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 مؤلف ی مقدمه

مبعوث رمحة ـال ة والسالم عىل سيدنا حممدال، والصمنيـالعالاحلمد هللا رب 

 مني وعىل آله وأصحابه أمجعني أما بعد:ـللعال
بعضی مردم از روی جھالت یا به از تقلید کسانی که ھواپرستی 

اند که به اصحاب پیامبر شان گرفته، عادت کرده ھایشان را از دست عقل
اند که به  کسانی بوده ج توھین روا دارند، غافل از این که اصحاب پیامبر

، و ایشان را اند ان آوردند و به ھمراھی آن حضرت مفتخر گردیدهایشان ایم
یاری کردند و در ساختن تمدن این امت و افتخارات آن و تاریخی که امت به 

. آنان با اند فروشد نقش زیادی داشته ھا فخر می بالد، و بر دیگر امت آن می
به جانفشانی با پیامبر مشارکت کردند؛ اگر بعد از خواست الھی صحا

گردید و در  شد و در اکناف دنیا منتشر نمی بودند اسالم پیروز نمی نمی
ھای  ھای آن بزرگواران ملت تابید. با تالشگوشه و کنار جھان نور آن نمی

مختلفی به اسالم رھنمون گردیدند و به سبب آن خوشبخت شده و بر 
بزرگی دیگران حکومت کردند، و صحابه به خاطر این کارھا و دیگر کارھای 

گنجد سزاوار آن شدند که خداوند آنان را بستاید و  که ذکر آن در اینجا نمی
از آنان اعالم رضایت کند، و سخن از پاداشی بگوید که بھره آنان کرده است، 

ٰ ٱوَ ﴿ و این مطالب در بسیاری از آیات قرآن بیان شده است:  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ�  وَّ

ۡ ٱ ِمنَ   ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل
َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  �ََّبُعوُهمٱ �َّ ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ  َورَُضوا

َعدَّ  هُ َ�نۡ 
َ
ٰ  لَُهمۡ  َوأ  ٱ َتَهاَ�ۡ  رِيَ�ۡ  تٖ َج�َّ

َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
� ۚ�  ٰ  زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�

 .]١٠٠: بة[التو ﴾١٠٠ َعِظيمُ لۡ ٱ
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اری از کویکه با نکسانی کن از مھاجران و انصار، و یشگامان نخستیو پ«
ز] از او خشنودند، و برای یشان خشنود و آنان [نیردند، خدا از اکروی یآنان پ
شه ی] آن نھرھا روان است. ھم ر [درختانیه از زکرده کی آماده یھا باغ آنان

 .»ابی بزرگیامکن است ھمان یاند. ا در آن جاودانه

ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ ۡ ٱ َعنِ  �َّ َجَرةِ ٱ َت َ�ۡ  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل  ِ�  َما َ�َعلِمَ  لشَّ
نَزَل  قُلُو�ِِهمۡ 

َ
ِكيَنةَ ٱ فَأ َ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لسَّ

َ
 .]١٨[الفتح:  ﴾١٨ اَقرِ�بٗ  احٗ َ�تۡ  َبُهمۡ َوأ

یقین الله از مؤمنان که زیر درخت با تو بیعت کردند، راضی شده  به«
گاه بود. پس آرامش را بر آنان  ھایشان می در دلاست؛ او از آنچه  گذشت، آ

 .»نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد

�َّ  لَُ�مۡ  َوَما﴿
َ
�  ْ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تُنفُِقوا َّ�  ِ ٰ  َوِ�َّ َ�ٰ ٱ ُث ِميَ� ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 َ�  ِض� �ۡ�

نۡ  ِمنُ�م َتوِي�َسۡ  نَفقَ  مَّ
َ
ٰ  حِ َفتۡ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  ِمن أ ۚ َوَ� ْوَ�ٰٓ  َتَل

ُ
�ۡ  �َِك أ

َ
 ّمِنَ  َدرََجةٗ  َظمُ أ

ِينَ ٱ َّ�  ْ نَفُقوا
َ
ٰ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  أ ْۚ َوَ� ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ  َتلُوا � سۡ �ُۡ ٱ �َّ ُ ٱوَ  َ�ٰ  َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ

 .]١٠الحدید: [ ﴾١٠
کنید و حال آنکه میراث  و شما را چه شده که در راه الله انفاق نمی«

ھا و زمین از آِن الله است؟ آن دسته از شما که پیش از فتح (مکه)  آسمان
انفاق کردند و (در راه الله) جنگیدند، ھمسان دیگران نیستند؛ (بلکه اجر و 

است. و  تر بزرگپاداش) کسانی که پس از فتح، انفاق نمودند و جنگیدند، 
الله به ھر یک (از این دو گروه) بھشت را وعده داده است. و الله به کردارتان 

گاه است  .»آ
آنان را در احادیث زیادی ستوده و از آنان تقدیر ج  و ھمچنین پیامبر

 نموده و آنان را از دیگران برتر دانسته است، از آن جمله:

 



 ٣   ی مؤلف مقدمه

کنند،  می ن من زندگیاند که در قر بھترین مردم کسانی«فرماید:  می
ھا  آن از آیند و سپس آنان که بعد میھا  آن سپس کسانی که بعد از

 .)١(»آیند... می
به یارانم ناسزا نگوئید، به یارانم ناسزا نگوئید، سوگند به «فرماید:  و می

ی کوه احد طال کسی که جانم در دست اوست اگر کسی از شما به اندازه
 .)٢(»رسد آنان و یا حتی نیم آن مشت ھم نمیی مشت اندازه صدقه کند به

الله الله در باره اصحابم، اصحاب مرا نشانه قرار ندھید، «فرماید:  و می
ھرکسی آنان را دوست بدارد از دوستی من آنان را دوست داشته است و 
ھرکسی آنان را مبغوض بداند از دشمنی من با آنان دشمنی و کینه ورزیده 

ن آزار رساند به من آزار رسانیده است، و ھرکسی به است، و ھرکسی به آنا
من آزار برساند به خداوند آزار رسانیده است. و ھرکس به خداوند آزار برساند 

 .)٣(»گیرد به زودی خداوند او را می
اما با وجود آن که خداوند صحابه را ستوده و از آنان اعالم رضایت کرده و 

آنان را بر دیگر افراد این امت برتر  از آنان تقدیر کرده است وج  پیامبر
ھایی مزدور حمالت خود را برشماری از سابقین اولین  ھا و قلم شمرده زبان

 و غیره متمرکز کرده است.
و اند  کنند که صحابه آن را نگفته اینان چیزھایی را از زبان صحابه نقل می

یزھایی آنان را اند و به چدھند که آن را انجام نداده اموری به آنان نسبت می
کنند که از آن پاک ھستند، این گروه به آیات قرآن که صحابه را  متھم می

که فضیلت ج  دارد و به احادیث پیامبر تائید و پاکی ایشان را بیان می

 .١٨٥/  ٧ :و مسلم ٣٥/  ٣ :بخاری -١
 .١٨٨/  ٨ :و ابن حبان ٢١٤/  ٤ :و ابوداود ١٨٨/  ٧ :و مسلم ٢١/  ٧ :بخاری -٢
 .١٨٩/  ٨ :ابن حبان -٣
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شود توجھی ندارند، و بلکه فقط به روایات دروغینی از  صحابه را متذکر می
حقیقت دشمن اسالم بوده و تاریخ که ساخته و پرداخته کسانی است که در 

ھای  ورزند، روایاتی که دیدگاه اند استناد می کرده تظاھر به اسالم می
ھا را آنقدر بزرگ جلوه داده تا جایی که دیگر از حقائق  ھواپرستانه، این روایت

یا مانند حقائق قرار گرفته است، حال آن که در حقیقت ھیچ اساسی ندارند 
ھای بیمارگونه  ھا و دیدگاه که محصول فھم و فقط اوھام و تخیالتی است

 باشد. ھایی غلط و نادرست می گیری است و نتیجه
ھای بد او را ھدف  در این نوشته مختصر از یکی از صحابه بزرگوار که زبان

ای که ناشی از تعصب عمیق ھای دروغین و بیمار گونه قرار داده و به تھمت
ین صحابی بزرگوار ھمراه و خادم اند سخن خواھیم گفت. ا است، متھم کرده

 است.س و حافظ سنت ایشان ابوھریرهج  رسول الله
ایشان را به شما معرفی خواھیم کرد و در مورد صحبت و ھمراھی وی 

ھای او در خدمت به سنت نبوی سخن خواھیم گفت،  و از تالش ج با پیامبر
ح و ساده و به ای از شبھاتی که در مورد او مطرح شده را با زبان واض و پاره

مختصر بیان خواھیم کرد تا قابل فھم برای  دور از پیچیدگی در عین حال
ھمه اقشار جامعه باشد. به امید اینکه مشارکتی باشد در کنار آنچه که 

عدالت  ، در تعریف و شناساندن این صحابی جلیل واند بزرگواران قبال نوشته
ھایی که پیرامون ایشان ایشان و از بین برده شبھات بی اساس و دروغ 

 شود. و از خداوند طلب یاری و عون و توفیق دارم. می مطرح
 دکتر حارث بن سلیمان

  ھ ١٤٢٠رام / محرم الح ١٥
 م ١٩٩٩/  ٥/  ١

 



 
 مبحث اول:

 سابوهریره شرح حال و سیره

 اسم و نسب
ر این مورد قبل از اسالم اختالف وجود دارد و دس مورد اسم ابوھریرهدر 

اند  : اسم او عبدشمس بن صخر بوده و گفتهاند گفتهچند قول ذکر شده است.
عبد عمرو بن غنم، و غیر از این ھمه گفته شده است، ھمچنان در مورد اسم 

که بعد  ترین قول این است ایشان بعد از اسالم نیز اختالف ھست که معروف
از اسالم اسم او عبدالرحمن بن صخر بوده است، روایت شده که او گفت: 

مرا ج  اسم من در دوران جاھلیت عبدشمس بن صخر بود، آنگاه پیامبر
اش (ابوھریره) بر  ، اما ھر اسمی که داشته ولی کنیه)١(عبدالرحمن نامید

د و وقتی شو اسمش غالب بوده است و ایشان فقط با ھمین کنیه شناخته می
گیرد. در مورد این که چرا  که به صورت مطلق گفته شود او مد نظر قرار می

من « این کنیه برای او انتخاب شده از او چنین روایت شده که گفت:
شد  چراندم، گربه کوچکی داشتم، وقتی شب می ام را می گوسفندان خانواده

م و با آن بازی برد گذاشتم و روزھا آن را با خود می آن را در درختی می
 .)٢(»کردم، پس از آن مرا اباھریره نامیدند می

گویند او از قبیله دوس ازدی یمن  در مورد نسب ابوھریره مؤرخان می
 ٧٨ در سن  ھ ٥٩اند  و گفته  ھ ٥٨اند  و گفته  ھ ٥٧در سال است، و ایشان 

ابن عبدالبر، اإلستیعاب و  ٢٠٢/  ٤ :ابن حجراإلصابة و  ٥٠٧/  ٣ :مستدرک حاکم -١
 .٢٠٥/  ٤ :اإلصابة

 .٥٠٦/  ٣ :و مستدرک حاکم ٣٥٠/  ٥ :ترمذی -٢
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سالگی درگذشت، امام ذھبی قول اخیر را ضعیف شمرده و امام ابن حجر 
اول را تایید نموده است. ایشان در مدینه درگذشتند و در بقیع به خاک قول 

کنندگان جنازه  از تشییع شسپرده شدند، عبدالله بن عمر و ابوسعید خدری
 .)١(ایشان بودند

 جآوردن و همراهی با پیامبر اسالم
در غزوه ج  در محرم سال ھفت ھجری وقتی که پیامبر سابوھریره

در جنگ خیبر ھمراه پیامبر شرکت نمود، از سعید  خیبر بود اسالم آورد و
روایت است که گفت: (ھمراه پیامبر در جنگ خیبر س بن مسیب از ابوھریره

 .)٢(حضور داشتم...)
به ج  ھمراه پیامبر«کند که گفت:  روایت میس و ابی الغیث از ابوھریره

 .)٣(»سوی خیبر رفتیم و خداوند ما را پیروز کرد...
ھا حضور داشت، و در  ھا و صحنه خیبر در دیگر جنگھمچنان بعد از 

کنار افتخار ھمراھی پیامبر افتخار جھاد در راه خدا را نیز به دست آورد، 
که او در  )٤(چھار سال واندی استج  با پیامبرس دوران ھمراھی ابوھریره

این مدت کامًال و ھمواره ھمراه پیامبر بود و فقط برای فراگرفتن از پیامبر 
را از ھمه چیز خالی فارغ کرده بود. او دست در دست پیامبر گذاشته و خود 

ھمراه بود و نه در سفر و نه در  رفت ابوھریره با ایشان میج  ھرجا که پیامبر

ابن  اإلصابةو  ٦٢٧ – ٢٦٢/  ٢ :و ذھبی سري أعالم النبالء، و ٥٠٨/  ٣ :مستدرک حاکم -١
 .٢١٠/  ٤ :حجر

 .٧٤/  ٥ :بخاری -٢
 .٢٢٥/  ١٥ :و مسند احمد ٤٣ – ٤٢/  ١ :و مسلم شرح نووی ٢٢٥/  ٦ :الباریفتح  -٣
 .١٢٨/  ٢ :مسلم با شرح نووی -٤
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شد، چون خرید و فروش و خانواده و اموالی  غیر سفر از پیامبر جدا نمی
 نداشت که به آن مشغول شود.

ه گوئید که ابوھریره ب ه گفت: شما میدر روایت صحیح از او نقل شده ک
کند، من مرد فقیری بودم که برای  حدیث روایت میج  کثرت از پیامبر

پرکردن شکم خود ھمراه پیامبر بودم، مھاجرین به داد و ستد در بازارھا 
ج  مشغول بودند، در مجلسی با پیامبرمشغول بودند و انصار با اموال خود 

کند تا سخنم را تمام کنم  چادرش را پھن میچه کسی «نشستم، فرمود: 
سپس آن را جمع کند، آنگاه ھرگز چیزی را که از من شنیده فراموش 
نخواھد کرد، من چادرم را پھن کردم تا آن که پیامبر سخنش را به پایان 
رسانید و سپس چادر را جمع کرد و به من داد، سوگند به خدا از آن به بعد 

 .)١(»ام م فراموش نکردها ھیچ چیزی را که شنیده
او را سرا تا ج  با پیامبرس بینیم که برکت ھمراھی ابوھریره و اینگونه می

پا فرا گرفت و خداوند به برکت این ھمراھی و خدمتگذاری به حفظ آنچه از 
 نکردنش را، ارزانی کرد. پیامبر شنیده و فراموش

 جر با پیامبر و خدمتگذاری او برای پیامبس محبت ابوهریره
ج  داشت و بسیار به ایشان را دوست میج  ابوھریره به شدت پیامبر

شد، ابوھریره با  کرد که پیامبر خوشحال می نمود و کارھایی می اعتماد می
گردید، و  شد و با ناراحتی ایشان ناراحت می شادمان میج  شادمانی پیامبر

توھین را کرد حتی اگر این  توھین به آنحضرت ابوھریره را سخت ناراحت می
نمود، در روایت صحیح از ابوھریره  نزدیکترین فرد به ابوھریره به ایشان می

دادم، در حالیکه او مشرک  مادرم را به اسالم دعوت می«نقل شده که گفت: 

 .٥٣-٥٢/  ١٦ :و مسلم با شرح نووی ٢٤٧/  ٤ :بخاری -١
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، سخن ناپسندی در باره بود. روزی او را به پذیرفتن اسالم دعوت دادم
ردم نزد پیامبر آمدم و ک به زبان آورد، در حالی که گریه میج  رسول الله

پذیرفت،  دادم او نمی گفتم: ای رسول خدا! مادرم را به اسالم دعوت می
امروز وقتی او را به پذیرفتن دین اسالم فرا خواندم در مورد شما سخنی به 

پسندم، دعا کن خداوند مادر ابوھریره را ھدایت  زبان آورد که آن را نمی
 ».کند

و من با ». خدایا! مادر ابوھریره را ھدایت کنبار «فرمود: ج  آنگاه پیامبر
دعای پیامبر به سوی خانه بیرون آمدم وقتی به خانه رسیدم  هدریافت مژد

دیدم در بسته است، مادرم صدای قدم مرا شنید و گفت: ابوھریره در جایت 
شنیدم، مادرم غسل کرد و چادرش را پوشید و  بمان، و من صدای آب را می

بر سر کند درب را باز کرد و سپس گفت: ای ابوھریره،  بدون آن که روسری

ْشَهدُ «
َ
نْ  أ

َ
َ  الَ  أ

َ
  إِهل

َّ
، إِال ُ ْشَهدُ  ا�َّ

َ
نَّ  َوأ

َ
ًدا أ ُ  َ�بُْدهُ  ُ�َمَّ

ُ
گوید:  . ابوھریره می»َورَُسوهل

کردم نزد  به سوی پیامبر بازگشتم ودر حالی که از شوق شادی گریه می
شادباش، خداوند دعایت را پذیرفت و  ایشان آمدم، و گفتم: ای رسول خدا،

مادر ابوھریره را ھدایت کرد، آنگاه پیامبر خدا را ستایش گفت و فرمود: 
 .)١(»خوب است...

دھد که ابوھریره چقدر پیامبر را دوست  این حدیث به ما نشان می
داشت که وقتی به پیامبر سخن ناشایستی گفته شد ابوھریره گریه کرد، و  می

ج  ابوھریره را گرامی داشت و وقتی ابوھریره از پیامبرج  رھمچنین پیامب
خواست که برای ھدایت مادرش دعا کند این ایشان خواسته ابوھریره را 
پذیرفت و برای ھدایت مادرش دعا کرد و مادرش به برکت آن دعا ھدایت 

 شد که به سبب آن شادمانی ابوھریره چندبرابر گردید و از شادی گریست.

 . ولفظ حدیث از مسلم است.١٤٢/  ٨و ابن حبان  ٩٢ – ٥١/  ١٦ :مسلم شرح نووی -١
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خلیل «کرد:  داشت را اینگونه تعبیر میج  محبتی که با پیامبرابوھریره 
و محبوبم مرا به سه چیز توصیه نموده است که تا وقتی زنده ھستم آن سه 

گرفتن سه روز در ھر ماه ، و خواندن  کنم و عبارتند از: روزه چیز را رھا نمی
 .)١(»، و خواندن نماز وتر قبل از خوابنماز چاشت

گفت: زیور اآلت مؤمن تا  خلیل و محبوبم شنیدم که میاز «گوید:  و می
 .)٢(»شود رسد که وضوء شامل آن می جاھایی می

بود که ھیچ فرصتی را برای ج  مند ھمراھی با پیامبر چنان عالقهو 
شمرد و از آن  داد و بلکه آن را غنیمت می خدمت پیامبر از دست نمی

ایشان را (در ظرف چرمی)  نمود، از آن جمله این که آب وضوء استفاده می
ج  آب وضوء و آنچه پیامبرس کند ابوھریره کرد، بخاری روایت می حمل می

برد، باری که ابوھریره داشت آب وضوء  به آن نیاز داشت را برای ایشان می
برد، پیامبر فرمود: این کیست؟ گفت:  پیامبر را با خود به دنبال ایشان می

کنم و  ھایی برایم بیاور که با آن استنجا می سنگ«ابوھریره ھستم، فرمود: 
ای از لباس گذاشته  آنگاه که در گوشه». استخوان و سرگین حیوان نیاور

 .)٣(»بودم آوردم و کنار ایشان نھادم و سپس برگشتم...
کند که  روایت میس و ھمچنین ابوزرعه بن عمرو بن جریر از ابوھریره

در ظرفی برایش آب آوردم، آنگاه  وارد دستشویی شد،ج  پیامبر«گفت: 
ایشان استنجاء نمود و سپس دستش را بر زمین مالید و سپس آن را شست 

 .)٤(»و سپس ظرفی دیگر پر از آب آوردم و ایشان با آن وضو گرفت

 . ولفظ حدیث از بخاری است.١٥٨/  ٢ :و مسلم ٥٤/  ٢ :بخاری -١
 .٢٧/  ١٧ :مسند احمد -٢
 .٢٤٠/  ٢ :بخاری -٣
 .٢٣٩/  ١٥ :مسند احمد -٤
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کند که گفت: پیامبر خدا از  روایت میس و ھمچنین مجاھد از ابوھریره
ام، فرمود: ابوھریره؟ گفتم:  نهام شناخت که گرس کنارم عبور کرد و از چھره

بله ای رسول خدا! و ھمراه او وارد خانه شدم ایشان دید که لیوانی پر از شیر 
است، گفت: این از کجا برایتان آمده؟ گفتند: فالنی برای تو فرستاده است، 
فرمود: ای اباھریره برو پیش اھل صفه و آنان را فرا بخوان، اھل صفه 

که نه خانواده داشتند و نه مال، ھرگاه صدقه و زکاتی میھمانان اسالم بودند 
کرد و  داد و خودش از آن استفاده نمی آوردند آن را به آنان می نزد پیامبر می

کرد و اصحاب صفه را نیز  دادند از آن استفاده می ای به او می ھرگاه ھدیه
حت داد، من از این که مرا برای فراخواندن اھل صفه فرستاد نارا شرکت می

خواستم از این شیر بخورم و قوت بگیرم و این  شدم، و با خودم گفتم: می
ای جز اطاعت از پیامبر  رسد، اما چاره شیر در میان اھل صفه به کجا می

نبود، نزد اھل صفه آمدم و آنان با اجابت فراخوان آمدند وقتی نشستند، 
من شروع کردم به فرمود: ابوھریره شیر را بردار و به آنان بده، و ج  پیامبر

شد، تا آنکه  نوشید تا آن که سیر می گرفت و می دادن شیر ھریکی آن را می
گرفت و با لبخند سرش را به سوی ج  و لیوان شیر را پیامبربه ھمه دادم، 

گفتم: بله ای رسول خدا! » ایم من و تو باقی مانده«من بلند کرد و گفت: 
و نوشیدم، باز فرمود: بنوش و  فرمود: بنوش، و من نوشیدم، فرمود: بنوش،

نوشیدم تا این که  گفت: بنوش و من می من نوشیدم، و ایشان ھمچنان می
دیگر گنجایشی نیست، آنگاه گفتم: سوگند به کسی که تو را به حق فرستاده 

 .)١(»لیوان شیر را گرفت و باقی شیر را نوشیدج  پیامبر

: الرقاقکتاب  ،، و اصل این روایات در بخاری٥٩٢-٥٩١/  ٢ :ذھبیسیر أعالم النبالء  -١
 . آمده است.١٨٠ – ١٧٩/  ٧
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دھد که  انعکاس می ھای پیش از این این مطلب را این روایت و روایت
مند بود، و ھمچنین  عالقهج  گذاری پیامبر به شدت به خدمتس ابوھریره

کرد و یارانش را بر  کند که پیامبر چقدر ایثار می این قضیه را منعکس می
داد که شیری که به ایشان ھدیه شده بود را ننوشید، مگر  خود ترجیح می

 سیر شدند.ج  امبرمه نوشیدند و به لطف برکت پیبعد از آن که ھ

 سعلم و فضل ابوهریره
ابوھریره از علما و فضالی صحابه بود، روایت بسیاری صحابه از او و 

ای از صحابه از  عده دھد. مراجعه ایشان در فتوا به او به این امر گواھی می
؛ از جمله: صحابه زید بن ثابت، اند این صحابی بزرگ حدیث روایت کرده

عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، عبدالله بن زبیر، ابی بن ابوایوب انصاری، 
کعب، جابر بن عبدالله، عائشه، مسور بن محزمه، ابوموسی اشعری، انس بن 

و کسانی دیگر از صحابه، و از تابعین ج  موالی پیامبر شمالک و ابورافع
قبیصه بن ذؤیب و سعید بن مسیب و عروه بن زبیر و سالم بن عبدالله بن 

ر و ابوسلمه بن عبدالرحمن و ابوصالح السمان و عطاء بن ابی رباح و عطاء عم
بن یسار و مجاھد و شعبی و ابن سیرین و عکرمه و نافع موالی ابن عمر و 

 .)١(اند حدیث روایت کردهس ابوادریس الخوالنی و غیره از ابوھریره
 .)٢(اند گوید: ھشتصد نفر یا بیشتر از او روایت کرده می /بخاری

اند در سوال و فتوا نیز به او  کرده و ھمانطور که از او حدیث روایت می
نمودند. بعضی او را در فتوا مقدم داشته و فتوایش را تائید  مراجعه می

از مالک از یحیی بن سعید از بکیر بن أشج از معاویه  /کردند. شافعی می

 .٥٨٥-٥٨٠/  ٢ :الذھبی, سیر أعالم النبالء، ٥١٣/  ٣ :مستدرک حاکم -١
 .٢٠٥/  ٦ :اإلصابة، و ٣٦/  ١ :تذکرة الحفاظ الذھبی -٢
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ود، محمد با کند که او با ابن زبیر نشسته ب بن ابی عیاش انصاری روایت می
ایاس بن بکیر آمد و او را در مورد مردی پرسید که قبل از آمیزش زنش را 

که پیش  شسه طالقه کرده است، او آن مرد را نزد ابوھریره و ابن عباس
پرسید، ابن عباس به ابوھریره ھا  آن بودند فرستاد، او رفت و از لعائشه

» برایت آمده استبه او فتوا بده ای ابوھریره، مسئله مشکلی «گفت: 
کند و سه طالق آن را برای  یک طالق زن را باین و جدا می«ابوھریره گفت: 

نماید، مگر آن که شوھری دیگر کند و شوھرش دّومی  ھمیشه حرام می
شود، و ابن عباس ھم ھمین را  طالقش دھد آنگاه برای شوھر اولی حالل می

 .)١(»گفت
گفت:  ز ابوھریره شنیدم که میکند که گفت: ا و زھری از سالم روایت می

اند  قومی که در احرام بودند از من پرسیدند که کسانی که در احرام نبوده«
 .)٢(»اند، من به آنان گفتم بخورید به آنان گوشت شکاری را ھدیه کرده

و از زیاد بن مینا روایت است که گفت: ابن عباس و ابن عمر و ابوسعید و 
تا وقتی که س از زمان وفات عثمانھا  آن و کسانی مانند شابوھریره و جابر

دادند، و فتوا به این پنج  خودشان دیده از جھان فرو بستند در مدینه فتوا می
 .)٣(شد نفر ارجاع می

و ھمین قدر کافی است که فردی مانند ابن عباس به ابوھریره احترام 
 .)٤(گوید: ابوھریره فتوا بده شود و می قائل می

 

 .٣٦/  ٢ :و مسند شافعی ٥٧/  ٢ :موطا مالک -١
 .٣٥٢-٣٥١/  ١: موطا مالک -٢
 .٦٠٧-٦٠٦/  ٢ :ذھبی سیر أعالم النبالء -٣
 .٦٠٩/  ٢ :ذھبی سیر أعالم النبالء -٤
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 س ت و تقوای ابوهریرهعباد
ابوھریره به عبادت و تقوا معروف بود، چرا اینگونه نباشد و حال آن که او 
با بھترین الگو در عبادت، ھمراه بوده و ایشان را دیده بود که چگونه در 

نمود که  کرد و چنان عبادت می کوشید و خود را خسته می عبادت می
گرفت و زیاد قرآن  و روزه زیاد می کرد، و ابوھریره نیز نماز پاھایش ورم می

 خواند. کرد و نماز شب می تالوت می
کند که گفت: از ابا عثمان نھدی  حماد بن زید از عباس جریر روایت می

شد او و زن  شنیدم که گفت: ھفت روز میھمان ابوھریره بودم، وقتی شب می
ری را خواند و سپس دیگ خوابیدند، یکی نماز می و خدمتگزارش به نوبت می

خوابید و سپس او  شد و این یکی می کرد و او به نماز مشغول می بیدار می
گیری؟  گوید: گفتم: ای ابوھریره چقدر روزه می کرد، می بعدی را بیدار می

گیرم، اگر اتفاقی برایم بیفتد در آخر ماه  گفت: از اول ماه سه روز روزه می
 .)١(گیرم روزه می

کند که گفت: من شب را به سه قسمت  ت میو ابن حریج از ابوھریره روای
خوابم  کنم، یک قسمت برای خواندن قرآن و در قسمتی دیگر می تقسیم می

. و در روایت صحیح از )٢(کنم و در قسمتی دیگر حدیث پیامبر را یادآوری می
گرفتن سه  روزه«مرا به سه چیز توصیه نمود: ج  او نقل شده است: محبوبم

خواندن دو رکعت نماز چاشت، و خواندن نماز وتر قبل از روز از ھر ماه ، و 
 .)٣(»خواب

 .٢٦٠/  ١٦ :مسند احمد -١
 .١١٣/  ٨ :والنھایة البدایةابن کثیر:  -٢
 .٢٤٧/  ٢ :بخاری -٣

 

                                         



 جهمراه و دوستدار پیامبر  سبو هریرها   ١٤

و از حماد بن سلمه، از ھشام بن سعید بن زید انصاری از شرحبیل روایت 
 .)١(گرفت است که ابوھریره روزھای دوشنبه و پنجشنبه روزه می

که  چنان گفت، و در کنار این ابوھریره به کثرت تسبیح و حمد خداوند می
 داشت. ند به کثرت ھراس داشت و بسیار از دوزخ برحذر میاز خداو

از میمون بن میسره روایت است که گفت: ابوھریره ھر روز دو فریاد در 
گفت: شب رفت و روز آمد، و آل فرعون  داد، می اول روز و در آخر آن سر می

شنید، مگر آن که  بر آتش عرضه گردید، ھیچکسی این فریاد ابوھریره را نمی
 .)٢(»برد وزخ به خداوند پناه میاز د

اش گریه کرد، گفتند:  کند که ابوھریره در بیماری ابن مبارک روایت می
کنم و بلکه برای  برای این دنیای شما گریه نمی«کنی؟ گفت:  چرا گریه می

ام و برای اینکه من به یک جای بلندی  بودن توشه دوری راه سفرم و اندک 
یک  دانم مرا به کدام نمی ت است یا دوزخ؛ و منکه پایین آن یا بھشام  رفته
 .)٣(»کنم برند، گریه می می

به ھیچ نعمتی که « گفت:س و ھمچنین از او روایت است که ابوھریره
مند است رشک نبر، چون چیزی دنبال او است که  انسان فاسق از آن بھره

را طلبد، و آن جھنم است و ھرگاه آتش آن کم شود آن  ھمواره آن را می
ابوھریره از صداقت و قوت حافظه «گوید:  و ابن کثیر می». افزودیم بیشتر می

 .)٤(»و دیانت و عبادت و زھد و عمل صالح فراوانی برخوردار بود
 

 .٦١٠/  ٢ :ذھبی سیر أعالم النبالء -١
 .٦١١/  ٢ :سیر أعالم النبالء -٢
 .٦٢٥/  ٢ :سیر أعالم النبالء -٣
 .١١٣/  ٨ :البدایة والنھایةابن کثیر:  -٤

 

                                         



 ١٥   سشرح حال و سیره ابوهریره: اولمبحث 

 ساخالقی ابوهریره تواضع و بزرگواری و خوش
اش معروف  اش در تمام مراحل زندگی به فروتنی ھمه جانبهس ابوھریره

خداوند به او نعمت علم و مقام و فضل را داد او است. و بعد از آن که 
اش را فراموش نکرد، مانند کسانی که وقتی روزھای خوشی داشته  گذشته

باشند و خداوند آنان را در رفاه و آسایش قرار دھد ایشان گذشته را از یاد 
اش را و محرومیت و فقرش را به خاطر  برند، و بلکه ابوھریره گذشته می
ھا سپاس گذارد، از او  اوند را در برابر نعمت دین و دیگر نعمتآورد تا خد می

روایت است که گفت: یتیم بزرگ شدم، و با بینوایی ھجرت کردم و برای 
کردم، وقتی آنان  دختر غزوان فقط در برابر سیرشدن شکم خود کار می

آوردم و آواز حدی را سر  شدند شتر آن را از پشت به حرکت درمی سوار می
کردم؛ پس ستایش  آمدند ھیزم جمع می م، و چون آنان پائین میداد می

خداوندی راست که دین را مایه زندگانی گردانید و ابوھریره را بعد از آن که 
در برابر سیرشدن شکمس و سوارکردنش بر شتر برای دختر غزوان کار 

 .)١(کرد امام و پیشوا قرار داد می
ای خالصه شده  لم بود که در کوزهگوید: ابوھریره دریایی از ع و ذھبی می

 .)٢(بود و در ضمن این دانش، بزرگوار و عابد و فروتن بود
اش سخاوتمند بود، و چرا چنین نباشد و  و او به اضافه تواضع و فروتنی

حال با کسی ھمراه بود که از باد سخاوتمندتر بود. ابونضره العبدی از 
ه پیش ابوھریره اقامت کند که گفت: شش ماه در مدین طفاوی روایت می

 .١١٣/  ٢ :البدایة والنھایة، ٦١١/  ٢ :سیر أعالم النبالء -١
 .٣٤/  ١ :تذکرة الحفاظ -٢

 

                                         



 جهمراه و دوستدار پیامبر  سبو هریرها   ١٦

نوازتر  تر و کوشاتر و میھمان را با ھمتج  نمودم، ھیچکسی از اصحاب پیامبر
 . )١(نیافتم از او

باشد که او را میھمانی نموده بودند  ششاید منظورش کسانی از صحابه
کران  اند که اقیانوس بی نه ھمه صحابه، چون در میان صحابه کسانی بوده

در ضمن فروتنی و سخاوت شوخ طبع و س بوھریرهاند، و ا سخاوت بوده
ای نداشت و به آنچه دیگران داشتند چشم  صریح بود، با ھیچکسی کینه

گفت از  دوخت و به آنچه خود داشت راضی بود و شکر خدا را می طمع نمی
او روایت است که گفت: ستایش خداوندی را سزاست که ما را از نان سیر 

 .)٢(»یزی نبود غیر از آب و خرماکرد بعد از آنکه غذای ما چ

 با مادرش و محبوب بودن او نزد مردمس یرهابوهر یکین
وقتی به سوی که  چنان کرد، با مادرش به نیکی رفتار میس ابوھریره

ھجرت کرد مادرش را با این که در آن وقت مشرک بود ھمراه خود ج  پیامبر
آرزوی ابوھریره را  به مدینه آورد به امید این که مسلمان شود، و خداوند

به خواسته ابوھریره برای مادرش دعا کرد و ج  تحقق بخشید، و پیامبر
مادرش مسلمان شد در حالیکه اشک خوشحالی بر دیدگان ابوھریره جاری 

 گشت.
از ابوھریره روایت است که گفت: روزی از خانه به سوی مسجد رفتم 

ز گرسنگی، گفتند: ای، گفتم: ا گروھی را دیدم گفتند: چرا بیرون آمده
اه بلند شدیم و آمدیم ایم، آنگ ا که ما ھم از گرسنگی بیرون آمدهسوگند به خد

و ایشان فرمود: چه چیزی سبب شده که این وقت بیائید؟ ما  ،ج نزد پیامبر

 .٥٩٣/  ٢ :سیر أعالم النبالء، و ٣٥/  ١ :تذکرة الحفاظ -١
 .٦١٠/  ٢ :ذھبی سیر أعالم النبالء -٢

 

                                         



 ١٧   سشرح حال و سیره ابوهریره: اولمبحث 

ای که خرما داشت  ایشان را از علت آمدن خود باخبر نمودیم. ایشان کاسه
این دو خرما را «انه خرما داد و فرمود: بود را طلبید، و به ھریک از ما دو د

من یکی از ». کنند بخورید و به دنبال آن آب بخورید امروز شما را کفایت می
خرماھا را خوردم و دیگری را پنھان کردم، فرمود: ای ابوھریره آن را چه کار 

برم. فرمود: آن را بخور برای مادرت دو تا به  کنی؟ گفتم: برای مادرم می می
 .)١(دھیم شما می

به حج نرفت تا وقتی س کند که ابوھریره و ابن شھاب زھری روایت می
 .)٢(که مادرش فوت کرد، چون در کنار مادرش بود

روایت است که وقتی از پیامبر خواست که دعا کند س و از ابوھریره
مادرش مسلمان شود گفت: ای پیامبر خدا دعا کن خداوند مرا و مادرم را 

ج  آنگاه پیامبر». محبوب ما بگرداندمحبوب مؤمنان قرار دھد و مؤمنان را 
ات (یعنی ابوھریره) و مادرش را محبوب مؤمنان  فرمود: بار خدایا! این بنده

 .)٣(مؤمنان را محبوب آنان کن... بگردان و
ھای نبوت است، ھمه مردم  گوید: این حدیث از نشانه ابن کثیر می

را دوست دارند و خداونداو را به سبب روایاتش مشھور و معروف س ابوھریره
 .)٤(کرده است

 
 
 

 .٥٩٢/  ٢ :سیر أعالم النبالءو  ٣٢٩/  ٤ :ابن سعد الطبقات -١
 .٣٢٩/  ٤ :الطبقات -٢
 مسلم با شرح نووی. -٣
 ٨/١٠٨ :البدایة -٤

 

                                         



 جهمراه و دوستدار پیامبر  سبو هریرها   ١٨

 جتالش او در پیروی از اطاعت پیامبر 
کوشید تا در  شّدت مینشانگر این بود که او به س رفتار عملی ابوھریره

اقتدا نماید، ج  ھا و افعال ایشان پیروی نماید و به گفته ج کارھا از پیامبر
 فرماید: چون خداوند می

﴿ ٓ ٰ  َوَما ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ  .]٧[الحشر:  ﴾نَتُهوا
را بازداشت،  را بگیرید و از آنچه شما آنچه پیامبر به شما داد، آن «

 .»بازآیید
به این فرمان الھی جامه عمل پوشانید و از سویی محبت س ابوھریره

ھای یارانش سرشار از آن بود و تمام اعضا و جوارح و  صادقانه پیامبر که دل
احساسات آنان غرق این محبت بود ابوھریره را بر آن داشته بود تا به شدت 

 پیروی نماید.تواند  تا جایی که میج  از پیامبر
 ھای ذیل تاکیدی است بر آن چه گفتیم: مثال

روایت است که گفت: محبوبم مرا به سه چیز توصیه نمود س از ابوھریره
گرفتن در ماھی سه روز،  که آن سه چیز را تا دم مرگ رھا نخواھم کرد: روزه

 و نماز چاشت، و خواندن وتر قبل از خواب.
ج به پیامبر است در میان شما؛ پیامبر ترین نماز و گفت: نماز من از شبیه

و به  »احلمد كر�نا ول«گفت:  ، بعد می»سمع اهللا ملن محده«گفت:  وقتی می

کرد و  گفت و وقتی سرش را بلند می می »اهللا اكرب«ھنگام رفتن به رکوع 

 .)١(»اهللا اكرب«گفت:  شد می وقتی بعد از سجده دوم بلند می

 .١١١/  ١٦ :مسند احمد -١

 

                                         



 ١٩   سشرح حال و سیره ابوهریره: اولمبحث 

بعد از بیداری و قبل از غذا و بعد از  گفت: قبل از خواب و ابوھریره می
 .)١(ام که آن را گفت شنیدهج  گویم که از پیامبر غذا ھمان کلماتی را می

کند که او از کنار گروھی عبور  روایت میس و سعید مقبری از ابوھریره
گذاشته شده بود، آنان او را ھا  آن کرد که گوسفندی کباب شده جلوی

در حالی از دنیا رفت که از نان ج  گفت: پیامبردعوت دادند، اما نخورد. و 
 .)٢(جو سیر نشد

تا چه اندازه از س ھای که بیان شد برای این که نشان دھد ابوھریره مثال
 کرده کافی است. پیروی میج  پیامبر

 سهای ابوهریره ها و نکته گفته
ھایی مملو از موعظه و مفاھیمی که نشانگر قوت ایمان  ھا و نکته گفته

ھا به  به خدا و روز قیامت بوده از ایشان نقل شده است، این گفتهس ریرهابوھ
گستردگی درک و فھم دراز تعالیم اسالم و ابعاد آن و شناخت دنیا و 

کنیم تا  ھا را ذکر می بودنش به دنیا اشاره دارد، بخشی از این گفته عالقه بی
 عمق مفاھیم آن را مورد بررسی قرار دھیم:

ی ابوھریره به ابی سلمه بن عبدالرحمن که وقتی از آن جمله گفته
توانی بمیری  اش دعا کرد گفت: ای ابا سلمه اگر می ابوھریره برای بھبودی

بمیر، سوگند به کسی که جان ابوھریره در دست اوست که به زودی زمانی 
بر علما خواھد آمد که ھریک از آنان مرگ را از طالی سرخ بیشتر دوست 

 .١٦/  ١٨ :مسند احمد -١
 .٢٠٥/  ٦ :بخاری -٢

 

                                         



 جهمراه و دوستدار پیامبر  سبو هریرها   ٢٠

ا به زودی زمانی خواھد آمد که مرد بر کنار قبر مسلمانی خواھد داشت، و ی
 .)١(گوید: دوست دارم که من صاحب این قبر بودم آید و می می

کند که ابوھریره کنیزی داشت که آنان را ناراحت  المتوکل روایت میو ابو
کرده بود، روزی ابوھریره برای او شالق بلند کرد و گفت: اگر قصاص 

فروشم که قیمت تو  زدم، ولی تو را به کسی می این شالق میبود تو را با  نمی
 .)٢(را به من کامًال خواھد داد، برو برای خدا آزاد ھستی

یعنی  ،دان مایه ھالکت شما در دنیا و آخرت است و گفت: ھمانا این زباله
 اموال و شھوات.

 بردند ای را از کنار او می کند که ھرگاه جنازه و معمر از او روایت می
گفت: شام بروید ما صبح به دنبالتان خواھیم آمد، صبح بروید ما شام به  می

رود و دومی  ای بلیغ و غفلتی زودگذر، اولی می دنبالتان خواھیم آمد، موعظه
 .)٣(ماند در حالی که عقل ندارد باقی می

ای ساخت و از ابوھریره پرسید که روی درب  یکی از مردم مدینه خانه
شدن بچه  بنویس: برای ویرانی بساز، برای یتیم« بنویسم؟ گفت:ام چه  خانه

 .)٤(»بیاور، و برای وارث مال جمع کن
تر از تب نیست، چون تب بر  داشتنی ھیچ دردی نزد من دوست« و گفت:

اش را  دھد، و خداوند به ھر مفصلی سھمیه ھر مفصلی سھمیه دردش را می
 .)٥(»دھد از پاداش می

 .٣٣٧/  ٤ :ابن سعد الطبقات -١
 .٦٩٢/  ١ :ابن جوزی صفة الصفوةو  ٣٨٤/  ٢ :الحلیةابونعیم  -٢
 .١١٥ – ١١٤/  ٨: البدایة -٣
 .٣٨٥/  ٢: الحلیةابونعیم  -٤
 .٦٩٢/  ١ :صفة الصفوةابن جوزی  -٥
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بار خدایا دیدار تو را دوست دارم؛ پس دیدارم را  اش گفت و در بیماری
 .)١(دوست بدار

 ترسم به آتش گرفتار نشوی. و به دخترش گفت: طال نپوش می
دخترش را از روی پرھیزگاری از پوشیدن طال نھی کرد، س ابوھریره

چون ممکن است پوشیدن طال به اسراف و ناز و نعمت بیانجامد که گاھی 
گرداند و گرنه پوشیدن طال برای زنان  ادت سست میانسان را در انجام عب

شرعًا جایز است، ھم از دیدگاه ابوھریره و ھم از دیدگاه دیگر صحابه و تابعین 
و علمای امت جایز است مگر آن که برای تکبر و فخرفروشی باشد که در این 

 .)٢(کند صورت مانند کسی است که از روی تکبر لباس خود را پائین می

 ا و حفظ اوه روایت
بیشتر حدیث حفظ کرده بود او ج  از ھمه اصحاب پیامبرس ابوھریره

پنج ھزار و سیصد و ھفتاد و چھار حدیث حفظ داشته است، کثرت روایات و 
 گردد: به چند چیز برمیس حفظ ابوھریره

ھمراه بود و این مدت برای حفظ ج  او بیش از چھار سال با پیامبر -١
کافی است و بلکه کسی که از ھمه کارھا این تعداد حدیث معموًال 

دست کشیده و فقط به فراگرفتن مشغول است بیشتر از این 
 تواند یاد بگیرد و حفظ کند. می

فرا گرفته به خصوص  شھای از بعضی از صحابه او بسیاری از این روایت
آوردن ابوھریره گفته شده و او آن را نشنیده است،  روایاتی که قبل از اسالم

ن رو ابوھریره احادیثی از ابوبکر و عمر و فضل بن عباس و ابی بن کعب از ای

 .١١٨/  ٨ :البدایة والنھایةو  ٦٢٥/  ٢ :سیر أعالم النبالء -١
 .٦٢٩/  ٢ :سیر أعالم النبالء -٢
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 .)١(و غیره روایت کرده است شو اسامه بن زید و عائشه
وقتی را با این صحابه گذراند که وقت ج  بعد از وفات پیامبرس ابوھریره

ھا را  ھای ابوھریره پیامبر نبود، و ھمه روایت کمی نیست، و منبع ھمه روایت
ریره در دوران ھمراھی پیامبر فرا نگرفته و بلکه بعد از وفات پیامبر ابوھ

 بسیاری روایات را از صحابه فرا گرفته است.
از ھمه چیز دست کشید و فقط به علم و حفظ مشغول س ابوھریره -٢

 بود.
تا بعد از سال پنجاه ھجری زنده بود که اکثر علمای س ابوھریره -٣

د از او جز تعداد اندکی باقی نماند، صحابه قبل از او وفات یافتند و بع
مانند عبدالله بن عمر، و عبدالله بن عباس و جابر بن عبدالله و ابی 

که بعد از او زنده  و دیگران شسعید خدری و انس بن مالک و عائشه
بودند. آن زمانی که نیاز مردم به علم صحابه شدت یافته بود با توجه 

زیادشدن کسانی که وارد ی دولت اسالمی و به گستردگی گستره
زیاد شدن کسانی که دنبال علم بودند، ھمانند  دین اسالم شده و

فرزندان صحابه و دیگران، زیرا علم و دانش صحابه تنھا مرجع مورد 
کرد، مخصوصا آن عده  می وصلج  را به پیامبرھا  آن اعتماد بود که

بودند، مشھور  ج از صحابه که به حفظ قوی و ھمراھی با پیامبر
 کسی ھمانند ابو ھریره.

 س شهادت اهل علم به حفظ ابوهریره
ترین  ابوھریره از حافظج  به خاطر این امور و به برکت دعای پیامبر
 صحابه بود و از ھمه بیشتر حدیث حفظ داشت.

 .٢٠٥/  ٤ :ابن حجر اإلصابة -١
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کند که او به ابوھریره گفت:  روایت می بترمذی از عبدالله بن عمر
ج  ای ابوھریره تو از ھمه ما بیشتر ھمراه پیامبر بوده و بیشتر حدیث ایشان

 .)١(ای را حفظ کرده
روایت کرده که او گفت: تردیدی  سو ھمچنین از طلحه بن عبیدالله

 .)٢(ایم... ندارم که او از رسول خدا چیزھایی شنیده که ما نشنیده
ایت کرده که مردی نزد زید بن ثابت آمد و او را در مورد و حاکم رو

چیزی پرسید، او گفت: نزد ابوھریره برو، روزی به اتفاق ابوھریره و فالنی در 
به سوی ما آمد ج  مسجد نشسته بودیم و به ذکر و دعا مشغول بودیم، پیامبر

بودید. و در میان ما نشست ما سکوت کردیم، فرمود: بازگردید به آنچه در آن 
گوید: من و ھمراھم قبل از ابوھریره دعا کردیم، و سپس ابوھریره  زید می

خواھم و از  دعا کرد و گفت: خدایا آنچه دو دوستم از تو خواستند آن را می
د: (آمین) ما فرموج  ھم که فراموش نشود، آنگاه پیامبرخوا تو دانشی می

خواھیم که  دانشی میما ھم از خداوند علم و ج  گفتیم: ای رسول خدا
 .)٣(فراموش نشود. فرمود: دوسی در این زمینه از شما پیشی گرفت

ترین  کند که گفت: ابوھریره از حافظ و اعمش از ابی صالح روایت می
 .)٤(صحابه بود

ترین راوی حدیث  گوید: ابوھریره در زمان خود حافظ و شافعی می
 .)٥(است

 .٥١١/  ٣ :، و مستدرک حاکم٣٤٨/  ٥ :ترمذی -١
 .٣٤٩ – ٣٤٨/  ٥ :ترمذی -٢
 .٥٠٨/  ٣ :مستدرک حاکم -٣
 .٢٠٥/  ٤ :اإلصابة -٤
 .٢٠٥/  ٤ :اإلصابةو  ٣٦/  ١ :تذکرة الحفاظ -٥
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ین فرد در میان اصحاب تر گوید: ابوھریره حافظ و ابن عبدالبر می
بودن  بود، و در مواقعی حضور داشت که مھاجرین به خاطر مشغولج پیامبر

یشان در آنجا نبودند، و پیامبر ھا باغ بودن با با تجارت و انصار به خاطر مشغول
مند است و  ھم گواھی داد که ابوھریره به یادیگری علم و حدیث بسیار عالقه

 .)١(کوشد برای آن می
ز محمد بن عمار بن عمرو بن حزم روایت است که او در مجلسی آمد و ا

 شکه ابوھریره در آن حضور داشت و در آن بیش از ده نفر از بزرگان صحابه
برای ج  حضور داشتند، آنگاه ابوھریره شروع کرد به نقل حدیث از پیامبر

گاه گشتند، و آن دانستند و سپس به آن بازمی ھا حدیث را نمی ھا، بعضی آن
آوردند، و سپس ابوھریره حدیثی دیگر  بعضی دیگر حدیث را به خاطر می

شدند و ابوھریره  دانستند و سپس متوجه آن می گفت و بعضی آن را نمی می
گوید: در آن روز دانستم که  چند بار به ھمین صورت حدیث روایت کرد. می

 .)٢(او از ھمه مردم احادیث پیامبر را بھتر و بیشتر حفظ کرده است
اند و او  گوید: از او حدود ھشتصد تن از اھل علم روایت کرده و بخاری می

 تر بود. اند حافظ از ھمه کسانی که دوران او حدیث روایت کرده
از ھمه صحابه احادیث پیامبر را بیشتر س گوید: ابوھریره و ابونعیم می

 .)٣(بدارند حفظ بود، و پیامبر برای ابوھریره دعا کرد که مؤمنان او را دوست
خواستم با بیان فضائل ابوھریره آغاز کنم چون او  گوید: می و حاکم می
را حفظ کرده است و صحابه و تابعین در این مورد برای او ج  احادیث پیامبر

اند، و ھمه کسانی که از صدر اسالم تا عصر ما به  شھادت و گواھی داده

 .٢٠٩-٢٠٨/  ٤ :اإلستیعاب حاشیه اإلصابة -١
 .١٨٦/  ١ :التاریخ ،بخاری -٢
 .٢٠٦/  ٤ اإلصابة -٣
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ابوھریره ھستند و او اولین از پیروان و گروه اند  دنبال حفظ حدیث رفته
 .)١(حافظ حدیث وحق دارترین آنھاست

و س و علمای برجسته امت بر کثرت روایت ابوھریره شو گواھی صحابه
 را کافی است.ج  حفظ او احادیث پیامبر

 عدالت و راستگوئی او
با تائیدی که خداوند در مورد اصحاب س ابوھریره عدالت و صداقت

به یاران خود، ثابت شده است.ھمچنین ج  ید پیامبرپیامبرش فرموده و با تائ
در این مورد  -که قبال در این کتاب ذکر شده  -با آیات و احادیث فراوانی

پیروی ج  زیرا آنان ایمانی صادق داشتند و به خوبی از پیامبر آمده است.
ھایی که تقدیم کردند برای پیروزی  کردند، و نیز به دلیل خدمات و فداکاری

 الم.دین اس
 ،گفتند گوید: اگر خدا و پیامبرش در مورد صحابه چیزی نمی خطیب می

ھجرت و جھاد و فداکردن جان و مال خود را برای یاری این دین، وگذشتن 
بودن عدالت و پاکی   از پدران وفرزندان و قوت ایمان و یقین آنان برای قطعی

؛ شوند مید و تزکیه آین میھا  آن آنان، و اینکه آنان از ھمه کسانی که پس از
 .)٢(بھتر ھستند، کافی بود

و در سیره ابوھریره چیزی از قبیل ارتداد یا دروغ یا نفاق و یا دیگر 
چیزی که منافی پاکی و درستکاری باشد وجود ندارد. روایت صدھا تن از 

عدالت از که  چنان تابعین و صحابه از ابوھریره تاکیدی است بر صداقت او.

 .٥١٢/  ٣ :مستدرک حاکم -١
 .٩٤ :خطیب الکفایة -٢
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جرح و تعدیل برای راوی که صحابی نباشد با تائید دو نفر دیدگاه علمای 
 .)١(گردد و بعضی گفتند: تائید یک نفر کافی است عادل ثابت می

توانیم بگوییم راجع به کسی که بیش از بیست نفر از صحابه  می پس چه
اند، و صدھا تن از افراد ثقه تابعین از او حدیث نقل کرده و  از او روایت کرده

به ابوھریره  بقبًال گفته شد که ابن عمرکه  چنان اند، ه شمردهاو را ثق
گفت: تو از ھمه ما بیشتر با پیامبر ھمراه بودی و از ھمه بھتر حدیث ایشان 

گفت: تردیدی ندارم که ابوھریره س ای. و طلحه بن عبیدالله را حفظ کرده
 ایم. شنیده که ما نشنیدهج  احادیثی از پیامبر

روایت است که او به کسی که او را سوالی کرد گفت:  سو از زید بن ثابت
 نزد ابوھریره برو.

بنابر ھمه آنچه گفته شد علما از محدثین و غیره از صحابه اجماع کرده 
که ابوھریره عادل و درستکار و راستگوست، و روایاتی را که نسبت آن به 

 سھریرهاند، اما روایاتی که نسبت آن به ابوابوھریره صحت داد پذیرفته
ھای ضعیف و موضوع که به دیگر  صحت ندارد مردودند و مانند دیگر روایت

اند، دلیل نیستند و  اند و به آل بیت نسبت داده شده صحابه نسبت داده شده
 باشند. پذیرفته نمی

به ھا  آن و روایاتی که نسبتس بنابراین، ایجاد تردید در مورد ابوھریره
بدگمانی به اصحاب پیامبر را به ارث وی صحیح است از سوی کسانی که 

کنند و شرافت  اند، و اتھامات جاھالن به این صحابی بزرگوار را تکرار می برده
نمایند، قابل توجه  ارزش قلمداد می صحبت وی با پیامبر را ناچیز و بی

 نیست.

 .٩٤ :خطیب الکفایة -١
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ھا و  با توجه به ھمه مقیاسس ھمچنان که عدالت و درستکاری ابوھریره
که  چنان افته است، حافظه قوی او نیز مورد تائید استمعیارھای تحقق ی

اند به این امر  شاگردانش و دیگر کسانی که حفظ و ضبط او را آزموده
 اند. شھادت داده

اند که گفت: پنج سال با  بخاری و مسلم و احمد از ابی حازم روایت کرده
 روایتج  ابوھریره نشست و برخاست داشتم از او شنیدم که از پیامبر

سامان دھی و مدیریت امور بنی اسرائیل به دست «کرد که گفته است:  می
یافت، پیامبری دیگر جانشین او  پیامبران بود، و ھرگاه پیامبری وفات می

 .)١(»شد، اما بعد از من پیامبری نخواھد آمد... می
یعنی ھیچگاه در طی این مدت ابوھریره به این حدیث چیزی اضافه نکرد 

 ن چیزی نکاست.و ھمچنین از آ
کند که گفت:  و حاکم از کاتب مروان بن حکم امیر مدینه روایت می

را فرا خواند و مرا پشت پرده نشاند و شروع به پرسیدن س مروان ابوھریره
نوشتم، در آخر سال دوباره ابوھریره را فرا خواند و  ابوھریره کرد، و من می

احادیث پرسید، ابوھریره ھیچ مرا پشت پرده نشاند و از ابوھریره را از ھمان 
 .)٢(چیزی اضافه و کم و پس و پیش نکرد

خواست حافظه ابوھریره را بیازماید و  آید مروان می چنانکه به نظر می
شود. و از جمله اموری  گوید نوشته می دانست که آنچه او می ابوھریره نمی

تر از ابن  دھد روایتی است که پیش که به حفظ و ضبط او گواھی می

 .٨٧/  ٢ :و مسلم فتح الباریبا  ٣٥٠/  ٦ :، بخاری١٠٩/  ١٥ :مسند احمد -١
 گفته است که آن صحیح االسناد است . و٥١٠/  ٣ :مستدرک حاکم -٢
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ج  ای ابوھریره تو از ھمه ما بیشتر با پیامبر«نقل شد که او گفت:  بعمر
 .)١(»ھمراه بودی و بیشتر حدیث او را حفظ کردی

ترین اصحاب  و اعمش از ابوصالح روایت کرده که گفت: ابوھریره از حافظ
 .)٢(بودج  پیامبر

س ھایی که قبًال در مورد حفظ ابوھریره پس این روایات و دیگر روایت
ذکر شد، علما را بر آن داشته که به حفظ و ضبط ابوھریره اعتماد نمایند و 

ھایی که از او  به روایات او توجه داشته باشند. از این رو بین اسانید روایت
اند، و در این مورد از آنان  شود از لحاظ تفاوت در صحت مقایسه کرده می

 اقوال مختلفی نقل شده است:
ترین اسانید ابوھریره عبارت است: زھری از سعید بن  صحیحاند  مثًال گفته

ابوالزناد از اعرج از ابوھریره، و گفته شده روایت اند  مسیب از ابوھریره و گفته
ھا از  ترین روایت حماد بن زید از ایوب از محمد بن سیرین از ابوھریره صحیح

 رود. ابوھریره به شمار می
ھا: معمر از ھمام از ابوھریره  ید یمنیترین اسان : صحیحاند و برخی گفته

 است.
ترین اسانید اھل مدینه  دقیق«و از احمد بن صالح مصری روایت است: 

و ». عبارت است از اسماعیل بن ابی حکیم از عبیده بن سفیان از ابوھریره
گوید: اھل نقل بر صحت احادیث زھری از سالم از پدرش  ابوبکر بردیجی می

 .)٣(اند ابوھریره اجماع کردهاز سعید بن مسیب از 

ترین ما به حدیث رسول . با لفظ عالم٥١١/  ٣ :و مستدرک حاکم ٣٤٨/  ٥ :ترمذی -١
 .ج الله

 .٥٠٩/  ٣ :مستدرک حاکم -٢
 .٤٨ – ٤٦/  ١ :سیوطی تدریب الراوی، و ٥٥حاکم  معرفت علوم الحدیث -٣
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ھا بر اھمیت روایات  و ھرچه گفته شده باشد، ھمه این اقوال و گفته
 ورزیدن محدثین به آن از لحاظ حفظ و تدوین است. و اھتمام س ابوھریره

اند، پس  ھایشان ذکر کرده ھا را در کتاب چنانکه محدثین این روایت
متداول بر روایات ابوھریره  ھای معروف و ھای ششگانه و دیگر کتاب کتاب

بینید، مگر آن که در آن یک حدیث  اند و شما ھیچ فصلی را نمی اعتماد کرده
 یا بیشتر از ابوھریره در آن روایت شده است.

 در روایاتس روش ابوهریره
اگر در احادیثی که ابوھریره روایت کرده تأمل کنید خواھید دید که او را 

 ای خود در پیش گرفته است:ھ دو روش اساسی را در روایت

 مسلک اول: روایت مجرد احادیث نبوی
چنان که از رسول  فقط به روایت حدیث آنس در این مسلک ابوھریره

کند.  می الله شنیده بود یا روایت آنچه از رفتار یا حال ایشان دیده بود اکتفا
 چه این حدیث برای شاگردانش باشد یا کسانی که از او درباره حدیث

 خواھند از صحت احادیثی مطمئن شوند. می رسند، یاپ می
کند که  مانند این حدیث: ابوسلمه بن عبدالرحمن از ابوھریره روایت می

ترین مؤمنان از لحاظ ایمانی آنانی ھستند که  گفت: پیامبر فرمود: کامل
ھایشان  شان از دیگران بھتر است، و بھترین شما بھترین شما با زن اخالق

 .)١(ھستند

 .٢٠٤/  ٤ :و ترمذی ١٣٣/  ١٣ :مسند احمد -١
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گوید: نزد ابوھریره  کند و می روایت می بعکرمه موالی ابن عباسو 
اش رفتم و او را از روزه روز عرفه پرسیدم؟ گفت: پیامبر از  در خانه

 .)١(گرفتن روز عرفه در سرزمین عرفات نھی کرده است روزه
مانند عادت محدثین صحابه و تابعین و س در این دو حدیث ابوھریره

فقط به آنچه از پیامبر شنیده اکتفا کرده است، و در غیره در بیان حدیث 
 اغلب روایات ھمین مسلک را در پیش گرفته است.

 ھایی که فقط روایت محض نیست مسلک دوم: روایت
در ضمن روایت؛ آن را توضیح و س ھایی است که ابوھریره این نوع روایت

حکامی را بیان نماید و یا ا دھد یا مفاھیمی را از روایت استنباط می شرح می
ھای دیگر با اجتھاد و فھم خاص خود  دارد که از روایت یا از روایت می

کند،  دریافته است، و این توضیحات را به قصد تعلیم و راھنمائی ارائه می
 ای به خود گرفته بود. چون تعلم و راھنمایی در حیات او شکل برجسته

 به عنوان مثال:

را دیدم که از س ند که گفت: ابوھریرهک احمد از محمد بن زیاد روایت می
گرفتند. ابوھریره گفت: خوب  کنار قومی عبور کرد که از ظرفی وضوء می

فرمود: وای بر پشت پاھا از آتش ج  که پیامبراید  بگیرید آیا نشنیدهوضوء 
 .)٢(دوزخ

کنند که گفت: بارھا  و احمد و بخاری از سالم بن عبدالله روایت می
رود  گفت: علم از میان می دیدم که ایستاده بود و می زار میابوھریره را در با

شود، گفته شد: ای رسول خدا  کنند و قتل زیاد می ھا ظھور پیدا می و فتنه

 .٢٤٤٠و ابوداود:  ١٨٠/  ٥مسند:  -١
 .٢٢٢/  ١٤ :احمد مسند -٢
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. یعنی )١(ھرج (قتل) چیست؟ ایشان با دستش اشاره کرد و آن را کج نمود
 دستش را به چپ و راست حرکت داد.

قبل از بیان روایت توضیحی از س بینیم که در این دو روایت ابوھریره می
در روایت اول به خوب وضوءگرفتن امر کرد از که  چنان دھد، سوی خود می

از آن برحذر داشته است مبتال ج  بیم آن که مبادا انسان به آنچه پیامبر
 گردد.

رفتن  ھای قیامت مانند از بین ای از نشانه و در روایت دوم به بیان پاره
دادن  کثرت قتل و کشتار اشاره کرد، و اینگونه از ادامه ھا و علم و ظھور فتنه

 پیشروی در گناه و دوری از طاعت خداوند برحذر داشت.

خود  یکند و روایاتی که گفته نقل میج  از پیامبرس روایاتی که ابوھریره
 اوست

کند  بنابراین، سخنی که ابوھریره در آغاز احادیثی که از پیامبر روایت می
ی خود اوست و از حدیث پیامبر نیست، و دارد، گفته بیان می یا در آخر آن

شد که آیا این را از  ه میاین ھمان موردی است که ھرگاه از آن پرسید
گفت: این از  گفت: نه این از جیب من است، یا می ای می شنیدهج پیامبر

گاھی ندارند و نمی دانند  جیب ابوھریره است. بعضی از کسانی که از حدیث آ
ابوھریره با این سخن به دو نوع روایت یعنی مرفوع و موقف اشاره که 
گوید را به  گویند: ابوھریره آنچه از خودش می کند، از روی جھالت می می

دھد، و این گفتار جاھالنه با بیماری و ھواپرستی که در دل  پیامبر نسبت می
تا شاید  دان بیماردالن است ھمآھنگ گردیده و آنان شروع به تکرار آن کرده

 زنند آنان را کمک نماید. در اتھاماتی که به این صحابی بزرگوار می

 .١٦٥/  ١ :و بخاری ٢٥٧/  ١٤ :مسند احمد -١
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 ورزیدن ابوهریره به دعوت و تبلیغ علم اهتمام
از جمله علمای صحابه بود که امانت دعوت و رساندن س ابوھریره

دانشی که از پیامبر فرا گرفته بودند را به دوش گرفتند، بلکه ابوھریره از 
فرا ج  ش زیادی از پیامبرتر بود، چون دان ین زمینه فعالھمه آنان در ا

گرفته بود و در زمان او مردم به دانش و تعلیم او نیاز داشتند و ھمچنین 
ابوھریره از عواقب پنھان کردن علم و دانش بر حذر بود، ھمانطور که از 

بود ھرگز چیزی به شما  سوگند به خدا اگر این آیه قرآنی نمی«روایت شده: 
 ، سپس این آیه را خواند:»گفتم مین

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ٓ  ُتُمونَ يَ�ۡ  �َّ نَزۡ�َ  َما
َ
ۡ ٱوَ  تِ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ ِمنَ  اأ ٰ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ُهَدىٰ ل  هُ َ�يَّ�َّ

ْوَ�ٰٓ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  لِلنَّاِس 
ُ
ُ ٱ َعُنُهمُ يَلۡ  �َِك أ ٰ ٱ َعُنُهمُ َوَ�لۡ  �َّ  :ةالبقر[ ﴾١٥٩ عُِنونَ ل�َّ

١٥٩[
)١(. 
م، یا ه فرو فرستادهکھای روشن، و رھنمودی را  ه نشانهکسانی کھمانا «

کنند، مورد کتمان می م،یا ح دادهیتاب توضکه آن را برای مردم در کبعد از آن
 .»گیرند نفرین الله و لعنت کنندگان قرار می

فرمود: ھرکسی در ج  از او روایت شده که گفت: پیامبر و ھمچنین
را پنھان کرد، روز قیامت با لگامی از آتش  ای علمی پرسیده شد و آن باره

 .)٢(دھانش بسته خواھد شد
آیا مردی ھست «فرمود: ج  از او روایت کرده که گفت: پیامبرو حسن 

اند یک کلمه یا دو یا سه یا چھار یا پنج  که از آنچه خدا و پیامبرش امر کرده
آن عمل کند و ای از چادرش قرار دھد و به  کلمه فرا بگیرد و آن را در گوشه

گفتم: من و چادرم را پھن کردم و پیامبر شروع به » به دیگران بیاموزد

 .١٢٣-١٢٢/  ١٤مسند احمد:  -١
 .٣٢١/  ٣ :و ابوداود ٥/  ٤ :مسند احمد -٢

 

                                         



 ٣٣   سشرح حال و سیره ابوهریره: اولمبحث 

ام  ام را روی سینه گفتن نمود تا این که سخنش تمام شد، آنگاه پارچه سخن
 .)١(»جمع کردم...

برای دعوت به دین و رساندن علم و معرفتی که از س از این رو ابوھریره
کرد او در ھرجا  ھای ممکن استفاده می اهآموخته بود از ھمه رج  پیامبر

کرد، در خانه در مسجد در بازار و دیگر  گفت و حدیث بیان می موعظه می
گفت. امام احمد از  توانست حدیث و موعظه بگوید می ھایی که می جاه

آمدم و او را از س کند که گفت: به خانه ابوھریره عکرمه روایت می
 ».گرفتن روزه عرفه پرسیدم... روزه

کند که گفت: ابوھریره  حاکم از عاصم بن محمد و او از پدرش روایت می
گفت:  گرفت و می آمد و دو سوی منبر را می را دیدم که روز جمعه بیرون می

گفت تا این که  فرمود..؛ و ھمچنان حدیث میمیج  ابوالقاسم رسول خدا
آنگاه  شنید صدای بازشدن درب را برای آن امام برای ادای نماز را می

 .)٢(نشست می
که او در «نماید:  و بخاری از محمد بن عماره بن عمرو بن حزم روایت می

در آن بود و در آن مجلس جمعی از بزرگان س مجلسی نشست که ابوھریره
ج  شروع کرد به بیان حدیث از پیامبراصحاب نیز حضور داشتند، ابوھریره 

«...)٣(. 
اند که گفت:  روایت کرده شبن عمرو احمد و بخاری از سالم بن عبدالله 

رود  علم از بین می«گفت:  ام که ایستاده بود و می بارھا ابوھریره را بازار دیده
 ».آیند... ھا پدید می و فتنه

 مقصود از حسن، حسن بصری است. ١٤٧/  ٨ :مسند احمد -١
 .٥١٢/  ٣ :مستدرک حاکم -٢
 .١٨٦/  ١ :التاریخ بخاری -٣
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شبی مردم گرد ھم آمدند و آنگاه «و از مکحول روایت است که گفت: 
روایت حدیث ج  بلند شد و تا صبح از پیامبرھا  آن ابوھریره در میان

 .)١(»کرد
گفتن و بیان حدیث برای مردان اکتفا نکرد و  ابوھریره تنھا به موعظه

گفت و  کرد و آنان را نیز موعظه می بلکه برای زنان نیز حدیث بیان می
داد، احمد از عبید از ابی  اموری را که نیاز داشتند برایشان توضیح می

فت: برای او خوشبویی ابوھریره زنی را دید، گ«کند که  روایت میس ھریره
فرمود: ھر زنی عطر و ج  ای؟ گفت: بله. ابوھریره گفت: پیامبر استفاده کرده

کند، مگر  خوشبو استفاده کند و به مسجد بیاید خداوند نمازش را قبول نمی
 .)٢(برو غسل بکن» نماید آن که غسل کند ھمان طور که از جنابت غسل می

کند که  کریمه بنت حساس روایت میاوزاعی از اسماعیل بن عبیدالله از 
سه چیز کفر است: «گفت:  درداء از ابوھریره شنیدم که میام  گفت: در خانه

 .)٣(»زدن در نسب کردن گریبان، و طعنه کردن، پاره نوحه
به زنی که عطر و خوشبویی استفاده کرده بود س و اینگونه ابوھریره
کرده باشد و خوشبویی رفتن زن در حالی که آرایش  توضیح داد که بیرون

استفاده نماید جایز نیست، حتی اگر برای ادای نماز به مسجد برود، و 
خواھد دوباره  اش برگردد و اگر می به آن زن امر کرد که به خانهس ابوھریره

به مسجد بیاید غسل کند، شایسته است زنان مؤمن امروزی برای 
ھای  خود را از نگاه نمودن به این رھنمود نبوی بکوشند تا بتوانند عمل

 انحرافی و افراد بیمار منحرف حفاظت نمایند.

 .١١٠/  ٨ :البداية والنهاية و ٥٩٩/  ٢ :سري أعالم النبالء -١
 .١٣٢/  ٦٢ :و ابن ماجه ١٠٨ – ١٠٧/  ١٥ :مسند احمد -٢
 .٥٨٦/  ٢ :سري أعالم النبالء -٣
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درداء تابعی فاضل و ھمسر ابو ام   ھمچنین ابوھریره زنانی را که در خانه
یافت از سه چیز برحذر داشت که این سه چیز از س درداء صحابی بزرگوار

ه است و که اسالم حرام کرده و آن را با کفر برابر دانستاند  عادات جاھلیت
رسانند، ھمانطور که کفر  ھرکسی آن را به زبان بیاورد او را به دوزخ می

ی موفق اصالح را در پیش گرفته برد، ابوھریره شیوه انسان را به دوزخ می
 گفت به مردان آنچه مناسب بود چون با ھر کسی به تناسب او سخن می

خت. اینگونه ایشان آمو شان بود می گفت و به زنان آنچه مناسب بود میھا  آن
ھای آن را بنا  راھرو ھمان برنامه دعوت و تربیت نخسین بودند که پیامبر پایه

ھای گوناگونی در دعوت استفاده  کردند. و ھمچنین ابوھریره از روش
 توان به موارد ذیل اشاره کرد: ھای او می کرد، از جمله روش می

 روش تشویق -۱
که او از بازار مدینه عبور کرد آنگاه کند  روایت میس ھیثمی از ابوھریره

در بازار ایستاد و گفت: ای بازاریان! چقدر ضعیف و ناتوان ھستید، گفتند: 
شود و شما اینجا ھستید! آیا  چرا ای ابوھریره؟ گفت: میراث پیامبر تقسیم می

گیرید. گفتند: کجاست؟ گفت: در مسجد،  روید و سھمیه خود را نمی نمی
به سوی مسجد حرکت کردند، ابوھریره ایستاد تا آن که  ھا با سرعت بازاری

گفت: چه شد شما را؟ گفتند: ای ابوھریره! ما به ھا  آن بازگشتند، آنگاه به
مسجد رفتیم و وارد آن شدیم آنجا چیزی ندیدیم که تقسیم شود، ابوھریره 

گفت: در مسجد ھیچکس نبود؟ گفتند: بله گروھی را دیدیم که ھا  آن به
خواندند، و گروھی از حالل و حرام  خواندند و گروھی قرآن می نماز می

وای بر شما ھمین است میراث  گفتند، ابوھریره به آنان گفت: می
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 .)١(جمحمد
را ج  به آنان میراث حقیقی پیامبرس و با این روش دعوتی زیبا ابوھریره

ارث برای آنان درھم و دینار و دیگر مالی را به ج  معرفی کرد، چون پیامبر
 نگذاشته بود و بلکه برای آنان فقط قرآن و سنت را به جا گذاشته بود.

 روش ترساندن -۲
گرفت  از روش ترغیب و تشویق در دعوت کار میس ھمانطور که ابوھریره

ھمچنین از شیوه ترساندن بعضی از کسانی که از روی جھالت مرتکب گناه 
 کرد. شدند، استفاده می می

أم درداء و برحذرداشتن زنان  برای زنان در خانهاش  از آن جمله موعظه
ھا که آن را کفر شمرد،  زدن به نسب کردن گریبان و طعنه از نوحه و پاره

چون این کارھا گناه بزرگ و عذاب دردناکی به دنبال دارند. و ھمچنین از او 
ام که  روایت شده که گفت: خوب و کامل وضوء بگیرید من از پیامبر شنیده

 .)٢(»وای بر پشت پاھا که در وضوء خشک بماند«فرمود: 

 گویی شیوه صراحت -۳
کند که گفت: نزد ابوھریره نشسته  قتاده از ابی عمر غدانی روایت می

بودم مردی از بنی عامر بن صعصعه از آن جا عبور کرد به او گفتند: این از 
گاه او را ھمه عامری ثروتمندتر است، ابوھریره گفت: او را نزد من بیاورید، آن

آوردند، ابوھریره گفت: به من خبر رسیده که مال و ثروت زیادی داری، 
سفید رنگ  مو و صد شتر عامری گفت: بله سوگند به خدا، صد شتر سرخ

ھا گفت،  ھا را نام برد و از اسب ھای شتر را برشمرد و انواع برده رنگ ....و

 .١٢٤ – ١٢٣/  ١ :هيثمی جممع الزوائد -١
 .١٢٥/  ١٩ :مسند احمد -٢
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برحذر باش، و ھمین آنگاه ابوھریره گفت: از سم پای شتران و گوسفندان 
جمله را ابوھریره تکرار کرد تا آن که رنگ چھره مرد عامری تغییر یافت، و 

گفت:  گفت: مقصود چیست ای ابوھریره؟ گفت: از رسول خدا شنیدم که می
ھرکسی شتر داشته باشد و حق آن را در حالت سختی و آسانی اداء نکند، 

آیند و در میدانی صاف  ن میترین صورت ممک ترین و فربه روز قیامت به چاق
رود  روند این یکی که می کنند و روی او راه می و ھموار او را لگدکوب می

آید، در روزی که به اندازه پنجاه ھزار سال است، تا این که بین  دیگری می
 ».گردد... شود و راه او مشخص می مردم فیصله می

ی کنیم کتاب را بررسس اگر تالشھای دعوتگرانه و تعلیمی ابوھریره
شود، از این رو آنچه ارائه کردیم برای داللت بر تالش زیاد  طوالنی می

کنندگان و حامل علم او، کفایت  در این زمینه و کثرت استفادهس ابوھریره
 کند. می

طرف بود، از آن جمله  ابوھریره در اختالفاتی که در زمان او روی داد بی
س که ابوھریره بسفیان ابی و معاویه بنس اختالف امیرالمؤمنین علی

طرفی اختیار کرد، و بسیاری از صحابه مانند سعد بن ابی وقاص و  در آن بی
سعید بن زید بن نفیل و عبدالله بن عمر بن خطاب و محمد بن مسلم و 

نه س طرفی را اختیار کردند. و ابوھریره و غیره موضوع بی شسلمه بن اکوع
د و ھمچنین نقل شده که علی یا با حرف و نه عمًال از کسی حمایت نکر

معاویه از ابوھریره بخواھند که طرفدار یکی باشد، چون ابوھریره به قول 
ای  به گونهس معروف (اسب و مالی نداشت)، و ھمچنین طبیعت ابوھریره

داد، و او از این موضع و  بود که در حد امکان سالمتی و امنیت را ترجیح می
از س که امیرالمؤمنین عثمان بن عفانحالت بیرون نرفت مگر در روزی 

کشتند، محاصره   ھ ٣٥سوی گروه شورشی که ایشان را ستمگرانه در سال
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به ھمراھی شماری از صحابه مانند حسن بن س شد، در آن روز ابوھریره
س و غیره برای دفاع از عثمان شعلی و عبدالله بن عمر و عبدالله بن زبیر

 به خانه او آمد.
کند که  عقبه و برادرانش محمد و ابراھیم روایت می حاکم از موسی بن
اش محاصره بود نزد  گوید: وقتی عثمان در خانه گفتند: ابوحسنه می

ابوھریره رفتم و از او خواستم سخن بگوید، او گفت: از پیامبر شنیدم که 
آن فتنه و اختالفی است، گفتیم: ای رسول خدا! ما را به چه «گفت:  می

 .)١(»ت: با امیر و یارانش باشید و اشاره به عثمان کرددھی؟ گف فرمان می
را س تردیدی نیست که اتخاذ چنین موضعی جرات و شھامت ابوھریره

در اظھار حق در زمانی آشفته که سرانجام گفتن حق معلوم نیست، به 
باقی ماند تا آن که او و س گذارد، ابوھریره در خانه عثمان نمایش می

ھا بعدًا از این  و عثمان به شھادت رسید. امویھمراھانش شکست خوردند 
کردند، و شاید به خاطر ھمین است که بعضی از  عمل او تقدیر می

 زنند. تھمت می س ھواپرستان به او

 شابوهریره و اهل بیت
داشت و جایگاه آنان را  اھل بیت را دوست و گرامی میس ابوھریره

اھل بیت به خاطر سپرده را در خصوص ج  ھای پیامبر دانست و توصیه می
روایت کرده که برخی ذیًال ذکر س بود، و بسیاری از فضائل آنان را ابوھریره

 شود: می
 

 .٩٨/  ٣مستدرک حاکم  -١
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 روایت کرده استس در فضائل علیس آنچه ابوھریره

کند که رسول  روایت میس سھل بن ابی صالح از پدرش از ابوھریره -١
اد که این پرچم را به دست کسی خواھم د«روز خیبر فرمود: ج  خدا

دارد، و خداوند به دست او پیروزی  خدا و رسول خدا را دوست می
، آنگاه پیامبر علی را فرا خواند و پرچم را به او داد و گفت: »آورد می

گوید: سپس علی  می» برو و روی برنگردان تا خداوند تو را پیروز کند«
مقداری رفت و سپس ایستاد و روی برنگرداند و فریاد زد: ای رسول 

بجنگ تا وقتی شھادت دھند که «دا! بر چه با مردم بجنگم؟ گفت: خ

وقتی این شھادت را دادند جان و  »�مد رسول اهللا وال � إال اهللا «
 .)١(»شان با خداست مصون است مگر به حق آن و حسابھا  آن مال

کند که گفت: وقتی  روایت میس محرر بن ابی ھریره از ابوھریره -٢
طالب را به سوی اھل مکه برای اعالم برائت  علی بن ابیج  پیامبر

دادید؟ گفت: ما فریاد  فرستاد، با او ھمراه بودم، گفتم: شما چه ندا می
رود، و ھیچ کس عریان  زدیم که جز مؤمن کسی به بھشت نمی می

کعبه را طواف نکند، و ھرکسی با پیامبر عھد و پیمان دارد زمان آن تا 
اه خداوند و پیامبرش از مشرکین چھار ماه است و بعد از چھار م

بیزارند، و بعد از این سال ھیچ مشرکی حق ندارد به حج کعبه بیاید، 
گوید  . این روایت می)٢(»زدم تا آن که صدایم گرفت گفت: فریاد می

که ابوھریره در انجام این وظیفه مھم که پیامبر به آنان واگذار کرد با 
 علی ھمراه بوده است.

 .٤٣/  ٨ :و صحیح ابن حبان ١٢١/  ٧ :مسلم -١
 .١٣٤-١٣٣/  ١٥ :احمدمسند  -٢
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وقتی س یت است که گفت: به ابوھریره گفتم: علیاز ابی رافع روا -٣

ٓ  إَِذا﴿ و سوره» الجمعه«در عراق بود در نماز جمعه سوره   َءكَ َجا
ۡ ٱ  .)١(کرد خواند، گفت: پیامبر نیز چنین می را می ﴾فُِقونَ ُمَ�ٰ ل

که ھمان اطاعت از پیامبر و س در این روایت فضیلتی از فضائل علی
 بیان شده است.است ج  الگوبرداری از ایشان

 روایت شده استس طالبآنچه از ابوھریره در فضائل جعفربن ابی
بھترین مردم برای بینوایان «روایت است که گفت: س از ابوھریره -١

برد و ھرچه خوراکی در خانه داشت  طالب بود ما را می جعفر بن ابی
شود را  داد گاھی ظرفی پوستی که در آن روغن نگھداری می به ما می

 .)٢(»لیسیدیم کردیم و می داد و ما آن را پاره می می به ما
کند که گفت: جعفر بن ابی طالب  و مقبری از ابوھریره روایت می -٢

نشست و گفتگو  داشت و با آنان می بینوایان و فقرا را دوست می
 .)٣(نامید کرد، و پیامبر جعفر را أبا المساکین می می

 شده است روایت بآنچه از او در فضائل حسن و حسین 
روایت است که گفت: پیامبر حسن را به آغوش س از ابوھریره -١

 .)٤(گرفت

 .١٠٤/  ٤ :صحیح ابن حبان -١
 .٢٠٨/  ٢ :بخاری -٢
 .١٣٨/  ٥ :ابن ماجه -٣
 .٢١٦/  ٢ :بخاری -٤
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گوید: پیامبر به حسن گفت: بار خدایا!  میج  و در روایتی دیگر از پیامبر
دارد  من او را دوست دارم، او را دوست بدار و ھرکسی که او را دوست می

 .)١(دوستش بدار
این سخن پیامبر را نقل شده که گفت: وقتی س و از ابوھریره -٢

شنیدم دیگر حسن بن علی را از ھمه مردم بیشتر دوست 
 .)٢(داشتم می

و از عمیر بن اسحاق روایت است که گفت: به ھمراه حسن بن علی  -٣
رفتم، ابوھریره را دیدیم، او به حسن  ھای مدینه راه می در خیابان

گفت: شکمت را نمایان کن تا ببوسم جایی را که پیامبر آن را 
گوید: حسن شکمش را نمایان کرد و ابوھریره بر ناف او  بوسید، می می

 .)٣(بوسه زد
کند که گفت:  روایت میس عبدالرحمن بن مسعود از ابوھریره و -٤

به سوی ما آمد و حسن و حسین با ایشان ھمراه بودند یکی ج  پیامبر
روی این شانه و آن یکی روی شانه دیگرش بود تا این که به ما رسید، 

ای رسول خدا، این دو را دوست داری، «به پیامبر گفت:  مردی
(حسن و حسین) را دوست بدارد مرا دوست ھا  آن فرمود: ھرکسی

داشته است، و ھرکسی با آنان کینه داشته باشد با من کینه ورزیده 
 .)٤(»است

 .١٢٩/  ٧ :مسلم -١
 .٥٦/  ٨ :صحیح ابن حبان -٢
 .٥٧/  ٨، و صحیح ابن حبان: ١٩٥/  ١٤: مسند احمد -٣
 .١٦٦/  ٣ :مستدرک حاکم -٤
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بینم  روایت است که گفت: ھرگاه حسین بن علی را میس و از او  -٥
، چون روزی پیامبر از خانه بیرون آمد و شود چشمانم پر از اشک می

مرا در مسجد دید، دستم را گرفت و بر من تکیه زد ھمراه او به راه 
افتادم، تا این که به بازار بنی قینقاع آمد، به من چیزی نگفت، گشتی 
زد و نگاه کرد و سپس بازگشت و ھمراه او بازگشتم، آنگاه در مسجد 

آنگاه حسین دوان » صدا زنید رابرایم پسر کوچک «نشست و فرمود: 
دوان آمد و خود را در آغوش پیامبر انداخت و سپس دستش را در 

کرد و دھانش  ریش پیامبر فرو برد، آنگاه پیامبر دھان حسین را باز می
گفت: خدایا! او را دوست دارم دوستش  کرد و می را در دھان او می

 .)١(بدار
روایت کرده به ھمین مقدار  شدر فضائل اھل بیتس از آنچه ابوھریره

کنیم این روایات بیانگر ارتباط و محبت ابوھریره با اھل بیت  بسنده می
 است.

ھمچنین از ھیچ کسی از اھل بیت سخنی در مورد عیب جویی از 
حدیث س ابوھریره نقل نشده است، و بلکه فقط ثابت است که از ابوھریره

و از ابوھریره ھا  آن اویان ازاند و بسیاری از شاگردان ثقه و ر روایت کرده
نمودند که این  دانستند و مخالفتی نمی کردند و اھل بیت می روایت می

رساند که آنان  است و این را میس نشانگر رضایت اھل بیت از ابوھریره
روایات ابوھریره را قبول داشتند. برای اطالع بیشتر به کتاب (دفاع از 

 صالح علی مراجعه کنید.ابوھریره) اثر استاد عبدالمنعم 

 .١٧٨/  ٣ :مستدرک حاکم -١

 

                                         



 
 مبحث دوم:

شود و  مطرح می سشبهات باطلی که در مورد ابوهریره
  علل آن

 شود مطرح میس شبهات باطلی که در مورد ابوهریره مطلب اول:
و خدمت او به آن حضرت و حمل سنت ج  با پیامبرس ھمراھی ابوھریره

جوی  ی نیکوی ابوھریره، و رفتار آرام و سرشت مسالمتو سیرهج  از ایشان
اش از او و تقدیر علمای امت از تابعین و غیره از  او، و ستایش برادران صحابه

دروغ نبندد س مانع از آن نگردیده که ھواپرستان بر ابوھریرهھا  این او، ھمه
ھای  ای از روایت درازی نکنند، برخی از این شبھات پاره نو در حق او زبا

و اند  ابوھریره را ھدف قرار داده که علمای گذشته و معاصر بر آن، رّد نگاشته
اند، و بخشی از این شبھات  بودن آن را به اثبات رسانده بودن و یاوه پوچ

حمله را به طور خاص و روایاتش را به طور عموم مورد س شخصیت ابوھریره
 کوشیم به این نوع شبھات پاسخ بدھیم. قرار داده که ما می

 سشبھه اول: کثرت روایات ابوھریره
با توجه به مدت کوتاھی که س گویند کثرت روایات ابوھریره بعضی می
ھمراه بوده در مورد صحت روایات او انسان را دچار تردید ج  وی با پیامبر

 گوئیم: میبه این شبھه از چند جھت پاسخ  کند، می
چون او از ھمه صحابه از کثرت روایات نسبی است و مطلق نیست؛  -١

ی اصحاب پیامبر احادیث پیامبر بیشتر روایت کرده نه این که بیشتر از ھمه
گوید که از عبدالله بن عمرو بن  خود او میکه  چنان حفظ کرده است،
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نوشت و  بیشتر حدیث حفظ نکرده است، چون عبدالله می بعاص
گوید: او در میان  امام ابوبکر بن خزیمه میکه  چنان نوشت، وھریره نمیاب

 .)١(صحابه از کسانی است که از دیگران بیشتر از پیامبر روایت کرده است
نکردن کسانی از صحابه که مدت زمانی طوالنی با پیامبر  زیاد روایت 

ی از این اند امری نسبی است، و یکی از علل آن این است که بعض ھمراه بوده
بعضی در دوران حیات پیامبر از جھان که  چنان ،اند بزرگان زود وفات یافته

، و بعضی اندکی بعد از رحلت پیامبر درگذشتند، و بعضی به اند دیده فرو بسته
شد حدیثی  سوالی نمیھا  آن اند که تا وقتی از خاطر آن کم روایت کرده

کردند، و خلفای راشدین و ابی بن کعب و ابن مسعود و ابوسعید  روایت نمی
 از ھمین دسته بودند.ش خدری و غیره 

، یعنی بودن دوران ھمراھی ابوھریره با پیامبر کوتاھی نسبی است  کوتاه -٢
نسبت به مدت زمان ھمراھی س مدت زمان صحبت و ھمراھی ابوھریره

اند مانند عشرة مبشره و دیگر  بودهج  مان طوالنی با پیامبرکسانی که ز
شود  سابقین اولین صحابه، کوتاه است، و گرنه در واقع آن طور که فکر می

زمان کوتاھی نیست، چون بیش از چھار سال بوده است. و این مدت برای 
جمع و روایت تعداد حدیثی که او روایت کرده کافی است، به خصوص که او 

بود و ھرجا که ج  ن مدت کامًال و ھمیشه در سفر و حضر ھمراه پیامبردر ای
رفت، و از ھمه چیز دست کشیده و فقط به علم و  رفت او می میج  پیامبر

ای  تحصیل مشغول بود، و تجارت و کشاورزی و مسئولیت خانوادگی و غیره
نداشت که او را به خود مشغول کند، و بسیاری از صحابه چنین موقعیتی 
نداشتند که اینگونه به صورت مداوم ھمراه پیامبر باشند چون صحابه به امور 

روایت است که گفت: س ضروری زندگی خود مشغول بودند، از براء بن عازب

 .١١٢/  ٣ :درک حاکممست -١
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اینطور نبود که ھمه ما حدیث پیامبر را بشنویم ما زمین و کار داشتیم، اما 
اشت برای گفتند و کسی که حضور د مردم آن وقت مثل امروز دروغ نمی
 .)١(کرد کسی که آنجا نبود حدیث را بیان می

آمد و گفت: ای ابا س ده که مردی نزد طلحه بن عبیدالله و روایت ش
ج  دانیم این یمنی از سخنان و احوال پیامبر محمد! سوگند به خدا که نمی

گاه دھد که نگفته  است یا شما؟ به دروغ سخنانی را به پیامبر نسبت می تر آ
رش ابوھریره بود) طلحه گفت: سوگند به خدا در این شکی است (منظو

داند  ایم و چیزھایی می نیست که او چیزھایی از پیامبر شنیده که ما نشنیده
دانیم، ما قومی ثروتمند بودیم و دارای خانه و خانواده بودیم و ما  که نمی

بود  فقیرس گشتیم اما ابوھریره آمدیم و برمی فقط صبح و شام نزد پیامبر می
و چیزی نداشت، و زن و فرزند نداشت، بنابراین دستش در دست پیامبر بود 

رفت او ھمراھش بود، از این رو تردیدی نداریم که او   و ھرجا که پیامبر می
، ایم  ایم و چیزھایی شنیده که ما نشنیده چیزھای یاد گرفته که ما یاد نگرفته

 .)٢(دھد دروغ نسبت میج  برو ھیچکسی از ما او را متھم نکرده که به پیام
به امور دعوت و انجام کارھای مھمی که  شھمچنین بزرگان صحابه

کرد مانند رفتن به جنگ و تبلیغ  آنان را برای انجام آن موظف میج  پیامبر
ھا به پادشاھان و امرای مجاور جزیر عربی، مشغول بودند،  علم و رساندن نامه

چند ماه داشت که آنان دیگر در دوران  و این کارھا نیاز به سفر چند روز و
 مأموریت در مجلس پیامبر حضور نداشتند.

 .٢٢ :سیوطی ةمفتاح اجلنو  ٥٤٨ :خطيب الكفاية -١
 .٥١٢-٥١١/  ٣: مستدرک حاکم -٢
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و اضافه بر این بعضی از صحابه در مدینه سکونت نداشتند که ھروقت که 
دھد  خواھند به دیدار پیامبر بروند، یا در وقتی که شرایط اجازه دیدار می می

 ایشان را زیارت کنند.
راھی مداوم برای بسیاری از کسانی که به علت این اسباب و غیره ھم

با پیامبر مدتی طوالنی بوده به صورتی که برای ھا  آن مدت صحبت
 بابن عمرکه  چنان میسر بوده برای آنان میسر نشده است،س ابوھریره

ھمراه بودی و ج  ره تو از ھمه ما بیشتر با پیامبربه ابوھریره گفت: ای اباھری
 ای. بیشتر حدیث او را حفظ نموده

مندی ابوھریره به علم و تحصیل و دعای پیامبر برای او به حفظ  عالقه -٣

و ؛ ورزید و به یادگرفتن عالقه فراوان داشت به علم اھتمام میس ابوھریره

بخاری از که  چنان گواھی داده است،س به این خصوصیت ابوھریرهج  پیامبر
ی پیامبر خدا، چه کند که گفت: گفتم: ا سعید مقبری از ابوھریره روایت می
کردم  گمان نمی«شود؟ فرمود:  مند میکسی بیشتر از شفاعت شما بھره

مندی تو را به  کسی قبل از تو این سخن را از من بپرسد، چون عالقه
 .)١(»بینم فراگیری حدیث می

به علم و تحصیل کافی است، س مندی ابوھریره و ھمین شھادت بر عالقه
کرد،  ابوھریره را به فراگیری علم تشویق میج  بربینیم که پیام و بنابراین می

کرد استعداد و عالقه  ھمانطور که دیگر کسانی از صحابه را که احساس می
 و غیره. شنمود، از آن جمله انس بن مالک و ابن عباس دارند، تشویق می

اش قوی باشد و فراموش  برای ابوھریره دعا کرد که حافظهج  و پیامبر
 آمین گفت.ج  وقتی ابوھریره این دعا را کرد، پیامبرکه  چنان نکند،

 .١٩٣/  ١ :و بخاری ٣٦ – ٣٥/  ١٧ :مسند احمد -١
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گوید: من و ابوھریره و فالنی روزی در مسجد نشسته  میس زید بن ثابت
بودیم و به ذکر و دعا مشغول بودیم، ناگھان پیامبر آمد و در میان ما نشست، 

گوید: من و  ما سکوت کردیم او گفت: برگردید به آنچه در آن بودید، زید می
گفت،  ھم قبل از ابوھریره دعا کردیم و پیامبر بر دعای ما آمین میھمرا

خواھم که دو دوستم  سپس ابوھریره دعا کرد و گفت: خدایا، از تو چیزی می
خواھم که فراموش نشود، پیامبر گفت:  خواستند، و از تو علم و دانشی می

شود، خواھیم که فراموش ن آمین، ما گفتیم: ای رسول خدا، ما ھم علمی می
 .)١(»فرمود: َدوسی از شما پیشی گرفت

اینگونه علم و ھدایت را به کسانی از صحابه که از دیگران ج  و پیامبر
 داد. آمادگی و استعداد بیشتری داشتند یاد می

اند پرسش کلید دانش  گفتهکه  چنان پرسید. میج  ابوھریره از پیامبر -٤
سوال داشت، و جایی که  کرد و جرأت ھستند، پس ابوھریره زیاد سوال می

پرسید تا بھتر بداند، و اولین مرجعی که ابوھریره  نیاز به سوال بود می
در مورد شفاعت پرسید و که  چنان کرد پیامبر بود، سواالتش را مطرح می

شود؟  مند می گفت: ای رسول خدا! چه کسی روز قیامت از شفاعت شما بھره
کسی قبل از تو این سوال را از کردم که ھیچ فکر می« فرمودند: ج پیامبر

بینم. کسی که  مندی شما به یادگیری حدیث را می من نپرسد چون عالقه
شود کسی است که خالصانه از دلش  مند می روز قیامت از شفاعت من بھره

 .)٢(»ال � إال اهللابگوید: 
کرد و  روایت است که گفت: ابوھریره جرات میس و از ابی بن کعب

پرسیدیم. و از  پرسید که ما ایشان را از آن نمی یزھایی میپیامبر را از چ

 .٥٠٨/  ٣ :مستدرک حاکم -١
 .١٩٣/  ١ :فتح الباریو  ٣٦ – ٣٥/  ١٧ :مسند احمد -٢
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روایت است که گفت: مردی به ابن عمر گفت: ابوھریره زیاد س حذیفه
دھم که  کند، ابن عمر گفت: تو را به خدا پناه می حدیث از پیامبر روایت می

 .)١(کند شک کنی، او جرأت کرد و ما ترسیدیم در آنچه او ارائه می
  شابوھریره از بسیاری از صحابهروایت  -٥

از بسیاری از صحابه مانند ابوبکر و عمر و فضل بن عباس و س ابوھریره
ابی بن کعب و اسامه بن زید و عائشه و سھل بن سعد الساعدی و نضره بن 

و غیره روایت کرده است. به اضافه آنچه مستقیم از پیامبر  شابی نضره
 کند که تعداد روایاتش از او کمتر می کند، و گاھی از کسی روایت روایت می

ج  کند که گفت: پیامبر روایت میس از سھل سعد الساعدیکه  چنان است،
فرمود: ھیچکس بر برادرش شمشیر نکشد، چون شاید شیطان دستش را به 

گوید:  ابوھریره می». خطا ببرد و در نتیجه خود را مستحق دوزخ قرار دھد
دی شنیدم که او از پیامبر روایت این حدیث را از سھل بن سعد ساع

 .)٢(کرد می
ھایی که از  احادیثی که ابوھریره از صحابه روایت کرده بر تعداد روایت

کنند که  پیامبر مستقیم روایت نموده افزوده است، و کسانی که اعتراض می
دانند و یا خود را به  ابوھریره زیاد حدیث روایت کرده یا این نکته را نمی

 نند.ز نادانی می
و نیاز مردم به علم او و کثرت س شدن دوران حیات ابوھریره طوالنی -٦

 روایت از او
ابوھریره از اندک اصحابی بود که عمرشان تا بعد از سال پنجاه ھجری به 
طول انجامید، و مردم به علم و دانش آنان نیاز پیدا کردند، و از آنجا که 

 .٥١٣ – ٥١٢/  ٣ :مستدرک حاکم -١
 .٥١٣ – ٥١٢/  ٣ :حاکممستدرک  -٢
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د و آمادگی تعلیم آن را بیشتر از دیگر حدیث حفظ کرده بوس ابوھریره
داشت سزاوار بود که طالب علم و دوستداران معرفت و حامیان دین از 

حدود بیست و ھشت تن از که  چنان صحابه و تابعین به او روی بیاورند،
بزرگان و جوانان صحابه مانند زید بن ثابت، ابی ایوب انصاری، عبدالله بن 

و ابی بن کعب و جابر بن عبدالله و عمر، عبدالله بن عباس، عبدالله بن زبیر 
اند، و ھمچنین صدھا تن  و غیره از او روایت کرده شانس بن مالک و عائشه

 اند. از تابعین در خدمت او زانو تلّمذ زده و از او حدیث روایت کرده
روایت س گوید: تعداد بیست و ھشت نفر از صحابه از ابوھریره و حاکم می

تر از شاگردان ابوھریره کسی  و مشھورتر و عالم تر بزرگاند و در تابعین  کرده
 .)١(شود ذکر شود بحث طوالنی میھا  آن نیست که اگر در اینجا اسم

دانم کسی دیگر از صحابه این تعداد شاگرد که علم  و تا جایی که من می
و روایت او را نقل کنند نداشته است، از این رو شمار چنان عدد زیادی 

 گاری و نقل و تداول روایات ابوھریره کمک کرده است.بسیاری درماند
 ستعدد طرق روایات ابوھریره -٧

اند این امر  روایت شدهس از آنجا که احادیث از طرق مختلف از ابوھریره
ھای بیشتری به او نسبت داده شود، و ھرکس روایات  باعث شده تا روایت

 ٣٨٤٨کند تعدادشان ابوھریره را در کتاب مسند امام احمد بن حنبل نگاه 
روایت است، اما یک سّوم این رقم تکراری است مثًال در جایی راوی اضافه 
شده یا عبارت در بیان سند فرق کرده یا کلمه به متن اضافه شده و این 
باعث شده تا روایت تکرار شود و یک روایت چند روایت به شمار آید، و 

 به خاطر اسباب فنی معذورند.ھا  آن اند، اما گذاران نیز چنین کرده شماره
 مشارکت بسیاری از صحابه در آنچه او روایت کرده است -٨

 .٥١٣/  ٣ :مستدرک حاکم -١
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ھای معتمد حدیث را که بین مسلمین متداول است نگاه  ھرکسی کتاب
کند و در آن روایات ابوھریره را مورد بررسی قرار دھد، خواھد دید که یک 

خصوص روایاتی که  ، بهاند صحابی یا بیشتر در روایت با او مشارکت داشته
دانند بر چه  محل اعتراض ھواپرستان و اھل بدعت و کسانی است که نمی

 آیند. اساسی احادیث صحیح و بر چه اساس نادرست به شمار می
 کثرت تعداد راویان از او -٩

کردن تعداد زیادی از صحابه و ثقات تابعین از او که تعدادشان به  روایت
به این ھا  آن علما و فقھا و مجتھدین بعد ازرسد و اعتماد  ھشتصد راوی می

ھای دیگر صحابه، بھترین گواه و دلیل برای عدالت و  ھا در کنار روایت روایت
است. و با توجه به ج  صداقت و امانتداری ابوھریره در نقل روایت از پیامبر

شان روشن و دلشان پاک است روشن  آنچه گذشت برای آنانی که عقل
نسبی برای روایات مسند صحیح او کثرتی طبیعی است شود که کثرت  می

که عواملی که برشمردیم و دیگر عواملی با توجه به زندگی و شخصیت 
سبب این کثرت طبیعی گردیده ج  اش با پیامبر و ھمراھیس ابوھریره

 است.
و به وضوح روشن شد که این اعتراض که ابوھریره زیاد حدیث روایت 

خاستگاه آن اگر جھالت محض نباشد، کرده اعتراض پوچی است، و 
 ھواپرستی، یا جھالت و ھواپرستی ھردو منشأ چنین اعتراضاتی است.

 شبھه دوم: اعتراض به روایات او از سوی بعضی از صحابھش
گاھی ندارند،  شھای متفاوت صحابه بعضی که از طبیعت دیدگاه آ

یا احادیثی روایت شده ضعیف است، و س گویند: احادیثی که از ابوھریره می
اند  توجیه یا روایت کرده ای دیگر که در آن بعضی از صحابه حدیث را به گونه
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ابن عمر و که  چنان ،اند ای دیگر، آن احادیث ضعیف و ابوھریره به گونه
 اند. با ابوھریره مخالفت کردهس در مواردی شعائشه
مخالفت ابن عمر و عائشه امری است طبیعی که طبیعت گفتگوی  -١

کردند  وقتی مذاکره می شنماید، و صحابه را اقتضا می علمی آن
نمود و او  بعضی در روایت یا مسئله علمی بعضی دیگر را تخطئه می

گفت قانع  کرد یا به آنچه مخالفش می گفت قانع می را به آنچه می
شد، و این در بین علما چیز معروفی است به خصوص در میان  می

کسی که با او مخالفت شده  محدثین، و این در صداقت و عدالت
 تأثیری ندارد، ھمانطور که مخالفت ثقه با ثقه در صداقت و عدالت

 کنند تأثیری ندارد. در آنچه روایت میھا  آن
در ھمین چارچوب  شتخطئه و مخالفت عائشه و ابن عمر با ابوھریره

 بود.
گویند عائشه ابوھریره را تخطئه کرده به خاطر آن است که  اینکه می -٢

شه ابوھریره را فرا خواند و گفت: این احادیثی که به ما خبر عائ
کنی چه ھستند، آیا تو چیزی غیر  رسد که تو از پیامبر روایت می می

ایم  ای، و چیزی غیر از آنچه ما دیده ام شنیده از آنچه ما شنیده
ای؟ ابوھریره گفت: مادرم تو را آئینه و سرمه و خود را آماد  دیده

کرد و مرا ھیچ چیزی از  به خود مشغول میج  برکردن برای پیام
 .)١(کرد پیامبر به خود مشغول نمی

گوید و  پاسخ می لھای عائشه به پرسشس بینیم که ابوھریره می
شود، چون دیگر جواب و اظھار نظری در  قانع می لظاھرًا ھم عائشه

زد مورد پاسخ ابوھریره نکرد، زیرا ابوھریره با چنان صراحت و منطقی حرف 

 .٥٠٩/  ٣ :مستدرک حاکم -١
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و با این روشن  شوند میھای بزرگوار و آنان که ھدف بد ندارند قانع  که انسان
خواست ابوھریره  ھایی بود که می گردد که مخالفت عائشه فقط پرسش می

جواب دھد وقتی ابوھریره جواب داد عائشه دانست که ابوھریره احادیثی 
حفظ کرده که او حفظ نکرده و چیزھایی شنیده که او نشنیده است، چون 

چیزھایی که معموًال زنان ھمواره کامًال با پیامبر ھمراه بوده است، و عائشه با 
 مشغول بوده است. شوند میمتأھل به آن مشغول 

به ھیچ چیزی غیر از س نماید که ابوھریره از جمله اموری که تاکید می
مشغول نبوده است، روایت طلحه بن ج  دادن به سخنان پیامبر گوش

است که مردی نزد او آمد و گفت: ای ابا محمد سوگند به خدا س عبیدالله
گاهدانیم این جوان یمنی به رسول الله  نمی است یا شما؟ طلحه گفت:  تر آ

سوگند به خدا در این شکی نیست که او چیزھائی از پیامبر شنیده که ما 
، ما قومی ثروتمند بودیم ایم و چیزھایی دانسته که ما ندانستهایم  نشنیده

بوھریره فقیر آمدیم، ا خانه و خانواده داشتیم، در دوسوی روز نزد پیامبر می
ج بود و زن و فرزند نداشت و دستش در دست پیامبر بود و ھرجا که ایشان 

رفت، و ما شک نداریم که او چیزھایی یاد  رفت ابوھریره ھمراه او می می
و ھیچکسی ایم  و چیزھایی شنیده که ما نشنیدهایم  گرفته ما که یاد نگرفته

به پیامبر نسبت داده که ایشان از ما او را متھم نکرده که چیزھایی به دروغ 
 .)١(نگفته است

در مورد حدیث (رفتن به دنبال جنازه)  بو اما اعتراض ابن عمر -٣
گذشت در  ، اینکه روزی ابن عمر از کنار ابوھریره میسبه ابوھریره

ھرکسی «کرد که  حالی که ابوھریره این حدیث را از پیامبر روایت می
رسد و اگر در  اجر به او میای شرکت کند یک قیراط  تشییع جنازه

 .٥١٢– ٥١١/  ٣ :مستدرک حاکم -١
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رسد ھر قیراطی از کوه  دفن آن حاضر باشد دو قیراط اجر به او می
 ».است تر بزرگاحد 

، »کنی بنگر ای ابوھریره! در آنچه از پیامبر روایت می«ابن عمر گفت: 
ای أم «ابوھریره به سوی او رفت، و با ھم نزد عائشه رفتند، و ابوھریره گفت: 

ای را  گفت: ھرکسی جنازه به خدا آیا از پیامبر شنیدی که میالمؤمنین تو را 
تشییع کند یک قیراط پاداش اوست و اگر در دفن آن حاضر باشد دو قیراط 

 ».رسد؟ مزد به او می
 عائشه گفت: بله.

به خود ج  گفت: ما را کاشتن و تجارت از پیامبرس آنگاه ابوھریره
که از پیامبر یاد بگیرم، یا لقمه ای بودم  کرد من به دنبال کلمه مشغول نمی

گفت: ای  بنانی از جانب او به من برسد و آن را بخورم، ابن عمر
ھمراه بودی و به حدیث ایشان از ج  ابوھریره! تو از ھمه ما بیشتر با پیامبر

گاهما   .)١(ھستی تر آ
نیست که به روایت او از سوی بعضی از صحابه س تنھا ابوھریره -٤

به روایت ابن عمر و دیگر  لضرت عایشهاعتراض شده باشد، ح
بعضی از صحابه روایت که  چنان کرد، اعتراض می شصحابه
کردند، و این چیزی است معروف و طبیعی  اعتراض می لعائشه

بین علما. پس توجه به آنچه گذشت اعتراض صحابی و مخالفت او با 
شدن عدالت  روایت صحابی دیگر به معنی تکذیب صحابی و مخدوش

 شدن از امانتداری او نیست. ستهو کا
 

 .٥١١ – ٥١٠/  ٣و مستدرک حاکم  ١٢١/  ١٩مسند احمد  -١
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 به سیرشدن شکمشس شبھه سوم: اھتمام ابوھریره
ورزید و  اند که او به شکمش اھتمام می را متھم کردهس بعضی ابوھریره

گویند: خود  ھمراه بود و میج  برای آن که شکم خود را سیر کند با پیامبر
ھمراه ج  با پیامبربرای آن که شکم خود را سیر کنم «ابوھریره گفته است: 

 ».بودم
 این اتھام از چند جھت باطل است:

از سخنش س کند مقصود ابوھریره کسی که این شبھه را مطرح می
نفھمیده است و نفھمیده که چرا ابوھریره چنین سخنی را گفته است، 
مقصود ابوھریره از این سخن آن است که او کامًال از ھمه چیز دست کشیده 

ج  ھمراه بوده و ھیچ چیزی او را از ھمراھی پیامبرج  رو ھمواره با پیامب
کرد او این  داشته حتی لقمه نان که دیگران را به خود مشغول می بازنمی

این حرف را بیھوده س یافته است، و ابوھریره میج  لقمه نان را نزد پیامبر
اند نگفته است، و بلکه  ھا گمان برده بعضیکه  چنان یا از روی سادگی

زیاد ج  گفتند ابوھریره از پیامبر سته سخن کسانی را رد کند که میخوا می
گوئید: ابوھریره از پیامبر  گوید: (شما می میکه  چنان کند، حدیث روایت می

زیاد حدیث روایت کرده، خداوند میعادگاه ھمه است، من فردی فقیر بودم 
ردم، اما ک که ھمواره با پیامبر ھمراه بودم و شکم خود را نزد او سیر می

مھاجران به داد و ستد در بازارھا مشغول بودند و انصار با اموال خود مشغول 
 .)١(بودند...)
گفت: (ما را کاشتن نھال و  بکه در پاسخ به اعتراض ابن عمر چنان

ای یاد  کلمهج  داد و ستد در بازارھا از پیامبر بازنداشت من از پیامبر
 نمودم). م خود را سیر میگرفتم و شک ای می گرفتم و یا لقمه می

 .٥٣ – ٥٢/  ١٦ :و مسلم ٢٤٧/  ٤ :بخاری -١
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سیرکردن شکم بود، نزد امیر و حاکمی از حکام س اگر ھدف ابوھریره
کرد، و خانه و  رفت و پیش او کار می ای می رفت و نزد رئیس قبیله یمن می

آمد که پادشاه نبود و  کرد و نزد کسی نمی کاشانه و سرزمین خود را رھا نمی
ین مکه و منافقین مدینه و اطراف ثروت نداشت، و ھنوز از دشمنانش مشرک

آن، و یھود مجاور رھایی نیافته بود و این دشمنان در کمین او بودند، و 
رفت و این  احتماالت پیروزی و شکست ھمه از لحاظ سنجش انسانی می

احتمال از ذھن جوان ھوشیار یمنی وقتی به سوی مدینه در حرکت بود و به 
کرد دور نبود، اما او به دعوت ایمان  میسوی نوری که از مدینه نور افشانی 

لبیک گفت و بعد از دومین یا سومین روز رسیدن به مدینه در جنگ خیبر با 
 .)١(شرکت داشتج  پیامبر

ھای بعد از آن نیز حضور داشت و تا دم وفات با  ھا و جنگ و در صحنه
 حفظ کرد که دیگر کسانی کهج  ھمراه بود و احادیثی از پیامبرج  پیامبر

 افتخار صحبت و ھمراھی پیامبر را دارا بودند حفظ نکردند.
کرد و به دنبال  را رھا میج  گر ھدفش سیرکردن شکمش بود پیامبر

رفت و کار  کسی از ثروتمندان صحابه و یا کسی دیگر از اھل مدینه می
سیر س شکم ابوھریرهج  کرد، چون در اغلب روزھای ھمراھی پیامبر می

ضی روزھا بیشتر از یک دانه یا دو دانه خرما یا لیوانی شیر شد، زیرا در بع نمی
ج  در صفحات گذشته از او روایت کردیم که پیامبرکه  چنان رسید، به او نمی

یک لیوان شیر را به او و به تمام اصحاب صفه داد و این روایت در ضمن آن 
به  و توجه ایشانج  که بر امور مھمی مانند زیادشدن شیر به برکت پیامبر

کردن آنان برخود و شادشدن ایشان از سیرشدن فقرا، داللت  فقرا او مقدم
کند، در ضمن گرسنگی و نیازمندی سختی که آنان در آن به سر  می

 .٧٤/  ٥ :بخاری -١
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س ھا ابوھریره دارد. و یکی از این نیازمندان و گرسنه بردند را بیان می می
روایت  لشد، از عائشه سه روز پی در پی سیر نمیج  بود، و خود پیامبر

از وقتی که از مدینه آمدند تا وقتی که ج  است که گفت: خانواده محمد
روایت  لایشان وفات یافت سه روز پی در پی سیر نشدند، و از عائشه

گذشت و در خانه ما آتش برای پخت و پز  است که گفت: یک ماه بر ما می
 .)١(شد، و خوراک ما فقط آب و خرما بود روشن نمی

روایت است که گفت: من ھفتمین نفر با س وقاص و از سعد بن ابی
بودم که غذای ما جز برگ درخت چیزی نبود، تا آن بر اثر خوردن ج  پیامبر

 .)٢(ھا و دھان ما زخمی شد برگ درختان لب
اش در چنین وضعیتی قرار داشتند،  و خانوادهج  وقتی پیامبر

توان  می او امثالش چگونه بودند؟ و آیا این چنین شخصی رس ابوھریره
 متھم کرد که به دنبال سیرشدن شکمش بوده است؟؟

ورزید یا ھدفش رسیدن به دیگر  اگر به سیرشدن شکمش اھتمام می -٥
 بهج  کاالیی دنیوی بود، مانند دیگران تعداد از گوسفندان که پیامبر

کند  ھند از ابوھریره روایت می داشت، سعد بن ابی داد برمی میھا  آن
ھا که دوستانت از من  فرمود: آیا از این غنیمتکه رسول خدا 

خواھم که به من  خواھی؟ گفتم: من از تو می خواھند از من نمی می
چادری را ج  علمی که خدا به شما آموخته بیاموزی؟ آنگاه پیامبر

ھا  که بر پشتم بود کشید و بین من و خودش پھن کرد، گویا مورچه
گاه پیامبر برایم حدیث بیان خزیدند، آن بینم که روی آن می را می

 .١٨١/  ٧ :بخاری -١
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» کرد تا آن که حدیث او را کامًال فرا گرفتم، گفت: چادر را جمع کن
 .)١(کنم ام را فراموش نمی از آن وقت ھیچ کلمه از آنچه از او شنیده

سیرکردن شکم بود یا مقصودش علم و س پس آیا ھدف ابوھریره
و بصیرت تحصیل؟ خداوند ھواپرستی را نابود کند که چگونه چشم 

 نماید. ھواپرست را از دیدن حقایق کور می
که خود از آن سخن گفته س شایسته بود فقر و گرسنگی ابوھریره -٦

ارزشی از آن ارائه  شد، نه این که یک تفسیر مادی بی است تقدیر می
و انکارنکردن گذشته او را به س گرایی ابوھریره شود، چون واقع

گذاردن  داوند و سپاسھای خ تواضع و فروتنی و احساس نعمت
ستایش «گفت:  ھایش، وداشته بود. و او ھمواره می خداوند بر نعمت

خداوندی را که دین را مایه زندگی و ابوھریره را پیشوا قرار داد بعد 
 .)٢(»از آن که کارگر و مزدور بود...

ستایش خداوندی را سزاست که به ابوھریره قرآن آموخت، «گفت:  و می
 .)٣(»است که با محمد بر ابوھریره منت گذاشت...ستایش خداوندی ر

س و اینگونه بطالن این شبھه روشن گردید و مشخص شد که ابوھریره
ھمراه نبوده است بلکه از آن جا که ج  برای سیرکردن شکم خود با پیامبر

به ایشان ایمان داشت و ایشان را دوست داشت و به فراگیری علم و ھدایت 
 ھمراه بود.ج  مند بود، ھمواره با ایشان عالقهو نور از ایشان 

 

 .٥٩٤/  ٢ :سري أعالم النبالءو  ٣٨١/  ١ :ابونعيم ةاحللي -١
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 ھا کردن بعضی از روایت شبھه چھارم: پنھان
مطرح س یکی از شبھاتی که بعضی از ھواپرستان در مورد ابوھریره

ج  ھایی که از پیامبر گویند: او بعضی از روایت کنند این است که می می
خداوند پیامبرش را فرمان شنیده پنھان کرد و این یعنی پنھان کرد وحی که 

گوید: (از  میس خود ابوھریرهکه  چنان داد که آن را به مردم برساند،
دو ظرف حفظ کردم: یکی را بین مردم پخش و نشر کردم و اگر ج پیامبر

 .)١(دیگری را پخش کنم این حلقوم من قطع خواھد شد)
ام که  هاحادیثی حفظ نمودج  و در روایتی دیگر آمده که گفت: از پیامبر

ام، و اگر یکی از آن احادیث را برای شما بگویم مرا  آن را برایتان بیان نکرده
 .)٢(سنگسار خواھید کرد

 پاسخ شبھه فوق به شرح ذیل است:

از دو ظرف، دو بخش یا دو مجموعه از احادیث س مقصود ابوھریره -١
است، یکی که بیشترین آن است ھمان مجموعه ایست که او برای 

کردنش  کرده و رساندن آن به مردم واجب است و پنھان مردم روایت
جایز نیست. و مجموعه دوم که کمتر از مجموعه اول است و شاید از 
یکی دو حدیث بیشتر نباشد که ابوھریره آن را پنھان کرده و به 

کاری خواسته  مردم نگفته است، چون در این احادیث از مردم انجام
کرده، یا مردم با  که فتنه ایجاد مینشده و شاید احادیثی بوده است 

کرد آسیبی  روایت میس کردند، یا اگر ابوھریره تکیه بر آن عمل نمی
کردند و یا غیر از این، ذھبی  رسید و یا او را تکذیب می به او می

کردن احادیثی که سبب ایجاد فتنه در اصول یا فروع  گوید: پنھان می

 کتاب العلم. ١٩٣/ ١٩٢/  :البخاری -١
 .٥٠٩/  ٣ :مستدرک حاکم -٢
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سی بیان شده جایز است، شود یا احادیثی که در آن مدح و مذمت ک
کردنش جایز  اما حدیثی که متعلق به حالل یا حرامی باشد پنھان

نیست، چون آن حدیث از بینات و ھدایت است یعنی باید برای مردم 
 .)١(بیان شود

آن را س ای که ابوھریره گوید: این ظرف و مجموعه و حافظ ابن کثیر می
بود که بین مردم اتفاق افتاد و ھایی  ھا و جنگ کرد موضوع فتنه آشکار نمی

کرد مردم او  ھا به آن اشاره می خواھد افتاد، و اگر او قبل از وقوع این جنگ
 .)٢(کردند را تکذیب می

را ج  ھای پیامبر تنھا صحابی نبود که بعضی از روایتس ابوھریره -٢
بعضی از  شپنھان کرده بود، و بلکه ثابت است که بعضی از صحابه

شنیده بودند پنھان کردند، از آن جمله ج  ز پیامبراحادیثی را که ا
ج کند که گفت: ھمراه پیامبر ، مسلم از او روایت میسمعاذ بن جبل

شد سوار شدم، فرمود: ای معاذ! آیا  بر االغی که به آن عفیر گفته می
دانی حق خداوند بر بندگان چیست و حق بندگان بر خداوند  می

دانند، فرمود: حق خداوند  ر میچیست؟ گفتم: خدا و رسول خدا بھت
بر بندگان این است که خدا را بپرستند و چیزی را انباز و شریک او 
نکنند، و حق بندگان بر خداوند این است که کسی را که با او چیزی 

کند عذاب ندھد، گفتم: ای رسول خدا آیا مردم را  را شریک نمی
عتماد به این حدیث نه، آنان را مژده نده که با ا«مژده ندھم، فرمود: 
 .)٣(»ورزند در عمل سستی می

 .٥٩٧/  ٢ :سري أعالم النبالء -١

 .١٠٩/  ٨ :البداية والنهايةابن كثري:  -٢
 .٢٣٢/  ١مسلم با شرح نووی  -٣
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که از او روایت است که در بیماری س و از آن جمله عباده بن صامت
ام و خیری برایتان در آن  شنیدهج  مرگش گفت: ھر حدیثی که از پیامبر

ام، به جز یک حدیث که آن را امروز در حالی که در  نھفته بوده به شما گفته
کنم، از رسول خدا شنیدم که  رم برایتان بیان میآستانه مرگ قرار دا

ھرکسی گواھی دھد که ھیچ معبود به حق جز الله نیست و «گفت:  می
 .)١(»محمد فرستاده خداست، خداوند دوزخ را بر او حرام نموده است

حدیثی را که  شموارد زیادی ھست که صحابه«گوید:  قاضی عیاض می
  دھد و نیازی به آن نیست و یا به گونه به انجام عمل و کاری فرمان نمی

رود که زیانی برای  کند و یا بیم آن می ایست که عقل عوام آن را ھضم نمی
 .)٢(»اند گوینده یا شنونده داشته باشد، روایت نکرده

گفتند کم روایت کنید، چون دالئلی بود که  می شبزرگان صحابه -٣
 کمتر روایت شود.ج  طلبید که از پیامبر می

روایت ج  وایت است که گفت: کمتر از پیامبررس از عمر بن خطاب
 شود. کنید جز احادیثی که به آن عمل می

این ھراس را داشت که مردم س گوید: ممکن است عمر ابن کثیر می
ر حدیث را نفھمد و بر احادیثی که رخصت ھستند تکیه کنند، و یا بر این باو

ھا اشتباه کند و مردم  بود که اگر فرد زیاد روایت کند ممکن است در روایت
 .)٣(روایت را به صورت غلط از او یاد بگیرند

 .٢٢٩/  ١ :مسلم با شرح نووی -١
 .٢٢٩/  ١ :مسلم با شرح نووی -٢
 .١١٠/  ٨ :ابن كثري البداية والنهاية -٣
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احادیثی برای مردم «روایت است که گفت: س و از علی بن ابی طالب
فھمند نگوئید، آیا دوست دارید  فھمند و آنچه را که نمی بگوئید که آن را می

 .)١(»تکذیب شود خدا و پیامبرش
شما ھیچ حدیثی «روایت است که گفت: س ھمانطور که از ابن مسعود

کنید، مگر آن که آن حدیث  رسید بیان نمی شان نمی برای قومی که به عقل
 .)٢(»شود برای بعضی از آنان سبب فتنه می

پنھان کرده به دالیلی بوده که س و کامًال روشن است که آنچه ابوھریره
اند، و  ھا را پنھان کرده ای از روایت دالیل دیگر صحابه پارهبراساس آن 

به رساندن آن امر ج  اند از احادیثی نیست که پیامبر هاحادیثی که ذکر نکرد
 کرده باشد.

 از فرمانداری بحرین توسط عمر عزل شدن ابوھریرهشبھه پنجم: 
 کنند این است که اقدام یکی از شبھاتی بعضی از منحرفین مطرح می

از فرمانداری بحرین در مورد امانتداری س به عزل ابوھریرهس عمر
 کند. شک ایجاد میس ابوھریره

 این شبھه به دالیل ذیل باطل است:

وقتی ابوھریره را از فرمانداری بحرین عزل نمود در س عمر -١
و س امانتداری او تردیدی نداشت، و بلکه ھدف از احضار ابوھریره

او از فرمانداری به خاطر آن بود که  اش و عزل پرسیدن از دارایی
پرسشی که در مورد رشد دارایی ابوھریره در بحرین مطرح بود را از 

که  چنان بین ببرد، گرچه دارایی ابوھریره اموال محدودی بود، اما

 .١٩٩/  ١ :بخاری -١
 .٧٦/  ١ :مقدمه شرح نووی بر مسلم -٢
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گویند: چه کسی این  : (ھرگاه فقیر لباس جدیدی بپوشد میاند گفته
در امانتداری او شک  سرا به تو داده است؟) و به فرض آن که عمر

کرده باشد، شک عمر بعد از این که از ابوھریره جویا شد که این مال 
 ای داد، برطرف شد. کننده از کجا آمده و ابوھریره جواب قانع

کند که عمر ابوھریره را به  ایوب سختیانی از محمد بن سیرین روایت می
وقتی از آنجا آمد ده عنوان عامل و فرماندار بحرین تعیین کرد، و ابوھریره 

ھزار پول داشت، عمر به او گفت: ای دشمن خدا و دشمن کتابش! این اموال 
ای؟ ابوھریره گفت: دشمن خدا و کتابش  را به ناحق برای خود جمع کرده

نیستم، و بلکه دشمن کسی ھستم که با خدا و کتابش دشمنی کند، عمر 
، برده فروختم، و ھدایایی ھا زائیدند ای؟ گفتم: اسب گفت: پس از کجا آورده

 ».گوید آمد، آنگاه نگاه کردند دیدند ھمانطور است که او می که پی در پی می
قانع س به پاسخ ابوھریرهس کند که عمر له اموری که تائید میو از جم

 شد، این است که بار دیگر از او خواست که فرمانداری بحرین را قبول کند.
ز آن عمر ابوھریره را خواست تا او را در ھمین روایت آمده است: بعد ا

دانی و  ناپسند میفرماندار قرار دھد، اما او نپذیرفت، عمر گفت: فرمانداری را 
که از تو بھتر بوده حکومت را خواسته است، ابوھریره  ÷حال آن که یوسف

گفت: یوسف پیامبر است و پسر پیامبر است، و من ابوھریره پسر کنیزکی 
ترسم که بدون علم سخنی بگویم، و  ترسم، می نج چیز میبیش نیستم، و از پ

بدون بردباری قضاوت کنم، و این که زده شوم، و مالم از دستم گرفته شود، 
 .)١(و ناسزا گفته شوم

ترین روایت در مورد قضیه عزل ابوھریره از والیت  و این روایت؛ صحیح
عی بزرگوار محمد بحرین است، چون راویان آن ثقه و از ُطُرق مختلفی از تاب

 .١١٦/  ٨ :البداية والنهاية، ٦١٢/  ٢ :سري أعالم النبالء -١
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او را به خاطر س گوید عمر بن سیرین روایت شده است، و این روایت می
ورزیدن در انجام وظیفه عزل نکرده  خیانت یا ضعف در امانتداری یا کوتاھی

کرد که  دوباره از او درخواست نمیس بود عمر است، و اگر چنین می
 فرمانداری بحرین را به عھده بگیرد.

در حکومت این بود که اگر س ی ویژه عمرھا یکی از سیاست -٢
شان باال  شد ھرچند مقام کوچکترین شکایتی علیه فرمانداری می

بود او را مورد پیگرد و بازخواست  بود و از پیشگامان به اسالم می می
س ابوھریره و افرادی باالتر از ابوھریرهس داد، از این رو عمر قرار می

د را مورد بازخواست قرار داده تری بودن و کسانی که در سطح پائین
یکی از پیشگامان به س است، به عنوان مثال سعد بن ابی وقاص
به آنان مژده بھشت ج  اسالم و یکی از ده نفری است که پیامبر

و عمر او را از  شد، می )١(داده و فردی بود که دعایش اجابت
فرمانداری کوفه عزل کرد، و بعد از در وصیتی که به اعضای شورا 

اگر حکومت به سعد رسید که خوب است، و اگر او به «کرد گفت: 
عنوان خلیفه تعیین نشد، ھرکسی که خلیفه شد از سعد کمک 
بگیرد، و بدانید که من او را به خاطر ناتوانی یا خیانتش عزل 

 .)٢(»ام نکرده
عمیر «گفتند:  و عمیر بن سعد بن عبید انصاری صحابی بود که به او می

او را اینگونه س نظیری است، و گفته شده که عمر ی و کمفردی استثنای

 .٣٣/  ٢ :واإلصابة، ٧٠/  ٨ :البداية والنهاية -١

 .٣٤/  ٢ :واإلصابة، ٧٥/  ٨ :البداية والنهاية -٢
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روایت است که به عبدالرحمن بن عمیر  بکرد، و از ابن عمر توصیف می
 .)١(»بن سعد گفت: در شام ھیچکسی بھتر از پدرتان نبوده است
او س کند که عمر و با وجود این ترمذی از ابی ادریس خوالنی روایت می

کرد و به جای او صحابی دیگر را به عنوان  را از فرمانداری حمص عزل
 .)٢(فرماندار تعیین کرد

از بعضی از فرماندارانش و س پس بنابراین، توضیح خواستن عمر
شان سیاست او بود، و حتمًا به قصد محکومیت آنان نبود و شاید  کردن عزل
 خواست این را سنتی برای خلفا و حکام بعد از خود قرار دھد.  میس عمر

 به حمایت و طرفداری از بنی امیهس کردن ابوھریره ششم: متھمشبھه 
اکتفا س منحرفان فقط به پراکندن شبھات گذشته در مورد ابوھریره

اند  ادعا کردهکه  چنان اند، و گویا از ابوھریره خون یا مالی طلبکارند، نکرده
س کرده است و احادیثی به نفع معاویه که ابوھریره از بنی امیه حمایت می

وضع کرده است، و در صورتی که این ادعای س در مذمت علی بن ابی طالب
 بدون دلیلی است و ھیچ اساسی ندارد و به دالیل ذیل صحیح نیست:

شود از سوی او ساخته شده در ھیچ یک از  احادیثی که ادعا می -١
ھای حدیث نیامده، و مدعی باید ادعای خود را ثابت کند اگر  کتاب

 تواند. ھرگز نمیگوید، اما  راست می
حدیث جعل س چگونه این شایعه پراکنان پی بردند که ابوھریره -٢

علمای جرح و تعدیل که ھا  آن کرده است، و صحابه و تابعینی و بعد از

 .٣٢/  ٣ :اإلصابة -١
 .٣٥١/  ٥ :سنن ترمذی -٢
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حدیث س ، نفھمیدند که ابوھریرهاند با ھیچ کسی رو درواسی نداشته
 جعل کرده است!.

خودش  کند و حال آن که او حدیث جعل میس چگونه ابوھریره -٣
ھرکس قصدًا بر من دروغ «است که ج  یکی از راویان این گفته پیامبر

که تقریبًا چھل صحابی این » ببندد خودش را برای دوزخ آماده کند
 .)١(اند حدیث را روایت کرده

جعل کرده کدامند؟ تعدادشان س به نفع معاویهس احادیثی که ابوھریره
ما جایگاه و وزن این احادیث را  اند تا ھایی آمده چقدر است؟ و در چه کتاب

 کنند بدانیم. نزد کسانی که به حدیث عمل می
ھای مورد اعتماد؛ احادیث بسیاری از روایات صحیح ابوھریره  کتاب -٤

روایت س را که در فضائل اھل بیت و خصوصا علی بن ابی طالب
ھا را در موضوع  اند و ما بخشی از این روایت نموده، را نقل کرده

) ذکر نمودیم که نیازی به تکرار آن در اینجا شو اھل بیت (ابوھریره
روایتی نیامده که در س ھا از ابوھریره نیست، و از طرفی در این کتاب

 یا کسی دیگر از بنی امیه باشد.س فضیلت معاویه
به مسئولیت و مقامی س در زمان معاویهس ثابت نشده که ابوھریره -

رای چنین شبھه باطلی قرار ای ب رسیده باشد که بتوان آن را بھانه
داد، جز این که روایت شده که در یکی از سفرھای حج مروان بن 

 .)٢(در مدینه جانشین او بودس حکم ابوھریره

 .٦٨/  ١ :مسلم شرح نووی -١
 .٣٣٦/  ٤ :ابن سعد الطبقات -٢
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و این مقام فقط در حد پیشنمازی و سخنرانی در مسجد و امثال آن بود 
آماده بود و مردم او را قبول داشتند، نه این س چون در این زمینه ابوھریره

که چون مروان او را دوست داشت او را به عنوان جانشین خود مقرر کرد، 
ولید بن که  چنان زیرا که اختالف مروان و ابوھریره چند بار آشکار گردید.

ند حسن را در کنار کند: از ابوھریره شنیدم که وقتی خواست رباح روایت می
مروان گفت: تو امیر به س دفن کنند و مروان اجازه نداد، ابوھریرهج  پیامبر

نیستی و بلکه والی کسی غیر از تو است، بگذار او را دفن کنند، اما تو در 
خواھی کسی را که اینجا نیست  کنی و می آنچه به تو ربطی ندارد دخالت می

با این کار از خود راضی نمایی. آنگاه مروان خشمگین شد و رو به ابوھریره 
کند،  زیاد حدیث از پیامبر روایت میکه ابوھریره اند  کرد و گفت: گفته

ابوھریره گفت: روز جنگ خیبر نزد پیامبر آمدم در حالی که سی سال و یا 
بیشتر سن داشتم و تا زمان وفات پیامبر با ایشان ھمراه بودم و ھمراه ایشان 

دادم و ھمراه  رفتم و خدمت ایشان را انجام می ھای ھمسرانش می به خانه
خواندم، پس سوگند  رفتم و پشت سر ایشان نماز می میایشان به جھاد و حج 

گاهبه خدا از ھمه مردم به احادیث ایشان   .)١(متر آ
من اسالم «به مروان گفت: س و در روایتی دیگر آمده است که ابوھریره

را به شدت ج  آوردم و با اختیار و دلخواه خودم ھجرت کردم و پیامبر
در محل دعوت بودید دعوتگر را از دوست داشتم، اما شما که اھل خانه و 

سرزمین خودش بیرون کردید و ایشان و اصحابش را اذیت کردید، و بعد از 
آنگاه مروان از آنچه به او گفت پشیمان شد و از او دور » من مسلمان شدید

 .)٢(شد

 .١١١/  ٨ :ابن كثري البداية والنهاية و، ٦٠٥/  ٢ :سري أعالم النبالء -١

 .١٢٢/  ٨ :البداية والنهاية -٢

 

                                         



 ٦٧ مطرح... سیرهرمبحث دوم: شبهات باطلی که در مورد ابوه

به زودی زمانی بر «روایت است که گفت: س و ھمچنین از ابوھریره
سفند برای مردم از خانه مروان بھتر خواھد مردم خواھد آمد که تعدادی گو

دھد، اما  که در اینجا واضح است که او مروان را مورد انتقاد قرار می )١(».بود
 طلبد. نیاز و شرایط چیزھای خاص خود را می

یک از آنان طرفداری  از ھیچس ، ابوھریرهبدر اختالف علی و معایه
گیری کردند، از فتنه  نه کنارهنکرد و او به ھمراه کسانی از صحابه که از فت

گیری کرد، و بعد از آن که قبل از سال بیست و چھار ھجری از بحرین  کناره
بازگشت در مدینه سکونت گزید تا این که بعد از سال پنجاه ھجری 
درگذشت، با وجود این از اتھامات دروغگویان سالم نمانده است و دروغگویان 

آن را نگفته است از آن جمله که  دھند که سخنانی را به او نسبت می
گویند او گفته است: نماز پشت سر علی کاملتر است، کسانی که جاھالنه  می

گرایی  زنند باید از این دروغ و باطل میس چنین اتھاماتی را به ابوھریره
گاھی چنین کارھایی می کنند از مبدأ و اصل  بپرھیزند، و آنان که از روی آ

 گوید: که میاند  اسالمی تجاوز کرده

ِينَ ٱ َكِذَب لۡ ٱ َ�ِيَ�فۡ  إِ�ََّما﴿ ِۖ ٱ تِ َ�ٰ � ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ ْوَ�ٰٓ  �َّ
ُ
 ُهمُ  �َِك َوأ

ٰ لۡ ٱ  .]١٠٥النحل: [ ﴾١٠٥ ِذبُونَ َ�
 راستی آورند و به بافند که به آیات الله ایمان نمی تنھا کسانی دروغ می«

 .»اند دروغگویانھا  این
 ».کند ھدف وسیله را توجیه می«گوید:  میبه مبدا میکافیلی که 

شود تا به او دروغ نسبت  کینه و دشمنی انسانی با انسانی دیگر سبب می
کننده شیطان  دھد و اینگونه ھوای نفس خود را راضی کند و به ندای گمراه

 .٦١١ – ٦١٠/  ٢ :سري أعالم النبالء -١
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لبیک بگوید، و اساس ھمه شبھاتی که پیرامون این صحابی بزرگوار مطرح 
 دا بر کسی باد که گفته است:شده ھمین است. و رحمت خ

 يــــا طـــــالبي العلــــم والروايـــــات
 

 إن الروايــــــــــات ذات آفــــــــــات 
 

 

 ھا دارند. ھا آفت ھا بدان که روایت ای طالب علم و طالب روایت

 ال تأخــذوا العلـــم عــن أخـــي هتـــم
 

ـــــــائز الشـــــــهادات  ـــــــن ج  إال ع
 

زند یاد نگیرید و علم را فقط از کسانی فرا  علم را از کسی که تھمت می
 بگیرید که شھادت و گواھی آنان جایز است.

ــــــــة ــــــــه األمان ــــــــيتم من  إذا رض
 

ــــات  ــــوا األمان ــــه طوف ــــدين: ل  وال
 

 .)١(اگر امانتداری و دینداری او را پسندید به سراغ او بروید

 ساسباب شبهه پراکنی در باره ابوهریره مطلب دوم:
و بر  شدر ضمن حمله بر صحابهس شبھه پراکنی در مورد ابی ھریره

به طور خاص مانند عمران بن حصین، و براء بن عازب و جابر  راویان صحابه
ھایی از زندیقان و  و دیگران از سوی گروه شبن عبدالله و ابوھریره

مطرح شده است، و اند  گذاران و غیره که مورد حمله قرار گرفته بدعت
محکم  دشمنان اسالم از قبیل ملحدان و مستشرقیان و دیگر کسانی که دژ

گذاری فرزندان اسالم برای  اسالمی آنان را وحشت زده کرده و از خدمت
اند، این شبھات را زبان این باندھای ھواپرست فرا  زده شده دین خود حیرت

 .اند گرفته
شان و بعضی از معاصرین به شبھات نیاکان خود افزوده و کینه موروثی

که بیشتر ھواپرستی و جھالت  ھای متفاوتی آنان را بر آن داشته که با انگیزه

 .١٣٣ :الكفاية -١
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شدن است، به حساب بھترین نسل این است و به لباس  و گاھی حب معروف
بیش از دیگر س اند که ابوھریره دین اسالم، دست به شبھه پراکنی زده

صحابه ھدف این حمله ظالمانه و خیانتکارانه قرار گرفته است، اما این که 
عوامل زیادی دارد که ھند، د را ھدف قرار میس چرا بیشتر ابوھریره

 ترین آن عبارتند از:  مھم

 روایت کرده است.ج  ابوھریره بیشترین تعداد حدیث صحیح را از پیامبر

بودن اغلب  در بردارد، و مشتمل س اھمیت آنچه احادیث ابوھریره -١
آن احادیث بر امور دینی از قبیل عقاید و عبادات و معامالت و سلوک 

 و اخالق و غیره را.
بسیاری از احادیثی که متعلق به بعضی از قضایای اختالفی است را  -٢

روایت نموده و جمھور امت در اختالف با دیگران با س ابوھریره
از آن روایت علیه مخالفان س اساس قراردادن روایات ابوھریره

 اند. استدالل کرده
ھایشان  ائمه محدثین و باالتر از ھمه بخاری و مسلم در کتاب -٣

 اند. را روایت کردهس وھریرهاحادیث اب

 عبارت است از:س ترین اھداف منتقدان و مخالفان ابوھریره مھم
 ایجاد تردید درباره او. -١
 ایجاد تردید درباره روایات او. -٢
ھایی که این روایات را ذکر کرده  ایجاد تردید و شک در مورد کتاب -٣

شان از  است، و این ھدف نھایی دشمنان حدیث و ھمکاران
 دگان و مزدوران درگذشته و حال است.خور فریب
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و کیفیت فراگیری و س بودن نسبت به تاریخ زندگی ابوھریره جاھل  -٤
احادیث و استعداد ویژه او برای این کار. کسانی که قصد بدی  حفظ

جھالت است، اما اگر واقعًا قصد ھا  آن از انتقاد ندارند علت مخالفت
 سوئی نداشته باشند.
مطالبی را که حاکم ابوعبدالله از حافظ بن ابی شایسته است در اینجا 

ورزی نسبت به ابوھریره و دروغ  بکر بن خزیمه در مورد اسباب کینه
دادن به او و حمله به روایاتش نقل کرده، خالصه آن را ذکر نمائیم، او  نسبت

او را رد کنند   گویند تا روایت گوید: کسانی که علیه ابوھریره سخن می می
ھایش را کور کرده و معانی روایات را  که خداوند دل کسانی ھستند

فھمند، و یا منکر صفات خدا و از فرقه جھمیه ھستند که وقتی احادیث  نمی
ناسزا س شنوند که برخالف مذھب آنان است به ابوھریره ابوھریره را می

کنند که خداوند او را از آن پاک  گویند و او را به اموری متھم می می
خواھند اینگونه افراد ساده را گول بزنند و به دروغ ادعا  ت، و میگردانیده اس

کنند که احادیث ابوھریره حجت نیست، و یا مخالفان ابوھریره از خوارج  می
کند و با مذھب خوارج  است که وقتی روایاتی که ابوھریره از پیامبر نقل می

را رد کنند به  توانند با دلیل و برھان روایات او مخالف است و آنان چون نمی
کنند، یا مخالفان ابوھریره از فرقه قدریه ھستند که  ابوھریره توھین می
گویند خداوند ھمه امور را در گذشته مقدر نموده کافر  مسلمین را که می

بیند که ابوھریره در اثبات مسئله قدر  شمارند، اینان وقتی احادیثی را می می
اثبات مدعای خود ندارند از این رو  روایت کرده، و دلیلی برایج  از پیامبر

گویند احادیث ابوھریره قابل استدالل نیست، و یا مخالفان ابوھریره از  می
جوید و وقتی احادیث ابوھریره  افراد جاھلی است که فقه را از منبع آن نمی

پردازد و  را بشنوند که مخالف مذھب فقھی اوست و به انتقاد از ابوھریره می
کند  دیث ابوھریره را که مخالف مذھب فقھی اوست را رد میآن دسته از احا
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ھا به احادیثی از روایات ابوھریره  گوید: و بعضی از این فرقه ... تا آنجا که می
 .)١(اند اند که معنای آن را نفھمیده اعتراض کرده

نام برده ھا  آن آید که کسانی که امام ابن خزیمه از چنین به نظر می
معاصرین امروز ھستند که بعضی از احادیث را رد  است، سلف بعضی از

گوید: محمد بن عبدالله  نمایند. و امام یحیی بن معین چقدر دقیق می می
 انصاری قضاوت شایسته بود به او گفتند: ای ابا زکریا! حدیث؟ او گفت:

اب وكتّابب أقوام خلقوا هلا: للحر«  .)٢(»وللدواوين حسّ

ھا و دفترھا  اند و دیوان آفریده شدهجنگ اقوامی دارد که برای آن «
 .»کنندگان و نویسندگانی دارند حساب

 .٥١٣/  ٣ :مستدرک حاکم -١
 .٩٣ :خطيب الكفاية -٢
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روشن س در طی این بررسی سریع زندگی صحابی بزرگوار ابوھریره
ای بوده که در ساختار شخصّیت  ھای برجسته ویژگیگردید که ایشان دارای 

 و باالبودن جایگاه و انتشار دانش ایشان نقش اساسی داشته است.
 ھا عبارت است از: ترین این ویژگی مھم

و به  ،جاھی او بیش از چھار سال با پیامبر آوردن او و ھمر اسالم -١
آوردن دانش بسیار و انواع ھدایت و معرفت به لطف این  دست

 ھمراھی.
و تالش او به پیروی از ایشان و  ،ج با پیامبرس محبت ابوھریره -٢

الگوبرداری از ایشان در گفتار و کردار خود که این الگوبرداری در 
 ھای سلوک و عمل ابوھریره خود را نشان داده است. اکثر گوشه

ی او و یادآوری فراوان از مرگ و ھراس وی از قیامت و عبادت و تقوا -٣
 بردنش به خداوند از جھنم. پناه

اخالقی و شوخ طبعی و  تواضع و فروتنی و سخاوتمندی و خوش -٤
 گویی، و محبت مردم با او. صراحت

ورزیدن به دعوت دادن به دین، و استفاده او از  نشر علم، اھتمام -٥
را از بارزترین دعوتگران و ناشران ھای گوناگون در امر دعوت او  شیوه

 قرار داده بود. ،ج بعد از پیامبر شعلم در میان صحابه
 کثرت روایات او و صحت آن، و حافظه قوی او. -٦
ثبوت عدالت ایشان چون صحابی است، و ثبوت صحت و  -٧

از او روایت  شبودن روایات ایشان چون بسیاری از صحابه درست 
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اند، و صدھا  تقدیر کردهس ابوھریرهاند و بعضی از حفظ و علم  کرده
تن از تابعین از او روایت کرده و از او تقریر نموده و او را موثق 

را ثقه س اند ابوھریره اند، و ھمچنین علمایی که بعدًا آمده شمرده
 اند. شمرده

در اختالفاتی که در ایام او بین بعضی از صحابه روی داد  -٨
 طرف بود. بیس ابوھریره

داشت و بسیاری از مناقب و فضائل  را دوست میج  رآل بیت پیامب -٩
آنان را روایت کرده است، و چیزی ثابت نیست که بیانگر آن باشد که 

 اند. اھل بیت از او ناراضی بوده
مطرح شده شبھات پوچی است، و س شبھاتی که پیرامون ابوھریره  -١٠

ترین اسبابی که آن سوی این شبھات پنھان است را در مطالب  مھم
 گذشته بیان کردیم.

ھای خود وضع  بعضی از اھل بدعت احادیثی در جھت تائید بدعت  -١١
 و روایاتش تردید ایجاد نمایند،س اند تا اینگونه در مورد ابوھریره کرده

ھای واضح با  در حالیکه احادیث وضع شده چون مشتمل بر مخالفت
 اند. حقائق دین و تعالیم روشن آن است مشخص است که جعل شده

ھای زندگی ایشان ذکر شد نشانه جایگاه واالی ایشان  آنچه از ویژگی و
است و بیانگر آن است که توھین به او حرام است و ھمچنین به دیگر 

گرفتن  وفایی نسبت به آنان است و به معنی نادیده حرام و بی شصحابه
و نقل تعالیم دینی ج  ھای ستبر آنان در راه کمک به اسالم و پیامبر تالش

ھای آنان بوده که امروزه اسالم بدون  ھای بعدی، است. تالش ه نسلب
یعنی  شومشقت به دست ما رسیده، و توھین به صحابه زحمت و رنج

که فضیلت و ج  توجھی و توھین به آیت کریمه قرآن و احادیث پیامبر بی
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اند، و توھین  اند و اھانت به آنان را حرام شمرده جایگاه صحابه را بیان کرده
چون  ،ج با پیامبر ه آنان یعنی اھانت به جایگاه واالی صحبت و ھمراھیب

 فضیلت ھمراه از فضیلت کسی است که با او ھمراه است.
گاه داشته باشد  در این سخنان ھشدار و بیم ھست برای کسی که دلی آ

و به راه راست  گوید می و با حضور قلب گوش فرا دھد. و الله سخن حق را
 .و او برای ما کافی است و او بھترین وکیل استنماید  می ھدایت

 
 موحدین مجموعۀ علمی فرهنگی

 
contact@mowahedin.com 

 

 

 


	فهرست مطالب
	مقدمهی مؤلف
	مبحث اول: شرح حال و سیره ابوهریرهس
	اسم و نسب
	اسلامآوردن و همراهی با پیامبرج
	محبت ابوهریرهس با پیامبر و خدمتگذاری او برای پیامبر ج
	علم و فضل ابوهریرهس
	عبادت و تقوای ابوهریرهس
	تواضع و بزرگواری و خوشاخلاقی ابوهریرهس
	نیکی ابوهریرهس با مادرش و محبوب بودن او نزد مردم
	تلاش او در پیروی از اطاعت پیامبر ج
	گفتهها و نکتههای ابوهریرهس
	روایتها و حفظ او
	شهادت اهل علم به حفظ ابوهریرهس
	عدالت و راستگوئی او
	روش ابوهریرهس در روایات
	مسلک اول: روایت مجرد احادیث نبوی
	مسلک دوم: روایتهایی که فقط روایت محض نیست
	روایاتی که ابوهریرهس از پیامبر ج نقل میکند و روایاتی که گفتهی خود اوست

	اهتمامورزیدن ابوهریره به دعوت و تبلیغ علم
	1- روش تشویق
	2- روش ترساندن
	3- شیوه صراحتگویی

	ابوهریره و اهل بیتش
	آنچه ابوهریرهس در فضائل علیس روایت کرده است
	آنچه از ابوهریره در فضائل جعفربن ابیطالبس روایت شده است
	آنچه از او در فضائل حسن و حسینب روایت شده است


	مبحث دوم: شبهات باطلی که در مورد ابوهریرهس مطرح میشود و علل آن
	مطلب اول: شبهات باطلی که در مورد ابوهریرهس مطرح میشود
	شبهه اول: کثرت روایات ابوهریرهس
	شبهه دوم: اعتراض به روایات او از سوی بعضی از صحابهش
	شبهه سوم: اهتمام ابوهریرهس به سیرشدن شکمش
	شبهه چهارم: پنهانکردن بعضی از روایتها
	شبهه پنجم: عزل شدن ابوهریره( توسط عمر( از فرمانداری بحرین
	شبهه ششم: متهمکردن ابوهریرهس به حمایت و طرفداری از بنی امیه

	مطلب دوم: اسباب شبهه پراکنی در باره ابوهریرهس
	ابوهریره بیشترین تعداد حدیث صحیح را از پیامبر ج روایت کرده است.
	مهمترین اهداف منتقدان و مخالفان ابوهریرهس عبارت است از:


	خاتمه

