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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  پيشگفتار

  
 را در زماني مبعوث كرد كه شرك، گمراهي، )صلي اهللا عليه و سلم(خداوند پيامبر

 پيام  )صلي اهللا عليه و سلم(جاهليت، ستم وفساد دنيا را فرا گرفته بود آن حضرت
دم رساند و كساني كه به رسالت او ايمان آوردند شفابخش و نوراني خداوند را به مر

آنها را از دنياي ظلماني و تاريك جاهليت و شرك و ستم به عدالت اسالم و نور 
 . ايمان هدايت كرد چند سالي نگذشت كه نور الهي دنيا را فرا گرفت

اللت بعد از فضل و كرم خداوند دايت مردم و نجات آنها از جهل و ضبه راستي ه
 است و نيز نخستين تربيت )صلي اهللا عليه و سلم(تالشها و جانفدايي پيامبرمرهون 

يافتگان مكتب قرآن نقش بسيار مهمي در تبليغ دين اسالم و رساندن پيام قرآن و 
 ايفا كردند به ويژه بعد از رحلت آن )صلي اهللا عليه و سلم(رهنمودهاي رسول اكرم 

اران او بودند كه در راه رساندن اسالم  شاگردان و ي)صلي اهللا عليه و سلم(حضرت 
از همه چيز خود گذشتنند زيرا اصحاب و ياران پيامبر قومي بودند كه خداوند آنها را 
براي همراهي پيامبرش انتخاب كرده بود و از آن جا كه بزرگترين معلم انسانيت مربي 

ا چنگ و دندان آنها بود به بهترين صورت ممكن آنها در مكتب نبوي تربيت يافتند و ب
  .هاي پيامبر تمسك جستند به رهنمودها و سنت

و براي رساندن قرآن و سنت و دين اسالم خانواده و فرزندان و مال و ثروت و وطن 
هاي دنيا براي اين مهم رخت سفر بسته و  و به گوشه. و سرزمين خويش را فدا كردند
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هاي  طي چند سال قدرتبا دشمنان دين الهي مبارزه و جهاد نمودند تا اينكه در 
بزرگ آن روز را در هم شكسته و پرچم توحيد و عدالت را در بسياري از مناطق 

  . جهان برافراشتند
  . و مردم دسته دسته و گروه گروه به اسالم گرويدند

پس جا دارد كه فرزندان اسالم بيش از پيش شخصيت هر يك از اين رادمردان را 
 تقوا و پرهيزكاري و ديگر ابعاد شخصيتي اين بشناسند و از جهاد و جانفدايي و

  .بزرگان آگاه شوند
هايي از شخصيت  كتابي كه پيش روي داريد در مورد معرّفي و پرداختن به جنبه

صلي اهللا عليه و ( يكي از اصحاب گرامي پيامبر)رضي اهللا عنه(حضرت ابوهريره 
 ارجمند پيامبر به زبان از آن جا كه تاكنون كمتر كتابي در مورد اين يار.  است)سلم

فارسي ترجمه يا تأليف شده بر آن شدم تا اين كتاب را كه اثر استاد محمدعلي دوله 
باشد از زبان عربي به فارسي برگردانم تا مورد استفاده برادران و خواهران فارسي  مي

  .زبانم قرار گيرد
يرايش اين كتاب جا دارد از برادر بزرگوارم حاج محمدعلي ناتوزهي كه بنده را در و

اند،  ياري نموده و نيز از همه برادراني كه در چاپ و نشر اين كتاب همكاري داشته
  .صميمانه تشكر كنم

و در پايان اميدوارم خداوند اين عمل ناچيز را به درگاه خويش پذيرفته و بنده را 
  .مورد عفو و بخشش خويش قرار دهد
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5 _ __________________________________________ بيداري اسالمي

وسيجوان د  

 و او اين كنيه را برايش  
  .كرد نهاده بود، در دلش زنده مي

اي كوچك و صحرايي  ماجرا از اين قرار بود كه عبدشمس هنگام كودكي فريفته گربه
گرفت و در طول روز كه مشغول چرانيدن  روزها آن گربه را بدوش مي. شده بود

گذاشت  زي مي كرد و هنگام شب، او را در شكاف درختي ميگوسفندان بود، با او با
  گرفت  كرد و در آغوش مي   او را پيدا مي رفت، و روز بعد كه دوباره به صحرا مي
را بر وي ) ابوهريره(كرد، پدرش بدينجهت اين كنيه  و همچنان اين كار را تكرار مي

د، ولي شوخ طبعي و بيان ابوهريره با اينكه مدت كوتاهي با پدرش بسر برده بو. نهاد
بدين جهت، يارانش زود با او . هاي زيبا و لطيفه گويي را از وي به ارث برده بود نكته

  .داشتند گرفتند و او را دوست مي انس مي
داد و از مقام او  اما فقير و يتيم بودنش او را در نظر مردم كم اهميت جلوه مي

  .برد ميان ميكاست و بلند پروازيها و آرزوهايش را از  مي
ها و  گردش در دشت كرد و ايام عمرش را به سالها گذشت و او همچنان شباني مي

اي عميق و گاهي بر فراز قله  ميان دره گاهي او را در. گذرانيد ها مي كوهها و دره

  www.Bidary.com___________________________________________________  ��������

  
عبدالشمس بن صخر، نوجواني از صدها نوجوان قبيله دوس عربي بود كه در گوشه 
اي از يمن سكونت داشت. كسي به او توجه نم يكرد زيرا يتيم و فقير بود. در دوازده 
سالگي از نعمت پدر محروم شد و مادرش به تنهايي سرپرستي او را به عهده گرفت. 
بيشتر كساني كه او را م يشناختند، جز با نام ابوهريره او را به نام ديگري صدا نمي 
زدند. فقط عده كمي از مردم، او را بنام عبدشمس م يشناختند. بنابراين ابوهريره، اسم 
مستعاري بود كه خانواده و خويشاوندانش او را با آن صدا م يزدند. و به اين اسم 
معروف شده بود. او خودش از اين اسم خوشش م يآمد. چون اين اسم ياد و خاطره 

پدرش را كه در كودكي از نعمت وجود او محروم شده بود،
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كوهي سر بفلك كشيده و زماني در دشتي پهناور كه كوههاي بلند آنرا از هر طرف 
  .دنددي احاطه كرده بودند، مي
گرفت و  بسياري از اوقات از دوستان چوپانش فاصله مي. به تنهايي عالقه داشت

بخشيد و  نق ميروو بفكرش نشاط و . كرد نشست و وجودش را تصفيه مي بخلوت مي
. برد در شب از نگاه كردن به آسمان لذت مي. گرفت اطرافش را بدقت زيرنظر مي

تماشاي ستارگان درخشان در . كرد ادي ميزيباي ماه، قلب او را ماالمال از ش منظره
كرد  انگيخت و او را از خود بيخود مي شبهائي كه ماه پنهان بود، اعجاب او را بر مي

اي بود كه  زيرا، سهيل ستاره. از تمام ستارگان، بيشتر ستارة سهيل را دوست داشت
و درخشندة كردند و رنگ براق  ها هميشه زيبايي او را در شعرهاي خود بيان مي يمني

  :آنچنان كه شاعر گفته است. آن، مورد پسندشان بود

  و سهيل كوجنة الحب في اللون     و قلب المحب في الخفقان

  )ماند و چشمك زدنش به اضطراب قلب عاشق سهيل به رخسار معشوق مي(
ديگري در فكر و قلب  ها و سرانجام سالها، تاثير گردش ايام و گذشت ماهها و فصل

و بتهايي را كه قريش . داشت زيرا همه اينها او را به تفكر و تامل وا مي. نهادابوهريره 
ارزش  كردند، در نظرش خوار و بي پرستيدند، و در برابر آنها تعظيم مي آنها را مي

آورد كه جز خداي آسمان و زمين كه بيشتر اعراب به آن  او را طوري بار مي .نمود مي
عربها ايمان داشتند كه خداوند همه چيز  .كرد ظيم نميايمان داشتند، چيز ديگري را تع
  .را آفريده و ايجاد كرده است

پنداشتند، فاسد  هايي كه آنها را شريك خدا مي ولي ايمان خود را با اعتقاد به بت
 رشيد و قابل توجه خداوند به ره رشد كرد و جوان شد البته جوانابوهري. كرده بودند

او با دارا بودن اين اوصاف، . بي فهيم عنايت فرموده بوداو عقل و درايتي بزرگ و قل
كرد كه  از ساير جوانان قبيله دوس ممتاز بود و بر آنها برتري داشت و احساس مي

اين استعدادها را خداوند در عوض فقر و تنگدستي و يتيمي و رتبه پايين او در ميان 
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 توجهي نمي كردند، زيرا اما قومش به امتيازات او. قومش به او عنايت فرموده بود
 باز  با وجود استعدادهاي ياد شده،. جهالت، بر سراسر زندگي آنها سايه انداخته بود

وهمچنان گمنام بسر . هم ابوهريره نتوانست مقام خود را در ميان قومش باال ببرد
  .برد مي

همانطور كه در شرح آن گذشت، ابوهريره كودكي خود را در ميان قبيله دوس 
بعد يتيمي . ابتدا چوپاني خردسال در سايه پر مهر و عطوفت پدرش بود. گذراند

با اينكه فقير بود، اما . ناتوان، و سرانجام جواني كامل و نيرومند و شريف گرديد
ابتدا با دقت به .  از هر گونه سوء خلق بودمردي بزرگوار و برئ. اعت طبع داشتمن

گشت  و دنبال چيزي مي. ا را نپسنديدنگريست ولي روش و آئين آنه اعتقادات قومش 
وعقل سرگشته او را . كه دل شكسته و لب تشنه او را آرامش بخشد و سيراب كند

آيا راهي برايش وجود .  استوار بودديناي سالم و  او بدنبال عقيده. هدايت نمايد
  .او منتظر ماند! داشت؟
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  جوان مسلمان

  
همانطور كه ساير . راه شده بودندگم) ذي الخلصه(قبيله دوس با پرستش بت خود 

قبيله دوس بت ياد شده . هاي خود مبتالي فتنه و فساد گشته بودند قبايل عرب با بت
تواند به آنها سود و زيان  كردند و معتقد بودند كه بت مي خود را عبادت و تعظيم مي

 رفته در و رويهم. برساند و نعمتي به آنها ارزاني دارد يا خطري را از آنها دور سازد
بدين جهت براي بت خود جايگاه . حوادث نيك وبد زندگي آنها تاثير بگذارد

كه ضمن . باشكوهي ساختند ويكي را بعنوان دربان و خدمتگزار آن تعيين كردند
تمام افراد قبيله دوس از زن و مرد . گفت  به زائران آن خوش آمد مي خدمت به بت،

رفتند و هداياي خود را به  يارت بت خود ميگرفته تا بزرگ و كوچك آنها، همه به ز
اش در برابر او حيوانات نذر كرده را سر  و براي خشنودي. كردند پيشگاه او تقديم مي

  .بريدند مي
شدند و او را مورد انواع  در روزهاي معيني از سال بحضور ذي الخلصه شرفياب مي

 و بدن خود را به او كردند دادند و پيرامون او طواف مي تعظيم و تكريم قرار مي
كنند، آنها را جاهل و  ديد كه قومش چنين كارهايي مي وقتي ابوهريره مي. ماليدند مي

چرا اينها گرداگرد سنگي : پرسيد دانست و از خود مي نادان و دور از حقيقت مي
  كنند؟ طواف مي

مش اي را كه قو رفت، اما عشق و عالقه و با وجودي كه همراه قومش نزد بت آنها مي
و در . داد دانستند، از خود نشان نمي نسبت به آن بت داشتند، و او را خداي خود مي

  .كرد آداب و رسوم آنها شركت نمي
شنيد به  ديد و مي رفت و آنچه را كه مي بلكه فقط براي سرگرمي و تفريح بدانجا مي

ما  ا هاي قومش شركت كند، او دوست نداشت كه در اعيادو جشن. كرد آن توجه نمي

___________________________________________________  ��������
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و تأكيد . ترسانيد كرد و از خشم و عذاب ذي الخلصه مي مادرش او را وادار مي
  .كرد كه حتماً در آن مراسم شركت كند مي

  .كرد بنابراين او بخاطر اصرار زياد مادرش، در آن مراسم شركت مي
كرد آئين آنها   ايمان نداشت و از طرف ديگر هم جرأت نمي ولي به اعتقادات قومش،

و اگر هم اعتقادات آنها را در . ر كند و بگويد كه كارهايشان جاهالنه استرا انكا
داد، چيزي نداشت كه جايگزين آن اعتقادات نمايد، و قومش را  مورد تمسخر قرار مي
. گرفت ذي الخلصه تنها بتي نبود كه مورد انواع تعظيم قرار مي. بسوي آن دعوت دهد

دو بت ديگر نيز بنام هاي ذوالكفين و ذوشري بلكه ) گرچه بيشتر به او توجه داشتند(
اي ساخته و  قبيله دوس براي هر يك از آنها نيز خانه. با او در اين امر شريك بودند

و براي هر يك از آنها نيز روزهايي تعيين كرده بودند كه در . خادمي مقرر كرده بودند
 آنها انجام رفتند و عبادات و طاعات خود را در حضور آن روزها نزد آنها مي

بت ذولكفين را عمرو بن حممة الدوسي ساخته . كردند دادند و به آنها تعظيم مي مي
كرد و امور  و پس از درگذشت او پسرش حبيب بن عمرو از او نگهداري مي. بود

اي   در بهترين مكان خانه و براي ذوالشري بت ديگر خود،. داد مربوط به آنرا انجام مي
كه چشم انداز بسيار زيبايي . ا براي آنان اختصاص داده بودندساخته و زمين بزرگي ر

اي كه در كمركش كوه قرار داشت، جاري بود  بدين ترتيب كه آب از چشمه. داشت
شستند و سپس  مردم ابتدا خود را با آب آن چشمه مي. گذشت  و از كنار ذوالشري مي

زرگ ذوالخلصه را ابوهريره همانطور كه بت ب. شدند در محضر ذوالشري حاضر مي
  .شمرد، به اين دو بت ديگر نيز توجهي نداشت ارزش مي حقير و بي
قومش را ) حبيب بن عمرو بن حممه(ديد كه رئيس قبيله و مسن ترين آنها  وقتي مي

برد، حقارت و ناچيز بودن اين دو بت ديگر براي ابوهريره بيشتر  مي) ذي الكفين(نزد 
اي  دانم كه جهان آفريننده من مي: بودند كه گفته بودزيرا بارها از او شنيده . شد مي

  دانم كه كيست؟ دارد، اما نمي
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دانيم كه آفريننده عالم چه كسي است،  وقتي كه ما نمي: گفت ابوهريره با خودش مي
  در آن گيرودار،! ي را عبادت كنيم؟رد كه مخلوق و موجود آفريده شده اچه دليل دا

كه شاعري فهميده و دانا ) طفيل بن عمرو(ر قبيله دوس داستان عجيبي به نقل از سردا
  دانستند،  در حاليكه آنرا حادثه عجيب و غريبي مي. بود، در ميان مردم شايع شد

به نقل از طفيل بن عمرو، . كردند باصطالح با آب و تاب آنرا براي يكديگر تعريف مي
 رفتم و در آنجا با براي انجام عمره به مكه: گويد شرح واقعه چنين است طفيل مي

گفت من پيامبر خدا هستم و مردم را دعوت  هاشم مالقات كردم كه مي مردي از بني
من به او ايمان آوردم و از ايشان خواستم كه بمن . كنم و يكتاپرستي مي به توحيد

  . اجازه دهند تا نزد قومم برگردم و آنها را به اسالم دعوت نمايم
يم دعا كند تا خدا مرا با حجتي آشكار كه دليل همچنين درخواست نمودم كه برا

و من برگشتم، هنگاميكه به  پيامبر برايم دعا كرد.  ياري دهد صدق گفتار باشد،
آمدم، نوري  هاي قومم بود پايين مي اي كه مشرف بخانه ام رسيدم و از تپه منطقه

لي قرار درخشان از سر شالق من منعكس شد، گروهي از افراد قوم من كه در آن حوا
تا اينكه به آنها رسيدم و داستان خود را براي آنها تعريف . داشتند آن نور را ديدند

كردم و آنها را به اسالم دعوت نمودم، متأسفانه هيچكدام مرا تصديق نكردند و به جز 
ابوهريره از شنيدن اين خبر، تكان .  دعوت مرا نپذيرفت پدر و همسرم كسي ديگر،
ل شد كه تا آن زمان از شنيدن هيچ خبري آنقدر خوشحال خورد و بقدري خوشحا

ترسيد قبل از ظهر همان روزي كه اين خبر را از  و اگر از مادرش نمي. نشده بود
رفت تا داستان او را از  گشت و نزد طفيل مي دوست چوپانش شنيده بود، بخانه بر مي

   عادت هميشگي خود،اما ترجيح داد كه بقيه روز را بماند و طبق. زبان خودش بشنود
و بعد از آن پيش طفيل برود و شب را با او ديدار و . در زمان مقرر، بخانه برگردد

  .گفتگو كند و حكايتش را بشنود
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وبعد از او اجازه  ستابوهريره زماني كوتاه پيش مادر نشپس از غروب آن روز 
. ش بشنودخواست تا نزد طفيل بن عمرو برود و چگونگي داستانش را از زبان خود

. دين نشوي و دينت را تغيير ندهي ولي مواظب باش كه مثل او بي. برو: مادرش گفت
  ) طفيل(كردند  و كار مردي را كه همه مردم او را عاقل و فهميده تصور مي

طفيل به . ابوهريره راه افتاد و بخانه طفيل رسيد و اجازه ورود خواست. تكرار نكني
خندان از او استقبال نمود و او را بر بستري نرم اي  او خوش آمد گفت و با چهره

ام تا آنچه را كه براي تو در مكه با مرد هاشمي  آمده! عموجان: ابوهريره گفت. نشاند
آري : طفيل گفت. كند كه پيامبر خداست، برايم تعريف كني اتفاق افتاده و ادعا مي

ام  من به او ايمان آورده. تسوگند به خدا  كه او حقيقتاً پيامبر خداس! برادر زادة عزيز
تو مرد دانا . كند زيرا انسان را بسوي حق و حقيقت دعوت مي. كنم و از او پيروي مي

  . بيني اي هستي و بمن خبر رسيده كه تو در ذي الخلصه چيزي نمي و فهميده
پس به دين خدا كه آخرين پيامبرش را براي اشاعه آن، بسوي ما فرستاده است، ايمان 

  . بياور
كنم ابتدا، چگونگي مسلمان شدن خودت را برايم بازگو  خواهش مي: ابوهريره گفت

  . چون خيلي مشتاق شنيدن آن هستم. كن
در . داستان من از اين قرار است كه من براي اداي عمره به مكه رفتم: طفيل گفت

تو به سرزمين ما !  اي طفيل :آنجا مرداني از طايفه قريش نزد من آمدند و گفتند
. اي در اينجا مردي است كه ادعاي پيغمبري نموده و ما را خسته كرده است دهآم

جماعت ما را متفرق ساخته مانع اجراي . دانيم كه با او چگونه رفتار كنيم نمي
بين پدر و پسر، زن و شوهر و برادر فاصله . هايش سحر است دستوراتمان شده، گفته

ترسيم كه مبادا آنچه  كند، مي شوهر جدا ميبرادر را از برادر و زن را از . اندازد مي
سعي كن هرگز با او سخن . براي ما پيش آمده، براي شما و قومت نيز پيش آيد

سوگند بخدا آنقدر در گوشم زمزمه كردند كه . نگويي و به سخنانش گوش فرا ندهي
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 تا جائيكه گوشهايم را. تصميم گرفتم هيچ سخني از پيامبر نشنوم و با او حرف نزنم
صبح آن روز كه به . پر از پنبه كردم كه مبادا سخني از سخنان پيامبر بگوشم رسد

به او . خواند مسجد رفتم، رسول خدا را ديدم كه در كنار كعبه ايستاده و نماز مي
  كالم بسيار زيبا . هايش را شنيدم نزديك شدم و بخواست خدا جمالتي از گفته

ه عزايم بنشينند، بخدا سوگند من كه مردي دانا مادرم ب: با خود گفتم. يي بود وشنيدني
دهم و چيزي برايم  و شاعري آگاه هستم خوب و بد را از يكديگر تشخيص مي

؟ اگر !تواند مرا از شنيدن سخنان اين مرد بازدارد پس چه چيزي مي. پوشيده نيست
  .كنم پذيرم و اگر بد باشد آنرا رد مي گويد، خوب باشد مي آنچه مي

من هم دنبال او حركت كردم . اش برگردد بر كردم تا رسول خدا بخانهبدين جهت ص
صلي اهللا (ايشان وارد خانه شدند من هم پشت سر آن حضرت. اش رسيدم تا بخانه

قومت بمن چنين و چنان گفتند و تا حدي ! اي محمد:  وارد شدم و گفتم)عليه و سلم
. از سخنان تو را نشنوما سخني مرا از تو ترساندند كه گوشهايم را پر از پنبه كردم ت

بينم كه سخنان  مي. الهي بر اين قرار گرفت كه برخي از سخنان تو را بشنوماما مشيت 
صلي اهللا (رسول خدا . بنابراين آنچه از اسالم در اختيار داري، بمن بگو. خوبي هستند
.  اسالم را بمن عرضه كرد و آياتي از كالم خدا برايم تالوت نمود)عليه و سلم

تر از  سوگند بخدا كه تا آن وقت كالمي به آن زيبايي نشنيده بودم و دستوري عادالنه
اي پيامبر خدا : آنگاه مسلمان شدم و شهادت به حق دادم وگفتم. آن نديده بودم

. كنند  من در ميان قومم نفوذ دارم و دستوراتم را اطاعت مي)صلي اهللا عليه و سلم(
خواهم ايشان را به اسالم دعوت   آنها  هستم، مياكنون كه در حال بازگشت بسوي

تا در . نمايم برايم دعا كن و از خدا بخواه كه بمن حجت و دليلي عنايت فرمايد
 چنين دعا )صلي اهللا عليه و سلم( رسول اكرم. دعوت آنها به اسالم بمن كمك كند

  .عطا فرمااي  به او آيه و نشانه!  خداوندا:فرمودند
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هنگاميكه .  اجازه گرفتم و بسوي قومم برگشتم)اهللا عليه و سلمصلي (از آن حضرت
به ارادة خدا، نوري در پيشاني و ميان دو چشمم . هايمان رسيدم به تپة مشرف به خانه
خدايا اين نشانه را كه به من عطا فرمودي در جاي : گفتم. مانند چراغ نمايان شد

آنگاه . ام  ترك دينشان، مسخ شدهكنند كه بخاطر زيرا قومم خيال مي. ديگر قرار بده
افرادي كه در اطراف آب جمع شده بودند، آن نور . نور بر سر دره و شالقم منتقل شد

  .و آنرا بيكديگر نشان دادند. را كه بر شالقم مانند چراغ آويزان و نمايان بود، ديدند
ز مالقات و در آن حال، من آهسته آهسته از گردنه پايين آمدم تا به آنها رسيدم پس ا

 داستان خود را براي آنها بازگو نمودم و ايشان را به اسالم دعوت  آمدگويي، خوش
از آنها جدا شدم و . ولي متأسفانه آنها سخنان مرا نپذيرفتند و ايمان نياوردند. نمودم

: گفتم. آمدگويي نزد من آمد وقتي بخانه رسيدم، پدرم براي خوش. بسوي خانه رفتم
چرا : پدرم گفت. چون من از تو نيستم و تو از من نيستي. اصله بگيراز من ف! پدرجان
: پدرم گفت. ام   شده)صلي اهللا عليه و سلم(من مسلمان و پيرو دين محمد: گفتم پسرم؟
  .دين من هم همان دين توست! فرزندم
بتو : ام پس برو غسل كن و لباس تميز بپوش و بعد بيا تا آنچه را كه آموخته: گفتم

او نيز مسلمان . با او نيز مانند پدرم سخن گفتم. بعد همسرم پيش من آمد. نمبياموزا
 ولي آنها دعوت مرا نپذيرفتند،  بعد افراد قبيله خود را به اسالم دعوت نمودم،. شد

و آن سخنان را با دل و جان . داد گفت و ابوهريره با دقت گوش مي طفيل سخن مي
 بپايان رسيد، چهره ابوهريره از فرط گرفت پس از اينكه داستان طفيل فرا مي

لطفاً بعضي از سخناني را كه ! ابوعمرواي : خوشحالي مانند برق درخشيد و گفت
 نازل شده، و او برايت گفته است، برايم بخوان )صلي اهللا عليه و سلم(براي اين پيامبر

  : و شروع بخواندن كرد. طفيل پذيرفت. تا بشنوم و لذت ببرم
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چقدر اين جمالت زيبا و : د و گفتفرياد ز. ابوهريره نتوانست خودش را كنترل كند
   . طفيل همچنان ادامه داد! باعظمت است
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  !كافي است ابوعمرو: ابوهريره بار ديگر فرياد زد و گفت
ام و از هيچ عربي سراغ نداريم كه  بخدا سوگند تاكنون كالمي مانند اين كالم نشنيده

و من گواهي . اين سخن كالم انسان نيست. چنين كالمي يا نزديك به آن، گفته باشد
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از اين لحظه من هم . ي جز اهللا وجود ندارد و محمد فرستاده اوستدهم كه معبود مي
طفيل از اسالم . اي به دين تو گرويدم و ايمان آوردم به آنچه كه تو ايمان آورده

سپاس خداوند را كه تو را به اسالم هدايت : آوردن ابوهريره خوشحال شد و گفت
اكنون از :  انداخت و گفتابوهريره لگامي به طفيل. كرد و از آتش دوزخ نجات داد

 و سيرت و دعوتش در ميان قومش برايم سخن )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا
را به پيامبري مبعوث نموده و ) محمد(خداوند ده سال است كه او : طفيل گفت. بگو

   : اي كه به ايشان وحي شده، اين است كه  اولين جمله
  

 

C�B�A�
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بخوان به نام پروردگارت كه بيافريده آدمي را از لخته خوني، بخوان، و : ترجمه 
وسيله قلم آموزش داد، به آدمي آنچه را  خدايي كه به. پرودگار تو ارجمندترين است

  .دانست بياموخت كه نمي
  

هنوز در . هاشم برگزيد  از ميان شريف ترين مردم قريش يعني بنيخداوند پيامبرش را
پس از درگذشت پدر، خداوند . شكم مادر بود كه پدرش دار فاني را وداع گفت

سرپرستي او را بعهده جدش، عبدالمطلب واگذار نمود، پس از عبدالمطلب، ابوطالب 
  . تقل شدتا اينكه بزرگ و مس. او را تحت حمايت و كفالت خود قرار داد

در آن .  ابتدا مردم را مخفيانه به دين اسالم دعوت نمود و پس از نزول وحي برايشان،
  .و بزرگ به او ايمان آوردند مدت حدود چهل نفر مرد و زن، كوچك
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قريش او را مورد سرزنش و مسخره قرار . سپس بدستور خدا، دعوتش را آشكار نمود
ه آنها مجبور شدند بخاطر حفظ دين خود به دادند و يارانش را شكنجه دادند تا اينك

  .حبشه مهاجرت كنند
 مردم را به توحيد و يكتاپرستي و دست برداشتن )صلي اهللا عليه و سلم(محمد! آري

كرد، همچنين آنها را به راستگويي، امانتداري، صلة  از عبادت سنگ و بت دعوت مي
 خونريزي امر رحم، حسن همسايگي، دست نگاهداشتن از محارم، اجتناب از

فرمود و از شهادت دروغ، خوردن مال يتيم، تهمت زدن به زنان پاكدامن، و ساير  مي
  و فرمود كه فقط خدا را عبادت كنند و كسي را با او شريك . داشت ها باز مي زشتي
! اي ابوهريره. نماز بخوانند و اموال خود را در راههاي درست انفاق نمايند. نسازند

 بايد بگويم كه تاكنون مردي زيباتر و )صلي اهللا عليه و سلم(ادر مورد رسول خد
  .ام كاملتر از او نديده

نقص عضو ندارد زيبا، راستگو، . اش نوراني و كليه خصلتهايش نيكوست چهره
شود و به  هر كس او را ببيند با او دوست مي. امانتدار، نرم خو و هميشه خندان است

من در حالي از او جدا شدم . را قبول نداشته باشدحتي اگر دينش . كند او اعتماد مي
 خودش را در موسم حج بر طوايف مختلف )صلي اهللا عليه و سلم(كه آن حضرت
 درخواست نمودم تا )صلي اهللا عليه و سلم(من از آن حضرت. داشت عرب عرضه مي

 صلي اهللا عليه و(ولي آن حضرت. همراه من بيايد و قوم مرا  به اسالم دعوت نمايد
 قبول نكردند و بمن دستور دادند كه نزد قومم برگردم و آنها را به اسالم دعوت )سلم

به او ) قريش(  بر قومش )صلي اهللا عليه و سلم(كنم و پس از پيروزي كه آن حضرت
  .بپيوندم

دهم كه معبودي جز  گواهي مي: در اينجا بار ديگر ابوهريره به طفيل نگاه كرد و گفت
و من قومم را به اين .  خداست)صلي اهللا عليه و سلم(حمد پيامبرخدا وجود ندارد و م
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تا خدا آنها را از جاهليت و شرك و بت پرستي، نجات . شهادت دعوت خواهم كرد
  .دهد

اي . گويم كه چشم و گوش و قلب مرا به اسالم هدايت كرد سپاس مي خدا را 
  .ا فراهم ساختيخداوند بتو نيز پاداش خير دهد كه زمينه هدايت مر! ابوعمرو

خواندن نماز . ابوهريره نيز خيلي زود تمام آنچه را كه از طفيل آموخته بود، حفظ كرد
بعد از آن ابوهريره . كرد را از او فرا گرفت و اين فريضه را به بهترين وجه ادا مي

  .پرستي باز داشت اش را به اسالم و توحيد فرا خواند و از شرك و بت افراد قبيله
دانستند او مسلمان شده و از دين آنها برگشته  اش كه مي گر، افراد قبيلهاز سوي دي

در . كردند است، شروع به سرزنش او كردند و بخاطر كاري كه كرده بود مالمتش مي
مادرش . رفت ترين آنها نيز بشمار مي راس همه، مادرش قرار داشت كه سرسخت

ين آباء و اجدادي خود كرد كه او دين جديدش را رها سازد و به د اصرار مي
ام، دين  ديني را كه پيرو آن شده! مادرجان: ابوهريره در پاسخ مادرش گفت. بازگردد

مادرش قبول . پذيرد خدا جز اين دين، دين ديگري را نمي. كامل و برحق است
سرانجام ابوهريره جواب نهايي خود . داد كرد و مكرر او را مورد سرزنش قرار مي نمي

را تغيير نخواهد داد ) اسالم(اد و به او فهماند كه هرگز دين جديدش را به مادرش د
  .و آنرا با هيچ چيزي در دنيا عوض نخواهد كرد

ابوهريره و طفيل، براي دعوت قومشان به اسالم، كوشش بسيار نمودند، ولي هيچكس 
پرستي در اين قبيله شدت يافته و فواحش و منكرات  زيرا بت. دعوت آنها را نپذيرفت

شد كه آنها را از حركت بسوي فضايل اخالقي باز  در ميان آنها بوفور ديده مي
زيرا او مرد شرافتمند و بانفوذي . نتيجه به تنگ آمد طفيل از اين تالش بي. داشت مي

ولي آرزوي او برآورده نشد و . بود و انتظار داشت كه قومش، دعوت او را بپذيرند
  . وهريره كسي دعوت او را نپذيرفته بوددر مدت يكسال، جز پدر و همسرش و اب
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دانست كه دست به چه كاري زند و چه  بدين جهت مات و مبهوت مانده بود و نمي
  عملي انجام دهد؟

صلي اهللا (خواهم نزد رسول خدا در يكي از روزها ناگهان طفيل به ابوهريره گفت مي
  . بروم و از قبيله خود شكايت كنم)عليه و سلم

بري كه  مرا با خود نمي:  شنيدن اين خبر تكان خورد و به طفيل گفتقلب ابوهريره از
قريش :  را ببينم و با او بيعت كنم؟ طفيل گفت)صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا

ورزند و هر كسي كه دوست   دشمني مي)صلي اهللا عليه و سلم(بشدت با رسول خدا
ترسم تو را بمكه  مي. كنند ي باشد با او نيز دشمني م)صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا

قريش، احترام مرا بخاطر روابط . گيري برم زيرا مورد اذيت و آزار آنها قرار مي
اما . كنند كه در ميان قوم خود دارا هستم، حفظ ميي كه با آنها دارم و مقامي ا ديرينه

 بدين جهت،. توانم اطمينان كنم كه به شما اذيت و آزار نرسانند در مورد شما نمي
صلي اهللا عليه و (و خدمت آن حضرت. ابوهريره ماند و طفيل بناچار تنها بمكه رفت

 قبيله دوس در )صلي اهللا عليه و سلم(اي رسول خدا: و گفت.  شرفياب شد)سلم
صلي اهللا (آن حضرت. مقابل من ايستادند و نافرماني كردند و از اسالم سرباز زدند

خيال كردم اكنون : گويد طفيل مي. ند كرد  دستهايش را بسوي آسمان بل)عليه و سلم
 قومم را نفرين خواهد كرد و بخاطر اين كار )صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت

اما در كمال ناباوري ديدم كه پيامبر . زيرا خيلي از آنها ناراحت بودم. خوشحال شدم
 و آنها قبيله دوس را هدايت كن! خداوندا: مهربان در مورد آنها اينگونه دعا فرمودند

سپس بمن دستور دادند كه دوباره نزد قومم برگردم و با نرمش . را بسوي اسالم بياور
  .آنها را به اسالم دعوت كنم

 براي )صلي اهللا عليه و سلم(طفيل برگشت و به ابوهريره مژده داد كه رسول خدا
پس آندو با هم بسوي قومشان رفتند و دوباره . هدايت قومش دعاي خير نموده است

ها   سركشي)صلي اهللا عليه و سلم(در سايه دعاي پيامبر. آنها را به اسالم دعوت كردند



��������___________________________________________________  www.Bidary.com  

19 _ __________________________________________ بيداري اسالمي

كم افراد قبيله دوس،  كم. از بين رفته و قلبها نرم شده و آماده پذيرفتن اسالم شده بود
  .وارد دين خدا شدند

چند سال از اسالم آوردنش نگذشته بود كه .  سالگي مسلمان شد23ابوهريره در 
الجرم غالمي . رشيد شد و خداوند به او گشايش در روزي عنايت فرمودجواني 

فقط يك چيز، خواب را از چشمانش ربوده و . خريد تا به او و مادرش خدمت كند
  .  بود)صلي اهللا عليه و سلم(تاب كرده بود، كه آنهم دوري از پيامبر اكرم او را بي

 بود و آرزو داشت كه هر )يه و سلمصلي اهللا عل(زيرا قلب او ماالمال از محبت پيامبر
  .چه زودتر خاك قدوم مباركش را توتياي چشم كند و در كنار او زندگي نمايد

   شنيد،  مي)صلي اهللا عليه و سلم(اي كه از طفيل در مورد رسول خدا اخبار شاد كننده
سرانجام . كرد دوچندان مي) پيامبر اكرم(اش را براي هجرت بسوي او  عشق و عالقه

 به )صلي اهللا عليه و سلم( يكي از روزها، طفيل به ابوهريره خبر داد كه رسول خدادر
 ايمان سابقه از ايشان، به او و مردم مدينه ضمن استقبال بي. اند مدينه هجرت كرده

و مهاجرين و انصار، به كمك يكديگر لشكري بوجود . اند آورده و مسلمان شده
  .كنند  اسالم دفاع ميهاي خود از آورده و با شمشير و نيزه

از جمله . رسيد متعاقباً اخبار شاد كننده بسيار يكي پس از ديگري بگوش او مي
  ...پيروزي مسلمين بر قريش در جنگ بدر، و

صلي اهللا (  اشتياق و عالقه ابوهريره براي ديدار آن حضرت بدين جهت روز بروز،
ي مسلمانان بر كفار، در جنگ در اين اواخر نيز خبر پيروز. شد  بيشتر مي)عليه و سلم

احزاب خوشحالي آنها را دو چندان كرد، بويژه كه در آن جنگ پيروزي بزرگي 
نصيب پيامبر و يارانش شده و نيروي آنها قويتر گشته و يقين آنها مانند كوههاي 

  .محكم، استوار گرديده بود
 اهللا عليه صلي(داليل فوق، شوق و عالقه ابوهريره را براي هجرت بسوي آن حضرت 

يكي . راهش وجود داشت اما دو مانع بر سر. خرين حد خود رساند   به)و سلم
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خواست نزد قومش بيشتر بماند تا تعداد مسلمانهاي  مادرش و ديگري طفيل كه مي
ابوهريره پس از .   آنگاه همه با هم بسوي پيامبر هجرت كنند قبيله دوس زياد شود،

بعد پيش طفيل . ع كند كه به مدينه هجرت نمايندتالش زياد، توانست مادرش را قان
اكنون كه : و به او گفت. رفت و او را براي هجرت هر چه زودتر بمدينه تشويق نمود

اند، وقت آن  بياري خدا، اسالم در قبيله دوس منتشر شده و دهها نفر ايمان آورده
 ) عليه و سلمصلي اهللا(اند، بسوي رسول خدا رسيده است همراه كسانيكه ايمان آورده

هجرت كنيم تا ضمن ديدار و همراهي با ايشان در كنار وجود مباركش خوشبخت 
سرانجام طفيل، با خواسته ابوهريره موافقت نمود و ناگهان او را با اين . زندگي نماييم

! اي ابوهريره: گنجيد، مژده داد و گفت جمالت كه از شنيدن آن در پوست خود نمي
  .فرا رسيده استوقت هجرت . آماده باش
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  مؤمن مهاجر

  
صبح يكي از روزها، سواران مهاجر دوسي بسوي حجاز حركت كردند در رأس آنها 

  .طفيل بن عمرو كه رهبرشان بود، قرار داشت
كرد و از اين هجرت خيلي خوشحال شده بود طوري  ابوهريره در كنار او حركت مي

  .كه هيچيك از مهاجرين به اندازه او خوشحال نبودند
به ) خوانند تا شتران تيزتر روند سرودي كه ساربانان مي(در طول سفر با نغمه حدِي 

خواندند و ديگران  تني چند از آنها آواز مي. سفر خود شور و حال خاصي داده بودند
رسيد و انعكاس  ها مي ها به كوهها، دشتها و دره اين نغمه. كردند آنها را همراهي مي

رسيد و سرعت آنها را زياد  گشت و بگوش شترها مي ز ميآن دوباره بسوي آنها با
  .كرد مي

ساير افراد قبيله دوس بشدت ناراحت بودند كه چرا اين همه افراد قبيله از موطن 
. كنند كه هيچ اطالعي درباره آن ندارند شوند و به سرزميني هجرت مي خود، جدا مي

اي وجود ندارد كه يكي از  انهو زماني اندوه افراد قبيله بيشتر شد كه ديدند هيچ خ
مهاجرين حدوداً از ميان هشتاد خانواده بودند . اعضاي خود را از دست نداده باشد

عجيب است كه اين : شدند يكي از افراد قبيله گفت كه از ساير اعضاي خود جدا مي
اين ! اند دين با اينها كاري كرده است كه حاضر به ترك خانه و كاشانه خود شده

اي كه در مورد اين دين بفكر  ير شگرفي در بسياري از مردم گذاشت بگونهسخن تأث
اي  فرو رفتند كه چرا تا اين حد روي برادرانشان اثر گذاشته است؟ اين سخن روزنه

  . براي تفكر عميق در برابر عقل آنها گشود
ابوهريره در ميان سواران مهاجر به حركت خود ادامه داد و خستگي شديدي را كه 

با وجودي كه مادرش در . كرد طول سفر او را از پاي درآورده بود، احساس نميدر 
كرد و از اينكه به ستوه آمده است مكرراً او را سرزنش  طول سفر او را نكوهش مي
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كرد و هر روز از روز قبل بيشتر خوشحال  نمود، ابوهريره احساس خوشبختي مي مي
يامبري بود كه او را حتي از دور هم خيلي و با شتاب منتظر لحظه مالقات، با پ. شد مي

و اينك آن .  حساس، چندين سال انتظار كشيده بود او براي اين لحظه. دوست داشت
و مملو از عشق . تپيد قلب ابوهريره از فرط خوشحالي بشدت مي. رسيد لحظه فرا مي

بيش از ده روز بر مهاجرين گذشت و آنها هم چنان طي طريق . به رسول خدا بود
  .دادند، تا اينكه وارد سرزمين حجاز شدند كردند و به راه خود ادامه مي مي

ولي افسوس كه . ديدند اينك آنها نزديك مدينه قرار داشتند و از دور كوه احد را مي
غروب آفتاب فرا رسيد و روشني از ميان رفت و كوه عزيز و سر بفلك كشيده كه 

  .ديدند ها ديگر آنرا جلوي خود نميآن. پوشانيد از نظر ناپديد گشت افق را مي
با وجودي كه روشني ماه تمام فضا را در برگرفت، خللي در عزم آهنين آنها بوجود 

تر شدند و عشق و عالقه ديدار رسول خدا، در وجودشان به آخرين  بلكه مصمم. نيامد
ا فريادشان بلند شد و خد. آنها اكنون به سرزمين مدينه رسيده بودند. حد خود رسيد

را بپاس اينكه به ياري او به مقصد رسيدند و وارد شهر پيامبر شدند، سپاس فراوان 
  .گفتند

كرد كه جز عده معدودي، هيچ كس از  مدينه گروه جديدي از مهاجرين را استقبال مي
بلكه آنها به خيبر رفته . زيرا مردي در مدينه وجود نداشت. آمدن آنها باخبر نشد

 بگشايند و يهودياني را كه براي حمله به مدينه و شورش بر هاي آنرا بودند تا قلعه
مهاجرين توقف كردند و بارهاي خود را . ساكنين آن، نقشه كشيده بودند، ادب كنند

بعلت خستگي زياد بخواب عميق . و روي زمين دراز كشيدند. از شترها پايين آوردند
بود كه مردم را براي اداي تنها چيزي كه آنها را بيدار كرد، صداي مؤذن . فرو رفتند

  .خواند نماز صبح فرامي
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زيرا براي اولين بار بود كه صداي اهللا ! شنيدن صداي اذان، چقدر براي آنها زيبا بود
از خواب برخواستند و وضو گرفتند و . شنيدند خدا مي  مؤذن رسولناكبر را از زبا

  . براه افتادند)صلي اهللا عليه و سلم(بسوي مسجد پيامبر
به او سالم گويد و با . ك آرزو داشت كه سعادت ديدار رسول خدا نصيبش شودهر ي

  .او بيعت نمايد
صلي اهللا عليه و (اش به پيامبر ابوهريره جلوتر از همه وارد مسجد نبوي شد زيرا عالقه

اما هنگام ورود، با كمال حيرت ديد كه تعداد نمازگزاران .  از همه بيشتر بود)سلم
صلي اهللا عليه (سالخورده و مريض هستند از يكي پرسيد كه پيامبراندك است و بيشتر 

 به خيبر رفته تا آنرا )صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت:  كجاست؟ به او گفت)و سلم
چون ديدار رسول خدا كه مدتهاي . ابوهريره از شنيدن اين خبر غمگين شد. فتح كند

ساير افراد قبيله دوس . شد ميطوالني انتظار آنرا كشيده بود، در آن لحظه نصيبش ن
ابوهريره خبر عدم حضور پيامبر . كم وارد مسجد شدند و در آن، جاي گرفتند هم كم
  را به آنها رسانيد ابري از غم و اندوه چهرهايشان را )صلي اهللا عليه و سلم( اكرم

خواستند با آن  زيرا آنها آرزوهاي زيادي در دل خود پرورانده بودند، مي. پوشانيد
اش بركت حاصل   ديدار كنند و از سيماي ملكوتي)صلي اهللا عليه و سلم( حضرت

  .نمايند و با او در آن روز بر اسالم بيعت نمايند
ابوهريره از كسي كه . و مردي از مسلمانان جلو رفت تا امامت كند. نماز شروع شد

 اين شخص سباع بن: در كنارش قرار داشت، پرسيد اين مرد كيست؟ به او گفت
 او را براي مدتي كه در مدينه )صلي اهللا عليه و سلم( پيامبر. عرفطه غفاري است

 است، تا امامت مسلمانان را بعهده داشته  حضور ندارد، جانشين خود تعيين نموده
. امام تكبير گفت و نمازگزاران نيز پشت سر او تكبير گفتند و به نماز ايستادند. باشد

ابوهريره كه . م آياتي از سوره مريم را تالوت نمودپس از قرائت سورة فاتحه، اما
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در ركعت دوم، امام . داد شنيد، با عالقه به آن گوش مي براي اولين بار آن آيات را مي
  :شد   آياتي از سوره مطففين را خواند كه با اين جمالت شروع مي پس از فاتحه،
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گويد، من همچنان در قسمت اول  ه ميولي ابوهرير. امام، سوره را تا آخر تالوت كرد 
  : كردم سوره مانده بودم و آن جمالت را تكرار مي
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منظور من مردي از . هالكت بر تو باد. تو بادهالكت بر ! اي ابوفالن: و با خود گفتم
تر بود براي  آنرا كه سنگين. قبيله دوس بود كه دو پيمانه براي وزن كردن داشت

برد و ديگري را كه سبكتر بود براي ديگران و فريب آنها مورد  خودش بكار مي
ن جهت، بدي. دانست ابوهريره معني آياتي را كه شنيده بود، مي. داد استفاده قرار مي

  .طبيعتش با آنها خو گرفت و اثري زيبا بر قلبش نهاد
از سالم و ، نزد سباع بن عرفطه رفتند و پس ابوهريره و طفيل. نماز تمام شد

آمد گفت و  عرفطه به آنها خوش. احوالپرسي، او را در جريان آمدن خود قرار دادند
 و دوستش همراه ساير بعد او. را مورد ستايش قرار داد) مهاجرت بمدينه(كار آنها 

مردان قبيله به جايگاه خود بازگشتند و با هم مشورت كردند كه آيا در مدينه بمانند، 
  تا رسول خدا برگردد يا دنبال او به خيبر بروند؟

أي كه همه  ابوهريره با صداي بلند نظر خود را اعالم كرد بگونه. هر يك نظري داشت
اين سخن، ياران . اشد من آنجا خواهم رفتهر جا كه رسول خدا ب: او گفت. شنيدند

ابوهريره را براي ادامه سفر تشويق كرد و قرار شد كه صبح روز بعد بسوي آن 
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ش را در مدينه گذاشت و ابوهريره مادر.  حركت كنند)صلي اهللا عليه و سلم(حضرت
و غالمش را كه . روز، همراه مهاجرين قبيله دوس بسوي خيبر حركت كردفرداي آن 

خورشيد طلوع كرد و همه جا . با خود برد.  خدمت خود و مادرش، خريده بودبراي
مهاجرين، شدت . يافت هوا گرم بود و اندك اندك گرماي آن افزايش مي. روشن شد

زيرا آنها قصد . كردند كردند ولي آنرا تحمل و به آن توجهي نمي گرما را احساس مي
. نمود دستيابي آن، سهل و آسان ميكار مهمي داشتند كه تحمل تمام مشكالت، براي 

و در جايگاهي، از شتران خود پايين آمدند . هنگام ظهر احساس خستگي شديد كردند
پس از استراحتي كوتاه، دوباره . و پس از اداي فريضه ظهر، بخواب قيلوله فرو رفتند

ا در آنگاه بقيه شب ر. براه افتادند و تا پاسي از شب، همچنان براه خود ادامه دادند
بامداد روز بعد ابوهريره از خواب بيدار شد و براي . دامنه كوهي كوچك خوابيدند

همه نماز خواندند و بار ديگر .  اذان گفت و دوستانش را بيدار كرد اداي نماز صبح،
و چون در طول سفر، جايي توقف و استراحت نكردند، . راه سفر در پيش گرفتند

 ظهر استراحت كوتاهي كردند و بعد از اين قيلوله، هنگام. خيلي خسته و ناتوان بودند
و اميدوار بودند كه فردا وارد خيبر خواهند شد و به آرزوي . به سفر خود ادامه دادند

جز يك . گذشت پانزده روز از آغاز سفر آنها مي. ديرينه خود، دست خواهند يافت
بدين جهت . ندروز كه در مدينه ماندند، از ابتداي سفر، جائي توقف نكرده بود

اگر . آورد خستگي آنها به آخرين حد خود رسيده بود و داشت آنها را از پاي در مي
توانستند  داشت، آنها مي هاي سفر، آرزوهاي ذيقيمتي وجود نمي در وراي اين خستگي

  .اين همه خستگي و مشكالت را تحمل كنند
به اطرافش . يستبا وجود آنهمه خستگي، ابوهريره ديد كه غالمش در جمع آنها ن

گفتند كه او را . از دوستان خود پرسيد. ولي او را نيافت. نگاه كرد تا او را پيدا كند
ابوهريره يقين كرد كه يا از كاروان جدا و گم شده، يا اينكه فرار نموده . اند نديده
  .است
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 ولي پس از تالش زياد، نه تنها او. از كاروان جدا شد و تنها به جستجوي او پرداخت
و در طول راه و . را پيدا نكرد، بلكه با خستگي بيشتر دوباره بسوي كاروان برگشت

  .كرد در ميان كوههاي سر بفلك كشيده با صداي بلند اين شعر را تكرار مي

                على أنها من دلده الكفر نجت  يا ليلة من طولها و عنائها

  .از بالد كفر نجات يافتچه شبي طوالني و مشقت بار، به قيمت اينكه : معني
دوستانش به او . سرانجام به كاروان رسيد و آنها را از مشكل خود باخبر ساخت

هيچ : ابوهريره در پاسخ آنها گفت. دلداري دادند و با او احساس همدردي كردند
اما ديدار رسول . اشكالي ندارد كه غالمم گم شده يا ثروتم را از دست بدهم

  . نصيبم گردد)لمصلي اهللا عليه و س(خدا
اين جمله، خستگي آنها را برطرف ساخت و مشكالت سفر را به فراموشي سپرد و با 

  مهاجرين پس از  صبح روز سوم،. نيرويي سرشار از صبر و تحمل به آنها كمك كرد
  .اداي نماز صبح براه افتادند

بلندش از هاي  با قلعهخيبر . روشني همه جا را فرا گرفتكم خورشيد طلوع كرد و  كم
بار . ور گرديد ها شعله ها در سينه و عشقها تپيد  با ديدن آن، قلب. ان شددور نماي

شترها بسرعت خود افزودند و . ديگر يكي از ميان آنها شروع بخواندن سرود كرد
و پس از چند لحظه . سواران خود را با شتاب هر چه بيشتر، بمقصد نزديك كردند

 بوسيله )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا. سانيدندآنها را به اردوگاه مسلمين ر
  )صلي اهللا عليه و سلم(در آن لحظه، پيامبر اكرم. نگهبانان خود از آمدن آنها باخبر شد

در مركز فرماندهي قرار داشت و مسلمين در مورد فتح آخرين قلعه خيبر، نقشه 
.  نزديك شد) سلمصلي اهللا عليه و(ابوهريره قبل از همه، به آن حضرت. كشيدند مي

السالم عليك يا رسول اهللا : در حالي كه اشك شادي از چشمهايش سرازير بود، گفت
صلي اهللا (رسول خدا.  دراز كرد)صلي اهللا عليه و سلم(و دستش را بسوي آن حضرت

   هستي؟ تو كي جواب سالمش را داد و فرمود)عليه و سلم



��������___________________________________________________  www.Bidary.com  

27 _ __________________________________________ بيداري اسالمي

آن . روف به ابوهريره هستممن عبدالشمس بن صخر دوسي مع: ابوهريره جواب داد
 با تبسم فرمود خير بلكه تو ابوهريره، عبدالرحمن بن )صلي اهللا عليه و سلم(حضرت

حمن بن صخر دوسي بله من عبدالر: ابوهريره لبخندي زد و گفت. صخر دوسي هستي
ام تا با تو   من همراه قومم آمده)صلي اهللا عليه و سلم(ي رسول خداا: بعد گفت. هستم
صلي (رسول خدا. و نزد تو باشم و از همراهي تو سعادتمند شوم. م بيعت كنمبر اسال

بعد طفيل .  با او بيعت كرد و به او خوش آمد گفت و برايش دعا كرد)اهللا عليه و سلم
  سالم داد و او را در آغوش گرفت و بر )صلي اهللا عليه و سلم(آمد و به پيامبر اكرم

مهاجرين آمدند و به رسول خدا سالم دادند و با سپس بقيه . پيشاني مباركش بوسه زد
 ايستاده بود و )صلي اهللا عليه و سلم(طفيل كنار رسول خدا. او بر اسالم بيعت نمودند

 معرفي )صلي اهللا عليه و سلم(برد و به محضر آن حضرت يكي آنها را اسم مي يكي
ال شد و آنها هم  از آمدن مهاجرين خوشح)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اكرم. كرد مي

زيرا به بزرگترين .  بشدت خوشحال شدند)صلي اهللا عليه و سلم(از ديدن رسول خدا
صلي اهللا عليه و (آرزوي خود در طول زندگي دست يافته بودند و ديدار آن حضرت

  .كردند  توتياي چشم آنها شده بود، از شدت خوشحالي گريه مي)سلم
 )صلي اهللا عليه و سلم(يبايي آن حضرتخصوصاً وقتي كه ديدند عظمت و هيبت و ز

  .كردند بمراتب بيشتر از آنست كه آنها تصور مي
 نشست )صلي اهللا عليه و سلم(كنار آن حضرت. ابوهريره بيشتر از همه خوشحال بود

صلي اهللا عليه و (و مكرر نگاههاي محبت آميز و توأم با احترام خود را به آن حضرت
 اسالم و )صلي اهللا عليه و سلم(و در حاليكه رسول خدادر آن اثناء . انداخت  مي)سلم

داد، ناگهان غالم ابوهريره در برابرش آشكار  دستورات آنرا براي مهاجرين توضيح مي
زيرا يقين كرده بودم . از ديدن او تعجب كردم و حيران شدم: گويد ابوهريره مي. شد

 )ي اهللا عليه و سلمصل(در اين انديشه بودم كه آن حضرت. كه او فرار كرده است
ي آري ا: اين فرد غالم توست؟ گفتم! اي ابوهريره: بسوي من نظر انداخت و فرمود
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و با خود گفتم چه كسي به پيامبر . از شنيدن اين جمله بيشتر تعجب كردم! رسول خدا
  گفت كه اين فرد غالم من است و او گم شده است؟ )صلي اهللا عليه و سلم(خدا

دهم كه هيچ معبودي  كه من گواهي مي: شهادت آوردم و گفتمبدين جهت بالفاصله 
و تو شاهد باش كه من اين غالم . جز اهللا وجود ندارد و تو رسول برحق خدا هستي

 از اين پاسخ )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا. را بخاطر رضاي خدا آزاد كردم
صلي ( حضرتسپس آن. ابوهريره شاد شد و دانست كه او جواني زيرك و دانا است

خداوند دعاي شما را : طفيل گفت.  از طفيل در مورد قومش پرسيد)اهللا عليه و سلم
. اند تاكنون بيش از هشتاد خانواده از آنها ايمان آورده. پذيرفت و قوم مرا هدايت كرد

ولي متأسفانه هنوز تعداد زيادي از آنها همچنان بر شرك باقي مانده و از پذيرفتن 
 خواست كه آنها را )صلي اهللا عليه و سلم(بعد از آن حضرت. اند هاسالم سر باز زد

قلب ابوهريره از .   دستهايش را بلند كرد)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبراكرم. نفرين كند
و گمان كرد كه . قبيله دوس هالك شد: ديدن آن صحنه تكان خورد و با خود گفت

يدن سخنان طفيل و اينكه آنها هنوز  بعد از شن)صلي اهللا عليه و سلم(اكنون رسول خدا
اما با كمال . اند، آنها را نفرين خواهد كرد بر فسق و فجور و كفر خود، باقي مانده

 بار ديگر در مورد طفيل و ابوهريره )صلي اهللا عليه و سلم(تعجب ديد كه آن حضرت
هدايت قبيله دوس را ! بار الها: ها با كمال مهرباني دعاي خير فرمود و گفت و دوسي

ها از شنيدن اين دعاي  ابوهريره و ساير دوسي. كن و آنها را به سوي اسالم بياور
 خوشحال شدند و يقين كردند كه بزودي )صلي اهللا عليه و سلم(مبارك آن حضرت

و مشعل فروزان ايمان در .  و مسلمان خواهند شد تمام افراد قبيله آنها ايمان آورده
صلي اهللا عليه (بوهريره زماني بحضور آن حضرتا. ور خواهد گشت وجودشان شعله

بدين . فتح شده بودند  همه هاي خيبر،  شرفياب شد كه جز يك قلعه از قلعه)و سلم
و در طول . جهت او در آخرين پيكار مسلمانان براي فتح اين قلعه شركت داشت

كرده  توجه او را بخود جلب )صلي اهللا عليه و سلم(جنگ، يكي از سخنان پيامبر اكرم
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 در مورد يكي از مسلمانان مبارز كه در ميان )صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت. بود
. او اهل جهنم است: جنگيد، فرموده بود صفوف مسلمين قرار داشت و عليه كفار مي

در جنگ شجاعت ، ديد كه آن مرد زيرا مي. ابوهريره از شنيدن اين خبر حيران بود
بعضي از .  زخمهاي فراوان و عميقي برداشته استو. دهد نظيري از خود نشان مي بي

و از كار . گفتند  در مورد او سخن مي)صلي اهللا عليه و سلم(مردم هم به نقل از پيامبر
خدا و رسول حال او را بهتر از ما : ابوهريره به آنها گفت. او در شگفت بودند

حمل آنهمه درد ناشي در اين گفتگو بودند كه آن مرد به زمين افتاد و چون ت. دانند مي
مردم . از زخمهاي شمشير را نداشت، تيري از تركش در آورد و خود را نشانه گرفت

  .گر اين صحنه بودند نظاره
 دويد و او را از حال مرد باخبر ساخت )صلي اهللا عليه و سلم(يكي بسوي آن حضرت

خبر، به بالل  با شنيدن اين )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر. فالني خودكشي كرد: و گفت
دستور داد كه بلند شو و ميان مردم اعالم كن كه جز فرد مومن، كسي وارد بهشت 

همه سخن . كند همانا خداوند دينش را بوسيله مرد فاسقي هم نصرت مي. شود نمي
ابوهريره هم كه اين سخن را شنيده بود، با .  را شنيدند)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر

رسول . گويد  راست مي)صلي اهللا عليه و سلم(دارسول خ: صداي بلند گفت
  .گويد  راست مي)صلي اهللا عليه و سلم(خدا

پس از فتح آخرين قلعه خيبر، مهاجرين حبشه كه سالها پيش مهاجرت كرده بودند، 
رسول .  شرفياب شدند)صلي اهللا عليه و سلم(بازگشتند و بحضور آن حضرت

 بشدت خوشحال شد و برخاست و جعفربن  از آمدن آنها)صلي اهللا عليه و سلم(اكرم
دانم از فتح خيبر  نمي: اش را بوسيد و فرمود ابي طالب را در آغوش گرفت و پيشاني

خوشحال باشم يا از آمدن جعفر؟ خاطره اين مالقات هميشه در ذهن ابوهريره باقي 
ا ماند و از آن روز به بعد و پس از بازگشت بمدينه، جعفر را خيلي دوست داشت و ت
آخرين لحظات زندگي كه بمالقات پروردگار خود شتافت، اين محبت همچنان در 
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خداوند يهوديان . هاي آن فتح شد جنگ خيبر بپايان رسيد و همه قلعه. قلبش باقي بود
بخشي از آن غنايم به . را خوار و ذليل كرد و مسلمانان غنايم زيادي بدست آوردند

 از آن، همراه ساير لشكريان اسالم بمدينه اش رسيد و پس ابوهريره و ياران دوسي
اي كه در خيبر مشاهده كرده بود و هميشه ذهن او را بخود  مهمترين حادثه. بازگشت

صلي اهللا عليه و (مشغول داشت، جريان گوسفند مسومي بود كه براي آن حضرت
 كمي از آن خورد و همينكه اصحاب )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا.  آوردند)سلم
دست :  فرمود)صلي اهللا عليه و سلم(واستند از آن غذا بخورند، آن حضرتخ

  .اين گوسفند مسموم است. نگهداريد
 با زن يهودي كه آن گوسفند )صلي اهللا عليه و سلم(همچنين گفتگوي آن حضرت

مسموم را آورده بود، باعث شگفتي ابوهريره شد و هميشه اين جمله را كه پيامبر 
رموده بود بياد داشت كه هيچوقت خداوند ترا بر من مسلط خطاب به زن يهودي ف

صلي (ديدن اين صحنه نيز تصديق و محبت ابوهريره را نسبت به پيامبر. نخواهد كرد
  . بيشتر كرد)اهللا عليه و سلم

در مسير بازگشت بمدينه، ابوهريره از برادرانش در مورد حوادث فتح خيبر كه از آنها 
. كردند  و آنها چگونگي آن حوادث را برايش بازگو مي.كرد خبري نداشت، سؤال مي

. برد   در فتح خيبر خيلي لذت مي)رضي اهللا عنه(از داستان رشادتهاي حضرت علي
نان دشوار شده بود، پيامبر هاي خيبر براي مسملما ح يكي از قلعهگويند هنگاميكه فت مي
حضار كرد تا   را ا)رضي اهللا عنه(  حضرت علي)صلي اهللا عليه و سلم(اكرم

صلي اهللا (به آن حضرت. فرماندهي گروهي را براي فتح آن قلعه به او تفويض كند
: فرمود.  استي  مبتالي چشم درد)رضي اهللا عنه( گفتند كه حضرت علي)عليه و سلم

  . او را نزد من بياوريد
  آب دهان خود را بر )صلي اهللا عليه و سلم(  آمد و آن حضرت)رضي اهللا عنه(علي
پس از آن پرچم اسالم را بدست گرفت و . بيدرنگ شفا يافت.  چشمانش كشيدروي
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خداوند به او توفيق داد كه . مانند شير بر دشمن حمله برد و آنها را از پاي درآورد
همچنين در حادثه . خيبر را فتح كند و اين پيروزي بزرگ را نصيب مسلمانان سازد

ابر مسلمانان قدعلم كرده بود و آنها را به ديگر يكي از قهرمانان بنام يهود كه در بر
باليد و صحابه از دست او رنجهاي بسيار  خواند و بخود مي طلبيد و شعر مي مبارزه مي

ابوهريره از .   از پاي در آمد)رضي اهللا عنه(ديده بودند، بدست تواناي حضرت علي
رضي (كشته شدن اين يهودي بدست قهرمان جوان و دلير اسالم يعني حضرت علي

  .باليد كرد و بخود مي   افتخار مي)اهللا عنه
ساخت، و او همچنان از  شنيدن اين همه حادثه، عطش ابوهريره را برطرف نمي

كرد و حريص بود كه نزد پيامبر باشد  اطرافيان خود در مورد حوادث ديگر سؤال مي
 سخنان  بركت جويد و به)صلي اهللا عليه و سلم(و با نگاه به چهره مبارك آن حضرت

پس از . گرفت، گوش فرا دهد اش كه در گوش و قلب ابوهريره جاي مي ملكوتي
صلي (اي كه پيامبر رسيدن به مدينه ابوهريره همراه تعداد زيادي از صحابه در وليمه

كه در روز خيبر اسير شده بود، ...  بمناسبت ازدواج خود با صفيه)اهللا عليه و سلم
بدين جهت . و زن شريفي بود. حترام زيادي داشتصفيه در ميان قريش ا. شركت كرد
.  براي تسكين خاطر و اكرام وي با او ازدواج كرد)صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت

هنگاميكه لشكر . آن مجلس ضيافت، بسيار ساده و شامل نان و خرما و روغن بود
آن سه گشت، سه حادثه اتفاق افتاد كه حافظة قوي ابوهريره،  اسالم از خيبر بر مي

يكي اينكه در وادي القري، . حادثه را در خود ثبت كرد و هيچگاه از ياد نبرد
خواستند استراحت كنند، غالمي بنام مِدعم كه يكي از بني خباب او را  هنگاميكه مي

 هديه كرده بود، مشغول پايين آوردن جهاز شتر رسول )صلي اهللا عليه و سلم(به پيامبر
 بود كه ناگهان تيري كه مشخص نبود چه كسي و از كجا )صلي اهللا عليه و سلم(خدا

شهادتش : مردم گفتند. آنرا شليك كرده بود، به او اصابت كرد و او را از پاي درآورد
  .شهادتش مبارك. مبارك
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سوگند بخدايي كه . او شهيد نيست:  فرمود)صلي اهللا عليه و سلم(ولي آن حضرت
يبر قبل از تقسيم غنايم برداشته، آتش  اوست، چادري را كه در روز خدستجانم در 

اين سخن چنان در مردم اثر كرد كه بالفاصله يكي از آنها . برايش افروخته است
:  رسيد و گفت)صلي اهللا عليه و سلم(تسمه كفشي را بدست گرفت و بحضور پيامبر

 اين:  فرمود)صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت. ام اين را قبل از تقسيم غنايم برداشته
  .تسمه از آتش جهنم است

اي رسيدند و با صداي بلند شروع به گفتن اهللا اكبر و  در ادامه سفر، مسلمانان به دره
: به آنها نگاه كرد و فرمود) ص)صلي اهللا عليه و سلم(رسول اكرم. ال اله اال اهللا نمودند

او در خوانيد كه شنوا و نزديك است، و  شما خداوندي را مي. خودتان را كنترل كنيد
  .هر كجا با شماست

 و ابوموسي اشعري در كنار آن )صلي اهللا عليه و سلم(ابوهريره پشت سر رسول اكرم
  به )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اكرم. كرد  حركت مي)صلي اهللا عليه و سلم(حضرت

. لبيك يا رسول اهللا: ابوموسي گفت! اي عبداهللا بن قيس: ابوموسي نگاه كرد و گفت
اي كه در واقع  دوست داري تو را به گفتن جمله:  فرمود)لي اهللا عليه و سلمص(پيامبر
بلي يا رسول : هاي بهشت است، راهنمايي كنم؟ ابوموسي گفت اي از خزانه خزانه
 )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر.  پدر و مادرم فدايت باد)صلي اهللا عليه و سلم(اهللا

ابوهريره همان روز اين جمله را .  استآن جمله ال حول و ال قوة اال باهللا: فرمود
بخاطر سپرد و بعد از آن، آنرا بعنوان ذكر هميشگي خود در ميان ساير اذكار، تكرار 

 شنيده بود، تا زمانيكه در )صلي اهللا عليه و سلم(چون فضيلت آنرا از پيامبر. كرد مي
  . اين ذكر بر سر زبانش قرار داشت قيد حيات بود،
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   )صلي اهللا عليه و سلم(رمدر صحبت رسول اك

  
ابوهريره بمدينه برگشت و وارد مسجد نبوي شد و براي خود جايي در صفه كه در 

و مرحله . خوابيدند، در نظر گرفت نشستند و مي آن گروهي از صحابه فقير مي
  كه زيباترين و بهترين )صلي اهللا عليه و سلم(مصاحبت و همراهي او با پيامبر اكرم

در آن زمان، يعني اوايل سال . رفت آغاز شد بشمار مي) ابوهريره(و مرحله زندگي ا
جواني با ذكاوت و حافظه قوي .  سال سن نداشت30هفتم هجري، ابوهريره بيشتر از 

 )صلي اهللا عليه و سلم(دوست داشت از سخنان پيامبر اكرم. و تشنة علم و دانش بود
توانست   هيچ چيزي در زندگي نمي.مند شود و براي خود سرمايه معنوي بياندوزد بهره

با . او جواني بود كه هنوز ازدواج نكرده و فردي قانع بود. مانع او از اين كار شود
نفس خود را چنان تربيت كرده بود، كه گرسنگي و . كرد كمترين امكانات زندگي مي

 و صلي اهللا عليه(كرد و كامالً متوجه پيامبر اكرم برهنگي و فقر را براحتي تحمل مي
براي حصول . او فقط يك هدف داشت و آن طلب علم و تفقه در دين بود.  بود)سلم

اي   لحظه)صلي اهللا عليه و سلم(اين هدف در چهار سال اول مصاحبت با آن حضرت
هاي زيادي تحمل كرد و با صبر و بردباري  غافل نماند و براي دستيابي به آن، سختي
 بشمار )صلي اهللا عليه و سلم(ن حضرتتوانست يكي از بهترين شاگردان مكتب آ

مدت زيادي از سكونت او در مدينه نگذشته بود كه حبيب بن عمرو حممة . آيد
الدوسي، بزرگ قبيله دوس، همراه هفتاد نفر از افراد قومش بمدينه آمد و پس از 

و به ساير .  مسلمان شدند)صلي اهللا عليه و سلم(شرفياب شدن به محضر آن حضرت
اي از  ه خود كه جلوتر از آنها مسلمانان شده بودند، ملحق شدند و در گوشهافراد قبيل

ابوهريره از آمدن آنها بشدت خوشحال شد و اذعان داشت كه . مدينه سكني گزيدند
 در روز خيبر بوده )صلي اهللا عليه و سلم(مسلمان شدن آنها به يمن دعاي آن حضرت

 گوش فرا )صلي اهللا عليه و سلم( اكرمابوهريره با جان و دل به سخنان پيامبر. است
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پرسيد و آنها را در حافظه خود ثبت  دانست از او مي داد و مسايلي را كه نمي مي
صلي اهللا (اولين چيزي را كه بدقت فرا گرفت شيوه نماز خواندن پيامبر اكرم. كرد مي

  . بود)عليه و سلم
صلي اهللا عليه و (حضرتبنابراين نماز خواندنش را اصالح كرد و دقيقاً مانند آن 

عالوه بر آن بصورت شگفت انگيزي به حفظ قرآن كريم روي . خواند  نماز مي)سلم
آموخت و بنابه   مي)صلي اهللا عليه و سلم(هاي آنرا از پيامبر آورد و آيات و سوره

خواست كه به  كرد همچنين از بزرگان صحابه مي آنرا حفظ مي) پيامبر(توصيه ايشان 
ابوهريره در زماني كوتاه با . زند و براي حفظ دقيق آن، برايش دعا كننداو قرآن بيامو

نام و مقام آنها و مشكالتي را كه بخاطر . تعداد زيادي از صحابه رسول خدا آشنا شد
 جوانكه ) رض( گاهي نزد انس بن مالك. دانست اسالم تحمل كرده بودند، مي

رفت و از او   بود، مي) عليه و سلمصلي اهللا(فهميده و دانا و اولين خادم رسول اكرم
 در بدو هجرت پيش )صلي اهللا عليه و سلم(اخبار و حوادثي را كه براي آن حضرت

كرد و ابوهريره با  پرسيد و او آن اخبار و حوادث را برايش بازگو مي آمده بود، مي
ديد كه عبداهللا بن  همچنين ابوهريره مي. داد  آنها گوش فرا مي خوشحالي زياد به

. كنند  رفت و آمد مي)صلي اهللا عليه و سلم(هاي پيامبر مسعود و مادرش زياد به خانه
ولي بعد دانست .  هستند)صلي اهللا عليه و سلم(خيال كرد كه آن دو خدمتگزار پيامبر

 براي ابن مسعود )صلي اهللا عليه و سلم(كه آن روابط بخاطر احترامي است كه پيامبر
ابوهريره آرزو داشت كه به مقامي . الح و خدمتگزار بودزيرا او مردي ص. شد قايل مي

كه ابن مسعود و انس بن مالك و ساير صحابه مقرب، نزد پيامبر داشتند، دسترسي 
 را از همه مردم و حتي از وجود )صلي اهللا عليه و سلم(ابوهريره پيامبر اكرم. پيدا كند

بود، مي ) عليه و سلمصلي اهللا(خودش نيز بيشتر دوست داشت و هر وقت نزد پيامبر
و بصراحت اين مطلب . كرد احساس سعادت و هر وقت جدا بود احساس وحشت مي

صلي اهللا (اي رسول خدا: رساند و گفت  )صلي اهللا عليه و سلم(را بعرض آن حضرت
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شوم و ديدار تو باعث خنكي  بينم خوشحال مي من هر وقت تو را مي! )عليه و سلم
 نيز كه به صداقت او پي برده بود، به )اهللا عليه و سلمصلي (رسول خدا. شود چشم مي

ابوهريره نه تنها رسول . شد كرد و هميشه با چهره خندان با او روبرو مي او محبت مي
 را دوست داشت، بلكه اهل بيت و ساير صحابه را بخاطر )صلي اهللا عليه و سلم(خدا

. كرد، آنها را دوست داشت  به آنها محبت مي)صلي اهللا عليه و سلم(اينكه رسول خدا
 با آنها محبت )صلي اهللا عليه و سلم(حتي كودكان خردسالي را كه پيامبر اكرم

بويژه حسن و حسين . كرد  ابوهريره آنها را دوست داشت و به آنها محبت مي نمود، مي
  .   و عبداهللا بن عباس و ساير كودكان ديگر)رضي اهللا عنه(فرزندان علي
 نسبت به ابوهريره باعث شد كه او خود را ) عليه و سلمصلي اهللا(محبت پيامبر

خوشبخت احساس كند، چون به آخرين آرزوي خود در زندگي يعني مصاحبت با آن 
تنها .  و فرا گرفتن علم و دانش از وي، دست يافت)صلي اهللا عليه و سلم(حضرت

را مادرش زي. كرد يك چيز او را بشدت ناراحت داشت و صفاي دروني او را تيره مي
. ورزيد و از ايمان آوردن بخدا و رسول امتناع مي. هنوز بر شرك باقي مانده بود

پس از مراجعت از . پذيرفت كرد ولي او نمي ابوهريره مكرر او را به اسالم دعوت مي
خيبر، ابوهريره هر چه را كه ديده و شنيده بود و داللت بر صدق و راستي رسالت آن 

خصوصاً داستان . كرد، براي مادرش تعريف نمود  مي)سلمصلي اهللا عليه و (حضرت
اما .  آورده بودند)صلي اهللا عليه و سلم(گوسفند مسموم را كه براي آن حضرت

 خود بود و از مسلمان شدن خودداري همچنان پايبند دين آباء و اجدادمادرش 
  .پرستم تا وقتي زنده باشم، ذي الخلصه را مي: گفت كرد و مي مي

اين، ابوهريره از دعوت او بسوي خدا دست برنداشت و مأيوس نشد و هر با وجود 
ولي او نه تنها ايمان . داد كه به خدا و رسول او ايمان بياورد روز او را سوگند مي

 )صلي اهللا عليه و سلم(آورد، بلكه در يكي از روزها خشمگين شد و به پيامبر نمي
  .توهين كرد



��������___________________________________________________  www.Bidary.com  

36   ___________________________________________ بيداري اسالمي

ناراحت شد و ترسيد كه مبادا بخاطر آن گستاخي ابوهريره از شنيدن آن سخن بشدت 
احترامي شده بود،  عذابي از سوي خدا براي مادرش و حتي خودش كه سبب آن بي

و براي رفع اين مشكل . نازل شود بدين جهت غم و اندوه بزرگي او را در برگرفت
شتابان .  به نظرش نيامد)صلي اهللا عليه و سلم(هيچ ياوري غير از خود آن حضرت

 روانه شد و پس از ورود به مسجد در )صلي اهللا عليه و سلم(بسوي آن حضرت
صلي اهللا عليه و (حاليكه اشكهايش چهره و ريشش را تر كرده بود، به آن حضرت

 پرسيد چه اتفاقي افتاده )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر.   سالم داد و نزد او نشست)سلم
  است؟

 امروز مادرم را )صلي اهللا عليه و سلم(ول خدااي رس: ابوهريره با صداي غمگين گفت
دعا . به اسالم دعوت كردم، نپذيرفت و سرانجام سخن ناپسندي در مورد شما گفت

  .كن خدا مادرم را هدايت كند
 خواسته او را اجابت كرد و دست دعا بسوي )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر مهربان

ابوهريره از اينكه آن . ره را هدايت كنمادر ابوهري! خدايا: آسمان بلند كرد و فرمود
از .  براي هدايت مادرش دعا كرد خيلي خوشحال شد)صلي اهللا عليه و سلم(حضرت

 اجازه گرفت تا بخانه نزد مادرش برگردد و او را )صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت
اما قبل از اينكه او بخانه برسد خداوند كارش را . به اين دعاي مبارك، مژده دهد

كرده و دعاي پيامبرش را اجابت نموده و ابوهريره را بخاطر هدايت مادرش مورد 
. زيرا هنگاميكه ابوهريره با ناراحتي از خانه خارج شده بود. لطف قرار داده بود

. مادرش در مورد آنچه فرزندش او را بسوي آن دعوت كرده بود بفكر فرو رفت
زبانش باز . سوي حق هدايت كردخداوند در آن لحظه قلب او را روشن ساخت و ب

  .شد و شهادت آورد
  )ن محمد رسول اهللاال اهللا و اشهد أن ال اله اشهد أ(
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با . اش به دوستي بدل شد اش به رأفت، و دشمني لذا كفر او به ايمان، و سنگدلي
 جاهليت وداع نمايد و ايمان را كه ظاهر و  شتاب رفت كه غسل كند و با پليدي

هنگاميكه ابوهريره بخانه رسيد، از شنيدن صداي .  آغوش گيردباطنش پاك است در
. منتظر ماند تا كارش را تمام كند. آب، دانست كه مادرش در حال غسل كردن است

مادرش لباسهايش را پوشيد و قبل از اينكه چادرش را بسر نمايد، درب را باز كرد و 
 از شدت از جايش پريد ابوهريره از ديدن آن صحنه به حيرت افتاد و. شهادت آورد

اي باعث شد كه مسلمان  و بدون اينكه توقف كند، و از مادرش بپرسد كه چه انگيزه
 بازگشت تا اسالم آوردن مادرش را )صلي اهللا عليه و سلم(شود؟ بحضور آن حضرت

 )صلي اهللا عليه و سلم(اين بار در حالي بحضور آن حضرت. به اطالع او برساند
مژده اي رسول : سالم داد و گفت. كرد  خوشحالي گريه ميشرفياب شد كه از شدت

چهره مبارك آن . خداوند دعاي شما را پذيرفت و مادرم را هدايت كرد! خدا
 از شنيدن اين خبر درخشيد و خوشحال شد و حمد و )صلي اهللا عليه و سلم(حضرت

  . سپاس خداي را بجاي آورد
دعا ! )صلي اهللا عليه و سلم(اهللايا رسول : ابوهريره فرصت را غنيمت شمرد و گفت

كن خداوند مرا و مادرم را محبوب بندگان مؤمن بگرداند و بندگان مؤمن را محبوب 
اين بنده كوچكِ خود و مادرش را محبوب ! خداوندا: رسول خدا فرمود. ما قرار دهد

  . بندگان مؤمن قرار بده و بندگان مؤمن خود را محبوب اينها بگردان
 ابوهريره خيلي خوشحال )صلي اهللا عليه و سلم( مبارك آن حضرتپس از اين دعاي

زيرا اين روز براي اوروز زيبا و بياد ماندني بود و پس از روز مالقات او با . شد
زيرا . رفت پيامبر در خيبر، اين روز دومين و بهترين روز زندگي ابوهريره بشمار مي

 زدوده شده و به نعمت لبشدر اين روز غم بزرگي با اسالم آوردن مادرش، از ق
  :  بود كه فرمود)صلي اهللا عليه و سلم(يافت و آن دعاي پيامبر اكرمبزرگي دست 
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بعد . مؤمنين را محبوب ابوهريره و مادرش و آنها را محبوب مؤمنين بگردان! خداوندا
از اين روز تاريخي و بياد ماندني، ابوهريره مدت زيادي زندگي كرد و ديد كه 

و هميشه اين سخن را . د دعاي پيامبرش را در حق او پذيرفته بودچگونه خداون
به لطف خدا، هر مؤمني كه اسم مرا بشنود، اگر چه مرا نديده : شد كه يادآور مي

  .باشد، باز هم مرا دوست خواهد داشت
پس از اسالم آوردن مادرش، ابوهريره احساس كرد كه هيچ غم و اندوهي و هيچ 

بدين جهت تمام حواس يعني چشم و گوش و قلب . ار نداردمشكلي بر سر راه او قر
 ساخت تا كامالً اسالم را بشناسد و )صلي اهللا عليه و سلم(خود را متوجه رسول خدا

  .علم بياموزد
  .بدينجهت از آن روز به بعد توجه خود را به دو چيز مهم معطوف ساخت

صلي اهللا عليه و (امبر حفظ و فهميدن آيات قرآن كه از اين تاريخ به بعد بر پي-1
 .شد  نازل مي)سلم

 )صلي اهللا عليه و سلم( حفظ و دانستن احاديث و سخنرانيها و مواعظ آن حضرت-2
همچنين . فرمود، بدون اينكه يك كلمه از آنها را جا بيندازد كه براي صحابه ايراد مي

شده بود  نازل )صلي اهللا عليه و سلم(حفظ آياتي كه قبل از اين تاريخ بر آن حضرت
و سخناني را كه قبالً براي صحابه ايراد فرموده بود همراه با سيرت گذشته آن 

بخاطر اين دو هدف .  و روزهاي تاريخي زندگي او)صلي اهللا عليه و سلم(حضرت
صلي (ها را با آن حضرت بود كه ابوهريره تمام روزهاي زندگي خود و بخشي از شب

خواند و به  پشت سر او نماز مي. همراه او بودگذراند و هميشه   مي)اهللا عليه و سلم
همراه او به ديدار صحابه . صبح و شب با او بود. داد قرائت آن حضرت گوش فرا مي

كارهاي پيامبر را . كرد ها شركت مي رفت، با او در تشييع جنازه و عيادت بيماران مي
. زد  او را صدا ميخواست،  مي)صلي اهللا عليه و سلم(كسي را كه پيامبر. داد انجام مي

ذهن ابوهريره مانند دفتري بود كه . رساند و دستورات و پيامهاي او را بمردم مي
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 را دقيقاً در آن )صلي اهللا عليه و سلم(  حوادث و احوال روزانه آن حضرت خاطرات،
همت بلند، حافظه استثنايي، فهم دقيق، تشنگي شديد براي كسب علم، . نمود ثبت مي

رغبتي به مال و منال دنيا، ابوهريره را  رهاي ديگر، قناعت كامل و بيعدم اشتغال بكا
 .داد در انجام اين كار مهم، ياري مي

 بود )صلي اهللا عليه و سلم(در رأس همه اينها، محبت شديد او نسبت به پيامبر اكرم
  .آورد كه عواطف و احساسات او را به جوش در مي

 مقام وااليي داشت و مورد محبت او قرار )سلمصلي اهللا عليه و (ابوهريره نزد پيامبر
صلي اهللا عليه و (عالقه شديد او به كسب علم، باعث شادي آن حضرت. گرفته بود

  .كرد كه به او قرآن بياموزند و به اصحاب سفارش مي.  شده بود)سلم
فرستاد تا او را  پرداخت و كسي را مي ديد، به جستجوي او مي و گاهي كه او را نمي

شد، ابوهريره   وارد مسجد مي)صلي اهللا عليه و سلم(هر وقت آن حضرت. كندپيدا 
 وارد مسجد شد )صلي اهللا عليه و سلم(در يكي از روزها، آن حضرت. آمد نزد او مي

به اطراف خود نگاه كرد و از كسانيكه در مسجد بودند حال او . ولي ابوهريره را نديد
آن . ايد؟ كسي جواب نداد يدهشما جوان دوسي را ند: را پرسيد و فرمود

كسي جوان دوسي را .  براي بار دوم و سوم پرسيد)صلي اهللا عليه و سلم(حضرت
  پس از اتمام نماز،  مردي كه در حال نماز خواندن بود،. خير: نديده است؟ آنها گفتند

او بيمار است و در گوشه ! اي رسول خدا:  گفت)صلي اهللا عليه و سلم(به آن حضرت
 از شنيدن اين خبر ناراحت شد و نزد )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر. تاده استمسجد اف

ابوهريره نوع بيماري . اش را پرسيد او رفت و با لبخند به او سالم داد و بيماري
  )صلي اهللا عليه و سلم(سپس پيامبر اكرم. خودش را براي آن حضرت توضيح داد

در همان لحظه . بودي او دعا كرددست مباركش را در محل درد گذاشت و براي به
  .ابوهريره برخاست و از بيماري شفا يافت
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 را )صلي اهللا عليه و سلم(همانطور كه شرح آن گذشت، ابوهريره با تمام وجود پيامبر
كرد و از فرط دوستي بكثرت چهره  شنيد، حفظ مي دوست داشت و هر چه از او مي

خوشبختانه براي اين كار جرأت . نگريست  را مي)صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت
صلي اهللا عليه و (داشت در حاليكه تعداد زيادي از صحابه بعلت هيبت آن حضرت

هيچ چيز در : گفت ابوهريره مي. توانستند دائماً بر چهره مباركش نگاه كنند  نمي)سلم
 اش گويا خورشيد در چهره. ام  نديده)صلي اهللا عليه و سلم(دنيا زيباتر از رسول خدا

 را دوست داشت، )صلي اهللا عليه و سلم(از بس كه آن حضرت. كند حركت مي
  .كرد كه ديگران جرأت پرسيدن آنرا نداشتند سؤاالتي مي

صلي اهللا عليه و (اي رسول خدا:  گفت)صلي اهللا عليه و سلم(روزي ابوهريره به پيامبر
مرا از همه شوند  شوم و چشمهايم روشن مي بينم، خوشحال مي  چون تو را مي)سلم

همه چيز از آب آفريده شده :  فرمودند)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر. چيز باخبر ساز
 مرا بكاري راهنمايي كن كه )صلي اهللا عليه و سلم(يا رسول اهللا: ابوهريره گفت. است

به :  فرمود)صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت. پس از انجام دادن آن به بهشت بروم
ها را غذا بده و به آنها رحم كن و هنگام شب كه مردم در خواب آن مردم سالم كن، 

در يكي از روزها . شوي آنگاه با سالمتي وارد بهشت مي. هستند، برخيز و عبادت كن
 نشسته بودند، )صلي اهللا عليه و سلم(كه تعداد زيادي از صحابه نزد آن حضرت

 تو در روز قيامت شفاعت)صلي اهللا عليه و سلم(اي رسول خدا: ابوهريره پرسيد
  نصيب چه كساني خواهد شد؟

 از سؤال ابوهريره خوشحال شد، او را ستود و به او )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر
زيرا . تر نيست كردم كه در پرسيدن اين مطلب، هيچ كس از تو مستحق فكر مي: گفت

بيشتر شفاعت من : بعداز آن فرمود. شوق تو براي ياد گرفتن حديث خيلي زياد است
  .شود كه خالصانه و از اعماق قلب ال اله اال اهللا بگويند نصيب كساني مي
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از همه . صحابه كرام نيز از اين سؤال ابوهريره خوشحال شدند و از او تشكر كردند
بيشتر ابي ابن كعب از اين سؤال خوشش آمد و ضمن تعريف از ابوهريره به او 

در واقع . ند تا به معلومات آنها بيفزايدتوصيه كرد كه هميشه چنين سؤاالتي مطرح ك
زيرا او آنقدر علم را دوست داشت، كه مرد . ابوهريره به چنين سفارشي، نياز نداشت

 را از همه بيشتر )صلي اهللا عليه و سلم(و از تمام كاينات، پيامبر. تشنه آب سرد را
 )يه و سلمصلي اهللا عل(بنابراين، طبق عادت، هر روز از آن حضرت. داشت دوست مي
  .افزود كرد و به دانش خود مي سؤال مي

 وقتي به نماز )صلي اهللا عليه و سلم(ابوهريره احساس كرده بود كه آن حضرت
كند و آنگاه  ايستد، بعد از تكبير اولي و قبل از شروع فاتحه لحظاتي مكث مي مي

. رسيد پ)صلي اهللا عليه و سلم(بدين جهت از آن حضرت. نمايد شروع به خواندن مي
  گوييد؟ در آن لحظات چه مي)صلي اهللا عليه و سلم(اي رسول خدا

  : خوانم اين دعاها را مي:  فرمود)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر

اللهم باعد بيني و بين خطايايي كما باعدت بين المشرق و المغرب اللهم نقّني «

اي بالماء من خطايي كما ينقي الثوب االبيض من الدنس  اللهم اغسلني من خطاي

  .»و الثلج و البرد

بار خدايا ميان من و گناهانم دوري بينداز همچنان كه مشرق و مغرب را از هم دور «
اي، بار خدايا مرا از گناهانم پاك بكن همانگونه كه پارچه سفيد از چرك پاك  كرده

  ».شود، بار خدايا با آب سرد و خنك بخشش مرا از گناهانم شستشو بكن
اي باز و خندان   با چهره)صلي اهللا عليه و سلم(ديد كه آن حضرت ميچون ابوهريره 

دهد و از اينكه او بدنبال كسب علم و معرفت است، صحابه  به سؤاالت او پاسخ مي
شوند، بدين جهت ابوهريره همه چيزهائي را كه  نيز از سؤاالت او خوشحال مي

 از نماز، روزه،   مثالًپرسيد   مي)صلي اهللا عليه و سلم(دانست، از آن حضرت نمي
زكات، حج، ايمان و حقيقت آن از بهشت و دوزخ، از مأل اعلي همچنين از زندگي 
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 و دعوتش در مكه و حوادثي كه در آنجا برايش )صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت
  .اش از هجرتش بمدينه و حوادث تمام روزهاي زندگي. پيش آمده بود
  .داد متانت و حوصله به او پاسخ مي با )صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت

در حالي .  خواست كه ابوهريره را بيازمايد)صلي اهللا عليه و سلم(روزي آن حضرت
پرسي كه اين غنايم مال چه  از من نمي: كرد، به ابوهريره گفت كه غنيمت تقسيم مي

 تقاضا دارم آنچه را كه خدا بتو آموخته، بمن  :كسي است؟ ابوهريره در پاسخ گفت
ابوهريره . پس چادرت را پهن كن:  فرمود)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر. ياموزيب

 پهن )صلي اهللا عليه و سلم(چادري را كه بر دوش داشت، بين خود و آن حضرت
:   سپس فرمود  مدتي طوالني با او سخن گفت،)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر. كرد

  .چادرت را جمع كن
شامگاه .  و پس از آن، بيدرنگ به راز اين كار پي بردابوهريره چادرش را جمع كرد،

صلي (آن روز كه پاسي از شب گذشته بود، ابوهريره احاديثي را كه از آن حضرت
يادآوري آن احاديث آنقدر برايش .  شنيده بود بياد آورد و تكرار نمود)اهللا عليه و سلم

اي را جا  ون اينكه كلمهخواند بد كرد آنها را از روي كتاب مي راحت بود كه خيال مي
چند روز . خيلي خوشحال شد و بخاطر اين نعمت خدا را سپاس فراوان گفت. بيندازد

از اين واقعه نگذشته بود كه خداوند به ابوهريره اكرام نمود يعني دعاي پيامبر 
  : را كه فرموده بود)صلي اهللا عليه و سلم(اكرم
رد اجابت قرار داد از آن لحظه به بعد، مو »حافظه ابوهريره را تقويت فرما! خداوندا«

صلي اهللا عليه و (روزي پيامبر اكرم. رفت كرد، از يادش نمي هر مطلبي را كه حفظ مي
ديد كه ابوهريره و زيد بن ثابت و يكي ديگر در مسجد .   وارد مسجد شد)سلم

زيد و مردي ديگر مشغول نماز خواندن هستند و ابوهريره قرآن تالوت . اند نشسته
  نماز خود را تمام كردند ) زيد و مرد ديگر(كند پس از چند لحظه، آن دو نفر  مي

  به آنها نزديك شد تا بشنود )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر. و دست دعا بلند نمودند
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صلي اهللا (پيامبر. خواهند؟ ولي آنها دعاي خود را متوقف كردند كه از خدا چه مي
صلي (پيامبر. كردند آنها دعا مي. اي خود را ادامه دهيددع:   به آنها فرمود)عليه و سلم

صلي اهللا (سپس آن حضرت. تا دعاهايشان تمام شد. گفت   آمين مي)اهللا عليه و سلم
ابوهريره دستهايش را بلند  ».تو براي خودت دعا كن«:  به ابوهريره فرمود)عليه و سلم

  :كرد و اينگونه دعا نمود
و نيز از تو . م از تو خواستند، براي من هم اجابت فرماآنچه اين دو برادر! خداوندا«

 آمين )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر» .خواهم كه هرگز آنرا فراموش نكنم علمي مي
: زيد و رفيقش كه اين دعاي مهم را شنيدند و به اهميت آن پي بردند، گفتند. فرمود

  ».مخواهيم كه آنرا فراموش نكني علمي ميما هم از تو ! اياخد«
:  آمين نگفت و با مهرباني به آنها فرمود)صلي اهللا عليه و سلم(ولي اين بار پيامبر

و اين جمله را يكبار ديگر تكرار » .جوان دوسي براي اين دعا از شما پيشي گرفت«
  .كرد

نام و نشان، كه چوپاني بيش نبود،  خداوند دانا و حكيم خواسته بود كه اين جوان بي
م بيايد و كاري مهم كه همانا فرا گرفتن بيشترين احاديث نبوي و از يمن به مركز اسال

حفظ و گسترش آن در ميان امت اسالمي، بويژه تابعين و نقل آن از نسلي به نسل 
 براي تقويت )صلي اهللا عليه و سلم(ابوهريره قبل از اينكه پيامبر. ديگر بود، انجام دهد

صلي اهللا عليه و ( براي آن حضرتاش دعا كند، و پيش از پهن كردن چادرش حافظه
كرد، بخاطر اين   را فراموش مي)صلي اهللا عليه و سلم( بعضي از سخنان پيامبر)سلم

اي رسول :  شكايت برد و گفت)صلي اهللا عليه و سلم(مشكل بود كه نزد آن حضرت
. ام ام ولي متأسفانه بعضي از آنها را فراموش كرده احاديث بسياري از شما شنيده! خدا
از آن پس، .  ، برايش دعا كرد)صلي اهللا عليه و سلم(دين جهت بود كه پيامبر اكرمب

اش بقدري قوي شد، كه حتي يك كلمه از آيات قرآن يا احاديث نبوي را  حافظه
    و حافظه)صلي اهللا عليه و سلم(كثرت همراهي ابوهريره با پيامبر. كرد فراموش نمي
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بدين . ش باعث نبوغ و برتري او شده بودقوي و عالقه شديدش به كسب علم و دان
مضافاً همراهي او با . جهت در حفظ حديث و روايت، از همه صحابه سبقت گرفت

 وي را از خدمت و محبت به مادرش، باز نداشته بود و )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر
آورد، براي او  رفت و غذاي اندكي را كه بدست مي هر روز به ديدن مادرش مي

صلي اهللا (ابوهريره هر چه از پيامبر. قانع بود: مادرش هم به همين غذاي اندك،. دبر مي
عالوه بر اين، مادرش هميشه در . داد آموخت، به مادرش هم ياد مي  مي)عليه و سلم

خواند و سخنرانيها و مواعظ آن  مسجد النبي با ساير زنهاي مسلمان نماز مي
روزي ابوهريره دو دانه خرما به مادرش . شنيد  را مي)صلي اهللا عليه و سلم(حضرت

 براي تو فرستاده است، بسم )صلي اهللا عليه و سلم(اينها را رسول خدا«: داد و گفت
بخدا ! بعد گفت مادر عزيز ».تمام روز گرسنه نخواهي شد. اهللا بگو و آنها را بخور

از سوگند تنها چيزي كه مرا از كار و كسب و همچنين تأمين خوراك براي تو ب
  .  است)صلي اهللا عليه و سلم(دارد، همراهي و مالزمت با آن حضرت مي

پس مشكالت را . خواهم از ايشان علم و دانش و معرفت ديني كسب كنم زيرا مي
  .زيرا بعد از هر سختي، آساني خواهد بود. تحمل كن

امروز هديه گرانبهايي برايت ! مادرجان«: روزي ابوهريره نزد مادرش رفت و گفت
اي از فقراء  امروز عده«: آن هديه چيست؟ ابوهريره گفت: مادرش گفت» .ام ردهآو

  :  آمدند و گفتند)صلي اهللا عليه و سلم(پيش آن حضرت
از يكطرف خدا را . آورند اجر و مزد زيادي بدست ميداران  سرمايه! اي رسول خدا

. دهند  ميكنند و از طرف ديگر اموال اضافي خود را در راه خدا صدقه عبادت مي
 )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر. ولي ما چيزي نداريم كه در راه خدا، صدقه دهيم

توانيد هر  خداوند به شما نعمتهاي ديگري ارزاني داشته كه بوسيله آنها مي: فرمود
گفتن الحمد هللا ، ال اله اال اهللا، . گفتن هر سبحان اهللا، صدقه است. لحظه صدقه دهيد
! پس مادرجان»  .امر به معروف و نهي ازمنكر نيز صدقه است. تاهللا اكبر صدقه اس
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ن اجري را كه و هما. نگاه جزء اغنياء خواهي شد  آ اين اذكار را به كثرت زمزمه كن،
و روزي به مادرش . دهد، به شما نيز خواهد داد خدا به آنها براي بذل و بخششان مي

د و گفتند اگر جوي آبي مقابل ديروز رسول خدا حديثي براي ما بيان فرمودن: گفت
 بار در آن غسل كنيد، آيا چركي بر بدن شما باقي 5خانه شما باشد و شما روزي

نمازهاي پنجگانه مانند آن جوي آب هستند، : سپس فرمود. خير: خواهد ماند؟ گفتيم
پس مادرجان به فضيلت اين . برد خداوند بوسيله آنها تمام گناهان ما را از بين مي

توجه كن و ببين كه خداوند چه نعمتي بما ارزاني داشته كه بوسيله آن، نمازها 
همچنين در حديثي ديگر، آن . توانيم هميشه خود را از گناه پاك نگهداريم مي

! خداوندا: روزي جهنم به خدا گفت:  فرمودند)صلي اهللا عليه و سلم(حضرت
خداوند . ه نفس بكشمخورد، بمن اجازه بده ك قسمتهايي از من قسمتهاي ديگر را مي

بعد . يكي در تابستان و يكي در زمستان. به او اجازه داد تا دو بار در سال تنفس كند
هر وقت سرماي شديد احساس كرديد، آن «:  فرمود)صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت

و هر وقت كه گرماي شديدي را احساس كرديد، آن هم تنفس . نفس جهنم است
و از خدا طلب عفو و . به كثرت از جهنم، به خدا پناه ببر! پس مادرجان. جهنم است

  ».سالمت و عافيت كن
كرد و او با  شنيد، براي مادرش بازگو مي ابوهريره، هميشه احاديثي را كه از پيامبر مي

كرد و  گرفت و براي پسرش دعاي خير مي شنيد و ياد مي طيب خاطر آنها را مي
همانطور  ».تو هم از او راضي باش. ي هستممن از فرزندم راض! خداوندا«: گفت مي

اي از مسجد نبوي  كه شرح آن گذشت، ابوهريره خانه خود را رها ساخته و در گوشه
چهره برجسته و مرد سرشناس گروه ) ابوهريره(ديري نگذشت كه او . كرد زندگي مي
 به هيچ   در قيد حيات بود،)صلي اهللا عليه و سلم(و تا زماني كه پيامبر اكرم. صفه شد

. صفه سايباني در مسجد نبوي بود. وجه صفه را با منزل يا جايي ديگر عوض نكرد
اهل صفه، اصحاب فقيري بودند كه در مدينه، خانه و فاميلي نداشتند و در زمان 
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و بيشتر روزهاي خود . خوابيدند  در صفه مي)صلي اهللا عليه و سلم(حيات آن حضرت
. خوردند ماندند و شام مي اي از آنها نيز نزد پيامبر مي و عده. بردند را در آنجا بسر مي

معموالً . اين وضع تا زماني كه خداوند آنها را ثروتمند كرد، همچنان ادامه داشت
اي بدست آن  و اگر صدقه. كرد  ابوهريره را انتخاب مي)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر

داد تا براي اهل صفه   ميرسيد، آنرا به ابوهريره  مي)صلي اهللا عليه و سلم(حضرت
آمد، يا ابوهريره را  اي براي پيامبر مي هر وقت هديه. و بين آنها تقسيم كند. ببرد
فرستاد تا اهل صفه را بياورد و آنرا همراه پيامبر بخورند، يا سهميه آنها را به  مي

كنند، اهل صفه، افراد تنبلي نبودند كه كار ن. داد تا بين آنها تقسيم كند ابوهريره مي
مضافاً در مدينه كاري براي . بلكه سرگرم كسبِ علم و دانش و جهاد با كفار بودند
  .آنها وجود نداشت زيرا اهل مدينه، عموماً فقير بودند

اي از صبر  اهل صفه، آنقدر گرسنگي و برهنگي را تحمل كردند كه سرانجام اسطوره
دادند،   ديگر ترجيح ميو چون دوستي خدا و رسول را بر هر چيز. و بردباري شدند

سرانجام خداوند وضع آنها را دگرگون ساخت و به آنها ثروت عنايت فرمود و آنها را 
  .و اين موهبت نيز در سايه صبر و بردباري نصيب آنها شد. غني كرد

ابوهريره در سالهاي صفه، فشار شديد فقر و گرسنگي را تحمل كرد همچنين 
يا . وجود دارد و بايد يكي از آنها را انتخاب كنددانست كه براي او فقط دو راه  مي

 و تحمل گرسنگي، يا دوري از آن )صلي اهللا عليه و سلم( همراهي با پيامبراكرم
زيرا . و او همراهي پيامبر را برگزيد.  و سير شدن را)صلي اهللا عليه و سلم(حضرت

لمات گهربار داد و از نعمت شنيدن ك كرد، فرصت همراهي را از دست مي اگر كار مي
بدين جهت، تصميم گرفت كه هر . شد  محروم مي)صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت

دانست كه پس  زيرا مي. مشكلي را در اين راه تحمل كند و به هدف واالي خود برسد
و خداوند در قبال تحمل فقر و گرسنگي، به او . از هر سختي، آساني خواهد بود

دانست كه  همچنين مي. دانش عنايت خواهد كردپاداش ذيقيمتي مانند كسب علم و 
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 دوست دارد ابوهريره استعدادهايش را صرف مطلب اول )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر
صلي اهللا (زيرا اوايل صحبت، روزي ابوهريره در حال كاشتن نهالي بود كه پيامبر. كند

  »كني؟ چكار مي«:  او را ديد و به او گفت)عليه و سلم
آيا دوست :  فرمود)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر».كارم دارم نهالي مي«: ابوهريره گفت

آري، اي : داري تو را به كاشتن نهالي، بهتر از اين نهال راهنمايي كنم؟ ابوهريره گفت
: با گفتن هر يك از جمالت زير مانند«:  پيامبر فرمود)صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا

 تو كاشته اال اهللا، اهللا اكبر، يك درخت در بهشت برايسبحان اهللا، الحمد هللا، ال اله 
 با كاشتن )صلي اهللا عليه و سلم(حضرتچنين پنداشت كه آن البته نبايد . (شود مي

خواست ذهن آنها را از نهال اين  بلكه مي. درخت و يا كار و فعاليت، مخالف بود
  1.)جهان، به نهال آن جهان و از عالم صورت، به عالم معني سوق دهد

 اين است كه او از آن )صلي اهللا عليه و سلم(ابوهريره دانست كه قصد پيامبر
 . جدا نشود تا علم و ذكر را بياموزد و سرگرم آن شود)صلي اهللا عليه و سلم(حضرت

در آن روزها گاهي چنان . رويهمرفته در آن ايام روزهاي سختي بر ابوهريره گذشت
در يكي از روزها، بعلت ضعف . افتاد ين ميشد كه از شدت گرسنگي به زم گرسنه مي

. ناشي از گرسنگي در مسجد نبوي بين منبر و حجره عايشه، بيهوش و به زمين افتاد
بدين . شناختند، خيال كردند ديوانه است و غش نموده است كساني كه او را نمي

  .دادند گذاشتند و او را تكان مي كشيدند و پا بر شكمش مي جهت دست بر سرش مي
بلكه گرسنگي مرا . ام و نه بيمار من نه ديوانه: گفت كرد و مي ابوهريره به آنها نگاه مي
  .به اين حال انداخته است

. بست گرفت، سنگ مي معموالً ابوهريره به شكمش كه از شدت گرسنگي درد مي
خورد و  ديد، تأسف مي  وقتي كه او را به آن حال مي)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر

 هم چيزي براي )صلي اهللا عليه و سلم(زيرا گاهي در خانه پيامبر. شد ميناراحت 
  .اش را برطرف سازد شد كه به او بدهد و گرسنگي خوردن پيدا نمي



��������___________________________________________________  www.Bidary.com  

48   ___________________________________________ بيداري اسالمي

 و ساير )صلي اهللا عليه و سلم(گذشت كه در خانه پيامبر بايد گفت روزهاي زيادي مي
كار و تجارت و داد و زيرا جهاد با كفار، مردم را از . اصحاب، از غذا خبري نبود

ديد كه ساير اصحاب صفه هم مانند او گرسنه  وقتي ابوهريره مي. ستد باز داشته بود
 و ساير )صلي اهللا عليه و سلم(هستند و چيزي براي خوردن ندارند و نيز پيامبر

  .يافت كنند، خاطرش تسكين مي اصحاب با او محبت و همدردي مي
ه خيلي گرسنه شده بود و توان راه رفتن نداشت در يكي از روزهاي ديگر كه ابوهرير

 دستش را گرفت و او )صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت. نزديك مسجد به زمين افتاد
. در آنجا قدري شير به او داد ابوهريره آنرا نوشيد. را بلند كرد و بخانه برد

كه شكمش سير  براي بار دوم و سوم به او شير داد تا اين)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر
  .شد و با خوشحالي و اداي شكر، دوباره به مسجد برگشت

ابوهريره از سالهاي گرسنگي خود، خاطرات زيبا و جالب بسيار بياد داشت كه گاهي 
انگيخت و آنها  كرد و شگفتي آنها را بر مي آنها را براي شاگردان خود تعريف مي

  .دكردن عملكرد اين مرد صبور و بزرگوار را تحسين مي
اش را براي دوستان خود چنين  روزي ابوهريره برخي از خاطرات ايام گرسنگي

سوگند بخدا كه هيچ معبودي جز او نيست، گاهي از شدت گرسنگي . كرد تعريف مي
در يكي از آن روزها بر سر راه . بستم ماليدم و به آن سنگ مي شكمم را به زمين مي

تم تا شايد يكي مرا دعوت كند و غذا  و اصحاب نشس)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر
اي از  براي اينكه او را متوجه حال خود سازم، آيه. ابتدا ابوبكر از كنارم گذشت. دهد

بعد از او عمر از كنارم . ولي او بمن توجهي نكرد و رفت. قرآن از او پرسيدم
توجهي اي پرسيدم ولي او هم بمن  و براي اينكه حالم را بداند از او نيز آيه. گذشت

 بمن نزديك )صلي اهللا عليه و سلم(سرانجام آن حضرت. نكرد و براه خود ادامه داد
پشت سر او رفتم تا . با من بيا: دانست، لبخندي زد و گفت شد و چون حال مرا مي
.  وارد شد و بمن هم اجازه ورود داد)صلي اهللا عليه و سلم(بخانه رسيديم آن حضرت
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صلي (آن حضرت. ر يك ليوان قدري شير وجود داردوقتي وارد خانه شدم ديدم كه د
:  از افراد خانه پرسيد كه اين شير از كجا آمده است؟ به ايشان گفتند)اهللا عليه و سلم

: سپس خطاب بمن فرمود. فالن شخص آنرا براي شما بعنوان هديه فرستاده است
 به اين خانه گفت برو نزد اصحاب صفه و آنها را! گفتم بلي يا رسول اهللا! ابوهريره

  .دعوت كن
 خيلي ناراحت )صلي اهللا عليه و سلم(از شنيدن اين سخن پيامبر: گويد ابوهريره مي

تواند اهل صفه  چگونه مي. اين مقدار شير براي من كافي نيست: شدم و با خود گفتم
و تازه وقتي آنها بيايند، . گرفتم داد تا كمي نيرو مي را سير كند؟ ايكاش آنرا بمن مي

دهد كه شير را به آنها بدهم،   بمن دستور مي)صلي اهللا عليه و سلم(اً آن حضرتحتم
اي جز اطاعت از دستور  ولي چاره. در آنصورت چيزي براي من باقي نخواهد ماند

رفتم و اصحاب صفه را بمنزل آن .  نداشتم)صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا
نكه برگشتم و هر كدام در پس از اي.  دعوت كردم)صلي اهللا عليه و سلم(حضرت

برخيز و ظرف شير را ! ابوهريره:  فرمود)صلي اهللا عليه و سلم(جائي نشستند، پيامبر
نوشيد،  هر يكي كه شير مي. من شروع به شير دادن آنها كردم. بردار و به آنها شير بده

. سرانجام همه سير شدند و نوبت به ما دو نفر رسيد. شد خورد كه سير مي آنقدر مي
 ليوان شير را از دستم گرفت و در حالي كه لبخند )صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت

اينك بنشين و شير بنوش من نشستم و . ايم تنها من و تو باقي مانده: زد بمن گفت مي
بنوش و همين طور براي :  دوباره فرمود)صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت. نوشيدم

قسم به ذاتي كه : پس از اينكه سير شدم گفتم. بار سوم و چهارم تكرار كرد كه بنوش
. ام و كامالً سير شده. تو را به حق فرستاده، ديگر جايي در شكمم باقي نمانده است

من ليوان را به ايشان . ليوان را بمن بده:  فرمود)صلي اهللا عليه و سلم(آنگاه پيامبر
  .انند ما سير شدبسم اهللا گفت و باقي مانده شير را سر كشيد و او هم م. دادم
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يكي اينكه در هجرت خود . ابوهريره به دو دليل، مدت زيادي گرسنگي را تحمل كرد
داد   تأخير كرده بود، ديگر اينكه احتمال مي)صلي اهللا عليه و سلم(بسوي آن حضرت

بدين .  زياد طول نخواهد كشيد)صلي اهللا عليه و سلم(كه دوران مصاحبت او با پيامبر
 )صلي اهللا عليه و سلم(دانست كه هر لحظه همراه آن حضرت  ميجهت خود را ملزم

همچنين . باشد و فرصت را غنيمت بداند و از اين رهگذر، هر مشكلي را تحمل كند
دانست كه در آينده روزهايي پيش خواهد آمد كه هم سير شود و هم برخوردار از  مي

  .نعمت علم و دانش باشد
خواست و با كسي  و از كسي چيزي نمي. تبا وجود فقر، ابوهريره استغنا داش

صلي اهللا (كه گاهي راز خود را با آن حضرت( مگر با پيامبر اسالم. كرد شكايت نمي
صلي (ديد كه ابوبكر و عمر بعد از پيامبر گذاشت و چون مي  در ميان مي)عليه و سلم

ر مسلمين  در ميان مسلمين، مقام وااليي دارند و از همه بيشتر بفك)اهللا عليه و سلم
  . داد بدين جهت گاهي آنها را نيز در جريان مشكالت خود قرار مي. هستند

چون . گذاشت و از ميان مسلمين، فقط راز خود را با جعفربن ابي طالب در ميان مي
و از زمان جنگ خيبر با هم . كرد او نيز ابوهريره را دوست داشت و با او نيكي مي

  .آشنا و دوست شده بودند
فانه زندگي جعفر بن ابي طالب هم چندان دوامي نكرد و پس از مدتي ولي متأس

ابوهريره از فراق او گريست و ياد و ذكرش را . كوتاه در جنگ موته به شهادت رسيد
  .داشت هميشه گرامي مي

كرد چون همراهي  ابوهريره با وجود فقر و گرسنگي شديد، احساس خوشبختي مي
توانست  گرسنگي نمي. ايش گرانبهاترين چيز عالم بود  بر)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر

 و فراگرفتن تعاليم ايشان، )صلي اهللا عليه و سلم(او را از شنيدن سخنان آن حضرت
كرد و  هر شب پس از نماز عشاء چند حديث از احاديث نبوي را تكرار مي. باز دارد
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هللا بن مسعود و زيد بن نيز آنچه از قرآن آموخته بود، آنها را براي ابي بن كعب و عبدا
  .كرد   تالوت مي ثابت،

چون آنها اوقات فراغت خود را در اختيار . ابوهريره اين سه نفر را دوست داشت
ابوهريره گذاشته بودند كه او در آن لحظات، محفوظات خود را از قرآن براي آنها 

ست؟ سالهايي تا بدانند كه آنچه را حفظ كرده، بخاطر دارد يا فراموش كرده ا. بخواند
 گذراند، )صلي اهللا عليه و سلم(را كه ابوهريره در صفه يعني در مالزمت آن حضرت

  .ها را بياد داشت رفت و هميشه آن صحنه بهترين ايام زندگي او بشمار مي
 بود كه تازه ابوهريره دانست )صلي اهللا عليه و سلم(پس از رحلت آن حضرت

  .ه استخداوند چه نعمت بزرگي به او عطا فرمود
در صفه او با دوستان مخلصي آشنا شد، كه ايمان و دوستي و اطاعت و صبر و تحمل 

توان  از جمله آنها مي. مشكالت، بخاطر خدا و رسول، آنها را دور هم جمع كرده بود
از بالل بن رباح، براء بن مالك، حذيفه بن يمان ابوذر غفاري، خباب بن اَرت، زيد 

، سلمان فارسي، سفينه موالي پيامبر، ربيعه بن كعب بن خطاب، بشير بن حضاصيه
اينها مردان فقير و .  و عبداهللا بن مسعود، نام برد)صلي اهللا عليه و سلم(خادم پيامبر

بزرگي بودند كه تاريخ، نام و اعمال و رشادتهاي آنها را به عنوان امامان امت و 
  . استچراغهاي هدايت، در صفحات زرين خود براي هميشه ثبت كرده

 كوشش )صلي اهللا عليه و سلم(ابوهريره پس از چند ماهي همراهي با آن حضرت
و توانست سيرت پيامبر . بزرگي براي شنيدن و حفظ كردن و تالوت قرآن نمود

زيرا آن .   را از آغاز نزول قرآن، به تفصيل ياد گيرد)صلي اهللا عليه و سلم(اكرم
و . خود را براي او تعريف كرده بود حوادث گذشته )صلي اهللا عليه و سلم(حضرت

و ساير صحابه نيز . ابوبكر صديق نيز داستان مفصل هجرت را براي او شرح داده بود
  .حوادث جنگهاي بدر، احد، خندق را برايش تعريف نموده بودند
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حوادث ياد شده، چنان در حافظه او ثبت شده بود كه گويي خود، آنها را ديده 
 )صلي اهللا عليه و سلم(يكسال از مصاحبت او با پيامبر. توشاهد آن حوادث بوده اس

نگذشته بود كه همراه ايشان مدينه را ترك گفت و بقصد جنگ با كفار، راهي 
  2.سرزمين نجد شد و در غزوه ذات الرقاع شركت كرد

اگر چه دو گروه متخاصم خيلي از يكديگر ترسيدند و . در اين غزوه، جنگي رخ نداد
بور شدند كه نماز خوف بخوانند در اين غزوه، ابوهريره و ساير حتي مسلمانها مج

هاي زيادي تحمل كردند و كف پاهايشان زخمي شد و ناخنهايشان  صحابه سختي
بدين جهت آنها مجبور شدند كه پاهاي خود را كه زخمي شده بود، با پارچه . افتاد

  .ببندند بدين جهت آن غزوه را ذات الرقاع ناميدند
 و ساير صحابه براي )صلي اهللا عليه و سلم( بود كه ابوهريره همراه پيامبردر اين سال

هنگاميكه چشمش بخانه . و براي اولين بار وارد خانه خدا شد. اداي عمره بمكه رفت
ولي چون از . كعبه افتاد، تحت تأثير قرار گرفت و اشك از چشمهايش جاري شد

ي باد كه امروز  كه رحمت خدا بر كس  شنيده بود)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اكرم
در . كرد با غرور و سربلندي گرد خانه طواف مي .قدرت نمايي كنددر برابر مشركين 

 پس از بوسيدن )صلي اهللا عليه و سلم(آن اثناء ابوهريره ديد كه آن حضرت
دوند و هروله  حجراالسود، همراه ساير صحابه براي اجراي مناسك ديگر، مي

سقوط و نابودي كفر را مشاهده  برتري اسالم بر كفر يقين حاصل كرد وكردند، به  مي
نمود و دانست بزودي اين دين در مكه و ساير بالد رواج خواهد يافت و خداوند آنرا 

  . بر همه اديان، برتري خواهد داد
اما . كرد همان طور كه شرح آن گذشت، ابوهريره فقر و تنگدستي را تحمل مي

بدين جهت بفكر .  فقر، در ايمان و يقين مادرش خلل بوجود آوردترسيد كه مبادا مي
افتاد تا براي خودش كاري پيدا كند و از درآمد ناچيز آن، نيازهاي خود و مادرش را 

از طرف ديگر هم نگران بود كه مبادا كار كردن، او را از همراهي . برطرف سازد
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بدين جهت پس از مدتي . دارد و شنيدن احاديث او باز)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر
توانست مانع همراهي او با  تالش كاري پيدا كرد كه به نظر خودش آن كار نمي

زن صحابي و ) بسره دختر غزوان(يعني بخدمت .  شود)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر
. بزرگوار بود، درآمد تا براي او و شوهرش خدمت كند و در سفرها همراه آنها باشد

بدين جهت قسمتي . قط اين بود كه خوراك او و مادرش را تأمين كنندالبته مزدش ف
ترسيد گرفتار آن  برد تا او از آنچه كه ابوهريره مي از خوراك خود را براي مادرش مي

  .شود، نجات يابد
از جمله . از طرف ديگر، ابوهريره شروطي داشت، كه دختر غزوان آنها را پذيرفت

ها   و خواندن نماز باز ندارد و شب)صلي اهللا عليه و سلم(اينكه او را از همراهي پيامبر
و در سفرهايي . تا بتواند اوقات خود را در مسجد بگذراند. او را مشغول كار نكند

با وجود .    نيز با آنها باشد)صلي اهللا عليه و سلم(همراه آنها برود كه پيامبر اكرم
 از مالزمت و همراهي شروط فوق باز هم اين كار باعث شد كه او ساعاتي را

بدين جهت آنها را بوسيله سؤال كردن از خود .  باز ماند)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر
 و انس بن مالك و عبداهللا بن مسعود، جبران )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر
  زيرا امين قوي و حافظ . دختر غزوان و شوهرش او را خيلي دوست داشتند.كرد مي

انگيخت چون قرآن را با صداي بسيار   اعجاب آنها را بر ميقرآن و حديث بود و
و نيز احاديث . داد و آنها را تحت تأثير قرار مي. كرد زيباي خود تالوت مي

دختر غزوان بنوبه خود از . كرد  را براي آنها بازگو مي)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر
روزي خواست كه . يرفته بوداو نيز پذ. ابوهريره خواسته بود كه كامالً مطيع او باشد

به او . باشد يا خير بند عهد و ميثاق خود مي ابوهريره را بيازمايد و ببيند كه آيا او پاي
بسره و . ابوهريره بيدرنگ سوار شتر شد. برو و سوار آن شتر شو: گفت) ابوهريره(

: سپس به او گفت. ابوهريره از شتر پياده شد. پياده شو: شوهرش خنديدند بعد گفت
ابوهريره طبق دستور، پا برهنه در زمين » .پابرهنه سر آن چاه برو و يك دلو آب بياور«
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ناهموار كه سنگهاي تيز و برنده داشت براه افتاد و از آن چاه آب كشيد و نزد بسره 
  . آورد

ايمان قوي . بند است ببين كه چگونه به عهد و پيمان خود پاي: بسره به شوهرش گفت
 شگفتي آن زن شد  و با ديدن صداقت و وفاي بعهد او، عالقه آن و تقواي او باعث

ولي كار ابوهريره زياد طول نكشيد كه نزد او رفت و . زن نسبت به ابوهريره بيشتر شد
در حالي . توانم كامالً همنشين پيامبر باشم من چون در خدمت شما هستم، نمي«: گفت

. ام  تعلقات خود را رها ساختهكه من بخاطر او از سرزمين خود هجرت كرده و همه
 )صلي اهللا عليه و سلم(اگر تمام دنيا را بمن بدهند، آنرا با يك ساعت همنشيني پيامبر

  ».كنم عوض نمي
ابوهريره دوباره سوي زندگي . زن عذر او را پذيرفت و بكارش خاتمه بخشيد

 ) سلمصلي اهللا عليه و(اش در صفه بازگشت و در كنار وجود مقدس آن حضرت اوليه
 اعالم )صلي اهللا عليه و سلم(همزمان با رفتن ابوهريره، منادي آن حضرت. آرام گرفت
 اصحاب را براي رفتن به جهاد )صلي اهللا عليه و سلم(و پيامبر اكرم. جهاد كرد

 را براي حركت )صلي اهللا عليه و سلم(وقتي ابوهريره اهتمام آن حضرت. تشويق نمود
بر را اگر چه پيام«: با خودش گفتجنگ مشاهده كرد، هاي  دادن مسلمين بسوي جبهه

اما . اي از حضورشان دور باشم خواهم كه لحظه و نمياز خودم بيشتر دوست دارم، 
چون ايشان امر به جهاد فرمودند، بايد از دستور حضرتش اطاعت نموده و به جهاد 

ت و نابرابر مردم از جنگ سخ. بدين جهت، همراه لشكر اسالم به موته رفت» .بروم
زيرا تجهيزات جنگي آنها پيشرفته و تعداد سربازانشان . ترسيدند مي) روميان(دشمن 

اي هم  در حالي كه تعداد مسلمانان اندك بود و سالح قابل مالحظه. هم زياد بود
ابوهريره ديد كه چگونه ايمان، انسان را از تجهيزات جنگي و افراد زياد . نداشتند

همچنين سخنان . دهد شمن را از نظر انسان خوار و ذليل جلوه ميو د. كند نياز مي بي
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عبداهللا بن رواحه را كه يكي از سه فرمانده برجسته مسلمانان بود، قبل از جنگ و 
  .دهند، شنيد زماني كه احساس كرد مسلمانان در جنگ اندكي سستي از خود نشان مي

وگند بخدا آنچه را كه اكنون س! اي قوم: عبداهللا خطاب به لشكريان اسالم، چنين گفت
ايد  هاي خود خارج شده پسنديد در واقع همان چيزي است كه بخاطر آن از خانه نمي

  .يعني شهادت
جنگيم، بلكه آنچه ما را بسوي حماسه و  ما در جنگ با تكيه بر نيرو و سالح نمي

پس . دهد، ايماني است كه در سايه اين دين نصيب ما شده است شهادت سوق مي
  .يا پيروزي يا شهادت. وشيد تا از ميان دو نعمت، يكي را بچنگ آوريدبك

ابوهريره تأثير شگرفي را كه سخن عبداهللا بن رواحه در لشكر اسالم، بجا گذاشت، 
زيرا پس از آن، مردم بيدرنگ خود را براي جنگ با دشمن مهيا . بالفاصله ديد

به نيرو و اسلحه و سواره نظام ابوهريره . ساختند و در برابر سپاه دشمن، صف بستند
دشمن كه مجهز به انواع سالحهاي آن روز بودند، خيره شده بود كه ثابت بن اقرم او 

ثابت كه در كنار ابوهريره ايستاده بود و حركات او را زير نظر داشت . را بخود آورد
 بينم كه تعداد زياد لشكريان دشمن، توجه تو را بخود جلب مي! اي ابوهريره: گفت

بودي، امروز به  اگر تو در جنگ بدر همراه ما مي: ثابت گفت. آري: گفت. كرده است
شدي، زيرا آنچه ما را در آن جنگ پيروز گردانيد،  تعداد لشكريان دشمن خيره نمي

. بلكه نيروي پرتوان ايمان بود كه ما را بر دشمن چيره ساخت. افراد زياد ما نبود
 با چشمان خود پيروزي ايمان بر كفر و سرانجام جنگ آغاز شد و ابوهريره

و ديد كه چگونه استقامت و پايمردي مسلمانان . ها را مشاهده كرد نشيني رومي عقب
جنگ موته . لشكر چندين هزار نفري روميها را شكست داد و آنها را متواري ساخت

ن در نيمه اول سال هشتم هجري روي داد اين سال، دومين سال همراهي ابوهريره با آ
  . بود)صلي اهللا عليه و سلم(حضرت
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بلكه بعد از آن نيز . اي نبود كه ابوهريره در آن شركت داشت اين جنگ تنها صحنه
ابوهريره در غزوات و تجمعات ديگر هم شركت كرد و جانبازيهاي زيادي از خود 

صلي اهللا عليه و (هنوز سه ماه از جنگ موته نگذشته بود كه آن حضرت. نشان داد
خداوند .  ماه مبارك رمضان با لشكر بزرگي از مسلمانان عازم فتح مكه شد در)سلم

 )صلي اهللا عليه و سلم(هاي فتح را يكي پس از ديگري بر روي آن حضرت دروازه
 در )صلي اهللا عليه و سلم(بپاس اين پيروزي پيامبر. گشود و شهر مكه را فتح كرد

تواضع و فروتني كرد كه كمر خود حالي كه سوار بر شتر بود چنان در مقابل خداوند 
اش به قسمت پايين جهاز شتر بخورد، و  اي كج كرد كه نزديك بود پيشاني را تا اندازه

  .نمود   سورة فتح را تالوت مي)صلي اهللا عليه و سلم(در اين هنگام پيامبر
كرد، يادش   حركت مي)صلي اهللا عليه و سلم(ابوهريره هم كه در كنار آن حضرت

 قبل از ورود بمكه به او مأموريت مهمي داده بود )صلي اهللا عليه و سلم(امبرآمد كه پي
  .كه پس از فتح، انصار را جمع كرده، نزد او بياورد

صلي اهللا عليه و (ابوهريره انجام وظيفه كرد و از آن پس هميشه در كنار آن حضرت
، كه ديد سرور و شادي ابوهريره زماني به آخرين حد خود رسيد.  قرار داشت)سلم

كند و  هاي نصب شده كعبه حركت مي  در كنار بت)صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت
حق آمد و باطل رفت، حق : فرمايد كه كوبد و مي با چوبدستي خود بر سر آنها مي

ها و بيرون  ابوهريره در شكستن بت. و باطل دوباره برنخواهد گشت. آمد و باطل رفت
هاي  ت داشت و از خدا خواست كه روز نابودي بتريختن آنها از خانه كعبه، شرك

  .هم نزديك شود) ذي الخلصه وذي الكفين(قومش 
هاي  و ديگر بت) الت و منات و عزي و هبل(هاي معروف  و آنچه بر سر اين بت

پس از فتح مكه، ابوهريره در . هاي قوم او هم بيايد موجود در حرم آمد، بر سر بت
و .  و عظمت، كمتر از فتح مكه نبود، حضور داشتاي ديگر كه از نظر شكوه صحنه

در آن جنگ، مسلمين بعلت غرور از كثرت . آن، صحنه باشكوه جنگ حنين بود
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و نزديك بود كه . جمعيت خود و نيز غفلت از توكل به خدا، بشدت ضربه خوردند
صلي اهللا عليه و (اما ثبات و پايمردي آن حضرت. شكست فاحشي نصيب آنها شود

تعداد كمي از صحابه و رزمندگان اسالم، چهره جنگ را دگرگون ساخت و  و )سلم
در آن روز، ابوهريره به ژرفاي اين گفته الهي پي . شكست را به پيروزي مبدل كرد

�: برد كه فرموده است �

m��|���{�� � � �z��y��x�� wv��u��ts���r��q� �p��o��n
§��¦��¥��¤��£���¢��¡�����~��}l 25: التوبة    
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��½��¼��»��º¹l 26: التوبة  

خدا شما را در بسياري از جايها ياري كرد و نيز در روز حنين، آنگاه كه : ترجمه
انبوهي، لشكرتان را به شگفت آورده بود ولي براي شما سودي نداشت و زمين با 

آنگاه خدا . ت كرديدهمه فراخيش بر شما تنگ شد و بازگشتيد و به دشمن پش
ديدند فرو  آرامش خويش را بر پيامبرش و مؤمنان نازل كرد و لشكرهايي كه آنها نمي

  .فرستاد و كافران را عذاب كرد، و اين است كيفر كافران
و ديد .  را مشاهده كرد)صلي اهللا عليه و سلم(ابوهريره عظمت فرماندهي آن حضرت
و . بلكه دستور داد كه دشمن را تعقيب كنند. كه به پيروزي در حنين، بسنده نفرمود

 )صلي اهللا عليه و سلم(چون فرمانده دشمن، به شهر طايف فرار كرده بود، آن حضرت
  .دستور محاصره آن شهر را صادر كرد
محاصره شدت يافت دشمنان دچار اضطراب . قبيله ثقيف به قلعه خود پناه بردند

نان داشتند، مقاومت كردند و تسليم اما چون از حصار محكم شهر خود اطمي. شدند
  .نشدند

 تشخيص داد كه اگر محاصره شكسته شود، )صلي اهللا عليه و سلم(سپس رسول اكرم
 در )صلي اهللا عليه و سلم(و آنها با ديدن رأفت آن حضرت. به سود اسالم خواهد بود
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 )صلي اهللا عليه و سلم(بنابراين، بدستور آن حضرت. آينده ايمان خواهند آورد
پس از گذشت . محاصره قبيله ثقيف، شكسته شد و لشكريان اسالم بمكه بازگشتند

 تحقق يافت و قبيله ثقيف، )صلي اهللا عليه و سلم(بيني آن حضرت زماني كوتاه، پيش
  .ايمان آورد

 غنايم بدست )صلي اهللا عليه و سلم(در پايان محاصره طايف و هنگاميكه رسول اكرم
كرد، ابوهريره با صحنه عجيبي روبرو   مسلمين تقسيم ميآمده از جنگ حنين را ميان

آن . شد كه باعث تحريك احساسات او گشت و براي هميشه در خاطرش باقي ماند
 آنها را به )صلي اهللا عليه و سلم(رسول اكرم. غنايم هم زياد و هم باارزش بودند

و . ت آوردتا دل آنها را بدس. هاي برجسته عرب هديه كرد سرداران قريش و چهره
ابوهريره از صفوان بن اميه كه در آن روز . محبت آنها را نسبت به اسالم جلب كند

هيچ پادشاهي تاكنون چنين هداياي گرانبهايي به «: همراه آنها بود، شنيد كه گفت
دهم  و من گواهي مي ».)صلي اهللا عليه و سلم(كسي نبخشيده است، جز پيامبر اسالم

ابوهريره متوجه شد . ست و محمد فرستاده برحق خداستكه هيچ معبودي جز خدا ني
  از آن غنايم، چيزي به انصار هديه نكرد و اين )صلي اهللا عليه و سلم(كه پيامبر اكرم

كه رسول خدا : گفتند طوري كه بعضي ازآنها بيكديگر مي. كار باعث رنجش آنها شد
اين سخن به گوش . تقومش را مالقات كرده و با ديدن آنها ما را فراموش كرده اس

.  رسيد و باعث خشم و عصبانيت ايشان شد)صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت
 را ديدم كه بخاطر اين )صلي اهللا عليه و سلم(آن روز خشم پيامبر: گويد ابوهريره مي

سخن ناراحت شده بود بدين جهت يكي از رهبران انصار را فرستاد تا آنها را دور هم 
پس از .  نزد آنها رفت و با آنها سخن گفت)اهللا عليه و سلمصلي (جمع كند پيامبر

  .پايان جلسه، انصار با خوشحالي برگشتند و ناراحتي خود را از ياد بردند
خواست بداند كه آن  صبرانه منتظر ختم جلسه و شنيدن نتايج آن بود و مي ابوهريره بي

غم و اندوه آنها به  به انصار چه فرموده كه بيدرنگ )صلي اهللا عليه و سلم(حضرت
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براي دانستن اين مطلب بسوي جوان كم سن و سال اما فهميده . شادي بدل شده است
صلي اهللا (بنشين و برايم بگو كه بين شما و پيامبر اكرم: و زيرك رفت و به او گفت

 به شما چه فرمود؟ )صلي اهللا عليه و سلم( چه گذشت؟ و آن حضرت)عليه و سلم
چرا از ! اي گروه انصار:  بما فرمود)صلي اهللا عليه و سلم(اكرمپيامبر : ابوسعيد گفت

ايد؟ و اين چه مطالبي است كه از سوي شما بمن رسيده است؟ آيا  من ناراحت شده
 گمراه نبوديد، كه با آمدن من خدا شما را هدايت كرد؟ آيا شما فقير نبوديد،  شما قبالً

يد، خداوند ميان شما الفت و دوستي خدا شما را غني كرد؟ آيا با يكديگر دشمن نبود
: سپس فرمود. بلي برتري و احسان از آن خدا و رسول است  :برقرار كرد؟ گفتيم

توانيد بگوييد كه تو در حالي نزد ما آمدي مردم تو را تكذيب  سوگند بخدا شما مي«
آواره . كردند، ولي ما تو را تصديق نموديم ضعيف بودي، ما تو را ياري كرديم مي
من هم سخنان شما . بيچاره بودي، ما با تو همدردي كرديم. دي، ما تو را پناه داديمبو

آيا بخاطر متاع ناچيزي كه من به بعضي از مردم ! أي گروه انصار. كنم را تصديق مي
ايد؟ در حالي كه به شما  ام تا باعث تسكين خاطر آنها شوم، از من ناراحت شده داده

شويد كه ديگران  آيا خشنود نمي! اي گروه انصار. ام ا دادهر) اسالم(گرانبهاترين هديه 
گردند؟ سوگند به ذاتي كه جانم در اختيار  هاي خود بر مي با مال و متاع مادي بخانه

اگر همه . دانستم بود، من خود را يكي از انصار مي اوست، اگر مسأله هجرت نمي
. روم  انصار ميمردم در جايي جمع شوند و انصار در جايي ديگر، من بطرف

وقتي مردم ! اي ابوهريره. هاي آنها رحم كن بر انصار و فرزندان آنها و نوه! خداوندا
 شنيدند، آنقدر تحت تأثير قرار گرفتند، )صلي اهللا عليه و سلم(اين سخنان را از پيامبر
صلي اهللا عليه و (سپس از جاي خود برخاستند و به آن حضرت» .كه بشدت گريستند

  ».ما به همين كه رسول خدا بهره و نصيب ماست، خشنوديم«:  گفتند)سلم
ابوهريره نيز پس از شنيدن سخنان ابوسعيد، گريه كرد و اين درس جديد تربيتي را كه 

در سايه اين درس .  به انصار داده بود، فرا گرفت)صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت
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رغبتي از دنيا نايل  و يقين و بيبود كه انصار به مقامي بلند و عالي از مقامهاي ايمان 
صلي (در اواخر سال هشتم هجري كه دو سال از مصاحبت ابوهريره با پيامبر. آمدند

صلي اهللا عليه (هاي مختلف را در معيت آن حضرت گذشت صحنه  مي)اهللا عليه و سلم
چون هميشه همنشين و مالزم پيامبر .  ديده بود و از آنها درس آموخته بود)و سلم
 ديد )صلي اهللا عليه و سلم(سرانجام كه آن حضرت.   بود)صلي اهللا عليه و سلم(اكرم

و دانش برده و صالحيت دعوت مردم را بسوي خدا و  ابوهريره بهره خوبي از علم
باشد،  دارا مي گاه نمودن آنها به امور ديني را،رسول بدست آورده است و قدرت آ

بحرين بفرستد زيرا پادشاه بحرين تصميم گرفت او را همراه عالء بن حضرمي به 
و هر . كرد مردي عاقل و فهميده بود كه با عدالت اجتماعي بر مردم حكومت مي

فرستاد تا آنها را به اسالم دعوت كند، از او استقبال  كسي را كه پيامبر بسوي او مي
 .كردند مي

د او را همراه خواه   به ابوهريره اطالع داد كه مي)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اكرم
چون جدايي . ابوهريره از شنيدن اين خبر، خيلي ناراحت شد. عالء به بحرين بفرستد

صلي (ابتدا خواست كه از آن حضرت. و دوري از پيامبر، واقعاً براي او مشكل بود
ولي با خود انديشيد .  تقاضا كند كه از فرستادن او صرف نظر نمايد)اهللا عليه و سلم

و .  شود)صلي اهللا عليه و سلم(، مرتكب نافرماني از پيامبركه مبادا اين سخن
.  تنها در حاالت خوشي نيست)صلي اهللا عليه و سلم(دانست كه پيروي از پيامبر مي

 اطاعت )صلي اهللا عليه و سلم(بلكه هنگام مشكالت نيز بايد از دستورات آن حضرت
ا اينكه جدايي از شما ب:  گفت)صلي اهللا عليه و سلم(بدين جهت به آن حضرت. نمايد

برايم خيلي مشكل است، اما من آنچه را كه شما دوست داشته باشيد و دستور دهيد، 
 اين نامه را به عالء داد تا )صلي اهللا عليه و سلم(سپس آن حضرت. كنم اطاعت مي

  .آنرا به منذر بن ساوي حاكم بحرين بدهد
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   بن ساويخدا به منذر از محمد رسول«

  . سالم خدا بر كسي كه پيرو حق و هدايت باشد
 مسلمان شو تا سالم بماني و  كنم، بدينوسيله من شما را به دين اسالم دعوت مي

همچنان بر رعيت خود حاكم گردي و اين را بدان كه بزودي دين من تمام دنيا را فرا 
  ... خواهد گرفت

وي به قبله ما بايستد و ذبيحه ما را و هر كس كه بمانند نماز ما نماز بخواند و ر
بخورد او مسلماني است كه از حقوقي برخوردار خواهد بود كه ما برخورداريم و 

  ».هايي كه بر ماست بر او نيز خواهدبود تكليف
اگر پادشاه بحرين شما را پذيرفت، آنجا بمانيد تا زماني كه دستور : و به عالء فرمود

  .بعدي من به شما برسد
صلي (بعد آن حضرت. اي آنها صدقه و زكات بگيريد و به فقراي آنها بدهيداز اغني

آخرين سخني .  به عالء سفارش كرد كه با ابوهريره خوشرفتاري كند)اهللا عليه و سلم
:   شنيد، اين جمله بود كه فرمود)صلي اهللا عليه و سلم(كه ابوهريره از پيامبر اكرم

سپارم زيرا آنچه به خدا سپرده  و را به خدا مي ت »استودعك اهللا الذي اليضيع ودائعه«
سپس آندو نزد . ابوهريره با مادرش خداحافظي كرد. گردد شود، ضايع نمي

 شرفياب شدند و از ايشان خداحافظي كردند و راه )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر
 )صلي اهللا عليه و سلم(ابوهريره بخاطر جدايي از آن حضرت. بحرين در پيش گرفتند

به . ديد عالء غم و اندوهي را كه در چهره ابوهريره نمايان بود مي. شدت غمگين بودب
  سوگند بخدا، جز دوري از پيامبر،: چرا ناراحتي؟ ابوهريره در جوابش گفت: او گفت

و نگرانم كه در اين مدت موفق به شنيدن احاديث آن . از چيز ديگري ناراحت نيستم
  :عالء گفت. اهم شد نخو)صلي اهللا عليه و سلم(حضرت
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 )صلي اهللا عليه و سلم(زيرا تو مقام وااليي نزد آن حضرت. خوش باش! اي ابوهريره
هر چه . داري و تو را دوست دارد و بمن سفارش كرده كه با تو خوشرفتاري كنم

  اندوه ابوهريره را كم كرد و به  اين سخنان،. وست داري بگو تا برايت انجام دهمد
عالء . ذن خود قرار بده و بگذار كه جلوتر از شما آمين بگويممرا مؤ: عالء گفت

اما بمن بگو كه چرا اين دو چيز را دوست . هر چه دوست داري، انجام بده: گفت
:   شنيدم كه فرمود)صلي اهللا عليه و سلم(از پيامبر خدا: داري؟ ابوهريره گفت

  »المؤذنون اطول الناس اعناقاً يوم القيامه«

  .قيامت از همه مردم سرافرازترندمؤذنها در روز 
  : همچنين از ايشان شنيدم كه در مورد آمين فرمودند

اذا امن االمام فاَمنوا، فانّه من وافق تأمينه تأمين المالئكه غفرله ما تَقدم من «

  .»ذنبه

زيرا هر كس آمين او با آمين . هر گاه امام آمين گفت، شما هم آمين بگوييد«: يعني
  ».ه شود، همه گناهان او مورد عفو قرار خواهد گرفتفرشتگان همرا

عالء از عشق و عالقه ابوهريره به دريافت ثواب و پاداش، تعجب كرد و از اينكه 
 خوشحال بود و  كرد،  روايت مي)صلي اهللا عليه و سلم(ابوهريره برايش حديث پيامبر

از رسيدن به پس . گنجيد آنقدر از همراهي او خوشحال بود كه در پوست خود نمي
  را به )صلي اهللا عليه و سلم(بحرين نزد منذر بن ساوي رفتند و عالء نامه پيامبر اكرم

خواند و احاديث  ابوهريره نيز برايش قرآن مي. او داد و اسالم را به او عرضه كرد
پادشاه بحرين مسلمان شد و . كرد  را براي او روايت مي)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر

 به بر  اسالم آوردن او و قومش را   خ عالء. دي از قومش نيز ايمان آوردندافراد زيا
و صداي دلنشين اذان در سراسر .  رسانيد)صلي اهللا عليه و سلم(اطالع آن حضرت

  .بحرين طنين انداز شد
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ر اهللا اكبر اهللا اكبر أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا اهللا اكبر اهللا اكب(

أن محمداً رسول اهللا أشهد أن محمداً رسول اهللا حي على الصلوة حي على أشهد 

  ).ال اهللا الفالح اهللا اكبر اهللا اكبر ال إله إ حي على الفالح حي علىالصلوة

بستند و  رفتند مردم صف مي مردم با شنيدن اين ندا، شتابان براي اداي نماز مي
اينگونه نماز را با جماعت ادا گرفت و  ابوهريره معموالً پشت سر عالء قرار مي

  .كردند مي
و . در اين مدت، كارش فقط دعوت و تبليغ بود. ابوهريره چند ماه در بحرين ماند

  . آموخت احكام اسالم را بمردم مي
از همراهي با عالء خوشحال بود و از مصاحبت و همنشيني منذر بن ساوي نيز كه 

  .هاي زيادي ديد  هر دوي آنها محبتو از. برد مردي شريف و بزرگوار بود، لذت مي
در اين .  ماه از سال نهم هجري را در بحرين و همراه عالء گذراند6ابوهريره بيش از 

بسياري . مدت براي دعوت مردم بسوي خدا و رسول از هيچ كوششي فروگذار نشد
صبري منتظر  اما ابوهريره با بي. از مردم در اثر دعوت او و عالء مسلمان شدند

  . ترين انسانهاي روي زمين بود شت بمدينه و قرار گرفتن در كنار محبوببازگ
سرانجام . كرد كه خداوند زمينه بازگشت او را بمدينه فراهم سازد و هميشه دعا مي

ابان بن ( شخصي بنام )صلي اهللا عليه و سلم(دعايش مستجاب شد و آن حضرت
  . بدانجا فرستاداي  همراه نامه را بعنوان والي بحرين،) سعيد بن عاص

 در آن نامه از عالء و ابوهريره خواسته بود كه به مدينه )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر
سراپاي وجود آنها را شادي در برگرفت، خود را آماده كردند و دوباره . برگردند

ابوهريره به جاي اصلي خود در صفه بازگشت و بار ديگر ارشد اهل . بمدينه برگشتند
 را از سر گرفت، )صلي اهللا عليه و سلم(باره مصاحبت و همراهي پيامبرصفه شد و دو

خواست كه  و مي. اي كه داشت، سرگرم كسبِ علم و معرفت شد و با عشق و عالقه
  .آنچه را در زمان غيبت، از دست داده بود جبران كند



��������___________________________________________________  www.Bidary.com  

64   ___________________________________________ بيداري اسالمي

با لشكر ) نهم هجري(  در ماه رجب همان سال )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اكرم
ابوهريره نيز . بزرگي كه فرماندهي آنرا شخصاً بعهده داشت، بسوي تبوك حركت كرد

و ساير صحابه، در اين جنگ ) ابوهريره( بود او )صلي اهللا عليه و سلم(همراه پيامبر
ابوهريره حوادث بسياري از اين . هاي زياد و طاقت فرسايي را تحمل كردند سختي

ها كه در واقع پيام بسياري بهمراه داشت،  از جمله آن صحنه. جنگ را بخاطر سپرد
دند و به آن  مسلمانها آذوقه تمام كردند و خيلي گرسنه ش اين بود كه در غزوه تبوك،

 ما شترهايمان  اگر اجازه دهيد،! اي رسول خدا:  گفتند)صلي اهللا عليه و سلم(حضرت
اما .  اجازه دادند)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر. كشيم تا از گرسنگي نجات يابيم را مي

! يا رسول اهللا:  آمد و گفت)صلي اهللا عليه و سلم(نزد آن حضرت( در همين اثناء عمر
از آنها بخواه تا هر چه دارند، نزد شما . ود، سواريهاي ما كم خواهد شداگر چنين ش

ميد است ا.  كه آنها را بركت دهد و بيفزايديد و از خدا بخواهيدبياورند و شما دعا كن
صلي اهللا عليه و (پيامبر اكرم. تعالي حل نمايدت  حضراين مشكل را به اين دعاء

حترام گذاشت و دستور داد چادري پهن  ا)رضي اهللا عنه( به نظر حضرت عمر)سلم
يكي . هاي اندك خود را بياورند و رويهم بريزند كنند و از صحابه خواست كه توشه

. و آن ديگري قطعه ناني. ديگري قدري خرما داشت. با مشتي ذرت آمد
 .  آنچه را كه در اختيار داشتند، در چادر ريختند بدينصورت همه،...و

 دست دعا بدرگاه حق جل و عالء برداشت )ليه و سلمصلي اهللا ع(سپس آن حضرت
: بعد فرمود. و از خدا خواست كه به اين خوراكيهاي كم، بركت عطا فرمايد

تا جائيكه .  كردنداصحاب ظرفهاي خود را پر از خوراكهمه . ظرفهايتان را پر كنيد
ند و سير خورد از آن خوراكيها مي. ظرفي در لشكر باقي نماند مگر اينكه پر شده بود

 و اني ال اهللاأشهد أن ال إله إ«:  فرمود)صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا. شدند مي

دهم كه   گواهي مي »ه الجنةبهما عبد غير شاك فيجب لرسول اهللا ال يلقي اهللا 

دهم كه من پيامبر او هستم و هر كسي كه با  معبودي جز خدا نيست و گواهي مي
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در حالي كه شكي  الت من با خدا مالقات كند،شهادت به اولوهيت خداوند و رس
  .نداشته باشد، وارد بهشت خواهد شد

 همراه لشكريان اسالم )صلي اهللا عليه و سلم(غزوه تبوك بپايان رسيد و آن حضرت
  .بمدينه بازگشت

در مراسم حج آن سال كه ابوبكر صديق بعنوان امير تعيين شده بود، ابوهريره از پيامبر 
 براي اداي )رضي اهللا عنه( اجازه خواست تا همراه ابوبكر)عليه و سلمصلي اهللا (اكرم

.  نيز به او اجازه داد)صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت. فريضه حج به مكه رود
در . ابوهريره همراه ابوبكر صديق و ساير صحابه بمكه رفت و فريضه حج را ادا كرد

ر آن مراسم كه  گروهي از صحابه را موظف نمود تا د)رضي اهللا عنه(آنجا، ابوبكر
  :شوند، اين مطلب را اعالم كنند مسلمانان و مشركين همه جمع مي

وكسي كه لخت باشد، . جز شخص مؤمن، كسي وارد بهشت نخواهد شد! اي مردم
و از اين به بعد مسلمانان و مشركين در حج جمع . حق ندارد كعبه را طواف كند 

. ان مدت تعيين شده خواهد بودو هر كسي پيماني دارد، پيمانش تا هم. نخواهند شد
ابوهريره همراه . شود و هر كسي كه پيماني ندارد، تا چهار ماه با او پيمان بسته مي

زد و اين مطالب را بگوش آنها  هاي حجاج دور مي ساير صحابه در مني، اطراف خيمه
  .رساند مي

 در . بود)صلي اهللا عليه و سلم(سال دهم هجري، سال آرامي در زندگي آن حضرت
 از مدينه بيرون )صلي اهللا عليه و سلم(اين سال نه جهادي رخ داد و نه رسول خدا

بعد از فتح مكه، . زيرا خداوند تمام جزيره العرب را مشرف به اسالم نموده بود. رفت
آمدند و   مي)صلي اهللا عليه و سلم(گروههاي زيادي از هر طرف نزد آن حضرت

 در طول ماههاي اين )صلي اهللا عليه و سلم(اكرمبدين جهت پيامبر . شدند مسلمان مي
 )صلي اهللا عليه و سلم(جز ماههاي آخر سال كه آن حضرت. سال، در مدينه بسر برد

  .براي حجه الوداع راهي مكه شد
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صلي اهللا عليه (سال دهم هجري، چهارمين سال مصاحبت و همراهي ابوهريره با پيامبر
الزمت و همراهي و همچنين كثرت يادگيري او در اين سال با كثرت م.  بود)و سلم

در اين سال، هم . در سالهاي گذشته چنين فرصتهايي بدست نياورده بود. مواجهه بود
 نسبت به او بيشتر شده بود و هم آن )صلي اهللا عليه و سلم(محبت پيامبر

كه او . نمود اي به ايشان مي  وصيت و سفارشهاي ويژه)صلي اهللا عليه و سلم(حضرت
! اي ابوهريره«: از جمله، روزي به ابوهريره فرمود. كرد  را حفظ و به آنها عمل ميآنها

هر چه . قانع باش تا شاكرترين مردم باشي. پرهيزگار باش تا عابدترين مردم باشي
هر . براي خودت دوست داري، براي ديگران هم دوست داشته باش تا مؤمن باشي

 تا مسلمان  يگي او را دوست داشته باش،كسي همسايه بودن تو را دوست دارد، همسا
سپس او را به سه چيز » .كند زيرا خنده زياد، دل انسان را نابود مي. كمتر بخند. باشي
دوم خواندن دو ركعت . روزه گرفتن در ماهاول سه روز . ديگر نيز سفارش كردمهم 

ات آن روز بروز وصايا و سفارش. سوم خواندن نماز وتر قبل از خواب. نماز چاشت
اي را فقط به او  گاهي نكته. شد  به ابوهريره بيشتر مي)صلي اهللا عليه و سلم(حضرت

تا . اين تعاليم خصوصي افزايش يافت. فرمود كه آنرا فاش نسازد آموخت و مي مي
بخاطر كثرت نقل . آمد اينكه بعدها ابوهريره از بزرگترين معلمين اسالم بشمار مي

  .كردند  گاهي مردم از او انتقاد مي)عليه و سلمصلي اهللا (روايت از آن حضرت
گفت كه نزد من علمي هست كه آنرا آشكار نكرده و  ابوهريره با صراحت بمردم مي

  .ام هايي از علم نزد من هست كه هنوز آنها را نگشوده كيسه: گفت نخواهم كرد و مي
ام يكي  رده  دو ظرف پر ك)صلي اهللا عليه و سلم(از پيامبر اكرم: گفت همچنين مي

اگر اين ظرف خودم را باز كنم، حلقومم قطع خواهد . براي مردم و يكي براي خودم
شد، منظور ابوهريره از اين سخن، آن بود كه اگر احاديثي را كه در مورد ظلم و ستم 
بديگران است، افشا كنم، ستمگران زمان تحمل نخواهند كرد، و وقتي ببينند كه از 
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پندارم، سرم را از تنم جدا  رم و تالشهاي آنها را گمراهي ميگي كارهايشان ايراد مي
  .خواهند كرد

ماه مبارك رمضان سال دهم هجري فرا . كرد بدين جهت از بيان آنها خودداري مي
 روز آخر آن 10 طبق عادت هميشگي كه )صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت. رسيد

وز در مسجد به اعتكاف  ر20شد، در اين سال بمدت  ماه را در مسجد معتكف مي
د نبوي و نزد   در مسج)صلي اهللا عليه و سلم(نشست، اهل صفه از حضور پيامبر اكرم

صلي (السالم هر روز نزد آن حضرت و نيز از اينكه جبرئيل عليهخود، خوشحال بودند 
آنها از . كرد، شاد بودند آمد و بخشي از قرآن را بر وي عرضه مي  مي)اهللا عليه و سلم

داد، به   دست مي)صلي اهللا عليه و سلم( كه هنگام نزول وحي به آن حضرتحالتي
  .بردند نزول وحي و حضور جبرئيل، پي مي

.  سود برد)صلي اهللا عليه و سلم(ابوهريره بيشتر از همه در اين مدت از پيامبر اكرم
 )صلي اهللا عليه و سلم(زيرا او هم در مسجد معتكف بود و در كنار رسول خدا

هاي فطر را   دستور داد تا صدقه)صلي اهللا عليه و سلم(روزي پيامبر. كرد ميزندگي 
صلي اهللا (تا بعداً پيامبر اكرم. اي جمع آوري كنند آوردند، در خانه كه مسلمانان مي

و ابوهريره را مسئول آن خانه .   آنها را بين اصحاب فقيرش تقسيم كند)عليه و سلم
ديد كه هر چيزي سر جاي  زد و وقتي مي  مياو صبح و شب به آن خانه سر. نمود

متأسفانه در يكي از شبها، ابوهريره ديد كه . كرد خود قرار دارد، احساس آرامش مي
شخصي ناآشنا وارد اتاق صدقات شد و شروع به پر كردن ظروف خود از خرماي 

تو را نزد «: ابوهريره بسوي او رفت و او را دستگير كرد و گفت. صدقه كرد
مرد شروع به چرب زباني كرد » .برم تا مجازات شوي  مي)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر

و با نرمش سخن گفت كه من فردي نيازمندم و چندين سرعايله دارم، و بعلت نياز 
دل ابوهريره بحالش سوخت و بخيال اينكه آن مرد . ام شديد، مجبور به اين كار شده

صلي اهللا (صبح روز بعد، آن حضرت. كردبعلت نياز مجبور به دزدي شده او را رها 
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شب گذشته با زنداني خود چكار كردي؟ ابوهريره :  به ابوهريره فرمود)عليه و سلم
 بمن گفت كه نياز شديد )صلي اهللا عليه و سلم(أي رسول خدا: تعجب كرد و گفت

 به )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر. من هم دلم بحالش سوخت و او را رها كردم. دارم
  ».و بزودي برخواهد گشت.  استاو به تو دروغ گفته«: بوهريره فرمودا

  )صلي اهللا عليه و سلم(زيرا پيامبر اكرم. ابوهريره يقين كرد كه آن مرد برخواهد گشت
بدين جهت ابوهريره شب بعد براي گرفتن آن مرد، . گردد فرموده بود كه اوبر مي

مرد آمد و در اتاق را باز كرد و همين كه هوا تاريك شد، دوباره آن . كمين كرد
  .شروع به جمع آوري خرما نمود

مگر تو بمن قول ندادي كه «: اش را گرفت و گفت ور شد، يقه ابوهريره به او حمله
برم، تا   مي)صلي اهللا عليه و سلم( تو را نزد پيامبر اين بار حتماً» گردي؟ دوباره برنمي

توانست خيلي زود . خنور و زبان آور بوداما آن مرد س. در ميان مسلمانان رسوا شوي
روز بعد دوباره از . و خود را از دستش نجات دهد. عواطف او را برانگيزد

ابوهريره » اسيرت چكار كرد؟! ابوهريره«: شنيد كه فرمود)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر
  : گفت

من . اند هاي زيادي دارم كه گرسنه بچه: او از نياز شديد خود شكايت داشت و گفت«
او به تو «:  فرمود)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر. به او ترحم كردم و او را رها ساختم

  ».گردد دروغ گفته است و بزودي بار ديگر بر مي
و نزد آن . او را دستگير كند. تا او بيايدابوهريره براي بار سوم منتظر ماند 

هاي گذشته آمد و در   شبناگهان ديد كه مانند.  ببرد)صلي اهللا عليه و سلم(حضرت
اين بار ابوهريره فرياد بلندي بر سرش . اتاق را باز كرد و شروع به سرقت نمود

اين بار سوم است كه تو «: ور شد و او را دستگير كرد و گفت بسوي او حمله. كشيد
بدين جهت با يك دست بازوي او را » .گردي گردم ولي باز بر مي گويي بر نمي مي

آن مرد .  دست ديگر گريبانش را و او را با قدرت بسوي خود كشيدمحكم گرفت و با
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اي ديگر بكار برد تا خود را از دست او   كار جدي است، حيله كه ديد اين بار واقعاً
دانست كه ابوهريره به علم و دانش خيلي عالقمند است، و  چون مي. نجات دهد

  .مرا رها كن«: ، به او گفتگيرد مسايل گوناگون علمي را بهر قيمتي كه شده فرا مي
  ».آموزم كه در اثر آن خدا به تو پاداش زياد خواهد داد به تو سخناني مي

را شنيد دستش شل شد و خشمش از ميان  »آموزم به تو مي«ابوهريره وقتي جمله 
  .رفت

آن مرد در جواب ابوهريره » بگو ببينم، آن كلمات چه هستند؟«: او را رها كرد و گفت
  .ه به بستر خود رفتي كه بخوابي، آية الكرسي را بخوانهر گا: گفت
�: يعني �
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 هيچ شيطاني  آنگاه خداوند براي تو نگهباني خواهد گماشت كه اجازه نخواهد داد،

  . تاصبح به تو نزديك شود
اسيرت «: به آرامي در گوش او نجوا كرد و گفت  )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اكرم
بمن كلماتي )صلي اهللا عليه و سلم(اي رسول خدا«: ابوهريره گفت »چكار كرد؟

آن «:  فرمودند)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر.  عوض من او را رها كردمدر. آموخت
  ».اينها بودند«: ابوهريره آيه كرسي را خواند و گفت»كلمات چه هستند؟

 

 به قصد اداي )صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت) دهم هجري(در پايان اين سال 
مين نيز دعوت مسل. فريضه حج، از قبايل مختلف خواست كه او را همراهي كنند

  .پيامبر خود را لبيك گفتند
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 بسوي مكه  و در آخر ماه ذي القعده، در حالي كه هزاران نفر مسلمان همراه او بود،
  .حركت كرد

و مهمترين سفر  .ديد اين بزرگترين تجمعي بود كه ابوهريره در طول عمر خود مي
  .رفت اش نيز بشمار مي زندگي

ناپذير  از جمله محبت وصف. انگيز زيادي ديد تدر اين سفر مبارك، او چيزهاي شگف
  .مردم نسبت به پيامبر و حلقه زدن آنها دور شمع وجود ايشان

اي بود كه اين   بگونه)صلي اهللا عليه و سلم(همچنين طريقه سخن گفتن آنها با پيامبر
  .كرد دوستي را تعبير مي

اليدن آن به سر و  و م)صلي اهللا عليه و سلم(مردم براي گرفتن آب وضوي آن حضرت
گرفتند و براي بدست آوردن موي مبارك آن  صورت خود، از يكديگر سبقت مي

. گرفتند تراشيد، از هم پيشي مي  هنگاميكه سرش را مي)صلي اهللا عليه و سلم(حضرت
 را مشاهده كرد كه توانسته بود )صلي اهللا عليه و سلم(ابوهريره معجزه بزرگ پيامبر

كشتند و تشنه خون يكديگر بودند، بهم  ا ديروز خود را ميدل صدها قبيله را كه ت
  .و آنها را يكجا جمع نمايد و بين آنها محبت و دوستي برقرار سازد. نزديك كند

:  شنيد كه فرمود)صلي اهللا عليه و سلم(پس از رسيدن بمكه، ابوهريره از آن حضرت
ابوهريره كامالً مترصد بدين جهت  ».سعي كنيد مناسك را از من ياد بگيريد! اي مردم«

بلكه .  را از دست ندهد)صلي اهللا عليه و سلم(بود كه سخن يا فعلي از آن حضرت
صلي اهللا (با وجود ازدحام شديد مردم، پيرامون وجود مبارك آن حضرت. آنرا بياموزد
رفتند تا سخنان   كه گاهي بعضي از مردم روي دوش بعضي ديگر مي)عليه و سلم

 را بشنوند و با ديدن سيماي مباركش، بركت حاصل )ليه و سلمصلي اهللا ع(پيامبر
ابوهريره با وجودي كه اذيت . نمايند، و با نزديك شدن به ايشان سعادتمند شوند

  . را از دست نداد)صلي اهللا عليه و سلم( اما هيچ سخن و فعل آن حضرت شد، مي
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صلي اهللا (ن حضرتسرانجام آن كاروان خجسته و مبارك، مناسك حج را در التزام آ
مسلمين به پيامبر خود اقتدا كردند و اعمال حج را از ايشان فرا .  ادا كرد)عليه و سلم

 سعادتمند شدند و پس از )صلي اهللا عليه و سلم(گرفتند و با همراهي آن حضرت
 نيز همراه )صلي اهللا عليه و سلم(و پيامبر .اتمام آن مناسك به ديار خود بازگشتند

پس از مراجعت . مدينه او را مشايعت كرده بودند، به مدينه بازگشتكساني كه از 
بمدينه، ابوهريره پي برد كه در آن سفر گوشه بزرگي از ايمان و يقين و محبت و فقه، 

  .اندوخته است
 كه آنرا در سرزمين عرفه بيان )صلي اهللا عليه و سلم(اما يكي از سخنان پيامبر اكرم

  .مگين و افسرده كرده و اثر عجيبي بر وي نهاده بودفرموده بود، ابوهريره را غ
اي «:  در عرفات خطاب به مسلمانان، فرموده بود)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اكرم

  ».شايد سال بعد شما را نبينم. اين سخن را از من بشنويد! مردم
 اهللا صلي(پرسيد هدف پيامبر از اين سخن چه بود؟ آيا به پيامبر ابوهريره از خودش مي

؟ ! الهام شده كه زمان رحلتش نزديك است؟ و او امتش را از آن ترسانيد)عليه و سلم
همچنين !  را از دست بدهم)صلي اهللا عليه و سلم(چه مصيبت بزرگي است اگر پيامبر

اگر از نعمت صحبت و ! گفت چه زمان بزرگي براي من خواهد بود با خود مي
  !همراهي او باز مانم
بدين جهت . ام  نبوده)صلي اهللا عليه و سلم(ادي همراه آن حضرتزيرا من مدت زي

 )صلي اهللا عليه و سلم(تصميم گرفت كه از آن لحظه به بعد كامالً متوجه آن حضرت
و با تمام وجود، در خدمت . اي را در اين راه از دست ندهد و دقيقه. و همراه او باشد

  . باشد)صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت
صلي اهللا عليه و (دانست، از آن حضرت ؤالهايش زياد شد و آنچه را كه نميبنابراين س

  نيز به )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اكرم. مرا وصيت كن: گفت پرسيد و مي  مي)سلم
  .داد هاي او جواب مي سؤاالت و خواسته
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و امامت .ديري نگذشت كه آن حضرت بشدت بيمار شد و نتوانست به مسجد برود
يكي از روزهاي بيماري كه اندكي حالش بهتر شد، به مسجد  رفت و بر در . كند

منبر نشست و پس از حمد و ثناي خداوند و توصيه مردم به كارهاي نيك، خطاب به 
اي از بندگان خود اختيار داده  همانا خداوند به بنده! اي مردم: اصحاب چنين فرمود

و يا آخرت و آنچه نزد تهاي آن يا دنيا و نعم. كه از دو راه يكي را انتخاب كند
بسياري از مردم، .  او آنچه را كه نزد خداست، انتخاب كرده استو بس. خداست

اما ابوبكر . كار است فكر كردند كه هدف رسول خدا يكي از مردان صالح و نيكو
شروع به گريه .) دانست كه مقصود، خود آن حضرت است. (هدف آن را دريافت

از ديدن اين صحنه، اندوه » .كنيم و مالمان را فدايت ميما جان  «: كرد و گفت
زيرا چند روز بود كه كنار آن . و صفاي زندگي بر او تيره گشت. ابوهريره بيشتر شد

حضرت ننشسته بود و به جز چند لحظة كوتاه، سعادت ديدار بيشتر آن حضرت 
دند و سخن اهل صفه تمام آن روز در مورد سخن ابوبكر  فكر كر. نصيبش نشده بود

آيا هدف رسول «: ابوهريره به ابي موهيبه كه از خادمان آن حضرت بود گفت. گفتند
 » خدا از آنچه فرمود و پاسخي كه ابوبكر به ايشان داد، خود آن حضرت بود؟

كنم چنين باشد، زيرا چند روز قبل و پيش از آنكه رسول  فكر مي«: ابوموهيبه گفت
! أي ابوموهيبه: ي از شب گذشته بود، به من گفتخدا  مريض شود، در حالي كه پاس

» .من همراه آن حضرت  رفتم. به من امر شده است تا براي اهل بقيع استغفار كنم
  :هنگامي كه در ميان اهل قبور قرار گرفت، اينگونه دعا فرمود

اقبلت . السالم عليكم يا أهل المقابر لحيناً لكم اصبحتم فيه مما اصبح الناس فيه«

  » كقطع اليل المظلم تتبع اخرها أولها االخره شر من االولىالفتن

بريد از آنچه كه مردم بسر  آنچه شما در آن بسر مي! سالم بر شما اي اهل قبور: ترجمه
. اند ها مانند سياهي شب يكي بعد از ديگري هجوم آورده  فتنه تر است، برند راحت مي

  .هااند بعديها خيلي بدتر از قبلي
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كليدهاي خزاين دنيا و جاودان ماندن ! اي ابو موهيبه «: ن كرد و گفتبعد رو به م
من مختارم . بهشت به من داده شده است درآن و همچنين رفتن به آن دنيا و ماندن در

من . يا ماندن در دنيا و يا رفتن به مالقات پروردگار. كه يكي از آنها را انتخاب كنم
م فدايت باد اول، ماندن پدر و مادر! )عليه و سلمصلي اهللا (به ايشان گفتم يا رسول اهللا

 )صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت. و بعد رفتن به بهشت را انتخاب كندر دنيا 
بعد . ام سوگند به خدا من از ميان آنها، مالقات با پروردگارم را انتخاب كرده: فرمودند

  ».از آن براي اهل قبور بقيع طلب استغفار نمود

  آغاز شد)صلي اهللا عليه و سلم(بود كه بيماري و درد آن حضرتاز صبح آن روز 
 و صحابه فاصله انداخت و آنها )صلي اهللا عليه و سلم(اين بيماري، بين رسول خدا
 )صلي اهللا عليه و سلم(بدين جهت اصحاب پيامبر. نتوانستند يكديگر را ببينند

صلي اهللا عليه (ضرتخصوصاً اهل صفه كه بيشتر طالب ديدار آن ح. اندوهگين شدند
 به شدت ناراحت شده )صلي اهللا عليه و سلم( بودند و از بيماري پيامبر اكرم)و سلم
 )صلي اهللا عليه و سلم(ابوهريره كه بيشتر از ديگران، براي ديدار آن حضرت. بودند
صلي اهللا (كرد، سرانجام جرأت كرد و اجازة مالقات خواست، آن حضرت تابي مي بي

ديد كه . ابوهريره وارد شد، سالم داد و ايستاد. ز به او اجازه دادند ني)عليه و سلم
 دراز كشيده و سر مباركش بر سينه علي بن )صلي اهللا عليه و سلم(رسول اكرم

ابيطالب قرار گرفته و علي با دستش او را روي سينه خود نگهداشته است، وقتي 
  )صلي اهللا عليه و سلم( اكرمابوهريره آن حـالت را ديد، اشكهـايش سرازير شد پيامبر

صلي (ابوهريره به آن حضرت» .نزديك بيا ابوهريره«: آميز به او فرمود با نگاهي محبت
تر رفت تا جايي  ابوهريره نزديك »تر بيا نزديك«: فرمودند.  نزديك شد)اهللا عليه و سلم

  ورد  برخ)صلي اهللا عليه و سلم(كه انگشتان پايش به انگشتان پاي مبارك آن حضرت
 در ادامه )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر. ابوهريره نشست» بنشين«: سپس فرمودند. كرد

كنم كه تا وقتي زنده هستي  تو را به داشتن خصلتهايي توصيه مي! ابوهريره«: فرمودند



��������___________________________________________________  www.Bidary.com  

74   ___________________________________________ بيداري اسالمي

آن ».دهم تا زنده باشم به آنها عمل كنم قول مي «: ابوهريره گفت» .آنها را ترك نكني
روز جمعه غسل كن و اول وقت به نماز «:  فرمودند)يه و سلمصلي اهللا عل(حضرت

من تو را به سه روز . از كار لغو و سخن بيهوده بپرهيز) در مسجد(جمعه برو و آنجا 
كنم زيرا اين كار بمنزله روزه داشتن در تمام سال   روزه گرفتن در ماه وصيت مي

كنم آنرا ترك نكن  ت ميو نيز تو را به خواندن دو ركعت نماز سنت فجر وصي. است
   ».اگر چه تمام شب نماز خوانده باشي زيرا در آن اميد عفو و بخشش، زياد است

اين . پدر و مادرم فدايت باد)صلي اهللا عليه و سلم(اي رسول خدا«: ابوهريره گفت
 )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر» نكات را مخفي نگاه دارم يا به ديگران برسانم؟

 آمد در )صلي اهللا عليه و سلم(ابوهريره پيش آن حضرت «.را اعالم كنآنها «: فرمودند
صلي اهللا عليه و (اش دست يافته و چشمانش به ديدار رسول اكرم حالي كه به خواسته

اما افسوس كه . او از اين ديدار، دانش جديدي فرا گرفت.  خنك شده بود)سلم
صلي اهللا عليه (رك آن حضرتدانست اينها آخرين كلماتي هستند كه از زبان مبا نمي

االول سال يازدهم هجري، اهل صفه با  روز دوشنبه دوازدهم ربيع. شنود  مي)و سلم
و از شنيدن آن . ترين خبر ناگوار در زندگي خود روبرو شدند ترين و جانكاه تلخ

صلي اهللا عليه (رسول خداوفات بشدت تكان خوردند و حيرت زده شدند و آن خبر 
غم و اندوهي بزرگ و غير قابل . يا در برابر ديدگانشان تيره و تار شددن.  بود)و سلم

از غم و اندوه ابوهريره مپرس، زيرا . وصف آنها را در بر گرفت، بشدت گريستند
تر از وفات پيامبر  براي او از بين رفتن خودش و تمام دنيا و آنچه در آن هست، آسان

سعادت بزرگي را از او . بان فرو بردسر در گري.   بود)صلي اهللا عليه و سلم(اكرم
برد، تأسف  و بر اين فاجعه عظيم كه جهان را در ماتم فرو ميدست داده بود 

  چون آتش كه در خرمن )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اكرمرحلت خبر . خورد مي
مردم، شتابان به مسجد روي آوردند و آنجا . هستي همه افتاده باشد، در شهر پيچيد

همه از اين فاجعه . حيرت و سردرگمي بزرگي به آنها دست داده بود. دندتجمع كر
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بدين جهت . هولناك دچار اضطراب شده بودند ولي اضطراب عمر از همه بيشتر بود
» . نمرده است)صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا! اي مردم«: ميان مردم ايستاد و گفت

 نگاه كرد و چون ) عليه و سلمصلي اهللا(بعد ابوبكر صديق آمد و به چهره آن حضرت
 دارفاني را وداع گفته است، )صلي اهللا عليه و سلم(يقين حاصل كرد كه آن حضرت
پدر و مادرم فدايت باد خوش زيستي و خوش  «: چهره مباركش را بوسيد و گفت

اع كرده بودند، رفت و پس از حمد و ثناي بعد نزد مردمي كه در مسجد اجتم «.مردي
�: خداوند در قرآن كريم فرموده است «: تپروردگار، گف �

�m���Ö��Õ��Ô��Ól 30: الزمر  

�m��u��ts��r��q���p���o� �n��m��lk��j��i��h��g��f��� �e�� � �d��c

��`��_��~��}|��{�������z��y��x��w��vl 144: آل عمران   
اي بيش نيست و قبل از ايشان نيز پيامبران زيادي آمده و  محمد فرستاده: ترجمه 

كنيد و  اند، آيا اگر ايشان دنيا را وداع گويد يا كشته شود شما از ايشان پشت مي هرفت
رساند و خدا به بندگان  اگر كسي پشت بسوي ايمان كند، به خداوند ضرري نمي

 .شاكر پاداش نيك خواهد داد

پرستد، بداند كه  هر كسي كه خدا را مي«: پس از تالوت اين دو آيه، به آنها گفت
پرستيده بداند كه او مرده است، سخنان  ده است و هر كس كه محمد را ميخداوند زن

ابوبكر، حيرت مردم را از بين برد و چشم عقل آنها را روشن ساخت و حقيقت آن 
  » .اند مصيبت بزرگ را دريافتتند و يقين كردند كه پيامبرشان را از دست داده

اله مصاحبت و همراهي ، دوره چهارس)صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرترحلت با 
با وجود آنهمه مشكل كه شرح آن گذشت، آن سالها از يك . ابوهريره بپايان رسيد

و در آن سالها، علم فراوان و ا. رفتند مار مينظر، بهترين سالهاي زندگي ابوهريره بش
اش را وقف پيامبري نموده بود كه طالب علم و  سودمند كسب كرده بود و زندگي

 او را بعنوان بهترين طلبه و داناترين آنها )صلي اهللا عليه و سلم(ر اكرمپيامب. دانش بود
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كرد، او را دوست داشت  شناخت و با او مهرباني مي از نظر عالقه و توجه به علم، مي
كرد و حتي علومي را منحصراً به او آموخت و از اين رهگذر توفيق  و برايش دعا مي

هاي رسالت  شد، كه نشاني بارز از نشانهمهمي در حفظ و دانستن علوم، نصيب او 
  .بود
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  امير بحرين

  
 با مسأله ارتداد ����، صحابه كرام )صلي اهللا عليه و سلم(پس از درگذشت آن حضرت

و نيز با امتناع ورزيدن بعضي از .كه در اكثر مناطق شبه جزيره عربستان قد علم كرد
صحابه در جنگ با مرتدين . ، روبرو شدند(قبايل عرب از دادن زكات به خليفه پيامبر

  گرفتار و مصيبتو تراژدي بزرگي شدند و تعداد زيادي از آنها در جنگهاي سختي 
سرانجام، مسلمانان پيروز شدند و داعيان ارتداد . كه بعداً بوقوع پيوست، شهيد شدند

ابوهريره شاهد اين . شكست خوردند و مردم بار ديگر به اغوش اسالم بازگشتند
و موضع سرسخت و تغيير ناپذير ابوبكر .  در آنها شركت داشتحوادث بود و

 را در جنگ با مرتدين و مخالفين پرداخت زكات، مشاهده كرد )رضي اهللا عنه(صديق
  كنند و نظرشان  و ديد كه برخي از صحابه در مورد اعزام لشكر اسامه مخالفت مي

. كات، نبايد جنگيداين كه آن لشكر نبايد حركت كند و نيز با مخالفين پرداخت ز
ابوهريره از .  در مورد آنها موضع سخت و تغيير ناپذيري گرفت)رضي اهللا عنه(ابوبكر

نظير او و ثبات و يقين و اطمينان خاطرش، در  عزم آهنين ابوبكر صديق و قهرماني بي
 كه تاريخ آنها را با  سخناني گفت)رضي اهللا عنه(شگفت آمد زيرا ابوبكر صديق

صلي اهللا (لشكري را كه پيامبر اكرم«: ايشان فرمودند.  ثبت كرده استنوركلماتي از 
توانم آنرا بازدارم؟ و اگر چنين    براي جنگ فرستاده، من چگونه مي)عليه و سلم

 دستسوگند به ذاتي كه جانم در ! ام جرأتي بكنم در واقع دست به كار خطرناكي زده
يم بهتر است از بازداشتن لشكري كه اوست، اگر تمام اعراب عليه من قيام كنند، برا

سوگند به . اند  دستور حركت آنرا صادر فرموده)صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت
حتي اگر زانوبند . جنگيم اند، مي خدا با كساني كه بين نماز و زكات فرق قايل شده

رزه دادند، به من ندهند، با آنها مبا  مي)صلي اهللا عليه و سلم(شتري را كه به پيامبر
با وجودي كه وحي قطع شده و دين خدا كامل شده است من چگونه . خواهم كرد
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؟ پس از درهم شكستن !توانم زنده باشم و ببينم كه دين خدا دچار نقصان گردد مي
. غائله مرتدين، تمام صحابه به جايگاه بزرگ ابوبكر در اين حوادث، اعتراف كردند

و آنرا براي شاگردان نسل بعد از خود و ساير ابوهريره صالبت ابوبكر را از ياد نبرد 
در يكي از روزها كه حوادث ايام ارتداد به ذهنش تداعي شد، . كرد مردم بازگو مي

سوگند به خدا كه هيچ معبودي جز او نيست، اگر ابوبكر : به يارانش چنين گفت
دت رفت و خدا در اين سرزمين مورد عبا شد، بار ديگر دين از ميان مي خليفه نمي
سپس سر اين سوگند را براي .  بار تكرار كرد و اين سوگند را چندين. گرفت قرار نمي

  اسامه بن زيد را با )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا: آنها چنين بيان كرد و گفت
  هنگاميكه او و لشكرش به . هفتصد نفر براي جهاد با روميان، به شام فرستاد

عربهاي .  دارفاني را وداع گفت) عليه و سلمصلي اهللا(ذي خشب رسيدند، آن حضرت
صلي اهللا عليه و (اصحاب پيامبر. اطراف مدينه پس از شنيدن اين حادثه، مرتد شدند

. اند اعراب اطراف مدينه مرتد شده:  رفتند و گفتند)رضي اهللا عنه( نزد ابوبكر)سلم
. ه سوي روم بازداروآنرا از ادامه سفر ب. را برگردان تا با مرتدين بجنگدلشكر اسامه 

سوگند به خدا كه هيچ معبودي جز او نيست، لشكري «:  گفت)رضي اهللا عنه(ابوبكر
 به سوي روميان اعزام داشته، باز نخواهم گرداند و )صلي اهللا عليه و سلم(را كه پيامبر

.  بسته شده، باز نخواهم كرد)صلي اهللا عليه و سلم(گرهي كه به دست آن حضرت
اي  هيچ قبيله. ه لشكر اسامه به سفر خود به سوي روم ادامه دهدسپس دستور داد ك

: گفتند با وجود اين به يكديگر مي. خواست مرتد شود وجود نداشت، مگر اينكه مي
توانستند لشكري با آن عظمت بسوي روميان  اگر اين مسلمانها قدرت نداشتند، نمي

. گيريم  در مورد آنها تصميم ميكنيم تا با روميان بجنگد، آنگاه گسيل دارند ما صبر مي
لشكر اسامه به سوي روم شتافت، با آنها جنگيد و پس از شكست و نابودي آنها، به 

 » .سالمت به وطن بازگشت
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 كه بر اسالم خود نددشها، ناگزير رشادتها و پايمرديقبايل مختلف عرب از ديدن اين 
ردم بحرين بودند زيرا ثابت بمانند از جمله كساني كه در آن زمان مرتد شدند م

صلي اهللا (پادشاه صالح قبلي آنها منذر بن ساوي اندكي پس از رحلت پيامبر اكرم
و المنذر بن النعمان المنذر، ملقب به الغرور به .   دار فاني را وداع گفت)عليه و سلم

مردم مرتد شدند و . جاي او نشست، و مردم آن سامان را به سوي ارتداد فرا خواند
بود،  پيامبر مي( كردند كه اگر محمد ت گفتار خود چنين استدالل ميبراي صح

اما يك جوان روستايي به نام جواثي از ميان آنها بپاخواست و به همت مرد . مرد نمي
كه بر اسالم باقي مانده بود ) امجارود بن المعلي( شريف و بزرگوار ديگري به نام 

پرسم اگر   من از شما سؤالي مي!اي گروه عبدالقيس«: خطاب به مردم چنين گفت
 ».دانستيد جواب دهيد و اگر ندانستيد حداقل خاموش بمانيد و سخنان مرا بپذيريد

 پيامبران )صلي اهللا عليه و سلم(آيا خداوند قبل از محمد«: گفت» .بپرس«: گفتند
ايد يا فقط از وجود  شما آنها را ديده«: گفت »آري«: گفتند »ديگري نفرستاده است؟

: گفت» ايم ن آنها باخبر شدهايم ولي از آمد آنها را نديده«: گفتند» ايد ا باخبر شدهآنه
 )صلي اهللا عليه و سلم(محمد«: گفت »اند آنها مرده«: گفتند »پيامبران كجا رفتند؟آن «

دهم كه هيچ معبودي جز  هم مانند آنها پيامبر بود، و سرانجام مرد و من گواهي مي
 پيامبر خدا است در آن هنگام همه مردم هم ) عليه و سلمصلي اهللا(خدا نيست و حمد

صلي (دهيم كه معبود بر حقي جز خدا نيست و محمد ما هم گواهي مي«: صدا گفتند
بهترين ما و سرور ما هستي اينگونه !  فرستادة اوست و تو اي جوان )اهللا عليه و سلم

 و شديد مرتدين را بود كه مسلمانأن بر اسالم پا بر جا ماندند و محاصره سخت
 عالء بن حضرمي را فرمانرواي بحرين )رضي اهللا عنه(تحمل كردند حضرت ابوبكر

تعيين كرد و به او دستور داد تا با مرتدين آنجا بجنگد ابوهريره نيز او را همراهي 
كرد عالء همراه شانزده تن از افراد سواره نظام مسلمان از مدينه به سوي بحرين به  مي

در مسير خود از مسلمين خواست كه او را ياري كنند و همراه او بروند راه افتاد 
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اي به نداي او لبيك گفتند و همراه او روانه بحرين شدند عالء پس از رسيدن به  عده
بحرين با مرتدين وارد جنگ شد خداوند او را بر آنها پيروز گردانيد و موفقيت 

 آغوش اسالم بازگشتند ابوهريره بزرگي نصيب او ساخت و بار ديگر مردم بحرين به
نظيري از خود نشان داد همچنين مشاهده فرازهايي از  در آن جنگ شجاعت بي

امدادهاي غيبي يقين او را نصبت به اسالم بيشتر كرد عالء مردي متقي و پرهيزگاري 
كند و به او ياري  ديد كه خداوند دعايش را اجابت مي بود چون ابوهريره مي

 عالء وارد سرزمين ما همراه: گويد داشت ابوهريره مي  بيشتر دوست ميرساند او را مي
 شديم، در آنجا آب تمام كرديم، مشكل خود را با عالء در ميان يزرع خشك و لم

ناگهان ابري نمايان شد و . سپس دعا كرد »دو ركعت نماز بخوانيد«: فرمود. گذاشتيم
ر آب كرديم تا به ساحل دريا همه آب نوشيديم و ظرفهاي خود را پ. باران باريد
از دريا . همه با نام خدا وارد شديم » .به نام خدا وارد دريا شويد«: فرمود. رسيديم

به قدرت خدا، آب حتي پاي شترهايمان را خيس نكرده بود، مردم از . عبور كرديم
گفتند تا جايي كه در اثر   اين كار مسلمين در حيرت ماندند و هر جا از آن سخن مي

: گويد ابوهريره مي.  يكي از راهبان مسيحي آن ديار نزد مسلمين آمد و اسالم آوردآن
هايي  به خاطر نشانه «: به او گفتم چه چيزي باعث اسالم آوردن تو شد؟ راهب گفت

كه ديدم، يقين حاصل كردم كه حق با شماست و ترسيدم كه اگر از اسالم اعراض 
ابوهريره در زمان » . جهت مسلمان شدمبدين. ام را مسخ كند كنم، خداوند چهره

  كرد   با عالء در بحرين زندگي مي)رضي اهللا عنه(خالفت حضرت ابوبكر
داد و احكام اسالم را براي آنها بيان  و به آنها قرآن ياد مي. گفت و براي مردم اذان مي

.  به گوشش رسيد)رضي اهللا عنه(صديق اكبروفات در آن ايام ناگهان خبر . كرد مي
ن خبر او را تكان داد و به شدت متأثر كرد، زيرا مدت زيادي از خالفت ابوبكر اي

هاي اسالم را كه در اثر قيام مرتدين اندكي لرزان شده  نگذشته بود و در حالي كه پايه
بود بار ديگر استحكام بخشيد، دارفاني را وداع گفت و امانت خالفت را بعد از خود، 
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 )رضي اهللا عنه(عمر.  گذاشت)رضي اهللا عنه( خطاببه دوش رادمرد اسالم، عمر بن
  . بهترين جانشين براي بهترين خليفه مسلمين بود

ترين فرد   خيلي خوشحال شد، چون او مناسب)رضي اهللا عنه(ابوهريره از خالفت عمر
دانست بدين جهت در مورد او    مي)رضي اهللا عنه(براي خالفت، بعد از ابوبكر صديق

 شنيدم )صلي اهللا عليه و سلم(من از پيامبر خدا:  گفت و فرمودبا مردم بحرين سخن
همچنين از ايشان  ».عمر مرد خوبي است. مرد خوبي است( ابوبكر«: كه فرمودند

 جاري ساخته )رضي اهللا عنه(خداوند حق را بر قلب و زبان عمر«: شنيدم كه فرمودند
  ».است

ب به عالء بن حضرمي رسيد، چندي نگذشته بود كه نامة اميرالمؤمنين عمر بن خطا
در آن نامه به عالء دستور داده بود كه به بصره رود و فرمانروايي آنجا را به عهده 

 از به تو سپردم و بدان كه تو بر مردمگيرد و فرموده بود كه كار عتبه بن غزوان را 
او را . ان شده استشوي كه لطف خدا قبل از همه شامل حال آن مهاجرين، مقدم مي

بلكه گمان كردم كه شايستگي تو از . اي نبود كردم كه فرد شايستهن جهت عزل نبدي
ضمناً قبل از تو اين . او بيشتر است، پس حق او را بشناس و به او احترام بگذار

ولي متأسفانه قبل از اينكه به بصره . مسئوليت را به شخص ديگري واگذار نمودم
گيري و  هد تو اين مسئوليت را بعهده مياگر خدا بخوا. برسد، دارفاني را وداع گفت

در هر حال، حكم . اگر عتبه همچنان بماند پس هر چه خدا بخواهد عملي خواهد شد
عالء به قصد بصره حركت كرد و . يابد هر چه او اراده كند، تحقق مي. از آن خداست

اش ابوهريره را همراه ساير دوستاني كه او را از مدينه  دوست صميمي و قديمي
اما مشيت الهي بر اين قرار گرفت كه او نيز در بين . مراهي كرده بودند، با خود برده

  . يارانش از اين حادثه بشدت غمگين شدند. راه رحلت كند
ما در جايي قرار داشتيم كه آب نبود، خداوند ابري فرستاد و «: گويد ابوهريره مي

ديم و او را در قبري كه با ما جنازة عالء را با آب باران غسل دا. باران نازل كرد
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» .و به راه خود ادامه داديم. شمشيرهايمان كنده بوديم و فاقد لحد بود، بخاك سپرديم
اندكي راه نرفته بوديم كه به يكي از افراد آن منطقه برخورد كرديم و ماجرا را با او 

است جسد اندازد بهتر  ها را بيرون مي اين سرزمين، مرده «: او گفت. در ميان گذاشتيم
ها و از بين  عالء را از آنجا بيرون آورده و چند ميل دورتر دفن كنيد تا از خطر درنده

به اتفاق براي انجام اين كار به آنجا برگشتيم، ولي پس از . رفتن او جلوگيري شود
فقط در آن مكان نوري را . رسيدن بدانجا، در كمال تعجب، جنازه او را نيافتيم

بدين جهت دوباره بر سر قبر او خاك ريختيم و يقين . درخشيد مشاهده كرديم كه مي
   ».حاصل كرديم كه جنازه دوست ما را خداوند حفظ كرده است

بدين جهت دوباره . رفتن به سوي بصره براي ابوهريره، بدون عالء خيلي مشكل بود
بعد از آن بود كه فاروق اعظم . به بحرين بازگشت و مشغول كار قبلي خود شد

اي براي ابوهريره نوشت و از او خواست كه امامت مردم آنجا را  نامه )اهللا عنهرضي (
بحرين، قدامه بن مظعون نام امير جديد . به عهده گيرد و در اختالفات آنها داوري كند

او ابوهريره را ي مردم آن سامان انتخاب شده بود، كه از سوي خليفه براداشت 
و از علم و دانش و پرهيزگاري  كرد رت ميدوست داشت و در كارهايش با او مشو

 بود و چون )صلي اهللا عليه و سلم(اما ابوهريره شيفته شهر رسول خدا . برد او بهره مي
مدت زيادي از آنجا دور شده بود بدين جهت مشتاق ايستادن در برابر حجره شريف، 

و نيز عالقمند .   بود)صلي اهللا عليه و سلم(و عرض سالم و اداي احترام به پيامبر اكرم
براي اين منظور، از امير بحرين . ديدار مادرش بود كه او را در مدينه تنها گذاشته بود

اجازه خواست و به مدينه بازگشت تا به آرزوي خود برسد و نياز خود را برطرف 
  . سازد

سپس نزد خليفه مسلمين يعني عمر بن خطاب شرفياب شد و اوضاع بحرين را به 
يد و علت آمدنش را توضيح داد و از ايشان خواست تا به او اجازه اطالع او رسان

پذيرفت و به او ( عمر فاروق. دهد كه در مدينه بماند و دوباره به بحرين بازنگردد
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ابوهريره از اينكه بار ديگر فرصت زندگي در شهر پيامبر . اجازه داد كه در مدينه بماند
زيرا او از يمن به . رد، خيلي خوشحال شد  را به دست آو)صلي اهللا عليه و سلم(اكرم

پس از . قصد اين شهر مقدس هجرت كرده بود تا در اين شهر پاك و زيبا زندگي كند
كرد زيرا او  گشت واحساس وحشت مي پريشان مي شد، آن، هر وقت از مدينه دور مي

در اش را  ابوهريره خانه قديمي. شادي و سرور خود را فقط در شهر مدينه يافته بود
اي  صفه رها كرد و محل جديدي براي سكونت خود برگزيد، زيرا آنجا ديگر صفه

 كه همه )صلي اهللا عليه و سلم(وجود نداشت و اهل صفه پس از وفات آن حضرت
جمع شده بود، متفرق شده و در شهرهاي مختلف ) پيامبر اكرم(قلبها گرداگرد او 

براي ابوهريره جز . شده بودندپراكنده و سرگرم جهاد در راه خدا و نشر اسالم 
تنها چيزي كه او . انگيز دوران صفه، چيز ديگري باقي نمانده بود خاطرات زيبا و غم

 بود كه )صلي اهللا عليه و سلم(داشت، وجود روضه مبارك آن حضرت را شاد نگه مي
او تمام نمازهايش را پشت سر اميرالمؤمنين . افتاد هر روز چشمش به آن مي

هميشه در مجلس او . داد ، ادا ميكرد و هيچ نمازي را از دست نمي) عنهرضي اهللا(عمر
رضي اهللا (عمر. كرد داد و با او مشورت مي شد و به سخنان او گوش فرا مي ديده مي

در زمان . گذاشت  نيز به پاس علم و دانش فراوان ابوهريره، به او احترام مي)عنه
و هر  د و قلمرو اسالم گسترش يافتهاي زيادي فتح ش خالفت فاروق اعظم، سرزمين

بدين جهت . يافت شدند، افزايش مي روز تعداد كساني كه مشرف به اسالم مي
هاي  داشت كه بتوانند سرزمينبه حاكمان امين و دانشمندي نياز  )رضي اهللا عنه(عمر

براي اين منظور، كساني را كه به آنها اعتماد داشت، دعوت . مختلف را اداره كنند
هاي  من از شما انتظار دارم كه در اداره قلمرو سرزمين: خطاب به آنها فرمودكرد و 

اسالمي به من كمك كنيد و اگر شما مرا ياري نكنيد، چه كسي مرا ياري خواهد 
 كرد؟ 
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 متوجه )رضي اهللا عنه(قبل از همه عمر. آنها در پاسخ خليفه، گفتند ما فرمانبرداريم
تو به بحرين برو و در اين سال مهاجر ! وهريرهأي اب«: ابوهريره شد و به او گفت

بعد خطاب به ديگران، هر يكي را براي شهري تعيين كرد و دستوراتش را به » .باش
ه هر چه زودتر به محل و امر فرمود ك. اطالع آنها رسانيد و آنها را نصيحت كرد

ليت به واگذاري اين مسئو. خود بروند و امور مسلمين را به دست گيرندتعيين شده 
خواست در مدينه بماند و باقي مانده علم  ابوهريره، او را ناراحت كرد زيرا او مي

سپس خود را از همه قيدها رها سازد و فقط به تعليم . نبوي را از ساير صحابه بياموزد
 تقاضا كند كه اين مسئوليت )رضي اهللا عنه(خواست كه از عمر مي. مردم مشغول شود

با وجودي . ولي ترسيد كه مبادا باعث رنجش آن حضرت شودرا از دوش او بردارد 
اي جز پذيرفتن آن نداشت زيرا با پيامبر  كه از اين پيشنهاد راضي نبود، چاره

  بيعت كرده بود كه در سختي و آساني هر چه را كه )صلي اهللا عليه و سلم(اكرم
استقبال بدين جهت بار ديگر به بحرين رفت و مورد . بشنود اطاعت خواهد كرد

شناختند و به لحاظ  زيرا مردم بحرين از قبل او را مي. شديد مردم آنجا قرار گرفت
داشتند ابوهريره به عنوان امير آن  حسن خلق و علم و دانش فراوان، او را دوست مي

سامان در آنجا زندگي كرد و مرزهاي آن سرزمين را از دستبرد دشمنان محفوظ نگاه 
كرد و اسالم را به آنها   و در اختالفات آنها داوري ميدر نماز امام بود. داشت
دائماً با خليفه در ارتباط . آموخت و با رفتار زيباي خود الگوي مردم قرار گرفت مي

تا رأي و نظر خليفه را . پرسيد داد، مي بود و از او اموري را كه در مورد آنها فتوا مي
 . در مورد آنها بداند

مردم از ديدن اين صحنه، حرمت حاكمان خود را رعايت ترسيد كه مبادا  زيرا مي
شد آنرا از او  زد و سودي عايدش مي و اگر يكي از آنها دست به تجارت مي. نكنند
از ذمه او . (داد تا او را از آن مسئوليت آزاد سازد المال مسلمين مي گرفت و به بيت مي

المال به او سهمي پرداخت  اي كه استحقاق داشت از بيت سپس به اندازه.) بري نمايد
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 خبر )رضي اهللا عنه(پس از مدتي به عمر. كرد تا بدون شك براي او حالل باشد مي
به او پيغام فرستاد و او را ( عمر. دادند كه ابوهريره داراي ثروت زيادي شده است

ابوهريره به مدينه آمد در حالي كه بيست هزار درهم همراه . نزد خود فرا خواند
 )رضي اهللا عنه(عمر» !نه«: ابوهريره گفت »اي؟ به كسي ظلم كرده«: و گفتبه ا( داشت
چقدر «: گفت )رضي اهللا عنه(عمر» !نه«: گفت »ي؟ا برداشتهچيزي را بدون حق «: گفت

اين «:  گفت)رضي اهللا عنه(عمر »بيست هزار درهم«: گفت »ي؟ا پول همراه خود آورده
رضي اهللا (عمر ،»ام تجارت كرده«: فتاو گ »اي؟ مبلغ را از چه راهي بدست آورده

المال تحويل  سرماية اولية خود را از ميان اينها بردار و بقيه را به بيت«:  گفت)عنه
   ».بده

ابوهريره از اين دستور اميرالمؤمنين به شدت اندوهگين شد زيرا آن پول را از راه 
 جر و بحث )هرضي اهللا عن(بنابراين با عمر. مشروع و با زحمت بدست آورده بود

اين مال را از كجا «:  خشمگين شد و بار ديگر از او پرسيد)رضي اهللا عنه(كرد، عمر
از اينجا كه رفتم اسب خريدم و نگهداري كردم لطف «: ابوهريره گفت» اي؟ آورده

خدا شامل حالم شد، آنها پي در پي زاد و ولد كردند و من از فروش آنها اين پولها 
اش را جدا   را قانع نكرد سرمايه)رضي اهللا عنه(اين پاسخ، عمر »ام را به دست آورده

ابوهريره غمگين پيش مادرش برگشت و . المال سپرد كرد و بقيه پول او را به بيت
رضي اهللا (خدا عمر«: مادرش گفت. آنچه برايش اتفاق افتاده بود، براي او تعريف كرد

يخت فرداي آن روز، بعد از نماز اين جمله، اعجاب ابوهريره را برانگ » را ببخشد)عنه
 »اميرالمؤمنين را ببخش! خداوندا«.  اينگونه دعا كرد)رضي اهللا عنه(صبح براي عمر

 با همه حاكمان خود اينگونه رفتار )رضي اهللا عنه(ديد كه عمر چون ابوهريره مي
المال داده است، خودش را  كند، و تنها او نيست كه پولش را گرفته وبه بيت مي

او اموال امراي . اين سياست خليفه بود كه بر پاية احتياط قرار داشت. داد ي ميدلدار
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گرفت و به آنها  خود را از ترس اينكه مبادا شك حرمت در آن باشد، از دست آنها مي
  . بخشيد تا باعث تسكين خاطرشان شود چيز بهتري مي

كرد و  ميابوهريره از اينكه دوباره به مدينه برگشته بود احساس خوشحالي 
تصميم گرفت كه در مدينه بماند و كامالً سرگرم تعليم و تعلم شود ولي پس 

 براي بار دوم او را دعوت به )رضي اهللا عنه(از مدتي كوتاه اميرالمؤمنين عمر
هاي مختلف از پذيرفتن  همكاري نمود ابوهريره حيرت زده شد و با بهانه

 بناچار عذر او را پذيرفت اميرالمؤمنين هم. كرد مسئوليت، شانه خالي مي
 بعد از آن چندين بار به من گفت كه )رضي اهللا عنه(عمر«: گويد ابوهريره مي

هتر از تو بوده مسئوليت كسي ب«: گفت »نه«: گفتم »كني؟ با ما همكاري نمي
يوسف «: گفتم» و كار كرده است و او حضرت يوسف بوده استپذيرفته 

سر مادري معمولي هستم و از چند چيز پيامبر و پيامبرزاده بوده ولي من پ
ترسم كه بدون علم چيزي بگويم و بدون بردباري  وحشت دارم يعني مي

ترسم كه بر پشتم بارها نهاده شود و با ناسزا و دشنام آبرويم  حكمي كنم و مي
  » .برود و مالم از دستم گرفته شود

رها نجات داد ابوهريره با اين عذرهاي ماهرانه خودش را از كار كردن در شه
   .و از همه چيز دست كشيد تا معلم مسلمين باشد
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  صحابي معلم

  
  نزديك به پنجاه سال زندگي )صلي اهللا عليه و سلم(ابوهريره بعد از وفات پيامبر اكرم

. كرد در اين مدت كار او فقط تعليم مردم و آگاه كردن آنها نسبت به مسايل ديني بود
 شنيده بود و آنچه را از بقيه )صلي اهللا عليه و سلم(احاديثي را كه از خود پيامبر
صلي ( و بعد از وفات آن حضرت)صلي اهللا عليه و سلم(صحابه در زمان حيات پيامبر

او هيچ كار ديگري را بر اين كار . داد  آموخته بود، به مردم ياد مي)اهللا عليه و سلم
 واقع به دو نسل از او در. بود) صحابي معلم(داد و به راستي كه او  ترجيح نمي

ائمه اسالم نيمه دوم قرن اول شاگردان . مسلمانان، يعني صحابه و تابعين علم آموخت
عالوه بر اين، هزاران نفر از عموم مردم نيز احاديث نبوي را از وي فرا . او بودند
به شهرهاي . ابوهريره از خلفاء راشده، بيشتر هم عصر حضرت معاويه بود. گرفتند

دي سفر كرد و از مركز مهم اسالمي بازديد نمود ولي جايگاه اصلي اسالمي زيا
  بود مدينه شهري بود )صلي اهللا عليه و سلم(اقامت او، مدينه يعني شهر پيامبر اكرم

ش را بعد از هجرت و تا زماني كه ابوهريره آن را خيلي دوست داشت و بيشتر عمر
 . چشم از جهان فرو بست در آنجا گذراندكه 

 بعد از اينكه ابوهريره در مدينه مستقر شد )رضي اهللا عنه(ن خالفت عمر فاروقدر زما
از «: گفت كرد و مي كرد و از هر فرصتي استفاده مي هميشه براي مردم حديث بيان مي

صلي اهللا عليه و (يا رسول خدا:  شنيدم كه گفت)صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا
ديد كه ابوهريره   كه مي)رضي اهللا عنه( عمر.يا چنين حديثي به من گفت.  فرمود)سلم

كمتر  «: كند به او گفت به اين كار عادت كرده و زياد براي مردم حديث بيان مي
كرد دانشي  توانست ساكت بماند زيرا او فكر مي ولي ابوهريره نمي 3».حديث نقل كن

داشت را كه آموخته است امانتي است كه رساندن آن به مردم واجب است و اعتقاد 
داند بر او فرض است كه آنرا به ديگران  كه هر كسي كه چيزي از امور دين مي



��������___________________________________________________  www.Bidary.com  

88   ___________________________________________ بيداري اسالمي

رضي (عمر. بدين جهت همانطور كه عادت داشت، به گفتن حديث ادامه داد. بياموزد
سرانجام .  او را از اين كار بازداشت، ولي او توجه نكردر چندين با)اهللا عنه
اگر روايت «: او را سرزنش كرد و گفت خشمگين شد و به شدت )رضي اهللا عنه(عمر

از آن » .خواهم فرستاد) دوس(حديث را ترك نكني تو را به سرزمين خودت يعني 
صلي اهللا عليه و (، كمتر از پيامبر)رضي اهللا عنه(تاريخ به بعد ابوهريره از ترس عمر

 )رضي اهللا عنه(مدتي به اين صورت گذشت، البته عمر. كرد  حديث بيان مي)سلم
خواست كه به ابوهريره بفهماند، محدثي كه به اشتباه يا دروغ و بدون قصد،  مي

  نسبت دهد، سرانجام او در آخرت، )صلي اهللا عليه و سلم(حديثي را به آن حضرت
 در آخرت گناهكار شود و)  ابوهريره(و از ترس اينكه مبادا او . خطرناك خواهد بود

بدين جهت او را . داشت ديث زياد، بازمي او را از روايت حمورد مؤاخذه قرار گيرد،
روزي كه ما در خانة فالني همراه رسول ! اي ابوهريره«: نزد خود خواند و به او گفت
دانم چرا در اين مورد از من  بله و مي«: ابوهريره گفت »خدا بوديم، تو شركت داشتي؟

ركسي قصداً ه «:  در آن روز فرمود)صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا» .كني سؤال مي
رضي (عمر » .:دروغ به من نسبت دهد، نشيمنگاه خود را براي آتش دوزخ آماده سازد

 از شنيدن اين جمله تعجب كرد و به حيرت افتاد و به حافظة قوي و صيانت )اهللا عنه
چون  ».اكنون برو و حديث بيان كن «: دين ابوهريره يقين حاصل كرد و به او گفت

ديد كه ابوهريره بهتر از ديگران   در مناسبتهاي مختلف مي)رضي اهللا عنه(عمر فاروق
 را حفظ كرده است، اعتمادش به او بيشتر )صلي اهللا عليه و سلم(احاديث آن حضرت

 از كنار )رضي اهللا عنه(خواند، عمر روزي حسان بن ثابت در مسجد شعر مي. شد مي
الً در حضور آن من قب«: حسان گفت. آلود به وي انداخت او گذشت و نگاهي خشم

صلي (ولي آن حضرت. ام   در اين مسجد شعر سروده)صلي اهللا عليه و سلم(حضرت
تو را «: سپس رو به ابوهريره گفت ».  با من اينگونه رفتار نكرده است)اهللا عليه و سلم
از طرف «:   نشنيدي كه فرمودند)صلي اهللا عليه و سلم(از آن حضرت! به خدا سوگند
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 »بلي«: ابوهريره گفت » .القدس كمك كن او را با روح!  خدايامن جواب بده و بار
 .  راهي جز پذيرفتن آن نداشت)رضي اهللا عنه(پس از شنيـدن شهادت ابوهريره، عمر

رضي اهللا (عمر.  آوردند)رضي اهللا عنه(كرد، نزد عمر روزي زني را كه خالكوبي مي
ما در مورد خالكوبي شما را به خدا سوگند چه كسي از ش«:  برخاست و گفت)عنه

. همه ساكت ماندند»   شنيده است؟)صلي اهللا عليه و سلم(سخني از آن حضرت
  )صلي اهللا عليه و سلم(من از رسول خدا! أي اميرالمؤمنين«: ابوهريره برخاست و گفت

نه خالكوبي كنيد و نه به كسي اجازه دهيد كه بر بدن شما «: شنيدم كه فرمودند
 ».خالكوبي كند

 همراه تعدادي از صحابه به قصد اداي عمره )رضي اهللا عنه(اي ديگر كه عمر ثهدر حاد
 به )رضي اهللا عنه(عمر. رفت، در راه بادي شديد وزيدن گرفت به سوي مكه مي
 در )صلي اهللا عليه و سلم(چه كسي از شما حديثي از آن حضرت«: اطرافيانش گفت

 )رضي اهللا عنه(مطلع شد كه عمرابوهريره . كسي جواب نداد» مورد باد شنيده است؟
بدين جهت شتاب سواري خود را بيشتر كرد تا به . چنين سؤالي كرده است

ام كه حديثي در مورد باد،  شنيده! أي اميرالمؤمنين«:  رسيد و گفت)رضي اهللا عنه(عمر
باد، نسيم و :  شنيدم كه فرمودند)صلي اهللا عليه و سلم(من از رسول خدا. ايد خواسته
هر گاه بادي . وزد گاه به صورت رحمت و گاه به صورت عذاب مي. هي استامر ال

خدا بخواهيد و از شر آن به خدا پناه بلكه خير آنرا از .  دشنام ندهيدوزيد، به آن
 ».جوييد

او هميشه همراه .اش به تعليم نبود عالقة ابوهريره به تعلم، كمتر از عشق و عالقه
دانست، از  برد و احاديثي را كه نمي  به سر ميخلفاي راشده و ديگر بزرگان صحابه

آموخت حتي از صحابه كوچك مانند اسامه بن زيد  گرفت و فقط آنرا مي آنها فرا مي
آموخت و بقيه قرآن كريم را كه در زمان حيات آن  و عايشه نيز علم مي

 حفظ نكرده بود، از صحابه ديگر بويژه امام بزرگوار )صلي اهللا عليه و سلم(حضرت
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ابي بن كعب، فرا گرفت و قسمت ديگر قرآن را كه جلوتر حفظ كرده بود، براي او 
آموخت، بعد از آن، آنها را براي شاگردانش  خواند و قرائت درست آنرا از او مي

 اولين شهيد محراب، )رضي اهللا عنه(متأسفانه در آن اثناء حضرت عمر. كرد بازگو مي
 در كنار )صلي اهللا عليه و سلم(حضرتآن دار فاني را وداع گفت و در روضه پاك 

چون ديده بود . ابوهريره از اين حادثه بشدت ناراحت شد.  سپرده شدايشان بخاك
كه عمر خيرخواه اسالم و مسلمين بود و شبانه روز براي اقتدار و عزت دين و 

 مسلمانان با عثمان بن )رضي اهللا عنه(پس از او عمر. كرد خدمت به مسلمين تالش مي
 بيعت نمودند و مسئوليت سنگين خالفت را بعهده ايشان )رضي اهللا عنه(فانع

دامنه قلمرواسالم گسترش يافت و مردم در سايه خالفت او ( در زمان عثمان. گذاشتند
ابوهريره مشكالتي را كه در زمان حضرت . بردند در آسايش و امنيت خاطر به سر مي

 . كرد ة جديد احساس نميبخاطر بيان حديث داشت، در دوره خليف( عمر

هاي   ديد كه نسل جديدي در ميان مسلمين به پا خواسته و امت)رضي اهللا عنه(عثمان
اند و اين دو گروه به خردي نياز دارند كه بتوانند احكام دينشان  جديدي مسلمان شده

.  را به آنها برساند)صلي اهللا عليه و سلم(را به ايشان بياموزد و احاديث آن حضرت
اش باخبر بود بدين  تسلط ابوهريره بر حديث و قدرت حافظه از )رضي اهللا عنه(انعثم

ت داد تا به دلخواه خود به روايت ا براي او هموار نمود و به او فرصجهت زمينه ر
است و به كثرت براي برختي بود به پاردازد ابوهريره كه منتظر چنين فرصحديث بپ

 را آنطور كه )صلي اهللا عليه و سلم(مبر اكرمهاي پيا كرد و سنت مردم حديث بيان مي
كرد و حوادث آموزنده زيادي را كه در زمان  ديده و شنيده بود براي مردم روايت مي

داد كه   اتفاق افتاده بود طوري براي مردم شرح مي)صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت
گويد او به   ميها در برابرش قرار دارند و او با مشاهدة آنها سخن  گويي همان صحنه

دانست براي آنها بيان   آموخت و رواياتي را كه در مورد تفسير قرآن مي مردم قرآن مي
خواستند او نيز بر اساس و  پرسيدند و فتوا مي  كرد گاهي مردم از او مسايلي را مي مي
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داد مردم براي اطالع بيشتر فتواهاي او را به اطالع  شناخت و آگاهي الزم فتوا مي
كرد تعداد كمي از صحابه در اين امر با او  رساندند او نيز آنها را تأييد مي ميخليفه 

ابوهريره راه خود را ادامه داد و براي . مشاركت داشتند اما مانند ابوهريره فعال نبودند
نشست و تا زماني كه در قيد حيات بود، براي همة مردم  اين كار زياد در مسجد مي

همچنين در مسجد و . كرد ، حديث بيان مي و غريباعم از بزرگ و كوچك، آشنا
گفت و آنها را  بازار و مزارع و در سفر و حضر و در همه حال، براي مردم حديث مي

هاي خاص خود مردم را به فرا  كرد و با شيوه براي كسب علم و دانش، تشويق مي
ه بازار گويند در يكي از روزها كه گذرش ب مي. نمود گرفتن علم و دانش تحريض مي

شما را چه ! اي بازاريان«: مدينه افتاد، در مركز بازار ايستاد و خطاب به مردم گفت
صلي اهللا (؟ در حالي كه ميراث و تركه پيامبر!ايد گير شده شده است كه اينجا زمين

خواهيد آنجا برويد و سهم خود را  كنند، نمي  را در مسجد تقسيم مي)عليه و سلم
آنها سراسيمه به سوي مسجد  «پس چرا معطليد؟«: گفت »چرا«: گفتند» بگيريد؟
  : سپس به آنها گفت. ابوهريره همانجا توقف كرد تا آنها برگردند. شتافتند

خير، ما به مسجد رفتيم ولي چيزي «: گفتند »چه خبر بود؟ شما سهم خود را گرفتيد؟«
: گفتند» ؟در مسجد كسي را نديديد«: ابوهريره گفت» .وجود نداشت كه نقسيم كنند

كردند و  اي قرآن را تالوت مي خواندند و عده آري گروهي را ديديم كه نماز مي«
آنچه ! واي بر شما«: ابوهريره گفت «.گفتند بعضي دربارة حالل و حرام سخن مي

  ».  است)صلي اهللا عليه و سلم(ايد، همان ميراث و تركه پيامبر خدا ديده

روزي : اند گفته. كردند وف و نهي از منكر ميابوهريره ضمن بيان حديث، امر به معر
 » .اين مرد از همه مردم بيشتر سرمايه دارد«: گذشت به او گفتند مردي از كنار او مي

دارتر  گويند كه تو از همه سرمايه آيا راست مي«: ابوهريره او را صدا كرد و گفت
ابوهريره  ».آري، من صد شتر، صد اسب و اين قدر گوسفند دارم«: گفت »هستي؟
 )صلي اهللا عليه و سلم(زيرا من از پيامبر اكرم. از داشتن  شتر و گوسفند بپرهيز«: گفت
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هر كسي شتر و يا گوسفندي داشته باشد و در سختي و آساني «: شنيدم كه فرمودند
ترين  ترين صورت و چاق حقش را ادا  نكند، روز قيامت آن شتر يا گوسفند با آماده

. زند هايش او را مي تر صاحبش را با لگد و گوسفند با شاخآيد و ش حالت خود مي
يعني آخرين حيوان كه با او تسويه حساب . روند آيند و مي همين طور بترتيب مي
در . دهد گردد و او را زير ضربات لگد يا شاخ خود قرار مي  كند، دوباره اولي برمي
يابد تا  همچنان ادامه ميو اين حالت .  هزار سال طوالني است50روزي كه به اندازة 

سپس به حساب او رسيدگي و . زماني كه حساب و كتاب همه مردم به پايان رسد
همين طور است وضع كسي كه گاو و گوسفند داشته و  «.كنند تكليفش را روشن مي

آن گاوها نيز در ميدان حشر حاضر . در سختي و آساني حق آنها را ادا نكرده باشد
هر كدام كه . زنند ترين حالت، صاحب خود را با لگد و شاخ مي شوند و با آماده  مي

 50كند در روزي كه با اندازة  آيد و اين دور همچنان ادامه پيدا مي بگذرد، ديگري مي
تا اينكه بين مردم قضاوت شده سپس راه آن شخص به او . هزار سال طوالني است

 حق شتر چيست؟! اي ابوهريره: يكي از حاضران پرسيد «.شود نشان داده مي

نسل دوم انقالب . شدند آمدند و شاگردانش زياد مي مردم از هر طرف به سوي او مي
نشده بودند، به اين  )صلي اهللا عليه و سلم(كه موفق به زيارت آن حضرت) تابعين(

آوردند و با شنيدن احاديث آن  شاگرد رشيد و فهميده و معلم هوشيار روي مي
ق خليفة سوم، ح. دادند  از ايشان، خود را دلداري مي)صلي اهللا عليه و سلم(حضرت

گذاشت  كار او راضي و خوشحال بود، به او احترام ميابوهريره را ادا كرد و چون از 
بخشيد، طوري كه در اثر آن، وضع ابوهريره تغيير كرد و  و عطاياي زيادي به وي مي

ي نعمتي ديگر يعني و خداوند با عطا. از فقر و تنگدستي به غنا و سيري بدل شد
همسرش همان زن شريف يعني بسره . نعمت ازدواج، او را مورد نوازش قرار داد

آري . كرد  برايش كار مي)صلي اهللا عليه و سلم(دختر غزوان بود كه در زمان پيامبر
آمد خيلي  ابوهريره از اين پيش. دختر غزوان همسر ابوهريره شد و با او ازدواج كرد
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كرد و به پاس اينكه خداوند وضعيتش را  س خوشبختي ميخوشحال شد و احسا
هاي الهي خدا را با عبادت و ذكر و ستايش فراوان، آن  تغيير داده بود، شكر نعمت

  . آورد طور كه شايسته بود، به جا مي
او آمد ابوهريره در  ترين شاگردانش، محمد بن سيرين به ديدن  برجستهروزي يكي از

آورد، تا با آن آب  اي كتاني از جيبش بيرون مي فت، پارچهگ حالي كه با او سخن مي
حاال با «: بيني خود را بگيرد ابن سيرين از ديدن اين صحنه، با تعجب به او گفت

  اي «: ابوهريره در پاسخ گفت» ؟!كني پارچه كتاني آب بيني خود را پاك مي
 و حجرة )ه و سلمصلي اهللا علي(من ميان منبر رسول خدا ! به خدا سوگند! ابن سيرين

دانستند، به يكديگر  مردمي كه حال مرا نمي. زدم عايشه از شدت گرسنگي غلت مي
بعد . در حالي كه من هيچ مرضي جز گرسنگي نداشتم »كه او ديوانه است«: گفتند مي

سپس خدا را  »؟!پوشم بيني چه مي نمي«: به پارچه لباس خود اشاره كرد و گفت
  . سپاس فراوان گفت

 در آرامش و )رضي اهللا عنه(ره در زمان خلفاي راشده به ويژه حضرت عثمانابوهري
اين گفته . آموزي به ديگران بود و با تمام وجود سرگرم علم. برد امنيت به سر مي
فصلي از علم را كه ياد بگيريم براي ما از هزار ركعت نماز نفلي  «معروف از اوست 

 بياموزيم، چه به آن عمل كنيم يا نه، از بهتر است و فصلي از علم را كه به ديگران
صلي (من از رسول خدا«: گفت همچنين مي» .تر است صد ركعت نماز نفلي پسنديده

هر گاه مرگ طالب علم فرا رسد و او مشغول «:  شنيدم كه فرمودند)اهللا عليه و سلم
  ».كسب علم و دانش باشد، با مرگ شهادت خواهد مرد

رضي ( ، مسلمانان با علي بن ابيطالب)ي اهللا عنهرض(پس از شهادت حضرت عثمان 
ابوهريره نيز با . و او را به عنوان خليفة مسلمين تعيين نمودند. ، بيعت كردند)اهللا عنه

، اين خليفة بزرگوار، براي از ميان برداشتن )رضي اهللا عنه(علي . او بيعت كرد
ا فتنه بزرگ بود و در ام. شكافهايي كه بين مسلمين به وجود آمده بود، به پا خاست
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سرانجام، جنگ و خونريزي . بيشتر شهرها توجه مسلمين را به خود جلب كرده بود
 . توان گفت جنگهاي جمل و صفين نتيجه اين فتنه بود مي. ميان آنها در گرفت

طوريكه در هيچ يك از آن وقايع شركت . نشين كرد حوادث فوق ابوهريره را خانه
 شنيده بود، او را از شركت )صلي اهللا عليه و سلم(يامبر اكرمنكرد زيرا حديثي كه از پ
 .داشت در اين حوادث بازمي

هايي بروز خواهد كرد  در آينده فتنه«:  فرموده بودند)صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت
باشد و فردي  آن زمان، فرو نشسته از كسي كه به سوي آنها در حركت است، بهتر مي

دود، بهتر است و  رود از كسي كه به سوي آنها مي ه آرامي ميها ب كه به سوي آن فتنه
هر كسي كه به سوي آنها گردن دراز كند او را به خود جذب خواهد كرد پس در آن 

  ».هنگام هر كس پناهي يافت بايد به آن پناه  ببرد

ها بود بدين جهت او نشستن در خانه  اين حديث دستور كار ابوهريره در زمان آن فتنه
 . ها نساخت و از مدينه بيرون نرفت ترجيح داد و خود را آلودة آن فتنهرا 

تعدادي از بزرگان صحابه مانند سعد بن ابي وقاص و ابن عمر و عمران بن حصين و 
 4. بكر الثقفي با او هم عقيده بودند ابي

پس از اين فاجعه كه ضربة هولناك ديگري بر پيكر اسالم بود فرزندش حسن به 
سال جماعت نام نهادند ابوهريره از وارد  را) چهارم هجري (د و اين سالخالفت رسي

شدن به اين جريان نيز خودداري كرد و كار گذشتة خود را از سرگرفت و به نشر 
 پرداخت با اينكه سن )صلي اهللا عليه و سلم(حديث و فقه در شهر رسول خدا

درخشيد و  در ميان مسلمين مياي درخشان  ابوهريره باال رفته بود همچنان مانند ستاره
گشت و  شد و روز به روز به تعداد شاگردانش افزوده مي علمش در شهرها منتشر مي

ها را  شود كه مردم حوادث زمان فتنه چون ديد كه كسرت روايت حديث سبب مي
كنند فعاليت خود را دو چندان كرد و هر هفته قبل از آمدن خطيب جمعه   فراموش مي
خاست  هفته در همين وقت برميهر او . كرد ايستاد و حديث بيان مي ميدر كنار منبر 
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شنيدند و از حافظة قوي  او احاديث جديدي مي كرد مردم هر بار از و حديث بيان مي
هاي كتاب   كردند كه از روي نوشته و گويش زيباي او در شگفت بودند زيرا خيال مي

گر شد مردم با   در ميان صحابه جلوهابوهريره به عنوان اولين حافظ حديث. خواند مي
كردند كه ابوهريره اين همه احاديث را از كجا آورده در صورتي  يكديگر زمزمه مي

كه او بيشتر از چهار سال همراه پيامبر نبوده است؟ و كساني كه سالهاي بيشتري 
اند اين همه حديث به ياد ندارند؟   بوده)صلي اهللا عليه و سلم(همراه آن حضرت

ها شد بدين جهت از آن پس در ابتداي بيان گواهي  هريره متوجه اين همه زمزمهابو
 بوده و سخناني از )صلي اهللا عليه و سلم(دادند كه ابوهريره مدت زيادي همراه پيامبر

اند حتي امام بزرگوار و جامع   شنيده كه آنها نشنيده)صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت
صلي اهللا عليه و (، نيز شهادت دادند كه پيامبر اكرم)هرضي اهللا عن(قرآن زيد بن ثابت

 .  براي ابوهريره دعا كردند كه خداوند حافظة ايشان را تقويت و تثبيت كنند)سلم

برو پيش ابوهريره و «: ت آمد و از او سؤالي پرسيد ثابت گفتروزي مردي نزد ثاب
د ديگر در مسجد نبوي اين سؤال را از او بپرس زيرا روزي من با ابوهريره و فالن مر

وارد ) ص)صلي اهللا عليه و سلم(سرگرم دعا و نيايش بوديم كه ناگهان رسول اكرم
من و دوستم كه سرگرم  «كارتان را ادامه دهيد«: شدند و كنار ما نشستند و فرمودند

صلي اهللا عليه و (دعا كردن بوديم دوباره كار خود را از سر گرفتيم و آن حضرت
آنچه اين دو ! خداوندا«: بعد ابوهريره دعا خواست و چنين گفت. ندگفت  آمين مي)سلم

خواهم كه  خواهم مضافاً از تو علمي مي دوستم از تو خواستند من هم آنها را از تو مي
 آمين گفتند بعد ما گفتيم اي )صلي اهللا عليه و سلم(رسول اكرم» .هرگز فراموش نشود

خواهيم كه فراموش نشود   خدا علمي ميما هم از! )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا
جوان دوسي از شما سبقت «:  فرمودند كه)صلي اهللا عليه و سلم(ولي آن حضرت

هاي پنهان  با وجود اين اظهار نظر مردم دربارة ابوهريره قطع نشد و زمزمه» .گرفت
 .  تبديل به سخنان آشكار گشت
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كند وسبب حفظ خود را ابوهريره مجبور شد تا با جرأت و قدرت از خود دفاع  
 . براي مردم روشن نمايد

چرا : گويند و مي... كند ابوهريره زياد حديث بيان مي: گويند  مردم مي«: گفت
بايد بگويم برادران مهاجر  »كنند؟ مهاجرين و انصار به اندازة او حديث روايت نمي

ارع مشغول در بازارها سرگرم داد و ستد بودند و برادران انصار نيز به كار در مز
 براي سير كردن شكم خود هميشه همراه پيامبر ولي من شخص فقيري بودم كهبودند 
شدم و  زماني كه آنها غايب بودند، من حاضر مي.   بودم)صلي اهللا عليه و سلم(خدا

من شخص معتكف بودم و زياد . نمودم كردند، من حفظ مي زماني كه آنها فراموش مي
رفتند، من  وقتي آنها مي. بردم  به سر مي)ليه و سلمصلي اهللا ع(در معيت آن حضرت

مرا معامله در بازار . كردم كردند، من حفظ مي و زماني كه آنها فراموش مي. ماندم مي
صلي اهللا عليه و (كرد تا از آن  حضرت و كاشتن نهال در باغها به خود مشغول نمي

 بودم و از )يه و سلمصلي اهللا عل( دور باشم، بلكه مرتب در التزام آن حضرت)سلم
من نان . ي به من بياموزند و غذايي به من بدهندا كردم كه كلمه ايشان درخواست مي

پوشيدم، غالم و  لباس حرير نمي.) توانستم به دست آورم نمي(خوردم  خمير شده نمي
بستم، اگر كسي از كنار من  كنيزي نداشتم و به شكم خود از گرسنگي سنگ مي

پرسيدم تا بدينوسيله او را متوجه حال خود سازم كه مرا با  ي ميا هگذشت، از او آي مي
صلي اهللا عليه و (كرد كه رسول خدا و به مردم خاطرنشان مي. خود ببرد و غذايي دهد

عطا فرمايد كه فراموش نشود و  كرده است كه خداوند به او علمي  براي او دعا)سلم
  ».باشد   مي)صلي اهللا عليه و سلم(كرمقوت حافظة من به يمن دعاي پيامبر ا«: گفت مي

از آن پس، بيشتر مردم دربارة ابوهريره سكوت كردند و چيزي نگفتند و يقين حاصل 
از اين رهگذر بود كه مقامش باال رفت و علم و . گويد نمودند كه او راست مي

  . فضلش زبانزد خاص و عام شد
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ام زياد، جا براي نشستن در يكي از روزهاي جمعه كه در مسجد نبوي به علت ازدح
: وجود نداشت، ابوهريره برخاست و كنار منبر ايستاد و خطاب به مردم چنين گفت

صلي اهللا عليه ( صادق مصدق، ابوالقاسم)صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا! اي مردم«
هر كسي قصداً به من دروغ نسبت دهد، خود را براي آتش جهنم :  فرمودند)و سلم

روز «:  شنيدم كه فرمودند)صلي اهللا عليه و سلم( از رسول خدا من» .آماده سازد
آيند كه آثار وضو بر پيشاني و چهار دست و پاي ايشان  قيامت، امت من در حالي مي

تواند  پس هر كس از شما كه مي.) شوند اين اعضا سفيد و درخشان مي(آشكار است 
صلي اهللا (نين آن حضرتهمچ» .بيفزايدكثرت وضو براي عبادت اين نور را در اثر 

دانستند كه در اذان گفتن و قرار گرفتن در صف  اگر مردم مي«:  فرمودند)عليه و سلم
آوردند كه كار به  اول نماز، چه فضيلت و پاداشي وجود دارد، آنچنان هجوم مي

دانستند كه زود رفتن به مسجد چه ثوابي دارد، اين  انجاميد و اگر مي كشي مي قرعه
و شب چه ثوابي دارند، دانستند كه نماز صبح  و اگر مي. دادند دست نميفرصت را از 

 )صلي اهللا عليه و سلم(و نيز رسول اكرم ».رفتند خيز براي اداي آن به مسجد مي سينه
زيرا در . هر كسي از شما كه در نماز امام مردم شد، نماز را طوالني نكند«: فرمودند

ولي اگر خواست . و مريض وجود داردميان مردم، افراد كوچك، بزرگ و ضعيف 
  رسول . تواند آن را ادا كند تنها نماز بخواند، هر طور كه دوست دارد مي

بنده از همه اوقات تنها زماني كه در مسجد  «: فرمودند)صلي اهللا عليه و سلم(خدا
پس هنگامي كه در مسجد هستيد، زياد دعا . باشد تر مي است، به خدايش نزديك

خوانيد  هنگامي كه تشهد مي«:  فرمودند)صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت و نيز  »كنيد
اللهم اني اعوذ بك من عذاب «: از چهار چيز به خدا پناه جوييد و اين دعا را بخوانيد

» جهنم و من عذاب القبر و من فتنه المحيا و الممات و من شر فتنه المسيح الدجال
ر و فتنه حيات و مرگ و شر فتنه دجال، به از عذاب جهنم و عذاب قب! يعني خداوندا(

   ».برم تو پناه مي
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سبحان اهللا و سي و سه سي بعد از هر نماز، سي و سه بار هر ك«: رسول خدا فرمودند
بار الحمداهللا و سي و سه بار اهللا اكبر بگويد و در پايان با گفتن ـ ال اله اال اهللا وحده 

ي شيء قدير ـ صد را تكميل كند، گناهان ال شريك له له الملك و له الحمد و هو عل
صلي (رسول خدا  ».او بخشيده خواهند شد اگر چه به اندازة كف درياها زياد باشند

. آيند در شبانه روز دو گروه از فرشتگان نزد شما مي«:  فرمودند)اهللا عليه و سلم
 در نمازهاي صبح و عصر بهابن دو گروه،. و گروهي هنگام صبحگروهي هنگام شب 

اند، هنگام صبح به  آنهايي كه شب همراه شما بوده) شوند جمع مي(رسند  يكديگر مي
بندگان مرا : پرسد از آنها مي) داند با اينكه همه چيز را مي(خداوند . روند ان ميمآس

هنگاميكه پيش آنها رفتيم و ! خداوندا: گويند در چه حال رها كرديد؟ در پاسخ مي
همچنين از رسول  « در حال نماز خواندن بودندزماني كه از آنها جدا شديم،

من نماز را : ودندخداوند متعال فرم«:  شنيدم كه فرمودند)صلي اهللا عليه و سلم(خدا
پس هر گاه . دهم و بنده هر چه بخواهد به او مي. ام م تقسيم كردهنابين خود و بنده ك

و . ام مرا حمد گفت  بنده:فرمايد ، خداوند مي �mI��H��G��Fl: بنده بگويد

��mهرگاه بگويد  �L��Kl وچون بگويد. ام مرا ثنا گفت بنده: ، خداوند ميفرمايد :

�m��P����O��Nl و زماني كه . ام مجد و عظمت مرا بيان كرد بنده: ، خداوند ميفرمايد

ام   تعلق دارد و بندهام ، اين قسمت بين من و بنده mU��T��S��Rl: بگويد

�\��m: و چون بگويد. هر چه بخواهد به او خواهم داد �[��Z� �Y��X�� �W

��c��b���a�� �̀�_��^���]l    
 باشد و هر چه بخواهد به او عطا ام مي اين جمالت براي بنده: خداوند ميفرمايد

  ».خواهم كرد

زماني كه احساس كرد وقت اذان فرا ابوهريره همچنان روايت حديث را ادامه داد تا 
رسول ! اي مردم«. رسيده است، آنگاه با گفتن اين جمله به سخنان خود خاتمه داد



��������___________________________________________________  www.Bidary.com  

99 _ __________________________________________ بيداري اسالمي

اين خير خواهي است، اين خير خواهي است، «:  فرمودند)صلي اهللا عليه و سلم( اكرم
صلي اهللا عليه و ( آن حضرت »براي چه كسي؟«: ما پرسيديم ».اين خير خواهي است

  ».براي خدا و كتابش و حكام مسلمين و عموم ملت مسلمان«:  فرمودند)سلم
بعد از نماز، . پس از بيان اين حديث، ابوهريره ميان مردم نشست نماز جمعه اقامه شد

  توسط ابوهريره تعجب )صلي اهللا عليه و سلم( فردي كه از بيان آنهمه حديث پيامبر
سالم .  رضي اهللا عنها رسانيده صديقكرده بود، دوان دوان خود را به حجرة عايشه

 »احاديثي را كه ابوهريره براي مردم بيان كرد، شنيدي؟! المؤمنين اي ام«: كرد و گفت
صلي اهللا عليه و (آيا همة اين احاديث را از پيامبر اكرم«: آن مرد گفت »بلي«: گفتند
 در اين با ابوهريره«: حضرت عايشه نيز با تعجب به او گفت »  شنيده است؟)سلم

روز بعد حضرت عايشه رضي اهللا عنها كسي را نزد » .مورد سخن خواهم گفت
تو احاديث زيادي از «: سپس به او گفت. ابوهريره فرستاد و او را نزد خود فرا خواند

كني، مگر تو بيشتر از ما او را ديده و     روايت مي)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اكرم
هاي مردم در  بوهريره دانست كه اين سخن انعكاس گفتها» اي؟   سخنانش را شنيده

اي «: عنها گفت اهللا با اطمينان خاطر و هوشياري در پاسخ عايشه رضي. مورد اوست
 به خود )صلي اهللا عليه و سلم(دان آرايش براي آن حضرت تو را آيينه و سرمه! مادر

را به خود جلب توانست توجه م هيچ چيزي نمي! كرد ولي به خدا سوگند مشغول مي
اينجا بود كه  ». غافل سازد)صلي اهللا عليه و سلم(اي مرا از پيامبر كند و لحظه

بنابراين ساكت . المؤمنين تعجب كرد و ندانست كه چه جوابي به ابوهريره بدهد ام
  . ماند و ابوهريره نيز به خانة خود برگشت

 ادامه داد و ) و سلمصلي اهللا عليه(ابوهريره همچنان به روايت حديث از آن حضرت
اي هم او را پريشان  ترسيد و مالمت هر مالمت كننده اي نمي از هيچ انتقاد كننده

شدند و ابوهريره  آمد، مردم با ديدن او جمع مي گاهي كنار حجرة عايشه مي. كرد نمي
اي بانوي «: گفت  مي)رضي اهللا عنه(كرد وخطاب به عايشه  براي آنها حديث بيان مي



��������___________________________________________________  www.Bidary.com  

100   ___________________________________________ بيداري اسالمي

 نيز همانند ساير مردم به سخنان او گوش )رضي اهللا عنه(وعايشه  ». كنگوش! حجره
گفت زيرا پس از شنيدن آن جمله از زبان ابوهريره با خود  داد و چيزي نمي فرا مي

. چون ابوهريره دوباره اين سخن را تكرار كرده بود. عهد كرد كه به او چيزي نگويد
 ديگر در حضور بعضي از اصحاب در يكبار طوري كه همه مردم شنيده بودند و بار

از نزديك به او ، )رضي اهللا عنه(همين نوبت بود كه هنگام ورود به حجره عايشه 
بانوي اسالم نيز از پشت پرده  »  اهللا و بركاتههالسالم عليكم و رحم«: سالم داد و گفت

ويي  اهللا و بركاته و پرسيد كه تهو عليكم السالم و رحم«: به او پاسخ داد و گفت
 روايت )صلي اهللا عليه و سلم(حديث زيادي از پيامبر«: گفت »بلي«: گفت» ابوهريره؟

بلي سوگند «: ابوهريره جوابي را كه قبالً به او داده بود، تكرار كرد و گفت »!كني مي
بانوي  » داني به خود مشغول نكرده بود دان و روغن مرا آيينه و سرمه! أي مادر! به خدا

شايد ابوهريره به حفظ خود اعتماد «: اسخ ابوهريره لبخند زد و گفتبزرگ اسالم در پ
داشت و دوستي خدا و رسول و خير خواهي تمام مردم و ترس از كتمان علم، او را 

  . كرد به بيان حديث وادار مي
! به خدا سوگند«: گفت و مي. ترسيد  آية كه در قرآن آمده بود خيلي مي2ابوهريره از 

آن . كردم  روايت نمي تانهيچ حديثي براي. داشت ر قرآن وجود نمياگر اين دو آيه د
�: آيات عبارتند از �

�m��¡�� �~��}� �|�� �{��z� �y��x� �w��v��u��t��s� �r���q��p

���¥��¤��£��¢l 159: البقرة  

�m��³��²��±��°¯����®��¬��«��ª��©��¨��§l 160: البقرة   
كه  رفتند و اعتراض كردند )رضي اهللا عنه(بعضي از مردم نزد عبداهللا بن عمر 

. او نيز در مورد ابوهريره دچار شك و ترديد شد. كند ابوهريره زياد حديث روايت مي
كرد، به ويژه در روزهاي جمعه، گوش  از آن پس با دقت به احاديثي كه روايت مي

اما چيزي نيافت كه به آن اعتراض كند بلكه به جاي آن، حافظة قوي و . داد فرا مي
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البته نكات . حيح ابوهريره را تحسين كرد و ترديد او رفته رفته از ميان رفتفقه ص
روزي وقت آن . او منتظر بود تا آن مشكوك نيز بر طرف شوند. جزئي وجود داشت

صلي اهللا عليه ( يعني ابوهريره حديثي روايت كرد و آن را به پيامبر اكرم. نيز فرا رسيد
هر كسي :  فرموده است)صلي اهللا عليه و سلم( پيامبر«:   نسبت داد و گفت)و سلم

اي برود و بر آن نماز بخواند، خداوند به اندازة يك قيراط پاداش به او  دنبال جنازه
و . دهد و اگر در تدفين او شركن كند، دو قيراط پاداش دريافت خواهد كرد ثواب مي

  » .هر قيراط از كوه احد بزرگتر است
دست . ز شنيدن اين حديث، كه آن را بزرگ پنداشت پس ا)رضي اهللا عنه( ابن عمر 

اين چه حديثي بود ! اي ابوهريره«: اي برد و گفت ابوهريره را گرفت و او را به گوشه
! به خدا سوگند«: ابوهريره گفت »؟ ! نقل كردي)صلي اهللا عليه و سلم( كه از پيامبر

بن عمر را گرفت و سپس دست ا ».كنم ام، چيز ديگري روايت نمي غير از آنچه شنيده
! تو را به خدا سوگند! المؤمنين أي ام «:  رفت و گفت)رضي اهللا عنه(به حجرة عايشه 

هر كسي :   نشنيدي كه فرمود)صلي اهللا عليه و سلم( آيا اين حديث را از پيامبر اكرم
ي برود و بر آن نماز بخواند، خداوند به اندازة يك قيراط پاداش به او ا دنبال جنازه

.  كند، دو قيراط پاداش دريافت خواهد كرددهد و اگر در تدفين او شركت  ميثواب
چهرة » بلي«:  فرمودند)رضي اهللا عنه(عايشه  ».و هر قيراط از كوه احد بزرگتر است

مرا ! ي ابا عبدالرحمنا«: درخشيد و خطاب به ابن عمر گفتابوهريره از شادي 
صلي اهللا عليه ( مشغول نكرده و از پيامبركاشتن نهال در مزرعه و داد و ستد در بازار،

 )صلي اهللا عليه و سلم(بلكه من هميشه همراه آن حضرت.  غافل نساخته است)و سلم
  ».كردم كه به من سخني بياموزند و يا مرا غذايي دهند بودم و از ايشان درخواست مي

 تو از همة ما !اي ابوهريره «:  سخنان او را تأييد كرد و گفت)رضي اهللا عنه( ابن عمر 
 بودي و از همة ما نسبت به دانستن )صلي اهللا عليه و سلم( بيشتر همراه پيامبر اكرم

رضي اهللا (بعد ابن عمر » . عالمتر هستي)صلي اهللا عليه و سلم(حديث آن حضرت
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زد و   از او جدا شد و در حالي كه دستهايش را از حسرت به يكديگر مي)عنه
اين مورد  » !ايم هاي زيادي را از دست داده قيراط «:كرد، گفت خودش را سرزنش مي

باعث شد كه ترديدهاي ابن عمر نسبت به ابوهريره در مورد حفظ وروايت حديث از 
اي قوي و فردي راستگوست كه  همچنين دانست كه اين مرد داراي حافظه. بين برود

  . از همة آنها در اين ميدان پيشي گرفته و گوي سبقت را ربوده است
ديثي را اآيا برخي از اح! اي ابا عبدالرحمن«: وزي مردي نزد ابن عمر آمد و گفتر

خير، ولي بايد اذعان كنم كه بين ما «: گفت »پذيري؟ كند، نمي كه ابوهريره روايت مي
آن مرد از اين كه  » .او جرأت كرد ولي ما بزدل شديم. و او يك تفاوت وجود دارد

. لم بزرگ، ابوهريره را تاييد كرد، خوشحال شدابن عمر اين صحابي بزرگوار و عا
ابوهريره در حالي كه . برخاست و نزد ابوهريره رفت و ماجرا را براي او تعريف كرد

   ».اند ام و آنها فراموش كرده گناهم اين است كه من حفظ كرده «: تبسم كرد، گفت
ينه را بر هر جايي و او اقامت در مد. ترين شهر براي ابوهريره بود مدينة منوره محبوب

همچنين دوست . بود)  كعبه(با وجود اين مشتاق زيارت خانة خدا. داد ديگر ترجيح مي
  داند،  داشت كه بعضي از شهرهاي اسالم را نيز ببيند و دانش و حديثي را كه مي

عالوه بر اين مشكالت ديگري هم داشت كه مانع . در اختيار مردم آن سامان قرار دهد
اش بود كه  از جمله وجود مادر پير و سالخورده. شد  از مدينه ميبيرون رفتن او

نمود و  كرد و حقش را ادا مي رفت و با او محبت مي ابوهريره هر روز به ديدنش مي
و  »خداوند به تو جزاي خير بدهد كه در كودكي مرا پرورش دادي! مادرم«: گفت مي

هم جزاي خير بدهد كه در خداوند به تو ! فرزندم «: گفت مادرش در جواب او مي
ابوهريره مجبور بود كه در مدينه بماند و از آنجا دور  .»كني پيري به من نيكي مي

  . نشود تا اينكه مادرش دار فاني را وداع گفت
هاي اسالمي گذاشت و از  از آن پس ابوهريره عزم سفر كرد و قدم به سرزمين
به هر . ق و جاهاي ديگر رفتشهرهاي متعددي ديدن كرد يعني به كوفه، بصره، دمش
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ابوهريره براي آنها حديث بيان . شدند رسيد، مردم دور او جمع مي شهري كه مي
مردم با هم قرار «: گويد مي. ساخت كرد و آنها را از علم خود بهرمند مي مي
ايستاد و تا صبح  گذاشتند كه شبها دور هم جمع شوند ابوهريره در ميان آنها مي مي

ابوهريره تنها پس از وفات مادرش بود كه توانست در . كرد ث بيان ميبراي آنها حدي
پژوهان و دوستداران حديث  اكثر مراسم حج شركت كند او در اين مراسم با دانش

اي از  كردند و تا زماني كه توشه نبوي، مالقات ميكرد، آنها نيز از فرصت استفاده مي
ابوهريره تمام آنچه را كه . شدند  نمياندوختند، از او جدا علم و دانش براي خود نمي

  ياد گرفته و حفظ كرده بود براي مردم بيان مي)صلي اهللا عليه و سلم(از پيامبر اكرم
كرد جز يك باب از ابواب علم، كه آن را بسته نگاه داشت، چون احاديث اين باب 

اي مردم ها و برخي از حوادث گذشته و آينده بود كه تصور آن بر بيشتر در مورد فتنه
ترسيد كه آنها را بيان كند مردم او را تصديق  رسيد ابوهريره مي مشكل به نظر مي

رانديشي ترجيح ونكنند و حديث نبوي در معرض تكذيب قرار گيرد بدين جهت با د
داد كه اين احاديث را براي مردم بازگو نكند ابوهريره چنيدين بار اعالم كرد كه نزد 

مردم نگفته است و آنچه در اختيار آنها قرار داده تمام او علمي هست كه آن را به 
  دو ظرف علم )صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اكرم«: گفت باشد همچنين مي علم او نمي

در اختيار من قرار داد من يكي از آنها را براي مردم باز كردم و ديگري را بسته 
هايي از  گفت كيسه و مي »شد كردم گردنم زده مي نگهداشتم زيرا اگر آن را باز مي

حديث نزد ابوهريره هست كه هنوز آن را باز نكرده است سخن اين دانشمند بزرگوار 
را بعداً ائمه اسالم درك كردند و به منظور او پي بردند امام ذهبي در اظهار نظري كه 

به نظر من بعضي از احاديث كه باعث «: براي اين سخن ابوهريره نموده گفته است
 ذم باشند كتمان آنها جايز است اما  واي در اصول و فروع يا مدح تنهتحريك ف

باشد چون  حديثي كه مربوط به حالل و حرام باشد كتمان آن به هيچ وجه جايز نمي
 نقل )رضي اهللا عنه(امام بخاري از حضرت علي ».آن حديث از بينات و هدايات است
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دانيد و  يد كه مطالب آن را مياحاديثي را براي مردم بيان كن«: كند كه فرمود مي
دانيد از گفتن آن صرف نظر كنيد آيا شما دوست داريد  احاديثي كه مطلب آن را نمي
  »خدا و رسولش تكذيب شوند؟

كرد  گويد براي مردم بازگو مي اگر ابوهريره آن ظرف حديثي را كه از آن سخن مي
كند كه  م او را وادار ميرسيد گاهي اجتهاد عال شد و به قتل مي چه بسا كه شكنجه مي

به خاطر احياي سنت حديثي را روايت كند او از اين كار پاداش خواهد گرفت اگر 
  . چه در اجتهادش اشتباه كرده باشد

آن ظرف حديثي كه ابوهريره آن را براي مردم باز نكرد در «: گويد  حافظ ابن كثير مي
كه ميان مردم درگرفت و هايي  ها و مشكالت و جنگ واقع احاديث مربوط به فتنه
اگر قبل از وقوع آنها خبر . پيوست به وقوع مي) در آينده(حوادثي بود كه بعد از آنها 

كردند و خبر راست و درستي را كه او از آن  داد بسياري از مردم او را تكذيب مي مي
ا ان ررسانم كه امام به اطالع شما مي«: گفت مثالً اگر مي. پذيرفتند گفت نمي سخن مي

   ».كرديد خواهيد كشت و به روي يكديگر شمشير خواهيد كشيد سخن مرا تصديق مي
هدف ابوهريره از اينكه «: گويد  به نقل از ابن منير مي) شارح بخاري(امام بن حجر 

گفته است اگر احاديث را روايت كنم حلقوم من قطع خواهد شد اين است كه وقتي 
هاي آنها را گمراهي  كند و تالش انتقاد ميظالمان بشنوند كه او از كارهاي آنها 

   ».پندارد گردنش را خواهند زد مي
هاي قيامت و تغيير حاالت  احتمال دارد كه آن احاديث در مورد نشانه«: اند برخي گفته

و حتي . پذيرد ها بوده كه اگر كسي آنها را درك نكند نمي در آخر الزمان و وقوع فتنه
   ».به آنها اعتراض كندفردي كه آگاهي نداشته باشد 

باري به علت شهرت ابوهريره در حفظ و روايت حديث، افراد زيادي براي فرا گرفتن 
شد تا اينكه به  حديث از او وارد مدينه شدند و روز به روز به تعداد آنها افزوده مي

هشتصد نفر رسيدند در ميان آنها تعدادي از صحابة معروف مانند انس بن مالك، جابر 
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همچنين تعدادي زيادي . خوردند بداهللا، ابن عباس، واثله بن االسقع به چشم ميابن ع
 كسي كه _سعيد بن مسيب . از فرزندان صحابه و بزرگان تابعين مانند حسن بصري

، محمد بن سيرين، ابو ادريس خوالني، ابو _دخترش را به ازدواج ابوهريره درآورد
مورد فوق، توجه مروان بن حكم . و بودندمسلم بن عبدالرحمن نيز از زمره شاگردان ا

 به عنوان امير مدينه تعيين شده بود به خود جلب )رضي اهللا عنه(كه از طرف معاويه
كرد و  و در مورد حفظي كه او ادعا مي. وتصميم گرفت كه ابوهريره را بيازمايد. كرد

 »ند؟ا ام و آنها فراموش كرده گناهم چيست كه من حفظ كرده«: گفت به كثرت مي
مروان براي اين كار به نويسندة زيرك و باهوش خود ابو . اطمينان حاصل نمايد

كنم  بنابراين من او را احضار مي. خواهم ابوهريره را امتحان كنم مي «: الزعيزعه گفت
كند،  پرسم تو پشت پرده پنهان شو و احاديثي را كه او روايت مي و از او حديث مي

، مروان شروع به سؤال كردن از او نمود كه رسول ابوهريره آمد ».يادداشت كن
 در مورد فالن مطلب چه فرمودند؟ يا به فالني چه گفت؟ )صلي اهللا عليه و سلم(خدا

كرد و  خواند، آن احاديث را روايت مي ابوهريره آن طور كه گويي از روي كتاب مي
ام شد و سرانجام پرسش و پاسخ تم. نمود ابوالزعيزعه هم آنها را يادداشت مي

  . ابوهريره به خانة خود برگشت
پس از گذشت يك سال دوباره مروان ابوهريره را نزد خود فرا خواند و مانند سال 

پشت پرده بنشين من همان سؤاالت گذشته را از او «: گذشته به نويسنده خود گفت
مان مروان با تقديم و تأخير، ه. ابوهريره آمد. »پرسم و تو جوابها را مقايسه كن مي

داد و ابوالزعيزعه به  ابوهريره به او جواب مي. سؤاالت گذشته را از ابوهريره پرسيد
ديد كه او بدون كم و كاست همان كلمات گذشته را . كرد هاي خود نگاه مي نوشته

چرا همان «: در آن اثناء ابوهريره متوجه كار مروان شد و به او گفت. كند بيان مي
سپس «ميخواستم تو را امتحان كنم «: مروان گفت «ي؟پرس مطالب سال گذشته را مي

يك ! به خدا سوگند! ي اميرا «: ابوالزعيزعه از پشت پرده بيرون آمد و به مروان گفت
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مروان خنديد، چهرة ابوهريره . »كلمه از احاديث نه كم و زياد و نه پيش و پس بود
ال همراه پيامبر من چندين س «: سپس ابوهريره به مروان گفت. باز شد و درخشيد

در آن سالها بيشتر از هر چيز، عالقه داشتم كه .   بودم)صلي اهللا عليه و سلم(اكرم
 بياموزم و نيز از همة سالهاي عمر خود، )صلي اهللا عليه و سلم(سخني از آن حضرت

 )صلي اهللا عليه و سلم(در آن دوران داناتر بودم و دوست داشتم كه هر چه پيامبر
ي ا.  نيز براين دعا كردند)صلي اهللا عليه و سلم(ن حضرتآ.  كنمفرمايند، حفظ مي

  )صلي اهللا عليه و سلم(همة آنچه را كه از پيامبر اكرم! به خدا سوگند! عبدالملك
ي از علم نزد من هست كه هنوز آن را ا كيسه. كنم م، برايتان بازگو نميا شنيده

  ».ام نگشوده
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  امير مدينه

  
بويژه اهل مدينه زيرا . كم به فضيلت ابوهريره پي بردند كممسلمانان شهرهاي مختلف 

گذشت كه او مشغول  و بيش از سي سال مي. رفت او معلم اول آنها به شمار مي
 مردم او را دوست داشتند و هر جا از او تعريف مي. آموختن حديث به آنها بود
صلي (حضرتداشتند و چون يكي از بهترين اصحاب آن  كردند و مقامش را واال مي

  . شد  بود، گاهي در نماز امام مردم مي)اهللا عليه و سلم
چرا . گذاشت مروان كه فرمانرواي معاويه در مدينه بود به ابوهريره خيلي احترام مي

و در مسايل و . زده كرده بود كه حفظ و تقوا و پرهيزگاري او، مروان را شگفت
و به اجتهاد او عمل . خواست ا ميآمد از او اظهار نظر و فتو مشكالتي برايش پيش مي

مروان فرزندانش، يعني عبدالعزيز و عبدالملك را به ابوهريره سپرد تا به آنها . كرد مي
  . فقه بياموزد و از مسايل دين آگاه سازد
 صادق در علم و ال برده بود، اين بود كه او عالمآنچه مقام ابوهريره را نزد مروان با
بدين جهت در گفتن سخن . ي خدا هدفي نداشتمخلص در عمل بود كه جز رضا

ترسيد طوري كه خود مروان  اي نمي و از مالمت هيچ مالمت كننده حق جرأت داشت
كردو بارها بدون هيچ اغماضي او را نصيحت  را امر به معروف و نهي از منكر مي

  . گفت كرد و برايش وعظ مي مي
ن خانه براي خود در وسط روزي مروان مشغول ساخت«: گويد مواليش ابومريم مي

كردم، در آن  شهر مدينه بود من نزديك آنها نشستم و چگونگي كار آنها را تماشا مي
خانه محكم بسازيد و آرزوهاي  «: اثناء ابوهريره از آنجا گذشت با ديدن آنها گفت
چه ! ابوهريره«: مروان به او گفت ».طوالني داشته باشيد، به زودي خواهيد مرد

به آنها گفتم خانه محكمي بسازيد و آرزوهاي طوالني داشته «: گفت »گويي؟ مي
مروان از شنيدن اين جمله، ساكت ماند ابوهريره  ».باشيد، به زودي خواهيد مرد
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بياد آوريد كه ديروز چه بوديد ! ي قريشا«: ي از مهاجرين چنين گفتا خطاب به عده
د، داراي بردگاني از كنن ؟ امروز مردم براي شما كار مي!و امروز چه هستيد

پس سعي ! خوريد نان آرد سفيد و گوشت چاق مي. هاي فارس و روم هستيد سرزمين
امروز خود را كوچك بشماريد تا فردا . كنيد مانند چارپايان يكديگر را گاز نگيريد

از شما هيچ كسي نيست كه مقامش يك ! به خدا سوگند. خدا شما را بزرگ گرداند
بعد وارد خانة مروان   ».ند در روز قيامت آن را پايين نياورددرجه باال رود و خداو

من از رسول «: گفت. شد و ديد كه تصاويري بر روي ديوار كشيده شده است
چه «خداوند عز و جل فرموده است :  شنيدم كه فرمودند)صلي اهللا عليه و سلم(خدا
اگر راست . ما ند مانند آنچه كه من آفريدهسي ظالمتر از فردي است كه درست كك
عالم را بسازند با بك دانة گندم يا جو   ين ذرهد، كوچكترتوانن گويند و مي مي

  .».بيافرينند
ببين چه كسي «: روزي ابوهريره در داراالماره نزد مروان رفت، مروان به دربان گفت

حديثي  «: سپس گفت. مروان اجازة ورود داد» ابوهريره است«: نگهبان گفت »است؟
من از  «: ابوهريره گفت .» برايم روايت كن)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبراز احاديث 
روزي خواهد آمد كه بسياري «: شنيدم كه فرمودند )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا

افتادند ولي شغل امارت را به عهده  كاش از آسمان به زمين مي از امراء آرزو كنند اي
  ».گرفتند نمي

بدين . مروان باال برده بوداش، مقام او را نزد  افه علم و فقهاين موضع ابوهريره به اض
 هجري، هنگامي كه معاويه مروان را به عنوان مسئول كاروان حج 45جهت در سال 

. آن سال برگزيد به او دستور داد كه ابوهريره را جانشين خود در مدينه قرار دهد
رساند كه ابوهريره را مروان روز جمعه باالي منبر رفت و به اطالع اهل مدينه 

شادي و سرور جشن مردم از شنيدن اين خبر، با . استجانشين خود قرار داده 
اخالق خوب و سيرت . زيرا اهل مدينه ابوهريره را خيلي دوست داشتند. گرفتند
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ابوهريره مسئوليت امارت را به بهترين وجه انجام . نيكوي او مورد پسند همه بود
سياست . كرد دم بود، روزهاي جمعه برايشان خطبه ايراد ميدر نماز امام مر. داد مي

كرد و  عدالت را در پيش گرفت، در مشاجرات آنها قضاوت و اختالفاتشان را حل مي
فرمانروايي، در اخالق و رفتار او . كرد در ميان آنها مانند يك فرد عادي زندگي مي

ت و مقام دنيوي باعث شد تغيير به وجود نياورد، تواضع و فروتني و عدم توجه به پس
كه همه از او به نيكي ياد كنند او داراي وجودي پاك و اخالقي شايسته بود، 

هاي خدا، از شكوه و  هاي زيبا و تحقير ظواهر فريبنده دنيا و شكر نعمت شوخي
  . كرد بزرگي او حكايت مي

: فتروزي در مسجد نبوي، پس از اقامة نماز خطاب به مردم با صداي بلند چنين گ
سپاس خداوندي را كه دينش را محكم و استوار گردانيد و ابوهريره را بعد از اينكه «

كرد، امام مردم   دختر غزوان در ازاي سير كردن شكم و داشتن سواري، كار مي برا ي
من خدمت آنها را فقط براي بدست آوردن ! سوگند به خدا ! اي مسلمانان . گردانيد

 تاريك مرا سوار شتر بكنند، به عهده گرفتم بعد خداوند، تكه ناني و اينكه در شبهاي
شد كه پاالني داشت و طنابي  گاهي سوار االغ مي. همان زن را به عقد من درآورد

داد  ابوهريره به وسيلة آن، كارهايش را انجام مي. باريك از ليف خرما در گردنش بود
ر حالي كه بستة هيزم روي ديد، سواره يا پياده د و گاهي كه كسي را بر سر راهش مي

   »!!!امير است، راه را باز كنيد «: گفت دوشش بود، با شوخي مي
ابوهريره را زماني كه جانشين مروان بود، در  «: گويد ثعلبه بن ابي مالك القُرظي مي

شد وقتي مرا ديد، به  اي هيزم بر پشت داشت و وارد بازار مي حالي ديدم كه بسته
همين اندازه كافي «: گفتم ».راه را براي امير باز كن! مالكابن ابي  «: شوخي گفت

   ».راه را براي امير باز كن «: دوباره گفت «است؟ 
روزي ابوهريره يكي از دوستانش به نام ابورافع را به شام دعوت كرد، وقتي غذا 

ابورافع » !ابورافع استخواني را كه گوشت دارد، براي امير بگذار «: نهاده شد، گفت
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ولي وقتي خوب دقت كرد، ديد غذاي . ر كرد كه در غذاي آنها گوشت وجود داردفك
  : خنديد، گفت آنها نان تليت شده با روغن است در حالي كه بلند بلند مي

  ».جداً كه تو آدم شوخ طبعي هستي! ابوهريره«
چرا كنيه تو را ابوهريره  «: روزي بعد از خروج از مسجد، جواني نزد او آمد و گفت

بلي  «: گفت »ترسي؟ از من نمي «: ابوهريره نگاهي به او انداخت و گفت» اند؟ اشتهگذ
  ام را  من گوسفندان خانواده«: ابوهريره خنديد و گفت »ترسم به خدا از تو مي

اي كوچك و صحرايي داشتم كه شبها آن را در شكاف درختي  چرانيدم، گربه مي
. كردم بردم و با آن بازي مي به صحرا ميشد، آن را با خود  گذاشتم و چون روز مي مي

   ».بدين جهت كنيه مرا ابوهريره گذاشتند
: اند گفته. شدند هاي امير بهرمند مي كودكان نيز از حسن خلق و فروتني و شوخي

ها سرگرم بازي كالغ بودند، بدون اينكه آنها متوجه شوند، ابوهريره به   شبها بچه«
كرد و پاهاي خود را  گهان خود را وارد بازي آنها ميشد و نا آرامي به آنها نزديك مي

  . كردند ترسيدند و فرار مي ها مي بچه) ها را بخنداند خواست بچه مي(كوبيد  به زمين مي
مروان دو بار ابوهريره را به عنوان جانشين خود در مدينه انتخاب كردو بدينوسيله او 

و فضل ابوهريره، به او هديه كرد و به خاطر علم  را دلجويي و به خود نزديك مي
داشت و از دمشق براي او هدايايي  معاويه نيز مقام او را واال نگاه مي. داد مي
توانست در برابر كارهاي مروان، در صورت  با وجود اين ابوهريره نمي. فرستاد مي

كوچكترين مخالفتي با اسالم، ساكت بماند، زيرا او عالم صادقي بود كه به رضاي 
او مروان را به خاطر بعضي از كارهايش، . اديشيد بلندي در آخرت ميخدا و سر
رسيد كه مروان خشمگين  گاهي كار به جايي مي. كرد تا به خود بيايد سرزنش مي

  . گفت باز هم ابوهريره جز صالبت و دفاع از حق، چيزي نمي. شد مي
ع ربا را حالل قرار تو بي «: روزي ابوهريره در داراالماره نزد مروان آمد و به او گفت

آنچه درست  (5تو معامله محكاك«: ابوهريره گفت »چطور؟ «: مروان گفت »اي؟ داده
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 از )صلي اهللا عليه و سلم(دااي در حالي كه رسول خ را حالل قرار داده) نيست
نهي ) پيش خريدن آن از دست مردم(دست آوردن كامل آن، فروختن طعام، قبل از ب

عاويه، مروان را از امارت معزول كرد و كسي ديگر را به سرانجام م ».فرموده است
چون . با وجود اين، از مقام بلند و اهميت او نزد مردم كاسته نشد. جاي او گماشت

زيرا او بزرگ آنها و رهبرشان . گذاشتند اكثر مردم، به ويژه بني اميه به او احترام مي
  . بود

ت و بعد از آن، در برابر مروان موضع موضع ابوهريره در هر دو حالت يعني زمان امار
  . امر به معروف و نهي از منكر بود
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  عابد پرهيزگار

  
عالوه بر اين، . طلب علم و نشر آن، بزرگترين خصوصيت اين صحابي بزرگوار بود

ويژگي ديگري هم داشت كه اهميت آن كمتر از طلب علم نبود و آن هم تقوا و ترس 
  . يستة ذات احديت استاو از خدا بود، آنگونه كه شا

اطاعت از خدا و تقرب به او و خو گرفتن به حسن خلق و رفتار نيك راه مجاهده در 
از خصوصيات بارز اين صحابي گرانقدر بود، اين خصوصيت عجيبي نبود زيرا همة 

  )صلي اهللا عليه و سلم(اصحاب، اين ويژگيها را از رهبر و الگوي خود پيامبر اكرم
 ياد گرفته )صلي اهللا عليه و سلم(عني علم وعمل را از آن حضرتي. آموخته بودند

همچنين شايسته است كه عالم صادق به علم خود عمل كند و آن را بر خود . بودند
. كرد د عبادت ميابوهريره زيا. تطبيق نمايد تا ديگران او را الگوي خود قرار دهند

به كثرت . داد ني انجام ميهاي طوال ركوع و سجده. خواند مي) جدته(زياد نماز شب 
خواند، شبها آه  كرد و دعاهاي طوالني مي گفت، توبه مي كرد و تسبيح مي استغفار مي

گرفت و به  داد، روزهاي دوشنبه و پنج شنبه را روزه مي و ناله بدرگاه خدا سر مي
كرد، او شب را سه قسمت كرده بود كه يك  هيچ وجه روزة اين دو روز را ترك نمي

كرد و در ثلث  خوابيد و يك سوم ديگر را بيدار بود و عبادت مي  را ميسوم آن
و . نمود آورد و تكرار مي ش، احاديثي را كه حفظ كرده بود، به خاطر ميآخر

  . كرد  براي عبادت كردن در آن پاس از شب، بيدار مي رااش خانواده
او و . ريره بودمهفت روز مهمان ابوه«: گويد ابوعثمان، يكي از بزرگان تابعين، مي

كردند و هر كدام ثلثي از شب را با خواندن  همسر و خادمش شب را سه قسمت مي
پس از اينكه وقتش به پايان . خواند يعني ابتدا يكي نماز مي داشتند نماز پاس مي

   ».كرد رسيد، ديگري را بيدار مي مي
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: گفت ميخواند و  كرد و زياد دعا مي رزش مياو در روز، هزاران بار طلب آم
 ترين مردم كسي است كه براي سالم دادن بخل ورزد و عاجزترين مردم كسي بخيل«

   .»است كه از دعا خواستن عاجز باشد
مردم . الحجه، ابوهريره و عبداهللا بن عمر به بازار رفتند و تكبير گفتند در دهة اول ذي

، زياد كوشا بود او در اداي دو ركعت نماز سنت فجر. گفتند همصدا با آنها تكبير مي
دو ركعت نماز سنت فجر را «: گفت كرد و مي و يارانش را به خواندن آن توصيه مي

   ».ترك نكنيد اگر چه اسبها شما را لگد مال كنند
  : ابوهريره در منزل خود چهار مسجد داشت

 . كنار درب بزرگ منزل) اتاق كوچكي براي نماز( مسجد -1

 .  مسجدي در خانه-2

 . اتاقش مسجدي در -3

 .  مسجدي نزديك درب خانه-4

قرآن زياد تالوت . خواند شد، در همة اين مساجد نماز مي هر وقت از خانه بيرون مي
صلي (در كم و كيف اداي نماز، به شدت از پيامبر اكرم . كرد، خصوصاً در نماز مي

  . نمود پيروي مي)اهللا عليه و سلم
هريره خواندم او در نماز، سورة ـ اذ السماء من نماز عشاء را با ابو«: گويد ابورافع مي

 »اي بود؟ اين چه سجده«: پرسيدم. انشقت ـ را خواند و سجدة تالوت به جاي آورد
ين سجده را خواندم كه ا  نماز مي)صلي اهللا عليه و سلم(ن حضرت پشت سر آ«: گفت

 .»كنم يرسم، سجده م آن به بعد من هم هميشه وقتي به اين آيه مياز . به جاي آورد
ود، در ماه سه روز ديگر هم روزه بروزهاي دوشنبه و پنج شنبه هر هفته هميشه روزه 

: گفت مي.  عمل كرده باشد)صلي اهللا عليه و سلم(گرفت تا به توصيه آن حضرت  مي
 مرا به سه روز روزه گرفتن در ماه و )صلي اهللا عليه و سلم(دوستم پيامبر اكرم«
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بح و اينكه نمازهاي وتر را قبل از خوابيدن، بخوانم خواندن دو ركعت سنت نماز ص
  . اند توصيه فرموده

و چون ترسيد مبادا به ني بود و در ازدواجش تأخير كرد دوران مجردي ابوهريره طوال
كرد كه خداوند او را از ارتكاب به  گناه كبيره مبتال شود، هميشه در مسجد دعا مي

او در سجده از خدا «: اند گفته.  سالم بماندگناهان كبيره محفوظ نگاه دارد تا دينش
: به او گفتند» .بزنديا گناهان كبيره ديگري از او سر خواست كه زنا و دزدي و  پناه مي

انسان تا ! من چه امنيتي دارم در حالي كه شيطان زنده است «: گفت »ترسي؟ آيا مي «
    ».شود  نميوقتي كه همراه شكر زباني، شكر عملي انجام ندهد، عابد حقيقي

گفت كه قبالً چه كسي بوده و حاال چه كسي شده است  ابوهريره هميشه به مردم مي
و هميشه صداي شكر او از نعمتهايي كه خداوند به او ارزاني داشته بود، به گوش 

 ةباهريرأالحمد هللا الذي هدى  « كرد و اين كلمات را زياد تكرار مي. رسيد مي

   ». بمحمد عليه الصلوة و السالمةبي هريرأنّ على سالم، الحمد هللا الذي ملإل

بهترين ثمرة عبادت و تقوا، دستيابي به اخالق و رفتار نيك و پسنديده است كه 
بيشتر از مردم، خانواده و . خداوند اين دو نعمت را به او ارزاني داشته بود

وه بر ابوهريره عال. خويشاوندان و همسايگان و دوستان، مستحق رفتار خوب هستند
كرد و چون او را از سرزمين يمن به مدينه آورده بود،  اينها، بيشتر به مادرش نيكي مي

آنقدر بر شرك مادرش صبر كرد و چاره انديشي نمود تا سرانجام مسلمان شد سپس 
خودش را وقف خدمت به مادرش كرد، و مادرش تا زماني كه زنده بود او را دوست 

  . داشت و از او راضي بود
همچنين به . هريره با فرزندانش رفتار خوبي داشت و آنها را خوب تربيت كردابو

با . آموخت نمود و به آنها علم و دانش مي كرد و خوش رفتاري مي غالمانش نيكي مي
گذاشت و با  كرد و به آنها احترام مي برادران و همسايگانش هم به نيكي رفتار مي

. گفت ترين كلمات با آنها سخن مي ا شيرينشد و ب اي باز با آنها روبه رو مي چهره
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خير خواه همه . داشت و با آنها مهرباني ميكرد خالصة كالم، همة مردم را دوست مي
بود و وجودش را وقف تعليم و تربيت مردم كرده بود و آنها را امر به معروف و نهي 

آنها را هاي زيباي خود  در برابر مردم، متواضع بود و با شوخي. كرد از منكر مي
  . نمود خوشحال مي

به ابن عباس كه از او . اين دانشمند بزرگ به علم و شهرت و مقامش، مغرور نبود
ابوهريره بخشنده و  »تو از من بهتر و عالمتر هستي«: گفت خيلي كوچكتر بود، مي

در مدينه نزد ابوهريره اقامت گزيدم هيچ يك از «: گويد طغاوي مي. مهربان بود
را نديدم كه به اندازة او به مهمان خدمت  )صلي اهللا عليه و سلم(رماصحاب رسول اك

با ابوهريره در ملكش كه در عقيق قرار  «: گويد حميد بن مالك بن خيثم مي ».كند
. داشت، نشسته بودم مردمي از اهل مدينه كه سوار بر چهارپاياني بودند، نزد او آمدند

من به او سالم برسان و بگو برايم مهمان برو پيش مادرم و از «: ابوهريره به من گفت
مادرش سه قرص نان جو و مقداري روغن و نمك در . »آمده، طعامي بفرست

هنگاميكه سفرة غذا را پهن . آنها را بر سر نهاده آوردم. اي گذاشت و به من داد كاسه
سپاس خداوندي را كه ما را از نان سير كرد «: كردم، ابوهريره تكبير گفت و فرمود

گويد بعد از اينكه  حميد مي ».عد از اينكه غذاي، جز آب و خرما چيز ديگري نبودب
با گوسفندان خود رفتار خوبي داشته ! اي برادرزاده «: مهمانان رفتند، به من گفت

. در جاي خوبي بخوابان) گوسفندان را(آب بيني آنها را پاك كن و شب آنها را . باش
! سوگند به خدا. وسفندان از حيوانات بهشت هستنداي نماز بخوان، زيرا گ و در گوشه

تر  زماني بر مردم خواهد آمد كه گلة گوسفندان براي صاحبش، از خانة مروان محبوب
مروان صد دينار براي ابوهريره فرستاد  «: گويد ابوالزعيزعه، كاتب مروان مي» .باشند

ام و آنچه را كه  ردهمن اشتباه ك«: پس از مدت كوتاهي كسي را نزد او فرستاد و گفت
چيزي «: ابوهريره گفت ».ام، سهمية تو نبوده است آنرا برايم برگردان براي تو فرستاده

هر وقت سهمية من رسيد، اين مبلغ پول را از آن . از آن پول نزد من باقي نمانده است
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خواست بداند كه ابوهريره آن مبلغ را نزد  مروان مي«: گويد ابوالزعيزعه مي ».كم كن
  »خود نگاه داشته يا انفاق كرده است؟

اند  گفته. كرد ابوهريره اموالش را براي آزاد كردن غالمان و تربيت يتيمان خرج مي
بعد . روزي شالقش را بلند كرد تا كنيزي را كه از او ناراحت شده بود، تنبيه كند

ه فروشم ك زدم اما اينك تو را مي اگر قصاص روز قيامت نبود، تو را مي«: گفت
) خداي عزوجل(برو و به خاطر او . كند ترين نيازهاي مرا تأمين مي ترين و مبرم مهم

  . »آزاد هستي
به عنوان . هاي زيبا را دوست داشت او خوش طبع بود و شوخي كردن و گفتن لطيفه

ناگهان پدرم با . من روزه بودم! اي ابوهريره«: روزي جواني نزد او آمد و گفت: مثال
 در دست داشت، پيش من آمد من به فراموشي قدري از آن نان و گوشتي كه

: گفت ».آن غذايي بوده كه خداوند به تو عطا فرموده است«: ابوهريره گفت » .خوردم
ام رفتم و آنها برايم شير آوردند من هم به فراموشي آن را  بعد از آن من پيش خانواده«

بعد از آن خوابيدم و «: جوان گفت »حرجي بر تو نيست«: ابوهريره گفت ».نوشيدم
تو هنوز به روزه ! برادرزادة عزيز «: ابوهريره گفت »وقتي بيدار شدم، آب نوشيدم

   »!اي گرفتن عادت نكرده
با وجود اين، دنيا . پوشيد دار شد، لباس پشمي و ابريشمي مي ابوهريره وقتي سرمايه

شيوة . ته آخرت بودعالقه و دلبس نتوانست او را فريب دهد و او همچنان به دنيا بي
 و خلفاي راشده را در پيش گرفته بود و )صلي اهللا عليه و سلم(زندگي پيامبر اكرم

  سفارشــات 
   را آيين زندگي و دستور كار خود قرار داده بود )صلي اهللا عليه و سلم(رسول اكرم

كرد كه فرموده  توجه مي )صلي اهللا عليه و سلم(و هميشه به اين وصيت پيامبر خدا
  : دبو
قناعت داشته باش تا شاكرترين . پرهيزگار باش، تا عابدترين مردم باشي! اي ابوهريره«
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پسندي، براي ديگران هم مپسند تا مؤمن باشي با  مردم باشي آنچه را براي خود نمي
ات به نيكي رفتار كن تا مسلمان واقعي باشي كمتر بخند، زيرا خنده قلب را  همسايه

  . معطوف بود اش به آخرت  توجهاعتنا، و تمام و به دنيا بيبدين جهت ا ».ميراند مي
گفت به  پنداشت و همواره مي هاي دنيا را ناچيز مي او لذت و زيبايي

زودي در قبر از من سؤال خواهد شد، و نزد پروردگارم خواهم رفت و 
او روزي دو بار خودش و . براي اعمال خود، محاسبه خواهم شد

زد كه  هنگام صبح فرياد مي. انداخت قبر ميديگران را به ياد عذاب 
شب رفت و روز آمد و آل فرعون به عذاب گرفتار شدند و هنگام شب 

. گفت روز رفت و شب فرا رسيد و آل فرعون به عذاب مبتال شدند مي
و . برد شنيد، از آتش جهنم، به خدا پناه مي هر كسي كه اين ندا را مي

رويد و ما  شما شامگاه مي«: تگف ديد، مي اي را مي هر وقت جنازه
. رويد و ما شب خواهيم آمد يا شما صبح مي. هنگام صبح خواهيم آمد

ترسيد  او هميشه به ياد حساب و كتاب آخرت بود و از عذاب خدا مي
هيچ فاسقي از اينكه «: گفت و به دنيا توجهي نداشت و به مردم مي

ي دنبال او هست زيرا كس. خداوند به او نعمت داده است، فريب نخورد
�. باشد و آن جهنم است مند ميوزركه در طلبش بسيار حريص و آ �

�m��_��^��]��\l 97: اإلسراء    
  .)دهيم هر گاه اندكي فروكش كند دوباره آتش آنرا افزايش مي(
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  آخرين روز زندگي ابوهريره

  
پيري سن اين صحابي بزرگوار باال رفته بود و از مرحلة ميانسالي گذشته بود و به 

 )صلي اهللا عليه و سلم(او پنجمين دهه عمر خود را بعد از وفات پيامبر. رسيده بود
 )صلي اهللا عليه و سلم(گذاشت و عمرش پس از رحلت آن حضرت پشت سر مي

ه او تعداد زيادي از بزرگان صحابه را تشييع جنازه كرده بود ك. طوالني شده بود
 بود كه در )رضي اهللا عنه(ين عايشه صديقه آلمؤمن امآخرين آنها بزرگ بانوي اسالم، 

  اش شركت كرد  دارفاني را وداع گفت و ابوهريره در نشييع جنازه هجري 58سال 
و او را تا آخرين منزلش، بدرقه نمود پس از آن، ابوهريره بيمار شد و احساس كرد 

كرد  كه مرگش فرا رسيده است و دوست داشت كه اجلش زودتر فرا رسد و دعا مي
كم حال  كم.  هجري، او را به سوي خود فرا خواند60ه خداوند قبل از سال ك

   وخامت يافت و تمام بدنش سست و ضعيف گرديد و يقين كرد  ابوهريره رو به
  . خواهد كردو به زودي دنيا را ترك . رگ اوستكه اين بيماري، بيماري م

ن و صحابي در مدينه هم شايع شد كه بزرگنرين دانشمند اسالم در آن زما
مردم از هر طرف . حافظ يعني ابوهريره، مريض شده و در شرف مردن است

تا بتوانند . آمدند و براي او آرزوي سالمتي و طول عمر كردند به عيادتش مي
از او علوم جديدي فراگيرند زيرا ابوهريره علمي در اختيار داشت كه هرگز 

مه بن عبدالرحمن بن شد در آن اثناء شاگردش ابوسل اش خشك نمي سرچشمه
عوف به عيادتش آمد و چون ديد كه حال استادش خوب نيست و دردش 

او را در آغوش . باشد، ناراحت و اشك از چشمانش سرازير گشت شديد مي
! خداوندا «: اما ابوهريره گفت »ابوهريره را شفا بده! بار خدايا«: گرفت و گفت

خواهي  اگر مي«: سته به او گفتو نگاهي به ابوسلمه انداخت و آه »مرا بميران
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زماني خواهد آمد كه مرد از كنار قبر برادرش ! سوگند به خدا. بميري، بمير
  ».بود بگذرد و آرزو كند كه كاش او صاحب اين قبر مي

هايشان نگاه كرد،  ابوهريره به چهره. گروهي از اهل مدينه به ديدارش آمدند
د آنها از گريستن ابوهريره اشك در چشمانش حلقه زد و شروع به گريه كر

: گفت »كني؟ چرا گريه مي! ابوهريره «: متأثر شدند و يكي از آنها از او پرسيد
ي ا كنم زيرا روي تپه ام گريه مي به خاطر طوالني بودن سفر و كمي توشه «

دانم  و من نمي. قرار دادم كه لبه پرتگاه آن يا روي جهنم است يا روي بهشت
حاضران از شنيدن سخنان او كه . پرت خواهند كردكه مرا به كدام يكي 

قلبش ماالمال از ترس خدا بود و فردي صالح و نيكو كار بود كه فريب 
 پندي دند و از سخنان او، در سن بزرگ شيطان را نخورده بود، حيرت زده ش

  » .عبرت انگيز آموختند
را سرانجام، ابوهريره فرزندانش المحرر و محرز و عبدالرحمن و بالل 

خواست و موالي و دامادش سعيد بن مسيب و شاگردان مهم و بزرگش را نيز 
وقتي كه مردم، برايم نوحه نخوانيد «: فرا خواند و به آنها چنين وصيت كرد

 نوحه خوانده نشد و به دنبالم با )صلي اهللا عليه و سلم(زيرا براي رسول خدا
ريد زيرا من از رسول آتشدان حركت نكنيد و مرا شتابان به سوي قبرستان بب

هر وقت جنازه مرد صالح بر :   شنيدم كه فرمودند)صلي اهللا عليه و سلم(اكرم
ولي متأسفانه » مرا زودتر ببريد مرا زودتر ببريد«: گويد تابوت گذاشته شود، مي

مرا به ! ر منواي ب(گويد  وقتي جنازة فرد ناصالح بر تابوت نهاده شود، مي
 »بعد از آن ابوهريره شروع به گريه كرد) ؟ !بريد ا ميبه كج؟ مرا !بريد كجا مي
  » اندازد؟ چه چيز تو را به گريه مي«: گفتند
اش را  بعد به فرزندش وصيت كرد كه خانه» دوري سفر و كمي توشه«: گفت
  . الحليفه، به غالمانش بدهند و با آنها نيكي و مهرباني كنند در ذي
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عيادت از ابوهريره بن حكم براي ن صبح آخرين روز زندگي فرا رسيد و مروا
ابوهريره چشمانش  »!خدا تو را شفا بدهد اي ابوهريره«: نزد او رفت و گفت

من مالقات تو را ! خداوندا«: را باز كرد و نگاهي به باال انداخت و گفت
 ».دوست دارم تو نيز مالقات مرا دوست بدار

مئن او به ملكوت مروان از كنارش برخاست و رفت چند لحظه بعد، روح مط 
اعلي پيوست و دارفاني را وداع گفت و به استقبال زندگي جاودان و آرام 

 هجري را 59ترين حوادث سال  شتافت و تاريخ با خط درشت، يكي از مهم
صلي اهللا ( ، يار رسول اكرمدر اين سال ابوهريره دوسي يمني(چنين ثبت كرد 

ه از كسب علم و عبادت ند و شاگرد رشيدش، پس از عمري آگ)عليه و سلم
و به همه مردم براي او گريستند . پروردگار و كار نيك، دارفاني را وداع گفت

  ) .شدت از فراق او غمگين شدند
خبر وفات ابوهريره به سرعت در مدينه و اطراف آن شايع شد مردم 

الحليفه قرار  كارهايشان را رها كردند و به سوي منزل ابوهريره كه در ذي
افتند و تابوت او را در گرما و آفتاب سوزان، به دوش گرفتند و به داشت، شت

سوي مسجد نبوي، تشييع كردند مردم در پيش تابوت او ساكت و آرام 
در . ند نماز ظهر او را به مسجد نبوي بردپس از اداي. كردند حركت مي

 و بزرگان )صلي اهللا عليه و سلم(پيشاپيش تشييع كنندگان، اصحاب پيامبر
عمر و ابو سعيد ين قرار داشتند و نيز دو صحابي بزرگوار يعني عبداهللا بن تابع

رحمت خدا بر «: گفتند ، به كثرت ميرفتند  يكديگر ميخدري كه در كنار 
   ».ابوهريره باد

مردم نماز عصر را خواندند سپس تابوت ابوهريره را جلو آوردند و امير مدينه 
او در صفوف فشرده براي نماز وليد بن عقبه امام شد و مردم پشت سر 

گرفتند  جمعيت آنقدر زياد بود كه در صحن مسجد جا نمي. ايستادند
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 رضي اهللا 0پس از نماز، ابتدا فرزندان عثمان. سرانجام، نماز جنازه اقامه شد
و به سوي .  در ميان ازدحام جمعيت، تابوت او را به دوش گرفتند)عنه

ن جديد در قبرستان بزرگ مدينه كه قبرستان بقيع روانه شدند و اين مهما
گروهي از نيكوكارترين و عزيزترين بندگان خدا را در خود جاي داده بود، به 

  . خاك سپردند و با اندوه و گريه فراوان با او خداحافظي كردند
. ارواح طيبه بقيع اين روح پاك را استقبال نموده و از حضور او شاد شدند

  .  از حضور در جمع آنها خوشحال بودهمچنين روح پاك ابوهريره نيز
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   زنده ماندياد ابوهريره

  
ابوهريره پس از عمري مملو از كارهاي بزرگ و پس از اينكه اسالم از او انسان 
بزرگي ساخته بود كه در زمان خود و بعد از آن، دنيا را از فيض وجود خود بهرمند 

  . كرد ود و كسي به او توجه نمياو قبالً چوپاني بيش نب. ساخت، دارفاني را وداع گفت
  براستي كه اسالم چه كارهاي بزرگي را براي اين مردان و امت 

شدند و تاريخ، آنها  مردند و ضايع مي بود، آنها مي ؟ اگر اسالم نمي!اسالم انجام نداد
اما در سايه اسالم بود كه آنها جاودان شدند و نامشان براي . سپرد را به فراموشي مي

  . ي ماندهميشه باق
را مشخص كرده بود و گان اسالم بود كه از ابتدا هدفش ابوهريره يكي از نوابغ و بزر

در راه رسيدن به آن هدف، از هيچ كوششي فرو گذر نبود و براي حصول آن، 
او در زمان حيات . مشكالت جانفرسايي را تحمل كرد و سرانجام به هدف خود رسيد

صلي (كرد كه شاگرد رشيد پيامبر    هميشه تالش مي)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر اكرم
  بدين جهت او هر لحظه از . گاه به دين خدا باشد و عالمي فقيد و آ )اهللا عليه و سلم

كرد و براي حصول  آموخت و حفظ مي  علمي مي)صلي اهللا عليه و سلم(آن حضرت
توانست و . اين مهم، گرسنگي شديد و فقر و تنگدستي غير قابل وصفي تحمل كرد

  .  بياموزد)صلي اهللا عليه و سلم(علم فراوان و با بركت از آن حضرت
  هميشه در اين انديشه بود كه بايد )صلي اهللا عليه و سلم(پس از رحلت پيامبر اكرم

علمي را كه فرا گرفته به ديگران بياموزد و عمرش را در اين راه، يعني خير خواهي 
كرد تا به آنچه كه آموخته  او تالش مي. مايدامت، و بيان احكام براي آنها صرف ن

ين زندگي خود   را آي)صلي اهللا عليه و سلم(و سيرت پيامبر اكرم. است، عمل كند
سرگرم نشر علم و تبليغ آن شد و براي اين منظور، هر تهمت و قرار دهد بدين جهت 
گترين بزر. چندين بار مورد آزمايش قرار گرفت و پيروز شد. سرزنشي را تحمل كرد



��������___________________________________________________  www.Bidary.com  

123 _ __________________________________________ بيداري اسالمي

عامل موفقيت او در طلب علم و نشر آن نه تنها تالش و كوشش او بلكه اخالص، 
بايد گفت او علم را به خاطر رضاي او نشر نمود و . صداقت و جلب رضاي خدا بود

چون سربلندي در سراي آخرت هميشه مد نظرش بود، سعادتمندانه زيست و 
ني گفتار يع) الم الخلق اقالم الحقك: (گويد و اگر اين سخن كه مي. سعادتمندانه مرد

درست باشد، ابوهريره در اين زمينه بهره بزرگ و موفقيت مردم، تقدير الهي است، 
زيرا در زمان حيات و پس از آن، بهترين افراد امت . چشم گيري بدست آورده است

ر اند و امروز نيز ه يعني علما و فقها و محدثين و خداجويان از او به خوبي ياد كرده
  . كنند جا ذكر خيرش را بيان مي

 ، به ابوهريره )صلي اهللا عليه و سلم(سرور كاينات و بهترين مخلوق خدا، پيامبر اكرم
تر نيست،  بردم كه هيچ كس براي پرسيدن اين سؤال، از تو مستحق گمان مي«: فرمود

ر طلحه بن عبيداهللا، يا ».زيرا حرص شديد تو را براي فراگيري حديث، ديده بودم
شكي ندارم كه ابوهريره سخناني از «: گويد مي» )صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا 

   ».ايم است كه ما نشنيده   شنيده)صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر
ابوهريره از من بهتر است، زيرا احاديثي را كه  «: و صحابي بزرگوار ابن عمر ميگويد

تو از همة ما «: اب به ابوهريره گفتهمچنين خط. »كند، به آنها عالمتر است بيان مي
 بودي و از همة ما بهتر احاديث او را حفظ )صلي اهللا عليه و سلم(بيشتر همراه پيامبر

  ».كردي
ابوهريره از تمام افرادي كه در زمان او  «: فرمايد امام بزرگوار ابو عبداهللا الشافي مي

   ».كردند، داراي حفظ بيشتري بوده است حديث روايت مي
بيش از هشتصد نفر عالم، به نقل از ابوهريره «: گويد مير المؤمنين، امام بخاري ميو ا

همة كساني كه حديث روايت  زدر زمان خودش ا او. كردند حديث روايت مي
   ».كردند، از حفظ بيشتري برخوردار بوده است مي
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   شنيده )صلي اهللا عليه و سلم( آنچه از پيامبرابوهريره در حفظ«: گويد امام ذهبي مي
باالترين شخصيت و، را)صلي اهللا عليه و سلم( عين كلمات آن حضرتو گفته اند

   ».باشد مي
اي قوي بود و از دريافت و عبادت و  ابوهريره داراي حافظه«: گويد امام ابن كثير مي

صلي اهللا (او معروفترين راوي حديث پيامبر. صداقت و بزرگي خاصي برخوردار بود
  ».حفاظ صحابه بود و از )عليه و سلم

ابوهريره از همة كساني كه در زمان  «: گويد  شيخ االسالم ابن حجر، شارح بخاري، مي
تر بود و هيچ يك از اصحاب به اندازه او  اش قوي كردند، حافظه او حديث روايت مي

و همين افتخار براي او كافي است كه نامش دهها هزار  حديث روايت نكرده است
   قرن، باز هم بر 14 بزرگ اسالمي آمده است و پس از هاي بار در ديوان

    ».شود سر زبان هزاران نفر از علماء و طالب، جاري مي
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  پي نوشت ها
                                                           

  . مترجم- 1

دانستند امـا حـديثي از     بيشتر كتابهاي سيره، تاريخ اين غزوه را قبل از جنگ خندق مي      -2

بخاري و احاديث صحيح ديگـري كـه نـزد اهـل سـنت  وجـود دارد، حـضور ابـوهريره و                  

رساند با اينكه هر دو در زمـان جنـگ خيبـر     ابوموسي اشعري را در اين غزوه به اثبات مي       

لي اهللا  صـ (هجرت كرده بودند ولي شايد پيـامبر        )  لي اهللا عليه و سلم    ص(بسوي آنحضرت   

  .  دوبار به نجد براي جنگ رفته است)عليه و سلم
كردنـد، نيـز همـين       به افراد زيادي از صحابه كه حديث روايـت مـي          ) ي اهللا عنه  رض(عمر -2

و .  روايـت كننـد  حـديث  )لي اهللا عليه و سلمص(دستور را داده بود، كه كمتر از پيامبر اكرم      

زيـرا دوسـت    . بايد گفت اين مـذهب او بـود       . چندين نفر را بخاطر اين كار، مالمت كرده بود        

ترسيد كه مبادا از احاديث  نداشت كه مردم غير از قرآن، به چيز ديگري سرگرم شوند، و مي          

و چون ابوهريره بيشتر    . برداشتهاي نادرستي صورت گيرد    )لي اهللا عليه و سلم    ص(پيامبر

  .نمود گيري مي  در مورد او سخت)ي اهللا عنهرض(كرد، عمر ز ديگران حديث روايت ميا
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