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 شگفتاریپ

ت، ی، جاھلی، گمراھکه شرکرد کمبعوث  یرا در زمان ج امبریخداوند پ
 یام شفابخش و نورانیپ ج حضرت آن فرا گرفته بودا را یستم وفساد دن

مان آوردند آنھا را از یبه رسالت او اکه  کسانی خداوند را به مردم رساند و
مان یو ستم به عدالت اسالم و نور ا کت و شریجاھل یکو تار یظلمان یایدن

 ا را فرا گرفت. یدن یه نور الھکنگذشت  یرد چند سالکت یھدا
رم کاللت بعد از فضل و مردم و نجات آنھا از جھل و ضت یداھ یبه راست

ت ین تربیز نخستیاست و ن ج امبریپ ییھا و جانفدا خداوند مرھون تالش
ام ین اسالم و رساندن پیغ دیدر تبل یار مھمیتب قرآن نقش بسکافتگان می

ژه بعد از رحلت یردند به وکفا یا ج رمکرسول ا یقرآن و رھنمودھا
ه در راه رساندن اسالم از ھمه کاران او بودند یشاگردان و  ج حضرت آن
ه خداوند آنھا را کبودند  یامبر قومیاران پیرا اصحاب و یز خود گذشتنند زیچ

معلم ترین  بزرگ هکرده بود و از آن جا کامبرش انتخاب یپ یھمراھ یبرا
ت یترب یتب نبوکن آنھا در مکن صورت ممیآنھا بود به بھتر یت مربّ یانسان

 جستند. کامبر تمسیپ یھا افتند و با چنگ و دندان به رھنمودھا و سنتی
ن اسالم خانواده و فرزندان و مال و یرساندن قرآن و سنت و د یو برا

ن یا یا برایدن یھا ردند. و به گوشهکش را فدا ین خویثروت و وطن و سرزم
ه کنیمبارزه و جھاد نمودند تا ا ین الھیمھم رخت سفر بسته و با دشمنان د

د و یسته و پرچم توحکبزرگ آن روز را در ھم ش یھا چند سال قدرت یدر ط



 ) ج ابو هریره (شاگرد مکتب پیامبر   ٢

 

از مناطق جھان برافراشتند. و مردم دسته دسته و  یاریعدالت را در بس
 دند. یگروه گروه به اسالم گرو

ن یاز اھریک  تیش شخصیش از پیه فرزندان اسالم بکپس جا دارد 
گر ابعاد یو د یارکزیو تقوا و پرھ ییا بشناسند و از جھاد و جانفدارادمردان ر

گاه شوند.یا یتیشخص  ن بزرگان آ
از  ییھا و پرداختن به جنبه ید در مورد معّرفیدار یش رویه پک یتابک

است. از آن  ج امبریپ یاز اصحاب گرام یکی س رهیت حضرت ابوھریشخص
 یامبر به زبان فارسیار ارجمند پین یدر مورد ا یتابکتر  کم نونکه تاکجا 

دوله  یه اثر استاد محمدعلکتاب را کن یف شده بر آن شدم تا ایا تألیترجمه 
برگردانم تا مورد استفاده برادران و خواھران  یبه فارس یباشد از زبان عرب یم

 رد.یزبانم قرار گ یفارس
ش یرایدر وه بنده را ک یناتوزھ یعل جا دارد از برادر بزرگوارم حاج محمد

تاب کن یه در چاپ و نشر اک یز از ھمه برادرانینموده و ن یاریتاب کن یا
 نم.کر کمانه تشیاند، صم داشته یارکھم

رفته و یش پذیز را به درگاه خوین عمل ناچیدوارم خداوند ایان امیو در پا
 ش قرار دھد.یبنده را مورد عفو و بخشش خو



 

 

 

 

 

 یوسجوان َد 

ه کبود  یله دوس عربیاز صدھا نوجوان قب یعبدالشمس بن صخر، نوجوان
م و یتیرا یرد زک یبه او توجه نم یسکونت داشت. کمن سیاز ای  در گوشه

 ییاز نعمت پدر محروم شد و مادرش به تنھا یر بود. در دوازده سالگیفق
شناختند، جز با نام  یاو را مکه  کسانی شتریاو را به عھده گرفت. ب یسرپرست

از مردم، او را بنام  یمکزدند. فقط عده  نمی صدا یگریره او را به نام دیابوھر
ه خانواده و کبود  یره، اسم مستعارین ابوھریشناختند. بنابرا یعبدشمس م

عروف شده بود. او ن اسم میزدند. و به ا یشاوندانش او را با آن صدا میخو
ه کاد و خاطره پدرش را ین اسم یآمد. چون ا ین اسم خوشش میخودش از ا

ش نھاده یه را براینکن یو او ا  از نعمت وجود او محروم شده بود، کیودکدر 
 رد.ک یبود، در دلش زنده م

 کوچک یا فته گربهیفر کیودکه عبدشمس ھنگام کن قرار بود یماجرا از ا
ه کگرفت و در طول روز  یشده بود. روزھا آن گربه را بدوش م ییو صحرا

و ھنگام شب، او را در کرد  می یدن گوسفندان بود، با او بازیمشغول چران
 دایاو را پ  رفت، یه دوباره به صحرا مکگذاشت و روز بعد  یم یاف درختکش

 گرفت  یو در آغوش مکرد  می
ه ینکن ینجھت ایبدرد، پدرش ک یرار مکار را تکن یو ھمچنان ا

با پدرش بسر برده  یوتاھکه مدت کنیره با اینھاد. ابوھر یره) را بر وی(ابوھر
به ارث  یرا از و ییفه گویبا و لطیز یھا تهکان نیو ب یشوخ طبع یبود، ول

گرفتند و او را دوست  یارانش زود با او انس مین جھت، یبرده بود. بد
 داشتند. یم
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داد و از  یت جلوه میم اھمکم بودنش او را در نظر مردم یتیر و یاما فق
 برد. یان میش را از میھا و آرزوھایاست و بلند پروازک یمقام او م
گردش در  ام عمرش را بهیو اکرد  می یھا گذشت و او ھمچنان شبانسال

ق و یعم یا ان درهیم او را در ید. گاھیگذران یھا م ھا و درهوهکھا و  دشت
ه کپھناور  یدر دشت یده و زمانیشک کسر بفل یوھکفراز قله بر  یگاھ

 دند.ید یرده بودند، مکاز ھر طرف احاطه آن را  بلند یوھھاک
از اوقات از دوستان چوپانش فاصله  یاریعالقه داشت. بس ییبه تنھا

رش نشاط کرد. و بفک یه مینشست و وجودش را تصف یگرفت و بخلوت م یم
گرفت. در شب از نگاه  یرنظر میاطرافش را بدقت زد و یبخش ینق مروو 
 یماه، قلب او را ماالمال از شاد یبایز برد. منظره یردن به آسمان لذت مک
ه ماه پنھان بود، اعجاب او ک یستارگان درخشان در شبھائ یرد. تماشاک یم

شتر یاز تمام ستارگان، بکرد  می خودیخت و او را از خود بیانگ یرا بر م
ھا  یمنیه کبود  یا ل ستارهیرا، سھیل را دوست داشت. زیسھ ی هستار

ردند و رنگ براق و ک یان میخود ب یاو را در شعرھا ییبایشه زیھم
 ه شاعر گفته است:کآن، مورد پسندشان بود. آنچنان  ی هدرخشند

 اللــون احلــبّ يف ی و ســهيل كوجنــه
 

 اخلفقـــــــان و قلـــــــب املحـــــــب يف 
 

زدنش به اضطراب قلب  کماند و چشم یل به رخسار معشوق می(سھ
 .عاشق)

در  یگرید ریھا، تاث ھا و سرانجام سال و فصلھا  ماه ام و گذشتیگردش ا
داشت.  یر و تامل وا مکنھا او را به تفیرا ھمه ایره نھاد. زیر و قلب ابوھرکف

م یدند، و در برابر آنھا تعظیپرست یش آنھا را میه قرکرا  ییھا و بت
ه کآورد  یبار م یاو را طور نمود. یارزش م یظرش خوار و بردند، در نک یم

ز یمان داشتند، چیشتر اعراب به آن ایه بکن یآسمان و زم یجز خدا
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ز را یه خداوند ھمه چکمان داشتند یھا ا عرب رد.ک یم نمیرا تعظ یگرید
 رده است.کجاد یده و ایآفر

 خدا یکه آنھا را شرک ییھا مان خود را با اعتقاد به بتیا یول
 رد و جوان شد البته جوانکره رشد یرده بودند. ابوھرکپنداشتند، فاسد  یم

ت یم عنایفھ یبزرگ و قلب یتید و قابل توجه خداوند به او عقل و درایرش
له دوس ممتاز یر جوانان قبین اوصاف، از سایفرموده بود. او با دارا بودن ا

ن استعدادھا را خداوند در یه اککرد  می داشت و احساس یبود و بر آنھا برتر
ت یان قومش به او عناین او در مییو رتبه پا یمیتیو  یعوض فقر و تنگدست

را جھالت، بر یردند، زک نمی یازات او توجھیفرموده بود. اما قومش به امت
باز ھم   اد شده،ی یه انداخته بود. با وجود استعدادھایآنھا سا یسراسر زندگ

ان قومش باال ببرد. وھمچنان گمنام یرا در م ره نتوانست مقام خودیابوھر
 برد. یبسر م

له یان قبیخود را در م کیودکره یه در شرح آن گذشت، ابوھرکھمانطور 
ه پر مھر و عطوفت پدرش بود. یخردسال در سا یدوس گذراند. ابتدا چوپان

د. با یف گردیرومند و شریامل و نک یناتوان، و سرانجام جوان یمیتیبعد 
از ھر گونه سوء  بزرگوار و برئ یاعت طبع داشت. مردر بود، اما منیه فقکنیا

ن آنھا را یروش و آئ یست ولینگر خلق بود. ابتدا با دقت به اعتقادات قومش 
سته و لب تشنه او را آرامش که دل شکگشت  یم یزید. و دنبال چینپسند

 یا دهید. او بدنبال عقیت نمایند. وعقل سرگشته او را ھداکراب یبخشد و س
 ش وجود داشت؟! او منتظر ماند.یبرا یا راھیاستوار بود. آ نیدسالم و 



 

 

 

 

 

 جوان مسلمان

الخلصه) گمراه شده بودند.  یله دوس با پرستش بت خود (ذیقب
فتنه و فساد گشته  یخود مبتال یھا ل عرب با بتیر قبایه ساکھمانطور 
ردند و معتقد ک یم میاد شده خود را عبادت و تعظیله دوس بت یبودند. قب

دارد  یبه آنھا ارزان یان برساند و نعمتیتواند به آنھا سود و ز یه بت مکبودند 
آنھا  یوبد زندگ یکھم رفته در حوادث نیرا از آنھا دور سازد. و رو یا خطری

را  یکیساختند و یوھکگاه باشیبت خود جا ین جھت برایر بگذارد. بدیتاث
به   ه ضمن خدمت به بت،کردند. کن ییبعنوان دربان و خدمتگزار آن تع

له دوس از زن و مرد گرفته تا یگفت. تمام افراد قب یزائران آن خوش آمد م
خود را به  یایرفتند و ھدا یارت بت خود میآنھا، ھمه به ز کوچکبزرگ و 

وانات نذر یاش در برابر او ح یخشنود یدند. و برارک یم میشگاه او تقدیپ
 دند.یبر یرده را سر مک

شدند و او را  یاب میالخلصه شرف یاز سال بحضور ذ ینیمع یدر روزھا
ردند و بدن ک یرامون او طواف میدادند و پ یم قرار میرکم و تیمورد انواع تعظ
 ییارھاکن یچنه قومش کد ید یره میابوھر یدند. وقتیمال یخود را به او م

دانست و از خود  یقت مینند، آنھا را جاھل و نادان و دور از حقک یم
 نند؟ک یطواف م ینھا گرداگرد سنگید: چرا ایپرس یم

را  یا رفت، اما عشق و عالقه یه ھمراه قومش نزد بت آنھا مک یو با وجود
دانستند، از خود  یخود م یه قومش نسبت به آن بت داشتند، و او را خداک

 رد.ک یت نمکداد. و در آداب و رسوم آنھا شر ینشان نم
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د و ید یه مکرفت و آنچه را  یح بدانجا میو تفر یسرگرم یه فقط براکبل
 یھا ادو جشنیه در اعکرد. او دوست نداشت ک ید به آن توجه نمیشن یم

 یو از خشم و عذاب ذکرد  می اّما مادرش او را وادار  ند،کت کقومش شر
 ند.کت که حتمًا در آن مراسم شرککرد  می دکید. و تأیانترس یالخلصه م
 رد.ک یت مکاد مادرش، در آن مراسم شرین او بخاطر اصرار زیبنابرا

گر ھم جرأت یمان نداشت و از طرف دیا  به اعتقادات قومش، یول
شان جاھالنه است. و اگر یارھاکه کد یند و بگوکار کن آنھا را انیرد آئک ینم

ن یگزیه جاکنداشت  یزیداد، چ یآنھا را در مورد تمسخر قرار مھم اعتقادات 
 یالخلصه تنھا بت یآن دعوت دھد. ذ ید، و قومش را بسویآن اعتقادات نما

شتر به او توجه داشتند) یگرفت. (گرچه ب یم قرار میه مورد انواع تعظکنبود 
 یکشرن امر یبا او در ا ین و ذوشریفکذوالھای  ز بنامیگر نیه دو بت دکبل

مقرر  یساخته و خادم یا ز خانهیاز آنھا نھریک  یله دوس برایبودند. قب
ه در آن کرده بودند کن ییتع ییز روزھایاز آنھا نھریک  یرده بودند. و براک

رفتند و عبادات و طاعات خود را در حضور آنھا انجام  یروزھا نزد آنھا م
 ی هعمرو بن حمم ن رایفکردند. بت ذولک یم میدادند و به آنھا تعظ یم

ب بن عمرو از او یساخته بود. و پس از درگذشت او پسرش حب یالدوس
بت  یذوالشر یداد. و برا یانجام مآن را  و امور مربوط بهکرد  می ینگھدار

آنان  یرا برا ین بزرگیساخته و زم یا ان خانهکن میدر بھتر  گر خود،ید
ه کب ین ترتیداشت. بد ییبایار زیه چشم انداز بسکاختصاص داده بودند. 

نار کبود و از  یوه قرار داشت، جارکش کمرکه در ک یا آب از چشمه
شستند و سپس  یگذشت. مردم ابتدا خود را با آب آن چشمه م  یم یذوالشر

ه بت بزرگ کره ھمانطور یشدند. ابوھر یحاضر م یدر محضر ذوالشر
 نداشت. یز توجھین گرین دو بت دیشمرد، به ا یارزش م یر و بیذوالخلصه را حق
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ب بن عمرو بن یآنھا (حبترین  له و مسنیس قبیه رئکد ید یم یوقت
ن دو بت یز بودن ایبرد، حقارت و ناچ ین) میفکال یحممه) قومش را نزد (ذ

ه گفته بود: کده بودند یرا بارھا از او شنیشد. ز یشتر میره بیابوھر یگر براید
 ست؟کیه کدانم  یدارد، اما نم یا نندهیه جھان آفرکدانم  یمن م

ننده عالم چه یه آفرکم یدان یه ما نمک یگفت: وقت یره با خودش میابوھر
را عبادت ای  ده شدهیه مخلوق و موجود آفرکرد ل دایاست، چه دل یسک
ل یله دوس (طفیبه نقل از سردار قب یبیداستان عج  رودار،یم؟! در آن گینک

 هیکع شد. در حالیان مردم شایبود، در م ده و دانایفھم یه شاعرکبن عمرو) 
 یبراآن را  باصطالح با آب و تابدانستند،  یم یبیب و غریحادثه عجآن را 

ن است یل بن عمرو، شرح واقعه چنیردند. به نقل از طفک یف میگر تعریدیک
از  یه رفتم و در آنجا با مردکانجام عمره به م ید: برایگو یل میطف
امبر خدا ھستم و مردم را دعوت یمن پگفت  می هکردم کھاشم مالقات  یبن

ه کشان خواستم یمان آوردم و از اینم. من به او اک یم یتاپرستیکو  دیبه توح
 م. یبمن اجازه دھند تا نزد قومم برگردم و آنھا را به اسالم دعوت نما

ار کآش یند تا خدا مرا با حجتکم دعا یه براکدرخواست نمودم  چنین ھم
 و من برگشتم، ردکم دعا یامبر برایدھد. پ یاری  گفتار باشد، ل صدقیه دلک

قومم بود  یھا ه مشرف بخانهک یا دم و از تپهیام رس به منطقهکه  ھنگامی
از افراد  یس شد، گروھکدرخشان از سر شالق من منع یآمدم، نور ین مییپا

دم یآنھا رسه به کنیدند. تا ایقرار داشتند آن نور را د یه در آن حوالکقوم من 
ردم و آنھا را به اسالم دعوت نمودم، کف یآنھا تعر یو داستان خود را برا

  گر،ید یسکردند و به جز پدر و ھمسرم کق نیدام مرا تصدکچیمتأسفانه ھ
 یان خورد و بقدرکن خبر، تیدن ایره از شنیرفت. ابوھریدعوت مرا نپذ
وشحال نشده آنقدر خ یچ خبریدن ھیه تا آن زمان از شنکخوشحال شد 

ن خبر را از یه اک ید قبل از ظھر ھمان روزیترس یبود. و اگر از مادرش نم
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رفت تا  یل میگشت و نزد طف یده بود، بخانه بر میدوست چوپانش شن
ه روز را بماند و یه بقکح داد یداستان او را از زبان خودش بشنود. اما ترج

ش ید. و بعد از آن پدر زمان مقرر، بخانه برگرد  خود، یشگیطبق عادت ھم
 تش را بشنود.یاکند و حکدار و گفتگو یل برود و شب را با او دیطف

از او و بعد  ستش مادر نشیوتاه پک یره زمانیابوھرپس از غروب آن روز 
داستانش را از زبان  یل بن عمرو برود و چگونگیاجازه خواست تا نزد طف

ن ید یمثل او به کمواظب باش  یخودش بشنود. مادرش گفت: برو. ول
ه ھمه مردم او را عاقل و کرا  یار مردک. و یر ندھیینت را تغیو د ینشو
 . ینکرار نکتل) یردند (طفک یده تصور میفھم

ل به او ید و اجازه ورود خواست. طفیل رسیره راه افتاد و بخانه طفیابوھر
 یخندان از او استقبال نمود و او را بر بستر یا خوش آمد گفت و با چھره

ه با کتو در م یه براکام تا آنچه را  ره گفت: عموجان! آمدهینرم نشاند. ابوھر
ف یم تعریامبر خداست، برایه پککند  می اتفاق افتاده و ادعا یمرد ھاشم

قتًا یه او حقک ز! سوگند به خدایعز ی هبرادر زاد یل گفت: آری. طفینک
را انسان را ینم. زک یم یرویام و از او پ مان آوردهیامبر خداست. من به او ایپ

و بمن  یھست یا دهیند. تو مرد دانا و فھمک یقت دعوت میحق و حق یبسو
 .ینیب ینم یزیالخلصه چ یه تو در ذکده یخبر رس

ما  یاشاعه آن، بسو یامبرش را براین پیه آخرکن خدا یپس به د 
 اور. یمان بیفرستاده است، ا

مسلمان شدن خودت را  ینم ابتدا، چگونگک یره گفت: خواھش میابوھر
 دن آن ھستم. یمشتاق شن یلین. چون خکم بازگو یبرا

ه کعمره به م یادا یه من براکن قرار است یل گفت: داستان من از ایطف
ل! تو یطف یا  ش نزد من آمدند و گفتند:یفه قریاز طا یرفتم. در آنجا مردان

نموده و ما  یغمبریپ یه ادعاکاست  ینجا مردیدر ا یا ن ما آمدهیبه سرزم
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م. جماعت ما را ینکه با او چگونه رفتار کم یدان یرده است. نمکرا خسته 
ن یش سحر است. بیھا دستوراتمان شده، گفته یمتفرق ساخته مانع اجرا

اندازد. برادر را از برادر و زن را از  یپدر و پسر، زن و شوھر و برادر فاصله م
شما و  یش آمده، برایما پ یبراه مبادا آنچه کم یترس یند، مک یشوھر جدا م

و به سخنانش گوش  یین ھرگز با او سخن نگوک ید. سعیش آیز پیقومت ن
چ یم گرفتم ھیه تصمکردند ک. سوگند بخدا آنقدر در گوشم زمزمه یفرا ندھ

م را پر از پنبه یه گوشھایکامبر نشنوم و با او حرف نزنم. تا جائیاز پ یسخن
ه به کامبر بگوشم رسد. صبح آن روز یپاز سخنان  یه مبادا سخنکردم ک

خواند.  یستاده و نماز میعبه اکنار که در کدم یمسجد رفتم، رسول خدا را د
الم کدم. یش را شنیھا از گفته یشدم و بخواست خدا جمالت یکبه او نزد

نند، بخدا یم بنشیبود. با خود گفتم: مادرم به عزا یا یدنیوشن بایار زیبس
گاه ھستم خوب و بد را از  یدانا و شاعر یه مردکسوگند من  گر یدیکآ

تواند مرا  یم یزیست. پس چه چیده نیم پوشیبرا یزیدھم و چ یص میتشخ
رم یپذ ید، خوب باشد میگو ین مرد بازدارد!؟ اگر آنچه میدن سخنان ایاز شن

 نم.ک یرد مآن را  و اگر بد باشد
من ھم دنبال او اش برگردد.  ردم تا رسول خدا بخانهکن جھت صبر یبد

شان وارد خانه شدند من ھم پشت سر یدم. ایاش رس ردم تا بخانهکت کحر
ن و چنان گفتند یمحمد! قومت بمن چن یوارد شدم و گفتم: ا ج حضرت آن

از  یردم تا سخنکم را پر از پنبه یھا ه گوشکمرا از تو ترساندند  یو تا حد
از سخنان  یه برخکن قرار گرفت یبر ا یالھت یسخنان تو را نشنوم. اما مش

ن آنچه از اسالم در یھستند. بنابرا یه سخنان خوبکنم یب یتو را بشنوم. م
از  یاتیرد و آکاسالم را بمن عرضه  ج ، بمن بگو. رسول خدایار داریاخت

 ییبایبه آن ز یالمکه تا آن وقت کم تالوت نمود. سوگند بخدا یالم خدا براک
ده بودم. آنگاه مسلمان شدم و یتر از آن ند دالنهعا یده بودم و دستورینشن
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ان قومم نفوذ دارم یمن در م ج امبر خدایپ یشھادت به حق دادم وگفتم: ا
 آنھا یه در حال بازگشت بسوکنون کنند. اک یو دستوراتم را اطاعت م

ن و از خدا کم دعا یم برایشان را به اسالم دعوت نمایخواھم ا یھستم، م
د. تا در دعوت آنھا به اسالم بمن یت فرمایعنا یلیحّجت و دله بمن کبخواه 

 یا ه و نشانهیخداوندا! به او آ ن دعا فرمودند:یچن ج رمکند. رسول اک کمک
 عطا فرما.

 ی هبه تپکه  ھنگامی قومم برگشتم. یاجازه گرفتم و بسو ج حضرت آن از
ان دو یو م یشانیدر پ یخدا، نور ی هدم. به ارادیمان رسیھا مشرف به خانه

ه به من عطا کن نشانه را یا ایان شد. گفتم: خدایچشمم مانند چراغ نما
 که بخاطر ترککنند  می الیرا قومم خیگر قرار بده. زید یدر جا یفرمود

ه ک یام. آنگاه نور بر سر ُدره و شالقم منتقل شد. افراد نشان، مسخ شدهید
زان و یقم مانند چراغ آوه بر شالکدر اطراف آب جمع شده بودند، آن نور را 

 گر نشان دادند.یدیکبآن را  دند. ویان بود، دینما
دم پس ین آمدم تا به آنھا رسییدر آن حال، من آھسته آھسته از گردنه پا

شان را یآنھا بازگو نمودم و ا یداستان خود را برا  ،ییآمدگو از مالقات و خوش
مان یرفتند و ایا نپذمتأسفانه آنھا سخنان مر یبه اسالم دعوت نمودم. ول

دم، پدرم یبخانه رس یخانه رفتم. وقت یاوردند. از آنھا جدا شدم و بسوین
ر. چون ینزد من آمد. گفتم: پدرجان! از من فاصله بگ ییآمدگو خوش یبرا

گفتم: من   . پدرم گفت: چرا پسرم؟یستیستم و تو از من نیمن از تو ن
ن من ھم یگفت: فرزندم! دام. پدرم  شده ج ن محمدیرو دیمسلمان و پ

 ن توست.یھمان د
ه کا تا آنچه را یز بپوش و بعد بین و لباس تمکگفتم: پس برو غسل 

ز مانند پدرم یش من آمد. با او نیاموزانم. بعد ھمسرم پیام: بتو ب آموخته
له خود را به اسالم دعوت یز مسلمان شد. بعد افراد قبیسخن گفتم. او ن
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ره با یو ابوھرگفت  می ل سخنیرفتند، طفیرا نپذآنھا دعوت م یول  نمودم،
ه کنیگرفت پس از ا یداد. و آن سخنان را با دل و جان فرا م یدقت گوش م

مانند برق  یره از فرط خوشحالید، چھره ابوھریان رسیل بپایداستان طف
ن یا یه براکرا  یاز سخنان یابوعمرو! لطفًا بعض یاد و گفت: یدرخش

م بخوان تا بشنوم و لذت یت گفته است، براینازل شده، و او برا ج امبریپ
 رد: کرفت. و شروع بخواندن یل پذیببرم. طف

﴿ � ِ ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ  ١ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ� ٱ�َّ  ٣ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ� ٢ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ
َ�َٰط  ٱۡهِدنَا ٥�َۡسَتعِ�ُ  إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاكَ  ٤ٱّ�ِينِ َ�ٰلِِك يَۡوِم   ٦ٱلُۡمۡسَتقِيمَ  ٱلّصِ

ِينَ ِصَ�َٰط  ۡ�َعۡمَت َعلَۡيِهۡم َ�ۡ�ِ  ٱ�َّ
َ
آّلِ�َ َعلَۡيِهۡم َوَ�  ٱلَۡمۡغُضوِب �  ﴾٧ٱلضَّ

 .]٧-١[الفاتحة: 

ُ قُۡل ُهَو ﴿ َحدٌ  ٱ�َّ
َ
ُ  ١أ َمدُ  ٱ�َّ ُ  ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ  ٢ٱلصَّ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ

َحُدۢ 
َ
 .]٤-١[اإلخالص:  ﴾٤ُكُفًوا أ

ن یاد زد و گفت: چقدر ایند. فرکنترل کره نتوانست خودش را یابوھر
  ل ھمچنان ادامه داد.یبا و باعظمت است! طفیجمالت ز

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
ِ َما َخلَقَ  ١ٱلَۡفلَقِ  بَِرّبِ  أ ِ َ�ِسٍق إَِذا َوقََب  ٢ِمن َ�ّ  ٣َومِن َ�ّ
 ِ َٰ�ٰ َوِمن َ�ّ ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ  ٤ٱلُۡعَقدِ ِ�  ِت ٱ�َّ�َّ  .]٥-١[الفلق:  ﴾٥َوِمن َ�ّ

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
ِ  ٣ٱ�َّاِس إَِ�ٰهِ  ٢ٱ�َّاِس َملِِك  ١ٱ�َّاِس  بَِرّبِ  أ  ٱلۡوَۡسَواِس مِن َ�ّ

ِي ٤ٱۡ�َنَّاِس  نَّةِ مَِن  ٥ٱ�َّاِس يُوَۡسوُِس ِ� ُصُدورِ  ٱ�َّ  .]٦-١[الناس:  ﴾٦ٱ�َّاِس وَ  ٱۡ�ِ
 است ابوعمرو! یافکاد زد و گفت: یگر فریره بار دیابوھر

 یچ عربیام و از ھ دهیالم نشنکن یمانند ا یالمکنون کبخدا سوگند تا
الم کن سخن یبه آن، گفته باشد. ا یکا نزدی یالمکن یه چنکم یسراغ ندار

جز الله وجود ندارد و محمد  یه معبودکدھم  یم یست. و من گواھیانسان ن
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مان آوردم به یدم و این تو گروین لحظه من ھم به دیاوست. از افرستاده 
ره خوشحال شد و یل از اسالم آوردن ابوھری. طفیا مان آوردهیه تو اکآنچه 

رد و از آتش دوزخ نجات کت یه تو را به اسالم ھداکگفت: سپاس خداوند را 
 و ج نون از رسول خداکل انداخت و گفت: ایبه طف یره لگامیداد. ابوھر

ل گفت: خداوند ده یم سخن بگو. طفیان قومش برایرت و دعوتش در میس
ه به ک یا ن جملهیمبعوث نموده و اول یامبریه او (محمد) را به پکسال است 

  :هکن است یشده، ا یشان وحیا

 ٱقۡ ﴿
ۡ
ِ  َرأ ِيَر�َِّك  مِ ٱسۡ ب �َ�ٰنَ َخلََق  ١َخلَقَ  ٱ�َّ   ٢مِۡن َعلَقٍ  ٱۡ�ِ

ۡ
َوَر�َُّك  ٱقَۡرأ

ۡ�َرمُ 
َ
ِي ٣ٱۡ� ِ  ٱ�َّ �َ�ٰنَ َعلََّم  ٤ٱلَۡقلَمِ َعلََّم ب  .]٥-١[العلق:  ﴾٥َما لَۡم َ�ۡعلَمۡ  ٱۡ�ِ

، یرا از لخته خون یده آدمیافریه بکبخوان به نام پروردگارت « ترجمه:
له قلم آموزش یوس ه بهک یین است. خدایبخوان، و پرودگار تو ارجمندتر

 .»اموختیدانست ب یه نمکآنچه را  یداد، به آدم
ھاشم  یبن یعنیش یمردم قرترین  فیان شریامبرش را از میخداوند پ

را وداع گفت. پس از  یه پدرش دار فانکم مادر بود کد. ھنوز در شیبرگز
او را بعھده جدش، عبدالمطلب واگذار  یدرگذشت پدر، خداوند سرپرست

ت خود قرار داد. فالکت و ینمود، پس از عبدالمطلب، ابوطالب او را تحت حما
ابتدا مردم را   شان،یبرا یو پس از نزول وح ه بزرگ و مستقل شد.کنیتا ا

ن اسالم دعوت نمود. در آن مدت حدود چھل نفر مرد و زن، یانه به دیمخف
 مان آوردند.یو بزرگ به او ا کوچک

ش او را مورد سرزنش و یار نمود. قرکسپس بدستور خدا، دعوتش را آش
ه آنھا مجبور شدند کنینجه دادند تا اکارانش را شیمسخره قرار دادند و 

 نند.کن خود به حبشه مھاجرت یبخاطر حفظ د
و دست برداشتن از  یتاپرستیکد و یمردم را به توح ج ! محمدیآر

، ی، امانتدارییآنھا را به راستگو چنین ھمرد، ک یعبادت سنگ و بت دعوت م
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، دست نگاھداشتن از محارم، اجتناب از یگیرحم، حسن ھمسا ی هصل
م، تھمت زدن به یتیفرمود و از شھادت دروغ، خوردن مال  یامر م یزیخونر

ه فقط خدا را عبادت کداشت. و فرمود  یھا باز م یر زشتیدامن، و ساکزنان پا
ھای  راه نسازند. نماز بخوانند و اموال خود را در یکرا با او شر یسکنند و ک

ه کم ید بگویبا ج ره! در مورد رسول خدایابوھر یند. ایدرست انفاق نما
 ام. دهیاملتر از او ندکباتر و یز ینون مردکتا

با، یوست. نقص عضو ندارد زیکش نیھا ه خصلتیلکو  یاش نوران چھره
ند با او یاو را ببھرکس  شه خندان است.یراستگو، امانتدار، نرم خو و ھم

نش را قبول نداشته یاگر د یند. حتک یو به او اعتماد م شود یدوست م
خودش را در موسم حج  ج حضرت آن هکاز او جدا شدم  یباشد. من در حال

درخواست  ج حضرت آن داشت. من از یف مختلف عرب عرضه میبر طوا
 ج حضرت آن ید. ولیبه اسالم دعوت نما د و قوم مرایاینمودم تا ھمراه من ب

ه نزد قومم برگردم و آنھا را به اسالم کمن دستور دادند ردند و بکقبول ن
 وندم.یش) به او بپیبر قومش (قر ج حضرت آن هک یروزینم و پس از پکدعوت 

ه کدھم  یم یرد و گفت: گواھکل نگاه یره به طفیگر ابوھرینجا بار دیدر ا
خداست. و من قومم را به  ج امبریجز خدا وجود ندارد و محمد پ یمعبود

و بت  کت و شریرد. تا خدا آنھا را از جاھلکن شھادت دعوت خواھم یا
 ، نجات دھد.یپرست
ت یه چشم و گوش و قلب مرا به اسالم ھداکم یگو یسپاس مخدا را  

ت مرا ینه ھدایه زمکر دھد یز پاداش خیابوعمرو! خداوند بتو ن یرد. اک
 .یفراھم ساخت

رد. کل آموخته بود، حفظ یطفه از کزود تمام آنچه را  یلیز خیره نیابوھر
رد. ک ین وجه ادا میضه را به بھترین فریخواندن نماز را از او فرا گرفت و ا
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و  کد فرا خواند و از شریاش را به اسالم و توح لهیره افراد قبیبعد از آن ابوھر
 باز داشت. یپرست بت

ن یدانستند او مسلمان شده و از د یه مکاش  لهیگر، افراد قبید یاز سو
رده بود که ک یارکردند و بخاطر کآنھا برگشته است، شروع به سرزنش او 

ن آنھا یتر ه سرسختکردند. در راس ھمه، مادرش قرار داشت ک یمالمتش م
دش را رھا سازد و ین جدیه او دککرد  می رفت. مادرش اصرار یز بشمار مین

: ره در پاسخ مادرش گفتیخود بازگردد. ابوھر ین آباء و اجدادیبه د
ن یامل و برحق است. خدا جز اکن یام، د رو آن شدهیه پکرا  ینیمادرجان! د

رر او را مورد کرد و مک یرد. مادرش قبول نمیپذ یرا نم یگرین دین، دید
خود را به مادرش داد و  ییره جواب نھایداد. سرانجام ابوھر یسرزنش قرار م
با آن را  نخواھد داد ور ییدش (اسالم) را تغین جدیه ھرگز دکبه او فھماند 

 رد.کا عوض نخواھد یدر دن یزیچ چیھ
ار نمودند، یوشش بسکبه اسالم، شان  قوم دعوت یل، برایره و طفیابوھر

له شدت ین قبیدر ا یپرست را بتیرفت. زیدعوت آنھا را نپذکس  ھیچ یول
ه آنھا را از کشد  یده میان آنھا بوفور دیرات در مکافته و فواحش و منی

جه به ینت ین تالش بیل از ایداشت. طف یباز م یل اخالقیفضا یبسوت کحر
ه قومش، کبود و انتظار داشت  یرا او مرد شرافتمند و بانفوذیتنگ آمد. ز

سال، جز پدر و یکاو برآورده نشد و در مدت  یآرزو یرند. ولیدعوت او را بپذ
و ن جھت مات یبد رفته بود.یدعوت او را نپذ یسکره یھمسرش و ابوھر

انجام  یزند و چه عمل یارکه دست به چه کدانست  یمبھوت مانده بود و نم
 دھد؟

خواھم نزد رسول  یره گفت میل به ابوھریاز روزھا ناگھان طف یکیدر 
 نم.کت یاکله خود شیبروم و از قب ج خدا
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ل گفت: مرا با خود یان خورد و به طفکن خبر تیدن ایره از شنیقلب ابوھر
ش یل گفت: قرینم؟ طفکعت ینم و با او بیرا بب ج خداه رسول ک یبر ینم

دوست رسول که  کسی ورزند و ھر یم یدشمن ج بشدت با رسول خدا
را مورد یه برم زکترسم تو را بم ینند. مک یم یز دشمنیباشد با او ن ج خدا

ه ک یا نهیریش، احترام مرا بخاطر روابط دی. قریریگ یت و آزار آنھا قرار میاذ
نند. اما در ک یان قوم خود دارا ھستم، حفظ میه در مک یدارم و مقامبا آنھا 

ن یت و آزار نرسانند. بدیه به شما اذکنم کنان یتوانم اطم یمورد شما نم
 ج حضرت آن ه رفت. و خدمتکل بناچار تنھا بمیره ماند و طفیجھت، ابوھر

د و ستادنیله دوس در مقابل من ایقب ج رسول خدا یاب شد. و گفت: ایشرف
 یش را بسویدستھا ج حضرت آن ردند و از اسالم سرباز زدند.ک ینافرمان

قومم را  ج حضرت آن نونکردم اکال ید: خیگو یل میرد. طفکآسمان بلند 
از آنھا ناراحت  یلیرا خیار خوشحال شدم. زکن یرد و بخاطر اکن خواھد ینفر

نگونه دعا یآنھا ا امبر مھربان در موردیه پکدم ید یمال ناباورکبودم. اما در 
اور. یاسالم ب ین و آنھا را بسوکت یله دوس را ھدایفرمودند: خداوندا! قب

ه دوباره نزد قومم برگردم و با نرمش آنھا را به کسپس بمن دستور دادند 
 نم.کاسالم دعوت 

ت یھدا یبرا ج ه رسول خداکره مژده داد یل برگشت و به ابوھریطف
رفتند و شان  قوم یبسوباھم  دو آنر نموده است. پس یخ یقومش دعا

ھا از  یشکسر ج امبریپ یه دعایردند. در ساکدوباره آنھا را به اسالم دعوت 
م افراد ک مکرفتن اسالم شده بود. یھا نرم شده و آماده پذ ن رفته و قلبیب

 ن خدا شدند.یله دوس، وارد دیقب
مسلمان شد. چند سال از اسالم آوردنش نگذشته  یسالگ ٢٣ره در یابوھر

ت فرمود. یعنا یش در روزید شد و خداوند به او گشایرش یه جوانکبود 
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ز، خواب را از یچ یکند. فقط کد تا به او و مادرش خدمت یخر یالجرم غالم
 ج رمکامبر ایاز پ یه آنھم دورکرده بود، کتاب  یچشمانش ربوده و او را ب

 بود.
زودتر ھرچه  هکبود و آرزو داشت  ج امبریو ماالمال از محبت پرا قلب ایز

 د.ینما ینار او زندگکند و در کچشم  یایش را توتکقدوم مبار کخا
عشق   د،یشن یم ج ل در مورد رسول خدایه از طفک یا نندهکاخبار شاد 

رد. ک یرم) دوچندان مکامبر ایاو (پ یھجرت بسو یاش را برا و عالقه
به  ج ه رسول خداکره خبر داد یل به ابوھریاز روزھا، طف یکیسرانجام در 

 شان، به اویسابقه از ا ینه ضمن استقبال بیاند. و مردم مد ردهکنه ھجرت یمد
 یرکگر لشیدیک کمکن و انصار، به یو مھاجراند.  مان آورده و مسلمان شدهیا

 نند.ک یخود از اسالم دفاع م یھا زهیر و نیبوجود آورده و با شمش
د. از یرس یبگوش او م یگریپس از د یکیار یننده بسکمتعاقبًا اخبار شاد 

 ش در جنگ بدر، و...ین بر قریمسلم یروزیجمله پ
 ج حضرت آن دارید یره برایاق و عالقه ابوھریاشت  ن جھت روز بروز،یبد

فار، در جنگ کمسلمانان بر  یروزیز خبر پین اواخر نیشد. در ا یشتر میب
 یروزیه در آن جنگ پکژه یرد، بوکآنھا را دو چندان  یاحزاب خوشحال

ن آنھا یقیتر گشته و یآنھا قو یرویارانش شده و نیامبر و یب پینص یبزرگ
 ده بود.یم، استوار گردکمح یوھھاکمانند 
 ج حضرت آن یھجرت بسو یره را برایل فوق، شوق و عالقه ابوھریدال

 یکیھش وجود داشت. را ن حد خود رساند. اما دو مانع بر سریخر به
شتر بماند تا تعداد یخواست نزد قومش ب یه مکل یطف یگریمادرش و د

امبر ھجرت یپ یبسوباھم  آنگاه ھمه  اد شود،یله دوس زیقب یمسلمانھا
نه یه به مدکند کاد، توانست مادرش را قانع یره پس از تالش زینند. ابوھرک
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نه یزودتر بمدھرچه  ھجرت یل رفت و او را برایش طفیند. بعد پیھجرت نما
له دوس یخدا، اسالم در قب یاریه بکنون کق نمود. و به او گفت: ایتشو

ه یکسانکده است ھمراه یاند، وقت آن رس مان آوردهینفر اھا  ده منتشر شده و
 یدار و ھمراھیم تا ضمن دینکھجرت  ج رسول خدا یاند، بسو مان آوردهیا

ل، با یم. سرانجام طفیینما یخوشبخت زندگش کنار وجود مبارکشان در یبا ا
دن آن یه از شنکن جمالت یره موافقت نمود و ناگھان او را با ایخواسته ابوھر

ره! آماده باش. وقت یابوھر ید، مژده داد و گفت: ایگنج یدر پوست خود نم
 ده است.یھجرت فرا رس



 

 

 

 

 

 مؤمن مهاجر

ردند در کت کحجاز حر یبسو یاز روزھا، سواران مھاجر دوس یکیصبح 
 ه رھبرشان بود، قرار داشت.کل بن عمرو یرأس آنھا طف

خوشحال شده  یلین ھجرت خیو از اکرد  می تکنار او حرکره در یابوھر
 ن به اندازه او خوشحال نبودند.یاز مھاجر یکچیه ھک یبود طور

خوانند تا شتران  یه ساربانان مک ی(سرود ینغمه َحدِ در طول سفر با 
چند از آنھا آواز  یداده بودند. تن یزتر روند) به سفر خود شور و حال خاصیت
ھا،  وهکھا به  ن نغمهیردند. اک یم یگران آنھا را ھمراھیخواندند و د یم

گشت و  یآنھا باز م یاس آن دوباره بسوکد و انعیرس یھا م ھا و دره دشت
 رد.ک یاد مید و سرعت آنھا را زیرس یوش شترھا مبگ

له ین ھمه افراد قبیه چرا اکله دوس بشدت ناراحت بودند یر افراد قبیسا
 یچ اطالعیه ھککنند  می ھجرت ینیشوند و به سرزم یاز موطن خود، جدا م

 یا چ خانهیدند ھیه دکشتر شد یله بیاندوه افراد قب یدرباره آن ندارند. و زمان
ن حدودًا یخود را از دست نداده باشد. مھاجر یاز اعضا یکیه کوجود ندارد 

از  یکیشدند  یخود جدا م یر اعضایه از ساکان ھشتاد خانواده بودند یاز م
ه کرده است ک یارکنھا ین با این دیه اکب است یله گفت: عجیافراد قب

در  یفر شگرین سخن تأثیاند! ا اشانه خود شدهکخانه و  کحاضر به تر
ه کر فرو رفتند کن بفین دیه در مورد اک یا از مردم گذاشت بگونه یاریبس

 یبرا یا ن سخن روزنهیبرادرانشان اثر گذاشته است؟ ا ین حد رویچرا تا ا
 ق در برابر عقل آنھا گشود. یر عمکتف
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 یت خود ادامه داد و خستگکان سواران مھاجر به حریره در میابوھر
رد. با ک یدرآورده بود، احساس نم یسفر او را از پاه در طول کرا  یدیشد

ه به ستوه کنیو از اکرد  می وھشکه مادرش در طول سفر او را نک یوجود
 یره احساس خوشبختینمود، ابوھر یررًا او را سرزنش مکآمده است م

شد. و با شتاب منتظر  یشتر خوشحال میو ھر روز از روز قبل بکرد  می
دوست داشت.  یلیاز دور ھم خ یه او را حتکبود  یرامبیلحظه مالقات، با پ

آن لحظه  کنیده بود. و ایشکن سال انتظار یحساس، چند  ن لحظهیا یاو برا
د. و مملو از یتپ یبشدت م یره از فرط خوشحالید. قلب ابوھریرس یفرا م

ن گذشت و آنھا ھم چنان یش از ده روز بر مھاجریعشق به رسول خدا بود. ب
ن یه وارد سرزمکنیدادند، تا ا یردند و به راه خود ادامه مک یق میطر یط

 حجاز شدند.
 یدند. ولید یوه احد را مکنه قرار داشتند و از دور یمد یکآنھا نزد کنیا

ز و سر یوه عزکان رفت و یاز م ید و روشنیه غروب آفتاب فرا رسکافسوس 
آن را  گرید گشت. آنھا دید از نظر ناپدیپوشان یه افق را مکده یشک کبفل

 دند.ید یخود نم یجلو
ن یدر عزم آھن یماه تمام فضا را در برگرفت، خلل یه روشنک یبا وجود
دار رسول خدا، در یتر شدند و عشق و عالقه د ه مصممکامد. بلیآنھا بوجود ن

ده ینه رسین مدینون به سرزمکد. آنھا این حد خود رسیوجودشان به آخر
دند و یاو به مقصد رس یاریه به کنیرا بپاس اادشان بلند شد و خدا یبودند. فر

 امبر شدند، سپاس فراوان گفتند.یوارد شھر پ
ه جز عده ککرد  می ن را استقبالیاز مھاجر یدینه گروه جدیمد
نه وجود یدر مد یرا مردیاز آمدن آنھا باخبر نشد. زکس  ھیچ ،یمعدود

 یانیھودیند و یبگشاآن را  یھا بر رفته بودند تا قلعهیه آنھا به خکنداشت. بل
ده بودند، یشکن آن، نقشه ینکنه و شورش بر سایحمله به مد یه براکرا 
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ن آوردند. و ییخود را از شترھا پا یردند و بارھاکن توقف ینند. مھاجرکادب 
ق فرو رفتند. تنھا یاد بخواب عمیز یدند. بعلت خستگیشکن دراز یزم یرو
نماز  یادا یه مردم را براکمؤذن بود  یرد، صداکدار یه آنھا را بک یزیچ

 خواند. یصبح فرام
ه کن بار بود یاول یرا برایبا بود! زیآنھا ز یاذان، چقدر برا یدن صدایشن

دند. از خواب برخواستند یشن یخدا م مؤذن رسول نبر را از زباکالله ا یصدا
 براه افتادند. ج امبریمسجد پ یو وضو گرفتند و بسو

بش شود. به او یدار رسول خدا نصیه سعادت دکآرزو داشت  یکھر 
 د.یعت نماید و با او بیسالم گو
 ج امبریاش به پ را عالقهیشد ز یره جلوتر از ھمه وارد مسجد نبویابوھر
ه تعداد نمازگزاران کد یرت دیمال حکشتر بود. اما ھنگام ورود، با یاز ھمه ب

 ج امبریه پکد یپرس یکیض ھستند از یشتر سالخورده و مریاست و ب کاند
ره یند. ابوھرکفتح آن را  بر رفته تایبه خ ج حضرت آن جاست؟ به او گفت:ک

 یطوالن یه مدتھاکدار رسول خدا ین شد. چون دین خبر غمگیدن ایاز شن
له یر افراد قبیشد. سا یبش نمیده بود، در آن لحظه نصیشکآن را  انتظار

ره خبر عدم یگرفتند. ابوھر یم وارد مسجد شدند و در آن، جاک مکدوس ھم 
شان را یاز غم و اندوه چھرھا ید ابریرا به آنھا رسان ج رمکامبر ایحضور پ

 خواستند با یدر دل خود پرورانده بودند، م یادیز یرا آنھا آرزوھاید. زیپوشان
ند و با او یت حاصل نماکاش بر یوتکمل یماینند و از سکدار ید ج حضرت آن

 ند.یعت نمایدر آن روز بر اسالم ب
 ره ازیند. ابوھرکاز مسلمانان جلو رفت تا امامت  ینماز شروع شد. و مرد

ن یست؟ به او گفت: اکین مرد ید اینارش قرار داشت، پرسکدر که  کسی
ه در ک یمدت یاو را برا ج امبریاست. پ یشخص سباع بن عرفطه غفار
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مسلمانان را است، تا امامت   ن نمودهیین خود تعینه حضور ندارد، جانشیمد
ر یبکز پشت سر او تیر گفت و نمازگزاران نیبکبعھده داشته باشد. امام ت

از سوره  یاتیفاتحه، امام آ ی هستادند. پس از قرائت سوریگفتند و به نماز ا
د، با یشن یات را مین بار آن آیاول یه براکره یم را تالوت نمود. ابوھریمر

از سوره  یاتیآ  امام پس از فاتحه،عت دوم، کداد. در ر یعالقه به آن گوش م
 شد: ین جمالت شروع میه با اکن را خواند یمطفف

ِينَ  ١لِّلُۡمَطّفِفِ�َ  لٞ َو�ۡ ﴿ ْ إَِذا  ٱ�َّ �ذَا  ٢�َۡسَتۡوفُونَ  ٱ�َّاِس َ�َ  ٱۡ�َتالُوا
ونَ  َزنُوُهۡم ُ�ِۡ�ُ و وَّ

َ
ۡبُعوثُونَ  ٣َ�لُوُهۡم أ �َُّهم مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك �

ُ
َ� َ�ُظنُّ أ

َ
ِ�َۡوٍ�  ٤�

 .]٦-١[المطففین:  ﴾٦ٱۡلَ�ٰلَِم�َ لَِرّبِ  ٱ�َّاُس يَۡوَم َ�ُقوُم  ٥َعِظي�ٖ 
ھمچنان در د، من یگو یره میابوھر یرد. ولکامام، سوره را تا آخر تالوت 

 ردم: ک یرار مکقسمت اول سوره مانده بودم و آن جمالت را ت

ِينَ  ١لِّلُۡمَطّفِفِ�َ  لٞ َو�ۡ ﴿ ْ إَِذا  ٱ�َّ �ذَا  ٢�َۡسَتۡوفُونَ  ٱ�َّاِس َ�َ  ٱۡ�َتالُوا
ونَ  َزنُوُهۡم ُ�ِۡ�ُ و وَّ

َ
 .]٣-١[المطففین:  ﴾٣َ�لُوُهۡم أ

ت بر تو باد. منظور کباد. ھالت بر تو کابوفالن! ھال یو با خود گفتم: ا
ه کآن را  ردن داشت.کوزن  یمانه برایه دو پکله دوس بود یاز قب یمن مرد

 یتر بود براکه سبکرا  یگریبرد و د یار مکخودش ب یتر بود برا نیسنگ
ه کرا  یاتیآ یره معنیداد. ابوھر یب آنھا مورد استفاده قرار میگران و فرید

با یز یعتش با آنھا خو گرفت و اثریجھت، طبن یدانست. بد یده بود، میشن
 بر قلبش نھاد.

از ، نزد سباع بن عرفطه رفتند و پس لیره و طفینماز تمام شد. ابوھر
ان آمدن خود قرار دادند. عرفطه به آنھا ی، او را در جریسالم و احوالپرس

ش قرار داد. بعد ینه) را مورد ستایار آنھا (مھاجرت بمدکآمد گفت و  خوش
باھم  گاه خود بازگشتند ویله به جایر مردان قبیدوستش ھمراه سا او و
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ا دنبال او به ینه بمانند، تا رسول خدا برگردد یا در مدیه آکردند کمشورت 
 بر بروند؟یخ

رد کبلند نظر خود را اعالم  یره با صدایداشت. ابوھر ینظر یکھر
من آنجا ه رسول خدا باشد کدند. او گفت: ھر جا یه ھمه شنک یأ بگونه

رد و قرار کق یادامه سفر تشو یره را برایاران ابوھرین سخن، یخواھم رفت. ا
ش را ره مادرینند. ابوھرکت کحر ج حضرت آن یه صبح روز بعد بسوکشد 

بر یخ یله دوس بسوین قبیروز، ھمراه مھاجرآن  ینه گذاشت و فردایدر مد
ه بود. با خود دیخدمت خود و مادرش، خر یه براکرد. و غالمش را کت کحر

 کاند کرد و ھمه جا روشن شد. ھوا گرم بود و اندکد طلوع یبرد. خورش
 یردند ولک ین، شدت گرما را احساس میافت. مھاجری یش میآن افزا یگرما

ه کداشتند  یار مھمکرا آنھا قصد یردند. زک ینم یتحمل و به آن توجھآن را 
نمود. ھنگام ظھر  یآن، سھل و آسان م یابیدست یالت، براکتحمل تمام مش
ن آمدند و یی، از شتران خود پایگاھیردند. و در جاکد یشد یاحساس خستگ

وتاه، ک یلوله فرو رفتند. پس از استراحتیضه ظھر، بخواب قیفر یپس از ادا
از شب، ھمچنان براه خود ادامه دادند. آنگاه  یدوباره براه افتادند و تا پاس

ره از یدند. بامداد روز بعد ابوھریخواب کوچک یوھکمنه ه شب را در دایبق
رد. کدار یاذان گفت و دوستانش را ب  نماز صبح، یادا یدار شد و برایخواب ب

ش گرفتند. و چون در طول سفر، یگر راه سفر در پیھمه نماز خواندند و بار د
خسته و ناتوان بودند. ھنگام ظھر  یلیردند، خکتوقف و استراحت ن ییجا
لوله، به سفر خود ادامه دادند. و ین قیردند و بعد از اک یوتاھکتراحت اس
نه خود، دست یرید یبر خواھند شد و به آرزویه فردا وارد خکدوار بودند یام

ه در کروز  یکگذشت. جز  یافت. پانزده روز از آغاز سفر آنھا میخواھند 
 ین جھت خستگیرده بودند. بدکتوقف ن یسفر، جائ ینه ماندند، از ابتدایمد

آورد. اگر در  یدر م یده بود و داشت آنھا را از پاین حد خود رسیآنھا به آخر
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داشت، آنھا  یوجود نم یمتیقیذ یسفر، آرزوھا یھا ین خستگیا یورا
 نند.کالت را تحمل کو مش ین ھمه خستگیتوانستند ا یم

 ست. بهیه غالمش در جمع آنھا نکد یره دی، ابوھریبا وجود آنھمه خستگ
د. یافت. از دوستان خود پرسیاو را ن یند. ولکدا یرد تا او را پکاطرافش نگاه 

اروان جدا و گم شده، کا از یه کرد کن یقیره یاند. ابوھر دهیه او را ندکگفتند 
 ه فرار نموده است.کنیا ای

پس از تالش  یاو پرداخت. ول یاروان جدا شد و تنھا به جستجوکاز 
اروان ک یشتر دوباره بسویب یه با خستگکرد، بلکدا نیاد، نه تنھا او را پیز

بلند  یده با صدایشک کسر بفل یھا وهکان یبرگشت. و در طول راه و در م
 رد.ک یرار مکن شعر را تیا

 ی مــــن طوهلـــا و عنائهــــا يـــا ليلـــه
 

 الكفــر نجــت ی هلــدبعــىل أهنــا مــن  
 

فر نجات که از بالد کنیمت ایو مشقت بار، به ق یطوالن ی: چه شبیمعن
 افت.ی

ل خود باخبر ساخت. کد و آنھا را از مشیاروان رسکسرانجام به 
ره در یردند. ابوھرک یدادند و با او احساس ھمدرد یدوستانش به او دلدار

ا ثروتم را از دست یه غالمم گم شده کندارد  یالکچ اشیپاسخ آنھا گفت: ھ
 بم گردد.ینص ج دار رسول خدایبدھم. اما د

 یالت سفر را به فراموشکآنھا را برطرف ساخت و مش یخستگن جمله، یا
  رد. صبح روز سوم،ک کمکسرشار از صبر و تحمل به آنھا  ییرویسپرد و با ن

 نماز صبح براه افتادند. ین پس از ادایمھاجر
با بر یھمه جا را فرا گرفت. خ یروشنرد و کد طلوع یم خورشک مک
ھا در  و عشقد یھا تپ دن آن، قلبیدان شد. با یبلندش از دور نما یھا قلعه

ان آنھا شروع بخواندن سرود یاز م یکیگر ید. بار دیور گرد ھا شعله نهیس
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شتر، یبھرچه  رد. شترھا بسرعت خود افزودند و سواران خود را با شتابک
ن یردند. و پس از چند لحظه آنھا را به اردوگاه مسلمک یکبمقصد نزد

نگھبانان خود از آمدن آنھا باخبر شد. در له یبوس ج دند. رسول خدایرسان
ن در مورد یقرار داشت و مسلم یز فرماندھکدر مر ج رمکامبر ایآن لحظه، پ

ره قبل از ھمه، به یدند. ابوھریشک یبر، نقشه مین قلعه خیفتح آخر
ر یش سرازیاز چشمھا یشاد که اشک یشد. در حال یکنزد ج حضرت آن

دراز  ج حضرت آن یلله و دستش را بسوا رسول ای یکبود، گفت: السالم عل
 ؟یھست کیتو  جواب سالمش را داد و فرمود ج رد. رسول خداک

ره یمعروف به ابوھر یره جواب داد: من عبدالشمس بن صخر دوسیابوھر
ره، عبدالرحمن بن یه تو ابوھرکر بلیبا تبسم فرمود خ ج حضرت آن ھستم.

حمن بن زد و گفت: بله من عبدالر یره لبخندی. ابوھریھست یصخر دوس
ام تا  من ھمراه قومم آمده ج رسول خدا یھستم. بعد گفت: ا یصخر دوس

تو سعادتمند شوم.  ینم. و نزد تو باشم و از ھمراھکعت یبا تو بر اسالم ب
رد. بعد کش دعا یرد و به او خوش آمد گفت و براکعت یبا او ب ج رسول خدا

 یشانیسالم داد و او را در آغوش گرفت و بر پ ج رمکامبر ایل آمد و به پیطف
ن آمدند و به رسول خدا سالم دادند و یه مھاجریش بوسه زد. سپس بقکمبار

ستاده بود و یا ج نار رسول خداکل یعت نمودند. طفیبا او بر اسالم ب
امبر یرد. پک یم یمعرف ج حضرت آن برد و به محضر یآنھا را اسم م یکی یکی

 ج دن رسول خداین خوشحال شد و آنھا ھم از دیاز آمدن مھاجر ج رمکا
دست  یخود در طول زندگ یآرزوترین  بزرگ را بهیبشدت خوشحال شدند. ز

چشم آنھا شده بود، از شدت  یایتوت ج حضرت آن داریافته بودند و دی
 ردند.ک یه میگر یخوشحال
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بمراتب  ج حضرت آن ییبایبت و زیدند عظمت و ھیه دک یخصوصًا وقت
 ردند.ک یه آنھا تصور مکشتر از آنست یب

رر کنشست و م ج حضرت آن نارکشتر از ھمه خوشحال بود. یره بیابوھر
انداخت.  یم ج حضرت آن ز و توأم با احترام خود را بهیمحبت آم ینگاھھا

 یبراآن را  اسالم و دستورات ج ه رسول خدایکدر آن اثناء و در حال
ار شد. کره در برابرش آشیناگھان غالم ابوھرداد،  یح مین توضیمھاجر
رده کن یقیرا یران شدم. زیردم و حکدن او تعجب ید: از دیگو یره میابوھر
من  یبسو ج حضرت آن هکشه بودم ین اندیرده است. در اکه او فرار کبودم 

 یا ین فرد غالم توست؟ گفتم: آری! ارهیابوھر ینظر انداخت و فرمود: ا
ردم. و با خود گفتم چه کشتر تعجب ین جمله بیدن ایرسول خدا! از شن

ن فرد غالم من است و او گم شده است؟ یه اکگفت  ج امبر خدایبه پ یسک
چ یه ھکدھم  یم یه من گواھکن جھت بالفاصله شھادت آوردم و گفتم: یبد

. و تو شاھد باش یجز الله وجود ندارد و تو رسول برحق خدا ھست یمعبود
ن پاسخ یاز ا ج ردم. رسول خداکخدا آزاد  یبخاطر رضا ن غالم رایه من اک

و دانا است. سپس  کریز یه او جوانکره شاد شد و دانست یابوھر
 یل گفت: خداوند دعاید. طفیل در مورد قومش پرسیاز طف ج حضرت آن

ش از ھشتاد خانواده از آنھا ینون بکرد. تاکت یرفت و قوم مرا ھدایشما را پذ
 کاز آنھا ھمچنان بر شر یادیمتأسفانه ھنوز تعداد ز یولاند.  مان آوردهیا

خواست  ج حضرت آن اند. بعد از رفتن اسالم سر باز زدهیمانده و از پذ یباق
ره از یرد. قلب ابوھرکش را بلند یدستھا ج رمکامبرایند. پکن یه آنھا را نفرک
شد. و گمان  کله دوس ھالیان خورد و با خود گفت: قبکدن آن صحنه تید
ه آنھا ھنوز کنیل و ایدن سخنان طفیبعد از شن ج نون رسول خداکه اکرد ک

رد. اما با کن خواھد یاند، آنھا را نفر مانده یفر خود، باقکبر فسق و فجور و 
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ره و یل و ابوھریگر در مورد طفیبار د ج حضرت آن هکد یمال تعجب دک
له دوس را یقب ر فرمود و گفت: بار الھا!یخ یدعا یمال مھربانکھا با  یدوس
دن یھا از شن یر دوسیره و سایاور. ابوھریاسالم ب ین و آنھا را به سوکت یھدا

 یه بزودکردند کن یقیخوشحال شدند و  ج حضرت آن کمبار ین دعایا
و مسلمان خواھند شد. و مشعل فروزان   مان آوردهیله آنھا ایتمام افراد قب

بحضور  یره زمانیور خواھد گشت. ابوھر مان در وجودشان شعلهیا
فتح شده  ھمه  بر،یخ یھا قلعه از قلعه یکه جز کاب شد یشرف ج حضرت آن

ت کن قلعه شریفتح ا یار مسلمانان برایکن پین جھت او در آخریبودند. بد
توجه او را بخود  ج رمکامبر ایاز سخنان پ یکیداشت. و در طول جنگ، 

ان یه در مکمبارز  از مسلمانان یکیدر مورد  ج حضرت آن رده بود.کجلب 
د، فرموده بود: او اھل یجنگ یفار مکه ین قرار داشت و علیصفوف مسلم

، ه آن مردکد ید یرا میران بود. زین خبر حیدن ایره از شنیجھنم است. ابوھر
فراوان و  یدھد. و زخمھا یاز خود نشان م یرینظ یدر جنگ شجاعت ب

در مورد او  ج امبریاز مردم ھم به نقل از پ یبرداشته است. بعض یقیعم
ره به آنھا گفت: خدا و یار او در شگفت بودند. ابوھرکگفتند. و از  یسخن م

ن یه آن مرد به زمکن گفتگو بودند یدانند. در ا یرسول حال او را بھتر از ما م
از  یریر را نداشت، تیشمش یاز زخمھا یافتاد و چون تحمل آنھمه درد ناش

 ن صحنه بودند.یگر ا ر آورد و خود را نشانه گرفت. مردم نظارهش دکتر
د و او را از حال مرد باخبر ساخت و گفت: یدو ج حضرت آن یبسو یکی

ه کن خبر، به بالل دستور داد یدن ایبا شن ج امبریرد. پک یشکخود یفالن
وارد بھشت  یسکه جز فرد مومن، کن کان مردم اعالم یبلند شو و م

ند. ک یھم نصرت م یله مرد فاسقینش را بوسیھمانا خداوند دشود.  ینم
ده بود، با ین سخن را شنیه اکره ھم یدند. ابوھریرا شن ج امبریھمه سخن پ
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راست  ج د. رسول خدایگو یراست م ج بلند گفت: رسول خدا یصدا
 د.یگو یم

ش مھاجرت یپھا  سال هکن حبشه یبر، مھاجرین قلعه خیپس از فتح آخر
 ج رمکاب شدند. رسول ایشرف ج حضرت آن بودند، بازگشتند و بحضوررده ک

طالب را در  یاز آمدن آنھا بشدت خوشحال شد و برخاست و جعفربن اب
بر یدانم از فتح خ ید و فرمود: نمیاش را بوس یشانیآغوش گرفت و پ

شه در ذھن ین مالقات ھمیا از آمدن جعفر؟ خاطره ایخوشحال باشم 
نه، جعفر را یند و از آن روز به بعد و پس از بازگشت بمدما یره باقیابوھر

ه بمالقات پروردگار خود ک ین لحظات زندگیدوست داشت و تا آخر یلیخ
د و یان رسیبر بپایبود. جنگ خ ین محبت ھمچنان در قلبش باقیشتافت، ا
رد و مسلمانان کل یان را خوار و ذلیھودیآن فتح شد. خداوند  یھا ھمه قلعه

اران یره و یم به ابوھریاز آن غنا یبدست آوردند. بخش یادیم زیغنا
نه بازگشت. یان اسالم بمدیرکر لشید و پس از آن، ھمراه سایاش رس یدوس

شه ذھن او را بخود یرده بود و ھمکبر مشاھده یه در خک یا ن حادثهیمھمتر
آوردند.  ج حضرت آن یه براکبود  یان گوسفند مسومیمشغول داشت، جر

ه اصحاب خواستند از آن غذا کنیاز آن خورد و ھم یمک ج رسول خدا
 ن گوسفند مسموم است.ید. ایفرمود: دست نگھدار ج حضرت آن بخورند،
ه آن گوسفند مسموم را ک یھودیبا زن  ج حضرت آن یگفتگو چنین ھم

امبر یه پکن جمله را یشه ایره شد و ھمیابوھر یآورده بود، باعث شگفت
چوقت خداوند ترا بر من یه ھکاد داشت یفرموده بود ب یھودیخطاب به زن 

ره را نسبت یق و محبت ابوھریز تصدین صحنه نیدن ایرد. دکمسلط نخواھد 
 رد.کشتر یب ج امبریبه پ
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ره از برادرانش در مورد حوادث فتح ینه، ابوھریر بازگشت بمدیدر مس
حوادث را  آن یرد. و آنھا چگونگک ینداشت، سؤال م یه از آنھا خبرکبر یخ

بر یدر فتح خ س یحضرت عل یھا ردند. از داستان رشادتک یش بازگو میبرا
 یبر برایخ یھا از قلعه یکیح فتکه  ھنگامی ندیگو یبرد. م یلذت م یلیخ

رد تا کرا احضار  س یحضرت عل ج رمکامبر اینان دشوار شده بود، پمسملما
 ج حضرت آن ند. بهکض یفتح آن قلعه به او تفو یرا برا یگروھ یفرماندھ
است. فرمود: او را نزد من  یچشم درد یمبتال س یه حضرت علکگفتند 

 د. یاوریب
د. یشکچشمانش  یآب دھان خود را بر رو ج حضرت آن آمد و س یعل

ر بر یافت. پس از آن پرچم اسالم را بدست گرفت و مانند شیدرنگ شفا یب
بر را یه خکق داد یدرآورد. خداوند به او توف یدشمن حمله برد و آنھا را از پا

در حادثه  چنین ھمب مسلمانان سازد. یبزرگ را نص یروزین پیند و اکفتح 
رده بود و آنھا که در برابر مسلمانان قدعلم کھود یاز قھرمانان بنام  یکیگر ید

د و صحابه از دست او یبال یخواند و بخود م ید و شعر میطلب یرا به مبارزه م
در آمد.  یاز پا س یحضرت عل یده بودند، بدست توانایار دیبس یھا جرن

 یعنیر اسالم یبدست قھرمان جوان و دل یھودین یشته شدن اکره از یابوھر
 د.یبال یو بخود مکرد  می افتخار س یحضرت عل

ساخت، و او  یره را برطرف نمین ھمه حادثه، عطش ابوھریدن ایشن
ص بود یو حرکرد  می گر سؤالیمورد حوادث دان خود در یھمچنان از اطراف

د و به یت جوکبر ج حضرت آن کامبر باشد و با نگاه به چھره مباریه نزد پک
گرفت، گوش فرا  یم یره جایه در گوش و قلب ابوھرکاش  یوتکسخنان مل

از صحابه در  یادیره ھمراه تعداد زینه ابوھریدن به مدیدھد. پس از رس
بر یه در روز خکه... یبمناسبت ازدواج خود با صف ج امبریه پک یا مهیول
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داشت. و  یادیش احترام زیان قریه در میرد. صفکت کر شده بود، شریاس
با  یرام وکن خاطر و اکیتس یبرا ج حضرت آن ن جھتیبود. بد یفیزن شر

ار ساده و شامل نان و خرما و روغن یافت، بسیرد. آن مجلس ضکاو ازدواج 
ه کگشت، سه حادثه اتفاق افتاد  یبر بر میر اسالم از خکلشکه  ھنگامی بود.

اد یاز گاه  ھیچ رد وکره، آن سه حادثه را در خود ثبت یابوھر یقو ی هحافظ
نند، کخواستند استراحت  یمکه  ھنگامی ،یالقر یه در وادکنیا یکینبرد. 

رده بود، که یھد ج امبریخباب او را به پ یاز بن یکیه کبنام ِمدَعم  یغالم
ه ک یریه ناگھان تکبود  ج ن آوردن جھاز شتر رسول خداییمشغول پا

رد و کرده بود، به او اصابت ک یکشلآن را  جاکو از  یسکمشخص نبود چه 
 .ک. شھادتش مبارکدرآورد. مردم گفتند: شھادتش مبار یاو را از پا

ه جانم در ک ییست. سوگند بخداید نیفرمود: او شھ ج حضرت آن یول
م برداشته، آتش یم غنایبر قبل از تقسیه در روز خکرا  یاوست، چادر دست

از  یکیه بالفاصله کرد کن سخن چنان در مردم اثر یش افروخته است. ایبرا
ن را ید و گفت: ایرس ج امبریرا بدست گرفت و بحضور پ یفشکآنھا تسمه 

ش ن تسمه از آتیفرمود: ا ج حضرت آن ام. م برداشتهیم غنایقبل از تقس
 جھنم است.

بلند شروع به  یدند و با صدایرس یا در ادامه سفر، مسلمانان به دره

رد و کبه آنھا نگاه  ج رمکنمودند. رسول ا رب و ال اله اال اهللاكاهللا اگفتن 
ه شنوا و کد یخوان یرا م ید. شما خداوندینکنترل کفرمود: خودتان را 

 جا با شماست.کاست، و او در ھر  یکنزد
نار کدر  یاشعر یو ابوموس ج رمکپشت سر رسول اره یابوھر

رد و گفت: کنگاه  یبه ابوموس ج رمکامبر ایرد. پک یت مکحر ج حضرت آن
فرمود:  ج امبریا رسول الله. پی یکگفت: لب یس! ابوموسیعبدالله بن ق یا
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 یھا از خزانه یا ه در واقع خزانهک یا تو را به گفتن جمله یدوست دار
پدر و  ج ا رسول اللهی یگفت: بل ینم؟ ابوموسک ییبھشت است، راھنما

است.  اال باهللا ی هال حول و ال قوفرمود: آن جمله  ج امبریت باد. پیمادرم فدا
ر کبعنوان ذآن را  ن جمله را بخاطر سپرد و بعد از آن،یره ھمان روز ایابوھر

از آن را  لتیرد. چون فضک یرار مکار، تکر اذیان سایخود در م یشگیھم
ر بر سر زبانش کن ذیا  ات بود،ید حیه در قیکده بود، تا زمانیشن ج امبریپ

 قرار داشت.



 

 

 

 

 

 ج رمکدر صحبت رسول ا

در  ییخود جا یشد و برا ینه برگشت و وارد مسجد نبویره بمدیابوھر
دند، در نظر یخواب ینشستند و م یر میاز صحابه فق یه در آن گروھکصفه 

ن و یباتریه زک ج رمکامبر ایاو با پ یگرفت. و مرحله مصاحبت و ھمراھ
رفت آغاز شد. در آن زمان،  یره) بشمار میاو (ابوھر ین مرحله زندگیبھتر

سال سن نداشت.  ٣٠شتر از یره بی، ابوھریل سال ھفتم ھجریاوا یعنی
علم و دانش بود. دوست داشت از  ی هو تشن یاوت و حافظه قوکبا ذ یجوان

اندوزد. یب یه معنویخود سرما یمند شود و برا بھره ج رمکامبر ایسخنان پ
ه کبود  یار شود. او جوانکن یتوانست مانع او از ا ینم یدر زندگ یزیچ چیھ

رد. ک یم یانات زندگکن امیمترکقانع بود. با  یرده و فردکھنوز ازدواج ن
 یو فقر را براحت یو برھنگ یه گرسنگکرده بود، کت ینفس خود را چنان ترب

ھدف داشت و  یکبود. او فقط  ج رمکامبر ایامًال متوجه پکو کرد  می تحمل
ن ھدف در چھار سال اول یحصول ا ین بود. برایآن طلب علم و تفقه در د

به آن،  یابیدست یغافل نماند و برا یا لحظه ج حضرت آن مصاحبت با
ن یاز بھتر یکیتوانست  یرد و با صبر و بردبارکتحمل  یادیز یھا یسخت

نه یونت او در مدکاز س یادید. مدت زیبشمار آ ج حضرت آن تبکشاگردان م
له دوس، ھمراه ی، بزرگ قبیالدوس ی هب بن عمرو حممیه حبکنگذشته بود 

 اب شدن به محضرینه آمد و پس از شرفیھفتاد نفر از افراد قومش بمد
ه جلوتر از آنھا کله خود یر افراد قبین شدند. و به سامسلما ج حضرت آن

دند. یگز ینکنه سیاز مد یا مسلمانان شده بودند، ملحق شدند و در گوشه
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ه مسلمان شدن کره از آمدن آنھا بشدت خوشحال شد و اذعان داشت یابوھر
ره با جان و یبر بوده است. ابوھریدر روز خ ج حضرت آن یمن دعایآنھا به 

دانست  یه نمکرا  یلیداد و مسا یگوش فرا م ج رمکامبر ایان پدل به سخن
ه کرا  یزین چیرد. اولک ید و آنھا را در حافظه خود ثبت میپرس یاز او م

 بود. ج رمکامبر ایوه نماز خواندن پیبدقت فرا گرفت ش
نماز  ج حضرت آن قًا مانندیرد و دقکن نماز خواندنش را اصالح یبنابرا

آورد  یم رویرکبه حفظ قرآن  یزیبر آن بصورت شگفت انگخواند. عالوه  یم
شان یه ایآموخت و بنابه توص یم ج امبریاز پآن را  یھا ات و سورهیو آ

ه به او کخواست  یاز بزرگان صحابه م چنین ھمکرد  می حفظآن را  امبر)ی(پ
 یره در زمانینند. ابوھرکش دعا یق آن، برایحفظ دق یاموزند و برایقرآن ب

از صحابه رسول خدا آشنا شد. نام و مقام آنھا و  یادیبا تعداد ز وتاهک
نزد انس  یدانست. گاھ یرده بودند، مکه بخاطر اسالم تحمل کرا  یالتکمش

بود،  ج رمکن خادم رسول ایده و دانا و اولیفھم جوانه ک س کبن مال
ش یدر بدو ھجرت پ ج حضرت آن یه براکرا  یرفت و از او اخبار و حوادث یم

ره یو ابوھرکرد  می ش بازگوید و او آن اخبار و حوادث را برایپرس یآمده بود، م
ه کد ید یره میابوھر چنین ھمداد.  یآنھا گوش فرا م  اد بهیز یبا خوشحال

نند. ک یرفت و آمد م ج امبریپ یھا اد به خانهیعبدالله بن مسعود و مادرش ز
ه آن کبعد دانست  یلھستند. و ج امبریه آن دو خدمتگزار پکرد کال یخ

را یشد. ز یل میابن مسعود قا یبرا ج امبریه پکاست  یروابط بخاطر احترام
ه ابن ک یه به مقامکره آرزو داشت یصالح و خدمتگزار بود. ابوھر یاو مرد

 یامبر داشتند، دسترسیر صحابه مقرب، نزد پیو سا کمسعود و انس بن مال
از وجود خودش  یرا از ھمه مردم و حت ج رمکامبر ایره پیند. ابوھرکدا یپ
بود، احساس سعادت و یم ج امبریشتر دوست داشت و ھر وقت نزد پیز بین
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 ن مطلب را بعرضیرد. و بصراحت اک یھر وقت جدا بود احساس وحشت م
نم یب ی! من ھر وقت تو را مج رسول خدا یرساند و گفت: ا  ج حضرت آن

ز ین ج شود. رسول خدا یچشم م کیدار تو باعث خنیشوم و د یخوشحال م
شه با چھره خندان یو ھمکرد  می برده بود، به او محبت یه به صداقت او پک

ه اھل کرا دوست داشت، بل ج ره نه تنھا رسول خدایشد. ابوھر یبا او روبرو م
رد، آنھا ک یبه آنھا محبت م ج ه رسول خداکنیر صحابه را بخاطر ایت و سایب

با آنھا محبت  ج رمکامبر ایه پکرا  یان خردسالکودک یرا دوست داشت. حت
ژه حسن یرد. بوک یره آنھا را دوست داشت و به آنھا محبت میابوھر  نمود، یم

 گر. یان دکودکر یو عبدالله بن عباس و سا س ین فرزندان علیو حس
ه او خود را خوشبخت کره باعث شد ینسبت به ابوھر ج امبریمحبت پ

مصاحبت با  یعنی یخود در زندگ یآرزو نیند، چون به آخرکاحساس 
ز او یچ یکافت. تنھا ی، دست یو فرا گرفتن علم و دانش از و ج حضرت آن

را مادرش ھنوز یرد. زک یره میاو را ت یدرون یرا بشدت ناراحت داشت و صفا
د. یورز یمان آوردن بخدا و رسول امتناع میمانده بود. و از ا یباق کبر شر
رفت. پس از یپذ یاو نم یولکرد  می به اسالم دعوت رر او راکره میابوھر

ده بود و داللت بر صدق یده و شنیه دکرا ھرچه  رهیبر، ابوھریمراجعت از خ
ف نمود. خصوصًا یمادرش تعر یرد، براک یم ج حضرت آن رسالت یو راست

آورده بودند. اما مادرش  ج حضرت آن یه براکداستان گوسفند مسموم را 
 یخود بود و از مسلمان شدن خوددار ن آباء و اجدادیبند دیھمچنان پا

 پرستم. یالخلصه را م یزنده باشم، ذ یگفت: تا وقت یو مکرد  می
وس یخدا دست برنداشت و مأ یره از دعوت او بسوین، ابوھریبا وجود ا

او  یاورد. ولیمان بیه به خدا و رسول او اکداد  ینشد و ھر روز او را سوگند م
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 ج امبرین شد و به پیاز روزھا خشمگ یکیه در کآورد، بل ینممان ینه تنھا ا
 رد.کن یتوھ

ه مبادا بخاطر کد یدن آن سخن بشدت ناراحت شد و ترسیره از شنیابوھر
ه سبب آن کخودش  یمادرش و حت یخدا برا یاز سو یعذاب یآن گستاخ

او را در  ین جھت غم و اندوه بزرگیشده بود، نازل شود بد یاحترام یب
به  ج حضرت آن ر از خودیغ یاوریچ یل ھکن مشیرفع ا یبرگرفت. و برا

مسجد روانه شد و پس از ورود به  ج حضرت آن یامد. شتابان بسوینظرش ن
سالم  ج حضرت آن رده بود، بهکتر  شش رایش چھره و ریھا که اشیکدر حال

 افتاده است؟ ید چه اتفاقیپرس ج امبریداد و نزد او نشست. پ
امروز مادرم را به  ج رسول خدا ین گفت: ایغمگ یره با صدایابوھر

در مورد شما گفت.  یرفت و سرانجام سخن ناپسندیردم، نپذکاسالم دعوت 
 ند.کت ین خدا مادرم را ھداکدعا 
آسمان  یرد و دست دعا بسوکخواسته او را اجابت  ج امبر مھربانیپ

ه کنیره از این. ابوھرکت یرا ھداره یا! مادر ابوھریرد و فرمود: خداکبلند 
خوشحال شد. از  یلیرد خکت مادرش دعا یھدا یبرا ج حضرت آن
 ین دعایاجازه گرفت تا بخانه نزد مادرش برگردد و او را به ا ج حضرت آن

رده و کارش را که او بخانه برسد خداوند کنی، مژده دھد. اما قبل از اکمبار
ت مادرش مورد یره را بخاطر ھدایرامبرش را اجابت نموده و ابوھیپ یدعا

از خانه خارج شده  یره با ناراحتیابوھرکه  ھنگامی رایلطف قرار داده بود. ز
ر کرده بود بفکآن دعوت  یبود. مادرش در مورد آنچه فرزندش او را بسو

ت یحق ھدا یفرو رفت. خداوند در آن لحظه قلب او را روشن ساخت و بسو
 ورد.رد. زبانش باز شد و شھادت آک

 .ن حممد رسول اهللا)اال اهللا و اشهد أن ال اله (اشهد أ
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بدل  یاش به دوست یاش به رأفت، و دشمن یمان، و سنگدلیفر او به اکلذا 
مان را ید و ایت وداع نمایجاھل  یدیند و با پلکه غسل کشد. با شتاب رفت 

ره بخانه یابوھرکه  ھنگامی رد.یاست در آغوش گ که ظاھر و باطنش پاک
ردن است. که مادرش در حال غسل کآب، دانست  یدن صداید، از شنیرس

د و قبل از یش را پوشیھا ند. مادرش لباسکارش را تمام کمنتظر ماند تا 
دن یره از دیرد و شھادت آورد. ابوھرکد، درب را باز یه چادرش را بسر نماکنیا

ند، که توقف کنید و بدون ایش پریرت افتاد و از شدت از جایآن صحنه به ح
ه مسلمان شود؟ بحضور کباعث شد  یا زهیه چه انگکو از مادرش بپرسد 

ن بار یبازگشت تا اسالم آوردن مادرش را به اطالع او برساند. ا ج حضرت آن
ه یگر یه از شدت خوشحالکاب شد یشرف ج حضرت آن بحضور یدر حال

رفت یا را پذشم یرسول خدا! خداوند دعاای  رد. سالم داد و گفت: مژدهک یم
ن خبر یدن ایاز شن ج حضرت آن کرد. چھره مبارکت یو مادرم را ھدا

 آورد.  یرا بجا ید و خوشحال شد و حمد و سپاس خدایدرخش
ن ک! دعا ج ا رسول اللهیمت شمرد و گفت: یره فرصت را غنیابوھر

خداوند مرا و مادرم را محبوب بندگان مؤمن بگرداند و بندگان مؤمن را 
خود و  کوچکن بنده یقرار دھد. رسول خدا فرمود: خداوندا! امحبوب ما 

مادرش را محبوب بندگان مؤمن قرار بده و بندگان مؤمن خود را محبوب 
 نھا بگردان. یا

را یخوشحال شد. ز یلیره خیابوھر ج حضرت آن کمبار ین دعایپس از ا
امبر در یو با پبود و پس از روز مالقات ا یاد ماندنیبا و بیاوروز ز ین روز برایا

را در یرفت. ز یره بشمار میابوھر ین روز زندگین و بھترین روز دومیبر، ایخ
زدوده شده و به نعمت  با اسالم آوردن مادرش، از قلبش ین روز غم بزرگیا

 ه فرمود: کبود  ج رمکامبر ایپ یافت و آن دعایدست  یبزرگ
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ن یرا محبوب مؤمنره و مادرش و آنھا ین را محبوب ابوھریخداوندا! مؤمن
 یزندگ یادیره مدت زی، ابوھریاد ماندنیو ب یخین روز تاریبگردان. بعد از ا

رفته بود. و یامبرش را در حق او پذیپ یه چگونه خداوند دعاکد یرد و دک
ه اسم مرا ک یه: به لطف خدا، ھر مؤمنکشد  یادآور مین سخن را یشه ایھم

 را دوست خواھد داشت.ده باشد، باز ھم میبشنود، اگر چه مرا ند
 یچ غم و اندوھیه ھکرد کره احساس یپس از اسالم آوردن مادرش، ابوھر

چشم و  یعنین جھت تمام حواس یبر سر راه او قرار ندارد. بد یلکچ مشیو ھ
امًال اسالم را بشناسد کساخت تا  ج گوش و قلب خود را متوجه رسول خدا

 اموزد.یو علم ب
 ز مھم معطوف ساخت.یتوجه خود را به دو چنجھت از آن روز به بعد یبد
نازل  ج امبریخ به بعد بر پین تاریه از اکات قرآن یدن آیحفظ و فھم -١

 شد. یم
ه ک ج حضرت آن ھا و مواعظ یث و سخنرانیحفظ و دانستن احاد -٢

لمه از آنھا را جا ک یکه کنیفرمود، بدون ا یراد میصحابه ا یبرا
 ج حضرت آن خ برین تاریاز اه قبل ک یاتیحفظ آ چنین ھمندازد. یب

راد فرموده بود یصحابه ا یه قبًال براکرا  ینازل شده بود و سخنان
او.  یزندگ یخیتار یو روزھا ج حضرت آن رت گذشتهیھمراه با س

خود و  یزندگ یره تمام روزھایه ابوھرکن دو ھدف بود یبخاطر ا
او شه ھمراه یگذراند و ھم یم ج حضرت آن ھا را با از شب یبخش

گوش فرا  حضرت آن خواند و به قرائت یبود. پشت سر او نماز م
ادت یدار صحابه و عیداد. صبح و شب با او بود. ھمراه او به د یم
 یارھاکرد. ک یت مکھا شر ع جنازهییرفت، با او در تش یماران میب
خواست، او را صدا  یم ج امبریه پکرا  یسکداد.  یامبر را انجام میپ
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ره یرساند. ذھن ابوھر یاو را بمردم م یھا امیدستورات و پزد. و  یم
 ج حضرت آن حوادث و احوال روزانه  ه خاطرات،کبود  یمانند دفتر

، فھم یینمود. ھمت بلند، حافظه استثنا یقًا در آن ثبت میرا دق
گر، ید یارھاکسب علم، عدم اشتغال بک ید برایشد یق، تشنگیدق

ره را در انجام یا، ابوھریو منال دن به مال یرغبت یامل و بکقناعت 
 داد. یم یاریار مھم، کن یا

ه کبود  ج رمکامبر اید او نسبت به پینھا، محبت شدیدر رأس ھمه ا
 آورد. یعواطف و احساسات او را به جوش در م

داشت و مورد محبت او قرار گرفته  ییمقام واال ج امبریره نزد پیابوھر
شده بود. و به  ج حضرت آن یعلم، باعث شادسب کد او به یبود. عالقه شد

 اموزند.یه به او قرآن بککرد  می اصحاب سفارش
را  یسکپرداخت و  یاو م ید، به جستجوید یه او را نمک یو گاھ

شد،  یوارد مسجد م ج حضرت آن ند. ھر وقتکدا یفرستاد تا او را پ یم
 ید مسجد شد ولوار ج حضرت آن از روزھا، یکیآمد. در  یره نزد او میابوھر
ه در مسجد بودند حال یکسانکرد و از کد. به اطراف خود نگاه یره را ندیابوھر

جواب نداد.  یسکد؟ یا دهیرا ند ید و فرمود: شما جوان دوسیاو را پرس
ده است؟ یرا ند یجوان دوس یسکد. یبار دوم و سوم پرس یبرا ج حضرت آن

 پس از اتمام نماز، به  بود، ه در حال نماز خواندنک یر. مردیآنھا گفتند: خ
مار است و در گوشه مسجد افتاده یرسول خدا! او ب یگفت: ا ج حضرت آن

ن خبر ناراحت شد و نزد او رفت و با لبخند به یدن ایاز شن ج امبریاست. پ
 یخودش را برا یماریره نوع بید. ابوھریاش را پرس یماریاو سالم داد و ب

ش را در محل درد کدست مبار ج رمکاامبر یح داد. سپس پیتوض حضرت آن
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ره برخاست و از یرد. در ھمان لحظه ابوھرکاو دعا  یبھبود یگذاشت و برا
 افت.یشفا  یماریب

را دوست  ج امبریره با تمام وجود پیه شرح آن گذشت، ابوھرکھمانطور 
 ثرت چھرهکب یو از فرط دوستکرد  می د، حفظیشن یاز او مھرچه  داشت و

ار جرأت داشت در کن یا یست. خوشبختانه براینگر یرا م ج حضرت آن
توانستند دائمًا  ینم ج حضرت آن بتیاز صحابه بعلت ھ یادیه تعداد زیکحال

باتر از یا زیز در دنیچ چیگفت: ھ یره مینند. ابوھرکش نگاه کبر چھره مبار
 هکند. از بس ک یت مکاش حر د در چھرهیا خورشیام. گو دهیند ج رسول خدا

 دنیگران جرأت پرسیه دککرد  می یرا دوست داشت، سؤاالت ج حضرت آن
 نداشتند.آن را 

نم، یب یچون تو را م ج رسول خدا یگفت: ا ج امبریره به پیابوھر یروز
ز باخبر ساز. یشوند مرا از ھمه چ یم روشن میشوم و چشمھا یخوشحال م

ا یره گفت: یده شده است. ابوھریز از آب آفریفرمودند: ھمه چ ج امبریپ
ه پس از انجام دادن آن به بھشت کن ک ییراھنما یارکمرا ب ج رسول الله

آنھا را غذا بده و به آنھا رحم  ن، کفرمود: به مردم سالم  ج حضرت آن بروم.
ن. آنگاه با کز و عبادت یه مردم در خواب ھستند، برخکن و ھنگام شب ک

از صحابه  یادیعداد زه تکاز روزھا  یکی. در یشو یوارد بھشت م یسالمت
شفاعت  ج رسول خدا ید: ایره پرسینشسته بودند، ابوھر ج حضرت آن نزد

 خواھد شد؟ یسانکب چه یامت نصیتو در روز ق
ر کره خوشحال شد، او را ستود و به او گفت: فیاز سؤال ابوھر ج امبریپ

را یست. زیتر ن از تو مستحقکس  ھیچ ن مطلب،یدن ایه در پرسکردم ک یم
اد است. بعداز آن فرمود: شفاعت یز یلیث خیاد گرفتن حدی یتو براشوق 
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 ال اله اال اهللاه خالصانه و از اعماق قلب کشود  یم یسانکب یشتر نصیمن ب
 ند.یبگو

ر کره خوشحال شدند و از او تشین سؤال ابوھریز از ایرام نکصحابه 
ف یتعر ن سؤال خوشش آمد و ضمنیعب از اکابن  یشتر ابیردند. از ھمه بک

ند تا به کمطرح  ین سؤاالتیشه چنیه ھمکرد که یره به او توصیاز ابوھر
را یاز نداشت. زی، نین سفارشیره به چنید. در واقع ابوھریفزایمعلومات آنھا ب

نات، یاکه مرد تشنه آب سرد را. و از تمام کاو آنقدر علم را دوست داشت، 
 ن، طبق عادت، ھر روز ازیاداشت. بنابر یشتر دوست میرا از ھمه ب ج امبریپ

 افزود. یو به دانش خود مکرد  می سؤال ج حضرت آن
ستد، بعد یا یبه نماز م یوقت ج حضرت آن هکرده بود کره احساس یابوھر

و آنگاه شروع به کند  می ثکم یو قبل از شروع فاتحه لحظات یر اولیبکاز ت
در  ج رسول خدا ید. ایپرس ج حضرت آن ن جھت ازید. بدینما یخواندن م

 د؟ییگو یآن لحظات چه م
 خوانم:  ین دعاھا را میفرمود: ا ج امبریپ

 املرشق و املغرب ا� �ما باعدت بك یاي خطا�و ب �یا� باعد ب«
من  ا� اغسل� ض من ادل�سياثلوب االب نىقيما ك یمن خطا نّق�
 ».باملاء و اثللج و الربد یايخطا
ه مشرق و مغرب کنداز ھمچنان یب یو گناھانم دور ان منیا میبار خدا«

ه پارچه کگونه  ن ھمانکب کا مرا از گناھانم پای، بار خدایا ردهکرا از ھم دور 
بخشش مرا از گناھانم  کا با آب سرد و خنیشود، بار خدا کپا کد از چریسف

 .»نکشستشو ب
 باز و خندان به یا با چھره ج حضرت آن هکد ید یره میچون ابوھر

سب علم و معرفت است، که او بدنبال کنیدھد و از ا یسؤاالت او پاسخ م
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ره ھمه ین جھت ابوھریشوند، بد یز از سؤاالت او خوشحال میصحابه ن
از نماز، روزه،   د مثالً یپرس یم ج حضرت آن دانست، از یه نمکرا  یزھائیچ
از  چنین ھم یقت آن از بھشت و دوزخ، از مأل اعلیمان و حقیات، حج، اکز

ش یش پیه در آنجا براک یه و حوادثکو دعوتش در م ج حضرت آن یزندگ
 اش. یزندگ ینه و حوادث تمام روزھایآمده بود. از ھجرتش بمد

 داد. یبا متانت و حوصله به او پاسخ م ج آن حضرت
مت یه غنک ید. در حالیازمایره را بیه ابوھرکخواست  ج حضرت آن یروز

م مال چه ین غنایه اک یپرس یره گفت: از من نمیابوھررد، به ک یم میتقس
ه خدا بتو آموخته، کتقاضا دارم آنچه را   ره در پاسخ گفت:یاست؟ ابوھر یسک

را  یره چادرین. ابوھرکفرمود: پس چادرت را پھن  ج امبری. پیاموزیبمن ب
 یمدت ج امبریرد. پکپھن  ج حضرت آن ن خود ویه بر دوش داشت، بک

 ن.کسپس فرمود: چادرت را جمع   و سخن گفت،با ا یطوالن
 یار پکن یدرنگ به راز ایرد، و پس از آن، بکره چادرش را جمع یابوھر

 ه ازکرا  یثیره احادیاز شب گذشته بود، ابوھر یه پاسکبرد. شامگاه آن روز 
ث آنقدر یآن احاد یادآوریرار نمود. کاد آورد و تیده بود بیشن ج حضرت آن
ه کنیخواند بدون ا یتاب مک یآنھا را از روکرد  می الیه خکش راحت بود یبرا
ن نعمت خدا را یخوشحال شد و بخاطر ا یلیندازد. خیرا جا ب یا لمهک

ه خداوند به کن واقعه نگذشته بود یسپاس فراوان گفت. چند روز از ا
 ه فرموده بود:کرا  ج رمکامبر ایپ یدعا یعنیرام نمود کره ایابوھر
مورد اجابت قرار داد از آن » ت فرمایره را تقویخداوندا! حافظه ابوھر«

 یرفت. روز یادش نمیرد، از ک یه حفظ مکرا  یلحظه به بعد، ھر مطلب
گر ید یکید بن ثابت و یره و زیه ابوھرکد یوارد مسجد شد. د ج رمکامبر ایپ

و گر مشغول نماز خواندن ھستند ید ید و مردیاند. ز در مسجد نشسته
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گر) ید و مرد دیپس از چند لحظه، آن دو نفر (زکند  می ره قرآن تالوتیابوھر
 یکبه آنھا نزد ج امبریو دست دعا بلند نمودند. پردند کنماز خود را تمام 

خود را متوقف  یآنھا دعا یخواھند؟ ول یه از خدا چه مکشد تا بشنود 
 د. آنھا دعایخود را ادامه دھ یبه آنھا فرمود: دعا ج امبریردند. پک
شان تمام شد. سپس  یگفت. تا دعاھا ین میآم ج امبریردند. پک یم

ره یابوھر .»نکخودت دعا  یتو برا«ره فرمود: یبه ابوھر ج حضرت آن
 گونه دعا نمود: نیرد و اکش را بلند یھا دست
من ھم اجابت فرما. و  ین دو برادرم از تو خواستند، برایخداوندا! آنچه ا«

ن یآم ج امبریپ» نم.کفراموش نآن را  ه ھرگزکخواھم  یم یز از تو علمین
بردند،  یت آن پیدند و به اھمیمھم را شن ین دعایه اکقش ید و رفیفرمود. ز
 .»مینکفراموش نآن را  هکم یخواھ یم یعلما! ما ھم از تو یاخد«گفتند: 

جوان «به آنھا فرمود:  ین نگفت و با مھربانیآم ج امبرین بار پیا یول
رار کگر تیبار دیکن جمله را یو ا .»گرفت یشین دعا از شما پیا یبرا یدوس

 رد.ک
 یه چوپانکنام و نشان،  ین جوان بیه اکم خواسته بود کیخداوند دانا و ح

ه ھمانا فرا گرفتن کمھم  یارکد و یایز اسالم بکمن به مریش نبود، از یب
ژه ی، بویمان امت اسالیو حفظ و گسترش آن در م یث نبوین احادیشتریب

ره قبل از یگر بود، انجام دھد. ابوھریبه نسل د ین و نقل آن از نسلیتابع
ردن کش از پھن یند، و پکاش دعا  ت حافظهیتقو یبرا ج امبریه پکنیا

رد، ک یرا فراموش م ج امبریاز سخنان پ یبعض ج حضرت آن یچادرش برا
رسول  یات برد و گفت: یاکش ج حضرت آن ه نزدکل بود کن مشیبخاطر ا

از آنھا را فراموش  یمتأسفانه بعض یام ول دهیاز شما شن یاریث بسیخدا! احاد
رد. از آن پس، کش دعا ی، براج رمکامبر ایه پکن جھت بود یام. بد ردهک
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 یث نبویا احادیات قرآن یلمه از آک یک یه حتکشد،  یقو یاش بقدر حافظه
و  یقو  و حافظه ج امبریره با پیابوھر یثرت ھمراھکرد. ک یرا فراموش نم

ن یاو شده بود. بد یسب علم و دانش باعث نبوغ و برترکدش به یعالقه شد
 یت، از ھمه صحابه سبقت گرفت. مضافًا ھمراھیث و روایجھت در حفظ حد

را از خدمت و محبت به مادرش، باز نداشته بود و ھر روز  یو ج امبریاو با پ
او  یآورد، برا یه بدست مک را کیاند یرفت و غذا یدن مادرش میبه د

از ھرچه  رهی،: قانع بود. ابوھرکاند یغذاھمین  به برد. مادرش ھم یم
ن، مادرش یداد. عالوه بر ا یاد میآموخت، به مادرش ھم  یم ج امبریپ

خواند و  یمسلمان نماز م یھا ر زنیبا سا یشه در مسجد النبیھم
ره دو دانه خرما یابوھر ید. روزیشن یرا م ج حضرت آن ھا و مواعظ یسخنران

 تو فرستاده است، یبرا ج نھا را رسول خدایا«به مادرش داد و گفت: 
بعد گفت مادر » شد. یبسم الله بگو و آنھا را بخور. تمام روز گرسنه نخواھ

ن یتأم چنین ھمسب و کار و که مرا از ک یزیز! بخدا سوگند تنھا چیعز
 است. ج حضرت آن و مالزمت با یدارد، ھمراھ یتو باز م یبرا کخورا
نم. پس کسب ک ینیشان علم و دانش و معرفت دیخواھم از ا یرا میز

 خواھد بود. ی، آسانیرا بعد از ھر سختین. زکالت را تحمل کمش
ه یمادرجان! امروز ھد«ره نزد مادرش رفت و گفت: یابوھر یروز
ره گفت: یابوھرست؟ یه چیمادرش گفت: آن ھد .»ام ت آوردهیبرا ییگرانبھا

 آمدند و گفتند: ج حضرت آن شیاز فقراء پ یا امروز عده«
از آورند.  یبدست م یادیاجر و مزد زداران  هیرسول خدا! سرما یا

خود را در راه  یگر اموال اضافیو از طرف دکنند  می طرف خدا را عبادتیک
م. یه در راه خدا، صدقه دھکم یندار یزیما چ یدھند. ول یخدا صدقه م

له یه بوسکداشته  یارزان یگرید یھا فرمود: خداوند به شما نعمت ج امبریپ
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د. گفتن ھر سبحان الله، صدقه است. ید ھر لحظه صدقه دھیتوان یآنھا م

 یصدقه است. امر به معروف و نھ ربكاحلمد هللا، ال اله اال اهللا، اهللا اگفتن 
  ن،کثرت زمزمه کار را به کن اذیپس مادرجان! ا .»ز صدقه استیر نکازمن

بذل و  یه خدا به آنھا براکرا  ین اجرشد. و ھما یاء خواھینگاه جزء اغنآ
روز یبه مادرش گفت: د یز خواھد داد. و روزیدھد، به شما ن یبخششان م

مقابل خانه  یآب یان فرمودند و گفتند اگر جویما ب یبرا یثیرسول خدا حد
 یبر بدن شما باق کیا چرید، آینکبار در آن غسل  ٥یشما باشد و شما روز

 یپنجگانه مانند آن جو یر. سپس فرمود: نمازھایم: خیخواھد ماند؟ گفت
برد. پس  ین میله آنھا تمام گناھان ما را از بیآب ھستند، خداوند بوس

بما  یه خداوند چه نعمتکن ین و ببکن نمازھا توجه یلت ایمادرجان به فض
م. ینگھدار کشه خود را از گناه پایھمم یتوان یله آن، میه بوسکداشته  یارزان
جھنم به خدا گفت:  یفرمودند: روز ج حضرت آن گر،ید یثیدر حد چنین ھم

ه کخورد، بمن اجازه بده  یگر را مید یھا از من قسمت ییھا خداوندا! قسمت
در  یکیند. کشم. خداوند به او اجازه داد تا دو بار در سال تنفس کنفس ب

 یھر وقت سرما«فرمود:  ج حضرت آن در زمستان. بعد یکیتابستان و 
را  یدیشد یه گرماکد، آن نفس جھنم است. و ھر وقت یردکد احساس یشد

ثرت از جھنم، کد، آن ھم تنفس جھنم است. پس مادرجان! به یردکاحساس 
 .»نکت یبه خدا پناه ببر. و از خدا طلب عفو و سالمت و عاف

 مادرش بازگو ید، برایشن یامبر میاز پ هکرا  یثیشه احادیره، ھمیابوھر
پسرش  یگرفت و برا یاد مید و یشن یب خاطر آنھا را میو او با طکرد  می
ھستم. تو ھم  یخداوندا! من از فرزندم راض«گفت:  یو مکرد  می ریخ یدعا

ره خانه خود را رھا یه شرح آن گذشت، ابوھرکھمانطور » باش. یاز او راض
ه او کنگذشت  یریرد. دک یم یزندگ یاز مسجد نبو یا ساخته و در گوشه
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ه ک یره) چھره برجسته و مرد سرشناس گروه صفه شد. و تا زمانی(ابوھر
گر ید ییا جایچ وجه صفه را با منزل یات بود، به ھید حیدر ق ج رمکامبر ایپ

 یریبود. اھل صفه، اصحاب فق یدر مسجد نبو یبانیرد. صفه ساکعوض ن
 ج حضرت آن اتینداشتند و در زمان ح یلی، خانه و فامنهیه در مدکبودند 

بردند. و  یخود را در آنجا بسر م یشتر روزھایدند. و بیخواب یدر صفه م
 ین وضع تا زمانیخوردند. ا یماندند و شام م یامبر میز نزد پیاز آنھا ن یا عده

 ج امبریرد، ھمچنان ادامه داشت. معموًال پکه خداوند آنھا را ثروتمند ک
 د،یرس یم ج حضرت آن بدست یا رد. و اگر صدقهک یره را انتخاب میابوھر

ند. ھر کم ین آنھا تقسیاھل صفه ببرد. و ب یداد تا برا یره میبه ابوھرآن را 
فرستاد تا اھل صفه را  یره را میا ابوھریآمد،  یامبر میپ یبرا یا هیوقت ھد

داد تا  یره میآنھا را به ابوھره یا سھمیامبر بخورند، یھمراه پآن را  اورد ویب
ه کنند، بلکار نکه کنبودند  یند. اھل صفه، افراد تنبلکم ین آنھا تقسیب

 یبرا یارکنه یفار بودند. مضافًا در مدکسِب علم و دانش و جھاد با کسرگرم 
 ر بودند.ینه، عمومًا فقیرا اھل مدیآنھا وجود نداشت ز

ه سرانجام کردند ک را تحمل یو برھنگ یاھل صفه، آنقدر گرسنگ
خدا و رسول را بر ھر  یشدند. و چون دوست یاز صبر و بردبار یا اسطوره

دادند، سرانجام خداوند وضع آنھا را دگرگون ساخت و  یح میگر ترجیز دیچ
ه صبر یز در ساین موھبت نیرد. و اک یت فرمود و آنھا را غنیبه آنھا ثروت عنا

 ب آنھا شد.ینص یو بردبار
رد کرا تحمل  ید فقر و گرسنگیصفه، فشار شدھای  سال ره دریابوھر

از آنھا را  یکید یاو فقط دو راه وجود دارد و با یه براکدانست  یم چنین ھم
از  یا دوری، یو تحمل گرسنگ ج  رمکامبرایبا پ یا ھمراھیند. کانتخاب 

ار کرا اگر ید. زیامبر را برگزیپ یر شدن را. و او ھمراھیو س ج حضرت آن
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 لمات گھربارکدن یداد و از نعمت شن یرا از دست م یرد، فرصت ھمراھک یم
را  یلکه ھر مشکم گرفت ین جھت، تصمیشد. بد یمحروم م ج حضرت آن

ه پس از کدانست  یرا میخود برسد. ز یند و به ھدف واالکن راه تحمل یدر ا
 ، به اویخواھد بود. و خداوند در قبال تحمل فقر و گرسنگ ی، آسانیھر سخت

 چنین ھمرد. کت خواھد یسب علم و دانش عناکمانند  یمتیقیپاداش ذ
ش را صرف مطلب یره استعدادھایدوست دارد ابوھر ج امبریه پکدانست  یم

ه کبود  یاشتن نھالکره در حال یابوھر یل صحبت، روزیرا اوایند. زکاول 
 »؟ینک یار مکچ«د و به او گفت: یاو را د ج امبریپ

 یا دوست داریفرمود: آ ج امبریپ. »ارمک یم یدارم نھال«ره گفت: یابوھر
، یره گفت: آرینم؟ ابوھرک یین نھال راھنمای، بھتر از ایاشتن نھالکتو را به 

ر مانند: یاز جمالت زھریک  با گفتن«امبر فرمود: یپ ج رسول خدا یا

تو  یدرخت در بھشت برا یک رب،كسبحان اهللا، احلمد هللا، ال اله اال اهللا، اهللا ا

اشتن کبا  ج حضرت آن هکن پنداشت یچند یشود. (البته نبا یاشته مک
خواست ذھن آنھا را از نھال  یه مکت، مخالف بود. بلیار و فعالکا یدرخت و 

 .)١()سوق دھد ین جھان، به نھال آن جھان و از عالم صورت، به عالم معنیا
جدا  ج حضرت آن ه او ازکن است یا ج امبریه قصد پکره دانست یابوھر

 اموزد و سرگرم آن شود.یر را بکنشود تا علم و ذ
ره گذشت. در آن روزھا یبر ابوھر یسخت یام روزھایرفته در آن ا ھم یرو

 یکیافتاد. در  ین میبه زم یه از شدت گرسنگکشد  یچنان گرسنه م یگاھ
ن منبر و حجره یب یدر مسجد نبو یاز گرسنگ یاز روزھا، بعلت ضعف ناش

ردند کال یشناختند، خ یاو را نمکه  کسانی ن افتاد.یھوش و به زمیشه، بیعا

                                                           

 مترجم. -١
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دند و پا یشک ین جھت دست بر سرش میوانه است و غش نموده است. بدید
 دادند. یان مکگذاشتند و او را ت یمش مکبر ش

ه کمار. بلیام و نه ب وانهیگفت: من نه د یو مکرد  می ره به آنھا نگاهیابوھر
 ن حال انداخته است.یمرا به ا یگرسنگ

گرفت، سنگ  یدرد م یه از شدت گرسنگکمش کره به شیمعموًال ابوھر
خورد و  ید، تأسف مید یه او را به آن حال مک یوقت ج امبریبست. پ یم

دا یخوردن پ یبرا یزیھم چ ج امبریدر خانه پ یرا گاھیشد. ز یناراحت م
 رف سازد.اش را برط یه به او بدھد و گرسنگکشد  ینم

ر یو سا ج امبریه در خانه پکگذشت  یم یادیز ید گفت روزھایبا
ار و تجارت و داد کفار، مردم را از کرا جھاد با ینبود. ز یاصحاب، از غذا خبر

ر اصحاب صفه ھم مانند یه ساکد ید یره میابوھر یو ستد باز داشته بود. وقت
ر یو سا ج امبریز پیخوردن ندارند و ن یبرا یزیاو گرسنه ھستند و چ

 افت.ی ین مکینند، خاطرش تسک یم یاصحاب با او محبت و ھمدرد
گرسنه شده بود و توان راه  یلیره خیه ابوھرکگر ید یاز روزھا یکیدر 

دستش را گرفت و  ج حضرت آن ن افتاد.یمسجد به زم یکرفتن نداشت نزد
آن را  رهیر به او داد ابوھریش یرد و بخانه برد. در آنجا قدرکاو را بلند 

ر یمش سکه شکنیر داد تا ایبار دوم و سوم به او ش یبرا ج امبرید. پینوش
 ر، دوباره به مسجد برگشت.کش یو ادا یشد و با خوشحال

اد یار بیبا و جالب بسیخود، خاطرات ز یگرسنگھای  سال ره ازیابوھر
آنھا را  یو شگفتکرد  می فیشاگردان خود تعر یآنھا را برا یه گاھکداشت 

 ردند.ک ین مین مرد صبور و بزرگوار را تحسیرد اکخت و آنھا عملیانگ یبر م
دوستان خود  یاش را برا یام گرسنگیاز خاطرات ا یره برخیابوھر یروز

از  یست، گاھیجز او ن یچ معبودیه ھکرد. سوگند بخدا ک یف مین تعریچن
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بستم. در  یدم و به آن سنگ میمال ین میمم را به زمکش یشدت گرسنگ
مرا  یکید یو اصحاب نشستم تا شا ج امبریاز آن روزھا بر سر راه پ یکی

ه او را متوجه کنیا ینارم گذشت. براکر از کند و غذا دھد. ابتدا ابوبکدعوت 
رد و کن یاو بمن توجھ یدم. ولیاز قرآن از او پرس یا هیحال خود سازم، آ

ز یه حالم را بداند از او نکنیا ینارم گذشت. و براکرفت. بعد از او عمر از 
 رد و براه خود ادامه داد. سرانجامکن یاو ھم بمن توجھ یدم ولیپرس یا هیآ

زد و  یدانست، لبخند یشد و چون حال مرا م یکبمن نزد ج حضرت آن
وارد شد و  ج حضرت آن میدیا. پشت سر او رفتم تا بخانه رسیگفت: با من ب

 یوان قدریل یکه در کدم یخانه شدم دوارد  یبمن ھم اجازه ورود داد. وقت
جا آمده کر از ین شیه اکد یاز افراد خانه پرس ج حضرت آن ر وجود دارد.یش

ه فرستاده یشما بعنوان ھد یرا برا شان گفتند: فالن شخص آنیاست؟ به ا
ا رسول الله! گفت برو ی یره! گفتم بلیاست. سپس خطاب بمن فرمود: ابوھر

 ن.کن خانه دعوت یبه ا نزد اصحاب صفه و آنھا را
ناراحت شدم و  یلیخ ج امبرین سخن پیدن اید: از شنیگو یره میابوھر

تواند اھل  یست. چگونه مین یافکمن  یر براین مقدار شیبا خود گفتم: ا
گرفتم. و تازه  یرو مین یمکداد تا  یبمن مآن را  اشیکند؟ اکر یصفه را س

ر را به آنھا یه شکدھد  یستور مبمن د ج حضرت آن ند، حتماً یایآنھا ب یوقت
جز  یا چاره ینخواھد ماند. ول یمن باق یبرا یزیبدھم، در آنصورت چ

 نداشتم. رفتم و اصحاب صفه را بمنزل ج اطاعت از دستور رسول خدا
 یدام در جائکه برگشتم و ھر کنیردم. پس از اکدعوت  ج حضرت آن

ر را بردار و به آنھا یشز و ظرف یره! برخیفرمود: ابوھر ج امبرینشستند، پ
د، ینوش یر میه شک یکیردم. ھر کر دادن آنھا یر بده. من شروع به شیش

ر شدند و نوبت به ما دو نفر یشد. سرانجام ھمه س یر میه سکخورد  یآنقدر م
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ه لبخند ک یر را از دستم گرفت و در حالیوان شیل ج حضرت د. آنیرس
ر بنوش من ین و شیبنش کنیم. ایا مانده یزد بمن گفت: تنھا من و تو باق یم

بار  ین طور برایدوباره فرمود: بنوش و ھم ج حضرت آن دم.ینشستم و نوش
ر شدم گفتم: قسم به یه سکنیه بنوش. پس از اکرد کرار کسوم و چھارم ت

نمانده است. و  یمم باقکدر ش ییگر جایه تو را به حق فرستاده، دک یذات
وان را به یوان را بمن بده. من لیفرمود: ل ج امبریپ ام. آنگاه ر شدهیامًال سک
د و او ھم مانند ما یشکر را سر یمانده ش یشان دادم. بسم الله گفت و باقیا

 ر شد.یس
ه در کنیا یکیرد. کرا تحمل  یگرسنگ یادیل، مدت زیره به دو دلیابوھر

داد  یه احتمال مکنیگر ایرده بود، دکر یتأخ ج حضرت آن یھجرت خود بسو
ن جھت ید. بدیشکاد طول نخواھد یز ج امبریه دوران مصاحبت او با پک

باشد و فرصت را  ج حضرت آن ه ھر لحظه ھمراهکدانست  یخود را ملزم م
دانست  یم چنین ھمند. کرا تحمل  یلکن رھگذر، ھر مشیمت بداند و از ایغن
ار از ر شود و ھم برخوردیه ھم سکش خواھد آمد یپ یینده روزھایه در آک

 نعمت علم و دانش باشد.
خواست و با  ینم یزیچ یسکره استغنا داشت. و از یبا وجود فقر، ابوھر

 راز خود را با یه گاھک( امبر اسالمیرد. مگر با پک یت نمیاکش یسک
ر و عمر بعد از که ابوبکد ید یگذاشت و چون م یان میدر م ج حضرت آن

ر کشتر بفیدارند و از ھمه ب یین، مقام واالیان مسلمیدر م ج امبریپ
الت خود قرار کان مشیز در جریآنھا را ن ین جھت گاھین ھستند. بدیمسلم

 داد.  یم
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ان یطالب در م ین، فقط راز خود را با جعفربن ابیان مسلمیو از م
رد. و از ک یم یکیره را دوست داشت و با او نیز ابوھریگذاشت. چون او ن یم

 دوست شده بودند.آشنا و باھم  بریزمان جنگ خ
رد و پس کن یطالب ھم چندان دوام یجعفر بن اب یمتأسفانه زندگ یول
ست و یره از فراق او گرید. ابوھریوتاه در جنگ موته به شھادت رسک یاز مدت

 داشت. یم یشه گرامیرش را ھمکاد و ذی
کرد  می ید، احساس خوشبختیشد یره با وجود فقر و گرسنگیابوھر

 یز عالم بود. گرسنگین چیش گرانبھاتریبرا ج امبریپ یچون ھمراھ
شان، یم ایو فراگرفتن تعال ج حضرت آن دن سخنانیتوانست او را از شن ینم

 رارکرا ت یث نبویث از احادیباز دارد. ھر شب پس از نماز عشاء چند حد
عب و عبدالله کبن  یاب یز آنچه از قرآن آموخته بود، آنھا را برایو نکرد  می

 رد.ک یتالوت م  د بن ثابت،یزبن مسعود و 
ن سه نفر را دوست داشت. چون آنھا اوقات فراغت خود را در یره ایابوھر

ه او در آن لحظات، محفوظات خود را از کره گذاشته بودند یار ابوھریاخت
ا یرده، بخاطر دارد که آنچه را حفظ کآنھا بخواند. تا بدانند  یقرآن برا

در مالزمت  یعنیره در صفه یه ابوھرکرا  ییھا رده است؟ سالکفراموش 
شه آن یرفت و ھم یاو بشمار م یام زندگین ایگذراند، بھتر ج حضرت آن

 اد داشت.یھا را ب صحنه
ره دانست خداوند چه یه تازه ابوھرکبود  ج حضرت آن پس از رحلت

 به او عطا فرموده است. ینعمت بزرگ
و اطاعت و  یدوستمان و یه اکآشنا شد،  یدر صفه او با دوستان مخلص

رده بود. کالت، بخاطر خدا و رسول، آنھا را دور ھم جمع کصبر و تحمل مش
مان ابوذر یفه بن ی، حذکتوان از بالل بن رباح، براء بن مال یاز جمله آنھا م

، یه، سلمان فارسیر بن حضاصید بن خطاب، بشی، خباب بن َاَرت، زیغفار
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و عبدالله بن مسعود،  ج امبریپعب خادم کعه بن یامبر، ربیپ ینه موالیسف
 یخ، نام و اعمال و رشادتھایه تارکبودند  یر و بزرگینھا مردان فقینام برد. ا

 ین خود برایت، در صفحات زریھدا یآنھا را به عنوان امامان امت و چراغھا
 رده است.کشه ثبت یھم

 یبرا یوشش بزرگک ج حضرت آن با یھمراھ یره پس از چند ماھیابوھر
 ج رمکامبر ایرت پیردن و تالوت قرآن نمود. و توانست سکو حفظ دن یشن

حوادث گذشته  ج حضرت آن رایرد. زیاد گیل یرا از آغاز نزول قرآن، به تفص
ز داستان مفصل ھجرت یق نیر صدکرده بود. و ابوبکف یاو تعر یخود را برا

بدر، احد،  یھا ز حوادث جنگیر صحابه نیاو شرح داده بود. و سا یرا برا
 ف نموده بودند.یش تعریخندق را برا
خود، آنھا را  ییه گوکاد شده، چنان در حافظه او ثبت شده بود یحوادث 

 ج امبریسال از مصاحبت او با پیکده وشاھد آن حوادث بوده است. ید
 یفار، راھکگفت و بقصد جنگ با  کنه را تریشان مدیه ھمراه اکنگذشته بود 

 .)١(ردکت کغزوه ذات الرقاع شر ن نجد شد و دریسرزم
گر یدیکاز  یلیرخ نداد. اگر چه دو گروه متخاصم خ ین غزوه، جنگیدر ا

ن غزوه، یه نماز خوف بخوانند در اکمجبور شدند ھا  مسلمان یدند و حتیترس
شان  یف پاھاکردند و کتحمل  یادیز یھا یر صحابه سختیره و سایابوھر
 یه پاھاکن جھت آنھا مجبور شدند یشان افتاد. بدیھا شد و ناخن یزخم

                                                           

دانستند اما حدیثی  این غزوه را قبل از جنگ خندق می سیره، تاریخ ھای کتاب  بیشتر  -١
از بخاری و احادیث صحیح دیگری که نزد اھل سنت وجود دارد، حضور ابوھریره و 

دو در زمان جنگ ه ھررساند با اینک ابوموسی اشعری را در این غزوه به اثبات می
دوبار به نجد برای  ج د ولی شاید پیامبرھجرت کرده بودن ج خیبر بسوی آنحضرت

 جنگ رفته است.
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ن جھت آن غزوه را ذات یشده بود، با پارچه ببندند بد یه زخمکخود را 
 دند.یالرقاع نام

 یادا یر صحابه برایو سا ج امبریره ھمراه پیه ابوھرکن سال بود یدر ا
چشمش که  ھنگامی ن بار وارد خانه خدا شد.یاول یه رفت. و براکعمره بم

شد.  یش جاریھا از چشم کر قرار گرفت و اشیافتاد، تحت تأثعبه کبخانه 
ه امروز کباد  یسکه رحمت خدا بر کده بود یشن ج رمکامبر ایچون از پ یول

گرد خانه طواف  یند. با غرور و سربلندک ییقدرت نمان کیدر برابر مشر
دن یپس از بوس ج حضرت آن هکد یره دیرد. در آن اثناء ابوھرک یم

دوند و ھروله  یگر، مید کمناس یاجرا یر صحابه برایھمراه ساحجراالسود، 
فر را ک یسقوط و نابود رد وکن حاصل یقیفر کاسالم بر  یردند، به برترک یم

ر بالد رواج خواھد یه و ساکن در مین دیا یمشاھده نمود و دانست بزود
 خواھد داد.  یان، برتریبر ھمه ادآن را  افت و خداوندی

را تحمل  یره فقر و تنگدستیآن گذشت، ابوھر ه شرحکھمان طور 
ن مادرش خلل بوجود یقیمان و یه مبادا فقر، در اکد یترس یرد. اما مک یم

ز یند و از درآمد ناچکدا یپ یارکخودش  یر افتاد تا براکن جھت بفیآورد. بد
ه کگر ھم نگران بود یخود و مادرش را برطرف سازد. از طرف د یازھایآن، ن

ث او بازدارد. یدن احادیو شن ج امبریپ یردن، او را از ھمراھکار کمبادا 
ار که به نظر خودش آن کرد کدا یپ یارکتالش  ین جھت پس از مدتیبد
بخدمت (بسره دختر  یعنیشود.  ج امبریاو با پ یتوانست مانع ھمراھ ینم

ند و کاو و شوھرش خدمت  یو بزرگوار بود، درآمد تا برا یغزوان) زن صحاب
او و مادرش  که خوراکن بود یھا ھمراه آنھا باشد. البته مزدش فقط ادر سفر

برد تا  یمادرش م یخود را برا کاز خورا ین جھت قسمتینند. بدکن یرا تأم
 ابد.ید گرفتار آن شود، نجات یترس یره میه ابوھرکاو از آنچه 
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رفت. یه دختر غزوان آنھا را پذکداشت،  یره شروطیگر، ابوھریاز طرف د
ھا او  و خواندن نماز باز ندارد و شب ج امبریپ یه او را از ھمراھکنیجمله ااز 

ند. تا بتواند اوقات خود را در مسجد بگذراند. و در کار نکرا مشغول 
ز با آنھا باشد. با وجود شروط ین ج رمکامبر ایه پکھمراه آنھا برود  ییسفرھا

 یزمت و ھمراھرا از مال یه او ساعاتکار باعث شد کن یفوق باز ھم ا
و  ج امبریردن از خود پکله سؤال ین جھت آنھا را بوسیباز ماند. بد ج امبریپ

دختر غزوان و شوھرش  رد.ک یو عبدالله بن مسعود، جبران م کانس بن مال
ث بود و یو حافظ قرآن و حد ین قویرا امیدوست داشتند. ز یلیاو را خ

خود تالوت  یبایار زیبس یصداخت چون قرآن را با یانگ یاعجاب آنھا را بر م
آنھا  یرا برا ج امبریث پیز احادیداد. و ن یر قرار میرد. و آنھا را تحت تأثک یم

امًال که کره خواسته بود یرد. دختر غزوان بنوبه خود از ابوھرک یبازگو م
د و یازمایره را بیه ابوھرکخواست  یرفته بود. روزیز پذیع او باشد. او نیمط
ره) یر. به او (ابوھریا خیباشد  یثاق خود میبند عھد و م یاو پاا یه آکند یبب

درنگ سوار شتر شد. بسره و یره بیگفت: برو و سوار آن شتر شو. ابوھر
اده شد. سپس به یره از شتر پیاده شو. ابوھریدند بعد گفت: پیشوھرش خند

ور، ره طبق دستیابوھر» اور.یدلو آب ب یکپابرھنه سر آن چاه برو و «او گفت: 
ز و برنده داشت براه افتاد و از آن یت یھا ه سنگکن ناھموار یپا برھنه در زم

ه چگونه به کن یبسره به شوھرش گفت: ببد و نزد بسره آورد. یشکچاه آب 
آن زن  یاو باعث شگفت یو تقوا یمان قویبند است. ا یمان خود پایعھد و پ

ره یسبت به ابوھربعھد او، عالقه آن زن ن یدن صداقت و وفایو با د شد
من «ه نزد او رفت و گفت: کد یشکاد طول نیره زیار ابوھرک یشتر شد. ولیب

 یامبر باشم. در حالین پیامًال ھمنشکتوانم  یچون در خدمت شما ھستم، نم
رده و ھمه تعلقات خود را رھا کن خود ھجرت یه من بخاطر او از سرزمک
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 ینیساعت ھمنش یکبا آن را  ا را بمن بدھند،یام. اگر تمام دن ساخته
 .»نمک یعوض نم ج امبریپ

 یره دوباره سوید. ابوھریارش خاتمه بخشکرفت و بیزن عذر او را پذ
آرام  ج حضرت آن نار وجود مقدسکاش در صفه بازگشت و در  هیاول یزندگ

رد. و کاعالم جھاد  ج حضرت آن یره، منادیگرفت. ھمزمان با رفتن ابوھر
ره یابوھر یق نمود. وقتیرفتن به جھاد تشو یاصحاب را برا ج رمکامبر ایپ

جنگ  یھا جبھه ین بسویت دادن مسلمکحر یرا برا ج حضرت آن اھتمام
شتر دوست دارم، یبر را از خودم بامیچه پاگر«با خودش گفت: رد، کمشاھده 

شان امر به یاز حضورشان دور باشم. اما چون ا یا ه لحظهکخواھم  یو نم
ن یبد .»ضرتش اطاعت نموده و به جھاد برومد از دستور حیند، باجھاد فرمود

ر اسالم به موته رفت. مردم از جنگ سخت و نابرابر کجھت، ھمراه لش
شرفته و تعداد یآنھا پ یزات جنگیرا تجھیدند. زیترس یان) میدشمن (روم

بود و سالح  که تعداد مسلمانان اندک یاد بود. در حالیسربازانشان ھم ز
مان، انسان را از یه چگونه اکد یره دیھم نداشتند. ابوھر یا قابل مالحظه

ند. و دشمن را از نظر انسان خوار و ک یاز مین یاد بیو افراد ز یزات جنگیتجھ
از سه  یکیه کسخنان عبدالله بن رواحه را  چنین ھمدھد.  یل جلوه میذل

رد که احساس ک یو زمان فرمانده برجسته مسلمانان بود، قبل از جنگ
 د.یدھند، شن یاز خود نشان م یسست کیمسلمانان در جنگ اند

قوم! سوگند بخدا  ین گفت: ایان اسالم، چنیرکعبدالله خطاب به لش
ه بخاطر آن از کاست  یزید در واقع ھمان چیپسند ینون نمکه اکآنچه را 

 شھادت. یعنید یا خود خارج شده یھا خانه
 یه آنچه ما را بسوکم، بلیجنگ یرو و سالح نمیبر ن هکیما در جنگ با ت

ب ما ین نصین دیه ایه در ساکاست  یمانیدھد، ا یحماسه و شھادت سوق م
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 یروزیا پید. یرا بچنگ آور یکیان دو نعمت، ید تا از میوشکشده است. پس ب
 ا شھادت.ی

 ر اسالم، بجاکه سخن عبدالله بن رواحه در لشکرا  یر شگرفیره تأثیابوھر
جنگ با  یدرنگ خود را برایرا پس از آن، مردم بید. زیگذاشت، بالفاصله د

رو و یره به نیا ساختند و در برابر سپاه دشمن، صف بستند. ابوھریدشمن مھ
آن روز بودند،  یھا ه مجھز به انواع سالحکاسلحه و سواره نظام دشمن 

ره ینار ابوھرکه در که ثابت بن اقرم او را بخود آورد. ثابت کره شده بود یخ
ه کنم یب یره! میابوھر یر نظر داشت گفت: ایات او را زکستاده بود و حریا

. یرده است. گفت: آرکان دشمن، توجه تو را بخود جلب یرکاد لشیتعداد ز
ان یرک، امروز به تعداد لشیبود یثابت گفت: اگر تو در جنگ بدر ھمراه ما م

د، افراد یروز گردانیدر آن جنگ پرا آنچه ما را ی، زیشد یره نمیدشمن خ
ره ساخت. یه ما را بر دشمن چکمان بود یپرتوان ا یرویه نکاد ما نبود. بلیز

فر و کمان بر یا یروزیره با چشمان خود پیسرانجام جنگ آغاز شد و ابوھر
 یمردیه چگونه استقامت و پاکد یرد. و دکھا را مشاھده  یروم ینینش عقب

 یست داد و آنھا را متوارکھا را ش یروم یھزار نفرن یر چندکمسلمانان لش
ن سال، یداد ا یرو یمه اول سال ھشتم ھجریساخت. جنگ موته در ن

 بود. ج حضرت آن ره بایابوھر ین سال ھمراھیدوم
ه بعد کت داشت. بلکره در آن شریه ابوھرکنبود  یا ن جنگ تنھا صحنهیا

 یھا یرد و جانبازکت کم شرگر ھیره در غزوات و تجمعات دیز ابوھریاز آن ن
ه کاز خود نشان داد. ھنوز سه ماه از جنگ موته نگذشته بود  یادیز

از مسلمانان عازم فتح  یر بزرگکرمضان با لش کدر ماه مبار ج حضرت آن
 یبر رو یگریپس از د یکیفتح را  یھا ه شد. خداوند دروازهکم

در  ج امبریپ یروزین پیرد. بپاس اکه را فتح کگشود و شھر م ج حضرت آن
ه کرد ک یه سوار بر شتر بود چنان در مقابل خداوند تواضع و فروتنک یحال
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ن ییاش به قسمت پا یشانیبود پ یکه نزدکرد کج ک یا مر خود را تا اندازهک
 نمود. یفتح را تالوت م ی هسور ج امبرین ھنگام پیجھاز شتر بخورد، و در ا

ه کادش آمد یرد، ک یت مکحر ج حضرت آن نارکه در کره ھم یابوھر
ه پس از فتح، کداده بود  یت مھمیه به او مأمورکقبل از ورود بم ج امبریپ

 اورد.یرده، نزد او بکانصار را جمع 
 ج حضرت آن نارکشه در یرد و از آن پس ھمکفه یره انجام وظیابوھر

 دیه دکد، ین حد خود رسیبه آخر یره زمانیابوھر یقرار داشت. سرور و شاد
 یو با چوبدستکند  می تکعبه حرکنصب شده  یھا نار بتکدر  ج حضرت آن

ه: حق آمد و باطل رفت، حق آمد و کد یفرما یوبد و مک یخود بر سر آنھا م
ھا و  ستن بتکره در شیباطل رفت. و باطل دوباره برنخواھد گشت. ابوھر

روز ه کت داشت و از خدا خواست کعبه، شرکختن آنھا از خانه یرون ریب
 شود. یکن) ھم نزدیفکال یالخلصه وذ یقومش (ذ یھا بت ینابود

گر یو ھبل) و د یمعروف (الت و منات و عز یھا ن بتیو آنچه بر سر ا
د. پس از فتح یایقوم او ھم ب یھا موجود در حرم آمد، بر سر بت یھا بت

 هکاز فتح متر  کم وه و عظمت،که از نظر شکگر ید یا ره در صحنهیه، ابوھرکم
ن بود. در آن جنگ، یوه جنگ حنکنبود، حضور داشت. و آن، صحنه باش

ل به خدا، کز غفلت از تویت خود و نیثرت جمعکن بعلت غرور از یمسلم
ب آنھا شود. اما ینص یست فاحشکه شکبود  یکبشدت ضربه خوردند. و نزد

از صحابه و رزمندگان اسالم،  یمکو تعداد  ج حضرت آن یمردیثبات و پا
رد. در آن کمبدل  یروزیست را به پکچھره جنگ را دگرگون ساخت و ش

 ه فرموده است: کبرد  یپ ین گفته الھیا یره به ژرفایروز، ابوھر

ُ�مُ  لََقدۡ ﴿ ُ  نََ�َ عۡ  إِذۡ  ُحَنۡ�ٍ  مَ َوَ�وۡ  ِ� َمَواِطَن َكثَِ��ٖ  ٱ�َّ
َ
 ُ�مۡ َجَبتۡ أ

  ُ�مُ َعلَيۡ  َوَضاقَۡت  ا ٔٗ َشۡ�  َعنُ�مۡ  نِ ُ�غۡ  فَلَمۡ  تُُ�مۡ َكۡ�َ 
َ
بَِما  ُض �ٱۡ�
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ۡ  ُ�مَّ  رَُحَبۡت  دۡ  ُتمَو�َّ نَزَل  ٢٥بِرِ�نَ مُّ
َ
ُ ُ�مَّ أ ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  ٱ�َّ َوَ�َ  ۦَ�َ

َب  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  نَزَل ُجنُوٗدا لَّۡم تََرۡوَها وََعذَّ
َ
ِينَ َوأ ْۚ َوَ�ٰلَِك جَ  ٱ�َّ َزآُء َ�َفُروا

 .]٢٦-٢٥[التوبة:  ﴾٢٦ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ 
ن، یز در روز حنیرد و نک یاریھا یاز جا یاریخدا شما را در بس« ترجمه:

 یشما سود یبرا یرتان را به شگفت آورده بود ولک، لشیه انبوھکآنگاه 
د و به دشمن یش بر شما تنگ شد و بازگشتین با ھمه فراخینداشت و زم

رد و کامبرش و مؤمنان نازل یش را بر پیآرامش خود. آنگاه خدا یردکپشت 
ن یرد، و اکافران را عذاب کدند فرو فرستاد و ید یه آنھا نمک ییرھاکلش

 .»افرانکفر کیاست 

ه به کد یرد. و دکرا مشاھده  ج حضرت آن یره عظمت فرماندھیابوھر
ب یه دشمن را تعقکه دستور داد کن، بسنده نفرمود. بلیدر حن یروزیپ
 ج حضرت آن رده بود،کف فرار یو چون فرمانده دشمن، به شھر طا نند.ک

 رد.کدستور محاصره آن شھر را صادر 
افت دشمنان دچار یف به قلعه خود پناه بردند. محاصره شدت یله ثقیقب

نان داشتند، یم شھر خود اطمکاضطراب شدند. اما چون از حصار مح
 م نشدند.یردند و تسلکمقاومت 

سته شود، به سود که اگر محاصره شکص داد یتشخ ج رمکسپس رسول ا
مان خواھند ینده ایدر آ ج حضرت آن دن رأفتیاسالم خواھد بود. و آنھا با د

سته شد و کف، شیله ثقیمحاصره قب ج حضرت آن ن، بدستوریآورد. بنابرا
 ینیب شیوتاه، پک یه بازگشتند. پس از گذشت زمانکان اسالم بمیرکلش
 مان آورد.یف، ایله ثقیو قبافت یتحقق  ج حضرت آن

م بدست آمده از یغنا ج رمکرسول اکه  ھنگامی ف ویان محاصره طایدر پا
 یبیره با صحنه عجیرد، ابوھرک یم مین تقسیان مسلمین را میجنگ حن
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شه در خاطرش یھم یاحساسات او گشت و برا یکه باعث تحرکروبرو شد 
آنھا را به  ج رمکبودند. رسول ااد و ھم باارزش یم ھم زیماند. آن غنا یباق

رد. تا دل آنھا را بدست که یبرجسته عرب ھد یھا ش و چھرهیسرداران قر
ه یره از صفوان بن امیند. ابوھرکآورد. و محبت آنھا را نسبت به اسالم جلب 

ن ینون چنکتا یچ پادشاھیھ«ه گفت: کد یه در آن روز ھمراه آنھا بود، شنک
و من .» ج امبر اسالمیده است، جز پیبخشن یسکبه  ییگرانبھا یایھدا

ست و محمد فرستاده برحق یجز خدا ن یچ معبودیه ھکدھم  یم یگواھ
به انصار  یزیم، چیاز آن غنا ج رمکامبر ایه پکره متوجه شد یخداست. ابوھر

گر یدیکازآنھا ب یه بعضک یار باعث رنجش آنھا شد. طورکن یرد و اکه نیھد
دن آنھا ما را فراموش یرده و با دکه رسول خدا قومش را مالقات کگفتند:  یم
د و باعث خشم و یرس ج حضرت آن ن سخن به گوشیرده است. اک

ه کدم یرا د ج امبرید: آن روز خشم پیگو یره میشان شد. ابوھریت ایعصبان
از رھبران انصار را  یکین جھت ین سخن ناراحت شده بود بدیبخاطر ا

نزد آنھا رفت و با آنھا سخن  ج امبریند پکا دور ھم جمع فرستاد تا آنھا ر
خود را از  یبرگشتند و ناراحت یان جلسه، انصار با خوشحالیگفت. پس از پا

 اد بردند.ی
ج آن بود و یدن نتایصبرانه منتظر ختم جلسه و شن یره بیابوھر

درنگ غم و یه بکبه انصار چه فرموده  ج حضرت آن هکخواست بداند  یم
جوان  ین مطلب بسویدانستن ا یبدل شده است. برا یآنھا به شاد اندوه

ه کم بگو ین و برایرفت و به او گفت: بنش کریده و زیم سن و سال اما فھمک
به شما چه فرمود؟  ج حضرت آن چه گذشت؟ و ج رمکامبر این شما و پیب

ت گروه انصار! چرا از من ناراح یبما فرمود: ا ج رمکامبر اید گفت: پیابوسع
ا شما یده است؟ آیشما بمن رس یه از سوکاست  ین چه مطالبید؟ و ایا شده
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ر یا شما فقیرد؟ آکت یه با آمدن من خدا شما را ھداکد، یگمراه نبود  قبالً 
ان شما ید، خداوند میگر دشمن نبودیدیکا با یرد؟ آک ید، خدا شما را غنینبود

و احسان از آن خدا و رسول  یبرتر یبل  م:یرد؟ گفتکبرقرار  یالفت و دوست
نزد  یه تو در حالکد یید بگویتوان یسوگند بخدا شما م«است. سپس فرمود: 

ف یم ضعیق نمودیما تو را تصد یردند، ولک یب میذکمردم تو را ت یما آمد
، ما یچاره بودیم. بی، ما تو را پناه دادیم. آواره بودیردک یاری، ما تو را یبود

گروه  ینم. أک یق مین ھم سخنان شما را تصدم. میردک یبا تو ھمدرد
ام تا باعث  از مردم داده یه من به بعضک یزیا بخاطر متاع ناچیانصار! آ

ه به شما ک ید؟ در حالیا ن خاطر آنھا شوم، از من ناراحت شدهکیتس
ه کد یشو یا خشنود نمیگروه انصار! آ یام. ا ه (اسالم) را دادهین ھدیگرانبھاتر

ه ک یگردند؟ سوگند به ذات یخود بر م یھا بخانه یو متاع مادگران با مال ید
از انصار  یکیبود، من خود را  یار اوست، اگر مسأله ھجرت نمیجانم در اخت

گر، من ید ییجمع شوند و انصار در جا ییدانستم. اگر ھمه مردم در جا یم
رحم  آنھا یھا روم. خداوندا! بر انصار و فرزندان آنھا و نوه یبطرف انصار م

دند، آنقدر یشن ج امبرین سخنان را از پیمردم ا یره! وقتیابوھر ین. اک
خود برخاستند  یسپس از جا .»ستندیه بشدت گرکر قرار گرفتند، یتحت تأث

ب ماست، یه رسول خدا بھره و نصکھمین  به ما«گفتند:  ج حضرت آن و به
 .»میخشنود

د ین درس جدیرد و اکه ید، گریدن سخنان ابوسعیز پس از شنیره نیابوھر
ن درس یه ایبه انصار داده بود، فرا گرفت. در سا ج حضرت آن هکرا  یتیترب

از  یرغبت ین و بیقیمان و یا یھا از مقام یبلند و عال یه انصار به مقامکبود 
ه دو سال از مصاحبت ک یل آمدند. در اواخر سال ھشتم ھجریا نایدن

 ج حضرت ت آنیمختلف را در مع یھا گذشت صحنه یم ج امبریره با پیابوھر
 ن و مالزمیشه ھمنشیده بود و از آنھا درس آموخته بود. چون ھمید
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از  یره بھره خوبید ابوھرید ج حضرت آن هکبود. سرانجام  ج رمکامبر ایپ
خدا و رسول بدست  یت دعوت مردم را بسویو دانش برده و صالح علم

م یباشد، تصم یدارا م را، ینیگاه نمودن آنھا به امور دآورده است و قدرت آ
ن یرا پادشاه بحرین بفرستد زیبه بحر یگرفت او را ھمراه عالء بن حضرم

رد. و ک یومت مکبر مردم ح یه با عدالت اجتماعکده بود یعاقل و فھم یمرد
ند، از کفرستاد تا آنھا را به اسالم دعوت  یاو م یامبر بسویه پکرا  یسکھر 

 ردند.ک یاو استقبال م
خواھد او را ھمراه عالء به  یه مکره اطالع داد یبه ابوھر ج رمکر اامبیپ
ناراحت شد. چون  یلین خبر، خیدن ایره از شنین بفرستد. ابوھریبحر
ه از کل بود. ابتدا خواست کاو مش یامبر، واقعًا برایاز پ یو دور ییجدا
با خود  ید. ولیه از فرستادن او صرف نظر نماکند کتقاضا  ج حضرت آن
دانست  یشود. و م ج امبریاز پ یب نافرمانکن سخن، مرتیه مبادا اکد یشیاند

الت که ھنگام مشکست. بلین یتنھا در حاالت خوش ج امبریاز پ یرویه پک
ن جھت به ید. بدیاطاعت نما ج حضرت آن د از دستوراتیز باین

ل است، اما من کمش یلیم خیاز شما برا ییه جداکنیگفت: با ا ج حضرت آن
 نم. سپسک ید، اطاعت مید و دستور دھیه شما دوست داشته باشکآنچه را 

ن یم بحرکحا یبه منذر بن ساوآن را  ن نامه را به عالء داد تایا ج حضرت آن
 بدھد.

 میبسم الله الرحمن الرح
 یخدا به منذر بن ساو از محمد رسول«

 ت باشد. یرو حق و ھدایپکه  کسی سالم خدا بر
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مسلمان شو تا سالم   نم،ک ین اسالم دعوت میله من شما را به دیوس نیبد
ن ید یه بزودکن را بدان یو ا یم گردکت خود حایو ھمچنان بر رع یبمان

 ا را فرا خواھد گرفت... یمن تمام دن
حه یستد و ذبیبه قبله ما با یه بمانند نماز ما نماز بخواند و روکھرکس  و

ه ما کبرخوردار خواھد بود  یه از حقوقکت اس یما را بخورد او مسلمان
 .»بود ز خواھدیه بر ماست بر او نک ییھا فیلکم و تیبرخوردار

 ید تا زمانیرفت، آنجا بمانین شما را پذیو به عالء فرمود: اگر پادشاه بحر
 من به شما برسد. یه دستور بعدک

 د. بعدیآنھا بدھ ید و به فقرایریات بگکآنھا صدقه و ز یایاز اغن
ن یند. آخرک یرفتار ره خوشیه با ابوھرکرد کبه عالء سفارش  ج حضرت آن

ه فرمود: کن جمله بود ید، ایشن ج رمکامبر ایره از پیه ابوھرک یسخن

را آنچه به خدا یسپارم ز یتو را به خدا م »ع ودائعهيضيال ياهللا اذل كاستودع«
 رد. سپس آنک یره با مادرش خداحافظیگردد. ابوھر یع نمیسپرده شود، ضا

ن یردند و راه بحرک یشان خداحافظیاب شدند و از ایشرف ج امبریدو نزد پ
ن یبشدت غمگ ج حضرت آن از ییره بخاطر جدایش گرفتند. ابوھریدر پ

د. به او ید یان بود میره نمایه در چھره ابوھرکرا  یبود. عالء غم و اندوھ
از  یدا، جز دورره در جوابش گفت: سوگند بخی؟ ابوھریگفت: چرا ناراحت

ن مدت موفق به یه در اکستم. و نگرانم یناراحت ن یگریز دیاز چ  امبر،یپ
 نخواھم شد. عالء گفت: ج حضرت آن ثیدن احادیشن

و تو  یدار ج حضرت آن نزد ییرا تو مقام واالیره! خوش باش. زیابوھر یا
وست دھرچه  نم.ک یه با تو خوشرفتارکرده کرا دوست دارد و بمن سفارش 

رد و به کم کره را یاندوه ابوھر  ن سخنان،یت انجام دھم. ایبگو تا برا یدار
م. ین بگویه جلوتر از شما آمکعالء گفت: مرا مؤذن خود قرار بده و بگذار 
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ز ین دو چیه چرا اک، انجام بده. اما بمن بگو یدوست دارھرچه  عالء گفت:
ه فرمود: کدم یشن ج امبر خدایره گفت: از پی؟ ابوھریرا دوست دار

 .»امهيوم القياملؤذنون اطول انلاس اعناقاً «
 امت از ھمه مردم سرافرازترند.یھا در روز ق مؤذن

 ن فرمودند: یه در مورد آمکدم یشان شنیاز ا چنین ھم

م � املالئ�نه تأمياذا اّمن االمام فاَّمنوا، فانّه من وافق تأم« ه غفرهل ما تَقدَّ
 ».من ذنبه

ن او یآمھرکس  راید. زیین بگوین گفت، شما ھم آمیآمگاه امام ھر: «یعنی
 .»ھان او مورد عفو قرار خواھد گرفتن فرشتگان ھمراه شود، ھمه گنایبا آم

رد و از کافت ثواب و پاداش، تعجب یره به دریعالء از عشق و عالقه ابوھر
خوشحال بود و آنقدر   رد،ک یت میروا ج امبریث پیش حدیره برایه ابوھرکنیا

دن به ید. پس از رسیگنج یه در پوست خود نمکاو خوشحال بود  یمراھاز ھ
را به او داد و  ج رمکامبر ایرفتند و عالء نامه پ ین نزد منذر بن ساویبحر

ث یخواند و احاد یش قرآن میز برایره نیرد. ابوھرکاسالم را به او عرضه 
افراد  ن مسلمان شد ویرد. پادشاه بحرک یت میاو روا یرا برا ج امبریپ
به  اسالم آوردن او و قومش را برخ  مان آوردند. عالءیز ایاز قومش ن یادیز

ن ین طنین اذان در سراسر بحریدلنش ید. و صدایرسان ج حضرت آن اطالع
 انداز شد.

رب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا كرب اهللا اك اهللا اربكرب اهللا اك(اهللا ا

عىل  یح ی هعىل الصلو یرسول اهللا أشهد أن حممداً رسول اهللا حأشهد أن حممداً 

 ال اهللا).رب ال إله إكرب اهللا اكالفالح اهللا ا عىل یعىل الفالح ح یح ی هالصلو
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رفتند مردم صف  ینماز م یادا ین ندا، شتابان برایدن ایمردم با شن
نگونه نماز را با یگرفت و ا یره معموًال پشت سر عالء قرار میبستند و ابوھر یم

 ردند.ک یجماعت ادا م
ارش فقط دعوت و کن مدت، ین ماند. در ایره چند ماه در بحریابوھر

 آموخت.  یام اسالم را بمردم مکغ بود. و احیتبل
منذر بن  ینیبا عالء خوشحال بود و از مصاحبت و ھمنش یاز ھمراھ

آنھا  یھر دوبرد. و از  یف و بزرگوار بود، لذت میشر یه مردکز ین یساو
 د.ید یادیز یھا محبت

ن و ھمراه عالء یرا در بحر یماه از سال نھم ھجر ٦ش از یره بیابوھر
 یوششکچ یخدا و رسول از ھ یدعوت مردم بسو ین مدت برایگذراند. در ا

از مردم در اثر دعوت او و عالء مسلمان شدند. اما  یاریفروگذار نشد. بس
نار کنه و قرار گرفتن در یت بمدمنتظر بازگش یصبر یره با بیابوھر

ه خداوند ککرد  می شه دعایو ھمن بود. یزم یرو یھا ن انسانیتر محبوب
 ش مستجاب شد وینه فراھم سازد. سرانجام دعاینه بازگشت او را بمدیزم
  ن،یبحر ید بن عاص) را بعنوان والیبنام (ابان بن سع یشخص ج حضرت آن

 بدانجا فرستاد. یا ھمراه نامه
نه برگردند. یه به مدکره خواسته بود یدر آن نامه از عالء و ابوھر ج امبریپ

نه یردند و دوباره بمدکدر برگرفت، خود را آماده  یوجود آنھا را شاد یسراپا
گر ارشد اھل یخود در صفه بازگشت و بار د یاصل یره به جایبرگشتند. ابوھر

ر گرفت، و با عشق و را از س ج امبریپ یصفه شد و دوباره مصاحبت و ھمراھ
ه آنچه کخواست  یسِب علم و معرفت شد. و مکه داشت، سرگرم ک یا عالقه

 ند.کبت، از دست داده بود جبران یرا در زمان غ
ه ک یر بزرگک) با لشیدر ماه رجب ھمان سال (نھم ھجر ج رمکامبر ایپ

ز یره نیرد. ابوھرکت کحر کتبو یشخصًا بعھده داشت، بسوآن را  یفرماندھ
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 یھا ین جنگ سختیر صحابه، در ایره) و سایبود او (ابوھر ج امبریھمراه پ
ن جنگ یاز ا یاریره حوادث بسیردند. ابوھرکرا تحمل  ییاد و طاقت فرسایز

بھمراه  یاریام بسیه در واقع پکھا  را بخاطر سپرد. از جمله آن صحنه
 یلیو خ ردندکآذوقه تمام ھا  مسلمان  ،که در غزوه تبوکن بود یداشت، ا

ما   د،یرسول خدا! اگر اجازه دھ یگفتند: ا ج حضرت آن گرسنه شدند و به
اجازه دادند.  ج امبریم. پیابینجات  یم تا از گرسنگیشک یمان را میشترھا

ا رسول الله! اگر یآمد و گفت:  ج حضرت آن نزد(ن اثناء عمریاما در ھم
دارند، نزد ھرچه  تام خواھد شد. از آنھا بخواه کما  یھاین شود، سواریچن

ت دھد و که آنھا را برک دیو از خدا بخواھ دینکاورند و شما دعا یشما ب
امبر ید. پیحل نما یتعالت حضر ن دعاءیل را به اکن مشید است ایمد. ایفزایب
پھن  یاحترام گذاشت و دستور داد چادر س به نظر حضرت عمر ج رمکا
زند. یھم بریاورند و رویخود را ب کاند یھا ه توشهکنند و از صحابه خواست ک

. یقطعه نان یگریخرما داشت. و آن د یقدر یگریذرت آمد. د یبا مشت یکی
 ختند.یار داشتند، در چادر ریه در اختکآنچه را   نصورت ھمه،یبد و...

دست دعا بدرگاه حق جل و عالء برداشت و از خدا  ج حضرت آن سپس
د. بعد فرمود: یعطا فرمات کم، برک یھا کین خورایه به اکخواست 

ردند. ک کخود را پر از خورا یھا اصحاب ظرفد. ھمه ینکتان را پر یھا ظرف
ھا  کیه پر شده بود. از آن خوراکنینماند مگر ا یر باقکدر لش یه ظرفیکتا جائ

 و ال اهللاأشهد أن ال � إ«فرمود:  ج شدند. رسول خدا یر میخوردند و س یم
 یگواھ »ي ه اجلنجب هليف ك شا�بهما عبد غ اهللا لىقيرسول اهللا ال  ا�

امبر او ھستم یه من پکدھم  یم یست و گواھیجز خدا ن یه معبودکدھم  یم
ت خداوند و رسالت من با خدا مالقات یبا شھادت به اولوھکه  کسی و ھر

 نداشته باشد، وارد بھشت خواھد شد. کیه شک یدر حال ند،ک
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نه یان اسالم بمدیرکھمراه لش ج حضرت آن د ویان رسیبپا کغزوه تبو
 بازگشت.

ن شده بود، ییر تعیق بعنوان امیر صدکه ابوبکدر مراسم حج آن سال 
 یادا یبرا س رکاجازه خواست تا ھمراه ابوب ج رمکامبر ایره از پیابوھر

ره ھمراه یز به او اجازه داد. ابوھرین ج حضرت آن ه رود.کضه حج به میفر
رد. در آنجا، کضه حج را ادا یه رفت و فرکبم ر صحابهیق و سایر صدکابوب
ه مسلمانان و کاز صحابه را موظف نمود تا در آن مراسم  یگروھ س رکابوب

 نند:کن مطلب را اعالم یشوند، ا ین ھمه جمع مکیمشر
ه ک یسک وارد بھشت نخواھد شد. و یسکمردم! جز شخص مؤمن،  یا

ن به بعد مسلمانان و یند. و از اکعبه را طواف کحق ندارد  لخت باشد، 
مانش تا یدارد، پ یمانیپ یسکن در حج جمع نخواھند شد. و ھر کیمشر

ندارد، تا چھار ماه  یمانیپکه  کسی ن شده خواھد بود. و ھرییھمان مدت تع
، اطراف یر صحابه در منیره ھمراه سایشود. ابوھر یمان بسته میبا او پ

 رساند. یوش آنھا من مطالب را بگیزد و ا یحجاج دور م یھا مهیخ
ن سال یبود. در ا ج حضرت آن یدر زندگ ی، سال آرامیسال دھم ھجر

را خداوند تمام یرون رفت. زینه بیاز مد ج رخ داد و نه رسول خدا ینه جھاد
 یھا ه، گروهکره العرب را مشرف به اسالم نموده بود. بعد از فتح میجز

ن یشدند. بد یمسلمان مآمدند و  یم ج حضرت آن از ھر طرف نزد یادیز
نه بسر برد. جز ین سال، در مدیا یدر طول ماھھا ج رمکامبر ایجھت پ

 ه شد.کم یحجه الوداع راھ یبرا ج حضرت آن هکآخر سال  یماھھا
ره با یابوھر ین سال مصاحبت و ھمراھی، چھارمیسال دھم ھجر

ثرت ک چنین ھمو  یثرت مالزمت و ھمراھکن سال با یبود. او در ا ج امبریپ
اورده یبدست ن ییھا ن فرصتیگذشته چنھای  سال مواجھه بود. در یریادگی
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 شتر شده بود و ھمینسبت به او ب ج امبرین سال، ھم محبت پیبود. در ا
ه او آنھا را کنمود.  یشان میبه ا یا ژهیو یھا ت و سفارشیوص ج حضرت آن

 یا«ود: ره فرمیبه ابوھر یرد. از جمله، روزک یحفظ و به آنھا عمل م
ن مردم یرترک. قانع باش تا شاین مردم باشیزگار باش تا عابدتریره! پرھیابوھر

گران ھم دوست داشته ید ی، برایخودت دوست دار یبراھرچه  .یباش
او  یگیه بودن تو را دوست دارد، ھمسایھمسا یسک. ھر یباش تا مؤمن باش

اد، دل یخنده زرا یبخند. زتر  کم .یتا مسلمان باش  را دوست داشته باش،
رد. کز سفارش یگر نیدز مھم یسپس او را به سه چ» ند.ک یانسان را نابود م

عت نماز چاشت. سوم کروزه گرفتن در ماه. دوم خواندن دو راول سه روز 
به  ج حضرت آن ا و سفارشاتیخواندن نماز وتر قبل از خواب. روز بروز وصا

فرمود  یآموخت و م یه او مرا فقط ب یا تهکن یشد. گاھ یشتر میره بیابوھر
ه بعدھا کنیافت. تا ایش یافزا یم خصوصین تعالیفاش نسازد. اآن را  هک

ت یثرت نقل رواکآمد. بخاطر  ین اسالم بشمار میمعلمترین  بزرگ ره ازیابوھر
 ردند.ک یمردم از او انتقاد م یگاھ ج حضرت آن از

آن را  هکھست  یه نزد من علمکگفت  می ره با صراحت بمردمیابوھر
ه کاز علم نزد من ھست  ییھا سهکیگفت:  یرد و مکرده و نخواھم کار نکآش

 ام. ھنوز آنھا را نگشوده
مردم  یبرا یکیام  ردهکدو ظرف پر  ج رمکامبر ایگفت: از پ یم چنین ھم

نم، حلقومم قطع خواھد شد، کن ظرف خودم را باز یخودم. اگر ا یبرا یکیو 
ه در مورد ظلم و کرا  یثیه اگر احادکن سخن، آن بود یره از ایمنظور ابوھر

 یرد، و وقتکنم، ستمگران زمان تحمل نخواھند کگران است، افشا یستم بد
 یآنھا را گمراھ یھا رم و تالشیگ یراد میشان ایارھاکه از کنند یبب
 رد.کپندارم، سرم را از تنم جدا خواھند  یم
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رمضان سال دھم  کماه مباررد. ک یم یان آنھا خوددارین جھت از بیبد
روز آخر آن  ١٠ه ک یشگیطبق عادت ھم ج حضرت آن د.یفرا رس یھجر

روز در مسجد به  ٢٠ن سال بمدت یشد، در ا یف مکماه را در مسجد معت
و نزد  ید نبودر مسج ج رمکامبر ایاف نشست، اھل صفه از حضور پکاعت

 ج حضرت آن زدھر روز ن ÷ لیه جبرئکنیز از ایو نخود، خوشحال بودند 
 یرد، شاد بودند. آنھا از حالتک یعرضه م یاز قرآن را بر و یآمد و بخش یم
و حضور  یداد، به نزول وح یدست م ج حضرت آن به یه ھنگام نزول وحک

 بردند. یم یل، پیجبرئ
را او یسود برد. ز ج رمکامبر این مدت از پیشتر از ھمه در ایره بیابوھر

 یرد. روزک یم یزندگ ج نار رسول خداکف بود و در کھم در مسجد معت
آوردند، در  یه مسلمانان مکفطر را  یھا دستور داد تا صدقه ج امبریپ

رش ین اصحاب فقیآنھا را ب ج رمکامبر اینند. تا بعدًا پک یجمع آور یا خانه
ره را مسئول آن خانه نمود. او صبح و شب به آن خانه یند. و ابوھرکم یتقس

خود قرار دارد، احساس  یسر جا یزیه ھر چکد ید یم یو وقت زد یسر م
ناآشنا  یه شخصکد یره دیھا، ابوھر از شب یکیرد. متأسفانه در ک یآرامش م

رد. کصدقه  یردن ظروف خود از خرماکوارد اتاق صدقات شد و شروع به پر 
 ج امبریتو را نزد پ«رد و گفت: کر یاو رفت و او را دستگ یره بسویابوھر

رد و با نرمش سخن ک یمرد شروع به چرب زبان .»یبرم تا مجازات شو یم
د، یاز شدیله دارم، و بعلت نین سرعایازمندم و چندین یه من فردکگفت 

ه آن مرد کنیال ایره بحالش سوخت و بخیام. دل ابوھر ار شدهکن یمجبور به ا
 ج حضرت آن رد. صبح روز بعد،کشده او را رھا  یاز مجبور به دزدیبعلت ن

ره تعجب ی؟ ابوھریردکار کخود چ یره فرمود: شب گذشته با زندانیبه ابوھر
د دارم. من ھم دلم یاز شدیه نکبمن گفت  ج رسول خدا یرد و گفت: أک
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او به تو «ره فرمود: یبه ابوھر ج امبریردم. پکبحالش سوخت و او را رھا 
 .»برخواھد گشت یو بزوداست.  دروغ گفته

 ج رمکامبر ایرا پیه آن مرد برخواھد گشت. زکرد کن یقیره یابوھر
گرفتن آن  یره شب بعد براین جھت ابوھریگردد. بد یه اوبر مکفرموده بود 

شد، دوباره آن مرد آمد و در اتاق را باز  یکه ھوا تارکن یرد. ھمکن یمکمرد، 
 خرما نمود. یرد و شروع به جمع آورک

مگر تو بمن قول «را گرفت و گفت: اش  قهیور شد،  ره به او حملهیابوھر
برم، تا  یم ج امبریتو را نزد پ  ن بار حتماً یا» ؟یگرد یه دوباره برنمک ینداد
. اما آن مرد سخنور و زبان آور بود. توانست یان مسلمانان رسوا شویدر م

زد. و خود را از دستش نجات دھد. روز بعد یزود عواطف او را برانگ یلیخ
ره یابوھر» رد؟کار کرت چیره! اسیابوھر«ه فرمود: کد یشن ج امبریدوباره از پ

ه کدارم  یادیز یھا ت داشت و گفت: بچهیاکد خود شیاز شدیاو از ن«گفت: 
او به «فرمود:  ج امبریردم و او را رھا ساختم. پکاند. من به او ترحم  گرسنه

 .»گردد یگر بر میبار د یتو دروغ گفته است و بزود
 و نزدند. کر ید. او را دستگیایتا او ببار سوم منتظر ماند  یره برایابوھر

گذشته آمد و در اتاق را  یھا ه مانند شبکد یببرد. ناگھان د ج حضرت آن
بر سرش  یاد بلندیره فرین بار ابوھریرد و شروع به سرقت نمود. اکباز 

ن بار سوم است یا«رد و گفت: کر یور شد و او را دستگ او حمله ید. بسویشک
دست  یکن جھت با یبد.» یگرد یباز بر م یگردم ول یبر نم ییگو یه تو مک

 یبانش را و او را با قدرت بسویگر گریم گرفت و با دست دکاو را مح یبازو
ار کگر بید یا لهیاست، ح یار جدک  ن بار واقعاً ید ایه دکد. آن مرد یشکخود 

ره به علم و یبوھره اکدانست  یبرد تا خود را از دست او نجات دھد. چون م
ه شده ک یمتیرا بھر ق یل گوناگون علمیعالقمند است، و مسا یلیدانش خ
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ه در اثر آن کآموزم  یم یبه تو سخنان ن.کمرا رھا «رد، به او گفت: یگ یفرا م
 .»اد خواھد دادیخدا به تو پاداش ز

د دستش شل شد و یرا شن» آموزم یبه تو م«جمله  یره وقتیابوھر
 رفت.ان یخشمش از م
آن مرد در » لمات چه ھستند؟کنم، آن یبگو بب«رد و گفت: کاو را رھا 
را  یرسکال ی هی، آیه بخوابک یبه بستر خود رفتھرگاه  ره گفت:یجواب ابوھر

 بخوان.
 : یعنی

﴿ ُ ۚ  ٱلَۡ�ُّ  ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱ�َّ   ٱۡلَقيُّوُم
ۡ
ۚ  َوَ�  ِسَنةٞ  ُخُذهُۥَ� تَأ ُۥ نَۡومٞ َما ِ�  �َّ

َ�َٰ�ٰتِ  �ِض� َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
ِيَمن َذا  ٱۡ� ۥٓ  َفعُ �َشۡ  ٱ�َّ  َ�ۡ�َ  َما لَمُ َ�عۡ  نِهۦِۚ إِ�َّ �ِإِذۡ  ِعنَدهُ

يِۡديِهمۡ 
َ
ٓ  ِعۡلِمهِۦٓ  ّمِنۡ  ءٖ �َِ�ۡ  ُ�ِيُطونَ  َوَ�  َخۡلَفُهۡمۖ  َوَما � ۚ إِ�َّ بَِما َشا  ُكۡرِسيُّهُ  وَِسعَ  َء

َ�َٰ�ٰتِ  �َضۖ وَ  ٱلسَّ
َ
ۚ ِحفۡ  ۥوُدهُ  ُٔ َوَ� َ�  ٱۡ�  .]٢٥٥[البقرة:  ﴾٢٥٥ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَعِ�ُّ  َوُهوَ  ُظُهَما

چ یھ  ه اجازه نخواھد داد،کخواھد گماشت  یتو نگھبان یآنگاه خداوند برا
 شود.  یکتاصبح به تو نزد یطانیش

ار کرت چیاس«رد و گفت: کدر گوش او نجوا  یبه آرام  ج رمکامبر ایپ
آموخت. در عوض  یلماتکبمن  ج رسول خدا یا«گفت:  رهیابوھر» رد؟ک

ره یابوھر »لمات چه ھستند؟کآن «فرمودند:  ج امبریردم. پکمن او را رھا 
 .»نھا بودندیا«را خواند و گفت:  یرسک ی هیآ

ضه حج، یفر یبه قصد ادا ج حضرت آن )ین سال (دھم ھجریان ایدر پا
امبر یز دعوت پین نینند. مسلمک یه او را ھمراھکل مختلف خواست یاز قبا

 گفتند. یکخود را لب
  ه ھزاران نفر مسلمان ھمراه او بود،ک یالقعده، در حال یو در آخر ماه ذ

 رد.کت که حرکم یبسو
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و  د.ید یره در طول عمر خود میه ابوھرکبود  یتجمعترین  بزرگ نیا
 رفت. یز بشمار میاش ن ین سفر زندگیمھمتر

د. از جمله محبت ید یادیز زیانگ شگفت یزھای، او چکن سفر مباریدر ا
 شان.یامبر و حلقه زدن آنھا دور شمع وجود ایر مردم نسبت به پیناپذ وصف

ن یه اکبود  یا بگونه ج امبریقه سخن گفتن آنھا با پیطر چنین ھم
 رد.ک یر میرا تعب یدوست

دن آن به سر و صورت یو مال ج حضرت آن یگرفتن آب وضو یمردم برا
 کمبار یبدست آوردن مو یگرفتند و برا یگر سبقت میدیکخود، از 

گرفتند.  یم یشید، از ھم پیتراش یسرش را مکه  ھنگامی ج حضرت آن
ه توانسته بود دل صدھا کرد کرا مشاھده  ج امبریره معجزه بزرگ پیابوھر

ر بودند، بھم گیدیکشتند و تشنه خون ک یروز خود را میه تا دکله را یقب
برقرار  ین آنھا محبت و دوستید و بیجا جمع نمایکند. و آنھا را ک یکنزد

 سازد.
 یا«ه فرمود: کد یشن ج حضرت آن ره ازیه، ابوھرکدن بمیپس از رس

امًال کره ین جھت ابوھریبد .»دیریاد بگیرا از من  کد مناسینک یمردم! سع
آن را  هکرا از دست ندھد. بل ج حضرت آن از یا فعلیه سخن کمترصد بود 

ه ک ج حضرت آن کرامون وجود مبارید مردم، پیاموزد. با وجود ازدحام شدیب
 ج امبریرفتند تا سخنان پ یگر مید یدوش بعض یاز مردم رو یبعض یگاھ

شدن  یکند، و با نزدیت حاصل نماکش، برکمبار یمایدن سیرا بشنوند و با د
چ یاّما ھ  شد، یت میه اذک یره با وجودیشان سعادتمند شوند. ابوھریبه ا

 را از دست نداد. ج حضرت آن سخن و فعل
 حج را در التزام ک، مناسکاروان خجسته و مبارکسرانجام آن 

ردند و اعمال حج را از کامبر خود اقتدا ین به پیرد. مسلمکادا  ج حضرت آن
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ز اتمام سعادتمند شدند و پس ا ج حضرت آن یشان فرا گرفتند و با ھمراھیا
نه یاز مدکه  کسانی ز ھمراهین ج امبریو پ ار خود بازگشتند.یبه د کآن مناس

نه، ینه بازگشت. پس از مراجعت بمدیرده بودند، به مدکعت یاو را مشا
ن و محبت و فقه، یقیمان و یاز ا یه در آن سفر گوشه بزرگکبرد  یره پیابوھر

 اندوخته است.
ان ین عرفه بیدر سرزمآن را  هک ج رمکامبر ایاز سخنان پ یکیاّما 

نھاده  یبر و یبیرده و اثر عجکن و افسرده یره را غمگیفرموده بود، ابوھر
 بود.
مردم!  یا«در عرفات خطاب به مسلمانان، فرموده بود:  ج رمکامبر ایپ

 .»نمید سال بعد شما را نبید. شاین سخن را از من بشنویا
ا به ین سخن چه بود؟ آیاز اامبر ید ھدف پیپرس یره از خودش میابوھر

است؟ و او امتش را از آن  یکه زمان رحلتش نزدکالھام شده  ج امبریپ
 چنین ھمرا از دست بدھم!  ج امبریاست اگر پ یبت بزرگید!؟ چه مصیترسان

من خواھد بود! اگر از نعمت صحبت و  یبرا یچه زمان بزرگگفت  می با خود
 او باز مانم! یھمراھ

م ین جھت تصمیام. بد نبوده ج حضرت آن ھمراه یدایرا من مدت زیز
و ھمراه او باشد. و  ج حضرت آن امًال متوجهکه از آن لحظه به بعد کگرفت 

 ن راه از دست ندھد. و با تمام وجود، در خدمتیرا در ا یا قهیدق
 باشد. ج حضرت آن

 ج حضرت آن دانست، از یه نمکاد شد و آنچه را یش زیھا ن سؤالیبنابرا
ز به سؤاالت و ین ج رمکامبر این. پکت یگفت: مرا وص ید و میپرس یم

 داد. یاو جواب م یھا خواسته



 ) ج ابو هریره (شاگرد مکتب پیامبر   ٧٢

 

مار شد و نتوانست به مسجد یبشدت ب حضرت آن هکنگذشت  یرید
حالش بھتر شد، به  کیه اندک یماریب یاز روزھا یکیند. در کبرود.و امامت 

ه مردم یخداوند و توص یرفت و بر منبر نشست و پس از حمد و ثنا مسجد
مردم! ھمانا خداوند به  ین فرمود: ای، خطاب به اصحاب چنیکن یارھاکبه 

ا یا دنیند. کرا انتخاب  یکیه از دو راه کار داده یاز بندگان خود اخت یا بنده
ه نزد کاو آنچه را  ا آخرت و آنچه نزد خداست. و بسیو آن  یو نعمتھا

ه ھدف رسول کردند کر کاز مردم، ف یاریرده است. بسکخداست، انتخاب 
افت. یر ھدف آن را درکار است. اما ابوبک ویکاز مردان صالح و ن یکیخدا 

ما «رد و گفت: که یشروع به گر .)است حضرت آن ه مقصود، خودک(دانست 
شتر یره بین صحنه، اندوه ابوھریدن ایاز د .»مینک یت میجان و مالمان را فدا

 حضرت آن نارکه کرا چند روز بود یره گشت. زیبر او ت یزندگ یشد. و صفا
 حضرت آن شتریدار بیوتاه، سعادت دک ی هننشسته بود و به جز چند لحظ

ردند و کر کف رکبش نشده بود. اھل صفه تمام آن روز در مورد سخن ابوبینص
بود گفت:  حضرت آن ه از خادمانکبه یموھ یره به ابیسخن گفتند. ابوھر

 شان داد، خودیر به اکه ابوبک یآنچه فرمود و پاسخ ا ھدف رسول خدا ازیآ«
را چند روز ین باشد، زینم چنک یر مکف«به گفت: یابوموھ »بود؟ حضرت آن

از شب  یه پاسک یض شود، در حالیمر ه رسول خداکش از آنیقبل و پ
اھل  یبه! به من امر شده است تا برایابوموھ یگذشته بود، به من گفت: أ

ان اھل یه در مک یھنگام .»رفتم حضرت آن من ھمراهنم. کع استغفار یبق
 نگونه دعا فرمود:یقبور قرار گرفت، ا

ه ما اصبح انلاس يم اصبحتم ف�ناً ليا أهل املقابر حليم ي�السالم عل«
 .»ل املظلم تتبع اخرها أوهلا االخره رش من االو�قطع ايلكه. اقبلت الفنت يف
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د از آنچه یبر یشما در آن بسر م اھل قبور! آنچه یسالم بر شما ا ترجمه:
بعد از  یکیشب  یاھیھا مانند س فتنه  تر است، برند راحت یه مردم بسر مک
 ھااند. یبدتر از قبل یلیھا خ یاند. بعد ھجوم آورده یگرید

ا و ین دنیخزا یدھایلکبه! یابو موھ یا«رد و گفت: کبعد رو به من 
بھشت به من  ا و ماندن دریرفتن به آن دن چنین ھمجاودان ماندن درآن و 

ا یا ماندن در دنینم. کاز آنھا را انتخاب  یکیه کداده شده است. من مختارم 
! پدر و ج ا رسول اللهیشان گفتم یا رفتن به مالقات پروردگار. من به ایو 

 ن.کو بعد رفتن به بھشت را انتخاب ا یت باد اول، ماندن در دنیم فدامادر
ان آنھا، مالقات با پروردگارم یفرمودند: سوگند به خدا من از م ج حضرت آن

 .»ع طلب استغفار نمودیاھل قبور بق یام. بعد از آن برا ردهکرا انتخاب 
، یمارین بیا آغاز شد ج حضرت آن و درد یماریه بکاز صبح آن روز بود 

گر را یدیکو صحابه فاصله انداخت و آنھا نتوانستند  ج ن رسول خدایب
ن شدند. خصوصًا اھل صفه یاندوھگ ج امبرین جھت اصحاب پینند. بدیبب
به  ج رمکامبر ایپ یماریبودند و از ب ج حضرت آن داریشتر طالب دیه بک

 دارید یگران، برایشتر از دیه بکره یشدت ناراحت شده بودند. ابوھر
مالقات  ی هرد و اجازکرد، سرانجام جرأت ک یم یتاب یب ج حضرت آن

ره وارد شد، سالم داد و یز به او اجازه دادند. ابوھرین ج حضرت آن خواست،
بن  ینه علیش بر سکده و سر مباریشکدراز  ج رمکه رسول اکد یستاد. دیا
نه خود نگھداشته است، یس یبا دستش او را رو یطالب قرار گرفته و علیاب

با  ج رمکامبر ایر شد پیش سرازیھـاکد، اشیره آن حـالت را دیابوھر یوقت
 ره بهیابوھر» ره.یا ابوھریب یکنزد«ز به او فرمود: یآم محبت ینگاھ

تر رفت تا  یکره نزدیابوھر» ایتر ب یکنزد«شد. فرمودند:  یکنزد ج حضرت آن
رد. کبرخورد  ج حضرت آن کمبار یش به انگشتان پایه انگشتان پاک ییجا
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رمودند: در ادامه ف ج امبریره نشست. پیابوھر» نیبنش«سپس فرمودند: 
 یزنده ھست یه تا وقتکنم ک یه میتوص ییره! تو را به داشتن خصلتھایابوھر«

دھم تا زنده باشم به آنھا عمل  یقول م«ره گفت: یابوھر.» ینکن کآنھا را تر
ن و اول وقت به نماز کروز جمعه غسل «فرمودند:  ج حضرت آن .»نمک

ز. من تو را به یبپرھ ھودهیار لغو و سخن بکجمعه برو و آنجا (در مسجد) از 
ار بمنزله روزه داشتن کن یرا اینم زک  یت میسه روز روزه گرفتن در ماه وص

ت یعت نماز سنت فجر وصکز تو را به خواندن دو ریدر تمام سال است. و ن
د یرا در آن امیز ین اگر چه تمام شب نماز خوانده باشکن کترآن را  نمک یم

 » اد است.یعفو و بخشش، ز
ات را کن نیت باد. ایپدر و مادرم فدا ج رسول خدا یا«گفت:  رهیابوھر

آنھا را اعالم «فرمودند:  ج امبریپ» گران برسانم؟یا به دینگاه دارم  یمخف
اش دست  ه به خواستهک یآمد در حال ج حضرت آن شیره پیابوھر«ن.ک
دار، ین دیشده بود. او از ا کخن ج رمکدار رسول ایافته و چشمانش به دی

 یلماتکن ینھا آخریدانست ا یه نمکفرا گرفت. اما افسوس  یدیجددانش 
شنود. روز دوشنبه دوازدھم  یم ج حضرت آن که از زبان مبارکھستند 

ن خبر ناگوار یتر اهکن و جانیتر ، اھل صفه با تلخیازدھم ھجریاالول سال  عیرب
رت یان خوردند و حکدن آن بشدت تیخود روبرو شدند. و از شن یدر زندگ

ره یشان ت دگانیا در برابر دیبود. دن ج رسول خداوفات زده شدند و آن خبر 
ر قابل وصف آنھا را در بر گرفت، بشدت یبزرگ و غ یو تار شد. غم و اندوھ

ن رفتن خودش و یاو از ب یرا برایره مپرس، زیستند. از غم و اندوه ابوھریگر
بود. سر در  ج رمکامبر ایتر از وفات پ ا و آنچه در آن ھست، آسانیتمام دن

م ین فاجعه عظیو بر ارا از دست داده بود  یسعادت بزرگبان فرو برد. او یگر
 ج رمکامبر ایپرحلت خورد. خبر  یبرد، تأسف م یه جھان را در ماتم فرو مک
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د. مردم، یچیھمه افتاده باشد، در شھر پ یه در خرمن ھستکچون آتش 
 یبزرگ یرت و سردرگمیردند. حکجمع آوردند و آنجا ت یشتابان به مسجد رو

دچار اضطراب شده بودند  کن فاجعه ھولنایبه آنھا دست داده بود. ھمه از ا
ستاد و گفت: یان مردم این جھت میشتر بود. بدیاضطراب عمر از ھمه ب یول
 ق آمد و به چھرهیر صدکبعد ابوب .»نمرده است ج مردم! رسول خدا یا«

را  یدارفان ج حضرت آن هکرد کن حاصل یقیرد و چون کنگاه  ج حضرت آن
ت باد یپدر و مادرم فدا«د و گفت: یش را بوسکوداع گفته است، چھره مبار

رده کاع ه در مسجد اجتمک یبعد نزد مردم.«یو خوش مرد یستیخوش ز
م یرکخداوند در قرآن «پروردگار، گفت:  یبودند، رفت و پس از حمد و ثنا

 فرموده است: 

ّيُِتونَ  ��َُّهم إِنََّك َمّيِتٞ ﴿  .]٣٠[الزمر:  ﴾٣٠مَّ

ٌد إِ�َّ رَُسولٞ ﴿ ۚ  لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  َوَما ُ�َمَّ وۡ  ٱلرُُّسُل
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
 قُتَِل  أ

ٰٓ  ُتمۡ ٱنَقلَبۡ  عۡ  َ�َ
َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن َ�ٰبُِ�مۚۡ أ َ  يَُ�َّ  فَلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ ۗ  ٔٗ َشۡ�  ٱ�َّ  ا

ُ  زِيوََسَيجۡ  ِٰكرِ�نَ  ٱ�َّ  .]١٤٤[آل عمران:  ﴾١٤٤ٱل�َّ
امبران یز پیشان نیست و قبل از ایش نیب یا محمد فرستاده« ترجمه:

شته شود شما از کا ید یا را وداع گویشان دنیا اگر ایاند، آ آمده و رفته یادیز
 یند، به خداوند ضررکمان یا یپشت بسو یسکد و اگر ینک یشان پشت میا

 .»خواھد داد یکر پاداش نکبه بندگان شا رساند و خدا ینم
پرستد،  یه خدا را مک یسکھر «ه، به آنھا گفت: ین دو آیپس از تالوت ا

ه او کده بداند یپرست یه محمد را مکھرکس  ه خداوند زنده است وکبداند 
ن برد و چشم عقل آنھا را یرت مردم را از بیر، حکمرده است، سخنان ابوب

ه کردند کن یقیافتتند و یبت بزرگ را دریمصقت آن یروشن ساخت و حق
، دوره چھارساله ج حضرت آن رحلتبا  .»اند امبرشان را از دست دادهیپ
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ه شرح کل کد. با وجود آنھمه مشیان رسیره بپایابوھر یمصاحبت و ھمراھ
مار ره بشیابوھر یزندگھای  سال نینظر، بھتر یکاز ھا  سال آن گذشت، آن

رده بود و کسب کو در آن سالھا، علم فراوان و سودمند رفتند. ا یم
امبر یه طالب علم و دانش بود. پکنموده بود  یامبریاش را وقف پ یزندگ

ن آنھا از نظر عالقه و توجه به ین طلبه و داناتریاو را بعنوان بھتر ج رمکا
 ش دعایرد، او را دوست داشت و براک یم یشناخت و با او مھربان یعلم، م

ق ین رھگذر توفیرا منحصرًا به او آموخت و از ا یعلوم یو حتکرد  می
 یھا بارز از نشانه یه نشانکب او شد، یدر حفظ و دانستن علوم، نص یمھم

 رسالت بود.

 



 

 

 

 

 

 نیر بحریام

ه در کبا مسأله ارتداد  ش رامک، صحابه ج حضرت آن پس از درگذشت
 یدن بعضیز با امتناع ورزیرد.و نکره عربستان قد علم یثر مناطق شبه جزکا

، روبرو شدند. صحابه در ج امبریفه پیات به خلکل عرب از دادن زیاز قبا
از آنھا  یادیشدند و تعداد ز یبزرگ یبتو تراژدین گرفتار و مصیجنگ با مرتد

د شدند. سرانجام، یوست، شھیقوع په بعدًا بوک یسخت یھا در جنگ
گر به یست خوردند و مردم بار دکان ارتداد شیروز شدند و داعیمسلمانان پ

ت کن حوادث بود و در آنھا شریره شاھد ایاغوش اسالم بازگشتند. ابوھر
را در جنگ با  س قیر صدکر ابوبیر ناپذییداشت. و موضع سرسخت و تغ

از صحابه در  یه برخکد یرد و دکات، مشاھده کن پرداخت زین و مخالفیمرتد
د یر نباکه آن لشکن یانند و نظرشان ک یر اسامه مخالفت مکمورد اعزام لش

در مورد  س رکد. ابوبید جنگیات، نباکن پرداخت زیز با مخالفیند و نکت کحر
ر کن ابوبیره از عزم آھنیگرفت. ابوھر یریر ناپذییآنھا موضع سخت و تغ

نان خاطرش، در شگفت ین و اطمیقیر او و ثبات و ینظ یب یق و قھرمانیصد
نور از  یلماتکخ آنھا را با یه تارک گفت یسخنان س قیر صدکرا ابوبیآمد ز
جنگ  یبرا ج رمکامبر ایه پکرا  یرکلش«شان فرمودند: یرده است. اکثبت 

نم در کب ین جرأتیبازدارم؟ و اگر چنآن را  توانم یفرستاده، من چگونه م
اوست،  دسته جانم در ک یام! سوگند به ذات زده کیار خطرناکدست به واقع 

 هک یرکم بھتر است از بازداشتن لشینند، براکام یه من قیاگر تمام اعراب عل
 اند. سوگند به خدا با صادر فرمودهآن را  تکدستور حر ج حضرت آن
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اگر زانوبند  یم. حتیجنگ یاند، م ل شدهیات فرق قاکن نماز و زیبکه  کسانی
رد. کدادند، به من ندھند، با آنھا مبارزه خواھم  یم ج امبریه به پکرا  یشتر

امل شده است من چگونه کن خدا یقطع شده و د یه وحک یبا وجود
ن خدا دچار نقصان گردد!؟ پس از درھم یه دکنم یتوانم زنده باشم و بب یم
ن حوادث، یر در اکابوبگاه بزرگ ین، تمام صحابه به جایستن غائله مرتدکش

شاگردان  یبراآن را  اد نبرد ویر را از کره صالبت ابوبیردند. ابوھرکاعتراف 
ام یه حوادث اکاز روزھا  یکیرد. در ک یر مردم بازگو مینسل بعد از خود و سا
چ یه ھکن گفت: سوگند به خدا یارانش چنیشد، به  یارتداد به ذھنش تداع

ان ین از میگر دیشد، بار د یفه نمیر خلکست، اگر ابوبیجز او ن یمعبود
ن سوگند را یگرفت. و ا ین مورد عبادت قرار نمین سرزمیرفت و خدا در ا یم

رد و کان ین بیآنھا چن ین سوگند را برایرد. سپس سر اکرار کبار ت  نیچند
ان، به یجھاد با روم ید را با ھفتصد نفر برایاسامه بن ز ج گفت: رسول خدا

 ج حضرت آن دند،یخشب رس یرش به ذکاو و لشکه  ھنگامی شام فرستاد.
ن حادثه، یدن اینه پس از شنیاطراف مد یھا را وداع گفت. عرب یدارفان

رفتند و گفتند: اعراب اطراف  س رکنزد ابوب ج امبریمرتد شدند. اصحاب پ
وآنرا از ن بجنگد. یرا برگردان تا با مرتدر اسامه کاند. لش نه مرتد شدهیمد

چ یه ھکسوگند به خدا «گفت:  س رکروم بازدار. ابوب یسفر به سو ادامه
ان اعزام داشته، یروم یبه سو ج امبریه پکرا  یرکست، لشیجز او ن یمعبود

بسته شده، باز نخواھم  ج حضرت آن ه به دستک یباز نخواھم گرداند و گرھ
روم ادامه دھد.  یر اسامه به سفر خود به سوکه لشکرد. سپس دستور داد ک
ن یخواست مرتد شود. با وجود ا یه مکنیوجود نداشت، مگر ا یا لهیچ قبیھ

توانستند  یقدرت نداشتند، نمھا  مسلمان نیگفتند: اگر ا یگر میدیکبه 
م تا با ینک یل دارند ما صبر میان گسیروم یبا آن عظمت بسو یرکلش
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 یر اسامه به سوکلش م.یریگ یم میان بجنگد، آنگاه در مورد آنھا تصمیروم
آنھا، به سالمت به  یست و نابودکد و پس از شیروم شتافت، با آنھا جنگ

  .»وطن بازگشت
ه ک نددشریھا، ناگز یمردیھا و پا رشادتن یدن ایل مختلف عرب از دیقبا

در آن زمان مرتد شدند مردم که  کسانی بر اسالم خود ثابت بمانند از جمله
پس از رحلت  کیاند یآنھا منذر بن ساو یالح قبلرا پادشاه صین بودند زیبحر

را وداع گفت. و المنذر بن النعمان المنذر، ملقب به  یدار فان ج رمکامبر ایپ
ارتداد فرا خواند.  یاو نشست، و مردم آن سامان را به سو یالغرور به جا

ه اگر کردند ک ین استدالل میصحت گفتار خود چن یمردم مرتد شدند و برا
ان یاز م یبه نام جواث ییجوان روستا یکمرد. اما  یبود، نم یامبر میپ( محمد

امجارود بن (به نام  یگریف و بزرگوار دیآنھا بپاخواست و به ھمت مرد شر
گروه  یا«ن گفت: یمانده بود خطاب به مردم چن یه بر اسالم باقک) یالمعل

گر د و اید جواب دھیپرسم اگر دانست یم یس! من از شما سؤالیعبدالق
 .»بپرس« گفتند:» د.یرید و سخنان مرا بپذید حداقل خاموش بمانیندانست

» نفرستاده است؟ یگریامبران دیپ ج ا خداوند قبل از محمدیآ«گفت: 
ا فقط از وجود آنھا باخبر ید یا دهیشما آنھا را د«گفت: » یآر«گفتند: 

گفت: » میا شدهن آنھا باخبر از آمد یم ولیا دهیآنھا را ند«گفتند: » دیا شده
ھم  ج محمد«گفت: » اند آنھا مرده«گفتند: » جا رفتند؟کامبران یپآن «

 یچ معبودیه ھکدھم  یم یامبر بود، و سرانجام مرد و من گواھیمانند آنھا پ
نگام ھمه مردم ھم صدا امبر خدا است در آن ھیپ ج ست و حمدیجز خدا ن

 ج ست و محمدیخدا نجز  یه معبود بر حقکم یدھ یم یھم گواھما«گفتند: 
ه کنگونه بود یا ین ما و سرور ما ھستیبھتر !جوان یاوست و تو ا ی هفرستاد

ن را ید مرتدیمسلمانأن بر اسالم پا بر جا ماندند و محاصره سخت و شد
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ن یین تعیبحر یرا فرمانروا یعالء بن حضرم س رکردند حضرت ابوبکتحمل 
 یز او را ھمراھیره نیبجنگد ابوھرن آنجا یرد و به او دستور داد تا با مرتدک

 ینه به سویعالء ھمراه شانزده تن از افراد سواره نظام مسلمان از مدکرد  می
نند و ک یاریه او را کن خواست یر خود از مسلمین به راه افتاد در مسیبحر

ن شدند یگفتند و ھمراه او روانه بحر یکاو لب یبه ندا یا ھمراه او بروند عده
ن وارد جنگ شد خداوند او را بر آنھا ین با مرتدیدن به بحریعالء پس از رس

ن به یگر مردم بحریب او ساخت و بار دینص یت بزرگید و موفقیروز گردانیپ
از خود  یرینظ یره در آن جنگ شجاعت بیآغوش اسالم بازگشتند ابوھر

ن او را نصبت به یقی یبیغ یاز امدادھا ییمشاھده فرازھا چنین ھمنشان داد 
د ید یره میبود چون ابوھر یزگاریو پرھ یمتق یرد عالء مردکشتر یاسالم ب

شتر یرساند او را ب یم یاریند و به او ک یش را اجابت میه خداوند دعاک
و  کن خشیعالء وارد سرزم د: ما ھمراهیگو یره میداشت ابوھر یدوست م

ان یمل خود را با عالء در کم، مشیردکم، در آنجا آب تمام یشد زرعی لم
 یرد. ناگھان ابرکسپس دعا » دیعت نماز بخوانکدو ر«م. فرمود: یگذاشت

م تا یردکخود را پر آب  یم و ظرفھایدید. ھمه آب نوشیان شد و باران بارینما
ھمه با نام خدا  »د.یا شویبه نام خدا وارد در«م. فرمود: یدیا رسیبه ساحل در

مان را یشترھا یپا یآب حتم. به قدرت خدا، یردکا عبور یم. از دریوارد شد
رت ماندند و ھر جا از آن ین در حیار مسلمکن یرده بود، مردم از اکس نیخ

ار نزد یآن د یحیاز راھبان مس یکیه در اثر آن ک ییگفتند تا جا  یسخن م
 باعث یزید: به او گفتم چه چیگو یره مین آمد و اسالم آورد. ابوھریمسلم

ن یقیدم، یه دک ییھا به خاطر نشانه«اسالم آوردن تو شد؟ راھب گفت: 
نم، که اگر از اسالم اعراض کدم یه حق با شماست و ترسکردم کحاصل 

ره در زمان یابوھر .»ن جھت مسلمان شدمیند. بدکام را مسخ  خداوند چھره
مردم  یو براکرد  می ین زندگیبا عالء در بحر س رکخالفت حضرت ابوب
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ان یآنھا ب یام اسالم را براکداد و اح یاد میگفت. و به آنھا قرآن  یاذان م
ن ید. ایبه گوشش رس س برکق ایصدوفات ام ناگھان خبر یرد. در آن اک یم

ر کاز خالفت ابوب یادیرا مدت زیرد، زکان داد و به شدت متأثر کخبر او را ت
 کین اندیام مرتدیه در اثر قکاسالم را  یھا هیه پاک ینگذشته بود و در حال
را وداع گفت و امانت  ید، دارفانیام بخشکگر استحیلرزان شده بود بار د

گذاشت.  س خالفت را بعد از خود، به دوش رادمرد اسالم، عمر بن خطاب
 ن بود. یفه مسلمین خلیبھتر ین براین جانشیبھتر س عمر

ن یتر خوشحال شد، چون او مناسب یلیخ س ره از خالفت عمریابوھر
ن جھت در مورد او یدانست بد  یم س قیر صدکخالفت، بعد از ابوب یفرد برا

ه کدم یشن ج امبر خداین سخن گفت و فرمود: من از پیبا مردم بحر
از  چنین ھم .»است یاست. عمر مرد خوب یمرد خوب( رکابوب«فرمودند: 

 یجار س خداوند حق را بر قلب و زبان عمر«ه فرمودند: کدم یشان شنیا
 .»ساخته است

ن عمر بن خطاب به عالء بن یرالمؤمنیام ی هه نامکنگذشته بود  یندچ
ه به بصره رود و کد، در آن نامه به عالء دستور داده بود یرس یحضرم

به ار عتبه بن غزوان را که کرد و فرموده بود یآنجا را به عھده گ ییفرمانروا
خدا  ه لطفک یشو ین، مقدم میاز مھاجر ه تو بر مردمکتو سپردم و بدان 

ه فرد کردم کن جھت عزل نیان شده است. او را بدقبل از ھمه شامل حال آن
شتر است، پس یتو از او ب یستگیه شاکردم که گمان کنبود. بل یا ستهیشا

ت را به ین مسئولیحق او را بشناس و به او احترام بگذار. ضمنًا قبل از تو ا
به بصره برسد،  هکنیمتأسفانه قبل از ا یواگذار نمودم. ول یگریشخص د

و  یریگ یت را بعھده مین مسئولیرا وداع گفت. اگر خدا بخواھد تو ا یدارفان
خواھد شد. در ھر  یخدا بخواھد عملھرچه  اگر عتبه ھمچنان بماند پس
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ابد. عالء به قصد ی یند، تحقق مکاو اراده ھرچه  م از آن خداست.کحال، ح
ر یره را ھمراه سایابوھراش  یمیو قد یمیرد و دوست صمکت کبصره حر

 یت الھیرده بودند، با خود برد. اما مشک ینه ھمراھیه او را از مدک یدوستان
ن حادثه یارانش از ایند. کن راه رحلت یز در بیه او نکن قرار گرفت یبر ا

 ن شدند. یبشدت غمگ
 یه آب نبود، خداوند ابرکم یقرار داشت ییما در جا«د: یگو یره میابوھر

م و او را یعالء را با آب باران غسل داد ی هرد. ما جنازکاران نازل فرستاد و ب
م. و یسپرد کم و فاقد لحد بود، بخاینده بودکمان یرھایه با شمشک یدر قبر

از افراد آن  یکیه به کم یراه نرفته بود کیاند» م.یبه راه خود ادامه داد
ن یا«گفت:  م. اویان گذاشتیم و ماجرا را با او در میردکمنطقه برخورد 

رون یاندازد بھتر است جسد عالء را از آنجا ب یرون میھا را ب ن، مردهیسرزم
ن رفتن او یھا و از ب د تا از خطر درندهینکل دورتر دفن یآورده و چند م

پس از  یم، ولیار به آنجا برگشتکن یانجام ا یشود. به اتفاق برا یریجلوگ
 یان نورکم. فقط در آن میافتینمال تعجب، جنازه او را کدن بدانجا، در یرس

 کن جھت دوباره بر سر قبر او خاید. بدیدرخش یه مکم یردکرا مشاھده 
رده که جنازه دوست ما را خداوند حفظ کم یردکن حاصل یقیم و یختیر

  .»است
ن یل بود. بدکمش یلیره، بدون عالء خیابوھر یبصره برا یرفتن به سو

خود شد. بعد از آن بود  یار قبلکن بازگشت و مشغول یجھت دوباره به بحر
ه امامت کره نوشت و از او خواست یابوھر یبرا یا نامه س ه فاروق اعظمک

د یر جدیند. امک یرد و در اختالفات آنھا داوریمردم آنجا را به عھده گ
مردم آن سامان  یفه برایخل یه از سوکن، قدامه بن مظعون نام داشت یبحر

ش با او مشورت یارھاکره را دوست داشت و در یاو ابوھرانتخاب شده بود، 
فته یره شیبرد. اما ابوھر یاو بھره م یزگاریو از علم و دانش و پرھ ردک یم
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ن جھت یاز آنجا دور شده بود بد یادیبود و چون مدت ز ج شھر رسول خدا
احترام به  یالم و اداف، و عرض سیستادن در برابر حجره شریمشتاق ا

نه تنھا یه او را در مدکدار مادرش بود یز عالقمند دیبود. و ن ج رمکامبر ایپ
نه ین اجازه خواست و به مدیر بحرین منظور، از امیا یگذاشته بود. برا

 از خود را برطرف سازد. یخود برسد و ن یبازگشت تا به آرزو
اب شد و اوضاع یعمر بن خطاب شرف یعنین یفه مسلمیسپس نزد خل

شان یح داد و از اید و علت آمدنش را توضین را به اطالع او رسانیبحر
ن بازنگردد. ینه بماند و دوباره به بحریه در مدکخواست تا به او اجازه دھد 

ه کنیره از اینه بماند. ابوھریه در مدکرفت و به او اجازه داد یپذ( عمر فاروق
 یلیرا به دست آورد، خ ج رمکاامبر یدر شھر پ یگر فرصت زندگیبار د

رده بود تا در کن شھر مقدس ھجرت یمن به قصد ایرا او از یخوشحال شد. ز
 شد، ینه دور میند. پس از آن، ھر وقت از مدک یبا زندگیو ز کن شھر پایا

و سرور خود را  یرا او شادیزکرد  می گشت واحساس وحشت یشان میپر
رد و کاش را در صفه رھا  یمیره خانه قدیافته بود. ابوھرینه یفقط در شھر مد

وجود  یا گر صفهیرا آنجا دید، زیونت خود برگزکس یبرا یدیمحل جد
ھا گرداگرد او  ه ھمه قلبک ج حضرت آن نداشت و اھل صفه پس از وفات

نده و کمختلف پرا یرم) جمع شده بود، متفرق شده و در شھرھاکامبر ای(پ
ره جز خاطرات یابوھر یاسالم شده بودند. براسرگرم جھاد در راه خدا و نشر 

ه او را ک یزینمانده بود. تنھا چ یباق یگریز دیز دوران صفه، چیانگ با و غمیز
ه ھر روز کبود  ج حضرت آن کداشت، وجود روضه مبار یشاد نگه م

ن یرالمؤمنیش را پشت سر امیافتاد. او تمام نمازھا یچشمش به آن م
شه در مجلس او یداد. ھم یرا از دست نم ینمازچ یو ھکرد  می ، اداس عمر

 س رد. عمرک یداد و با او مشورت م یشد و به سخنان او گوش فرا م یده مید
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گذاشت. در زمان  یره، به او احترام میز به پاس علم و دانش فراوان ابوھرین
فتح شد و قلمرو اسالم گسترش  یادیز یھا نیخالفت فاروق اعظم، سرزم

افت. ی یش میشدند، افزا یمشرف به اسالم مکه  کسانی تعدادو ھر روز  افتی
ه بتوانند کداشت از ین ین و دانشمندیمان امکبه حا س ن جھت عمریبد

ه به آنھا کرا  یسانکن منظور، یا ینند. براکمختلف را اداره  یھا نیسرزم
ه کرد و خطاب به آنھا فرمود: من از شما انتظار دارم کاعتماد داشت، دعوت 

 یارید و اگر شما مرا ینک کمکبه من  یاسالم یھا نیاداره قلمرو سرزمدر 
 رد؟ کخواھد  یاریمرا  یسکد، چه ینکن

متوجه  س م. قبل از ھمه عمریفه، گفتند ما فرمانبرداریآنھا در پاسخ خل
ن سال ین برو و در ایره! تو به بحریابوھر یأ«ره شد و به او گفت: یابوھر

رد و کن ییتع یشھر یرا برا یکیگران، ھر یبعد خطاب به د .»مھاجر باش
 هکرد. و امر فرمود کحت ید و آنھا را نصیدستوراتش را به اطالع آنھا رسان

ن را به دست یخود بروند و امور مسلمن شده ییزودتر به محل تعھرچه 
را او یرد زکره، او را ناراحت یت به ابوھرین مسئولیا یرند. واگذاریگ
اموزد. یر صحابه بیرا از سا یمانده علم نبو ینه بماند و باقیخواست در مد یم

م مردم مشغول شود. یدھا رھا سازد و فقط به تعلیسپس خود را از ھمه ق
ت را از دوش او بردارد ین مسئولیه اکند کتقاضا  س ه از عمرکخواست  یم
ن یاه از ک یشود. با وجود حضرت آن ه مبادا باعث رنجشکد یترس یول
 ج رمکامبر ایرا با پیرفتن آن نداشت زیجز پذ یا نبود، چاره یشنھاد راضیپ
ه بشنود اطاعت خواھد کرا ھرچه  یو آسان یه در سختکرده بود کعت یب
د مردم آنجا ین رفت و مورد استقبال شدیگر به بحرین جھت بار دیرد. بدک

لحاظ حسن  شناختند و به ین از قبل او را میرا مردم بحریقرار گرفت. ز
ر یره به عنوان امیداشتند ابوھر یخلق و علم و دانش فراوان، او را دوست م

ن را از دستبرد دشمنان یآن سرزم یرد و مرزھاک یآن سامان در آنجا زندگ
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رد و ک یم یمحفوظ نگاه داشت. در نماز امام بود و در اختالفات آنھا داور
مردم قرار گرفت.  یخود الگو یبایآموخت و با رفتار ز یاسالم را به آنھا م

داد،  یه در مورد آنھا فتوا مکرا  یفه در ارتباط بود و از او اموریدائمًا با خل
 فه را در مورد آنھا بداند. یو نظر خل ید. تا رأیپرس یم

مان خود کن صحنه، حرمت حایدن ایه مبادا مردم از دکد یترس یرا میز
دش یعا یزد و سود یاز آنھا دست به تجارت م یکینند. و اگر کت نیرا رعا

داد تا او را از آن  ین میالمال مسلم تیگرفت و به ب یاز او مآن را  شد یم
ه ک یا د.) سپس به اندازهینما یت آزاد سازد. (از ذمه او بریمسئول

 کرد تا بدون شک یپرداخت م یالمال به او سھم تیاستحقاق داشت از ب
 یره دارایه ابوھرکخبر دادند  س به عمر یاز مدت او حالل باشد. پس یبرا

غام فرستاد و او را نزد خود فرا یبه او پ س شده است. عمر یادیثروت ز
، ست ھزار درھم ھمراه داشتیه بک ینه آمد در حالیره به مدیخواند. ابوھر
گفت:  س عمر» نه!«ره گفت: یابوھر» ؟یا ردهکظلم  یسکبه «به او گفت: 

چقدر پول «گفت:  س عمر» نه!«گفت: » ؟یا برداشتهرا بدون حق  یزیچ«
ن یا«گفت:  س عمر» ست ھزار درھمیب«گفت: » ؟یا ھمراه خود آورده
 س ، عمر»ام ردهکتجارت «او گفت: » ؟یا بدست آورده یمبلغ را از چه راھ

المال  تیه را به بینھا بردار و بقیان ایخود را از م ی هیاول ی هیسرما«گفت: 
  .»ل بدهیحوت

را آن پول ین شد زین به شدت اندوھگیرالمؤمنین دستور امیره از ایابوھر
جر و بحث  س ن با عمریرا از راه مشروع و با زحمت بدست آورده بود. بنابرا

جا کن مال را از یا«د: یگر از او پرسین شد و بار دیخشمگ س رد، عمرک
ردم ک یدم و نگھداریاسب خره رفتم کنجا یاز ا«ره گفت: یابوھر» ؟یا آورده

ردند و من از فروش آنھا کزاد و ولد  یدر پ یلطف خدا شامل حالم شد، آنھا پ
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اش را  هیرد سرماکرا قانع ن س ن پاسخ، عمریا» ام ن پولھا را به دست آوردهیا
ش مادرش ین پیره غمگیالمال سپرد. ابوھر تیه پول او را به بیرد و بقکجدا 

رد. مادرش گفت: کف یاو تعر یاتفاق افتاده بود، براش یبرگشت و آنچه برا
آن  یخت فردایره را برانگین جمله، اعجاب ابوھریا» را ببخشد س خدا عمر«

خداوندا! «رد. کنگونه دعا یا س عمر یروز، بعد از نماز صبح برا
مان کبا ھمه حا س ه عمرکد ید یره میچون ابوھر» ن را ببخشیرالمؤمنیام

المال  تیه پولش را گرفته وبه بکست یند، و تنھا او نک یم نگونه رفتاریخود ا
 ی هیه بر پاکفه بود یاست خلین سیداد. ا یم یداده است، خودش را دلدار

حرمت  که مبادا شکنیخود را از ترس ا یاط قرار داشت. او اموال امرایاحت
 د تا باعثیبخش یم یز بھتریگرفت و به آنھا چ یدر آن باشد، از دست آنھا م

 ن خاطرشان شود. کیتس
رد ک یم ینه برگشته بود احساس خوشحالیه دوباره به مدکنیره از ایابوھر

 یم و تعلم شود ولیامًال سرگرم تعلکنه بماند و یه در مدکم گرفت یو تصم
بار دوم او را دعوت به  یبرا س ن عمریرالمؤمنیوتاه امک یپس از مدت

رفتن یمختلف از پذ یھا بھانهرت زده شد و با یره حینمود ابوھر یارکھم
رفت ین ھم بناچار عذر او را پذیرالمؤمنیرد. امک یم یت، شانه خالیمسئول
ه با ما کن بار به من گفت یبعد از آن چند س عمر«د: یگو یره میابوھر

ت یھتر از تو بوده مسئولب یسک«گفت: » نه«گفتم: » ؟ینک ینم یارکھم
وسف ی«گفتم: » ف بوده استوسیرده است و او حضرت کار کو رفته یپذ

ز یھستم و از چند چ یمعمول یمن پسر مادر یامبرزاده بوده ولیامبر و پیپ
 یم و بدون بردباریبگو یزیه بدون علم چکترسم  یم یعنیوحشت دارم 

ه بر پشتم بارھا نھاده شود و با ناسزا و دشنام کترسم  ینم و مک یمکح
  .»م برود و مالم از دستم گرفته شودیآبرو
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ردن در شھرھا نجات کار کماھرانه خودش را از  ین عذرھایره با ایابوھر
 ن باشد. ید تا معلم مسلمیشکز دست یداد و از ھمه چ



 

 

 

 

 

 معلم یصحاب

رد در ک یبه پنجاه سال زندگ یکنزد ج رمکامبر ایره بعد از وفات پیابوھر
گاه یار او فقط تعلکن مدت یا  ینیل دیردن آنھا نسبت به مساکم مردم و آ

ه صحابه در یده بود و آنچه را از بقیشن ج امبریه از خود پکرا  یثیبود. احاد
اد یآموخته بود، به مردم  ج حضرت آن و بعد از وفات ج امبریات پیزمان ح

ه او ک یو به راستداد  یح نمیار ترجکن یرا بر ا یگریار دکچ یداد. او ھ یم
صحابه و  یعنیمعلم) بود. او در واقع به دو نسل از مسلمانان،  ی(صحاب

مه دوم قرن اول شاگردان او بودند. عالوه ین علم آموخت. ائمه اسالم نیتابع
فرا گرفتند.  یرا از و یث نبویز احادین، ھزاران نفر از عموم مردم نیبر ا

 یه بود. به شھرھایصر حضرت معاوشتر ھم عیره از خلفاء راشده، بیابوھر
گاه یجا ید نمود ولیبازد یز مھم اسالمکرد و از مرکسفر  یادیز یاسالم

ه کبود  ینه شھریبود مد ج رمکامبر ایشھر پ یعنینه یاقامت او، مد یاصل
ش را بعد از ھجرت و تا شتر عمریدوست داشت و ب یلیره آن را خیابوھر

 چشم از جھان فرو بست در آنجا گذراند. ه ک یزمان
نه مستقر یره در مدیه ابوھرکنیبعد از ا س در زمان خالفت عمر فاروق

رد ک یاستفاده م یرد و از ھر فرصتک یان میث بیمردم حد یشه برایشد ھم
ا یفرمود.  ج ا رسول خدایه گفت: کدم یشن ج از رسول خدا«گفت:  یو م
ار عادت کن یره به ایه ابوھرکد ید یه مک س به من گفت. عمر یثین حدیچن

ث نقل یتر حد مک« ت:ند به او گفک یان میث بیمردم حد یاد برایرده و زک
را  یدانشکرد  می رکرا او فیت بماند زکتوانست سا یره نمیابوھر یول .»نک
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ه رساندن آن به مردم واجب است و اعتقاد کاست  یه آموخته است امانتک
آن را  هکداند بر او فرض است  ین میاز امور د یزیچکه  کسی ه ھرکداشت 

ث یه عادت داشت، به گفتن حدکن جھت ھمانطور یاموزد. بدیگران بیبه د
رد. کاو توجه ن یار بازداشت، ولکن یاو را از ا رن بایچند س ادامه داد. عمر

اگر «رد و گفت: کن شد و به شدت او را سرزنش یخشمگ س سرانجام عمر
(دوس) خواھم  یعنین خودت یتو را به سرزم ینکن کرث را تیت حدیروا

 ج امبریاز پتر  کم ،س ره از ترس عمریخ به بعد ابوھریاز آن تار .»فرستاد
خواست  یم س ن صورت گذشت، البته عمریبه ا یرد. مدتک یان میث بیحد

 یثیا دروغ و بدون قصد، حدیه به اشتباه ک یره بفھماند، محدثیه به ابوھرک
خواھد بود.  کنسبت دھد، سرانجام او در آخرت، خطرنا ج حضرت آن را به

در آخرت مورد مؤاخذه  ار شود وکگناھ ره)یه مبادا او (ابوھرکنیو از ترس ا
ن جھت او را نزد خود یداشت. بد یاد، بازمیث زیت حدیاو را از روا رد،یقرار گ

ھمراه  یفالن ی هه ما در خانک یره! روزیابوھر یا«خواند و به او گفت: 
دانم چرا در  یبله و م«ره گفت: یابوھر» ؟یت داشتکم، تو شریرسول خدا بود

 یسکھر«در آن روز فرمود:  ج رسول خدا.» ینک ین مورد از من سؤال میا
آتش دوزخ آماده  یمنگاه خود را برایقصدًا دروغ به من نسبت دھد، نش

رت افتاد و به یرد و به حکن جمله تعجب یدن ایاز شن س عمر »سازد.:
رد و به او گفت: کن حاصل یقیره ین ابوھریانت دیو ص یقو ی هحافظ

مختلف  یدر مناسبتھا س چون عمر فاروق» ن.کان یث بینون برو و حدکا«
رده کرا حفظ  ج حضرت آن ثیگران احادیره بھتر از دیه ابوھرکد ید یم

حسان بن ثابت در مسجد شعر  یشد. روز یشتر میاست، اعتمادش به او ب
انداخت.  یآلود به و خشم ینار او گذشت و نگاھکاز  س خواند، عمر یم

ن مسجد شعر یدر ا ج حضرت آن من قبًال در حضور«حسان گفت: 
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سپس رو به  .»رده استکنگونه رفتار نیبا من ا ج حضرت آن یام. ول سروده
ه فرمودند: ک یدینشن ج حضرت آن تو را به خدا سوگند! از«ره گفت: یابوھر

ره یابوھر »ن.ک کمکالقدس  ا! او را با روحیاز طرف من جواب بده و بار خدا«
رفتن یجز پذ یراھ س ره، عمریـدن شھادت ابوھریپس از شن» یبل«گفت: 

 آن نداشت. 
برخاست  س آوردند. عمر س رد، نزد عمرک یم یوبکه خالکرا  یزن یروز

 از یسخن یوبکاز شما در مورد خال یسکشما را به خدا سوگند چه «و گفت: 
ره برخاست و گفت: یت ماندند. ابوھرکھمه سا» ده است؟یشن ج حضرت آن
 یوبکنه خال«ه فرمودند: کدم یشن ج ن! من از رسول خدایرالمؤمنیام یأ«
 .»ندک یوبکه بر بدن شما خالکد یاجازه دھ یسکد و نه به ینک

 یاز صحابه به قصد ادا یھمراه تعداد س ه عمرکگر ید یا در حادثه
به  س دن گرفت. عمرید وزیشد یرفت، در راه باد یه مکم یعمره به سو

در مورد باد  ج حضرت آن از یثیاز شما حد یسکچه «انش گفت: یاطراف
ن یچن س ه عمرکره مطلع شد یجواب نداد. ابوھر یسک» ده است؟یشن

تا به رد کشتر یخود را ب ین جھت شتاب سواریرده است. بدک یسؤال
در مورد باد،  یثیه حدکام  دهین! شنیرالمؤمنیام یأ«د و گفت: یرس س عمر

 یم و امر الھیه فرمودند: باد، نسکدم یشن ج د. من از رسول خدایا خواسته
د، یوز یبادھرگاه  وزد. یاست. گاه به صورت رحمت و گاه به صورت عذاب م

و از شر آن به خدا پناه د یخدا بخواھاز آن را  ریه خکد. بلیدشنام ندھ به آن
 .»دییجو

م نبود.او یاش به تعل از عشق و عالقهتر  کم ره به تعلم،یابوھر ی هعالق
 یثیبرد و احاد یگر بزرگان صحابه به سر میراشده و د یشه ھمراه خلفایھم
از  یآموخت حت یمآن را  گرفت و فقط یدانست، از آنھا فرا م یه نمکرا 
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ه قرآن یآموخت و بق یز علم میشه نید و عایمانند اسامه بن ز کوچکصحابه 
گر یرده بود، از صحابه دکحفظ ن ج حضرت آن اتیه در زمان حکم را یرک
ه جلوتر کگر قرآن را یعب، فرا گرفت و قسمت دکبن  یژه امام بزرگوار ابیبو

از آموخت، بعد  یاز او مآن را  او خواند و قرائت درست یرده بود، براکحفظ 
رد. متأسفانه در آن اثناء حضرت ک یشاگردانش بازگو م یآن، آنھا را برا

 کرا وداع گفت و در روضه پا ید محراب، دار فانین شھیاول س عمر
ن حادثه بشدت یره از ایسپرده شد. ابوھر کشان بخاینار اکدر  ج حضرت آن

شبانه ن بود و یرخواه اسالم و مسلمیه عمر خکده بود یناراحت شد. چون د
رد. پس از او ک ین تالش مین و خدمت به مسلمیاقتدار و عزت د یروز برا

ن یت سنگیعت نمودند و مسئولیب س مسلمانان با عثمان بن عفان س عمر
دامنه قلمرواسالم ( شان گذاشتند. در زمان عثمانیخالفت را بعھده ا

ر ت خاطر به سیش و امنیه خالفت او در آسایافت و مردم در سایگسترش 
ث یان حدیبخاطر ب )ه در زمان حضرت عمرکرا  یالتکره مشیبردند. ابوھر یم

 رد. ک ید احساس نمیجد ی هفیداشت، در دوره خل
ن به پا خواسته و یان مسلمیدر م یدیه نسل جدکد ید س عثمان

ه کاز دارند ین ین دو گروه به خردیاند و ا مسلمان شده یدیجد یھا امت
را به آنھا  ج حضرت آن ثیاموزد و احادیشان بیبه انشان را یام دکبتوانند اح

اش باخبر بود  ث و قدرت حافظهیره بر حدیتسلط ابوھراز  س برساند. عثمان
ت داد تا به دلخواه خود او ھموار نمود و به او فرص یا برانه رین جھت زمیبد

است برخبود به پا یتن فرصیه منتظر چنکره یردازد ابوھرث بپیت حدیبه روا
را  ج رمکامبر ایپ یھا رد و سنتک یان میث بیمردم حد یثرت براکو به 

رد و حوادث آموزنده ک یت میمردم روا یده بود برایده و شنیه دکآنطور 
مردم شرح  یبرا یاتفاق افتاده بود طور ج حضرت آن ه در زمانکرا  یادیز
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آنھا  ی هھا در برابرش قرار دارند و او با مشاھد ھمان صحنه ییه گوکداد  یم
ر یه در مورد تفسکرا  یاتیآموخت و روا ید او به مردم قرآن میگو  یسخن م
را  یلیمردم از او مسا یرد گاھک یان میآنھا ب یدانست برا  یقرآن م

گاھیخواستند او ن یدند و فتوا میپرس  یم وا الزم فت یز بر اساس و شناخت و آ
رساندند او  یفه میاو را به اطالع خل یشتر فتواھایاطالع ب یداد مردم برا یم
ت کن امر با او مشاریاز صحابه در ا یمکرد تعداد ک ید مییز آنھا را تأین

 یره راه خود را ادامه داد و برایره فعال نبودند. ابوھریداشتند اما مانند ابوھر
 یات بود، براید حیه در قک یزماننشست و تا  یاد در مسجد میار زکن یا

رد. ک یان میث بی، حدبی، آشنا و غرکوچکاعم از بزرگ و مردم  ی هھم
 یدر مسجد و بازار و مزارع و در سفر و حضر و در ھمه حال، برا چنین ھم

رد و با ک یق میسب علم و دانش، تشوک یگفت و آنھا را برا یث میمردم حد
نمود.  یض میخاص خود مردم را به فرا گرفتن علم و دانش تحر یھا وهیش
ز بازار کنه افتاد، در مریه گذرش به بازار مدکاز روزھا  یکیند در یگو یم
نجا یه اکان! شما را چه شده است یبازار یا«ستاد و خطاب به مردم گفت: یا

م یتقسرا در مسجد  ج امبریه پکراث و تریه مک ید!؟ در حالیا ر شدهیگ نیزم
» چرا«گفتند: » د؟یرید و سھم خود را بگید آنجا برویخواھ ینند، نمک یم

ره یمسجد شتافتند. ابوھر یمه به سویآنھا سراس«د؟یپس چرا معطل«گفت: 
چه خبر بود؟ شما «د. سپس به آنھا گفت: رد تا آنھا برگردنکھمانجا توقف 

وجود  یزیچ یم ولیر، ما به مسجد رفتیخ«گفتند: » د؟یسھم خود را گرفت
» د؟یدیرا ند یسکدر مسجد «ره گفت: یابوھر» نند.کم یه نقسکنداشت 
قرآن را تالوت  یا خواندند و عده یه نماز مکم یدیرا د یگروھ یآر«گفتند: 

ره گفت: یابوھر«گفتند. یحالل و حرام سخن م ی هدربار یردند و بعضک یم
  .»است ج بر خداامیه پکراث و ترید، ھمان میا دهیبر شما! آنچه د یوا«
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ردند. ک یر مکاز من یث، امر به معروف و نھیان حدیره ضمن بیابوھر
ن مرد از ھمه یا«گذشت به او گفتند:  ینار او مکاز  یمرد یاند: روز گفته

ا راست یآ«رد و گفت: کره او را صدا یابوھر .»ه داردیشتر سرمایمردم ب
، من صد شتر، صد یآر« گفت:» ؟یدارتر ھست هیه تو از ھمه سرماکند یگو یم

شتر و گوسفند  از داشتن«ره گفت: یابوھر .»ن قدر گوسفند دارمیاسب و ا
ا یشتر و  یسکھر «ه فرمودند: کدم یشن ج رمکامبر ایرا من از پیز. زیبپرھ

امت یند، روز قکن حقش را ادا یو آسان یداشته باشد و در سخت یگوسفند
د و شتر یآ ین حالت خود میتر چاقن صورت و یتر ا گوسفند با آمادهیآن شتر 

ب ین طور بترتیزند. ھم یش او را میھا صاحبش را با لگد و گوسفند با شاخ
ند، دوباره که حساب یه با او تسوکوان ین حیآخر یعنیروند.  یند و میآ یم

 یدھد. در روز یا شاخ خود قرار میر ضربات لگد یگردد و او را ز  یبرم یاول
ن حالت ھمچنان ادامه یاست. و ا یھزار سال طوالن ٥٠ ی هه به اندازک
ان رسد. سپس به یتاب ھمه مردم به پاکه حساب و ک یابد تا زمانی یم

 ن طور است وضعیھم«نند.ک یفش را روشن میلکو ت یدگیحساب او رس
رده کحق آنھا را ادا ن یو آسان یگاو و گوسفند داشته و در سختکه  کسی

ن حالت، یتر شوند و با آماده  یدان حشر حاضر میمز در یباشد. آن گاوھا ن
د و یآ یم یگریه بگذرد، دکدام کزنند. ھر  یصاحب خود را با لگد و شاخ م

ھزار سال  ٥٠ ی هه با اندازک یند در روزک یدا مین دور ھمچنان ادامه پیا
ن مردم قضاوت شده سپس راه آن شخص به او یه بکنیاست. تا ا یطوالن

ره! حق شتر یابوھر ید: ایاز حاضران پرس یکی«. شود ینشان داده م
 ست؟یچ

شدند. نسل  یاد میآمدند و شاگردانش ز یاو م یمردم از ھر طرف به سو
ن ینشده بودند، به ا ج حضرت آن ارتیه موفق به زکن) یدوم انقالب (تابع

 ثیدن احادیآوردند و با شن یم یار رویده و معلم ھوشید و فھمیشاگرد رش
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ق سوم، ح ی هفیدادند. خل یم یشان، خود را دلداریاز ا ج حضرت آن
و خوشحال بود، به او احترام  یار او راضکرد و چون از کره را ادا یابوھر

ه در اثر آن، وضع ک ید، طوریبخش یم یبه و یادیز یایگذاشت و عطا یم
بدل شد. و خداوند با  یریبه غنا و س یرد و از فقر و تنگدستکر ییره تغیابوھر
نعمت ازدواج، او را مورد نوازش قرار داد. ھمسرش  یعنیگر ید ینعمت یعطا

ش یبرا ج امبریه در زمان پکبسره دختر غزوان بود  یعنیف یھمان زن شر
رد. کره شد و با او ازدواج یدختر غزوان ھمسر ابوھر یرد. آرک یار مک

رد و ک یم یاحساس خوشبخت خوشحال شد و یلیآمد خ شین پیره از ایابوھر
خدا  یالھ یھا ر نعمتکر داده بود، شییتش را تغیه خداوند وضعکنیبه پاس ا

 آورد.  یسته بود، به جا میه شاکش فراوان، آن طور یر و ستاکرا با عبادت و ذ
او آمد  دنین به دیرین شاگردانش، محمد بن سیتر برجسته از یکی یروز

رون یبش بیاز ج یتانک یا گفت، پارچه یم ه با او سخنک یره در حالیابوھر
ن صحنه، با یدن این از دیریرد ابن سیخود را بگ ینیآورد، تا با آن آب ب یم

» !؟ینک یم کخود را پا ینیآب ب یتانکحاال با پارچه «تعجب به او گفت: 
ان منبر ین! به خدا سوگند! من میریابن س یا«ره در پاسخ گفت: یابوھر

ه ک یزدم. مردم یغلت م یشه از شدت گرسنگیعا ی هو حجر ج رسول خدا
 یدر حال »وانه استیه او دک«گفتند:  یگر میدیکدانستند، به  یحال مرا نم

رد کنداشتم. بعد به پارچه لباس خود اشاره  یجز گرسنگ یچ مرضیه من ھک
 سپس خدا را سپاس فراوان گفت. » پوشم!؟ یچه م ینیب ینم«و گفت: 
در آرامش و  س ژه حضرت عثمانیراشده به و یلفاره در زمان خیابوھر

ن یگران بود. ایبه د یآموز برد. و با تمام وجود سرگرم علم یت به سر میامن
عت کما از ھزار ر یم برایریاد بگیه کاز علم را  یفصل«گفته معروف از اوست 

م، چه به آن یاموزیگران بیه به دکاز علم را  یبھتر است و فصل ینماز نفل
 چنین ھم» تر است. دهیپسند یعت نماز نفلکا نه، از صد ریم ینکعمل 
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ھر گاه مرگ طالب «ه فرمودند: کدم یشن ج من از رسول خدا«گفت:  یم
مرگ شھادت خواھد  سب علم و دانش باشد، باکعلم فرا رسد و او مشغول 

 .»مرد
، س طالبیبن اب ی، مسلمانان با علس پس از شھادت حضرت عثمان 

ز یره نین نمودند. ابوھریین تعیمسلم ی هفیو او را به عنوان خلردند. کعت یب
ان برداشتن یاز م یبزرگوار، برا ی هفین خلی، اس یرد. علکعت یبا او ب

ن به وجود آمده بود، به پا خاست. اما فتنه بزرگ ین مسلمیه بک ییھا افکش
، رده بود. سرانجامکن را به خود جلب یشتر شھرھا توجه مسلمیبود و در ب

جمل و  یھا توان گفت جنگ یان آنھا در گرفت. میم یزیجنگ و خونر
 ن فتنه بود. یجه این نتیصف

ع یاز آن وقا یکچ یه در ھیکرد. طورکن ینش ره را خانهیحوادث فوق ابوھر
ت در کده بود، او را از شریشن ج رمکامبر ایه از پک یثیرا حدیرد زکت نکشر

 داشت. ین حوادث بازمیا
رد آن کبروز خواھد  ییھا نده فتنهیدر آ«فرموده بودند:  ج آن حضرت

باشد و  یت است، بھتر مکآنھا در حر یبه سوکه  کسی زمان، فرو نشسته از
آنھا  یبه سوکه  کسی رود از یم یھا به آرام آن فتنه یه به سوک یفرد

ند او را به خود کآنھا گردن دراز  یبه سوکه  کسی دود، بھتر است و ھر یم
 د به آن پناهیافت بای یپناھھرکس  رد پس در آن ھنگامکجذب خواھد 

  .»ببرد
ن جھت او یھا بود بد ره در زمان آن فتنهیار ابوھرکث دستور ین حدیا

ھا نساخت و از  آن فتنه ی هح داد و خود را آلودینشستن در خانه را ترج
 رون نرفت. ینه بیمد



 ) ج ابو هریره (شاگرد مکتب پیامبر   ٩٦

 

وقاص و ابن عمر و عمران  یمانند سعد بن اباز بزرگان صحابه  یتعداد
  .)١( ده بودندیبا او ھم عق یر الثقفکب ین و ابیبن حص

ر اسالم بود فرزندش یکبر پ یگرید کھولنا ی هه ضربکن فاجعه یپس از ا
سال جماعت نام نھادند  را )ین سال(چھارم ھجرید و ایحسن به خالفت رس

خود  ی هار گذشتکرد و ک یز خودداریان نین جریره از وارد شدن به ایابوھر
ه کنیپرداخت با ا ج ث و فقه در شھر رسول خدایرا از سرگرفت و به نشر حد

ان یدرخشان در م یا ره باال رفته بود ھمچنان مانند ستارهیسن ابوھر
شد و روز به روز به  ید و علمش در شھرھا منتشر میدرخش ین میمسلم

ث یت حدیسرت رواکه کد یچون دگشت و  یتعداد شاگردانش افزوده م
ت ینند فعالک  یھا را فراموش م ه مردم حوادث زمان فتنهکشود  یسبب م

نار منبر کب جمعه در یرد و ھر ھفته قبل از آمدن خطکخود را دو چندان 
خاست و  ین وقت برمیھفته در ھمھر رد. او ک یان میث بیستاد و حدیا یم

دند و از یشن یم یدیث جدیاحاداو  رد مردم ھر بار ازک یان میث بیحد
ه از کردند ک یال میرا خیاو در شگفت بودند ز یبایش زیو گو یقو ی هحافظ

ث در ین حافظ حدیره به عنوان اولیخواند. ابوھر یتاب مک یھا  نوشته یرو
ن یره ایه ابوھرکردند ک یگر زمزمه میدیکگر شد مردم با  ان صحابه جلوهیم

شتر از چھار سال ھمراه یه او بک یدر صورت جا آوردهکث را از یھمه احاد
 ج حضرت آن ھمراه یشتریبھای  که سال کسانی امبر نبوده است؟ ویپ

ھا شد  ن ھمه زمزمهیره متوجه ایاد ندارند؟ ابوھریث به ین ھمه حدیاند ا بوده
 یادیره مدت زیه ابوھرکدادند  یان گواھیب ین جھت از آن پس در ابتدایبد

اند  دهیه آنھا نشنکده یشن ج حضرت آن از یبوده و سخنان ج امبریھمراه پ
ه کز شھادت دادند ی، نب د بن ثابتیامام بزرگوار و جامع قرآن ز یحت

                                                           

 ھای دیگری نیز وجود دارد. نظر نویسنده بوده ودیدگاه این مطلب -١
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شان را یا ی هه خداوند حافظکردند کره دعا یابوھر یبرا ج رمکامبر ایپ
 نند. کت یت و تثبیتقو

ش یبرو پ«د ثابت گفت: یپرس یت آمد و از او سؤالنزد ثاب یمرد یروز
ره و فالن مرد یمن با ابوھر یرا روزین سؤال را از او بپرس زیره و ایابوھر

 ج رمکه ناگھان رسول اکم یش بودیایسرگرم دعا و ن یگر در مسجد نبوید
من و  »دیارتان را ادامه دھک«نار ما نشستند و فرمودند: کوارد شدند و 

 م ویاز سر گرفت ار خود راکم دوباره یردن بودکه سرگرم دعا کدوستم 
ن گفت: یره دعا خواست و چنیگفتند. بعد ابوھر ین میآم ج حضرت آن
خواھم  ین دو دوستم از تو خواستند من ھم آنھا را از تو میخداوندا! آنچه ا«

ن یآم ج رمکرسول ا .»ه ھرگز فراموش نشودکخواھم  یم یمضافًا از تو علم
ه کم یخواھ یم یخدا علم! ما ھم از ج رسول خدا یم ایگفتند بعد ما گفت
از شما سبقت  یجوان دوس«ه: کفرمودند  ج حضرت آن یفراموش نشود ول

ره قطع نشد و یابوھر ی هن اظھار نظر مردم درباریبا وجود ا .»گرفت
  ار گشت.کل به سخنان آشیپنھان تبد یھا زمزمه

ند وسبب حفظ کره مجبور شد تا با جرأت و قدرت از خود دفاع یابوھر 
 د. یمردم روشن نما یبرا خود را

ند: یگو یند... و مک یان میث بیاد حدیره زیند : ابوھریگو یمردم م«گفت: 
م ید بگویبا» نند؟ک یت نمیث روایاو حد ی هن و انصار به اندازیچرا مھاجر

ار کز به یبرادران مھاجر در بازارھا سرگرم داد و ستد بودند و برادران انصار ن
ردن کر یس یبرا هکبودم  یریمن شخص فق یلودر مزارع مشغول بودند 

ب بودند، من یه آنھا غاک یبودم. زمان ج امبر خدایشه ھمراه پیم خود ھمکش
نمودم. من  یردند، من حفظ مک یه آنھا فراموش مک یشدم و زمان یحاضر م

 یبردم. وقت یبه سر م ج حضرت آن تیاد در معیف بودم و زکشخص معت
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ردند، من حفظ ک یه آنھا فراموش مک یماندم. و زمان یرفتند، من م یآنھا م
ھا به خود مشغول  اشتن نھال در باغکردم. مرا معامله در بازار و ک یم

 ج حضرت آن ه مرتب در التزامکدور باشم، بل ج حضرت آن رد تا ازک ینم
به  ییاموزند و غذایبه من ب یا لمهکه کردم ک یشان درخواست میبودم و از ا

 .)توانستم به دست آورم یخوردم (نم یر شده نمیمن بدھند. من نان خم
 یم خود از گرسنگکنداشتم و به ش یزینکدم، غالم و یپوش یر نمیلباس حر

دم تا یپرس یم یا هیگذشت، از او آ ینار من مکاز  یسکبستم، اگر  یسنگ م
دھد. و  ییغذاه مرا با خود ببرد و کله او را متوجه حال خود سازم ینوسیبد

ه کرده است ک او دعا یبرا ج ه رسول خداککرد  می به مردم خاطرنشان
قوت «گفت:  یه فراموش نشود و مکد یعطا فرما یخداوند به او علم

 .»باشد یم ج رمکامبر ایپ یمن دعایمن به  ی هحافظ
نگفتند  یزیردند و چکوت کره سیابوھر ی هشتر مردم درباریاز آن پس، ب

ه مقامش کن رھگذر بود ید. از ایگو یه او راست مکن حاصل نمودند یقیو 
 باال رفت و علم و فضلش زبانزد خاص و عام شد. 

اد، جا یبه علت ازدحام ز یه در مسجد نبوکجمعه  یاز روزھا یکیدر 
ستاد و خطاب ینار منبر اکره برخاست و ینشستن وجود نداشت، ابوھر یبرا

 ج صادق مصدق، ابوالقاسم ج ! رسول خدامردم یا«ن گفت: یبه مردم چن
آتش جھنم  یقصدًا به من دروغ نسبت دھد، خود را برا یسکفرمودند: ھر 
امت، امت یروز ق«ه فرمودند: کدم یشن ج من از رسول خدا» آماده سازد.
شان یا یو چھار دست و پا یشانیه آثار وضو بر پکند یآ یم یمن در حال

ه کاز شما ھرکس  شوند.) پس یدرخشان مد و ین اعضا سفیار است (اکآش
 چنین ھم» د.یفزایبن نور را یعبادت ا یثرت وضو براکتواند در اثر  یم

ه در اذان گفتن و قرار کدانستند  یاگر مردم م«فرمودند:  ج حضرت آن



 ٩٩    صحابی معلم

 

وجود دارد، آنچنان ھجوم  یلت و پاداشیگرفتن در صف اول نماز، چه فض
ه زود رفتن کدانستند  ید و اگر میانجام یم یشک ار به قرعهکه کآوردند  یم

دادند. و اگر  ین فرصت را از دست نمیدارد، ا یبه مسجد چه ثواب
آن به  یادا یز برایخ نهیدارند، س یو شب چه ثوابه نماز صبح کدانستند  یم

ه در کاز شما  یسکھر «فرمودند:  ج رمکز رسول ایو ن .»رفتند یمسجد م
، کوچکان مردم، افراد یرا در میند. زکن یا طوالننماز امام مردم شد، نماز ر

اگر خواست تنھا نماز بخواند، ھر  یض وجود دارد. ولیف و مریبزرگ و ضع
بنده از «فرمودند: ج خداند. رسول کتواند آن را ادا  یه دوست دارد مکطور 

باشد.  یتر م یکش نزدیه در مسجد است، به خداک یھمه اوقات تنھا زمان
 ج حضرت آن زیو ن» دینکاد دعا ید، زیدر مسجد ھست هک یپس ھنگام
د و ییز به خدا پناه جوید از چھار چیخوان یه تشھد مک یھنگام«فرمودند: 

من عذاب جهنم و من عذاب القرب و  كاعوذ ب ا� ا�«د: ین دعا را بخوانیا
خداوندا! از « :یعنی »ح ادلجاليا و املمات و من رش فتنه املسيمن فتنه املح

ات و مرگ و شر فتنه دجال، به تو پناه یعذاب جھنم و عذاب قبر و فتنه ح
  .»برم یم

سبحان الله و سه بار  یبعد از ھر نماز، س یسکھر «رسول خدا فرمودند: 
ان با گفتن ید و در پایبر بگوکو سه بار الله ا یو سه بار الحمدالله و س یو س

صد  »ريء قديش و هل احلمد و هو ىلع كهل هل املل ك�ال اهل اال اهللا وحده ال رش«
اھا یف درک ی هده خواھند شد اگر چه به اندازیند، گناھان او بخشکل یمکرا ت

در شبانه روز دو گروه از فرشتگان «فرمودند:  ج رسول خدا .»اد باشندیز
در ھنگام صبح. ابن دو گروه، یو گروھھنگام شب  یند. گروھیآ ینزد شما م

ه شب ک ییشوند) آنھا یرسند (جمع م یگر میدیک صبح و عصر به ینمازھا
ه ھمه کنیروند. خداوند (با ا یان مماند، ھنگام صبح به آس ھمراه شما بوده
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د؟ در یردکپرسد: بندگان مرا در چه حال رھا  یداند) از آنھا م یز را میچ
ه از آنھا جدا ک یم و زمانیش آنھا رفتیپکه  ھنگامی ند: خداوندا!یگو یپاسخ م

ه کدم یشن ج از رسول خدا چنین ھم«م، در حال نماز خواندن بودندیشد
م یم تقسناگن خود و بنده یودند: من نماز را بخداوند متعال فرم«فرمودند: 

 ٱۡ�َۡمدُ ﴿ د:یبنده بگوھرگاه  دھم. پس یبخواھد به او مھرچه  ام. و بنده ردهک
ِ َرّبِ  ام مرا حمد گفت. و ھرگاه  د: بندهیفرما ی، خداوند م﴾٢ٱلَۡ�ٰلَِم�َ ِ�َّ

ام مرا ثنا گفت. وچون  د: بندهیفرما ی، خداوند م﴾٣ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ�﴿ دیبگو

ام مجد و عظمت مرا  د: بندهیفرما ی، خداوند م﴾٤ٱّ�ِينِ َ�ٰلِِك يَوِۡم ﴿ د:یبگو

قسمت ن ی، ا﴾٥إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعِ�ُ ﴿ د:یه بگوک یرد. و زمانکان یب
بخواھد به او خواھم داد. و چون ھرچه  ام ام تعلق دارد و بنده ن من و بندهیب

َ�َٰط  ٱۡهِدنَا﴿ د:یبگو ِينَ ِصَ�َٰط  ٦ٱلُۡمۡسَتقِيمَ  ٱلّصِ ۡ�َعۡمَت َعلَۡيِهۡم َ�ۡ�ِ  ٱ�َّ
َ
�

آلِّ�َ َعلَۡيِهۡم َوَ�  ٱلَۡمۡغُضوِب    .﴾٧ٱلضَّ
بخواھد به ھرچه  باشد و یم ام بنده ین جمالت براید: ایفرما یخداوند م

  .»ردکخواھم  او عطا
رد که احساس ک یث را ادامه داد تا زمانیت حدیره ھمچنان روایابوھر

ن جمله به سخنان خود خاتمه یده است، آنگاه با گفتن ایوقت اذان فرا رس
ر ین خیاست، ا یر خواھین خیا«فرمودند:  ج رمکمردم! رسول ا یا«داد. 
 »؟یسکچه  یبرا«م: یدیما پرس .»است یخواھ رین خیاست، ا یخواھ

ن و عموم ملت یام مسلمکتابش و حکخدا و  یبرا«فرمودند:  ج حضرت آن
 .»مسلمان

ان مردم نشست نماز جمعه اقامه یره میث، ابوھرین حدیان ایپس از ب
ره یتوسط ابوھر ج امبریث پیان آنھمه حدیه از بک یشد. بعد از نماز، فرد
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د. یرسان ل هقیشه صدیعا ی هدوان دوان خود را به حجررده بود، کتعجب 
ان یمردم ب یره برایه ابوھرکرا  یثین! احادیالمؤمن ام یا«رد و گفت: کسالم 

ث را از ین احادیا ی ها ھمیآ«آن مرد گفت: » یبل«گفتند: » ؟یدیرد، شنک
با «ز با تعجب به او گفت: یشه نیحضرت عا» ده است؟یشن ج رمکامبر ایپ

 ل شهیروز بعد حضرت عا .»ن مورد سخن خواھم گفتیره در ایابوھر
ره فرستاد و او را نزد خود فرا خواند. سپس به او گفت: یرا نزد ابوھر یسک
شتر از ما او را ی، مگر تو بینک  یت میروا ج رمکامبر ایاز پ یادیث زیتو احاد«
اس کن سخن انعیه اکره دانست یابوھر» ؟یا   دهیده و سخنانش را شنید

در پاسخ  یارینان خاطر و ھوشیمردم در مورد اوست. با اطم یھا گفته
 یش برایدان آرا نه و سرمهییمادر! تو را آ یا«گفت:  ل شهیعا
 یزیچ چیبه خدا سوگند! ھ یرد ولک یبه خود مشغول م ج حضرت آن
غافل  ج امبریمرا از پ یا ند و لحظهکتوانست توجه مرا به خود جلب  ینم

به  یه چه جوابکرد و ندانست کن تعجب یالمؤمن ه امکنجا بود یا .»سازد
 خود برگشت.  ی هز به خانیره نیت ماند و ابوھرکن سایره بدھد. بنابرایابوھر

چ یادامه داد و از ھ ج حضرت آن ث ازیت حدیره ھمچنان به روایابوھر
 شانیھم او را پر یا نندهکد و مالمت ھر مالمت یترس ینم یا نندهکانتقاد 

شدند  یدن او جمع میآمد، مردم با د یشه میعا ی هنار حجرک یرد. گاھک ینم
گفت:  یم ل شهیرد وخطاب به عاک یان میث بیآنھا حد یره برایو ابوھر

ر مردم به یز ھمانند ساین ل شهیعا و .»نکحجره! گوش  یبانو یا«
دن آن جمله یرا پس از شنیگفت ز ینم یزیداد و چ یسخنان او گوش فرا م

ره ید. چون ابوھرینگو یزیه به او چکرد کره با خود عھد یاز زبان ابوھر
ده بودند یه ھمه مردم شنک یبار طوریکرده بود. کرار کن سخن را تیدوباره ا
ه ھنگام ورود به کن نوبت بود یاز اصحاب در ھم یگر در حضور بعضیو بار د
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 ةم و رمحيكعلالسالم «به او سالم داد و گفت:  یکاز نزد، ل شهیحجره عا

م يكو عل«ز از پشت پرده به او پاسخ داد و گفت: یاسالم ن یبانو »اتهكاهللا و بر

گفت: » یبل«گفت: » ره؟یابوھر ییه توکد یو پرس اتهكاهللا و بر ةالسالم و رمح

ه قبًال به او کرا  یره جوابیابوھر!» ینک یت میروا ج امبریاز پ یادیث زیحد«
نه و ییمادر! مرا آ یسوگند به خدا! أ یبل« رد و گفت:کرار کداده بود، ت

بزرگ اسالم در  یبانو »رده بودکبه خود مشغول ن یدان دان و روغن سرمه
ره به حفظ خود اعتماد داشت ید ابوھریشا«ره لبخند زد و گفت: یپاسخ ابوھر

تمان علم، او را کتمام مردم و ترس از  یر خواھیخدا و رسول و خ یو دوست
 رد. ک یدار مث وایان حدیبه ب

گفت:  ید. و میترس یم یلیه در قرآن آمده بود خک ی هیآ ٢ره از یابوھر
 یبرا یثیچ حدیداشت. ھ یه در قرآن وجود نمین دو آیبه خدا سوگند! اگر ا«

 ات عبارتند از: یردم. آن آک یت نمیروا تان

ِينَ إِنَّ ﴿ ٓ  تُُمونَ يَ�ۡ  ٱ�َّ نَزۡ�َا َما
َ
ٰهُ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ٱلُۡهَدىٰ وَ  ٱۡ�َّيَِ�ِٰت  ِمنَ  أ  َ�يَّ�َّ

ْوَ�ٰٓ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  ِ�  لِلنَّاِس 
ُ
ُ  يَۡلَعُنُهمُ  �َِك أ ٰعُِنونَ ُهُم َعنُ َوَ�لۡ  ٱ�َّ  .]١٥٩[البقرة:  ﴾١٥٩ٱل�َّ

ِينَ إِ�َّ ﴿ ۡص  ٱ�َّ
َ
ْ َوأ ْ تَابُوا ْ  لَُحوا وْ  َوَ�يَُّنوا

ُ
تُوُب  �َِك َ�ٰٓ فَأ

َ
نَا َعلَۡيِهمۡ  �

َ
 ٱ�َّوَّاُب  َو�

 .]١٦٠[البقرة:  ﴾١٦٠ٱلرَِّحيمُ 
ه کردند کرفتند و اعتراض  س از مردم نزد عبدالله بن عمر یبعض

و  کره دچار شیز در مورد ابوھریند. او نک یت میث روایاد حدیره زیابوھر
ژه در یرد، به وک یت میه رواک یثید شد. از آن پس با دقت به احادیترد

ند که به آن اعتراض کافت ین یزیداد. اما چ یجمعه، گوش فرا م یروزھا
رد و کن یره را تحسیح ابوھریو فقه صح یقو ی هآن، حافظ یه به جاکبل

وجود داشت. او منتظر  یات جزئکان رفت. البته نید او رفته رفته از میترد
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 یعنید. یز فرا رسیوقت آن ن یز بر طرف شوند. روزین کوکبود تا آن مش
نسبت داد و گفت:  ج رمکامبر ایبه پرد و آن را کت یروا یثیره حدیابوھر

برود و بر آن نماز بخواند،  یا دنبال جنازه یسکفرموده است: ھر  ج امبریپ«
ن او یدھد و اگر در تدف یراط پاداش به او ثواب میق یک ی هخداوند به انداز

 وه احدکراط از یرد. و ھر قکافت خواھد یراط پاداش دریند، دو قکن کشر
 .»استتر  بزرگ
ه آن را بزرگ پنداشت. دست کث، ین حدیدن ایپس از شن س عمر ابن 

ن چه یره! ایابوھر یا«برد و گفت:  یا ره را گرفت و او را به گوشهیابوھر
به خدا سوگند! «ره گفت: یابوھر» !؟یردکنقل  ج امبریه از پکبود  یثیحد

سپس دست ابن عمر را  .»منک یت نمیروا یگریز دیام، چ دهیر از آنچه شنیغ
ن! تو را به خدا یالمؤمن ام یأ«رفت و گفت:  ل شهیعا ی هگرفت و به حجر

 یسکه فرمود: ھر ک یدینشن ج رمکامبر ایث را از پین حدیا ایسوگند! آ
راط یق یک ی هبرود و بر آن نماز بخواند، خداوند به انداز یا دنبال جنازه

راط پاداش یند، دو قک تکن او شریدھد و اگر در تدف یپاداش به او ثواب م
 ل شهیعا .»استتر  بزرگ وه احدکراط از یرد. و ھر قکافت خواھد یدر

د و خطاب به ابن عمر یدرخش یره از شادیابوھر ی هچھر» یبل«فرمودند: 
اشتن نھال در مزرعه و داد و ستد در بازار، کابا عبدالرحمن! مرا  یا«گفت: 

 شه ھمراهیه من ھمکغافل نساخته است. بل ج امبریرده و از پکمشغول ن
 یه به من سخنکردم ک یشان درخواست میبودم و از ا ج حضرت آن

 .»دھند ییا مرا غذایاموزند و یب
 ی هره! تو از ھمیابوھر یا«رد و گفت: کد ییسخنان او را تأ س ابن عمر 
 ثیما نسبت به دانستن حد ی هو از ھم یبود ج رمکامبر ایشتر ھمراه پیما ب
ه ک یاز او جدا شد و در حال س بعد ابن عمر .»یعالمتر ھست ج حضرت آن
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رد، گفت: ک یزد و خودش را سرزنش م یگر میدیکش را از حسرت به یدستھا
 یدھایه تردکن مورد باعث شد یا »م!یا را از دست داده یادیز یھا راطیق«

ن برود. یث از بیت حدیره در مورد حفظ وروایابن عمر نسبت به ابوھر
ه کراستگوست  یو فرد یقو یا حافظه ین مرد دارایه اکدانست  چنین ھم

 سبقت را ربوده است.  یگرفته و گو یشیدان پین میآنھا در ا ی هاز ھم
از  یا برخیابا عبدالرحمن! آ یا«نزد ابن عمر آمد و گفت:  یمرد یروز

د یبا یر، ولیخ«گفت: » ؟یریپذ یند، نمک یت میره روایه ابوھرکرا  یثیدااح
ما بزدل  یرد ولکتفاوت وجود دارد. او جرأت  یکن ما و او یه بکنم کاذعان 

بزرگوار و عالم بزرگ،  ین صحابیه ابن عمر اکن یآن مرد از ا »م.یشد
ره رفت و ماجرا را یرد، خوشحال شد. برخاست و نزد ابوھرکد ییره را تایابوھر

ن یگناھم ا«گفت: رد، که تبسم ک یره در حالیرد. ابوھرکف یاو تعر یبرا
  .»اند ردهکام و آنھا فراموش  ردهکه من حفظ کاست 
نه یره بود. و او اقامت در مدیابوھر ین شھر برایتر منوره محبوب ی هنیمد

 ی هارت خانین مشتاق زیداد. با وجود ا یح میگر ترجید ییرا بر ھر جا
ز یاسالم را ن یاز شھرھا یه بعضکدوست داشت  چنین ھم) بود.  عبهکخدا(

ار مردم آن سامان قرار دھد. یدر اختداند،  یه مکرا  یثیند و دانش و حدیبب
نه یرون رفتن او از مدیه مانع بکھم داشت  یگریالت دکن مشیعالوه بر ا

ره ھر روز به یه ابوھرکاش بود  ر و سالخوردهیشد. از جمله وجود مادر پ یم
گفت:  ینمود و م یو حقش را ادا مکرد  می رفت و با او محبت یدنش مید
و  »یمرا پرورش داد کیودکه در کر بدھد یخ یمادرم! خداوند به تو جزا«

ر بدھد یخ یفرزندم! خداوند به تو ھم جزا«گفت:  یمادرش در جواب او م
نه بماند و یه در مدکره مجبور بود یابوھر ».ینک یم یکیبه من ن یریه در پک

 را وداع گفت.  یه مادرش دار فانکنیاز آنجا دور نشود تا ا
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گذاشت  یاسالم یھا نیرد و قدم به سرزمکره عزم سفر یاز آن پس ابوھر
 یوفه، بصره، دمشق و جاھاکبه  یعنیرد کدن ید یمتعدد یو از شھرھا

ره یشدند. ابوھر ید، مردم دور او جمع میرس یه مک یگر رفت. به ھر شھرید
ساخت.  یآنھا را از علم خود بھرمند مرد و ک یان میث بیآنھا حد یبرا
ھا دور ھم جمع شوند  ه شبکگذاشتند  یقرار مباھم  مردم«د: یگو یم

رد. ک یان میث بیآنھا حد یستاد و تا صبح برایا یان آنھا میره در میابوھر
ت کثر مراسم حج شرکه توانست در اکره تنھا پس از وفات مادرش بود یابوھر

، مالقات یث نبویپژوھان و دوستداران حد انشن مراسم با دیند او در اک
از علم و  یا ه توشهک یردند و تا زمانک یز از فرصت استفاده میرد، آنھا نیکم

ره تمام آنچه را یشدند. ابوھر یاندوختند، از او جدا نم یخود نم یدانش برا
جز کرد  می انیمردم ب یرده بود براکاد گرفته و حفظ ی ج رمکامبر ایه از پک

ن باب یث ایه آن را بسته نگاه داشت، چون احادکباب از ابواب علم،  یک
ه تصور آن کنده بود یاز حوادث گذشته و آ یھا و برخ شتر در مورد فتنهیب

ند کان یه آنھا را بکد یترس یره مید ابوھریرس یل به نظر مکمردم مش یبرا
ن یبد ردیب قرار گیذکدر معرض ت یث نبوینند و حدکق نیمردم او را تصد

ند کمردم بازگو ن یث را براین احادیه اکح داد یترج یشیراندوجھت با د
ه آن را به مردم کھست  یه نزد او علمکرد کن بار اعالم یدیره چنیابوھر

 چنین ھمباشد  یار آنھا قرار داده تمام علم او نمینگفته است و آنچه در اخت
از  یکیار من قرار داد من یدو ظرف علم در اخت ج رمکامبر ایپ«گفت:  یم

را اگر آن را باز یرا بسته نگھداشتم ز یگریردم و دکمردم باز  یآنھا را برا
ره یث نزد ابوھریاز حد ییھا سهکیگفت  یو م» شد یردم گردنم زده مک یم

ن دانشمند بزرگوار را بعدًا ائمه یرده است سخن اکه ھنوز آن را باز نکھست 
ه ک یدر اظھار نظر یبردند امام ذھب یمنظور او پردند و به ک کاسالم در

ه کث یاز احاد یبه نظر من بعض«ره نموده گفته است: ین سخن ابوھریا یبرا
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ز یتمان آنھا جاکذم باشند  و ا مدحیدر اصول و فروع  یا فتنه یکباعث تحر
چ وجه یتمان آن به ھکه مربوط به حالل و حرام باشد ک یثیاست اما حد

از  یامام بخار» ات است.ینات و ھدایث از بیچون آن حد باشد یز نمیجا
د ینکان یمردم ب یرا برا یثیاحاد«ه فرمود: ککند  می نقل س یحضرت عل

د از گفتن آن یدان یه مطلب آن را نمک یثید و احادیدان یه مطالب آن را مک
 .»ب شوند؟یذکد خدا و رسولش تیا شما دوست دارید آینکصرف نظر 

مردم بازگو  ید برایگو یه از آن سخن مکرا  یثیآن ظرف حدره یاگر ابوھر
اجتھاد عالم او  ید گاھیرس یشد و به قتل م ینجه مکه شکرد چه بسا ک یم

ار کن یند او از اکت یرا روا یثیسنت حد یایه به خاطر احکند ک یرا وادار م
 رده باشد. کپاداش خواھد گرفت اگر چه در اجتھادش اشتباه 

مردم  یره آن را برایه ابوھرک یثیآن ظرف حد«د: یگو  یم ریثکحافظ ابن 
ان یه مک ییھا الت و جنگکھا و مش ث مربوط به فتنهیرد در واقع احادکباز ن

وست. یپ ینده) به وقوع میه بعد از آنھا (در آکبود  یمردم درگرفت و حوادث
ردند و ک یب میذکاز مردم او را ت یاریداد بس یاگر قبل از وقوع آنھا خبر م

رفتند. مثًال اگر یپذ ینمگفت  می ه او از آن سخنکرا  یخبر راست و درست
 یشت و به روکد یان را خواھه امامکرسانم  یبه اطالع شما م«گفت:  یم

  .»دیردک یق مید سخن مرا تصدیشکد یر خواھیگر شمشیدیک
ھدف «د: یگو  یر می) به نقل از ابن منیامام بن حجر (شارح بخار

نم حلقوم من قطع کت یث را روایه گفته است اگر احادکنیاز ا رهیابوھر
آنھا انتقاد  یارھاکه او از کظالمان بشنوند  یه وقتکن است یخواھد شد ا

  .»پندارد گردنش را خواھند زد یم یآنھا را گمراھ یھا ند و تالشک یم
امت یق یھا ث در مورد نشانهیه آن احادکاحتمال دارد «اند:  گفته یبرخ

 کآنھا را در یسکه اگر کھا بوده  ر حاالت در آخر الزمان و وقوع فتنهییتغو 
گاھک یفرد یرد. و حتیپذ یند نمکن   .»ندکنداشته باشد به آنھا اعتراض  یه آ
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 یبرا یادیث، افراد زیت حدیره در حفظ و روایبه علت شھرت ابوھر یبار
تعداد آنھا افزوده نه شدند و روز به روز به یث از او وارد مدیفرا گرفتن حد

 ی هاز صحاب یان آنھا تعدادیدند در میه به ھشتصد نفر رسکنیشد تا ا یم
، جابر ابن عبدالله، ابن عباس، واثله بن االسقع کمعروف مانند انس بن مال

از فرزندان صحابه و بزرگان  یادیز یتعداد چنین ھمخوردند.  یبه چشم م
دخترش را به ازدواج که  کسی ب _ید بن مسی. سعین مانند حسن بصریتابع

، ابو مسلم بن یس خوالنین، ابو ادریریره درآورد_، محمد بن سیابوھر
م کز از زمره شاگردان او بودند. مورد فوق، توجه مروان بن حیعبدالرحمن ن

ن شده بود به خود جلب یینه تعیر مدیبه عنوان ام س هیه از طرف معاوک
 ه او ادعاک ید. و در مورد حفظیازمایره را بیه ابوھرکم گرفت یرد. وتصمک

ام و آنھا  ردهکه من حفظ کست یگناھم چ«گفت:  یثرت مکو به کرد  می
ار به کن یا ید. مروان براینان حاصل نمایاطم »اند؟ ردهکفراموش 

ره را یخواھم ابوھر یم«زعه گفت: یو باھوش خود ابو الزع کریز ی هسندینو
پرسم تو  یث مینم و از او حدک یاحضار من من او را ینم. بنابراکامتحان 

 .»نکادداشت یند، ک یت میه او رواکرا  یثیپشت پرده پنھان شو و احاد
در  ج ه رسول خداکردن از او نمود کره آمد، مروان شروع به سؤال یابوھر

ه کره آن طور یچه گفت؟ ابوھر یا به فالنیمورد فالن مطلب چه فرمودند؟ 
زعه ھم یرد و ابوالزعک یت میث را روایند، آن احادخوا یتاب مک یاز رو ییگو

ره به ینمود. سرانجام پرسش و پاسخ تمام شد و ابوھر یادداشت میآنھا را 
 خود برگشت.  ی هخان

ره را نزد خود فرا خواند و یسال دوباره مروان ابوھر یکپس از گذشت 
ن من ھمان یپشت پرده بنش«سنده خود گفت: یمانند سال گذشته به نو
ره آمد. ی. ابوھر»نکسه یھا را مقا پرسم و تو جواب یسؤاالت گذشته را از او م

ره ید. ابوھریره پرسیر، ھمان سؤاالت گذشته را از ابوھریم و تأخیمروان با تقد
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ه او کد یرد. دک یخود نگاه م یھا زعه به نوشتهیداد و ابوالزع یبه او جواب م
ره یند. در آن اثناء ابوھرک یم انیلمات گذشته را بکاست ھمان کم و کبدون 

چرا ھمان مطالب سال گذشته را «ار مروان شد و به او گفت: کمتوجه 
زعه یسپس ابوالزع» نمکخواستم تو را امتحان  یم«مروان گفت: » ؟یپرس یم

 یکر! به خدا سوگند! یام یا«رون آمد و به مروان گفت: یاز پشت پرده ب
 ی هد، چھری. مروان خند»ش و پس بودیاد و نه پیم و زکث نه یلمه از احادک

ن یمن چند«ره به مروان گفت: ید. سپس ابوھریره باز شد و درخشیابوھر
ز، عالقه یشتر از ھر چیبھا  سال بودم. در آن ج رمکامبر ایسال ھمراه پ

عمر ھای  سال ی هز از ھمیاموزم و نیب ج حضرت آن از یه سخنکداشتم 
 ج امبریپھرچه  هکخود، در آن دوران داناتر بودم و دوست داشتم 

! به کعبدالمل یردند. اکن دعا یز براین ج حضرت آن نم.کند، حفظ یفرما یم
تان بازگو یم، براا دهیشن ج رمکامبر ایه از پکآنچه را  ی هخدا سوگند! ھم

 .»ام ه ھنوز آن را نگشودهکاز علم نزد من ھست  یا سهکینم. ک ینم



 

 

 

 

 

 نهیر مدیام

ژه یبردند. بو یره پیلت ابوھریم به فضک مکمختلف  یمسلمانان شھرھا
سال  یش از سیرفت. و ب یرا او معلم اول آنھا به شمار مینه زیاھل مد

را دوست ث به آنھا بود. مردم او یه او مشغول آموختن حدکگذشت  یم
داشتند و چون  یردند و مقامش را واال مک می فیداشتند و ھر جا از او تعر

 شد.  یدر نماز امام مردم م یبود، گاھ ج حضرت آن ن اصحابیاز بھتر یکی
احترام  یلیره خینه بود به ابوھریه در مدیمعاو یه فرمانرواکمروان 

رده کزده  او، مروان را شگفت یزگاریه حفظ و تقوا و پرھکگذاشت. چرا  یم
آمد از او اظھار نظر و فتوا  یش میش پیبرا یالتکل و مشیبود. و در مسا

ز یعبدالعز یعنیرد. مروان فرزندانش، ک می خواست. و به اجتھاد او عمل یم
گاه یل دیاموزد و از مسایره سپرد تا به آنھا فقه بیرا به ابوھر کو عبدالمل ن آ

 سازد. 
صادق  ه او عالمکن بود یال برده بود، اره را نزد مروان بایھرآنچه مقام ابو

ن جھت ینداشت. بد یخدا ھدف یه جز رضاکدر علم و مخلص در عمل بود 
 یا نندهکچ مالمت یو از مالمت ھ در گفتن سخن حق جرأت داشت

ردو ک یر مکاز من یه خود مروان را امر به معروف و نھک ید طوریترس ینم
 گفت.  یش وعظ میرد و براک یحت میاو را نص یاغماضچ یبارھا بدون ھ

خود  یمروان مشغول ساختن خانه برا یروز«د: یگو یم میش ابومریموال
ار آنھا را تماشا ک یآنھا نشستم و چگونگ یکنه بود من نزدیدر وسط شھر مد

خانه «دن آنھا گفت: یره از آنجا گذشت با دیردم، در آن اثناء ابوھرک یم
 .»د مردیخواھ ید، به زودیداشته باش یطوالن یو آرزوھاد یم بسازکمح



 ) ج ابو هریره (شاگرد مکتب پیامبر   ١١٠

 

به آنھا گفتم خانه «گفت: » ؟ییگو یره! چه میابوھر«مروان به او گفت: 
 .»د مردیخواھ ید، به زودیداشته باش یطوالن ید و آرزوھایبساز یمکمح

از  یا ره خطاب به عدهیت ماند ابوھرکن جمله، سایدن ایمروان از شن
د و امروز چه یروز چه بودیه دکد یاد آوریش! بیقر یا«فت: ن گین چنیمھاجر

 یھا نیاز سرزم یبردگان ینند، داراک یار مکشما  ید!؟ امروز مردم برایھست
د ینک ید! پس سعیخور ید و گوشت چاق مید. نان آرد سفیفارس و روم ھست

فردا د تا یبشمار کوچکد. امروز خود را یریگر را گاز نگیدیکان یمانند چارپا
ه کست ین یسکچ یخدا شما را بزرگ گرداند. به خدا سوگند! از شما ھ

بعد  .»اوردین نییامت آن را پایدرجه باال رود و خداوند در روز ق یکمقامش 
ده شده است. یشکوار ید یبر رو یریه تصاوکد یمروان شد و د ی هوارد خان

ه فرمودند: خداوند عز و جل فرموده کدم یشن ج من از رسول خدا«گفت: 
ه من کند مانند آنچه که درست کاست  یتر از فرد ظالم یسکچه «است 

عالم را بسازند با   ن ذرهیترکوچکد، توانن یند و میگو یام. اگر راست م دهیآفر
 ».نندیافریا جو بیگندم  ی هدان کب

دربان گفت: ره در داراالماره نزد مروان رفت، مروان به یابوھر یروز
 ی همروان اجاز» ره استیابوھر«نگھبان گفت: » است؟ یسکن چه یبب«

 ».نکت یم روایبرا ج امبریث پیاز احاد یثیحد«ورود داد. سپس گفت: 
خواھد  یروز«ه فرمودند: کدم یشن ج من از رسول خدا«ره گفت: یابوھر
افتادند  ین میاش از آسمان به زمک ینند اکاز امراء آرزو  یاریه بسکآمد 

 .»گرفتند یشغل امارت را به عھده نم یول
مروان باال برده اش، مقام او را نزد  ره به اضافه علم و فقهین موضع ابوھریا

ه مروان را به عنوان یه معاوک ی، ھنگامیھجر ٤٥ن جھت در سال یبود. بد
ن یره را جانشیه ابوھرکد به او دستور داد یاروان حج آن سال برگزکمسئول 

منبر رفت و به اطالع اھل  ینه قرار دھد. مروان روز جمعه باالیر مدخود د
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دن یاست. مردم از شنن خود قرار داده یره را جانشیه ابوھرکنه رساند یمد
 یلیره را خینه ابوھریرا اھل مدیو سرور جشن گرفتند. ز یشادن خبر، با یا

او مورد پسند ھمه بود.  یویکرت نیدوست داشتند. اخالق خوب و س
داد. در نماز امام مردم  ین وجه انجام میت امارت را به بھتریره مسئولیابوھر

ش یاست عدالت را در پیرد. سک یراد میشان خطبه ایجمعه برا یبود، روزھا
ان یو در مکرد  می شان را حل گرفت، در مشاجرات آنھا قضاوت و اختالفات

اخالق و رفتار او ، در ییرد. فرمانرواک یم یزندگ یفرد عاد یکآنھا مانند 
 یویو عدم توجه به پست و مقام دن یاورد، تواضع و فروتنیر به وجود نییتغ

 یو اخالق کپا یوجود ینند او داراکاد ی یکیه ھمه از او به نکباعث شد 
 یھا ر نعمتکا و شیبنده دنیر ظواھر فریبا و تحقیز یھا یسته بود، شوخیشا

 رد. ک یت میاکاو ح یوه و بزرگکخدا، از ش
بلند  ینماز خطاب به مردم با صدا ی ه، پس از اقامیدر مسجد نبو یروز

د و یم و استوار گردانکنش را محیه دکرا  یسپاس خداوند«ن گفت: یچن
م و کردن شکر یس یدختر غزوان در ازا یه برا کنیره را بعد از ایابوھر

گند به سو !مسلمانان ید. ایرد، امام مردم گردانک  یار مک، یداشتن سوار
ه در کنیو ا یه نانکبدست آوردن ت یمن خدمت آنھا را فقط برا !خدا
نند، به عھده گرفتم بعد خداوند، ھمان زن کمرا سوار شتر ب یکتار یھا شب

 یداشت و طناب یه پاالنکشد  یسوار االغ م یرا به عقد من درآورد. گاھ
ش را یارھاکآن،  ی هلیره به وسیف خرما در گردنش بود. ابوھریاز ل یکبار

اده در یا پید، سواره ید یرا بر سر راھش م یسکه ک یداد و گاھ یانجام م
ر است، راه یام«گفت:  یم یدوشش بود، با شوخ یزم رویھ ی هه بستک یحال

 » د!!!ینکرا باز 
ن یه جانشک یره را زمانیابوھر«د: یگو یم یالُقرظ کمال یثعلبه بن اب

زم بر پشت داشت و وارد بازار یھ یا ه بستهکدم ید یمروان بود، در حال



 ) ج ابو هریره (شاگرد مکتب پیامبر   ١١٢

 

ر باز یام ی! راه را براکمال یابن اب«گفت:  ید، به شوخیمرا د یشد وقت یم
ر باز یام یراه را برا«دوباره گفت: » است؟ یافکن اندازه یھم«گفتم:  .»نک
  .»نک

رد، کاز دوستانش به نام ابورافع را به شام دعوت  یکیره یابوھر یروز
ر یام یه گوشت دارد، براکرا  یابورافع استخوان شد، گفت:غذا نھاده  یوقت

 یوقت یآنھا گوشت وجود دارد. ول یه در غذاکرد کر کابورافع ف» بگذار!
ه ک یت شده با روغن است در حالیآنھا نان تل ید غذایرد، دکخوب دقت 

 .»یھست یه تو آدم شوخ طبعکره! جدًا یابوھر«د، گفت: یخند یبلند بلند م
ه تو را ینکچرا «نزد او آمد و گفت:  یبعد از خروج از مسجد، جوان یروز

از من «به او انداخت و گفت:  یره نگاھیابوھر» اند؟ ره گذاشتهیابوھر
د و گفت: یره خندیابوھر» ترسم یبه خدا از تو م یبل«گفت: » ؟یترس ینم
داشتم  ییو صحرا کوچک یا دم، گربهیچران یمام را  من گوسفندان خانواده«
شد، آن را با  یگذاشتم و چون روز م یم یاف درختکھا آن را در ش ه شبک

ره یه مرا ابوھرینکن جھت یردم. بدک یم یبردم و با آن باز یخود به صحرا م
  .»گذاشتند

شدند.  یر بھرمند میام یھا یو شوخ یز از حسن خلق و فروتنیان نکودک
ه آنھا متوجه کنیبودند، بدون االغ ک یھا سرگرم باز  ھا بچه شب«اند:  گفته

 یشد و ناگھان خود را وارد باز یم یکبه آنھا نزد یره به آرامیشوند، ابوھر
ھا را  خواست بچه ید (میوبک ین میخود را به زم یرد و پاھاک یآنھا م

 ردند. ک یدند و فرار میترس یھا م بخنداند) بچه
ردو کنه انتخاب یمدن خود در یره را به عنوان جانشیمروان دو بار ابوھر

و به خاطر علم و فضل کرد  می یکو به خود نزد ییله او را دلجوینوسیبد
داشت و از  یز مقام او را واال نگاه میه نیداد. معاو یه میره، به او ھدیابوھر

توانست در  یره نمین ابوھریفرستاد. با وجود ا یم ییایاو ھدا یدمشق برا
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ت بماند، کبا اسالم، سا ین مخالفتیتر کوچکمروان، در صورت  یارھاکبرابر 
د. یشیاد یدر آخرت م یخدا و سربلند یه به رضاکبود  یرا او عالم صادقیز

د. یایتا به خود بکرد  می ش، سرزنشیارھاکاز  یاو مروان را به خاطر بعض
ره جز یشد. باز ھم ابوھر ین میه مروان خشمگکد یرس یم ییار به جاک یگاھ

 گفت.  ینم یزیچ صالبت و دفاع از حق،
ع ربا را یتو ب«ره نزد مروان آمد و به او گفت: ره در داراالمایابوھر یروز

تو معامله «ره گفت: یابوھر» چطور؟«مروان گفت: » ؟یا حالل قرار داده
ه رسول ک یدر حال یا ست) را حالل قرار دادهی(آنچه درست ن .)١(کاکمح
دن آن یش خریمل آن، (پاکدست آوردن از فروختن طعام، قبل از ب ج داخ

ه، مروان را از امارت یسرانجام معاو .»فرموده است یاز دست مردم) نھ
ن، از مقام بلند و یاو گماشت. با وجود ا یگر را به جاید یسکرد و کمعزول 

ه به او یام یژه بنیثر مردم، به وکاسته نشد. چون اکت او نزد مردم یاھم
 را او بزرگ آنھا و رھبرشان بود. یگذاشتند. ز یاحترام م

زمان امارت و بعد از آن، در برابر  یعنیحالت ھردو  ره دریموضع ابوھر
 ر بود. کاز من یمروان موضع امر به معروف و نھ
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بزرگوار بود. عالوه  یصحاب نیت ایخصوصترین  بزرگ طلب علم و نشر آن،
از طلب علم نبود و آن تر  کم ت آنیه اھمکھم داشت  یگرید یژگین، ویبر ا

 ت است. یذات احد ی هستیه شاکھم تقوا و ترس او از خدا بود، آنگونه 
اطاعت از خدا و تقرب به او و خو گرفتن به حسن خلق و راه مجاھده در 

ت ین خصوصیگرانقدر بود، ا ین صحابیات بارز ایاز خصوص یکرفتار ن
خود  یھا را از رھبر و الگو یژگین ویاصحاب، ا ی هرا ھمینبود ز یبیعج

اد گرفته ی ج حضرت آن علم وعمل را از یعنیآموخته بودند.  ج رمکامبر ایپ
ند و آن را که عالم صادق به علم خود عمل کسته است یشا چنین ھمبودند. 

د ایره زیخود قرار دھند. ابوھر یرا الگوگران او ید تا دیق نمایبر خود تطب
 یطوالن یھا وع و سجدهکخواند. ر یجد) ماد نماز شب (تھیرد. زک یعبادت م
رد و ک یگفت، توبه م یح میرد و تسبک یثرت استغفار مکداد. به  یانجام م

 یداد، روزھا یھا آه و ناله بدرگاه خدا سر م خواند، شب یم یطوالن یدعاھا
ن دو روز را یا ی هچ وجه روزیگرفت و به ھ یدوشنبه و پنج شنبه را روزه م

د و یخواب یسوم آن را م یکه کرده بود کرد، او شب را سه قسمت ک ینم کتر
ه کرا  یثیش، احادرد و در ثلث آخرک یدار بود و عبادت میگر را بیسوم د یک

 یبرا را اش نوادهنمود. و خا یرار مکآورد و ت یرده بود، به خاطر مکحفظ 
 رد. ک یدار میردن در آن پاس از شب، بکعبادت 

ره یھفت روز مھمان ابوھر«د: یگو ین، میاز بزرگان تابع یکیابوعثمان، 
از  یدام ثلثکردند و ھر ک یبودم. او و ھمسر و خادمش شب را سه قسمت م
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پس خواند.  ینماز م یکیابتدا  یعنی داشتند یشب را با خواندن نماز پاس م
  .»ردک یدار میرا ب یگرید، دیرس یان میه وقتش به پاکنیاز ا

خواند و  یاد دعا میرد و زک یرزش ماو در روز، ھزاران بار طلب آم
سالم دادن بخل ورزد و  یه براکاست  یسکن مردم یتر لیبخ«گفت:  یم

  ».ه از دعا خواستن عاجز باشدکاست  یسکن مردم یعاجزتر
ره و عبدالله بن عمر به بازار رفتند و یابوھر الحجه، یاول ذ ی هدر دھ

عت نماز کدو ر یگفتند. او در ادا یر میبکر گفتند. مردم ھمصدا با آنھا تیبکت
رد و ک یه میارانش را به خواندن آن توصیوشا بود و کاد یسنت فجر، ز

ھا شما را لگد  چه اسبد اگرینکن کعت نماز سنت فجر را ترکدو ر«گفت:  یم
  .»نندکمال 

 ره در منزل خود چھار مسجد داشت: یابوھر
 نار درب بزرگ منزل. کنماز)  یبرا کیوچکمسجد (اتاق  -١
 در خانه.  یمسجد -٢
 در اتاقش.  یمسجد -٣
 درب خانه.  یکنزد یمسجد -٤

خواند.  ین مساجد نماز میا ی هشد، در ھم یرون میھر وقت از خانه ب
نماز، به شدت  یف ادایکم و کرد، خصوصًا در نماز. در ک یاد تالوت میقرآن ز

 نمود.  یم یرویپ ج رمکامبر ایاز پ
 ی هره خواندم او در نماز، سوریمن نماز عشاء را با ابوھر«د: یگو یابورافع م

ن یا«دم: یآورد. پرس یتالوت به جا ی هـ اذ السماء انشقت ـ را خواند و سجد
ن یه اکخواندم  ینماز م ج حضرت آن پشت سر«گفت: » بود؟ یا چه سجده

ه ین آیبه ا یشه وقتیآن به بعد من ھم ھمآورد. از  یسجده را به جا
شه یدوشنبه و پنج شنبه ھر ھفته ھم یروزھا ».نمک یرسم، سجده م یم

 ج حضرت آن هیگرفت تا به توص یگر ھم روزه میود، در ماه سه روز دبروزه 
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مرا به سه روز روزه  ج رمکامبر ایدوستم پ«گفت:  یرده باشد. مکعمل 
وتر را  یه نمازھاکنیعت سنت نماز صبح و اکگرفتن در ماه و خواندن دو ر

 اند.  ه فرمودهیدن، بخوانم توصیقبل از خواب
و چون رد کر یبود و در ازدواجش تأخ ینره طوالیابوھر یدوران مجرد

ه کرد ک یشه در مسجد دعا میره مبتال شود، ھمیبکد مبادا به گناه یترس
نش سالم یره محفوظ نگاه دارد تا دیبکاب به گناھان کاوند او را از ارتخد

ا یو  یه زنا و دزدکخواست  یاو در سجده از خدا پناه م«اند:  بماند. گفته
گفت: » ؟یترس یا میآ«به او گفتند:  .»بزنداز او سر  یگریره دیبکگناھان 

ه ک یتا وقتطان زنده است! انسان یه شک یدارم در حال یتیمن چه امن«
  .»شود ینم یقیانجام ندھد، عابد حق یر عملک، شیر زبانکھمراه ش
بوده و حاال چه  یسکه قبًال چه کگفت  می شه به مردمیره ھمیابوھر

ه خداوند به او ک ییر او از نعمتھاکش یشه صدایشده است و ھم یسک
رد ک یرار مکاد تیلمات را زکن ید. و ایرس یداشته بود، به گوش م یارزان

 ةريهر یبأمنّ عىل  یسالم، احلمد هللا الذلإل ةريباهرأهد  یاحلمد هللا الذ«

  .»و السالم ةه الصلويبمحمد عل
و  یکبه اخالق و رفتار ن یابیعبادت و تقوا، دست ی هن ثمریبھتر

شتر یداشته بود. ب ین دو نعمت را به او ارزانیه خداوند اکده است یپسند
گان و دوستان، مستحق رفتار یشاوندان و ھمسایاز مردم، خانواده و خو

رد و ک یم یکیشتر به مادرش نینھا، بیره عالوه بر ایخوب ھستند. ابوھر
مادرش صبر  کنه آورده بود، آنقدر بر شریمن به مدین یچون او را از سرزم

نمود تا سرانجام مسلمان شد سپس خودش را وقف  یشیرد و چاره اندک
ه زنده بود او را دوست داشت ک یمادرش تا زمانرد، و کخدمت به مادرش 

 بود.  یو از او راض
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رد. کت یداشت و آنھا را خوب ترب یره با فرزندانش رفتار خوبیابوھر
نمود و به آنھا علم و  یم یو خوش رفتارکرد  می یکیبه غالمانش ن چنین ھم

به رد و ک یرفتار م یکیگانش ھم به نیآموخت. با برادران و ھمسا یدانش م
شد و با  یباز با آنھا روبه رو م یا گذاشت و با چھره یآنھا احترام م

مردم را  ی هالم، ھمک ی هگفت. خالص یلمات با آنھا سخن مکن یتر نیریش
ر خواه ھمه بود و وجودش را یرد. خیکم یداشت و با آنھا مھربان یدوست م
ر کاز من ینھرده بود و آنھا را امر به معروف و کت مردم یم و تربیوقف تعل

خود آنھا را  یبایز یھا یرد. در برابر مردم، متواضع بود و با شوخک یم
 نمود.  یخوشحال م

ن دانشمند بزرگ به علم و شھرت و مقامش، مغرور نبود. به ابن عباس یا
 »یتو از من بھتر و عالمتر ھست«گفت:  یتر بود، مکوچک یلیه از او خک

ره ینه نزد ابوھریدر مد«د: یگو یم یوره بخشنده و مھربان بود. طغایابوھر
او  ی هه به اندازکدم یرا ند ج رمکاز اصحاب رسول ا یکچ یدم ھیاقامت گز

ره در یبا ابوھر«د: یگو یثم میبن خ کد بن مالیحم» ند.کبه مھمان خدمت 
ه سوار کنه یاز اھل مد یق قرار داشت، نشسته بودم مردمیه در عقکش کمل

ش مادرم و یبرو پ«ره به من گفت: یبودند، نزد او آمدند. ابوھر یانیبر چھارپا
. مادرش »بفرست یم مھمان آمده، طعامیاز من به او سالم برسان و بگو برا

گذاشت و به من داد.  یا اسهکدر  کروغن و نم یسه قرص نان جو و مقدار
ره یردم، ابوھرکغذا را پھن  ی هسفرکه  ھنگامی آنھا را بر سر نھاده آوردم.

رد بعد از کر یه ما را از نان سکرا  یسپاس خداوند«ر گفت و فرمود: یبکت
ه کنید بعد از ایگو ید میحم .»نبود یگریز دی، جز آب و خرما چیه غذاکنیا

 یبرادرزاده! با گوسفندان خود رفتار خوب یا«مھمانان رفتند، به من گفت: 
 ی(گوسفندان را) در جان و شب آنھا را ک کآنھا را پا ینیداشته باش. آب ب

وانات بھشت یرا گوسفندان از حینماز بخوان، ز یا بخوابان. و در گوشه یخوب
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 یگوسفندان برا ی هه گلکبر مردم خواھد آمد  یھستند. سوگند به خدا! زمان
اتب مروان کزعه، یابوالزع» تر باشند. مروان محبوب ی هصاحبش، از خان

 یسک یوتاھکره فرستاد پس از مدت یابوھر ینار برایمروان صد د«د: یگو یم
تو  یه براکام و آنچه را  ردهکمن اشتباه «را نزد او فرستاد و گفت: 

ره گفت: یابوھر» م برگردان.یبراآن را  تو نبوده است ی هیام، سھم فرستاده
د، یمن رس ی هینمانده است. ھر وقت سھم یاز آن پول نزد من باق یزیچ«
خواست  یمروان م«د: یگو یزعه میابوالزع» ن.کم ک ن مبلغ پول را از آنیا

 .»رده است؟کا انفاق یره آن مبلغ را نزد خود نگاه داشته یه ابوھرکبداند 
مان خرج یتیت یردن غالمان و تربکآزاد  یره اموالش را برایابوھر

ه از او ناراحت کرا  یزینکرد تا کشالقش را بلند  یاند روز رد. گفتهک یم
زدم  یامت نبود، تو را میاگر قصاص روز ق«ند. بعد گفت: که یشده بود، تنب

ن یمرا تأم یازھاین نیتر ن و مبرمیتر ه مھمکفروشم  یتو را م کنیاما ا
 . »ی) آزاد ھستأل یند. برو و به خاطر او (خداک یم

با را دوست یز یھا فهیردن و گفتن لطک یاو خوش طبع بود و شوخ
ره! من یابوھر یا«نزد او آمد و گفت:  یجوان یداشت. به عنوان مثال: روز

ش من آمد یه در دست داشت، پک یروزه بودم. ناگھان پدرم با نان و گوشت
ه کبوده  ییآن غذا«ره گفت: یابوھر .»از آن خوردم یقدر یمن به فراموش

ام رفتم  ش خانوادهیبعد از آن من پ«گفت:  .»خداوند به تو عطا فرموده است
ره گفت: یابوھر .»دمیآن را نوش یآوردند من ھم به فراموشر یم شیو آنھا برا

دار شدم، یب یدم و وقتیبعد از آن خواب«جوان گفت: » ستیبر تو ن یحرج«
ز! تو ھنوز به روزه گرفتن یعز ی هبرادرزاد«ره گفت: یابوھر» دمیآب نوش
 .!»یا ردهکعادت ن

د. با یپوش یم یشمیو ابر یدار شد، لباس پشم هیسرما یره وقتیابوھر
عالقه و  یا بیب دھد و او ھمچنان به دنینتوانست او را فر این، دنیوجود ا
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راشده را در  یو خلفا ج رمکامبر ایپ یزندگ ی هویدلبسته آخرت بود. ش
ار خود کو دستور  ین زندگییرا آ ج رمکرسول اش گرفته بود و سفارشات یپ

ه کرد ک یتوجه م ج امبر خدایت پین وصیشه به ایو ھمقرار داده بود 
. قناعت ین مردم باشیزگار باش، تا عابدتریره! پرھیابوھر یا«فرموده بود: 

 ی، برایپسند یخود نم یآنچه را برا ین مردم باشیرترکداشته باش تا شا
ن تا مسلمان کرفتار  یکیات به ن هیبا ھمسا یگران ھم مپسند تا مؤمن باشید

ا ین جھت او به دنیبد .»راندیم یا مرا خنده قلب ریبخند، زتر  کم یباش یواقع
 معطوف بود.  اش به آخرت توجه اعتنا، و تمام یب

گفت به  یپنداشت و ھمواره م یز میا را ناچیدن یھا ییبایاو لذت و ز
 یدر قبر از من سؤال خواھد شد، و نزد پروردگارم خواھم رفت و برا یزود

اد یگران را به یدو بار خودش و د یاعمال خود، محاسبه خواھم شد. او روز
 ه شب رفت و روز آمد و آلکزد  یاد میانداخت. ھنگام صبح فر یعذاب قبر م

روز رفت و شب فرا گفت  می فرعون به عذاب گرفتار شدند و ھنگام شب
د، از یشن ین ندا را میاکه  کسی د و آل فرعون به عذاب مبتال شدند. ھریرس

 گفت: ید، مید یرا م یا د. و ھر وقت جنازهبر یآتش جھنم، به خدا پناه م
د و یرو یا شما صبح میم آمد. ید و ما ھنگام صبح خواھیرو یشما شامگاه م«

تاب آخرت بود و از عذاب کاد حساب و یشه به یم آمد. او ھمیما شب خواھ
از  یچ فاسقیھ«گفت:  ینداشت و به مردم م یا توجھید و به دنیترس یخدا م

دنبال او ھست  یسکرا یب نخورد. زیاو نعمت داده است، فره خداوند به کنیا
 باشد و آن جھنم است.  یمند موزرص و آیار حریه در طلبش بسک

 .]٩٧[اإلسراء:  ﴾َسعِٗ�� زِۡدَ�ُٰهمۡ  َخَبۡت  ُ�ََّما﴿
 .)میدھ یش میافزاآن را  ند دوباره آتشکش کفرو کیگاه اندھر



 

 

 

 

 

 رهیابوهر ین روز زندگیآخر

گذشته بود  یانسالیم ی هبزرگوار باال رفته بود و از مرحل ین صحابیسن ا
 ج امبریه عمر خود را بعد از وفات پھد نیده بود. او پنجمیرس یریو به پ

شده بود.  یطوالن ج حضرت آن گذاشت و عمرش پس از رحلت یپشت سر م
ن آنھا یه آخرکرده بود کع جنازه ییاز بزرگان صحابه را تش یادیاو تعداد ز
 ٥٨ه در سال کبود  ل قهیشه صدین عایلمؤمنا اماسالم،  یبزرگ بانو

و او رد کت کاش شر ع جنازهییشتره در یرا وداع گفت و ابوھر یدارفان یھجر
رد کمار شد و احساس یب رهین منزلش، بدرقه نمود پس از آن، ابوھریرا تا آخر

 ه اجلش زودتر فرا رسد و دعاکده است و دوست داشت یه مرگش فرا رسک
خود فرا خواند.  ی، او را به سویھجر ٦٠ه خداوند قبل از سال ککرد  می

د یف گردیافت و تمام بدنش سست و ضعیوخامت   ره رو بهیم حال ابوھرک مک
 کا را تریدن یاوست. و به زودرگ م یماری، بیمارین بیه اکرد کن یقیو 

 رد. کخواھد 
دانشمند اسالم در آن زمان و ترین  بزرگ هکع شد ینه ھم شایدر مد

ض شده و در شرف مردن است. مردم از یره، مریابوھر یعنیحافظ  یصحاب
ردند. کو طول عمر  یسالمت یاو آرزو یآمدند و برا یادتش میھر طرف به ع

ار داشت یدر اخت یره علمیرا ابوھریرند زیفراگ یدیتا بتوانند از او علوم جد
شد در آن اثناء شاگردش ابوسلمه بن  ینم کاش خش ه ھرگز سرچشمهک

ه حال استادش خوب کد یادتش آمد و چون دیعبدالرحمن بن عوف به ع
ر گشت. یاز چشمانش سراز کباشد، ناراحت و اش ید میست و دردش شدین

ره یاما ابوھر» ره را شفا بدهیابوھر ا!یبار خدا«او را در آغوش گرفت و گفت: 
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ابوسلمه انداخت و آھسته به او  به یو نگاھ» رانیخداوندا! مرا بم«گفت: 
ه کخواھد آمد  یر. سوگند به خدا! زمانی، بمیریبم یخواھ یاگر م«گفت: 

ن قبر یاش او صاحب اکه کند کنار قبر برادرش بگذرد و آرزو کمرد از 
 .»بود یم

شان نگاه یھا ره به چھرهیدارش آمدند. ابوھرینه به دیداز اھل م یگروھ
ستن یرد آنھا از گرکه یدر چشمانش حلقه زد و شروع به گر کرد، اشک

ه یره! چرا گریابوھر«پرسید: از آنھا از او  یکیره متأثر شدند و یابوھر
نم ک یه میام گر توشه یمکبودن سفر و  یبه خاطر طوالن«گفت: » ؟ینک یم
 یا رویجھنم است  یا رویه لبه پرتگاه آن کقرار دادم  یا تپه یرا رویز

رد. حاضران از کپرت خواھند  یکیدام که مرا به کدانم  یبھشت. و من نم
و یکصالح و ن یه قلبش ماالمال از ترس خدا بود و فردکدن سخنان او یشن

دند و از سخنان او، در رت زده شیطان را نخورده بود، حیب شیه فرکار بود ک
  .»ز آموختندیعبرت انگ یپند بزرگسن 

ره فرزندانش المحرر و محرز و عبدالرحمن و بالل را یسرانجام، ابوھر
ز یب و شاگردان مھم و بزرگش را نید بن مسیو دامادش سع یخواست و موال

د یم نوحه نخوانیه مردم، براک یوقت«رد: کت ین وصیفرا خواند و به آنھا چن
ت کوانده نشد و به دنبالم با آتشدان حرنوحه خ ج رسول خدا یرا برایز
 ج رمکرا من از رسول اید زیقبرستان ببر ید و مرا شتابان به سوینکن

ه فرمودند: ھر وقت جنازه مرد صالح بر تابوت گذاشته شود، کدم یشن
فرد  ی هجناز یمتأسفانه وقت یول» دید مرا زودتر ببریمرا زودتر ببر«د: یگو یم

د!؟ مرا یبر یجا مکر من! مرا به ب ید (وایگو یناصالح بر تابوت نھاده شود، م
ز یچه چ«گفتند: » ردکه یره شروع به گری) بعد از آن ابوھرد!؟یبر یجا مکبه 

 .»اندازد؟ یه میتو را به گر
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ه کرد کت یبعد به فرزندش وص» توشه یمکسفر و  یدور«گفت: 
 نند. ک یو مھربان یکیغالمانش بدھند و با آنھا نفه، به یالحل یاش را در ذ خانه

ادت از یع یم براکبن حد و مروان یفرا رس ین روز زندگیصبح آخر
ره یابوھر» ره!یابوھر یخدا تو را شفا بدھد ا«ره نزد او رفت و گفت: یابوھر

خداوندا! من مالقات «به باال انداخت و گفت:  یرد و نگاھکچشمانش را باز 
 .»ز مالقات مرا دوست بداریتو را دوست دارم تو ن

نارش برخاست و رفت چند لحظه بعد، روح مطمئن او به کمروان از  
جاودان و  یرا وداع گفت و به استقبال زندگ یوست و دارفانیپ یوت اعلکمل

 یھجر ٥٩ن حوادث سال یتر از مھم یکیخ با خط درشت، یآرام شتافت و تار
و  ج رمکار رسول ای، یمنی یره دوسین سال ابوھریرد (در اکن ثبت یرا چن

گ یدش، پس از عمریشاگرد رش ار کسب علم و عبادت پروردگار و کنده از آ
و به شدت از فراق ستند یاو گر یرا وداع گفت. ھمه مردم برا ی، دارفانیکن

  .)ن شدندیاو غمگ
ع شد مردم ینه و اطراف آن شایبه سرعت در مد رهیخبر وفات ابوھر

فه قرار یالحل یه در ذکره یمنزل ابوھر یردند و به سوکشان را رھا  یارھاک
داشت، شتافتند و تابوت او را در گرما و آفتاب سوزان، به دوش گرفتند و به 

ت و آرام کش تابوت او سایردند مردم در پکع یی، تشیمسجد نبو یسو
ند. در برد ینماز ظھر او را به مسجد نبو یپس از اداردند. ک یت مکحر

ن قرار داشتند و یو بزرگان تابع ج امبرینندگان، اصحاب پکع ییش تشیشاپیپ
نار که در ک ید خدریعمر و ابو سععبدالله بن  یعنیبزرگوار  یز دو صحابین

  .»ره بادیرحمت خدا بر ابوھر«گفتند:  یثرت مکبه  ،رفتند یگر میدیک
ر یره را جلو آوردند و امینماز عصر را خواندند سپس تابوت ابوھرمردم 

 ید بن عقبه امام شد و مردم پشت سر او در صفوف فشرده براینه ولیمد
گرفتند  یه در صحن مسجد جا نمکاد بود یت آنقدر زیستادند. جمعینماز ا
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در  س سرانجام، نماز جنازه اقامه شد. پس از نماز، ابتدا فرزندان عثمان
ع یقبرستان بق یت، تابوت او را به دوش گرفتند. و به سویان ازدحام جمعیم

از  یه گروھکنه ید در قبرستان بزرگ مدین مھمان جدیروانه شدند و ا
 کداده بود، به خا ین بندگان خدا را در خود جایزترین و عزیارترکویکن

 ردند. ک یه فراوان با او خداحافظیسپردند و با اندوه و گر
را استقبال نموده و از حضور او شاد  کن روح پایع ایبه بقیارواح ط

 ز از حضور در جمع آنھا خوشحال بود. یره نیابوھر کروح پا چنین ھمشدند. 
 



 

 

 

 

 

 زنده ماند رهیاد ابوهری

ه اسالم از او کنیبزرگ و پس از ا یارھاکمملو از  یره پس از عمریابوھر
ض وجود یا را از فیه در زمان خود و بعد از آن، دنکساخته بود  یانسان بزرگ

 یسکش نبود و یب یرا وداع گفت. او قبًال چوپان یخود بھرمند ساخت، دارفان
 رد. ک یبه او توجه نم

اسالم ن مردان و امت یا یرا برا یبزرگ یارھاکه اسالم چه ک یبراست
خ، آنھا یشدند و تار یع میمردند و ضا یبود، آنھا م یانجام نداد!؟ اگر اسالم نم

ه آنھا جاودان شدند و که اسالم بود یسپرد. اما در سا یم یرا به فراموش
 ماند.  یشه باقیھم ینامشان برا

را مشخص ه از ابتدا ھدفش کگان اسالم بود از نوابغ و بزر یکیره یابوھر
 یفرو گذر نبود و برا یوششکچ یدن به آن ھدف، از ھیرسرده بود و در راه ک

رد و سرانجام به ھدف خود کرا تحمل  ییالت جانفرساکحصول آن، مش
ه شاگرد کرد ک یشه تالش میھم ج رمکامبر ایات پید. او در زمان حیرس
ن جھت او ھر ین خدا باشد. بدیگاه به د د و آیفق یو عالم ج امبرید پیرش

ن یحصول ا یو براکرد  می آموخت و حفظ یم یعلم ج حضرت آن لحظه از
رد. و کتحمل  یر قابل وصفیغ ید و فقر و تنگدستیشد یمھم، گرسنگ

 اموزد. یب ج حضرت آن ت ازکتوانست علم فراوان و با بر
را  ید علمیه باکشه بود ین اندیشه در ایھم ج رمکامبر ایپس از رحلت پ

 یر خواھیخ یعنین راه، یرا در ا اموزد و عمرشیگران بیه فرا گرفته به دک
ه کتا به آنچه کرد  می د. او تالشیآنھا صرف نما یام براکان احیامت، و ب

خود قرار  ین زندگییرا آ ج رمکامبر ایرت پیند. و سکآموخته است، عمل 
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ن منظور، ھر یا یغ آن شد و برایسرگرم نشر علم و تبلن جھت یدھد بد
روز یش قرار گرفت و پین بار مورد آزمایرد. چندکرا تحمل  یتھمت و سرزنش

ت او در طلب علم و نشر آن نه تنھا تالش و یعامل موفقترین  بزرگ شد.
د گفت او علم را یخدا بود. با یه اخالص، صداقت و جلب رضاکوشش او بلک

شه مد یآخرت ھم یدر سرا یاو نشر نمود و چون سربلند یبه خاطر رضا
ه کن سخن یسعادتمندانه مرد. و اگر است و ینظرش بود، سعادتمندانه ز

است،  یر الھیگفتار مردم، تقد ینعیالم الخلق اقالم الحق) کد: (یگو یم
 یریت چشم گینه بھره بزرگ و موفقین زمیره در ایدرست باشد، ابوھر

 یعنین افراد امت یات و پس از آن، بھتریرا در زمان حیبدست آورده است. ز
ز ھر یاند و امروز ن ردهکاد ی یان از او به خوبیون و خداجیعلما و فقھا و محدث

 نند. ک یان میرش را بیر خکجا ذ
ره فرمود: یبه ابوھر ،ج رمکامبر این مخلوق خدا، پینات و بھتریاکسرور 

تر  ن سؤال، از تو مستحقیدن ایپرس یبراکس  ھیچ هکبردم  یگمان م«
طلحه بن » بودم.ده یث، دیحد یریفراگ ید تو را برایرا حرص شدیست، زین

از  یره سخنانیه ابوھرکندارم  کیش«د: یگو یم» ج ار رسول خدایدالله، یعب
  .»میا دهیه ما نشنکاست   دهیشن ج امبریپ

را یره از من بھتر است، زیابوھر«د: یگو یبزرگوار ابن عمر م یو صحاب
خطاب به  چنین ھم». ند، به آنھا عالمتر استک یان میه بکرا  یثیاحاد
ما  ی هو از ھم یبود ج امبریشتر ھمراه پیما ب ی هتو از ھم«ره گفت: یابوھر

 .»یردکث او را حفظ یبھتر احاد
ه ک یره از تمام افرادیابوھر«د: یفرما یم یامام بزرگوار ابو عبدالله الشاف

  .»بوده است یشتریحفظ ب یردند، داراک یت میث روایدر زمان او حد
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ش از ھشتصد نفر عالم، به نقل یب«د: یگو یم ین، امام بخاریر المؤمنیو ام
که  کسانی ی هھم زدر زمان خودش ا ردند. اوک یت میث روایره حدیاز ابوھر

  .»برخوردار بوده است یشتریردند، از حفظ بک یت میث روایحد
و ده یشن ج امبریآنچه از پ ره در حفظیابوھر«د: یگو یم یامام ذھب

  .»باشد یت مین شخصیباالترو، را ج حضرت آن لماتکن یعاند  گفته
افت یبود و از در یقو یا حافظه یره دارایابوھر«د: یگو یر میثکامام ابن 

ث یحد ین راویبرخوردار بود. او معروفتر یخاص یو عبادت و صداقت و بزرگ
 .»و از حفاظ صحابه بود ج امبریپ

 ی هره از ھمیابوھر «د: یگو  ی، میخ االسالم ابن حجر، شارح بخاریش
چ یتر بود و ھ یاش قو ردند، حافظهک یت میث روایدر زمان او حدکه  کسانی

او  ین افتخار برایو ھم رده استکت نیث روایاز اصحاب به اندازه او حد یک
است و  آمده یبزرگ اسالم یھا وانیھزار بار در دھا  ده ه نامشکاست  یافک

 یو طالب، جارسر زبان ھزاران نفر از علماء قرن، باز ھم بر  ١٤پس از 
 .»شود یم

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ َءاَمُنواْ تُوُ�وٓ  ٱ�َّ ِ  إَِ�  ا ن َر�ُُّ�مۡ  َعَ�ٰ  نَُّصوًحا َ�ةٗ تَوۡ  ٱ�َّ

َ
 يَُ�ّفِرَ  أ

ٰٖت  َوُ�ۡدِخلَُ�مۡ  اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  َعنُ�مۡ  نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ
َ
 ُ�ۡزِي َ�  مَ يَوۡ  ٱۡ�

 ُ ِ وَ  ٱ�َِّ�َّ  ٱ�َّ ْ َمعَ  ينَ ٱ�َّ ۥۖ َءاَمُنوا يِۡديهِمۡ  َ�ۡ�َ  �َۡسَ�ٰ  نُورُُهمۡ  ُه
َ
يَۡ�ٰنِهِ  �

َ
 َ�ُقولُونَ  مۡ َو�ِ�

 ٓ تِۡممۡ  َر�ََّنا
َ
ٓۖ  َوٱۡغفِرۡ  نُوَرنَا َ�َا � ٰ  إِنََّك  َ�َا ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  .]٨[التحریم:  ﴾٨قَِديرٞ  َ�ۡ

*** 

يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�َ  نُورُُهم َ�ٰ �َسۡ  ٱلُۡمۡؤمَِ�ِٰت وَ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  تََرى مَ يَوۡ ﴿
َ
يَۡ�ٰنِِهم�  �

َ
 َو�ِ�

ٮُٰ�مُ  ٰتٞ  ٱۡ�َۡومَ  �ُۡ�َ نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ
َ
ۚ  ٱۡ�  ٱۡلَفۡوزُ  ُهوَ  َ�ٰلَِك  َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

 .]١٢[الحدید:  ﴾١٢ٱۡلَعِظيمُ 
 ھا نوشت یپ
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