﺘﻨﻪای ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﺧﺘﻼف آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﺰاع و
روﯾﺎروﯾﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه و ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی از ﻃﺮف آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد! و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺑﺮده ،و اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ را از ﺳﺨﻨﺎن روﺷﻨﮕﺮ زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام و دﯾﮕﺮ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ!.
اﯾﻦ در ﻣﻮرد ﺳﭙﺎه ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﭼﯿﺰی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده
ﺑﻮد!.
ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم أﻋﻮرﺑﻦ ﻧﺒﺎن ﻣﻨﻘﺮﻧﯽ ﻧﺰد او آﻣﺪ و در ﻣﻮرد
ﻃﺮح ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺑﺼﺮه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺆال ﻧﻤﻮد!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ ﺑﺎ ھﺪف اﺻﻼح و آﺷﺘﯽ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن
آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ! اﻣﯿﺪوارم ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻧﺰاع ﻣﺎ
را ﺑﻪ آﺷﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ!.
أﻋﻮر ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﭼﯽ؟
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ آﻧﺎن ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎ ھﻢ ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر
اﯾﺸﺎن ﻧﺪارﯾﻢ ،و آﻏﺎزﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد!.
أﻋﻮر ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ آﻧﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺟﻨﮓ را آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺮد؟
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ!.
أﻋﻮر ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻮن ﻣﺎ ﺣﻖ دﻓﺎع از ﺧﻮد را دارﻧﺪ؟
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :آری ،دارﻧﺪ!.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺑﻮﺳﻼﻣﻪدأﻻﻧﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ آﻧﺎن در
ﻣﻮرد ﺧﻮاﻧﺨﻮاھﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ّ
ﺣﺠﺘﯽ دارﻧﺪ ،ھﺪﻓﺸﺎن ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؟
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :آری!.
ّ
دأﻻﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻠﯽ
داری؟
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :آری دارم!.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻓﺮدا ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و آﻧﮫﺎ ﺟﻨﮕﯽ روی ﺑﺪھﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ از آﻧﮫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ
اﻓﺮادی از ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،وﺿﻊ و ﺣﺎل ﻣﺎ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﯿﺪوارم ﻧﻪ از ﻣﺎ و ﻧﻪ از آنھﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮد! اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد ،و
ھﺮ ﯾﮏ ﻗﻠﺒﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ )و ھﺪﻓﺸﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ( اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺒﺮد!.
ﭘﺲ از آن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س در اﺟﺘﻤﺎع ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد» :ای دوﺳﺘﺎن و
ﺑﺮادران! اﻣﺮوز زﻣﺎم ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ! و ﺑﺎ دﺳﺖ و زﺑﺎﻧﺘﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮدم اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ ھﻢ از ﻃﺮف اﯾﺸﺎن
ﺣﺮﮐﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ ﻧﺪھﯿﺪ! و ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﻓﺮدای
ﻗﯿﺎﻣﺖ و در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ! ﮐﺴﯽ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ
در آن روز ﻋﻠﯿﻪ او ّ
ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻞ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد«! .١
اﯾﻦ ﺧﻮ و ﻣﻨﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ھﺮ دو ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼف و ﻧﺰاع ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در واﻗﻊ در اوج اﺧﻼق و ﻓﻀﯿﻠﺖ و ادب اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ! آﻧﭽﻪ
ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ،در واﻗﻊ ﻧﮕﺮش ھﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﺎ آن ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻨﺠﯿﺪه و روﺷﻨﮕﺮ ،اﺳﺎس ﻧﮕﺮش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻠﺤﻪ و
زﺑﯿﺮ و ھﻤﺮاھﺎن آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد
دﻻﯾﻠﯽ و ﻋﺬرھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ و اﮔﺮ ھﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺎی آﻧﺎن در
ﺑﮫﺸﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد!؟
ﺗﻌﺪاد ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن
ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﺣﺪود ﺳﯽ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد!.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دو ﺳﭙﺎه در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اردو زده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎه ﺟﻤﺎدیاﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﺳﯽ و
ﺷﺶ ھﺠﺮی – ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد .٢
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ھﻢ اردو
زده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ،ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﻪ و ﻣﺎﻟﮏﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ را ﻧﺰد ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد.

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۴۸۳
 -٢اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۴۰
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آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ش ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﺑﺮﺳﺮ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو در ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل ﺻﻠﺢ داﺷﺘﻪاﯾﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ درﮔﯿﺮ ﻧﺸﻮﯾﺪ و اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ،وارد
ﺑﺼﺮه ﺷﻮﯾﻢ! ھﻢ ﻣﺎ و ھﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ!.
ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو داﺷﺘﻪاﯾﻢ وﻓﺎ دارﯾﻢ و
ﺑﺮای اﺻﻼح و آﺷﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯾﻢ.
از ﻃﺮﻓﯽ اﺣﻨﻒ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺗﻤﯿﻤﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ده ھﺰار ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﻨﯽﺗﻤﯿﻢ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﯽﻃﺮف ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻧﻪ از ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﻧﻪ از ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ش
ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ!.
اﺣﻨﻒ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﺖ روﺣﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار
داﺷﺖ و از ﻻﺑﻼی اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن آن ﺣﺎﻟﺖ او ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ،او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
»ﺷﮑﺴﺖ و ﺧﻮار ﻧﻤﻮدن آﻧﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﯾﺎران ﻧﺰدﯾﮏ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ اﯾﺸﺎن را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ ،از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدهام و ﭘﺴﺮ ﻋﻢ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ«.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از اﯾﺸﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،اﺣﻨﻒ در
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ!.
اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻞ را ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ از رود دﺟﻠﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎک ﻋﺠﻢ ﺑﺮوم و ھﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
اﻓﺮاد ﻃﺎﯾﻔﻪام ،در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ و ﻓﺮﻣﺎن
ﺧﻮد را ﮐﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد!.
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺮوم! و در ﮐﻨﺎر ﺣﺮم ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ارادۀ ﺧﻮﯾﺶ را
ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ!.
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻪ از ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ و ﻧﻪ از ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ،وﻟﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﻢ ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ و اراده ﺧﻮﯾﺶ را ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ!.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﻨﻒ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ و ﺧﻮد را از
ﻧﺰاع ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮدﯾﺪ! .١
ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﻮار ﻋﻤﺮانﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﻧﺰاع ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﻓﺮادی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﺳﭙﺎھﯿﺎن دو ﻃﺮف ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ :ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ:
»ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ و ﯾﺎور رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ ﭘﺮھﯿﺰ از ﺟﻨﮓ و ﻧﺰاع ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ! و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ روی
ﮐﻮھﯽ ﺑﺮوم ﺑﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ و ﻧﮕﮫﺪاری از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻢ و ﭘﺸﻤﺸﺎن را ﺑﭽﯿﻨﻢ و
از ﺷﯿﺮﺷﺎن ﺑﻨﻮﺷﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫﺘﺮ و ﮔﻮاراﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﻪ ﻃﺮف اﻓﺮاد ھﺮ ﯾﮏ از
اﯾﻦ دو ﺳﭙﺎه ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﻨﻢ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ھﺪف ﻗﺮار ﺑﺪھﻢ« .١
ﮐﻌﺐﺑﻦ ﺳﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺼﺮه ﻧﯿﺰ روش ﺑﯽﻃﺮف در ﻧﺰاع ﻣﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻃﻠﺤﻪ و
زﺑﯿﺮ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
او ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﻪ ازد – ﮐﻪ از ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ – ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻧﺪرز را از
ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮ! و در اﯾﻦ ﻧﺰاع ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮑﻦ! .و ﻣﺮدم ﺧﻮد را از اﯾﻦ درﮔﯿﺮی دور ﻧﮕﺎهدار! ﻣﻦ از
اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺻﻠﺤﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد! از ھﯿﭻ ﻃﺮﻓﯽ دﻓﺎع ﻣﮑﻦ! آﻧﺎن ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ .اﮔﺮ راه ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،آرزوی ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،و
اﮔﺮ ھﻢ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺟﻨﮕﯽ روی داد ،ﻣﺎ ﻓﺮدا ﺣﮑﻢ و داوری ﻣﯿﺎن آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺧﻮاھﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ!.
اﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﻪ »ازد« ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ اﻧﺪرز او ﻧﺸﺪ!.
در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﺟﻤﺎدیاﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ھﺮ دو ﻃﺮف در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﺼﺮ
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺎد در »زاﺑﻮﻗﻪ« در ﺟﻮار روﺳﺘﺎی ارزاق اردو زدﻧﺪ و ھﯿﭽﮑﺲ در ﻣﻮرد
ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪاﺷﺖ!.
اﻓﺮاد ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﻋﺸﺎﯾﺮ ھﺮ دو ﺳﭙﺎه ﺑﻪ دﯾﺪار ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ و
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﻗﻮام ﻣﺼﺮی و رﺑﯿﻌﻪ و ﯾﻤﻦ ﺑﻪ دﯾﺪار ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ھﻤﻪ
در ﻣﻮرد ﺻﻠﺢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس را از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﻧﺰد ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،او ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ وﺿﻮح و ﺻﺮاﺣﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ را – ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ّ
ﻋﺒﺎدت و ﺗﻘﻮای ﺑﺴﯿﺎرش ﺑﻪ ّ
ﺳﺠﺎد ﺷﮫﺮت داﺷﺖ – ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد!
ھﻤﻪ در ﺣﺎﻟﺖ و ﻓﻀﺎﯾﯽ از رﺿﺎﯾﺖ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻔﺎھﻢ و آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ!.
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ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س از اردوﮔﺎه ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺧﻮد و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﻧﯿﺰ ھﻤﺰﻣﺎن از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﭙﺎه
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و در ﻣﮑﺎﻧﯽ آرام ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮات ﺧﻮد و
ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ آن را از راه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻪ وﺿﻮح و ﺻﺮاﺣﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ھﻤﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﮐﻪ ھﯿﭻ راھﯽ ﺑﮫﺘﺮ از آﺷﺘﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﮐﻨﺎر ﻧﮫﺎدن ﺟﻨﮓ و
ﺧﻮدداری از ﻧﺰاع و ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن اﺧﺘﻼف ﻧﯿﺴﺖ! .و در ﻧﮫﺎﯾﺖ در ﻣﻮرد ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
و ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺳﭙﺎھﯿﺎن دو ﻃﺮف و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ!.
ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻇﮫﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن اردوﮔﺎه ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﻋﺰم ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺟﺰم ﻧﻤﻮدﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻋﻮت ﻓﺮﻣﻮد و اﯾﺸﺎن را در
ﺟﺮﯾﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ و ﺗﻮاﻓﻖھﺎی ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ« .١
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن ﺷﺐ را در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺑﺮادری اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﻧﺪ و آن را
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآوردﻧﺪ! زﯾﺮا ﺟﻮﺋﯽ از ﺻﻔﺎ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و آﺷﺘﯽ و
اﻣﻨﯿﺖ و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای زدودن اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺟﻨﮓ ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد!.
آﺗﺶاﻓﺮوزان ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ

ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان ﺷﯿﻄﻨﺖﭘﯿﺸﻪ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن در

ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ دو ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺳﯿﺎهﺗﺮﯾﻦ ﺷﺐ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎی وﺟﻮدﺷﺎن را ﮐﯿﻨﻪ و ﻧﻔﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺿﻌﻒ و ذﻟﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی آل
ﺳﺒﺎ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ! و ﺣﺴﺎدت و ﮐﯿﻨﻪ ھﻤﻪ وﺟﻮدﺷﺎن را ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺷﯿﻄﻨﺖﭘﯿﺸﻪ آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ،اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ و ﺷﺮﯾﺢ ﺑﻦ اوﻓﯽ
ﺗﻤﺎم آن ﺷﺐ را ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ در ﮔﻮﺷﻪای ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره و ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ! و در ﻧﮫﺎﯾﺖ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﺗﻼشھﺎی آﺷﺘﯽﺟﻮﯾﺎن ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف و داﻣﻦ زدن ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﻧﺰاع و اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺷﻌﻠﻪور ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاره ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر
ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ش ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ!؟
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ً
در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای آن ﻃﺮح اﺑﻠﯿﺴﯽ ﻗﺮار ﺷﺪ ،اﻓﺮادی از آﻧﮫﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ
ﺳﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن ھﺮ دو ﻃﺮف ﺑﺮوﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ھﺮ
دو ﻃﺮف ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ!.
ﭘﺲ از آن ھﻨﮕﺎم ﺳﭙﯿﺪه دم و ﻗﺒﻞ از دﻣﯿﺪن آﻓﺘﺎب آن اﻓﺮاد ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه در ﻣﯿﺎن
ﺳﭙﺎھﯿﺎن دو ﻃﺮف در ﺗﺎرﯾﮑﯽ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻓﺠﺮ ﺳﭙﺎه ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ھﺪف ﺗﯿﺮھﺎی ﭘﯽ در
ﭘﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﻨﺪ ،و ﭘﺲ از آن در داﺧﻞ ﺳﭙﺎه ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎل راه ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﺑﺎﻧﮓ
ﺑﺮآوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ! و آﻧﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮫﺎده و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﻧﺒﻮده و
ﺟﻨﮓ را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ!!.
ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﻤﮥ ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎدآﺷﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد را ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزد و آﺗﺶ ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻧﺰاع را ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺷﻌﻠﻪور ﮐﻨﺪ!.
ﺳﭙﯿﺪه دم اﻓﺮاد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن دو ﻃﺮف ﻧﻔﻮذ
ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ھﻮا و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺑﺼﺮه و ﮐﻮﻓﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و ھﺮ ﯾﮏ از ﺳﺒﺄﯾﺎن اھﻞ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻀﺮ و رﺑﯿﻌﻪ و ﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮫﺎ ھﻨﻮز در ﺧﻮاب ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون آورده و آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ! و ﻋﺪهای ھﻢ ﺑﺎ
ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﭙﺎه ﻣﻘﺎﺑﻞ و اﯾﺠﺎد داد و ﻓﺮﯾﺎد آﺗﺶ ﺟﻨﮓ را ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ! ھﺮ
ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻪ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ و ﻧﻘﺾ ﺗﻮاﻓﻖھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،و آﻧﺎن را ﻣﻮرد
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽداد.
ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ از ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎل در آن ﺳﭙﯿﺪۀ ﺻﺒﺢ ﯾﮑﻪ ﺧﻮرده و از اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﭼﯽ ﺷﺪه؟ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ؟!.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻋﻠﯽ ﻣﺎ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ!.
ً
ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻇﺎھﺮا ﻋﻠﯽ دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ و زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮫﺎدن ﺻﻠﺢ ﻣﯽﺷﻮد!.
اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﺷﯿﻄﻨﺖﭘﯿﺸﻪ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
ﻗﺮار داده ﺑﻮدن وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﯽ ﺷﺪه و ﭼﻪ ﺣﺎدﺛﻪای ﭘﯿﺶ آﻣﺪه،
ھﻤﺎن دروﻏﮫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ او را ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ آن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ و
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ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺿﻮع را از او ﭘﻨﮫﺎن داﺷﺖ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺑﺮﺧﯽ از رواﯾﺖھﺎ آن ﻣﺮد اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ
ﺳﺮﮐﺮده ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ در ﮐﻮﻓﻪ و از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﺑﻮده اﺳﺖ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ از ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪن آﺗﺶ ﺟﻨﮓ ﯾﮑﻪ ﺧﻮرد و ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﯽ ﺷﺪه ﭼﻪ ﺣﺎدﺛﻪای
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه؟!.
اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﯿﺪه دم ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﻣﺎ را
ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،و ﻣﺎ اﺑﺘﺪا ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪﯾﻢ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ آﻧﺎن را وادار ﺑﻪ
ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ!؟
ً
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﻇﺎھﺮا ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﭘﯽ
ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎوری ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ!.
اﻓﺮاد ﺳﺒﺄی ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود دو ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ھﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ درﮔﯿﺮی و ﺗﮫﺎﺟﻢ ھﺮ ﯾﮏ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ!.
در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺟﻨﮓ وﺣﺸﺘﻨﺎک و اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮥ »ﺟﻤﻞ«ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ!
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ در وﺳﻂ اردوﮔﺎه
ﺳﭙﺎه ﺑﺼﺮه ﺑﺮ ﺷﺘﺮی ﺳﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻌﻠﯽﺑﻦ ّ
اﻣﯿﻪ آن را در ﻣﮑﻪ ﺑﺮای او ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻧﻤﻮده و در
اﺛﻨﺎی ﺟﻨﮓ ﺳﻮار ﺑﺮ آن ﺑﻮد.
ﺟﻨﮓ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮥ ﺟﻤﻞ

روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﺟﻤﺎدیاﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ ھﺠﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮓ
ﺟﻤﻞ در ﻣﺤﻞ »زاﺑﻮﻗﻪ« ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺼﺮه روی داد!.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز و ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻃﺮح ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزی ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮی را
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ روی داده ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﻨﺎدﯾﺎﻧﯽ را
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ از ﻃﺮف او ﺑﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ اﻋﻼن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ! اﻣﺎ ﺻﺪای
آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ و ھﺮﮐﺲ ﺳﺮﮔﺮم ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮد .١
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ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ روی داد ،ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه
ﺑﺼﺮه را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ! و ﺟﻨﮓ از ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺗﺎ دم ﻇﮫﺮ ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺣﺪت
ﺑﺴﯿﺎری در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ،و ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺳﭙﺎھﯿﺎن دو ﻃﺮف ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ اﻓﺮادی را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﭙﺎه ﮔﺴﯿﻞ
داﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را از اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎز دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ
ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ زﺧﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﺟﻨﮓ را اداﻣﻪ دھﺪ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!.
ﮐﻌﺐﺑﻦ ﺳﻮر ازدی ،ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺼﺮه ،ﮐﻪ در آن ﺑﺤﺮان و ﻓﺘﻨﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد ،در آن ﺳﺎﻋﺎت آﻏﺎز
ﺟﻨﮓ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ – ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﺶ ﺑﻮد و ھﻨﻮز از آﻏﺎز درﮔﯿﺮی ﺧﺒﺮ
ﻧﺪاﺷﺖ رﻓﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را درﯾﺎب ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﯿﺎن آﻧﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه ،و ھﻤﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻣﺪن ﺗﻮ ﺷﺮم ﮐﻨﻨﺪ و از
ﺟﻨﮓ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و راه ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ!.
او دﺳﺘﻮر داد ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺷﺘﺮش را ﺑﺮای او آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺳﭙﺮھﺎﯾﯽ را در اﻃﺮاف
ھﻮدج آن ﻗﺮار دھﻨﺪ ﺗﺎ از اﺻﺎب ﺗﯿﺮ ﺑﻪ او ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﺮ
ﺷﺘﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻮار ﺷﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﻌﺮﮐﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ از اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺟﻨﮓ و ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﺪ«! .١
از ﻃﺮﻓﯽ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام و ﻋﻤﺎر ﯾﺎﺳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻢ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺎر ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﯾﻘﻈﺎن آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ؟!
ﻋﻤﺎر ﯾﺎﺳﺮ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ!.
ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦاﺑﯿﻄﺎﻟﺐس در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اداﻣﻪ داﺷﺖ،
ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎل زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،زﺑﯿﺮ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ از ﻣﯿﺎن ﺻﻔﻮف
ﺳﺮﺑﺎزان درﮔﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ھﺮ دو ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖھﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ھﻤﻪ آدم و اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﮔﺮد آورده ﺑﻮدﯾﺪ ،ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺬر و ﺑﮫﺎﻧﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ!.
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۵۰۷
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ای زﺑﯿﺮ! ﻣﮕﺮ آن ﻓﺮﻣﻮدۀ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاری ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:
»ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ وارد ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮی و ﺑﻪ او ﺳﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ«!؟.
زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﯿﻦ اﻵن آن ﻓﺮﻣﻮده
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﺎدم آﻣﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﮔﺮ ﭘﯿﺸﺘﺮ آن ﻓﺮﻣﻮده او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآوردم
ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻧﻤﯽآﻣﺪم و ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدم ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ و ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺖ ﻧﺨﻮاھﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪ! .١
ﭘﺲ از آن زﺑﯿﺮ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺣﻖ ﮔﺮدن ﻧﮫﺎد و ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻧﺰاع و اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﺘﻢ روا
داﺷﺘﻪ و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ!.
زﺑﯿﺮ ﺑﺮ اﺳﺐ ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪ و ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﺪت اداﻣﻪ داﺷﺖ
ﺗﺮک ﮐﺮد! او ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺘﺶ از »وادی اﻟﺴﺒﺎع« ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ! ﯾﮑﯽ از
ﺟﻨﺎﯾﺖﭘﯿﺸﮕﺎن اﺗﺒﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺟﺮﻣﻮز« وﻗﺘﯽ او را در ﺣﺎل ﺗﺮک
ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ،او را ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار داد!.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ زﯾﺮ درﺧﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﻣﯽﮐﺮد! اﺑﻦﺟﺮﻣﻮز از ﻓﺮﺻﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﺮ او ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،او را ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺳﭙﺲ اﺳﺐ و اﺳﻠﺤﻪ و اﻧﮕﺸﺘﺮش را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ!.
ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام ﺑﺮ ﺟﻨﺎزه او ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪ و در آن ﻣﮑﺎن ﻣﺠﮫﻮل در دره
»ﺳﺒﺎع« او را دﻓﻦ ﮐﺮد!.
»ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺟﺮﻣﻮز« ﮐﻪ ﺣﻀﺮت زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام س را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﺰد
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س آﻣﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﺘﻦ دﺷﻤﻨﺶ ،زﺑﯿﺮ ﺑﻪ او ﻣﮋده ﺑﺪھﺪ و ﺟﺎﯾﺰه ﺑﮕﯿﺮد!؟
وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن زﺑﯿﺮ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﺑﺮای او از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ و ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﻮد ،و ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺸﯿﺮ زﺑﯿﺮ را از او ﮔﺮﻓﺖ وﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺨﺖ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد! ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ
ﺧﻮدم از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ اﺑﻦ ﺻﻔﯿﻪ »زﺑﯿﺮ« ﻣﮋده ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﻪ
ﺟﮫﻨﻤﯽ اﺳﺖ«.
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۴۲ – ۲۴۱
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﯿﺮ ﭘﺴﺮ ﺻﻔﯿﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ و ﻋﻤﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﺑﻮد.
ﭘﺲ از آن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﺑﻦﺟﺮﻣﻮز را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﺘﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ
ﻗﺮار داد و او را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮد و از ﺧﻮد ﻃﺮد ﮐﺮد!.
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺟﺮﻣﻮز ھﻤﭽﻨﺎن در ﻋﺮاق زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد
و ﻣﺪﻋﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮادرش ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ را واﻟﯽ ﻋﺮاق ﻧﻤﻮد ،آﻧﮕﺎه اﺑﻦﺟﺮﻣﻮز از
ﺗﺮس ﺧﻮاﻧﺨﻮاھﯽ ﻣﺼﻌﺐﺑﻦ زﺑﯿﺮ دﭼﺎر ھﺮاس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪ!.
ﻣﺼﻌﺐﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :از ﻋﺮاق ﺧﺎرج ﺷﻮد
ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر او ﻧﺪارم ،او در اﻣﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﺘﻦ ﭘﺪرم او را ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ،
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﺮﺗﺮ و ﺧﻮارﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﭘﺪرم و ھﻤﺮدﯾﻒ او
ﻗﺮارش دھﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎی او ﻗﺼﺎص ﮐﻨﻢ! .ﻣﻦ ﻣﺠﺎزات او را ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽﮐﻨﻢ!.
اﻣﺎ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ س ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه دوم ﺳﭙﺎه ﺑﺼﺮه ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ در
ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺗﺎﺧﺖ ﺗﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ او
اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮن ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺑﺪن او ﺟﺎری ﺷﺪ!.
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﺎ اﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ! ﺗﻮ زﺧﻤﯽ ھﺴﺘﯽ ﺑﻪ درون ﺧﯿﻤﻪھﺎ ﺑﺮو ﺗﺎ ﻣﺪاوا ﺷﻮی!.
ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺘﺶ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﮐﻤﮏ ﮐﻦ و ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را
ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻦ! او را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺼﺮه ﺑﺮدﻧﺪ و در ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪھﺎی آﻧﺠﺎ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن از زﺧﻢ او ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻮن ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺗﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و در
ﺑﺼﺮه ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ!.
ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺪاﻣﺖ زﺑﯿﺮ و ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺶ از ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ و ﻣﺮگ ﻃﻠﺤﻪ س و ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ
ﺷﺪن ھﺰاران ﻧﻔﺮ از دو ﻃﺮف ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﻦ
ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﭙﺎه ﺑﺼﺮه ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن ھﻤﻪ ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ از دو ﻃﺮف را ﻣﯽدﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﺘﺄﺛﺮ و ﻣﺘﺄﻟﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﭘﺴﺮش ﺣﺴﻦ را ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ او ﺑﻮد در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪ و او را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻓﺸﺮد و ﻓﺮﻣﻮد:ﭘﺴﺮم! .ﮐﺎش ﭘﺪرت ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ از دﻧﯿﺎ ﻣﯽرﻓﺖ و اﯾﻦ
روز را ﻧﻤﯽدﯾﺪ!.
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺪر! ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدم ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮی!!.
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ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ،ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ و ﺣﺎل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ!.
ﭘﺲ از اﯾﻦ روﯾﺪاد زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ ارزﺷﯽ دارد؟ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺧﯿﺮی ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد؟ .١
ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ روز ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ رﺳﯿﺪ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﺼﺮه دو
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ!.
ﺳﭙﺎه ﺑﺼﺮه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮ ﮔﺮد ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻮار ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،و اﻧﮕﺎر او در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ!.
اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﻧﻤﻮد و در ﭘﯽ راھﯽ
ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ راه ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﺑﻮد! اﻣﺎ اﺗﺒﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ً
ﺳﺒﺎ ﮐﻪ در ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﻋﻤﻼ زﻣﺎم اﻣﻮر ﺟﻨﮓ را در دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ ھﻤﻪ ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﻧﺪادن
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ!.
ھﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺳﭙﺎه ﺑﺼﺮه ﺑﺎ آﻧﮫﺎ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را در
ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺟﺎی داده ﺑﻮدﻧﺪ ،از دم ﺗﯿﻎ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ!.
ﮐﻌﺐﺑﻦ ﺳﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺼﺮه ﮐﻪ زﻣﺎم ﺷﺘﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و
ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ و
آﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻔﺖ :ای ﮐﻌﺐ! ﺷﺘﺮ را رھﺎ ﮐﻦ! و ﻗﺮآﻧﯽ را ﺑﺮدار و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺑﺮو و آﻧﺎن
را ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺘﺎب و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺪه! ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ! و
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن و ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﻓﺮاﺧﻮان! ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای
ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻗﺮار دھﺪ و ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﻮﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ!.
ﮐﻌﺐﺑﻦ ﺳﻮر ﻗﺮآﻧﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺳﭙﺎه ﺑﺼﺮه رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﭙﺎھﯿﺎن
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و ﺑﺎﻧﮓ زد :اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! .ﻣﻦ ﮐﻌﺐﺑﻦ ﺳﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺼﺮه ھﺴﺘﻢ!.
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ!.
ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﺮﺳﭙﺮده ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ! از اﻗﺪام ﮐﻌﺐﺑﻦ ﺳﻮر دﭼﺎر ھﺮاس و دﻟﮫﺮه ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر او ﺑﺎﻋﺚ
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ و اﯾﺠﺎد آﺷﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺸﻮد!.
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۴۱
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ھﻤﺰﻣﺎن او را ھﺪف ﺗﯿﺮھﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآﻧﯽ
را در دﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ!.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﺘﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ و ھﻮدج او ھﺪف ﺗﯿﺮھﺎ و ﻧﯿﺰهھﺎی اﺗﺒﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺳﺒﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ! .اﻣﺎ او ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺮف ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺎﻧﮓ ﺳﺮ ﻣﯽداد ﮐﻪ ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! ای
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ! .ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا از ﺟﻨﮓ دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ! و ﺣﺴﺎب و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ آﺧﺮت را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﮑﻨﯿﺪ!.
اﻣﺎ ﺳﺮﺑﺎزان و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﻧﺪای او ﻧﻨﻤﻮده و ھﻤﭽﻨﺎن
ﺣﻤﻼت ﺳﺨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﭙﺎه ﺑﺼﺮه اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ!؟
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﻧﯿﺰ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و از آﻧﮫﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدن ﺑﺮ ﺳﭙﺎه ﺑﺼﺮه دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ! اﻣﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﮐﻪ
در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ و در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺮی زده و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدھﺎی
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ش ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ وﺣﻤﻠﻪ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ!.
وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﮥ ل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻼشھﺎ و ﻓﺮﯾﺎدھﺎی او ﺗﻮﺟﮫﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﻌﺐﺑﻦ ﺳﻮر را دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم! ﻗﺎﺗﻼن و
ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎن را ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻗﺮار دھﯿﺪ!.
ﺧﻮد او دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ و ﺧﻮارج ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮد،
و اھﻞ ﺑﺼﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ّ
ﺿﺠﻪ و زاری ﺑﺴﯿﺎری ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و آﻧﺎن را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ وﻗﺘﯽ ﺿﺠﻪ و زاری ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮف ﺳﭙﺎه ﺑﺼﺮه ﺷﻨﯿﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﺧﺒﺮ
ﺷﺪه؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﺗﻼن ﻋﺜﻤﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ او را ھﻤﺮاھﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ ھﻢ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن و ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮدارﯾﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ!.
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺿﺠﻪ و زاری ﺑﻠﻨﺪی از ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ھﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت
ﻋﺜﻤﺎن را ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻗﺮار دادﻧﺪ«! .١
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۵۱۳
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ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﺮ دو ﻃﺮف ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ
ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺳﺒﺄی و ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎ ھﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ.
ھﺮ دو ﺳﭙﺎه از ﭘﯿﺮوان ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺗﻮﻃﺌﻪﭼﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده و
ﺷﻮرش ﮐﺮده و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ! اﻣﺎ ھﻨﻮز در
ﻣﻮرد ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ و رھﺎﯾﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﺧﻮد را در
ً
ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺟﺎی داده و ﻋﻤﻼ زﻣﺎم اﻣﻮر را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
و روﻧﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺣﻮادث و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﺎن را از ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﭘﺎﮐﺴﺎزی و ﻣﻨﺰوی و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ!.
ﺗﻼش ﺳﺒﺄﯾﺎن ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﺮﺳﭙﺮده و ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮاﻧﺪاز و ﺷﻮرﺷﯽ و ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی ،ھﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ل  -ﮐﻪ
ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﻧﻤﻮد – ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ!.
اﻣﺎ ﺳﭙﺎه ﺑﺼﺮه ﭘﺲ از اﻃﻼع از ﻗﺼﺪ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ وارد ﻋﻤﻞ
ﺷﺪه و در ﺟﻠﻮ ﺷﺘﺮ او ﺑﺎ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻼشھﺎی اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ و ام
ً
اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﯾﻮرش ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﻣﯽزدﻧﺪ -وارد ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ!.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ زﻣﺎم ﺷﺘﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ! و
ﺟﻨﮓ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ در ﮐﻨﺎر ﺷﺘﺮ او ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺣﺪت زﯾﺎدی اداﻣﻪ داﺷﺖ! و ﺣﻤﻠﻪھﺎ و
ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽھﺎی زﯾﺎدی ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺎ ﺳﺒﺄﯾﺎن و ﮔﺎھﯽ
ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﯿﺮوزی از آن ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺑﺼﺮه ﺑﻮد!.
در ﮐﻨﺎر ﺷﺘﺮ و ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﻄﻊ
ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در ھﯿﭻ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه دﺳﺖ و ﭘﺎی اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ زﺧﻤﯽ و ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد!.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت دﻓﺎع از ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ را اﺑﺘﺪا ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺘﺎب) ،ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز
ﺳﭙﺎه ﺑﺼﺮه( ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ و ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او اﺳﻮداﺑﻦ اﺑﯽاﻟﺒﺤﺘﺮی ﺟﺎی او را
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ!.
ﭘﺲ از آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺧﻮد را
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ﺑﻪ ﺷﺘﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪ و اﻓﺴﺎر آن را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ! ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟
ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ!.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﭘﺴﺮ اﺳﻤﺎء ﺧﻮاھﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﻮد! ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ او ﺑﺎ ﺣﺰن و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﮑﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او ،ﺑﺮای
ﺧﻮاھﺮش اﺳﻤﺎء ﮔﺮﯾﺴﺖ!.
اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ – ﮐﻪ ﻧﺎم اﺻﻠﯽ او ﻣﺎﻟﮏﺑﻦ ﺣﺎرث – و ﺳﺮدﺳﺘﻪ ﺳﺒﺄﯾﺎن ﮐﻮﻓﻪ و از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪ!.
ﻣﯿﺎن اﺷﺘﺮ و اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ روی داد ،ھﺮ دوی آﻧﮫﺎ ﭘﮫﻠﻮان و ﺟﻨﮓآور ﺑﻮدﻧﺪ!
در ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ اﺷﺘﺮ ﺿﺮﺑﻪای ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ وارد ﻧﻤﻮد و او را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺠﺮوح
ﮐﺮد و او ﻧﯿﺰ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﺮ اﺷﺘﺮ وارد ﮐﺮد ،و ﺳﭙﺲ ھﺮ دو ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎ را ﮐﻨﺎر ﻧﮫﺎده و
ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ زورآزﻣﺎﯾﯽ ﺟﻨﮓ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ! و ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ھﺮ دوی آﻧﮫﺎ ﺑﺮ روی
زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن
ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ او ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد!.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎ ھﻢ درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺑﻦزﺑﯿﺮ اﻓﺮادی از
ﺳﭙﺎه ﺑﺼﺮه را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ او در ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻻزم ﺑﻮد
ﻣﺮا ھﻢ ﺑﺎ او ﺑﮑﺸﯿﺪ!.
ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه ﺑﺼﺮه ﺻﺪای ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺼﻮد او از ﻣﺎﻟﮏ ،اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ھﻤﻪ او را ﺑﺎ ﻧﺎم اﺷﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ! اﮔﺮ او ﻧﺎم اﺷﺘﺮ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او ﺣﺘﻤﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪادی
آﻣﺪﻧﺪ و آن دو را از ھﻢ ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ھﯿﭽﯿﮏ از آﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ! .١
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ّ
ﺳﺠﺎد ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و اﻓﺴﺎر ﺷﺘﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ را ﮐﻪ وﺳﻂ
ﻣﻌﺮﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﭼﯽ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﯽ؟
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻔﺖ :دﺳﺘﻮر ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﭽﻮن ھﺎﺑﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﮏ آدم ﺑﺎﺷﯽ و
ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﮑﺸﯽ! .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ او را داﺷﺖ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻣﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﮑﺸﯽ! و ﻣﺮا ﻧﮑﺸﯽ! و
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۵۱۳
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ﺳﭙﺲ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َّ ۡ
ۡ
ُ َّ ٓ َ ۡ َ ُ ُ
� ۡم َعلَ ۡيهِ أ ۡج ًرا إِ� ٱل َم َو َّدةَ ِ� ٱل ُق ۡر َ ٰ
�﴾ ]اﻟﺸﻮری.[۲۳ :
�ل
﴿قل � أ ٔ

»ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ھﯿﭻ ﻣﺰد و ﭘﺎداﺷﯽ را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ« .١
اﻣﺎ اﺗﺒﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ و دﯾﮕﺮ ﺷﻮرﺷﯿﺎن و ﻏﻮﻏﺎﺳﺎﻻران ﮐﻮﻓﯽ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﺮای
ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖھﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ! ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺰهاش ﺑﺮ او ھﺠﻮم ﺑﺮد و ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﺑﺮ او وارد ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ!؟
ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ در اﻃﺮاف ﺷﺘﺮی ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺑﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ھﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از
اﻓﺮاد ﻗﺮﯾﺸﯽ ﮐﻪ از او ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﺎم ﺷﺘﺮ او را در دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ!.
اﻃﺎﻗﮏ روی ﺷﺘﺮی ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ در ﻣﯿﺎن آن ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﭼﮫﺎر
اﻃﺮاف آن ﺧﻮرده و آوﯾﺰان ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻮﺟﻪﺗﯿﻐﯽ درآﻣﺪه ﺑﻮد!.
ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺗﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ وﻗﺘﯽ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﮐﺸﺘﻪ
و زﺧﻤﯽھﺎ را در اﻃﺮاف ﺷﺘﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮔﺮدﯾﺪ! و در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ و درﮔﯿﺮی ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﺷﺘﺮ ﺑﺮ روی ﭘﺎ
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ درﮔﯿﺮی در اﻃﺮاف آن ﺗﻤﺎم ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
اﻧﺪاﺧﺖ ﺷﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد!.
اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو از اﯾﻨﮑﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮد ،ﻧﮕﺮان ﺑﻮد!.
ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه ﺑﺼﺮه ﺑﻪ ﻧﺎم »زﻓﺮﺑﻦ ﺣﺎرث« اﻓﺴﺎر ﺷﺘﺮ را در دﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﺎ
دﺳﺖ دﯾﮕﺮ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد ،ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو او را ﺻﺪا زد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ
درﮔﯿﺮی در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎھﺎی ﺷﺘﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺰن و آن را ﻗﻄﻊ ﮐﻦ!.
 -١اﺷﻌﺎری در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺳﺠﺎد«.
ﹶوأﺷ ﹶﻌ ﹶﺚ
ﺷﻜﻴﺖ
ﹸﻳ ﹾﺬﻛﱢﺮﻧﯽ
ﻋﹶﻠﯽ

ﺑﹺﺂﻳﺎت

ﻗﻮا ﹴم
ﱠ
ﻟﻪ

ﺑﺎﻟﺮﻣﺢ
ﹼ

)ﺣﻢ(
ﻏﹾﹺ
ﹶﲑ

ﹶﺷ ﹴ
ﯽء

ﹶﲑ
ﻏﹾﹶ

ﺟﻴﺐ
اﻟﺮ ﹾﻣﺢ
ﹶو ﱡ
ﹶا ﹾن

ﹶﻟ ﹾﻴ ﹶﺲ

ﹶر ﱢﺑ ﹺﻪ

ﻗﻤﺼﻪ
ﹺ
ﺷﺎﺟ ﹲﺮ

ﺗﺎﺑﹺﻌ ﹰﺎ

ﻗ ﹺ
ﻠﻴﻞ
ﹶﻓ ﹶﺨ ﱠﺮﹶ

ﹶﻓ ﹶﻬﻼ

ﻋﹶﻠﹺ ﹼﻴ ﹰﺎ

اﻷﹶذی

ﻓﻴﲈ

ﹶﴏﻳﻌ ﹰﺎ

ﺗﹶﻼ

ﹶو ﹶﻣ ﹾﻦ

ﺗﺮی اﻟ ﹶﻌﲔﹸ ﹸﺳﻠﹺ ﹺﻢ
ﹶوﻟ ﹺ ﹾﻠ ﹶﻔ ﹶﻢ
ﻟ ﹺ ﹾﻠ ﹶﻴﺪﻳﻦ

)ﺣﻢ(

ﹶﻗ ﹾﺒ ﹶﻞ

ﻻ ﹶﻳﺘﺒ ﹺﻊ

اﳊﹶ ﱠﻖ

اﻟ ﱠﺘ ﹶﻘﺪﱡ ﹺم
ﹶﻳﻨﹾﺪﹶ ﹶم
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زﻓﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﺿﺮﺑﻪھﺎی ﺷﺪﯾﺪی ،را ﺑﺮ ﭘﺎھﺎی آن وارد ﮐﺮد و
ﺷﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪای ﺳﻮزﻧﺎک و ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد!.
ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو از ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و زﻓﺮﺑﻦ ﺣﺎرث از ﺳﭙﺎه ﺑﺼﺮه از اﻓﺘﺎدن ھﻮدﺟﯽ
ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ در آن ﻗﺮار داﺷﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ روی
زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ!.
ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺑﺼﺮه وﻗﺘﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدن ﺷﺘﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ را دﯾﺪﻧﺪ ،از ﺟﻨﮓ دﺳﺖ
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺪان ﻣﻌﺮﮐﻪ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﮫﺮ ﺑﺼﺮه ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ!.
ﺗﺎزه ﺷﺐ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ ﮐﻪ از ﺑﺎﻣﺪاد روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ دھﻢ
ﺟﻤﺎدیاﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ ھﺠﺮی ﺗﺎ ﺷﺎﻣﮕﺎه آن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ! .١
در ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ ھﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .٢
از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادی ﻧﺎﻣﺪاری ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﻧﺪ :زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام ،ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﻃﻠﺤﻪ و ﮐﻌﺐﺑﻦ ﺳﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺼﺮه ش ﺑﻮدﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ را ﺑﺎ اﮐﺮام و اﺣﺘﺮام از ھﻮدج ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮادرش
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ – ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ ﻧﺰد او آﻣﺪﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﭘﺲ از ﺳﻼم ﮐﺮدن ﺑﺮ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺎدر! ﺧﺪاوﻧﺪ
از ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ درﮔﺬرد و ﻣﻮرد ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻢ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﮥ ﻣﺎ را ﻣﻮرد ﻣﻐﻔﺮت و
ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ!.
در ﻧﯿﻤﻪھﺎی ﺷﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦاﺑﯽﺑﮑﺮ او را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺧﻠﻒ ﺧﺰاﻋﯽ در ﺑﺼﺮه ﺑﺮد ،و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ او را ﺑﺎ
اﮐﺮام و اﺣﺘﺮام ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ! .٣
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ در ھﻮدج ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮد ،و ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺗﻤﯿﻤﯽ س ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ﻗﻌﻘﺎع در اﺛﻨﺎی ﺟﻨﮓ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻮﻓﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
وﺗﹶﺮﺣﻢ
وﻟﺪ ﹰا
ﹶﺗ ﹾﻐﺬو
واﻷﹸم
ﹶﻧ ﹾﻌ ﹶﻠ ﹸﻢ
ﹸأ ﹴم
ﹶاﻋ ﱠﹶﻖ
ﹸا ﱠﻣﻨﺎ
ﻳﺎ
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۵۳۴ – ۵۳۳
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۵۳۹
 -٣ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۵۱۳
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ﹺﻣﻨﹾ ﹸﻪ
ﹶو ﹸﲣﺘﻠﯽ
ﹸﻳ ﹾﻜ ﹶﻠ ﹸﻢ
ﹸﺷﺠﺎ ﹴع
ﻛ ﹾﹶﻢ
أﻷﹶﺗ ﹶﹶﺮ ﹾﻳ ﹶﻦ
ً
»ای ﻣﺎدر! ای ﻧﺎﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎدری ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ!ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎدران ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را
ﹶﻳﺪﹲ

ﹺ
ﻌﺼ ﹸﻢ
ﹶوﻣ ﹶ

ﻏﺬا ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ! ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻏﻠﻄﯿﺪهاﻧﺪ
و ﯾﺎ دﺳﺖ و ﺑﺎزوھﺎﯾﺸﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ«!؟.
اﯾﻦ ﮐﻼم او ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﻣﻦ دردﻧﺎک ﺑﻮد و ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ! و اﻧﺪوھﮕﯿﻦ
ﺷﺪم!.
ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺗﻤﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ:ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺎدری ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﺗﻮ از ھﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﻨﮓ
ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻨﻤﻮدی ،اﻣﺎ آﻧﺎن از ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﻧﮑﺮدﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻓﺮزﻧﺪم! .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﻣﺮدم و اﯾﻦ روز را ﻧﻤﯽدﯾﺪم!.
ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻪ ﻃﺮف ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد رﻓﺖ و ﺳﺨﻨﺎن و
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ در ﻣﻮرد اوﺿﺎع ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ھﻤﻪ را
ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮد .او ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽﻣﺮدم و اﯾﻦ روز را ﻧﻤﯽدﯾﺪم!.
ﺳﺨﻦ و درد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ روی داد ،ﯾﮑﯽ ﺑﻮد!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺳﺆال ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ! و ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﻮد! .ﺳﭙﺲ در
ﻣﻮرد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ – ﺳﺆال ﻧﻤﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ھﻢ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﯿﺰ از ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺖ و ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮاﺳﺖ!.
وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﺼﺮه از دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺗﻌﺠﺐ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ھﻤﺎن ﺳﺨﻨﯽ را ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ:
»اﻣﯿﺪوارم اﻓﺮاد ھﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﯿﺪه  -و ھﺪف او
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮده – اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ« .١
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺳﻪ روز را در ﺻﺤﻨﻪای ﮐﻪ در آن ﺟﻨﮓ روی داده ﺑﻮد ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و
ﮐﺸﺘﻪھﺎی ﺳﭙﺎه ﺑﺼﺮه را دﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺷﺎن اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﺮای آﻧﮫﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻠﺐ
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی :ج  ۴ص .۵۳۷
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آﻣﺮزش ﻧﻤﻮد! و در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺟﻨﺎزه ﮐﻌﺐﺑﻦ ﺳﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺼﺮه و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ
از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ را دﯾﺪ و ﻓﺮﻣﻮد :آﻧﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ آدمھﺎی ھﺮزه و آﺷﻮﺑﮕﺮ و
ﻧﺎدان ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﺮ ﺟﻨﺎزۀ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪهھﺎی ھﺮ دو ﻃﺮف ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ
دﺳﺘﻮر داد ھﻤﮥ اﺳﻠﺤﻪھﺎ و ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺑﺼﺮه از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﮫﺎده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺼﺮه ﺑﺮده ﺷﻮد ،ﺗﺎ ھﺮ ﮐﺲ اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﺘﺎع ﺧﻮد را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺮدارد!.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﺳﻠﺤﻪھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ﺳﭙﺎه ﺑﺼﺮه
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﻧﺨﻮاﺳﺖ آﻧﮫﺎ را در ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺘﻮر داد آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ!.
اﺗﺒﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی از اﯾﻦ اﻗﺪام ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ و
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻣﻮال ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و اﺳﻠﺤﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎری را ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﺼﺮه از ﺧﻮد ﺑﺮ
ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در ّرد ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﮫﻢ ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﻧﺰد ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮕﻪ دارد؟! .١
ﭘﺲ از آن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س وارد ﺑﺼﺮه ﺷﺪ و ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ او ﺣﻀﺮت
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﯽ ﺷﮫﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺼﺮه راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن او ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ش روی داد ﺑﺎ ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد:ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﻧﮫﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﺰ
ﺧﯿﺮ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورﯾﺪ! ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻋﺜﻤﺎن و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮردﺷﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
� ُ ُ ُّ َ َ َ
﴿ َونَ َز ۡ� َنا َما ِ� ُص ُدورهِم ّم ِۡن غ ِّل إ ِ ۡخ َ� ٰنًا َ َ ٰ
�رٖ مت�ٰبِل ِ�] ﴾٤٧اﻟﺤﺠﺮ.[۴۷ :
ِ
ٍ
»ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی و دﺷﻤﻨﯽ را از دلھﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ و ﺑﺮادراﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺘﮫﺎی رو ﺑﻪ
روی ھﻢ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ«.

 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۴۵
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ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﺘﯽ ﭼﻨﺪ روزه در ﺑﺼﺮه و اﺳﺘﻘﺮار اوﺿﺎع ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﻮﻓﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮد و روز دوﺷﻨﺒﻪ دوازدھﻢ ﻣﺎه رﺟﺐ ﺳﺎل ﺳﯽ و ﺷﺶ ھﺠﺮی وارد آن ﺷﮫﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و آن
را ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﻮد ،ﺧﻼﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﻪ درازا ﻧﮑﺸﯿﺪ!.
ﻧﺰاع ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﻮار ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺠﻠﯽ را ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺎم
ﻓﺮﺳﺘﺎد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده و راه اﻃﺎﻋﺖ را در ﭘﯿﺶ
ﺑﮕﯿﺮد!.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺰرﮔﺎن و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺷﺎم را ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ودر ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت و راﯾﺰﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺎﺗﻼن
و ﺷﻮرﺷﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده وﻋﺜﻤﺎن را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﯿﺪه و اﮐﻨﻮن
ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺟﺎی داده و ﺑﻪ ھﻮاداری از او ﺗﻈﺎھﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
دم ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮد ،ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻧﺸﻮﻧﺪ ،از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ
ﻣﺠﺎزات ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮐﻪ وﻟﯽ ِ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ!.
ً
ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺷﺎم ﻇﺎھﺮا در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
و ﻗﺼﺎﺻﺸﺎن دارای دﯾﺪﮔﺎھﯽ اﺟﺘﮫﺎدی ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﺬورﯾﺖ
ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ ،و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺖ و ھﺮ دو از
ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ! و در ﻣﻮرد ﻣﺸﺮوط ﻧﻤﻮدن ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ
دارای دﯾﺪﮔﺎه و رأی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ!.
از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را در ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال آرام ﺷﻮد ،و ھﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه او ﻧﯿﺰ دﯾﺪﮔﺎھﯽ اﺟﺘﮫﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ھﯿﭽﮑﺲ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود دو ھﺰار ﻧﻔﺮ از
ﺷﻮرﺷﯿﺎن و ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻮد ﺧﻮد را در ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺟﺎی داده ﺑﻮدﻧﺪ،
و ﺗﻌﺪادی از آﻧﮫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ از ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ! اﻣﺎ ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد و ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن دﻧﺒﺎل
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اوﺿﺎع آرام ﮔﺮدد ،ﺑﺴﯿﺎر
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد!.

٢٧٠

ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ً
اﻣﺎ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺷﺘﺎب در ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺗﻼن و ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻤﻼ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
را دﭼﺎر ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .زﯾﺮا او ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ،ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ
آﻧﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺮاق ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﺷﻮرش و ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن و ﺟﻨﮓھﺎی ﺟﻤﻞ و
ﺻﻔﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮ و ﻗﺎﺗﻞ را ﭘﯿﺪا
ﻧﮑﻨﺪ و ﻣﺠﺎزاﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ!.
ً
اﮔﺮ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ش و ﺑﻌﺪا ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ﺷﺎم و ھﻮاداران اﯾﺸﺎن –
در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رأی و اﺟﺘﮫﺎدﺷﺎن ﻣﻌﺬورﻧﺪ – ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺷﻮرش و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽزدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮﻣﺎن و ﻧﺠﺎت از اﯾﺸﺎن را
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،زﯾﺮا دﯾﺪﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻼن ،ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از آراﻣﺶ اوﺿﺎع و ﺑﯿﻌﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺮدم ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﺎزات اﯾﺸﺎن را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ!.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ رأی و اﺟﺘﮫﺎد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س در ﻣﻮرد ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن و
ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎه او ﺟﺎی داده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺑﻮد!.
ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻮﻓﺎن ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶھﺎی
ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻼﻓﺖ او را در ﻧﻮردد و ﺣﻮادث ﻣﮫﻢ ﺑﻌﺪی راه او را دﺷﻮارﺗﺮ ﮔﺮداﻧﺪ!.
آن وﺿﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﻨﺖھﺎی اﻟﮫﯽ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ – ﺑﻪ وﯾﮋه اھﻤﺎل ﺳﻨﺖ
وﺣﺪت و ﻏﻔﻠﺖ از ﺷﯿﻄﻨﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ – ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﯾﺎرای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻮاﻗﺐ آن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺮﮐﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎم

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﺎ ھﺪف اﻟﺰام ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ھﻮاداران او ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ از ﮐﻮﻓﻪ راھﯽ ﺷﺎم ﮔﺮدﯾﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﭘﺲ از اﻃﻼع از ﺣﺮﮐﺖ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ او و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ و روﯾﺎروﯾﯽ آﻣﺎده ﻧﻤﻮد! .١
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س راھﯽ ﺷﺎم ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﭙﺎھﯽ را ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ
او ﮔﺴﯿﻞ ﻧﻤﯽداﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺸﺮوع ﺧﻮد و

 -١اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺻﻢ اﺑﻦاﻟﻌﺮﺑﯽ ص .۱۷۲ – ۱۶۲
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ﻋﺪم ﺑﯿﻌﺖ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﺮد؟ او آن اﻗﺪام ﻣﻌﺎوﯾﻪ را ﺷﻮرش و ﺗﻤﺮد ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﻼﻓﺖ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد!.
ﺗﻌﺪاد ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار و ﺗﻌﺪاد ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﻮد ھﺰار
ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ!.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ ،ﻗﯿﺲﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده،
ّ
ﻋﻤﺎر ﯾﺎﺳﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ...
ّ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ،ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن ُﺳﻠﯿﻢ ،ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ اﻧﺼﺎری و
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه ﻣﻌﺎوﯾﻪ را ﺑﺮﻋﮫﺪ داﺷﺘﻨﺪ!.
ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ

دو ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ﺻﻔﯿﻦ در ﮐﻨﺎر رود ﻓﺮات ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ!
ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺟﻨﮕﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک و دردآور ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ
و در آن ھﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ!.
روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﯿﺎن دو ﺳﭙﺎه در ﻣﺎه ذیاﻟﺤﺠﻪ ﺳﺎل ﺳﯽ و ﺷﺶ ھﺠﺮی ﺑﺎ درﮔﯿﺮیھﺎی
ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ﺟﻨﮓھﺎﯾﯽ ﻓﺮدی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﮔﺎھﯽ روزی دو ﺑﺎر ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ! .١
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم آﻏﺎز ﺷﺪ ھﺮ دو ﺳﭙﺎه از ﻧﺒﺮد دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،و ھﻤﻪ ﻣﺎه را
آﺗﺶﺑﺲ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ! ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺟﻮ آراﻣﺶ و ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﻔﺎھﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ و
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد!
در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ھﺌﯿﺘﯽ را ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ َﻋ ِﺪ ّی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﻃﺎﯾﯽ ﻧﺰد
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ در ﺻﻔﯿﻦ ﺑﻮد ،ﻓﺮﺳﺘﺎد!.
ّ
ﻋﺪی ﻣﻌﺎوﯾﻪ را ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ وﺣﺪت ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ،و ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ! و راه ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد!.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻋﺪی ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺳﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارﯾﻢ و در
ﻣﻮرد ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺎ او در ﻧﻤﯽاﻓﺘﯿﻢ ،و او را ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻦ در ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎن و
اﺷﻐﺎل ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺷﻮرﺷﯿﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎه او

 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۵۸ – ۲۵۶
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺧﺰﯾﺪهاﻧﺪ! ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻗﺎﺗﻼن ﺷﻮرﺷﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ از آن ﻣﺎ
ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ! .١
ﺳﺨﻦ و دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﺎوﯾﻪ واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار
ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﮥ او را ﺑﺮآورده ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ!.
در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﯿﺌﺘﯽ را ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺒﯿﺐﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ او
را ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺿﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ آن ھﯿﺌﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .٢
ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﻧﯿﺰ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺗﻼشھﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و
ً
ﻣﺎه ﺻﻔﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﻇﺎھﺮا ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﮕﺮی از ﺟﻨﮓ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺳﺨﺖ ﺻﻔﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪه ﺑﻮد!.
روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ اول ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺟﻨﮓ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ روز ﺟﻤﻌﻪ دھﻢ ﺻﻔﺮ
اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد!.
در آن ده روز ﺷﻮم ،ﺳﭙﺎھﯿﺎن دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽدادﻧﺪ و در ﺑﯿﻦ ﺻﻔﻮف ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﻮده و ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﯾﺰھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ھﺰاران ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ!.
ﺧﺸﻦﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن دو ﻃﺮف در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻧﮫﻢ و
ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ دھﻢ ﻣﺎه ﺻﻔﺮ روی داد ،ﮐﻪ آن ﺷﺐ »ﺷﺐ زوزه« ﻧﺎم ﻧﮫﺎدﻧﺪ ،زﯾﺮا از
ﺳﭙﺎھﯿﺎن دو ﻃﺮف از ﺷﺪت ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﮐﻮﻓﺘﮕﯽ ﺳﺨﻦ و ﮐﻼﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺗﻨﮫﺎ
ﺻﺪای ﺳﮓھﺎ و ﮔﺮگھﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺑﺲ!.
در آن ﺷﺐ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺟﻨﮓ و درﮔﯿﺮی ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺰهھﺎ و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺳﭙﺮھﺎی
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﺑﺎزان درھﻢ ﺷﮑﺴﺖ .٣
در ﻋﺼﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ دھﻢ ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺷﺎم ﻗﺮآنھﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﯿﺰهھﺎی
ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ و آﻧﮫﺎ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ ،و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی از روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و
ﻣﻌﺎوﯾﻪ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ!.
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۵۸
 -٢اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۵۸ – ۲۵۶
 -٣ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ﺑﻪ اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص  ۲۶۲ – ۲۷۳ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
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در ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ﻋﻤﺎر ﯾﺎﺳﺮ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎﻣﯿﺎن از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺎر را ﮐﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﻮد در روز ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ
دﯾﺪم ،او ﻧﯿﺰهای را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ در اﺧﺘﯿﺎر اوﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ ﺑﺎر ھﻤﺮاه ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺟﻨﮕﯿﺪهام و اﯾﻦ ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮم! .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﮔﺮ
ﻣﺎ را ھﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪھﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﺑﺪھﻨﺪ ،در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻢ و آﻧﺎن ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارم!.
ﻗﯿﺲﺑﻦ ﻋﺒﺎد در ﺻﻔﯿﻦ از ﻋﻤﺎر ﯾﺎﺳﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ در ﮐﻨﺎر
ﻋﻠﯽ رأی و دﯾﺪﮔﺎھﯽ اﺟﺘﮫﺎدی اﺳﺖ و رأی اﻣﮑﺎن ﺧﻄﺎ و اﺻﺎﺑﻪ دارد و اﯾﻦ را ﺧﻮد ﺷﻤﺎ
از رﺳﻮل ﺧﺪا دﯾﺪه و آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﺪ!؟
ﻋﻤﺎر ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮده و ﯾﺎ از او دﯾﺪهاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﯿﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ .١
ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ اﻗﺪام او ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺮ
اﺳﺎس رأی و اﺟﺘﮫﺎد ﺑﻮده و اﺟﺘﮫﺎد ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻮاب و ﺧﻄﺎ دارد!.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ :ﮔﺮوه ﺷﻮرﺷﯿﺎن و ﺳﺮﮐﺸﺎن
ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ را ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺸﺖ!.
ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺪام ﻃﺮف ﺑﻮد؟

اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺨﺎری از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ
ﻋﻤﺎر ﯾﺎﺳﺮ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﯾﺎﻏﯽ و ﺷﻮرﺷﯽ ﺗﻮ را ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺸﺖ«.
ّ
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻤﺎر را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س در ﺻﻔﯿﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ را ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ
ھﻤﻪ اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ دﻧﺒﺎل او ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ!.
ﻋﻤﺎر را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺰد ھﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ اﺑﯽوﻗﺎص – ﺑﺮادرزادۀ ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽوﻗﺎص ﮐﻪ
ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در ﺻﻔﯿﻦ ﺑﻮد – رﻓﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ھﺎﺷﻢ ،ﺑﻪ
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﭘﯿﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ! زﯾﺮا ﺑﮫﺸﺖ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎ ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ درھﺎی ﺑﮫﺸﺖ
ﺑﺎز ﺷﺪه و ﺣﻮریھﺎی آن ﺧﻮد را آراﯾﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ! و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ:
اﻟﻴﻮم

أﻟﻘﯽ

اﻷﺣ ﹼﺒﻪ

ﳏﻤﺪ ﹰا

وﺻﺤﺒﻪ

»اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪم ،ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ و ﯾﺎراﻧﺶ«!.
ھﺎﺷﻢ و ﻋﻤﺎر ﺗﮫﺎﺟﻢ ﺳﺨﺘﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﺳﭙﺎه ﺷﺎم آﻏﺎز ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﻮف آﻧﺎن
ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدﻧﺪ! و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ھﺮ دو ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ! .ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﻣﺸﻤﻮل رﺣﻤﺖ و
ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ!.
اﺑﻦ ﺟﻮی ﺳﮑﺴﮑﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﻋﻤﺎر را ﮐﺸﺘﻢ!.
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :دﺳﺘﺖ ﺑﺸﮑﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را در ھﯿﭻ ﮐﺎری ﭘﯿﺮوز ﻧﮕﺮداﻧﺪ،
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدت ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﯽ! .١
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻋﻤﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺷﺐ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺷﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪم ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ آﻧﺎن را در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪن ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯽ از آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم!
ّ
دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ و اﺑﻮاﻋﻮار ﺳﻠﻤﯽ و ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص و ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ! ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮم ﺗﺎ ﺻﺤﺒﺖھﺎی آﻧﺎن را ﺑﺸﻨﻮم!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﻋﺎص ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ ﻣﺮدی را ﮐﺸﺘﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ج
در ﻣﻮرد او ﭼﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدن!.
ﭘﺪرش ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻣﻮرد او ﭼﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ؟
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺮدم ھﺮ ﺑﺎر
ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﯾﮏ آﺟﺮ را ﻣﯽآوردﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻋﻤﺎر ھﺮ ﺑﺎر دو ﺳﻨﮓ و ﯾﺎ دو آﺟﺮ ﺑﺰرگ را
ﻣﯽآورد!.
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻋﻤﺎر! ﮔﺮوھﯽ ﯾﺎﻏﯽ و ﺳﺮﮐﺶ ﺗﻮ را ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ!.
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺷﻨﻮی ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟!.
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۶۸ – ۲۶۷
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و ﺳﭙﺲ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺧﻮاﻧﺪ!.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ :آری ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﻏﯿﺎن ﻋﻤﺎر را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ! اﻣﺎ آﯾﺎ ﻋﻤﺎر را
ﮐﺸﺘﯿﻢ؟ ﯾﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را از ﺧﺎﻧﻪ و ﺷﮫﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آوردﻧﺪ؟!.
اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل را در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﻣﯿﺎن ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﻋﻤﺎر را در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ او را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آوردهاﻧﺪ!! .١
آن ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻤﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮﻗﻪای ﯾﺎﻏﯽ و ﺳﺮﮐﺶ از
ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﺻﺤﺖ ّﻧﺒﻮت و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ .زﯾﺮا او در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻤﺎر
ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻏﯿﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﭘﺲ از ﺳﯽ و ھﻔﺖ ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد!.
آن ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮد و اھﻞ ﺷﺎم ھﻤﺎن ﮔﺮوه ﯾﺎﻏﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ
و ﻋﻠﯿﻪ او ﺷﻮرش ﮐﺮدﻧﺪ! زﯾﺮا ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﻪ اھﻞ ﺷﻮرا و ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﯿﻌﺖ
ﻧﻤﻮده و ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺘﯽ ﺷﺮﻋﯽ و ﺧﻼﻓﺘﺶ ﻣﺸﺮوع ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻮن اھﻞ ﺷﺎم از
ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده و ﻋﻠﯿﻪ او دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرش زدﻧﺪ – و ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺟﺘﮫﺎد و ﺗﺄوﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ – ﻋﻠﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،آﻧﺎن ﮔﺮوه ﯾﺎﻏﯽ و
ﺷﻮرﺷﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ!.
آن ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ ﻋﻤﺎر را ھﻤﺮاه
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻔﯿﻦ آورده و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ!.
ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺒﺮد ﺻﻔﯿﻦ

در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺻﻔﻮف ﻣﻘﺪم
ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺷﺎم را در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ ﻧﮫﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ رﻓﺖ ،و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی دارم
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ! ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآنھﺎ را ﺑﺎﻻ
ﺑﺒﺮﯾﻢ و آﻧﺎن را ﺑﻪ داوری آن ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ! اﮔﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺟﻨﮓ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و اﮔﺮ ھﻢ

 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۷۱ – ۲۷۰
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و
ﻗﺪرت ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ!.
اﺑﻮواﺋﻞ -ﺑﺮادر ﺷﻘﯿﻖ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ اﺳﺪی ﺗﺎﺑﻌﯽ -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺻﻔﯿﻦ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﯿﻢ،
وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺷﺎم در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و ﺑﺮ روی ﺗﭙﻪای ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ ،ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآﻧﯽ را ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﺑﻔﺮﺳﺖ و
او را ﺑﻪ داوری ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻓﺮا ﺑﺨﻮان! ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدت را رد ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد!.
ﻣﺮدی ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﻗﻀﺎوت
ﮐﻨﺪ و ھﺮ دو ﻃﺮف داوری آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ! او ﺳﭙﺲ اﯾﻦ آﯾﻪ از
ﻗﺮآن را ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
ۡ
َٰ ُ ۡ َ ۡ َ
َ
َّ َ ۡ ُ
َ ۡ َ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ ٗ ّ َ
ب ٱ�ِ ِ�
ح� َم
﴿�لم تر إِ� ٱ�ِين أوتوا ن ِصيبا مِن ٱلكِ� ِ
ب يدعون إ ِ ٰ� كِ�ٰ ِ
ُ ُّ ۡ ُ َ
َ ۡ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ َّ ٰ َ ۡ ّ ٞ
� ف ِر�ق مِن ُه ۡم َوهم مع ِرضون] ﴾٢٣آل ﻋﻤﺮان.[۲۳ :
بينهم �م �تو
»آﯾﺎ آ ﮔﺎھﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮫﺮهای از ﮐﺘﺎب )آﺳﻤﺎﻧﯽ( داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ( اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺘﺎب ﺧﺪا )ﻗﺮآن( دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن داوری

ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮔﺮوھﯽ از اﯾﺸﺎن ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و رویﮔﺮدان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط از ﺷﻤﺎ اوﻟﯽﺗﺮم و ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا
رﻏﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارم!.
ﺷﻮرﺷﯿﺎن و ﺧﻮارج وﻗﺘﯽ از ﻗﺒﻮل ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ آﻣﺪه و ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ
ﺷﺎﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮓ را اداﻣﻪ دھﯿﻢ ﺗﺎ
در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ و اﯾﺸﺎن ﺧﻮد داوری ﮐﻨﺪ!.
ﺳﮫﻞﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ اﻧﺼﺎریس ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم! رأی و دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را در
ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ! اﮔﺮ در روز ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽداﺷﺘﻢ رأی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎن رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادم! اﻣﺎ ﭼﻮن اﻣﺮ او دﯾﻦ ﺑﻮد ،آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ!.
ﭘﺲ از آن ﺳﮫﻞ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪهاﯾﻢ ،در راﺳﺘﺎی دﻓﺎع از دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﯾﻤﺎن را در ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮑﺎری را دارﯾﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ وﺿﻌﯽ

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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ﮐﻪ اﻵن دارﯾﻢ! .ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺸﮑﻠﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ
دﯾﮕﺮی روی ﻣﯽدھﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ! .١
ھﻢ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺷﺎم و ھﻢ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻋﺮاق ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ راھﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮی و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد
را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻮارج و ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ آﺷﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ را
ﺑﻪ زﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ھﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ دﺳﺖ ﻣﯽزدﻧﺪ!.
ً
ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻼ ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ در روز ﺟﻤﻌﻪ دھﻢ
ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﺳﺎل ﺳﯽ وھﻔﺖ ھﺠﺮی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن از ھﺮ دو ﻃﺮف ﺣﺪود ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮫﻞ و ﭘﻨﺞ ھﺰار
ﻧﻔﺮ آﻧﺎن از ﺳﭙﺎه ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ!؟ .٢
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻏﯿﺮ از ﺗﻌﺪاد زﺧﻤﯽھﺎ و آﺳﯿﺐدﯾﺪهھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ!.
از آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﮐﺸﺘﻪﺷﺪهھﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﻓﺎﺟﻌﮥ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﺑﻮده و در
واﻗﻊ ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺮاژدی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ!.
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺳﺎلھﺎ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ در ﻣﻮرد آن ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد!.
اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺨﺎری از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
»ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻓﺮا ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﻗﺘﻞ و
ﮐﺸﺘﺎر زﯾﺎدی در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد – در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﺮ دوی آﻧﮫﺎ دارای ﯾﮏ ادﻋﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ« .٣
ﺗﻌﺪاد ﺳﭙﺎھﯿﺎن دو ﻃﺮف ﻧﺰاع در ﺻﻔﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ و ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﻮد ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و در
1

ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻪ دوﯾﺴﺖ و ده ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،و  3آﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ ھﻔﺘﺎد ھﺰار
ﻧﻔﺮﺷﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ و وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ!.
ھﺪف و ادﻋﺎی ھﺮ دوی آﻧﺎن ھﻢ ﯾﮑﯽ ﺑﻮد ،و ھﺮ دو ﻃﺮف ﺑﺮ اﺳﺎس اﺟﺘﮫﺎد و ﺗﺄوﯾﻞ و
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺣﺎﻣﯽ و ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻖ و ﺻﻮاب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآوردﻧﺪ!
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۶۸ – ۲۶۷
 -٢اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۷۵
 -٣اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۷۵
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﻗﻀﯿﮥ ﺣﮑﻤﺖ

ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ّ
ﻋﺪهای از ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺷﺎم ﻗﺮآنھﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﻧﯿﺰهھﺎی ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ و آﻧﮫﺎ را ﺑﺎﻻ
ً
ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ﻋﻤﻼ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ھﯿﺌﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ!.
در ﻧﮫﺎﯾﺖ دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻢ و داور اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ! و ﭘﺲ از آن دو در ﻣﻮرد ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ و ﭘﺎﯾﺎن
دادن ﺑﻪ ﻧﺰاع و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و در ﻣﻮرد ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﯿﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺣﮑﻢ و داوری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ و
ً
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻧﮫﺎ ﻣﻠﺰم ﺷﻤﺎرﻧﺪ ،و ﻋﻤﻼ ﺑﻪ آن ﮔﺮدن ﺑﻨﮫﺪ!.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص را ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺷﺎم ﻣﻄﯿﻊ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار او ﺑﻮده و از
اﻧﺘﺨﺎب او رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻢ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ
ّ
ﻣﺰﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺷﺎم و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ!.
اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮫﺎ را ﻣﺮدم ﻋﺮب
ﺳﺎدهدل و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ و ﻋﺪهای از ﺧﻮارج ﺳﺒﺄی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮫﺎ اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰ آﺷﻮﺑﮕﺮی و ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮫﺖ و ﻋﺪم وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻢ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻮﻓﯿﺎن آﺷﻮﺑﮕﺮ و ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ ﺑﺎ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ او ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻋﻤﻮی ﺗﻮﺳﺖ و او را در ﺑﺎﺗﻼق ﻓﺘﻨﻪ ﻏﺮق ﮐﺮدهای؟!.
ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی -ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ -را ﺣﮑﻢ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﻨﻤﺎﯾﯽ ،او ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را از ﻓﺘﻨﻪﮔﺮی ،و ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽداﺷﺖ و در ھﻤﮥ اﯾﻦ
روﯾﺪادھﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و در ﻣﻠﮏ ﺧﻮد در ﺣﺠﺎز اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ! ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ او
ﺑﺮای ﺣﮑﻤﯿﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺣﮑﻤﯿﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،اﺷﺘﺮ
ﻧﺨﻌﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﻢ!.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﺷﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ آﺗﺶ ﺟﻨﮓ را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ و ھﻤﻪ اﻣﻮر را
دﭼﺎر ﺑﯽﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد!.
اﻣﺎ ﮐﻮﻓﯿﺎن ھﻤﭽﻨﺎن اﺻﺮار ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﮑﻤﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ – ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻪ
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ﺑﺮای اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮد و او را ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮔﺮاﻧﻘﺪری ﻣﯽداﻧﺴﺖ – ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه او در ﻣﻮرد
روﯾﺪادھﺎ و ﺑﺤﺮان ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد ،اﺳﺘﺪﻻلھﺎی او ودﯾﺪﮔﺎھﺶ را ﺣﻖ و ﺻﻮاب
ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺮای
ﺣﮑﻤﯿﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮد!؟
اﻣﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﮐﻮﻓﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ
ﭘﯿﺶ از دوﺳﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ دوﺳﺘﺪار اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻦ ﺑﺪھﺪ و
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ را ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ! ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س
ﭼﺎرهای ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺖ و آﻧﺎن ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺻﻮاب او ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدادﻧﺪ!.
آﻧﺎن اﻓﺮادی را ﻧﺰد اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﻋﻼم
آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﻤﻮده ،ﺟﻨﮓ در ﺻﻔﯿﻦ را ﺧﺎﺗﻤﻪ داده و در ﻣﻮرد ﺣﮑﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ!.
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻧﻤﻮد!.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻢ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهای و ﺧﻮد
را ﺑﺮای آﻣﺪن ﺑﻪ ﻋﺮاق آﻣﺎده ﮐﻦ!.
اﻣﺎ او از اﯾﻦ اﻗﺪام اﻇﮫﺎر ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﻋﺎﻗﺒﺘﺶ را ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺑﮕﺮداﻧﺪ!
ﺳﭙﺲ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ را ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ در آن آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ:
» ...ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف ﻣﺮدم
ﻋﺮاق و ھﻤﻔﮑﺮان و ھﻮاداران دﯾﮕﺮﺷﺎن ،و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽﺳﻔﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺴﯽ را از ﻃﺮف
ﻣﺮدم ﺷﺎم و دﯾﮕﺮ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺸﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ!.
آﻧﺎن ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎب او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ ،و ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ
ﻗﺮآن ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﺮدود ﺷﻤﺎرد ﻣﺮدود ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ!.
ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ آن دو ﺣﮑﻢ – اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی و ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص – در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ راه ﺣﻞ آن را در ﻗﺮآن ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ّ
ﺳﻨﺖ ﺟﺎﻣﻊ و وﺣﺪتﺑﺨﺶ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ« .١
ھﺮ دو ﺣﮑﻢ و ﻗﺎﺿﯽ ﺗﻌﮫﺪ و ﻣﯿﺜﺎق ﻻزم را از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺎل ﻻزم را اﺧﺬ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ
روی ﺗﺴﻠﯿﻢ ھﺮ دو ﻃﺮف ﻧﺰاع ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ آﻧﮫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻻزم را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ!.
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۷۵
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،اﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ از
ّ
ﻃﺮف ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ،و اﺑﻮاﻋﻮار ُﺳﻠﻤﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ و ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ از
ﻃﺮف ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﮥ ﺣﮑﻤﯿﺖ را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮدﻧﺪ!.
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی و ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص در ﻣﻮرد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در
َْ
روﺳﺘﺎی »اذ ُر ح« واﻗﻊ در ﮐﻮهھﺎی »ﺷﺮاه« در ﺟﻨﻮب اردن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ!.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﭙﺮدن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ،ھﺮ
دو ﺳﭙﺎه از ﺻﻔﯿﻦ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده و ھﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ!.
ﭘﺪﯾﺪۀ ﺧﻮارج

ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم آن ھﻮادار او ﺑﻮده و از او ﺗﺒﻌﯿﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،و ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﺷﻮرش و ﺗﻤﺮد و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ روﺑﺮو ﻧﺸﺪ!.
اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﻔﯿﻦ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
و ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﺎﻟﺶ ﺷﻮرش و ﻋﺼﯿﺎن ﺧﻮارﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش
ﺗﺤﮑﯿﻢ از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در ﺻﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﺎن ھﺮ
روز ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ!.
آﻏﺎز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮارج در اﺛﻨﺎی ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺣﮑﻤﯿﺖ
را ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ!.
اﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﮐﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﯿﻢ رﻓﺖ و آﻧﺎن را در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﮑﻤﯿﺖ ﻗﺮار داد،
ﻋﺮوهﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﺗﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺳﺨﻨﯽ را ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺮای ﺧﻮارج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ
و ﻗﺎﻋﺪهای ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل درآﻣﺪ .او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
»ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ،اﻧﺴﺎنھﺎ را در دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﻢ و داور ﮐﻨﯿﺪ«؟!.
ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮارج ﻣﺪام اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ» :ھﯿﭻ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﻪ
ﻏﯿﺮ از ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﺪارد.
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﺳﻨﺠﯿﺪهای ﺑﻮد اﻣﺎ ھﺪف ﺑﺎﻃﻞ و ﻧﺎﺻﻮاﺑﯽ را از ﺧﻼل آن دﻧﺒﺎل
ِ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ! .١
ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ دوازده ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺬﯾﺮش
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ او و ﺑﻪ ﻗﻮل آﻧﺎن ﺳﺨﻦ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۸۹-۲۸۸

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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آن اﻗﺪام ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ارزش ﻧﺪارد ،از ﺣﻤﺎﯾﺘﺶ دﺳﺖ
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،و او را ﺑﻪ ﺧﺮوج از دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﮐﻔﺮ ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻔﺮ و
ارﺗﺪادش-از ﻧﻈﺮ آﻧﮫﺎ -ﺟﻨﮓ و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ او را روا داﻧﺴﺘﻨﺪ!؟
آن ﺧﻮارج ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و دﯾﮕﺮ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ وارد ﮐﻮﻓﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺣﺮوراء« رﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺸﺎن را »ﺣﺮو ّرﯾﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن
ّ
ﮐﻪ آﻧﺎن را »ﺧﻮارج« و »ﻣﺤﮑﻤﻪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن ﻧﺎم و ﻋﻨﻮان »ﻓﺪاﺋﯿﺎن« را ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪای دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!؟
رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد ﺷﻮرش و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺧﻮارج ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد! اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ از
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
»ﺗﻤﺮق ﻣﺎرﻗﺔ ،ﻋﻨﺪ ﻓﺮﻗﺔ اﻟـﻤـﺴﻠﻤ� ،ﺗﻘﺘﻠﻬﻢ أو� ﻃﺎﺋﻘﺔ ﺑﺎﺤﻟﻖ«» .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﭼﺎر ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺮوھﯽ راه ﮔﺮﯾﺰ و ﺧﺮوج از دﯾﻦ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺟﻤﻌﯽ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺻﻮاب ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ّ
»ﺗ�ﻮن اﻣﻰﺘ ﻓﺮ�ﻘ� ،ﺨﺗﺮج ﺑیﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎرﻗﻪ ،ﺗ� ﻗﺘﻠﻬﺎ أوﻻﻫﻤﺎ«ّ » .اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ دو
ﻓﺮﻗﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﮔﺮوھﯽ از دﯾﻦ دور و ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آن دﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺣﻖ اوﻟﯽﺗﺮﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«!.
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم
ﻋﺮاق ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘﯿﺪ!.
در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺎم و دﻻﻟﺖ وﺟﻮد دارد:
 -۱اﺛﺒﺎت ّ
ﻧﺒﻮت رﺳﻮل ﺧﺪا ج ،زﯾﺮا ﺷﻮرش و ﺧﺮوج اﯾﺸﺎن را رﺳﻮل ﺧﺪا ﺧﺒﺮ داد
و ﺳﺎلھﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﺷﻮرش و ﺗﻤﺮد روی داد!.
 -۲ﺣﮑﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن دو ﻓﺮﻗﻪ و دو ﻃﺮف ﻧﺰاع – ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﻌﺎوﯾﻪ.
 -۳ﺣﮑﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آن دو ﻃﺮف ﻧﺰاع و ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،آن دﺳﺘﻪ ﮐﻪ روش و دﯾﺪﮔﺎھﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺻﻮاب ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ –
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و اﺗﺒﺎع او – ﺑﺎ ﺧﻮارج ﺧﻮاھﻨﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ ،و ﻣﻌﺎوﯾﻪ و اﺗﺒﺎع او
ﻧﯿﺰ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و اھﻞ دﯾﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و اﺗﺒﺎع و اﺻﺤﺎب او

٢٨٢

ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺑﻪ ﺣﻖ وﺻﻮاب ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ و اوﻟﯽﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ »زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ«! ﻓﺮﻗﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ اوﻟﯽﺗﺮﻧﺪ ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ .١
ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺧﻮارج ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
»ﺣﺮوراء« رﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﻧﺸﺴﺘﯽ »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ وھﺐ راﺳﺒﯽ« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮ و رھﺒﺮ
ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ!.
اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،از ﻓﺘﻨﻪﮔﺮی آن ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ
اﻃﺎﻋﺖ از اواﻣﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻠﺰم ﻧﻤﺎﯾﺪ! .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس را ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺮوراء ﻓﺮﺳﺘﺎد!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺳﻪ روز ﺗﻤﺎم را ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ
ھﻤﮥ ﺷﺒﻪاﻓﮑﻨﯽھﺎی و ادﻋﺎھﺎی آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ داد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﯿﻤﻪ آﻧﺎن را ﻗﺎﻧﻊ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﻇﮫﺎر ﻧﺪاﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻒ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﻋﺪه ﺑﻪ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ در ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ!.
اﻣﺎ ﻧﯿﻤﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻧﻈﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﺑﻮدﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺧﻮن
ﮐﺴﯽ را ﻧﺮﯾﺰﯾﺪ! و ﺑﻪ راھﺰﻧﯽ دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ و ﺑﻪ اھﻞ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺳﺘﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ! ﻣﺎ از آﻣﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽآورﯾﻢ و ﭘﯿﺶ از
ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﻢ! .٢
روزی ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮارج ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﺗﻮ اﻧﺴﺎن را در ﺣﮑﻢ اﻟﮫﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادی ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺣﮑﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﺪارد!.
ﻧﺎﮔﮫﺎن ھﻤﮥ ﺧﻮارﺟﯽ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﻌﺎر »ﻻﺣﻜﻢ اﻻ ﷲ ،ﻻﺣﻜﻢ اﻻﹼ ﷲ« را ﺳﺮ دادﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۸۰ – ۲۷۹
 -٢اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۸۱

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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»اﯾﻦ ﺣﺮف ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺎﻃﻠﯽ درﻻﺑﻪﻻی آن ﻗﺮار دارد«.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺳﺨﻨﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺧﻮارج ﮐﻪ ھﯿﭻ
ﺣﮑﻤﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﺪارد ،در ذات ﺧﻮد ﺳﺨﻦ درﺳﺘﯽ اﺳﺖ .و از
ﻧﮕﺎه اﺳﻼم ،اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺣﮑﺎم و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﻣﺮ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮑﯽ
از وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﻟﻮھﯿﺖ اﺳﺖ! و ھﻤﮥ اﯾﻦھﺎ ﺻﺤﯿﺢ ھﺴﺘﻨﺪ!.
اﻣﺎ ﺧﻮارج از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺣﻖ ،ھﺪف ﺑﺎﻃﻠﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و از آن ﺑﺮای ﺷﻮراﻧﯿﺪن
ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﺣﺘﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ او اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ از ﻇﺎھﺮ آن ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻃﻞ از آن ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد!.
در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ،ﺑﺎ ﺧﻮارﺟﯽ ﮐﻪ او را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧﻤﻮده و رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮﻧﺶ را
روا ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺼﺎف و ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و راھﮕﺸﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻋﻠﻘﻤﻪﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺧﻮارج ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
آﻧﺎن ﻣﺸﺮﮐﻨﺪ؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ! آﻧﺎن ﻣﺸﺮک ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و از ﺷﺮک و ﮐﻔﺮ ﮔﺮﯾﺰاﻧﻨﺪ!؟
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :آﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ! .زﯾﺮا ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر اھﻞ ذﮐﺮ و
ﻋﺒﺎدﺗﻨﺪ!.
ﺳﺆل ﺷﺪ! ﭘﺲ آﻧﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ!.
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﺷﻮرشﺷﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ
آﻧﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ! .١
ﺟﻠﺴﮥ ﺣﮑﻤﯿﺖ

در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ﺳﯽ و ھﻔﺖ ھﺠﺮی ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺒﻠﯽ زﻣﺎن ﻣﻼﻗﺎت اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ
اﺷﻌﺮی و ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻤﯿﺖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ را از ﻃﺮف ﺧﻮد ﺑﺮای ﺣﻀﻮر و ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ س در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﻮد.
دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻢ و داور ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی و
ُ
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص در »اذرح« ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دوﻣﻪ اﻟﺠﻨﺪل واﻗﻊ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ!.
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۹
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاھﺎن ﺷﺮﮐﺖ دادن ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽوﻗﺎص س در ﻗﻀﯿﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد وﺣﺪت در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺰاع ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ!.
ﺳﻌﺪﺑﻦ وﻗﺎص در زﻣﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ دوم و ﺳﻮم ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ﺑﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ ده
ﻧﻔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺸﺎرت ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﻮدن داده ﺷﺪه ﺑﻮد .و در آن ﺳﺎل ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از
آﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد درﮔﯿﺮ ﺑﻮد ،و ﺳﻌﺪﺑﻦ
اﺑﯽوﻗﺎص و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ زﯾﺪ در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺧﻮد را از ﻓﺘﻨﻪ و ﺑﻠﻮا ﮐﻨﺎر
ﮐﺸﯿﺪه و ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮد در اﻃﺮاف ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺸﺎورزی و
داﻣﺪاری و ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ!.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﺧﻼﻓﺖ و اﯾﺠﺎد وﺣﺪت دوﺑﺎره ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ او ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ او ﺧﻮد را از ﻣﯿﺪان ﺣﻮادث ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪه و از ھﯿﭻ ﯾﮏ
از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺰاع ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻧﻤﯽﮐﺮد!.
اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ  /در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽوﻗﺎص ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮادرش ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ﻧﺰد ﭘﺪر ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮕﮫﺪاری ﺗﻌﺪادی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﺑﻮد رﻓﺖ!.
وﻗﺘﯽ ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽوﻗﺎص ﭘﺴﺮش را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻣﯽآﻣﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﺧﺪا از ﺷﺮ ﺳﻮاری ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ!.
ﺑﺮادرم ﻧﺰد ﭘﺪر رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر! .آﯾﺎ اﯾﻦ در ﺷﺄن ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﭽﻮن ﻣﺮدم ﻋﺮب
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮی! آن ھﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﺣﮑﻮﻣﺖ و
ﺧﻼﻓﺖ دﭼﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ؟!.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ در ﺷﺄن ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
وﺣﺪت و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺗﻼش ﮐﻨﯽ! ﺗﻮ ﯾﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا و ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
ﺷﻮرای ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ھﺴﺘﯽ ،و ﺑﻪ ھﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ دﺳﺖ
ﻧﺰدهای و ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﺣﺮاز ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ از ھﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ھﺴﺘﯽ!!.
ﺳﻌﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﭘﺴﺮش دﺳﺖ ﻧﮫﺎد و ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎش! ﻣﻦ ﺧﻮد از رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر و ﺑﯽﻧﯿﺎز و ﮔﻤﻨﺎم را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد«.
وﻗﺘﯽ ﻋﻤﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺪرش را ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﺑﺮادرش ﻋﺎﻣﺮ ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮای
راﺿﯽ ﮐﺮدن ﭘﺪرش ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻼﻓﺖ و اﯾﺠﺎد وﺣﺪت ﺗﻼش ﮐﻨﺪ!.

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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ﻋﺎﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺰد ﭘﺪر رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ارﺗﺒﺎط دارد ،ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﻧﺰاع ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻮ در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻮﺷﮥ اﻧﺰوا را ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪهای؟
ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽوﻗﺎص ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﻋﺎﻣﺮ ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮم! ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻣﻦ زﻣﺎم آﺷﻮب و
ﺑﻠﻮا را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮم!؟ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ از اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه و وارد ﻣﯿﺪان
ﻣﯽﺷﻮم ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮم را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺮﻣﯽدارم و آن را ﺑﺮﺳﺮ دﯾﮕﺮان ﻓﺮو آرم اھﻞ
اﯾﻤﺎن و اھﻞ ﮐﻔﺮ را از ھﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ و اﮔﺮ آن را ﺑﺮ ﮔﺮدن اھﻞ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮود آوردم در
آن ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﻮد ،و اﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﻓﺮی ﻓﺮود آوردم ،آن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ!؟
ّ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮم! .ﻣﻦ ﺧﻮد از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :إن اﷲ
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
اﻟﻐ�
اﺘﻟﻰﻘ
�ﺐ اﻟﻌﺒﺪ
اﺨﻟﻰﻔ«» .ﺧﺪاوﻧﺪ آدم ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر و ﺑﯽﻧﯿﺎز و ﺧﻔﯽ)ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﭘﻨﮫﺎن( را
دوﺳﺖ ﻣﯽدارد« .١

اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﮥ ﺣﮑﻤﯿﺖ

دو ﻃﺮف ﺣﮑﻤﯿﺖ در »أذرح« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داده و در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻤﯿﺖ ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و راﺟﻊ ﺑﻪ راھﮑﺎرھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ
ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ!.
اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ در »أذرح« ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐس ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد ،و ھﻤﮥ اﺻﺤﺎب و
اﺗﺒﺎﻋﺶ او را ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺸﺮوع و اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ!.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺣﺮاز ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﻧﺒﻮد و ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﻨﮫﺎده و اﺗﺒﺎع
و ھﻮاداراﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ!.
ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻃﺮف ﻧﺰاع و اﺧﺘﻼف ھﺮ دو ﺧﻠﯿﻔﻪ و اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻧﺰاع ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ و اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ او
ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮده و ﻋﺪهای ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺷﺎم ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ
ﻣﺠﺎزات ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز و ﻣﺠﺮم ﭘﯿﺮو ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄی ﯾﮫﻮدی ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ!.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽﺳﻔﯿﺎن ﺧﻮد را »وﻟﯽدم« و ﺧﻮﻧﺨﻮاه ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،و
ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﻮد در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ش اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮ ﮐﻨﺎری ﺧﻮد
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

را ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت روا ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ! .زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ او ھﻨﻮز ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﺗﺎ
او را از اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺷﺎم ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﮐﻨﺪ! وﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻼن و ﺷﻮرﺷﯿﺎن و ﺑﯿﻌﺖ
ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﺻﺤﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ!.
ﻧﺰاع ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺮﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﺮای اﺣﺮاز ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .و در ﻣﻮرد
اھﻠﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺗﻨﮫﺎ اﻧﺘﻘﺎدش در ﻣﻮرد ﭘﺎرهای از
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیھﺎی ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ،راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب در ﻋﺰل و ﻧﺼﺐھﺎ ،و ﻋﺪم ﻣﺠﺎزات
ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺷﻮرﺷﯽ ،آن ھﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ!.
ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺣﮑﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ!.
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮاروی اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی و ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوه زﯾﺎدی از
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از او ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺎم و در رأس آﻧﮫﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ – ﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﺪم
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻧﺰاع ﺑﺎ او ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻼﻓﺖ – ھﻨﻮز ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ! و ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎور ﺑﻮده ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب او از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻮل ﺻﺤﯿﺢ اﺳﻼﻣﯽ – ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻧﺎن – ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب ھﻨﻮز ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ! از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺣﮑﺎم اﻟﮫﯽ را در
ﻣﻮرد ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻓﺘﻨﻪﮔﺮ و ﻣﺠﺮم ﺑﻪ اﺟﺮا ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از آن
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن او ﺟﺎﯾﯽ داده و در ﮐﻨﺎر او ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽزدﻧﺪ!.
ً
از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب او ﻋﻤﻼ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺟﻨﮓھﺎی
»ﺟﻤﻞ« ﮐﻪ در آن ده ھﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و دهھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ﮐﻪ در آن ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی زﺧﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد.
از ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ،اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ
ﺣﻮادث و ﻓﺠﺎﯾﻊ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ درﻣﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روی داده ،و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻨﻮز ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮔﺮ
او ھﻤﭽﻨﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اوﺿﺎع ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ،و ﺟﻨﮓ و ﻧﺰاع ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
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اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ او از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻼﻓﺖ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد آن ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اھﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﺑﺴﭙﺎرد و ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﮐﻪ ھﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻮرد او اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ!؟
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ،در اﺟﺘﻤﺎع »اذرح« ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ!.
ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی و ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا و اھﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ
ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ! اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮدﻧﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ج ھﻨﮕﺎم ﻓﻮت ﺧﻮد از آﻧﺎن
راﺿﯽ ﺑﻮد! از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦاﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ،ﺳﻌﺪﺑﻦاﺑﯽوﻗﺎص ،ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ زﯾﺪ،
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﮐﻪ در ﺷﻮراﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ!.
آﻧﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻋﺪه از اﺻﺤﺎب ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺧﻼﻓﺖ در
»اذرح« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺪھﻨﺪ و از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻦ ﺗﺎ ﭘﺲ از آﻧﺎن ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻤﻪ
ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او دﺳﺖ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺪھﻨﺪ!.
اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺗﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ
ﺷﻮرای ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﺻﺤﺎب ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﻃﺮف ﺷﻮرای ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ و
ھﻤﻪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺣﮑﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ را از اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻧﻪ ﻋﺰل ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ را ﻋﺰل و ﻋﻤﺮو ﻋﺎص او را ھﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﺪاﻧﺪ ،زﯾﺮا او آن ھﻨﮕﺎم ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﻧﺒﻮد ،و درﺧﻮاﺳﺖ آن را ﻧﻨﻤﻮده و ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ھﻢ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد!.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س و اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از
ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ – در ﺳﺎل ﻗﺤﻄﯽ – ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ!.
ﺣﮑﻤﯿﻦ – ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی – ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﻋﺪ
اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺸﺴﺖ اھﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ اﺻﺤﺎب و ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس
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ﺑﻪ ادارۀ اﻣﻮر ﻣﻤﺎﻟﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮاق و ﺣﺠﺎز و ﯾﻤﻦ ﺑﭙﺮدازد ،و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﯿﺰ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﺎم وﻣﺼﺮ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دھﺪ! .و ﺟﻨﮓ را ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ!.
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﺎن او و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی در ﻧﺸﺴﺖ
ﺗﺤﮑﯿﻢ روی داده ﺑﻮد ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺣﻀﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﺬر ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺑﻮد:
ﺣﻀﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﺬر از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ﭘﺮﺳﯿﺪ :در اﺟﺘﻤﺎع ﺣﮑﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ
ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ؟
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﻣﺎ ﺳﺨﻦھﺎی زﯾﺎدی ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،درﺳﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ:
ﻣﻦ ﺑﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻈﺮ ﺗﻮ در ﻣﻮرد ﺧﻼﻓﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ آن ﻋﺪه ای از ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺧﻮﺷﻨﻮدی از آﻧﺎن از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ،از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪ!.
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻘﺶ ﻣﻦ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن
دادن ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺮدم ،از ﺷﻤﺎ ھﻢ ﯾﺎری ﺑﺨﻮاھﺪ ،اﮔﺮ ھﻢ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
از دوش ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد!.
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﻣﯽداد ،و
ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽﺑﺮد ،و راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﯿﺮۀ درﺧﺸﺎن ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﻋﻤﺮ
ﻓﺎروق ش ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث –
ﻣﯿﺮاث ﺧﻼﻓﺖ – زﯾﺒﻨﺪۀ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺑﻮد ،و ﻋﺼﺮﺷﺎن ﻋﺼﺮ درﺧﺸﺎن و ﻃﻼﯾﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ،اﻣﺎ آن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﮫﺎدﻧﺪ و در ﻣﻮرد آن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺑﯿﺮاھﻪ
رﻓﺘﯿﻢ و دﭼﺎر ﺧﺴﺮان ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ!.
»اﻣﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮردﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﯿﺮاھﻪ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ ،و دﭼﺎر ﺧﻄﺎ
ﻧﺸﺪﻧﺪ! .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ آﻣﺪه و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻮھﻢﮔﺮاﯾﯽ و ﮐﻮﺗﺎھﯽ و
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ«! .١
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۸۰ – ۲۷۹
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اﻣﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﺣﮑﻤﯿﻦ ﮔﺎمھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،و ﺣﺎﺻﻞ
ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی و ﺣﮑﻤﯿﺖ آﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﮕﺮدﯾﺪ و ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮد ھﻢ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س در ﻣﻤﺎﻟﮏ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮﯾﺶ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﻤﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ او ﻗﺮار داﺷﺖ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮد،
اﻣﺎ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف او در ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎرﮐﮥ
ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﺑﻮد!.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﻀﯿﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ!.
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم زﯾﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ در آراﻣﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ و ھﻤﻪ
از او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻮارج روﺑﺮو
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد!.
ﺧﻮارج ﻧﻬﺮوان

ﺧﻮارج ﺑﻪ ﻧﮫﺮوان رﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺎه ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﻣﺴﻠﺤﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و اوﻟﯿﻦ اﻣﯿﺮ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ وھﺐ راﺳﺒﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آن ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ!.
آﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﮫﺮوان ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و راھﺰﻧﯽ و ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ و
ﻏﺎرت اﻣﻮال ﻣﺮدم اﻗﺪام ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!.
اوﻟﯿﻦ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ،ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﻧﺎم
َ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺧ ّﺒﺎب ﺑﻦ ارث ھﻤﺮاه ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﺑﺎردار ﺧﻮد از راھﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮارج ﺑﻮد،
ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد!.
آﻧﺎن ﺳﺮ راه را ﺑﺮ اوﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟
ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ّ
ﺧﺒﺎب ﺻﺤﺎﺑﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﻢ!.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ از ﭘﺪرت ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:
»ﺳﺘﻜﻮن ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪ ﺧ� ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ،و اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺧ� ﻣﻦ اﻟـﻤﺎﻰﺷ واﻟـﻤﺎﻰﺷ ﺧ� ﻣﻦ

ّ
الﺴﺎﻰﻋ«!» .ﻓﺘﻨﻪ و ﺑﻠﻮاﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ اﯾﺴﺘﺎده و اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺮ

ﺣﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه و ﺣﺮﮐﺖﮐﻨﺪه ﺑﺮ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼشﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ )ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در
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اﯾﻦ درﮔﯿﺮﯾﮫﺎ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﺪ(«.
ﺧﻮارج اورا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺒﯽ ﺳﻮار ﺑﻮد ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه و ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎن ھﻤﺴﺮش
ﺳﺮش را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ھﻤﺴﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ و ﺑﺎردار او را ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺑﺮﯾﺪه و ﺷﮑﻤﺶ را ﭘﺎره ﭘﺎره
ﮐﺮدﻧﺪ!؟ .١
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﻮارج

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﻮارج ﺑﻪ »ﻧﮫﺮوان« رﻓﺖ ،و ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺑﺎ
ً
آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ،اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺑﻮاﯾﻮباﻧﺼﺎری و ﻗﯿﺲﺑﻦ
ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن اﯾﺸﺎن و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺷﻮرش و ﺗﻤﺮد ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﮐﺮده و ﻧﺘﺠﻪای ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ!.
ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮاﯾﻮباﻧﺼﺎری ﭘﺮﭼﻢ ﻋﻔﻮ و اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ! و از ﻃﺮف
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ِﮔﺮد آن ﭘﺮﭼﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ،و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ و
ﻣﺪاﺋﻦ ﺑﺎزﮔﺮدد ،در اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺮار دارد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﺟﻨﺎﯾﺖ زده ﺑﺎﺷﻨﺪ!.
ﺟﻨﮓ ﻧﻬﺮوان

ﭘﺲ از آن اﻋﻼن ﻋﻔﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮارج از ﺷﻮرش و ﺗﻤﺮد دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ!
اﻣﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ ھﺰار ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ وھﺐ راﺳﺒﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ! و ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل آن اوﻟﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﺧﻮارج و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در ﻧﮫﺮوان روی دارد و ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از رھﺒﺮان آﻧﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ وھﺐ راﺳﺒﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آﻧﺎن و ﺣﺮﻗﻮس ﺑﻦ زھﯿﺮ ﺳﻌﺪی و ﺷﺮﯾﺢﺑﻦ أوﻓﯽ
ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ از ﺳﺮان ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎی ﯾﮫﻮدی ﺑﻮدﻧﺪ و در ﮐﺸﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ! .٢
درﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺧﻮارج در آن ﺟﻨﮓ » ﹸﳐ ﹶﺪﱠ ج« ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ »ذواﻟﺜﺪﻳﻪ« ﻧﯿﺰ وﺟﻮد

داﺷﺖ.

 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ:
 -٢اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۸۹ – ۲۸۸
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٢٩١

اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از زﯾﺪﺑﻦ وھﺐ ُﺟﮫﻨﯽ – ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﻮارج ﺣﻀﻮر داﺷﺖ – ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﻦ ﺧﻮد از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد»:در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ ﻣﻦ ﮔﺮوھﯽ ﺳﺮ ﺑﻪ
ﺷﻮرش و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﻗﺮآن را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﻗﺮاﺋﺖ آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ و ﻧﻤﺎز و روزه ﺷﻤﺎ ھﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎز و روزۀ آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ
اﺳﺖ ،ﻗﺮآن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﮫﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﻠﯿﻪ
آﻧﺎن اﺳﺖ«.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺳﭙﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،از
زﺑﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭼﻪ اﺟﺮ و ﭘﺎداﺷﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮﻋﻤﻞ و ﮐﺮدار
ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺸﺎﻧﻪ و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﺮدی ھﺴﺖ
ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺖ او از آرﻧﺞ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎزوی او ﺗﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺮﭘﺴﺘﺎن
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ روی آن ﻣﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪی روﯾﯿﺪهاﻧﺪ!.
زﯾﺪﺑﻦ وھﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮارج ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺟﻨﮓ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ،
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن آﻧﺎن دﻧﺒﺎل »ﻣﺨﺪج« ﺑﮕﺮدﯾﺪ!.
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ او را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺧﻮد ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ او اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ،و در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺧﻮارج ﮐﻪ
ﺑﺮ روی ھﻢ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﺮداﺧﺖ! ﻓﺮﻣﻮد :ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ آﻧﺎن را از روی ھﻢ
ﺑﺮدارﯾﺪ ،در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺟﻨﺎزه »ﻣﺨﺪج« را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ! وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﺟﻨﺎزه او را دﯾﺪ،
ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺶ را رﺳﺎﻧﯿﺪ!.
ﻋﺒﯿﺪۀاﻟﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا! ﺧﻮد ﺷﻤﺎ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪی؟
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮد و ﻣﺴﺘﻌﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
او ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﺪارد ،ﻣﻦ ﺧﻮد آن را از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪم«! .١
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ راﻓﻊ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﻮارج ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯿﻢ ،آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺣﮑﻢ ﺧﺪا ھﯿﭻ ﮐﺲ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﺪارد!.
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۸۰ – ۲۷۹
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺪف ﺑﺎﻃﻠﯽ در ﻻﺑﻼی آن ﻗﺮار
دارد «.رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﻧﺴﺎنھﺎﯾﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﻣﻦ وﺻﻒ آﻧﮫﺎ را در آﻧﺎن
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،و ﺳﺨﻦ ﺣﻖ و ﺻﺤﯿﺤﯽ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ – ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻮم ﺧﻮﯾﺶ اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮد» :از
اﯾﻨﺠﺎی آﻧﺎن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ! و آﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت او ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن آدم ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎن او ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﺑﺮ روی ﺑﺎزوی او
اﺿﺎﻓﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺳﺮﭘﺴﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪی وﺟﻮد دارد«.
وﻗﺘﯽ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :آن ﻣﺮد ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ را ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ! ﮔﺸﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ او را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ!.
ً
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ او را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ! ﺣﺘﻤﺎ او را
ﺧﻮاھﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ،دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ!.
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺟﻨﺎزه اورا دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﭼﺎﻟﻪای اﻓﺘﺎده ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،آﻧﺎن
ﺟﻨﺎزهاش را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ آوردﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ آن را دﯾﺪ ﺗﮑﺒﯿﺮی ﻧﻤﻮد« .١
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ از ﺳﻮﯾﺪﺑﻦ ﻏﻔﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐس ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :وﻗﺘﯽ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺳﺨﻨﯽ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن
ﻧﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،اﮔﺮ از آﺳﻤﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ روی زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ
او دروغ ﺑﺒﻨﺪم! اﻣﺎ وﻗﺘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎﺧﻮدم وﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺟﻨﮓ ﺧﺪﻋﻪ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری
را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد�» :ﺮج ﻗﻮم ﻣﻦ اﻣﻰﺘ ﻲﻓ آﺧﺮ الﺰﻣﺎن ،اﺣﺪاث
َّ
اﻟﺮﺒ�ﻪ ﻳﻘﺮؤون اﻟﻘﺮآن ﻻ�ﺎوز ﺣﻨﺎﺟﺮﻫﻢ
اﻻﺳﻨﺎن ،ﺳﻔﻬﺎء اﻻﺣﻼم ﻳﻘﻮلﻮن ﻣﻦ ﻗﻮل ﺧ�
ً
ّ
ﻳﻤﺮﻗﻮن ﻣﻦ اﺪﻟﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺮق الﺴﻬﻢ ﻣﻦ الﺮﻣﻴﻪ .ﻓﺎذاﻟﻘﻴﺘﻤﻮﻫﻢ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻫﻢ ﻓﺎن ﻰﻓ ﻗﺘﻠﻬﻢ اﺟﺮا ﻤﻟﻦ
ﻗﺎﺗﻠﻬﻢ ﻋﻨﺪا� ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﻪ«» .در آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻠﺘﯽ از ﻣﯿﺎن اﻣﺖ ﻣﻦ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرش ﺑﺮﺧﻮاھﻨﺪ
داﺷﺖ ﮐﻪ :ﺟﻮان و ﺗﺎزه ﺑﻪ دوران رﺳﯿﺪه و ﺳﺒﮑﺴﺮ و ﮐﻢﺧﺮدﻧﺪ! .ﺳﺨﻨﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﺮ زﺑﺎن
ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻗﺮآن را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ از ﮔﻠﻮی اﯾﺸﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻧﻤﯽرود – ھﻤﭽﻮن ﺗﯿﺮی ﮐﻪ ﺷﺘﺎﺑﺎن
از ﮐﻤﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد ،آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ازدﯾﻦ ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺎ آﻧﺎن روﺑﺮو ﺷﺪﯾﺪ ،آﻧﺎن را ﺑﮑﺸﯿﺪ!

ھﺮ ﮐﺲ آﻧﺎن را ﺑﮑﺸﺪ ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺟﺮ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ« .٢
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۸۰ – ۲۷۹
 -٢اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۹۱

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

٢٩٣

اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ :ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از ﺟﻌﺮاﻧﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻘﺪاری ﻧﻘﺮه را ﮐﻪ در داﻣﻦ ﺑﻼل رﯾﺨﺘﻪ و آن را ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ھﻤﺮاه او ﺑﻮدم.
ﻣﺮدی ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻦ!.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﯽ داری ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻋﺪاﻟﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آن
را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟! .اﮔﺮ دادﮔﺮ و ﻋﺎدل ﻧﺒﺎﺷﻢ ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدم!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻖ را ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﻢ!.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد»:ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎزهای را ﺑﺪھﻢ ،آﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺤﻤﺪ اﺻﺤﺎب ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ! .اﯾﻦ ﻣﺮد و اﺗﺒﺎع او ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﺣﻠﻘﻮم
اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ ﻧﻤﯽرود ،و ھﻤﭽﻮن ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪن ﺗﯿﺮ از ﮐﻤﺎن از دﯾﻦ دور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« .١
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﺧﻮد از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺷﻨﯿﺪم و
ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪ و آﻧﺎن راﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺟﻨﺎزه
ﻣﺮدی را آوردﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎن اوﺻﺎﻓﯽ را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،در او وﺟﻮد داﺷﺖ«! .٢
اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ل از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻔﺮﻗﻪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮔﺮوھﯽ از دﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﯾﮑﯽ از آن دو ﻃﺮف اﺧﺘﻼف ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ،آﻧﺎن را ﺳﺮﮐﻮب
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ« .٣
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﺑﺴﺮﺑﻦ ﻋﻤﺮو رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﺰد
ﺳﮫﻞﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ رﻓﺘﻢ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد ﺣﺮورﯾﻪ »ﺧﻮارج«
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﮕﻮ!.
ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺷﻨﯿﺪم ﺑﺪون ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ!.
از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮔﺮوھﯽ از آﻧﺠﺎ – و ﺑﻪ ﻋﺮاق اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮد – راه
ﺷﻮرش و ﺳﺮﮐﺸﯽ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﻗﺮآن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﺣﻠﻘﻮم آﻧﮫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
ﻧﻤﯽرود و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﯿﺮ از ﮐﻤﺎن دور ﻣﯽﺷﻮد ،از دﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۹۱
 -٢اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۹۱
 -٣اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۹۱

٢٩٤

ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻋﻼﻣﺘﯽ را ذﮐﺮ ﻓﺮﻣﻮد؟
ﺳﮫﻞ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻤﯿﻦ را ﺷﻨﯿﺪم ،و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ! .
اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮ ﺻﺪاﻗﺖ و درﺳﺘﯽ ّ
ﻧﺒﻮت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا در ﻣﻮرد ﺷﻮرش و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺧﻮارج و ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺖ درﺳﺖ آﻧﺎن از ﻗﺮآن و
ﻋﺪم اﻃﺎﻋﺖ از اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺒﺮ داده،
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ،آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮرد
ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻗﺮار داده و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺻﻮاب ﺑﺮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ.
١

در ﺳﺎل ﺳﯽ و ھﺸﺖ ھﺠﺮی ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ – ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺣﺎرث –
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﯽ ﻣﺼﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮد! اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ از رھﺒﺮان ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﺟﺰو ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻋﺎﻟﯽ ﺳﭙﺎه او
درآورده ﺑﻮد ،او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮان و اﺗﺒﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﻮرش
ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن و ﻗﺘﻞ او ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ!.
اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ از ﻋﺮاق راھﯽ ﻣﺼﺮ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را از او ﮔﺮﻓﺖ و اﺟﺎزه
ﻧﺪاد ﻃﻌﻢ واﻟﯽ ﺑﻮدن ﻣﺼﺮ را ﺑﭽﺸﺪ!.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ »ﻗﻠﺰم« در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮزھﺎی ﻣﺼﺮ رﺳﯿﺪ ،ﯾﮑﯽ از اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﻋﺴﻞ
ﻣﺴﻤﻮم از او ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﺮد و اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ – ﻣﺎﻟﮏﺑﻦ ﺣﺎرث – ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﻓﻮت ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﻋﻤﺮوﻋﺎص از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﻣﯿﺎن زﻧﺒﻮرھﺎی ﻋﺴﻞ ھﻢ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ دارد .٢
ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ را ﺑﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﻮد ،ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ در اﺷﻐﺎل
ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن س ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد!.
اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص را ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ھﻤﺪﺳﺖ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺎﻧﺰده ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺳﺮﺑﺎز
ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ!.

 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۲۷۹
 -٢اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۳۱۳

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

٢٩٥

ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ده ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ روی داد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت
ﻋﺜﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ وﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﭙﺎھﯿﺎن
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦاﺑﯽﺑﮑﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ!.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ھﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎزان و ھﻤﺮاھﺎن ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ از دور و ﺑﺮ او
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه و او ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺧﻮار و درﻣﺎﻧﺪه و اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و
ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻪای ﭘﻨﺎه ﺑﺮد ،اﻣﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺣﺪﯾﺞ رھﺒﺮ اﺗﺒﺎع و ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﻀﺮت
ﻋﺜﻤﺎن در ﻣﺼﺮ دﺳﺘﻮر ﺗﻌﻘﯿﺐ او را داد و در ھﻤﺎن ﺧﺮاﺑﻪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ!.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺼﺮ از زﯾﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ و زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ
اﺑﯽﺳﻔﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص واﻟﯽ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ! .١
در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﻧﻪ ھﺠﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮزھﺎی ﻋﺮاق و ﺷﺎم درﮔﯿﺮیھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪهای
ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .٢
ﺗﺼﺮف ﺣﺠﺎز و ﯾﻤﻦ

در آﻏﺎز ﺳﺎل ﭼﮫﻞ ھﺠﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺳﭙﺎھﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺴﺮﺑﻦ اﺑﯽارﻃﺎه ﺑﻪ
ﺣﺠﺎز و ﯾﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آن ﻣﻤﺎﻟﮏ را ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮﯾﺶ درآورد ،ﺑﺴﺮ وارد ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ
ً
ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﯾﻤﻦ رﻓﺖ و آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻼ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽﺳﻔﯿﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ! .٣
اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﻣﺪام رو ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﯽرﻓﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﻌﺎوﯾﻪ روزﺑﺮوز اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﮐﻪ ﺧﻮد را ھﻮادار ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﻣﺪام از او ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
ﻧﻤﻮده و ﻋﻠﯿﻪ او ﻣﯽﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ و در ﮐﺎر او ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!.
ً
اﻣﺎ اﺗﺒﺎع ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ﺷﺎم ﮐﺎﻣﻼ از ﻣﻌﺎوﯾﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده و ﻋﻠﯿﻪ او اﻗﺪاﻣﯽ را ﺻﻮرت
ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .ھﺮ ﭼﻪ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺷﺎﻣﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت اھﻞ ﻋﺮاق
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ!.
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ :ج  ۷ص .۳۱۳
 -٢اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ :ج  ۷ص .۳۲۲
 -٣اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۳۲۳ - ۳۲۲

٢٩٦

ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

در ھﻤﺎن اوﺿﺎع و اﺣﻮال و آن ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاروی ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،او ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ،ﻋﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎرﺳﺎﺗﺮﯾﻦ و آ ﮔﺎهﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن آن ﻋﺼﺮ ﺑﻮد ،اﻣﺎ
ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻣﺪام او را ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻋﻠﯿﻪ او ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻋﺮﺻﻪ
را ﺑﺮ او ﺗﻨﮓ ﮐﺮده و ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب و ﺑﻠﻮا ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﭘﯿﺮوان
ً
ﺻﺎدق و ﻣﺨﻠﺺ ﻋﻤﻼ ﮐﺎری از او ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺒﻮد ،از زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎرھﺎ
آرزوی ﻣﺮگ ﻣﯽﮐﺮد!؟
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﺎرھﺎ اﯾﻦ ﮐﻼم را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺮا ﺑﺎ ﺷﻘﺎوتﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن اﻗﺪام
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﺮا ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻦ ﺟﻠﻮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ؟!!.
ﺛﻌﻠﺒﻪﺑﻦ زﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
»ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ داﻧﻪھﺎ را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﻨﻢ را از ﺧﻮن ﺳﺮم رﻧﮕﯿﻦ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﺷﻘﯽﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن وارد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد!؟
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻧﻮاده و
ﻋﺸﯿﺮهاش را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻗﺎﺗﻠﻢ ،ﮐﺴﯽ
دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ!.
ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ،ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ!.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدی ،ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺧﻮاھﯽ داد؟
ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪا! ﺑﻪ ﺻﻼح دﯾﺪی و ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮدی ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﻠﯿﻔﻪ اﯾﺸﺎن
ﻧﻤﺎﯾﯽ ،و ﺳﭙﺲ ﻣﺮا ﻧﺰد ﺧﻮد آوردی و ﺗﻮ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﺮک ﮐﺮدم! اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯽ آﻧﺎن
را اﺻﻼح و اﮔﺮ ھﻢ ﺑﺨﻮاھﯽ آﻧﺎن را دﭼﺎر ﺗﺒﺎھﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ!!.
زﯾﺪﺑﻦ وھﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻌﺪادی از ﺧﻮارج ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ آﻣﺪه و ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﺧﺪا ﭘﺮوا
ﮐﻦ! ﻣﺮگ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ داﻧﻪھﺎ را ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ و ﺑﯿﻤﺎریھﺎ را ﺷﻔﺎ
داده ،ﻣﺮا ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮم ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻣﺤﺎﺳﻨﻢ را رﻧﮕﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،اﯾﻦ

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

٢٩٧

وﻋﺪهای اﺳﺖ داده ﺷﺪه و ﻗﻀﺎ و ﻗﺪری اﺳﺖ اﻧﺠﺎمﺷﺪﻧﯽ ،و ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ دروغ و اﻓﺘﺮاء
ﺑﺒﻨﺪد ،ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد .١
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س در آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎی ﺣﯿﺎت دﻧﯿﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ و
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﺗﺒﺎع و اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ و ﻣﺘﺄﻟﻢ ﺑﻮد ،و ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از آن درد
و رﻧﺞ از ﺧﺪاوﻧﺪ آرزوی ﻣﺮگ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ از درد ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ!؟
زھﯿﺮﺑﻦ اﻷرﻗﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻄﺎﺑﻪھﺎی ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س را ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از
ﺷﮫﺎدﺗﺶ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
زھﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ وﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ
رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﯾﺴﺮﺑﻦ اﺑﯽدرﻃﺎه ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ!
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﺗﺒﺎع ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ!!.
ﭘﯿﺮوزی آﻧﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺎم ﺧﻮد را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ
آﻧﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺧﻮد را ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدای ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن ﺑﺎ
او ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻓﺴﺎد ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰﯾﺪ! .اﻣﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ
اﺻﻼح و آﺑﺎداﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ!؟
ﻓﻼﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻼن ﺟﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺬر و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮد ،ﻓﻼﻧﯽ
را ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮد و اﻣﻮال زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد! .اﮔﺮ دﯾﮕﯽ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺪھﻢ ﻗﺎﺷﻖ آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ!.
ﺧﺪاوﻧﺪا! ﻣﻦ از اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺮاﻧﻢ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ از ﻣﻦ و ﻣﻦ از اﯾﺸﺎن ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدم و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ
از ﻣﻦ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪا! ﻣﺮا از دﺳﺖ آﻧﺎن و آﻧﺎن را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺠﺎت ﺑﺪه!
زھﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ! .٢
آن ﮐﻼم ﺗﻌﺠﺐاﻧﮕﯿﺰ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س در واﭘﺴﯿﻦ روزھﺎی ﺣﯿﺎت دﻧﯿﻮی ﺧﻮﯾﺶ،
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﯾﺄس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ او از اﺗﺒﺎع و ھﻮاداران ﺧﻮﯾﺶ و ﺳﺨﺘﯽھﺎ و رﻧﺞھﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻃﺮف اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه و ھﯿﭻ راه ﭼﺎرهای را ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺟﺰ آرزوی ﻣﺮگ ﺧﻮﯾﺶ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد؟!.

 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۳۲۴
 -٢اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۳۲۶

٢٩٨

ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮارج

ﻋﺪهای از ﺧﻮارج ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن – ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ و
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ! زﯾﺮا ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن راه ﮐﻔﺮ را در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﮔﻤﺮاھﯽ و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب درآﻣﺪه! و ﻋﺎﻣﻞ ھﻤﮥ
ﻣﺼﺎﯾﺐ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ھﺴﺘﻨﺪ! .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺎن را
ﺣﺬف ﮐﺮد ﺗﺎ ھﻤﻪ ﻣﺮدم از دﺳﺖ آﻧﺎن رھﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ!.

در ﺳﺎل ﭼﮫﻠﻢ ھﺠﺮی ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺧﻮارج ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو – ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ
ُ
ﻠﺠﻢ ﻣﺮادی ،ﺣﻤﯿﺮی ﮐﻨﺪی ﻣﺼﺮی ،و ﺑﺮکﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﻤﯿﻤﯽ و ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺑﮑﺮ ﺗﻤﯿﻤﯽ،
ﻣ ِ
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داده و از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از دوﺳﺘﺎن و ھﻤﻔﮑﺮان ﺧﻮد،
در ﻧﮫﺮوان ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺮای آﻧﺎن آرزوی رﺣﻤﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ!.
ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن آﻧﮫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ارزﺷﯽ دارد!؟ آﻧﺎن ﺑﺮای
دﻓﺎع از دﯾﻦ ﺧﺪا از ﻣﻼﻣﺖ ھﯿﭻ ﻣﻼﻣﺘﮕﺮی ھﺮاس ﺑﻪ دل راه ﻧﻤﯽدادﻧﺪ! اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﻣﺎ
ھﻢ ﺟﺎن ﺧﻮد را در راه ﺧﺪا ﻓﺪا ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﺮان ﮐﻔﺮ و ﮔﻤﺮاھﯽ – ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﻋﻤﺮو
ﻋﺎص را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ،از ﯾﮏ ﻃﺮف اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ را از دﺳﺖ آﻧﺎن ﻧﺠﺎت دادهاﯾﻢ!!؟
اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﺘﻦ ﻋﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ!.
ﺑﺮک ﺗﻤﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻢ ﻣﻌﺎوﯾﻪ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ!.
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻋﻤﺮوﻋﺎص ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﯽروم!.
آن ﺳﻪ آدم ﺷﺮارتﭘﯿﺸﻪ ،ﺑﺎ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام از آﻧﺎن
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻨﺪ و در راه اﺟﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺷﻮم ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﻨﻨﺪ!
آﻧﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺳﻢ ﻻزم را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﻘﺸﮥ ﺧﻮد آﻣﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ!.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ روز ھﻔﺪھﻢ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ھﻤﺰﻣﺎن ﻃﺮح
ﺗﺮور آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ! و ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺤﻞ اﺟﺮای
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎن روزی را ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ! و ھﻤﺰﻣﺎن اﺷﺨﺎص ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ« .١

 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۳۲۷ – ۳۲۶

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

٢٩٩

ﺑﺮک ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد راھﯽ دﻣﺸﻖ ﮔﺮدﯾﺪ .ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز
ﺻﺒﺢ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪ و ﺑﺮک ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺴﻤﻮم ﺧﻮد او را ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻗﺮار داد و
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ را ﺑﺮ ﻟﮕﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ وارد ﮐﻨﺪ و او را ﻣﺠﺮوح ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ زﺧﻢ او
ﭼﻨﺪان ﮐﺎری ﻧﺒﻮد و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﮫﺒﻮدی ﯾﺎﻓﺖ!.
ﺑﺮک را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده و ﻣﻌﺎوﯾﻪ دﺳﺘﻮر اﻋﺪام او را ﺻﺎدر ﮐﺮد ،او ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ از
ﻣﺮگ ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺸﺎرت ﺑﺎد در ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز دوﺳﺘﻢ ﮐﺎر ﻣﮫﻤﯽ را
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ!.
از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﭼﻪ ﮐﺎری؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادرم در اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ روزی ﻗﺮار ﺑﻮده ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ!
اﻣﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ دﺳﺘﻮر داد ﺣﮑﻢ اﻋﺪام او را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ!.
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺑﮑﺮ ﺗﻤﯿﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺴﻤﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ھﺪف ﮐﺸﺘﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص
ﻋﺎزم ﻣﺼﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.
در ﺑﺎﻣﺪاد روز ﺟﻤﻌﻪ ھﻔﺪھﻢ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﻋﻤﺮوﻋﺎص ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮای ادای
ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را ادا ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎرﺟﻪﺑﻦ اﺑﯽﺣﺒﯿﺒﻪ ﻋﺎﻣﺮی را ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﺎﯾﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرﺟﻪ در ﻣﺤﺮاب ﻧﻤﺎز ﺑﻮد،ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻨﮑﻪ او ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺴﻤﻮش ﺑﺮ او ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪه و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ!.
وﻗﺘﯽ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺑﮑﺮ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﺎﻣﺮی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﯿﺪی! آه از ﻧﮫﺎد او ﺑﺮآﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﻋﻤﺮوﻋﺎص را ﮐﺮده ﺑﻮدم ،اﻣﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ
اﻟﮫﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد!.
١
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ او ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻋﻤﺮوﻋﺎص ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و اﻋﺪام ﺷﺪ! .
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص از آن ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐس ﺑﻪ دﺳﺖ اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﻣﺮادی ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ!.
ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ وارد ﮐﻮﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻗﺼﺪ ﺧﻮد را ﺣﺘﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮارﺟﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ در آن ﺷﮫﺮ ﺑﻮدﻧﺪ – ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺸﺎی آن – ﭘﻨﮫﺎن داﺷﺖ.
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص .۳۳۰

٣٠٠

ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﺑﺎ زن زﯾﺒﺎروﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻄﺎم ﮐﻪ از ھﻮاداران ﺧﻮارج ﺑﻮد آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ،او ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ ﭘﺪر و ﺑﺮادراﻧﺶ را در ﺟﻨﮓ ﻧﮫﺮوان ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﯿﻨﻪ او را دل داﺷﺖ.
اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ از زﯾﺒﺎﯾﯽ او در ﺷﮕﻔﺖ ﺷﺪ و او را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد! ﻗﻄﺎم ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﺳﻪ ھﺰار درھﻢ و ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر را ﻣﮫﺮﯾﻪ او ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد!!.
ھﺪف و ﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻄﺎم ﮔﺮه ﺧﻮرد و ﮐﯿﻨﮥ آﻧﮫﺎ از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ
آﻧﺎن ﺟﺮأت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ او داد.
اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ ھﺪف او از آﻣﺪن ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ
اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ!.
ﻗﻄﺎم ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان ﻋﺸﯿﺮه ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻧﺎم »وردان« ﺑﺮای ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﻮھﺮش اﺑﻦ
ﻣﻠﺠﻢ در ﮐﺸﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ آﻣﺎده ﻧﻤﻮد!.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺧﻮارج را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻧﺠﺪه
اﺷﺠﻌﯽ – ﭘﺲ از ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ – راﺿﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ!.
آن ﺳﻪ آدم ﺟﻨﺎﯾﺖﭘﯿﺸﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦﻣﻠﺠﻢ ،وردان و ﺷﺒﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻣﺪاد
روز ﺟﻤﻌﻪ ھﻔﺪھﻢ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ﭼﮫﻞ ھﺠﺮی ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ!
اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺳﻤﯽ ﮐﺸﻨﺪه آﻏﺸﺘﻪ ﻧﻤﻮد و ھﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ در ﮐﻨﺎر در
ورودی ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز وارد ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ!.
ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ ار ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ
راه اﻓﺘﺎد در راه ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﺣﯽ

ﺣﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﺼﻼة!.
ﻋﻠﯽ اﻟﺼﻼة ،ﹼ

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ در ﻣﺴﺠﺪ رﺳﯿﺪ ،آن ﺳﻪ آدم ﺷﻘﺎوتﭘﯿﺸﻪ ﺑﺮ او ھﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ اﺑﺘﺪا
ﺷﺒﯿﺐ ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﺑﺮ ﺳﺮ او ﻓﺮود آورد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻨﻤﻮد!.

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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اﻣﺎ اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺴﻤﻮم ﺧﻮد ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﺮ ﻓﺮق ﺳﺮ او ﻓﺮود آورد وﺧﻮن
از ﺳﺮ او ﺟﺎری ﺷﺪ ،و ﻣﺤﺎﺳﻨﺶ را ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،و ھﻤﺎﻧﯽ روی داد ﮐﻪ ﺧﻮد او ﻣﺪام
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﻨﻢ از ﺧﻮن ﺳﺮم رﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ!؟
وﻗﺘﯽ اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮش آن ﺿﺮﺑﻪ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﻓﺮود ﻣﯽآورد ،ﺑﺎ
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﳊﻜﻢ ﷲ وﺣﺪه ﻳﺎ ﻋﻠﯽ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ وﻻ ﻻﺻﺤﺎﺑﻚ«.

»ای ﻋﻠﯽ ﺣﮑﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺗﻮ و ﯾﺎراﻧﺖ را در آن ﺣﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ« .و اﯾﻦ
آﯾﻪ از ﻗﺮآن را ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ:
ُۢ ۡ
َۡ
َ َۡ
ۡ َٓ َ َ
ات ٱ َّ�ِ َوٱ َّ ُ
﴿ َوم َِن ٱ�َّ ِ
� َر ُءوف ب ِٱلعِ َبادِ﴾٢٠٧
�ي �ف َس ُه ٱبتِغا َء م ۡرض ِ
ۚ
اس من � ِ
]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۰۷ :

»در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮐﺴﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺑﺪھﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ«.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن از ﺳﺮ ﻣﺒﺎرﮐﺶ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐس ﺟﺎری ﺑﻮد،
ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺮدم او را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ!.
ﻋﺪهای ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اھﻞ ﺣﻀﺮﻣﻮت وردان را
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺒﯿﺐ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺑﺪھﺪ! و ﮐﺴﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﻧﺸﻮد!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ »ﺟﻌﺪﺑﻦ ھﺒﯿﺮه« ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﺷﻮد و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز
ﺻﺒﺢ را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻨﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺣﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از آن اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
دﺳﺘﺎن او را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ آوردﻧﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ! .ای دﺷﻤﻦ دﯾﻦ ﺧﺪا! .ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﻣﺪام ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮدم؟!.
اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯽ؟!.
اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭼﮫﻞ روز ﻣﺸﻐﻮل ﺗﯿﺰ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻮدم و از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد! اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺗﻮ را ﮐﺸﺘﻢ!؟
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﻓﺮﻣﻮد :ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ!.
ﭘﺲ از آن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﻦ ﻓﻮت ﻧﻤﻮدم او را ﻗﺼﺎص
ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪم ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﺎ او ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻢ!.
ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! اﮔﺮ ﺗﻮ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯽ ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪت ﺣﺴﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻧﻪ ﺷﻤﺎ را از آن
ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارم! .ﺧﻮد ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ھﺮ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻼح ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﺪ!.
وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س
»ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪای را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺶ
و ھﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻮﺷﺖ ودر آن ھﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﻘﻮای اﻟﮫﯽ و ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت و ﺻﺒﺮ و ﺑﺮدﺑﺎری،
ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ،ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎھﻼن ،و آ ﮔﺎھﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﻣﻮر ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ
ﻗﺮآن ،و ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﻘﻮق ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ،اﻣﺮﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﭘﺮھﯿﺰ از ﻓﺴﺎد و
ﻓﺤﺸﺎء ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮد« .١
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺳﻪ روز رااز ﺑﺎﻣﺪاد روز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺎ ﺷﺐ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ او وارد ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و در آن ﺳﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﻪ
ﮐﻼم و ذﮐﺮ او »ﻻاﻟﻪ اﻻﹼ اﷲ« ﺑﻮد!.

در ﺷﺐ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻧﻮزدھﻢ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ﭼﮫﻞ ھﺠﺮی اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ

ﻋﻠﯽﺑﻦاﺑﯿﻄﺎﻟﺐس ﺑﺮ اﺛﺮ زﺧﻤﯽ ﮐﻪ از ﺿﺮب ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺴﻤﻮم اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد،
وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺪﺳﺖ آن ﺧﺎرﺟﯽ درﻣﺎﻧﺪه و ﺷﻘﺎوتﭘﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﺮﻓﯿﺎب ﮔﺮدﯾﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﻮل اﮐﺮم و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب در ﺳﻦ  ۶۳ﺳﺎﻟﮕﯽ
دﻋﻮت ﺣﻖ را ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ رﻓﯿﻖ اﻋﻼ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ.
ﻣﺪت ﺧﻼﻓﺖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل و ﭼﻨﺪ روزی ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻪ ﻣﺎه
ﺑﻮد!.
 -١ﻧﺺ ﮐﺎﻣﻞ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س را در اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۷ص  ۳۲۹ – ۳۲۸ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ!.

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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ﺧﻼﻓﺖ و ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن س ﯾﻌﻨﯽ روز ﺟﻤﻌﻪ
آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ،ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ش او را ﻏﺴﻞ
ُ
دادﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺒﺎرک او ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺧﻮاﻧﺪ!.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺷﺐ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،در ﻧﯿﻤﮥ ﺷﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﺣﻨﯿﻔﻪ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ در داراﻷﻣﺎره ﮐﻮﻓﻪ آن ﺑﺰرﮔﻮار را ﺑﻪ
ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ ،و از ﺗﺮس آﻧﮑﻪ ﺧﻮارج ﻗﺒﺮ ﻣﺒﺎرک او را ﻧﺒﺶ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻘﺪ و
ﮐﯿﻨﻪای ﮐﻪ از او داﺷﺘﻨﺪ ،و ﭘﯿﮑﺮش را ﭘﺎره ﭘﺎره ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ھﯿﭻ آﺛﺎر و ﻧﺸﺎﻧﻪای را ﺑﺮ روی
ﻗﺒﺮ ﻣﻄﮫﺮش ﻗﺮار ﻧﺪادﻧﺪ!.
از اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﮑﯽ از اﺋﻤﮥ آلاﻟﺒﯿﺖ در ﻣﻮرد اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ
ﺳﺆال ﺷﺪ ﮐﻪ:
ھﻨﮕﺎم ﺷﮫﺎدت ،او ﭼﻨﺪ ﺳﺎل داﺷﺖ؟
ﮔﻔﺖ ۶۳ :ﺳﺎل.
ﺳﺆال ﺷﺪ :ﮐﺠﺎ او را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ؟
اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺷﺒﺎﻧﻪ او را در داراﻷﻣﺎره ﮐﻮﻓﻪ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،و از ﺗﺮس ﺧﻮارج
ﻣﺤﻞ ﻗﺒﺮ او را ﭘﻨﮫﺎن داﺷﺘﻨﺪ!.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ را ﻣﺸﻤﻮل رﺣﻤﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ
ﻗﺮار دھﺪ!.
ﺑﻌﺪ از ﺷﮫﺎدﺗﺶ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺼﺎص از او و
دادﮔﺎھﯽ او را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد!.
اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی را ﺑﺎ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارم!.
ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی؟!.
اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﮐﻨﺎر ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ را
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ،ﯾﺎ در اﯾﻦ راه ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم! اﮐﻨﻮن ﻋﻠﯽ را ﮐﺸﺘﻢ! و ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻣﺮا ﺑﺮای
آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﻌﺎوﯾﻪ را ھﻢ ﺑﮑﺸﻢ آزاد ﻧﻤﺎﯾﯽ؟! ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﻮل ﻣﯽدھﻢ ،اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ او را
ﺑﮑﺸﻢ ،ﺑﺮﮔﺮدم و ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮ ﺑﮕﺬارم و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ او را ﺑﮑﺸﻢ و ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدم ﺑﺎز ھﻢ ﻗﻮل ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﺑﺪھﻢ ﺗﺎ ﻣﺮا ﻗﺼﺎص ﮐﻨﯿﺪ!.
ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدت را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺼﺎص ﺑﺸﻮی!.
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ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
١

ﭘﺲ از آن ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺼﺎص اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﻣﻠﻌﻮن را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد!.
ً
ﺧﻮارج ﺑﻌﺪا اﻗﺪام اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ را در ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻣﻮرد
ّ
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻗﺮار داده و ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﻄﺎن ﺷﺎﻋﺮ ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﺪح اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﻣﻠﻌﻮن اﯾﻦ ﺷﻌﺮ
را ﺳﺮوده اﺳﺖ ﮐﻪ:
ﻳﺎ
أﻧﹼﯽ

ﴐﺑﺔ

ﻣﻦ

ﻷذﻛﺮه

ﺗﻘﯽ
ﹼ

ﻳﻮﻣ ﹰﺎ

ﻣﺎ

أراد

إﻻ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻣﻦ ذی اﻟﻌﺮش رﺿﻮاﻧ ﹰﺎ

ﻓﺄﺣﺴﺒﻪ

ﻣﻴﺰاﻧ ﹰﺎ

أوﻓﯽ

اﻟﱪ ﹼﻳﻪ

ﻋﻨﺪاﷲ

»ﺑﻨﺎزم ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪای ﮐﻪ آن ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴﺐ ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ
ﻋﺮش )آن را ﺑﺮ ﻋﻠﯽ وارد ﮐﺮد( ﻣﻦ ﺑﻪ آن روزی ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﻔﻪ اﺟﺮ و ﭘﺎداش او در
ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ از ھﻤﮥ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ«!؟.
ّ
اﯾﻦ دروغ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ اﺑﻦ ﺣﻄﺎن در ﻣﻮرد اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﺷﻘﺎوتﭘﯿﺸﻪ اﺳﺖ! در واﻗﻊ او
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﺧﺸﻢ و ﻋﺬاب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻘﯽﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺪﻋﺎﻗﺒﺖﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود!.
ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻮﻓﯿﺎن ﺑﺎ ﺣﺴﻦﺑﻦﻋﻠﯽ ب
ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ در ﺷﺐ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻧﻮزدھﻢ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ﭼﮫﻞ ھﺠﺮی ﭘﯿﮑﺮ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ،ﻣﺮدم ﮐﻮﻓﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻣﺮی و ﺗﻮﺻﯿﻪای ﻧﻔﺮﻣﻮده و ﻗﻀﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﺑﻪ
اھﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ و ﻣﺮدم ﺳﭙﺮده ﺑﻮد!.
ﻗﯿﺲﺑﻦ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﻧﺰد ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :آﻣﺪهام ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻢ! ﻗﯿﺲﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ از آن
ﻣﺮدم ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ!.
ﻗﯿﺲﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن رده ﺑﺎﻻی ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻮد و ﭼﮫﻞ ھﺰار
ﺟﻨﮕﺠﻮ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن او ﺑﻮدﻧﺪ ،او ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ و اھﻞ ﺷﺎم را اداﻣﻪ دھﺪ!.

 -١ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺗﺮور ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ« اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ :ج ۷
ص  ۳۳۱ – ۳۲۶ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد!.

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻋﺮاق ﺳﭙﺎه ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺠﮫﯿﺰ
ﻧﻤﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮد او ،ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﺑﻦ وﻟﯿﺪ آن ﺳﭙﺎه را
ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮدم ﮐﻮﻓﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ س را ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن و ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺳﭙﺎھﯽ و ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ و اھﻞ ﺷﺎم ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮدﻧﺪ!.
ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ آﻣﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ و دهھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت
ﺣﺴﻦ را ھﻤﺮاھﯽ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮدانھﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی در آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﺴﻦﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻗﯿﺲﺑﻦ ﺳﻌﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد
ﻧﯿﺰ آﻧﺎن را ھﻤﺮاھﯽ و ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ!.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ در »ﻣﺪاﺋﻦ« اردو زده ﺑﻮد ،ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪن ﻗﯿﺲﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎه ﭘﺨﺶ ﺷﺪ! ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﻋﻠﺖ ھﺮج و ﻣﺮج و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺑﯿﻦ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮان ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﺘﯽ
ﮔﺮوھﯽ از ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺑﻪ ﭼﺎدر ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪه و ھﻤﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد در آن را
ﻏﺎرت ﻧﻤﻮده ،ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺷﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،از زﯾﺮ او ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه و ﺧﻮد
او را ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار داده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﻮن از ﺳﺮ و ﺻﻮرت او ﺟﺎری ﮔﺮدﯾﺪ!؟
آری ﮐﻮﻓﯿﺎن ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﭘﯿﺸﻮای ﺧﻮد ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ س اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ!! ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ از اﯾﺸﺎن آزرده ﺧﺎﻃﺮ و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ را ﺑﺮای ﻣﺪاوا و ﺑﺴﺘﻦ زﺧﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﺳﺖ ﻋﺪهای از ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ّ
ﻣﻘﺮ )ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺴﺮی ﺷﺎه اﯾﺮان در اﯾﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﺸﺎن (-در
ﻣﺪاﺋﻦ ﺑﺮدﻧﺪ!.
ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺛﻘﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺰار و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ در ﻣﺪاﺋﻦ ﺑﻮد .ﻣﺨﺘﺎرﺑﻦ
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ﺑﺮادرزادهاش ﻧﺰد او آﻣﺪ – ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺛﻘﻔﯽ
ﺑﺮادرﺳﻌﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﮫﺪای ﺟﻨﮓ »ﺟﺴﺮ« ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﯾﺎم ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس
و ﯾﮑﯽ از ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭘﺴﺮش ﻣﺨﺘﺎر آدم ﺷﯿﻄﻨﺖﭘﯿﺸﻪای
ﺑﻮد و ﺑﻌﺪھﺎ ادﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﺮد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.
ﻣﺨﺘﺎر ﻧﺰد ﻋﻤﻮی ﺧﻮد – ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺛﻘﻔﯽ – آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﻋﻤﻮ! از ﺷﺮف و ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﮫﺮهای داری؟
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ﻣﺨﺘﺎر ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ زﺧﻤﯽ اﺳﺖ و در ﮐﺎخ ﻣﺪاﺋﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺪاوای او
ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﯽ و دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ﺗﺎ
او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آن ،ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ و اﻣﻮال ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪھﺪ؟!.
ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ :ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬاری! .ﺗﻮ
ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻢ؟! .١
ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ س ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﻣﺪﻋﯽ ﭘﯿﺮوی از او و ﺟﻨﺠﺎل و
ً
آﺷﻮبﻃﻠﺒﯽ و ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺘﺸﺎن از او ﻧﮕﺮان و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد ،ﻇﺎھﺮا اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺳﺮﺷﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻮﻓﯿﺎن درآﻣﺪه ﺑﻮد .ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﯿﺶ ھﻢ ﭼﻘﺪر ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎراﺣﺘﯿﮫﺎی و
ﺳﺨﺘﯿﮫﺎی از دﺳﺖ آﻧﮫﺎ ﮐﺸﯿﺪ.
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ

ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ س وﻗﺘﯽ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﻋﺮاق را از ﺧﻮد و ﺗﻔﺮﻗﻪ و ھﺮج و ﻣﺮج
آﻧﺎن را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ از راه ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ وارد ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﺮای او ﻓﺮﺳﺘﺎد!.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﯿﺰ از ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺻﻠﺢ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮد!.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﯿﺎن ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ را و ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻦ ﺣﻀﺮت
ﺣﺴﻦ را از ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ﺟﮫﺖ اﯾﺠﺎد وﺣﺪت ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﻪ
ﺗﻔﺼﯿﻞ آورده اﺳﺖ!.
ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ س از ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﺎور و ورزﯾﺪهای آﻧﺎن را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ – اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮد!.
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺟﻨﮕﺎوراﻧﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺜﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ را ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ!.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ھﻢ اﯾﻨﮫﺎ و ھﻢ آﻧﺎن از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدان و ﺟﻨﮕﺎوران
ھﺴﺘﻨﺪ! اﮔﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺎی آﻧﺎن را ﭘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،و از
ﺧﺎﻧﻮاده و ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ﻧﮕﮫﺪاری ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد؟ و ﻣﺎ ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ
داﺷﺖ!؟

 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۸ص .۱۴

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت
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ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻤﺮه و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ را ،ﮐﻪ ھﺮ دو ﻗﺮﯾﺸﯽ و از ﻋﺸﯿﺮه
ﻋﺒﺪﺷﻤﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﺣﺴﻦ ﺑﻦ
ﻋﻠﯽ ﺑﺮوﯾﺪ! و ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎﯾﺶ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدﯾﺘﺎن را ﺑﺎ او در
ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ!.
آﻧﺎن ﻧﺰد ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ س ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ھﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ! و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﺑﺮادرﮐﺸﯽ ﭘﺎﯾﺎن داد!.
آﻧﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻓﻼن و ﻓﻼن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را ﺑﺎ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از ﺗﻮ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎﯾﺖ را ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯽ ﺗﺎ آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ!.
ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎی ﻣﻦ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ او
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد!.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ!.
ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ س ھﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ،ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ! و
در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﮐﺎر ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ!.
ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی راوی روﯾﺪاد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﺎﺑﮑﺮه – ﻧﻔﯿﻊ ﺑﻦ ﺣﺎرث س ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ در ﮐﻨﺎر او ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و
ﮔﺎھﯽ ﻣﺮدم و ﮔﺎھﯽ ﺣﺴﻦ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:
»ﻓﺮزﻧﺪم ﺣﺴﻦ! آدم ﺑﺰرﮔﻮاری اﺳﺖ! .و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را وﺳﯿﻠﮥ اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ
و آﺷﺘﯽ در ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه ﺑﺰرگ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﮕﺮداﻧﺪ«! .١
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺻﺤﺖ ّ
ﻧﺒﻮت رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ! زﯾﺮا
رﺳﻮل ﺧﺪا در آن ﺑﺰرﮔﻮاری و ﮔﺬﺷﺖ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ و ﻧﻘﺶ او در اﯾﺠﺎد ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد!.
ﻣﻔﮫﻮم اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺳﺎل ﭼﮫﻞ و ﯾﮏ ھﺠﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ روی داد و ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ
ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد آﺷﺘﯽ ﻣﯿﺎن اھﻞ ﻋﺮاق و اھﻞ ﺷﺎم ﮔﺮدﯾﺪ و ھﻤﻪ در ﻣﻮرد ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﻌﺎوﯾﻪ
اﺗﻔﺎق ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ!.

 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ۸ص .۱۷
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در ﻣﺎه رﺑﯿﻊاﻷول ﺳﺎل ﭼﮫﻞ و ﯾﮏ ھﺠﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽﺳﻔﯿﺎن از ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻨﺎر رﻓﺖ.
ﻣﺪت ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻮد ،و از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ﭼﮫﻞ ﺗﺎ رﺑﯿﻊاﻷول
ﺳﺎل ﭼﮫﻞ و ﯾﮏ ھﺠﺮی اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺧﻼﻓﺖ او ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﯽ
ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻼﻓﺖ راﺷﺪﯾﻦ – ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ!.
ﺳﻔﯿﻨﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج رواﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ،ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﭘﺲ از ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺖ – ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ
ھﺪاﯾﺖ و روال ﺷﺮﯾﻌﺖ – ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ ،و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد«.
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س در ﻣﺎه رﺑﯿﻊاﻷول ﺳﺎل ﯾﺎزدھﻢ ھﺠﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ و ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ش در ﻣﺎه رﺑﯿﻊاﻷول ﺳﺎل ﭼﮫﻞ و ﯾﮏ
ھﺠﺮی از ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ داد!.
ّ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ ﺻﺤﺖ ﻧﺒﻮت رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎی
ً
ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻋﻤﻼ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺸﺮوع ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا از آن ﺧﺒﺮداده ﺑﻮد ،ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .و ﻣﻘﻄﻊ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ!.
آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ و اوﻟﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه

ﻣﻌﺎوﯾﻪس ﮔﺎھﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ و اوﻟﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ھﺴﺘﻢ!
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ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦس از ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن
ﺳﭙﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮاﻟﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ و دوازده
ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﯾﻢ! و ھﻤﻪ ﻣﺎ ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اھﻞ ﺷﺎم ﺟﺰم ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ،
وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ از ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ داده و راه ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ را در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ آرام و ﻗﺮار ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﯾﻢ!.
وﻗﺘﯽ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮﻋﺎﻣﺮ ﮔﻔﺖ:
اﻟﺴﻼمﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ ﻣﺬل اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ!؟
ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﮕﻮ! ﻣﻦ ھﯿﭻ اھﻞ اﯾﻤﺎﻧﯽ را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ
ﻧﮑﺮدهام! ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﻣﻠﻮﮐﯿﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن
ﺑﺠﻨﮕﻢ! .١
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ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ در ﻣﺎه رﺑﯿﻊاﻷول ﺳﺎل ﭼﮫﻞ و ﯾﮏ ھﺠﺮی ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﺷﺎم ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
دﯾﮕﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻧﯿﺰ راه اﻃﺎﻋﺖ از او را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ!.
ً
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ
واﻟﯽ و ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺎم و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ از ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﻮد و ﺧﻠﯿﻔﻪ و اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻧﻤﯽآﻣﺪ! و ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد و از ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای
ﺧﻼﻓﺖ ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻮدن ﺑﺎ او دﺳﺖ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺪھﻨﺪ .!.زﯾﺮا ﺧﻠﯿﻔﻪ و اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
اﺑﺘﺪا ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﭘﺲ از او ﻓﺮزﻧﺪش ﺣﺴﻦ ش ﺑﻮد!.
ً
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ و ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻦ او از ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻋﻤﻼ و ﺑﺎ
اﺗﻔﺎق اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮدﯾﺪ!.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل ﭼﮫﻞ و ﯾﮏ ھﺠﺮی را ﺳﺎل »وﺣﺪت« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ! زﯾﺮا در آن
ً
ﺳﺎﻟﺲ ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﻌﺎوﯾﻪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ!.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ وارد ﺷﮫﺮ ﮐﻮﻓﻪ ﺷﺪ و ﻣﺮدم آن ﺑﺎ او دﺳﺖ ﺑﯿﻌﺖ دادﻧﺪ ،او ﻣﻐﯿﺮهﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ را
واﻟﯽ آن ﺷﮫﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪ!.
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ش ﮐﻮﻓﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮده و راھﯽ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪه و در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ!.
از ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﯿﻢ و رﺣﻤﻦ ﺧﻮاھﺎﻧﯿﻢ ھﻤﻪ اﺻﺤﺎب و ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ج و در
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ را ﻣﺸﻤﻮل رﺣﻤﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ! آﻣﯿﻦ!.
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