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 ي مترجم مقدمه

 
 مني والصالة والسالم علی سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني.ـاحلمد هللا رب العال

 ما بعد...أ
اي اسـت كـه در راه    يثار و فـداكاري افـراد برجسـته   ها مرهون ا پيشرفت و ترقي ملت

پوشي نموده  هاي بلند و مقدس از منافع شخصي چشم هاي عالي و آرمان رسيدن به هدف
هاي زودگذر مادي را پشت سر نهادند و عزت و عظمت جامعه و اصول و مبادي  و لذت

شـتگي در راه  ديني را بر منافع زودگذر خـويش مقـدم داشـتند، بلكـه از ايثـار و خودگذ     
 رسيدن به هدف مقدس خود بالترين لذت را بردند.

اي كه هم اكنون پيش رو داريد به قلم دكتر محمد حسن حمصي نگاشـته شـده    رساله
يافته در مكتب اسـ�م   هاي تربيت اي از ايثار و فداكاري دو تن از شخصيت است، و گوشه

ي خـوبي را بـراي    راردادن آنـان آينـده  دارد تا با الگو ق را براي خوانندگان گرامي بيان مي
 ي خود رقم زنند، روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد. جامعه

شود كه كمبودهاي اين ترجمه را به بزرگي خود بر مـا   از خوانندگان گرامي تقاضا مي
 هاي بعدي اص�ح گردد. ببخشند و خطاهاي موجود را متذكر گردند تا در چاپ

 مولوي عبداهللا تيموري



 
 

 

 قديم به:ت
 

هـا بـرديم،    ها، مجالس كه در وقت صـبح از آنهـا بهـره    مجالس روحي شفاف يكشنبه
شـدن   مجالسي كه در فراگيري علوم كمك زيادي به ما نمودند، مجالسي كه سبب گشوده

 آفاق معرفت در اذهان ما گرديد.
را  ربه پيشگاه آن برادران نيكو سرشت و پاكدامن، برادراني كه در هنگام سحر همديگ

 كردند. م�قات مي در كنار سفره حديث رسول اكرم
كـرد.. پـس مجلـس درس     به استاد و مربي ما كه با علم و روحـش مـا را تربيـت مـي    

 برديم. ها مي كرديم و از آن بهره گلزاري از گلزارهاي بهشت بود كه ما در آن گردش مي
بن عامر و فيروز  تقديم به روح پرفيض هريك از اين دو صحابي جليل القدر: سعيد

 يابيم. ها و الگوها را در وجود آنها مي ديلمي، همان دو شخصيت وال كه ارزش



 
 

 

 مقدمة مؤلف

 مرسلني.ـاحلمد هللا والصالة والسالم عىل سيد ال

 ما بعد:أ
هايي است كه گذشت زمان آنهـا را در خـود مـدفون نمـوده      تاريخ ما مملو از گنجينه

دا شود تا به جستجوي آنها بپردازد و غبار زمـان را از  است، بدون آن كه دست شفقتي پي
آنها بزدايد تا براق و درخشنده ظاهر شوند و جهان را از نـور فـوق العـاده خـود روشـن      

 گردانند.
هاي جهان كنوني تـاريخش بـا يكـي از ايـن قهرمانـان بـزرگ        اگر ملتي ديگر از ملت

بود، براي بزرگداشـت   آراسته مي يجذيم الجمح(امثال: فيروز ديلمي و سعيد بن عامر بن 
كردنـد، و بـراي    داشتند و دنيا را از اخ�ق و رفتار آنها بـاخبر مـي   ها برپا مي آنها جشنواره

نظير آنها كه تاريخ نمونه آنها را به خود نديده، مجالس و محافلي  اظهار جايگاه عالي و بي
ـ  را اختصاص مي ال ايـن قهرمانـان اسـت كـه     دادند، در حالي كه تاريخ اس�م مملو از امث

بـا كمـال    –ها آفريدند، اين قهرمانان فرصت ظهور در عصر نـور را يافتنـد، ولـي     حماسه
هاي  دست مهرباني پيدا نشد تا غبار فراموشي را از زندگينامه آنها بزدايد و چهره –تأسف 

 هاي آينده انتقال دهد. واقعي آنان را به نسل
ز قهرمانان انق�ب فرانسه و رهبـران غـرب دارنـد و    اگر فرزندان ما اط�عات زيادي ا

اصولي از قبيل مساوات و قوانين حقوق بشر و غيره كه از افتخارات قرن نوزدهم و بيستم 
كند... وقتي همين اصول و قوانين با  روند، در نظرشان بزرگ جلوه مي مي�دي به شمار مي

دلير اس�م در چهارده قرن پـيش از  اي كه قهرمانان  هايشان با اصول درخشنده تمام ويژگي
خود به يادگار گذاشته اند در ميزان حـق و عـدالت گذاشـته شـوند چيـزي بـه حسـاب        

آيند؛ زيرا مفاخر امروزي ما مثل برابري و حقوق بشر كوچكتر از آن است كه بتوانـد   نمي
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ود آن عدل اي را بنا كند كه تار و پ قهرمانان اس�م را راضي گرداند، اس�م توانست جامعه
 و مساوات است.

گـذاري كننـد، و بـه     آن پيش قراولن آمده بودند تا بنايي فراتر از عدل و مساوات پايه
ريزي نمودند كـه تـاريخ هماننـد آن را بـه      را پايه» احسان«اين جهت در روي زمين كاخ 

خود نديده است، نه در گذشته و نه در حال حاضـر، نـه در عـالم خيـال و نـه در عـالم       
 قعيت علمي امروز.وا

اي از قهرمانـاني   ي شرافتمندي بـود، او نمونـه   فيروز ديلمي مردي شريف و از خانواده
نيـز از   جـذيم الجمحـي  بـن  بود كه اس�م را به تمام معني فهميده بود، سـعيد بـن عـامر    

هـايش را از   نظير است كه شيرازه اصـول و برنامـه   قهرمانان عادلي بود كه در نوع خود بي
 ين اس�م گرفته بود.دين مب

 كه گذشتگان ما آن را با نور اس�م بنا نمودند!.» احسان«چه بزرگ است آن كاخ عظيم 
انگيزي از خود به يادگار گذاشتند، آنان نفـس   هاي شگفت آن مردان بزرگ، چه صحنه

خويش را زيرپا گذاشتند و از حقوق شخصي خود در ميـدان احسـان و فـداكاري در راه    
 وشي كردند.پ اس�م چشم

و چه زيباست شريعت اس�م آن هنگام كه به صورت عملي و واقعـي در زمـين پيـاده    
 ي اين آيإل شريفه شود: شود تا مصداق زنده

﴿ ِ ّ ِِ ةُ لۡ ٱ َ� َّ لِر�ُسوِ�ِ  ِِ لِلۡ  ۦَ�  .]8[المنافقون:  ﴾ِمنِ�� ُمؤۡ َ�
 .»عزت از آن خدا و رسول او و مؤمنين است«

ندگي اين بزرگان براي ما توشه راهي باشد تا در پرتو اعمال و به اميد اين كه داستان ز
رفتار آنها بتوانيم در راه تطبيق اصول اس�م و اجراي دقيـق دسـتوراتش از نظـر علمـي و     
عملي قدمي برداريم و تنها ادعاي خشك و خالي نسبت به اسـ�م و بزرگـان آن نداشـته    

 باشيم.
 نماييم. لت مياز خداوند متعال توفيق روزافزون را مسأ

 م 1980كانون دوم  13. ق. مطابق با  ه 1400صفر  25دمشق: 
محمد حسن حمصي



 
 

 

 فراتر از عدل

در يكي از اولين شبهاي تاريك و دراز سال هجري قمري، بعـد از اينكـه شـهر صـنعا     
پايتخت يمن را تاريكي فرا گرفته بود و مردم به خواب عميـق فـرو رفتـه بودنـد، فيـروز      

كه براي   -تن از پسر عموهايش كه از بقاياي فرماندهان لشكر كسري بودند ديلمي با دو 
هاي اطراف قصر جمع شـدند،   در يكي از خانه  -سركوبي لشكر حبشه اعزام شده بودند 

اي از خانه  هاي خانه را بست و جفت در را محكم كرد و سه نفري در گوشه فيروز پنجره
كردنـد كـه گـويي     يكديگر در گوشي صـحبت مـي  اي با  نزديك به هم نشستند و به گونه

 ريختند. سخنان را در گوش هم مي
ترسيدند از اين كه ديوارهاي خانه سخنانشان را بشنود و به ج�د خونريز  گويا آنها مي

ي  هاي شرور هم واهمه داشـتند كـه مبـادا از مشـاوره     برساند. آنها حتي از شياطين و جن
كرد، خبـر   دروغگوي خود كه به دروغ ادعاي پيامبري مي پيمان ايشان اط�ع يافته و به هم

اي تحت شكنجه، تعقيب و مجازات قرار دهند تا ترس و  دهند؛ تا آن ج�د آنها را به گونه
هراس در قلب تمامي افرادي كه فكر شورش يا هـواداري از مسـلمانان را در سـر دارنـد     

 بوجود آيد.
شكنجه كه توسط اسود عنسي انجـام   اي چون خونريزي، دستگيري و اعمال وحشيانه

گرفت از ديد آنها مخفي نبود، زيرا ايشان شاهد قتل شهر بن باذان كه به عنـوان والـي    مي
اي از مسلمانان  رحمانه عده نمود، و همچنين شاهد كشتار بي انجام وظيفه مي رسول اهللا

اوت و سـنگ  بودند. آنان با چشمان خويش مشاهده كردند كه چگونه اسود عنسي با قسـ 
شان بر نگشتند و به اس�م وفادار ماندند و اسباب فرار  دلي تمام همه افرادي را كه از دين

براي آنها فراهم نشد به خاك و خون كشيد و فقط تعداد كمي از مسلمانان، آن هم كساني 
كه اس�م خود را مخفي داشتند و تظاهر به ارتداد از دين اسـ�م و پـذيرفتن ديـن اسـود     
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كذاب نمودند، توانستند به زندگي خود ادامه دهند. اسود عنسـي بـه دروغ ادعـاي     عنسي
كرد و بر سرزمين يمن و اطرافش غالب شده بـود، و توانسـته بـود در مـدت      پيامبري مي

وتـرس و   بيست و پنج روز بر اوضاع مسلط شود و همه دشمنانش را از ميان بردارد و ج
 سازد. فرما  وحشت را در سرزمين يمن حكم

نيـز از يمـن فـرار     معاذ بن جبل فرستاده پيامبر اكـرم اي هم به مدينه گريختند،  عده
نمود و در محل مآرب به ابوموسي ملحق شده بود، چند نفري هم خود را به حضـرموت  

 پناه بردند.» صنعا«و » عك«هاي  اي هم به كوه رسانيدند و عده
هـاي قـدرت او در    يش رفـت و پايـه  كار اسود عنسي همانند آتش در كاه به سرعت پ

يمن و اطرافش استحكام يافت، و محدوده قلمرو او تا احسا، بحرين، شارجه، حضرموت، 
 عدن و طائف امتداد پيدا كرد.

شود اين سه نفر از خشم آن ظالم شياد نهراسـند، در حاليكـه جاسوسـان او در     آيا مي
ي  ه حاكم كرده بودنـد كـه عامـه   همه جا پراكنده شده و چنان ترس و وحشتي را بر جامع

مردم او را در اين زمينه كه خدايش او را از همه چيز آگـاه سـاخته و چيـزي از او پنهـان     
نمود. چگونه باهم درگوشي حرف نزنند؟ زيرا هنـوز سـخن از لبـان     ماند، تصديق مي نمي

 شود.   لرزيد تا مبادا پيش از ترك مجلس سرشان از تن جدا شان مي آنها جدا نشده قلب
آيا اين بالترين درجه جوانمردي نيست كه بر شنيدن چنين سخناني جرأت كنند چـه  

 .رسد به اين كه چنين سخناني را بر زبان بياورند؟!
و اگر هركدام بر ديگري بيشتر از خود اعتماد نداشت، اقـدام بـه انجـام چنـين كـاري      

 كردند. نمي
داند برادري او به خاطر  در حاليكه ميچگونه به برادرش اعتماد بيشتري نداشته باشد  

باشد و اس�مش را به همين منظور مخفي داشته تا به هدفش كه همانا احياي دين  دين مي

ال إله إال اهللا، « اس�م، پس از سقوط مدعيان ظالم و بازگرداندن مردم به دين توحيد، دين

 برسد. باشد  مي »حممد رسول اهللا



 9  فراتر از عدل

 

نه سعي به شكستن زنجيرهاي سكوتي كه بر اثر فشار در طول شب با مذاكرات محرما
و اختناق بر جامعه سايه افكنده بود، نمودند. آنها به بررسي و ضـعيت امـور پرداختنـد و    

نمود؛ زيرا هريك از آنها در كنار خود بـرادري را مشـاهده    هريك احساس خوشحالي مي
ها و امـواج   مبارزه با طوفان كرد كه براي مقابله با مشك�تي كه سد راهشان شده بود و مي

مطـرح و  سهمگين يار و همكارشان خواهد بود، و هريك ايـن مطلـب را بـراي ديگـري     
به او نامه نوشته و او را امر به جنگ با اسود كذاب نموده  روشن ساخت كه پيامبر اكرم

 است، و به او دستور داده تا اين فرمان را با مؤمنين در ميان گذارد.
ت طولني، آخرالمر از دعوت مردم به شورش عليه اسود احساس خطر پس از مذاكرا

كه فرماندهي لشكر اسود را   -را » قيس بن عبد يغوث«رسيدند تا  نمودند، و به اين نتيجه 
دعوت نمايند و در اين زمينه با او به مشاوره و اظهـار نظـر بپردازنـد تـا       -دار بود  عهده

هاي خود را به اجرا بگذارند تا با همآهنگي آنها  انند نقشهتعدادشان كامل گردد، و بهتر بتو
گيرنـد و   رهبري جنگجوياني را كه كسري براي جنگ با اهل حبشه فرستاده بود به عهـده 

قيس هم امور لشكر اسود را به عهده گيرد تا از اين رهگـذر بتواننـد مركـز قـدرت را در     
 رآوردند.اختيار گرفته و همه جوانب امر را در كنترل خود د

*          *          * 
خدا دعـوت   همين كه اين سه نفر جريان را با قيس در ميان گذاشتند و او را به سوي

هاي  را به او اب�غ كردند، خوشحال شد و با آغوش باز از برنامه نمودند و دستور پيامبر
هـنش را بـه خـود    هـا ذ  آنها استقبال نمود، زيرا آنچه را كه با او در ميان گذاشـتند مـدت  

بود. ولي جرأت اظهار آن را پيدا نكرده بود و با خود فكر كرد گويا اين سه  مشغول كرده 
اند. اينجا بود كه آنها خود را قدرتي به حساب آوردند و به   نفر از آسمان بر او نازل شده

بـه   خود جرأت دادند تا موضوع را از طريق مكاتبه با مـردم در ميـان بگذارنـد و آنهـا را    
 صراط مستقيم و مقاومت در برابر پيامبر دروغين فرا خوانند.
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هاي آنها به مدعي كذاب رسيد، او ب�فاصله قيس  هاي از فعاليت ديري نپاييد كه گوشه
كند، زيرا قيس  را به حضور طلبيد و به او خبر داد كه شيطانش وي را به قتل قيس امر مي

ود ولي خودش را كنترل كرد و در مقابل اين به دشمنانش پيوسته است اين كاذب واقع ش
ادعاي پوچ سربلند بيرون آمد، و چون غير از فريب و نيرنگ راه ديگري را بـراي مبـارزه   

 با اين دجال كاذب مفيد ندانست از اين راه وارد شد و سوگند خورد و گفت:
 .تو در نظرم بالتر از اين كه چنين فكري به ذهنم خطور كند!

قيس توانست خود را از مهلكه نجات دهد و در حالي كه غبار مـرگ را  و بدين طريق 
داد از نزد او خارج گشت و به سرعت خـود را بـه دوسـتانش كـه      هايش تكان مي از شانه

داد كه در مرتبه قاصد اسـود   صبرانه منتظر او بودند رساند، و هنوز واقعه را توضيح مي بي
 را مشاهده كرد.

هـايش نمـود تـا شـايد بتوانـد ايشـان را غـافلگير نمايـد كـه           اسود اقدام به نصب دام
خوشبختانه موفق نشد، لذا به تهديد متوسل شد و آنها هم توانسـتند بـا الفـاظي م�يـم و     

كرده و از منزلش خارج شوند، و اين در حالي بود كـه بـه    عباراتي شيوا از او عذرخواهي
ديد نسبت به ايشان در چهره اسود نجات خود اعتماد نداشتند و هنوز ع�متهاي شك و تر

داد  يافت و به خود جرأت نمـي  نمايان بود، و او دليل روشني براي اثبات ادعاي خود نمي
كه كسري آنهـا را    -» ابناء«كه به سرعت اقدام كند، زيرا ايشان فرماندهان لشكر معروف 

ير نبـود كـه   پـذ  بودند و براي هـيچكس امكـان    -براي جنگ با لشكر حبشه فرستاده بود 
 هاي قدرتش را در يمن استحكام بخشد. بدون جلب حمايت اين افراد بتواند پايه

در حالي كه ترس و وحشت ايشان را فرا گرفته بود مشغول بررسي جوانب ايـن كـار   
خطرناك بودند و هرلحظه منتظر عكس العملـي از طـرف اسـود بودنـد. هنـوز وضـعيت       

عـامر بـن   «هايي كه به اقوام مختلـف نظيـر    نامه بها روشن نشده بود كه جوا اجراي نقشه
فرستاده بودند، بـه دسـت آنهـا    » شهر، قوم ذي زور، قوم مران، قوم ذي ك�ع و قوم ظُليم

جانبه و درخواست تعيين وقـت عمليـات و اجـراي     رسيد كه حاوي تأييد و حمايت همه
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آماده شورش بودند،  ها بود. اين مردم سرزمين حاصلخيزي براي اين انق�ب بودند و نقشه
به ايشان رسيد و فوق العـاده تحـت تـأثير قـرار      هاي پيامبر خصوصاً بعد از اين كه نامه

گرفتند و خود را آماده هرگونه اقدامي نظير فداكاري و جانبازي نمودند و از هيچ خطري 
 واهمه نداشتند.

طق فرسـتاده و از  هايي براي اين منا اين سه نفر به سرعت شروع به كار نمودند و نامه
ايشان خواستند كه دست به هيچگونه اقدامي نزنند تا وقتي كه زمينه كام� آمـاده شـود و   

 ها به طور صحيح طراحي شده و به مرحله اجرا برسد. نقشه
ي انفجار قرار گرفتند و تصميم دارند تا از اين فرصـت   چكار كنند؟! اينك مردم در لبه

خبرها به اسود كذاب رسيد، او كام�ً مواظب اوضاع بـود  استفاده نموده وارد عمل شوند. 
اي كه حتي در داخل  گرفت، به گونه و رفت و آمدهايش با احتياط فوق العاده صورت مي

ي زيـادي از محـافظين    اي ديگر در ميـان عـده   به خانه اي  قصر براي نقل و انتقال از خانه
كـرد.   تخاب نموده بود، حركت مـي مخلص خود كه آنها را از دو قبيله مذحج و همدان ان

اين دو قبيله جزء پيشگاماني بودند كه دعوت او را اجابت كردند و او را به عنوان پيـامبر  
ترين شرايط در كنارش قرار داشتند، و در جنگهايي كه بين او و  قبول نمودند و در سخت

ورد اعتمادش كردند و از اركان اصلي و م لشكر اس�م صورت گرفت براي او جانبازي مي
 رفتند. به شمار مي

*          *          * 
اين چهار نفر: فيروز، دازويه، جشنش و قيس دور هم جمع شدند و اوضـاع را مـورد   
بررسي قرار دادند كه چگونه خود را از اين مهلكه نجات دهند؟ وضع موجود اين بود كه 

ابتكار عمل را از دست دهند  بايد به سرعت دست به اقدامي مناسب زنند. پيش از اين كه
و كاري نسنجيده آنها را با اقدامات شديد امنيتي كه اسود اتخاذ نموده بود، رو در رو كند 

ي آنها شود، و مدعي دروغين فرصت پيدا كند تا وارد عمل شود و  و سبب شكست برنامه
مـردم  به افرادي كه مشكوك است ضربه نهاييش را وارد سـازد، و سـبب نـابودي آنهـا و     
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 سيدند. تر گردد و جريان بدون نتيجه خاتمه پذيرد، و اين چيزي بود كه از آن مي
هايي را كه در سـر دارنـد نـاموفق     پس از مذاكرات به اين نتيجه رسيدند كه همه نقشه

خواهد بود، لذا فيروز جشنش را نزد آزاد زن اسود فرستاد تا او را امتحـان كنـد و امكـان    
در اجراي نقشه ايشان بررسي نمايد، زيرا زماني كه اسود يمـن را  شركت و همراهي او را 

را به قتل رساند، و زنش آزاد را به نكاح خود درآورد، » شهر بن باذان«اشغال نمود اميرش 
 او زنان را به رسوايي كشيد و عده زيادي از مردم را از دم تيغ گذراند.

در مورد اسود و اعمال وحشيانه ي خويشاوندي با آزاد نزد او رفت و  جشنش به بهانه
نمودن دامـن پـاك    او از جمله كشتن شوهرش شهر بن باذان و نابودكردن اقوامش و آلوده

 زنان با او نظرخود را در مورد اسود چنين بيان نمود:
به خدا سوگند كه خدا كسي را بدتر از او در نظرم نيافريده است، نه حقوق خدا را ادا 

 دارد. دست برمي كند و نه از محرمات مي
با اين بيان مطلب را كوتاه كرد و از او خواست تا آنها نقشه عمليات را آماده كنند و به 

 شان قرار دهد. ي نفوذ به سوي اسود را در اختيار ها اط�ع او برسانند تا آزاد بتواند راه
جشنش با خوشحالي تمام آنجا را ترك نمود و به سرعت خود را به دوستانش رساند 

 تا آنها را از موضوع آگاه سازد.
هنوز جشنش مشغول بيان نتيجه مذاكراتش با آزاد بود كه قاصد اسود را مشاهده كرد، 

 او حامل پيام اسود در مورد احضار قيس بود.
اي كه در ميان آنها رد و بدل شد مقصد را به يكديگر فهماندنـد،   زده هاي شتاب با نگاه

 كرند كه همه اخبار به اسود رسيده است. ند و فكر ميزيرا فرصتي براي مذاكره نداشت
گـارش   بالخره قيس بدون هيچگونه ترسي به نزد اسود رفـت، او خـود را بـه پـرورد    

باريـد، بـا    يهايش م سپرد، و در حالي كه در ميان نگهبانانش قرار داشت و خشم از چشم
رسـاند و مـردم را از    اش خاتمه خواهد داد، او را به قتل خواهـد  خود گفت كه به زندگي

شر اسود راحت خواهد كرد. اگر چه بعد از كشتنش با شمشيرهاي محافظين او تكه تكـه  
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شود، ولي فرصت چنين كاري را پيدا نكرد، زيرا محافظين او كام� مراقب اوضاع بودند و 
اي  كردند. قيس چـاره  هر حركتي را در كنترل خود داشته و خود را در مقابل اسود فدا مي

كه حقيقت امر بر او روشن گردد، شايد شك آنها در مـورد آزاد    ز صبر نداشت تا وقتيج
اي وجود نداشت كه آزاد به اين زودي اقدام به افشاي راز  درست نباشد، چون هيچ انگيزه

نمايد، زيرا قلب او پر از كينه نسبت به اسود بود و منتظر فرصتي مناسـب بـود تـا انتقـام     
ر بن باذان) را از او بگيرد و خـود و مـردم را از شـر ايـن ظـالم      خون شوهر سابقش (شه

 راحت نمايد.
ها طول كشيد، افكار گوناگون همانند امواجي  لحظاتي گذشت كه به گمان قيس ساعت

اي از دريا است كـه   اي عظيم در گوشه داد، گويا صخره سهمگين مغزش را هدف قرار مي
شـود،   بزرگ تبديل به توده عظيمـي كـف مـي   ضربات امواج بر اثر برخورد به آن صخره 

 گشت. ور شده و يورشي جديد آغاز مي هنوز اين حالت تمام نشده كه موجي ديگر حمله
 قيس كه غرق افكار گوناگون بود با صداي وحشتناك اسود به خود آمد و گفت:

 .آيا من واقعيت را به تو نگفتم و تو به من دروغ نگفتي؟!
هاي شيطانيش كـه بـه او    فرصت جواب داده شود به وسوسهو قبل از اين كه به قيس 

 گويند: كرد متوسل شد و گفت كه به من مي القاء مي
 اگر دست قيس را قطع نكني او گردنت را قطع خواهد كرد.

اي قاطع او را تكان داد، اما او خودش را كنترل نمود و چـون   اين سخنان همانند ضربه
و چه بسا كـه يـك حيلـه از يـك       -را مفيد ندانست  اي ديگر غير از حيله و فريب چاره
 كردن قلب سياه اسود نمود و گفت: لذا با حيله اقدام به نرم  -قبيله كارسازتر واقع گردد 

از حق به دور است كه من ه�ك شوم، در حالي كه همچون تويي رسول خدا باشـد!!  
ا بكش... زيرا يك مرتبه مـردن  و باز ادامه داد: به آنچه دوست داري مرا دستور ده... يا مر

 .ها بميرم!! به مراتب بهتر از آن است كه بار
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اين سخنان شيرين چنان در او اثر نمود كه همانند طبل تو خالي بزرگ شد و صـدايي  
اي از خنده پوشيده بود از گلويش بيرون كرد و شروع به تمجيد از خود  بزرگ كه در لفافه

 بود كرد، سپس رو به قيس كرد و گفت:و خدايي كه او را پيامبر نموده 
خواستم صداقت ايمانت را امتحان كنم، مواظب باش تا در اين مـورد   اي قيس! من مي

بردن تو برايم مشكل نيست... و چيـزي از غيـب    سخني از تو به من نرسد، بدان كه از بين
ـ   بر من پوشيده نمي زل اسـود  ماند. قيس در حالي كه به نجات خود اطمينان نداشـت از من

 خارج شد.
شـدند، طـوري كـه     دهنده و هولناكي بود كه با آن روبرو مي هاي تكان آري! اين صحنه

هنوز پشت در نرسيده، دستش به حركـت درآمـده و بـه جسـتجوي سـرش پرداختـه تـا        
 اطمينان پيدا كند كه با اشاره اين دجال سفاك از تنش جدا نشده باشد.

نه منتظر آمدن او بودند گذشت، هزار و يـك جـور   صبرا قيس از كنار آن سه نفر كه بي
فكر در مورد او به ذهنشان رسيده بـود. آيـا او را كشـتند؟ بازداشـتش كردنـد؟ شـ�قش       

 زدند؟...
شان به قيس افتاد و او را سالم ديدند به حمد و ثناي خدا پرداختند كه  همين كه چشم

زاوار تبريك و تهنيت اسـت و  او را سالم نگه داشته است. آري، قيس... خودش... قيس س
 بعد از عرض تبريك او را دعوت كردند تا داخل شود و جريان را برايشان تعريف كند.

همه چيز را خ�صه نمود و به راهـش  » كارتان را انجام دهيد«او فقط با يك جمله كه 
چيـز   كرد همه ترسيد، مراقب خود بود، گمان مي داشت. مي ها را تندتر برمي ادامه داد، قدم

كند. اين سه نفر (فيروز، دازويه و جشـنش) خـاموش و متحيـر ماندنـد...      او را تعقيب مي
اي كه به در نواخته شـد   فهميدند چه بايد بكنند، با ضربه دانستند چه پيش آمده و نمي نمي

 رشته افكارشان پاره گشت.
ا بلنـد  رحم او بودند همگـي بـه احتـرام او از جـ     آري! اسود و محافظين سنگدل و بي

شدند، او را ديدند كه به سوي گاوها و شترها در حركت است و با شمشيرش صد گاو و 
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چكيد به سوي ايـن سـه نفـر كـه در      شتر را كشت، و در حالي كه از شمشيرش خون مي
جايشان ميخكوب شده بودند آمد و با صدايي شبيه صراي گاو خشمناك فريـاد كشـيد و   

 گفت:
 تو به من رسيده درست است؟كه از  فيروز! آيا خبرهايي

تكان داد كه نزديك بود به صورت فيروز اصابت كنـد، او  اي  اش را به گونه سپس نيزه
 به اين حركتهاي غضبناك اكتفا نكرده او را تهديد نمود و گفت:

 تصميم گرفتم كه تو را ذبح كنم...
م و شـيرين  كردن اين گاو خشمگين نداشت، لذا با كلمـاتي نـر   اي جز آرام فيروز چاره

ورش را خاموش نمود و اتهامات وارده را رد كرد...  خشم اسود را فرو نشاند و كينه شعله
اخ�صش را نسبت به او ابراز كرد و به ازدواج او با دختـر عمـويش آزاد اشـاره نمـود و     

 گفت:
ما را به خويشاوندي انتخاب نمودي، ما را بر ديگران فضـليت دادي، اگـر تـو پيـامبر     

بخشـيدم.   ي حق مسلم خود يعني دختر عمويم آزاد را به هيچ قيمتي بـه تـو نمـي   بود نمي
چگونه اين اتهامات در حق من درست است در حالي كه دين و دنياي ما بـه وسـيله تـو    

 آباد گشته است.
اي سر داد كـه خـود او و افـرادي كـه در قصـر بودنـد از آن        اسود كذاب چنان قهقهه

خواهـد   كوبيد كـه گويـا مـي    ها را چنان بر زمين مي مود، قدمزدن ن لرزيدند، شروع به قدم
زمين را از خواب بيدار كند تا زمين بشنود كـه چگونـه مـردم او را مـورد سـتايش قـرار       

دند كه زمين هم زير پايش نرم شـود و بـا تواضـع و فروتنـي تسـليم او گـردد، گويـا         مي
ل عمـرش شـاهد انسـاني    خواست از ذره ذرات خاك سؤال كند كه آيا زمـين در طـو   مي

دانست كه ذرات خاك عاجزتر از آن است كه سـؤال او را   همانند او بوده است؟ اما او مي
 شان كرد. پاسخ گويد. بنابراين، جزاي آنها را داده و در زير پا له



 فراتر از عدل  16

 

شده  براي ارضاء غرورش در اين مراسم دستور به تقسيم گوشت گاو و شترهاي كشته
را به گفتن سخناني مثل سخنان فيروز تشويق كند فيـروز را   داد و چون خواست پيروانش

زد،  رفت، متكبرانه قدم مي اكرام نمود و او را مأمور توزيع گوشتها كرد. او همچنان راه مي
اما ديري نپاييد كه تأثير اين كلمات فريبنده از بين رفت. اسود كه از مستي به هوش آمـد  

او تحقيق نمود، آنها نيز اين شايعات را تأييد كردند از اطرافيانش در مورد فيروز و اعمال 
 و براي اثبات راستگويي خود سوگند ياد كردند. اسود رو به يارانش كرد و گفت:

 فردا او و يارانش را خواهم كشت.
همين كه فيروز مأموريتش را به انجام رسانيد نزد اسود رفت تا اتمام مأموريتش را بـه  

ي اسود را شنيد، سخت به وحشت افتاد، به سرعت چنـد قـدمي   او اب�غ كند، او تهديدها
به عقب برداشت تا كسي متوجه نشود كه او اين سخنان را شنيده است. بعد از چند لحظه 
نزد اسود رفت به او خبر داد كه امرش اجرا شده است. سپس اجازه انصراف خواسـت و  

 اسود هم به او اجازه داد.
شت، او شخصي را هم دنبال قيس فرستاده تا موضوع را فيروز فوراً نزد دوستانش برگ

مورد بررسي قرار دهند، آنها به اين نتيجه رسيدند كه پيش از آن كه اسود وارد عمل شود 
 به زندگي ننگين او خاتمه دهند.

قبل از طراحي نقشه جشنش نزد آزاد رفت تا نتيجه را به او اط�ع دهـد و اط�عـات    
آوري كند تا بهتر بتوانند عمليات را به مورد اجرا بگذارند.  ه جمعكافي را براي اجراي نقش

هـاي ورود بـه قصـر را نمـوده اسـت، و       آزاد به او خبر داد كه اسود كذاب فكر همـه راه 
نگهبانان كام� بر قصر تسلط دارند و همه جا تحت مراقبت و كنترل شديد قرار دارد. آزاد 

حركـت در مقـابلش نشسـته بـود. سـراپا       و بيبه فكر فرو رفته بود و جشنش هم ساكت 
دهنـده همـان    گوش شده بود تا كوچكترين كلمه از او فوت نشود، گويا آن كلمـه نجـات  

 است. آري، آري، با اين سخن آزاد سكوت شكسته شد:
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اي كه پشـت ايـن خانـه قـرار دارد كـه       نگهبانان بر همه جا ملسط هستند غير از خانه
ن قسمت تا ف�ن قسمت نگهباني نيسـت. همـين كـه شـب     بموازات پشت آن خانه از ف�

توانيـد او را   بيند و به راحتـي مـي   تاريك شد آن را سوراخ كنيد، هيچ نگهباني شما را نمي
 بكشيد.

زن در سكوتي عميق فرو رفته بود، جشنش متوجه شد كه او براي گشـودن گرهـي از   
يز نمود تا سـخنانش را درسـت   كند او نيز به سكوت پناه برد، گوشش را ت مسئله فكر مي

شـد. آزاد سـرش را    بشنود، زيرا نبايد يك كلمه يا حتي يك حرف از سخنان او فوت مـي 
 تكان داد و گفت:

 شما در آن خانه اسلحه و چراغي خواهيد يافت.
آري! گره معما گشوده شد، زيرا وقتي خانه را سوراخ نمايند و داخل شوند احتياج بـه  

ان را ببينند و همچنين براي بـه ثمـر رسـيدن عمليـات احتيـاج بـه       ش چراغي دارند كه راه
اسلحه دارند، زيرا حمل س�ح از نظر امنيتي مناسب نيست، فقط حمل لوازمي كـه بتـوان   
با آن ديوار را شكافت مهم است. بنابراين، كـار تهيـه چـراغ و اسـلحه را آزاد بـر عهـده       

ان مشكل. بعد از اين جشـنش اط�عـات   گرفت، اين كار براي او آسان بود اما براي ديگر
آوري كرد قرار بر اين شد كه ارتباط بين افراد داخل و خارج  برقـرار باشـد.    لزم را جمع

شد اسود او را ديد خشمگين شد و گفت: چه چيزي تو را  وقتي داشت از قصر خارج مي
و را نقـش  اي حوالـه سـرش نمـود و ا    به اينجا كشانده است و با حركتي تند و تيز ضـربه 

زمين كرد و قبل از آنكه او را بكشد، آزاد مداخله كرد، فريادي كشيد كه اسود به وحشت 
افتاد. او را سرزنش كرد و گفت: پسر عمويم به ديدنم آمده و تو بـا او اينگونـه برخـورد    

 كني؟ مي
اي جز اين كه جشنش را به دختر عمويش بسپارد نديد، آزاد پسر عمـويش   اسود چاره

د كرد و به او بلند كرد تا از قصر خارج شود، جشنش در حالي كه رعب و وحشـت  را بلن
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اي منصرف شده بود از قصر خـارج شـد و نـزد دوسـتانش      او را فرا گرفته و از هر نقشه
 رفت، و اين سخنان را گفت: نجات... نجات... فرار... فرار...

 به ما بگو تو را چه شده است؟
زده كرده بود، جريـان   حالت و سخنان او آنها را شگفت اين سخنان دوستان او بود كه

گفـت: بايـد هـركس     را براي آنها بازگو نمود، او اصرار در مبادرت به فرار داشـت و مـي  
خودش را نجات دهد، آنها مدتي درنگ نمودند سپس جريان را مورد بررسي قرار دادند، 

تبـادل نظـر فيـروز قاطعانـه      گويد برسد. پس از اي غير از آنچه جشنش مي شايد به نتيجه
 اع�م كرد:

نشيني و فرار وجود ندارد، بايد خود را بـه خـدا فروخـت، فقـط راه      راهي براي عقب
رسيدن به بهشت باقي مانده است. آرزوهاي ديروز، واقعيات امروز هستند، پس چرا بايـد  

 از آن فرار كرد.
د جلوي روي شماست، كردي سپس رو به دوستانش كرد و گفت: به خدا آنچه آرزو مي

زده قـرار   خواهيد تحت تأثير انسـان مصـيبت   خواهيد از آن فرار كنيد؟ آيا مي پس چرا مي
گيريد و تصميمات را بشكنيد؟ او به آنها نزديك شد و به تحريـك غيـرت و شـهامت در    
وجود آنها پرداخت و گفت: اگر سخن جشنش را گوش كنيد و فرار نماييد، آن زني را كه 

را همانند شكاري در دست ايـن   )آزادگذاريد؟ آيا دختر عمو ( يمان بسته كجا ميبا شما پ
 كنيد؟ گرگ دغل باز رها مي

وضعيت تغيير كرد، دوباره اعتماد به نفس و ايمان به پروردگار در آنها پيدا شـد، آنهـا   
بـه  ها  اي كه به در نواخته شد به خود آمدند، قلب غرق در تفكر گشتند كه ناگهان با ضربه

لرزه درآمد آنها خود را براي مقابله با نبردي كـه فاصـل بـين حـق و باطـل باشـد آمـاده        
باشند اما همين كه درب را باز نمودنـد   ساختند. آنها فكر كردند كه اسود و سربازانش مي

حامل نامه دختر عمويشان را پشت در مشاهده كردند. قاصـد نامـه را تقـديم كـرد، نامـه      
 حاوي اين مطلب بود:
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 ».پيماني را كه باهم بستيم شكسته نشود«
جشنش فهميد كه آزاد اسود را قاطع كرده و فكر او را نسبت بـه فيـروز و دوسـتانش    
تغيير داده است، دوستانش را از هدف نامه آگاه كرد و اين مطلب را به آنها گوشزد نمـود  

ت، و هيچگونـه  كردن اسود و تغيير موضع او نسبت به ما شده اسـ  كه آزاد موفق به راضي
كند كه بايـد تصـميم    شك و ترديدي در ذهن اسود نسبت به ما نمانده است، او تأكيد مي

كردن ديوار و واردشدن به قصر جهـت انجـام عمليـات) اجـرا شـود.       گرفته شده (سوراخ
همگي خوشحال شدند و به همديگر تبريك و تهنيت گفتند، اما بـه سـرعت انـدوهي در    

ابروانش را در هم كشيد، دوستان متوجه شدند كـه كـار مهمـي     چهره فيروز ظاهر شد كه
فكرش را مشغول نموده است. جشنش فرياد زد: تو را چـه شـده اسـت فيـروز؟ دازويـه      

كنـد. قـيس گفـت:     جواب او را داد و گفت: او در مورد عاقبت اين درنده كذاب فكر مـي 
ا بال گرفـت و گفـت:   سرانجام دردناك دامادش او را غمگين نموده است. فيروز سرش ر

تا  ،زنيد كه گويا همه چيز تمام شده است اي حرف مي كجائيد شما برادران... شما به گونه
رسيدن به هدف مشكلي بزرگ در راه است. دازويه گفت كه مشك�ت را آسـان خـواهيم   

اي را كـه داراي جـداره داخلـي اسـت      تواني به آساني خانه كرد. فيروز جواب داد: آيا مي
اي وحشتناك مانع رسـيدن بـه هدفشـان     خ كني؟ همگي خاموش شدند، گويا حادثهسورا

 شده است.
هاي داخلي بود و  هاي اسود داراي جداره و ديواره عميقاً به فكر فرو رفتند. آري! خانه
كردن آن از بيرون محال است. اين موضوع چگونه  از داخل مستحكم بود، و امكان سوراخ

مانده بود؛ وانگهي، چرا آزاد با آن هوش و ذكاوتش كه در داخل  از فكر و نظر آنها مخفي
 داند، متوجه اين موضوع نشده است. كند و همه چيز قصر را مي قصر زندگي مي

اي پر پيج و خم در سر راهشان قرار گرفته اسـت كـه    همگي شوكه شدند، گويا گردنه
هـاي   آنهـا گـردد، نشـانه   نزديك است كاخ آرزوهايشان را فرو ريزد و مانع اجراي نقشـه  

انگيـز   اي غـم  كـرد. فاجعـه   شان خودنمائي مي شكست و عدم موفقيت نقشه در جلو چشم



 فراتر از عدل  20

 

ايشان را محاصره نموده بود، آن هم در حالي كه فقط يك روز مهلـت داشـتند، بـه فكـر     
 مقابله و مسابقه با زمان پرداختند، شايد بتوانند از اين واقعه وحشتناك نجات يابند.

شان نشست و نزديك بود تسـليم سرنوشـتي شـوم و نامبـارك      ي بر پيشانيعرق سرد
توانيم با احتياط كامـل و قبـل از آنكـه     دستي نمود و گفت: آري، مي گردند كه فيروز پيش

 تاريكي چترش را بگستراند، ليه و جدار داخلي را بكنيم.
 همگي فرياد زدند: فيروز! چگونه اين كار ممكن است؟

 را به من بسپاريد. فيروز گفت: كار
اين را گفت و از جا بلند شد و به طرف قصر به راه افتاد و به هـر زحمتـي كـه شـده     

ها با دختر عمويش در مورد نقشه عمليـات بـه    خود را به قصر رسانيد، و در يكي از خانه
كـرد، او   بايست آن را از بيرون سوراخ مي اي شد كه مي مذاكره پرداخت. سپس وارد خانه

داخلي ديوار را كند، آزاد هم در خارج مواظب بود تا كسي متوجه نشـود و بـه آنجـا    ليه 
 نزديك نگردد.

بعد از آنكه فيروز كارش را انجام داد، نزد آزاد نشست تا كمي استراحت كند، او جلو 
كرد كه هـدفش م�قـات معمـولي بـا دختـر عمـويش        افراد داخل قصر اينطور تظاهر مي

 باشد. مي
ه هياهو و جار و جنجال عجيبي گشت، سر و صداي محافظين اسود بود، ناگهان متوج

كردنـد همـه    آنها همانطور كه او را تحت محافظت و اقدامات شديد امنيتي همراهـي مـي  
 طلبيدند. كس را به مبارزه مي

اش  اسود فيروز را نزد آزاد مشاهده كرد، غيرتش به جوش آمد، اثـار خشـم در چهـره   
دستي نمود و شروع بـه بيـان    ينكه واكنش بدي نشان دهد، آزاد پيشنمايان شد. پيش از ا

خويشاوندي بين خود و فيروز نمود، و بـه اسـود خبـر داد كـه فيـروز بـرادر رضـاعيش        
باشد. پيامبر كذاب و خونريز خشم خود را فرو خورد، و به فيروز دستور داد كه فـوراً   مي
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شـاهده نكنـد، فيـروز هـم آهسـته و آرام      از قصر خارج شود، و دو مرتبه او را در اينجا م
 خودش را جمع نمود و از قصر خارج شد.

*          *          * 
هاي آخر شب فيروز و دوستانش ديوار را سوراخ نموده و وارد خانه شدند،  در قسمت

زير خمره چراغي را ديدند، در كنار آن چند س�ح مناسب براي اجراي عمليـات تـدارك   
 ديده شده بود.

هريك اسلحه خودش را به دست گرفت و فيروز هم در يك دست س�ح و در دست 
اي كـه گويـا    كردند، به گونه كرد، برادران پشت سرش حركت مي ديگر چراغ را حمل مي

 خود را پشت سرش مخفي كردند.
اي كه پيامبر دروغين در آن خوابيده بود نزديك شدند، خـر و پـف زيـادي را     به خانه

دريافت كه دجال در خواب عميقي فرو رفته است. بـه همراهـانش اشـاره     شنيدند، فيروز
كرد تا در جايي كه بين او و نگهبان خانه قرار داشت بايستند، از شكاف در نگـاه نمـود و   

باشد، آهسته در را باز كرد، همين كه در باز شد شياطين به  ديد كه زن نشسته و منتظر مي
جلوي اسود حاضر شد به طوري كه به او يـورش   صورت فيروز به خواب اسود آمد، در

خواهد او را به قتل برساند. روي لحافش نشست و گفت: تو را با من چـه كـار    برده و مي
دانست چه  است فيروز؟ خون در رگهاي فيروز خشك شده متحير در تاريكي ايستاد، نمي

شـت، ترسـيد   بايد بكند، در اين لحظات حساس افكار گوناگوني به سرعت از ذهنش گذ
كه اگر برگردد سبب ه�كت خود و زن شود، با توكل بر خدا بـه سـرعت اقـدام نمـود و     

ي محكمي بر گردنش وارد سـاخت، و بـه زنـدگي ايـن كـذاب       سرش را گرفت و ضربه
خاتمه داد. فيروز خواست مطمئن شود كه به اين داستان خاتمه داده به سرعت بـر پشـت   

اي ديگر بر بـدن او وارد نمـود، قصـد     و گذاشت و ضربهاو پريد، زانوهايش را بر پشت ا
 داشت سريعاً خود را به همراهانش برساند.
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آزاد فكر كرد كه هنوز كارش را تمام نكرده است، پس پيش از اين كه از خانه خـارج  
خواست تا كار يكسـره شـده و پـرده مـرگ بـر روي       هايش را گرفت. آزاد مي شود لباس

 رو به او كرد و گفت:دجال كشيده شود. فيروز 
 او را كشتم، تو را از شر او راحت كردم.

و از خانه خارج شد، خبر را به برادرانش رساند و از آنها خواست وارد خانه شـوند و  
صحنه را تماشا كنند، هنوز داخل نشده بودند كه اسود فرياد بلندي كشـيد، گويـا صـداي    

د، يكـي از آنهـا خـود را بـه او     هاي عمـرش بـو   گاو نر خشمگين است، اين آخرين نفس
رساند تا سرش را از بدن جدا كند، اما اين صدا به نگهبانان داخل قصـر رسـيد، آنهـا بـه     

هـا را از نيـام    سرعت خود را پشت در رساندند تا ببينند چه اتفاقي افتاده اسـت. شمشـير  
نمـوده و   دسـتي  بيرون كشيدند و همه توان خود را به كار انداختند. نگهبانان خانـه پـيش  

پرسيدند كه چه خبر است؟ چه پيش آمده است؟ صدا، صداي چيست؟ آزاد با زيركـي و  
 هوشياري جواب داد:

 شود. بر پيامبر وحي نازل مي
با اين جمله به سؤالت همگي خاتمه داد، نگهبانان نيز به همين جواب راضي شـدند،  

گذراند، نگهبانان به آرامي  يزيرا پيامبرشان دائماً حالت گوناگون و عجيبي را پشت سر م
شـود   گردند تا مزاحم پيامبرشان نشوند و وحيي كه بر او نازل مي سر جاي اول خود برمي

 قطع نشود.
هاي بعدي بـه   سنگرانش به همراه زن به آرامي نشسته، جهت برداشتن قدم فيروز و هم

اعـ�م كننـد،    مشورت پرداختند، تصميم بر اين شد كه هنگام اذان صبح خبر را بـه مـردم  
فكرانشان  مدتي كوتاه در اين پناگاه صبر كردند و در سپيده دم با شعاري كه بين آنها و هم

در خارج قصر بسته شده بود خبر را به مردم رساندند، كفـار و مسـلمانان همگـي شـوكه     
 گفتن نمود. شدند، فيروز نيز شروع به اذان
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ها در سينه حبس گرديد  داز شد، نفساي اهللا اكبر در فضاي قصر شهر صنعا طنين ان نو
 و همگي منتظر مقصود اذان بودند، فيروز در ادامه اذان اين كلمات را بيان كرد:

 .0F1»وأشهد أن �مد رسول اهللا وأن عيهله كذاب«
 شده اسود، پيامبر دروغين را از بالي قصر به سوي مردم انداخت. بعد از آن سر بريده

ناگهاني كنتـرل خـود را از دسـت دادنـد، نگهبانـان      همگي از اين حالت وحشتناك و 
ها را به گروگان گرفتـه و بردنـد،    اي از زنان و بچه دجال فرار كردند و به هنگام فرار عده

 فيروز به مردم صنعاء اع�م كرد: هركس از ايشان را كه توانستيد به اسارت بگيريد.
ند تا به جستجوي ياران روز شد، سربازان دجال مقتول هم بيرون شهر صنعا جمع شد

خود بپردازند، آنها متوجه شدند كه هفتاد تن از يارانشان را گم كرده اند، اهل يمن نيز بـه  
آمارگيري خانواده و فرزندان خود پرداختند، عده زيادي از زنان  وكودكان را نيافتند، پس 

 از مذاكره طرفين موافقت به رهايي و آزادي اسيران نمودند.
هاي بين صنعا و نجران آواره و سرگردان شدند و مرتـب   مقتول در بيابان پيروان دجال

به محل كار و زندگي خـود در   پيامبرگرفتند. ياران  مورد تعقيب سربازان اس�م قرار مي
نيز براي امامـت و رسـيدگي    آن زمان باز گشتند. معاذ بن جبل صنعا و ديگر شهرهاي

رسان هم براي رساندن مـژده، شـب و روز، بـدون     امهبه امور مردم دوباره به صنعا آمد، ن
خواسـت از تقـدير    پيمـود. او مـي   احساس خستگي راه طولني بين صنعا و مدينه را مـي 

سبقت گيرد و مژده را به رسول خدا كه در بستر بيماري بود برساند. شـايد ايـن بشـارت    
است و احتياجي  سبب تسكين دردهايشان شود، اما قدرت الهي سرعتش از برق هم تيزتر

هاي روحي همانند جبرئيـل   هاي مصنوعي نيست، ماهواره به مخابره خبر از طريق ماهواره
باشند. جبرئيـل امـين در    هاي ساخته دست بشر مي تر از ماهواره و ديگران سريعتر و مطيع

شب عمليات و پيش از سپيده دم خبر را به رسول خدا رسـاند، قبـل از آن كـه فيـروز و     
اي كـه دجـال در    ش از خانه خارج شوند، پيش از اين كه غير از افراد داخل خانهرزمان هم

                                           
 عيهله نام اسود كذاب بود. -1
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آن كشته شد، كسي ديگر از جريان اط�ع يابد، حتي پيش از آن كـه فيـروز و يـارانش در    
 مورد اع�م خبر تصميم بگيرند.

أشهد أن �مد رسول اهللا وأن عيهله « همزمان با اذان فيروز در شهر يمن و گفتن جمله
در مسجد النبي نماز صبح را اقامـه   ن سر اسود جلو مردم، پيامبر اكرمو انداخت »كذاب

 كند، وقتي از نماز صبح فارغ شد رو به مردم كرد و فرمود: مي
 .1F1»اي شريف او را كُشت امشب اسود عنسي كشته شد، مردي بزرگوار از خانواده«

آيا همين امشب كشـته شـده؟   پرسيدند:  زده شدند و از يكديگر مي مردم مدينه شگفت
در حالي كه از صنعا تا مدينه بيست شبانه روز راه است. و آيا منبع موثّق ديگـري غيـر از   

رسـد؟ مـردم بـراي     رسول خدا وجود دارد؟ چگونه همان شب خبر از يمن به مدينه مـي 
 يكـديگر پرداختنـد، آنهـا از پيـامبر    آگاهي بيشتر از اين خبر ناگهاني به پرس و جـو از  

 پرسيدند:
شان را از زبـان صـادق    اي رسول خدا، چه كسي او را به قتل رسانده است؟ و جواب

 امين شنيدند:
 .2F2»بنده نيك و پارساي خدا، فيروز ديلمي او را كشته است«

*          *          * 
انجامد، قاصد خسته و  روز بطول مي 20ترين پيك از صنعا به مدينه مدت رسيدن سريع

رسان  رسد. مژده يك روز پيش از وفاتش به مدينه مي راي رساندن مژده به پيامبروفته بك
اقت پيامبري و داند كه او مژده نياورده است، بلكه او دليل و ادعاي جديدي براي صد نمي

اي را آورده است كه در ساعت وقوع  است، زيرا او خبر وقوع حادثه رسالت پيامبر اكرم
 كردند.  من، مردم شهر مدينه آن را دهن به دهن نقل ميحادثه در صنعا پايتخت ي
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اسـتقبال   مردم با قلبي اندوهبار كه توان پذيرش خوشـحالي را نـدارد از ايـن بشـارت    
از جماعـت را نـدارد..   بيمار است و توان رفـتن بـراي اداي نمـ    نمودند، زيرا رسول اهللا

 نمايد. نماز را اقامه مي به نيابت از رسول اهللا ابوبكر صديق
نيـز بـه عنـوان اميـر      شتابد و ابوبكر صـديق  روردگارش ميرسول خدا به م�قات پ

 شود. المؤمنين انتخاب مي
بن خطّاب  شتابد و عمر  به م�قات يارانش مي شود... ابوبكر صديق وزها سپري مير

 گردد. به عنوان خليفه مسلمين تعيين مي
*          *          * 

كند، فيروز به مدينه آمـده از اميـر    ش فيروز را به مدينه دعوت ميعمر در زمان خ�فت
خواهـد وارد شـود    شود. وقتي كه مي خواهد، به او اجازه داده مي المؤمنين اجازه ورود مي

خواهد زودتر از او وارد شود، فيروز خشمگين  نوجواني از قبيله قريش مزاحم او شده مي
دهد كه مزاحم شخصي به سن و سـال او   أت ميگردد، چگونه اين نوجوان به خود جر مي

باشـد، فيـروز از جـواني كـه      شود؟! وانگهي، او داراي موقعيتي ويژه در ميان قـومش مـي  
بزرگي و عظمت او را زير سؤال برده و تحقيرش نموده بود انتقام گرفت، دستش را بلنـد  

ي قـوي.  اي محكم از دسـت مـرد   كرد و سيلي محكمي بر صورت آن جوان كوبيد، ضربه
خون از چهره جوان جاري شد، جوان براي انتقام، راهي بهتر از واردشدن بر خليفه عادل، 

آلود نديد. براي او مهم نبود كه دشمنش چه كسي است، او اس�م را  با همان صورت خون
برده و آقا ارباب اش  شناخته است، عدالت اس�م را هم شناخته است، عدالتي كه زير سايه

 باشند. ياه و سفيد، همه و همه، برابر ميو كارگر، س
بـه او   آلود بر خليفه وارد شد، حضـرت عمـر   نوجوان قريشي با سر و صورتي خون

 گفت:
 چه كسي سر و صورت تو را خونين نموده است؟

 جواب داد: فيروز، او همينك پشت در است.
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 .3F1»به فيروز اجازه ورود داد و او داخل شد عمر فاروق«
عدالت اس�مي بين شاكي و متهم به طور ساده و عادي برپا شـد و ايـن   جلسه دادگاه 

مسأله كه يكي از طرفين رئيس و بزرگ و ديگري نوجواني بيش نيست، در جريان اجراي 
عدالت محاكمه تغييري نداد، چنانكه مسأله اميـري و رعيتـي هيچيـك از طـرفين نيـز در      

ديدگاه عـدالت اسـ�مي همگـي برابـر      جريان اجراي عدالت تغييري ايجاد نكرد، زيرا از
 كه فرمود: ، و اين است مفهوم گفته رسول خداباشند مي

ّ  فَْضَل  الَ « ٍِ
ََ ََ ّ  َعَ  ٍِ ٍِ

ََ ْع
َ
َّْقَوى إٍال  أ  .»اٍل

 .»عرب و عجم هيچ فضيلتي بر يكديگر جز به تقوي ندارند«

امـا در حقـوق و   ناگفته نماند كه برتري براساس تقوي در نزد خداوند مطـرح اسـت،   
 وظائف آحاد مردم باهم برابرند.

هردو طرف در مقابل عدالت اس�مي ايستادند، جلسه دادگاه شروع شد، بعد از اين كه 
شاكي شكايت خود را مطرح كرد، قاضي متهم را مورد بازجويي قرار داد، مـتهم اعتـراف   

 كرد و كارش را اينگونه توجيه نمود:
ندي پيش حكومت پادشـاهي داشـتيم.. شـما بـه مـن نامـه       اي امير المؤمنين، ما تا چ«

خواست  نوشتيد نه به او.. شما به من اجازه ورود داديد و به او اين اجازه را نداديد.. او مي
 .4F2»حق مرا ضايع كند و پيش از من وارد شود كه اين حادثه ناگوار پيش آمد

بـدون كـم و كاسـت.. نـه     آري، او به حادثه چنانكه به وقوع پيوسته بود اعتراف كرد، 
 دروغ گفت و نه كلك زد..

گوينـد، گرچـه بـه زيـان و      همگي با اخ�ق اس�مي خو گرفته اند و همگي حق را مي
دانند اگر دروغ بگويند خود را در زمره منافقين قرار داده اند،  ضررشان تمام شود، زيرا مي

 يا حداقل يك سوم نفاق در وجودشان پيدا شده است.
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ايست كـه جنـت را بـراي     گانه كه راستي و صداقت يكي از صفات شش اندد فيروز مي
كند، آيا نعمت عظيم را به خاطر منفعت قليل دنيا ترك كند؟ اگرچـه   صاحبش تضمين مي

آيـد.   هاي بهشتي اندك به حسـاب مـي   منفعت دنيا بسيار زياد باشد بازهم در مقابل نعمت
ر كه واقع گرديده است، اعترافـي همـراه بـا    آري، اين كام�ً اعتراف به واقعيت است آنطو

 كند: هايي كه عملش را توجيه مي ذكر انگيزه
زمين  از س�له فرماندهان ايران» ابناء«او فرماندهي است از فرماندهان لشكر معروف  -

شان به ارث برده  كه در يمن ساكن است، فرماندهان ايراني غرور و خودستايي را از نياكان
شدن آن به اين زوديها كار آساني نيست، زيرا بايد در بين ارباب  كن كه ريشهاي  اند. مسأله

و كارگر، فرمانده و سرباز مساوات را رعايت كرد. بنابراين، هنوز اين خودستايي كه اس�م 
 شناسد كام�ً از وجودشان دور نشده است.  آن را به رسميت نمي

�ت سفر را نيز تحمل نموده و دعوت او به دعوت امير المؤمنين به مدينه آمده مشك -
خليفه را اجابت كرده بود، در حالي كه جوان را كسي دعوت نكرده بود، اضافه بر ايـن او  

تواند خليفه را م�قات كند، بـدون ايـن كـه     ساكن مدينه است و هر وقت كه بخواهد مي
 هاي سفر را تحمل كند. سختي
سنده نكرد كه در وقت تعيين شده براي ع�وه برآنچه ذكر گرديد جوان به اين هم ب -

 او همراهش وارد شود، بلكه مزاحمش شده و خواست قبل از او وارد شود.
خواست سبب اصلي جريان را غرور پادشاهي بيان كند  گويا فيروز با اين توجيهات مي
زدن به صورت جـوان را   كن نشده است و انگيزه سيلي كه به طور كامل از وجودش ريشه

 است. سبب شده
تصويري از ماجرا به سرعت در ذهن قاضي شكل گرفت و مورد بررسي قرار گرفـت،  

كند صادر شـد، قاضـي بـا     و در يك لحظه راي دادگاه كه عدالت اس�مي آن را تقاضا مي
 عبارتي كوتاه حكم را اع�م نمود:
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 .5F1»قصاص«
يشـي)  آري قصاص، قصاصي عادلنه، بايستي محكوم (فيروز) بـه حـاكم (نوجـوان قر   

 اجازه دهد كه به صورتش سيلي بزند تا خونين شود، درست همانطور كه او زده است.
فيروز حكم را شنيد و هدفش را درك كرد. بنابراين، از قاضي پرسيد: آيا راهي غيـر از  
اين وجود ندارد؟ قاضي در جواب گفت: حتماً بايد عدالت اجرا شود، جواب قاضي بدون 

 مه بود:درنگ اثبات حكم با يك كل
 .»حتما«

اي به فكر فرو رفت، او تصميم گرفت تا به تعصب جاهلي مهلـت ندهـد    فيروز لحظه
كه بر او مسلط شود و اشتباهاتش تكرار گردد. بنابراين، در مورد اجراي حكم ترديدي به 
خود راه نداد، اين حكم عادلنه و براساس فرامين ارزشمند اس�م است، او هـم مسـلمان   

كند، بايد سـرش را در مقابـل عـدالت فـرود آورد،      تورات اس�م پيروي مياست و از دس
 هركس و در هر مقامي كه باشد.

امير مسلمان آثار تعصب غير اس�مي را نابود نمود، حكم و رأي دادگاه را پـذيرفت و  
 در مقابل عدالت اس�مي زانو زد.

ي  كرد تا حكـم خليفـه  جوان از جايش بلند شد تا حكم را اجرا نمايد، دستش را بلند 
توانـد او را از اجـراي ايـن كـار      عادل را تنفيذ كند، او يقين داشت كه هيچ قـدرتي نمـي  

بازدارد. پيش از آن كه جوان دستش را روي صورت امير تسليم شده در برابر عدالت فرو 
 آورد، صداي خليفه عادل كه پرده سكوت حاكم بر مجلس را دريد بلند شد و گفت:

ام به تو  لختي درنگ كن تا سخني را كه يك روز صبح از رسول خدا شنيدهاي جوان، «
 .6F2»بگويم
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ي عادل  كرد كه خليفه اي درنگ نمود تا سخن خليفه را بشنود، او فكر نمي جوان لحظه
بعد از اين كه به عدالت سخن گفته است و بعد از آن كه دستور اجراي عدالت را صـادر  

كرده است، به فكر جلوگيري از اجراي حكم باشـد، زيـرا   نموده و ختم دادرسي را اع�م 
 متقضاي عدالت واقعي بالتر از دستاوردهاي ظاهري است.

كرد كه خليفه عادل در عرض چند لحظه رأيش را تغيير دهـد و   هرگز جوان فكر نمي
اي كه از خليفه دادگر صادر شده، اجرا نشـود. هـيچ انسـاني هـم گمـان       آن حكم عادلنه

كه خليفه عادل بعد از اين كه به عدالت حكم نمـوده دخالـت كنـد تـا مقتضـاي      كرد  نمي
 عدالت اجرا نشود.

آري، به راستي كه خليفه عادل در اين لحظه دشوار و حساس در زمينه توقف اجـراي  
ي اسـ�مي، همـان    حكم حركت نمود، نه با انگيزه تعصب و هواي نفس، بلكه بـا انگيـزه  

ردهاي آن است، نه به اين خاطر است كه عـدالت بتـي بـراي    اس�مي كه عدالت از دستاو
اي از آن فاصله نگيرند، بلكه اس�م عـدالت را   عبادت باشد تا مردم متوجه آن شوند و ذره

بوجود آورد تا وسيله سعادت و نيكبختي حقيقي در جامعه گردد، زيرا هنگامي كه عدالت 
كند در پشت آن پنهان خواهـد   عادتمند ميبِسان بت قرار گيرد واقعياتي كه مسلمانان را س

 گشت.
هايي كه عدالت را تحكيم بخشيده، لزم است تا جامعـه را از   آري، به راستي بر دست

عبادت بت عدالت آزاد نموده و به بناي شامح احسـان رهنمـون كنـد، بنيـاني كـه اسـ�م       
 است. ريزي كرده است، همچنان كه كاخ عدالت را برپا نموده  كاخش را پايه
شدن با اين برداشت عظيم كه حتـي بـه ذهـن انديشـمندان در      ها توان همراه اگر انسان

رسد را نداشته باشند، همانا عمر بن خطاب به اظهار ايـن   حدود تئوريهاي خيالي هم نمي
نظريه بزرگ اس�مي از نظر تئوري اكتفا ننموده بلكه آن را به مرحله اجرا درآورده اسـت،  

 فرمايد: مياش  در باره عمر بن خطاب بوده كه پيامبر اكرمري ليق گي و چنين موضع

 .»مل سلكت طَ�قلً إال وسلك الشيطلن غ� سبيلك«
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 .»رود در هر راهي كه قدم بگذاري شيطان آن را رها نموده و به راه ديگري مي«
ساختن جوان از اجراي مقتضاي حكـم عـدالت و    در متوقف از اين جاست كه عمر

به اجراي مقتضاي حكم ديگري كه بازهم از دستاوردهاي ديـن اسـ�م اسـت،     تشويق او
نمـود. بـه همـين جهـت      كمبودي را احساس نكرد، زيرا چنين موقعيتي آن را ايجاب مـي 

خليفه عادل حضرت عمر بـن خطـاب در آن دخالـت نمـوده و راه را بـراي جـواني كـه        
گذشت را در پـيش گرفتـه و از    براساس عدالت مالك شده بود هموار سازد تا راه عفو و

 اجراي حكم دست بردارد.
 عمر بن خطاب چنين ادامه داد و بيان فرمود:

 يك روز صبح از رسول خدا شنيدم كه فرمود:
در اين شبي كه گذشت اسود عنسي كذاب به قتـل رسـيد، بنـده صـالح خـدا فيـروز       «

 .7F1»ديلمي او را كشت
ي او متوجه شد. سپس رو بـه جـوان   ها، همه به سو اي سكوت نمود، چشم عمر لحظه

 كرد با روشي آميخته به تشويق گفت:
 .8F2»گيري؟ آيا بعد از اين كه سخن رسول خدا را شنيدي بازهم از او قصاص مي«

جوان وقتي متوجه جريان شد و ديد زمام كار از دستش خارج شده و به سـمت عفـو   
مايـد. بنـابراين، موضـع    تـر اسـت، اختيـار ن    سوق داده شده است تا چيزي را كه مناسـب 

 گذشت و احسان را برگزيد و گفت:
 .9F3»بعد از اين كه مرا از سخن رسول خدا آگاه نمودي او را معاف كردم«

فيروز بعد از اين كه كلمه عفو را شنيد از جاي خود بلند شد، او مطمـئن نبـود كـه از    
قـانون بـود.. بـه    نظر شرعي حق برخواستن را دارد يا خير.. او به دنبال اجـراي مقتضـاي   
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خاطر اين كه مطمئن شود كه صاحب حق به حق خودش رسيده است، از حضرت عمـر  
 پرسيد:

آيا به نظر شما با اقرار و اعترافم به جرم و بخشش بدون اجبار اين جوان، من نجات «
 .10F1»يافتم؟

 دار رسيده است. دهد، يعني حق به حق با كلمه آري به او جواب مي حضرت عمر
اي راحت شد، اما قلب مؤمنش اص� قانع نشد كـه جـوان    مسلمان تا اندازه عقل فيروز

به حقش نرسد، او مدتي به فكر فرو رفت و به اين نتيجه رسيد كه برايش مناسب نيسـت  
شده اين عدل منحني حركت نمايد، مگـر ايـن كـه     روي پاهاي فلج -به نظر خودش  -تا 

است بنا نمايد، و قبل از آن كه از جاي خود  روي آن كاخ احسان را كه اس�م دستور داده
هاي اين بناي مقدس نمايـد. فكـر كـرد كـه چـه دارد،       حركت نمايد اقدام به تأسيس پايه

متوجه شد كه چيزي غير از اسب، شمشير و سي هراز درهم پول همراهش نيست، پس به 
 قاضي عادل نگاه كرد و گفت:

مشيرم و اسبم و سي هزار درهم از مالم را كه ش  -اي امير المؤمنين  - تو شاهد باش«
 .11F2»به او بخشيدم
قله احسان قاضي عادل و باني احسان، از آن دور دست، بـه كـاخ اسـتوار     اي و از بلند

هايش نقش بسته بود، به راستي كه او به  آميزي بر لب نگريست، و لبخند موفقيت عدل مي
بخشيدن حقش، بعد از آنكه به  عدالت حكم رانده بود، چنانكه تشويق صاحب حق براي

گـردد، زيـرا    حق خود رسيده و هيچكس را توان منازعه با او نيست، عدالت محسوب مي
غير از تشويق به عفو كار ديگري از اميرالمؤمنين ساخته نيست. اگر ببخشد احسان نموده 
است، و اگر هم نبخشد حق مسلم اوست كه جـاي هيچگونـه بحـث و گفتگـويي در آن     

 نيست.
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كند كه طرف بخشيده شده به مقام احسان كه بالتر از  چنانكه قاموس عدالت اقتضا مي
كننده را ادا نمايد تا همگي از بركات احسان  عدل است، منتقل شده و پاداش نيك احسان

 .مند گردند هاي اس�م بهره و خوبي
حساني را كه كند تا سرانجام ا كننده مي رو به جوان احسان امير المؤمنين عمر فاروق

 به سوي آن سوق داده شد متذكر گردد:
اي برادر قريشي! با بخشيدنت هم پاداش و اجر آخرت را حاصـل نمـودي و هـم از    «

 .12F1»پاداش دنيوي محروم نماندي
خواهد به او بفهماند كه هدف از احساني كه اس�م بـه آن دسـتور داده اسـت     گويا مي
 همين است.

اس�م به دور هستيد اين است بلندي مرتبه آنهـا، همانـا   اي كساني كه از مقاصد عاليه 
پـاداش در   -پاداشي كه مورد نظر آئين اس�م است پاداشي است دو برابر: پاداش در دنيا 

 آخرت.
 كند: در حالي كه مسلمان بعد از هر نماز اين گفته الهي را تكرار مي

ةٍ « ََ ْ�يَل َحَسنًَة َوٍ� اآلٍخ ُّ َّنَل نٍَنَل ٍ  ا َّلرٍ  َر  .»َحَسنًَة َونٍنَل َعَذاَب ا
خدايا! در دنيا به ما نيكي و حسنه عنايت فرما و در آخرت نيز نيكي و حسنه عنايت كـن، و  «

 .»ما را از عذاب آتش دور بدار

*          *          * 
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 عدالت يا ظلم

اهد گذشت, ريگزار مكه ش به مدينه منوره  مي شش سال پس از هجرت پيامبر اكرم
كـرد، هنـوز بـيش از بيسـت سـال از       ي قريش بود كه به مدينه هجرت مي جواني از قبيله

عمرش نگذشته بود، وطنش را ترك نموده و در محل بلندي كه مشرف بر شهر مكه بود، 
 با سرزمين، خانه، خانواده، دوستان و خاك گرانقدرش خداحافظي كرد.

هاي زيـادي ريخـت، شـايد بتوانـد ايـن خـاك گرانقيمـت و         او در آنجا ايستاد، اشك
كند را با اشك چشمانش سـيراب نمايـد، در    ريگستان عزيزي كه به زودي آن را ترك مي

داند كه آيا دو مرتبه چشمانش را به ديدن اين سرزمين سـرمه خواهـد    حالي كه هيچ نمي
 كشيد يا خير.

دل اش  داشـتني  ا بر خود هموار كرد و از ميهن عزيز و دوسـت هاي راه ر جوان سختي 
بريد، گرچه ميهن گرانبهاترين شئ مادي جهان است، ولي از هرچيز گرانبهاتر نيست، بـه  
راستي كه آزادي استفاده از زندگي روحي و آزادي عقيده و آزادي عبادي گرانبهـاترين و  

بدي است كه بعد از اين وجـود فـاني   حيات و هستي ااش  ترين است، زيرا نتيجه باارزش
 به او عنايت خواهد شد.

ها را قبـل   ها و آشفتگي ي پريشاني جوان با نگاهي آرام و طولني به سرزمين مكه همه
از ترك مكه در آنجا به وديعه گذاشت. پس در حالي كه اشك چشمانش خشك شده بود 

به سـوي مدينـه منـوره حركـت     را برگرداند و اش  و از لباس غم بيرون گرديده بود چهره
 كرد.

كه آزادي در انجام عبادت است و با حبيب خود، رسول خيـر  اش   او با زندگي حقيقي
ي ديدار و م�قات داشت، به سوي شهري كه بـه عنـوان وطـن، آن هـم      و انسانيت وعده

وطن جديد، براي خود برگزيده بود حركت كرد، و به سوي دوستانش؛ كساني كه آنها را 
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داند به سوي آئين يكتاپرستي كه بعد از جدايي با شـرك و   اده و برادران جديدش ميخانو
 مشركين انتحاب نموده بود به راه افتاد.

چه لحظات استثنائي و با شكوهي بود آنگاه كه بر شتر سوار بود و دشت و بيابانهـا را  
ايي كه آنهـا  گذشت. چه روزهاي به ياد ماندني و زيب براي رسيدن به مقصود پشت سر مي

را براي رسيدن به آزادي عقيده و عبادت پروردگار و م�قات با بهتـرين دوسـتان سـپري    
 كرد. مي

*          *          * 
هايش به ديدن رسول خدا روشن شد، دست خود را دراز كرد تا با رسـول خـدا    چشم

 مصافحه و با اس�م بيعت نمايد.
و حلقـه زده بودنـد بسـيار خوشـحال شـد و      از ديدن برادران مهاجرش كه گرداگـرد ا 

مهاجرين نيز با ديدن اين برادر از راه رسيده، خوشحال و شاد گشتند. برادري كـه خانـه،   
درد سـرش را تـرك نمـود و بـه محلـي كـه        كاشانه، بستگان، دوستان و زندگي آرام و بي

سر گذاشته  طپيد است، روي آورد، بدون آن كه به آنچه پشت همواره قلبش براي آنجا مي
 توجه نمايد.

اي همدردي كردنـد تـا احسـاس     برادران جديد او را در آغوش گرفتند و با او به گونه
دانستند، و در عوض مـال   غربت نكند، آنها او را بهتر از خانواده و برادران پدري خود مي

ي را اي بيشتر تقديم كردنـد، ولـي او چيـز    اي كه از دست داده بود به او سرمايه و سرمايه
 قبول نكرد، زيرا او به طمع مال آنها نياميده است.

را در راه خدا و براي رضاي او ترك نمود و خشـنودي  اش  آري، او خانواده و سرمايه
 دهد. داند و بر همه چيزها ترجيح مي خدا و رسولش را بالترين سعادت و موفقيت مي

دگي جديدش را با شـور  او كسي جز سعيد بن عامر بن خذيم نبود، سعيد بن عامر زن
و شعف فراوان و در سايه تعاليم نبوي شروع نمود، هيچ فرصتي را از دست نداد و ايمان 
خود را با استمداد از ارشادات نبوي تقويت كرد، از مجالس پربار و از درياي زلل نبـوي  
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خواست عوض آنچه پيش از ورود بـه ديـن    سيراب گشت. گويا با اين شوق و ع�قه مي
 م از او فوت شده را بدست آورد.اس�

به مجرد شنيدن صداي منادي كه مردم را به جنـگ خيبـر دعـوت كـرد بـه سـوي آن       
 شتافت، او جانش را به خدا فروخته بود.

درخشيد تا توانش را در جنگ به منصه  هم اكنون فرصت ط�يي در جلو چشمانش مي
هـا و   ت نمايـد، در همـه غـزوه   ظهور برساند و خود را در راه خدا آماده مبـارزه و شـهاد  

وار بـراي اعـ�ي كلمـه اهللا شمشـير زد، در      هاي جنگ حضور پيـدا كـرد و مردانـه    صحنه
هاي بدست آمده و در غزوات پيوسته در مجلس رسول خـدا حضـور داشـت تـا      فرصت

 تفسير آيه، پند و اندرزي از او فوت نگردد.
شتر شب را به نماز و عبـادت و  كرد و بي در تاريكي شب با پروردگارش راز و نياز مي

عظيم بـود كـه تـأثير فـوق      اي بس نمود. رحلت رسول خدا حادثه تقرب الي اهللا سپري مي
اي در او گذاشت. با خودش سوگند ياد كرد كه بايد تمام عمرش را در راه جهـاد و   العاده

 كه رسول خدا براي آن مبعوث شـد و هرچـه در تـوان داشـت در ايـن راه       -تبليغ دين 
 سپري كند... -گذارد و براي سعادت همه مردم مدتها جهاد نمود 

دارد كـه راه   سعيد معتقد بود كه وفـاداريش نسـبت بـه رسـول اكـرم او را بـر آن مـي       
محبوبش رسول خدا را كه همانا راه جهاد و نشـر خيـر اسـت ادامـه دهـد. بنـابراين، بـا        

بردگـي، كفـر و گمراهـي نجـات      لشكريان اس�مي به سرزمين شام رفت تا آنها را از قيد
دهد، و پيام حق كه سعادت و خوشبختي را به همراه دارد به عنوان بهترين هديـه تقـديم   
آنان نمايد. تقوي و پرهيزگاري آنان بهترين گواه بر حقانيت آئين اس�م اسـت كـه باعـث    

كـه  گردد، غالب و مغلوب و فاتحين و كسـاني   آوردن مردم شهرهاي تسليم شده مي ايمان
هايشان فتح گرديده از حقوق مساوي برخوردارند. آري، براساس اخ�ق والي سعيد  شهر

هاي عظمـت در وجـود آنهـا     بن عامر و همفكران مؤمن و پرهيزگارش كه بالترين نشانه
هـا را فـتح    هـا قلـب   متجلي بود و مظهر انواع خيرات و بركات بودند، پيش از فـتح شـهر  
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ن چنين نتايج درخشاني توسط اين افراد بعيد اسـت؟ افـرادي   آورد كردند، و آيا بدست مي
كننـد و تـابع قـوانين و مقـررات الهـي       كه شب را به عبادت و روز را به جهاد سپري مي

رسد در نظر آنها خوار  شان مي هستند. اشياي فريبنده دنيا كه با اشاره انگشتان آنها به دست
شان به چيز ديگري غيـر از يـاد خـدا     قلب ارزش و از قلوب آنان به دور است، زيرا و بي

 گرفتند. هاي آن تنها در حد كسب رضايت الهي بهره مي بستگي ندارد و از دنيا و زيبايي
سعيد بن عامر به كمك لشكر رحمت شهرها را يكـي پـس از ديگـري فـتح نمـوده و      

اد گرداننـد.  كرد تا با پذيرش دين توحيد آنها را از بندگي غير خدا آز ها را تسخير مي قلب
ـ  در سال هجدهم هجري قمري به جزيره در شمال سرزمين شام مي ر رسد و به عنوان امي

 نمود. ايفاء نقش مي لشكر تحت فرماندهي عياض بن غنم
*          *          * 

هاي جهاد اندكي استراحت  گردد تا پس از تحميل سختي سعيد بن عامر به مدينه بر مي
كند و هنوز مراسـم عروسـي انجـام     ختران مدينه را خواستگاري ميكند، يكي از بهترين د

خواهـد او را بـه    گويد كه مي نگرفته كه عمر بن خطاب او را به حضور طلبيده و به او مي
 جاي عياض بن غنم (استاندار متوفي سرزمين حمص) منصوب گرداند.

اي به رياسـت و   هرود، او ع�ق سعيد قبل از اين كه پاسخي دهد به فكر عميقي فرو مي
حكومت ندارد و با وجود همه اينها، او فردي متقي و پرهيزگار اسـت، و از روز حسـاب   
بيم و هراس دارد كه مبادا در اداره امور مردم كوتاهي شـود. پـس سـرش را بلنـد نمـود،      

را كه اشك در چشمانش جمع شده بـود  اش  چشم به چشم اميرالمؤمنين دوخت و چهره
 برگرداند و گفت:

 .13F1»نداز اي عمر.. مرا به فتنه مي«
را غافلگير كرد و به طوري كه مـدتي بعـد از آن بـه فكـر      اين جواب حضرت عمر

 فرو رفت...
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اگر افراد پرهيزگار و پاكدامن از پذيرفتن مسئوليت، به دليل ترس از فتنه دنيا و اشياي 
تـا بـدون هـيچ رنـج و      فريبنده آن سرباز زنند، ميدان براي افراد غير پرهيزگار خالي شده

زحمتي بر سرنوشت مردم حاكم گردند، و در اين صورت مسئول و عامـل اصـلي افتـادن    
كند  نخواهد بود. بنابراين، اذعان مي عمر مردم در ورطه ه�كت و بدبختي كسي غير از

كه راه خ�صي براي سعيد بن عامر و امثال او جز پذيرفتن مسئوليت وجود نـدارد، او رو  
 سعيد و با تندي و خشم گفت:كرد به 

 .14F1»به خدا قسم شما را رها نخواهم كرد«هرگز...! 
كند توجيهات و دليل خود را كه بيشـتر   عمر بعد از اين كه دستور قطعي را صادر مي

 گويد: جنبه سرزنش دارد داشته مي
 .15F2»گذاريد مسئوليت را به دوش من گذاشته سپس مرا تنها مي«

 گذارد، در حالي كـه امـر عمـر    ثر مير قلب سعيد اهمچون صاعقه د سخن عمر
بالتر از احساس مسئوليت سعيد و امثال او در پيشگاه خداوند نيست، و اگـر از پـذيرش   

شدن حقوق مسلمين نيسـت؟ در حـالي كـه اميرالمـؤمنين      فرمان سرباز زند مسئول ضايع
آيا مضمون بيعت اجـراي   بيند. آيا با عمر بيعت نكرده است؟ و تر از او را نمي فردي ليق

اي از پذيرش دستور، بـدون   دستور وي نيست؟ حال كه خليفه او را منصوب نموده چاره
 چون و چرا نيست؟
 دهد. شود و به حكم انتصابش گوش فرا مي سعيد تسليم مي

ام كـه از آنـان بهتـر نيسـتي، تـو را       هان! اي سعيد تو را امير قـوم و ملتـي قـرار داده   «
فرستم تـا   يلي به صورت آنها بزني و حرمت آنها را بشكني، بلكه تو را ميفرستم تا س نمي

شـان تقسـيم    ي آنها را در ميـان  با كمك آنان با دشمنان جهاد كني و مال به غنيمت گرفته
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 .16F1»نمايي
خواست استانداري را منصوب نمايد و به محل مأموريـت بفرسـتد،    هرگاه مي عمر

فرمود:  گرفت سپس به فرد مذكور مي ند و آنها را گواه مينمود اي از انصار را جمع مي عده
اما هنگام انتصاب سعيد بن عـامر چنـين   ». ام من تو را مسلط بر خون مسلمانان نگردانده«

نكرده، چون با وجود تقوي و زهد بسيار سعيد نيازي به اين نبـود. امـا وصـيت عمـومي     
كرد، در مورد سـعيد   ه آن وصيت مي(مشابه سوگند نامه و دستورالعمل) كه هر اميري را ب

گذراني و فخرفروشـي بـر    شدن در خوش نيز آن را مراعات نمود، عمر واليانش را از غرق
هاي تركي باشد و چه با  داشت. اين فخرفروشي چه با سوارشدن بر اسب مردم برحذر مي

ي هـا  خوردن نان سفيد كه پوست گندم از آردش جدا شده باشد، و چه با پوشيدن لبـاس 
 نرم و نازك صورت پذيرد. بنابراين فرمود:

َذونلً وال َأ�لوا نقّيلً وال َلبسوا رنيقلً «  .17F2»ال ََ�بوا ا
نخوريد و لباس نـرم    -شود  كه از مغز گندم تهيه مي  -اسب تركي سوار نشويد، نان سفيد «

 .»و نازك نپوشيد

نها واجـب و لزم  كرد كه رعايت كامل حقوق همه مردم بر آ سپس به آنها يادآوري مي
 فرمود: است. لَهذا مي

 .18F3»تان را به روي ارباب رجوع نبنديد دروازه منزل«
با وجود همه اين رهنمودهاي سخت و دشوار، تهديد را هم بـراي كسـي كـه از آنهـا     

 فرمود: نمود و مي سرپيچي كند همراه مي
 .19F4»اگر يكي از موارد يادشده از شما سر زد مجازات شما حتمي است«
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سنگين و هولناكش از فـردي چـون   يد بن عاص مسئوليت امارت را با همه شرايط سع
پزيرد، زيرا نفس او براي رعايت چنين شرايط سـختي، تربيـت و آمـاده شـده      مي عمر

 است، بدون اين كه كسي او را به آن ملزم نمايد.
ده نـزد  دارد و سوار بر شتر شـ  بندد و همسر تازه عروسش را برمي بار و بنديلش را مي

 رود تا با او خداحافظي نمايد و از او براي رفتن اجازه بگيرد. خليفه مي
رود و اصرار دارد كه والي جديد سـوار   براي بدرقه او تا بيرون مدينه پياده مي عمر

 كند، تا از مدينه خارج شوند. مياش  بر شترش باشد، در حالي كه او پياده بدرقه
فهماند كـه بـا مـردم همـين گونـه       به هر والي جديد ميخليفه با اين اكرام و تواضيع، 

بـر   مـورد جسـتجو قـرار دهـد. آري،  عمـر      برخورد داشـته باشـد و حـالت آنهـا را    
هاي مدينه ايستاده است تا با والي جديد خداحافظي نمايد و از تأكيد بر امر مهمي  دروازه

 ند:فرما كند و مي فرستد، فراموش نمي كه او را براي انجام آن مي
كـنم،   شان مسلط نمـي  من شما را بر خون مسلمانان، ابروي مسلمانان، حيثيت و اموال«

شده و اجراي عدالت در بين آنها  بلكه شما را براي اقامه نماز. تقسيم مال به غنيمت گرفته
 .20F1»فرستم، اگر با مشكلي مواجه شديد كه توان حل آن را نداشتيد به من ارجاع دهيد مي

اي كه به همراه داشت دراز كرد، آن را برداشـته و بـه    به طرف كيسهدستش را  عمر
 پرسد: اي اميرالمؤمنين! اين چيست؟ سعيد داد، سعيد مي

دهد: در اين كيسه هزار دينار است تا براي رفع احتياجـات خـود از    جواب مي عمر
 آن كمك بگيري تا حقوق تو مقرر گردد. سعيد گفت:

 .21F2»تر است احتياج ندارم، به كسي بده كه از من محتاج اي اميرالمؤمنين، من به آن«
را سوار شـود تـا بـرود كـه حضـرت      خواهد شترش  گرداند و مي سعيد كيسه را برمي

 فرمايد: زند و مي او را صدا مي عمر
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صبر كن تا حديث رسول خدا را برايت بيان كنم، بعد از آن اگـر خواسـتي از مـن    «نه 
 .22F1»نگير

ند جز اين كـه برگـردد و سـخن رسـول خـدا را از زبـان خليفـه        بي اي نمي سعيد چاره
 مسلمين بشنود. حضرت عمر فرمود:

فرمـود:   ود، من همانند تو گفتم. رسـول خـدا  رسول خدا چيزي را بر من عرضه نم
كسي كه بدون درخواست و تمايل نفسي چيزي به او داده شود، بايد آن را بپذيرد چـون  «

 .23F2»ستاي از جانب خدا ا رزق و هديه
اي به فكر فرو رفت، او م�حظه كرد كه اين پول بدون طمع و درخواست  سعيد لحظه

به او رسيده است، لذا آن را پذيرفت ولي تا اين كه كام�ً صحت ك�م برايش روشن نشد 
 رو كرد و پرسيد: اقدام به قبول آن نكرد. بنابراين، به سوي عمر 

 .24F3»اي؟ آيا شخصاً از رسول خدا شنيده«
 ب�فاصله پاسخ داد: آري. عمر

اي بـاقي   هم اكنون دستور لزم األجرا است و براي شـنونده غيـر از اجـراي آن چـاره    
كند تا كيسه پول را بگيرد و در خرجين بگذارد. سـپس   ماند، سعيد دستش را دراز مي نمي

 مصافحه كند. كند تا به گرمي با عمر ا بلند ميدستش ر
گيرنـد و خـداحافظي    گرمـي يكـديگر را در آغـوش مـي     لحظه وداع رسيده است، به

توقف نمود و با نگاهي عميق  شود، عمر مر به طرف شام روانه ميكنند. سعيد بن ع مي
نگرد، اشك در چشمانش جمع شده و سپس سرازير گشته و رخسـار و سـيماي    به او مي

 داند. ريختنش را نمي شويد و هيچكس علت اشك مباركش را مي
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ريخت؟ يـا كـار و    شد اشك مي يكي از اصحاب رسول خدا از او جدا مي آيا هر وقت
؟ هـيچكس راز آن  محلي كه سعيد را براي آن كانديد و منصوب نموده بود، مشكل اسـت 

كند و مطمئن است كه انتخابش به جا  با سعيد بن عامر خداحافظي مي داند. عمر را نمي
تواند  ه با لياقت و توانايي خود مياست، او به سرزمين حمص شخصي را فرستاده است ك

در اين شرايط دشوار كارها را به نحو احسن به مرحله اجرا بگذارد، زيـرا حمـص را بـه    
هاي زياد، كوفه صـغري   هاي پي در پي و فتنه هاي مكرر از اميران و انق�ب خاطر شكايت

 ناميدند. مي
مور مسلمين و شـيوه نبـود،   انديشيد، به فكر اداره ا سعيد در طول راه به سختي كار مي

اگر از عهده اين مسؤليت به نحـو احسـن برنيايـد حسـاب دشـواري در روز قيامـت در       
 انتظارش است.

رسي آورده شود و  چقدر سخت است كه در روز قيامت با دستهايي بسته براي حساب
كند. چگونه در اين زمان هرج و مرج كه خوب  چيزي غير از عدالت دستهايش را باز نمي

هاي ماهر و آگاه هـم گـم شـده     و بد كارها مخلوط گرديده است و حقيقت از ديد انسان
است، به عدالت برسد؟ چگونه براي او امكان دارد تا امور مردم را به خوبي اداره نمايـد،  
در حالي كه وقتش تحمل اين مشك�ت را ندارد و بيشتر اوقات را بـه عبـادت و اطاعـت    

 كند. پروردگار سپري مي
برد و رعايت اين امر هم نيز بر عهده اوست،  وز در روزهاي اول ازدواجش بسر ميهن

، ايـن  مشك�ت امور اداري و رعايت حقوق مردم نيز آن مضاعف گرديده است. چه كنـد 
 اي جز پذيرفتن آن ندارد. بر دوش او گذاشته و چاره بار و مسئوليت را حضرت عمر

اه طـولني در حركـت اسـت، راه بـرايش     عروس نيز پشت سر همسرش در اين ر تازه
پرواند كـه   كننده نيست، او نيز غرق در تفكر است، رؤياي قصر بلندي را در سر مي خسته

در اطرافش نوكرها و كلفتها در رفت و آمدند و سفرهاي رنگارنگ در آن چيده شده باشد 
 هاي نرم و ابريشمي فكر او را به خود مشغول نموده است. و انواع فرش
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كند، دستش را بـه سـوي كيسـه دينارهـا دراز      طول راه هرگاه احساس خستگي مي در
دهد. اين دينارها باعث ارضاء غرور و رفع  نمودن آن دلش را آرامش مي كند و با لمس مي

 باشد. حاجاتش مي
*          *          * 

ش ا عروس در منزل جديدش مستقر شد، شروع به اجراي نقشـه  به محض اين كه تازه
در مورد تهيه فرش و اثاثيه منزل كرد. پيشنهادهايي در مورد خريـد انـواع و اقسـام لـوازم     
منزل به شوهرش (والي حمص) ارائه نمود، پيش از اين كه ليست خريدها به پايان رسـد،  

 قيمت كالهاي درخواستي از هزار دينار گذشت.
در مورد مالي كه   -اي  هاي شوهرش نقش بست كه كينه نهفته تبسم كوچكي روي لب

بـه    -اميرالمؤمنين او را وادار به پذيرفتنش نموده بود و خواب را از چشمش ربوده بـود  
آيـا تـو   «تر مهلت بده،  همراه داشت، به سوي همسرش نگاهي انداخت و گفت: كمي آرام

 .25F1»را به چيزي بهتر از اينها راهنمايي نكنم؟
يست؟ اموري در نظرش ترسـيم گشـت كـه    زن شروع به استفسار كرد: بهتر از اينها چ

رفاه وآسايش آنها از لوازم منزل بيشتر است، اما جواب سعيد اين بود كه مال را به كسـي  
كنيم و اصل سرمايه را  ي آن استفاده مي دهم كه براي ما تجارت كند، آن وقت از فايده مي

 گردانيم. سالم و بدون كم و كاستي برمي
رسيد، امـا فـوراً پيشـنهاد     كننده و آني بود و به فكر زن نميگرچه اين پيشنهاد غافلگير

 شوهرش را پذيرفت و با جديت تمام شروع به بررسي جوانب مختلف موضوع نمود.
منافع و مضرات اين پيشنهاد را به زودي بررسي نموده به اين نتيجه رسيد كـه كـاري   

ه رفـع حاجـت اسـتفاده    شده به انـداز  مفيد است، زيرا براساس اين روش از منافع حاصل
كنند و اصل سرمايه محفوظ است اما موافقت خود را اظهار نكرد، زيرا اعتراضـاتي بـر    مي
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شدن سرمايه و نابودشـدن آرزوهـايش بـيم     اين كار وارد بود، او از ضرر تجارت و ضايع
 داشت.

ست دهد كه كام�ً به كار تجارت ماهر ا شوهر به او اطمينان داد كه مال را به كسي مي
گرداند و فايده اعتماد اسـت، سـعيد فـوراً جـواب داد:      و چندبرابر سرمايه را به آنان برمي

 آري، كام�ً مورد اعتماد است.
 عروس: من با اين شرط موافقم. تازه

 ها را بياور. سعيد: پول
رود، مقداري از آن را خوار و بار  گيرد و به بازار مي سعيد كيسه پول را از همسرش مي

رود، به اين يكي ده دينـار، بـه آن    زنان مي و سپس به منازل فقرا، مستمندان و بيوه خرد مي
كند و خوشحال و  ها را تمام مي يكي بيست دينار، به آن ديگري پنجاه دينار تا اين كه پول

رسد بطوري كه گويـا از مـار خـوش     گردد، او كام�ً آرام به نظر مي شادمان به خانه برمي
 پيدا كرده است.خط و خالي نجات 

هـا را تحمـل    سـختي  ،گذرد و زن به اداره امور منزل مشغول اسـت  ها مي روزها و ماه
كند، آرزوي زندگي مرفه و ثروت هنگفت فكرش را بـه خـود مشـغول نمـوده اسـت.       مي

اي جز فرارسيدن موعد مقرر براي دريافت اولين قسط فايده را ندارد، اما ايـن زمـان    چاره
 افتد. ميمرتباً به تأخير 

هاي منزل يكي پس از ديگري سبب پيدايش انگيزه در زن بـراي   احتياجات و خواسته
اي كه خريد آنها در اولويت است را تهيه  گردد تا لوازم و اثاثيه ي فايده از شوهر مي مطالبه

يد: به زودي مشك�تي دامنگيرت خواهـد شـد كـه     گو نمايد، اما شوهر هربار به همسر مي
كند و شوهر راه سـكوت را پـيش    كني، زن اصرار مي ري به اين فايده پيدا مياحتياج بيشت

گويـد:   گردد تا جايي كه مي گيرد. اصرار زن بيشتر مي گيرد و درخواستش را ناديده مي مي
ف�ن چيز و ف�ن چيز تمام شده است، بهتر است نزد آن مرد بروي و با سود سـرمايه آن  «
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 .26F1»چيزها را از بازار تهيه كني
شوهر توجهي به سخنان همسر ندارد و فقط كافي است در هر شبانه روز يـك مرتبـه   

 گردد. ا به منزل برميه خواهي كند، او شب معذرت
خواهد تا اصل سرمايه  رساند، از شوهر مي توجهي شوهر، بردباري زن را به آخر مي بي

بيشـتر طاقـت صـبر و     را به او باز گرداند، چون او از فايده صرف نظر كرده است. از اين
هاي آن از قبيل خوراك، پوشـاك و...   انتظار و تأخير را ندارد، زيرا شرايط منزل و خواسته

آورد، يكـي از   گيـرد و شـوهر را بـه سـتوه مـي      شدت مـي اش  تأخيرپذير نيست. خواسته
داند در منزل حضـور دارد و زمـاني    نزديكان كه ماجراي هزار دينار و سرنوشت آن را مي

گويد: او را رها كن،  شود به زن مي وجه علت ناراحتي و خصومت بين زن و مرد ميكه مت
شود و متردد است كه آيا واقعيـت   ها آزارش مده. سپس مدتي خاموش مي با اين صحبت

رسد كه اگر  را صراحتا به او بگويد يا نه؟ اخت�ف بين زن و شوهر به آخرين حد خود مي
اي كه حل آن ممكن  گردد به گونه تر مي د مشكل پيچيدهپرده از روي حقيقت برداشته نشو

 گويد: نيست، به زن مي
 .27F2»به راستي سعيد اين مال را صدقه داده است«

شنيدن اين خبر براي زن همانند صاعقه است. به راستي آرزوها و همه چيز او باد هوا 
رفـتن آن   دسـت  دهد و براي از نشيند، گريه و فغان سر مي اي از خانه مي گشت، در گوشه

كند كه مشكل به يك يا دو سـاعت   خورد. شوهر گمان مي همه مال و سرمايه افسوس مي
يابـد و گويـا پايـاني نـدارد و از      پذيرد، اما شيون و زاري زن چند روز ادامه مـي  پايان مي

شـود، هنـوز همسـرش را در     شود. يك روز سعيد وارد منزل مي شدت آن نيز كاسته نمي
گرداند و با اين عمل به  را به نشانه اعتراض از او برمياش  ند، شوهر چهرهبي حال گريه مي
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را كـه بـه م�قـات     ت و پيوستن به اصـحاب پيـامبر اكـرم   فهماند كه زندگي آخر او مي
 فرمايد: دهد و مي هاي دنيا ترجيح مي پروردگار شتافتند، بر لذت

ها از من جدا شده اند، من  آرام گير اي زن! به راستي دوستاني داشتم كه همين زودي«
 .28F1»دوست ندارم كه از آنها جدا شوم و در مقابل دنيا و آنچه در دنيا است مال من باشد

و براي اين كه زن با جمال و زيبـاييش بـر او نـاز نكنـد، ديـدگاهش را بطـور كامـل        
بـه حـوران بهشـتي را بـرايش ابـراز      اش  زند و ع�قه كند و حرف آخر را مي مشخص مي

 فرمايد: رد و ميدا مي
گرداند، زيـرا نـور    اگر يكي از حوران بهشتي در آسمان ظاهر شود زمين را روشن مي«

اش از روشني خورشيد و ماه هم بيشتر است، روسري سرش از دنيا و ما فيها بهتر و  چهره
توانم جدايي از آنها  تر از ترك آنها است، من نمي برتر است، ترك تو براي من بسيار آسان

 .29F2»به خاطر تو تحمل كنمرا 
شـود، يـا بايـد لـوازم      گيرد كه براي آن راه سومي پيدا نمي زن بر سر دو راهي قرار مي

 بسازد.اش  منزل و امكانات دنيا را انتخاب كند يا شوهر مؤمن را و با زندگي ساده
كنـد و بـه    هايش را قطع مي پذير نيست، اشك بيند جمع بين دو انتخاب امكان وقتي مي

 دهد. گي ساده با شوهر مؤمن وارسته رضايت ميزند
نكردن در امور مالي خانه و اصرارنكردن بـر خريـد    شدن زن و دخالت شوهر از تسليم

شود و تمام وقتش را صرف عبادت پروردگار و اداره امور مـردم   اشياء منزل خوشحال مي
او و بـالعكس   اش پيدايش محبت مردم نسبت بـه  نمايد كه نتيجه شان مي و مراعات حقوق

 باشد. مي
شـود و   علت محبت مردم شام را نسـبت بـه او جويـا مـي     يك مرتبه حضرت عمر

 فرمايد: مي
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 .»چرا مردم شام تو را دوست دارند؟«
جـنگم، بـا    دهـد: زيـرا مـن فـردي از آنهـا هسـتم، همـراه آنـان مـي          سعيد جواب مي

جنگم و با ايشان همدردي  من به همراه ايشان مي«كنم، پس  ديده آنها همدردي مي مصيبت
 .30F1»كنم مي

كـرد، بلكـه از نظـر     سعيد بن عامر با مردم در حد همدردي لفظي و معنوي اكتفا نمـي 
نمود. كل درآمد دولت را در راه اصـ�ح و بهبـود امـور     مالي و مادي نيز به آنان كمك مي
 كرد. مردم و اوضاع مملكت خرج مي

ز آن را صرف خريد ضـروريات منـزل و   نمود مقداري ا وقتي حقوقش را دريافت مي«
پرسـيد: بقيـه حقوقـت كجاسـت؟ جـواب       نمود.. همسرش از او مي مانده را انفاق مي باقي
 .31F2»انداز قرض الحسنه سپردم داد: آن را به حساب پس مي

شد كه آن را در راه كمك به فقرا، همدردي با مستمندان و رفع مصـيبت   زن متوجه مي
اي جـز صـبر نداشـت،     رضايت الهي قرض داده است، چارهزدگان و براي كسب  مصيبت

دانـد و غيـر از عـدالت     زيرا شوهرش خود را در مقابل مردم و در پيشگاه خدا مسئول مي
چيزي ديگري او را از اين مسئوليتش آزاد نخواهد كرد، لذا براي به ثمررسـاندن درخـت   

ه اين هـدف بـاارزش و   كند. گرچه براي رسيدن ب عدالت از هيچ كوششي فرو گذارد نمي
 گرانقدر، خود، خانواده و هرچه در اختيار دارد، فدا سازد.

آيند و او را  به نزد او مي ،اش در اين راه هستند اطرافيانش شاهد فداشدن او و خانواده
 گويند: كنند و به او مي نصيحت مي

 ».خانواده و خويشاوندان بر تو حقي دارند كه بايد آن را مراعات كني«
 ب سعيد با صراحت و شفافيت كامل همراه است:جوا
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هيچ كس را بر آنان ترجيح نخواهد داد، در رسيدن به حـورالعين رضـايت احـدي از    «
طلبيم. اگر يكي از حوران بهشتي سر برآورد آسمان و زمـين روشـن خواهـد     مردم را نمي

 ».شد
گامان ميـدان  دهد و به سـيرت پيشـ   تر ادامه مي و سخن خود را با قاطعيت هرچه تمام

 فرمايد: كند و مي ايثار و فداكاري صحابه اشاره مي
خود را از گروه سابقين عقب نخواهم كشيد، بعد از اين كه خود از رسول خدا شنيدم «

كند. مؤمنين فقير  رسي جمع مي فرمود: خداوند در روز قيامت مردم را براي حساب كه مي
شود براي محاسبه  گفته مي ند. به ايشان شتاب بال به سوي بهشت مي همچون كبوتران سبك

گويند: حساب و كتابي در ميان نيست، شما به ما چيـزي نداديـد. در ايـن     توقف كنيد. مي
گوينـد. دروازه بهشـت بـه روي آنهـا بـاز       فرمايد: بندگانم راسـت مـي   وقت پروردگار مي

 .32F1»شوند شود و هفتاد سال قبل از سايرين وارد بهشت مي مي
          **          * 

شود، به طوري كـه   دار مي گذرد... محبت در ميان سعيد و اهل حمص ريشه روزها مي
هركدام گم شده و مقصودش را در وجود ديگري يافته است.آنها سعيد را پـدري مهربـان   

كند و به آنها توجه دارد. درآمد مازاد بر مصرف خود  شان را رعايت مي يابند كه حقوق مي
كند در حالي كـه خـود را از همـه     كند، بلكه به فقرا و مستمندان انفاق مي ميانداز ن را پس
 دارد و زندگي سختي دارد. تر نگه مي محتاج

او براي اداي امانت الهي كه در ميان آنها به وديعه گذاشته شده از هيچ كوششـي فـرو   
گاه الهـي  داند كـه فـردا در پيشـ    كند، زيرا او شبان و مسئول رعيت است و مي گذارد نمي

آوردن رضايت همه مردم غير ممكن است. در  گيرد، اما به دست مورد بازخواست قرار مي
اي مـاجراجو پيـدا     كننـد و شـيفته او شـده انـد، عـده      زماني كه مردم به سعيد محبت مـي 

شود، كاري غير از انتقـاد ندارنـد، در ايـن     شوند كه هيچ چيز مورد پسندشان واقع نمي مي
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شـود، ايـن شـهر بـه علـت       اجويان در شهر حمص و اطراف آن زياد مـي زمان آمار ماجر
گـران   گيرد و مركز اراذل و آشوب هاي متعدد، كوفه كوچك نام مي گسترش فتنه و انق�ب

 باشد. مي
با وجود اين همه فداكاري سعيد بن عامر از آزار و اذيت اين يا آن در امان نماند، اين 

امت سوء استفاده نمودند و به خاطر ع�قه به تمرد و گروه از مهر و محبت عمر نسبت به 
 سركشي سر به شورش زدند.

 كند. ي امير آنها نظرخواهي مي آيد و از مردم در باره عمر بن خطاب به شهر حمص مي
شوند تا خود را در جامعـه مطـرح كننـد و صـداي      خواهان بلند مي گران و آشوب فتنه

الي كـه اكثريـت مطلـق مـردم سـاكت و خـاموش       خود را براي اعتراض بلند كنند، در ح
داننـد، زيـرا راهـي     هستند و سكوت خود را دليل اع�م رضايت و محبت از اميرشان مـي 

شان اسـتفاده   گران نيز از اعتراض و انتقاد براي رسيدن به هدف يابند و آشوب تر نمي آسان
 كنند. مي

ود را براي شنيدن همه داند و گوش خ خود را در مقابل همه مردم پاسخگو مي عمر
چيز باز گذاشته است تا آن را با ميزان عدالتي كه از اس�م فهميده اسـت، مـورد سـنجش    

 قرار دهد.
باشد، ولي در  گيرانه و خيلي دقيق مي از عدالت برداشتي سخت گرچه برداشت عمر

هرصورت براي استقرار عدل واقعي بايد سعه صدر را پيشه نمايـد و بـه سـخن همگـان     
ش فرا دهد و در مورد سخن تحقيق كند، روش كار او اين است كه در مـورد خبـري   گو

كند و در صورت لزوم دو طرف جريان را در يـك مجلـس جمـع     شنود تحقيق مي كه مي
كنـد، ميـزان    را مطابق ميزان دقيـق و قـاطعش صـادر مـي    اش  كند. سپس حكم عادلنه مي

آمـد   هر زمـان كـارواني بـه نـزدش مـي     آليش و دقيق است،  عدالت او چقدر ساده و بي
 پرسيد: سؤالت زير را در مورد اميرشان مي
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رود؟ آيـا در   هاي بيمـار مـي   پرسي برده امير شما چگونه است؟ آيا به عيادت و احوال«
كند؟ دروازه منـزلش بـاز اسـت يـا خيـر؟ آيـا بـه همگـان بـا           ها شركت مي تشييع جنازه

ت باشد خوشحال شده و آنها را در پست آنها كند؟ اگر جواب مثب خوشرويي برخورد مي
كند، و اگر جواب منفي باشد آنها را احضـار نمـوده و بعـد از مجـازات، معـزول       ابقاء مي

 .33F1»كند شان را صادر مي نموده و حكم عزل
به هرحال جريان هرچه باشد هم اكنون سعيد بن عامر در ميـزان دقيـق عـدالت قـرار     

محاسبه او را با اين سنجش آغاز نمـوده   بن خطاب مرگرفته است، ميزان عدالتي كه ع
 است.
 .34F2»اي مردم حمص! استاندارتان را چگونه ديديد؟«

اي مردم حمص! استاندارتان را چگونه ديديد؟ معترضان شروع به شكايت و اعتراض 
 گويد: ايستد و مي كنند. نفر اول مي مي

 ».آيد زد ما نميشود و ن اي از روز نگذرد از خانه بيرون نمي تا حصه«
اين است: چقدر بـزرگ اسـت! چقـدر گنـاه      جواب اصولي و قانوني حضرت عمر

 .عظيمي است اگر راست باشد!
 كند كه اين كار ناقص عدالت است. قاضي فوراً اشاره مي

كند نه بر موصوف و منتظر بررسي شخصي است. اين حكم  اگرچه حكم بر صفت مي
 ين ميزان عدالت در حقيقت ميزان عدالت نيست.به روشني دللت دارد بر اين كه ا

آري، اگر صحيح باشد آنچه گفتـه شـده اسـت كـه تـا روز بـال آيـد از خانـه بيـرون          
شـود، بلكـه در ميـزان قضـاوت      شود، در ميزان داوري عمومي جرمي محسوب نمـي  نمي

ضـرري   شود كه تا بالآمدن روز از خانه بيرون نشود. چه عمومي اين حق به امير داده مي
صبح به محل كار حاضر شود و  10يا  9متوجه جامعه خواهد شد اگر استاندار آن ساعت 
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تا بعد از غروب و اداي نماز عشاء در دفتر كارش حضـور داشـته باشـد و بـه اداره امـور      
كردن اين زمان طولني با مردم و در ميان آنها بودن كافي نيسـت؟   مردم بپردازد. آيا سپري

خواهند صبح زود نزدشان بيايد؟ آيا اين مردم ستمگر و  ت دارند؟ چرا ميچرا از او شكاي
خواهنـد از   دارند و از او مـي  مهري روا مي انصاف نيستند كه در مورد نماينده دولت بي بي

بر او حقّي ندارند؟ و او خـود  اش  صبح زود تا آخر شب را در ميان آنها باشد. آيا خانواده
انصـافي اهـل    حق براي قانون عدالت محفوظ است كه از بـي  نيز حقّي ندارد؟ اگرچه اين

پوشي نموده كه بر استاندار خود اين ظلم فـاحش را روا دارنـد، امـا ميـزان      حمص چشم
نمودن والي به اين كه تمام وقت خود را  عدالت براي پذيرفتن اين شكايت ظالمانه و ملزم

 تواند توجيهي داشته باشد. در ميان مردم بگذارند نمي
است كه بر خود و كساني كه آنهـا را ماننـد خـود     اما اين ميزان عدل حضرت عمر

كنـد،   به پذيرفتن اين اتّهام ظالمانه اكتفا نمي كند. حضرت عمر گيري مي داند، سخت مي
پرسد كه آيا شكايتي ديگر ندارند؟ گويا شيفته اين شكايات گرديده است  بلكه از مردم مي

 فرمايد: كه مي
 ».شكايتي داريد؟ ديگر چه«

بلكه آنها را نسـبت بـه آن تشـويق     ،پذيرد فهماند كه نه تنها شكايت را مي به مردم مي
 د.كن مي

 شود: شاكي ديگر بلند مي
 ».دهد والي در شب جواب هيچ كس را نمي«

 شود: صادر مي حكم به سرعت از زبان حضرت عمر
 ».اين نيز گناه بزرگي است«

گـام  گردد، به راستي پاسخ رد بـه اربـاب رجـوع هن    ر ميآري... اين چنين حكمي صاد
آيد و در ميـزان عـدالت او پذيرفتـه شـده      به شمار مي شب گناه بزرگي از ديدگاه عمر

 نيست.
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ي روز تا بعد از نماز عشاء در ميان مردم باشد؟... آيـا   آيا كافي نيست كه استاندار همه
ر كاري مزاحم شـود و مـانع خـواب،    واقعاً ظلم نيست كه هر لحظه از شب كسي براي ه

استراحت، و عبادت او گردد، و امير مجبور باشد خواست آنها را پاسخ گويد و به مشكل 
 آنها رسيدگي نمايد.

و برداشـت او از قـانون لزم اسـت، اسـتاندار بيچـاره       براساس اصول عدالت عمر
در برابـر آنهـا را   هيچ انساني تـاب مقاومـت    تي را تحمل نمايد كه غير از عمرمشك�

اي آماده باشد، براي استقبال و پـذيرايي از هـركس در    ندارد، بايد براي هركار غير منتظره
 د. اين ميزان عدالت مورد نظـر عمـر  را بزند، حاضر باشاش  هر وقت شب گه در خانه

هـاي   كند، بلكه شـروع بـه كشـف و اسـتخراج شـكايت      به همين اكتفا نمي است، عمر
 نمايد. قلب مردم مي شده در پنهان

 كند: اع�م مي
 .»ديگر چه شكايتي داريد؟«

 گويد: شود و مي شاكي سوم بلند مي
 ».آيد دهد و در آن روز به نزد ما نمي در هر ماه يك روز را به خودش اختصاص مي«

شود تا بـه كارهـاي    فقط در هر ماه يك روز است كه والي به محل كارش حاضر نمي
رسيدگي كند، در حقيقت لزم است تا ايـن شـكايت نيـز ظالمانـه     عمومي معمول روزانه 

 محسوب گردد.
سـاعت لزم   24اي حـداقل   اگر جنس والي از فولد هم باشد و اگر نگوئيم كـه هفتـه  

ساعت استراحت برايش لزم است، زيرا او نيـز   24است كه استراحت كند ل اقل ماهيانه 
 د.  باش انسان است و احساس و توانش محدود مي

كند، نه به نفع والي، بلكه بـه نفـع    فوراً رأي خود را صادر مي اما ميزان عدالت عمر
 فرمايد: شاكي. او معتقد است كه اين استراحت ماهيانه جائز نيست و مي

 ».گناهي است بزرگ«
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ها عوض شده است؟... والي بايد مظلوم واقع شود و حق خـود و   آيا به نظر شما معيار
از مسـئوليت نجـات    ا مطابق موازين و اصول عدالت عمرزيرپا گذارد ت رااش  خانواده

 يابد. 
ديگـر چـه شـكايتي    «گويـد:   تفحص در مورد شكايات مردم را ادامه داده مـي  عمر
 ».داريد؟

 گويد: چهارمين نفر حركت كرده و مي
 ».شود هرچند وقت يك بار بيهوشي بر او عارض مي«

مظلوم نمايي همانند گرگ در لباس ميش از عدل به  فرياد از جفاي ظلم بر عدل كه با
تواند تقـدير الهـي را كـه بيهوشـي را      كند. والي با چه تدبيري مي خليفه عادل شكايت مي

كه هرچند وقت  -شدن والي  كند، از خودش دور كند. چه ضرري از بيهوش متوجه او مي
ر آن لحظه مورد حملـه دشـمن   رسد. آيا بيم دارند كه د به ملت مي  -افتد  يكبار اتفاق مي

واقع شوند و نتوانند بينديشند يا اين كه در هراسند كه مبادا در اثناء چند ثانيـه شـهرها در   
معرض نابودي قرار گيرد؟ و آن وقت كسي را نيابند تا دستور وجوب مبارزه با دشـمن را  

 صادر كند.
خير تـا بـه   يا سرعت حركت جريان مسائل و امور به نحوي است كه يـك لحظـه تـأ   

 پذيرد. آمدن امير را نمي هوش
شـود؟ آيـا اصرارشـان بـر طـرح چنـين        مي قسم به پروردگار! چه ضرري متوجه آنها 

 شكايتي بهترين گواه نخواهد بود كه خواست قلبي آنها سركشي، تمرد و آشوب است؟
 دارد كـه ايـن   مي را به بررسي موارد چهارگانه شكايت صراحتاً ابرازاش  ع�قه عمر

گيرانـه او در   گردد تا در مقابل عدالت سخت مستلزم احضار والي مي ع�قه و رأي عمر
 قفس اتهام گذاشته شود.

شود و با آشوبگران به طور يكسان در جلو ميـز قاضـي    سعيد بن عامر فوراً احضار مي
 گيرد. قرار مي
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ايت جلسه دادگاه را رسميت بخشد و از شاكيان بخواهـد شـك   پيش از اين كه عمر
بنـدد و سـيرت    هـايش را مـي   شود، چشـم  خود را دوباره مطرح كنند، اندكي خاموش مي

كند، سيرت شخصـي از بزرگـان و فضـ�ي صـحابه.      زندگي سعيد را در ذهنش مرور مي
سيرت مهاجري كه از هنگام پذيرش اس�م عمرش را در راه جهاد سـپري نمـوده اسـت،    

بادت، تقوي و ترس از خدا دربـر گرفتـه   شخصيتي كه سراسرش را احسان، وارستگي، ع
است. سيرت فرماندهي كه به مردمش كمك نموده و غمخـوار آنهـا بـوده اسـت، دسـت      

 كمك، همدردي و عطوفت را به سوي آنها دراز نموده است.
يابد كه مـتهم قـرار گرفتـه اسـت، و اگـر ايـن        خودش را در مقابل انساني مي عمر
اسباب بزرگي و عزت را از دسـت خواهـد داد و بـه    ها درست از آب درآيند همه  تهمت

چـه موقعيـت دشـواري اسـت! عـدالت      گردد،  افتد و تنبيه و بر كناريش لزم مي چاله مي
گيـرد، گرچـه اسـتاندار     كند و او به اندازه مويي از آن فاصله نمـي  چنين اقتضا مي عمر

 متهم مردي از بزرگان اصحاب باشد، و اين عدالت است و بس.
گذارد، اما وقت اين  به خاطر موقعيت و جايگاه فرد قانون را زيرپا نمي عمر اگرچه

حكم نرسيده است و متهم هنوز دفاعياتش را بيان نكرده اسـت، شـايد توجيهـاتي داشـته     
باشد كه مانع صدور اين حكم گردد. بنابراين، بايد به آن گوش فـرا داده شـود و نظـرش    

 مورد بررسي قرار گيرد.
كه اميرالمؤمنين دستور شروع محاكمه را صادر نمايد، سرش را بـه طـرف    پيش از اين
كند تا از  دوزد، گويا عدالت را جستجو مي نمايد و نگاهش را به آسمان مي آسمان بلند مي

 آنجا پايين آمده و سعيد بن عامر را نجات دهد.
د سـعيد  كند، به اميد آن كه ديدگاهش در مـور  هايش را به طرف آسمان بلند مي دست

 فرمايد: تغيير نكند و مي
 ».بار الها! امروز حسن ظن مرا در مورد سعيد از بين مبر«
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به راستي او در وجود سعيد مردي صالح و استانداري با لياقت را كه به نحـوه احسـن   
 يابد. او از بهترين بندگان نيك خدا است. كند، مي حقوق مردم را راعايت مي

شود و با احضار شاكيان براي اثبـات ادعـاي    ارج مياز نيايش و تسبيحاتش خ عمر
 فرمايد: آنها محاكمه را شروع نموده مي

 .»از او چه شكايتي داريد؟«
شنوند بـا كمـال جـرأت شـكايت      نفر اول در كنار والي، طوري كه همه سخنش را مي

 گويد: خود را تكرار كرده و مي
 ».شود تا چند ساعتي از روز بگذرد به محل كارش حاضر نمي«

دهد تا سخن بگويد و از خودش دفاع  براساس قانون، عدالت به والي متهم فرصت مي
اي كه  كند به گونه نمايد، تهمت را به طور كلي رد نمي كند. متهم شروع به ايراد دفاعيه مي

اص�ً تهمتي در كار نباشد، براي خود هم حقي قائل نشد كه نبايد صبح زود به محل كـار  
ا نقطه ارتباطي در اينجا وجود دارد كه شاكي و مـتهم بـر آن اتفـاق نظـر     حاضر شود. گوي

كنند، پـس شـاكي و مـتهم در چهـارچوب      دارند و اين كار را ناقص عدالت محسوب مي
عدالت عمومي كه بايد مردم كام�ً به حقوق خود برسند گرچه به ضرر والي و استراحتش 

نمايـد تـا علـت ايـن      توجيه كـارش مـي  نظرند. بدين سبب سعيد شروع به  تمام شود، هم
 فرمايد: كوتاهي را توضيح دهد و مي

آن  بيان اي جز به خدا سوگند! گرچه بيان علت برايم سنگين است اما هم اكنون چاره«
كنم و تا آماده شدن خمير صـبر   نيست، من خادمي ندارم و با دست خود آرد را خمير مي

 ».شوم وضو گرفته و به محل كارم حاضر مي كنم آنگاه نمايم. سپس نان را پخته مي مي
شان در هراس بودنـد   هاي غمگين و درهم كشيده كه از سرنوشت و الي محبوب چهره

 شوند. با شنيدن اين سخنان شاد مي
گردند،  مند مي شود، گويا همگي به ادامه محاكمه ع�قه باز مي هاي پيشاني عمر چين
شود، اگـر ايـن شـكايت و     زرگواري والي ميموجب فضيلت و باش  اي كه نتيجه محاكمه
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گشت. آري، زبان حـال مـردم ايـن     بود اين فضيلت والي بر مردم آشكار نمي محاكمه نمي
 كرد: قول شاعر را زمزمه مي

 لوال اشتعال النار فيام جاورت
 

 ما كان يعرف طيب عرف العود 
 

 ».شد ه نميشناخت» عود«كشيد، خوشبويي  اگر آتش در كنار شعله نمي«ترجمه: 
خواهد تا شكايات خود را مطرح  با نگاهي به سوي شاكيان از آنها مي حضرت عمر

ها در هنگام عرضه بر ميـزان عـدالت از    كنند، او اكنون كام�ً مطمئن شده كه همه شكايت
 شوند. اعتبار ساقط مي

نهـا  گيرد، ماهيـت آ  ها وقتي كه در ترازوي آزمايش قرار مي جات و ناسره همچون بدلي
 شود. آشكار مي

 پرسد: كشد و مي فرياد مي عمر
 .»ديگر چه شكايتي داريد؟«

كنـد،   شود... وقتي جريان را در ذهنش بررسي مي نفر دومي در بيان شكايتش متردد مي
رسد كه اگر بط�ن شكايتش ظاهر گردد مجازاتي متوجه او نخواهد بـود.   به اين نتيجه مي

 گويد: موده و ميبنابراين، شكايت خود را مطرح ن
خوهـد تـا    كند و از او مـي  به متهم نگاه مي عمر» دهد در شب جواب كسي را نمي«

 فرمايد: نظر خود را در مورد اين اتهام ابراز نمايد و مي
 .»گويي؟ چه مي«

شـمارد كـه نبايـد در     پذيرد و آن را كوتاهي مي سعيد در كمال سادگي اين اتهام را مي
اداره امور مسلمين را بر عهده دارد ديده شود، با وجـود ايـن    وجود يك والي مسلمان كه

 كند: عذر خود را در مورد اين اشتباه بزرگ بيان مي
 ».من دوست ندارم كه علت آن را بيان كنم«به خدا سوگند 

و با لحني كه سراسر وجودش را تحت تأثير قرار داده بود شروع بـه گفـتن نمـوده تـا     
 ايد:فرم خود را رسوا نمايد. مي
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 ».ام من روز را براي ايشان در نظر گرفتم و شب را به عبادت خداوند اختصاص داده«
نمايد، اين عمل از  ي اتهام را از حقيقت زائل مي انگيزي است كه پرده چه عذر شگفت

گـذاران شـب    سعيد بعيد نيست، او يكي از مؤمناني است كه به مجاهـدان روز و عبـادت  
وقـتش را در روز در اختيـار مـردم گذاشـته اسـت تـا حـاكم و        لقب يافته بودند. او اگـر  

اندازه باارزش است و به هيچ قيمتي بـه   اي ملت باشد، بدون شك شب برايش بي فرمانرو
فرشد، همچنان كه مردم بر او حق دارند، پروردگـارش را نيـز بـر او حقـي      هيچ كس نمي

در حساب ديگري ضـايع كنـد،   داند كه آنها را مخلوط نمايد و يكي را  است، و جائز نمي
انصافي نكرده و از مقتضيات عدالت هم  بايد حق هركس را به خودش بدهد. بنابراين، بي

 بيرون نشده است.
رو بـه مـردم    شود. حضـرت عمـر   ز اثر تهمت پاك ميبه اين ترتيب ساحت متهم ا

 فرمايد: كرده و مي
 .»ديگر چه شكايتي داريد؟«

گويد كه اگر شكايت دو نفـر اول ثابـت نشـده     خود مي شود، او با شاكي سوم بلند مي
تواند از دست او خ�ص شود و براي شكايت او هيچ توجيهي نخواهد داشت.  است نمي

 گويد: بنابراين، در ميان جمعيت با صداي بلند مي
 ».شود در هر ماه يك روز را براي خودش اختصاص داده است كه نزد ما حاضر نمي«

نشـيند، يقـين دارد كـه موفقيـت از آن      شكايتش سر جاي خود ميشاكي بعد از اع�م 
اوست، آيا امكان دارد در چنين شرايطي برائت والي بطور كامـل از تهامـات اثبـات شـود     

 گير او شود؟ بدون اين كه هيچ اتهامي دامن
 فرمايد: با نگاهي به والي متهم مي عمر

 .»چه جوابي داري؟«
پذيرد و معتقد است گرچه حق ندارد حتي در يـك مـاه    اين دفعه نيز والي اتهام را مي

دهد بر خ�ف خواسته ايـن   يك روز غيبت داشته باشد، اما عذري دارد كه به او اجازه مي
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كنـد، گويـا كارمنـدي     را ذكـر مـي  اش  عدالت حركت كند. بنابراين، علت غيبت يك روزه
 است كه در انجام مسئوليت لزمه تخلف نموده است:

هايم را بشويد و لباسي ديگر ندارم كه آن را عوض نمايم، صبر  رم كه لباسخادمي ندا«
 ».روم شدن آن را پوشيده به محل كارم مي كنم تا لباسم خشك شود، بعد از خشك مي

گردد، گويا ايـن فـردي كـه در     وه! چه عظمتي كه در بهترين شكل و معني متجلي مي
شود با كليد ط�يي آن را بـاز   بسته مي قفس اتهام گذاشته شده است، هر وقت دري بر او

اس عـدالت  رساند، او در مقي كند و با بالرفتن از نردباني خود را به اوج بزرگواري مي مي
است، عدالتي كه بر خـود سـتم و بـراي ديگـران عـدالت       اي از عمر بن خطاب نسخه

است كه هيچ گيرانه از عدالت مقيد نموده  است! و خود را با مقتضاي اين برداشت سخت
ه به دست تواناي بشري توان تحمل آن را ندارد. مگر عمر و امثال او... قهرمانان بزرگي ك

 اند. اس�م تربيت شده
خواهد هـركس   شود، از مردم مي ي سر به فلك كشيده فرياد عدالت بلند مي از اين قله

ببندد و دوباره او را  دوست دارد جلو بيايد و زنجير اتّهام را به پاي اين فرشته پاك طينت
 در قفس اتهام بگذارد.
 گويد: شنوند كه مي را مي مردم صداي عمر

 .»چه شكايتي از او داريد؟«
 گويد: شود كه مي از ميان جمعيت حاضر صداي شاكي لجوجي بلند مي

 ».شود هرچند وقت يكبار بيهوشي بر او چيره مي«
ه شـود و در قفـس اتهـام قـرار     دهد كه دوباره زنجير به پايش بسـت  دستور مي عمر

 گيرد. مي
آن هم چه نـوع عـدالتي!    شود كه خودش را با كليد عدالت آزاد كند، از او خواسته مي

 !.عدالت عمر
 گويد: به طرف او متوجه شده مي عمر
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 .»چه جوابي داري؟«
برد تا كليدش را بيرون آورد... كليد عدالت... عدالت عمـر   متهم دستش را به جيب مي

لرزد، اشك  دارد... دستش مي غير از آن ديگر كليدي سودبخش نيست، كليد را نگه ميكه 
كوشد جلوش را بگيرد، در حالي كـه صـدايش در گلـو     شود و مي در چشمانش جمع مي

 فرمايد: گيرد، مي مي
هاي بدنش را پـاره پـاره    روز اعدام خبيب انصاري در مكه بودم، در حالي كه گوشت«

به جـاي تـو    او گفتند: آيا دوست داري كه محمدار آويخته بودند، به كرده و او را به د
رزندانم بود؟ در جواب گفت: به خدا سوگند دوست ندارم كه من در ميان خانواده و ف مي

پدر و مادرم  يا محمد» س فرياد كشيد يا محمد!خلد. سپ باشم و خاري به پاي محمد
 .به فدايت باد، جانم فدايت يا رسول اهللا!!

شود، مردم بـا   گم مياش  گردد و صداي گرفته ها از ديدگانش (متهم) سرازير مي اشك
 فرياد بلند شروع به گريه نمودند.

 رسيد. همگي خاموش بودند و غير از ناله ديگر صدايي به گوش نمي
از شدت تاثير همه خود را فراموش كردند، تأثير از انساني كـه ايـن جريـان و حادثـه     

 كند. چشم ديده است به همه حاضرين سرايت ميدردناك را به 
كم كم هواس از دست رفته به مردم برگشـت، تـا والـي مـتهم را ببيننـد كـه چگونـه        

گردد،  هوشش را از دست داده و رنگش پريده است، در اين هنگام بيهوشي بر او تاري مي
 شناسند. علت را مي

شده است تا اين والي مسلمان، اين نردباني از ياقوت و مرواريد در اختيار آنها گذاشته 
فرشته پاك طينت را تا بالترين قله مجد و عظمـت بـال ببرنـد. در اينجـا او را مشـاهده      

 فرمايد: كند و از اوج عزت سخنش را ادامه داده مي هايش را باز مي كنند كه چشم مي
 چون در آن وقت مشـرك بـودم و بـه    –نكردن به خبيب را  هر وقت آن روز و كمك«

كنم هرگز خداوند اين گناهم را نخواهـد   آورم، گمان مي به خاطر مي –خدا ايمان نداشتم 
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 ».شود هوشي بر من تاري مي بخشيد. بنابراين، حالت بي
*          *          * 

يابد. قاضي، شاكيان و حاضـرين مجلـس بـر برائـت سـعيد       جلسه محاكمه خاتمه مي
گزار شده تا نشان افتخار اس�م و شهادت عـدالت بـه   كنند، گويا اين محاكمه بر اجماع مي

 سعيد داده شود.
خورد، و اگـر ايـن محاكمـه و     كه در تاريخ نظير آن به چشم نمي نشان عدالت عمر

شد و سعيد بـن   بود، فضيلت و برتري صاحب فضل شناخته نمي گران نمي شكايت آشوب
 كرد. نميعامر نشان شرافت عالي را از درجه فردوس اعلي دريافت 

 همگي شادمان گشتند.
سپاس «گويد:  شود، سرش را به سوي آسمان بلند نموده و مي نيز خوشحال مي عمر

 ».خدايي را كه حسن ظن مرا در مورد سعيد به يأس تبديل نكرد
زيـرا لزم اسـت نشـان افتخـار بـا      » فرستد  هزار دينار به نزد او مي«و به عنوان پاداش 

 كند: و به او سفارش مي پاداش نقدي همراه باشد
 ».به كمك اين دينارها زندگي و امورت را سامان بده«

 ها را ديد گفت: همسرش كه پول
 ».سپاس خدايي را كه ما را از خدمت تو بي نياز كرد«

زن گمان كرد كه با اين پول كه شـوهرش بـا لياقـت و شايسـتگي و براسـاس دادگـاه       
 است، ثروتمند خواهد شد.عدالت و اجماع حاضرين مستحق آن گرديده 

 گويد: دهد و مي اما سعيد سرش را به نشانه استهزاء تكان مي
ها كار بهتري كنيم؟ اينهـا را بـه كسـي خـواهيم داد كـه در       خواهي با اين پول آيا نمي«

 ».گرداند ترين شرايط به ما باز مي سخت
بـه هـركس    »بلـه «اي نداشت مگر اين كه بگويد:  زن هدف شوهر را درك نمود، چاره

 شما ص�ح ميداني بده.
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هـا را تقسـيم نمـوده و در     زنـد، پـول   را صـدا مـي  اش  سعيد فردي مطمعن از خانواده
گويد: اين كيسه را به ف�ن زن بيوه بده.. ايـن را بـه فـ�ن     گذارد. سپس مي هايي مي كيسه

 يتيم.. اين را به ف�ن مسكين و... و فقط چند دينار آنها باقي ماند.
اين را خـرج  «گويد:  دهد و مي قت نزد همسرش رفته و چند دينار را به او ميدر آن و

 گردد. سپس به محل كارش برمي» كن
 »ها چه شد؟ گيري؟ آن پول گويد: آيا براي ما خادمي نمي همسرش به او مي«

 رسد: به او جواب مي
 ».تر باشي به تو باز خواهد گشت به زودي در زماني كه محتاج«

*          *          * 
در آن حضور دارند، سعيد بـن   و سعيد اي آرام و خصوصي كه فقط عمر جلسهدر 

 گويد: مي خطاب به عمر عامر
 ».خواهي تو را نصيحت كنم مي اي عمر«

 دهد: عمر جواب مي
 ».آري، نصيحت كن«

 گويد: سعيد مي
 س.اول آن كه از خداوند در مورد مردم بترس و از مردم در مورد خدا نتر

دوم آن كه سخن و عمل تو مخالف يكديگر نباشد، زيرا بهترين سـخن آن اسـت كـه    
 عمل آن را تصديق كند.

گـردد و از   سوم آن كه در يك مساله دو حكم صادر نكن، زيرا جريان بر تو مشتبه مي
 شوي. حق منحرف مي

چهارم آن كه كارهاي مهم را در ماه ذي حجـه شـروع كـن، زيـرا موفقيـت از آن تـو       
 كند. كند و مردم را به دست تو اص�ح مي واهد بود و خداوند تو را كمك ميخ



 61  عدالت يا ظلم

 

پنجم آن كه خودت و قضاوتت را براي همه كساني كه خداوند امـور آنهـا را بـه تـو     
 سپرده، چه دور اختصاص بده.

ات دوست داري براي آنـان نيـز دوسـت     ششم آن كه آنچه را براي خودت و خانواده
 پسندي براي آنان نيز مپسند. ات نمي ي خود و خانوادهبدار، و آنچه را برا

كندن به سوي حق حركت كن، در راه خـدا از م�مـت هـيچ سرزنشـگري      تا پاي جان
 مترس.
 در حالي كه اشك در چشمانش جمع شده بود گفت: عمر

 »چه كسي توان اينها را دارد؟«
 سعيد جواب داد:

را بـه او سـپرده اسـت و     حمدكه خداوند سرنوشت امت حضرت م كسي مانند تو«
 .35F1»هيچ كس مانع بين او وخدا نيست

*          *          * 
داند كـه ايـن    به راستي اين ستاره امروز درخشيد، نورش را منتشر كرد، هيچ كس نمي

شدن است، او يكي از نوابغ زمان است. آيا عمر امثـال او   ستاره درخشان در حال خاموش
 شود؟ طولني مي

آيد، در سال بيستم هجري در حالي كه فقط چهل  قدر سريع مرگ به سراغ او ميآه! چ
سال از عمرش سپري شده است. آه كه مدت وليت او چنانچه با كارهاي بزرگي كـه در  

 اين مدت انجام داده است مقايسه شود بسيار ناچيز خواهد بود.
حمـص منصـوب   در ماه محرم سال بيستم هجـري او را بـه سـمت اسـتاندار      عمر

كند و خداوند سبحان در ماه جمادي الولي سال بيستم هجري او را به ميهمانيش فـرا   مي
 خواند. مي

 گذارد. اين همه عظمت و بزرگي را در مدتي كمتر از شش ماه از خود به يادگار مي

                                           
 .390، صفحه 4كنز العمال، جلد  -1
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در حقيقت بايد اع�م كنيم كه او يكي از ستارگاني است كه بايد به آنهاه اقتـدا شـود،   
شان را پيدا  گاني كه به دست اس�م ساخته و تربيت شده اند و مردم فرصت شناختستار

 نكرده اند، مگر هنگامي كه آنها را در ميزان سنجش قرار دادند.
لكن خيلي بعيد است كه مردم توفيق بهـره كامـل از آنهـا بيابنـد، خيلـي ديـر متوجـه        

گوينـد تـا از    ار را لبيـك مـي  شوند، زيرا به سرعت نداي پروردگ فضيلت و ارزش آنها مي
 مند گردند. شان آماده شده بهره فضل و احسان او كه براي

 هاي مجد و و بزرگي را فتح نمايند. سزاوار افرادي همانند اوست كه بالترين قله
شايسته امثال اوست كه در نزد پروردگارشان به اعلي عليين برسند، زيـرا زبـان مـردم    

 قلم پروردگار است.
ي حق مطلق براي ديگران و عدالت ظالمانـه بـر    يكي از بانيان نظريه عمرسعيد بن 

باشد، و بـه بهتـرين صـورت آن را تطبيـق داده و در نيكـوترين حالـت در        نفس خود مي
 معرض نمايش گذاشته است.

صاحب فضل است، تئوري عـدالتي كـه   » عدل ظالمانه بر خود«در حقيقت در تئوري 
سد، بلكه در افكار ف�سفه و در انديشه هـيچ انسـاني متصـور    شنا جهان همانند آن را نمي

 نگشته است، اما ايشان آن را عم�ً به اجرا گذاشته اند.
ها و اصولي كه فرزندان قرن بيستم بـه آن   همه تئوري» عدل جائرانه«به راستي تئوري 

ال اين كنند پشت سر گذاشته است، زيرا اصل مساوات، قانون، حقوق بشر و امث افتخار مي
ها بوده، در همـين حـد    نمودن كاغذ نظريات فقط در حد بخشنامه و ثبت در دفاتر وسياه 

باقي مانده و به مرحله اجراء و تطبيق فرا نرسيده اند، و غير از كساني كه توان اجـراي آن  
شود. همانا اين تئوري عدل جائرانه است  كنند خوشحال نمي را داشته و از حقّش دفاع مي

خود تطبيـق  انان صدر اس�م عم�ً آن را فهميدند و بدون نياز به نگهبان آن را بر كه مسلم
 اند. داده و به اجرا گذاشته
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كنيم، افرادي  است كه با چشم مشاهده مي» عدل جائرانه«به راستي اين تئوري و نظريه 
 كند. جيد ميآن را عم�ً در زمين به اجرا گذاشته اند، مرداني كه خداوند آنها را اينگونه تم

ۡ ٱ ّمِن� ﴿ الٞ  ِمنِ�� ُمؤۡ ل ْ  رِج� قُوا د� ا ص� ٰ  م� �� ْ َا ُد � ٱ ه� ل�يۡ  ِّ ـ ّمن ُهمف�ِمنۡ  هِ� ع� ٰ ۡ  ق���  ّمـن ُهمَ�ِمـنۡ  ۥب�ـهُ ��
 ۖ ا ي�نت�ِظُر ْ  َ�م�  .]23[األحزاب:  ﴾٢ ِديٗ� ��بۡ  َ�ّدلُوا
اندند، و به آن جامه بعضي از مؤمنان مرداني هستند كه به عهد و پيمان خود با خدا وفادار م«

صبرانه منتظـر آننـد و عهـد و     اي بي شان را دريافت نمودند، و عده اي نصيب عمل پوشاندند، عده
 .»شان را تغيير ندادند پيمان

 خداوند از ايشان راضي باد.
*          *          * 
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