د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
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عنان مپیچ که گر می زنی بشمشیرم
سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک
»حافظ «

عبدهللا بن زبیر (رض) د رمجاورت زمینی که بمعاویه بن ابی سفیان (۱۴ــ  )۰۶تعلق داشت  ،قطعهء
زمنی داشت که غالمان و مزدوارانش در آن به زراعت مشغول بودند.
یکروز غالمان معاویه در زمینی که از ابن زبیر بود در آمدند و بر اثر ان ابن زبیر خشمگین شد و
نامهء به این مضمون نوشت وبرای معاویه فرستاد :
« اما بعد ــ ای معاویه  ،غالمان تو در مزرعهء ما داخل شدند ،می باید که ایشانرا از تکرار این
عمل منع کنی و گرنه کارشان بصورت دیگر در خاهد آمد » .
معاویه  ،نامه را مطالعه کرد و آنگاه برای پسر خود یزید (  ) -۰۱ ۰۶داد و گفت :
این نامه را ببین و راء خود را در بارهء جوابی که باید بآن داده شود بیان کن

صفحه »1 « :

یزید گفت :
نظریهء من اینست که لشکری بجانب ابی زبیر فرستاده شود که مقدمهء آن نزد او و دنبالهء آن نزد
تو باشد و فرمان داده شد تا سرابن زبیر را قطع کنند و اینجا بفرستند !
معاویه گفت :
ازین اقدام بهترهم میتوان کرد سپس در جواب عبدهللا چنین نوشت :
« اما بعد  ،وقتی که من بر مضمون نامهء پسر حواری رسول خدا (ص) مطلع شدم بسیار آزرده و
متآثر گردیدم  ،دنیا با همه چیزش در مقابل رضای تو بدون ارزش است .
من برای خاطر تو از آن زمین صرف نظر کردم و آنرا با غالمانی که در آن کار می کنند و با اموالی
که در آن موجود است بتو دادم تا به مزرعهء خود متصل بسازی  .والسالم »
وقتی که ابن زبیر بر مضمون این نامه مطلع شد نامهء باین مضمون در پاسخ معاویه فرستاد :
« بر مضمون نوشتهء امیرالمؤمنین مطلع شدم  ،خدای تعالی بقای او را دراز گرداند و رآی ویرا
معدوم نسازد که برای قریش احترام قائل میشود  .والسالم ».
معاویه نامهء ابن زبیر را مطالعه کرد و به یزد داد تا او نیز بخواند .یزید بعد از مطالعهء آن رنگش
تغییر کرد و معاویه با وچنین گفت :
ای پسر من ! کسی که عفو کند سیادت یابد و کسی که بردباری پیشه نماید قابل احترام شود و آنکس
که از لغزش های دیگران درگذرد ؛ دلها بجانب وی متمایل گردد .
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