ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ
ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺒﺮدھﺎی زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٣٧ھﺠﺮی ﺑﯿﻦ آن اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮار و ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑﻦ اﺑﯽﺳﻔﯿﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺻﻔﯿﻦ
ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﻋﺮاق ﺑﯿﻦ رﻗﻪ و ﺑﺎﻟﺲ ﻗﺮار دارد رخ داد؛ ازھ ﻤﯿﻦرو ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺖ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١آﻏﺎز ﺧﻼﻓﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ
 - ٢ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺟ ﻤﻞ
 - ٣ﯾﺎران ﻣﻌﺎوﯾﻪ
 - ۴اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﻋﻠﯽ
 - ۵آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ
 - ۶ﺣﯿﻠﻪ ﻋ ﻤﺮوﻋﺎص
 - ٧ﻣﻨﺒﻊ

آﻏﺎز ﺧﻼﻓﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ اﻣﯿﺮاﻟ ﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎم ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﻗﺒﻞ از آن ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﻮﺷﺖ و در آن،
ﺿ ﻤﻦ آﮔﺎه ﻛﺮدن او از اﯾﻦﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت او ﻋﺜ ﻤﺎن را ﻛﺸﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﻛﻨﻮن از روی ﻣﺸﻮرت او را ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدهاﻧﺪ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ھ ﻤﺮاه اﺷﺮاف ﺷﺎم ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﻧﺪاد و ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﯿﺪی را ﻛﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد» :از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽطﺎﻟﺐ« ﺑﺮای آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻛﺴﯽ
ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ را آورده ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :از طﺮف ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻮ ﻋﺜ ﻤﺎن را ﻛﺸﺘﻪای و ﺟﺰ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﺗﻮ رﺿﺎﯾﺖ ﻧ ﻤﯽدھﻨﺪ.

ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺟﻤﻞ
ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ھ ﻤﺮاه ﺷﺪ ﺑﺎ آﻏﺎز ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺟ ﻤﻞ ﻛﻪ اﻣﺎم را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺎﺟﺮای ﺟ ﻤﻞ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻓﺮاھﻢ ﻛﺮد .او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﻮرش طﻠﺤﻪ ،زﺑﯿﺮ و ﻋﺎﯾﺸﻪ  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھ ﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ﺻﻠﯽﷲﻋﻠﯿﻪوآﻟﻪوﺳﻠﻢ( ـ دﺧﺎﻟﺖ اﻣﺎم را در ﻗﺘﻞ
ﻋﺜ ﻤﺎن ﺑﮫﺘﺮ از ﭘﯿﺶ در اذھﺎن ﺷﺎﻣﯿﺎن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻛﻨﺪ.

ﯾﺎران ﻣﻌﺎوﯾﻪ
ﭘﺲ از ﺧﺎﺗ ﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﺟ ﻤﻞ اﻣﺎم در ﮐﻮﻓﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﺎﻣﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﻼد ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﯿﻌﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﺎم در ﻛﻮﻓﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮاق و
اﯾﺮان ﺣﺎﻛ ﻤﺎﻧﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده و اﻋﺰام ﻧ ﻤﻮد .اﻣﺎم از ﻛﻮﻓﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻛﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ اطﺎﻋﺖ از اﻣﺎم ﻣﺴﻠ ﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎم
ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ رﺳﯿﺪ ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟ ﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ .او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋ ﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺜ ﻤﺎن ﺑﺮ ﺷ ﻤﺎ ھﺴﺘﻢ .ﻣﻦ وﻟﯽ ﺧﻮن ﻋﺜ ﻤﺎن
ھﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﻈﻠﻮم ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷ ﻤﺎ درﺑﺎره ﺧﻮن ﻋﺜ ﻤﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟«
ھ ﻤﻪ ﻣﺮدم ﺣ ﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از او در اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﻋﺜ ﻤﺎن اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﻮد .ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﻣﺎم ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ او
واﮔﺬار ﮐﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ درﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﯿﻌﺖ ﻛﺴﯽ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه او ﻧﮕﺬارد .اﻣﺎم ﻗﺒﻮل ﻧﻜﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﺨﻮاھﺪ دﯾﺪ ﻛﻪ ﮔ ﻤﺮاهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎزوی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻢ«.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ از ﻋ ﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﻛﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺰد وی ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ .ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻛﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد را در ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدم ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﻣﮑﻪ و
ﻧﯿﺰ رﺟﺎل ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻏﺎز ﻛﺮد .او ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﻋﺜ ﻤﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﯾﻢ و اﮔﺮ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﯾﻢ ﻛﺎر را ھ ﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮراﯾﯽ ﻛﻪ
ﻋ ﻤﺮ درﺳﺖ ﻛﺮد ﺳﺎﻣﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ داد ،ﻣﺎ طﺎﻟﺐ ﺧﻼﻓﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،دو ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎوﯾﻪ و اﻣﺎم رد و ﺑﺪل ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻜﺎت ﻣﮫ ﻤﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ.

اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﻋﻠﯽ
ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮاﻟ ﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎن اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻛﻪ از ﻣﮫﺎﺟﺮان و اﻧﺼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و از آنھﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺮﺷﺎن را درﺑﺎره رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﺎم ﺑﯿﺎن ﻛﻨﻨﺪ.
در ﺧﻄﺒﻪای ﻋ ﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻣﺨﻔﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ ﻣﺮدم ﺑﺼﺮه و اﺻﻔﮫﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد ھ ﻤﺮاه ﻛﺮد.

آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ
اﻣﺎم دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﮓﺟﻮﯾﺎن در ﻧﺨﻠﯿﻪ ﻛﻪ اردوﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻛﻮﻓﻪ ﺑﻮد ،اﺟﺘ ﻤﺎع ﻛﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺒﺮ ﻛﻮﻓﻪ را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻋﺜ ﻤﺎن ،آزﯾﻦ
ﺑﺴﺘﻪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﺷﯿﺦ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﺷﺎم را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻋﺮاق آﻣﺎده ﻛﻨﺪ .اﻣﺎم در راه ﺑﻪ ﻣﺪاﺋﻦ وارد ﺷﺪ و از ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ

ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه وی ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
ﺳﭙﺎه ﻣﻘﺪم اﻣﺎم در ﻣﺮز روم در ﺷ ﻤﺎل ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻣﻘﺪم ﺷﺎم ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎندھﯽ اﺑﻮاﻻﻋﻮر ﺳﻠ ﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮد .اﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ را ﺑﻪ ﺳﻮی آنھﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ او
ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻏﺎزﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ آﻣﺪن ﻣﺎﻟﻚ ﺳﭙﺎه ﺷﺎم درﮔﯿﺮی را آﻏﺎز ﻛﺮده و دو طﺮف ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﯾﻚدﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﺳﭙﺎه ﺷﺎم
ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻛﺮد.
ﻣﺤﻞ درﮔﯿﺮی ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻔﯿﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮات ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐ ﻤﯽ داﺷﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﺷﺎم رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه و
ﺗﻨﮫﺎ راه ﺳﻨﮕﻔﺮش ﺑﻪ رود را ﻧﯿﺰ ﻛﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺗﻼق ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻛﺮد ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﯿﺮاﻧﺪازان و ﺳﻮاراﻧﯽ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻋﺮاﻗﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﻪ در
آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﺳﭙﺎه ﻋﺮاق ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ رﺷﺎدت ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺮ آب ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد و اﻣﺎم دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﺮای ﺷﺎﻣﯿﺎن ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻣﺤﺮم ،ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﺗ ﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﻚ و ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﺴﻠ ﻤﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ .در ﺷﺐ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ،اﻣﺎم ﺑﻪ ھ ﻤﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد،
ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﻛﺮد» :ﺗﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ﺷ ﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﭙﺮدازﯾﺪ .ﻓﺮارﮐﻨﻨﺪه ای را ﻧﻜﺸﯿﺪ و ﻣﺠﺮوﺣﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﮐﺴﯽ را ﺑﺮھﻨﻪ ﻧﺴﺎزﯾﺪ و
ﻛﺸﺘﻪای را ﻣﺜﻠﻪ ﻧﻜﻨﯿﺪ«.
ﻋ ﻤﺎر ﻛﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺗﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮوھﯽ ﻣﺘﺠﺎوز ﻛﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮی و ھ ﻤﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﯾﻜﯽ از روزھﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﺪت در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ.
اﻣﺎم از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﻚدﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ھﺮ ﻛﺪام ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ از آن او ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻧﺸﺪ .ﯾﻚﺑﺎر ﻧﯿﺰ اﻣﺎم ﺑﺎ ﻋ ﻤﺮو
روﺑﺮو ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋ ﻤﺮو ﺑﺎ آﺷﻜﺎر ﻛﺮدن ﻋﻮرت ﺧﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﯿﺎی اﻣﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﻌﺮﻛﻪ ﺑﮕﺮﯾﺰد.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻣﯽﻛﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﭙﺎه ﻋﺮاق را ﺑﺸﻜﻨﺪ .وی ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ اﺑﻮاﯾﻮب اﻧﺼﺎری ،ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس و دﯾﮕﺮان ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﺣﺘﯽ
وﻋﺪه ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻛﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻣﺎم وادار ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎ ﺑﺨﺸﺶھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻜﺮر او ﺑﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ آﻧﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻛﺮد.
در ﯾﻜﯽ از آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎی ﺟﻨﮓ ،ﻧﺒﺮد ﭼﻨﺎن ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧ ﻤﺎز ﺻﺒﺢ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ ﻧﯿ ﻤﻪ ﺷﺐ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺷﺐ را »ﻟﯿﻠﺔ اﻟﮫﺮﯾﺮ« ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .ﻣﺠﺪداً ﺟﻨﮓ از
ﻧﯿ ﻤﻪ آن ﺷﺐ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ ظﮫﺮ ﻓﺮدا اداﻣﻪ داﺷﺖ .اﻣﺎم ﺿ ﻤﻦ ﺧﻄﺒﻪای ﻓﺮﻣﻮد :ﺟﺰ ﯾﻚ ﻧﻔﺲ از دﺷ ﻤﻦ ﻧ ﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺣﯿﻠﻪ ﻋﻤﺮوﻋﺎص
ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﻋ ﻤﺮو ﻛﻪ ﻛﺎر را ﺗ ﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﺷﻜﺴﺖ ﻛﺮدﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ زدﻧﺪ .ﻓﺮدای ﻟﯿﻠﺔ اﻟﮫﺮﯾﺮ ،ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﯿﺰهھﺎی ﺷﺎﻣﯿﺎن رﻓﺖ .ﻓﺮﯾﺎد
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ای ﮔﺮوه ﻋﺮب! ﺑﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺷ ﻤﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﯾﺪ ﻓﺮدا ﭼﻪ ﻛﺴﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ روﻣﯿﺎن و ﺗﺮﻛﺎن و ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ اﯾﺴﺘﺎد؟
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﻢﻛﻢ در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎه ﻋﺮاق اﯾﻦ ﻧﺪا ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ دﺷ ﻤﻦ ﺣﻜ ﻤﯿﺖ ﻗﺮآن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺣﻖ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آنھﺎ را ﻧﺪارﯾﻢ .اﻣﺎم ﺑﻪ ﺷﺪت در
ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﺴﺘﺎد و اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ ﻛﺎر ﺟﺰ ﻓﺮﯾﺐ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﺳﺰاوارﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺣﻜ ﻤﯿﺖ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ھﺴﺘﻢ.
در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺳﭙﺎه ﻋﺮاق ﻧﺰد اﻣﺎم آﻣﺪه از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻜ ﻤﯿﺖ ﻗﺮآن را ﺑﭙﺬﯾﺮد .طﺎﯾﻔﻪ ﻗﺮاء ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن دﻟﺨﻮش ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷ ﻤﺎری از
آنھﺎ در ﺳﻠﻚ ﺧﻮارج درآﻣﺪﻧﺪ ،در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﻨﮓ از اﻣﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮر دھﺪ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ ﺑﺮﮔﺮدد .اﻣﺎم ﺷﺨﺼﯽ را دﻧﺒﺎل او ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻣﺎﻟﮏ
ﭘﯿﻐﺎم داد اﻛﻨﻮن وﻗﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎز ﻧﮕﺮدد ﺗﻮ را ﺧﻮاھﯿﻢ ﻛﺸﺖ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.
اﺷﻌﺚ ﻛﻪ ﯾﻜﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺑﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘ ﻤﺮار ﺟﻨﮓ ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﻛﺮد ،ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ رﻓﺖ و از وی درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای ﺣﻜﻢ ﻗﺮآن ﺳﺆال ﻛﺮد .او ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ ﯾﻚ ﻧﻔﺮ از ﺳﻮی ﻣﺎ و ﻓﺮد دﯾﮕﺮی از ﺳﻮی ﺷ ﻤﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و درﺑﺎره ﺣﮑﻢ ﻗﺮآن در اﯾﻦ ﺑﺎره اظﮫﺎرﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ .او اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد.
ﭘﺲ از آن اھﻞ ﺷﺎم ،ﻋ ﻤﺮوﻋﺎص را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .اﺷﻌﺚ و ﺷ ﻤﺎری دﯾﮕﺮ از ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻌﺪاً در ﮔﺮوه ﺧﻮارج درآﻣﺪﻧﺪ ،اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی را ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻛﺮدﻧﺪ .اﻣﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ وی در ﺟﻨﮓ ﺟ ﻤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل وی ﻧﺸﺪ اﻣﺎ آﻧﮫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺻﺮار ﻛﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻮد اﻣﺎ آنھﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻗﺮار ﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺮارﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺷﺎم و ﻋﺮاق ،ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ﺑﺮای اﻣﺎم و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﻋ ﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻓﺼﻠﯽ از ﻓﻀﺎﯾﻞ! ﻣﻌﺎوﯾﻪ را ﺑﺮﺷ ﻤﺮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ وﻟﯽ دم ﻋﺜ ﻤﺎن اﺳﺖ .اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ھﻢ ﺑﺮ اﺣﯿﺎی ﺳﻨﺖ ﻋ ﻤﺮ در
اﻣﺮ ﺷﻮرا ﺗﻜﯿﻪ داﺷﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ ،ﺧﻠﻊ ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﯽ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم را اﻋﻼم ﻛﺮد ،ﻋ ﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص اﻋﻼم ﻛﺮد :او ﺗﻨﮫﺎ ﺣﻖ ﺧﻠﻊ ﻋﻠﯽ را داﺷﺖ و ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺖ را
ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ واﮔﺬار ﻣﯽﻛﻨﻢ.
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