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 و ایـن  ه، طنین انداختـه  در مکّمدتی است که نداي توحید   
-محمـد : ه هم رسیده است به خارج از مکّ طنین به تدریج  

او خـدایان سـنگی و      . گویـد مـی  سخن از دینی تازه      -ص
 خـداي یگانـه و   چوبی را نفی نموده و مردم را به عبودیتِ 

-به سرزمینِ قبیله  دعوت  طنین این   . کندنامرئی دعوت می  

 وارد  ابـوذر سـرخوش و شـادمان   .اسـت ر نیز رسیده  اي غف 
ت و سـختی راه، همـراه بـا گرمـاي     مـشقّ گرچـه   . ه شد مکّ

، ولـی شـوق   سوزان صحرا، او را ضـعیف و نـاتوان کـرده          
ـ           ه کـشانده اسـت     رسیدن به هدف مقدسی که او را بـه مکّ

لَم سفر را به شادي و شعفی وصف ناشدنی    تبـدیل  رنج و اَ
  . کرده است

خدایان و کعبـه را   مرد ناشناسی که قصد طواف       مانند بهاو  
گویی رهگذري است راه گم کـرده   . ه شد دارد، وارد مکّ  

 اسـت؛  ي راه آمـده  ي توشـه  تهیـه که به قصد اسـتراحت و     
دار هـدف وي دیـ  شدند که    ه متوجه می  زیرا اگر مردم مکّ   

. کردنـد طور حتم او را هالك می    ه، ب  است -ص-با محمد 
 قبـل از    خواست  اسی نداشت اما می    هر گابوذر از مر  البته  
خـاطرش صـحراي سـوزان را در        ، مـردي را کـه بـه       مرگ

او بـراي  . ببرد صدق ادعا و گفتارش پی   ، ببیند تا به   نوردیده
را در  وي مترصــد بــود و ســرانجام   -ص-دیــافتن محمــ 

پرسـی   بـه او نزدیـک شـد و احـوال    . صبحگاهی پیدا کـرد   
وي   گـشاده بـه     یـی با مهربـانی و رو    پیامبرِ رحمت نیز    . نمود

رسـول  . اشـعارت را بـرایم بخـوان   :  ابوذر گفـت  .سالم داد 
 شــعر نیــست بلکــه گــویم اســخ داد آنچــه مــن مــی خــدا پ

 و آیــاتی از قــرآن را بــرایش. قــرآن،کالمِ خداونــد اســت
ابـوذر سـراپا گـوش بـود و پـس از لحظـاتی            . تالوت کرد 

  پیامبر پرسید اهل کجـائی؟     .کرد زبان جاري شهادتین را بر  
  لبان  تبسم زیبایی بر. ار هستمي غف خ داد از قبیلهپاس
  

  
 و شگفتی و تعجـب از سـیمایش   مبارك پیامبر نقش بست  

بـرد، چراکـه    ابوذر به این شگفتی پیامبر پـی    . نمایان گشت 
 و کرد  از راه دزدي و راهزنی امرار معاش می       ي غفار     قبیله

حال آیا ممکن اسـت  . در این کار سرآمد قبایل عرب بود    
از این قبیله و با ایـن سـابقه ایمـان بیـاورد؟ پیـامبر       ی  شخص
خداوند هرکس را   »...ِان اَهللا يهدي من يشَاء    « : فرمود

آري او در همـان دیـدار        .نمایـد   که بخواهد، هدایت می   
  .قرار گرفت "سابقین اولین"ي  اول ایمان آورد و در زمره

صورت  هدعوت پیامبر بزمانی که ابوذر اسالم را پذیرفت،      
لذا براي ابوذر نیز راهـی جـز مکتـوم          . شد  انجام می پنهانی  
ار وجـود   ي غفـ    میان قبیلـه     خود و بازگشت به    ایمانداشتن  

ــا او. نداشــت ــهام ــویی    داک ــود؛ گ ــاآرام ب ــتی ن راي سرش
و حال او حـق  . شده تا در هرجا علیه باطل قیام کند   آفریده

سـنگها و   .باطل استگر اعمال و کردار  را پذیرفته و نظاره   
جـاي   د کـه بـه  دیـ  دست انسان را می شده به  ساختهچوبهاي  

لـذا علیـرغم   . گیرنـد   خداي رحمان مورد پرستش قرار می     
اشـهد  «و با صداي بلند بانگ به کعبه رفت   ي پیامبر     توصیه

ایـن  . را سرداد» اهللا    رسول محمداً  اشهد ان «و   »اله    اال  اله  ال  ان
ت و شکوهِ دروغین عظم نداي توحید، نخستین بار بود که     

ـ   و سرشـت   . طلبیـد ي علنـی مـی      هزه را بـه مبـار     اشراف مکّ
 شـده و   ولحـ اي مت   خروشان و ناآرام ابـوذر کـه در لحظـه         
دعـوتگر ایـن شـعار    جهانی کامالً نو را کشف کرده بـود،    

 مشرکان قریش بـه محـض شـنیدن       . یعنی شعار توحید بود   
ــد، برســر  ــداي توحی ــدن ــ. ش ریختن ــامبر  عب اس عمــوي پی

اگر ابوذر را کـه  :  و به سران قریش گفت  اي اندیشید  چاره
غفــار اســت، بــه قتـل برســانید، کــار تجــارت و  ي  از قبیلـه 

شما هیچگـاه امنیـت      و کاروانهاي    بازرگانی شما سد شده   
  ولی . و با این شگرد ابوذر را نجات داد. نخواهد داشت

 )-رض– ابوذر غفاري(   زندگی صحابه
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بار دیگر و در روزي دیگر    طلب و ناآرام ابوذر،       روح حق 
 خروشـید و  ، بتـان در مقابل ي چند زن      ي سجده   با مشاهده 

آزار و شـدت مـورد       بانگ توحید را سر داد و بـاز هـم بـه           
  .اذیت قرار گرفت

ابوذر به میان قوم خویش بازگـشت و آنهـا را بـه پرسـتش           
و یـارانش  پیامبر . سالها گذشت. خداي یگانه دعوت نمود  

روزي مسلمانان جمعیـت کثیـري   . به مدینه هجرت کردند  
شـدند مـشاهده    مـی  نزدیـک گویان بـه مدینـه   را که تکبیر   

ــد ــه  . کردن ــاهو وارد مدین ــر هی ــن کــاروان پ شــده و در  ای
ي   قبیلـه ایـن کـاروان، افـراد     .   گزیدنـد  مسجدالنبی اقامـت  

غفــار و اســلم بودنــد و اکنــون آمــده بودنــد کــه در کنــار  
  .اهللا باشند رسول
ي  آوردن تنها یک نفر از قبیلـه  ز اسالم  ا پیامبردیروز  ! آري

دید که سعی و تالش آن  بود و امروز می زده    غفار شگفت 
ي اسـلم را نیـز بـه     ، بلکه قبیلهي غفار ، نه تنها تمام قبیله  فرد

  .حیات بخش اسالم سوق داده استسوي آیین 
، و اینک  شیطان دیروزپیمانان سران دزدي و راهزنی و هم 

 آیـا ایـن  ! و احسان امـروز  یر و نیکی    قهرمانان و بزرگان خ   
 من ِان اَهللا يهدي من يشَاء وَ  يِضلُّ  « ي الهـی کـه      وعده

  !؟وقوع نپیوسته است به »...يشَاء
ت شادمانه، نگاهی مملـو از مهـر و محبـ         -ص-رسول خدا 

  : مسافران دوخت و برایشان دعا کردي پاك به چهره
ي   خداونـد قبیلـه    »سالمهااهللا، اسلم   ِغفار غَفَراُهللا لَها  «

ي اسلم را سـالم گردانیـده        قبیلهغفار را آمرزیده است و      
  .است

کـه در   طـوري ه  بابوذر در نزد پیامبر جایگاهی ویژه یافت        
و ایــن . زبــانزد مــسلمانان بــوده اســتطـی قــرون متمــادي  

ــه ــامبر گفت ــوب  همیــشه در مــورد او، ي پی  در اذهــان و قل
سـمان و زمـین کـسی را بـه       آ«:مسلمانان نقش بسته اسـت    
  .  »ي ابوذر، به خود ندیده است راستگویی صراحت لهجه

ي  ، جـوهره زدنـی   باکی و شجاعت مثال     م با بی  صداقت توأ 
او در طـول عمـر بـا صــداقت و    . کـل حیـات ابـوذر اســت   

کس را فریب نداد و به احدي      درستی زندگی کرد و هیچ    
یـامبر در  و این اوصـاف را پ . هم اجازه نداد تا فریبش دهد    

صــداقت و درســتی ابــوذر تنهــا . بینــی کــرده بــود او پــیش
در نزد او صـداقت و درسـتی و   . اثر نبود فضیلتی آرام و بی 

ساب حـ  ، هیچگـاه فـضیلت بـه   اثـر  شجاعتِ خـاموش و بـی    
 صداقت در نزد او به معنی آشکارکردن حـق    . نیامده است 
  .یید صواب و درستی استأ طلبیدن باطل و تو به مبارزه

ا بعد از وفات پیامبر، وضع معیشتی و رفاهی مسلمانان      ساله
بر اثـر فتوحـات و پیروزیهـایی کـه در جنـگ بـا دشـمنان         

در این میان قـسمتی از      بدست آمده بود، بهتر شد و       اسالم  
و قنـاعتی  زیستی   از ساده ،ی تعدادي از صحابه   جامعه و حتّ  

کــه در زمــان رســول خــدا بــه آن مفتخــر بودنــد، فاصــله   
ین امر به مذاق ابوذر، بسیار ناگوار بـوده و آن را         ا. گرفتند

 مرتباً آنها را مـورد سـرزنش   همین دلیل به. کرد تحمل نمی 
ي توبــه را قرائــت   ســوره34ي آیــهقــرار داده و و مالمــت 

ةَ و  الـذَّهب و الِْفـض  ن  َیکنـزون   والَّذي...«:کـرد   می

وکسانی که   » ِبعذاٍب اَليٍماِهللا فَبشِّرهم لَاينِْفقُونَها ِفي سبيِل
خرج  در راه خداآن را کنند و  طال و نقره را اندوخته می  

 ی دردناکیار بس بزرگ و بسنمایند، آنان را به عذاب      نمی
   .مژده بده

منین ذر باعث شد که از او نزد امیرالمؤاعتراضات ابو
حضرت عثمان، ابوذر را به . ت برند شکای-رض-عثمان

  حال دري ه خاطر عدم تشویش جامعه بمالیمت با آنها
و ایشان هم از . نمود سفارش جنگ با دشمنان اسالم،

و پس از  .خلیفه خواستند که اجازه دهد به ربذه برود 
روح او را قرین آرامش و ما را خداوند . مدتی درگذشت

    .ي کرام قرار دهد رهروان راه او و سایر صحابه  ازهم
                       العالمینآمین یا رب
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