ﯾﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻨﯿﻪ
ﮐﻠﯿﺪواژه :زﺑﯿﺮ ،ﺑﯿﺖاﻟ ﻤﺎل ،ﺟﻨﮓ ﺟ ﻤﻞ ،ﻧﺎﮐﺜﯿﻦ.
ﭘﺮﺳﺶ :ﯾْﻌﻠَﯽ ﺑﻦ ُﻣْﻨﯿﻪ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﯾﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻨﯿﻪ داﻣﺎد زﺑﯿﺮ و ﮐﺎرﮔﺰار ﻋ ﻤﺮ و ﻋﺜ ﻤﺎن در ﯾ ﻤﻦ ﺑﻮد .اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ،ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﻋﺜ ﻤﺎن ،او را ﻣﻌﺰول ﮐﺮد و او ھﻢ ﺑﺎ دزدﯾﺪن اﻣﻮال ﺑﯿﺖاﻟ ﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﮑﻪ
ﭘﻨﺎه ﺑﺮد.
وی ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﮐﺜﯿﻦ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺟ ﻤﻞ ﭼﮫﺎرﺻﺪ ھﺰار درھﻢ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد و در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻣﺮد.
ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪر ﺟﺎت
 - ١ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟ ﻤﺎﻟﯽ
 - ٢دزدی از ﺑﯿﺖاﻟ ﻤﺎل ﯾﻌﻠﯽ
 - ٣ﯾﻌﻠﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﮐﺜﯿﻦ
 - ۴ﯾﻌﻠﯽ ﻓﺮدی ﺛﺮﺗ ﻤﻨﺪ
 - ۵ﻣ ﺮ گ ﯾ ﻌ ﻠﯽ
 - ۶ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ٧ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ا ﺟﻤﺎﻟﯽ
ﯾﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻨﯿﻪ »ُﻣْﻨﯿَﻪ ،ﻧﺎم ﻣﺎدر اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﺮﺗﺶ را از وی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و او دﺧﺘﺮ ﻏﺰوان ﺑﻮد .ﭘﺪرش اﻣﯿﺔ ﺑﻦ اﺑﯽﻋﺒﯿﺪه ﺗ ﻤﯿ ﻤﯽ ﻣﮑّﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،«.داﻣﺎد زﺑﯿﺮ و
ﮐﺎرﮔﺰار ﻋ ﻤﺮ و ﻋﺜ ﻤﺎن در ﯾ ﻤﻦ ﺑﻮد.
دزدی از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﯾﻌﻠﯽ
اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ،ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﻋﺜ ﻤﺎن ،او را ﻣﻌﺰول ﮐﺮد .وی ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺖاﻟ ﻤﺎل ﯾ ﻤﻦ را ﮐﻪ ﺷﺸﺼﺪ ھﺰار درھﻢ و ﺷﺸﺼﺪ ﺷﺘﺮ ﺑﻮد ،دزدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺷﺪ.
ﯾﻌﻠﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﮐﺜﯿﻦ
او در ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ،طﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ و ﻣﺨﺎرج ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﮫﺎرﺻﺪ ھﺰار درھﻢ ﺑﺮای ﺟﻨﮓطﻠﺒﺎن ﺟ ﻤﻞ ﺧﺮج ﮐﺮد و ﺷﺘﺮھﺎ را ھﻢ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن
ﻧﮫﺎد .ﺷﺘﺮی را ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ در ﺟﻨﮓ ﺟ ﻤﻞ ﺳﻮار ﺑﻮد ،او ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد.
ﯾﻌﻠﯽ ﻓﺮدی ﺛﺮﺗﻤﻨﺪ
ﯾﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻨﯿﻪ ،ﺛﺮوﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ و از ﺻﺤﺎﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﮓاﻧﺪازی ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﻟ ﻤﺎل ،زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را از ﺛﺮو ْ
ت آﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﮕﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺟﻮد« و »ﮐﺮم«
ﻣﺸﮫﻮرﻧﺪ!
ﻣﺮگ ﯾﻌﻠﯽ
ﺑﻪ اﺣﺘ ﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ،وی در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ُﻣﺮده اﺳﺖ.
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ﭘ ﺎ ﻧﻮ ﯾ ﺲ
 ↑ .١ری ﺷ ﮫﺮی ،ﷴﻣ ﮫ ﺪی ،داﻧ ﺶﻧ ﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻪاﻟ ﺴ ﻼم ( ﺑﺮ ﭘ ﺎﯾﻪ ﻗﺮآن ،ﺣ ﺪﯾﺚ و ﺗ ﺎرﯾﺦ  ۴ﺳ ﺎ ل اﻧﺘ ﺸ ﺎر ،١٣٨۶:ج ،۴ص .۵۴٧-۵۴۵

ﻣﻨﺒﻊ
ﺣﺪﯾﺚﻧﺖ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﯾﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻨﯿﻪ« ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ .١٣٩٧/١٠/٠۴
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