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 مؤلف  ي مقدمه

ة والسالم على سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله الاحلمد هللا رب العاملني، والص
 :وأصحابه أمجعني أما بعد

هايشـان را   كساني كه هواپرستي عقـل  از تقليدبه  بعضي مردم از روي جهالت يا
به اصحاب پيامبر توهين روا دارند، غافـل   اند كهعادت كرده ،شان گرفته از دست

ايمـان آوردنـد و بـه     كـه بـه ايشـان    انـد  دهكساني بو از اين كه اصحاب پيامبر
و ايشان را يـاري كردنـد و در سـاختن     ،اند هحضرت مفتخر گرديد آن يهمراه

و بـر ديگـر    ،بالـد  ن امت و افتخارات آن و تاريخي كه امـت بـه آن مـي   تمدن اي
جانفشـاني بـا پيـامبر    بـا   آنـان  .نقـش زيـادي داشـته انـد     فروشد ها فخر مي امت

شد  بودند اسالم پيروز نمي اگر بعد از خواست الهي صحابه نمي مشاركت كردند؛
بـا   .تابيـد نمير آن و كنار جهان نوگرديد و در گوشه  و در اكناف دنيا منتشر نمي

هاي مختلفي به اسالم رهنمون گرديدند و به سبب  هاي آن بزرگواران ملت تالش
آن خوشبخت شده و بر ديگران حكومت كردند، و صحابه به خاطر اين كارها و 

ن شدند كه خداوند گنجد سزاوار آ كر آن در اينجا نميديگر كارهاي بزرگي كه ذ
م رضايت كند، و سخن از پاداشي بگويـد كـه بهـره    آنان را بستايد و از آنان اعال

 :در بسياري از آيات قرآن بيان شده است آنان كرده است، و اين مطالب
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﴿                      

                                

      ﴾                ]۱۰۰: التوبة[ 

و پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار، و كسانى كه با نيكوكـارى از آنـان پيـروى    «
ز او خشنودند، و براى آنان باغهـايى آمـاده   ا] نيز[كردند، خدا از ايشان خشنود و آنان 

ايـن اسـت   . انـد  هميشه در آن جاودانـه . آن نهرها روان است]  درختان[كرده كه از زير 
 .»همان كاميابى بزرگ

 

﴿                         

               ﴾                ]۱۸: الفتح[ 

يقين اهللا از مؤمنان كه زير درخت با تو بيعت كردند، راضي شده است؛ او از آنچـه   به«
پس آرامش را بر آنان نازل كرد و پيروزي نزديكي . گذشت، آگاه بود هايشان مي در دل

 .»اداش دادبه آنان پ

﴿                         

                                   

               ﴾             ]١٠: ديداحل[ 

ها و زمـين   كنيد و حال آنكه ميراث آسمان و شما را چه شده كه در راه اهللا انفاق نمي«
) در راه اهللا(انفـاق كردنـد و   ) مكـه (از آنِ اهللا است؟ آن دسته از شما كه پيش از فـتح  

كساني كه پـس از فـتح، انفـاق    ) بلكه اجر و پاداش(يدند، همسان ديگران نيستند؛ جنگ
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بهشت را وعـده  ) از اين دو گروه(و اهللا به هر يك . تر است نمودند و جنگيدند، بزرگ
 .»و اهللا به كردارتان آگاه است. داده است

ه و ستوده و از آنان تقدير نمود زيادياحاديث  ا دررآنان  و همچنين پيامبر
 :جمله آنان را از ديگران برتر دانسته است، از آن

كننـد، سـپس    ند كه در قرن من زنـدگي مـي  ا بهترين مردم كساني«: فرمايد مي
 .)0F1(»...آيند ها مي آيند و سپس آنان كه بعد  از آن ها مي كساني كه بعد از آن

ند به كسـي  نم ناسزا نگوئيد، سوگابه يارانم ناسزا نگوئيد، به يار«: فرمايد و مي
كوه احد طال صـدقه كنـد    يهكه جانم در دست اوست اگر كسي از شما به انداز

 .)1F2(»رسد نمي مشت هم نيم آن يا حتي مشت آنان وي هبه  انداز
اهللا اهللا در باره اصحابم، اصحاب مرا نشانه قرار ندهيد، هركسي «: فرمايد و مي

شته است و هركسي آنان را دوست بدارد از دوستي من آنان را دوست دا آنان را
مبغوض بداند از دشمني من با آنان دشمني و كينه ورزيده است، و هركسـي بـه   
آنان آزار رساند به من آزار رسانيده اسـت، و هركسـي بـه مـن آزار برسـاند بـه       

و هركس به خداوند آزار برساند بـه زودي خداونـد   . خداوند آزار رسانيده است
 .)2F3(»گيرد او را مي

                                           
 .185/  7و مسلم  35/  3بخاري  -1

 .188/  8و ابن حبان  214/  4و ابوداود  188/  7سلم و م 21/  7بخاري  -2

 .189/  8ابن حبان  -3
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ه را ستوده و از آنان اعالم رضايت كـرده و  بوجود آن كه خداوند صحااما با 
از آنان تقدير كرده است و آنان را بر ديگر افراد اين امت برتـر شـمرده    پيامبر
هايي مزدور حمالت خود را برشـماري از سـابقين اولـين و غيـره      ها و قلم زبان

 .متمركز كرده است
كنند كه صـحابه آن را نگفتـه انـد و     مي اينان چيزهايي را از زبان صحابه نقل

اند و به چيزهايي آنان را متهم دهند كه آن را انجام نداده اموري به آنان نسبت مي
اين گروه به آيات قرآن كه صحابه را تائيد و پاكي  كنند كه از آن پاك هستند، مي

شود  يكه فضيلت صحابه را متذكر م دارد و به احاديث پيامبر ايشان را بيان مي
ريخ كه سـاخته و پرداختـه   توجهي ندارند، و بلكه فقط به روايات دروغيني از تا

 انـد  دهكـر  كساني است كه در حقيقت دشمن اسالم بوده و تظاهر بـه اسـالم مـي   
آنقـدر  هـا را   ايـن روايـت   ،هاي هواپرسـتانه  ورزند، رواياتي كه ديدگاه استناد مي

 ،يا مانند حقائق قـرار گرفتـه اسـت    تا جايي كه ديگر از حقائق بزرگ جلوه داده
حال آن كه در حقيقت هيچ اساسي ندارند و فقط اوهـام و تخيالتـي اسـت كـه     

هـايي غلـط و    گيـري  هـاي بيمارگونـه اسـت و نتيجـه     ها و ديـدگاه  محصول فهم
 .باشد نادرست مي

 او را هـدف  بدهاي  در اين نوشته مختصر از يكي از صحابه بزرگوار كه زبان
اي كـه ناشـي از تعصـب عميـق     هاي دروغين و بيمار گونه به تهمت قرار داده و

همـراه و خـادم   بزرگـوار   ابياين صح .سخن خواهيم گفت اند دهمتهم كر ،است
 .است و حافظ سنت ايشان ابوهريره اهللارسول 
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ايشان را به شما معرفي خواهيم كرد و در مورد صـحبت و همراهـي وي بـا    
ر خدمت به سنت نبوي سـخن خـواهيم گفـت، و    هاي او د و از تالش  پيامبر
او مطرح شده را با زبان واضح و سـاده و بـه دور    اي از شبهاتي كه در مورد پاره

در عين حال  مختصر بيان خواهيم كرد تا قابل فهم براي همه اقشار  از پيچيدگي
ه به اميد اينكه مشاركتي باشد در كنار آنچه كه بزرگواران قبال نوشت. جامعه باشد

عدالت ايشـان و از بـين بـرده     در تعريف و شناساندن اين صحابي جليل و  ،اند
داونـد  و از خ. بي اساس و دروغ هايي كه پيرامون ايشان مطرح مي شود شبهات

 .طلب ياري و عون و توفيق دارم
 
 

 دكتر حارث بن سليمان

 هـ 1420محرم الحرام /  15

 م 1999/  5/  1





 
 

 

 :مبحث اول

   ابوهريره هشرح حال و سير





 
 

 

 اسم و نسب

وجود دارد و در اين مورد چنـد  قبل از اسالم اختالف  در مورد اسم ابوهريره
اسم او عبدشمس بن صخر بوده و گفته انـد عبـد    :گفته اند .قول ذكر شده است

عمرو بن غنم، و غير از اين همه گفته شده است، همچنان در مورد اسـم ايشـان   
ترين قول اين است كه بعد از اسـالم   ست كه معروفبعد از اسالم نيز اختالف ه

اسـم مـن در   : اسم او عبدالرحمن بن صخر بوده است، روايت شده كه او گفـت 
(مرا عبدالرحمن ناميـد  دوران جاهليت عبدشمس بن صخر بود، آنگاه پيامبر

3F

1(، 
بر اسـمش غالـب بـوده اسـت و     ) ابوهريره(اش  اما هر اسمي كه داشته ولي كنيه

شود و وقتي كه به صورت مطلق گفته شـود   ط با همين كنيه شناخته ميايشان فق
در مورد اين كه چرا اين كنيه براي او انتخاب شده از او . گيرد او مد نظر قرار مي

چرانـدم، گربـه    را مـي  ام گوسـفندان خـانواده   مـن « :چنين روايت شده كه گفت
و روزها آن را بـا  گذاشتم  شد آن را در درختي مي كوچكي داشتم، وقتي شب مي

 .)4F2(»كردم، پس از آن مرا اباهريره ناميدند بردم و با آن بازي مي خود مي
دي يمن است، گويند او از قبيله دوس از خان ميدر مورد نسب ابوهريره مؤر

سـالگي   78هـ در سـن   59هـ و گفته اند  58هـ و گفته اند  57و ايشان در سال 

                                           
 4 اإلصـابة و اإلستيعاب ابن عبدالبر،  202/  4ابن حجر  اإلصابةو  507/  3مستدرك حاكم  -1

 /205. 

 .506/  3و مستدرك حاكم  350/  5ترمذي  -2
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ف شمرده و امام ابن حجـر قـول اول را   امام ذهبي قول اخير را ضعيدرگذشت، 
، ندو در بقيع به خاك سـپرده شـد  ايشان در مدينه در گذشتند . تاييد نموده است

(كنندگان جنازه ايشان بودند ييعاز تش شدريخعبداهللا بن عمر و ابوسعيد 
5F

1(. 

 پيامبر با آوردن و همراهي اسالم

خيبـر بـود    هغـزو  در در محرم سال هفت هجري وقتي كه پيـامبر  ابوهريره
اسالم آورد و در جنگ خيبر همراه پيامبر شركت نمود، از سـعيد بـن مسـيب از    

همـراه پيـامبر در جنـگ خيبـر حضـور      ( :روايـت اسـت كـه گفـت     ابوهريره
(...)داشتم

6F

2(. 
بـه   همـراه پيـامبر   «: كند كـه گفـت   روايت مي و ابي الغيث از ابوهريره

 .)7F3(»...كرد سوي خيبر رفتيم و خداوند ما را پيروز
ها حضور داشـت، و در كنـار    ها و صحنه همچنان بعد از خيبر در ديگر جنگ

افتخار همراهي پيامبر افتخـار جهـاد در راه خـدا را نيـز بـه دسـت آورد، دوران       
(چهار سال واندي است با پيامبر رههمراهي ابوهري

8F

كـه او در ايـن مـدت     )4

                                           
ابن حجر  اإلصابةو  627 – 262 / 2، و سير أعالم النبالء و ذهبي 508/  3مستدرك حاكم  -1

4  /210. 

 .74/  5بخاري  -2

 .225/  15و مسند احمد  43 – 42/  1و مسلم شرح نووي  225/  6فتح الباري  -3

 .128/  2مسلم با شرح نووي  -4



   

   15شرح حال و سيره ابوهريره: مبحث اول

همـه  خود را از اي فراگرفتن از پيامبر كامالً و همواره همراه پيامبر بود و فقط بر
 او دست در دست پيامبر گذاشته و هرجا كه پيـامبر  .فارغ كرده بودچيز خالي 

 از پيـامبر  غيـر سـفر  رفت ابوهريره با ايشان  همراه بود و نه در سفر و نه در  مي
شد، چون خريد و فروش و خانواده و اموالي نداشت كه به آن مشـغول   مينجدا 
 .شود

گوئيـد كـه ابـوهريره بـه      شما مي: روايت صحيح از او نقل شده كه گفتدر 
كند، من مرد فقيري بودم كه براي پركـردن   حديث روايت مي كثرت از پيامبر 

شكم خود همراه پيامبر بودم، مهاجرين به داد و ستد در بازارها مشغول بودند و 
چـه  «: نشستم، فرمـود  انصار با اموال خود مشغول بودند، در مجلسي با پيامبر 

كند تا سخنم را تمام كنم سپس آن را جمع كند، آنگـاه   كسي چادرش را پهن مي
هرگز چيزي را كه از من شنيده فراموش نخواهد كرد، من چادرم را پهـن كـردم   
تا آن كه پيامبر سخنش را به پايان رسانيد و سپس چادر را جمع كـرد و بـه مـن    

 .)9F1(»ام ام فراموش نكرده هيچ چيزي را كه شنيدهداد، سوگند به خدا از آن به بعد 
او را سـرا تـا پـا     با پيامبر بينيم كه بركت همراهي ابوهريره و اينگونه مي

فرا گرفت و خداوند به بركت اين همراهـي و خدمتگـذاري بـه حفـظ آنچـه از      
 .نكردنش را، ارزاني كرد پيامبر شنيده و فراموش

 

                                           
 .53 – 52/  16و مسلم با شرح نووي  247/  4بخاري  -1
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 تگذاري او براي پيامبربا پيامبر و خدم محبت ابوهريره

اعتمـاد   داشـت و بسـيار بـه ايشـان     را دوست مـي  ابوهريره به شدت پيامبر
شـد، ابـوهريره بـا شـادماني      كرد كه پيامبر خوشحال مـي  كارهايي مي نمود و مي

گرديـد، و تـوهين بـه     شد و با ناراحتي ايشان ناراحـت مـي   شادمان مي پيامبر 
كرد حتي اگر اين توهين را نزديكتـرين   ميآنحضرت ابوهريره را سخت ناراحت 

نمود، در روايت صحيح از ابوهريره نقـل شـده كـه     فرد به ابوهريره به ايشان مي
روزي او را  .در حاليكه او مشرك بـود  ،دادم مادرم را به اسالم دعوت مي«: گفت

بـه زبـان    به پذيرفتن اسالم دعوت دادم، سخن ناپسـندي در بـاره رسـول اهللا    
مـادرم  ! اي رسول خـدا : كردم نزد پيامبر آمدم و گفتم ر حالي كه گريه ميآورد، د

پذيرفت، امروز وقتي او را بـه پـذيرفتن ديـن     دادم او نمي را به اسالم دعوت مي
پسـندم، دعـا    اسالم فرا خواندم در مورد شما سخني به زبان آورد كه آن را نمـي 

 .»كن خداوند مادر ابوهريره را هدايت كند
و مـن بـا   . »مادر ابـوهريره را هـدايت كـن   ! بار خدايا«: فرمود امبر آنگاه پي

دريافت مژدة دعاي پيامبر به سوي خانه بيرون آمدم وقتي به خانه رسـيدم ديـدم   
ابوهريره در جايـت بمـان، و   : در بسته است، مادرم صداي قدم مرا شنيد و گفت

و بدون آن كه  شنيدم، مادرم غسل كرد و چادرش را پوشيد من صداي آب را مي
 إِلَه الَ أَنْ أَشهد« ،اي ابـوهريره  :روسري بر سر كند درب را باز كرد و سپس گفت

بـه سـوي پيـامبر     :گويـد  ابـوهريره مـي   .»ورسـولُه  عبده محمدا أَنَّ وأَشهد اللَّه، إِلَّا
اي : گفتم كردم نزد ايشان آمدم، و بازگشتم ودر حالي كه از شوق شادي گريه مي
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شادباش، خداوند دعايت را پـذيرفت و مـادر ابـوهريره را هـدايت      ،رسول خدا
 .)10F1(»...خوب است: كرد، آنگاه پيامبر خدا را ستايش گفت و فرمود

داشـت   دهد كه ابوهريره چقدر پيامبر را دوست مي اين حديث به ما نشان مي
كـرد، و همچنـين   كه وقتي به پيامبر سخن ناشايستي گفته شـد ابـوهريره گريـه    

خواست كه براي  ابوهريره را گرامي داشت و وقتي ابوهريره از پيامبر پيامبر
ايشان خواسته ابوهريره را پذيرفت و براي هـدايت  اين هدايت مادرش دعا كند 

مادرش دعا كرد و مادرش به بركت آن دعا هدايت شد كه به سبب آن شـادماني  
 .گريستابوهريره چندبرابر گرديد و از شادي 

خليـل و  : كـرد  داشـت را اينگونـه تعبيـر مـي     ابوهريره محبتي كه با پيـامبر 
محبوبم مرا به سه چيز توصيه نموده است كه تا وقتي زنده هستم آن سه چيز را 

نمـاز  خوانـدن  ، و در هـر مـاه   سـه روز  گـرفتن   روزه: كنم و عبارتند از رها نمي
 .)11F2(» خواندن نماز وتر قبل از خوابچاشت، و 

 تـا مـؤمن  زيـور اآلت  : گفـت  از خليل و محبوبم شـنيدم كـه مـي   : گويد و مي
 .)12F3(»شود رسد كه وضوء شامل آن مي جاهايي مي

بود كه هيچ فرصـتي را بـراي خـدمت     مند همراهي با پيامبر  و چنان عالقه
نمـود،   شمرد و از آن استفاده مـي  داد و بلكه آن را غنيمت مي پيامبر از دست نمي

                                           
 .ولفظ حديث از مسلم است .142/  8و ابن حبان  92 – 51/  16مسلم شرح نووي  -1
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كرد، بخاري  حمل مي) در ظرف چرمي(اين كه آب وضوء ايشان را از آن جمله 
به آن نياز داشت را بـراي   آب وضوء و آنچه پيامبر كند ابوهريره روايت مي
برد، باري كه ابوهريره داشت آب وضوء پيـامبر را بـا خـود بـه دنبـال       ايشان مي

: مـود ابـوهريره هسـتم، فر  : ايـن كيسـت؟ گفـت   : بـرد، پيـامبر فرمـود    ايشان مـي 
ان كـنم و اسـتخوان و سـرگين حيـو     نجا مـي هايي برايم بياور كه با آن است سنگ«

اي از لباس گذاشته بودم آوردم و كنار ايشـان نهـادم و    كه در گوشه آنگاه. »نياور
 .)13F1(»...سپس برگشتم

كنـد كـه    روايـت مـي   و همچنين ابوزرعه بن عمرو بن جرير از ابـوهريره 
شد، در ظرفي بـرايش آب آوردم، آنگـاه ايشـان     وارد دستشويي پيامبر«: گفت

استنجاء نمود و سپس دستش را بر زمين ماليد و سـپس آن را شسـت و سـپس    
 .)14F2(»گرفت ر از آب آوردم و ايشان با آن وضوظرفي ديگر پ

پيـامبر خـدا از   : كنـد كـه گفـت    روايت مي و همچنين مجاهد از ابوهريره
بلـه  : ابوهريره؟ گفـتم : ام، فرمود گرسنه ام شناخت كه كنارم عبور كرد و از چهره

و همراه او وارد خانه شدم ايشان ديد كه ليواني پر از شير است، ! اي رسول خدا
اي : فالني براي تو فرستاده است، فرمـود : اين از كجا برايتان آمده؟ گفتند: گفت

دند اباهريره برو پيش اهل صفه و آنان را فرا بخوان، اهل صفه ميهمانان اسالم بو
آوردند آن را  كه نه خانواده داشتند و نه مال، هرگاه صدقه و زكاتي نزد پيامبر مي

                                           
 .240/  2بخاري  -1
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دادنـد   اي به او مـي  كرد و هرگاه هديه داد و خودش از آن استفاده نمي به آنان مي
داد، مـن از ايـن كـه مـرا      كرد و اصحاب صفه را نيز شركت مي از آن استفاده مي

خواستم از  مي: ناراحت شدم، و با خودم گفتمبراي فراخواندن اهل صفه فرستاد 
رسد، امـا   وت بگيرم و اين شير در ميان اهل صفه به كجا ميقاين شير بخورم و 

اي جز اطاعت از پيامبر نبود، نزد اهل صفه آمدم و آنان با اجابت فراخـوان   چاره
و مـن   ابوهريره شير را بردار و به آنان بده،: فرمود آمدند وقتي نشستند، پيامبر

نوشـيد تـا آن كـه سـير      گرفـت و مـي   شروع كردم به دادن شير هريكي آن را مي
گرفت و با لبخند سـرش   شد، تا آن كه به همه دادم، و ليوان شير را پيامبر  مي

بلـه اي رسـول   : گفتم» ايم من و تو باقي مانده«: را به سوي من بلند كرد و گفت
بنوش و : نوش، و نوشيدم، باز فرمودب: بنوش، و من نوشيدم، فرمود: فرمود! خدا

: نوشيدم تا اين كه گفـتم  بنوش و من مي: گفت من نوشيدم، و ايشان همچنان مي
 سوگند به كسي كه تو را به حق فرستاده ديگر گنجايشي نيست، آنگاه پيـامبر  

 .)15F1(»را نوشيد ليوان شير را گرفت و باقي شير
دهـد كـه    ب را انعكـاس مـي  هاي پيش از اين ايـن مطلـ   اين روايت و روايت

مند بود، و همچنـين ايـن    عالقه گذاري پيامبر  به شدت به خدمت ابوهريره
كـرد و يـارانش را بـر خـود      كند كه پيامبر چقـدر ايثـار مـي    قضيه را منعكس مي

                                           
/  7اصل اين روايات در بخاري؛ كتـاب الرقـاق   ، و592 – 591/  2سير أعالم النبالء ذهبي  -1
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داد كه شيري كه به ايشان هديه شده بود را ننوشيد، مگر بعد از آن كه  ترجيح مي
 .سير شدند ت پيامبر همه نوشيدند و به لطف برك

 علم و فضل ابوهريره

روايت بسياري صـحابه از او و مراجعـه    ،ابوهريره از علما و فضالي صحابه بود
عده اي از صحابه از ايـن صـحابي   .دهد اين امر گواهي مي ايشان در فتوا به او به

صحابه زيد بن ثابت، ابوايوب انصاري، : بزرگ حديث روايت كرده اند؛ از جمله
داهللا بن عباس، عبداهللا بن عمر، عبداهللا بـن زبيـر، ابـي بـن كعـب، جـابر بـن        عب

 شعبداهللا، عائشه، مسور بن محزمه، ابوموسي اشعري، انس بن مالـك و ابورافـع  
، و از تابعين قبيصه بن ذؤيب و سـعيد  يگر از صحابهو كساني د موالي پيامبر 

و ابوسلمه بن عبـدالرحمن  بن مسيب و عروه بن زبير و سالم بن عبداهللا بن عمر 
و ابوصالح السمان و عطاء بن ابي رباح و عطاء بن يسار و مجاهد و شعبي و ابن 
سيرين و عكرمـه و نـافع مـوالي ابـن عمـر و ابـوادريس الخـوالني و غيـره از         

(اند دهحديث روايت كر ابوهريره
16F

1(. 
(ندا دهنفر يا بيشتر از او روايت كر هشتصد: گويد مي بخاري رحمه اهللا

17F

2(. 
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نيـز بـه او   ل و فتـوا  ادر سـو  انـد  دهكر و همانطور كه از او حديث روايت مي
. كردند فتوايش را تائيد ميبعضي او را در فتوا مقدم داشته و  .نمودند مراجعه مي

از مالك از يحيي بن سعيد از بكير بن أشج از معاويه بـن ابـي    شافعي رحمه اهللا
ابن زبير نشسته بود، محمد بـا ايـاس بـن    كند كه او با  عياش انصاري روايت مي

بكير آمد و او را در مورد مردي پرسيد كه قبل از آميـزش زنـش را سـه طالقـه     
بودند  لكه پيش عائشه ش، او آن مرد را نزد ابوهريره و ابن عباساست كرده

به او فتـوا بـده   «: ها پرسيد، ابن عباس به ابوهريره گفت فرستاد، او رفت و از آن
يك طالق زن را «: ابوهريره گفت »ره، مسئله مشكلي برايت آمده استبوهرياي ا

نمايـد، مگـر آن كـه     آن را براي هميشه حرام ميطالق كند و سه  باين و جدا مي
شوهري ديگر كند و شوهرش دومي طالقش دهد آنگاه براي شوهر اولي حـالل  

 .)18F1(»شود، و ابن عباس هم همين را گفت مي
: گفـت  از ابوهريره شـنيدم كـه مـي   : كند كه گفت ميو زهري از سالم روايت 

به آنان  اند دهقومي كه در احرام بودند از من پرسيدند كه كساني كه در احرام نبو«
 .)19F2(»، من به آنان گفتم بخوريداند دهگوشت شكاري را هديه كر

ابن عباس و ابن عمـر و ابوسـعيد و   : و از زياد بن مينا روايت است كه گفت
تـا وقتـي كـه     ها از زمان وفـات عثمـان   و كساني مانند آن شجابرابوهريره و 

                                           
 .36/  2و مسند شافعي  57/  2موطا مالك  -1

 .352 – 351/  1موطا مالك  -2



   

  همراه و دوستدار پيامبر ابوهريره   22

دادند، و فتوا به اين پنج نفـر   خودشان ديده از جهان فرو بستند در مدينه فتوا مي
(شد ارجاع مي

20F

1(. 
و همين قدر كافي است كه فردي مانند ابن عباس به ابـوهريره احتـرام قائـل    

(ابوهريره فتوا بده: گويد شود و مي مي
21F

2(. 

  عبادت و تقواي ابوهريره

ابوهريره به عبادت و تقوا معروف بود، چرا اينگونه نباشـد و حـال آن كـه او بـا     
بهترين الگو در عبادت، همراه بوده و ايشان را ديده بود كـه چگونـه در عبـادت    

نمـود كـه پاهـايش ورم     كرد و چنان عبـادت مـي   كوشيد و خود را خسته مي مي
كرد و  گرفت و زياد قرآن تالوت مي نماز و روزه زياد ميكرد، و ابوهريره نيز  مي

 .خواند نماز شب مي
 هـدي نعثمـان  از ابـا   :كند كه گفـت  حماد بن زيد از عباس جرير روايت مي

شـد او و زن و   هفت روز ميهمان ابوهريره بودم، وقتي شب مي :شنيدم كه گفت
ديگري را بيدار  خواند و سپس خوابيدند، يكي نماز مي خدمتگزارش به نوبت مي

خوابيـد و سـپس او بعـدي را     شد و اين يكي مي كرد و او به نماز مشغول مي مي

                                           
 .607 – 606/  2سير أعالم النبالء ذهبي  -1

 .609/  2سير أعالم النبالء ذهبي  -2
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از اول : گيـري؟ گفـت   اي ابوهريره چقدر روزه مي: گفتم: گويد كرد، مي بيدار مي
(گيرم گيرم، اگر اتفاقي برايم بيفتد در آخر ماه روزه مي ماه سه روز روزه مي

22F

1(. 
من شب را به سـه قسـمت   : كند كه گفت روايت ميو ابن حريج از ابوهريره 

خوابم و در  كنم، يك قسمت براي خواندن قرآن و در قسمتي ديگر مي تقسيم مي
(كنم قسمتي ديگر حديث پيامبر را يادآوري مي

23F

و در روايت صحيح از او نقـل   .)2
هـر  گرفتن سـه روز از   روزه«: مرا به سه چيز توصيه نمود محبوبم : شده است

 .)24F3(»خواندن نماز وتر قبل از خوابعت نماز چاشت، و كدو ر خواندن وماه ، 
و از حماد بن سلمه، از هشام بن سعيد بن زيد انصاري از شـرحبيل روايـت   

 .)25F4(تگرف است كه ابوهريره روزهاي دوشنبه و پنجشنبه روزه مي
گفت، چنانكـه از   و در كنار اين ابوهريره به كثرت تسبيح و حمد خداوند مي

 .داشت وند به كثرت هراس داشت و بسيار از دوزخ برحذر ميخدا
ابوهريره هر روز دو فرياد در اول : از ميمون بن ميسره روايت است كه گفت

شب رفت و روز آمـد، و آل فرعـون بـر    : گفت داد، مي روز و در آخر آن سر مي
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شـنيد، مگـر آن كـه از     آتش عرضه گرديد، هيچكسي اين فرياد ابوهريره را نمـي 
 .)26F1(»برد دوزخ به خداوند پناه مي
چـرا  : اش گريه كرد، گفتنـد  ابوهريره در بيماريكند كه  ابن مبارك روايت مي

 راه كنم و بلكه بـراي دوري  براي اين دنياي شما گريه نمي«: كني؟ گفت گريه مي
و براي اينكه من به يـك جـاي بلنـدي رفتـه ام كـه       ام بودن توشه  سفرم و اندك
برند، گريـه   مي دانم مرا به كداميك شت است يا دوزخ؛ و من  نميپايين آن يا به

 .)27F2(»كنم مي
به هيچ نعمتي كه انسان  «:گفت و همچنين از او روايت است كه ابوهريره

كه همواره آن را او است دنبال  چون چيزي نبر،شك رمند است  بهرهفاسق از آن 
و . »افزوديم را بيشتر ميآن جهنم است و هرگاه آتش آن كم شود آن  طلبد، و مي

ابوهريره از صداقت و قوت حافظه و ديانت و عبادت و زهد «: گويد ابن كثير مي
 .)28F3(»و عمل صالح فراواني برخوردار بود

 اخالقي ابوهريره تواضع و بزرگواري و خوش

 .اش معـروف اسـت   ر تمام مراحل زندگياش د تني همه جانبهوبه فر ابوهريره
اش را  اوند به او نعمت علم و مقام و فضـل را داد او گذشـته  و بعد از آن كه خد
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فراموش نكرد، مانند كساني كه وقتي روزهاي خوشي داشـته باشـند و خداونـد    
برنـد، و بلكـه    گذشـته را از يـاد مـي   ايشـان  آنان را در رفاه و آسايش قرار دهد 

نـد را  آورد تـا خداو  اش را و محروميت و فقرش را به خاطر مي ابوهريره گذشته
: ها سپاس گذارد، از او روايت است كه گفـت  در برابر نعمت دين و ديگر نعمت

يتيم بزرگ شدم، و با بينوايي هجرت كردم و براي دختر غـزوان فقـط در برابـر    
شدند شـتر آن را از پشـت    كردم، وقتي آنان سوار مي سيرشدن شكم خود كار مي

آمدنـد   و چون آنان پائين مـي  دادم، مي را سر آواز حديآوردم و  به حركت درمي
پس ستايش خداوندي راسـت كـه ديـن را مايـه زنـدگاني       ؛كردم هيزم جمع مي

گردانيد و ابوهريره را بعد از آن كه در برابر سيرشـدن شـكمس و سـواركردنش    
(كرد امام و پيشوا قرار داد بر شتر براي دختر غزوان كار مي

29F

1(. 
اي خالصـه شـده    بود كه در كـوزه  ابوهريره دريايي از علم: گويد و ذهبي مي

(بزرگوار و عابد و فروتن بود ،بود و در ضمن اين دانش
30F

2(. 
، و چرا چنين نباشد و حال اش سخاوتمند بود و او به اضافه تواضع و فروتني

ابونضره العبدي از طفاوي روايـت   .تر بودباد سخاوتمندبا كسي همراه بود كه از 
پيش ابوهريره اقامـت نمـودم، هيچكسـي از    شش ماه در مدينه : كند كه گفت مي

(نيافتم از او  نوازتر ميهمان و و كوشاتر با همت تررا  اصحاب پيامبر
31F

3(.  
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باشد كه او را ميهماني نمـوده بودنـد نـه     ششايد منظورش كساني از صحابه
كران سـخاوت   كه اقيانوس بي اند دههمه صحابه، چون در ميان صحابه كساني بو

در ضمن فروتني و سخاوت شوخ طبع و صريح بـود، بـا    هريره، و ابواند دهبو
دوخت و بـه   اي نداشت و به آنچه ديگران داشتند چشم طمع نمي هيچكسي كينه

گفـت از او روايـت اسـت كـه      آنچه خود داشت راضي بود و شكر خـدا را مـي  
غـذاي   كهستايش خداوندي را سزاست كه ما را از نان سير كرد بعد از آن: گفت

 .)32F1(»ي نبود غير از آب و خرماما چيز

 با مادرش و محبوب بودن او نزد مردم يرهابوهر يكين

 كرد، چنانكـه وقتـي بـه سـوي پيـامبر      با مادرش به نيكي رفتار مي ابوهريره
هجرت كرد مادرش را با اين كه در آن وقت مشرك بود همراه خـود بـه مدينـه    

 ،تحقق بخشـيد وي ابوهريره را آورد به اميد اين كه مسلمان شود، و خداوند آرز
در  به خواسته ابوهريره براي مادرش دعا كرد و مادرش مسلمان شـد  و پيامبر

 .حاليكه اشك خوشحالي بر ديدگان ابوهريره جاري گشت
روزي از خانـه بـه سـوي مسـجد رفـتم      : از ابوهريره روايت است كه گفـت 

سوگند بـه  : نگي، گفتنداز گرس: اي، گفتم چرا بيرون آمده: گروهي را ديدم گفتند
خدا كه ما هم از گرسنگي بيرون آمده ايم، آنگاه بلند شديم و آمديم نـزد پيـامبر   
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ا از مـا ايشـان ر  چيزي سبب شده كه اين وقـت بيائيـد؟   چه : ، و ايشان فرمود
اي كه خرما داشت بـود را طلبيـد، و    ايشان كاسه. علت آمدن خود باخبر نموديم

اين دو خرما را بخوريـد و بـه دنبـال    «: رما داد و فرمودبه هريك از ما دو دانه خ
من يكي از خرماهـا را خـوردم و   . »كنند آن آب بخوريد امروز شما را كفايت مي

بـراي  : كنـي؟ گفـتم   اي ابوهريره آن را چه كار مي: ديگري را پنهان كردم، فرمود
 .)33F1(»دهيم آن را بخور براي مادرت دو تا به شما مي: فرمود. برم مادرم مي

به حج نرفت تا وقتـي كـه    كند كه ابوهريره و ابن شهاب زهري روايت مي
(مادرش فوت كرد، چون در كنار مادرش بود

34F

2(. 
روايت است كه وقتي از پيامبر خواست كه دعا كند مادرش  و از ابوهريره

اي پيامبر خدا دعـا كـن خداونـد مـرا و مـادرم را محبـوب       : مسلمان شود گفت
بـار  : فرمـود  آنگـاه پيـامبر   . »د و مؤمنان را محبوب ما بگرداندمؤمنان قرار ده

و مـادرش را محبـوب مؤمنـان بگـردان و     ) يعنـي ابـوهريره  (ات  اين بنده! خدايا
(...مؤمنان را محبوب آنان كن

35F

3(. 
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هـاي نبـوت اسـت، همـه مـردم       ايـن حـديث از نشـانه   : گويـد  ابن كثير مـي 
معـروف  مشهور و ه سبب رواياتش ب او رارا دوست دارند و خداوند ابوهريره

(كرده است
36F

1(. 
 
 
 

 اطاعت پيامبر تالش او در پيروي از 

كوشيد تا در كارها از  نشانگر اين بود كه او به شدت مي رفتار عملي ابوهريره
اقتدا نمايـد، چـون خداونـد     ها و افعال ايشان  پيروي نمايد و به گفته پيامبر

 :فرمايد مي

﴿              ﴾                     ]۷: احلشر[  

 .»را بگيريد و از آنچه شما را بازداشت، بازآييد آنچه پيامبر به شما داد، آن «
پوشانيد و از سويي محبت صادقانه  عمل به اين فرمان الهي جامه ابوهريره
سرشار از آن بود و تمام اعضا و جوارح و احساسـات   هاي يارانش پيامبر كه دل

تـا   آنان غرق اين محبت بود ابوهريره را بر آن داشته بود تا به شدت از پيامبر
 .تواند پيروي نمايد جايي كه مي

                                           
 8/108ة البداي -1
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 :هاي ذيل تاكيدي است بر آن چه گفتيم مثال
 محبوبم مرا به سه چيز توصيه نمود كه: روايت است كه گفت از ابوهريره

گرفتن در ماهي سه روز، و نماز  روزه: آن سه چيز را تا دم مرگ رها نخواهم كرد
 .چاشت، و خواندن وتر قبل از خواب

 ؛ پيـامبر در ميـان شـما   اسـت نماز به پيـامبر   ينتر نماز من از شبيه: و گفت

و به هنگـام  » ربنا ولک احلمد« :گفت ، بعد مي»سمع اهللا ملن محده«: گفت وقتي مي

كرد و وقتـي بعـد از    گفت و وقتي سرش را بلند مي مي »اهللا اكرب«ركوع رفتن به 

 .)37F1(»اهللا اكرب«: گفت شد مي سجده دوم بلند مي

قبل از خواب و بعد از بيداري و قبل از غذا و بعد از غـذا  : گفت ابوهريره مي
(ام كه آن را گفت شنيده گويم كه از پيامبر همان كلماتي را مي

38F

2(. 
كند كه او از كنار گروهي عبور كـرد   روايت مي ز ابوهريرهو سعيد مقبري ا

ها گذاشته شده بود، آنان او را دعوت دادنـد،   كه گوسفندي كباب شده جلوي آن
(در حالي از دنيا رفت كه از نان جو سير نشد پيامبر: و گفت. اما نخورد

39F

3(. 
زه از تـا چـه انـدا    هاي كه بيان شد براي اين كه نشان دهـد ابـوهريره   مثال

 .كرده كافي است پيروي مي پيامبر
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 هاي ابوهريره ها و نكته گفته

هــايي مملــو از موعظــه و مفــاهيمي كــه نشــانگر قــوت ايمــان  هــا و نكتــه گفتـه 
هـا بـه    به خدا و روز قيامت بوده از ايشان نقل شده است، اين گفتـه  ابوهريره

ــناخ     ــاد آن و ش ــالم و ابع ــاليم اس ــم دراز تع ــتردگي درك و فه ــا و گس ت دني
كنيم تا عمـق   ها را ذكر مي بودنش به دنيا اشاره دارد، بخشي از اين گفته عالقه بي

 :مفاهيم آن را مورد بررسي قرار دهيم
ابوهريره به ابي سلمه بن عبدالرحمن كه وقتـي ابـوهريره    ياز آن جمله گفته

وگند تواني بميري بميـر، سـ   ابا سلمه اگر مي اي: اش دعا كرد گفت براي بهبودي
به كسي كه جان ابوهريره در دست اوست كه به زودي زماني بـر علمـا خواهـد    
آمد كه هريك از آنان مرگ را از طالي سرخ بيشتر دوست خواهد داشت، و يـا  

: گويـد  آيـد و مـي   به زودي زماني خواهد آمد كه مرد بر كنار قبـر مسـلماني مـي   
(صاحب اين قبر بودم كه من دوست دارم

40F

1(. 
كند كه ابوهريره كنيزي داشت كـه آنـان را ناراحـت     كل روايت ميالمتوو ابو

بـود   اگر قصاص نمي: كرده بود، روزي ابوهريره براي او شالق بلند كرد و گفت
فروشم كه قيمت تو را بـه مـن    زدم، ولي تو را به كسي مي تو را با اين شالق مي

(كامالً خواهد داد، برو براي خدا آزاد هستي
41F

2(. 
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شما در دنيا و آخـرت اسـت؛ يعنـي     مايه هالكتدان  هلزبااين  همانا: و گفت
 .اموال و شهوات

بردنـد   اي را از كنـار او مـي   كنـد كـه هرگـاه جنـازه     و معمر از او روايت مـي 
مـا شـام بـه    صـبح برويـد    شام برويد ما صبح به دنبالتان خواهيم آمد،: گفت مي

رود و دومـي   اولـي مـي   اي بليغ و غفلتي زودگـذر،  عظهمو دنبالتان خواهيم آمد،
(ماند در حالي كه عقل ندارد باقي مي

42F

1(. 
اي سـاخت و از ابـوهريره پرسـيد كـه روي درب      يكي از مردم مدينـه خانـه  

شدن بچه بياور،  براي ويراني بساز، براي يتيم: بنويس «:گفت ام چه بنويسم؟ خانه
 .)43F2(»و براي وارث مال جمع كن

، چون تب بر هر ني تر از تب نيستداشت نزد من دوست هيچ دردي« :و گفت
اش را از  دهـد، و خداونـد بـه هـر مفصـلي سـهميه       مفصلي سهميه دردش را مي

 .)44F3(»دهد پاداش مي
را  ديـدارم  ؛ پـس را دوسـت دارم  ديدار تـو اش گفت بار خدايا  در بيماريو 

(دوست بدار
45F

4(. 
 .ترسم به آتش گرفتار نشوي طال نپوش مي: و به دخترش گفت
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خترش را از روي پرهيزگاري از پوشيدن طال نهي كـرد، چـون   د ابوهريره
ممكن است پوشيدن طال به اسراف و ناز و نعمت بيانجامد كه گـاهي انسـان را   

گرداند و گرنه پوشيدن طال براي زنـان شـرعاً جـايز     در انجام عبادت سست مي
ي است، هم از ديدگاه ابوهريره و هم از ديدگاه ديگر صـحابه و تـابعين و علمـا   

امت جايز است مگر آن كه براي تكبر و فخرفروشي باشد كـه در ايـن صـورت    
(كند مانند كسي است كه از روي تكبر لباس خود را پائين مي

46F

1(. 

 اوو حفظ  هاترواي

بيشتر حديث حفظ كرده بود او پنج هزار و  از همه اصحاب پيامبر ابوهريره
ت روايـات و حفـظ   سيصد و هفتاد و چهار حـديث حفـظ داشـته اسـت، كثـر     

 :گردد به چند چيز برمي ابوهريره
همراه بود و اين مدت براي حفـظ ايـن    او بيش از چهار سال با پيامبر -1

تعداد حديث معموالً كافي است و بلكه كسي كه از همـه كارهـا دسـت    
تواند ياد بگيـرد   كشيده و فقط به فراگرفتن مشغول است بيشتر از اين مي

 .و حفظ كند
فرا گرفته بـه خصـوص    شهاي از بعضي از صحابه از اين روايتاو بسياري 

آوردن ابوهريره گفته شـده و او آن را نشـنيده اسـت، از     رواياتي كه قبل از اسالم
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اين رو ابوهريره احاديثي از ابوبكر و عمر و فضل بن عباس و ابي بـن كعـب و   
(و غيره روايت كرده است شاسامه بن زيد و عائشه

47F

1(. 
وقتي را با اين صـحابه گذرانـد كـه وقـت      د از وفات پيامبربع ابوهريره

هـا را   هاي ابوهريره پيامبر نبود، و همـه روايـت   كمي نيست، و منبع همه روايت
ابوهريره در دوران همراهي پيامبر فرا نگرفته و بلكه بعد از وفات پيامبر بسياري 

 .روايات را از صحابه فرا گرفته است
 .ز دست كشيد و فقط به علم و حفظ مشغول بوداز همه چي ابوهريره -2
تا بعد از سال پنجاه هجري زنده بود كه اكثر علماي صـحابه   ابوهريره -3

قبل از او وفات يافتند و بعد از او جز تعداد انـدكي بـاقي نمانـد، ماننـد     
عبداهللا بن عمر، و عبداهللا بن عبـاس و جـابر بـن عبـداهللا و ابـي سـعيد       

. گران  كه بعد از او زنده بودنـد و دي عائشهخدري و انس بن مالك و 
بـا توجـه بـه     شـدت يافتـه بـود    كه نياز مردم به علـم صـحابه   زماني آن

دولـت اسـالمي و زيادشـدن كسـاني كـه وارد ديـن        يهگستردگي گستر
هماننـد فرزنـدان    ،و  زياد شدن كساني كه دنبال علـم بودنـد  اسالم شده 

به تنها مرجع مورد اعتماد بـود  زيرا علم و دانش صحا ،صحابه و ديگران
مخصوصا آن عده از صحابه كه بـه   ،وصل مي كرد كه آنها را به پيامبر

 .كسي همانند ابو هريره ،مشهور بودند  حفظ قوي و همراهي با پيامبر
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  شهادت اهل علم به حفظ ابوهريره

ه بود ترين صحاب ابوهريره از حافظ به خاطر اين امور و به بركت دعاي پيامبر 
 .و از همه بيشتر حديث حفظ داشت

اي : كند كه او بـه ابـوهريره گفـت    روايت مي بترمذي از عبداهللا بن عمر
را حفظ  ابوهريره تو از همه ما بيشتر همراه پيامبر بوده و بيشتر حديث ايشان 

(اي كرده
48F

1(. 
ترديـدي نـدارم   : روايت كرده كه او گفت  و همچنين از طلحه بن عبيداهللا

(...ايم و از رسول خدا چيزهايي شنيده كه ما نشنيدهكه ا
49F

2(. 
و حاكم روايت كرده كه مردي نزد زيد بن ثابت آمد و او را در مورد چيـزي  

نزد ابوهريره برو، روزي به اتفاق ابوهريره و فالنـي در مسـجد   : پرسيد، او گفت
ر ميـان  به سوي ما آمد و د نشسته بوديم و به ذكر و دعا مشغول بوديم، پيامبر

زيـد  . بازگرديـد بـه آنچـه در آن بوديـد    : ما نشست ما سـكوت كـرديم، فرمـود   
من و همراهم قبل از ابوهريره دعا كرديم، و سپس ابوهريره دعا كرد و : گويد مي

خـواهم و از تـو دانشـي     خدايا آنچه دو دوستم از تو خواسـتند آن را مـي  : گفت
اي رسـول  : ما گفتيم) آمين: (دفرمو خواهم كه فراموش نشود، آنگاه پيامبر  مي
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 :فرمـود . خواهيم كـه فرامـوش نشـود    ما هم از خداوند علم و دانشي مي خدا 
(در اين زمينه از شما پيشي گرفت دوسي

50F

1(. 
تـرين   ابـوهريره از حـافظ  : كنـد كـه گفـت    و اعمش از ابي صالح روايت مـي 

(صحابه بود
51F

2(. 
(ن راوي حديث استتري ابوهريره در زمان خود حافظ: گويد و شافعي مي

52F

3(. 
 ترين فرد در ميان اصـحاب پيـامبر    ابوهريره حافظ: گويد و ابن عبدالبر مي

بودن با تجارت و  حضور داشت كه مهاجرين به خاطر مشغول مواقعيبود، و در 
هايشان در آنجا نبودند، و پيامبر هم گواهي داد  بودن با باغ انصار به خاطر مشغول

منـد اسـت و بـراي آن     علـم و حـديث بسـيار عالقـه     كه ابوهريره بـه يـاديگري  
(كوشد مي

53F

4(. 
و از محمد بن عمار بن عمرو بن حزم روايت است كه او در مجلسي آمد كه 

 شابوهريره در آن حضـور داشـت و در آن بـيش از ده نفـر از بزرگـان صـحابه      
هـا،   براي آن ور داشتند، آنگاه ابوهريره شروع كرد به نقل حديث از پيامبرحض

گشتند، و آنگاه بعضي ديگر  دانستند و سپس به آن بازمي ها حديث را نمي عضيب
گفت و بعضـي   آوردند، و سپس ابوهريره حديثي ديگر مي حديث را به خاطر مي

                                           
 .508/  3مستدرك حاكم  -1

 .205/  4 اإلصابة -2

 .205/  4 اإلصابةو  36/  1تذكرة الحفاظ  -3

 .209 – 208/  4 اإلصابةاإلستيعاب حاشيه  -4



   

  همراه و دوستدار پيامبر ابوهريره   36

شدند و ابـوهريره چنـد بـار بـه همـين       دانستند و سپس متوجه آن مي آن را نمي
و از همـه مـردم   در آن روز دانسـتم كـه ا  : گويـد  مي. صورت حديث روايت كرد

(احاديث پيامبر را بهتر و بيشتر حفظ كرده است
54F

1(. 
و او  انـد  دهاز او حدود هشتصد تن از اهل علم روايت كر: گويد و بخاري مي

 .تر بود حافظ اند دهاز همه كساني كه دوران او حديث روايت كر
از همه صحابه احاديث پيامبر را بيشتر حفـظ   ابوهريره: گويد و ابونعيم مي

(بود، و پيامبر براي ابوهريره دعا كرد كه مؤمنان او را دوست بدارند
55F

2(. 
خواستم با بيـان فضـائل ابـوهريره آغـاز كـنم چـون او        مي: گويد و حاكم مي
را حفظ كرده است و صحابه و تابعين در ايـن مـورد بـراي او     احاديث پيامبر

عصر ما بـه دنبـال   ، و همه كساني كه از صدر اسالم تا اند دهشهادت و گواهي دا
ه ابـوهريره هسـتند و او اولـين حـافظ     وحفظ حديث رفته انـد از پيـروان و گـر   

(وحق دارترين آنهاست حديث
56F

3(. 
و  و علماي برجسته امت بر كثرت روايـت ابـوهريره    شصحابهو گواهي 

 .را كافي است حفظ او احاديث پيامبر
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   37شرح حال و سيره ابوهريره: مبحث اول

 او عدالت و راستگوئي

تائيدي كه خداوند در مورد اصحاب پيـامبرش  با  ابوهريره  عدالت و صداقت
و  آيـات  همچنـين بـا  .شده اسـت  ، ثابتياران خودبه  و با تائيد پيامبر فرموده

زيـرا  .است در اين مورد آمده -كه قبال در اين كتاب ذكر شده  -فراواني احاديث
و نيـز بـه دليـل     ،پيروي كردنـد  آنان ايماني صادق داشتند و به خوبي از پيامبر

 .ات و فداكاريهايي كه تقديم كردند براي پيروزي دين اسالمخدم
 ؛گفتنـد  صـحابه چيـزي نمـي    اگر خدا و پيامبرش در مـورد : گويد خطيب مي

گذشـتن از  و ،هجرت و جهاد و فداكردن جان و مال خود را براي ياري اين دين
عـدالت و پـاكي   بـودن    قوت ايمان و يقين آنان بـراي قطعـي   پدران وفرزندان و

 بهتـر  ؛و تزكيه ميشـوند  آيند ها مي آنان از همه كساني كه پس از آن اينكهو  ،نآنا
(، كافي بودهستند

57F

1(. 
ابوهريره چيزي از قبيل ارتداد يا دروغ يا نفاق و يا ديگـر چيـزي    هو در سير

روايت صـدها تـن از تـابعين و    . اكي و درستكاري باشد وجود نداردكه منافي پ
چنانكه عدالت از ديدگاه علماي . است بر صداقت اوصحابه از ابوهريره تاكيدي 

گـردد   جرح و تعديل براي راوي كه صحابي نباشد با تائيد دو نفر عادل ثابت مي
(تائيد يك نفر كافي است: و بعضي گفتند

58F

2(. 
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  همراه و دوستدار پيامبر ابوهريره   38

كسي كه بيش از بيست نفر از صـحابه از   چه مي توانيم بگوييم راجع به پس
فراد ثقه تابعين از او حديث نقل كرده و او را ، و صدها تن از ااند دهاو روايت كر

تـو از  : به ابوهريره گفـت  ب، چنانكه قبالً گفته شد كه ابن عمراند دهثقه شمر
. اي همه ما بيشتر با پيامبر همراه بودي و از همه بهتر حديث ايشان را حفظ كرده

 رترديدي ندارم كـه ابـوهريره احـاديثي از پيـامب    : گفت و طلحه بن عبيداهللا
 .شنيده كه ما نشنيده ايم

: روايت است كه او به كسي كه او را سوالي كرد گفـت  و از زيد بن ثابت
 .نزد ابوهريره برو

بنابر همه آنچه گفته شد علما از محدثين و غيره از صحابه اجمـاع كـرده كـه    
ابوهريره عادل و درستكار و راستگوست، و رواياتي را كه نسبت آن به ابوهريره 

صـحت نـدارد     اند، اما رواياتي كه نسبت آن به ابـوهريره د پذيرفتهصحت دا
هاي ضعيف و موضوع كه به ديگر صـحابه نسـبت    مردودند و مانند ديگر روايت

 .باشند ، دليل نيستند و پذيرفته نمياند دهو به آل بيت نسبت داده ش اند دهداده ش
بـه وي   هـا ه نسـبت آن و رواياتي ك بنابراين، ايجاد ترديد در مورد ابوهريره

، و اند دهصحيح است از سوي كساني كه بدگماني به اصحاب پيامبر را به ارث بر
كنند و شرافت صحبت وي  را تكرار مي اتهامات جاهالن به اين صحابي بزرگوار

 .نمايند، قابل توجه نيست ارزش قلمداد مي با پيامبر را ناچيز و بي
هـا و   بـا توجـه بـه همـه مقيـاس      همچنان كه عدالت و درستكاري ابـوهريره 

مـورد تائيـد اسـت چنانكـه      نيـز  اسـت، حافظـه قـوي او    تحقق يافتهمعيارهاي 
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به اين امـر شـهادت    اند دهشاگردانش و ديگر كساني كه حفظ و ضبط او را آزمو
 .اند دهدا

پـنج سـال بـا    : كه گفت اند دهبخاري و مسلم و احمد از ابي حازم روايت كر
كرد كه  روايت مي است داشتم از او شنيدم كه از پيامبرابوهريره نشست و برخ

سامان دهي و مديريت امور بني اسرائيل به دسـت پيـامبران بـود، و    «: گفته است
شد، اما بعـد از مـن    يافت، پيامبري ديگر جانشين او مي هرگاه پيامبري وفات مي

 .)59F1(»...پيامبري نخواهد آمد
به اين حديث چيزي اضافه نكـرد و  يعني هيچگاه در طي اين مدت ابوهريره 

 .نكاستهمچنين از آن چيزي 
مـروان  : كند كه گفـت  كم امير مدينه روايت ميو حاكم از كاتب مروان بن ح

را فرا خواند و مرا پشت پرده نشاند و شروع بـه پرسـيدن ابـوهريره     ابوهريره
پشـت   نوشتم، در آخر سال دوباره ابوهريره را فـرا خوانـد و مـرا    كرد، و من مي

پرده نشاند و از ابوهريره را از همان احاديث پرسيد، ابوهريره هيچ چيزي اضافه 
(و كم و پس و پيش نكرد

60F

2(. 
خواسـت حافظـه ابـوهريره را بيازمايـد و      آيـد مـروان مـي    چنانكه به نظر مي

و از جمله اموري كه به  .شود گويد نوشته مي كه آنچه او ميدانست  ابوهريره نمي
نقـل   بتر از ابـن عمـر   دهد روايتي است كه پيش گواهي ميحفظ و ضبط او 
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همـراه بـودي و    اي ابوهريره تو از همه ما بيشـتر بـا پيـامبر   «: شد كه او گفت
 .)61F1(»بيشتر حديث او را حفظ كردي

ترين اصـحاب   ابوهريره از حافظ: و اعمش از ابوصالح روايت كرده كه گفت
(بود پيامبر

62F

2(. 
ذكـر   در مورد حفظ ابوهريره هايي كه قبالً يتديگر رواپس اين روايات و 

و به روايات  نمايندعلما را بر آن داشته كه به حفظ و ضبط ابوهريره اعتماد  ،شد
شـود از   هـايي كـه از او مـي    از اين رو بين اسانيد روايـت  .باشند اشتهاو توجه د

لفـي  در اين مورد از آنـان اقـوال مخت   و، اند دهلحاظ تفاوت در صحت مقايسه كر
 :نقل شده است

زهري از سـعيد بـن   : ترين اسانيد ابوهريره عبارت است مثالً گفته اند صحيح
مسيب از ابوهريره و گفته اند ابوالزناد از اعرج از ابوهريره، و گفته شده روايـت  

هـا از   ترين روايت حماد بن زيد از ايوب از محمد بن سيرين از ابوهريره صحيح
 .رود ابوهريره به شمار مي
همـام از ابـوهريره    معمـر از  :هـا  ترين اسانيد يمنـي  صحيح: و برخي گفته اند

 .است
تـرين اسـانيد اهـل مدينـه      دقيـق «: و از احمد بن صالح مصري روايت اسـت 

و ابوبكر . »عبارت است از اسماعيل بن ابي حكيم از عبيده بن سفيان از ابوهريره

                                           
 .ترين ما به حديث رسول اهللابا لفظ عالم .511/  3و مستدرك حاكم  348/  5ترمذي  -1

 .509/  3مستدرك حاكم  -2



   

   41شرح حال و سيره ابوهريره: مبحث اول

سالم از پدرش از سـعيد  بر صحت احاديث زهري از  نقلاهل  :گويد برديجي مي
(اند دهبن مسيب از ابوهريره اجماع كر

63F

1(. 
هـا بـر اهميـت روايـات      و هرچه گفته شده باشد، همـه ايـن اقـوال و گفتـه    

 .ورزيدن محدثين به آن از لحاظ حفظ و تدوين است  و اهتمام ابوهريره
، پـس  انـد  دههايشـان ذكـر كـر    هـا را در كتـاب   چنانكه محدثين ايـن روايـت  

هاي معروف و متـداول بـر روايـات ابـوهريره      ي ششگانه و ديگر كتابها كتاب
بينيد، مگر آن كه در آن يك حـديث يـا    و شما هيچ فصلي را نمي اند دهاعتماد كر

 .بيشتر از ابوهريره در آن روايت شده است

 در روايات ابوهريره روش

او را دو اگر در احاديثي كه ابوهريره روايت كرده تأمل كنيـد خواهيـد ديـد كـه     
 :هاي خود در پيش گرفته است اساسي را در روايت روش

 روايت مجرد احاديث نبوي: مسلك اول

فقط به روايت حديث آنچنان كه از رسول اهللا شـنيده   ابوهريرهدر اين مسلك 
چه اين حديث . اكتفا مي كندبود يا روايت آنچه از رفتار يا حال ايشان ديده بود 

يـا مـي    ،كساني كـه از او دربـاره حـديث مـي پرسـند     يا  باشد براي شاگردانش
 .خواهند از صحت احاديثي مطمئن شوند

                                           
 .48 – 46/  1، و تدريب الراوي سيوطي 55معرفت علوم الحديث حاكم  -1
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كنـد كـه    ابوسلمه بن عبدالرحمن از ابـوهريره روايـت مـي   : مانند اين حديث
تـرين مؤمنـان از لحـاظ ايمـاني آنـاني هسـتند كـه         كامـل : پيـامبر فرمـود  : گفت

هايشـان   ن شـما بـا زن  شان از ديگران بهتر اسـت، و بهتـرين شـما بهتـري     اخالق
(هستند

64F

1(. 
نزد ابـوهريره در  : گويد كند و مي روايت مي بو عكرمه موالي ابن عباس

گـرفتن   پيـامبر از روزه : اش رفتم و او را از روزه روز عرفه پرسيدم؟ گفـت  خانه
(روز عرفه در سرزمين عرفات نهي كرده است

65F

2(. 
و تابعين و غيـره  مانند عادت محدثين صحابه  در اين دو حديث ابوهريره

در بيان حديث فقط به آنچـه از پيـامبر شـنيده اكتفـا كـرده اسـت، و در اغلـب        
 .روايات همين مسلك را در پيش گرفته است

 هايي كه فقط روايت محض نيست روايت: مسلك دوم

آن را توضـيح و   ؛در ضـمن روايـت   هايي است كه ابـوهريره  اين نوع روايت
نمايـد و يـا احكـامي را بيـان      روايت استنباط مـي دهد يا مفاهيمي را از  شرح مي

هاي ديگر با اجتهاد و فهم خاص خود دريافتـه   دارد كه از روايت يا از روايت مي
كند، چون تعلـم و   است، و اين توضيحات را به قصد تعليم و راهنمائي ارائه مي

 .اي به خود گرفته بود راهنمايي در حيات او شكل برجسته

                                           
 .204/  4و ترمذي  133/  13مسند احمد  -1

 .2440و ابوداود  180/  5مسند  -2
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 :به عنوان مثال
را ديـدم كـه از    ابوهريره: كند كه گفت مد از محمد بن زياد روايت مياح

خوب وضوء : ابوهريره گفت .گرفتند ر كرد كه از ظرفي وضوء ميكنار قومي عبو
(واي بر پشت پاها از آتش دوزخ: فرمود بگيريد آيا نشنيده ايد كه پيامبر 

66F

1(. 
بارها ابوهريره : گفت كنند كه و احمد و بخاري از سالم بن عبداهللا روايت مي

هـا   رود و فتنـه  علـم از ميـان مـي   : گفت ديدم كه ايستاده بود و مي را در بازار مي
) قتـل (اي رسـول خـدا هـرج    : شود، گفته شد كنند و قتل زياد مي ظهور پيدا مي

(چيست؟ ايشان با دستش اشاره كرد و آن را كج نمود
67F

يعني دستش را به چپ . )2
 .و راست حركت داد

قبـل از بيـان روايـت توضـيحي از      م كه در اين دو روايت ابوهريرهبيني مي
دهد، چنانكه در روايت اول به خوب وضوءگرفتن امر كرد از بيم  سوي خود مي

 .از آن برحذر داشته است مبتال گردد آن كه مبادا انسان به آنچه پيامبر
رفتن علـم و   نهاي قيامت مانند از بي اي از نشانه و در روايت دوم به بيان پاره

دادن پيشـروي   ها و كثرت قتل و كشتار اشاره كرد، و اينگونـه از ادامـه   ظهور فتنه
 .در گناه و دوري از طاعت خداوند برحذر داشت
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خـود   يهكند و رواياتي كه گفت نقل مي از پيامبر كه ابوهريرهرواياتي 
 اوست

كنـد يـا در    ر روايت ميبنابراين، سخني كه ابوهريره در آغاز احاديثي كه از پيامب
خود اوست و از حديث پيامبر نيست، و اين همـان   يهدارد، گفت آخر آن بيان مي

اي  شـنيده  شد كه آيا اين را از پيـامبر   موردي است كه هرگاه از آن پرسيده مي
ـ : گفت نه اين از جيب من است، يا مي: گفت مي . از جيـب ابـوهريره اسـت    ناي

داننـد كـه ابـوهريره بـا ايـن       آگاهي ندارند و نميبعضي از كساني كه از حديث 
كنـد، از روي جهالـت    سخن به دو نوع روايت يعني مرفوع و موقف اشـاره مـي  

دهـد، و ايـن    گويد را به پيامبر نسبت مي ابوهريره آنچه از خودش مي: گويند مي
گفتار جاهالنه بـا بيمـاري و هواپرسـتي كـه در دل بيمـاردالن اسـت همآهنـگ        

تـا شـايد در اتهامـاتي كـه بـه ايـن         انـد  دهنان شروع به تكرار آن كرگرديده و آ
 .زنند آنان را كمك نمايد صحابي بزرگوار مي

 علم ورزيدن ابوهريره به دعوت و تبليغ اهتمام

علماي صحابه بود كه امانت دعوت و رساندن دانشـي كـه   جمله از  ابوهريره 
بلكه ابوهريره از همه آنـان در ايـن   از پيامبر فرا گرفته بودند را به دوش گرفتند، 

فـرا گرفتـه بـود و در زمـان او      تر بود، چون دانش زيادي از پيامبر  زمينه فعال
پنهان كـردن   مردم به دانش و تعليم او نياز داشتند و همچنين ابوهريره از عواقب
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سوگند به خدا اگـر ايـن   «: همانطور كه از روايت شده ،علم و دانش بر حذر بود
 :، سپس اين آيه را خواند»گفتم بود هرگز چيزي به شما نمي آني نميآيه قر

                                     

                                ]68(]۱۵۹: البقرةF1(. 

ايـم، بعـد از    هاى روشن، و رهنمودى را كه فرو فرسـتاده  كسانى كه نشانههمانا «
مـورد نفـرين اهللا   كنند، كتمان مي ايم، آنكه آن را براى مردم در كتاب توضيح داده

 .»گيرند و لعنت كنندگان قرار مي
اي  هركسـي در بـاره  : فرمود پيامبر : و همچنين از او روايت شده كه گفت

گامي از آتش دهانش بسـته  لعلمي پرسيده شد و آن را پنهان كرد، روز قيامت با 
(خواهد شد

69F

2(. 
آيا مردي هست كه از «: فرمود پيامبر : روايت كرده كه گفت و حسن از او

يك كلمه يا دو يا سه يا چهار يا پنج كلمه فـرا   اند دهآنچه خدا و پيامبرش امر كر
اي از چادرش قرار دهد و به آن عمل كند و بـه ديگـران    رد و آن را در گوشهبگي

گفتن نمـود تـا    من و چادرم را پهن كردم و پيامبر شروع به سخن: گفتم» بياموزد
 .)70F3(»...مع كردمجام  ام را روي سينه اين كه سخنش تمام شد، آنگاه پارچه

                                           
 .123 – 122/  14مسند احمد  -1
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م و معرفتـي كـه از   براي دعوت به دين و رساندن علـ  از اين رو ابوهريره
كـرد او در هرجـا موعظـه     هاي ممكن استفاده مي آموخته بود از همه راه پيامبر

هايي كـه   كرد، در خانه در مسجد در بازار و ديگر جاه گفت و حديث بيان مي مي
امـام احمـد از عكرمـه روايـت     . گفـت  توانست حديث و موعظه بگويـد مـي   مي
گـرفتن روزه عرفـه    دم و او را از روزهآمـ  به خانه ابـوهريره : كند كه گفت مي

 .»...پرسيدم
 ابوهريره را: كند كه گفت حاكم از عاصم بن محمد و او از پدرش روايت مي

: گفـت  گرفـت و مـي   آمد و دو سـوي منبـر را مـي    ديدم كه روز جمعه بيرون مي
گفت تا اين كه صداي  و همچنان حديث مي؛ ..فرمودمي ابوالقاسم رسول خدا 

(نشست شنيد آنگاه مي رب را براي آن امام براي اداي نماز را ميبازشدن د
71F

1(. 
كـه او در  «: نمايـد  و بخاري از محمد بن عماره بن عمرو بن حزم روايت مي

در آن بـود و در آن مجلـس جمعـي از بزرگـان      مجلسي نشست كه ابوهريره
 اصحاب نيز حضور داشتند، ابوهريره شروع كـرد بـه بيـان حـديث از پيـامبر      

...«)72F2(. 
: كـه گفـت   انـد  دهروايت كـر  شبخاري از سالم بن عبداهللا بن عمرو احمد و 

رود و  علم از بـين مـي  «: گفت ام كه ايستاده بود و مي بارها ابوهريره را بازار ديده
 .»...آيند ها پديد مي فتنه

                                           
 .512/  3مستدرك حاكم  -1

 .186/  1التاريخ بخاري  -2
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شـبي مـردم گـرد هـم آمدنـد و آنگـاه       «: و از مكحول روايت است كه گفت
 .)73F1(»حديث روايت كرد ها بلند شد و تا صبح از پيامبر آنابوهريره در ميان 

گفتن و بيان حديث براي مـردان اكتفـا نكـرد و بلكـه      ابوهريره تنها به موعظه
گفت و امـوري را كـه    كرد و آنان را نيز موعظه مي براي زنان نيز حديث بيان مي

كند  روايت مي داد، احمد از عبيد از ابي هريره نياز داشتند برايشان توضيح مي
. بلـه : اي؟ گفت براي او خوشبويي استفاده كرده: ابوهريره زني را ديد، گفت«كه 

هر زني عطر و خوشبو استفاده كند و به مسجد : فرمود پيامبر : ابوهريره گفت
كند، مگر آن كه غسل كند همـان طـور كـه از     بيايد خداوند نمازش را قبول نمي

 .)74F2(نبرو غسل بك» نمايد جنابت غسل مي
كنـد كـه    اوزاعي از اسماعيل بن عبيداهللا از كريمه بنت حسـاس روايـت مـي   

: ه چيـز كفـر اسـت   سـ «: گفـت  ام درداء از ابوهريره شنيدم كه مي  در خانه: گفت
 .)75F3(»زدن در نسب ردن گريبان، و طعنهك كردن، پاره نوحه

ح به زني كه عطر و خوشبويي استفاده كرده بود توضـي  و اينگونه ابوهريره
رفتن زن در حالي كه آرايش كرده باشد و خوشبويي استفاده نمايـد   داد كه بيرون

بـه آن زن   جايز نيست، حتي اگر براي اداي نماز به مسجد برود، و ابـوهريره 
خواهد دوباره به مسجد بيايد غسل كند،  اش برگردد و اگر مي امر كرد كه به خانه

                                           
 .110/  8 ةوالنهاي ةوالبداي 599/  2سير أعالم النبالء  -1

 .132/  62و ابن ماجه  108 – 107/  15مسند احمد  -2

 .586/  2سير أعالم النبالء  -3



   

  همراه و دوستدار پيامبر ابوهريره   48

ودن به اين رهنمود نبوي بكوشند نم شايسته است زنان مؤمن امروزي براي عمل
 .هاي انحرافي و افراد بيمار منحرف حفاظت نمايند تا بتوانند خود را از نگاه

أم درداء تـابعي فاضـل و همسـر ابـو       همچنين ابوهريره زناني را كه در خانه
يافت از سه چيز برحذر داشت كـه ايـن سـه چيـز از      درداء صحابي بزرگوار

الم حرام كرده و آن را با كفـر برابـر دانسـته اسـت و     عادات جاهليت اند كه اس
رسانند، همانطور كه كفر انسان را  هركسي آن را به زبان بياورد او را به دوزخ مي

موفق اصالح را در پيش گرفته بود چون با هر  يهبرد، ابوهريره شيو به دوزخ مي
گفت و بـه   ها بود مي گفت به مردان آنچه مناسب آن كسي به تناسب او سخن مي

 دعـوت  همان برنامه راهرواينگونه ايشان . آموخت شان بود مي آنچه مناسب زنان
همچنـين ابـوهريره    و .نخسين بودند كه پيامبر پايه هاي آن را بنا كردند و تربيت

توان  هاي او مي كرد، از جمله روش هاي گوناگوني در دعوت استفاده مي روش از
 :به موارد ذيل اشاره كرد

 تشويق روش -1

كند كه او از بازار مدينه عبور كرد آنگاه در بازار  روايت مي هيثمي از ابوهريره
چـرا اي  : چقـدر ضـعيف و نـاتوان هسـتيد، گفتنـد     ! اي بازاريان: ايستاد و گفت

رويد و  آيا نمي! شود و شما اينجا هستيد ميراث پيامبر تقسيم مي: ابوهريره؟ گفت
هـا بـا    در مسـجد، بـازاري  : كجاسـت؟ گفـت   :گفتنـد . گيريد سهميه خود را نمي

سرعت به سوي مسجد حركت كردند، ابوهريره ايستاد تا آن كه بازگشتند، آنگاه 
ما به مسجد رفتيم و وارد آن ! اي ابوهريره: چه شد شما را؟ گفتند: ها گفت به آن
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جد سـ در م: هـا گفـت   شديم آنجا چيزي نديديم كه تقسيم شود، ابوهريره بـه آن 
خواندند و گروهي قـرآن   بله گروهي را ديديم كه نماز مي: د؟ گفتندهيچكس نبو

واي بر : گفتند، ابوهريره به آنان گفت خواندند، و گروهي از حالل و حرام مي مي
 .))76F1شما همين است ميراث محمد 

را  بـه آنـان ميـراث حقيقـي پيـامبر      و با اين روش دعوتي زيبا ابوهريره
ي آنـان درهـم و دينـار و ديگـر مـالي را بـه ارث       برا معرفي كرد، چون پيامبر

 .نگذاشته بود و بلكه براي آنان فقط قرآن و سنت را به جا گذاشته بود

 روش ترساندن -2

گرفـت   ش ترغيب و تشويق در دعـوت كـار مـي   واز ر همانطور كه ابوهريره
همچنين از شيوه ترساندن بعضي از كسـاني كـه از روي جهالـت مرتكـب گنـاه      

 .كرد استفاده مي شدند، مي
اش براي زنان در خانه أم درداء و برحذرداشـتن زنـان از    از آن جمله موعظه

ها كه آن را كفر شمرد، چـون ايـن    زدن به نسب كردن گريبان و طعنه نوحه و پاره
و همچنين از او روايت شـده  . كارها گناه بزرگ و عذاب دردناكي به دنبال دارند

واي بـر  «: ام كه فرمـود  ريد من از پيامبر شنيدهخوب و كامل وضوء بگي: كه گفت
 .)77F2(»پشت پاها كه در وضوء خشك بماند

                                           
 .124 – 123/  1مجمع الزوائد هيثمي  -1
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 گويي شيوه صراحت -3

نزد ابوهريره نشسته بودم مردي : كند كه گفت اني روايت ميقتاده از ابي عمر غد
ايـن از همـه عـامري    : از بني عامر بن صعصعه از آن جا عبور كرد بـه او گفتنـد  

او را نـزد مـن بياوريـد، آنگـاه او را آوردنـد،      : بوهريره گفـت ثروتمندتر است، ا
: عـامري گفـت   به من خبر رسيده كه مال و ثروت زيادي داري،: ابوهريره گفت

هـاي   رنـگ  ....وسـفيد رنـگ     مو و صد شتر صد شتر سرخبله سوگند به خدا، 
يره هـا گفـت، آنگـاه ابـوهر     ها را نام بـرد و از اسـب   شتر را برشمرد و انواع برده

از سم پاي شتران و گوسفندان برحذر باش، و همـين جملـه را ابـوهريره    : گفت
مقصود چيست : تكرار كرد تا آن كه رنگ چهره مرد عامري تغيير يافت، و گفت

هركسي شتر داشته باشـد  : گفت از رسول خدا شنيدم كه مي: اي ابوهريره؟ گفت
تـرين و   امـت بـه چـاق   و حق آن را در حالت سختي و آساني اداء نكند، روز قي

آيند و در ميـداني صـاف و همـوار او را لگـدكوب      مكن ميمترين صورت  فربه
آيد، در روزي كـه   رود ديگري مي روند اين يكي كه مي كنند و روي او راه مي مي

شـود و راه او   به اندازه پنجاه هزار سال است، تا اين كه بـين مـردم فيصـله مـي    
 .»...گردد مشخص مي

را بررسي كنيم كتاب طـوالني   دعوتگرانه و تعليمي ابوهريره هايشاگر تال
در  شود، از اين رو آنچه ارائه كرديم براي داللت بر تالش زيـاد ابـوهريره   مي

 .كند كنندگان و حامل علم او، كفايت مي اين زمينه و كثرت استفاده
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طـرف بـود، از آن جملـه     ابوهريره در اختالفاتي كه در زمان او روي داد بـي 
در آن  كه ابـوهريره  بسفيان ابي و معاويه بن اختالف اميرالمؤمنين علي

طرفي اختيار كرد، و بسياري از صحابه مانند سعد بن ابي وقاص و سعيد بـن   بي
 شسلمه بن اكوع و زيد بن نفيل و عبداهللا بن عمر بن خطاب و محمد بن مسلم

ه با حرف و نه عمالً از ن و ابوهريره. طرفي را اختيار كردند و غيره موضوع بي
كسي حمايت نكرد و همچنين نقل شده كه علي يا معاويه از ابوهريره بخواهنـد  

، و )اسب و مالي نداشـت (كه طرفدار يكي باشد، چون ابوهريره به قول معروف 
اي بود كه در حد امكان سالمتي و امنيت را  به گونه همچنين طبيعت ابوهريره

موضـع و حالـت بيـرون نرفـت مگـر در روزي كـه        داد، و او از ايـن  ترجيح مي
از سوي گروه شورشي كه ايشان را ستمگرانه در  اميرالمؤمنين عثمان بن عفان

به همراهـي شـماري از    هـ كشتند، محاصره شد، در آن روز ابوهريره 35سال
و غيـره بـراي    شصحابه مانند حسن بن علي و عبداهللا بن عمر و عبداهللا بن زبير

 .به خانه او آمد ماندفاع از عث
كنـد كـه    حاكم از موسي بن عقبه و برادرانش محمـد و ابـراهيم روايـت مـي    

اش محاصـره بـود نـزد ابـوهريره      وقتي عثمان در خانه: گويد ابوحسنه مي: گفتند
آن «: گفـت  از پيامبر شنيدم كـه مـي  : رفتم و از او خواستم سخن بگويد، او گفت

: دهي؟ گفـت  رمان ميما را به چه ف! اي رسول خدا: فتنه و اختالفي است، گفتيم
 .)78F1(»با امير و يارانش باشيد و اشاره به عثمان كرد
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را در  ت و شـهامت ابـوهريره  اترديدي نيست كه اتخاذ چنين موضعي جر
اظهار حق در زماني آشفته كه سرانجام گفـتن حـق معلـوم نيسـت، بـه نمـايش       

نش بـاقي مانـد تـا آن كـه او و همراهـا      گذارد، ابوهريره در خانـه عثمـان   مي
ها بعداً از اين عمـل او تقـدير    اموي. شكست خوردند و عثمان به شهادت رسيد

تهمـت   كردند، و شايد به خاطر همين است كه بعضي از هواپرستان بـه او  مي
 .زنند مي

  ابوهريره و اهل بيت

دانسـت   داشت و جايگاه آنان را مي اهل بيت را دوست و گرامي مي ابوهريره
را در خصوص اهل بيت به خاطر سپرده بـود، و بسـياري    هاي پيامبر و توصيه

 :شود روايت كرده كه برخي ذيالً ذكر مي از فضائل آنان را ابوهريره

 روايت كرده است در فضائل علي آنچه ابوهريره

كنـد كـه رسـول     روايت مي سهل بن ابي صالح از پدرش از ابوهريره -1
سـي خـواهم داد كـه خـدا و     اين پرچم را به دسـت ك «: روز خيبر فرمود خدا

، آنگـاه  »آورد دارد، و خداوند به دست او پيـروزي مـي   رسول خدا را دوست مي
برو و روي برنگـردان تـا   «: پيامبر علي را فرا خواند و پرچم را به او داد و گفت

سپس علي مقداري رفت و سـپس ايسـتاد و   : گويد مي» خداوند تو را پيروز كند
: بـر چـه بـا مـردم بجـنگم؟ گفـت      ! اي رسول خـدا  :روي برنگرداند و فرياد زد



   

   53شرح حال و سيره ابوهريره: مبحث اول

وقتـي ايـن    »ال إله إال اهللا و حممـد رسـول اهللا  «بجنگ تا وقتي شهادت دهند كه «

شـان بـا    ها مصون است مگر به حق آن و حساب شهادت را دادند جان و مال آن
 .)79F1(»خداست

وقتـي   :كنـد كـه گفـت    روايـت مـي   ابي هريره از ابوهريره بن رمحر -2
لي بن ابي طالب را به سوي اهل مكه براي اعالم برائت فرستاد، بـا او  ع پيامبر

زديم كه جـز مـؤمن    ما فرياد مي: داديد؟ گفت شما چه ندا مي: مهمراه بودم، گفت
را طواف نكند، و هركسـي بـا    و هيچ كس عريان كعبهرود،  كسي به بهشت نمي

از چهار ماه خداونـد و  پيمان دارد زمان آن تا چهار ماه است و بعد عهد و پيامبر 
پيامبرش از مشركين بيزارند، و بعد از اين سال هيچ مشركي حق ندارد بـه حـج   

گويـد   اين روايت مي. )80F2(»زدم تا آن كه صدايم گرفت فرياد مي: كعبه بيايد، گفت
كرد با علي همـراه   واگذارپيامبر به آنان كه ابوهريره در انجام اين وظيفه مهم كه 

 .بوده است

وقتـي در   علـي : به ابوهريره گفتم: رافع روايت است كه گفت از ابي -3
را  »املنـافقون  کإذا جـاء «و سـوره   »جمعـه ال«بود در نماز جمعه سـوره   قعرا
(كرد پيامبر نيز چنين مي: خواند، گفت مي

81F

3(. 
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كـه همـان اطاعـت از پيـامبر و      در اين روايـت فضـيلتي از فضـائل علـي    
 .ده استاست بيان ش الگوبرداري از ايشان 

 روايت شده است طالببن ابيآنچه از ابوهريره در فضائل جعفر

مردم براي بينوايان جعفـر   بهترين«: روايت است كه گفت از ابوهريره -1
برد و هرچه خـوراكي در خانـه داشـت بـه مـا       طالب بود ما را مي بن ابي

شـود را بـه مـا     داد گاهي ظرفي پوستي كه در آن روغن نگهداري مي مي
 .)82F1(»ليسيديم كرديم و مي د و ما آن را پاره ميدا مي

جعفـر بـن ابـي طالـب     : كنـد كـه گفـت    و مقبري از ابوهريره روايت مي -2
كرد،  نشست و گفتگو مي داشت و با آنان مي بينوايان و فقرا را دوست مي

(ناميد و پيامبر جعفر را أبا المساكين مي
83F

2(. 

 استروايت شده  ب آنچه از او در فضائل حسن و حسين 

پيــامبر حســن را بــه آغــوش : روايــت اســت كــه گفــت از ابــوهريره -1
(گرفت

84F

3(. 

                                           
 .208/  2بخاري  -1

 .138/  5ابن ماجه  -2

 .216/  2بخاري  -3



   

   55شرح حال و سيره ابوهريره: مبحث اول

! بار خـدايا : پيامبر به حسن گفت: گويد مي و در روايتي ديگر از پيامبر
من او را دوست دارم، او را دوسـت بـدار و هركسـي كـه او را دوسـت      

(دارد دوستش بدار مي
85F

1(. 

ن پيـامبر را شـنيدم   وقتي ايـن سـخ  : نقل شده كه گفت و از ابوهريره -2
(داشتم ديگر حسن بن علي را از همه مردم بيشتر دوست مي

86F

2(. 

به همراه حسن بن علـي در  : و از عمير بن اسحاق روايت است كه گفت -3
: رفتم، ابـوهريره را ديـديم، او بـه حسـن گفـت      هاي مدينه راه مي خيابان

، بوسـيد  شكمت را نمايان كن تـا ببوسـم جـايي را كـه پيـامبر آن را مـي      
(حسن شكمش را نمايان كرد و ابوهريره بر ناف او بوسه زد: گويد مي

87F

3(. 

: كنـد كـه گفـت    روايـت مـي   و عبدالرحمن بن مسـعود از ابـوهريره    -4
به سوي ما آمد و حسن و حسين با ايشـان همـراه بودنـد يكـي      پيامبر

روي اين شانه و آن يكي روي شانه ديگرش بود تا اين كه به مـا رسـيد،   
: و را دوسـت داري، فرمـود  اين د ،اي رسول خدا«: امبر گفتمردي به پي
را دوست بدارد مرا دوست داشته است، ) حسن و حسين(ها  هركسي آن

 .)88F4(»و هركسي با آنان كينه داشته باشد با من كينه ورزيده است
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بيـنم   هرگـاه حسـين بـن علـي را مـي     : روايت است كه گفت و از او  -5
روزي پيامبر از خانه بيرون آمد و مرا شود، چون  چشمانم پر از اشك مي

در مسجد ديد، دستم را گرفت و بر من تكيه زد همراه او بـه راه افتـادم،   
تا اين كه به بازار بني قينقاع آمد، به من چيزي نگفت، گشتي زد و نگـاه  
كرد و سپس بازگشت و همراه او بازگشتم، آنگـاه در مسـجد نشسـت و    

آنگاه حسين دوان دوان آمـد و   »ا زنيدپسر كوچك را  صد برايم«: فرمود
خود را در آغوش پيامبر انداخت و سپس دستش را در ريش پيامبر فـرو  

كـرد و دهـانش را در دهـان او     برد، آنگاه پيامبر دهان حسين را بـاز مـي  
(او را دوست دارم دوستش بدار! خدايا: گفت كرد و مي مي

89F

1(. 
كـرده بـه همـين مقـدار      روايـت  شدر فضائل اهل بيـت  از آنچه ابوهريره

 .كنيم اين روايات بيانگر ارتباط و محبت ابوهريره با اهل بيت است بسنده مي
ابـوهريره  ي در مورد عيب جـويي از  كسي از اهل بيت سخن همچنين از هيچ

حـديث روايـت    ، و بلكه فقـط ثابـت اسـت كـه از ابـوهريره     نقل نشده است
از ابـوهريره روايـت   و  هـا  از آن و بسـياري از شـاگردان ثقـه و راويـان     اند دهكر
نمودند كه اين نشـانگر رضـايت    دانستند و مخالفتي نمي كردند و اهل بيت مي مي

رساند كـه آنـان روايـات ابـوهريره را      است و اين را مي اهل بيت از ابوهريره
اثر استاد عبـدالمنعم  ) دفاع از ابوهريره(براي اطالع بيشتر به كتاب . قبول داشتند
 .مراجعه كنيد صالح علي
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 شبهات باطلي كه در مورد ابوهريره
 شود و علل آن مطرح مي





 
 

 

 :مطلب اول
 شود مطرح مي  شبهات باطلي كه در مورد ابوهريره

 از بـه آن حضـرت و حمـل سـنت     اوو خدمت  با پيامبر همراهي ابوهريره
جوي او، و  تو رفتار آرام و سرشت مسالم ،ريرهنيكوي ابوه يهو سير ايشان 

، اواش از او و تقدير علمـاي امـت از تـابعين و غيـره از      ستايش برادران صحابه
دروغ نبنـدد و در   ها مانع از آن نگرديده كه هواپرستان بـر ابـوهريره   همه اين

هاي ابوهريره را  اي از روايت درازي نكنند، برخي از اين شبهات پاره حق او زبان
بـودن و   ته و معاصر بر آن، رد نگاشته اند و پـوچ هدف قرار داده كه علماي گذش

، و بخشــي از ايــن شــبهات شخصــيت انــد دهبــودن آن را بــه اثبــات رســان يــاوه
را به طور خاص و رواياتش را به طور عموم مورد حمله قـرار داده   ابوهريره
 .كوشيم به اين نوع شبهات پاسخ بدهيم كه ما مي

 كثرت روايات ابوهريره: شبهه اول

با توجه به مدت كوتاهي كـه وي بـا    گويند كثرت روايات ابوهريره ضي ميبع
بـه   كند، همراه بوده در مورد صحت روايات او انسان را دچار ترديد مي پيامبر

 :گوئيم اين شبهه از چند جهت پاسخ مي

چون او از همـه صـحابه از    كثرت روايات نسبي است و مطلق نيست؛ -1
پيامبر احاديث حفظ  اصحاب ياز همهبيشتر نه اين كه پيامبر بيشتر روايت كرده 
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 بگويد كه از عبـداهللا بـن عمـرو بـن عـاص      كرده است، چنانكه خود او مي
نوشـت،   نوشت و ابوهريره نمي بيشتر حديث حفظ نكرده است، چون عبداهللا مي

او در ميان صحابه از كساني است كـه از  : گويد چنانكه امام ابوبكر بن خزيمه مي
(ن بيشتر از پيامبر روايت كرده استديگرا

90F

1(. 
نكردن كساني از صحابه كه مدت زماني طوالني با پيامبر همـراه    زياد روايت

امري نسبي است، و يكي از علل آن اين است كه بعضي از اين بزرگـان   اند دهبو
چنانكه بعضي در دوران حيات پيامبر از جهـان ديـده فـرو     زود وفات يافته اند،

و بعضي اندكي بعد از رحلت پيامبر درگذشتند، و بعضي به خـاطر آن  بسته اند، 
كردند،  شد حديثي روايت نمي ها سوالي نمي كه تا وقتي از آن اند دهكم روايت كر

از   و خلفاي راشدين و ابي بن كعب و ابن مسعود و ابوسعيد خدري و غيـره 
 .همين دسته بودند

، ا پيامبر كوتـاهي نسـبي اسـت   بودن دوران همراهي ابوهريره ب  كوتاه -2
نسبت به مدت زمـان همراهـي    صحبت و همراهي ابوهريره يعني مدت زمان

مانند عشرة مبشـره و ديگـر سـابقين     اند دهبو كساني كه زمان طوالني با پيامبر
شـود زمـان    اولين صحابه، كوتاه است، و گرنه در واقـع آن طـور كـه فكـر مـي     

و اين مـدت بـراي جمـع و    . ل بوده استكوتاهي نيست، چون بيش از چهار سا
روايت تعداد حديثي كه او روايت كرده كافي است، به خصوص كـه او در ايـن   

 بود و هرجـا كـه پيـامبر    مدت كامالً و هميشه در سفر و حضر همراه پيامبر
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رفت، و از همه چيز دسـت كشـيده و فقـط بـه علـم و تحصـيل        رفت او مي مي
اي نداشت كه  ي و مسئوليت خانوادگي و غيرهمشغول بود، و تجارت و كشاورز

او را به خود مشغول كنـد، و بسـياري از صـحابه چنـين مـوقعيتي نداشـتند كـه        
مـور ضـروري   راه پيامبر باشـند چـون صـحابه بـه ا    اينگونه به صورت مداوم هم

اينطـور  : روايت است كه گفـت  زندگي خود مشغول بودند، از براء بن عازب
پيامبر را بشنويم ما زمين و كار داشتيم، اما مردم آن وقت نبود كه همه ما حديث 

گفتند و كسي كه حضور داشت براي كسي كـه آنجـا نبـود     مثل امروز دروغ نمي
(كرد حديث را بيان مي

91F

1(. 
! اي ابا محمـد : آمد و گفت و روايت شده كه مردي نزد طلحه بن عبيداهللا 

آگـاهتر اسـت    و احوال پيامبردانيم اين يمني از سخنان  سوگند به خدا كه نمي
منظـورش  (دهد كه نگفته اسـت   يا شما؟ به دروغ سخناني را به پيامبر نسبت مي

سوگند به خدا در اين شكي نيست كه او چيزهايي از : طلحه گفت) ابوهريره بود
دانيم، ما قومي ثروتمنـد   داند كه نمي ايم و چيزهايي مي پيامبر شنيده كه ما نشنيده

آمـديم   ي خانه و خانواده بوديم و ما فقط صبح و شام نزد پيامبر ميبوديم و دارا
فقير بود و چيزي نداشت، و زن و فرزند نداشـت،   گشتيم اما ابوهريره و برمي

همراهش بـود،   رفت او  دست پيامبر بود و هرجا كه پيامبر ميدر بنابراين دستش 
ايـم و   يـاد نگرفتـه   از اين رو ترديدي نداريم كه او چيزهاي يـاد گرفتـه كـه مـا    
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ايم، و هيچكسي از مـا او را مـتهم نكـرده كـه بـه        چيزهايي شنيده كه ما نشنيده
(دهد دروغ نسبت مي پيامبر

92F

1(. 
 به امور دعوت و انجام كارهاي مهمي كه پيامبر شهمچنين بزرگان صحابه

كرد مانند رفتن به جنگ و تبليغ علم و رساندن  آنان را براي انجام آن موظف مي
ها به پادشاهان و امراي مجاور جزير عربي، مشغول بودند، و اين كارها نيـاز   نامه

به سفر چند روز و چند ماه داشت كه آنان ديگر در دوران مأموريت در مجلـس  
 .پيامبر حضور نداشتند

و اضافه بر اين بعضي از صحابه در مدينه سكونت نداشتند كـه هروقـت كـه    
دهـد   وند، يا در وقتي كه شـرايط اجـازه ديـدار مـي    خواهند به ديدار پيامبر بر مي

 .ايشان را زيارت كنند
به علت اين اسباب و غيره همراهي مداوم براي بسياري از كساني كـه مـدت   

ميسـر   ها با پيامبر مدتي طوالني بوده به صورتي كه براي ابوهريره صحبت آن
اي : ه گفـت بـه ابـوهرير   ببوده براي آنان ميسر نشده است، چنانكه ابن عمر

همراه بودي و بيشتر حديث او را حفـظ   اباهريره تو از همه ما بيشتر با پيامبر 
 .اي نموده
مندي ابوهريره به علم و تحصيل و دعاي پيامبر براي او به حفظ  عالقه -3

و ؛ ورزيد و به يادگرفتن عالقه فـراوان داشـت   به علم اهتمام مي ابوهريره 

چنانكـه بخـاري از    گواهي داده است، ريرهبه اين خصوصيت ابوه پيامبر
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چه كسي  ،اي پيامبر خدا: گفتم: كند كه گفت سعيد مقبري از ابوهريره روايت مي
كردم كسي قبل از تـو   گمان نمي«: شود؟ فرمود مي دمنبيشتر از شفاعت شما بهره

منـدي تـو را بـه فراگيـري حـديث       اين سـخن را از مـن بپرسـد، چـون عالقـه     
 .)93F1(»بينم مي

به علم و تحصيل كافي اسـت، و   مندي ابوهريره و همين شهادت بر عالقه
كـرد،   تشـويق مـي   ابـوهريره را بـه فراگيـري علـم     بينيم كه پيـامبر  بنابراين مي

كـرد اسـتعداد و عالقـه     همانطور كه ديگر كساني از صحابه را كه احسـاس مـي  
 .و غيره شنمود، از آن جمله انس بن مالك و ابن عباس دارند، تشويق مي

اش قوي باشد و فراموش نكنـد،   براي ابوهريره دعا كرد كه حافظه و پيامبر
 .آمين گفت چنانكه وقتي ابوهريره اين دعا را كرد، پيامبر

من و ابوهريره و فالنـي روزي در مسـجد نشسـته    : گويد مي زيد بن ثابت
ما نشست، مـا   بوديم و به ذكر و دعا مشغول بوديم، ناگهان پيامبر آمد و در ميان

مـن و  : گويـد  برگرديد به آنچه در آن بوديـد، زيـد مـي   : سكوت كرديم او گفت
گفـت، سـپس    همراهم قبل از ابوهريره دعا كرديم و پيامبر بر دعاي ما آمين مـي 

خـواهم كـه دو دوسـتم     از تـو چيـزي مـي    ،خـدايا : ابوهريره دعا كـرد و گفـت  
مين، آ: موش نشود، پيامبر گفتخواهم كه فرا خواستند، و از تو علم و دانشي مي
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: خواهيم كـه فرامـوش نشـود، فرمـود     ما هم علمي مي ،اي رسول خدا: ما گفتيم
94(»وسي از شما پيشي گرفتدF1(. 

 بـه كسـاني از صـحابه كـه از ديگـران      اينگونه علـم و هـدايت را   و پيامبر
 .داد آمادگي و استعداد بيشتري داشتند ياد مي

انـد پرسـش كليـد دانـش      چنانكـه گفتـه   .پرسيد مي ابوهريره از پيامبر -4
كرد و جرأت سوال داشت، و جايي كه نيـاز   ابوهريره زياد سوال ميپس  ،هستند

پرسيد تا بهتر بداند، و اولين مرجعي كـه ابـوهريره سـواالتش را     به سوال بود مي
اي رسـول  : كرد پيامبر بود، چنانكه در مورد شـفاعت پرسـيد و گفـت    مطرح مي

 «:فرمودند  شود؟ پيامبر مند مي مت از شفاعت شما بهرهي روز قياچه كس! خدا
 مندي كردم كه هيچكسي قبل از تو اين سوال را از من نپرسد چون عالقه فكر مي

منـد   كسي كه روز قيامت از شفاعت من بهره .بينم شما به يادگيري حديث را مي
 .)95F2(»ال إله إال اهللا: شود كسي است كه خالصانه از دلش بگويد مي

كرد و پيامبر  ت مياابوهريره جر: روايت است كه گفت و از ابي بن كعب 
 و از حذيفـه . پرسـيديم  پرسيد كـه مـا ايشـان را از آن نمـي     را از چيزهايي مي

ابوهريره زياد حـديث از پيـامبر   : مردي به ابن عمر گفت: روايت است كه گفت
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دهـم كـه در آنچـه او ارائـه      يتو را به خدا پناه م: كند، ابن عمر گفت روايت مي
(كند شك كني، او جرأت كرد و ما ترسيديم مي

96F

1(. 
  شروايت ابوهريره از بسياري از صحابه -5

از بسياري از صحابه مانند ابوبكر و عمر و فضل بن عباس و ابي  ابوهريره
بن كعب و اسامه بن زيد و عائشه و سهل بن سعد السـاعدي و نضـره بـن ابـي     

بـه اضـافه آنچـه مسـتقيم از پيـامبر روايـت       . وايت كرده استو غيره ر شنضره
كند كه تعـداد روايـاتش از او كمتـر اسـت،      كند، و گاهي از كسي روايت مي مي

: فرمـود  پيـامبر  : كند كـه گفـت   روايت مي چنانكه از سهل سعد الساعدي 
هيچكس بر برادرش شمشير نكشد، چون شايد شيطان دستش را به خطا ببـرد و  

اين حـديث را از  : گويد ابوهريره مي. »جه خود را مستحق دوزخ قرار دهددر نتي
(كرد سهل بن سعد ساعدي شنيدم كه او از پيامبر روايت مي

97F

2(. 
 هايي كه از پيامبر احاديثي كه ابوهريره از صحابه روايت كرده بر تعداد روايت

ـ    مستقيم روايت نموده افزوده است، و كساني كه اعتراض مي وهريره كننـد كـه اب
 .زنند دانند و يا خود را به ناداني مي زياد حديث روايت كرده يا اين نكته را نمي
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و نياز مردم به علم او و كثـرت   شدن دوران حيات ابوهريره طوالني -6

 روايت از او
ابوهريره از اندك اصحابي بود كه عمرشان تا بعد از سال پنجـاه هجـري بـه    

دانـش آنـان نيـاز پيـدا كردنـد، و از آنجـا كـه         طول انجاميد، و مردم بـه علـم و  
 گي تعلـيم آن را داشـت  بيشتر از ديگر حديث حفظ كرده بود و آماد ابوهريره

معرفـت و حاميـان ديـن از صـحابه و      دوسـتداران سزاوار بود كه طالب علم و 
تابعين به او روي بياورند، چنانكه حدود بيست و هشت تن از بزرگان و جوانان 

زيد بن ثابت، ابي ايوب انصاري، عبداهللا بن عمر، عبداهللا بن عباس،  صحابه مانند
و  شعبداهللا بن زبير و ابي بن كعب و جابر بن عبداهللا و انس بن مالك و عائشـه 

، و همچنين صدها تـن از تـابعين در خـدمت او زانـو     اند دهغيره از او روايت كر
 .اند دهتلمذ زده و از او حديث روايت كر

روايـت   تعداد بيست و هشت نفر از صحابه از ابوهريره: ويدگ و حاكم مي
تـر از شـاگردان ابـوهريره كسـي      و در تابعين بزرگتر و مشهورتر و عالم اند دهكر

(شود مي نيها ذكر شود بحث طوال نيست كه اگر در اينجا اسم آن
98F

1(. 
دانم كسي ديگر از صحابه اين تعداد شاگرد كـه علـم و    و تا جايي كه من مي

ايت او را نقل كنند نداشته است، از اين رو شمار چنان عدد زيـادي بسـياري   رو
 .درماندگاري و نقل و تداول روايات ابوهريره كمك كرده است
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  تعدد طرق روايات ابوهريره -7
ايـن امـر    انـد  دهروايت ش از آنجا كه احاديث از طرق مختلف از ابوهريره

سـبت داده شـود، و هـركس روايـات     هاي بيشـتري بـه او ن   باعث شده تا روايت
روايت  3848نگاه كند تعدادشان  در كتاب مسند امام احمد بن حنبل ابوهريره را

است، اما يك سوم اين رقم تكراري است مثالً در جـايي راوي اضـافه شـده يـا     
عبارت در بيان سند فرق كرده يا كلمه به متن اضافه شده و اين باعـث شـده تـا    

گـذاران نيـز    يك روايت چند روايت به شمار آيد، و شمارهروايت تكرار شود و 
 .ها به خاطر اسباب فني معذورند ، اما آناند دهچنين كر

 مشاركت بسياري از صحابه در آنچه او روايت كرده است -8
هاي معتمد حديث را كه بين مسلمين متداول است نگاه كند و  هركسي كتاب

قرار دهد، خواهد ديد كه يك صحابي يا در آن روايات ابوهريره را مورد بررسي 
بيشتر در روايت با او مشاركت داشته اند، به خصوص رواياتي كه محل اعتراض 

دانند بـر چـه اساسـي احاديـث      هواپرستان و اهل بدعت و كساني است كه نمي
 .آيند صحيح و بر چه اساس نادرست به شمار مي

 كثرت تعداد راويان از او -9
يادي از صحابه و ثقات تـابعين از او كـه تعدادشـان بـه     كردن تعداد ز روايت

هـا بـه ايـن     رسد و اعتماد علما و فقها و مجتهـدين بعـد از آن   هشتصد راوي مي
بهترين گواه و دليل بـراي عـدالت و    ،هاي ديگر صحابه ها در كنار روايت روايت

ـ    .اسـت  صداقت و امانتداري ابوهريره در نقل روايت از پيامبر ه و بـا توجـه ب
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شـود   شان روشن و دلشان پاك است روشن مي آنچه گذشت براي آناني كه عقل
كه كثرت نسبي براي روايات مسند صحيح او كثرتي طبيعي است كه عواملي كه 

و  برشمرديم و ديگـر عـواملي بـا توجـه بـه زنـدگي و شخصـيت ابـوهريره        
 .سبب اين كثرت طبيعي گرديده است اش با پيامبر همراهي

روشن شد كه اين اعتراض كه ابـوهريره زيـاد حـديث روايـت     و به وضوح 
كرده اعتراض پوچي است، و خاستگاه آن اگر جهالت محض نباشد، هواپرستي، 

 .يا جهالت و هواپرستي هردو منشأ چنين اعتراضاتي است

 شت او از سوي بعضي از صحابهااعتراض به رواي :شبهه دوم

: گوينـد  آگـاهي ندارنـد، مـي    شبههاي متفاوت صحا بعضي كه از طبيعت ديدگاه
روايت شده ضعيف اسـت، و يـا احـاديثي كـه در آن      احاديثي كه از ابوهريره

و  انـد  دهاي ديگـر  توجيـه يـا روايـت كـر      بعضي از صحابه حديث را بـه گونـه  
 شو عائشـه  اي ديگر، آن احاديث ضعيف اند، چنانكه ابن عمـر  ابوهريره به گونه

 .اند دهفت كربا ابوهريره مخال در مواردي
ي مخالفت ابن عمر و عائشه امري است طبيعي كه طبيعت گفتگوي علمـ  -1

كردند بعضـي در روايـت يـا     وقتي مذاكره مي شنمايد، و صحابه آن را اقتضا مي
كرد  گفت قانع مي نمود و او را به آنچه مي مسئله علمي بعضي ديگر را تخطئه مي

اين در بين علما چيز معروفي اسـت  شد، و  گفت قانع مي يا به آنچه مخالفش مي
به خصوص در ميـان محـدثين، و ايـن در صـداقت و عـدالت كسـي كـه بـا او         
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مخالفت شده تأثيري ندارد، همانطور كه مخالفت ثقه با ثقه در صداقت و عدالت 
 .كنند تأثيري ندارد ها در آنچه روايت مي آن

 .چارچوب بوددر همين  شتخطئه و مخالفت عائشه و ابن عمر با ابوهريره
گويند عائشه ابوهريره را تخطئه كرده بـه خـاطر آن اسـت كـه      اين كه مي -2

رسد كـه تـو    اين احاديثي كه به ما خبر مي: عائشه ابوهريره را فرا خواند و گفت
ام  كني چه هسـتند، آيـا تـو چيـزي غيـر از آنچـه مـا شـنيده         از پيامبر روايت مي

مادرم تـو را  : اي؟ ابوهريره گفت ايم ديده اي، و چيزي غير از آنچه ما ديده شنيده
كـرد و مـرا    به خود مشغول مـي  كردن براي پيامبر آئينه و سرمه و خود را آماد

(كرد هيچ چيزي از پيامبر به خود مشغول نمي
99F

1(. 
گويـد و ظـاهراً    پاسخ مـي  لهاي عائشه به پرسش بينيم كه ابوهريره مي

اظهار نظري در مـورد پاسـخ    شود، چون ديگر جواب و قانع مي لهم عائشه
هـاي   ابوهريره نكرد، زيرا ابوهريره با چنان صراحت و منطقي حرف زد كه انسان

گـردد كـه    و با اين روشـن مـي   دشون بزرگوار و آنان كه هدف بد ندارند قانع مي
خواست ابوهريره جواب دهد وقتـي   هايي بود كه مي مخالفت عائشه فقط پرسش
دانست كه ابوهريره احاديثي حفظ كرده كه او حفـظ  ابوهريره جواب داد عائشه 

كامالً با پيامبر همـراه   نكرده و چيزهايي شنيده كه او نشنيده است، چون همواره
شـوند   بوده است، و عائشه با چيزهايي كه معموالً زنان متأهل به آن مشغول مـي 

 .مشغول بوده است
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چ چيـزي غيـر از   بـه هـي   نمايد كـه ابـوهريره   از جمله اموري كه تاكيد مي
 مشغول نبوده است، روايت طلحه بـن عبيـداهللا   دادن به سخنان پيامبر گوش

دانـيم ايـن    اي ابا محمد سوگند به خدا نمـي : است كه مردي نزد او آمد و گفت
سـوگند بـه خـدا در    : جوان يمني به رسول اهللا آگاهتر است يا شما؟ طلحه گفت

نيده كه مـا نشـنيده ايـم و چيزهـايي     اين شكي نيست كه او چيزهائي از پيامبر ش
دانسته كه ما ندانسته ايم، ما قومي ثروتمند بـوديم خانـه و خـانواده داشـتيم، در     

آمديم، ابوهريره فقيـر بـود و زن و فرزنـد نداشـت و      دوسوي روز نزد پيامبر مي
رفـت ابـوهريره همـراه او     مـي  دستش در دست پيامبر بود و هرجا كه ايشـان  

ك نداريم كه او چيزهايي ياد گرفته مـا كـه يـاد نگرفتـه ايـم و      رفت، و ما ش مي
چيزهايي شنيده كه مـا نشـنيده ايـم و هيچكسـي از مـا او را مـتهم نكـرده كـه         

(چيزهايي به دروغ به پيامبر نسبت داده كه ايشان نگفته است
100F

1(. 
بـه  ) رفتن به دنبال جنازه(در مورد حديث  بابن عمر و اما اعتراض -3

گذشـت در حـالي كـه     ابن عمر از كنـار ابـوهريره مـي   ه روزي اينك، ابوهريره
اي  هركسـي تشـييع جنـازه   «كـرد كـه    ابوهريره اين حديث را از پيامبر روايت مي

رسـد و اگـر در دفـن آن حاضـر باشـد دو       شركت كند يك قيراط اجر به او مي
 .»رسد هر قيراطي از كوه احد بزرگتر است قيراط اجر به او مي
، »كنـي بنگـر   در آنچـه از پيـامبر روايـت مـي    ! ي ابـوهريره ا«: ابن عمر گفـت 

اي أم «: هم نزد عائشه رفتنـد، و ابـوهريره گفـت    ابوهريره به سوي او رفت، و با
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اي را  هركسـي جنـازه  : گفـت  المؤمنين تو را به خدا آيا از پيامبر شنيدي كـه مـي  
ط مزد تشييع كند يك قيراط پاداش اوست و اگر در دفن آن حاضر باشد دو قيرا

 .»رسد؟ به او مي
 .بله: عائشه گفت

بـه خـود مشـغول     ما را كاشتن و تجارت از پيامبر: گفت آنگاه ابوهريره
 اي بودم كه از پيامبر ياد بگيرم، يا لقمه نـاني از جانـب   كرد من به دنبال كلمه نمي

تو از همه مـا   !اي ابوهريره: گفت ببه من برسد و آن را بخورم، ابن عمر او
(تر هستي همراه بودي و به حديث ايشان از ما آگاه با پيامبربيشتر 

101F

1(. 
نيسـت كـه بـه روايـت او از سـوي بعضـي از صـحابه         تنها ابـوهريره  -4

 شبه روايت ابن عمر و ديگـر صـحابه   لاعتراض شده باشد، حضرت عايشه
كردند،  اعتراض مي لكرد، چنانكه بعضي از صحابه روايت عائشه اعتراض مي

پـس توجـه بـه آنچـه گذشـت      . بين علمـا  است معروف و طبيعي ين چيزيو ا
اعتراض صحابي و مخالفت او با روايت صحابي ديگر به معني تكذيب صـحابي  

 .شدن از امانتداري او نيست شدن عدالت و كاسته و مخدوش
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 به سيرشدن شكمش اهتمام ابوهريره :شبهه سوم

ورزيد و براي آن  ش اهتمام ميكه او به شكم اند دهرا متهم كر بعضي ابوهريره
خود ابوهريره گفتـه  : گويند همراه بود و مي كه شكم خود را سير كند با پيامبر

 .»همراه بودم براي آن كه شكم خود را سير كنم با پيامبر«: است
 :اين اتهام از چند جهت باطل است

از سـخنش نفهميـده    كند مقصود ابوهريره كسي كه اين شبهه را مطرح مي
ست و نفهميده كه چرا ابوهريره چنين سخني را گفته است، مقصود ابوهريره از ا

 اين سخن آن است كه او كامالً از همه چيز دست كشيده و همواره بـا پيـامبر  
مـه نـان   قداشته حتي ل بازنمي همراه بوده و هيچ چيزي او را از همراهي پيامبر

يافتـه   مـي  نان را نـزد پيـامبر  كرد او اين لقمه  كه ديگران را به خود مشغول مي
هـا   اين حرف را بيهوده يا از روي سـادگي چنانكـه بعضـي    است، و ابوهريره

كنـد كـه    ا ردخواسـته سـخن كسـاني ر    و بلكـه مـي   ،نگفته اسـت  اند دهگمان بر
شما : (گويد كند، چنانكه مي زياد حديث روايت مي از پيامبر گفتند ابوهريره مي
يامبر زياد حديث روايت كـرده، خداونـد ميعادگـاه همـه     ابوهريره از پ: گوئيد مي

است، من فردي فقير بودم كه همواره با پيامبر همراه بودم و شكم خود را نزد او 
مشـغول بودنـد و انصـار بـا      كردم، اما مهاجران به داد و ستد در بازارهـا  سير مي

(...)اموال خود مشغول بودند
102F

1(. 
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ما را كاشتن نهـال و داد و  : (گفت بچنانكه در پاسخ به اعتراض ابن عمر
گـرفتم و يـا    اي يـاد مـي   كلمه ستد در بازارها از پيامبر بازنداشت من از پيامبر

 ).نمودم گرفتم و شكم خود را سير مي اي مي لقمه
نزد امير و حاكمي از حكام يمـن   ،سيركردن شكم بود اگر هدف ابوهريره

كرد، و خانه و كاشـانه و   او كار ميرفت و پيش  اي مي رفت و نزد رئيس قبيله مي
آمـد كـه پادشـاه نبـود و ثـروت       كرد و نزد كسي نمـي  سرزمين خود را رها نمي

نداشت، و هنوز از دشمنانش مشركين مكه و منافقين مدينه و اطراف آن، و يهود 
مجاور رهايي نيافته بود و اين دشمنان در كمين او بودند، و احتمـاالت پيـروزي   

رفت و اين احتمـال از ذهـن جـوان     لحاظ سنجش انساني ميو شكست همه از 
هوشيار يمني وقتي به سوي مدينه در حركت بود و به سوي نوري كه از مدينـه  

ن ياما او به دعوت ايمان لبيك گفت و بعد از دومـ  كرد دور نبود، نور افشاني مي
(شركت داشت يا سومين روز رسيدن به مدينه در جنگ خيبر با پيامبر

103F

1(. 
هاي بعد از آن نيز حضـور داشـت و تـا دم وفـات بـا       ها و جنگ در صحنه و
حفظ كرد كه ديگر كساني كـه افتخـار    همراه بود و احاديثي از پيامبر پيامبر

 .پيامبر را دارا بودند حفظ نكردندصحبت و همراهي 
كرد و به دنبال كسـي از   را رها مي گر هدفش سيركردن شكمش بود پيامبر

كرد، چون در  رفت و كار مي حابه و يا كسي ديگر از اهل مدينه ميثروتمندان ص
زيرا در بعضـي  شد،  سير نمي شكم ابوهريره اغلب روزهاي همراهي پيامبر

                                           
 .74/  5بخاري  -1



   

  همراه و دوستدار پيامبر ابوهريره   74

رسـيد، چنانكـه    ليواني شير به او نمييا از يك دانه يا دو دانه خرما  بيشتر روزها
ير را به او و بـه  يك ليوان ش از او روايت كرديم كه پيامبر در صفحات گذشته

روايـت در ضـمن آن كـه بـر امـور مهمـي ماننـد         تمام اصحاب صفه داد و اين
كردن آنان برخـود   و توجه ايشان به فقرا او مقدم زيادشدن شير به بركت پيامبر

كنـد، در ضـمن گرسـنگي و     و شادشدن ايشـان از سيرشـدن فقـرا، داللـت مـي     
و يكـي از ايـن   . دارد را بيان مـي  بردند نيازمندي سختي كه آنان در آن به سر مي

سه روز پـي در پـي سـير     بود، و خود پيامبر ها ابوهريره نيازمندان و گرسنه
از وقتي كـه از   خانواده محمد : روايت است كه گفت لشد، از عائشه نمي

مدينه آمدند تا وقتي كه ايشان وفات يافت سه روز پي در پي سـير نشـدند، و از   
گذشت و در خانه مـا آتـش    يك ماه بر ما مي: گفت روايت است كه لعائشه

(شد، و خوراك ما فقط آب و خرما بود براي پخت و پز روشن نمي
104F

1(. 
مـن هفتمـين نفـر بـا     : روايت اسـت كـه گفـت    و از سعد بن ابي وقاص 

بودم كه غذاي ما جز برگ درخت چيزي نبـود، تـا آن بـر اثـر خـوردن       پيامبر
(خمي شدها و دهان ما ز برگ درختان لب

105F

2(. 
و  اش در چنين وضعيتي قـرار داشـتند، ابـوهريره    و خانواده وقتي پيامبر

بـه  اين چنين شخصي را  مي تـوان مـتهم كـرد كـه      امثالش چگونه بودند؟ و آيا
 سيرشدن شكمش بوده است؟؟ دنبال
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ورزيد يـا هـدفش رسـيدن بـه ديگـر       اگر به سيرشدن شكمش اهتمام مي -4
داد  هـا مـي   به آن ديگران تعداد از گوسفندان كه پيامبر كااليي دنيوي بود، مانند

: كند كه رسـول خـدا فرمـود    هند از ابوهريره روايت مي داشت، سعد بن ابي برمي
من : خواهي؟ گفتم خواهند از من نمي ها كه دوستانت از من مي آيا از اين غنيمت

 نگاه پيامبرخواهم كه به من علمي كه خدا به شما آموخته بياموزي؟ آ از تو مي
هـا   چادري را كه بر پشتم بود كشيد و بين من و خودش پهن كرد، گويا مورچـه 

خزيدند، آنگاه پيامبر برايم حديث بيان كـرد تـا آن كـه     بينم كه روي آن مي را مي
از آن وقت هيچ كلمه از » چادر را جمع كن: حديث او را كامالً فرا گرفتم، گفت

(كنم نمي ام را فراموش آنچه از او شنيده
106F

1(. 
سيركردن شكم بود يا مقصودش علم و تحصـيل؟   پس آيا هدف ابوهريره

خداوند هواپرستي را نابود كند كه چگونه چشم و بصيرت هواپرست را از ديدن 
 .نمايد حقايق كور مي

كه خود از آن سخن گفته اسـت   شايسته بود فقر و گرسنگي ابوهريره -5
ارزشـي از آن ارائـه شـود، چـون      مـادي بـي   شد، نه اين كه يك تفسير تقدير مي

تنــي و كردن گذشـته او را بـه تواضـع و فرو   و انكــارن گرايـي ابـوهريره   واقـع 
هـايش، وداشـته    گذاردن خداوند بر نعمـت  هاي خداوند و سپاس احساس نعمت
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سـتايش خداونـدي را كـه ديـن را مايـه زنـدگي و       «: گفت و او همواره مي. بود
 .)107F1(»...اد بعد از آن كه كارگر و مزدور بودابوهريره را پيشوا قرار د

ستايش خداوندي را سزاست كه بـه ابـوهريره قـرآن آموخـت،     «: گفت و مي
 .)108F2(»...گذاشت منتستايش خداوندي راست كه با محمد بر ابوهريره 

براي  و اينگونه بطالن اين شبهه روشن گرديد و مشخص شد كه ابوهريره
راه نبوده است بلكه از آن جـا كـه بـه ايشـان     هم سيركردن شكم خود با پيامبر

ايمان داشت و ايشان را دوست داشت و به فراگيـري علـم و هـدايت و نـور از     
 .همراه بود مند بود، همواره با ايشان  ايشان عالقه

 ها كردن بعضي از روايت پنهان :شبهه چهارم

كنند ايـن   مطرح مي يكي از شبهاتي كه بعضي از هواپرستان در مورد ابوهريره
شـنيده پنهـان كـرد و     هايي كه از پيامبر او بعضي از روايت: گويند است كه مي

اين يعني پنهان كرد وحي كه خداوند پيامبرش را فرمان داد كـه آن را بـه مـردم    
: دو ظـرف حفـظ كـردم    از پيامبر: (گويد مي برساند، چنانكه خود ابوهريره

ديگري را پخش كنم اين حلقوم مـن  يكي را بين مردم پخش و نشر كردم و اگر 
 .)109F3()قطع خواهد شد
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ام كـه آن   احاديثي حفظ نمـوده  از پيامبر : و در روايتي ديگر آمده كه گفت
ام، و اگـر يكـي از آن احاديـث را بـراي شـما بگـويم مـرا         را برايتان بيان نكرده
(سنگسار خواهيد كرد

110F

1(. 
 :پاسخ شبهه فوق به شرح ذيل است

از دو ظرف، دو بخـش يـا دو مجموعـه از احاديـث      همقصود ابوهرير -1
است، يكي كه بيشترين آن است همان مجموعه ايست كه او براي مردم روايـت  

و مجموعه  .كردنش جايز نيست كرده و رساندن آن به مردم واجب است و پنهان
دوم كه كمتر از مجموعه اول است و شايد از يكي دو حديث بيشـتر نباشـد كـه    

را پنهان كرده و به مردم نگفته است، چون در اين احاديث از مـردم   ابوهريره آن
يـا   ،هكـرد  كاري خواسته نشده و شايد احاديثي بوده است كه فتنه ايجاد مي انجام

كرد آسيبي بـه   روايت مي كردند، يا اگر ابوهريره مردم با تكيه بر آن عمل نمي
: گويـد  ايـن، ذهبـي مـي    كردنـد و يـا غيـر از    رسيد و يا او را تكذيب مـي  او مي
كردن احاديثي كه سبب ايجاد فتنه در اصول يا فروع شود يا احاديثي كه در  پنهان

الل يـا  حـ آن مدح و مذمت كسي بيان شده جايز است، اما حديثي كه متعلق بـه  
كردنش جايز نيست، چون آن حديث از بينات و هدايت است  حرامي باشد پنهان

(يعني بايد براي مردم بيان شود
111F

2(. 
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آن را  اي كـه ابـوهريره   اين ظـرف و مجموعـه  : گويد و حافظ ابن كثير مي
ي بـود كـه بـين مـردم اتفـاق افتـاد و       هاي ها و جنگ كرد موضوع فتنه نميآشكار 

كـرد مـردم او را    ها به آن اشاره مي خواهد افتاد، و اگر او قبل از وقوع اين جنگ
(كردند تكذيب مي

112F

1(. 
را پنهـان   هاي پيـامبر  نبود كه بعضي از روايتتنها صحابي  ابوهريره -2

بعضي از احـاديثي را كـه از    شكرده بود، و بلكه ثابت است كه بعضي از صحابه
، مسـلم از او  شنيده بودند پنهان كردند، از آن جملـه معـاذ بـن جبـل     پيامبر

شـد   بر االغي كه بـه آن عفيـر گفتـه مـي     همراه پيامبر: كند كه گفت روايت مي
داني حق خداوند بر بنـدگان چيسـت و حـق     آيا مي! اي معاذ: دم، فرمودسوار ش

حـق  : دانند، فرمـود  خدا و رسول خدا بهتر مي: بندگان بر خداوند چيست؟ گفتم
خداوند بر بندگان اين است كه خدا را بپرسـتند و چيـزي را انبـاز و شـريك او     

چيزي را شـريك  نكنند، و حق بندگان بر خداوند اين است كه كسي را كه با او 
نـه،  «: اي رسول خدا آيا مردم را مژده ندهم، فرمـود : كند عذاب ندهد، گفتم نمي

 .)113F2(»ورزند آنان را مژده نده كه با اعتماد به اين حديث در عمل سستي مي
كـه از او روايـت اسـت كـه در بيمـاري       و از آن جمله عباده بن صـامت  

و خيـري برايتـان در آن نهفتـه    ام  شـنيده  هر حديثي كه از پيامبر: مرگش گفت
ام، به جز يك حديث كه آن را امروز در حـالي كـه در آسـتانه     بوده به شما گفته
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هركسـي  «: گفـت  از رسول خدا شنيدم كه مي كنم، مرگ قرار دارم برايتان بيان مي
گواهي دهد كه هيچ معبود به حق جز اهللا نيسـت و محمـد فرسـتاده خداسـت،     

 .)114F1(»ام نموده استخداوند دوزخ را بر او حر
حـديثي را كـه بـه     شموارد زيادي هست كه صحابه«: گويد قاضي عياض مي

ايست كـه    دهد و نيازي به آن نيست و يا به گونه انجام عمل و كاري فرمان نمي
رود كـه زيـاني بـراي گوينـده يـا       كند و يا بيم آن مي عقل عوام آن را هضم نمي

 .)115F2(»اند دهشنونده داشته باشد، روايت نكر
طلبيد  گفتند كم روايت كنيد، چون دالئلي بود كه مي مي شبزرگان صحابه -3

 .كمتر روايت شود كه از پيامبر
روايـت كنيـد    كمتر از پيامبر : روايت است كه گفت از عمر بن خطاب

 .شود جز احاديثي كه به آن عمل مي
يث اين هراس را داشت كه مردم حـد  ممكن است عمر: گويد ابن كثير مي

را نفهمد و بر احاديثي كه رخصت هستند تكيه كنند، و يا بر اين بـاور بـود كـه    
ها اشتباه كند و مـردم روايـت را    اگر فرد زياد روايت كند ممكن است در روايت

(به صورت غلط از او ياد بگيرند
116F

3(. 
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احـاديثي بـراي مـردم    «: روايـت اسـت كـه گفـت     و از علي بن ابي طالب
فهمند نگوئيد، آيا دوست داريد خدا  فهمند و آنچه را كه نمي بگوئيد كه آن را مي

 .)117F1(»و پيامبرش تكذيب شود
شما هيچ حديثي بـراي  «: روايت است كه گفت همانطور كه از ابن مسعود

كنيد، مگر آن كه آن حديث براي بعضي  رسيد بيان نمي شان نمي قومي كه به عقل
 .)118F2(»شود از آنان سبب فتنه مي

پنهـان كـرده بـه داليلـي بـوده كـه        ن است كه آنچه ابوهريرهو كامالً روش
، و احـاديثي  اند دهها را پنهان كر اي از روايت براساس آن داليل ديگر صحابه پاره

 .به رساندن آن امر كرده باشد از احاديثي نيست كه پيامبر  اند دهكه ذكر نكر

 بحريناز فرمانداري  توسط عمر  عزل شدن ابوهريره  :شبهه پنجم

بـه   كنند اين است كه اقدام عمر يكي از شبهاتي بعضي از منحرفين مطرح مي
شك ايجاد  از فرمانداري بحرين در مورد امانتداري ابوهريره عزل ابوهريره

 .كند مي
 :اين شبهه به داليل ذيل باطل است

وقتي ابوهريره را از فرمانداري بحرين عزل نمود در امانتداري او  عمر -1
اش و  و پرسيدن از دارايـي  يدي نداشت، و بلكه هدف از احضار ابوهريرهترد
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عزل او از فرمانداري به خاطر آن بود كـه پرسشـي كـه در مـورد رشـد دارايـي       
ابوهريره در بحرين مطرح بود را از بـين ببـرد، گرچـه دارايـي ابـوهريره امـوال       

: گوينـد  بپوشد مي هرگاه فقير لباس جديدي: (محدودي بود، اما چنانكه گفته اند
در امانتـداري او   و به فرض آن كـه عمـر  ) چه كسي اين را به تو داده است؟

شك عمر بعد از اين كه از ابوهريره جويا شد كـه ايـن مـال از     شك كرده باشد،
 .اي داد، برطرف شد كننده كجا آمده و ابوهريره جواب قانع

ابـوهريره را بـه    كند كـه عمـر   ايوب سختياني از محمد بن سيرين روايت مي
عنوان عامل و فرماندار بحرين تعيين كرد، و ابوهريره وقتي از آنجا آمد ده هـزار  

ايـن امـوال را بـه    ! اي دشمن خدا و دشمن كتابش: پول داشت، عمر به او گفت
دشمن خدا و كتـابش نيسـتم، و   : اي؟ ابوهريره گفت ناحق براي خود جمع كرده

پس از كجا : كتابش دشمني كند، عمر گفتبلكه دشمن كسي هستم كه با خدا و 
آمـد،   ها زائيدند، برده فروختم، و هدايايي كه پي در پي مي اسب: اي؟ گفتم آورده

 .»گويد آنگاه نگاه كردند ديدند همانطور است كه او مي
قانع شـد،   به پاسخ ابوهريره كند كه عمر  و از جمله اموري كه تائيد مي

 .خواست كه فرمانداري بحرين را قبول كنداين است كه بار ديگر از او 
بعـد از آن عمـر ابـوهريره را خواسـت تـا او را      : در همين روايت آمده است

دانـي و   فرمانداري را ناپسند مـي : فرماندار قرار دهد، اما او نپذيرفت، عمر گفت
كه از تو بهتر بوده حكومت را خواسته است، ابـوهريره   حال آن كه يوسف 

مبر است و پسر پيامبر است، و من ابوهريره پسر كنيزكي بـيش  يوسف پيا: گفت
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ترسم كه بدون علم سـخني بگـويم، و بـدون     ترسم، مي نيستم، و از پنج چيز مي
و مالم از دستم گرفته شـود، و ناسـزا    ،مبردباري قضاوت كنم، و اين كه زده شو

(گفته شوم
119F

1(. 
اليـت  از وهريره در مورد قضيه عـزل ابـو  ترين روايت  و اين روايت؛ صحيح

بحرين است، چون راويان آن ثقه و از طُرُق مختلفي از تابعي بزرگوار محمد بن 
او را به خـاطر خيانـت    گويد عمر سيرين روايت شده است، و اين روايت مي

ورزيدن در انجام وظيفه عـزل نكـرده اسـت، و     يا ضعف در امانتداري يا كوتاهي
كرد كه فرمانداري بحـرين   درخواست نمياز او دوباره  بود عمر گر چنين ميا

 .را به عهده بگيرد
در حكومت اين بود كه اگر كوچكترين  هاي ويژه عمر يكي از سياست -2

بـود و از پيشـگامان بـه     شان باال مـي  شد هرچند مقام شكايتي عليه فرمانداري مي
 داد، از ايـن رو عمـر   بود او را مورد پيگرد و بازخواسـت قـرار مـي    اسالم مي

تري بودند را  و كساني كه در سطح پائين ابوهريره و افرادي باالتر از ابوهريره
يكـي از   مورد بازخواست قرار داده است، به عنوان مثال سعد بن ابي وقـاص 

به آنان مژده بهشت داده  پيشگامان به اسالم و يكي از ده نفري است كه پيامبر
(و فردي بود كه دعايش اجابت

120F

مر او را از فرمانداري كوفـه عـزل   و ع شد،  مي )2
اگر حكومت بـه سـعد   «: كرد، و بعد از در وصيتي كه به اعضاي شورا كرد گفت
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رسيد كه خوب است، و اگر او به عنوان خليفه تعيين نشد، هركسـي كـه خليفـه    
شد از سعد كمك بگيرد، و بدانيد كه من او را به خاطر ناتواني يا خيانتش عـزل  

 .)121F1(»ام نكرده
عميـر  «: گفتنـد  ر بن سعد بن عبيد انصاري صحابي بود كـه بـه او مـي   و عمي

او را اينگونه توصـيف   نظيري است، و گفته شده كه عمر فردي استثنايي و كم
روايت است كه به عبدالرحمن بن عميـر بـن سـعد     بكرد، و از ابن عمر مي

 .)122F2(»در شام هيچكسي بهتر از پدرتان نبوده است: گفت
او را  كند كه عمر مذي از ابي ادريس خوالني روايت ميو با وجود اين تر

از فرمانداري حمص عزل كرد و به جاي او صحابي ديگر را به عنـوان فرمانـدار   
(تعيين كرد

123F

3(. 
ــر   ــتن عم ــيح خواس ــابراين، توض ــس بن ــدارانش و   پ ــي از فرمان از بعض

 شان سياست او بود، و حتماً به قصـد محكوميـت آنـان نبـود و شـايد      كردن عزل
  .خلفا و حكام بعد از خود قرار دهدخواست اين را سنتي براي  مي عمر
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 به حمايت و طرفداري از بني اميه كردن ابوهريره متهم: شبهه ششم

، و انـد  دهاكتفا نكر منحرفان فقط به پراكندن شبهات گذشته در مورد ابوهريره
كه ابوهريره از بني  اند هدارند، چنانكه ادعا كركگويا از ابوهريره خون يا مالي طلب

در مذمت علـي بـن ابـي     كرده است و احاديثي به نفع معاويه اميه حمايت مي
وضع كرده است، و در صورتي كه اين ادعاي بدون دليلي است و هيچ  طالب

 :اساسي ندارد و به داليل ذيل صحيح نيست
شـود از سـوي او سـاخته شـده در هـيچ يـك از        احاديثي كـه ادعـا مـي    -1

هاي حديث نيامده، و مدعي بايد ادعـاي خـود را ثابـت كنـد اگـر       كتاب
 .تواند هرگز نميگويد، اما  راست مي

كـرده   حـديث جعـل   چگونه اين شايعه پراكنان پي بردند كه ابوهريره -2
ها علماي جـرح و تعـديل كـه بـا      و بعد از آناست، و صحابه و تابعيني 

حديث جعل  هريرهواسي نداشته اند، نفهميدند كه ابوكسي رو در هيچ
 .!كرده است

كند و حال آن كه او خودش يكي از  حديث جعل مي چگونه ابوهريره -3
هـركس قصـداً بـر مـن دروغ ببنـدد      «است كه  گفته پيامبراين راويان 

كه تقريباً چهل صحابي اين حـديث را  » خودش را براي دوزخ آماده كند
(اند دهروايت كر

124F

1(. 
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جعل كرده كدامنـد؟ تعدادشـان    عاويهبه نفع م احاديثي كه ابوهريره
تـا مـا جايگـاه و وزن ايـن      انـد  دههـايي آمـ   چقدر است؟ و در چه كتاب

 .كنند بدانيم احاديث را نزد كساني كه به حديث عمل مي

را بسياري از روايات صـحيح ابـوهريره    احاديث ؛هاي مورد اعتماد كتاب -4
ـ  علي بن ابي طالب و خصوصا در فضائل اهل بيتكه   ت نمـوده، رواي
ابـوهريره و  (هـا را در موضـوع    و ما بخشي از اين روايت اند دهنقل كر را

ذكر نموديم كه نيازي بـه تكـرار آن در اينجـا نيسـت، و از     ) شاهل بيت
روايتـي نيامـده كـه در فضـيلت      هـا از ابـوهريره   طرفي در اين كتـاب 

 .يا كسي ديگر از بني اميه باشد معاويه
به مسئوليت و مقامي رسيده  در زمان معاويه ثابت نشده كه ابوهريره -

اي براي چنين شبهه باطلي قرار داد، جز اين كـه   باشد كه بتوان آن را بهانه
در  روايت شده كه در يكي از سفرهاي حج مروان بن حكـم ابـوهريره  

(مدينه جانشين او بود
125F

1(. 
د چون و اين مقام فقط در حد پيشنمازي و سخنراني در مسجد و امثال آن بو

نه ايـن كـه چـون     آماده بود و مردم او را قبول داشتند، در اين زمينه ابوهريره
مروان او را دوست داشت او را به عنوان جانشـين خـود مقـرر كـرد، زيـرا كـه       

چنانكه وليد بن ربـاح روايـت   . اختالف مروان و ابوهريره چند بار آشكار گرديد
دفـن   د حسـن را در كنـار پيـامبر    از ابوهريره شنيدم كه وقتي خواستن: كند مي

                                           
 .336/  4الطبقات ابن سعد  -1
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تو امير نيستي و بلكه والي : به مروان گفت كنند و مروان اجازه نداد، ابوهريره
كسي غير از تو است، بگذار او را دفن كنند، اما تو در آنچه به تـو ربطـي نـدارد    

خواهي كسي را كه اينجا نيست با اين كار از خـود راضـي    كني و مي دخالت مي
گفتـه انـد كـه    : اه مروان خشمگين شد و رو به ابوهريره كرد و گفـت آنگ. نمايي

روز جنـگ خيبـر   : كند، ابوهريره گفت ابوهريره زياد حديث از پيامبر روايت مي
نزد پيامبر آمدم در حالي كه سي سال و يا بيشتر سن داشـتم و تـا زمـان وفـات     

رفـتم و   نش مـي هـاي همسـرا   پيامبر با ايشان همراه بودم و همراه ايشان به خانـه 
رفـتم و پشـت    دادم و همراه ايشان به جهاد و حج مي خدمت ايشان را انجام مي

خواندم، پس سوگند به خدا از همه مردم بـه احاديـث ايشـان     سر ايشان نماز مي
(ترم آگاه

126F

1(. 
مـن اسـالم   « :بـه مـروان گفـت    و در روايتي ديگر آمده است كه ابوهريره

را به شـدت دوسـت    دم هجرت كردم و پيامبرآوردم و با اختيار و دلخواه خو
داشتم، اما شما كه اهل خانه و در محل دعـوت بوديـد دعـوتگر را از سـرزمين     
خودش بيرون كرديد و ايشان و اصحابش را اذيت كرديد، و بعد از من مسـلمان  

(آنگاه مروان از آنچه به او گفت پشيمان شد و از او دور شد »شديد
127F

2(. 
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به زودي زمـاني بـر مـردم    «: روايت است كه گفت رهو همچنين از ابوهري
 )128F1(.»از خانه مروان بهتر خواهـد بـود  مردم خواهد آمد كه تعدادي گوسفند براي 

دهـد، امـا نيـاز و     ا واضح است كه او مروان را مورد انتقـاد قـرار مـي   كه در اينج
 .طلبد شرايط چيزهاي خاص خود را مي

ز هيچيك از آنان طرفداري نكرد ا ، ابوهريرهبدر اختالف علي و معايه
گيـري   گيري كردند، از فتنه كناره و او به همراه كساني از صحابه كه از فتنه كناره

كرد، و بعد از آن كه قبل از سال بيست و چهار هجري از بحـرين بازگشـت در   
مدينه سكونت گزيد تا اين كه بعد از سال پنجاه هجري درگذشت، با وجود اين 

است و دروغگويان سخناني را به او نسـبت   غگويان سالم نماندهاز اتهامات درو
نماز پشت : گويند او گفته است دهند كه آن را نگفته است از آن جمله كه مي مي

 سر علي كاملتر است، كسـاني كـه جاهالنـه چنـين اتهامـاتي را بـه ابـوهريره       
وي آگاهي چنين گرايي بپرهيزند، و آنان كه از ر زنند بايد از اين دروغ و باطل مي

 :گويد كه مي اند دهكنند از مبدأ و اصل اسالمي تجاوز كر كارهايي مي

﴿                         

﴾                         ]۱۰۵: النحل[ 

راسـتي اينهـا    آورنـد و بـه   كه به آيات اهللا ايمان نمـي بافند  تنها كساني دروغ مي«
 .»ندان ادروغگوي
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 .»كند هدف وسيله را توجيه مي«: گويد به مبدا ميكافيلي كه مي
شود تا به او دروغ نسبت دهد  كينه و دشمني انساني با انساني ديگر سبب مي

بيـك  كننـده شـيطان ل   و اينگونه هواي نفس خود را راضي كند و به نداي گمـراه 
بگويد، و اساس همه شبهاتي كه پيرامون اين صحابي بزرگوار مطرح شده همين 

 :و رحمت خدا بر كسي باد كه گفته است. است
 يا طاليب العلم والروايـات 

 

 إن الروايات ذات آفـات 
 

 

 .ها دارند ها آفت ها بدان كه روايت اي طالب علم و طالب روايت
 خـي ـم  أوا العلم عن خذأال ت

 

ــن إ ــهادات ال ع ــائز الش  ج
 

 

زند ياد نگيريـد و علـم را فقـط از كسـاني فـرا       علم را از كسي كه تهمت مي
 .بگيريد كه شهادت و گواهي آنان جايز است

 إذا رضــيتم منــه األمانــة
 

 ماناتوفوا األله ط: والدين
 

 

(اگر امانتداري و دينداري او را پسنديد به سراغ او برويد
129F

1(. 

                                           
 .133 الكفاية -1



 
 

 

 :مطلب دوم
 اكني در باره ابوهريرهاسباب شبهه پر

و بـر راويـان    شدر ضمن حمله بـر صـحابه   شبهه پراكني در مورد ابي هريره
مانند عمران بن حصـين، و بـراء بـن عـازب و جـابر بـن        به طور خاص صحابه

گذاران و  هايي از زنديقان و بدعت و ديگران از سوي گروه شعبداهللا و ابوهريره
، و دشمنان اسـالم از قبيـل   مطرح شده است مورد حمله قرار گرفته اندكه غيره 

ملحدان و مستشرقيان و ديگر كساني كه دژ محكم اسالمي آنان را وحشـت زده  
، ايـن  انـد  دهزده ش گذاري فرزندان اسالم براي دين خود حيرت كرده و از خدمت

 .شبهات را زبان اين باندهاي هواپرست فرا گرفته اند
شـان آنـان   موروثين خود افزوده و كينه و بعضي از معاصرين به شبهات نياكا

و جهالـت و گـاهي    هاي متفاوتي كه بيشتر هواپرستي داشته كه با انگيزه را بر آن
شدن است، به حساب بهترين نسـل ايـن اسـت و بـه لبـاس ديـن        حب معروف

بيش از ديگر صحابه هـدف   كه ابوهريره اند دهاسالم، دست به شبهه پراكني ز
خيانتكارانـه قـرار گرفتـه اسـت، امـا ايـن كـه چـرا بيشـتر          اين حمله ظالمانه و 

ترين آن عبارتند  عوامل زيادي دارد كه مهمدهند،  را هدف قرار مي ابوهريره

  :از

 .روايت كرده است تعداد حديث صحيح را از پيامبر ينابوهريره بيشتر -1
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اغلـب آن  بـودن    در بردارد، و مشـتمل  اهميت آنچه احاديث ابوهريره -2
مور ديني از قبيل عقايد و عبـادات و معـامالت و سـلوك و    ا براحاديث 

 .اخالق و غيره را

بسياري از احاديثي كه متعلق بـه بعضـي از قضـاياي اختالفـي اسـت را       -3
روايت نموده و جمهور امت در اختالف با ديگران با اساس  ابوهريره

از آن روايــت عليــه مخالفــان اســتدالل  قــراردادن روايــات ابــوهريره
 .اند هدكر

هايشـان احاديـث    همه بخاري و مسلم در كتابباالتر از ائمه محدثين و  -4
 .اند دهرا روايت كر ابوهريره

 :عبارت است از ترين اهداف منتقدان و مخالفان ابوهريره مهم

 .باره اوايجاد ترديد در -1

 .باره روايات اوايجاد ترديد در -2

ت را ذكـر كـرده   هايي كه ايـن روايـا   ايجاد ترديد و شك در مورد كتاب -3
ــمنان     ــايي دش ــدف نه ــن ه ــت، و اي ــديثاس ــاران ح ــان از  و همك ش

 .خوردگان و مزدوران درگذشته و حال است فريب

و كيفيـت فراگيـري و    بودن نسبت به تاريخ زنـدگي ابـوهريره    جاهل -4
كساني كه قصد بـدي از   .و استعداد ويژه او براي اين كارحفظ  احاديث 

ها جهالت است، اما اگر واقعاً قصد سوئي  انتقاد ندارند علت مخالفت آن
 .نداشته باشند
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شايسته است در اينجا مطالبي را كه حاكم ابوعبداهللا از حافظ بن ابي بكر بـن  
دادن به او و  ورزي نسبت به ابوهريره و دروغ نسبت خزيمه در مورد اسباب كينه

كسـاني كـه   : گويـد  حمله به رواياتش نقل كرده، خالصه آن را ذكر نمائيم، او مي
را رد كنند كساني هستند كه خداونـد   او  گويند تا روايت عليه ابوهريره سخن مي

فهمند، و يا منكر صفات خدا و از  هايش را كور كرده و معاني روايات را نمي دل
شنوند كه برخالف مـذهب   فرقه جهميه هستند كه وقتي احاديث ابوهريره را مي

كننـد كـه    گويند و او را به امـوري مـتهم مـي    ناسزا مي آنان است به ابوهريره
خواهند اينگونه افراد ساده را گول  خداوند او را از آن پاك گردانيده است، و مي

كنند كه احاديث ابوهريره حجت نيست، و يـا مخالفـان    بزنند و به دروغ ادعا مي
و با كند  ابوهريره از خوارج است كه وقتي رواياتي كه ابوهريره از پيامبر نقل مي

توانند با دليل و برهان روايـات او   مذهب خوارج مخالف است و آنان چون نمي
كنند، يا مخالفان ابوهريره از فرقه قدريه هستند  توهين مي را رد كنند به ابوهريره
گويند خداوند همه امور را در گذشـته مقـدر نمـوده كـافر      كه مسلمين را كه مي

بيند كه ابوهريره در اثبـات مسـئله قـدر از     شمارند، اينان وقتي احاديثي را مي مي
روايت كـرده، و دليلـي بـراي اثبـات مـدعاي خـود ندارنـد از ايـن رو          پيامبر

از افـراد   استدالل نيست، و يا مخالفان ابـوهريره  قابلگويند احاديث ابوهريره  مي
د نجويد و وقتي احاديث ابوهريره را بشنو جاهلي است كه فقه را از منبع آن نمي

پـردازد و آن دسـته از    مخالف مذهب فقهي اوست و به انتقاد از ابوهريره مي كه
تا آنجا كه ...... كند  احاديث ابوهريره را كه مخالف مذهب فقهي اوست را رد مي
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هـا بـه احـاديثي از روايـات ابـوهريره اعتـراض        و بعضي از اين فرقـه : گويد مي
(اند دهكه معناي آن را نفهمي اند دهكر

130F

1(. 
 ،نـام بـرده اسـت   از آنهـا  آيد كه كساني كه امام ابن خزيمـه   به نظر ميچنين 

و  .نماينـد  سلف بعضي از معاصرين امروز هستند كه بعضي از احاديث را رد مي
قضـاوت  محمد بـن عبـداهللا انصـاري    : گويد امام يحيي بن معين چقدر دقيق مي

 :حديث؟ او گفت! اي ابا زكريا: بود به او گفتندشايسته 
 .)131F2(»وين حساب وكتابواوللد:  أقوام خلقوا هلا للحرب«

ــ  هــا و دفترهــا  و ديــوان انــد دهجنــگ اقــوامي دارد كــه بــراي آن آفريــده ش
 .كنندگان و نويسندگاني دارند حساب

                                           
 .513/  3مستدرك حاكم  -1

 .93خطيب  ةالكفاي -2



 
 

 

 خاتمه

روشن گرديد كـه   در طي اين بررسي سريع زندگي صحابي بزرگوار ابوهريره
ت و بـاالبودن  سـاختار شخصـي   اي بوده كـه در  رجستههاي ب ايشان داراي ويژگي

 .جايگاه و انتشار دانش ايشان نقش اساسي داشته است
 :ها عبارت است از ترين اين ويژگي مهم

، و بــه آوردن او و همراهــي او بــيش از چهــار ســال بــا پيــامبر اســالم -1
 .آوردن دانش بسيار و انواع هدايت و معرفت به لطف اين همراهي دست

، و تــالش او بــه پيــروي از ايشــان و بــا پيــامبر محبــت ابــوهريره -2
الگوبرداري از ايشان در گفتار و كردار خود كه اين الگوبرداري در اكثـر  

 .هاي سلوك و عمل ابوهريره خود را نشان داده است گوشه

عبادت و تقواي او و يادآوري فراوان از مرگ و هراس وي از قيامـت و   -3
 .بردنش به خداوند از جهنم پناه

ـ  -4 اخالقـي و شـوخ طبعـي و     ي و سـخاوتمندي و خـوش  تواضع و فروتن
 .گويي، و محبت مردم با او صراحت

ورزيــدن بــه دعــوت دادن بــه ديــن، و اســتفاده او از  نشــر علــم، اهتمــام -5
هاي گوناگون در امر دعوت او را از بارزترين دعوتگران و ناشـران   شيوه

 .، قرار داده بودبعد از پيامبر شعلم در ميان صحابه

 .او ت او و صحت آن، و حافظه قويروايا كثرت -6
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بودن   ثبوت عدالت ايشان چون صحابي است، و ثبوت صحت و درست -7
و بعضـي   اند دهاز او روايت كر شروايات ايشان چون بسياري از صحابه

، و صـدها تـن از تـابعين از او    اند دهتقدير كر از حفظ و علم ابوهريره
ـ  ، و همچنـين  انـد  دهق شـمر روايت كرده و از او تقرير نموده و او را موث

 .اند دهرا ثقه شمر ابوهريره اند دهعلمايي كه بعداً آم

 در اختالفاتي كه در ايام او بين بعضـي از صـحابه روي داد ابـوهريره    -8
 .طرف بود بي

داشت و بسياري از مناقب و فضائل آنـان   را دوست مي آل بيت پيامبر -9
ر آن باشـد كـه اهـل    را روايت كرده است، و چيزي ثابت نيست كه بيانگ

 .اند دهبيت از او ناراضي بو

مطـرح شـده شـبهات پـوچي اسـت، و       شبهاتي كه پيرامون ابوهريره -10
ترين اسبابي كه آن سـوي ايـن شـبهات پنهـان اسـت را در مطالـب        مهم

 .گذشته بيان كرديم

هـاي خـود وضـع     بعضي از اهل بدعت احاديثي در جهت تائيد بـدعت  -11
 و رواياتش ترديد ايجـاد نماينـد،    د ابوهريرهتا اينگونه در مور اند دهكر

هـاي واضـح بـا     احاديث وضع شده چون مشتمل بر مخالفت در حاليكه
 .اند دهحقائق دين و تعاليم روشن آن است مشخص است كه جعل ش
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هاي زندگي ايشان ذكر شد نشانه جايگاه واالي ايشان است  و آنچه از ويژگي
حرام  شحرام است و همچنين به ديگر صحابهو بيانگر آن است كه توهين به او 

در  هاي ستبر آنـان  تالشگرفتن  وفايي نسبت به آنان است و به معني ناديده و بي
 .هـاي بعـدي، اسـت    و نقل تعاليم دينـي بـه نسـل    كمك به اسالم و پيامبر راه

به دست مـا   ومشقت بدون زحمت و رنج هاي آنان بوده كه امروزه اسالم  تالش
و توهين به آيـت كريمـه قـرآن و     توجهي يعني بي شوهين به صحابهت و رسيده،

و اهانت به آنان را  اند دهكه فضيلت و جايگاه صحابه را بيان كر احاديث پيامبر
يعنـي اهانـت بـه جايگـاه واالي صـحبت و      آنـان  ، و توهين بـه  اند دهحرام شمر
او همـراه   ، چون فضيلت همراه از فضيلت كسي است كه باپيامبربا  همراهي 

 .است
در اين سخنان هشدار و بيم هست براي كسي كه دلي آگاه داشته باشـد و بـا   

و اهللا سـخن حـق را مـي گويـد  و بـه راه راسـت       . حضور قلب گوش فرا دهد
 .هدايت مي نمايد و او براي ما كافي است و او بهترين وكيل است
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