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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۸/۰۹/۱۰

دکتور محمد شعیب مجددی

والی جدید هرات!
اینروز ها صحبت تقرر والی جدید والیت هرات در رسانه های مجازی گرم است .از سوی دیگر صحبت
رئیس جمهور داکتر محمد اشرف غنی به یاد می آید  «.من عدالت را از حضرت عمر فاروق آموختم » درین
نوشته خالصه داستان تقرر ابوهریره (رض) منحیث والی بحرین توسط حضرت عمرفاروق (رض) و محاسبه
سرمایه ابوهریره بعد از ختم دوره والیتش در بحرین ،بیان میگردد و امیدواریم عدالت حضرت عمر فاروق را در
باره ابوهریره ،جناب رئیس جمهور داکتر محمد اشرف غنی با والیان  ،وزیران ،قاضیان ،رؤسا و تمامی بلند رتبه
های دولتی عملی نمایند.
حضرت عمر فاروق (رض) در دوران خالفت خود « یاران رسول خدا صلی هللا علیه وسلم را فرا خواند و خطاب
به آنان گفت اگر شما مرا یاری نکنید پس چه کسی مرا یاری میکند؟ گفتند :ما شما را یاری میکنیم سپس عمر گفت:
ای ابوهریره باید امسال به بحرین و هجر بروی .من هم رفتم »
بعد از دوران والیت ابوهریره (رض) در بحرین ،خبرهای به عمر فاروق رسید که ابوهریره سرمایه زیاد در
دوره والیتش در بحرین به دست آورده است .حضرت عمر فاروق با ابوهریره محاسبه کرد .
«عمر این کار را در جمع والیان و کارمندان دولت با او انجام داد و او درین برخورد تنها نبود»
جریان محاسبه حضرت عمرفاروق با ابوهریره بسیار مهم  ،آموزنده و جالب است .
«عمر :برای خودت چه مقدار آوردی؟»
«ابوهریره :بیست هزار درهم»
«این مقدار دارائی را از کجا به دست آوردی؟»
«ابوهریره :آن را از راه تجارت کسب نمودم»
«عمر :اموالت را وارسی کن ،سرمایه وسهم خودت را برگیر و بقیه را به بیت المال برگردان»
چنان معلوم میگردد که ابوهریره ده هزار درهم بیشتر از اصل سرمایه شخصی خود از بحرین آورده است.
«عمر گفت :پس ده هزار درهم را از کجا به دست آوردی؟»
«ابوهریره پاسخ داد :از زاد و ولد گل ٔه مادیان ،جیره های نقدی متوالی حکومتی و سهمیه هایی که پی در پی به من
رسیده است»« ...این پاسخ عمر (رض) را قانع نکرد سرمایه اش را جدا کرد و بقیه پول او را به بیت المال
سپرد»
«ابوهریره میگوید :پس عمر این اموال را از من گرفت و وقتی که نماز صبح را ادا نمودم برای امیرالمؤمنین از
خدا طلب مغفرت کردم»
ابوهریره صحابه حضرت محمد (ص) مرد متقی و صادق بود و این پول را از راه رشوت و حرام خواری
بدست نیاورده  ،بلکه از راه تجارت در پهلوی وظیفه والیت کسب کرده بود .چون برای انجام وظیفه والیت بحرین
معاش میگرفت تمام وقتش را باید درخدمت مردم صرف میکرد .اینست عدالت حضرت عمر فاروق و صداقت
ابوهریره یک والی مؤمن و متقی در برابر حکم امیرالمؤمنین .
منابع ومأخذ:
 -1مناقب صحابی جلیل ابوهریره رضی هللا عنه تألیف :عبدالمنعم صالح العلی الغزی
 -2ابوهریره شاگرد مکتب پیامبر صلی هللا علیه وسلم مؤلف  :محمد علی دوله ترجمه محمد گل گمشادزهی
نتیجه :امیدوارم رئیس جمهور داکتر محمد اشرف غنی احمدزی با تمام بلند رتبه های دولتی در«جمع والیان و کار
به دستان» دولت مثل حضرت عمر فاروق (رض) محاسبه نماید  .سرمایه که غیر از معاش خود به دست آوردند
که شاید به ملیارد ها برسد به بیت المال تحویل نمایند.
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