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اﻟﻨﺒﻲ ج ﻗﺎل ﻟﻪ» :ﻳﺎ أﺑﺎمﻮﻰﺳ ﻟﻘﺪ اؤﺗﻴﺖ مﺰﻣﺎرا ﻣﻦ
اﻷﺷﻌﺮي س ﻋﻦ ّ
مﺰاﻣ� آل داود«) .ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ(

ﻗﺎل ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ س :ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ج ﻳﻘﻮل» :إن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
اﻟﻌﺎص ﻣﻦ ﺻﺎﻟﻲﺤ ﻗﺮ�ﺶ«) .أﺧﺮﺟﻪ اﻟﱰﻣﺬي وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﲏ(

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ درﺑﺎره دو ﺗﻦ از ﯾﺎران ﮔﺮاﻣﯽ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
»اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی و ﻋﻤﺮوﺑﻦﻋﺎص ب« ﮐﻪ در دو ﺑﺨﺶ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در
آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻌﺎذ ﻣﺤﻤﺪی و ﺑﺨﺶ دوم
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺷﮫﻨﻮازی» .ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺖ
ﺳﻨﯽ آن ﻻﯾﻦ اﺳﺖ« .ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪﻣﯽ ﻧﮫﺎده ﺑﺎﺷﯿﻢ در راﺳﺘﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﯾﺎران رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ.

ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ

ﺳﯿﺮی در ﺳﯿﺮت ﺣﮑﻤﯿﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﻌﺎذ ﻣﺤﻤﺪی

اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ أﺷﻌﺮی س
ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ او ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ َ
ﻀﺎر ﺑﻦ َﺣﺮب اﺳﺖ .او در ﻣﮑﻪ ﺑﻪ
ﺣ
ِ ِ
ِ
اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﮫﺖ دﻋﻮت ﺑﺴﻮی ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ھﻤﺮاه آﻧﺎن
ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ھﺠﺮت ﮐﺮد.
ﺧﻮدش ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﯾﻤﻦ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ
ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺳﻪ ﺑﺮادر ﺑﻮدﯾﻢ؛ ﻣﻦَ ،
اﺑﻮرھﻢ و اﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ ﮐﻪ رھﺴﭙﺎر ﺣﺒﺸﻪ
ﺷﺪﯾﻢ و در ﮐﻨﺎر ﺟﻌﻔﺮ و ﯾﺎراﻧﺶ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪﯾﻢ و ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺧﯿﺒﺮ راه ﻣﺪﯾﻨﻪ
را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﺸﺮف ﺷﺪﯾﻢ،
اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺷﻤﺎ دو ھﺠﺮت ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ھﺠﺮت ﺑﺴﻮی ﻧﺠﺎﺷﯽ و ھﺠﺮت
) (١
ﺑﺴﻮی ﻣﻦ.
اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻓﺮدا ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﺳﻼم از ﺷﻤﺎ ﻧﺮمدلﺗﺮﻧﺪ« و ﻓﺮدای آﻧﺮوز ﻗﺒﯿﻠﻪ
اﺷﻌﺮی ﺑﺮ رﺳﻮل ج وارد ﺷﺪﻧﺪ ،و روز ﻗﺒﻞ از ﻣﻼﻗﺎت در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را
زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ:
ﻏﺪ ًا ﻧَﻠ َﻘﯽ اﻷَ ِﺣ ﱠﺒﻪ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ًا َو ِﺣﺰ َﺑﻪ
»ﻓﺮدا دوﺳﺘﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻤﺪ و ﮔﺮوھﺶ را«

) (۱ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ »«۲۵۰۲

٤
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و ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آنھﺎ
اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ »دﺳﺖ دادن« را رواج
) (١
دادﻧﺪ.
ﺳﻤﺎک از ﻋﯿﺎض اﺷﻌﺮی رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﯾﻪ  ٥٤ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه
َ َ ۡ
ُ
َّ ُ َ
َ
ح ُّبون ُه ٓۥ  ﴾...ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج
ﻧﺎزل ﺷﺪ﴿ :ف َس ۡوف يَأ ِ�
ٱ� بِق ۡو ٖ� � ُِّب ُه ۡم َو�ُ ِ
ُ َ ُ َ
) (٢
ﻮمﻚ ﻳَﺎ أﺑَﺎ مﻮﻰﺳ :آنھﺎ ﻗﻮم ﺗﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ای اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ«.
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﻢ ﻗ
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ أﺷﻌﺮی س رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﺟﻨﮓ
َ
ُﺣ َﻨﯿﻦ ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ اﺑﻮﻋﺎﻣﺮ اﺷﻌﺮی را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه اوﻃﺎس ﻓﺮﺳﺘﺎد و او
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ُد َرﯾﺪ ﺑﻦ ُﺻ َّﻤﻪ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺎه
دﺷﻤﻦ را ﺷﮑﺴﺖ دھﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺗﯿﺮی ﺑﻪ ﭘﺎی اﺑﻮﻋﺎﻣﺮ اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺧﺪﻣﺖ
او ﻋﺮض ﮐﺮدم :ای ﻋﻤﻮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﻮﯾﺖ ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ؟ و او ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﺷﺎره
ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ ﺑﺪﻧﺒﺎل او دوﯾﺪم اﻣﺎ وی ﺑﻪ ﻣﺤﺾ دﯾﺪن ﻣﻦ راه ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ را در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﺷﺮم ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰی؟ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻋﺮب ﻧﯿﺴﺘﯽ؟
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎد و ﻣﻦ ﺑﺎ وی درﮔﯿﺮ ﺷﺪم و او
را از ﭘﺎی در آورده و ﮐﺸﺘﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺴﻮی اﺑﻮﻋﺎﻣﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺎﺗﻞ ﺗﻮ را ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ رﺳﺎﻧﺪ ،اﺑﻮﻋﺎﻣﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﯿﺮ را از ﭘﺎﯾﻢ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎور و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدم ،ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮادرم ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺑﺮو و ﺳﻼم ﻣﺮا ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎن و ﺑﮕﻮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش
ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺳﭙﺲ اﺑﻮﻋﺎﻣﺮ ﻣﺮا ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﻟﺸﮑﺮ ﮔﻤﺎرد و دﯾﺮی ﻧﭙﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد
دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج رﺳﯿﺪم و ﺟﺮﯾﺎن
را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺮای دﻋﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪی زﯾﺮ
) (١رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ » ،«۱۵۵/۳ﺷﯿﺦ ﺷﻌﯿﺐ اﻻرﻧﺎؤط اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
) (٢اﻟﻤﺴﺘﺪرک » «۳۱۳/۲اﻣﺎم ﺣﺎﮐﻢ و ذھﺒﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
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ﺑﻐﻠﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺸﺖ و ﺳﭙﺲ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎر اﻟﮫﺎ ﮔﻨﺎھﺎن ُﻋ َﺒﯿﺪ ﺑﻦ
أﺑﯽ ﻋﺎﻣﺮ را ﺑﯿﺎﻣﺮز ،ﺑﺎر اﻟﮫﺎ او را در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت
ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﺑﺪه .ﺳﭙﺲ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ :و
اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺎر اﻟﮫﺎ ﮔﻨﺎھﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ِﻗﯿﺲ )اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ( را
) (١
ﺑﯿﺎﻣﺮز و او را در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ وارد ﻧﻤﺎ.
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی س دارای ﺻﺪای ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻟﺤﻦ دﻟﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﻪ او ﻗﻄﻌﻪای از ﺻﺪای ﺧﻮش داوود داده
) (٢
ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪه از ﭘﺪرش ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺷﺒﯽ
ھﻤﺮاه رﺳﻮل اﮐﺮم ج از ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم اﯾﺸﺎن در
ﺣﺎل اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ﻣﯽﻧﮕﺮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺷﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ای ﺑﺮﯾﺪه آﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ از روی ﺗﻈﺎھﺮ و
رﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ اﯾﺸﺎن
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﻠﮑﻪ او ﻣﻮﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا اﻧﺎﺑﺖ و رﺟﻮع
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﭘﺮوردﮔﺎر ﻗﻄﻌﻪای از ﺻﺪای ﺧﻮش اﻟﺤﺎن داوود ﺑﻪ وی ﺑﺨﺸﯿﺪه
اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﮏ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی اﺳﺖ و او را از
) (٣

ﮔﻔﺘﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج آ ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻢ.

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم ج در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی و ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ ب
را ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻗﺒﺎﺋﻞ ُز َﺑﯿﺪ و َﻋﺪن ﮔﻤﺎرد .اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
وی و ﻣﻌﺎذ را رواﻧﻪ ﯾﻤﻦ ﻧﻤﻮد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﺮ ﻣﺮدم آﺳﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺳﺨﺖ
) (۱ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ »«۲۴۹۸
) (۲ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ »«۷۹۳
) (۳ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ »«۷۹۳
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) (١

و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﺸﺎرت دھﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻧﺴﺎزﯾﺪ«.
َا َ
ﺳﻮ ِد َﻋﻨﺴﯽ ادﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻧﻤﻮد اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی س در ﯾﻤﻦ ﺑﻮد و ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دروﻏﯿﻦ اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻓﯿﺮوز دﯾﻠﻤﯽ و آزاد ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺘﻞ اﺳﻮد ﻋﻨﺴﯽ را
ﻃﺮحرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﻮد ﻋﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ آزاد ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ و در زﻣﺎن
ﺣﯿﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ زﺑﯿﺪ و ﻋﺪن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺮد.
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در ﻧﺰد ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ س
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮنھﺎی ﻣﺤﮑﻢ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﮫﺪ ﺳﯿﺪﻧﺎ
ﻋﻤﺮ س ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اھﻮاز ،ﻗﻢ ،ﮐﺎﺷﺎن ،اﺻﻔﮫﺎن و ﺷﻮﺷﺘﺮ را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ وی ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺼﺮه اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در زھﺪ و ورع ﻋﻠﻢ،
ﺗﻘﻮا و اﺧﻼص و اﯾﻤﺎن ﺳﺮ آﻣﺪ ﻋﺼﺮ ﺑﻮد و اﻣﺎم ذھﺒﯽ او را در ﻃﺒﻘﻪ اول
ﺻﺤﺎﺑﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ را از
اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﺼﺮه ﻋﺰل ﻧﻤﻮد اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی را ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﺼﺮه رواﻧﻪ
آن دﯾﺎر ﻧﻤﻮد .اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﻋﺎﻟﻤﯽ وارﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺗﺒﺤﺮ
ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ و ھﻤﻮاره ﻣﻼزم رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﺑﻮد از ﻣﺤﻀﺮ اﯾﺸﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ُ
َ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻋﻤﺮ ،ﻋﻠﯽ ،ا َﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮد ش داﻧﺶ را ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺖ و در راﺳﺘﺎی رﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺧﻮﯾﺶ را
ﻣﯽﻧﻤﻮد و ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮش ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او

) (١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری » «۴۳۴۴و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ »«۱۷۳۳

ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﯿﺮی در ﺳﯿﺮت ﺣﮑﻤﯿﻦ

٧

داﻧﺸﯽ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ داﻧﺶ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺨﻨﯽ
) (١
ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟﺎری ﺳﺎزد ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و اﮔﺎھﯽ ﻧﺪارد«.
اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺼﺮه را ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار داده ﺑﻮد و
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد و از ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ
در ﺟﮫﺖ آﻣﻮزش ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﺮد رو ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ آنھﺎ
ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽداد و اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﺸﺎن را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی س در
ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺻﺪا و ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﯿﮑﻮﯾﺶ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﺮدم اﻃﺮاﻓﺶ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺻﺪای او
ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ س ھﺮ وﻗﺖ او را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ از وی
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﮐﻨﺪ .و ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺻﺪای زﯾﺒﺎﯾﺶ ﻣﺮدم ﺑﺼﺮه
ﮔﺮد او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﺪت ازدﺣﺎم اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ آنھﺎ را ﺑﺼﻮرت ﺣﻠﻘﻪھﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﻮد ﺑﺮ آنھﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻗﺮاﺋﺘﺸﺎن را ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﻣﯽﮐﺮد .اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺮآن و آﻣﻮزش آن اﺧﺘﺼﺎص
) (٢
داده ﺑﻮد.
اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺰد ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ س
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در ﺑﺼﺮه ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺸﻐﻮل
) (٣

آﻣﻮزش ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻋﻤﺮ س ﻓﺮﻣﻮد» :او اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺮﮐﯽ اﺳﺖ«
و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻼشھﺎی ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﻪی اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در ﺑﺼﺮه ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﺣﺎﻓﻆ و
ﻗﺎری ﻗﺮآن وﺟﻮد داﺷﺖ .اھﻤﯿﺖ ﻗﺮآن در ﻧﺰد اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﻮد ﮐﻪ
) (۱اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﮑﺒﺮی ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ »«۱۰۷/۴
) (٢ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻣﺎم ذھﺒﯽ »«۲۸۹/۲
) (٣اﻟﻄﺒﻘﺎت »«۱۰۸/۴
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ﺣﺘﯽ در ﺟﮫﺎد ﻧﯿﺰ از ﻗﺮاﺋﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ آن ﺑﺎز ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ،ﻗﺮآن را
) (١
آﻣﻮزش ﻣﯽداد.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در ﻋﺼﺮ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ش
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﺼﺮه در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪدﺳﺖ او ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﮫﻤﯽ را از ﻗﻠﻤﺮو ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﻓﺎرس ﺑﻪ داﻣﺎن
اﺳﻼم ﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﺧﻮدش در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮐﺮد و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻪ
ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺴﯿﻞ ﻣﯽداﺷﺖ .در زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاری وی اھﻞ ﺑﺼﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
اھﻮاز و اﻃﺮاف آن را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﻨﺪ .و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ
اﻧﺪازهای ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮدش وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ھﯿﭻ
اﺳﺘﺎﻧﺪاری را ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺼﺒﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارد اﻣﺎ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ را
) (٢
ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺑﻘﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در اواﯾﻞ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎن س ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﺼﺮه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪھﺎ
ﻋﺜﻤﺎن اﯾﺸﺎن را از ﺑﺼﺮه ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﮫﺎدت ﻋﺜﻤﺎن
واﻟﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد .وي ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﻌﺖ ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از
) (٣
ﻣﺮدم ﮐﻮﻓﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺳﺨﻦ ﺑﺰرﮔﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی س
َ
َ َ
اﺑﻮﺑﺨﺘﺮی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﻠﯽ آﻣﺪﯾﻢ و از اﯾﺸﺎن در
اﻣﺎم ﻓ َﺴ ِﻮی از
ﻣﻮرد ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :از ﮐﺪاﻣﯿﻦ آنھﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ؟

) (١أﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﻷﺷﻌﺮي اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ »ص «۱۲۹
) (٢ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء »«۳۹۱/۲
) (٣اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺼﻐﯿﺮ »«۱۰۹/۱۱

ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﯿﺮی در ﺳﯿﺮت ﺣﮑﻤﯿﻦ

٩

ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ،ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ س ﻓﺮﻣﻮد :ھﻤﺎﻧﺎ ﮐﻪ او در ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻓﺮو
) (١
رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺴﺮوق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ در ﻗﻀﺎوت ﺳﺮ آﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و
) (٢
ﯾﮑﯽ از آنھﺎ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﺑﻮد.
اﺳﻮد ﺑﻦ زﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﮐﻮﻓﻪ آ ﮔﺎهﺗﺮ و ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ از ﻋﻠﯽ و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ
) (٣
ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ.
ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻋﮫﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺟﺰ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﺴﯽ
) (٤
ﻓﺘﻮا ﻧﻤﯽداد -۱ :ﻋﻤﺮ  -۲ﻋﻠﯽ  -۳ﻣﻌﺎذ  -۴اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ أﺷﻌﺮي.
اﻣﺎم ﺷﻌﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﻢ را ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺶ ﻧﻔﺮ آﻣﻮﺧﺖ :ﻋﻤﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮ و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ در ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻋﻠﯽ ،اﺑﯽ اﺑﻦ ﮐﻌﺐ و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ در داﻧﺶ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
) (٥
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﯿﭻ ﺳﻮارهای ﺑﺮﺗﺮ از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س ﺑﺮ ﺑﺼﺮه ﻗﺪم
) (٦
ﻧﻨﮫﺎده اﺳﺖ.
و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی س ﭘﺲ از ﻋﻤﺮی ﺗﻼش در راﺳﺘﺎی ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﻪ دﯾﻦ و ﻗﺮآن و ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ﺳﺎل  ۴۲ھﺠﺮی دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ.

) (١اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻣﺎم ﻓﺴﻮی »«۵۴۰/۲
) (٢ﺗﺎرﯾﺦ أﺑﻲ زرﻋﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ »«۱۹۲۲
) (٣ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ »«۴۹۹
) (٤ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ »«۵۰۲
) (٥ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء »«۳۸۰/۲
) (٦ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء »«۳۸۰/۲

ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص س
اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺑﻦ واﺋﻞ ﺑﻦ ھﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ھﺎﺷﻢ از
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﮫﻢ اﺳﺖ.
ﺑﻨﯽ ﺳﮫﻢ ﯾﮑﯽ از ﻗﺒﺎﺋﻞ دھﮕﺎﻧﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﮫﻤﯽ در ﻧﺰد ﻋﺮب
داﺷﺘﻨﺪ )ﮐﻪ آن ده ﻗﻮم ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدن از ،ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ ،ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ،ﺑﻨﯽ ﻧﻮﻓﻞ ،ﺑﻨﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﺪار ،ﺑﻨﯽ ﺗﯿﻢ ،ﺑﻨﯽ أﺳﺪ ،ﺑﻨﯽ ﻣﺨﺰوم ،ﺑﻨﯽ ﻋﺪی ،ﺑﻨﯽ ﺟﻤﺢ ،ﺑﻨﯽ ﺳﮫﻢ( و
اﻓﺘﺨﺎر و ﻗﻀﺎوت در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم از آن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺳﮫﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺼﻮﻣﺎت و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺪرش ﻋﺎص ﺑﻦ واﺋﻞ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺮﯾﺶ در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ رھﺒﺮی
ﻗﺒﯿﻠﻪ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ.
ﻋﺎص ﺑﻦ واﺋﻞ در ﺑﺪاﯾﺖ ﺷﺮوع دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺰو دﺷﻤﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ:
او ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﻧﺎم اﯾﺸﺎن ﺑﺮده
ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :او را رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا وی اﻧﺴﺎن دم ﺑﺮﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻠﯽ از
او ﺑﺠﺎی ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮد ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﻤﺎ از
دﺳﺖ وی راﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
َ
َّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ّ َ ّ َ َ ۡ
َّ َ َ َ ُ َ ۡ ۡ َ
َ
) (١
ُ
ۡ
﴿إِ�ا أ�طي�ٰك ٱلكوثر ١فص ِل ل ِر�ِك وٱ�ر ٢إِن شان ِئك هو ٱ���﴾٣

) (١أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻣﺎم واﺣﺪی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری »«۴۹۴

ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﯿﺮی در ﺳﯿﺮت ﺣﮑﻤﯿﻦ

١١

ﻣﺎدرش ﺳﻠﻤﯽ ﺑﻨﺖ ﺣﺮﻣﻠﻪ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻐﻪ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽ ﻋﻨﺰه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮده در ﺑﺎزار ﻋﮑﺎظ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن وی را ﺧﺮﯾﺪ
و ﺑﻪ ﻋﺎص ﺑﻦ واﺋﻞ داد ﮐﻪ از او ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ.
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم

ھﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﺑﺰرﮔﻮاری ﭼﻮن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص در ﻗﺮﯾﺶ ﻧﺒﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در
ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ راه ﺗﺠﺎرت را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،او زﻣﺴﺘﺎنھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻤﻦ
و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنھﺎ رواﻧﻪ ﺷﺎم ﻣﯽﺷﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎرﺗﺶ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ و ﺷﺎم ﺑﺴﻨﺪه
ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﮫﺖ ﺗﺠﺎرت ،راه ﺣﺒﺸﻪ را در ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺑﺎ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺒﺸﻪ ﺳﺒﺐ
ﺷﺪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ھﺠﺮت ﺗﻌﺪادی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ
اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ س ﺑﺴﻮی ﺣﺒﺸﻪ ،ﻗﺮﯾﺶ او را ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺟﮫﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﯿﻌﻪ رواﻧﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﺷﺪﻧﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﺪاﯾﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی را ﺟﮫﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
ُ ُ
ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ھﺪاﯾﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﺠﺎﺷﯽ و اﺳﻘﻒ ھﺎی
درﺑﺎرش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اھﻞ ﻣﮑﻪ را ﺑﻪ دﯾﺎرﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮو اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺗﻌﺪای از ﺟﻮاﻧﺎن
ﻧﺎدان ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺎه آوردهاﻧﺪ ،اﯾﻦھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺪا
ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮ دﯾﻦ ﺷﻤﺎ وارد ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﮔﺮدن ﻧﮫﺎدهاﻧﺪ و ﻣﺎ
ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﻣﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ«! در آن ھﻨﮕﺎم
ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﺑﺰرگ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﻋﻤﺮو را ﺑﺪھﺪ وی ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
اھﻞ ﺟﺎھﻠﯿﺖ و ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﺖ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮده و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮدار ﺗﻨﺎول
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ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻋﻤﺎل ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی را ﻗﻄﻊ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺳﺘﻢ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﻗﻮی ﺣﻖ ﺿﻌﯿﻒ را ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺴﺐ ،ﺻﺪاﻗﺖ،
ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ و اﻣﺎﻧﺘﺪاری وی ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ،او ﻣﺎ را ﺑﺴﻮی ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﯽ دﻋﻮت
ﻧﻤﻮد«.
و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽداد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن رﺳﯿﺪ» :ﭘﺲ
ﻣﺎ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﯾﻢ و از ﺷﺮک ورزﯾﺪن ﺑﻪ او ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺣﺮام
داﻧﺴﺘﯿﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺮام ﻧﻤﻮده و ﺣﻼل داﻧﺴﺘﯿﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ
در دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آزار
ﺣﻼل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻗﻮم ﻣﺎ از ِ
و اذﯾﺖ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را در دﯾﻨﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﺪازﻧﺪ و ﻣﺎ را از
ﻋﺒﺎدت ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺑﺖھﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺣﻼل ﺑﺪاﻧﯿﻢ آن ﭘﻠﯿﺪیھﺎﯾﯽ را
ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻼل ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺎ را
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و دﯾﻨﻤﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ،
رواﻧﻪ دﯾﺎر ﺷﻤﺎ ﮔﺸﺘﯿﻢ و ﺷﻤﺎ را در ﻣﯿﺎن ھﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﻢ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ
اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ھﯿﭻ ﺳﺘﻤﯽ در ﺣﻖ ﻣﺎ ﻧﺸﻮد«.
ﻧﺠﺎﺷﯽ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﭼﯿﺰی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ داری ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯽ؟
ﺟﻌﻔﺮ ﭘﺎﺳﺦ داد :آری
ﻧﺠﺎﺷﯽ ﮔﻔﺖ :آنھﺎ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺨﻮان.
و ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﺗﻼوت اﺑﺘﺪای ﺳﻮره ﻣﺮﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت
رﺳﯿﺪ:
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» [٣٣ﭘﺲ )ﻣﺮﯾﻢ( ﺑﻪ او )=ﻋﯿﺴﯽ( اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ):ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ
اﺳﺖ در ﮔﻬﻮاره ،ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ؟!( )ﻋﯿﺴﯽ( ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻨﺪهی ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮐﺘﺎب داده ،و ﻣﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .و ﻣﺮا ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ و ﻓﺮﺧﻨﺪه
ﻗﺮار داده ،و ﺗﺎ زﻧﺪهام ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده اﺳﺖ .و )ﻣﺮا( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺎدرم ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺎر )ﻗﺮار داده( و ﻣﺮا ﺳﺮﮐﺶ )و( ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ .و ﺳﻼم ﺑﺮ
ﻣﻦ ،روزی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪم ،و روزی ﮐﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮم ،و روزی ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮم«.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ اﯾﻦ آﯾﺎت را ﺷﻨﯿﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﻣﺜﻞ دو ﻧﻮری ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭼﺮاغ ﻣﯽﺗﺎﺑﻨﺪ .ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ ﻋﻤﺮو
ﺑﻦ اﻟﻌﺎص و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﯿﻌﻪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮوﯾﺪ؛ ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ آنھﺎ را
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻤﺎ دو ﻧﻔﺮ ﻧﺨﻮاھﻢ داد .ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺑﺎ ﻧﺎ اﻣﯿﺪی رواﻧﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه
ﺧﻮﯾﺶ در ﻗﺼﺮ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﭼﺎره
اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﯿﻠﻪای ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﻧﺠﺎﺷﯽ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ
ﻣﮫﺎﺟﺮان را ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ذھﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﮐﺮد.
ﻓﺮدای آﻧﺮوز ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺑﻪ ﻧﺰد ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﺳﺨﻦ ﺑﺪی ﺑﻪ زﺑﺎن ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ﻧﺠﺎﺷﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ آنھﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﻋﻤﺮو ﺟﻮاب داد :آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد آﻧﺎن
ﺑﻔﺮﺳﺖ و در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از آنھﺎ ﺑﭙﺮس.
ﻧﺠﺎﺷﯽ ﮐﺴﯽ را ﺑﺴﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و در رأس آنھﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ
ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻧﺠﺎﺷﯽ وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺠﺎﺷﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
از آنھﺎ ﺳﻮال ﻧﻤﻮد ﺟﻌﻔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا و ﻓﺮﺳﺘﺎده او و
روح اوﺳﺖ و ﮐﻼﻣﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ اﻟﻘﺎء ﻧﻤﻮد .در آن
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ھﻨﮕﺎم ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺧﻄﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن دﯾﻦ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از اﯾﻦ ﺧﻂ ﻧﯿﺴﺖ.
و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﮐﻤﺎل آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ
دادﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺑﺴﻮی ﻗﺮﯾﺶ
) (١
ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
اﺳﻼم ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص

ﺧﻮد ﻋﻤﺮو ﺑﻦﻋﺎص س داﺳﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺶ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ اﺣﺰاب ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﯾﻢ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮدان ﻗﺮﯾﺶ
ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ را ﮔﺮد ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و ﻋﺮض ﮐﺮدم :ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ ﻧﻈﺮی دارم.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ھﺠﺮت ﮐﻨﯿﻢ .و اﯾﻨﮑﻪ
در ﭘﻨﺎه ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﻣﺤﻤﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻗﻮم ﻣﺎ در ﻧﺒﺮد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪهای ھﺴﺘﯿﻢ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را دارﯾﻢ و ﺟﺰ ﺧﻮﺑﯽ از آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی
ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﺪهای ﭘﻮﺳﺖ را ﺟﮫﺖ ھﺪﯾﻪ دادن ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا
ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ دوﺳﺖ دارد ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮد.
از اﯾﻦ رو ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﭘﻮﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و رواﻧﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﺷﺪﯾﻢ .و وﻗﺘﯽ
ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻣﯿﻪ ﺿﻤﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج

) (۱اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻦ ھﺸﺎم »«۴۱۵/۱
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او را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ از ﺣﺎل ﺟﻌﻔﺮ و ﯾﺎراﻧﺶ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮد از ﻧﺰد ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺧﺎرج
ﺷﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﺎران ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﻣﺮد ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻣﯿﻪ ﺿﻤﺮی اﺳﺖ ﺑﺨﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺠﺎﺷﯽ او را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﺑﮕﺬارد ﮔﺮدﻧﺶ را ﻣﯽزﻧﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻢ ﻗﺮﯾﺶ در ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﺤﻤﺪ دﯾﻦ ﺧﻮد
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ادا ﻧﻤﻮدهام.
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﺮ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮ وی ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻧﺠﺎﺷﯽ
ﮔﻔﺖ :ﺧﻮش آﻣﺪی ای دوﺳﺖ ﻣﻦ .آﯾﺎ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ھﺪﯾﻪای ﺑﺮای ﻣﻦ
آوردهای؟ ﻋﺮض ﮐﺮدم :آری ای ﭘﺎدﺷﺎه و ھﺪاﯾﺎ را ﺗﻘﺪﯾﻢ وی ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺳﭙﺲ
ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻦ ﻣﺮدی را دﯾﺪم ﮐﻪ از ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺮد
ﻓﺮﺳﺘﺎده دﺷﻤﻦ ﻣﺎﺳﺖ ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪم او را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﺑﮕﺬار ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ راه ﮔﻤﺮاھﯽ را اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺷﺪت ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽ
ﺧﻮد ﮐﻮﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮدم آن را ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن آﺷﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ در آن
ﺣﺎل اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ از ﺗﺮس ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻗﻌﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﻨﺎھﻨﺪه
ﻣﯽﺷﺪم .ھﺮاﺳﺎن و ﺑﺎ ﺑﯿﻢ ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﺎدﺷﺎه اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻦ
اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮی آن را از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ.
ﻧﺠﺎﺷﯽ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﺮدی را ﺟﮫﺖ ﮐﺸﺘﻦ در
اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮ ﺑﮕﺬارم ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻮس اﮐﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮ وی ﻧﺎزل
ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻋﺮض ﮐﺮدم :آﯾﺎ او ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای
ﻋﻤﺮو ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﮔﻮش ﻓﺮا ده و از او ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻦ ،ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﺮ ﺣﻖ
اﺳﺖ و ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﭼﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻋﻮن و
ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺶ ﭼﯿﺮه ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ از ﻣﻦ ﺑﺮای اﺳﻼم ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮی و ﻧﺠﺎﺷﯽ ﮔﻔﺖ :آری ﺳﭙﺲ
دﺳﺖ در دﺳﺖ او ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﺮ اﺳﻼم ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻢ ،ﺳﭙﺲ ﻧﺰد ﯾﺎراﻧﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ
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در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﺧﻮد را از آنھﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻢ .ﭘﺲ از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ،ﺧﻮد راه ﻣﺪﯾﻨﻪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ﺑﺮﺳﻢ و اﺳﻼم ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﺳﻼم ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺒﻨﺪم .در
ﻣﯿﺎﻧﻪی راه ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدم )اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ از ﻓﺘﺢ
ﻣﮑﻪ ﺑﻮد( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻣﮑﻪ ﻣﯽآﻣﺪ.
ﻋﺮض ﮐﺮدم :ای اﺑﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی؟ ﺧﺎﻟﺪ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ راه راﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺑﺮ ﺣﻖ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﻦ
رواﻧﻪی ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺴﺘﻢ ﺗﺎ در ﻣﺤﻀﺮ وی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮم؛ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮ
ﮔﻤﺮاھﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ؟ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺎﻟﺪ را ﺷﻨﯿﺪم ﻋﺮض ﮐﺮدم :ﺑﺨﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻗﺼﺪ رواﻧﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪهام.
ﺳﭙﺲ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راه ﻣﺪﯾﻨﻪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج رﺳﯿﺪﯾﻢ اﺑﺘﺪا ﺧﺎﻟﺪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮد ﭘﺲ از وی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت رﻓﺘﻢ و ﻋﺮض ﮐﺮدم :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاھﯽ ﮔﻨﺎھﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺮا
ﺑﯿﺎﻣﺮزد و در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ .رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻋﻤﺮو ﺑﯿﻌﺖ
ﮐﻦ؛ ھﻤﺎﻧﺎ اﺳﻼم ﮔﻨﺎھﺎن ﻗﺒﻞ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺠﺮت ﮔﻨﺎھﺎن ﻗﺒﻞ از
ﺧﻮدش را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ« و ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮده و از ﻣﺤﻀﺮﺷﺎن ﺧﺎرج
) (١
ﺷﺪم.
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص و ﺧﺎﻟﺪ
َ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ
َ َ َ
ﺑﻄﺮف اﯾﺸﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻗﺪ أﻟﻘﺖ إِﻴﻟ�ﻢ الﻤﻜﻪ أﻓﻼذ ﻛﺒِ ِﺪﻫﺎ«
) (٢
»ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﮑﻪ ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﻪھﺎﯾﺶ را ﺑﺴﻮی ﺷﻤﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ«.
) (۱ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ »«۱۹۸/۴
) (۲ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻣﺎم اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۴۳۰ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی »«۹۲۶/۲
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ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص س
اﻟﻒ :ﮔﻮاھﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ اﯾﻤﺎن وی

اﺑﻮھﺮﯾﺮه س از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :دو
) (١
ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺎص ﻣﻮﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ :ﻋﻤﺮو و ھﺸﺎم«.
در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ س از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص
) (٢
ﻣﻮﻣﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ب :ﮔﻮاھﯽ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﺮ ﺻﻼح وی

ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ س از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ھﻤﺎﻧﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص از اﻧﺴﺎنھﺎی ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺮﯾﺶ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺧﻮب
) (٣
اﻧﺴﺎنھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ام ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ«.
ج :دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮای ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص

زھﯿﺮ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻠﻮی از ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻦ رﻣﺜﻪ ﺑﻠﻮی رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص را ﺑﺴﻮی ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،روزی
در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﺮﺗﯽ زد ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﻤﺮو را ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ« ،ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻤﺸﺎن ﻋﻤﺮو
ﺑﻮد را در ذھﻨﻤﺎن ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﺎری دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن ﭼﺮﺗﯽ زدﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺪار

) (١ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ » «۴۰۹/۱۳ﺷﯿﺦ ﺷﻌﯿﺐ اﻻرﻧﺎؤط اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
) (٢رواﯾﺖ اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی در ﺳﻨﻦ » ،«۶۸۷/۵ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻻﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﻪ
» «۲۸۸/۱اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
) (٣رواﯾﺖ اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی در ﺳﻨﻦ » «۳۱۶/۲واﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪ » ،«۱۶۱/۱ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ
در ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻻﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﻪ » «۲۵۳/۱اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺷﺪه و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﺮو را ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ« .و ﭘﺲ از
آن ،ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم اﯾﺸﺎن ﭼﺮت زدﻧﺪ وﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ و
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﺮو را ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ« ﻋﺮض ﮐﺮدﯾﻢ
ﮐﺪام ﻋﻤﺮو را ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ای رﺳﻮل ﺧﺪا؟ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص،
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﮕﺮ او را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﻪ ﯾﺎدم آﻣﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮدم را ﺟﮫﺖ ﺻﺪﻗﻪ دادن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﻋﻤﺮو ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺪﻗﻪای ﻓﺮاوان
ﺑﻪ ﻧﺰدم ﻣﯽآﻣﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :ای ﻋﻤﺮو اﯾﻦھﺎ را از ﮐﺠﺎ آوردهای؟ و او در ﺟﻮاب
ﻣﯽﮔﻔﺖ :از ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ،آری ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻋﻤﺮو راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺑﺮای او
) (١
در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص در زﻣﺎن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج

اﻟﻒ :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ در ﺟﻨﮓ ذاتاﻟﺴﻼﺳﻞ

اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﻮﺗﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﭙﺎھﯽ را ﺟﮫﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻗﻀﺎﻋﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ؛ زﯾﺮا آنھﺎ در ﺟﻨﮓ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﺎ
روﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم ھﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻟﮫﺬا ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﻃﻠﺒﯿﺪه و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ای ﻋﻤﺮو ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﮕﻤﺎرم ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﺒﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﺑﯽ ﻧﯿﺎز
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎزﺧﻮاھﯽ ﮔﺸﺖ« .ﻋﻤﺮو در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ» :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ﻣﻦ ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﺪهام« ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
) (٢
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻣﺎل ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﯿﮑﻮ«.
) (١ﻣﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ ﻃﺒﺮاﻧﯽ » ،«۵/۱۸و اﻟﻤﺴﺘﺪرک ﺣﺎﮐﻢ » ،«۴۵۵/۳ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ رواﯾﺖ را
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و اﻣﺎم ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﺄﯾﯿﺪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﻨﺪش ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
) (٢ﺷﻌﺐ اﻻﯾﻤﺎن اﻣﺎم ﺑﯿﮫﻘﯽ » ،«۴۴۶/۲ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن » ،«۶/۸ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ در
ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎن ﻋﻠﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ».«۱۵۷ /۵
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ﺳﭙﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ وی ﺳﭙﺮد و ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﮐﻪ در رأس آنھﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﺑﻮدﻧﺪ را ھﻤﺮاه وی
ﺑﺴﻮی ذاتاﻟﺴﻼﺳﻞ ﮔﺴﯿﻞ داد ﺗﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪی ﻗﻀﺎﻋﻪ را ﮐﻪ اﺳﻼم ﺟﺰ ﺷﺮ و ﺑﺪی
از آنھﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ادب ﻧﻤﺎﯾﺪ .او دﻋﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺖ و ھﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ راه ذاتاﻟﺴﻼﺳﻞ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﺐھﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و
روزھﺎ را ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ اﻣﺎ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ دﺷﻤﻦ ،ﺳﭙﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺗﺪارک دﯾﺪه اﺳﺖ
ﻟﺬا ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﺳﺘﺎد و از او ﻃﻠﺐ ﯾﺎری ﻧﻤﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح س را در رأس ﻟﺸﮑﺮی ﺑﻪ ﯾﺎری ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﻓﺮﺳﺘﺎد.
اﯾﻦ دو ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪی ﻗﻀﺎﻋﻪ
) (١
وارد ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﯿﻦ ﺟﻨﮓ دو ﺻﺤﻨﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ زﯾﺮﮐﯽ و ﺗﯿﺰ ھﻮﺷﯽ
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص دارد؛
ﺣﺎدﺛﻪی اول:

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ ﺗﻌﺪای از ﺳﭙﺎھﯿﺎن از
ﺷﺪت ﺳﺮﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ آﺗﺶ روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص آنھﺎ را از
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮد :ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ آﺗﺶ ﻧﯿﻔﺮوزد و ﮔﺮﻧﻪ او را در آن
ﺧﻮاھﻢ اﻧﺪاﺧﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ﻋﺪهای از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ج ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮدﻧﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ج
از ﻋﻤﺮو ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ اﯾﺸﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ روﺷﻦ

) (١ﻧﮕﺎ:اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﻻﺑﻦ ھﺸﺎم ».«۶۲۳/۲
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ﺷﺪن آﺗﺶ ،دﺷﻤﻦ ﻣﺎ را ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ آنھﺎ را ﯾﺎری ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯿﻢ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از اﯾﻦ ھﻮش و ذﮐﺎوت وی ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪ و ﮐﺎر او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد.

) (١

ﺣﺎدﺛﻪی دوم:

ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ذات اﻟﺴﻼﺳﻞ در ﺷﺒﯽ از ﺷﺐھﺎ
ُﺟ ُﻨﺐ ﺷﺪم .ھﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺴﻞ زدن ﺧﻮد را ﺑﻪ
ھﻼﮐﺖ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﺎﺷﻢ .ﻟﮫﺬا ﺗﯿﻤﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﻢ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﺠﺎی آوردﯾﻢ.
ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻋﺪهای از ﯾﺎراﻧﻢ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ را ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ﻋﺮض ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ای ﻋﻤﺮو آﯾﺎ در ﺣﺎل ﺟﻨﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﯾﺎران ﺧﻮد ﻧﻤﺎز
را ﺑﺠﺎی آوردهای؟ ﻣﻦ ﻋﻠﺖ را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﮔﻔﺘﻢ :ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ
َ َ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ َ ُ َ ُ ۡ َّ َّ
ٱ�َ
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺷﻨﺪﯾﻪام ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ﴿ :و� �قتلوا أنفس� ۚم إِن
َ َ
ُ
� ۡم َرح ٗ
ِيما] ﴾٢٩اﻟﻨﺴﺎء» [٢٩ :و ﺧﻮد را ﻧﮑﺸﯿﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
�ن ب ِ

ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ« زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪ ،ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و
) (٢
ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ اﺟﺘﮫﺎد دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﻓﻮر ﻋﻠﻢ و ﻓﻘﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص س و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﻗﺖ
اﺳﺘﻨﺒﺎط وی دارد.
ب :ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺑﺖ ﺳﻮاع

ﺑﺖ ﺳﻮاع ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻮح ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮاع ﺑﻦ ﻧﻮح و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻧﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺖ از آن ﻗﻮم ﻧﻮح ﺑﻮد و در زﻣﺎن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻗﺒﯿﻠﻪ
ھﺬﯾﻞ اﯾﻦ ﺑﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ.و ﻣﺮدم ﻗﺒﻞ از ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺖ را ﻃﻮاف
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
) (۱اﻵﺣﺎد واﻟﻤﺜﺎﻧﻲ ﻻﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﺻﻢ »«۱۰۳/۲
) (۲رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺑﻮداود » ،«۲۴۹/۱ﺷﯿﺦ ﺷﻌﯿﺐ اﻻرﻧﺎؤط اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﮑﻪ را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮد ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص را ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮد
ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺖ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ .ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺗﻌﺪای از ﯾﺎراﻧﺶ ﺟﮫﺖ
اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺖ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎ ﮐﺎھﻨﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﮐﺎھﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ اﻣﺮی آﻣﺪهاﯾﺪ؟
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﺮا اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺖ را ﻧﺎﺑﻮد
ﺳﺎزم.
ﮐﺎھﻦ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﯽ.
ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
ﮐﺎھﻦ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺖ از ﺧﻮدش ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﻠﻮی
ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻋﻤﺮو ﺟﻮاب داد :وای ﺑﺮ ﺗﻮ آﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺑﺎﻃﻞ ﻏﻮﻃﻪور ﺑﻮدی ،وای ﺑﺮ ﺗﻮ
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺖ ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؟
ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و آن را ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص رو ﺑﻪ ﮐﺎھﻦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را دﯾﺪی؟
) (١
و ﮐﺎھﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪم.
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﻋﻤﺎن

دﯾﺮی از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص س ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺒﺪل
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج او را ﺟﮫﺖ دﻋﻮت ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﻠﻨﺪی ﺟﯿﻔﺮ و ﻋﺒﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻋﻤﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
) (۱أﺧﺒﺎر ﻣﮑﺔ ﺗﺄﻟﯿﻒ ازرﻗﯽ »«۱۳۱/۱
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از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮو ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺪ از ﺣﻠﻢ و ﺑﺮدﺑﺎری و وﻗﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ دﻋﻮت ﺧﻮد را از او ﺷﺮوع ﮐﺮد ،اﻣﺎ او ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادرم
ﺟﯿﻔﺮ ﺣﮑﻤﺮان اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﺰد او
ﺑﺮو ،ﻋﻤﺮو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻦ ھﺮ روز در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﯽﻣﺎﻧﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻧﺎﻣﻪی
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﮐﻪ ﺑﻪھﻤﺮاه داﺷﺘﻢ ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدم و او ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ
ﺑﺮادرش داد .ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ھﺮ دو ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص در ﻣﯿﺎن
آﻧﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ وﻓﺎت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ .و اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص س ﺳﭙﺮدﻧﺪ.

) (١

ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص در ﻋﻬﺪ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ش
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﺑﻪ
ﺧﻼﻓﺖ رﺳﯿﺪ و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺎص را ﻣﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮد ﺑﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ج او را ﺑﺮ آن ﮔﻤﺎرده ﺑﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮی
را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻼح دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت او ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد )ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﮫﺎد(،
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻧﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪی رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در آن
آﻣﺪه ﺑﻮد» :ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺗﯿﺮی از ﺗﯿﺮھﺎی اﺳﻼم ھﺴﺘﻢ و ﺗﻮ ﭘﺲ از ﭘﺮوردﮔﺎر
) (٢
ﺗﯿﺮاﻧﺪاز؛ ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﮐﺪام ھﺪف ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﺮا ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻃﺮف رھﺎ ﮐﻦ«.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪی ﻣﻨﻮره رﺳﯿﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻪ او
دﺳﺘﻮر داد ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم رواﻧﻪی ﺷﺎم ﺷﻮد و ﻋﻤﺮو ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺮﻣﻮک رﺳﯿﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻧﺒﺮدی ﺑﺎ ﺳﭙﺎه روم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
) (١ﻋﯿﻮن اﻷﺛﺮ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻦ ﺳﯿﺪ اﻟﻨﺎس »«۳۳۵/۲
) (٢ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی »«۳۸۹/۳
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ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص در ﻗﺴﻤﺖ راﺳﺖ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﺑﻮد و ﺣﻀﻮر وی و ﺟﮫﺎدش در
) (١
اﯾﻦ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺷﮑﺴﺖ روم داﺷﺖ.
ﭘﺲ از وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﺧﻮد در ﺟﺒﮫﻪی
ﺷﺎم اداﻣﻪ داد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻨﻪ س ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ
) (٢
ﭼﻮن ﺑﯿﺴﺎن ،ﻃﺒﺮﯾﻪ و اﺟﻨﺎدﯾﻦ را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ.
در ﻧﺒﺮد اﺟﻨﺎدﯾﻦ ﺑﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه روم را ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺠﺎع و زﯾﺮک ﺑﻪ ﻧﺎم ارﻃﺒﻮن ﺑﺮﻋﮫﺪه
دارد ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﺒﺴﻤﯽ ﮐﺮد زﯾﺮا در
ﭼﮫﺮهاش اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ او ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهاش اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﺪ ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺎ
ارﻃﺒﻮن ﻋﺮب )ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص( را ﺑﻪ ﺟﺎن ارﻃﺒﻮن روم ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ ،ﺳﭙﺲ
ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﺪام ﯾﻚ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮد«.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دو ﺳﭙﺎه در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺟﻨﺎدﯾﻦ ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻋﻤﺮو
ﺑﻦ ﻋﺎص س ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﻤﻮد و آن ھﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ درون ﺳﭙﺎه روم ﺑﺮود و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ
آنھﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ ،ﻟﮫﺬا ﺑﺮ ارﻃﺒﻮن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه روﻣﯿﺎن وارد ﺷﺪ ،ارﻃﺒﻮن ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ دﯾﺪن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ از او ﺣﺮف ﺷﻨﻮی دارد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪی ﺷﻮم او ﭘﯽ ﺑﺮد و ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن
آنھﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص س ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ارﻃﺒﻮن ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ
ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮی را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و ﺣﺮف ﺗﻮ در دل ﻣﻦ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎ ده ﻧﻔﺮ
ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ھﺴﺘﯿﻢ ،اﺟﺎزه ﺑﺪه ﻣﻦ ﺑﺮوم آن ﻧﻪ ﻧﻔﺮ را ھﻤﺮاه
) (١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی »«۳۹۶/۳
) (٢ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی »«۴۴۳/۳
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ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺎورم ،اﮔﺮ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮏ اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ آنھﺎ را ﺑﻪ دﯾﺎرﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ و اﻣﻮر روم را ﺧﻮد ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮی.
ارﻃﺒﻮن ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ھﻮای ﻗﺘﻞ ده ﻧﻔﺮ در ﺳﺮش ﭘﺮوراﻧﺪ و از
ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد.
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﭘﺲ از ﻓﺮﯾﻔﺘﻦ ارﻃﺒﻮن و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﻌﻒھﺎی
ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،وﻗﺘﯽ ارﻃﺒﻮن روم از ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردن
ﺧﻮد آ ﮔﺎه ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﻣﻦ! آن ﻣﺮد ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ داد ،ھﻤﺎﻧﺎ ﮐﻪ او
ﺗﯿﺰھﻮشﺗﺮﯾﻦ و زﯾﺮک ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردن
ارﻃﺒﻮن روم از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س رﺳﯿﺪ ﺗﺒﺴﻤﯽ ﮐﺮد و
ﻓﺮﻣﻮد» :ھﻤﺎﻧﺎ ﻋﻤﺮو او را ﺷﮑﺴﺖ داد ،ﺧﺪا ﻋﻤﺮو را در ﭘﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﺪ«.
ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﺎن دو ﺳﭙﺎه ﺷﮑﻞ ﮔﺮت ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ارﻃﺒﻮن روم ﺑﺴﻮی
اﯾﻠﯿﺎء »ﻗﺪس« ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﮐﺜﺮ ﺷﮫﺮھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از
ّ
ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺰه ﻧﺎﺑﻠﺲ ،اﻟـﻠﺪ ،ﯾﺒﻨﯽ ،ﯾﺎﻓﺎ ،رﻓﺢ ،ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ،ﻋﻤﻮاس و ﺑﯿﺖ
) (١
ﺟﺒﺮﯾﻦ را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص در ﺷﺎم ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﺧﻄﺎب س ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ وی ﺳﭙﺮد و آن ھﻢ رواﻧﻪ ﺷﺪن ﺑﮫﺴﻮی ﻣﺼﺮ
و ﻓﺘﺢ آن دﯾﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص س ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﮫﺮھﺎی
ﻓﺮﻣﺎ ،ﻓﺴﻄﺎط ،ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎﺑﻠﯿﻮن ،ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ ،ﻓﯿﻮم ،اﺷﻤﻮﻧﯿﻦ ،اﺧﯿﻢ ،دﻣﯿﺎط،
ﺗﻮﻧﻪ ،دﻗﮫﻠﻪ ،اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ و ﻧﯿﺰ ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮی در ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﭼﻮن ﺑﺮﻗﻪ و
زوﯾﻠﻪ و ﻃﺮاﺑﻠﺲ را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ھﻤﻮاره
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:
) (۱اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻣﺎم اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ دﻣﺸﻘﯽ »«۶۳/۷
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»ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮدارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﯿﺮ
ﺑﺎﺷﺪ«.
و در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﺜﻤﺎن س ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن و
ﻣﺸﺎوران اﯾﺸﺎن ﺑﻮد.
رواﯾﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و ﺟﻌﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص را در
ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺷﮫﺎدت ﻋﺜﻤﺎن زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﺑﺮد ،ﮐﻪ در آن آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص راه ﺷﺎم را در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ای اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺮ ﮐﺲ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻨﮕﺮد ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن
ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ او را ذﻟﯿﻞ و ﺧﻮار ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺲ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﻓﺎع از
) (١
او را ﻧﺪارد راه ﮔﺮﯾﺰ را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد«.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻋﺪهای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ راه ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺪﯾﻨﻪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ رواﯾﺖ ﺟﻌﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا :راوی داﺳﺘﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﻤﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺖ وی از ﺷﻌﯿﺐ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮐﻮﻓﯽ ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎ :در رواﯾﺖ ،ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﻤﯿﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
در ﻟﺴﺎن اﻟﻤﯿﺰان در ﻣﻮرد وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎء ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ ،اﺑﻦ
ﺣﺒﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﻗﻪ ﺑﻮدن اﺳﺖ و
رواﯾﺎت ﺟﻌﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺣﺎﻟﯽ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص راﺿﯽ ﺑﻮد و اﺑﻮﺑﮑﺮ و
ﻋﻤﺮ ب در ﺣﺎﻟﯽ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از وی راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺜﻤﺎن او را
ﺑﻤﺪت  ۴ﺳﺎل ﺑﺮ ﭘﺴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺼﺮ اﺑﻘﺎء ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ از آن وی را ﻋﺰل
ﻧﻤﻮده وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺴﺮح را ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻣﺼﺮ ﮔﻤﺎرد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
) (١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی »«۵۵۸/۴
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ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺷﺪ و
ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﭼﻮن ﺑﺮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ وارد ﺷﺪ و درﯾﺎﻓﺖ او ﻗﺼﺪ ﺧﻮﻧﺨﻮاھﯽ از
ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن را دارد ﺑﻪ ﺳﭙﺎه او ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﻮنﺧﻮاھﯽ از ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ
ﺧﻠﯿﻔﻪی ﻣﻈﻠﻮم ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ
ﻋﺜﻤﺎن در آن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ.
ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻆ ای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص س در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮد و آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎی
زﻧﺪﮔﯽاش را ﺳﭙﺮی ﻣﯿﮑﺮد ﺑﺸﺪت ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ؛ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻧﺪاﻧﺶ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻣﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﻓﻼن ﭼﯿﺰ و
ﻓﻼن ﭼﯿﺰ ﻧﺪاده اﺳﺖ؟
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪام دارم ﺷﮫﺎدت » َأن

ﻻ إِﻟﻪ إِﻻ اﷲ َو َأ ﱠن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ًا َر ُ
ﺳﻮل اﷲ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

و ﻣﻦ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﯾﺴﺘﻪام:

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :در ﺣﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﯾﻦ
اﻧﺴﺎن در ﻧﻈﺮم ﺑﻮد و دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮐﺮدم از اھﻞ آﺗﺶ ﺑﻮدم.
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﻼم را در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﺎی داد و ﺑﻪ ﻧﺰد
رﺳﻮلﺧﺪا ج آﻣﺪم ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻢ ،ﻋﺮض ﮐﺮدم ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ دﺳﺘﺖ را
ﺑﮕﺸﺎ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻢ و اﯾﺸﺎن دﺳﺖ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮد را دراز ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﻣﻦ
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪم! اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ای ﻋﻤﺮو؟
ﻋﺮض ﮐﺮدم :ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺷﺮﻃﯽ ﻗﺮار دھﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻪ ﺷﺮﻃﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ :از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاه ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﺮا ﻣﻮرد ﺑﺨﺸﺶ و آﻣﺮزش ﻗﺮار دھﺪ ،و
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻋﻤﺮو آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﮔﻨﺎھﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻗﺒﻞ از
ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺠﺮت ﮔﻨﺎھﺎن ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺞ
ﮔﻨﺎھﺎن ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
در آﻧﺮوز ھﯿﭻ ﮐﺲ در ﻧﻈﺮم ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻧﺒﻮد .و اﮔﺮ در
آنروز از دﻧﯿﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻢ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ از اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺎﺷﻢ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :در ﺣﺎﻟﯽ زﯾﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان اﻣﯿﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﮑﻢراﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺮدم ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﯾﺴﺘﻢ و ﭼﻪ ﺣﻘﯽ در آن داﺷﺘﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
در آن ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ھﺮﮔﺎه از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻢ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺮ
) (١
ﻣﻦ ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را زﺑﺎن ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ در روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ
ﺳﺎل  ۴۳ھﺠﺮی ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ س در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﻮد ﺳﺎل داﺷﺖ
دارﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ از او راﺿﯽ و ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎد.

) (١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ »«۱۱۲/۱

ﺑﺨﺶ دوم

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﮑﻤﯿﺖ
از ﻣﻨﻈﺮی ﻣﺘﻔﺎوت
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻬﻨﻮازی

ﯾﮑﯽ از روﯾﺪادھﺎی ﻣﮫﻢ ،ﺣﺴﺎس و ﺗﺄﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ دوران ﺧﻼﻓﺖ راﺷﺪه ﮐﻪ
در ﺳﺎلھﺎی ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س روی داد ،ﺟﺮﯾﺎن ﺣﮑﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ و ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﻪ وﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺆرﺧﺎن در ﻣﻮرد ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن دﭼﺎر
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ رواﯾﺎت ﺿﻌﯿﻒ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺒﺎر ،ﭼﮫﺮهای
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ از اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮﯾﮋه ﺣﻀﺮت اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی و
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ب ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی س را ﺑﻪ ﺿﻌﻒ رأی و ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردن و ﺣﻀﺮت
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص س را ﺑﻪ زﯾﺮﮐﯽ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﻣﺘﮫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ رواﯾﺎت ،ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و دﺷﻤﻨﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ وﺿﻊ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪون ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ و ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻤﯽ ،آنھﺎ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﻦ دو ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﻮار از اﯾﻦ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﭘﺎک و ﻣﺒﺮا ﺑﻮده و از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ
و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد رﺳﻮلاﮐﺮم ج و ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﯾﮏ اﺧﺘﻼف و ﻧﺰاع ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ھﺰاران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ،و آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﯾﻦ
ﻧﺰاع و درﮔﯿﺮی و ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ آن ،ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از رواﯾﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻌﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺣﻖ را ﺑﺎﻃﻞ و ﻃﺮح ﻗﻀﯿﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ ﻗﺮآن را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮﻃﺌﻪ ،ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻠﻮه
دادﻧﺪ ،و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﺑﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س
ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﺻﺤﯿﺢ در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازهای داﯾﺮه
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ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺧﻼف واﻗﻊ را ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﮔﺴﺘﺮدهاﻧﺪ،
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽای را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﻞ رواﯾﺎت ﻣﻮﺿﻮع و
ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص را ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﻣﺘﮫﻢ ﻧﮑﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺮای روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ ،آن را در ﭘﺮﺗﻮ رواﯾﺎت
ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و اھﻞﺳﻨﺖ اﺳﺖ،
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ و ﺟﺮﯾﺎن ﺣﮑﻤﯿﺖ

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﭘﺲ از ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﺪن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﮔﺰاراﻧﯽ را ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .وﻻﯾﺖ ﺷﺎم را اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ،اﻣﺎ وی ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻟﺬا ﺣﻀﺮت ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ را ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺷﺎم ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ
ﺣﻀﺮت ﺳﮫﻞ را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺷﺎم از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺳﺮﺑﺎز زدﻧﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اول از ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺼﺎص ﺑﮕﯿﺮد ،ﺳﭙﺲ ﻣﺎ ﺑﺎ
او ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮدم ﺷﺎم و ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ را
ﺑﮫﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻋﺪم ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎ ھﺪف اﻟﺰام ﺣﻀﺮت
ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ھﻮاداراﻧﺶ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯽ ﭘﻨﺠﺎهھﺰار ﻧﻔﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺷﺎم رواﻧﻪ ﺷﺪ .در ﯾﮑﯽ از روزھﺎی ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻟﺸﮑﺮ ﺟﮫﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎم،
ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻳﺎ أﺑﺖ دع ﻫﺬا ،ﻓﺎن

ﻓﻴﻪ ﺳﻔﻚ دﻣﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ و وﻗﻮع اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻢ« »ﭘﺪر ﺟﺎن از ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ و ﺟﻨﮓ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﺑﺎ وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮن ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ رﯾﺨﺖ و در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن اﺧﺘﻼف ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد« .اﻣﺎ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اﯾﺸﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ.

ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﮑﻤﯿﺖ از ﻣﻨﻈﺮی ﻣﺘﻔﺎوت
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از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﺎم ﺑﺮ ﺧﻮﻧﺨﻮاھﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﯿﻌﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﭙﺎه ﻋﺮاق
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎم ،ﺑﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻟﺸﮑﺮی ﺷﺼﺖھﺰار ﻧﻔﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل
ﺷﺮﻗﯽ دﻣﺸﻖ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﻔﯿﻦ رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن دو ﺳﭙﺎه در ﻣﺎه ذیاﻟﺤﺠﻪ ﺳﺎل ﺳﯽ و ﺷﺶ ھﺠﺮی ﺑﺎ
درﮔﯿﺮیھﺎی ﻣﻮردی و ﺟﻨﮓھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻃﻮل ﻣﺎه
ذیاﻟﺤﺠﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﮔﺎھﯽ روزی ﯾﮏ ﻧﺒﺮد و ﮔﺎه دو ﻧﺒﺮد اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد .ﺑﺎ
آﻏﺎز ﻣﺎه ﻣﺤﺮم آﺗﺶﺑﺲ اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن اﻣﮑﺎن ﮔﻔﺖوﮔﻮ
و ﺗﻔﺎھﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ و زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ھﯿﺌﺘﯽ را ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ
ﻃﺎﯾﯽ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻋﺪی ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ را ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ وﺣﺪت ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد و ﺟﻨﮓ و
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ! ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮاﺧﻮان 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 ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و ﻗﺘﻞ اﯾﺸﺎن ﻣﺘﮫﻢ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺷﻮرﺷﯿﺎن و ﻗﺎﺗﻼن ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎه او ﻣﺄﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ،
ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ 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.
ﻣﻮﺿﻊ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ او را ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ھﻤﯿﻦ
راﺳﺘﺎ ھﯿﺌﺘﯽ را ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ
او را ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
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ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﻧﯿﺰ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
ﺗﻼشھﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺎه ﺻﻔﺮ آﻏﺎز
ً
ﺷﺪ .ﻇﺎھﺮا ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﮕﺮی از ﺟﻨﮓ ھﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺳﺨﺖ در ﺻﻔﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد.
روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ اول ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺟﻨﮓ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ روز ﺟﻤﻌﻪ دھﻢ
ﺻﻔﺮ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ و ﺧﺸﻦﺗﺮﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن دو
ﻃﺮف در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻧﮫﻢ و ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ دھﻢ ﻣﺎه ﺻﻔﺮ روی داد و آن ﺷﺐ را
ﻟﯿﻠﺔاﻟﮫﺮﯾﺮ )ﺷﺐ زوزه( ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺠﺰ از ﭼﮑﺎﭼﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎ و ﻧﯿﺰهھﺎی
ﺳﭙﺎھﯿﺎن دو ﻃﺮف ،و زوزه ﺳﮓھﺎ و ﮔﺮگھﺎ ،از ﻓﺮط ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﮐﻮﻓﺘﮕﯽ
ﺻﺪاﯾﯽ و ﮐﻼﻣﯽ از ﮐﺴﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .در آن ﺷﺐ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺟﻨﮓ و
درﮔﯿﺮی ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺰهھﺎ و ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎ و ﺳﭙﺮھﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﺑﺎزان
درھﻢ ﺷﮑﺴﺖ و از دﺳﺖ آنھﺎ اﻓﺘﺎد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان ﺑﻪ ﺟﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻓﺘﺎدن ،اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﺳﺨﺖ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ ،ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺧﻮف آن ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ھﺮ دو ﺳﭙﺎه ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮاﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺒﺮد اداﻣﻪ دھﻨﺪ و
ﺑﺠﺰ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺴﯽ زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪ .اﻇﮫﺎر اﯾﻦ ﺧﻮف اﺑﺘﺪا ﺑﺮ زﺑﺎن اﺷﻌﺚ
ﺑﻦ ﻗﯿﺲ رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮐﻨﺪه ﺟﺎری ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن در ﻟﯿﻠﺔاﻟﮫﺮﯾﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺶ
ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! ﺻﺤﻨﻪ دﯾﺮوز را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻣﺮدم
ﻋﺮب ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ای ﻣﺮدم! ﺳﻦ زﯾﺎدی از ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪای را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮑﺮدهام .ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻓﺮدا رودرروی ھﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻋﺮبھﺎ
ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و ﺣﺮﻣﺖ و ﻗﺪاﺳﺖ ﺷﻤﺎ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا!
ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ را از ﺗﺮس ﻣﺮگ ﻧﻤﯽزﻧﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻦ زﯾﺎدی از ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺮس ﻣﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻓﺮدا ھﻤﮕﯽ از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﺮ آنھﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﺎر اﻟﮫﺎ! ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻗﻮم
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ﺧﻮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﺪﻧﻈﺮ دارم و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ھﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ درﯾﻎ
) (١
ﻧﻮرزﯾﺪهام.
ﺧﺒﺮ اﻇﮫﺎرات اﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ س رﺳﯿﺪ ،اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻌﺒﻪ! او درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ھﻤﻪ
ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ دو ﻃﺮف ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪن ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ،
روﻣﯽھﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻓﺎرسھﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﻃﻤﻊ ﮐﺮده و زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ
ﭼﺎرهای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ،و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻓﻘﻂ اﻧﺴﺎنھﺎی آ ﮔﺎه و ﺑﺎ ﻓﺮاﺳﺖ درک
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآنھﺎ را ﺑﺮ ﻧﯿﺰهھﺎ ﺑﺴﺘﻪ
ً
و ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ .در اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺻﻼ ﻧﺎﻣﯽ از ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص و ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ از
ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ اﻗﺪاﻣﯽ
ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
ﺣﻔﻆ ﺗﻮان و ﻧﯿﺮوی اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺣﺎل ﭼﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﭼﻪ
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ب ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻘﻂ آﺷﻮﺑﮕﺮان
و ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﮐﻪ آﺗﺶ ﺟﻨﮓ و ﻓﺘﻨﻪ را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮﯾﺸﺎن
) (٢
و ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮد.
اﺻﺮار آﺷﻮبﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮ ﺗﺪاوم ﺟﻨﮓ

آﺷﻮبﻃﻠﺒﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺘﻞ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﻮم و ھﻤﭽﻨﯿﻦ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر اﺻﺮار
ً
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺸﺎن
ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮود و آﻧﺎن از ﻗﺼﺎص و ﻣﺠﺎزات در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ
) (۱وﻗﻌﻪ ﺻﻔﯿﻦ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮی ،ص ۴۷۹
) (٢وﻗﻌﻪ ﺻﻔﯿﻦ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮی ،ص ۸۸۴-۴۸۱
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ﺳﯿﺮی در ﺳﯿﺮت ﺣﮑﻤﯿﻦ و ﻣﺎﺟﺮای ﺣﮑﻤﯿﺖ

ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﺎم ﻣﺼﺎﺣﻒ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻧﺪ ،و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آنھﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داد،
وﺣﺸﺖزده ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س را از
ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮐﺎری از دﺳﺖ آنھﺎ
ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﻟﺬا ﭼﺎرهای ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺷﻮرش ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﻻ ﺣﻜﻢ اﻻ ﷲ« ﺷﮑﺎف ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﻧﺎم

»ﺧﻮارج« در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﮕﻔﺖ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆرﺧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر آﺷﻮبﻃﻠﺒﺎن و ﻗﺎﺗﻼن ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﺳﻮم ،آن ھﻢ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺴﺎس ،ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺧﻮارج ﮔﺮدﯾﺪ،
) (١
زﯾﺎد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ رواﯾﺖ اﺑﻮﻣﺨﻨﻒ ﮐﻪ در آن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﺑﺘﺪا
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﺮدم ﺷﺎم را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯿﺖ ﻗﺮآن ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر
ً
ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺧﻮارج ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪﻧﺪ ،آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؛)  (٢ﻗﻄﻊﻧﻈﺮ از ﺿﻌﻒ
در ﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ رواﯾﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ و ﺗﻮﺳﻂ راوﯾﺎن ﻣﻮﺛﻖ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ رواﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺷﻮرﺷﯿﺎن و ﺧﻮارج وﻗﺘﯽ از ﻗﺒﻮل ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ آﻣﺪه و ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﺎﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ
ﮐﺘﺎباﻟﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮓ را اداﻣﻪ دھﯿﻢ ﺗﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و آﻧﺎن داوری ﮐﻨﺪ!

) (١أﺣﺪاث و أﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺘﻨﻪ اﻟﮫﺮج ،ص ۱۴۷
) (٢ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ۶۶۳ /۵ :ـ ۶۶۲
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ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ اﻧﺼﺎری س ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم! رأی و دﯾﺪﮔﺎه
ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ در روز ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ،
رأی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﯾﻢ! اﻣﺎ ﭼﻮن اﻣﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻢ
دﯾﻦ ﺑﻮد ،آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ! ﭘﺲ از آن ﺳﮫﻞ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽای ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن س در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و
ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪهام ،در راﺳﺘﺎی دﻓﺎع از
دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﯾﻤﺎن را در ھﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ وﺿﻌﯽ ﮐﻪ اﻵن دارﯾﻢ! ھﺮﮔﺎه ﻣﺸﮑﻠﯽ
را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی روی ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ
) (١
ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﻢ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺷﺎم و ھﻢ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻋﺮاق ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ راھﯽ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﺣﮑﻤﯿﺖ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
دﻻﯾﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﮑﻤﯿﺖ

ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻤﯿﺖ ﻗﺮآن از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺪون ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ
ﺗﺤﻮﯾﻞ دادن ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و ﯾﺎ ﻗﺼﺎص آﻧﺎن ،و ﭘﺬﯾﺮش ﺣﮑﻤﯿﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺪون ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ و ﺑﯿﻌﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﻣﺮدم
ﺷﺎم ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ،اﺗﻔﺎق و ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻮادث ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ آن را ﺑﻪ دو ﻃﺮف
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻌﺪادی زﯾﺎدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺟﻤﻌﯽ را در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن دادن

) (١ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ أﺑﯽﺷﯿﺒﻪ۳۳۶ /۸ :؛ ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺮﺑﺎﻧﯽ۴۸۳ /۸ :
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ﺳﯿﺮی در ﺳﯿﺮت ﺣﮑﻤﯿﻦ و ﻣﺎﺟﺮای ﺣﮑﻤﯿﺖ

ﺑﻪ ﻧﺒﺮد و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺸﺘﺎر ،ﺿﺮورﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺷﻮﮐﺖ و
ﻗﺪرت اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻦ دھﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻨﮓ در ﺻﻔﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ
رﺿﺎﯾﺖ داد و آن را ﭘﯿﺮوزی و ﻓﺘﺤﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن اﺧﺘﻼﻓﺎت ،ﺗﻘﻮﯾﺖ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ
) (١
و آﻏﺎز ﻣﺠﺪد ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ و ﺣﻞ ﻧﺰاع ﭘﯿﺶ آﻣﺪه از
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ:
 -۱ﻃﺮح ﺣﮑﻤﯿﺖ در واﻗﻊ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﻨﮓ
و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻓﺮدی ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ﻧﺎﻣﻪھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ رد و ﺑﺪل ﺷﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼﺷﯽ
ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﻓﺮﺳﺘﺎد و از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ اﮔﺮ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﺎ
اﯾﻦ ﺣﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ آن اﻗﺪام ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ .اﮔﺮ در اﯾﻦ
ﻗﻀﯿﻪ ﻋﻘﻞ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن درﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎز ھﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﻧﺪاﻣﺖ از
) (٢
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺟﺒﺮان آﯾﻨﺪه وﺟﻮد دارد.
 -۲دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،ﮐﺸﺘﺎر و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ داﻣﻦ ھﺮ دو
ﺳﭙﺎه را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﺮس آن ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ھﻤﻪ ﮐﺸﺘﻪ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ.

) (۱دراﺳﻪ ﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻷﻣﻮﯾﯿﻦ ،ص۳۸ :
) (٢دراﺳﻪ ﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻷﻣﻮﯾﯿﻦ ،ص۳۸ :

ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﮑﻤﯿﺖ از ﻣﻨﻈﺮی ﻣﺘﻔﺎوت
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از اﯾﻦرو درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻨﮓ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ آن ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ.
 -۳ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻨﮓھﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺸﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﭼﻨﺎن وﺿﻌﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ
ھﻤﮕﯽ در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﮐﺜﺮ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
ً
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ و ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﮐﺜﺮا اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ
را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآوردﻧﺪ ﮐﻪ» :ﻗﺪ أﻛﻠﺘﻨﺎ اﻟﺤﺮب و ﻻﻧﺮی اﻟﺒﻘﺎء اﻻ ﻋﻦ اﻟﻤﻮادﻋﻪ«؛

ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﻗﻮای ﻣﺎ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺗﺮک
ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﺪارﯾﻢ (١ ).اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن اﮐﺜﺮ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ زﻣﺰﻣﻪ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗﺮآنھﺎ ﺟﮫﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻨﮓ ،ﻓﺮﯾﺐ و
ﻧﯿﺮﻧﮕﯽ از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛
ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻮر ،ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺼﺮه ،ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺒﺮد ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
اﻗﺪاﻣﯽ دﺳﺖ زده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎن و ﺳﺒﺎﺋﯽ او را ﺗﯿﺮﺑﺎران
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در اﻗﺪاﻣﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮد.
 -۴ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺪای وﺣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن از
َ َ ۡ
َ ۡ َ ُ ُّ ُ َ َّ
ٱ�ِ َو َّ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ﴿ :فإِن ت َ�ٰ َز� ُت ۡم ِ� �ءٖ فردوه إِ�
ٱلر ُسو ِل﴾
]اﻟﻨﺴﺎء» [٥٩ :ﻫﺮﮔﺎه در ﭼﯿﺰی اﺧﺘﻼف ﮐﺮدﯾﺪ ،آن را ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ
ﺷﺮع در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ( ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه و ارﺟﺎع دﻫﯿﺪ«.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
در اﯾﻦ ﺑﺎره را ﺑﻪ ﻗﺮآن واﮔﺬارد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط از ﺷﻤﺎ اوﻟﯽﺗﺮ و

) (١ﺻﻔﯿﻦ ،ص  ۴۸۲ـ  ۴۸۵دراﺳﺎت ﻓﯽ ﻋﮫﺪ اﻟﻨﺒﻮه ،ص۴۳۳ :
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ﺳﯿﺮی در ﺳﯿﺮت ﺣﮑﻤﯿﻦ و ﻣﺎﺟﺮای ﺣﮑﻤﯿﺖ

ﺳﺰاوارﺗﺮم و ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ و داوری ﮐﺘﺎب ﺧﺪا رﻏﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارم؛ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا
) (١
ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ داور ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ رخ داد و ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻊ
درﺳﺖ از ﻧﺎدرﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ،ﺷﮫﺎدت ﺻﺤﺎﺑﯽ
ﺟﻠﯿﻞاﻟﻘﺪر ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺷﺎم ﺑﻮد .ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ
و ﻣﺮدم ﺷﺎم ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻊﺷﺎن در ﺧﻮﻧﺨﻮاھﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن س و
ﺧﻮدداری از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ،ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻗﻀﯿﻪ ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت
ﻋﺜﻤﺎن و ﻗﺼﺎص آﻧﺎن ،ﻣﻮﺿﻊ درﺳﺖ و ﺑﺮﺣﻘﯽ اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن
) (٢
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺒﺮد ﺻﻔﯿﻦ روی داد.
اﺻﺤﺎب ﺟﻠﯿﻞاﻟﻘﺪری ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ
ﻣﻮﺿﻊ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ -۱ :ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺨﻮاھﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﻮم و دﻓﺎع از
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ -۲ ،ﮔﺮوھﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ -۳ ،و اﻣﺎ ﮔﺮوه ﺳﻮم ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺰاع و درﮔﯿﺮی ﺑﻮدﻧﺪ و اﻧﺰوا اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و در ﭘﺮﺗﻮ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی:
»ﺗﻘﺘﻠﻚ اﻟﻔﺌﻪ اﺒﻟﺎﻏﻴﻪ« »ﺗﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮوه ﻋﺼﯿﺎﻧﮕﺮ و ﺳﺮﮐﺶ ﮐﺸﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮی« ،ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﻮده اﺳﺖ و
ھﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﻌﺖ و از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق و روﺷﻦ
ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻊ ﺣﻖ ،اداﻣﻪ ﻧﺒﺮد را ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮد و ھﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن

) (۱ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ أﺑﯽﺷﯿﺒﻪ۳۳۶ /۸ :
) (۲ﻣﻌﺎوﯾﻪ اﺑﻦ أﺑﯽﺳﻔﯿﺎن ،اﻟﻐﻀﺒﺎن ،ص۲۱۵ :
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دادن ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد ،و در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻤﯿﺖ ﻣﻄﺮح
ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺎر ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص رﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ:
»وددت أﻧﯽ ﻣﺖ ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﻪ«؛

) (١

»ﮐﺎش ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل

ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ روز از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم«.
اﻧﺘﺨﺎب دو ﺣﮑﻢ

ً
ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻤﯿﺖ ،ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ﻋﻤﻼ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و ﮔﻔﺖوﮔﻮھﺎ و
ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻧﮫﺎﯾﺖ دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ از
ھﺮ ﻃﺮف ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪه ارﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺳﻮی ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﺳﭙﺎه
ﻋﺮاق ،و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺳﻮی ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﺳﭙﺎه ﺷﺎم ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و اﺧﺘﻼف ،ﺑﻪ
ﮔﻔﺖوﮔﻮ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
از ﻃﺮف ﺳﭙﺎه ﻋﺮاق ﺣﻀﺮت اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی )ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ( و از
ﻃﺮف ﺳﭙﺎه ﺷﺎم ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﻗﺮﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻢ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻀﺮت اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺐ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮارج ﺑﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ﺧﻮد آنھﺎ از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﮑﻤﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺰ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ

) (۱أﻧﺴﺎب اﻷﺷﺮاف۱۷۰ /۱ :

٤٠
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اﺷﻌﺮی وﺟﻮد داﺷﺖ .اﯾﺸﺎن از ﻧﺴﻞ اول ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ و
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ،از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺑﺰرگ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم در ﻓﺘﺢ اﯾﺮان ،و از ﻋﻠﻤﺎ و
ﻓﻘﮫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .اﻣﺎم ﺷﻌﺒﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﭼﮫﺎر ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺰرگ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق،
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ،ﺣﻀﺮت زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﺣﻀﺮت اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی .در ﺿﻤﻦ
ً
اﯾﺸﺎن ﻓﺮدی ﺻﻠﺢﻃﻠﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺮدم ﮐﻮﻓﻪ و
ﺑﺼﺮه از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .از دوران ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت
ﻋﻤﺮ س ﺗﺎ ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﯽ ﺑﺼﺮه و ﮐﻮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﭘﺲ از ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﺪن ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺰل ﺑﺴﯿﺎری از
) (١
واﻟﯿﺎن و اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ،اﯾﺸﺎن را از وﻻﯾﺖ ﮐﻮﻓﻪ ﻋﺰل ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﻧﯿﺰ از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮد .در ﺳﺎل ھﺸﺘﻢ ھﺠﺮی اﺳﻼم آورده ﺑﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ج در ﻣﻮرد اﺳﻼم
وی ﻓﺮﻣﻮد» :أﺳﻠﻢ اﻨﻟﺎس و آﻣﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص«؛ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم اﺳﻼم آوردﻧﺪ
وﻟﯽ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص اﯾﻤﺎن آورد .ﺣﻀﺮت ﻃﻠﺤﻪ س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از
آنﺣﻀﺮت ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ان ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻣﻦ ﺻﺎﻟﻲﺤ ﻗﺮ�ﺶ«؛
ھﻤﺎﻧﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص از ﻧﯿﮑﺎن و ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻗﺮﯾﺶ اﺳﺖ .در دوران ﺧﻼﻓﺖ
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ب از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺑﺰرگ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﺑﻮد .در
ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻨﮓ ﯾﺮﻣﻮک ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺖ .ﻓﺎﺗﺢ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی
) (۱أﻣﺤﺰون ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺼﺤﺎﺑﻪ ﻓﯽ اﻟﻔﺘﻨﻪ ﻣﻦ رواﯾﺎت اﻻﻣﺎم اﻟﻄﺒﺮی و
اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ ،ص ،۵۱۰ :داراﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﻪ و اﻟﻨﺸﺮ ،اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ـ ﻗﺎھﺮه ،ﺟﻤﮫﻮرﯾﻪ ﻣﺼﺮ
اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ ،اﻟﻄﺒﻌﻪ اﻷوﻟﯽ۱۴۲۶ ،ھـ۲۰۰۵/.م.؛ اﻟﺼﻼﺑﯽ ،ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ ،أﺳﻤﯽ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﯽ
ﺳﯿﺮه أﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ،ص ،۶۲۷ :دار اﺑﻦﮐﺜﯿﺮ ،دﻣﺸﻖ ـ ﺑﯿﺮوت ،ﻃﺒﻌﻪ
داراﺑﻦﮐﺜﯿﺮ اﻷوﻟﯽ۱۴۲۵ ،ھـ۲۰۰۴ /.م.
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از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ ﺑﻮد .در ﺳﺎلھﺎی ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت
ﻋﺜﻤﺎن س ﻧﯿﺰ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن و ﻣﺸﺎوران اﯾﺸﺎن ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ را
ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﮐﺎری از دﺳﺘﺶ ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﺎم ﺗﺮک
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن و ﻗﺎﺗﻼن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻗﯿﺎم
ﮐﻨﺪ (١ ).ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دو ﺣﮑﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و دﺷﻤﻨﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺰرﮔﻮار ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ
دروغ و اﻓﺘﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺘﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

 -١اﯾﻦ ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ و ﻣﻌﺎوﯾﻪﺑﻦ اﺑﯽﺳﻔﯿﺎن و
ﭘﯿﺮوان آنھﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮده و در آن ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﺮع در ﭘﺮﺗﻮ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ
رﺿﺎﯾﺖ دادهاﻧﺪ.
 -۲اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻣﺮدم ﻋﺮاق اﻋﻢ از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻣﺮدم ﺷﺎم اﻋﻢ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ،
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۳ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮآن ﮔﺮدن ﻧﮫﯿﻢ؛ آﻧﭽﻪ را ﻗﺮآن ﺑﭙﺬﯾﺮد
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،و آﻧﭽﻪ را ﻣﺮدود ﺷﻤﺎرد ﻣﺮدود ﺑﺸﻤﺎرﯾﻢ .ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ داوری ﻣﺎ و ﺑﻪ
آن راﺿﯽ ھﺴﺘﯿﻢ.
) (۱اﻟﺼﻼﺑﯽ ،ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ ،أﺳﻤﯽ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﯽ ﺳﯿﺮه أﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ،ص:
 ۶۴۰ـ ۶۳۷
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 -۴ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ھﻮاداراﻧﺶ ﺑﻪ داوری ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ )اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ
اﺷﻌﺮی( و ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ھﻮاداراﻧﺶ ﺑﻪ داوری ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص رﺿﺎﯾﺖ
دادﻧﺪ ﺗﺎ در ﻗﻀﯿﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت و ﻗﻀﺎوت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
 -۵اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
ﻋﺎص ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺤﮑﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه
و از آنھﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻗﺮآن را راھﻨﻤﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دھﻨﺪ .اﮔﺮ ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻞ را در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ راهﺣﻞ آن را در
ﻗﺮآن ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺟﺎﻣﻊ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺮآن و
ﺳﻨﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺒﮫﺎت ﻧﮕﺮدﻧﺪ.
 -۶ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ و ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و
ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺗﻌﮫﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را آﻧﺎن در ﭘﺮﺗﻮ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ
ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،و ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻗﻀﺎوت آﻧﺎن را ﻧﻘﺾ ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ﺑﺎ آن ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ.
۷ـ آن دو  -ﺣﻀﺮت اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی و ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ب -
در ﻣﻮرد ﺟﺎن ،ﻣﺎل ،اوﻻد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد در اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﮐﺴﯽ ﺑﻪ
ﻗﻀﺎوت آنھﺎ راﺿﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﺎراﺿﯽ ،آنھﺎ از ﺣﻖ ﺗﺠﺎوز ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .در
ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ،اﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
 -۸اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از دو ﺣﮑﻢ و داور ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻗﻀﺎوت و داوری ﻓﻮت
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ھﻮاداران او اﻧﺴﺎن ﺻﺎﻟﺢ و ﻋﺎدل دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺟﺎی او اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻗﺒﻠﯽ.
 -۹اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از دو اﻣﯿﺮ  -ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ ب  -ﻗﺒﻞ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻓﻮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ھﻮاداران و ﻃﺮﻓﺪاران او
ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺘﺶ رﺿﺎﯾﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﮑﻤﯿﺖ از ﻣﻨﻈﺮی ﻣﺘﻔﺎوت
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 -۱۰ھﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻠﺤﻪ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
 -۱۱ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ ،از ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﻌﻘﺎد ﺑﺮ ھﺮ دو اﻣﯿﺮ ،ھﺮ دو ﺣﮑﻢ و ھﺮ دو ﮔﺮوه ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻋﮫﺪ و ﻣﯿﺜﺎق ﮔﻮاه اﺳﺖ و او ﺑﻪ ﮔﻮاھﯽ دادن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ھﺮ ﯾﮏ
از ﻃﺮﻓﯿﻦ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻼﻓﯽ ﺷﻮد و از ﺣﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﻤﺎم اﻣﺖ
از ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻃﺮف ﺑﯿﺰار اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﻌﮫﺪی
ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.
 -۱۲ھﻤﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﺟﺎن ،ﻣﺎل و اھﻞ و اوﻻدﺷﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت
ﻗﺮارداد از اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرداراﻧﺪ .ھﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ،
راهھﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،ﻣﺘﻌﮫﺪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
 -۱۳ھﺮ دو ﺣﮑﻢ ﺑﺮای ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﺑﯿﻦ ﻋﺮاق و ﺷﺎم در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
 -۱۴ھﯿﭻ ﮐﺲ در اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮھﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ و رﺿﺎﯾﺖ
ﻃﺮﻓﯿﻦ.
 -۱۵زﻣﺎن ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ دو ﺣﮑﻢ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ دھﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
آن را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ.
 -۱۶اﮔﺮ دو ﺣﮑﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﻗﺮارداد در ﭘﺮﺗﻮ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت
ﻧﭙﺮداﺧﺘﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه دو ﮔﺮوه دوﺑﺎره ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎزﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺸﺖ.
 -۱۷ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﮫﺪﺷﮑﻨﯽ ،ﻇﻠﻢ و ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ ورزد،
ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
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اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۵ﺻﻔﺮ ﺳﺎل  ۳۷ھﺠﺮی ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺮدم ﻋﺮاق و ﺷﺎم رﺳﯿﺪ .از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﻋﺮاق اﻓﺮاد ذﯾﻞ آن را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ:
ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس،
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ،اﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﮐﻨﺪی ،اﺷﺘﺮ ﺑﻦ ﺣﺎرث ،ﺳﻌﯿﺪ
ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ھﻤﺪاﻧﯽ ،ﺣﺼﯿﻦ و ﻃﻔﯿﻞ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ
ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ اﻧﺼﺎری ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺧﺒﺎب ﺑﻦ ارت ،ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ ،اﺑﻮﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
اﻧﺼﺎری ،ﻋﻮف ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ،ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺳﻠﻤﯽ ،ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ
ﻋﺎﻣﺮ ﺟﮫﻨﯽ ،راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ اﻧﺼﺎری ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﻤﻖ ﺧﺰاﻋﯽ ،ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ
ﻋﺠﻼن اﻧﺼﺎری ،ﺣﺠﺮ ﺑﻦ ﻋﺪی ﮐﻨﺪی ،ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﯿﻪ ﻧﮑﺮی ،ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ
ھﻤﺪاﻧﯽ ،رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ،ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،ﺣﺠﺮ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ و ﻋﻠﺒﻪ ﺑﻦ ﺣﺠﯿﻪ.
از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﺷﺎم اﻓﺮاد ذﯾﻞ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ:
ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﻓﮫﺮی ،اﺑﻮاﻷﻋﻮر ﺳﻠﻤﯽ ،ﺑﺴﺮ ﺑﻦ أرﻃﺎت ﻗﺮﺷﯽ ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ
ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ ﮐﻨﺪی ،ﻣﺨﺎرق ﺑﻦ ﺣﺎرث زﺑﯿﺪی ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺳﮑﺴﮑﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ،ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،ﺳﺒﯿﻊ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﺠﺮ ﻋﺒﺴﯽ ،ﻣﺴﺮوق
ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ ﻋﮑﯽ ،ﺑﺴﺮ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺣﻤﯿﺮی ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻗﺮﺷﯽ ،ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ
اﺑﯽﺳﻔﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽﺳﻔﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ،ﻋﻤﺎر ﺑﻦ اﺣﻮص
ﮐﻠﺒﯽ ،ﻣﺴﻌﺪه ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻋﺘﺒﯽ ،ﺻﺒﺎح ﺑﻦ ﺟﻠﮫﻤﻪ ﺣﻤﯿﺮی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
) (١
ذیاﻟﮑﻼع ،ﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ و ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ.
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﺣﮑﻤﯿﺖ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ُ
أذر ح ،ﻣﺤﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﺮاق و ﺷﺎم در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ

) (۱اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﻪ ،ص ۵۳۸ :ـ ۵۳۷؛ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻄﻮال ﻟﻠﺪﯾﻨﻮری ،ص ۱۹۹ :ـ ۱۹۶؛
أﻧﺴﺎب اﻷﺷﺮاف۳۸۲ /۱ :؛ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻄﺒﺮی ۶۶۶ /۵ :ـ ۶۶۵؛ اﻟﺒﺪاﯾﻪ و اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ۲۷۷ /۷ :ـ
۲۷۶
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دوﻣﺔ اﻟﺠﻨﺪل ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ،
ھﺮ دو ﺳﭙﺎه از ﺻﻔﯿﻦ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
) (١

ﺟﻠﺴﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ

در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ﺳﯽوھﻔﺖ ھﺠﺮی ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺒﻠﯽ ،زﻣﺎن ﻣﻼﻗﺎت
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی و ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و آﻧﺎن در ﻣﺤﻞ
ﻣﻘﺮر ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﻋﺰام ﮐﺮد .ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﮫﺎرﺻﺪ
ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﻮد.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاھﺎن ﺷﺮﮐﺖ دادن ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽوﻗﺎص س در اﯾﻦ
ﮔﻔﺖوﮔﻮھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺰ از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد وﺣﺪت در
ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺰاع ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮد .اﻣﺎ او ﺧﻮد را از اﯾﻦ
ﺣﻮادث ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و از ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻧﻤﯽﮐﺮد.
اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺣﮑﻤﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و دو ﻃﺮف راﺟﻊ ﺑﻪ راھﮑﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﺰاع ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ در أذرح در ﺣﺎل
ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﻮد ،ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻨﮫﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س ﺑﻮد ،و
ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺣﺮاز ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﮫﺎده ﺑﻮد و ﻧﻪ اﺗﺒﺎع و ھﻮاداراﻧﺶ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

) (٢اﻟﺨﺎﻟﺪی ،ﺻﻼح ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ،ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﮫﺎدت )اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪون
ﺑﯿﻦ اﻻﺳﺘﺨﻼف و اﻻﺳﺘﺸﮫﺎد( ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ ،ص۳۳۹ :ـ ،۳۳۲ﻧﺸﺮ
اﺣﺴﺎن ،ﭼﺎپ اول ،۱۳۸۲ ،ﺗﮫﺮان.
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ﺳﯿﺮی در ﺳﯿﺮت ﺣﮑﻤﯿﻦ و ﻣﺎﺟﺮای ﺣﮑﻤﯿﺖ

ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻃﺮف ﻧﺰاع و اﺧﺘﻼف ھﺮدو 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
ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ﻣﻮرد اھﻠﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎم
ﺧﻼﻓﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎدش در ﻣﻮرد ﭘﺎرهای از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیھﺎی ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺘﺎب در ﻋﺰل و ﻧﺼﺐھﺎ و ﻋﺪم ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺷﻮرﺷﯽ،
آن ھﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎ
ﻣﻼﺣﻈﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺣﮑﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮاروی ﺣﻀﺮت اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی و ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
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 ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ  -ﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﺪم ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
و ﻧﺰاع ﺑﺎ او ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻼﻓﺖ  -ھﻨﻮز ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﺸﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻮل ﺻﺤﯿﺢ اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ـ
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب ھﻨﻮز ﺑﺎ اﯾﺸﺎن 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 اﯾﺸﺎن ﺟﺎی
داده و در ﮐﻨﺎر اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽزدﻧﺪ.
ً
از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﻋﻤﻼ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد و
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺟﻨﮓھﺎی داﺧﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ ﮐﻪ در آن ﭼﻨﺪﯾﻦ ھﺰار

ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﮑﻤﯿﺖ از ﻣﻨﻈﺮی ﻣﺘﻔﺎوت
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ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ﮐﻪ در آن ﺑﻨﺎﺑﺮ ﯾﮏ رواﯾﺖ
ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد.
از ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ھﻤﻪ ﺣﻮادث و ﺟﻨﮓھﺎی ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روی داده اﺳﺖ ،و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻨﻮز ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،اﮔﺮ اﯾﺸﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
اوﺿﺎع ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن و ﺟﻨﮓ و ﻧﺰاع ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻼﻓﺖ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺑﻪ اھﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﺻﺤﺎب
رﺳﻮلﺧﺪا ج ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻮرد وی
اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص و ﺣﻀﺮت اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ،در
اﺟﺘﻤﺎع »أذرح« ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از ﮔﻔﺖوﮔﻮھﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ،ﺣﻀﺮت اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی و ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ اھﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ و
اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ھﺴﺘﻨﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﻓﻮت ﺧﻮد
از آﻧﺎن راﺿﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ؛ ﺷﻮراﯾﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ،ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
اﺑﯽوﻗﺎص ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﮐﻪ در ﺷﻮراﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
آﻧﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺧﻼﻓﺖ
در »أذرح« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ دھﻨﺪ و از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از آﻧﺎن ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
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اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺗﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ،ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﻃﺮف ﺷﻮرای ﺣﻞ
و ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ھﻤﻪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
وی ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺣﮑﻤﯿﻦ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻧﺸﺴﺖ اھﻞ ﺣﻞ و
ﻋﻘﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﻤﺎﻟﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮاق
و ﺣﺠﺎز و ﯾﻤﻦ ﺑﭙﺮدازد ،و ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﯿﺰ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ و
ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ را ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دھﺪ و ﺟﻨﮓ را ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻔﺖوﮔﻮھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﺎن او و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ
اﺷﻌﺮی در ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ روی داده ﺑﻮد ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺣﻀﯿﻦ ﺑﻦ
ﻣﻨﺬر ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ .ﺣﻀﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﺬر از ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﭘﺮﺳﯿﺪ:
در اﺟﺘﻤﺎع ﺣﮑﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺣﻀﺮت اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮھﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ؟
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد ﮔﻔﺖوﮔﻮھﺎی ﻣﺎ
ﺳﺨﻦھﺎی ﮔﺰاﻓﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﭽﻪ را آﻧﺎن
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،درﺳﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻈﺮ ﺗﻮ در ﻣﻮرد
ﺧﻼﻓﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ آن ﻋﺪه از اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی 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؟ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ
ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دادن

ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﮑﻤﯿﺖ از ﻣﻨﻈﺮی ﻣﺘﻔﺎوت
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اﻣﻮر از ﺷﻤﺎ ھﻢ ﯾﺎری ﺑﺨﻮاھﺪ ،اﮔﺮ ھﻢ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از
دوش ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﺧﻮد را
ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﻣﯽداد و ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮد و راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﯿﺮت درﺧﺸﺎن
) (١

ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ب ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﺣﮑﻤﯿﻦ ﮔﺎمھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﻧﺸﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﮔﻔﺖوﮔﻮھﺎ و ﺣﮑﻤﯿﺖ آﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ
و ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮد ھﻢ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و اوﺿﺎع
ﻣﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س در ﻣﻤﺎﻟﮏ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮﯾﺶ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﻤﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ وی
ﻗﺮار داﺷﺖ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮد ،و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف او در ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪاری
ﺑﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻋﯽ ﺧﻼﻓﺖ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎرﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ
ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﮑﻤﯿﺖ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
ﮐﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺸﺴﺖ ﺣﮑﻤﯿﺖ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم زﯾﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ
در آراﻣﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ و ھﻤﻪ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮارج روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ و در ﭘﯽ آن ﺟﻨﮓ ﻧﮫﺮوان رخ داد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س در ﭘﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮارج ،ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ زھﺮآﻟﻮد
ﻓﺮدی ﺷﻘﯽ و ﻧﮕﻮنﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎﻣﺪاد روز
ﺟﻤﻌﻪ ھﻔﺪھﻢ رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ﭼﮫﻞ ھﺠﺮی ﺑﺮ دروازه ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ زﺧﻤﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺷﺐ  ۱۹رﻣﻀﺎن دﻋﻮت ﺣﻖ را ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ.
) (۱اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺻﻢ ،اﺑﻦاﻟﻌﺮﺑﯽ ،ص۱۷۸ :ـ ۱۸۰
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ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ س ﺑﯿﻌﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .اوﺿﺎع ﭼﻨﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد روﯾﺎروﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺎن
ﺳﭙﺎه ﻋﺮاق و ﺷﺎم رخ دھﺪ .دو ﻃﺮف ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﯽ را ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن
ﺳﭙﺎه ﻋﺮاق ھﺮج و ﻣﺮج ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و آﻧﺎن از دﺳﺘﻮرات ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ س
ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای وی ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از
ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ،در ﻣﺎه رﺑﯿﻊاﻻول ﺳﺎل ﭼﮫﻞوﯾﮏ ھﺠﺮی ﺑﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ و
ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ اﻣﻀﺎ ﺷﺪ و ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ
از ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻨﺎر رﻓﺖ ،و اﯾﻦ ﺳﺎل» ،ﺳﺎل ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ« ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
درﺳﯽ از ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ

از ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﮫﻢ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم ،ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ
ﺑﮫﺮه ﺑﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ رھﺒﺮان ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺒﺎل ﭘﯿﺶ آﻣﺪن
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻃﺮفھﺎی
درﮔﯿﺮ را ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻨﮓ و ﻧﺰاع وادار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش داوری
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﻣﻠﺰم ﺳﺎزﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﺣﮑﻤﯿﺖ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ راه
دﺧﺎﻟﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺪود ﻣﯽﺳﺎزد و آﻧﺎن
ﺑﮫﺎﻧﻪای ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ درﮔﯿﺮ از آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ .زﯾﺮا در ﺻﻮرت ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺪرتھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ،
آنھﺎ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﺮ
داﻣﻨﻪ درﮔﯿﺮیھﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻨﺎزﻋﻪ راهﺣﻞھﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ

ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﮑﻤﯿﺖ از ﻣﻨﻈﺮی ﻣﺘﻔﺎوت
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ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ آنھﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ آﺛﺎر زﯾﺎﻧﺒﺎر
راهﺣﻞھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی آﻧﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و ﺑﻪ ﻓﺮض رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﻠﺤﯽ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﻗﺪرتھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،آن ﺻﻠﺢ ﺑﯿﺶ از ﻧﺰاع و ﻓﺘﻨﻪای ﮐﻪ درﮔﯿﺮ آن
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻀﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوزه در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺷﺎھﺪ ھﺴﺘﯿﻢ.

ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺳﻪ ﮐﺘﺎب ﮔﺮاﻧﻘﺪر  -۱أﺳﻤﯽ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
ﻓﯽ ﺳﯿﺮه أﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺼﻼﺑﯽ -۲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺼﺤﺎﺑﻪ ﻓﯽ اﻟﻔﺘﻨﻪ ﻣﻦ رواﯾﺎت اﻻﻣﺎم
اﻟﻄﺒﺮی و اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﺤﺰون ،و  -۳از ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪون ﺑﯿﻦ اﻻﺳﺘﺨﻼف و اﻻﺳﺘﺸﮫﺎد
)ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﮫﺎدت( ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ ﺻﻼح
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪی ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﺟﻤﻪ
و اﻗﺘﺒﺎس ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ارﺟﺎﻋﺎت ذﮐﺮ
ﺷﺪه در ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.

