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  پيش درآمد

او يكي از رهبران اسالم است كه در . بخشد ها را روشنايي مي شعاعي است كه دل) رض(ابوهريره 
هايي  او رمز و الگوي معلمين امت است، آن. ي اسالم سيهم بودند هاي دولت اوليه تحكيم و تعميق پايه

ند و قرآن را براي امت شرح و تفسير برد توجيه و رهبري كرده و به پيش مي كه نهضت فكري امت را
احاديث روايت شده توسط او . نمودند را توصيف مي) ص(ي پيامبرش، محمد  مي كردند و سيره
ها  نمودند و روح جهاد را در درون ميكرد و حريم اخالق را نگهداري  ميد ومحدجزئيات عقيده را 

  . آوردمي ه خروش درو بكرده برافروخته 
نمايند و به اين دليل است كه  به اين دليل است كه دشمنان اسالم نوك هجوم خود را متوجه او مي

پرورانند و به خاطر اين است كه هر مسلمان غيور و  پيروان اهواء و شهوات كينه و بغض او را در دل مي
  . دلسوز اسالم و مصالح امت اسالمي او را دوست دارد

  ...ي اين امور اين كتاب اطر همهو به خ
براي نويسنده جاي بسي خرسندي است كه هر مسلماني در بهره گرفتن و استمتاع از انوار علوم و 

  .شريك و همگام او باشد) رض(احاديث ابوهريره 
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  مقدمه

  :الحمدهللا رب العالمين والصاله و السالم علي سيدنا محمد و علي آله و صحبه اجمعين و بعد

آيند و هر چه را كه فقهاي بزرگوار طي  و سنت دو مصدر اساسي شريعت اسالمي به شمار ميقرآن 
ي فياض و مصدر عظيم برگرفته شده  اند از اين دو سرچشمه قرون طوالني گذشته ذكر و استنباط كرده

اين است كه  ،شيرين و صاف اين دو مصدر در فوران هميشهسار  اي از چشمه است و در واقع غرفه
  .نمايند خود را متوجه اين دو مصدر ميزهرآگين منان اسالم هميشه تير دش

رو  بر تحريف معناي آن منحصر گرديد، از اين) قرآن(اي آنان عليه اولين مصدر اسالم ه اما نقشه
ها يهود بر  ي دشمنان اسالم و در راس آن نقشه. اشان نقش برآب شد و به اهداف خود نرسيدند نقشه

به برخي از اهداف خود رسيد و  –) ص(سنت پاك و مطهر رسول خدا  –اسالم عليه مصدر دوم 
يهوديها و ساير دشمنان اسالم توانستند احاديثي را جعل كنند و به افترا، . دنهايي فرود آور ضربه ندتوانست

و ها اسناد دروغين بتراشند  برخي از احاديث را تحريف نمايند و براي آن. نسبت دهند) ص(به پيغمبر 
ي خداوند متعال بر اين تعلق گرفت كه  ها را در ميان امت اسالمي اشاعه دهند، اما اراده بدينوسيله آن

هاي آنان بردارند و احاديث  از روي نقشه  گروهي از علماء و دانشمندان مجاهد را بر انگيزد تا پرده
  .مصون ماند) ص(ول خدا وسيله سنت مطهر و پاك رس يز دهند و بدينيصحيح را از روايات دروغين تم

تند و از جنگ با اسالم دست ساما يهوديان و پيروان و اعوانشان اسلحه بر زمين ننهادند و از پاي ننش
بار راه ديگري در پيش گرفتند و جهت مبارزه با اسالم از در ديگري وارد شدند و  نكشيدند، بلكه اين

ايجاد كردند و شبهاتي عليه آنان به راه  تشكيك) ص(در احوال و وضعيت راويان احاديث رسول خدا 
به ايجاد شك و طعن در امانت و ... ي نقد علمي و بحث موضوعي و راي آزاد و انداختند و به بهانه

گر اسالم و حبيب مومنان ابوهريره  روايت ،ها روي آوردند كه سهم صحابي بزرگوار صداقت آن
روايت نموده  حديث كه او بيشتر از ساير اصحاب چرا  از اين كيد جديد بسيار و فراوان بود،) رض(

بوده و اشيائي از رسول ) ص(نشين و مالزم رسول خدا  صحاب هماكه او بيشتر از ساير  نظر به اين. است



  
 

٩

ي اصحاب دريافت كرده  كه از بقيههاي او  شنيده راند، اضافه ب شنيده كه ديگران نشنيده) ص(خدا 
شد كه آن را براي مردم  نزد او موجود بود كه نزد سايرين پيدا نميوسيله اشياء فراواني  بدين. است

  :فرمايد ي رسول خدا را استجابت كرده باشد كه مي داد تا فرموده ها تعليم مي كرد و به آن روايت مي
  "منه  ليبلغ الشاهد الغائب فان الشاهد عسي ان يبلغ من هو اوعي له"
را به افراد غايب برسانند، چه بسا كه فرد شاهد آن را به ] حديث[كه شاهد و حاضرند آن  هايي تا آن"

  1".كسي ابالغ كند و برساند كه آن را بهتر از او بفهمد و دريافت نمايد
را فرصت ) رض(ها يهوديان كثرت و فراواني روايت از ابوهريره  لذا دشمنان اسالم، و در راس آن

اسالم و ايجاد تشكيك در صداقت ابوهريره آن چون سوراخ و گذرگاهي جهت نفوذ در  از شمرده و
  .اند كرده گيري بهره

است تا ) ص(هدف آنان از وراي اين كار، دور انداختن مرويات او از سنت مطهر رسول خدا 
آري، اين است . از دست مسلمانان بيرون برود) ص(كثيري از احاديث رسول خدا  تعدادوسيله  بدين

فراغت پيدا كردند به سوي ساير ) رض(از ترور شخصيت ابوهريره كنند و اگر  ها اراده مي آنچه آن
  . آورند روي مي) ص(اصحاب و ناقالن سنت رسول خدا 

اهللا  الرشيد رحمه جيد كه رجالش اهل علم هستند، آمده است كه هارون با سند 2در كتاب تاريخ بغداد
 –كه خواست گردنش را بزند  هنگامي –عصر خويش ) دين ستيزان(سركرده و راس زنادقه  "شاكر"از 

خواهيد از دين  سببش چيست كه شما زندقيان در ابتداي كارتان، به كساني كه مي":سوال كرد و پرسيد
خواهيم بر  ما مي":شاكر گفت "دهيد؟ ساي صحابه به تعليم ميؤت و بغض بزرگان و ريبه در كنيد كراه

شد و از اعتبار افتاد به تبع او روايت و حديث ناقالن حديث طعن فرود آوريم زيرا اگر نقل كننده باطل 
   ".نيز از اعتبار خواهد افتاد و باطل خواهد گشت

مبني  ذكر نموديمو با آنچه ) رض(اين ديدگاه با تحليل ما پيرامون سبب حمله و يورش بر ابوهريره 
زيرا اين اراذل . داتفاق دار  خواهند سنت رسول خدا و اسالم را مورد يورش قرار دهند، كه مي  بر اين

برخيزند، ابتدا آبرو و   ورشكسته زماني كه خواستند به رد و نقد اين شريعت مطهر و مخالفت با آن
ها، راه  هايي كه ما جز آن ند، شخصيت و سنت مطهر را مورد طعن قرار دادشخصيت حامالن حديث 

ي ملعون  به اين وسيله ديگري جهت رسيدن به سنت نداريم و صاحبان عقل ضعيف و ادراك ركيك را
گشايند و عناد و  ها لب به طعن و لعن بهترين مخلوقات خدا مي اند، آن و شيطاني به وادي لغزش كشانده

پرورانند و در ميان  دشمني با شريعت و آرزوي دوركردن احكام آن از بندگان خدا را در دل مي
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تر  تر و شنيع اي از اين خطرناك وسيله هيچ  معاصي و كباير كه باعث انحراف و گمراهي بندگان گردد،
   1.شود تصور نمي

تاثير بگذارند،  معاصراند كه بر بعضي از نويسندگان مسلمان  خاورشناسان نيز تا حدي موفق شده"
ها برخاسته و ادعاهاي را كه دليلي بر آن اقامه  آنپردازي  خيال زني و روي از گمانه زيرا اين عده به دنباله

رو  دنباله(ها  ي اين همه. اند ها افزوده اند و چيزهايي از نزد خويش بر آن زبان آوردهنشده است، بر 
سموم خويش را به نام بحث و معرفت شناسي و آزادي  نيز )خاورشناسان(ها  و آن هستند )خاورشناسان

لم صحيح و آند از ع ها پنداشته دانند كه آنچه آن اند و خداوند و راسخان در علم مي انتقاد پخش نموده
   2".تحقيق درست و نقد سازنده بسي بعيد و بيگانه است

عالوه بر به خدمت گرفتن كساني كه  انكه آن اين يهوديان و خاورشناسان اين دركيد از جمله دقت
پردازند، برخي از افراد فرومايه و  ها مي ها قرار گرفته و به نشر افكار مسموم آن داوطلبانه در خدمت آن

نويسند و جمالت و كلمات پراكنده و  مي. اند و به ميدان آورده  دروني را نيز اجير كردهشكست خورده 
گاهي براي اباطيل و افترائات خويش به وجود  ها تكيه كنند تا از آن آوري مي نتيجه را جمع عبارات بي

برخي از اين اجير شدگان در دشمني و عداوت با سنت و اهل آن شديدتر از خود ". آورند
نمايند و در بدگويي و هجوم بر ياران رسول خدا، به  عمل مي) مبشرين(ورشناسان و مبلغان مسيحيت خا

اند و عليه آنان الفاظ و كلمات  ، از آنان پيشي گرفته)رض(خدا ابوهريره رسول ويژه صحابي بزرگ 
كسي كه  3".انجام داده استه محمود ابوريچه كه  آن گيرند مانند عاري از ادب و مروت به كار مي

ي  اخيرا كتابي از وي در مصر پخش شد و ديري نگذشت كه مجددا چاپ شد، زيرا يهوديان همه
هاي چاپ اول را خريداري و مجانا ميان مردم پخش كردند و در واقع اين كار را به عنوان پاسي  نسخه

بسي بيشتر از اين  داز خدمات او در حقش انجام دادند و حقيقتا پاداش نهاني و پنهاني كه به او دادن
در  ها و معاصرين يكه هر چه را قديم "بود حمديهمالسنه الاضواء علي "نام كتاب او . پاداش ظاهري بود

آوري كرده و هر چه را كه خاورشناسان و  اند، جمع طعن بر حديث و رجال حديث گفته و نوشته
است تا حديث را در قالب اختالف   اند بر آن افزوده و به شدت كوشيده ها گفته مبشرين و مزدوران آن

و تناقض، تحريف و تبديل، سطحي بودن و تحريف شده معرفي كند و در اين راستا صحيح حديث را 
   4.باطل معرفي و روايت باطل و پوچ مشهور به حديث را صحيح پنداشته است

د هستم كه از ميان بر گردن مسلمانان، من معتق) رض(هريره  ي اين امور از باب حق ابي به خاطر همه
ي وي دفع كرده و اين بهتان را از  آنان كساني به پاخيزند كه اين كيد و بهتان و افترا را از ساحت سيره
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و حمايت از آن در مقابل ) ص(دفاع از سنت رسول خدا  ،چون در اين دفع و رد. شخصيت وي بزدايند
 لَمع حصلالي"كه  هالقدر نيز خبر دادو مفسدين وجود دارد و خداوند جليل پروران  باطلهاي  طعنه
نمايد و از  بلكه آن را باطل و سركوب مي  ]خداوند عمل مفسدين را اصالح نمي كند[. 1"دينسفْمالْ

  .كند ي آن پرده برداري مي ي باطل و تحريف شده چهره
اي باشد  يلهآمده، وس من اميدوارم اين صفحات كه در رابطه با اين صحابي بزرگوار به نگارش در

  . هاي آنان سوء نيت و دروغپرده از كنار زدن هريره و  ي سركوبي دشمنان ابيابر
شوند با اتمام  كه گمراه مي و بدين وسيله آنان[ 2بينهعن  ي من حييهلك من هلك عن بينه و يحيل

  ..]پذيرند با آگاهي و دليل آشكار باشد كه راه حق را مي حجت بوده و آنان
ريه و امثال او وجود نداشته باشد و كافي  گمان ببرد كه اصال نيازي به پاسخ دادن به ابو شايد مسلماني

هريره اكتفا شود، زيرا روگرداني از سخن مطرح شده براي  است در اين راستا تنها به ذكر مناقب ابي
جواب (ين امر نكند كه ا. تر است تا نقد و رد آن اش شايسته نام و نشان كردن گوينده ميراندن آن و بي

هاي  اما از آنجا كه ما از شرارت. شان شود باعث آگاه گشتن افراد نادان بر آن و گستاخي) دادن به آن
عواقب آن ترسيديم و ترسيديم كه افراد نادان فريب بخورند و به سرعت در دام خطاهاي خطا كنندگان 

) ابوريه(، پرده برداشتن از مفاسد اقوال او علما را مالك قرار دهند نزد گرفتار شوند يا اقوال فاقد اعتبار
و براي آخرت  ،نافع و سودمندتر از اهمال آن براي مردم –و رد مقاالتش را ـ در حد شايستگي 

   3.ميتر تشخيص داد پسنديده
اقتباس من "اي در اين موضوع تحت عنوان  كتابچه. م 1969ق كانون دوم .هـ 1388در ماه شوال سال 

ي پيرامون مناقب ابوهريره در  آوري شده منتشر كردم كه آن را از مطالب گرد ")رض(مناقب ابوهريره 
؛ زيرا به دنبال جار و جنجال و سر و صدايي كه استخراج كردم –كه به پايان رسانده بودم  –مرحله اول 

 به –اند  شهري كه دوستش دارم و مردمانش از قديم دوستدار صحابه بوده –فردي در موصل قهرمان 
مرتكب ) رض(اين مردك نسبت به ابوهريره . راه انداخته بود، به شدت نياز به آن احساس مي شد

اي از خطباي شهر موصل به نقد و انكار  ادبي گرديده و دهان به بدي گشوده بود و به دنبال آن عده بي
. امت گرديدندها اقامه دعوا شد و محكوم به پرداخت غر پرداختند كه عليه آن وگ چرنديات اين ياوه

اهللا عليه، فتواي مشهور خود را  ور، شيخ بزرگوار امجد الزهاوي رحمهبعد از آن در يك حادثه مشه
فتوا داد و به شمارش  –همچون ساير صحابه  –كرد و در آن به وجوب محبت و احترام ابوهريره  رصاد

في   رابطه العلماء"نام  م به1/6/1967مطابق  1387صفر /22اين فتوا در مورخه . مناقب وي پرداخت
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بعد ديديم كه امكان افزودن براهين و حجج  .منتشر گرديد ي او بود، كه رياست آن به عهده "العراق
لذا . ورزند، وجود دارد در صداقت داللت مي) رض(كه بر رسوخ قدم ابوهريره  –فراوان ديگر بر آن 

اي فراوان ديگر در زمينه تاريخ رجال و ه اي در ميان كتاب همت خويش را جمع كرده و به گردش تازه
ي اقتباس  ها و قرائن گرانبهايي دسترسي پيدا كردم كه در مرحله حديث و غير آن پرداختم و به حجت

ي آن  به مصادر بسياري از روايات و امثله ظفر يافتم كه محصول و نتيجه. ها دست نيافته بودم اولي بدان
پخش  "هريره دفاع عن ابي"تحت عنوان . م 1973هـ ـ  1393ل اي بود كه در سا بحث واسع و گسترده

هايي بر آن افزودم كه مرا بر آن داشت آن را در قالب اين  صورت براهين و قراين و مثال بدين. نمودم
گيرد، چاپ و پخش نمايم كه به نظرم با روحيه و  هاي شما قرار مي گزيده كه در چاپ دوم در دست

خواني و تناسب دارد و فوايد بحث طوالني و  هم) ص(حاب رسول خدا طبع جوان مسلمان محب اص
هاي  ي كتاب كساني كه به مطالعه گسترده ـبه افراد متخصص و اهل فن  "دفاع از ابي هريره"مفصل 

و چاپ آن را نيز براي كساني كه خواهان تفصيل  گردد ـ برميدهند اسالمي و تاريخي اهميت فراوان مي
  .د، دوباره تجديد كردمو توضيح مزيد هستن

***  
اهللا  سباعي رحمهلهريره را شروع كردم، ديدم كه دكتر مصطفي اابوآوري اخبار  كار جمعكه  هنگامي

، استاد علوم الحديث در دانشكده اصول دين قاهره، شيخ فاضل عالمه لنيز، و استاد دكتر محمد اسماعي
محمد بزرگوار خانه حرم مكي، و شيخ  ير كتابداهللا م محقق عبدالرحمن معلمي اليماني رحمه

اهللا مدير دارالحديث مكه مكرمه و دكتر محمد ابي شهبه استاد و مدرس در  عبدالرزاق حمزه رحمه
دفاع از ابي هريره را قبل از من شرف و   دانشكده اصول الدين؛ همگي در اين كار بر من پيشي گرفته

دفاع از (هم مبه اين  فصولي اند ت محمود ابوريه نوشتهي كه در نقد شبهايها اند و در كتاب دريافت كرده
ها، استاد دكتر محمد ابوزهره فصل خاصي در  ي آن قبل از همه. اند اختصاص داده )مقام ابوهريره

اند، اختصاص  هريره كرده به رد شبهات قديمي مستشرقين كه متوجه ابي "الحديث و المحدثون"كتابش 
ها و مراجعه به كتب  نقد و د محمد عجاج الخطيب با استفاده از اين ردبعد از ايشان استا. است  داده

كه به دفاع از اين صحابي بزرگوارش اختصاص داده  –حديث و رجال شناسي، كتاب بسار مفيدي 
  . نام نهاد "ابوهريره روايه االسالم"به زيور طبع بياراست و آن را  –است 

هايي  ا به نوعي توفيق عنايت كرده و به ذكر دليلاز اين بزرگواران ر ديدم كه خداوند هر يك
اند كه ديگران بدان  اند و هر كدام به برخي از مراجع مراجعه كرده ها نپرداخته پرداخته كه ديگران بدان

  .اند دسترسي نداشته يا مراجعه نكرده
ي آوري منقوالت نمودم، گويي كس كه شروع به جمع لذا روش جديدي در پيش گرفتم و آن اين

ها را با  آهنگ كردم و آن آوري شده را هم بعد منقوالت جمع. قبل از من اقدام به اين كار نكرده بود



  
 

١٣

كار اين اساتيد بزرگوار مقايسه نمودم و آنچه را كه آنان، از آن غفلت ورزيده بودند بر آن افزودم و از 
  .تعليقات آنان نيز بهره گرفتم

چون هنوز آن را . تي حدس و ظن اول مرا ظاهر كردكه از آن پيروي كردم، درسمخصوصي روش 
قراين قاطعه در  و به پايان نرسانيده بودم كه برايم روشن گرديد كه به بسياري از حقايق سودمند و جديد

هايي كه اين بزرگواران  هم در غير ابواب و كانال آن. ام دسترسي پيدا كرده) رض(دفاع از ابوهريره 
ذكر نصوص مهم در صحيحين  و جايگاه ي صفحات شماره متوجه شدم كه  و اند ها مراجعه كرده بدان

براي من روشن شد كه امتيازي  ،ها تكرار شده در آن ي صحيحين كه ذكر نصوص مهمه و غير آن،
توانستم فصول جديد و سودمندي . است بس مهم و جز افراد محقق كسي بر آن اطالع پيدا نخواهد كرد

مانند فصل روايت . ها به گردش و تفحص نپرداخته است در اطراف آن اضافه كنم كه كسي جز من
و فصل روايت فرزندان امام علي و طرفداران جوانمرد پيرامونش و   افراد قاضي و زاهد از ابوهريره،

ي احاديث او، و فصل تبيان اختالط جمهور كبير  يا مداوله ،از وي ها عموم شيعيان اوايل كوفي و غير آن
اجماع . اند ي قوي و تنگاتنگي با هاشميان داشته حديث ابوهريره با هاشميان و كساني كه رابطه از راويان

  .ها بر عدم نقل چيزي از آنان در ارتباط با دروغگو بودن ابوهريره و غير آن ي آن همه
قرار دهم كه ) رض(حقايق و اكتشافات جديدي فراروي دوستداران ابوهريره  از طرف ديگر توانستم

مثال . گفته بودندنها سخن  اند، از آن وشتهاو چيزي نمناقب در مورد  ز منا اتيد بزرگواري كه قبلاس
در . ها بوده است ي امير دوسي ام كه او برادرزاده را توضيح داده 1با امراء دوسي) رض(قرابت ابوهريره 

اند،  ها را نياورده ن آنام كه غير از م هاي جديدي آورده فصل حب صحابه و مورد ثقه شمردن آنان نقل
هايي  رسد و وقايع و داستان به نظر ميمنحصر به فرد رو آنچه در اين فصل آمده است كم نظير و  از اين
به مكارم اخالق را بيان ) رض(اند كه متحلي بودن ابوهريره  ها را ذكر نكرده گان آن ام كه گذشته آورده
اند كه ديگران  حديث نقل كرده) رض(از ابوهريره  ام كه كساني را از اصحاب كشف كرده. دارند مي

. بودنشان اختالف وجود دارد يكه در صحاب ،را كساني ديگرها را شناسايي كنند و  اند آن نتوانسته
به . اند ام كه از وي حديث روايت كرده هاي بحثم را به فرزندان و نوادگان اصحاب قوت بخشيده پايه

. اند حديث روايت كرده) رض(ام كه پنج نفر از آنان از ابوهريره  كردههفت نفر از فقهاي مدينه اشاره 
ام و وقايع فراوان  در كالم صحابه انجام داده "زعم"و  "كذب"هميچنين تحقيقي در مورد معناي 

. ام هستند، ذكر كرده) رض(ديگري را مربوط به ديگر اصحاب كه شبيه مواردي انتقادي از ابوهريره 
كه  از ترس اين ،رسنگي قرار گرفتن و خودداري از روايت و نقل بعضي از رواياتهمانند در معرض گ

اميدوارم با آوردن و ذكر كردن اين امتيازات نسبت به . ها مردم آن را انكار كنندو  غير ايني  نكند عامه
و شرف درازي به ساحت مقام رفيع آنان ننموده باشم كه حقيقتا منت  اساتيد بزرگوار اسائه ادب و دست

                                                           
.اي است يمني يكي از طوايف ازد است كه قبيله - 1  



  
 

١٤ 

از آن  ي كهدر واقع فضل. بر من دارند را و برشمردن مناقب او) رض(سبقت در دفاع از ابوهريره 
 و تابعي براي آنان دمن شاگر .رود تصورش نميمقلدين براي هيچ احدي از  .دان استئپيشگامان و را

. اش مطلع گردانم بندهام خوانندگان را بر منت خدا بر خويش و توفيق او براي  ليكن خواسته. بيش نيستم
تا آنان نيز از آن بهره و استفاده ببرند و اين نعمت محفوظ بماند و بيشتر مورد استعمال و استفاده واقع 

  . گردد

ان اريد اال االصالح ما استطعت و ما توفيقي اال باهللا عليه توكلت و "و حسبي اهللا و نعم الوكيل، 
  1.هود "يبناليه اُ

  لذي عن االصحاب غمزاً يخفين      و كلنا  ة انحن الحم  ة اباهر
  يعطل 2اء وجهمــــبرفض و ارج       بيضاء غير مشوبه تناعقيد
  يتـــــأولاً ـــزاالً متعبـتــتعاف اع                 ا كنهارهاـليله ه نقلعقيد

  اعنك العد امتقبلـــــبهدفعت       و اني لراج ان يكون السطر

بهتان و افتراهايي را كه  ،كنيم ي ما از اصحاب نفي مي تو هستيم و همه هريره ما مدافع و طرفدار ابي
  .شوند باعث درماندگي و ناتواني مي

. گر تعطيل هاي ي رافضي و ارجائي و جهمي اي است سفيد و دور از هر شائبه عقيده] ي ما عقيده[
گراي خسته و  تزالاست و دوري مي جويد از اع] روشن[نقل كه شبش همچون روز ] مبتني بر[عقيده 
دشمنان  رمقابلها از شما د ي آن تاويل، و من اميدوارم اين چند سطر كه به واسطهاهل  ي كننده درمانده

  .ام، مورد قبول و پذيرش واقع شوند دفاع كرده
  
  
  عبدالمنعم صالح العلي العزي
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  قسمت اول

  زندگي ابوهريره

  منؤمجاهد مي  ابوهريره
  يناني حافظ مورد اطم هيرابوهر

  "وسلم عليه اهللا صلي"بعد از پيغمر   هيرابوهرزندگي 
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   منؤي مجاهد و م ابوهريره

  اوي  نام و كنيه

نام ) ص(كه نام او در جاهليت عبدشمس بود، اما در اسالم رسول خدا  است اين حآنچه نزد علما راج
توان از آن  مينامي است كه  اند، هايي كه براي او ذكر كرده در ميان نام عبدالرحمن"او را تغيير داد و 

ها نيز  ي ازد هستند، ازدي است كه از قبيله) واو و سكون دال بفتح(او از طايفه دوسي   1.مطمئن بود
به جد اعالي اين  تااو معروف و محفوظ است  نسب. از قبايل روشهميماني قحطاني اي هستند  قبيله

نسب او را  "ي پسر خياط خليفه"يس مورد اعتماد تاريخ نو. كند پسر غوث اتصال پيدا مي دقبيله، از
  2.چنين ذكر كرده است

  .ي دوسي يماني است ابوهريره) رض(پس او 
ظاهر  گويند ابوهريره مجهول النسب بوده است، با توضيحي كه داديم پوچي ادعاي كساني كه مي

ف السيره در رابطه با ابن اسحاق صاحل كتاب معرو: گوييم و مي كردهبلكه در اينجا اضافه  شود مي
او داراي شرف و مكانت خاص بوده و در ميان دوسيان جزو افراد متوسط : گفته استابوهريره 
  .كه خود دوست داشت در ميان آنان از آن برخوردار باشد، داشته است را شده و جايگاهي ميمحسوب 

و هم از جهت  واقعيت اين است كه شرافت و مكانت او از دو جهت، هم از جهت عموهايش
او را به عنوان ) ص(ذباب كسي بود كه رسول خدا  يبزيرا عموي او سعد پسر ا. هايش بوده است يداي

از ظاهر امر چنين . ندنيز او را در اين مقام ابقا كرد )رض(و عمر  امير دوسيان برگزيد و حضرت ابوبكر
او را به امارت ) ص(رسول خدا بود،  امير قوم خود نمي ،آيد كه اگر سعد در زمان جاهليت مي بر

  ي امير قرار دادن افراد تتبع بورزد، در زمينه) ص(زيرا كسي كه در سياست رسول خدا  .گزيد برنمي
گزيد كه در زمان جاهليت در ميان قوم خود از مكانت و  تنها كساني را به امارت برمياو يابد كه  مي در

                                                           
4/205ـ االستيعاب البن عبدالبر  1 

114ـ الطبقات ص  2 



  
 

١٧

مانند برگزيدن . داد ها را بر قوم خود امير قرار مي ند آنآورد جايگاهي برخوردار بودند و چون ايمان مي
انغير آن مانند و بر قومشان ي پسر حاتم طاييصحابي بزرگوار جرير پسر عبداهللا بجلي و عد . ...  

) رض(كند ابوهريره  ها ثابت مي در دسترس است كه جمع و توفيق بين آن نصوصيدر عين حال 
  .ي اين امير بوده است برادرزاده
نامه پسرش  ي اين امير بودنش وجود دارد اين است كه در زندگي اي كه راجع به برادرزاده اشاره

پسر عبدالرحمن پسر عوف تصريح كرده او  ي باب آمده است كه ابوسلمهذحارث پسر سعد پسر ابي 
به اند و  سلم به صحت آن تصريح كردهمدر سندي ديگر كه بخاري و . پسر عموي ابوهريره بوده است

  1.دست ما رسيده است، به اين امر تصريح شده است
ي دوسيان، و  اميمه دختر صفيح پسر حارث، و از طايفه"مادر ابوهريره : هايش  يو اما از جهت داي

از تواناترين و "حتي  3".يكي از نيرومندترين مردان بني دوس بود"او  2.است "فيحصاش سعد پسر  دايي
در ميان قومش بزرگوار تلقي   طبعا هر كس قوي و قهرمان بود، 4".دترين مردان زمان خود بو عاشج
بدين خاطر بود كه اين صفت او را در ميان  در تاريخ بلكه جاودانه شدن اين صفت براي او. گرديد مي

  .الزم به ذكر است كه دايي او نيز ايمان آورد و مسلمان شد. قومش بزرگوار و مشهور كرده بود
ي  جمع گشته است و پوچي گفته) رض(هت شرافت و بزرگواري براي ابوهريره وسيله از دو ج بدين

اما انتقاد و . گردد گويند ابوهريره فردي فقير و آواره و رانده شده بوده روشن مي كساني كه مي
كه آقاي ابوريه  گيري بر حضرت ابوهريره به دليل مجهول بودن تاريخ او در زمان جاهليت، چنان خرده

در زمان ها  عربي  در حقيقت همه ي او نيست، چرا كه ويژه گيرند، جاهالن بر او خرده ميو برخي از 
اهتمام دنيا ها به  اند، طوري كه نه آن ور بودهصالعرب مح ي جزيره ه و در محدود ،جاهليتشان گمنام

اي تجارتي بر ه ي تجارت كه كاروان مگر در گستره و محدوده. داد به آنان اهتمام ميدنيا دادند و نه  مي
  .كردند سرزمين آنان عبور مي

اما چون اسالم آمد و خداوند آنان را مشرف به حمل رسالت اسالم نمود، براي هر فردي از آنان 
ها گشت و براي هر  تاريخي مكتوب تدوين گرديد و شووني به وجود آمد كه سخن از آن آوازه دهان

گماشتند و هر كدام داراي  ها همت مي يق اخبار آنيك از آنان راويان پديدار شد كه به تتبع و تحق
ن أشبا اين وصف آيا ممكن است كه . كردند شاگرداني شدند كه علم و هدايت را از او نقل مي

و چرا مجهول بودن تاريخ ابوهريره در زمان  ن جمهور صحابه باشد؟أابوهريره جدا و مستثني از ش
آقاي ابوريه اين  كاهد؟ آسيب رسانده و از شأن او مي جاهليت به مكانت و منزلت او در زمان اسالم

                                                           
269ص1و التاريخ الكبيرج 31ص/7ـ  صحيح مسلم ج  1  

277ـ المعارف، ابن قتيبه ص  2  
277ـ همان ص  3  

352ص/4ـ الطبقات الكبري، ابن سعد، ج 4  



  
 

١٨ 

مطلب را در كجاي كتاب خدا يافته است كه هر كس در زمان جاهليت قبل از اسالم تاريخش مجهول 
باشد حتما بايستي پست و حقير شمرده شود و فاقد ارزش و مكانت تلقي گردد و هر حديثي كه از 

نسبي  كه بعد از اين .1سبحانك هذا بهتان عظيم. شودروايت كند مورد شك واقع ) ص(رسول خدا 
كه او  چه تاريخي از او انتظار داشته باشيم و حال آن  واضح و بزرگوارانه براي او به اثبات رسيده است،

  .كه خواهد آمد چنان هم ،جواني در حدود سي سالگي بود

  :ي غريب سبب اين كنيه

ن معروف گرديد و دليلش چنانچه حاكم از ابوهريره ابوهريره به اين كنيه شهرت پيدا كرد و بدا
گذاري كردند؛ وقتي كه گوسفندان  بدين خاطر مرا به ابوهريره كنيه":كرده، اين است كه گويد روايت

را در آستين پيراهن  ها آن م وي وحشي را يافت بچه گربه چندبردم  طايفه و قوم خويش را به چراگاه مي
: را از درون پيراهن من شنيدند، گفتندها  ن قوم خود برگشتم صداي آنخويش قرار دادم، چون به ميا
پس تو ابوهريره : گفتند. ام را يافته ها ي است كه آنياه گربه بچه: گفتم اي عبدشمس اين چيست؟ 

  2.من تبديل شد ي كنيههستي  و از آن به بعد اين كلمه به  )پدرگربه(

  ررو في سجاياه دوما ساطع الغ    هــــي مكارمــــــف ذّــفره ـريـوهـــــاب
  ررو حسبه خصله عطف علي اله    يراته في العطف شاهدهرــــــذي هـــف

  الخبر فيفليس يعرف عنه االفك     فمن يكن في الوري في العطف مشتهراً

اش درخشان و نوراني و  همتاست و چهره در مكارم و خصوصيات اخالقيش بي همواره ابوهريره
  . پرتوافكن است

نيكويش ترحم بر لق و خوي هايش شاهد بر مهرباني اويند و كافي است براي اثبات خ اين گربه و
  ها گربه

غ و افترا در نقل خبر از او وكه در ميان موجودات مشهور به مهرباني باشد، امكان ندارد كه در كسي
  .سر زند

خويش را به چرا  گوسفندان خانواده"ترمذي از او آمده است كه  روايتدر روايت ديگري به 
آمد آن را  گذاشتم و چون روز مي ي كوچكي داشتم كه شبانه آن را در درون درختي مي گربه. بردم مي

   3.قرار دادند) كپدر گربه كوچ(بدين وسيله كنيه مرا ابوهريره . كردم بردم و با آن بازي مي با خود مي
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بانگ  "اباهريره"كرد، مردم مرا  صدا مي "اباهر"مرا ) ص(رسول خدا ":گويد اما ابوهريره مي
تر  گذاري كنند، نزد من محبوب كنيه "اباهر "مذكر صيغه اگر مرا به ":گويد بدين علت مي 1".كردند مي

در چند جاي صحيح البخاري آمده است  2.گذاري كنند كنيه) ابا هريره(كه مرا به مؤنث  است، تا اين
  3.بانگ كرده است هاي مختلف او را اباهر كه رسول خدا به مناسبت

كه كمترين اطالعي از تاريخ داشته باشند، روشن و آشكار است كه شهرت يافتن از  براي كساني
جا كه احتمال دارد نام كسي مورد اختالف واقع  تا آن. كانال كنيه و القاب امري شايع و معروف است

زيرا او . د خليفه اول صدق داردكه اين مطلب در مور چنان. اش مورد اختالف واقع نگردد شود، اما كنيه
ابي "و  "هندجا ابي"و  "ابي عبيده"مشهور است و همچنين است وضع و احوال  ي ابوبكر به كنيه
ها  هايشان مشهور گرديدند و نام آن اما به كنيه. كه همگي از قهرمانان اشراف صحابه بودند "الدرداء

ضله فاايم كه حسب و نسب فردي در مقام م نشنيدهروزي از روزگار . بسياري از مردم نامعلوم بود ايبر
  4".و مقايسه او با ديگران، از نظر علمي باعث تقدم يا تاخر او گرديده باشد

قرار داده است كه گويا با  آن ابوهريره را مورد نكوهش و تحقيري  چه كه ابوريه به وسيله پس آن
  .باشد اي اعتراض نمياش بيشتر مشهور بوده تا نامش، اصال وارد نيست و ج كنيه
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   :هصفات ابوهرير 

گون، چهارشانه،  مردي بود گندم": چنين توصيف كرده است عبدالرحمن پسر ابي لبيبه او را اين
  ١".ميان دو دندان پيشينش فاصله وجود داشت و داراي دو گيسوي بافته

را گيسو  پير بزرگواري بود كه سرش )24(":و ضمضم پسر جوس او را چنين تعريف كرده است
محمد بن سيرين او را چنين توصيف كرده  ".هاي پيشينش براق و درخشنده بود بافت و دندان مي

كرد و لباس كتان  حنا رنگ مي اريش خود را ب. خوي و دور از خشونت نرم  سفيدگون بود،":است
رنگ شده س عمامه سياه و لبا ،در چندين سند صحيح آمده است كه عباي ابريشم خام )25( ".پوشيد مي

آيد كه پوشيدن ابريشم و كتان بعد از وسعت يافتن  از ظاهر امر چينين برمي. پوشيد ميبا رنگ سرخ 
  . فقير و ندار بود) ص(وگرنه در زمان حيات رسول خدا   بوده است، او وضعيت و فراخ روزي

  :اسالم و هجرت ابوهريره 

ذا "آنان بتي داشتند به نام . بودند پرست قبيله دوس نيز همچون ساير قبايل عربي مشرك و بت
ش كه به با سندزيرا امام بخاري . آمده است) ص(كه بحث از آن در حديث رسول خدا  "الخلصه

ال تقوم الساعه حتي تضطرب اليات " :فرمود) ص(كرده كه رسول خدا  روايتشود،  ابوهريره ختم مي
  2"نساء دوس علي ذي الخلصه

كه سرين زنان قبيله دوس بر بت ذي الخلصه به حركت و اضطراب در رسد تا زماني  قيامت فرا نمي
  . شوند آيد و به جاي عبادت و سجده بر آن سوار مي مي

ها بود كه در زمان  دوسي) بت(ذوالخلصه طاغوت ":گويد يق بر اين روايت ميلابوهريره در تع
والخلصه بتي بود كه ذ":و در روايت امام احمد و مسلم آمده است ".كردند جاهليت پرستشش مي

ايت مسلم آمده كه در ودر روايت امام احمد اضافه بر ر ".پرستيدند ها در جاهليت آن را مي دوسي
معجم البلدان آمده است، در در  كه  چنان. اله روستايي ميان طايف و يمن استبت. قرار داشت "الهبت"

مردي بزرگوار، "از مكه به گوش  ي دعوت توحيد ميان اين گمراهي جاهلي و تاريكستان شرك، آوازه
از اسالم آورد و  در مكه طفيل". كه طفيل پسر عمرو دوسي بود رسيد 3"مهمان نواز و شاعري ثروتمند
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٢١

قوم خويش را به سوي "و  1"بعد به ميان قوش در سرزمين دوس برگشت. تبعيت كرد) ص(رسول خدا 
  ".اسالم آورندگان بود ي بوهريره نيز از جملها مياندر اين " 2".اسالم آوردند آنان اسالم دعوت كرد و

گاه رسول خدا  آمديم، آن) ص(همراه با مسلمان شدگان قومم خدمت رسول خدا ": طفيل گويد
اين روز درست از ".سرانجام با هفتاد يا هشتاد خانوار دوسي در مدينه مستقر شديم. در خيبر بود) ص(

ي دوسي را به عهده  خبار خود و هيئت نمايندگان قبيلهوليت پيگيري نقل اؤبه بعد ابوهريره خودش مس
  .گيرد مي

به قصد فتح خيبر از مدينه خارج شد، سباع پسر عرفطه ) ص(چون رسول خدا ":گويد ابوهريره مي
يكي  3.ما كه هشتاد خانوار دوسي بوديم، به مدينه آمديم. غفاري را جانشين خويش در مدينه قرار داد

اگر بشنوم كه او : گفتم. يبر است و بعد از بازگشت به نزد شما خواهد آمددر خ) ص(گفت رسول خدا 
ده كرديم و اخود را آم  به نزد سباع پسر عرفطه آمديم، 4.در جايي است حتما به نزدش خواهم شتافت

را فتح كرده بودند و  " ة النطا" ي ايشان قلعه 5.يك روز قبل يا بعد از فتح به خدمت رسول خدا رسيديم
ما هاي آن را بر  صبر كرديم تا خداوند دروازه. الكتيبه را به محاصره در آورده بودند ي قلعه نانساك

  ".گشود

زيرا عمرش كمتر از سي سال بود و از تاريخ وفاتش . ابوهريره در آن زمان در جوشش جواني بود
هيچ عجيب نيست پس  .آيد كه در بحث وفاتش مي چنان. توانيم عمر او را در آن زمان درك كنيم مي

زيرا عادت كردن او بر . باشد بوده و سرعت حفظ و شدت ايمان دكاوت شديذكه داراي ذهني تيز و 
. نمود ر اين امور مساعدت ميدي نفس در زماني كه يتيم بود او را  حفظيات ذهني و اعتماد بر حافظه

هاي  لق قلبي به اموال و ثروتي او كه هيچ تع هاي دنيا و هجرت مسكينانه كه دوري از مشغوليت همچنان
در اين زمينه . رساند ياري مي ،دنيايي نداشت، او را بر تجرد و فارغ شدن براي حفظ قرآن و احاديث

  :گويد خود او مي

  6"نشات يتيما و هجرت مسكينا"

  . يتيم بزرگ شدم و فقير هجرت كردم:يعني
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٢٢ 

   :نايل شدن ابوهريره به فضايل پي در پي

و مجتمع صحابه زمينه فرود پشت سر هم خير و فصل بر او را ) ص(به رسول خدا پيوستن ابوهريره 
ها نسبت داده  ي آن برد و عدالتي را كه به همه مطلق را مي) صحابي بودن(او اجر مصاحبت . فراهم نمود

پس هر كس آن را . نمايد اند، دريافت مي شده است و قرآن و سنت آن را براي ياران اثبات كرده
  .ماع صدر اول از مسلمانان برخاسته استج، در واقع به رد و انكار قرآن و سنت و انپذيرد

دعوت به هدايت شدو شرف ) ص(دوس از طرف رسول خدا  اش جهت كه قبيله اين ابوهريره از
نيز دريافته و شرف و اجر  را ني بودنمشرف ي. ، مشرف واقع گرديدرا دريافتنداسالم پذيرش و قبول 

چون هجرت او قبل از فتح مكه صورت گرفته . ستا  خدا و رسول او را كسب كردههجرت به سوي 
از او را دريافته و اجر فقر و مسكنت و اهل صفه بودن را نيز ) ص(است و شرف دعوت رسول خدا 

و اجر حفظ و تبليغ احاديث ) ص(در عين حال اجر جهاد زير پرچم رسول خدا . كسب كرده است
  . ه استرا يافت) ص(رسول خدا 

   مطلق فضل صحابينايل شدن به 

خداوند متعال در آيات كثيري از قرآن كريم اصحاب بزرگوار را مورد اكرام و فضل قرار داده است 
بعضي از اين آيات در مورد يك صحابي بزرگوار فرود . ي فضل و عدالت آنهاست كه ثابت كننده

ي معين با رسول خدا  ها در يك واقعه ر آنها به مناسبت حضو آمده و برخي در مورد تعدادي از آن
بعضي از . مانند رضوان خدا از كساني كه زير درخت در حديبيه به او بيعت دادند. اند فرود آمده) ص(

ي چتر آن قرار  ي اصحاب در زير سايه اند و همه آيات ديگر راجع به عموم اصحاب فرود آمده
  . اند گرفته

يا  رات استغفاثبمانند ا. اند مورد چنين احترام و اكرامي قرار دادهنيز اصحاب خود را ) ص(رسول خدا 
  .ها ي آن اي از آنان يا همه اعالن فضل و عدالت براي برخي يا طبقه

  :است ي آيات عام و فراگير اين آيه از جمله
  "1اء بينهمممحمد رسول اهللا والذين معه اشداء علي الكفار رح"

  .گير و با همديگر مهربانند نهايي كه با اويند بر كافران سختي خداست و آ محمد فرستاده: يعني
  :فرود آمده است، اين آيه است) ص(و از جمله آياتي كه در اواخر نزول وحي بر پيغمبر خدا 
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٢٣

كاد يزيغ  ره من بعد ماسه الععلقد تاب اهللا علي النبي و المهاجرين و االنصار الذين اتبعوه في سا
  1ف رحيمؤوم انه بهم رهليهم ثم تاب عنقلوب فريق م

هايي كه در ساعت سختي و  آن. همانا خداوند توبه پيامبر و مهاجرين و انصار را پذيرفت: يعني
سپس بر . ها، اندكي مانده بود كه بلغزد هاي گروهي از آن كه دل دشواري از او پيروي كردند بعد از آن

  .بت به مومنان بسيار رئوف و مهربان استچرا كه او نس  ها عنايت كرد و توبه آنان را پذيرفت، آن
 "ال هجره بعد الفتح": اند فرموده است ش كردهروايتدر حديثي كه بخاري و غير او ) ص(رسول خدا 

زيرا . آيد پس ابوهريره از مهاجرين به شمار مي. چيزي بنام هجرت وجود ندارد] مكه[بعد از فتح : يعني
ين آيه و آيات فراوان ديگر كه به بيان فضل مهاجران قبل از فتح مكه هجرت كرده و بر اساس ا

خواه از مكه  –چرا كه هر كس به نزد پيغمبر هجرت كرده . داراي اوصاف مهاجرين است  اند، پرداخته
مركزيت  زيرا. آيد و صفت هجرت تنها منحصر به اهل مكه نيست مهاجر به شمار مي –يا از جاي ديگر 

حصار مكه را ي  دايرهلذا اگر كسي . انداخت را به ترس و وحشت ميي اعراب  مكه در آن همه سياسي
ي  اما واژه. بود يا جاي ديگري آمد، خواه اهل مكه مي كرد، مهاجر به شمار مي شكست و هجرت مي مي

ند كه از مكه هجرت تمهاجرين اگر به صورت مطلق ذكر شود، مقصود از آن نزد محققين كساني هس
  .كرده باشند و بس

 :ها ي آن از جمله. احاديث عام و فراگير چه بسيارند و اما
در ) ص(رسول خدا ":گويد كرده و مي روايتصحيح از عمر  با سندكه امام احمد  است ـ حديثي1

 2الي اصحابي ثم الذين يلونهم ااحسنو :ايستاد و فرمودام،  اكنون در آن ايستاده كه من هم يجايهمين 
  ".آيند ميبعد از آنان ي كه انتار كنيد و بعد با كسبا ياران من به نيكي رف": يعني
از   كند، كه به عمران پسر حصين ختم پيدا مي يسند اها حديثي كه امام بخاري ب  ي آن از جمله و ـ2

عمران گويد  ".رني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمقخيركم ": كه فرمود هدرروايت ك) ص(رسول خدا 
  3.يا سه بار آن را تكرار كرد دو) ص(دانم رسول خدا  نمي

آيند، بعد كساني كه به دنبال  ها مي كه به دنبال آن بهترين شما قرن من است، سپس كساني  :يعني
  )يعني قرن صحابه تابعين و تابع تابعين. (آيند ها مي آن

  : فتگ كرده كه از ابوسعيد خدري روايت هللاش از جابر پسر عبدابا سندـ حديثي كه بخاري 3
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فيكم من صاحب : لونوياتي علي الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيق )ص( اهللارسول  قال
لون نعم فيفتح لهم، ثم ياتي علي الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من وفيق )ص(اهللارسول 

من الناس و فئام غزتي علي الناس زمان فيأثم ي ،لون نعم فيفتح لهمو؟ فيق)ص( اهللارسول صاحب اصحاب 
  1فيفتح لهم نعم؟ فيقولون )ص(هل فيكم من صاحب اصحاب اصحاب رسول اهللا : فيقال

. روند اي از مردم به جنگ و جهاد مي آيد كه دسته ها مي گويد زماني بر انسان) ص(رسول خدا : يعني
: گويند وجود دارد؟ در پاسخ مي) ص(آيا در ميان شما كسي از ياران رسول خدا : پرسند از ايشان مي

اي از آنان به  رسد، دسته ها فرا مي شود، بعد زمان ديگري بر انسان ها مي فتح و ظفر نسيب آن پس بلي،
در ميان شما وجود ) ص(رسول خدا  اصحاب آيا كسي از ياران: شود از ايشان سوال مي. روند جنگ مي
اي به  آيد كه دسته ها مي نسانبعد زماني بر ا. شود گويند آري، فتح و ظفر نسيب آنان نيز مي دارد؟ مي

در ) ص(از ياران ياران ياران رسول خدا  كسي آيا: شود از ايشان نيز سوال مي. روند جنگ و جهاد مي
  .شوند آري، آنان نيز پيروز مي: گويند ميان شما وجود دارد؟ مي

شود،  منتهي مي )رض(ابو سعيد خدري  با سندي كه بهاي كه بخاري  در فرموده) ص(رسول خدا 
ال ) ص(قال النبي  .روايت كرده ما را امر كرده كه از سب و فحش نسبت به اصحاب خودداري ورزيم

  "احدهم و ال نصيفه ّدتسبوا اصحابي فلو انّ احدكم انفق مثل احد ذهباما بلغ م
ي وزن كوه  مرا سب و دشنام ندهيد، زيرا اگر كسي از شما به اندازه ياران":گويد) ص(رسول خدا 

  . يا نصف مشتي ارزش ندارد ،ي يكي از ايشان ي مشتي از صدقه ، به اندازهصدقه دهدطال احد 
ف را فحش و وكه عبدالرحمن پسر ع خالد پسر وليد را به خاطر ايندر اين حديث  )ص(رسول خدا 

در فرموده فوق متوجه ) ص(خطاب رسول خدا . ناسزا گفته بود، به شدت مورد خطاب قرار داد
ها  آيد، اما اگر يكي از آن است، هرچند خالد جزو گروه متوسط صحابه به شمار مي بهصحا نخريأمت
يك  ي اجر ي كوه احد طال صدقه بدهد، اجرش به اندازه كه صحابي است، به اندازه با اين) اصحاب(

  حال ما كجا و صحابي كجا؟. از سابقين اولين اصحاب از جمله عبدالرحمن پسر عرف نخواهد بود فرد
براي آنان يكي از اصول عقيده پاك و سالم اسالمي  راين خاطر است كه محبت اصحاب و استغفابه 

  .اند و خلف به اين امر تصريح فرموده )سلف(آيد و علماي ما  به شمار مي
اسناد صحيح  ااز ابن بطه عكبري ب نوشته است طحاويه ي بر عقيده ي كهاهللا در شرح رعي رحمهذامام ا

فلمقام احدهم ) ص(ال تسبوا اصحاب محمد ": گويد كند، مي اتصال پيدا مي) رض(كه به ابن عباس 
ياران محمد را فحش كسي يكي از : يعني 2"خير من عمل احدكم اربعين سنه) ص(ساعه ـ يعني مع النبي 
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بهتر از عمل چهل سال ) ص(ي او با رسول خدا  و ناسزا نگويد، چرا كه اقامت و ماندگاري يك ساعته
  .شماست

ترين كساني كه تصديق نموديد اصحاب  شايسته": گويد اهللا مي رحمه دعامهتابعي بزرگوار، قتاده پسر 
ها را براي مصاحبت و رفاقت پيغمبرش و  آن) ص(كه رسول خدا  آنانيهستند، ) ص(رسول خدا 

  ١".قامت و استواري دينش برگزيده استستا

هر كس در مورد ": ه نقل كرده كهنن سفيان پسر عيياهللا از تابع تابعي هامام عبدالقادر گيالني رحم
  ٢".سخن بدي بر زبان آورد، اهل هوا و هوس است) ص(اصحاب و ياران رسول خدا 

سنت نزد ما تقديم ابوبكر و عمر ": ق گفته است. ـه 228متوفاي سوار عنبري  ابنقاضي بصره عبداهللا 
 يهاي آنان، و درخواست رجا كر بديي اصحاب بزرگوار و خودداري از ذ و عثمان و محبت همه
   3.عظيم براي آنان است

: گويد بخاري در توضيح عقيده خويش در مورد صحابه مياستاد حميدي قرشي شاگرد شافعي و 
  : فرمايد ، چون خداوند عظيم الشان ميالزم است) ص(ي اصحاب محمد  همهطلب رحمت براي نزد ما"

  4"قونا بااليمانباغفرلنا و الخواننا الذين سربنا : وا من بعدهم يقولونءوالذين جا"
از گناهان ما، و گناهان  اگويند پروردگار آمدند مي) اصحاب(كساني كه بعد از ايشان  :يعني

  .اند، درگذر برادرانمان كه در ايمان بر ما پيشي گرفته
ها را بدگويي كند و  هر كس آن. ايم شده  براي آنان ماموريت داده ربه مفاد اين آيه ما تنها به استغفا

افراد . گيرد ، پيرو سنت نيست و سهمي از غنايم به او تعلق نمينمايد صيقها را تن ها يا يكي از آن آن
اند، زيرا مالك فرموده است  ما را بر اين امر مطلع كرده و خبر داده سان فراوان به نقل از مالك پسر

غنايم به  :يعني ٥"اجرين الذين اخرجوا من ديارهمللفقراء المه":خداوند فيئي را تقسيم كرده و فرموده
و بعد  .اند ي خود بيرون رانده شده دست آمده از آن مهاجران مستمندي است كه از خانه و كاشانه

و من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا و الخواننا الذين سبقونا بااليمان و التجعل في قلوبنا غال ءوالذين جا":فرمود
بنابراين هر كس در حق   .آيند و كساني كه بعد از آنان مي: يعني" نك رئوف رحيمللذين آمنوا ربنا ا

  6.يردگ تعلق نميبه او  ها به فرود آمدن اين آيه اعتراف نكند، سهمي از فيئي آن
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٢٦ 

ها كساني  ، آن)ص(و اما ياران رسول خدا  ":امام پارسا حافظ عبدالرحمن پسر ابي حاتم رازي گويد
ها را براي  اند، خداوند آن اند و تفسير و تاويل را شناخته بودهنزول قرآن و هستند كه شاهد وحي 

ها  بي بودن آنابرگزيده و به صح ،و نصرت و اقامه دين و اظهار حق نهفته در آن اش فرستاده مصاحبت
ها حفظ كردند از  ها را براي ما الگو و نشانه قرار داده، آن گرديده و آنراضي ) ص(براي رسول خدا 

حكم و قضاوت، و  ،از روش و شريعت. به آنان ابالغ كرد از طرف خدا چه را كه آن) ص(رسول خدا 
فهم و درك كردند، در امر دين فقيه گشتند و   ايشان آن را به بهترين شيوه و امر و نهي، و منع و تاديب

شاهده كردن ي م همچنين به وسيله. درك كردند) ص(بركت ديدار رسول خدا  هامر و نهي خدا را ب
ي اين امر  ، خداوند به واسطه)ص(از شخص رسول خدا  تفسير و تاويل و اخذ و استنباط كتاب خدا، 

ها را الگو قرار داده بود، شك كذب  ها منت نهاده بود و آن مشرف كرده بود و بر آنبه آن ها را  كه آن
در محكم كتابش . نام نهاده استامت  ها را عادالن ها دور كرد و آن افترا را از آن و ريب و طو غل
  "اء علي الناسدونوا شهكو كذلك جعلناكم امه و سطالت": فرمايد مي

  .چنين شما را امت ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و اين: يعني
پس . تفسير كرده است "عدال"را به  "وسطا"ي  به نقل از خداوند عزوجل واژه) ص(رسول خدا 

  .اند و ناقالن كتاب و سنت ي هدايت هستند و ائمه ملت عادالنها  آن
به راه و روش آنان تمسك بجوييم و بر برنامه و در پيش گرفتن رفتار  خواند تا ما را فرا ميخداوند 

ن له بيتو من يشاقق الرسول من بعد ما ": فرمايد زيرا مي. يمكنسي أنان ته آآنان به حركت در آييم و ب
  1"صيراًمجهنم و سائت  نُصلهي و ولّتالمومنين نوله ما  الهدي و يتبع غير سبيل

هدايت بر او روشن شده است و راهي جز راه ) راه(كه  كه با پيغمر دشمني ورزد، بعد از آن را كسي
گردانيم و به دوزخش داخل  مومنان در پيش گيرد، به همان جهنمي كه در پيش گرفته رهنمود مي

  .اهي استگردانيم و دوزخ چه بد جايگ مي
در اين احاديث . ورزد بينيم كه در احاديث فراوان بر تبليغ از او تاكيد مي را مي) ص(رسول خدا 

نضراهللا امرأ سمع ":از جمله در حديثي براي آنان دعا كرد و فرمود. دهد ياران خويش را مخاطب قرار مي
كسي را كه سخن  شاداب گرداند خرم وخداوند زيبا و  :يعني "مقالتي فحفظها و وعاها حتي يبلغها غيره

  .تا آن را به غير خود ابالغ نمايدكند  ميو محتواي آن را دريافت  هد، آن را حفظ كردوشن ميمرا 

) حديث(كه حاضر است از شما آن  بايد آن":هاي ديگرش فرمود در يكي از خطبه) ص(رسول خدا 
غ كنيد، ولو در حد يك آيه باشد و از من از من به ديگران ابال": و فرمود ".را به افراد غايب برساند

  . به ديگران برسانيد و هيچ منعي در اين زمينه وجود ندارد) حديث(
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٢٧

در نواحي و شهرها و مناطق مرزي، متفرق شدند و در فتح ممالك و ) رض(بعدا اصحاب بزرگوار 
هر يك از . ستندو قضاوت و اجراي احكام مشاركت ج تراگرفتن ام وات و جهاد و به عهدهزقيام به غ

دريافت ) ص(ي اقامت و شهر محل سكونت خويش به پخش و نشر آنچه از رسول خدا  آنان در حوزه
طبق سنت امور كشور را و بر اساس فرمان خدا به اجراي احكام پرداختند كرده بود، همت گماشت و 

تعليم فرايض و  خدا بهبه در اوج اخالص و با حسن نيت و قصد قربت  پيش بردند و )ص(رسول خدا 
 شتافتند به سوي پروردگار خويش كه يتا هنگام ندحالل و حرام به مردم برخاستو احكام و سنن 

   1.رضوان و مغفرت و رحمت خدا بر يكايك آنان باد
هرگاه كسي را ديدي كه به بدگويي ": ي ابي حاتم گويد عه رازي پسر خالهرامام جرح و تعديل ابوز

چون   است، انگشايد، بدان كه او از زنديق دهان مي) ص(اران رسول خدا و تنقيص شخصيت يكي از ي
اند و تنها به  اند و اين دو حق هم از جانب صحابه به ما رسيده ما حق دهر دو نز) ص(قرآن و رسول خدا 

 فاقد عدل و اعتبار(نمايند تا كتاب و سنت را باطل كنند و جرح  اين دليل به تجريح گواهان ما اقدام مي
  ٢".ها اولي است و آنان زندقه هستند اين) سخن شمردن

اعتقاد بدان از  بي مشهورش كه علماي مذاهب بر صحت آن و وجو امام طحاوي در كتاب عقيده
او . ها را كفر دانسته است سوي هر مسلماني اتفاق و اجماع دارند، حب صحابه را ايمان و بغض آن

ورزيم  ها افراط نمي اريم اما در محبت هيچ يك از آنرا دوست د) ص(اصحاب رسول خدا  ":گويد مي
قرار دهد و جز به هر كس كه بغض ايشان را در دل . جوييم و از هيچ يك از آنان برائت و بيزاري نمي

كنيم و محبت آنان دين و ايمان و احسان است و بغض  ياد نمياز آنان جز به خير نيكي از آنان ياد كند، 
  3.انآنان كفر و نفاق و طغي

به دليل صحابه  رااصحاب بغض كه  كرده را حمل بر تكفير كساني نصيش اين اواامام سبكي در فت
 اما در مورد سب اصحاب نشيني را دارا هستند، ها فضل صحبت و هم زيرا آن .در دل بگيرندبودن 
 ه ندسب كنباعث كافر شدن فرد ها را  ي آن ها را سب كند، يا همه خواه يكي از آن":گويند مي
فاسق بودن سب  بر ي آنان اند، همه آن دسته از علما كه از تكفير همچون كساني توقف كرده 4.شود مي

  )*(.دارند، اجماع  كننده

ي شنوندگان  كه ابوهريره نيز از جمله –ي رسول اهللا در خطبه حجه الوداع  و اما ابن حبان از فرموده
اال فليبلغ الشاهد منكم ":فرمايد مي) ص(رسول خدا . اند استنباط كرده كه صحابه عادل بوده –بود 

   .به غائبان ابالغ كنند] اين پيام را[بايستي حاضران از شما  "الغائب
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٢٨ 

كه صحابه همگي عادل  ينبر ا است بزرگترين دليل) ص(ابن حبان گويد اين فرموده رسول خدا 
) ص(بود، رسول خدا  ميان آنان ميزيرا اگر افراد مجروح و ضعيف، يا يك فرد غير عادل در . اند بوده

ي  و چون همه  فرمود فالن و فالن از شما آن را به افراد غايب ابالغ نمايند، كرد و مي آن را استثناء مي
به تبليغ غايبان قيام كنند، دليل بر اين است كه همگي  ها را به صورت كلي و اجمالي امر كرده كه آن

ها را  آن) ص(بزرگواري آنان همين بس كه رسول خدا  براي شرافت و و اند اصحاب عادل بوده
  1.موصوف به صفت عدل نموده است

ي حديث در قرون برتر اوليه  سخن ابن عباس و بعضي از تابعين و اتباع تابعين و ائمهآنچه گذشت 
  . اند دهبر زبان آوراصحاب ارتباط با اند، سخنان فراوان و نيكويي در  ها آمده كساني كه بعد از اين وبود 

ها را عادل معرفي و از  رو ثابت است كه خداوند آن عدالت صحابه از اين": گويد خطيب بغدادي مي
است، بعد آيات و احاديثي در اين از آنان سخن به ميان آورده در نص قرآني  وها خبر داده  آنپاكي 

چه در  ها مطابق آن ي آن و همهاخبار در اين زمينه فراوانند ":گويد ها مي بعد از ذكر آن و زمينه آورده
ها  ، و حكم قطعي به عدالت و نزاهت آنهمقتضي طهارت صحاب ها ي آن باشند و همه نص قرآن آمده مي

 –ها مطلع است  كه از باطن و درون آن در حالي –ها را  پس از عادل معرفي كردن خداوند آن. هستند
از جانب خدا و و اگر به فرض،  ".معرفي كنند ها را عادل هيچ نيازي به اين ندارند كه مخلوقات آن

از هجرت و جهاد و  اند، آمد، باز اقتضاي حالي كه آنان بر آن بوده رسول هيچ سخني در مورد آنان نمي
ي  مال و كشتن آبا و اوالد و مناصحه در راه دين و قوت ايمان و يقين، همهجان و رساني و بذل  ياري
ي تعديل و  ها از همه كه آن باشند و اين ها مي لزوم اعتقاد به نزاهت آن ها داليلي قطعي بر عدالت و اين

ي علما و فقهاي مورد  همهسخن و رأي  ،ـ بهتر و برترند و اين تا ابد ـ خودشانتزكيه كنندگان بعد از 
  2.اعتماد و مقبول القول است

تر از  خداونددر بيش":گويد ه است، مييكه يكي از بزرگان علماي حنف ـه 490سرخسي متوفاي سال 
محمد رسول اهللا و الذين معه ":فرمايد كه مي جاي كتابش به ثناگويي اصحاب پرداخته است، چنان يك

  ".اشداء علي الكفار رحماء بينهم
  .گير و با همديگر مهربانند ي خداست و كساني كه با او هستند بر كافران سخت محمد فرستاده: يعني

خير الناس ":فرمايد ها هستند و مي گويد ايشان بهترين انسان ا ميه در توصيف آن) ص(رسول خدا 
   ٣".هميرني الذين انا فق
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٢٩

ها هستم و شريعت به زبان و لغت  هاي قرني هستند كه من در ميان آن ها، انسان بهترين انسان: يعني
اسالم من دشها زبان به طعن و بدگويي بگشايد، ملحد و  آنان به دست ما رسيد، هر كس در برابر آن

  .شمشير است اش چارهاست و اگر توبه نكند 
هر كس يكي از ":گويد اني ميحرّ ي ي بدعت ابن تيميه ناصر سنت و قلع و قمع كننده ،امام الگو

يا كسي كه برتر و بزرگتر از  –اصحاب را نفرين كند، چون معاويه و عمرو پسر عاص و امثال آنها 
چون طلحه و زبير يا . ها است وهريره، يا كسي كه برتر از آنچون ابوموسي اشعري و اب. ها است اين

از ياران و اصحاب رسول  ها، عثمان و علي يا ابوبكر صديق و عمر فاروق يا عايشه ام المؤمنين، يا غير اين
  1.ي پيشوايان ديني مستحق عقوبت شديد است ، او به اتفاق همه)ص(خدا 

ها را  ود دارد كه استاد محمد عجاج الخطيب وغير او آني ديگري وج پسنديده در اين باب اقوال بس
  .ام ها را ذكر نكرده بسنده كرده جا به ذكر چند قول برگزيده كه كسي آن اند كه من در اين ذكر كرده

در زماني كه بدگوي از صحابه و تنقيص شخصيت آنان به وفور رواج پيداكرده است، يكي از 
. ها بر گردن داريم، انجام دهيم و بايد ادايش كنيم ني كه در برابرآنكارهايي كه بايستي از باب اداي دي

. ها در مقابل دشمنانشان است ي آن در ميان مردم ودفاع ازآن پيگيري فضايل صحابه و ترويج و اشاعه
بنوسيد و خطاهايي از من بزدايد ومرا با  ممن از خداواند خواهانم به خاطرتاليف اين كتاب حسناتي براي

  .محشور فرمايد آنان 
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٣٠ 

  : از قبيله دوس به هدايت "ص"ل شدن ابوهريره به فضل دعوت رسول خدا ئنا

 دوسي و طفيل پسر عمرو"روايت كرده كه  ،شود ي كه به ابوهريره ختم ميبا سندامام بخاري 
شرفياب شدند وعرض كردند اي رسول خدا قبيله ) ص(رسول خدا  به خدمتهمراهانش در وفدي 

ي دوس هال ك  قبليه :يكي گفت كن،دعا  خدا نزد نافرماني برداشته، عليه آنان يان وعص هدوس سر ب
ـ مدينه رسول اهللا  ـها را به اينجا  ي دوس را هدايت كن و آن خدواندا قبيله: فرمود) ص(رسول خدا  شد،

    1.بكشان
ورده بود، اما با هرچند زماني كه رسول خدا اين فرموده را بر زبان آورد، حضرت ابوهريره ايمان آ

آن براي  ضمونزيرا يكي از معاني هدايت ثبات بر م. شود وجود اين، اين دعاي كريمه شامل او نيز مي
  . آيد فرد مسلمان، و دخول در اسالم براي كسي كه هنوز مسلمان نشده و ايمان نياورده، به حساب مي

  :جا بودن در آن زمان آناهل و  ييمنبه فضل نايل شدن 

كه به عقبه  يبا سندبخاري . شود ه يمني است و شرف يمن و يمني بودن شامل حال او ميابوهرير
به دست خويش به سوي ) ص(سول خدا ر": كرده كه عقبه گفت روايترسد،  مي) رض(پسر عمرو 

   ٢".تاس )يمن( جا آنايمان در : يمن اشاره كرد و فرمود

ايمان ": فرمود مي) ص(ه شنيد رسول خدا كند ك بخاري در روايت ديگري از ابوهريره روايت مي
  ٣".يمني، و حكمت يمني است

اهل يمن به نزد شما ": فرمود) ص(ي ديگري از ابوهريره آمده است كه رسول خدا  در فرموده
  4".تر هستند تر و نرم قلب ها از ديگران نازك دل آمدند، آن

كرده است تا  از اهل يمن استثناء ابوهريره را) ص(در اين حديث بنگر، آيا رسول خدا ":اي مخالف
  !راي شويم ما نيز با شما هم

ي  اند، نه همه هاي موجود در آن زمان بوده يمني  ه،دها در اين فرمو مراد به يمني":اين حجر گفته
  ٥".ي اين معني نيستضها زيرا لفظ حديث مقت ي زمان ها در همه يمني

خدواندا بركت را در شام و "دو بار فرمود  )ص(كرده كه رسول خدا  روايتعمرو  ابنبخاري از 
  ١".يمن ما بينداز
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  :او تاييدو ) ص(ل شدن به شرف دعوت رسول خدا ئنا

 ،قيسمحمد پسر  از اميه اسماعيل پسراز فضل پسر عالء به روايت از محمد پسر عقبه ":بخاري گويد
  ٢".عا كردي ابوهريره دابر) ص(رسول خدا : كرد كه زيد پسر ثابت گفت نقلبراي ما 

عرض ":ابوهريره گويد. كرده است روايتاين چنين ) رض(اين دعا را امام مسلم به نقل از ابوهريره 
ها را  از خدا بخواه كه من و مادرم را نزد بندگان مؤمن محبوب بدارد و آن) ص(كردم اي رسول خدا 

يعني (ي كوچكت  دهخداوندا اين بن: فرمود) ص(رسول خدا : گفت ".نيز نزد ما محبوب قرار دهد
و مادرش را نزد مؤمنان محبوب بگردان و مؤمنان را نيز نزد آنان محبوب بگردان، به دنبال اين ) ابوهريره

 كه مرا دوست خدواند مؤمني را نيافريده كه نام مرا شنيده باشد يا مرا ديده باشد، مگر اين ،دعا
  ٣".اردد مي

  . هاي مؤمنان است با اين وصف محبت ابوهريره از عالمت و نشانه
عبدي از طفاوي كه هر سه   نضره وصحيح از سعيد پسر اياس جريري، او هم از اب با سندابوداود 

وقتي من بيمار و  :گفت )رض( ابوهريرهكرده كه  روايتنفرشان مورد اعتماد و جاي ثقه هستند، 
كسي جاي جوان دوسي را چه  :وارد مسجد شد و سه بار فرمود) ص(پيغمبر خدا  ،بودم درمسجد افتاده

رسول خدا  .اي از مسجد افتاده درگوشه او مريض است ورسول خدا اي  :مي داند؟ مردي عرض كرد
  4.برخاستم و) خوب شدم (خوب است، من : بسوي من آمد و دست مباركش را روي من نهاد وگفت

ز او را نديد از حال او كه در يك نما اين چنين زماني كرد و هللا اين چنين حال او را تفقد ميرسول ا
  .جو كرد پرس و

  و يحنو عليك حفو األدب    كنت اليرا لدي مصطفيو 
  فلم تتأول و لم تكذب      و انت الوفي لهدي النبي

  العباره و المطلب) صحيح(    و أديته) الحديث(و عبت 
  و حدثت بالكلم الطيب      حفظت لناسنه المصطفي

  المغرب من المشرقين الي    بسير علي هديك المؤمنون
  الي المنهج األصدق األصوب    و يقبس من نورك السالكون

  :يعني
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    ا مهربان و دلسوز بود ــــوهچون پدر بر شم    وديــدا محبوب بـــر خـتو نزد پيا مب
  ويل و تكذيبش بر نخاستي اــــــوهرگز به ت    ودي ــوي بــــــادار هدايت نبــوتو وف

  يح ب صحــارت و مطلـــــــالب عبـــــدر ق    مودي ــادا ن هم كردي وــحديث را ف
  گشودي  )سخن پسنديده( و دهان به كالم طيب    حفظ كردي براي ما سنت مصطفي را 

  ته تا مغرب ـــــــان گرفــــرقيان آنــــاز مش    اند  ا در حركتــــمومنان بر روش شم
  تر است  تر وصواب تكه درسي سوي راهه ب    الكان، راه ـــــگيرند س از نور تو بر مي

  :اهل صفه بودن و بهرمندي ابوهريره از شرف فقر

از خود  ابوهريرهحضرت  1".در مسجد نبوي بود )افكني سايه دار و سايه سايه بان( صفه جاي"
او يكي از مشهورترين افراد مقيم در صفه بود بلكه   2.ران صفه بوديفق مردي از مساكين و":كهويد گ مي

عنوان محل سكونت خويش برگزيد و ه در قيد حيات بود او صفه را ب )ص(رسول خدا  كه يزيرا تا زمان
گزيدند و  آمدند و سكونت مي هايي كه مي او معرفي كننده ساكنان صفه، چه آن از آن كنار نگرفت،

   3.كردند، بود جا را ترك مي و آنآمدند  جا فرود مي به عنوان رهگذر در آنهايي كه  چه آن
بودند كه در زمان حيات ) ص(وا از ياران رسول خدا أو م نفاقد مسكاز افراد اي  موعهاهل صفه مج"

آرميدند و غير از آن ماوي و مكان ديگري  بان آن مي خوابيدند و در سايه رسول خدا در مسجد مي
خواند و بر   د فرا ميوها را به سوي خ آن) ص(رسيد، رسول خدا  نداشتند و چون وقت صرف شام فرا مي

اين وضعيت تا زمان رفع . كردند ها با رسول خدا شام صرف مي اي از آن نمود و دسته اصحاب تقسيم مي
آورده ) ص(اي به نزد رسول خدا  امي كه صدقههنگو  ٤".فقر و غني شدن پيامبر و ياران ادامه پيدا كرد

اي به نزدش  هديهاگر . كرد كرد و خود چيزي از آن مصرف نمي آن را ميان ايشان توزيع مي شد، مي
 5.شد ها مي و در آن شريك آن داشت داد ولي خود نيز از آن برمي ها را از آن مي آوردند، سهم آن مي

هر كس غذاي دو نفر در نزد خويش دارد، سه نفر با خود : فرمود الصاله و السالم مي رسول خدا عليه
  در امر ) ص(ياران رسول خدا  6.ببرد و كسي كه غذاي سه نفر دارد، پنج يا شش نفر با خود ببرد

روايت . ابت داشتند تا به مهمان داري آنان مشرف شوندقبا هم ردر منازل خويش اهل صفه  ضيافت
. ده نفر را با خود برد) ص(همراه خود برد و پيغمبر  از آنان را شده كه حضرت ابوبكر يك بار سه نفر

)65(  
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شد، اگر شناسي در مدينه داشت نزد او منزل و  مي  عادت چنين بود كه اگر مرد مهاجري وارد مدينه
طور نباشد در حالي كه اهل  چرا اين  1.گزيد گرفت و اگر شناسي نداشت در صفه سكني مي ماوي مي

منزل و ماوي نگزيده و هيچ ثروت و مدينه و در كنار هيچ احدي از اهل بودند مهمانان اسالم "صفه 
جا كه روزي  فقيرانه زيستند تا آن: گويد ميآمده كه  )رض(ه ابوهريردر روايت  ".شتندساماني ندا

اهل صفه از چپ و راست بر  چون سالم نماز بداد كرد، با برخي از آنان نماز اقامه مي) ص(رسول خدا 
رسول . ردكپاره  را بيني ماند واهايمان را سوز خرما شكم )ص( او بانگ برآوردند كه اي رسول خدا

سپس از سختي و شدت . ر خويش صعود كرد و حمد و ثناي خدا را به جا آوردبر باالي منب) ص(خدا 
نفر از اهل  ادابوهريره هفت ٢".پرده برداشتبودند،   چه كه برخي از افراد قومش بدان گرفتار شده آن
 دوركه آن را   پوش تنها، اند، يا دامن يا جامه و تن كدام از آنان عبا نداشته را ديده است كه هيچ هصف

رسيد و از ترس  هايشان مي ها، و بعضي تا پاشنه ي ساق ها تا نيمه ، بعضي از آنپيچيدند ميگردن خويش 
خود دورو به  ندكرد دست خود جمع مي انمايان گردد و ديده شود، آن را ب انكه نكند عورتش اين
   3.ندپيچيد مي

هايي كه ابوهريره  اند، زيرا اين ودهها بيشتر از هفتاد نفر ب آن"اين است كه  دال براين سخن ابوهريره 
آنان نيز از اهل . ها را به غزوه بئرمعونه فرستاد آن) ص(ديده، غير از هفتاد نفري هستند كه رسول خدا 

  4.صفه بودند، اما قبل از اسالم آوردن ابوهريره به شهادت رسيدند

  

ايي كه اهل صفه انجام از جمله كاره ؛خاستند اهل صفه به كارها و ماموريتهاي بس مهم بر مي
ي اسالم بود و حراست و نگهداري  ، زيرا صفه مدرسهبود قرآن و سنت تلقي و فراگيري  دادند، مي

تورات رسول خدا از آنان و استعداد و آمادگي هميشگي آنان براي اجراي اوامر و دس) ص(رسول خدا 
ها به جاي  اين موارد، آناز ر طلبيد و غي كه از هر كدام از مسلمانان مي ي كارهايي در همه) ص(

هر چند اين نفقه صدقه ناميده   شان بر ساير مسلمانان بود، خواستند و نفقه برمي ييمسلمانان به كارها
  5.شد مي

زيرا . و فضل و اجر آنان گشته است  با اين وصف ابوهريره مشرف به شرف جزو فقراي صفه بودن
به خاطر خدا و در راه او بوده  ...قوم و سرزمين ون از قرآن براي آنان گواهي داده كه بريده شدنشا
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للفقراء "كرده كه او در تفسير اين آيه  روايتاز محمد پسر كعب قرظي  ابن سعد از طريق واقدي .است
  . ها اهل صفه هستند فرموده آن 1"ستطيعون ضربا في االرضياهللا ال  لالذين احصروا في سبي

اند و براي معاش به سفر  ني است كه در راه خدا به تنگنا افتادهتهيدستا  اين صدقات از آن: يعني
   .توانند بپردازند نمي

كند كه نفس خويش را با آنان به  به همين دليل است كه خداوند متعال به پيغمبر بزرگوارش امر مي
و  هبالغداو اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ":خداوند خطاب به او فرمود. صبر و بردباري وادارد

2"يريدون وجهه العشي  

خواندند و  پرستيدند و به فرياد مي و با كساني كه صبحگاهشان و شامگاهشان خداي خود را مي: يعني
  .طلبيدند، نفس خود را به صبر وادار ي ذات او را مي)رضا(نها ت

  .در كتب تفاسير آمده كه با اهل صفه باش
كنيم كه قرآن براي او گواهي داده كه در راه خدا دهيم بر مردي طعن وارد  چگونه به خود اجازه مي

  طلبد؟ خواند و رضاي ذات او را مي به تنگنا افتاده و صبحگاهان و شامگاهان خداي خود را به فرياد مي
. جوييم زنيم، بلكه به توسل به حب او از خدا تقرب مي قسم به خدا ما نه تنها به او طعن نمي! نه  نه،

فضل . آورند پشت سر هم فضل و بزرگواري و شرف به ابوهريره روي مي بينيم كه بدين صورت مي
صحابي بودن و فضل هجرت و فضل دوسي بودن و فضل يمني بودن و شرفياب شدنش به دعاي رسول 

  .خدا براي او و مورد ثقه و اعتماد او واقع شدنش و گواهي قرآن به نفع او
بوهريره از فضل جهاد و فضل نشر حديث رسول د كه ايخواهيم د مستقليهاي  در آينده و در فصل

  . مند بوده است بهره) ص(خدا 

   رآن ينزلــنوال حديث او ق     اجر من دوس وحيداً و قصدهــو ه
  ل الهدي ثم الرسول يعدل نياُ    ا ــــو عاش رضياً في المدينه طالم

  بقول طفيل و النبي يجحفل   ي له الهدي اللطيف بصفه ماــــــتن
  ي رحيما للهدايه يسئلفالــف     ب اهللا و ادعهضا فليغعصت دوسن

. آمد تنها از ميان دوسيان هجرت كرد و هدفش تنها دريافت و فهم حديث و قرآني بود كه فرود مي
به عدالت او گواهي ) ص(و در مدينه راضي بزيست تا زماني كه هدايت را دريافت كرد و رسول خدا 

در ) ص(كه رسول خدا  در صفه، به سبب گفته طفيل در حاليديد رهدايت لطيفانه بر او افزون گ. داد
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دوس ما نافرماني كردند، پس بايد خداوند بر آن خشمگين شود : تدارك لشكر كشي بود؛ طفيل گفت
  .كرد و تو هم او را بخوان، اما او مهرباني را يافت كه براي آنان طلب هدايت مي

  : تش او راو مالزم) ص(محبت ابوهريره براي رسول خدا 

نمايد و  او خودش به اين دوست داشتن اعتراف مي. را به شدت دوست داشترسول خدا ابوهريره 
اين  ١".شوي ام مي بينم، باعث خوشحالي و چشم روشني تو را ميهر گاه اي رسول خدا ":گويد مي

يا  )ص(دا رسول خجا كه شنيدن يك حديث از دهان  محبت به كلي بر او مستولي گرديده بود، تا آن
بابي از علم را كه ":گويد او در اين زمينه مي. داد بزرگان صحابه را بر هزار ركعت نماز سنت ترجيح مي

  2".تر است نزد ما محبوبهزار ركعت نماز سنت  ازم يگير ياد مي
) ص(چنان كه هر گاه نام رسول خدا  آن. محبت رسول خدا آتشي در درون او برافروخته بود! آري
  .كرد هوشي گريه مي داد و تا سرحد بي يد، كنترل خود را از دست ميشن را مي

چه در اثر اين محبت  صورتي صادق از آن":شود ختم مي  3اصبحيشفي حسني كه به  با سندترمذي 
مردي را ديد كه ":في وارد مدينه گرديدش. براي ما نمايان كرده است "شد مستولي مي ابوهريرهعظيم بر 

او نزديك شدم تا  به است ابوهريره: اين مرد كيست؟ گفتند  :گفت. اند احاطه كرده مردمي اطراف او را
اش به پايان رسيد و اطرافش  چون سخنراني. كرد نشستم و او براي مردم سخنراني و صحبت مي مقابل او

 آن را به )ص(رسول خدا گويي كه بطلبم كه حديثي را به من  از تو به حق مي: خلوت شد، به او گفتم
كنم و حديثي را براي  اين كار را مي: گفت ابوهريرهو درك كرده باشي؟  يدهتو فرموده و تو آن را فهم

بعد آه . ام آن را به من فرموده و من آن را تعقل كرده و ياد گرفته )ص(رسول خدا نم كه ك تو بازگو مي
  .ي شديدي شروع كرد و ناله وگريه
وق فراواني براي ديدار دوستش داشته باشد و بر او تاسف كند كه ش اين كار را ميزماني و انسان 

  4.بخورد و حب لقاي او را داشته باشد
ي اصبحي صحبت خود را ادامه داد و چگونگي آه و ويالهاي ابوهريره را قبل از روايت حديث فش

در آن را شخصا و ) ص(رسول خدا : كرد، گويد هاي دوم و سوم و چهارم براي ما توصيف مي در مرتبه
به من گفته است، بار ديگر فغان و وايال را  –كه غير از من و او كس ديگري همراه ما نبود  –اين اتاق 

گويم كه  حديثي را براي تو باز مي: شروع كرد، بعد به خود آمد، دستي بر صورت خود كشيد و گفت
ي همراهمان نبود، دوباره آن را به من ياد داده، من و او تنها در اين اتاق بوديم و  كس) ص(رسول خدا 
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. كنم شروع مي: بعد به خود آمد و دست بر صورت خود كشيد و گفت. ديگري كشيدواويالي آه و 
آن را به من ياد داد و من او تنها در اين اتاق بوديم ) ص(كنم كه رسول خدا  حديثي را برايت بازگو مي

بعد بر صورت و رويش بر زمين . روع كرديال و فغان شديدي شاوو كسي همراهمان نبود، دوباره آه و و
به من ) ص(رسول خدا : بعد به هوش آمد و گفت  مدتي طوالني او را بر خود تكيه دادم،. افتاد

ها  آيد تا ميان آن اگر روز قيامت فرا رسيد، خداوند تبارك و تعالي به ميان بندگان فرود مي":فرمود
كند يا  در مورد عذاب كسي كه قرآن تالوت مي يبعد حديثي طويل و دور و دراز "....قضاوت كند

كند ولي هدفش از اين كارها كسب ستايش و مدح مردم و رياكاري  بخشد يا جهاد مي مال خود را مي
  1.، ذكر كرداست

گمان ببرند بيايند،  افراد بدخواه و مبغض ابوهريره وجود ندارد كه هاي هيچ دليلي براي اذيت كردنو 
زيرا شيون كردن و فغان مردان به هنگام . اين كار را از باب رياكاري انجام داده استد ابوهريره نو بگوي

كردند  ميياد را ) ص(جزو حالت برخي از اصحاب بود كه چون رسول خدا ) ص(بردن نام رسول خدا 
. دبو) رض(ها حضرت ابوبكر صديق  ي آن افتادند، از جمله به گريه مي  آوردند، و نام او را بر زبان مي

اوسط پسر عمرو بجلي صورت ديگري از ابوبكر صديق براي ما حفظ كرده كه همچون ابوهريره به 
  . افتاد هنگام ياد رسول خدا به گريه مي

ابوبكر را يافتم كه براي مردم . به مدينه آمدم) ص(يك سال بعد از وفات رسول خدا ":اوسط گويد
در ميان ما به خطبه برخاست، سه بار قبل سال  كي در) ص(رسول خدا  :گفت كرد و مي خطبه ايراد مي

 ...اي مردم سالمتي و عافيت را از خدا طلب كنيد: بعد گفت. اشك و گريه گلو و چشمان او را گرفت
."٢ 

كرد كه هنگام نقل  انگيخت و تشويق مي ابوهريره را بارهاي بار بر مي  ي شديد، اين محبت و عالقه
نس او اهاي  ناميار ياد كند تا از نام و ياد او شرف كسب كند و با او را بس) ص(حديث از رسول خدا 

) ص(صاحب اين حجره ،شنيدم كه رسول خدا صادق و مصدوق، ابالقاسم":گفت بارها مي. بگيرد
و امثال اين  "نبي توبه"و او را  "گفت مي) ص(شنيدم محبوبم اباالقاسم ":گفت يو يا م "گفت مي

  .برد كلمات نام مي
كه خداوند متعال اين مقدار فراوان از ايمان و محبت پيغمبر خود را در قلب ابوهريره قرار  بينيم مي

و صفه  دنه تنها در مسج  كرد خود را براي مصاحبت، مالزمت و رفاقت او، داده بود كه او را وادار مي
در يكي ":كه گفتبينيم  او را مي. گرداندآماده به بازار  نبس، كه در غزوات و سفرها، حتي هنگام رفت

يا همراه او به ".بازگشتمهم او بازگشت، من . بودم) ص(از بازارهاي مدينه در خدمت رسول خدا 
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بيماري به عيادت مريضي كه مبتال به كسالت و ) ص(زيرا پيغمبر خدا . رفت ها مي ادت مريضيع
گرفتم  را مي )ص(خدا  رسولزمام شتر  : ميگويد. رفت و ابوهريره در خدمت او بود ده بود، شبدمزاجي 
كردم و بعد  گرفت رهايش نمي شد و روي پشت آن قرار نمي كه  او سوار نمي وتا زماني

رفت  ها به گردش مي در باغ) ص(يا همراه با او ".پروردگارا شما صاحب و همراه سفر هستي":فرمود مي
يا در سفرها  گشت مي زدم در نخلستان برخي از اهل مدينه رسول خدا همراه  ":گويد در اين زمينه مي

از ديگ عباس، براي  شانه گوشتي":گويد خاست و مي بر مي) ص(گذاري از رسول خدا  به خدمت
بر او پنهان  )ص(رسول خدا اگر امري از امور  "دم، آن را تناول كرد و خوردبر )ص(رسول خدا 

كرد و مثال  يتوانست آن را ببيند يا بشنود در مورد آن از او سوال م ماند كه نمي مي
پدرومادرم فدايت آيا به ياد داري كه ميان اهللا اكبر تحرم و شروع قرائت فاتحه سكوت ":گفت مي

از  "ص" اوترين افراد به شفاعت  شايسته ي يا درباره". ...يم وگ مي: كردي، اين سكوت چه بود؟ گفت
از ابي پسر كعب منقول  كرد،  الآيد و در مورد ابتدا و شروع نبوت از او سو چنانچه ميكرد  او سوال مي

از رسول دادند، از وي سوال كنند،  از مسائلي كه ديگران به خود جرات نمي) رض(است كه ابوهريره 
، اولين چيزي كه امر نبوت بدان شروع شد، )ص(عرض كرد اي رسول خدا  .كرد سوال مي) ص(خدا 

و  .را براي او تعريف نمود و توضيح دادجواب سوال او را داد و امر آن ) ص(چه چيز بود؟ رسول خدا 
  .سواالت ديگري از اين قبيل و مسائل فراوان و گوناگون ديگر

ها  ي اين ، همهمخفياين محبت فراوان و اين مالزمت دايمي و اين جرات بر سوال، از امور پنهان و 
اري از احول و دست همه داده و فرصت و زمينه را براي ابوهريره فراهم كردند كه بر بسي دست به

لذا تنها او آن را روايت كرده . اند اطالع پيدا كند كه غير او بر آن اطالع نداشته) ص(اوضاع رسول خدا 
را به صورت عالي و بدون ) ص(هاي رسول خدا  مانند اين كه او فرصت پيدا كرده بود كه فرموده. است

  . اشتباه حفظ كند و فراوان از او روايت نقل نمايد
او را به سوي برخي از غنايم ) ص(كه رسول خدا  هنگامي. ي بر همت بلند ابوهريره بيفكنيمحال نظر

كه  خواهم از تو مي: طلبي؟ در جواب گفت فراوان فرا خواند و گفت آيا از اين غنايم چيزي از من نمي
  .به من ياد بدهي از آنچه خداوند به تو ياد داده است

اند و او سرانجام از  ي او را دانسته و تصديق كرده ين خواستهو درستي اراستي پس خدا و رسول او 
  .ي علماء گرديد جمله

  عه الروحي يرتشفنبو راح من     تتبع الهدي في شوق و في لهف
  ا تلفــــبه االرواح تسرّ كو ذا    لزم من يهوي فيتبعهـــو القلب ي

  رفـــــون ريب كله شدفسيعه     في سيرته) طه(و من سعي خلف 
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هاي روحي او  ق و اشتياق فراوان در پي هدايت به حركت در آمد و رفت كه از سرچشمهبا شو
كند و به دنبالش به حركت  دل مالزم و همراه كسي خواهد بود كه آرزويش مي. مكيد نوشيد و مي مي
 هر كس در راهپيمايي خويش به دنبال. گيرند ها بدان الفت مي ي است كه تنها روحآيد و اين سرّ مي در

  .ي سعي و تالش او بدون شك شرف و عزت خواهد بود به حركت درآيد، همه) حضرت محمد(طه 

  :گرسنگي

او در . در صفه زيست  فقير و بدون سرمايه و خانه و شغل،) ص(در زمان رسول خدا ) رض(ابوهريره 
ها هديه  نچه به آ كرد، از آن چه كه خداوند متعال در صفه برايش ميسر و فرآهم مي اين مدت به آن

هدفش از اين عمل  .كرد قناعت مينمود،  ها را در آن شريك مي آن) ص(يا رسول خدا ، شد داده مي
خواست  مي. جهت شنيدن كالم او و دريافتن علم از او بود) ص(تنها مصاحبت و مالزمت رسول خدا 

ي  خاطر رؤيت و مشاهدهتنها به . ها را حفظ كند آن  هاي او را بشنود و به قصد و نيت نشرشان، فرموده
  . ماند ها در خدمت او مي و اقتدا و تاسي به آن) ص(هاي رسول خدا  افعال و احوال معامالت و قضاوت

قرار  تنگنا شد و در اوج فشار و نمي خود حتي بعضي از اوقات قادر به تامين حداقل مايحتاج زندگي
شد از شدت گرسنگي شكم بر زمين  ميجا كه مجبور  ماند تا آن چندين شب بدون غذا مي. گرفت مي

  .شد هوش مي رفت و بي بمالد و بعضي اوقات از حال مي
انگيز كه ابوهريره با آن دست به گريبان بود، بيان  هايي از اين وضعيت اسف در كتب حديث، صورت

، از ودگشهاي خود را بر او  ، زماني كه خداوند در نعمتتنگنا خود او نيز بعد از رهايي از . شده است
  .به نعمت خداوند از وضعيت خويش سخن به ميان آورده و آن را توصيف كرده استتحدث باب 

دو پارچه لباس كهنه و   نزد ابوهريره بوديم،"كند كه  از ابن سيرين نقل مي روايتاز جمله بخاري به 
قبال مرا . كند ميين كرد و گفت به به اين ابوهريره است كه در كتان فين في كتان به تن داشت،  پاره

آمد  افتادم، يكي مي ي حضرت عايشه بيهوش بر زمين مي تا حجره) ص(ديدي كه ميان منبر رسول خدا 
ام، در  كه من ديوانه هستم و به نوعي از جنون گرفتار شده به تصور اين. نهاد و پا را روي گردن من مي

  ١".اشتمكه جز گرسنگي هيچ بالي ديگري ند حالي

كه  اين است  ،كرده است روايتاز ابن سيرين هم ث ديگري كه بخاري آن را حدي و از جمله
از او خواستم . مبه عمر پسر خطاب برخورد نمود. به سختي و ناراحتي شديدي گرفتار شدم":گفت
ولي از   ، كمي جلو رفتموارد شدم،  .را بر من گشوداش  خانه در اي از كالم خدا بر من تالوت كند، آيه

رسول خدا را ديدم كه بر زماني كه به خود آمدم . ي و گرسنگي بر صورتم بر زمين افتادمشدت ناراحت
دستم را گرفت و . ي خدا اي فرستاده معرض كردم در خدمت! اي ابوهريره: فرمود. سرم ايستاده است

                                                           
128ص/9ـ بخاري ج  1  



  
 

٣٩

برايم ي بزرگي شير  بعد امر كرد كاسه. هاي خود رفت مرا بلند كرد و متوجه وضعيتم شد، به سوي اثاثيه
. باز بنوش: فرمود. دوباره نوشيدم. ريرهباز بنوش اي اباه: فرمود. از آن را آشاميدممقداري آوردند، 

بعد به عمر برخورد كردم و .) سير شدم. (نوشيدم تا شكمم مثل پياله و فنجان صاف و هموار شد
مرا به كسي بهتر ولي خداوند مسووليت سير كردن : موضعيت و حال خويش را برايش شرح دادم و گفت

حال . اي بر من تالوت كني قسم به خدا من از تو خواستم آيه: گفتم. تر از شما واگذار كرد و شايسته
توانستم تو را به درون  قسم به خدا اگر مي: عمر گفت. كه من بهتر از شما به قرائت آن آشنا بودم آن
  ١".تر بود نديده، محبوبنجيب و پسشترهاي من از دسترسي به  برايي خويش ببرم،  خانه

ي شرب شير است كه بخاري آن را به نقل از ابوهريره  معجزه، معجزههاي  يكي ديگر از صورت
گرسنگي شدت سوگند به خداي كه جز او خداي ديگري وجود ندارد، از ":گويد. كرده است روايت

 ها ر سر راهي كه آنروزي ب. بستم چسباندم و سنگ بر شكم مي خود را بر زمين مي ،و سختي درد آن
در مورد آيتي از . جا گذر كرد ابوبكر از آن. شدند، نشستم از آن خارج مي )رسول خدا، ابوبكر و عمر(

او رفت و اين كار . داند كه تنها به خاطر سير كردنم اين سوال را مطرح كردم او سوال كردم و خدا مي
چون مرا ديد تبسمي بر لب . بر من گذر كرد) سلمصلي اهللا عليم و (بعد ابوالقاسم . را نكرد) سير كردن(

! رّاباه: فرمود. شود ي من خوانده مي آورد و فهميد كه چه چيزي در دل دارم و چه چيزي در چهره
ي  وارد شد و اجازه. به دنبالش راه افتادم. به دنبالم من بيا: فرمود. در خدمتم رسول خدا: عرض كردم

اين شير را چه : بعد پياله شيري پيدا كرد و فرمود. ن هم داخل شدمم. اجازه داده شد. دخول من گرفت
: فرمود. كسي و از كجا آورده است؟ عرض كردند فالن مرد يا فالن زن آن را به تو هديه كرده است

. ها را به نزد من فرا خوان به نزد اهل صفه برو و آن: فرمود). ص(در خدمتم اي رسول خدا   :گفتم! رّاباه
ي هيچ  به سوي اهل و خانواده و اموال و ثروت و خانه. ه مهمانان اسالم بودندفَّاهل ص: گويد ابوهريره

فرستاد و خود  شد، آن را براي ايشان مي آورده مي) ص(رفتند و اگر زكاتي نزد رسول خدا  احدي نمي
داد و  فه ميشد، قسمتي از آن را به اهل ص اي نزدش آورده مي اما اگر هديه. خورد از آن چيزي نمي

  .كرد استفاده مي  قسمتي را خود از آن
اين مقدار شير : عرض كردم. اين سخن كه فرمود برو اهل صفه را به اينجا بخوان، مرا ناراحت كرد

ي آن قوتي  اي بنوشم و به وسيله ترم كه از آن جرعه كند؟ من شايسته چه دردي از اهل صفه دوا مي
و چه بسا انتظار داشتم كه سهمي از آن نصيب  دادم ها مي من به آن ادو چون آمد، به من دستور د. بگيرم

  .من نشود
ها را دعوت  ها رفتم و آن لذا به نزد آن. با اين وصف گريزي از اطاعت امر خدا و رسول او نداشتم

وارد شدند و هر . اجازه داده شد. ي ورود گرفتند اجازه. آمدند. ايشان نيز دعوت اجابت كردند. كردم
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بگير : فرمود. عرض كردم در خدمتم اي رسول خدا! رّاباه: فرمود. س در جايي از اتاق مستقر گرديدك
شد از آن  هر فردي تا سير مي. دادم ها مي را به يك يك آن  گويد پياله را گرفتم و آن. و به ايشان بده

پياله را . شرب شير سير شدند ها از ي آن همه. به من دادند تا به رسول خدا رسيدم را بعد پياله. نوشيد مي
عرض كردم در ! رّاباه: نگاهي به من افكند و تبسمي بر لب آورد و فرمود. گرفت و بر دست قرار داد

رسول خدا . فرماييد درست مي: عرض كردم. ايم تنها من و تو مانده: فرمود). ص(تم رسول خدا خدم
باز هم فرمود دوباره . دوباره نوشيدم. اره بنوشدوب  :فرمود. نشستم و نوشيدم. فرمود بنشين و بنوش) ص(

جا كه عرض كردم قسم به آن كسي كه تو را به حق فرستاده جايي نيست  تا آن. بنوش، دوباره نوشيدم
اهللا گفت و  حمد خدا را بر زبان راند و بسم. پياله را به او دادم. آن را به من بده: فرمود. كه در آن بريزم

  ١".را خود نوشيد شير اضافي باقي مانده

باعث اما تكذيب آن . اند ي آن بر ابوهريره طعن زده و به واسطه  برخي اين داستان را تكذيب كرده
مانند معجزه تكثير خرماهاي . تكذيب بسياري از معجزات شبيه اين، و تكذيب راويان آن خواهد گرديد

  .تدر صحيحين ثابت اس كه و غير آن از آنچه) رض(جابر پسر عبداهللا 
كند، اين است كه  ي ديگري كه ابوهريره از گرسنگي خود و اهل صفه براي ما نقل مي نمونه

چه  برد و از آن طالب بود، ما را با خود به خانه مي ها براي فقيران جعفر پسر ابي بهترين انسان":گويد مي
بيرون حتي بعضي اوقات مشك كوچك روغن خويش را . داد اش موجود بود، به ما مي در خانه

  ٢".ليسيديم مي چه را كه در آن بود، آن آورد و ما بعد از شق كردن و شكافتنش مي

 كنار روزي در. يك سال با ابوهريره در مدينه اقامت گزيدم":اهللا پسر شقيق منقول است كهاز عبد
اره كهنه و پ عبايبيني كه جز اين  ميما را  تو: خطاب به من گفت. ي حضرت عايشه نشسته بوديم حجره
طعامي را كه قوت و نيروي  د كه يكي از ماورآ بر ما ميوضعي  نداريم و روزگارلباس ديگري پاره 

دارد و آن را بر شكم خود  حتي يكي از ما سنگي را برمي. آورد خودر را بدان نگه دارد، به دست نمي
  ٣".ي آن حفظ نمايد بندد تا توان و قوت خود را به وسيله مي

هايي كه عراق و بالد  نسل. ودندهاي بعدي را تربيت نم خود و انسان ،ها اكاريبا اين زحمات و فد
بعد از ايشان نسلي ديگر ظهور كرد كه نماز را ضايع كرد و پرخوري . فارس و ساير اقطار را فتح كردند

كه  يدر حال. اين گرسنگي و فقر را بر ابوهريره خرده گرفتندو در عين حال  ها را به مرض مبتال نمود آن
اند كه ناز و نعمت و  اينان فراموش كرده. شد اين گرسنگي و فقر براي او مصدر شرف و فقر تلقي مي

چه را كه نزد خداست  پرخوري، همه نتيجه و محصول فتوحات شمشيرهاي اين گرسنگان است كه آن
  . برتري و ترجيح دادند  هاي آن بر دنيا و لذت
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٤١

، )ص(ي صالح از ياران رسول خدا  يف اين مجموعهمنشاء و مصدر تكريم و تشرجز گرسنگي 
 هايشان از پرخوري آيد كه شكم كساني عار و ننگ به شمار مي براي گرسنگي. چيز ديگري نبود مصدر

اما مقاييس . دچار سوءهاضمه شده است اند ها كاشته چه اين گرسنگان براي آن ي آن تلذذ از ثمره و
  . اند شدهها امروزه تغيير كرده و عوض  وميزان
بلكه اين . ، حضرت ابوهريره در تحمل اين گرسنگي تنها نبودتوز گذرانان ناسپاس و كينه خوشاي 

ي مدينه بر اثر قحطي  بعضي اوقات همه. آن وقت بود نبر اكثريت امت جها حاكم صفت، طبيعت غالب
  . كرد گرديد و با آن دست و پنجه نرم مي و محاصره متعرض گرسنگي مي

هاي شديد گرسنگي ـ كه اصحاب  اي از داستان يكي از حالت گوشه) بخاري و سلم( در صحيحين
صداي : ابوطلحه به ام سليم گفت":گويد حتي انس پسر مالك مي. آن را تحمل كردند ـ آمده است

چند . بلي: رسول خدا را ضعيف شنيدم و گرسنگي را در آن يافتم، آيا چيزي داريم؟ ام سليم گفت
ها را در  خود را بيرون آورد، نان هاي خود يكي از روبندبعد . بيرون آورد ها را ت و آن؛ رفقرص نان جو

) ص(و در دست من نهاد و به قسمت ديگرش مرا پوشاند و مرا نزد رسول خدا پيچيد قسمتي از آن 
  ١".فرستاد

را با  به خدمت رسول خدا آمدم او را يافتم كه با يارانش نشسته و شكم خود":انس گويددوباره 
  ".گرسنگياز : گفت. علت را از يكي از ياران پرسيدم. اي بسته است پارچه

ها را  آورده شد، بعد آن) ص(مقداري خرما به عنوان هديه نزد رسول خدا ":گويد در جايي ديگر مي
،  وقتي از تقسيم فارغ گشتم. به من واگذار گرديد ها آن به يك پيمانه تقسيم كرد و ماموريت تقسيم

ي خوردنش گرسنگي را  خورد و در شيوه ها را مي تند تند آن  كه روي سرين نشسته بود، م در حاليديد
   ٢".يافتم

آيا با اين وضعيت اگر ابوهريره غريب و فقير از فرط گرسنگي بانگ برآورد، چيز عجيبي است؟ و 
خالص او براي خدا به شود، يا نشانةي تجرد و ا آيا اين گرسنگي به عنوان عيبي بر رسول خدا تلقي مي

  "آيد؟  شمار مي

كرده، داستان ديگري از گرسنگي رسول خدا  روايترا  سلم آنمابوهريره در روايت ديگري كه 
رسول خدا  )يا شبي(روزي ":گويد كند و مي نقل مي را )رض(و دو وزيرش صديق و فاروق ) ص(
چه چيزي شما را در اين ساعت : ودفرم. ناگاه به ابوبكر و عمر برخورد كرد. از منزل خارج شد) ص(

كه جانم  فرمود قسم به آن. گرسنگي اي رسول خدا: وادار به خروج از خانه كرده است؟ عرض كردند
همراه او . چه شما را از خانه بيرون كرده مرا نيز از خانه بيرون آورده است، برخيزيد در دست اوست، آن
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) ص(ي آوردند كه در خانه نبود، وقتي همسر او رسول خدا به راه افتادند تا به خانه مردي از انصار رو
آب  مقداري رفته برايمان  :فالني كجاست؟ گفت: فرمود) ص(رسول خدا . 1مرحبا و اهال: را ديد، گفت
سپاس : نظري به رسول خدا و دو يارش انداخت و گفت  ناگهان مردي انصاري پيدا شد،. شيرين بياورد

اين را گفت و رفت خوشه . تر از مهمانان من ندارد تر و فاضل ماني محترمكس مه براي خدا، امروز هيچ
بعد چاقويي . فرماييد از اين بخوريدب: سپس گفت. بود، بياورد ٢"بسر و تمر و رطب"خرمايي كه در آن 

گوسفندي براي  رفت و .حيوان شيرده را سر ببري كه نكند: فرمود) ص(رسول خدا . به دست گرفت
  3.و پس از خوردن از خرما  و خوشه، گوشت گوسفند را خوردند و بر آن آب نوشيدندآنان سر بريد 

باري خانه علي از طعام و غذا خالي گرديد و كار به جايي رسيد كه حسن و حسين از گرسنگي 
  .ي آن غافل و سرگرم شوند ها بدهد تا به وسيله شد كه به آن گريستند و تكه ناني نزد فاطمه يافت نمي

نقل كرده، آمده است ) رض(صحيح از سهل پسر سعد ساعدي  با سندتان ديگري كه ابوداود در داس
چه : علي فرمود. گريستند وارد گرديد و حسن و حسين مي) رض(كه علي پسر ابي طالب بر فاطمه 

  4.گرسنگي:فاطمه گفت  ها را به گريه انداخته است؟ چيزي آن
گيري و بر او عيب  بر حضرت علي نيز خرده مي، آيا اين گرسنگي را گو اي ابوريه متناقض

خورد، توصيف  زاهد و فقيري كه گوشت خشك شده را مي"ي را لكه ع شماري؟ در حالي مي
  .ايد كرده
جا كه جز آب چيزي در  تا آن. از هر چه غذا و طعام است، خالي گشت )ص(رسول خدا هاي  اتاق

رسول خدا مردي به نزد ":گويد كرده و مي روايت ريرهابوهاز  با سندسلم م. شد آن براي مهمان پيدا نمي
پيامبر اكرم او . ام ام، اما چيزي پيدا نكرده ي تالش خود را به كار بسته من همه: آمد و عرض كرد )ص(

قسم به كسي كه تو را به حق مبعوث كرده، جز آب چيزي نزد : گفت. را نزد يكي از همسرانش فرستاد
خدا او را نزد يكي ديگر از همسرانش فرستاد، جواب دادند كه قسم به  سپس رسول. شود ما يافت نمي

خطاب به ياران  )ص(رسول خدا . جز آب چيزي نداريم مبعوث كرده است، به حق خدايي كه تو را
رحمت خدا بر او باد؟ مردي از انصار   كند، چه كسي او را امشب مهمان مي: حاضر در مجلس فرمود

  ٥".، برخاست و او را با خود به خانه بردمشو مي او خدا من ميزبانرسول  اي: برخاست و گفت
بلكه واثله پسر اسقع هم در اين امر   ،شتگ اين تنها ابوهريره نبود كه به دنبال سير كردن خود مي

صحيح ـ كه در آن خالد پسر يزيد پسر ابي مالك نيز وجود دارد، و  با سندحاكم . شريك و رفيق او بود
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گويد محل ثقه و  مي نسائياما  ـ اند بعضي او را مورد ثقه دانسته: گويد يز در مورد او ميامام ذهبي ن
اقامت  دسه روز در مسج: گفت ـ يكي از اهل صفه  ـكرده كه واثله پسر اسقع  روايتاطمينان نيست ـ 

ه خانه گرفت و با خود ب گشت، دست دو نفر يا سه نفر ما را مي كه از مسجد خارج مي كسي  گزيديم،
رفتم  گويد من در مدت اين سه روز جزو كساني بودم كه از ياد مي او مي. داد ها را غذا مي برد و آن مي

ي سبا را  و از او خواستم سورهرفتم ابوبكر را وقت نماز عشا يافتم، به نزد او . برد و كسي مرا با خود نمي
ار داشتم مرا با خود به خانه ببرد و به غذا انتظ. ي او رسيديم رفتيم تا به در خانه. بر من تالوت كند

بعد خود وارد خانه شد و مرا رها . را بر من تالوت كرد ي سوره اما دم در ايستاد و بقيه. دعوت كند
او هم مانند ابوبكر با من رفتار كرد و چون صبح   سپس عمر را ديدم، با او نيز چون ابوبكر كردم،. كرد

  1.حضرت مرا غذا داد. تعريف كردم) ص( شد، داستان را براي رسول خدا
وقتي رسول خدا بري مردم به امامت ":منقول است كه گفته است) رض(از فضاله پسر عبيد انصاري 

ها در اوج نياز و احتياج  زيرا آن. افتادند ايستاد، بعضي از مردم از شدت گرسنگي در نماز بر زمين مي مي
ها  اين":گفتند ها مي برخي از اعراب باديه نشين در مورد آن .شوند ها اهل صفه ناميده مي بودند و آن
  ".ديوانه هستند

هايي كه  اند و چه ظلم اند و موازين چقدر منقلب گشته شدهدگرگوني اهللا مفاهيم چقدر گرفتار  سبحان
  شود؟ بر افراد جاي ثقه واقع شده و مي

  .در راه خدا و به خاطر رضاي خدا ديده مجاهد و فقير و رنجي  ابوهريرهرضاي خدا بر تو باد اي 

  )رضي اهللا عنه(جهاد ابوهريره 

برخود اسراف ورزيده و هر چه را كه مظهري از مظاهر شرف و بذل در تنقيص او دشمنان ابوهريره 
كه او يكي از ياراني بوده كه  موضوع اين اند و به عمد از شود، از او سلب كرده در راه خدا شمرده مي

در . اند پوشي و تجاهل ورزيده چشم كرد، خودداري نمي رسول خدا در جهادبا مشاركت هرگز از 
ها، از رسول اهللا تخلف  اي از صحنه ها و هيچ صحنه حالي كه اين ياران بزرگوار در هيچ جنگي از جنگ

ك كه سه نفر از اصحاب تخلف ورزيدند و وجز در واقعه تب  اند، در ركاب او بوده همواره و  نورزيده
  .ها را بخشيد خداوند از سر تقصير و تخلفشان در گذشت و آنبعد 

چون بدر و احد و خندق را   هاي اول، ابوهريره به علت تاخير در هجرت شرف مشاركت در جنگ
. ها تخلف نكرده است كدام از آن مشاركت داشته و از هيچ ديگرهاي  ي جنگ نيافته است، اما در همه

همچون از صحنه  ـ ي بارز شهرت پيدا نكرده و داراي وقايع مشهوري كه او همچون يك رزمنده اما اين
به چنين ) رض(ي اصحاب  نيست، به اين دليل است كه همه ـ بيرون كردن برخي از سران شرك و كفر
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زيرا هر كس ميدان خويش . اند اند و همگي افتخار چنين مياديني را نيافته اموري شهرت و نام پيدا نكرده
. شان گوش جهانيان را پر كرد ي قهرماني ماناني معدود و محدود بودند كه شهرت و آوازهرا دارد و قهر

رزمندگان صحابه از جمله بيشتر اما ). رضي اهللا عنهم(قتاده و شهيدان  ومانند علي، سعد، زبير، طلحه، اب
، ذكر و نبودنشا ، يا سركرده و مشهور در صحابي بودن متشانسابقه و قدوصف  بابسياري از اشخاص 

اند  شركت كردهمبارزات ها و  در جنگآنان . ها از حالت عادي تجاوز نكرده است اشان در جنگ آوازه
و گسترش مشهور شدن اما وقايع عادي، باعث . اند كفار را كشته و اسير گرفته. اند و به جهاد برخاسته

 ين و منزلت اجتماعي آن چنانشا داراي افراد ها چرا كه كشته شدگان توسط آن. شان نگشته است آوازه
شان در  ها و رقيب ي طوالني و درازمدت ميان آن اند، يا مبارزه يا به قهرماني شهرت پيدا نكرده. ندا نبوده

  .نگرفته، يا امثال اين امور

  :يرهاي وادي الق حضور ابوهريره در خيبر و جنگ

امام بخاري . خيبر بود اولين جنگي كه ابوهريره بعد از هجرت در آن مشاركت ورزيد، جنگ
ها مشير به اين  اما برخي از آن  ت او در جنگ خيبر ذكر فرموده،كي مشار نصوص فراواني در زمينه

هستند كه حضورش در خيبر بعد از فتح آن بوده است و بعضي مشير به اين كه حضورش در آن بعد از 
  .اتمام جنگ بوده است

  :روايت حضور او در خيبر بعد از فتح آن

آمدم و او در خيبر ) ص(به خدمت رسول خدا  :گويد مي كرده كه روايتاري از ابوهريره بخامام "
بودند، عرض كردم اي رسول خدا سهمي از غنايم آن براي من در   كه آنجا را فتح كرده بعد از اين. بود

  ١".نظر بگير

كرده كه  روايت بخاري از او :در دست است صوص ديگري مشير به حضور او در فتح خيبرن اما
تنها شتر و گاو و اساسيه . خيبر را فتح كرديم اما نقره يا طاليي از غنايم آن به غنيمت نگرفتيم: گويد مي

   2.و بستان را به غنيمت گرفتيم
هيچ . خارج شديم ]از مدينه به سوي خيبر[با رسول خدا روز خيبر "آمده است كه در نص ديگري 

  ٣".رفتيم جز اموال و لباس و وسايل و اساسيهاي را به غنيمت نگ طال و نقره
ي فتح خيبر جمع و توفيق به وجود آورده و  هاي حضور و عدم حضور او در واقعه واقدي ميان روايت

. هاي متعددي بود كه در چند روز پشت سرهم به تصرف مسلمانان در آمدند خيبر داراي قلعه:گويد مي
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ور داشت، چون از خود او روايت شده كه او در خيبر ها حض حضرت ابوهريره در فتح برخي از آن
را به محاصره  "الكتيبه" ي را فتح كرد و ساكنان قلعه"نطاهلا"ي  قلعه) ص(حضور داشت و رسول خدا 

  1.در آورد
ي بعد از فتح خيبر بوده و او نيز با رسپس ابوهريره شاهد عقب نشيني رسول خدا به سوي وادي الق

و بقيه  3جا جنگ شديدي رخ داد كه واقدي در آن 2.ا عقب نشيني كردج رسول اهللا به سوي آن
  .اند نويسان آن را ذكر كرده غزوات

  :الرقاع حضور ابوهريره در غزوه ذات

: گفت ابوهريره":گويد بخاري مي. نيز شركت كرده است "الرقاع ذات"م به ابوهريره در غزوه مرسو
با  )ص(رسول خدا در اين جنگ  ".نجد خواندم ي در غزوه )ص(رسول خدا نماز خوف را پشت سر 

برخي از طرفين . طفان رو در رو گرديد، ولي جنگ و نبردي صورت نگرفتغي  جمعي از قبيله
  .رسول خدا در اين رويارويي دو ركعت نماز خوف خواند. همديگر را ترساندند و بس

هاي من نيز در اين جنگ پاهايمان سوراخ و شكافته شدند و پا: گويد مي) رض(ابوموسي اشعري 
از . بستيم هاي كهنه و فرسوده را بر پاهايمان مي هايم افتادند و پارچه سوراخ و شكاف برداشتند و ناخن

  .بستيم نام گرفت، چون ما بر پاهايمان كهنه پارچه مي "الرقاع ذات"غزوه  ، ايناين رو
يرا هيچ يك از اين دو نفر حضور ابوموسي در اين جنگ دليل ديگري بر حضور ابوهريره است، ز

  .جز در روزهاي فتح خيبر به مدينه هجرت نكردند
زياد ناخن  هاي روي دند كه بر اثر پيادهنموند، تحمل زحمت داين چنين در راه خدا رنج كشي

روند و  كشان راه مي شوند كه خرامان خرامان و دامن اما هم اكنون كساني پيدا مي. پاهايشان فرو ريخت
  .هيهات واهللا. گشايند وهريره دهان به طعن ميدر مورد اب

  :حضور او در اخراج برخي از يهوديان از مدينهمشاركت و 

بخاري به نقل از او . مشاركت داشت ،برخي از يهوديان مدينه از شهر بيرون راندنابوهريره در 
 به : گفتبيرون رفت و ) ص(پيغمبر خدا   يك روز كه در مسجد بوديم،":گويد كرده و مي روايت

: المدارس رسيديم و فرمود تي بي رفتيم تا به منطقه. درآييدحركت به ها  يهوديطرف محل استقرار 
سالم بمانيد و در امان خدا باشيد و بدانيد كه اين سرزمين متعلق به خدا  ]از هر گزندي[ اسالم بياوريد تا
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٤٦ 

اي دارد آن را به  ال يا سرمايههر كس م. خواهم شما را از آن بيرون برانم و رسول اوست و من مي
  ١".اين سرزمين متعلق به خدا و رسول اوست، وگرنه يقين بدانيد كه فروش برساند

ام كه به نسب اين يهوديان تصريح كرده باشد و از ظاهر امر چنين  كسي را نديده ":ابن حجر گويد
نضير  بني قريظه وبني ج بني قينفاع و آيد كه اين يهوديان باقي مانده يهودياني باشند كه بعد از اخرا  برمي

صورت  ابوهريرهدر مدينه باقي مانده باشند چون اخراج آنان قبل از مسلمان شدن  ،و فراغت از كار آنان
با يهوديان خيبر مصالحه كرد كه  )ص(رسول خدا  . ...گرفته است، زيرا او بعد از فتح خيبر به مدينه آمد

در زمان خالفت  )رض( كه عمر ين وضعيت ادامه پيدا كرد تا اينهاي خويش كار كنند و ا روي زمين
  .ها را از خيبر بيرون راند خويش آن

ي سرزمين خيبر قصد اخراج  بعد از فتح بقيه )ص(رسول خدا احتمال دارد ـ واهللا اعلم ـ كه 
ها را بر  تند آناز او خواس  بعد،. ها مصالحه كرده بود، نموده باشد يهودياني را كه با آنهاي  مانده پس
اي از يهوديان مذكور در مدينه  هايشان باقي بگذارد كه با درخواست آنان موافقت كرد يا طايفه زمين

بعدا رسول . كه رسول خدا بر كار ايشان در سرزمين خيبر موافق است به اعتماد بر اين. باقي مانده باشند
  .واهللا اعلم. ها را از سكونت در مدينه منع فرمود خدا آن

اما سياق كالم قرطبي در شرح مسلم، مقتضي اين است كه اين عده از يهود از يهوديان بنونضير بوده 
ابوهريره . ها مقدم بر آمدن ابوهريره به مدينه بوده است باشند كه اين امر صحيح نيست، زيرا اخراج آن

بوده ) ص(يغمبر المدارس در خدمت پ او در عمليات اخراج يهوديان بيت: گويد در اين حديث مي
شد يا مراد  ها در آن تدريس مي اي بود كه كتاب آن حرف اول، خانهي  به كسره "المدارس بيت". است

اما ديدگاه و فهم اول ارجح است . كرد ها را تدريس مي از مدارس، دانشمند و عالمي بود كه كتاب آن
  2.چون در روايت ديگري آمده است تا به مدارس رسيد

  :و حنين و طايف) مكه(هاي فتح االكبر  وهحضور او در غز

زيرا بخاري چندين . و حنين و طايف نمود  او را مشرف به حضور در غزوه فتح األكبر بعد خداوند
از او  روايتبخاري به . ورزند روايت آورده كه جملگي بر حضور او در فتح مكه داللت مي

د آمدن ما ومحل فر ،ح و ظفر نصيب ما شودخدا بخواهد و فتاگر  :فرمود) ص(رسول خدا ":فرمايد مي
   ٣".اند ها را در زمان كفر تقسيم كرده زيرا منازل و جايگاه .خواهد بود "خيف"

  :مكه اين از زمان قبل از فتح
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٤٧

هاي مكه را  چون خداوند دروازه" :كند اين چنين بازگو ميكه ابوهريره آن را  داستان فتح مكهو اما 
و  "...در ميان مردم به خطبه ايستاد و پس از حمد و ثناي خدا فرمودگشود، ) ص(بر پيغمبر خود 

د خطبه، رارا در كتاب خود آورده است و اين دليل بر حضور او در مكان اي ]مكه[ ي مشهور فتح خطبه
  .و شنيدن آن است

اي طايفه انصار آگاه باشيد كه حديثي را از احاديث ":گويد كرده و مي روايتمسلم از ابوهريره 
از مدينه رسول خدا : بعد داستان فتح مكه را ذكر كرد و فرمود. دهم مربوط به خودتان به شما تعليم مي

و خالد را بر طرف ديگر  ،لشكر طرفزبير را بر يك او در اين لشكركشي  .حركت كردبه طرف مكه 
د در آوردند و رسول ته دره را به اشغال خو. ماموريت داد "رسالح"مسوول كرد و ابا عبيده را بر منطقه 
رسول خدا به جنگاوران نظر افكند و مرا ديد و : ابوهريره گويد. خدا نيز در يك گردان قرار داشت

من كسي به نزد من  يجز ياران انصار: فرمود. در خدمتم رسول خدا: عرض كردم! ابوهريره: گفت
بر آن ] سي به نزد من نيايدجز ياران من ك[اين حديث، اين قيد را  از راويان "شيبان"غير  .نيايد

انصاريها اطراف او را احاطه كردند : گويد. و فرمود بر انصاريان بانگ برآور كه نزد من بيايند اند افزوده
اندازيم، اگر فتح و  ها را به جلو مي اين: گاني را جمع كرده بودند و گفتند قريشيها نيز پيران و فرومايه

چه را كه از ما  ايم و اگر مورد اصابت واقع شدند، آن ن بودهظفري نصيب آنان شد، ما نيز با آنا
؟ بعد به بينيد ميرا ها  قريشياوباش و اتباع  :فرمود )ص(رسول خدا . ايم اند، انجام داده درخواست كرده

 ابوهريره. پيونديد صفا به من مي وهدر ك: دو دستش كه يكي روي ديگري بود، اشاره كرد و فرمود
كشت او را كه  ها را نكرده، مگر اين هيچ يك از ما قصد كشتن يكي از آن. آمديم گويد به حركت در

  ١.و هيچ يك از آنان چيزي به سوي ما نينداخت و دفاعي از خود نشان ندادند
هم  آن. را كه در مدح و ستايش انصار ايراد كرد، بازگو نمود "الجعرانه"بعد خطبه رسول خدا در 

  ٢".و قبل از رسيدنش به مكه گشت زماني كه از حنين برمي
اين خطبه مشهور است و از طريق چند نفر صحابه روايت شده است و اين روايت دليل بر اين است 

به  بود كه امر كردهرا ) ص(رسول خدا كه اوامر  بعد از اينحنين شركت داشته، جنگ در  ابوهريرهكه 
ن ابوهريره داستان حضور خويش در عالوه بر اي. ، روايت كرده استآيند سوي حنين به حركت در

  3.روايت كرده است  محاصره طايف را نيز ـ بعد از حنين ـ
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  :وكبوه تزابوهريره در غحضور 

صحيح متصل به  با سندزيرا طحاوي . خداوند ابوهريره را به مشاركت در جنگ تبوك مشرف كرد
  ١".ارج شديمبه قصد تبوك از مدينه خ) ص(همراه رسول خدا ":كرده گويد روايتاو 

و لشكرش را ـ در جنگ تبوك ـ بر منطقه ) ص(ابوهريره داستان مرور خويش در ركاب رسول خدا 
 ٢.كند از جانب پروردگار بود، چنين بازگو ميبه عذاب  گاه ستمكاران نابود شده الحجر كه اقامت

است ـ بازگو  بوده رهها ابوهري از زبان چهارتن از صحابه ـ كه يكي از آنرا واقدي انصراف از تبوك 
  3".ستا  كرده مشاهدهرا  در اين غزوه حاضر بوده و آن":گويد كند و مي مي

رده ك روايترا به استناد به او  روايتي است كه مسلم آن  از ميان داليل حضور او در جنگ تبوك،
 اي رسول :عرض كردند. چون جنگ تبوك پيش آمد، نوعي گرسنگي دامنگير مسلمين شد":كه گويد

   .گيرد ي داستان را پي مي بعد بقيه ٤".ببريم سركش خود را  خدا اگر اجازه دهيد شترهاي آب

  :حضور ابوهريره در جنگ مؤته

ربيعه پسر عثمان به نقل از مقبري ":، واقدي گويداست در جنگ مؤته نيز حضور پيدا كردهابوهريره 
دوباره  ٥.در جنگ مؤته حضور داشتممن ":گفت ابوهريره":گويد كند و نقل مي ابوهريرهاو هم از 

روز مؤته از جنگ  :گفت او ميان من و يك پسر عمويم بگو مگو پيش آمد،":تروايت شده كه گف
  ٦".فرار كردي، ندانستم در جواب اين سخن او چه بگويم

اما ذهبي او را در صحت   حاكم نيز در كتاب المستدرك اين توبيخ را از طريق واقدي ذكر كرده،
فرار مذكور به تنهايي از سوي ابوهريره صورت نگرفته است، بلكه اين ... ايت تاييد نكرده استاين رو

خدا  عقب نشيني كرد و رسول) رض(كل لشكر مسلمانان بود كه در مؤته به دستور خالد پسر وليد 
ست گرفت خالد پرچم را به د "اخذ الرايه خالد ففتح له":اين عقب نشيني را فتح نام نهاد و فرمود) ص(

نشيني را امري بس بزرگ و خطير تلقي  اما برخي از مسلمانان اين عقب. و فتح و ظفر نصيب او شد
  .نشيني كنندگان را سرزنش و توبيخ كردند كرده آن را فرار نام نهادند و عقب
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  :مشاركت او در سركوبي مرتدين

هايي از اعراب به فتنه  و دسته حضرت ابوبكر بيعت كردند باچون رسول خدا از دنيا رفت و مسلمانان 
كند كه نشان از  بينيم كه فورا موضعي درست و اصولي اتخاذ مي ابوهريره را مي ،ارتداد گرفتار شدند

كه بر مسلمان واجب است به هنگام وقوع فتنه از اميران خود تبعيت  اينو آن فقاهت و هشياري او است 
در صف لشكريان حق آماده كرد و به صف لشكر او خود را چون جنگجويي امين رو  از اين. كند

  .بر خويش ادا كرد را خداوند حق حضرت ابوبكر پيوست و
) ص(چون رسول خدا ":وي نقل كرده، گويد خود بخاري داستان جنگ ابوبكر با مرتدين را از

: فتعمر گ. به جانشيني او برگزيده شد، و برخي از اعراب به كفر برگشتند) رض(وفات كرد و ابوبكر 
امرت ان : فرموده است) ص(پردازي، در حالي كه رسول خدا  اي ابوبكر چگونه با مردم به جنگ مي

  . اهللاعصم مني ماله و نفسه اال بحقه و حسابه علي فمن قال ال اله اال اهللا اقاتل الناس حتي يقولوا ال اله اال اهللا 
هيچ خدايي نيست جز ( "ال اله اال اهللا"كلمه كه  ام كه با مردم بجنگم تا زماني من ماموريت يافته: يعني

هر كس اين كلمه را بر زبان آورد، خون و جانش از جانب من محفوظ و . ورندبيا را بر زبان ) اهللا
  ".معصوم است جز به حقش و حسابش بر خداست

. پردازم قسم به خدا هر كس ميان نماز و زكات جدايي بيندازد، من با او به جنگ مي: ابوبكر گفت
اي ـ و در روايتي طنابي كه با آن شتر را  سوگند به خدا اگر بزغاله. چرا كه زكات حق مال است

عمر . دادند، از من باز دارند، بر سر منعش با آنان خواهم جنگيد چه به رسول خدا مي بندند ـ از آن مي
ا براي جنگ با آنان ي ابوبكر ر سوگندبه خدا جز اين نبود كه من هم دريافتم كه خداوند سينه  :گفت

  .اند اين داستان را مسلم و ابوداود و نسائي نيز آورده 1.كرده، و بعدا دريافتم كه او بر حق استگشاده 
شود، مگر نزد  ها داللت ورزد، ديده نمي ها عبارتي كه بر مشاركت او در اين جنگ اما در الفاظ آن

د محمود شاكر آن را صحيح دانسته، بعد از ه احمي كبا سندغير قوي اما نزد احمد  با سندهم  نسائي، آن
جنگيديم و يقين ) با مرتدين(همراه با ابوبكر ":آورد ـ كه گويد را مي ابوهريرهنقل اين داستان ـ سخن 

  ٢".حاصل كرديم كه اين عمل عين رشد و هدايت است

بوهريره با عالء مصاحبت و رفاقت ا دال روايتي آمده كه 3االغاني از طريق سيف پسر عمردر كتاب 
هاي  گاه كه ابوبكر او را به جنگ مرتدين فرستاد، و مشاركت او در جنگ باشد آن  ميابن الحضرمي 

اي است در درياي خليج  ي دارين ـ كه جزيره فتح منطقه وجا  منطقه هجر در بحرين و محاصره آن
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جا را فتح كردند و مكعبر ـ كه  ن آنبودند، مسلمانا  ها بر آن استيال يافته مقابل بحرين ـ كه فارس فارس 
رفتيم و ":گويد در اين زمينه مي ابوهريرهجا بود ـ فرار كرد،  آنها در  تعيين شده از سوي فارسحاكم 

برويد، بر اسب : راه افتاديم تا به بحرين رسيديم، بعد به جلو تاختيم تا به كنار دريا رسيديم، عالء گفت
اسبان ما تجاوز آب دريا از زانوي خت، او رفت و ما هم با او رفتيم و خود تاخت و خود را به دريا اندا

جا ما را ديد سوار بر كشتي خود شد و گفت سوگند  ي كسري در آن كرد، چون ابن مكعبر، نماينده نمي
  ".نشيني كرد عقببه سرزمين فارس  سوار بر كشتي خود، جنگيم و ها نمي به خدا ما با اين

  :هاي ارمنستان و اطراف گرگان رموك و جنگي ي حضور او در واقعه

را  آن صابهن حجر نيز در االبا 1.ي يرموك ذكر كرده است حضور او را در واقعه ماجراي اكرسن عبا
ابوهريره در زمان خالفت عثمان پسر عفان با : ابن خلدون گويد. اكرساما به نقل از ابن ع 2آورده

هايش با تركان به شهادت رسيد،  چون عبدالرحمن در جنگ  عبدالرحمن پسر ربيعه امير ارمنستان بود،
ها بودند، راهي منطقه گيالن و گرگان  بعضي از لشكريان كه ابوهريره و سلمان فارسي نيز جزو آن

  3.شدند
چه از سياق چنان. ا اطراف آن هنوز ناامن بودي گرگان در زمان حضرت عمر فتح شده بود، ام منطقه

چه كه  آن. كند آيد و بر حضور ابوهريره در اين اماكن داللت مي ن برميكالم ابن خلدون اين چني
حمزه پسر يوسف گفته، ابوهريره همراه كساني از اصحاب بود كه وارد گرگان شدند، هر چند خبري 

  .نياورده است نجا به ميا هاي اطراف آن از مشاركت او در جنگ
هاي اطراف گرگان،  ي يرموك و جنگ واقعه آيد، بعد از مشاركت در ي او برمي كه از سيره چنان

كرد و به طور كلي به كسب علم روي آورد و هيچ  غخود را براي نشر و حفظ و فهم حديث تفري
  . ام گواهي دال بر حضور او در فتوحات عراق و مصر نديده

ها  گي اصحاب در جن شود، چون همه ها به عنوان عيبي بر او تلقي نمي ي جنگ اين انصراف از بقيه
اند، بلكه دولت تازه تاسيس و عمليات انشا و ايجاد تنظيمات اداري جديد نيرو  و فتوحات شركت نداشته

برد و مركز خالفت در مدينه  كرد و با خود مي و تالش، بخش بزرگي از اصحاب را استهالك مي
اين است . باشندي علمي و تربيتي نگهبان حكومت  نيازمند برخي از اصحاب بزرگوار بود كه از ناحيه

به عبارت ديگر خود عمر . بينيم برخي از اصحاب خود را به اين امر مهم اختصاص داده بودند كه مي
داد،  ها و فتوحات را نمي ها اجازه شركت در جنگ ها را موظف به اين كار كرده بود و به آن آن

و ترسيخ دستگاه اداري  ماموريت تقويت) رض(ي كساني بود كه به امر عمر  ابوهريره نيز از جمله
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داشت و براي مدتي به فرمان عمر امير بحرين بود، اما اهتمام او به علم و نشر آن و   حكومت را به عهده
زندگي ابوهريره را در  يي اصل هاي فكري و اعتقادي دولت اسالمي طبيعت مميزه و شاخصه حفظ پايه

  . دهد اين مرحله تشكيل مي
و جنگجو، به شمشير خود جنگيد و به قلب و نفسش، اوصاف جهاد و ي مجاهد  اين است ابوهريره

هاي  فضل و آداب آن را ياد گرفت تا آن را براي ما روايت كند تا از خالل ابواب جهاد ـ در كتاب
قوانين جهاد را به امت ياد دهد و امت را بر آن  وحديث ـ چون يكي از بارزترين اصحاب ظاهر شود 

  .براي جهاد و مبارزهها  همت ي ي معلم و تحريك كننده بر تو باد اي ابوهريرهرضاي خدا . تشويق كند
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  : او به اخالق ايمان آورندگان ستگيآرا

بود ـ  هالبد اين همراهي دايمي و مصاحبت هميشگي با رسول خدا ـ كه ابوهريره افتخار آن را يافت
نموده است كه آثار اين تربيت در  يمانچنان تربيت اي نتايج و آثاري به بار آورده و ابوهريره را آن
  .بسياري از ميادين اخالقي و علمي او نمايان است

داد و چون معلم و مرشد و مربي به او  مستقيما او را مخاطب قرار مي) ص(بعضي اوقات رسول خدا 
ها  نين آرقانع باش، شاكرت. ترين بندگان خواهي بود گاه بنده ابوهريره اهل ورع باش، آن":فرمود مي

. گاه مؤمن خواهي بود چه را براي خود دوست داري، براي مردم دوست داشته باش، آن آن. خواهي بود
ي  گاه مسلمان خواهي بود و كم بخند، زيرا خنده كار باش، آن ي خوب و نيكو گانت همسايه با همسايه

  ١".ميراند فراوان قلب را مي

اين . بر تطبيق و عملي كردن آن بس حريص بود اين وصيت را به خوبي فهم و درك كرد و ابوهريره
بينيم  در فصل آينده او را مي. ايم و سخت زيست يافته ،است كه او را ورع و دور از دنياپرستي و اموال

يابيم  دار مردم مي او را دوست. هاي واقع شده ميان اصحاب به دور است و فتنه حكومتداريكه كامال از 
ها نيكوكار و مهربان  با همسايه. مارد و بر فهم حديث به آنان حريص استگ كه به تعليم آنان همت مي

در فصل آتي، ستايش عمار از او  2.كند به فضل و بزرگواري او اعتراف مي) رض(عمار پسر ياسر . است
م يابي او را مي. كند چه بعدا از وي نقل مي  پسر شقيق نيكوكار بود، چناناش عبداهللا بينيم با همسايه را مي

همچنان كه ذكر كرديم، به هنگام ياد رسول . افتاد ها به گريه مي كه از خنده دور بود و در بيشتر مناسبت
ها به صفات ديگر  عالوه بر اين. مرگ حسن و شهادت عثمان خبر گريست يا هنگام شنيدن خدا مي
  .ها خواهيم پرداخت بود كه انشاءاهللا در آينده به ذكر آنآراسته ايماني 
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 :يت و توجه ابوهريره به قرآن و حفظ آنعنا

) ص(رسول خدا . آيند هاي ايمان به شمار مي از نشانه حفظ قرآن و عنايت به آن و يادگرفتنش
بهترين مسلمان را كسي معرفي كرده كه مشغول تعليم قرآن به ديگران و تعلم آن باشد و در اين رابطه 

ترين شما كسي است كه قرآن را ياد گيرد و آن را به به ١"خيركم من تعلم القرآن و علمه":فرمايد مي
  .ديگران ياد دهد

گيرد و با تمام توان در  يابيم كه در هر كار خيري از ديگران سبقت مي به همين خاطر ابوهريره را مي
تالش است تا اين خير را به دست آورد و ابوهريره قرآن را نزد ابي پسر كعب دور كرد و تالوت آن را 

  2.رفتاز او گ
ها را تاييد كرده است و  حفظ خوب قرآن آن) ص(يكي از چهار نفري است كه رسول خدا  يباُ

و ابي پسر كعب ابوحذيفه از عبداهللا پسر مسعود و سالم موالي ":چهار نفر ياد بگيريد زقرآن را ا: فرمود
  ٣".پسر جبل ذو معا

قاع مخزومي مدني يكي از ده قاري مشهور ابوهريره بعد از آن قاري قرآن شد و ابوجعفر يزيد پسر قع
قرآن را نزد او ياد گرفته عبداهللا پسر هرمزاالعرج نيز ٤.و امام در قرائت، قرآن را نزد او ياد گرفته است

  5.نعيم مدني مشهورترين قراء هفتگانه، قرآن را از اعرج ياد گرفته است وپسر عبدالرحمن پسر اب كه نافع
شود و در هر حرفي كه  ي از اجر نصيب خود نموده كه هرگز خشك نميا چنين ابوهريره چشمه اين

براي  كند تلفظ و نطق كرده و مي ]قرآن را[ هر مسلماني از عصر تابعين تا به امروزه و تا قيام قيامت بدان
  .اي است او نيزحسنه

كه سخن  چنان. استابوهريره كل قرآن يا قسمتي از آن را به افراد ديگري غير از اين دو امام ياد داده 
ي بقره و آل عمران را از  سوره":گويد كند و مي ف بر آن داللت ميوميناء موالي عبدالرحمن پسر ع
  ٦".ام دهان ابوهريره دريافت كرده

ها كسي چون ابوريه عليه ابوهريره به دهن كجي  ي اين كه بعد از همه آيا جاي تعجب بسيار نيست
ها دستور داده قرآن را از  به آن) ص(اه چهار نفري كه رسول خدا بپردازد و عدم ذكر نام او را همر
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. ي يكي از موالي نيز ارتقا پيدا نكرده است او به درجه دها دريافت كنيم، دليل نقص او دانسته و بگوي آن
ها ديده  در ميان آن حذيفهكه نام سالم موالي ابو يعني نام ابوهريره با اين چهار نفر نيامده، در حالي

 ق.هـ 14ما به فيلسوف قرن . شود، پس بنا به زعم ابوريه سالم از ابوهريره افضل وبرتر است مي
كدام از ابوبكر و عمر و عثمان و علي نيامده است، آيا با اين وصف  در اين حديث نام هيچ: گوييم مي

جواب ما   ن،ي راشده افضل است؟ جواب شما به اين سوال هر چه باشد، عين آ سالم از اين چهار خليفه
حذيفه از ابوبكر و  وي شما سالم موالي اب نسبت به ابوهريره و عدم ذكر نام او خواهد بود و بنا به انديشه

ي كه منجر به اين ا ي انحرافي و مريضي است انديشه عمر و عثمان و علي افضل است و چه انديشه
  1.گمان باطل و زعم فاسد شود

  ):رض(عبادت فراوان ابوهريره 

ابوهريره را هفت شبانه روز مهماني كردم او و همسرش و ":عثمان النهدي منقول است، گفت وباز ا
خواند، بعد ديگري را از  آمد، نماز شب مي اين يكي مي. آمدند غالمش در سه ثلث شب به دنبال هم مي

  ٢".كرد خواب بيدار مي

من شب را به سه قسمت ":گويد مي ]به نقل از او[ ي ابوهريره در هر شب عثمان در مورد شيوه واب
شوم و يك  داري مشغول مي خوابم و يك ثلث آن به قيام و شب زنده يك ثلث آن مي. كنم تقسيم مي

ها و گناهان  انسان مسلمان لغزش 3".شوم مشغول مي) ص(آوري احاديث رسول خدا  ثلث آن به ياد
روز هزار بار  همانا من در هر شبانه":ويدبينيم كه گ شمارد، لذا ابوهريره را مي ي خود را بزرگ مي صغيره

 يكي از سخنان  ٤".ي گناهان من است كنم و اين مقدار به اندازه از خداوند طلب بخشش و غفران مي
، سخني است كه ابن حجر از اسماعيلي نمايد داللت ميو توسلش لطيف او كه بر كثرت دعا زيباو

. ها كسي است كه به سالم كردن بخل ورزد انترين انس بخيل":گويد) ابوهريره(كرده كه  روايت
شنبه را  روزهاي دوشنبه و پنج )رض(ابوهريره " ٥".ها كسي است كه از دعا عاجز باشد ترين آن  ناتوان
  ٦".گرفت ي سنت مي روزه
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گفتند و مردم نيز به تبعيت  آمدند و تكبير مي الحجه به بازار مي او و حضرت عمر ده روز اول ماه ذي
ورزيد و  در عين حال بر دو ركعت نماز فجر بسيار تاكيد مي 1.دادند آنان، تكبير سر مي از تكبير

  ٢".فجر را ترك مكن ولو در راه و سوار بر اسب باشي ]نماز سنت[ دو ركعت":گفت مي

  :ابوهريره و امر به معروف

ها را  ود تا آنيكي از كارهاي ابوهريره رفتن به مساجد پراكنده و متفرق انصار در اطراف مدينه ب
يق و دادن درس حديث در رهمچون رفتن او به مسجد بني ز. تعليم دهد و به آنان حديث بياموزد

قيان دليل بر اين مدعا است چنانچه در فهرست افراد رفراوان بودن افراد راوي حديث در ميان ز 3جا آن
  .روايت كننده از ابوهريره خواهيم ديد

گفته شد اين مرد از : ي بني عامر بر او گذر كرد دي از طايفهمر":كرده كه روايتحاكم از او 
و در اين  او را به نزد خويش فرا خواند ابوهريرههايي است كه بيشترين سرمايه را دارند،  ي انسان جمله

بلي درست است، زيرا من صد شتر سرخ رنگ، صد شتر رنگ : در جواب گفت. مورد از او سوال كرد
تو را از شترهاي سبك وزن و گوسفندان : ابوهريره گفت. از گوسفندان دارم ، و چنين و چنانگندمي

و حديثي طوالني نقل : (...) فرمود مي) ص(دارم، زيرا من شنيدم كه رسول خدا  سم شكافته بر حذر مي
اين حديث در . كرد كه اگر بر اين حيوانات ستم ورزد، باعث به آتش جهنم در افتادن او خواهند شد

  .شده، اما داستان اين مرد عامري در صحيح مسلم وجود نداردروايت  مصحيح مسل
اي اهل بازار به راستي : كرد، بر آن ايستاد و گفت عبوربازار مدينه برهيتمي نقل كرده كه ابوهريره 

ميراث   :عرض كردند چرا اين چنين است اي ابوهريره؟ گفت! چه عجب عاجز و ناتوان هستيدشما 
رويد سهم خود را از آن دريافت  ايد؟ چرا نمي شود و شما اينجا نشسته يم ميتقس) ص(رسول خدا 
رفتند و ابوهريره به انتظار به سوي مسجد همگي به سرعت . در مسجد: در كجا؟ گفت: كنيد؟ گفتند

: چه سهمي از آن دريافت كرديد؟ گفتند: وقتي برگشتند گفت. بازگشت آنان در جاي خود ايستاده بود
كسي را : ابوهريره گفت. جا نيافتيم كه تقسيم شود ه وارد مسجد شديم، اما چيزي را در آناي ابوهرير

ند و ديگراني كه قرآن ندخوا بلي ديديم، كساني را ديديم كه نماز مي: در مسجد نديديد؟ گفتند
اين . خاك بر سرتان: ابوهريره گفت. كردند خواندند و كساني كه از حالل و حرام صحبت مي مي
  4.است) ص(ث محمد ميرا
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شويم او را از منكري كه در آن  خيزد كه مجبور مي آيد و به اقداماتي برمي اكنون يكي مي اما هم
ال حول والقوه اال ". كند دهن كجي مي) ابوهريره(و دارد عليه مرد امر كننده به معروف اافتاده بازداريم 

  باهللا

  :او با مادرشرفتار نيك 

شود، بزرگتر از نعمت ايمان و ثبات بر آن نيست و هيچ دعايي كه  مي هيچ نعمتي كه نصيب انسان
 برايش تر از اين نيست كه تر و باارزش كني، درست ات مي يا كسي از اعضاي خانوادهدوستت براي 

رو جا دارد  كند، از اين جز فرد مومن كسي ارزش اين دعا را احساس نمي. دعاي ايمان و هدايت بكني
و مسلمان شدن او  كه ايمان آوردن هگا ابوهريره چه نيكي بزرگي با مادرش كرد، آنما تصور كنيم كه 

  .را آرزو كرد و سبب اسالم آوردن او گرديد
يك روز او . كردم مادرم مشرك بود و من او را به اسالم دعوت مي":گفتكرده روايت مسلم از او 

كه از آن ناراحت شدم، گريه كنان در گوش من نهاد  )ص(رسول خدا سخني راجع به . را دعوت كردم
خواندم، آن  عرض كردم اي رسول خدا مادرم را به دين اسالم فرا مي. آمدم )ص(رسول خدا خدمت 

از خدا بخواه كه مادر . سخن بدي راجع به شما از وي شنيدم. را نپذيرفت، امروز نيز او را دعوت كردم
را  ابوهريرهخداوندا مادر  "هريره م اهد ام ابيالله":فرمود )ص(رسول خدا . را هدايت كند ابوهريره

چون آمدم و به . ي دعاي رسول خدا را به مادرم بدهم جا خارج شدم تا مژده فورا از آن. هدايت كن
در جاي  ابوهريرهاي : مادرم از داخل صداي پاي مرا شنيد و گفت. سوي دروازه رفتم، ديدم بسته است

  . شنيدم يمن صداي خش خش آب را م. خود بايست
كه روبند خود را  مادرم غسل كرد و باالپوش خود را پوشيد و با عجله قبل از اين: گويد مي ابوهريره

گواهي  "ه اال اهللا و اشهد ان محمدا عبده و رسولهلاشهد ان ال ا" ابوهريرهاي : ببندد، بيرون آمد و گفت
در : گويد. ي اوست نده و فرستادهدهم كه محمد ب دهم كه هيچ خدايي جز اهللا نيست و گواهي مي مي

گفتم اي رسول خدا مژده بده كه  و گريستم، به نزد رسول خدا برگشتم كه از فرط شادي مي حالي
رسول خدا حمد و ثناي خدا را به . هريره هدايت يافت خداوند دعاي تو را مستجاب فرمود و مادر ابي

  ١.و پسنديده استنيكو : جا آورد و گفت
 روايتصحيح از او  با سندهاي ديگر ابوهريره با مادرش روايتي است كه ابن سعد  ي نيكي از جمله

يك دانه خرما را خوردم و : گويد ابوهريره مي. دو دانه خرما به او داد) ص(رسول خدا : گويد ميكرده 
م چرا اين دانه خرما را برداشتي؟ عرض كرد: فرمود) ص(رسول خدا . ي ديگر را در دامنم گذاشتم دانه
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دانه  را خوردم و دو آن. را بخور من دو عدد خرماي ديگر به شما خواهم داد فرمود آن. براي مادرم
  1.به من داد] براي مادرم[خرماي ديگر 

او . كند ترين نمونه و صورت محبت ابوهريره را به مادرش براي ما بازگو مي عبداهللا پسر وهب صادق
ابوهريره هر : كرده كه روايتاز طريق سعيد پسر ابي هالل  رفته و ي شيوخ بخاري به شمار مي از جمله

كه كوچك  مادرم خداوند تو را جزاي خير دهد كه مرا زماني: گفت رفت و مي روز به نزد مادرش مي
سالي با من  پسرم، خداوند تو را جزاي خير دهد كه در بزرگ: گفت مادرش مي. بودم، تربيت كردي

   3.ايت را نقل كرده استبخاري نيز اين رو 2. نيكي كردي
آيد كه احتمال دارد بر اثر پرخوري گرفتاري مرض سوء هاضمه شده باشد و مادرش از  حال يكي مي

بگشايد، بعيد است كه بتوانند  گويي طعنو فرط گرسنگي به خود بپيچد، بعد عليه ابوهريره دهان به ذم 
  .اي به ابوهريره وارد كنند يا از او انتقام بگيرند ضربه

  :شنگشتنمغرور و او  فروتني علمي

ي قوي او را  اما اين حافظه. ي قوي از ديگر صحابه جلوتر بود  مندي از حافظه در بهره) رض(ابوهريره 
كند  پسر ابي شيبه، سخن او را در رابطه با ابن عباس نقل مي. نفريفته بود تا خود را برتر از ديگران بداند

: گفت رفت، خطاب به او مي ترين صحابه به شمار مي سن ي يكي از كمكه ابن عباس از نظر سن كه با اين
  .تر هستي تو از من بهتر و عالم

بينيم كه در مقابل تابعي بزرگوار عمرو پسر اوس ثقفي متوفاي  در صورت ديگري ابوهريره را مي
دالرحمن دهد و در جواب گروهي كه عب يكي از اقران عروه پسر زبير فروتني نشان مي ق.هـ 75سال 

كه عمرو پسر اوس در ميان  كنيد در حالي از من سوال مي":گويد سر لبيبه در جمع آنان بود ميپسر نافع پ
  ٤".شما وجود دارد

آيد  ي متكبر و متعفن الفكر و متحجر العقل مي مع الوصف ابوريه. تواضع ابوهريره چنين است! آري
  !هيهات. زدخواهد از ابوهريره انتقام بگيرد و بر او بتا و مي

  :درنگ كردنش در فتوا و اهليتش براي آن

 ـ ها روايت كرده است فتوا از آنچه كه به عنوان  در آن ـ ابن حزم سيزده نفر از متوسطين صحابه را
خدري، عثمان، ابوسعيدام سلمه، انس، : سايرين عبارتند از. هاست نفر چهارم آن ابوهريره برد كه نام مي
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ها تنها سيزده  آن":بعد گويد. و ابوبكر ذالزبير، ابوموسي، سعد سلمان، جابر، معاعمرو، ابن   بنعبداهللا
بعد هفت نفر ديگر را بر  ".نفرند كه ممكن است از فتواي هر كدام از آنان جزو كوچكي جمع شود

زيرا تثبت و . گزيد ترسيد و از آن دوري مي از فتوا خيلي مي ابوهريرهبا اين وصف . افزايد ها مي آن
كردند و در  بسياري از سلف از صدور فتوا خودداري مي. داران است حتياط در فتوا جزو عرف ايمانا

  . دادند يافتند خود جواب نمي ي فتوا را مي كه كس ديگري شايسته صورتي
يقين فتوا  حصول هر كس بدون تحقيق و":فرمود )ص(رسول خدا كرده كه  روايتدارمي از او 

  1".براي او فتوا داده، به گردن اوستصادر كند، گناه كسي كه 
بود، از صدور آن  خوف ابوهريره از عواقب فتوا به حدي بود كه هرگاه در مورد فتوايش متاكد نمي

چه افراد مغرض در مورد  بر خالف آن. كرد ورزيد و در مورد آن از ديگران پرس و جو مي اجتناب مي
ماهي شناور خوردن چون اهل بحرين در مورد حكم رده كه كروايت گويند، امام بخاري از او  وي مي

در مورد آن از عمرو سوال ":و گفت ".هيچ اشكالي ندارد":گفت بر روي آب از وي سوال كردند،
  2".ام، او نيز چنين جواب داده است كرده

كه يك مربوط به طالق كه در مورد برخي از امور  كرده كه بعد از اينروايت سعيد بن منصور از وي 
، براي بار دوم از حضرت ه بودي آن مشكالتي برايش پيش آمد از وي سوال كرد و درباره يبحرين فرد

  3.عمر سوال كرد

  :ها و سرپرستي افراد يتيم سخاوت ابوهريره و آزادسازي بردگان و نيكوكاري با آن

 )ص(دا رسول خكسي را از ياران   در مدينه اقامت گزيدم، ابوهريرهبا ":فاوي روايت شده كهطاز 
   4".نديدم ابوهريرهنوازتر از  و مهمان] ريذادر خدمتگ[تر  چابك

. نشسته بوديم )واقع در عقيق(با ابوهريره در زمين او ":است كهاز حميد پسر مالك پسر خيثم منقول 
پيش مادرم : گفت ابوهريره":حميد گويد ".مردي از اهل مدينه سوار بر شتر نزد او به مهماني فرود آمد

او ) رفتم( ":گويد ".گويد غذايي برايمان درست كند رساند و مي به او بگو پسرت به شما سالم مي برو و
را روي سرم  هم سه قرص نان جو و مقداري روغن زيتون و نمك را در يك سيني گذاشت، آن

راي سپاس ب: تكبير زد و گفت ابوهريرهرا جلو ايشان گذاشتم،  وقتي آن. آوردمها  گذاشتم و به نزد آن
  ٥".چيز ديگري نبود) خرما و آب(كه غذاي ما جز دو سياه  اين  خدا كه ما را از نان سير كرد، بعد از

                                                           
57دارمي  - 1  
با سند صحيح 2ق  1ج  185التاريخ الكبري  - 2  
1ق  3ج  356سنن سعيد بن منصور  - 3  
الحفاط بسند صحيح، تذكره 501ص/1ابوداود ج  - 4  
31ص2اهللا الصمد شرح االدب المفرد ج  فضل - 5  



  
 

٥٩

بعد كسي . مروان صد دينار براي ابوهريره فرستاد":مروان روايت شده كهي  نويسنده از ابي الزعيزعه
چيزي از آن نزد من : گفت. ام دهدينارها را به اشتباه نزد شما فرستا  من اين: را دنبال او فرستاد و گفت

 بداند هدف مروان نيز همين بود كه: مروان گفت. كن كم ، در مقابل آن از سهميه بخششمنمانده است
  ١".دارد بخشد يا نزد خود نگه مي آيا ابوهريره آن را به ديگران مي

گيرند كه بخشش  كه نويسندگان اين زمان از پيروان يهود بر ابوهريره خرده مي جاست اما تعجب اين
گيرند كه پول و هديه از موسسات كفر دريافت  را از اميران پذيرفته است و اين را بر خود خرده نمي

همچون ساير صحابه منحصر به آن مقدار از اموال بوده ) رض(كه دريافت ابوهريره  در حالي. دارند مي
در دوران پيري به  ،كردن فارغ تعليم و خود را براي نيرومندي و جواني،دوران كه امرا در مقابل جهاد 

هاي امروز مبالغي به عنوان حقوق بازنشستگي به خدمتگزاران و  كه دولت چنان. دادند آنان مي
دهند و مردي از همين قماش  كارمندان، يا به عنوان هديه و بخشش فراغت از كاري يا جوايز تاليف مي

هاي فرومايه و حقير خرج  را در راه دارد و آن تگي كالني دريافت ميسحقوق بازنش) محمود ابوريه(
المال دريافت كرده و آن  چرا؟ چون مبلغي پول از بيت  .گشايد سپس به نقد ابوهريره دهان مي. كند مي

  ؟!را در راه مساعده و كمك رساني به مسلمانان خرج كرده است
. خدري از بندگي آزاد كرد را با مشاركت ابو سعيد )سلم مدنيمابا (اغر بن سليك ) رض(ابوهريره 

اوايل كوفه از وي روايت نقل محدثين به كوفه آمد و جزو محدثين گرديد و  راز آن پس اغ
  2.كردند مي

كرده كه ابوهريره در ذالحليفه نزديكي مدينه اقامت گزيد و در  روايتابن سعد از طريق واقدي 
  3.داش بخشي اي داشت كه آن را به بندگان آزاد شده مدينه خانه

نامبرده در . تحت كفالت و سرپرستي خود درآورد  ابوهريره معاويه پسر معتب هذلي را كه يتيم بود،
چنان تربيت و تعليم داد كه بعدها يكي از راويان تابعي گرديد و  او را آن 4.زيست ي او مي حجره

سرپرستي و 5.اند روايات فرواني از ابوهريره نقل كرده است كه در مسند امام احمد و غير آن آمده
شود صاحب آن به  كفالت افراد يتيم يك خصلت ايماني است كه اگر فرد صادق باشد، باعث مي

نقل كرده آمده ) ص(سر سعد الساعدي از رسول خدا زيرا در روايتي كه سهل پ. بهشت داخل شود
گشتان شهادت و وقتي گفت اين چنين، ان ".چنين با هم در بهشت هستيم من و سرپرست يتيم اين":است

  ٦".و وسط را به هم جفت و متصل كرد
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همت  نيز در كنار كفالت و طعام دادن، به تاديب و تربيت و تعليم او ي يتيم سرپرست كننده فرداگر 
  .گمارد، بي گمان اجرش چند برابر خواهد بود

اشته، يا در دو حالت قرار د) رض(اين اخبار و روايات بر اين واقعيت داللت دارند كه ابوهريره 
را در راه خدا و آزاد سازي بندگان و مساعدت  كه ثروت و مالي نزد او وجود داشت كه آن اين

چه خداوند  زيست و به آن كه محتاج و فقير مي كرد و يا اين سرپرستان صرف مي نيازمندان و كفالت بي
و آن را به ديگران پذيرفت  المال را مي يا هديه و بخشش بيت. كرد كرد، اكتفا مي برايش ميسر مي

انفاق و (داد و همچون حالتي با حالت قبل از آن  ها را در آن سهيم و شريك قرار مي بخشيد، يا آن مي
  .آيد جز از دست افراد مخلص برنمي...) كفالت و 

  :تربيت نيكوي فرزندانش

رزند ف. ددا پرورش مي كارياعضاي خانواده و فرزندان خود را بر زهد و نيكو) رض(ابوهريره 
خود را  يي و زهربكه راويان بزرگواري چون شع داد، چنان خويش محرر را به نيكي تربيت و تعليم 

كه اين  چنان. گرفتند شد، آن را از او مي رفت و فوت مي ان مييافتند و اگر حديثي از ذهنش نيازمند او مي
اي دخترم، ":گفت به او مي خواهد آمد و دختر خود را بر پارسايي تربيت نمود و ديگر يمطلب در فصل

ترسم كه  ترسم و لباس حرير مپوش، زيرا مي هاي آتش مي لباس زراندود مپوش، زيرا بر تو از شعله
  1".گرفتار سوختن شوي

هاي لباس پاريسي به خيابان بيايد، اما  رود دخترش با آخرين مدل آيد كه احتمال مي حال يكي مي
  .هيهات و اهللا. ندك عليه ابوهريره دهن كجي و بدگويي مي

  :هاي ابوهريره شوخي

شود  گيرد و مورد الفت ديگران واقع مي ديگران الفت مي ان مسلمان شاداب و خوش رو است، باانس
  . ابوهريره نيز چنين بود. و هنگام مالقات با ديگران لب به خنده است

بر جاي خود ره را به گاهگاهي مروان ابوهري: ابن سعد بسند صحيح از ابي رافع نقل كرده است كه
ابوهريره با داشتن اين منصب بر االغي ـ كه به روايت عفان، زير پاالن و به روايت  .گماشت مدينه مي

رفت  داد و راه مي شد و ريسماني از ليف خرما در سر خود قرار مي بست ـ سوار مي عارم پاالن بر آن مي
ها كه شب  بعضي اوقات نيز به ميان بچه. آمدا باز كنيد امير گفت راه ر رسيد مي مي ن به كسيچوو 

ناگهان خود را به وسط آمد و  ، مييعني بازي كالغ بودند "لعبه الغراب"هنگام مشغول بازي موسوم به 
بعضي اوقات . كردند ترسيدند و فرار مي ها مي بچه. كوبيد را بر زمين مي انداخت و پاهاي خود ها مي آن
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. ها را براي امير بياوريد گفت استخوان د و هنگام چيدن سفرده ميكر هم مرا به صرف شام دعوت مي
  ١.شد كه گوشتي در كار نيست، بلكه غذا نان خيس خورده با زيت است بعدا معلوم مي

كه  ابوهريره به بازار آمد در حالي: كرده كهروايت پسر ابي مالك قرظي  ثعلبهابونعيم اصفهاني از
گفت اي ابن ابي مالك . و آن روز به نيابت از مروان، امير مدينه  بودا. اي از هيزم بر پشت داشت بسته

: كه كوله بار هيزم بر دوش داشت، گفت در حالي. همين اندازه كافي است: گفتم. راه را بر امير باز كنيد
  2.راه را بر امير باز كنيد

گيرند  ها را بر او خرده مي اين نوع شوخي) امثال گولديزهير(زنند،  كه بر ابوهريره طعن مي اما كساني
فجر االسالم  ي آيد كه نويسنده از ظاهر چنين بر مي. دانند ي ضعف و قلت عقل او مي و آن را نشانه

چه كه پيرامون ابوهريره  لذا در آن. داند اين راي را پسنديده مي) منظور آقاي احمد امين مصري است(
كند و متاسفانه در ميان  گويد، اشاره مي نادرش ميچه كه ابن قتبيه در آراء و نظريات  نوشته، به آن

بي شك . كند ميتوقف ورزد و روي آن  ي او بر اين مورد تكيه مي ي محاسن و اخالقيات پسنديده همه
وي و نشان دادن آن به شكلي زشت، هيچ پايه و  حال اين رفتار ناشايست با ابوهريره و تحريف حقيقت

هرگز مزاح كننده و دوستدار  رويانه، شوخي ان در شكل و مظهر خوشزيرا ظاهر شدن انس. اساسي ندارد
و خفت عقل او  شخصيت اي از اضطراب كاهد و هرگز به عنوان مظهر و نشانه از قدر و منزلت او نمي

طبع  العقل تلقي كنيم و هر انسان خشك طبع را خفيف شوخگوي  وگرنه بايستي هر لطيفه. شود تلقي نمي
  3.ي وافر بدانيم داراي انديشهو خردمند اخمو را 

 "مهذار"ي  ح و مهذار بوده و در تفسير كلمهابوريه گمان برده كه ابوهريره مردي اهل مزا
هاي  هايش سخنان پست و لغزش هذر يعني كسي كه فراوان حرف بزند و در ميان حرف":گويد مي

زيرا ما . شود نويسان تلقي مي و تاريخ خيبر خدا و بر ابوهريره و تار اين افترا ".زباني فراوان مشاهده شود
يا تابعي يا تاريخ نويس موثق را نام  يتو تنها يك صحاب: گوييم طلبي به ابوريه مي از باب تحدي و مبارزه

معرفي كرده باشد و اگر نتواني چنين شاهدي را بياوري معلوم است كه تو از  "راهذم:ببر كه ابوهريره را 
  .دهند ها را مورد اهانت قرار مي ه خرد و عقل انسانگوياني هستي ك ي دروغ جمله

اخالقي است كه  يلبخشي از فضاهايي كه ابوهريره بدانها شهرت يافته و معروف است، اما مزاح
هاي مردم گرديده است و مزاح هم به ذات  ي آن محبوب دل خداوند به او ارزاني داشته و به واسطه

بايست تندخويي و  بود، مي چنين مينديده نيست و اگر خويش در دين اسالم امري مكروه و ناپس
پس حاشا بر خدا و رسولش كه اين خصلت را . در اسالم امري محبوب تلقي شود طبع ورفتار خشونت
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٦٢ 

من  نفضواولو كنت فظا غليظ القلب ال":فرمايد كه خداوند خطاب به رسولش مي در حالي  دوست بدارند،
  .شدند دي، از پيرامون تو پراكنده ميدل بو و اگر درشتخوي و سنگ" لكحو

اهللا  شود، زيرا رسول آور تلقي نمي هاي شريف و بزرگوار به عنوان اخالقي عيب مزاح كردن نزد انسان
كردند و در ميان صحابه كساني وجود داشتند  مي حمزا همباكرد و ياران نيز نيز با ياران خود مزاح مي

يت حدود شريعت و اخالق شهرت داشتند كه ابوهريره نيز يكي كه به انجام مزاح سالم و محدود به رعا
كرده كه ياران رسول خدا  يتروا از بكر پسر عبداهللا  المفردبخاري در االدب . از افراد اين مجموعه بود

انداختند و چون زمان حقايق فرا  كردند و آن را به سوي همديگر مي با هندوانه و خربزه بازي مي) ص(
  .آنان مردان واقعي بودندرسيد، تنها  مي

هاي ابوهريره را بر او خرده بگيرد، در  ياران رسول خدا چنين بودند و هر كس مزاح و شوخي! آري
ان نيكو و شايسته را بر دواقع يك امر مباح از نظر دين را انكار كرده و يك اخالق نيكوي محبوب مر

  1.ها خرده گرفته است آن
ها از ابوهريره دليل بر تكرار آن در زندگي وي نيست، شايد در  تانالزم به ذكر است كه نقل اين داس

ها شوخي و مزاح  هم با كساني كه خواسته با آن از وي سر زده باشد، آنشوخي ي عمر، يك مورد همه
زيرا اگر زمان جديت و تالش و جهاد فرا . گويي و مزاح نزد مسلمانان مشهور است ي بذله روحيه. كند
صحابي : گويد كه بكر پسر عبداهللا در توصيف آنان مي چنان. مردان واقعي بودندها  رسيد، آن مي

كرد كه  آورد يا كاري مي سخني بر زبان مي) ص(در مجلس رسول خدا ) رض(بزرگوار نعيمان 
  .آورد اهللا را به خنده مي رسول

غ و شتم و بدي، بر ي سخنان دور از درو رويي و مزاح به وسيله صالحان و نيكان نيز در تبسم و گشاده
  .كردند بودند و در اين امر به او تاسي مي) ص(اخالق و رفتار رسول خدا 

خنديد كه آب دهانش بيرون  چنان مي كرد و ابن سيرين آن بسيار شوخي مي) رض(امام علي 
  2.آمد مي

 .ها بود گوترين انسان كرد، شعبي يكي از بذله در مجلس قضاوت شوخي و مزاح مي) قاضي(شريح 
كردند، دهان به فحش و  ها وقتي مزاح مي ي اين ابوالعاليه اهل مزاح بود، ولي همه. صهيب اهل مزاح بود

ها يا برخي از  شود كه اين خصلت گشودند و مزاح زماني مذموم تلقي مي دشنام و غيبت و دروغ نمي
  3.ها، قاطي آن شده باشند اين
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٦٣

با مردي كه از سبب  ابوهريرهكرده، آمده كه روايت  ي آن را از عبداهللا پسر رافعذدر روايتي كه ترم
آن مرد . سوال كرد از باب مزاح وارد شد و او را پاسخ گفت ]ابوهريره[ كنيه نيگذاري او به ا كنيه
  "اند؟ قرار داده ابوهريرهي شما را   چرا كنيه":گفتم: گويد مي

  "؟كنيفرار نمي آيا از من ":گفت
  1".ترسم شما مي بلي، چون قسم به خدا از":گفتم

كنند و از سخن شما كه  فرار مياي ابوهريره  گويان از تو آري سوگند به خدا باطل":گويم من هم مي
كه  ترسند و در واقع آن نمايد، مي شان را آشكار مي يدرون] هاي خباثت[حقيقت برد و  آبروي آنان را مي

  .بزرگ و استواري كوه ]همچون[ كهاست، تو هستي،) استفاده كننده(راجح و رابح 
  ...رضي اهللا عنك و ارضاك
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٦٤ 

 

  :اعتماد و ثقه موردي حافظ و  ابوهريره



  
 

٦٥

  :حفظ حديث از سوي او و دفاعش از خود

او اعتماد فراواني به خود . كرد داشت و بدان تكيه مي دتماعي خود بسيار ا به حافظه) رض(ابوهريره 
را ) ص(ويد من هيچ يك از اصحاب رسول خدا پروا بگ ديد كه آشكارا و بي  داشت و هيچ مانعي نمي

اين امر هم به اين دليل  1.را زا حفظ داشته باشد) ص(سراغ ندارم كه بيشتر از من احاديث رسول خدا 
داده بود و در  را به حفظ احاديث وي اختصاص ) ص(با رسول خدا  خود است كه او زمان مصاحبت

را مصاحبت كردم و طي اين مدت هيچ چيز به  )ص(رسول خدا سه سال تمام ":گويد اين زمينه مي
من در هيچ سالي ":گويد روايت ديگري ميدر  ٢".ي حفظ احاديث از او براي من اهميت نداشت  اندازه

چه را كه  كردم و آن بودم، احاديث حفظ نمي )ص(رسول خدا به مانند اين سه سال كه در خدمت 
  3".كردم فهم و درك مي  گفت، مي) ص(رسول خدا

از وي شخصيتي درست كرده بود كه بنا به  ،حفظ حديثبراين حرص و تاكيد از سوي ابوهريره 
. ه استثناي عبداهللا پسر عمرو پسر عاص ـ بيشتر احاديث از حفظ داشتاظهار خودش، از ساير صحابه ـ ب

هللا پسر بيشتر از من احاديث از حفظ نداشتند جز عبدا )ص(رسول خدا هيچ يك از ياران ":گويد او مي
كردم و  كه من تنها حفظ مي نوشت، در حالي عمرو پسر عاص، زيرا او عالوه بر حفظ، احاديث را مي

از احاديث  ازراه حفظمن تنها : ي آمده است كهرابوجعفر الطب) لفظ(در روايت  ٤".نوشتم نمي
ها را حفظ  آن تازطريق كتاب هم هم از راه دل) عبداهللا(كه او  كردم، در حالي نگهداري و حفاظت مي

با  5.كرد، چرا كه از رسول خدا اجازه گرفت كه احاديث وي را بنويسد و رسول اهللا به او اجازه داد مي
دراز  گردنبرافراشته وسر مستشرقين  يساخته شد گان وآيادوي از  لوجود اين آقاي احمد امين و امثا
احاديث را  چرا؟ چون او ـ به قول آنان .گشايند دار نمودن ابوهريره مي كرده، دهان به بدگويي و عيب

اند ـ يا عمدا  ها فراموش كرده كه اين در حالي شود، ننوشته است و اين عدم كتابت مظنه خطا تلقي مي
اندـ كه در ميان صحابه اين تنها ابوهريره نيست كه اقدام به كتابت احاديث  خود را به فراموشي زده

، بقيه )رض(عبداهللا پسر عمرو عاص و علي پسر ابي طالب  ننموده، بلكه جز اندكي از اصحاب چون
حال اين . نوشتند شنيدند، نمي ها نيز هر چه را از رسول خدا مي آن. نوشتند كدام احاديث را نمي هيچ

چون ابن عباس و عايشه و انس و افراد فراوان  بآقايان در اين زمنيه كه اعتماد و تكيه جمهور اصحا
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٦٦ 

آيا شايسته است كه ما در مورد احاديث روايت شده  بوده است در سينه يثاحاد بر حفظغير آنان،
  اند؟ كه احاديث را ننوشته ي اين هم به بهانه ي اصحاب شك به دل راه دهيم، آن توسط همه

ي احاديث  ي آن در صحت همه خواهند به وسيله پوچي است كه مي افكني شبهه ]اين عملآري [
هستيم كه  امي ما امتي":فرموده است )ص(رسول خدا كه  ر حاليد. ايجاد كنند تشكيكروايت شده، 

  .بلكه به جاي آن امت روايت و حفظ بودند ١".آوريم نمي روي محاسبه بهنويسيم و نمي
روايت ها و بيشترين  ترين آن بنابراين هيچ غريب نيست كه ابوهريره خود را در ميان اصحاب حافظ

كند و  كه احاديث و روايات فراوان نقل ميمي شنا سيم را چنين  حديث معرفي كند، و ما اوي كننده 
اين فراواني در روايت . ه است و بزرگان صحابه شنيده، همت گمارد) ص(چه از رسول خدا  به تبليغ آن

تنها از خوف   احاديث باعث شد كه برخي از صحابه از وي بخواهند كمتر احاديث را روايت كند،
) ص(رسول خدا  اوبا فراوان  مصاحبتكه برخي از تابعين كه از افتد، يا اين كه نكند به خطا در اين

اطالع نداشتند، به تعجب در افتند يا برخي از جاهالن از نسل تابعين عراقي وي را تكذيب كنند و اين 
و  ،سيهامجوها و  ي مورخين، مركز تجمع يهودي امر جاي تامل است كه عراق آن زمان به اتفاق همه

رو و در راستاي  از اين. هاي خبيث عليه اسالم و طعن بر مردان آن بوده است طرح و اجراي نقشهمركز 
روايات فراوان و جرئتش بر روايت، ابوهريره به  نقل كردن  گانه فوق و توجيهي براي رد بر طوايف سه

ده برخي از است و خود به بيان اسباب اعتمادش به خود پرداخته و مجبور شبر خاسته دفاع از خود 
اما نه از باب غرور و خودستايي، بلكه از باب تذكر و . فضايل و مناقب خود را ذكر و بازگو نمايد

هاي پروردگار، و دعوت به سوي در پيش گرفتن روش انصاف و موازنه ميان شرايط و  تحدث به نعمت
آن اطالع دارند، ولي در  دانند و برخي از را نمي  ظروف او و كسان غير او، فرقي كه برخي حقيقتا آن

  . سپارند مي نيسان و فراموشي اندازند يا آن را عمدا به باد  موردش خود را به جهالت مي

   مشهورترين دفاع ابوهريره از خويش

در مواضع متعدد آن را ذكر كرده و  ابوهريرهروايتي است كه  مشهورترين دفاع ابوهريره از خويش
 ي ما نزد خداوند موعدي داريم كه كند ـ و همه احاديث فراوان نقل مي ابوهريرهگويند  مي":فرمايد مي

گويند چرا مهاجرين و انصار مانند او  شويم و مي واقع ميمحاسبه گرديم و مورد  به نزد وي برمي درآن 
برادران مهاجر در بازار مشغول كاالهاي خويش : گويم كنند؟ در پاسخ مي احاديث فراوان نقل نمي

هاي خود، اما من مردي فقير و ندار بودم، همراه و  دران انصار هم مشغول باغداري و سرمايهبودند و برا
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٦٧

ها  كردم و بدين وسيله در زماني كه آن مالزم رسول خدا، و در مالزمت با وي شكم خود را سير مي
  ١".كردم كردند من فهم مي ها فراموش مي چه را كه آن كردم و آن غايب بودند، من حضور پيدا مي

بودم و بيشتر از سايرين با  ]در مسجد[تكاف كنندهعمن مردي ا":در روايت امام احمد آمده است
گاه كه ديگران  شدم و آن ها غايب بودند من حاضر مي رسول خدا مجالست داشتم، زيرا وقتي كه آن

  ٢".كردم ها را حفظ و از بر مي كردند، من آن هاي او را فراموش مي فرموده
عروس و كاالي بازار مرا از بودن در خدمت رسول خدا ":حاكم آمده است كه "لفظ"و در روايت 

خواستم كه حرفي به من ياد  مي) ص(اين بود كه از رسول خدا . ها بودم داشت، چرا كه فاقد آن باز نمي
  ٣".را تناول كنم اي به من عطا كند كه آن دهد و لقمه

شكمم را سير  از اين طريق  بودم تا زم پيغمبر ميهميشه مال":در روايت ديگري از بخاري آمده است
اي  و جاريه محروم بودم خدمتكارو خدمت و پوشيدن حرير  ]نان پخته[كه از خوردن خمير  كنم، زماني

چسباندم و از اين مرد  ايستاد و از فرط و شدت گرسنگي شكمم را به ريگ و شن مي به خدمت من نمي
اي بر من تالوت كند و هدفم از اين كار  كردم كه آيه خواست ميبود، در و آن مرد كه همراه من مي

  ٤]نين نبودچط و ظروف ديگران يشرا[".اين بود كه مرا با خود به منزل ببرد و طعامي به من بدهد
من مالزم و همراه او : كند چنين تفسير مي را "بطني علي ملئ" ابوهريرهامام نووي در شرح مسلم قول 

كردم و بيشتر از  كردن و غير آن جمع نمي شدم و هيچ مالي براي ذخيره نه راضي ميبودم و به قوت روزا
  ".كردم قوت اليموت درخواست نمي

دهد و اعتراف  گواهي مي اين بود شرايط و ظروف ابوهريره كه هر منصفي ـ چه رسد به مومن ـ
ها از هر عمل  فظ آننمايد كه اين شرايط به وي كمك كرده تا خود را براي شنيدن احاديث و ح مي

  .ديگري فارغ گرداند
اند كه مشغول بودن به  بينيم كه برخي از بزرگان صحابه خودشان اعتراف كرده ترتيب بالفعل مي بدين

. باز داشته است) ص(ها را از شنيدن بعضي از احاديث رسول خدا  كاالهاي تجارتي و كار بازار آن
حديثي از ابوموسي اشعري ) رض(مثال عمر فاروق : گويد ها مي چه ابوهريره خود در توصيف آن چنان

دهد و  به نفع ابوموسي گواهي مي) رض(بعد ابوسعيد خدري . نمايد شنود و آن را انكار مي مي) رض(
اين حديث از ":گويد بعد عمر مي. شنيده است) ص(را از رسول خدا  او شخصا اين روايت: گويد مي
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٦٨ 

به تجارت و كاال و بازار مرا  بودن و دليل آن اين بود كه مشغول بر من مخفي ماند) ص(امر رسول خدا 
   ١".از آن غافل نمود

بلكه عالوه بر   او به كاال و بازار نبود كه او را از شنيدن حديث باز داشت، تتنها مشغولي در حقيقت
در چند  كه مسكن و ماواي ابوهريره مدينه قرار داشت، در حالي مرتفعاش در مناطق دور و  آن خانه

  .شده بودي حضرت عايشه واقع  قدمي حجره
ي بني زيد ـ كه در  ي بني اميه از طايفه يي انصار من و يك همسايه":گويد به نقل از او مي ابوهريره

. رفتيم مي )ص(رسول خدا ي  و دور مدينه سكونت داشتندـ با هم بوديم و به نوبت به خانه مرتفع مناطق 
رفت، بعد از برگشت، به نزدش  آن روز كه او مي. رفتم و روزي من ميرفت  جا مي روزي او به آن

دريافته بود، براي من بازگو  )ص(رسول خدا نشستم و هر چه را كه آن روز از وحي و غير آن از  مي
  ٢".كرد رفتم، او چنين مي مي )ص(رسول خدا كرد و روزي كه من به خدمت  مي

 3.قرار داشت كه آن هم مكاني دور از مسجد بود "حالسن"م ي حضرت ابوبكر نيز در مكاني به نا خانه
شنيده باشد كه قدما و بزرگان صحابه ) ص(بنابراين هيچ بعيد نيست كه ابوهريره چيزهايي از رسول خدا 

وي  درحقاز اين روست كه وقتي مروان پسر حكم به تعريض و كنايه سخناني . از آن بي اطالع باشند
تر به احاديث رسول خدا  قسم به خدا من از ساير مردم آگاه (:گويد مي او اب، در جومي آوردبر زبان 
بر  )ص( اوآري سوگند به خدا ديگران از مهاجرين و انصار، در صحابه بودن و هجرت به سوي . هستم

روست كه در ارتباط  از اين. ن من با وي مطلع و آگاه هستنددها از مالزمت و بو اند و آن من پيشي گرفته
قسم به . ها عمر و عثمان و علي و طلحه و زبير هستند ي آن كنند و از جمله احاديث او از من سوال مي با

آمده، از من پنهان نمانده و هر كس خدا و رسول  )ص(رسول خدا خدا هر حديثي كه در مدينه بر زبان 
هر كس صحابي او  او را دوست داشته و هر كس نزد رسول خدا از جايگاه و منزلتي برخوردار بوده و

بعد . )بود )ص(رسول خدا در غار و غير آن يار و صاحب ) رض(بوده، از من پنهان نيست و ابوبكر 
او علم . ها از من سوال كند آن مانندهاز اين امور و) مروان پسر حكم(ك لبگذار ابوعبدالم":فرمود

  ٤".يابد براي گفتن نزد من مي سخنيفراوان و 
ـ به اشاره و كنايه سخناني در مورد  هرچند او يك زن بيش نيستـ ) رض(كه حضرت عايشه  زماني

شود كه شرايط و ظروف خاص او را كه باعث شده كمتر  آورد، ابوهريره ناچار مي وي بر زبان مي
اللت اي د كند و سخناني ظريف و تازه كه بر نكته باشد، به او گوشزد ) ص(شاهد امور رسول خدا 

از تو به گوش ؛ اين احاديث كه ابوهريرهاي ":گويد عايشه خطاب به او مي. آورد يورزدند، بر زبان م مي
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٦٩

 )ص(رسول خدا اي چه هستند؟ آيا سخني از  شينده )ص(رسول خدا ها را از  ، و گويا آنما مي رسد
در پاسخ او  هريرهابو ١"اي كه ما نديده باشيم؟ اي كه ما نشنيده باشيم و يا چيزي از وي ديده شنيده
دان و به تصنع خودرا براي رسول خدا آرايش دادن، تو را به خود  اي مادر، آينه و سورمه":گويد مي

  ".در حالي كه هيچ چيزي مرا از وي به خود مشغول نكرد  مشغول كرده بود،
به جواب ابوهريره آنقدر به خود اعتماد دارد كه در مقام دفاع از خويش ـ در پاسخ به عايشه ـ ! آري
گويد كه بوي معاندت و مخالفت با او   شود و به كنايه و اشاره جمالتي به وي مي راضي نمي تنها دادن
بعد از باب  2.]شود د و مشغول نقل احاديث مييآ  ي عايشه مي به كنار حجره [.رسد ها به مشام مي از آن

خنان را اي صاحب اطاق بشنو، اي صاحب اطاق بشنو، وقتي اين س: گويد تعريض به حضرت عايشه مي
آيا سخن : چون نمازش را به اتمام رساند، خطاب به عروه گفت. خواند گفت، حضرت عايشه نماز مي

آورد كه اگر شمارش  تنها احاديثي را بر زبان مي )ص(رسول خدا چند لحظه پيش اين را نشنيدي، 
  ٣.ها را شمارش كند توانست آن كرد، مي ها را شمارش مي اي آن كننده

ابوفالن باعث برانگيختن تعجب تو نشد كه در كنار  ]سخن[آيا: آمده است كهدر لفظ ديگري 
انداخت و من  را به گوش من مي كرد و آن  حديث نقل مي) ص(ي من نشست و از رسول خدا  حجره

كه از تسبيحات فراغت پيدا كنم، برخاست و رفت و اگر او را  قبل از اين. مشغول نماز و تسبيحات بودم
همچون شما احاديث روايت نكرده و ) ص(گفتم رسول خدا  كردم و مي نانش را رد مييافتم، سخ مي

  4.سخن ايراد نكرده است
 او را اين است سبب انكار حضرت عايشه بر حضرت ابوهريره و هرگز او را ضعيف نشمرده و! آري

وصف اعتراف  با اين. كه بعضي را خوش آيد كه چنين ادعا كند چنان. متهم ننموده است دروغگوييبه 
  .كند كه او قبل از تمام شدن نمازش، برخاسته و رفته، هرچند وقت نمازش به طول نكشيده است مي

ي من نشست، تو را به  آيا اين امر كه ابوهريره آمد و در كنار حجره":در روايت مسلم آمده است
  ٥"تعجب وا نداشت؟

توانست، بدين  كرد، مي ا شمارش ميها ر اي آن اگر شمارش كننده: گويد كه مي) رض(سخن عايشه 
چون بسيار شمرده و . توانست شمرد، مي معني است كه اگر كلمات و مفردات و حروف سخنان او را مي

  6.ورزيد و تفهيم مطالب بسيار مبالغه مي تبيينزد و در  با تاني حرف مي
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ولي   ر و اوراد بودم،خواندم يا مشغول اذكا منظور از مشغول تسبيح بودم اين است كه نماز سنت مي
: كردم، اين است كه يافتم، حرفش را رد مي ي اگر او را مي منظور از جمله 1.معني اول آشكارتر است

شمرده و با  فصيح وروش  حرف زدن به دادم كه كردم و برايش توضيح مي حرف و سخن او را رد مي
  2.حرف زدن است )سريع و پشت سرهم(تاني بهتر از روش 

تا  داد يعني سخن را به هم پيوست مي  شما نبود،شمارش او چون  شمارش كه گويدسخن عايشه 
سخنان ":گويد اسماعيلي اضافه كرده و به روايت المبارك از يونس مي. شنونده دچار اشتباه نشود

  3".يافتند فهميدند و درمي شمرده شمرده و قابل فهم بود، طوري كه همه آن را مي )ص(رسول خدا 
فرموده است وگرنه ابوسعيد خدري  )ص(رسول خدا د حاالت عمومي سخن را در مورعايشه اين 

چه بر زبان آورد،  ي آن جال سخن گفت، از جملهديك روز رسول خدا به تفصيل از ":گويد) رض(
  ٤":....اين بود كه گفت

 در مجلسي از مجالس خويش كه يبيشترين سخن)ص(رسول خدا چه بسا كه ":دگوي) رض(انس 
روايت نيز همواره حديث طوالني  وهريرهاب ٥".فرمود از من سوال كنيد مي اين بود كهن مي آوردبرزبا

دهم به چيزهاي  آگاه باشيد كه من شما را خبر مي":گويد شاگردش مي ي مهر، زيرا عكنمي كرد
ه نهي فرمود روايت از ) ص(رسول خدا  .ها براي ما سخن گفته است از آن )رض(ابوهريره كوتاهي كه 

  .كوتاه بوده است روايتدهد كه اين  خبر مي ي مهرعك ٦".است
دروغ ببندد، ) ص(آيا كسي كه بخواهد بر رسول خدا : دهم اي مرد منصف تو را به خدا سوگند مي

چه  يا آن ،اندازد مي است ها به احاديث رسول خدا گوش كسي كه داناترين انسان دردروغ خود را 
كسي است، اين است كه دوري گزيند و از نظرها پنهان شود تا ي حال همچون  مناسب و شايسته

  .دروغش آشكار نگردد
كرد، ما برايش عذر  در يك مجلس واحد احاديث فراوان نقل مي ابوهريرهبا وجود اين اگر 

 ي از حفظ داشته است، لذا هر گاه اراده زياديچون روايات فراوان و احاديث ":گوييم آوريم و مي مي
چه يكي از  چنان. نمايدتوانست خود را كنترل كند و به احاديث كم اكتفا  كرد، نمي نقل حديث مي

ها پشت  خواهم خالصه گويي كنم و كوتاه و مختصر سخن برانم، لكن قافيه افراد بليغ گفته است، مي
  ٧".دهند جا ازدحام تشكيل مي آيند و در آن سر هم بر دهانم فرود مي
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دهد و بعد از ذكر اين نكته كه كارهاي بازار او را  وان را توضيح ميابوهريره سبب حفظ احاديث فرا
ي انرزماني كه من سخن: فرمود )ص(رسول خدا يك روز ":گويد ، ميستا خود مشغول ننمودهبه 
و آن را تا پايان سخنراني رها ] اي ببرد تا از خرمن كالم من خوشه[گستراند  كنم لباس خود را نمي مي
كه هرگز هيچ چيزي از سخنان مرا  خويش جمع كند، مگر ايني  به سوي سينه كند، بعد آن را مي

بگسترانيدم كه جز آن لباس ديگري به تن  را خود 1ي هرَمگويد من نَ ابوهريره. فراموش نخواهد كرد
ي خود جمع  گاه آن را به سينه آن. سخنان خود را به اتمام رساند )ص(رسول خدا كه  نداشتم، تا زماني

سوگند به كسي كه او را به حق فرستاده است، تا امروز هيچ جزئي از سخنان وي را فراموش  كردم،
برخاست و عباي خود  يديگرمرد : مسعودي گفت: آمده است كهحميدي در آخر روايت  2".ام نكرده

  3.ي دوسي در آن بر شما سبقت گرفت پسر بچه: فرمود) ص(اما رسول خدا . را گستراند
 به او اجازه دهدبخواهد) ص(هل و ساده ابوهريره را تشجيع كرد تا از رسول خدا اين روش س! آري

، من احاديث )ص(عرض كردم اي رسول خدا : گويد بار ديگر عباي خود را بگستراند، در اين زمينه مي
شتي آن را گسترانيدم، م عبايت را بگستران،: فرمود. كنم ها را فراموش مي ام، ولي آن فراوان از تو شنيده

آن را در هم پيچاندم، از آن به بعد هرگز حديثي فراموش . آن را در هم بپيچ: در آن ريخت، بعد فرمود
  .هاي نبوت است و اين از عاليم و نشانه 4.نكردم

) ص(ي احاديثي كه از رسول خدا  چه كه ابوهريره براي ما نقل فرموده است، همه با اين وصف، آن
داشت، نكند آن را غريب  از احاديث را از شنوندگانش مخفي مي چون بسياري. شنيده است، نيست

بپندارند و در خود ها را تحريكي عليه  ترسيده كه آن نرايبپندارند و او را در آن تكذيب كنند، يا از ام
هايي از علم و دانش نزد ابوهريره وجود  چه بسا كيسه: گويد او مي. ها اذيت كنند نتيجه او را به خاطر آن

  5.ها را نگشوده است كه آن دارد
ام، و اما  يكي را توزيع نموده. ام حفظ كرده )ص(رسول خدا دو آوند از ":گويد در عين حال مي

  6".گرديد كردم، اين گردن قطع مي ديگري؛ اگر آن را آشكار و توزيع مي
 "گرديد ع ميقط"ي  منظور ابوهريره از گفته":گويد ح البخاري ميابن حجر به نقل از ابن المنير شار

پردازد و  ها مي شنيدند كه به عيب جويي از افعال آن روزي از وي مي اگر ستمكاران  اين است كه
چه در حديث اول راجع به  و از آن  جدا مي كردندتن ز سر او را ا پندارد ها را گمراهي مي تالش آن
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يث مكتومه مربوط به احكام شود كه احاد چنين استنباط مي  اي دال بر ذم كتمان علم آمده است، آيه
  ١".ها را كتمان كند آن نمي داد تأخود جره ببودند،  ها مي چون اگر مربوط به آن  باشند، شرعيه نمي

احتمال دارد كه ابوهريره همراه با صنف مذكور احاديثي را اراده : اما كسي غير از ابن منير گفته است
كسي كه به چون باشند  هاي آخر زمان مربوط مي جنگكرده باشد كه به اشراط قيامت و تغيير احوال و 

بر او آن به خاطر رسد،  ها نمي كند و افرادي كه شعورشان به آن ها را رد مي نكرده باشد، آن عادتها  آن
  2.گيرندبخرده 

از ":گويد مياست،  حاكمآن از لفظ كه  ورزد و در روايتي تكذيب تاكيد ميترس از اما ابوهريره بر 
ام و اگر حديثي  مودهنها را براي شما بازگو ن ام كه آن احاديثي را حفظ كرده )ص(خدا  رسولحديث 

صحيح آمده  با سند در لفظ ابن سعد و 3".كرديد كردم، سنگسارم مي از اين احاديث را برايتان بازگو مي
من سفال  دادم، مردم به سوي چه را كه بدان علم و آگاهي دارم، به شما خبر مي ي آن اگر همه":است

همين مسئله با عبارات و الفاظ ديگري  ٤".ابوهريره ديوانه شده است: گفتند كردند و مي پرتاب مي
ها  و از روايت آن ها را ناديده گرفته آنحاكي از اين است كه ابوهريره  ها روايت شده كه قريب از اين

  .استچشم پوشيده 
پندارد و به  ها را غريب مي يث را ـ كه شنونده آنحقيقتا هيچ غريب نيست كه ابوهريره امثال اين احاد

اليمان  حذيفه بنشنيده باشد، چون ) ص(نمايد ـ از رسول خدا  ها او را متهم به دروغ مي خاطر آن
ها  سببي كه ابوهريره ذكر كرده از بازگويي آن هماننيز چنين احاديثي را شنيده و به خاطر ) رض(

  .ذب كنندو را متهم به كيعني ترسيده ا. خودداري كرده است
من و عمرو ":گويد كرده و مي روايتطفيل ورا تاييد كرده، از اب صحيحي كه الذهبي آن با سندحاكم 
چيزهايي ديده گفتيم اي حذيفه، تو . دو دسته از مردم نزد او بودند. رفتيم يع به نزد پسر اليمانلپسر الض
چه را كه  اي آن دانيم و شنيده ه را كه ما نميچ ايم و ميداني آن كه ما دركش نكردهاي  يا شنيده
اگر : گفت. ي آن سودي به ما برساند براي ما بخوان شايد خدواند به وسيله) حديثي(ايم، چيزي  نشنيده
   ٥".داديد كردم، همين امشب نيز مرا مهلت نمي ام برايتان بازگو مي چه را كه شنيده هر آن

اگر ":گفتـ  كه از وي خواست حديث برايش نقل كند ـپسر عبدالرحمن ي  خيثمهسپس خطاب به 
  ٦".كرديد كردم، سنگسارم مي كار را مي  اين
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بنابراين هيچ لزومي ندارد كه آقاي ابوريه يا مستشرقي يا مبتدعي بيايد و اين سخن ابوهريره را دليل 
ذب تلقي را دليل ك) كثرت روايت حديث(بر كذب و دروغگويي وي تلقي كند، زيرا اگر اين امر 

  . كنيم، بايد حذيفه را نيز تكذيب كنيم كه كسي چنين حرفي را بر دهان نياورده است
بود، حتي اين مقدار از احاديث را كه  نسبت كتمان علم در روز قيامت نمي از اگر خوف و ترس

خدا  سوگند به":گويد كند و مي او سوگند ياد مي. كرد ابوهريره روايت و نقل كرده، نقل و بازگو نمي
 ان الذين يكتمون ما انزلنا من :كردم شما نقل و بازگو نمي ايبود، هرگز حديثي بر اگر اين دو آيه نمي

اال الذين تابوا و +  البينات والهدي من بعد مابيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم اهللا و يلعنهم الالعنون
  ١".اصلحوا و بينوا فاولئك اتوب عليهم و انا التواب الرحيم

كه آن را در كتاب  ايم ـ بعد از آن هدايتي را كه فرو فرستادهروشنگر و كساني كه داليل :يعني
كند و لعنت كنندگان نيز  ها را لعنت مي كنند، خدا آن ايم ـ كتمان مي آسماني براي مردم روشن ساخته

كردند، آنانند كه  آشكار] حقيقت را[ها كه توبه كردند و اصالح نمودند و  مگر آن. كنند لعنتشان مي
  .پذير و مهربانم پذيرم و من توبه اشان را مي توبه

ي  به شيوه باري ي كسي كه به خود اطمينان كامل دارد، حضرت ابوهريره  با روحيه و جا، در اين
ي آكنده از تمسخر، تمامي  ي سوم به شيوه خشن و باري به صورت عتاب و سرزنش و در مرحله

شاگردش ابورزين موردي را . كند بر خويش را رد مي وارده  هاي دروغين برچسب روا وهاي نا تهمت
به نزد ما آمد و دست خويش را بر  ابوهريره":گويد حاضر بوده و مي در آن كند كه خود نقل مي

بندم تا شما هدايت يابيد و  دروغ مي )ص(رسول خدا بريد من بر  شما گمان مي: پيشانيش كوبيد و گفت
  2":...گفت ام مي شنيده )ص(رسول خدا دهم كه از  بدانيد و من گواهي مي ...من گمراه شوم

گوشت و خون ابوهريره : گفت طلبيد و مي ها را به مبارزه مي بعضي اوقات بعد از روايت حديث، آن
  3.ي اين روايت است گواه و نشانه

علي متعمدا من كذب ":فرمود مي) ص(رسول خدا بود كه  اين هم بدين خاطر است كه او شنيده
  4"معقده من النار يتبوأفل

  .آيد هر كس عمدا بر من دروغ ببندد، پس به اقامتگاه خود در دوزخ در: يعني
كه روي يك پاره آتش بنشيند تا چه رسد به  بيشتر از اين مي هراسيداين در حالي است كه ابوهريره خيلي 

  .را به اقامتگاه خود تبديل كند دوزخكه وسط  اين
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كه  اينكذاب بودن ابوهريره است  بر دليل اند و گويا بر زبان راندهترين سخناني كه  نحيف ي از جمله
اما . كنند از خود نفي كذب نموده است، زيرا جزو اخالق دروغگويان است كه از خود نفي دورغ مي

ر زيرا بسياري از اصحاب به خاط. مخفي نماند كه چه ضعف و سستي بزرگي در اين تفسير وجود دارد
از سوي   نمودند، و نفي كذب از خود، ايجاد اطمينان در درون شنوندگان از خود سلب كذب مي

  . ابوهريره نيز در اين راستا بوده است
پسر  عمرو اين تنها ابوهريره نبوده كه از خود سلب كذب نموده است، بلكه اين صحابي بزرگوار

نوز در مكه بود، در مقطع بدو دعوت به ه) ص(كه رسول خدا  در زماني  است،) رض(سلمي  عبسه ي
چه كسي ":سوال كرد) ص(وقت از رسول خدا  شود، آن آيد و مسلمان مي مي) ص(خدمت رسول خدا 
بدو امر كرد تا ) ص(، بعد رسول خدا )رض( لآزاده و بنده، يعني ابوبكر و بال: با شما است؟ فرمود

به مدينه ـ خدمت رسول  فرا رسيدهجرت  نزما برگردد، چون يشزمان ظهور اسالم به ميان قوم خو
نماز و وضو را به او تعليم داد و او ) ص(ـ آمد و از وي در مورد نماز سوال كرد، رسول خدا ) ص(خدا 

ابوامامه . كند بازگو مي) ص(آن را براي ابوامامه صحابي رسول خدا . آورد بعدها از آن سخن به ميان مي
اي ابو امامه، سنم باال رفته و : عمرو گفت. گويي ش تو چه مياي عمرو پسر عبسه، متوجه با: گفت

بينم كه بر خدا و رسول او دروغ ببندم  گشته و اجلم نزديك، و هيچ نيازي نمي و پوك استخوانم نازك
شنيدم، هرگز آن را نقل  نمي) ص(را يك بار، دو بار، سه بار، تا هفت بار از رسول خدا  و اگر آن

  1".ام را از وي شنيده ز اين آنكردم، ولي بيش ا نمي
ارقم  سرپ دخود شاهد زي: گويد گويد و مي اين يزيد پسر حبان است كه از زيد بن ارقم براي ما مي

شنيده شده هايي هستند كه از تو  اين چه حرف":بودم كه عبيداهللا پسر زياد به دنبالش فرستاد و گفت
داراي حوضي ) رسول اهللا(بري كه او  و گمان مياي  نقل كرده) ص(ها را از رسول خدا  و تو آن است

. اين مطلب را براي ما گفته و ما را بدان وعده داده است) ص(رسول خدا : در بهشت است؟ گفت
) ص(را به دو گوش خود از رسول خدا  من آن: گفت. اي گويي، تو پيري خرفت شده دروغ مي: گفت
و . دروغ ببندد پس به اقامتگاه خود در دوزخ برآيد هر كس عمدا بر من: گفت ام، يعني شنيدم مي شنيده

  2".ام دروغ نبسته) ص(من هرگز بر رسول خدا 
  اند؟ آيا اين دو صحابي دروغگو بوده

چيزي براي شما نقل كردم، بدانيد كه  )ص(رسول خدا اگر از ":گويد مي است كه )رض(اين علي 
  3".كه بر وي دروغ ببندم اينتر است از  نزد من محبوب  اگر آسمان بر من فرود آيد،
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كند و در روايتي كه حاكم آن را از  است كه نسبت كذب به خويشتن را نفي مي) رض(اين ابوذر 
رسيد، دوست داشتم وي  حديثي از ابوذر به من ":گويد كرده، ميروايت ر عبداهللا پسر الشخير ف پسرمط

. كردم تو را ببينم از شما به من رسيد، آرزو مي اي ابوذر حديثي به نقل: گفتم. را ببينم، باري او را ديدم
رسول خدا كه من شنيده ام   گفتم به من بگو،: گويد. حال مرا پيدا كردي. خدا پدرت را بيامرزد: گفت

: گفت  آيد، خداوند سه كس را دوست دارد و از سه كس بدش مي: با شما صحبت كرده و گفت )ص(
ها را  گفتم اين سه نفر كه خداوند آن: گويد. بم دروغ ببندمهرگز نسبت به من گمان مبر كه به محبو

  .ها را بر شمرد و يك يك آن ١"...مردي است : دوست دارد، كيانند؟ گفت
گيريم كه ابوذر كذاب است؟ چرا كه از خود نفي كذب كرده است و  آيا از اين روايت نتيجه مي

در ) ص(كه رسول خدا  بعد از اين. امري نيستي هيچ  اين در حالي است كه او نيازمند تزكيه و پاكانه
  "من ابي ذر ظلت الخضرا اصدق لهجهما اقلت الغبراء وال ا" :حق وي فرموده است

تر از  ي درختان به زير خود نياورده صادق لهجه ي زمين بر روي خود حمل نكرده و سايه كره: يعني
  .ابوذر را

كند و بعد از روايت حديثي  شتن را نفي ميخوي هپسر عازب است كه نسبت كذب ب براء،اين هم 
دهيم، خود  نسبت مي) ص(كنيم و به رسول خدا  چه را كه براي شما نقل مي ي آن همه":گويد مي

اما در . كنيم ايم، بلكه بعضي را خود شنيده و برخي را از ياران خويش نقل مي مستقيما آن را از او نشنيده
ي ما احاديث را مستقيما از  ايت حاكم نيز آمده است كه همهدر رو ٢".گوييم هر صورت ما دروغ نمي

هاي خويش بوديم و اين امر ما را از  چون در گير كارها و مشغوليت  شنيديم، نمي) ص(رسول خدا 
هايي كه حضور داشتند،  گفتند و آن هاي آن روز دروغ نمي ولي انسان. داشت شنيدن مستقيم باز مي

  ٣".كردند نقل و بازگو مياحاديث را براي افراد غايب 

  انس پسر مالك بوديم، نزد ":گويد در روايتي كه حميد نقلش كرده، چنين مي ،)رض(انس چنين  هم
دهيم،  نسبت مي )ص(رسول خدا كنيم و به  چه را كه براي شما نقل مي ي آن سوگند به خدا همه: گفت

گفتيم، اين حديث را طبراني  يگر دروغ نميايم، اما عادت ما چنين بود كه به همد مستقيما از وي نشنيده
  ٤".رجال صحيح هستند  در الكبير روايت كرده و رجال آن
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وائل از عبداهللا پسر مسعود  واسحاق از اب وكه روايتي از اب تابع تابعين ابوبكر پسر عياش بعد از اين
ام بر ابو وائل  را نديده و او ام، سوگند به خدا من بر ابو اسحاق دروغ نبسته":گويد كند، مي روايت مي

  ١".دروغ ببندد، و ابو وائل هم بر عبداهللا دروغ نبسته است
اند يا برخي از  اما اين ياران بعضي اوقات ابوهريره را وادار به توقف كرده و با او به مناظره پرداخته

جا  تا آن. ش آنانلذا ناچار شده به دفاع از خويشتن برخيزد، اين است رو. اند احاديث وي را انكار كرده
در نقل  كاري محكمجهت آگاه نمودن افراد موثق از حال خويشتن به خاطر ضرورت  ،دانممي كه من 

   .چنين كردند) رض(چه با عمرو پسر عبسه  احاديث، چنان
، شما با اين عملتان مرتكب امر خطرناكي )ص(اي تكذيب كنندگان ياران و اصحاب رسول خدا 

را به خاطر آن به شدت محاسبه خواهد كرد و در برابر خداوند جبار و انتقام  شويد كه خداوند شما مي
  .گيرنده، ميان شما و ابوهريره موقفي خواهد بود و مورد محاسبه قرار خواهيد گرفت

نيز از نفس خويش نفي كذب  )ص(ي اين اشخاص و امور بگذريم، مگر رسول خدا  حال اگر از همه
 "به، فانّي لن اكذب علي اهللا عزوجلّ فخذوااذا احدثتكم عن اهللا بشيئي ":يدگو نكرده است؟ بشنويد كه مي

چون من هرگز بر   اگر چيزي را از خدا نقل كردم و به شما گفتم، آن را باور كنيد و بگيريد،":يعني
  ٢".خداوند عزوجل دروغ نخواهم گفت

با اين عملش  آيا كند، و از خويشتن نفي كذب مي ،كه صادق و مصدوق است) ص(رسول خدا 
خواهد پرده بر دروغ باطني درونيش بكشد؟ حقيقتا ـ نفي كذب را دليل كذب دانستن ـ تفسيري  مي

  ).رض(است مسموم و بخل ورزانه از اقول ابوهريره 
زند كه اگر بعضي از  اين تفسيري است بخل ورزانه كه صاحب آن عمدا خود را به جهالت مي! آري

يا  ،ها دليل موثق ارائه دهد اند، پيرامون صحت آن اند و از وي خواسته نكار كردهاحاديث را از ابوهريره ا
ابوهريره در اين امر تنها نيست،  بايد دانست كه.گيرند ن را توسط او بر وي خرده مينقل روايات فراوا

بعد اند و  از گروهي از اصحاب بزرگوار است كه در معرض اين انكار قرار گرفته تنها يكي  بلكه او
م عمار ميصحيح از داستان ت با سندروايتي كه نسائي : از جمله. صداقتشان مورد تاييد قرار گرفته است

كند كه عمار به خاطر حالت جنابتي  كرده، نقل ميايت رو بود،) رض(در جنگي كه در آن همراه عمر 
برگشتند و ماجرا ) ص(كه برايش پيش آمده بود، خود را در خاك غلطاند، چون به خدمت رسول خدا 

براي شما  عمل  چنين اين ي مورد استفاده خاك باشد، اگر وسيله":را برايش تعريف كردند، فرمود
به صورت و دو بعد آن ها را .آن ها نفخ كرددست خود را برخاك كو بيد و در دو " بعد .كافي است

: سوال قرار گرفت وردخال فتش در اين زمينه مدر زمان ) ض(تي عمربعد از مد ".دست خود ما ليد
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اي اميرالمومنين اگر : گفت. اي عمار از خدا بترس: عمار اين واقعه را بياد عمر آورد، عمر فرمود
خودت به گردن  كه  چه را ليت آنونه، اما مسو: گفت. دوست داشته باشي، آن را ذكر نخواهم كرد

  ١".اندازيم اي، به گردنت مي خويش انداخته

به  "اندازيم ليت آن را به گردن خودت ميواما مسو" كه عمر مبني بر اين ي فرموده :وطي گويديس
نيسان را  وهم بر خود هم بر اومعناي قطع نمودن به خطا كردن وي نيست، بلكه اشاره به اين است كه 

  ٢".جايز شمرده است
   ٣".ه بودي عمار قناعت پيدا نكرد عمر به گفته":گويد) رض(كه عبداهللا پسر عمر  به هر حال، چنان

كه فداكاري وي براي اسالم و جزو سابقين  در حالي  شود، تلقي مي) رض(عمار  آيا اين امر تكذيب
 از براي امام علي و شهادتش در ركاب او براي همگان روشن و عيان است؟ برخي  او  بودنش، و محبت

غير آن برايشان پيش  كاري وو فرا موشهم  يا فرا موش مي كردند و و كردند، صحابه برخي را رد مي
  آمد، مگر غير از اين است كه ابوهريره نيز يكي از ايشان بود؟ مي

 ثابتدليل  را با بودن خويش محل اعتماد ديگران خواست  عمر از محدثين مي ال؛ حضرتبراي مث
. ها نشسته بودم در مدينه در مجلس انصاري":گويد كرده و مي روايت مسلم از ابو سعيد خدري . كنند

عمر دنبال من : تو را چه شده است؟ گفت: گفتيم. بوموسي اشعري نگران و پريشان بر ما وارد شدا
. در را بر من باز نكرد. او رفتم و سه بار سالم كردم خانه ي در به فرستاده كه به نزدش بروم، من هم

من بر در شما : ؟ گفتمبرگرديآن شد كه باعث چه چيز : گفت) بر من بانگ بر آورد]  (عمر[. برگشتم
اگر : فرموده است) ص(چون رسول خدا . آمدم و سه بار سالم كردم، اما جوابي نيافتم، لذا برگشتم

بر صحت اين حديث : عمر گفت. يكي از شما سه بار اذن خواست و به وي اجازه داده نشد، برگردد
ترين افراد قوم با  جز كم سن و سال: ابي پسر كعب گفت. گواهي بياور، وگرنه مجازاتت خواهم كرد

پس با او : ها هستم، گفت ترين آن من كم سن و سال: ابوسعيد گفت. د شدننخواه) گواه(وي هم سخن 
  ٤".برو

پشت و "ابوموسي اشعري آمد، و لفظ "آمده است كه ه مسلم روايتش كرده،در لفظ ديگري ك
را به درد خواهم آورد، براي تو "و لفظ  "كه بايد گواهي بر آن بياوري آورم يا اين شكمت به درد مي

گفتم برادر ديني شما : گويد "شروع به خنده كردند"و لفظ  "درس عبرت و از باب موعظه آمده است
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٧٨ 

ت من در اين عقوبت شريك و فخنديد؟ راه بي نگران و هراسان به نزدتان آمده و ترسيده است و شما مي
  ١".ست داشتم به يقين برسمدو: گفت )بعد از گواهي ابوسعيد(همتاي شما هستم و عمر 

كاالي بازار و ":اين روايت آمده است كه عمر بعد از اداي شهادت ابوسعيد گفتاز  در لفظ بخاري
  ".بر من پوشيده بماند) ص(رفت و آمد براي تجارت كاري كرد كه امر رسول خدا 

ا متهم به من تو ر: در لفظ ابي داود آمده است كه عمر از ابوموسي معذرت خواهي كرد و گفت
در روايت . امري بس مهم و شديد است) ص(كنم، ولي نقل حديث از رسول خدا  گويي نمي دروغ

كنم، ليكن ترسيدم كه مردم بر زبان رسول خدا  من تو را متهم نمي: ديگري از وي آمده است كه گفته
كردند تا كسي  يآنان افراد مورد ثقه و اطمينان را اين چنين محاسبه م! آري. سخن و حديث بتراشند

  .را به خود ندهد) ص(بر رسول خدا  دروغ بستن جرات 
، در رابطه با عقيليالابن عباس حديثي براي عبداهللا بن شفيق  ،كه هاي انكار اصحاب اين از جمله مثال

در مورد آن چيزي در دلم پيدا ":ابن شفيق گويد. يان نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا نقل كردجمع م
  ٢".، او هم سخن ابن عباس را تاييد كردمآمدم و در موردش از وي سوال كرد وهريرهابشد، نزد 

شود؟ و آيا شايسته است چون فردي نسبت به  آيا اين عمل ابن شفيق تكذيب ابن عباس تلقي مي
هاي ابن عباس مشكوك  ي روايت يكي از روايات ابن عباس چيزي در دلش قرار گرفته نسبت به همه

  تكذيب كنيم؟شويم و او را 
اند، لذا  حالت ابوهريره نيز چيزي بيش از اين نيست كه بعضي از افراد حديث وي را غريب پنداشته

ها هم حديث وي را تاييد  اند، آن چيزي در دلشان جاي گرفته نسبت به آن از ديگر اصحاب سوال كرده
  .اند كرده

كه زيد پسر  آن اينو. كرده استداستان ديگري براي ابن عباس پيش آمده كه طاووس آن را نقل 
ابن عباس كه متوجه قضيه . تها را غريب پنداش فتاواي ابن عباس به تعجب افتاد و آن از ثابت از برخي

او را بدين ) ص(اگر باور نداري، برو از فالن زن انصاري سوال كن كه آيا رسول خدا : شد، گفت
خنديد، به نزد ابن عباس برگشت  ر حالي كه ميزيد پسر ثابت د: موضوع امر كرده است، يا خير؟ گويد

  3.كه راست گفتي بينمت جز اين نمي: و گفت
شود كه حق با  چه بر ابوهريره انتقاد گرفته شده، چيزي غير از اين است كه بعدا آشكار مي آيا آن
  اوست؟
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٧٩

د رسول را از خو حديث نقل كرد، از وي سوال شد آيا تو اين) ص(ابو امامه حديثي از رسول خدا 
كردند و ما نيز در واقع  بلي، و ما در ميان قومي بوديم كه ما را تكذيب نمي: اي؟ گفت شنيده) ص(خدا 

  1.ايم دروغ نگفته
ند، نفي كرد ها حديث روايت مي كه از آن اي هكه از صحاب ،اين در ميان تابعين نيز رايج بود نظير

) منظور حسن بصري است(شنيدم كه حسن ":گويدمي پسر حازم  ريرج نمودند، براي مثال كذب مي
جندب پسر عبداهللا در همين مسجد حديثي براي ما نقل كرد كه آن را هنوز فراموش : گفت مي

همچنين عبداهللا  ".دروغ گفته باشد )ص(رسول خدا م و هرگز ترس اين را ندارم كه جندب بر يا نكرده
  2".دروغگو نيستنقل كرد و او هم  نبراء حديث را براي م":پسر يزيد گفت

تفسير ديگري از اعتراض صحابه نسبت به فراواني روايات توسط ابوهريره  يمحال امكان دارد بتوان
ي سوئي شده باشيم، ازدقت در آثار بر  كه گرفتار تكلف يا ظلم يا ترجيح نظريه ارائه دهيم بدون اين

گويي و دوري از پر  دنشان بر كمجاي مانده از اصحاب و احتياط شديد آنان در روايت حديث و پناه بر
هم در حالي كه ابوهريره همچون آنان احتياط نكرده و  ، آنكه نكند به خطا در افتند اينحرفي از ترس 

اگر از اين . ي خويش اطمينان داشته است از نقل و بازگويي احاديث پروايي نداشته، زيرا به حافظه
در روايات فراوان ابوهريره و احتياط ديگران و انتقاد بر زاويه به مسئله بنگريم، جايي براي هيچ تعجبي 

به ويژه اگر فرد صحابي بر ظاهر احاديث و رواياتي توقف كند . بينيم ابوهريره در كثرت رواياتش، نمي
ها را بر احاديث ديگري كه به تبليغ احاديث و رفع  نمايند و آن كه به خودداري از كثرت روايات امر مي

  . را نشنيده باشدديگر  كه اصال اين احاديث نمايند، ترجيح دهد، يا اين ها دعوت مي حرج از نقل آن
سخن به ميان آورد و ) ص(حاكم از عبداهللا پسر مسعود روايت كرده كه او روزي از رسول خدا 

بعد . لرزيد چناني شد كه لباسش نيز مي حديثي از او نقل كرد، در پي آن گرفتار اضطراب و لرزش آن
  .يا شبيه اين: گفت

اين حديثي است مربوط به اصول پرهيز از كثرت روايات : كرده كه بعدا گفت روايتديگري  با سند
  3.در امر روايتمحكم كاري در بر دقت تأكيد و 

دت عبداهللا چنين بود كه در طول ماه تنها اع: پسر قطبه انصاري روايت كرده كه گفت تدارمي از ثاب
  4.كرد ل ميدو يا سه حديث براي ما نق

اين امر كه من ":گفت كرد و در مورد سبب آن مي نيز از نقل حديث خودداري مي ) رض(عثمان
بلكه گواهي   دارد، در امر حديث نيستم، مرا از نقل آن باز نمي) ص(ترين اصحاب رسول خدا  فهيم
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٨٠ 

، جايگاه باشم  هر كس چيزي به من نسبت دهد كه آن را نگفته: فرمود دهم كه از وي شنيدم كه مي مي
  ١".خويش را در آتش بيابد

يك ":گويد ند و ميك همچنين شعبي نيز خودداري ابن عمر از كثرت روايات را براي ما بازگو مي
رسول خدا ابن عمر رفاقت و مصاحبت كردم، طي اين مدت نديدم كه حديثي از  با سال و نيم تمام

  2".ـ روايت كند موردـ جز يك  )ص(
كرد، در پي  كرد و چون حديثي از وي نقل مي حديث نقل مي) ص(از رسول خدا انس نيز به ندرت 

كه است ي كساني  با اين وصف انس از جمله). گفته است) ص(كه رسول خدا  چنان: (فرمود آن مي
چون عمر او طوالني شد و مدت زمان زيادي بعد از   اند، نقل كرده) ص(روايات فراوان از رسول خدا 

او هم امكان كتمان احاديث را نداشت و . ه ماند، لذا مسلمانان به او احتياج پيدا كردندزند) ص(پيغمبر 
اگر بخواهيم محملي براي توفيق ميان خودداري او از كثرت روايت از طرفي و فراوان شدن 

هاي موجود نزد خويش  ي روايت همه او اگر وييمگب يمتوان پيدا كنيم، مياز طرف ديگر هايش  روايت
  3.شد مياست چه از وي بر جاي مانده  چند برابر آن اتشيحجم مروكرد،  ل و روايت ميرا نق

بعد لفظي در ارتباط با خودداريش از كثرت روايت  كرد، ابوقتاده نيز از كثرت روايت خودداري مي
ايت اند كه اين لفظ سر خودداري او از كثرت رو آورد كه افراد سابق الذكر بر زبان نياورده بر زبان مي
در جواب عبدالرحمن پسر كعب پسر مالك كه از وي خواسته بود روايتي برايش . دارد را بيان مي
آن را نگفته است، زيرا  )ص(رسول خدا ترسم كه زبانم به چيزي لغزش كند كه  مي":گويد بخواند، مي
هر كس به  دارم از كثرت روايات از من، چون بر حذر مي شما را:فرمود مي )ص(رسول خدا شنيدم كه 

  4".يابد عمد بر من دروغ ببندد، جايگاه خويش را در دوزخ مي
اي زيد، ":گويد همچون آنان عمل كرد، زيرا حصين بن سبره به وي چنين ميزيد پسر ارقم نيز 

  را ديده، حديث وي را شنيده، با او به جهاد رفته) ص(اي، زيرا رسول خدا  خيري فراوان دريافت كرده
اي براي ما  چه از او ديده حال از آن. ي اي زيدا تو خير فراواني ديده! آري. اي از خواندهو پشت سر او نم

عمرم باال رفته و عهد و زمان كهن شده و برخي از   ،زادهاي برادر: گويد او هم در جواب مي. بازگو كن
شما بازگو كردم  ام، هر چه را براي ام فراموش كرده شنيده و فهميده )ص(رسول خدا چيزهايي را كه از 

  5".يدو در مورد غير آن تكليفي بر دوش من قرار نده بپذير 
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٨١

كه از  است تدوين و تنظيم كرده، مربوط به كساني "الكامل"ام بناولين بابي كه پسر عدي در كتابش 
او در اين باب اقوالي شبيه اين قول از . اند ترس خطا و لغزش به ندرت از رسول خدا حديث نقل كرده

بعد در باب يازدهم كتابش از ياراني . نمايد نقل مي) رض(قتاده، انس، عثمان، صهيب و ابن مسعود  واب
كه نكند در نقل  از ترس اين  اند، آورد كه در نقل حديث احتياط و تشدد به خرج داده سخن به ميان مي

اند كه پير شده و  اين عده در تعليل خودداري از نقل حديث گفته .شده باشند  آن گرفتار دروغ و خطا
در اين كتاب سخن زيد پسر ارقم را ـ كه آن را روايت كرديم ـ . ايم ار گشتهبه فراموشكاري گرفت

با عبدالرحمن پسر عوف و طلحه پسر ":گويد آورد و در همين كتاب به نقل از سائب پسر زيد مي مي
ز هيچ كدامشان نشنيدم كه حديثي ام، ا پسر اسود مصاحبت داشته دعبيداهللا و سعد پسر ابي وقاص و مقدا

  ".گفت د سخن ميحجز يك مورد كه شنيدم طلحه از واقعه روز اُ. نقل كند) ص(از رسول خدا 
اند و كثرت  كساني كه كم روايت كردن را برگزيدهحال او باب هفدهم كتاب خويش را به شرح 

ها را از دروغ مصون بدارد،  وند آناند كه خدا اند و فراوان دعا كرده را امري مذموم خواندهآن روايت 
مانند سخن . تابعين پرداخته است در اين باب به ذكر اقوال برخي از تابعين و تابع. اختصاص داده است

سخناني در همين معني را از  ".است آن خير و نيكي در حديث كم و قليل":ايوب سختياني كه گويد
 ر عام. رمه كوفي و ثوري نقل كرده استشبو ابن  پسر مانع و مالك پسر انسشفي عبيداهللا العمري و

اند و  كثرت روايت را دوست نداشته هگفت صالحان اولي شعبي يكي از بزرگان تابعين نيز چنين بود و مي
، نقل و روايت حديث ديگراگر زنده بمانم، جز حديثي كه مورد اجماع و اتفاق اهل حديث باشد

  .نخواهم كرد
گفتم آيا اين . از شعبي خواستم حديثي برايم روايت كند، آن را روايت كرد: گويد يكي از تابعين مي

ختم شود، ) ص(تر از رسول خدا  خير، اگر به پايين: رسد؟ گفت حديث مرفوع است و به رسول خدا مي
تر از رسول  دون و پايينفرد  چون اگر در آن زيادي يا نقصي موجود باشد، بر. تر است نزد ما محبوب 

  .شود ب ميخدا محسو
ي اين بزرگواران از باب  شود كه همه مي  مالحظه. مشابه اين سخن از ابراهيم نخعي نقل شده است

بدين معني . اند ولي هرگز سكوت كلي اختيار نكرده. اند احتياط از كثرت نقل روايات خودداري كرده
حديث مملو از روايات و  هاي كه كتب و ديوان به دليل اين. از روايت احاديث خودداري كنندبكلي  كه

 نقلها را  ند ـ سكوت آنا ها نشنيده كه حديث را از آن بزرگواران است و اگر اين افراد ـمنقو الت اين 
امر در اين . اند ها را شنيده ، در مقابل كسان مورد اطمينان ديگري وجود دارند كه مرويات آنكرده اند

  .كند ها را به صورت حديث روايت مي آنهريره از ابو ادرون و ردي بر ابوريه وجود دارد كه شاذ
و همچنين تابعين ) ص(بينم كه گروه كثيري از ياران رسول خدا  گويي به چشم خويش شاهدم و مي

اند كه نسبت به  بوده) رض(گويي متاثر از مذهب عمر بن خطاب . اند به ندرت از او نقل حديث كرده



  
 

٨٢ 

كه شاهدي  كردند، بدون آن يا در حكمي خبري روايت مي كردند كساني كه احاديث فراوان روايت مي
كرد از كثرت روايات خودداري كنند و  ها امر مي داد و به آن تشدد به خرج مي  بر آن اقامه كنند،

هدفش از اين، جلوگيري از اين بود كه مردم نسبت به احاديث بي اهتمامي و بي مباالتي به خرج ندهند 
منافق و فاسق و ليس انسانهاي دتو دروغ و راه نبايد  )ص(خدا حادث رسول در نتيجه شك و شبه به او 

قرآن را از روايات دور كنيد و : و گفت 1.آلوده نگردد ثساحت حدينشود و  با آن درآميخته اعرابي
  2.امر شريك شما هستم اين  را به حداقل برسانيد، من هم در) ص(روايت از رسول خدا 

بينيم از كثرت روايات خوششان نيامده است و اين امر هم تنها  چه مي ني اين بزرگواران چنا همه
اطمينان اگر دهان به خطا  وردي خطاست و انسان جاي ثقه و م بدين خاطر بوده كه كثرت روايت مظنه

دانند خطاست و چون به نقل و روايت   كه نمي در حالي. گيرند مييادديگران اين خطا را از وي   بگشايد،
شود كه شارع آن را  گاه او باعث عمل به چيزي مي آن. كنند نان دارند، همواره بدان عمل مياطمياو 

نگفته است، در نتيجه كسي كه از راه اكثار روايات نگران وقوع خطا باشد، اگر به عمد به اكثار در 
فراوان ب از رو زبير و غير او از اصحا از اين. گناه ايمن نخواهد بود در روايات روي آورد، از وقوع

به كثرت روايت حديث روي  كه )از اصحاب(اما كساني . اند يث خودداري كردهحدكردن   روايت
كه عمرشان  يا اين  اند، فراوان داشته دخطا امين بوده و به خويشتن اعتمادر  وقوع ي از شبهه اند، آورده

اند و  رد آن مورد سوال واقع شدهدر مو و پيدا شده بود احتياج  ها طوالني گشته و به حديثي كه نزد آن
بدين وسيله بطالن استدالل كسي كه ). رض(مانند ابوهريره  3.اند  ها نيز امكان كتمان آن را نداشته آن

بلكه كذب او . شود كند، روشن مي گويي ابوهريره تلقي مي روايات كم از بزرگان صحابه را دليل دروغ
ها قبل از نياز به  كم از اكابر صحابه به دليل فوت آن رسد و دروغگو اوست چون روايت به اثبات مي

) رض(ابي طالب  بنخطاب و علي  بنعمر . ذكر حديث است نه به دليل خودداري آنان از ذكر حديث
به دليل قرار گرفتنشان در مقام واليت امر مسلمانان و مسوول واقع شدن و قضاوت كردنشان ناگزير از 

شد و عملشان  پيشوا و ائمه بودند و به آنان اقتدا مي) ص(اران رسول خدا ي ي همه. اند كثرت روايت شده
شد، لذا ناگزير فتوا صادر  از ايشان فتوا طلب مي. شد گرفت و بدان تاسي مي مورد دقت قرار مي

اما بزرگان صحابه مانند ابوبكر، عثمان، طلحه، . كردند كردند، احاديث را شنيده بودند و آن را ادا مي مي
بي سعيد پسر زيد بن عمرو بن نفيل، اُ  عبيده جراح، وعوف، اببن ابي وقاص، عبدالرحمن بن ر، سعد زبي

بن جبل و نظير اينان كمتر از ديگر ذاعم  بن حضير، دصامت، اسيبن عباده، عباده بن كعب، سعد بن 
، و سعيد خدري و اب عبداهللابن كه از جابر  اند، آري چنان حديث نقل كرده) ص(ياران، از رسول خدا 

بن عباس، رافع بن  اهللا، عبد عاصمرو بن هللا پسر عخطاب و عبداوابوهريره و عبداله بن عمر بن 
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 1.ها احاديث روايت شده، از آنان روايت نشده است انس بن مالك، براء بن عازب و نظاير اين خديج،
اند، بسياري از اصحاب  مانده در ميان مردم) ص(ها مدت زمان طوالني بعد از وفات رسول خدا  زيرا اين

  2.كردند ها نياز پيدا مي از دنيا رفته بودند و مردم به اين
كه بيشتر  با اين  اند، روايت نكرده) ص(در ميان اصحاب كساني هستند كه اصال حديثي از رسول خدا 

رسول خدا بوده و از وي حديث  خدمتدر  اند، از برخي از كساني كه احاديث را روايت كرده
كه  يا اين. يما نمودهبر تقوا و پرهيز كاري حمل  را از روايت حديث كردن آنها خود دارياند، ما  شنيده

كه  يا اين. اند اند، نيازي به ذكر احاديث خويش پيدا نكرده چون اصحاب و ياران در قيد حيات بوده
اند و چيزي از آنان حفظ نشده  كه از دنيا رفته وقتيتا   ، مشغول عبادت و سفرهاي جهاد در راه خدا بوده

   3.نقل كرده باشند) ص(كه از رسول خدا 
اولي . بايست اصحاب بدان برخيزند دو كار وجود داشت كه مي":گويد رحمه اهللا عليه ميمعلمي 

  "از او گرفته اند آنچه  و دومي اداء )ص(رسول خدا تلقي و اخذ از 
توانستند به صورت مستمر و دائم در  اصحاب نميي  همه: توان گفت كه در رابطه با موضوع تلقي مي

جا كه انس و ابوهريره همواره مالزم پيغمبر  خدمت پيغمبر بمانند و از وي حديث دريافت كنند و از آن
ها بيش از كساني كه مشغول تجارت و كشاورزي بودند، از  كردند، طبعا آن بودند و او را خدمت مي

جا كه ابوهريره بر كسب علم بس حريص بود،  از آن و .دكردن حديث دريافت مي) ص(رسول خدا 
  از وي سبقت گرفته بودند،) ص(، از كساني كه در مصاحبت با رسول خدا )ص(عالوه بر رسول خدا 

از  را از رسول خدا نشنيده بلكهخود آنها هايي وجود دارد كه كرد، چه بسا روايت اخذ حديث مي نيز
   4.آنان روايتشان كرده است

ابوبكر تنها دو سال در زمان اداي حديث زيسته است و در اين : توان گفت كه ابطه با اداء هم ميدر ر
عمر نيز در زمان خالفت ابوبكر مشغول كار وزارت و . مدت هم مشغول تدبير امور مسلمانان بود

  .بعد از او هم به تدبير امور مسلمين پرداخت. تجارت بود
ياران خويش را به طلب و كسب علم فرا ) رض(بن جبل  ذعادر كتاب المستدرك آمده است كه م

ها علم  كه از آننان نام برد آرا براي بن سالم  و سلمان و ابن مسعود و عبداهللا  درداءالخواند و ابو  مي
 ذآيا نزد عمر پسر خطاب نيز كسب علم كنيم؟ معا: يزيد پسر عميره از معاذ سوال كرد و گفت. بگيرند
يچ چيز از وي سوال نكنيد چون او مشغول به ديگر كارهاست و وقت پاسخ گفتن به ي ه درباره: گفت

  .سواالت شما را ندارد
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عثمان و علي نيز به كارهاي وزارت و غير آن مشغول بودند، بعد از آن هم درگير امر خالفت و مقابله 
و امثال آنان خودداري  ها لذا افراد متمايل و راغب به طلب علم از مراجعه به اين. ها شدند با فتنه
ها خودداري  ي صحابه امينان امت هستند، لذا از مراجعه به اين كردند و بر اين باور بودند كه همه مي

اين بزرگان نيز بر اين باور بودند كه روايت حديث بر . كردند تر از ايشان اكتفا مي كرده و به افراد پايين
ادامه پيدا كند، چيزي از  اين روشز و معتقد بودند كه اگر ها الزم و حتمي نيست، مگر به هنگام نيا آن

شان  ديدند كه تعداد صحابه فراوان است و مدت بقا و ماندگاري سنت ضايع نخواهد شد، چون مي
ها را ناگزير از تبليغ و ذكر حديث خواهد  هاي پيش خواهد آمد كه آن طوالني خواهد شد و مناسبت

در  ،حفاظت از شريعت را تكفل كرده است، با وجود اين ت خويشبذاعالوه بر اين خداوند نيز . كرد
نكند در دام غلط و اشتباه گرفتار آيند و بر اين باور بودند كه اگر . گرفتند نقل حديث بر خود سخت مي

به هنگام وجوب تبليغ خطايي نيز از كسي از آنان سر زند او قطعا معذور است، بر خالف كسي كه قبل 
شود، با وجود اين دوست داشتند  معذور تلقي نمي رودز حديثي را نقل كند و به خطا نيااحساس از 

و  .اند الوصف احاديث فراواني نقل كرده مع. ها به اين مهم برخيزند كسان ديگري به جاي هر يك از آن
كه  بردند با وجود اين گمان نمي. كند روي مي در امر نقل حديث زيادهيكي رسيد كه  به گوش آنان مي

روي در نقل  تنها اين سخن از برخي از آنان روايت شده كه زياده. او مرتكب منكري شده است
   1.است " الوليا خالف"احاديث 

ابوهريره در  رويه ي كند كه به شهامت و جرات تمام بر صواب بودن حقايق فوق ما را وادار مي
جنگها  ها و به چشم خويش ديد كه فتنه كه بعد از اين  شجاعت و جراتش در نقل احاديث اعتراف كنيم،

برد، در حالي  دارد و به كام مرگ مي فتوحات و كارهاي دولتي به سرعت اصحاب را از ميان بر مي و
چه برخي  ها و فتوحات بعيد، و عقيده داشت كه آن بود و از جنگ دور  و كارهاي دولتي  ها كه از فتنه

عني اشتغال به تعليم و تبليغ و پاسباني از حريم و مرزهاي عقيده اند، ي از بزرگان صحابه بدان اكتفا كرده
  .براي او نيز كافي است ،هاي بزرگ و انديشه، در پايتخت حكومت اسالمي و ساير شهر

روي در نقل احاديث منجر به ازدياد يا نقصان لفظي شود،  ي استدالالت فوق، اگر زياده اضافه بر همه
بر  راكه چه منتهاي آن. ت حديث و كتمان علم و باعث انزوا گرددنبايد اين امر موجب ترك رواي

ي  رضاي خدا بر واثله. اين است كه لفظي ناقص يا زياد كرده است و بس  اند، اش خرده گرفته ابوهريره
براي ما بازگو ) ص(حديثي را از رسول خدا : گويد گاه كه يكي از يارانش به او مي پسر االسقع باد آن

نج كمصحف يكي از شما در : وي خشمگين شد و گفت. نقصان و زيادتي در آن نباشدكن كه اصال 
خشمگين : در لفظ ديگري آمده است كه. شود اش آويزان گرديده است، با اين حال زياد و كم مي خانه

زيد، با اين حال رو كنيد و در آن نگاه مي هاي خود مراجعه مي شما صبح و شام به مصحف: شد و گفت
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يعني در حفظ قرآن  1.كنيد ها كم مي افزاييد و از آن ها مي ها به توهم خواهيد افتاد و بر آن آندر وضع 
كه در قلب يك نفر ـ نه  ها محفوظ است بل آوريد، با اين وصف حديثي كه در سينه زياد و كم مي

  ي امت ـ محفوظ است، چگونه بايد باشد؟ همه
. وجيه و تبرير وجود زيادي و نقصان در احاديثاين سخن حجتي است قوي از جانب واثله جهت ت

اين امر دليل و عيب بزرگي كه   بنابراين اگر احيانا ابوهريره نتوانسته به خوبي حديثي را حفظ كند،
  . شود تلقي نمي  باعث ترك روايت احاديث از وي گردد،

آوريم و گرنه ما جز  بر زبان مي ي خصم لهددر مقابل ا البته ما اين سخن را از باب جدل و تنازل
بينيم ـ كه در آن نيز حق را به جانب  اندك مخالفتي از جانب صحابه پيرامون مرويات ابوهريره نمي

كه با او مخالفت ورزيده است، در واقع مخالفتش  "يحيان ازد "بينيم ـ و كسي چون ابوهريره مي
گويد نماز ميانه  ابوهريره مي: تواقعه از اين قرار بود كه وقتي يكي به او گف. ستمگرانه بوده است

نماز ميانه : گويد كند، زيرا پسر عمر مي ابوهريره پرگويي مي: نماز عصر است، گفت) الصاله الوسطي(
و ابن  )مادران مومنان(و عايشه  كه علي پسر ابي طالب و حفصه و ام سلمه حال اين 2.نماز صبح است

عنهم و بسياري از تابعين در اين امر كه مراد از  ندب و ابي پسر كعب رضي اهللاجعباس و سمره پسر 
اين امر دليل بر اين است كه بنا به قول ارجح ـ كه  3.موافق ابوهريره هستند  است، عصرنماز  وسط نماز

   .نماز عصر است "صاله الوسطي"بخاري نيز آن را ترجيح داده ـ 
بيني و بي  افراد گرفتار خود كمدهد همچون بعضي  جاست كه ابوهريره به خود اجازه نمي از اين

   .ي خود اعتماد دارد كه ديديم كامال به خود و حافظه كه چنان اعتمادي نسبت به خود شود، بل
اي از اصحاب  در حقيقت اين تنها ابوهريره نبود كه اين چنين به خود اعتماد داشت، بلكه مجموعه

هر چند در مورد  چون هشام پسر عامر و انس، .چنين بودند كه به خود اعتماد داشتند و اهل جرات بودند
  .كرد حديث روايت مي اند كه كم س گفتهنا

كرديم و به نزد عمران  ما بر هشام پسر عامر عبور مي: اند قتاده روايت شده كه گفته ودهماء و اب واز اب
تر از من رويد كه بيش كنيد و به نزد كساني مي آمديم، روزي گفت شما بر من عبور مي پسر حصين مي

  4.اند و از من داناتر به احاديث او نيستند نبوده) ص(در خدمت رسول خدا 
بگير چون من مستقيما  حديث ابا محمد، از مناي : انس گفت":از ثابت بناني روايت شده كه گفت

ام، او هم از خداوند جل جالله دريافت كرده و تو از هيچ احدي  دريافت كرده) ص(از رسول خدا 
  ".كني دريافت نمي) حديث(تر از من  مادمورد اعت
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  :اند دانسته وثقه اعتماد موردبعد از آنان ابوهريره را  مردمانرسول خدا و اصحاب و 

   :به او) ص(اعتماد رسول خدا 
عرض كردم : گويد كرده است ميروايت  ) ابوهريره(در روايتي كه بخاري از او ) ص(رسول خدا 

اي ابوهريره : تر به شفاعت شما است؟ گفت چه كسي سعادتمند ، در روز قيامت)ص(اي رسول خدا 
بينم كه تو بر حديث بس  زدم كه كسي قبل از شما در اين زمينه از من سوال نكند، چون مي حدث مي

روز قيامت كسي است كه خالصانه سعادتمندترين افراد به شفاعت من در : بعد فرمود. حريص هستي
   1.زبان بياورد را بر "ال اله اال اهللا" كلمه

در اين رابطه گفته . براي ابوهريره گواهي داد كه در او خير وجود دارد) ص(اما رسول خدا 
: گفت. طايفه ي دوس اي هستي؟ عرض كردم از  شما از چه طايفه: فرمود) ص(رسول خدا ":است

 يابوعيس ".شد موجود باي دوس كسي وجود داشته باشد كه در او خير برم كه در ميان طايفه گمان نمي
  2.اين حديث حسن صحيح غريب است: گويد

روايت سند صحيح  ادر روايتي كه ابوداود ب. به او اعتماد كرد كه مبلغ اوامرش باشد) ص(رسول خدا 
برو در مدينه بانگ بر آور كه نماز : رسول خدا خطاب به من فرمود: گويد كرده، آمده است كه مي

  3.جايز نيستـ  از آنفاتحه الكتاب يا بيشتر سوره ي ولو در حد و  ـ بدون قرائت قرآن

  :اعتماد به او ي اقوال صحابه در زمينه

كه ابوهريره  الي صفحات كتاب آمده است، در ارتباط با اين چه به صورت متفرقه در البه عالوه بر آن
اين . آيد مي خورد، كه توثيق ضمني او به شمار آشاميد و مي بود و با او مي) ص(مجلس رسول خدا  هم

د، اما آقاي محمود نباش اهميت و باارزش ميبراي ابوهريره بسي با ) ص(رسول خدا تاييدات مستقيم 
ي  ي احاديث وارده در فصل پيشين و در همين صفحه ـ در زمينه بيند كه همه قلدر چنين مي ابوريه ي

د رشما ب را دليل بر اين مياو هستند، و اين مطل ساخته ي فضل و بزرگواري ابوهريره ـ روايات خود
كه اين وسيله به ستايش از خود پرداخته است، كه گويا او اين جايگاه را خود، براي خود ساخته و بدين

 به ي توثيق اصحاب و تابعين و اتباع تابعين براي او لذا من تالش كردم تا در زمينه. از او بسي بعيد است 
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٨٧

آيد و  فراواني دست يافتم كه دل مسلمان از آن به وجد ميبپردازم و در اين زمينه به مطالب  جستجو
  .شود باعث گم گشتن و فرار افراد مغرض مي

  :براي او) رض(طلحه  تاييد

) ص(و همتاي رسول خدا  .يكي از ده صحابي مژده داده شده به بهشت ،طلحه پسر عبيداهللا القرشي
ي از مالك پسر ابي عامر ذزيرا ابوعيسي ترم. ابوهريره گواهي داده استييد أبه ت 1در چهار تن از زنانش

بري كه  اي ابا محمد، آيا گمان مي: مردي نزد طلحه پسر عبيداهللا آمد و گفت: گويد كرده و ميروايت 
شنويم كه  باشد؟ چيزهايي از او مي) ص(اين مرد يماني ـ ابوهريره ـ از تو آگاهتر به احاديث رسول خدا 

  گويي؟ گويد كه تو نمي مي) ص(ز رسول خدا شنويم و سخناني ا از شما نمي
او چيزهايي . ايم، شك ندارم شنيده كه ما نشنيده) ص(كه او چيزي از رسول خدا  در مورد اين: گفت

بود و ) ص(چيز و مهمان رسول خدا  ايم، چرا كه او مسكين و بي شنيده كه ما نشنيده) ص(از رسول خدا 
 صبح و عصر ها و ثروت بوديم و تنها در دو سوي روز خانهاما ما صاحب منازل و . دستش در دست او

 باشد  شنيده) ص(آمديم، لذا در اين امر كه او چيزهايي از رسول خدا  مي) ص(به خدمت رسول خدا 
ني به شك و گمان ندارم و كسي را سراغ ندارم كه در او خيري موجود باشد و سخ  ايم، كه ما نشنيده
  2.نگفته باشد او آن  را  هبه نسبت دهد ك )ص(رسول خدا 

زيرا بيهقي در مدخلش از . ي وجود داردذبر روايت ترماضافه بر مفيدي  ي جمله در روايت بيهقي
ابوهريره نشسته بود، مردي بر : گويد كند و مي طلحه روايت مي ي ) بنده(طريق اشعث به نقل از موال 
ما هم مانند : طلحه گفت. كرده استروايت يره احاديث فراواني بو هرا : طلحه گذر كرد و به او گفت

جا مالحظه  در اين 3.ايم چه را كه شنيده، حفظ كرده و ليكن ما فراموش كرده ايم، اما او آن او شنيده
كه ابوهريره از اهل خير است، چرا كه به سماع و حفظ او  كنيم كه طلحه گواهي داده است بر اين مي

  .گواهي داده است

  :براي اوابي پسر كعب تأييد 

ابوهريره شهامت و جرات اين را داشت كه در : گويد دهد و مي ابي پسر كعب براي او گواهي مي
و  4.سوال كند كه ديگران جرات سوال كردن در مورد آن را نداشتند) ص(مورد اشيائي از رسول خدا 

  1.كرديم ها از او سوال نمي ما در مورد آن
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ه ابوهريره تعليم داد و اين امر ضمنا دليل توثيقش به شمار ي قرآن را ببدر فصل پيش گفتيم كه اُ
روايت بعضي   شود، از موارد ديگري كه در ارتباط با توثيق ابي براي ابوهريره بدان استدالل مي. آيد مي

است كه  رمشهو. ي عثمان النهدي و ابي رافع و عطا بن يساربهمچون اُ. از ياران او از ابوهريره است
ها را از روايت حديث از  شنيدند كه آن اند و اگر از ابي مي را از ابي دريافت كرده ها حديث اين

انسان داناي . شدند كردند، به او نزديك نمي دارد، قطعا از او حديث روايت نمي ابوهريره بر حذر مي
ثقه دانسته كه ابي، ابوهريره را اهل  بيند كه در اين قرينه داللتي آشكار وجود دارد بر اين هوشمند مي

  .است

  :اواي بر)  رض(ابن عمر تأييد 

) ص(نشين رسول خدا  اي ابوهريره تو بيشتر از ما مالزم و هم: دهد كه ابن عمر براي او گواهي مي
  3.و از ما به احاديث او داناتر هستي 2اي اي و بيشتر از ما احاديث او را حفظ نموده بوده

  :حذيفه براي او تأييد

كند و روايت حذيفه براي اين  ي ديگري از ابن عمر براي او ذكر مي تزكيه) رض(ي يماني  حذيفه
ابوهريره : مردي به ابن عمر گفت: گويد حذيفه مي. شود تزكيه گويي نوعي گواهي از سوي او تلقي مي

كنم از  من تو را به پناه خدا حواله مي: ابن عمر گفت. كند روايت مي) ص(زياد احاديث از رسول خدا 
تفاوتمان تنها در اين است كه او جرات . گويد شك و گمان داشته باشي چه او مي ه در مورد آنك اين

  4.هراس داشتيمداشت و ما 

  :عملكرد صحابه گواه بر توثيق ابوهريره است

نمايند  براي ابوهريره داللت مي) رض(حاب اص ي فراواني از وقايع علمي بر توثيق ضمني مجموعه
  .بخشند ت ميكه اقوال فوق را تقوي

  :اعتماد ابوبكر به ابوهريره

سال پيش از  مراسم حج  او را در) رض(ابوبكر : كه اين  اصحاب به ابوهريره ي موارد اعتماد از جمله
كرده كه  روايتبخاري از حميد پسر عبدالرحمن ". فرستاد به مكه  الوداع به عنوان موذن خود حجه
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وان امير حج ناو را به ع) ص(در سالي كه رسول خدا ) رض(بكر خبرد داد كه ابو) حميد(ابوهريره به او 
همراه جمعي ـ در روز عيد قربان ـ فرستاد تا در ميان را  ابوهريرهاو برگزيده بود، ) ه الوداعحجقبل از (

حج را ندارد و هيچ كس حق  اداي مشركي حق هيچ مردم بانگ بر آورد كه از امسال به بعد ديگر
  1.برخيزد كعبهف ندارد عريان به طوا

  ):رض(گواهي ابوهريره از سوي عمر  ير فته شدنپذ

پذيرش گواهي ابوهريره از سوي عمر، موردي است كه احمد و مسلم در روايتشان  موارد  از جمله
عمر بر حسان عبور كرد : اند و آن چنين بود  براي حادثه طلب گواهي حسان از ابوهريره آن را نقل كرده

من در اين مسجد شعر : در پاسخ گفت. سرود، عمر بر او انتقاد كرد مسجد شعر مي كه او در در حالي
بعد روي خود را به طرف ابوهريره برگرداند و . كه بهتر از شما در آن وجود داشت سرودم، در حالي مي

 ها به جاي من آن: گفت مي) ص(اي كه رسول خدا  دهم آيا شنيده تو را به خدا سوگند مي: گفت
ي روح القدس تاييد  به واسطه او را  پروردگارا :براي من دعا كرد و گفترا پاسخ بده، و  )مشركان(

سكوت عمر دليلي بر قبول گواهي  2ئيراست مي گو .بلي: خدايا گواه باش كه: ابوهريره گفت. كن
  . شود ابوهريره تلقي مي

: بر خاست و گفت. كرد بخاري نيز از وي نقل كرده كه زني را نزد عمر آوردند كه خال كوبي مي
شنيده ) ص(كوبي چيزي از رسول خدا  دهم بگوييد كه چه كسي در مورد خال به خدايتان سوگند مي

  است؟ 
اي؟  چه چيزي را شنيده: گفت. ام برخاستم و گفتم اي اميرالمومنين، من شنيده: گويد ابوهريره مي

ديگران را خالكوبي مكن و آن را : ودفرم شنيدم مي) ص(از رسول خدا  "التشمن و ال تستوشمن" :گفت
  3.از ديگران در حق خود مپذير

  :مجالست او با ابن عباس و پذيرش ابن عباس مخالفت او با خود را و پيرويش از قول او

چه افراد جاهل توصيف  اگر چنان. او فتوا صادر كردرأي  ابوهريره در حضور ابن عباس مخالف 
و نيز كسي كه طلب فتوا كرده كرد و  بود، او را از آن منع مي اضي نميابن عباس از فتواي او ر كنند، مي
  .كرد را از قبول فتواي او منع مي بود
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. مردي نزد ابن عباس آمد: گويد كرده و ميروايت پسر عبدالرحمن پسر عوف  ي سلمه وبخاري از اب
بعد از مرگ شوهرش  زني كه چهل شب در مورد: آن مرد گفت. ابوهريره نيز در كنار وي نشسته بود

ده شده، ااز ميان دو ملهتي كه برايش قرار د: ابن عباس گفت. اي به دنيا آورده برايم فتوا صادر كن بچه
و اوالت "خداوند مي فرمايد  :گفتم) ابو سلمه(من هم . ي او همان است هر كدام ديرتر باشد، عده

. شان تا هنگام وضع حمل است عدهيعني زنان حامله مدت زمان  "االحمال اجلهن ان يضعن حملهن
ابن عباس غالم خويش كريب را به نزد ام سلمه . ام هستم راي برادر زاده هم نيز  من: ابوهريره گفت

. شوهر سبيعه اسلمي كشته شد، او هم حامله بود: ام سلمه گفت. فرستاد تا در اين مورد از او سوال كند
او را به ) ص(رسول خدا . خواستگاري برايش پيدا شد .چهل شب بعد از مرگ او بچه را به دنيا آورد

 است  اين واقعه دليل 1".ل نيز در ميان كساني بود كه او را خواستگاري كردندبانابوالس. عقدش در آورد
  .كه ابوهريره به نفس خويش اعتماد داشت بر اين

د از شتران خود را در من ده عد: اهللا گفت مردي به ابن عباس رحمه":ي مسائل ديگر اين كه از جمله
ها بر من واجب است؟ ابن عباس  آيا زكات آن) ام به امور جهاد اختصاص داده( ام  راه خدا قرار داده

ي  از معضل موجود در خانه تر اهميت ست كه كمهريره در اين سوال معضل و مشكلي ااي ابو: گفت
. جويم، زكاتي بر شما نيست تعانت ميبر خداوند اس: ابوهريره گفت. در مورد آن بگو. باشد عايشه نمي

چون هر حيواني كه در حمل بار از پشتش استفاده نشود و از شيرش . درست گفتي  :ابن عباس گفت
 پسر عمر نيز عبداهللا. اش چيزي عايد انسان نگردد، زكاتي در آن وجود ندارد بهره گرفته نشود و از بچه

  ٢".مطلب اصابت كرديد به حق  هر دوي شما: گفت

اي از مسائل نماز از ابوهريره فتوا طلب كرد و از فتوايش پيروي  ابن عباس در مسئله":و از جمله
  3".نمود

  :ابوهريره و ابن عباس به عنوان دو دوست

ابن عباس و : گويد يكي از تابعين مي. خوردند نشستند و مي با هم مي. ابوهريره دوست ابن عباس بود
ابن عباس . اي بودند كه مشتركا در تنور انداخته بودند ه شدن بزغالهابوهريره را ديدم كه منتظر پخت

آن را بيرون . كشيده شدن نمازمان نشود باعث به فساد  گفت آن را براي ما از تنور بيرون آوريد تا
  . ورزد ها داللت مي اين واقعه بر دوستي و حب متبادل ميان آن 4.آوردند و با هم از آن خوردند
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  :نمايد مي تأييدكند و بدين وسيله او را  ابوهريره روايت ميابن عباس از 

. رساند به اثبات ميو اعتماد خويش نسبت به او را  اطميناننقل روايت از ابوهريره  لابن عباس از كانا
هايي از روايات او را در صحيح بخاري  نمونه. و اعتماد به او است تأييدزيرا روايت حديث از او نهايت 

ورزد و  كند، تصريح مي ها به اعتمادش نسبت به حديثي كه از او روايت مي و در برخي از آنيابيم  مي
از ) رض(چه كه ابوهريره  باشد از آنگناه صغيره تر به  ام كه نزديكتر و شبيه چيزي را نديده: گويد مي

) بني آدم(به طور حتمي بر بنده  زنا كه خداوند سهمي از  نقل كرده است و آن اين) ص(رسول خدا 
 1.زبان سخن گفتن است يچشم نظر كردن و زناپس زناي . رهايي يابد از آن تواند نوشته است كه نمي

  .شوند تلقي ميگناه صغيره يعني اين امور و امثال آن نزد ابن عباس 
ها را از  يابيم كه ابن عباس آن روايات ديگري مي 4و ابن ماجه 3و ابي داود 2همچنين در سنن نسائي

تاسي و اقتدا ) رض(آيا شايسته نيست كه دوستداران علي به پسر عموي او . هريره نقل كرده استابو
  بورزند؟

وسيله اعتماد  دهد از ابوهريره حديث روايت كند و بدين ابن عباس به شاگرد خود اجازه مي
  ورزد خويش نسبت به او را تكرار و تاكيد مي

آند، مشاهير و بزرگان اصحاب ابن عباس را ـ  ت كردهدر ميان كساني كه از ابوهريره حديثي رواي
ي حي واض ها از ابوهريره قرينه يابيم و روايت آن اند ـ مي ها بوده هايي كه جزو سران تابعين و خيار آن آن

ها را از  است بلكه داللت اكيدي است بر راضي بودن ابن عباس به زيبا پنداشتن عمل آنان وگرنه آن
  .كه او ده سال تمام بعد از وفات ابوهريره زيسته است خصوصا اين. داشت مي اخذ حديث از او باز

. ام، اشخاص ذيل هستند هايي از روايتشان از ابوهريره دست يازيده از ميان اين راويان كه من بر نمونه
د بير بن مطعم، ابو امامه بن سهل بن حنيف و محمجرباح، الشعبي، نافع بن  ومجاهد طاووس، عطاء بن اب

  .ها بن سيرين و غير آن
  5.شود ابوهريره تلقي مي ت كنندگان از ي راوي سليمان پسر غريب كه داماد ابن عباس بود، از جمله
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  :پذيرد مجلس خويش مي درعايشه ابوهريره را 

 بن زبير طلب فتوا كرد، در پاسخ او گفت به نزد عايشه برو، زيرا از عبداهللا) تابعين(يكي از پيروان 
بينيم كه عايشه نيز  با توجه به اين، مي 1.ابوهريره و ابن عباس پيش او بودند  آمدم، ن از نزد او ميوقتي م

بود، قطعا عايشه او را به مجلس خويش  فردي داراي راي ناپسند مياو با او مجالست داشته است و اگر
  . داد راه نمي

  :و مويدين ابوهريره مجلس  خدري يكي از شنوندگان

ابوهريره يك . يابيم حديث ابوهريره ميروايت مجلس  ي را به عنوان شنونده) رض(ري ابوسعيد خد
. كند نقل مي  شود، حديث طوالني راجع به داستان مردي كه آخرين نفر است كه وارد بهشت مي

  .نمايد اين حديث از وي تصريح مي شنيدننمايد و به  ابوسعيد او را تصديق مي
ابوسعيد نيز در كنار ابوهريره نشسته بود و هيچ چيزي از : گويد ث ميوي بعد از بازگو كردن حديار

وجود آن براي شما  همراهاين و مانند آن نيز : داد تا به اينجا رسيد كه گفت حديث وي را تغيير نمي
  . دارد

ابوهريره . اين و ده برابر آن براي شما: گفت مي) ص(شنيدم كه رسول خدا : ابوسعيد گويد
و معناي جمله  مي باشد )مانند آن همراه آن است  يعني("هعمثله م"حفظش كرده ام  آنجه من:گويد

و سپاس . اين مقدار از نعمت بهشت و مثل آن با آن براي شما وجود دارد: يعني) هذا لك و مثله معه(
گوييش متهم  براي خدا كه ابوهريره عدد كمتر را حفظ كرده وگرنه به مبالغه و اغراق و گزافه

  .دندكر مي
نزديك است كه من با قطعيت به اين مطلب جزم كنم كه ابوسعيد خدري در طول حيات ابوهريره به 

نمود تا مرويات او را  كرد و او را پيروي مي صورت فراوان در مجالس نقل حديث او حضور پيدا مي
در نقل روايات  روي ابوهريره ي زياده و عجول مقوله تندرو كه بعضي از افراد گويي زماني. روايت كند

ي احاديث ابوسعيد در  خاست و كسي كه در مجموعه آوردند، ابوسعيد به دفاع از او برمي را به ميان مي
يابد كه تعدادي از تابعين  احاديث فراواني مي  سند امام احمد و صحيحين و كتب سنن دقت بورزد،م

ذكر نام ابوهريره بر ابوسعيد دليل بر اين تقديم . اند ها را از ابوهريره و ابوسعيد با هم روايت كرده آن
  .رت مجلس از آن او بوده استااست كه صد
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٩٣

صالح سمان  و، و اباغرّمسلم  وو اب ،از جمله حميد پسر عبدالرحمن پسر عوف احاديثي از هر دو با هم
ها همگي  عبداهللا القراط و غير آن وامامه بن سهل بن حنيف و اب وو سعيد پسر مسيب و عطاء بن يسار و اب

  1.گويند كه ابوهريره و ابوسعيد براي ما حديث گفتند و چنين فرمودند مي
. كردند عالوه بر اين هفت نفر كه به صورت مشترك از ابوهريره و ابوسعيد حديث روايت مي

كنند و در اين  بينيم كه از ابوهريره حديث روايت مي هاي ديگري از شاگردان ابوسعيد را مي گروه
كه ابوسعيد نسبت به  لت است ـ همچون داللت روايت ياران ابن عباس از ابوهريره ـ بر اينروايات دال

ابوهريره حسن ظن داشته است و به هيچ وجه شاگردان خود را از نقل روايات از ابوهريره بر حذر 
  .نداشته است
عبيداهللا بن   ي،رنهابو عثمان  ليثي توان عطاء پسر يزيد ري، ميدي اين راويان از ابوسعيد خ از جمله

  .ي را نام بردنخوال م و ابو ادريسيعبدالرحمن پسر ابي نع ، بن عتبه بن مسعودعبداهللا

  : خواند خدري پشت سر ابوهريره نماز مي

. ابوهريره به مرض مبتال شد، يا به سفر رفت و غائب شد: از سيعد بن الحارث روايت شده گويد
  2.گرفتابوسعيد خدري امامت نماز را به عهده 

است كه در ايام و شرايط عادي ابوسعيد خدري ماموم و ابوهريره امام بوده  كند بر اين اين داللت مي
  .گردد آيد كه بر قرائن و شواهد سابق افزون مي و مخفي نماند كه اين نوعي توثيق به شمار مي

ها رضايت دارند و  كه يكي از نوادر اصحابي است كه شيعيان از آن) رض(هم از ابوسعيد خدري  اين
كه جزو  نمايند و اين توصيف مي) رض(او را به استقامت و سبقت در بازگشت به سوي امام علي 

  3.نزديكان و برگزيدگان امام علي بوده است

  :نمايند جابر و يارانش حديث ابوهريره را پخش مي

او نيز يكي از . كند د ميابراز وجو) رض(بعد از افراد ياد شده از اصحاب، جابر پسر عبداهللا انصاري 
يد و  آ نوادر اصحابي است كه شيعيان از آنان رضايت دارند و جزو برگزيدگان و ياران علي به شمار مي

او را به تمايل تام  داود نقل كرده كه جعفر صادقابن توصيف كرده است و  "الشان عظيم"طوسي او را 
 از و غير آنان روايات فراوان از صادق در صحيحين. توصيف كرده است  )اهل بيت( به سوي آنان

  1.وجود دارد و محمد پسر عمر و بن الحسن بن علي هم رواياتي از او دارد 4پدرش محمد باقر از جابر
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٩٤ 

 2.نشان داده و مستقيم از وي حديث روايت كرده است تجابر در نشر حديث ابوهريره از خود سرع
  .ه او را مورد اعتماد و ثقه پنداشته استشيعه كجمهوراين عمل جابر اعالمي است صريح به 

دادند كه احاديث ابوهريره را نشر و پخش  كه ابن عباس و خدري به شاگردان خود اجازه مي چنان
  .دهد ي نشر احاديث ابوهريره را مي بينيم كه به شاگردانش اجازه جابر را مي. كنند

توان شعبي، مجاهد، عطا بن رباح،  ند، ميا از ياران جابر كه احاديث ابوهريره را نقل و روايت كرده
ي پسر عبدالرحمن بن عوف، عمرو بن دينار و غيره را نام برد و همگي حديث را از ابوهريره  ابوسلمه

  .اند روايت كرده

  :ابوايوب و يارانش

كند، او نيز نزد شيعيان  بينيم كه از ابوهريره حديث روايت مي را  مي )رض(سپس ابو ايوب انصاري
اند، به شمار  شدهني شش نفر صحابي كه بعد از پيغمبر مرتد  حتي او را از جمله. الشان است عظيم
  .آورند مي

كرده كه او در  روايتيمه صاحب الصحيح شيوخش ابوبكر محمدبن اسحاق بن خز حاكم از شيخ
گام ورود ابو ايوب انصاري با جاللت و قدر و منزلتي كه دارا بود و رسول خدا هن: حق ابوهريره گفت

  3.از ابوهريره حديث روايت كرده است ،به مدينه در نزد او اقامت گزيد
به مدينه آمدم، ديدم ابو ايوب از  كند كه گويد مي روايتسپس از طريق ابن خزيمه از ابي شعثاء 

كني، در حالي كه تو نزد رسول خدا  تو از ابوهريره حديث نقل مي: گفتم. كند ابوهريره روايت نقل مي
كنم، نزد  اگر از ابوهريره حديث نقل مي: اي؟ گفت اي برخوردار بوده از مكانت و جايگاه ويژه) ص(

  4.حديث نقل كنم) ص(كه از رسول خدا  من خويشايندتر است تا اين
) ص(كه به طور مستقيم از رسول خدا  كه نكند به خطا رود حذر داشت از اين  يعني او از خوف اين

  . حديث نقل كند
شود كه ياران او نيز  ه و اعتماد بودن ابوهريره براي ابو ايوب انصاري از اين هم استفاده ميثقجاي 

چه گمان كنندگان به زعم  كه چيزي از آن اند و اين داللت دارد بر اين روايت كردهاو احاديث را از 
ابوايوب جزو هر چند . ها نرسيده است اند كه علي در حق ابوهريره گفته باشد به آن خويش پنداشته

هاي او حضور پيدا كرد و وزير  ي جنگ رزم علي بود و در همه كساني بود كه تا دم مرگ همراه و هم
  .او بود
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توان پسر يزيد ليثي و عطا بن يسار و موسي بن طلحه و ابو  از جمله ياران و شاگردان ابوايوب مي
احاديث روايت از ابوهريره  ها مگي آنالمزني را نام برد كه ه بن قره ي هوياسلمه بن عبدالرحمن و مع

  . اند كرده

  :اند انس و ابن الزبير و واثله نيز در قافله

خادم رسول  1توان انس بن مالك از ابوهريره مي ي حديث روايت كنندهو ) ص(رسول خدا از ياران 
اي  آخرين صحابهاو ). رض(ي بن االسقع الليثي  همچنين واثله. را نام برد 2و عبداهللا پسر زبير) ص(خدا 

ي كارهاي  يعني او همه  ت سال بعد از ابوهريره ازدنيا رفت،ساو بي. است كه در دمشق وفات كرد
ابن . ها نيافت كه باعث توقف روايت از وي شود رو از هم جدا كرد و چيزي در آن و ابوهريره را زير

  3.بود كه به سرعت به پخش و نشر احاديث و روايات او پرداخت

  :خواند مچنان در حركت است و ابوهريره برايش آواز ميه قافله

رمه زهري قريشي را نام خر بن موستوان م مي اند، ي كه احاديث را از ابوهريره روايت كردها  از صحابه
دار فاني ) ص(هر چند نام برده دو سال بعد از هجرت به دنيا آمده است، اما وقتي كه رسول خدا  4.برد

چه از  چنان  بود و احاديثي از او شنيده و روايت كرده بود، عاقلو اي مميز  پسر بچهاو  را وداع گفت، 
  .بزرگان صحابه نيز احاديث روايت كرده است

به دنيا آمد و از بزرگان صحابه و از ) ص(در زمان رسول خدا ) رض(ابو امامه پسر سهل بن حنيف 
  5.كيربن ابوهريره روايت نقل كرده است، همچنين محمد بن اياس ب

الحاتم  ابو  توان نام برد، را مي 6المازني مصري دي حديث از او، ابو الور ي روايت كننده از ميان صحابه
  7.كه او صحابي بوده است اند بر اين وردي اتفاق كردهباالكلبي و  رازي و بغوي و ابن قانع و ابن

گويد او  ابو داود صاحب سنن مي .كند هم از ابوهريره حديث روايت مي) يا ابو سعد(ابو سعيد خير 
صحابي بودن او  به 1ها بخاري و ابوحاتم و ابن حبان و بغوي و ابن قانع و غير اين 8.صحابي بوده است

  2.اند تصريح كرده
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٩٦ 

توان عبداهللا پسر عتبه پسر مسعود الهذلي  ي حديث از ابوهريره مي ي روايت كننده از ميان صحابه
عبداهللا . عبداهللا يكي از بارزترين ياران ابوهريره را نام برد بنر عبيداهللا و پد 3ي ابن مسعود برادرزاده

عبداهللا (چرا عمويش صحابي بزرگوار 4.را ديده است و از وي حديث روايت كرده است) ص(پيغمبر 
و زني  گمانه او را از روايت حديث از ابوهريره بر حذر نداشته است؟ و چرا چيزي از) بن مسعود

كذب براي وي نقل نكرده كه گويا عمر يا غير او مردم را از روايت حديث از ابوهريره توهمات اهل 
  منع كرده باشند؟

ام، ولي مشهور است كه از او  ها از ابوهريره دسترسي پيدا نكرده از كساني كه من به روايت آن
و ابوهريره پسر ابي حاتم مصاحبت او با . عبداهللا پسر سرجس مدني است  اند، حديث روايت كرده

كه از  عبداهللا بن ابي حدود االسلمي نيز مشهور است به اين 5.روايت حديث از او را ذكر كرده است
  6.از او آورده است اناز جلمه روايت كنندگ اابن ابي الحاتم اور. ابوهريره حديث روايت كرده است

ها كه  ارش كرده و بيشتر اينشم را اند ي را كه از ابوهريره حديث روايت كردها هحاكم نيز نام صحاب
ها دسترسي پيدا  ام، نام برده است و كسان ديگري را نام برده كه من به روايات آن من نامشان را آورده

عقبه بن   عايشه،  پسر ثابت، عبداهللا بن عمرو بن العاص، ابي بن كعب، دزي: ام كه عبارتند از نكرده
ابو  ،دشداد بن الها  و نضره الغفاري، ابو رهم الغفاري،الحارث، ابو موسي االشعري، سائب بن زيد، اب

رضي اهللا (يد بن سويد ررزين العقيلي، عمرو بن الحمق، حجاج االسلمي، عبداهللا بن عكيم، اغر جهني، ش
  )عنهم

اشخاصي وجود دارد كه علما در صحابي   اند، در ميان كساني كه احاديث را از ابوهريره روايت كرده
بزرگان ها را از  اند و برخي هم آن ها را صحابي دانسته اند، بعضي آن ها اختالف كرده آنبودن يا نبودن 

توان شبيل بن  اند، مي ها را ترجيح داده از كساني كه صحابي بودن آن. اند و بس تابعين به شمار آورده
 عبدالرحمن بنعمره انصاري و  وعبدالقاري و عبدالرحمن بن اب ف، ابو الطفيل كوفي، عبدالرحمن بنوع

بن  بتو ثاشي جر ي باب مدني صاحب المقصوره و ربيعهخغنم اشعري ـ كه از كبار فقها بوده ـ و 
ر صحابيه مشهور فاطمه ادبن مانع اصبحي و ضحاك بن قيس فهري قريشي بر شفيحارث انصاري و 
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عبدالرحمن بن اشعري و لدين دختر قيس كه از او بزرگتر بوده و قبيصه بن ذويب خزاعي و عامر بن 
  1.قيس بن مخرمه را نام برد

ايم و هجده نفر  شان اطالع پيدا كرده هايي از روايات اينك ما نام يازده نفر از اصحاب را كه بر مقال
هاي از روايتشان دسترسي پيدا  ها را نام برده و ما به مثال از اصحابي كه ابن ابي الحاتم يا حاكم آن

تعداد اصحاب . ها كه دوازده مرد هستند به اثبات برسد حابي بودن ايناگر ص. ايم، نام برديم نكرده
در نقل  ها آيا در اقدام عملي آن. روايت كننده حديث از ابوهريره به چهل و يك نفر خواهد رسيد

  آفرين وجود ندارد؟ هشبهحديث از ابوهريره دليلي بر حصول اطمينان براي افراد 

  :را مادر مؤمنان حفصه عايشه و حمل كردنش جنازهمنان ؤمادر مي  نماز ابوهريره بر جنازه

از نافع امام موثق . رود به شمار مياصحاب  بودن او نزد ثقه و اطمينانمورد  دليل براين عمل ابوهريره 
ي عايشه  ي ابن عمر روايت شده كه او همراه با ابوهريره بر جنازه ي اعتماد موالي آزاد شده و شايسته

كه عبداهللا پسر  نماز اقامه كرديم با اين سلمهي عايشه و ام  بر جنازه: گويد در اين باره مي 2.نماز اقامه كرد
در روايتي آمده است كه ابن . را ابوهريره بر عهده گرفتنماز  امامت روزي كه عمر حضور داشت 

و ما خوب اين تصريح به عدم انكار است  3.او را انكار نكرد عمر در ميان مردم حضور داشت و امامت
چگونه . نمايند دانيم كه مسلمانان يكي از افاضل و بزرگان خود را براي امامت نماز جنايز انتخاب مي مي

  .در دنيا و آخرت است) ص(كه فرد متوفا همسر رسول خدا  اين چنين شد و حال اين
و را ا ي جنازه و دختر عمر، ابوهريره) ص(ي حفصه همسر رسول خدا  همچنين حمل كردنش جنازه

  4.از خانه مغيره تا گورستان حمل كرد

  :به احترام اوجمهور صحابه و تابعين سكوت 

ابوهريره در روز جمعه تا هنگام فرا : گويد كند و مي از محمد پسر هالل، او هم از پدرش نقل مي
   5.كرد رسيدن زمان خطبه براي ما سخنراني مي
شد و ايستاده  ديدم كه روز جمعه خارج ميابوهريره را : گويد از عاصم پسر محمد از پدرش مي

ابوالقاسم رسول خدا كه : گفت گرفت و مي مي ـ كه از درخت انار بود ـ دستانش به دو طرف منبر
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٩٨ 

صادق و مصدوق است براي ما حديث ادا كرد و تا هنگام باز شدن باب المقصوره جهت خروج امام 
  1.نشست داد، بعد مي آن را ادامه مي براي نماز،

داستان داراي داللت قوي و جدي است، چون ساعت قبل از اداي نماز جمعه در مسجد نبوي  اين
شدندو فرد دروغگو تواناي  صحابه و بزرگان تابعين در آن مكان ـ مسجد نبوي ـ جمع مي ي هشريف هم

س آورد و به طرف مجال گيري روي مي كه به انزوا و گوشه عرض اندام در همچون اماكني را ندراد، بل
  .گردد آورد و از همچون مجالسي متواري مي افراد فرومايه و پست روي مي

  :سال در مسند فتوا براي مردم مدينه 23قرارگرفتن ابوهريره به مدت 

خدري و ابوهريره و عبداهللا بن عمرو بن العاص و ابن عباس و ابن عمر و ابو سعيد  :ابن سعد گويد
له پسر اكوع و ابو واقد الليثي و عبدااله بن بحينه همراه نظاير  و رافع بن خديج و سمجابر پسر عبداهللا

حديث ) ص(كردند و از رسول خدا  ـ در مدينه فتوا صادر مي) ص(ها ـ از اصحاب رسول خدا  آن
ي  از تاريخ وفات حضرت عثمان تا زمان وفات نامبردگان اين مسووليت به عهده. نمودند روايت مي

بن عباس و ابن عمر و ابو سعيد خدري و ابوهريره و جابر متصدي امر فتوا آنان بود و در ميان آنان ا
  2.بودند
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٩٩

  :دندان ثقه مي و اعتماد ن نيز قوال و عمال ابوهريره را موردتابعي

تاريخ فقه  1.تر و داناتر از ياران ابوهريره وجود ندارد در ميان تابعين، بزرگوارتر و مشهورتر و شريف
آنهايي كه شهرت آنان افقها را در نورديد و در ميان . شناسد دينه را به خوبي ميي م ي فقهاي سبعهاسالم
آوري حديث و راي محكم و درست و عقل وافر و  هاي بعد از خود مشهور بودند و به كثرت جمع نسل

  .در استنباط مشهور بودند ـ از تابعين ـ بر اقرانتفوق 
يابد كه پنج نفر از آنان ـ ابوبكر پسر  ، در ميكسي كه در روايات اين هفت نفر به تفحص برخيزد

سليمان بن يسار و عبيداهللا بن عبداهللا   سيب،مد بن يعبدالرحمن پسر حارث بن هشام، عروه پسر زبير، سع
  2.اند ود ـ از شاگردان ابوهريره بودهعبن عتبه بن مس

نه نام برده كه عبارتند از ابن ترين و مبرزترين فقهاي مدي چهار تن از فقهاي تابعين را ممتاز دناذابو
كه قبيصه شاگرد ابوهريره بود و از او حديث  3يب و عبدالملك بن مروانؤذ قبيصه بن، يب، عروهمس

خالفت مسند ي كساني است كه قبال از وي بحث به ميان آورديم و گفتيم  او از جمله. كرد روايت مي
  .كرد روايت ميحديث از ابوهريره . را به عهده گرفت

بينيم كه بسياري از  اند، تفحص بورزيم، مي گر در فهرست كساني كه از او احاديث روايت كردها
اطالعي از كمترين اند كه هر كس  ايم ـ جزو اعالم فقه به شمار آمده ها ـ سواي كساني كه نام برده آن

حسن بصري،  ها مطلع و آگاه است، همچون تفسير داشته باشد، بر فضل و تقدم آن و كتب فقه و حديث
ادريس خوالني و عامر شعبي و محمد پسر كعب قرطب و  وصالح سمان و مقبري و طاووس و اب واب

ار، و نو عمرو بن دي) رض(عاليه رياجي، وام درداء صفري همسر ابي درداء  ومحمد بن منكدر و اب
و روايت اين افراد از ها  متوكل ناجي و امثال اين ودي، و محمد بن ابراهيم تيمي و ابزعمرو بن ميمون ا

  .آيد كه بر هيچ منصفي پوشيده و مخفي نيست ابوهريره كاري عملي، در توثيق او به شمار مي
سلمه و  وچون اب  اند، و صاحب نظر در فقه بوده ،ها، فرزندان صحابه كه جامع شرف نسب همچون اين

سيب و ماب و سعد بن الحميد دو فرزند عبدالرحمن پسر عوف و سالم پسر عبداهللا بن عمر بن خط
ي مبشره و نافع پسر  عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبه و عيسي و موسي پسران طلحه بن عبيداهللا يكي از عشره

ها از  ير عامري و غير اينخجبير پسر مطعم و ابي برره پسر ابي موسي اشعري و يزيد بن عبداهللا بن ش
كه قاضي  مانند اين. لشان پيش خواهد آمدآنان و سخن از احوا ذكرمناسبت ديگري به كساني كه 

حديث روايت از ابوهريره  همگي[ .اند جنگيده) رض(كه در ركاب حضرت علي  اند يا اين بوده
  .]اند كرده
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١٠٠ 

همچنين نوادگان صحابه مانند فحص پسر عبيداهللا بن انس بن مالك و شمامه پسر عبداهللا پسر انس، و 
لي و حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب و اسحاق پسر ج بعه پسر عمرو بن جوير بن عبداهللارز واب

  .اند ها مشهور نبوده اري در ميان افرادي كه جدشان صحابه بوده ولي همچون اينصطلحه ان وعبداهللا بن اب
روايت اين عده از تابعين از فرزندان و نوادگان صحابه از ابوهريره كار و اقدامي است عملي در 

  .افزاييم مي بر موارد فوقآن را  توثيق ابوهريره كه
 واب كارمانند  است سفرشان جهت استفتا از او ،دررا داضمني ا كه مفهوم توثيق ه ايندار از ميان كر

 فراوان گرديد، از يمامه راهي مدينه شدم) شراب(چون اختالف مردم بر سر نبيذ : ي كه گويدمكثير يما
او را يافتم و عرض كردم اي . رد از وي سوال كنمم و در اين مووبه خدمت ابوهريره بر كه به قصد اين

ـ نه غير او ) ص(او از رسول خدا . ام تا در مورد حكم شراب از تو سوال كنم ابوهريره من از يمامه آمده
خمر چيزي است كه از درخت : فرمود مي) ص(شنيدم رسول خدا : ـ براي ما حديث آورد و گفت
  1.آيد انگور و نخل خرما به دست مي

و ها  فرود آمدن او بر آنورزد،  كوفه كه بر توثيق ابوهريره داللت مي مقيم جمله كارهاي تابعين از
: گويد از وي است تابعي جليل القدر قيس پسر حازم ذكر كرده و مي ها از سوي آن طلب حديث

ينيه يپسر ع يعني(د سفيان وميان او و موالي ما قرابت و خويشاوندي ب. ابوهريره در كوفه به نزد ما آمد
يك و سفيان . قيس گفت، به نزد او آمديم و بر وي سالم عرض كرديم: گويد) كه موالي احمس بود 

يب تو هستند، صها سهم و ن اي ابوهريره اين: گفتابوهريره نزد او آمد، پدرم خطاب به  حي :بار گفت
. ها حديث نقل كني آن ايرب) ص(اند بر تو عرض ادب و سالم دارند و آرزو دارند از رسول خدا  آمده
  2.ها بر آن درود خوش آمدند و: فرمود

  :اند ابوهريره را تصديق نموده به صراحت تابعين

را از حفظ ) ص(اي پيامبر ه ابوهريره بيشتر از هر كسي فرموده":گويد محمد بن عمرو بن حزم مي
ترين  نبود، ولي حافظ) ص(محمد ابوهريره برترين اصحاب : گويد ابوصالح سمان مي 3".داشته است

  4.ها بود آن
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١٠١

  :تاييد ابوهريره از طرف علماي بعد از تابعين

كه مخالف ) الذهب بالذهب(ي طال به طال  امام شافعي و غير او حديث ابوهريره را در مورد معامله
ر باشد، ذكر كرده و حديث ابوهريره و موافقانش را ب مي) انما الربا في النسيئه(حديث اسامه بن زيد 

ها بوده و ديگر  تر بودن آن دليلش هم كثرت راويان، حفظ بيشتر و مسن. حديث اسامه ترجيح داده است
ترين فرد  ترين و حافظ ابوهريره مسن":سپس گفت. را روايت نموده است كه اسامه به تنهايي آن اين

چون امام  چون سخن فردي. تاييد بسيار باارزش استو اين  1"راويان حديث زمان خود بوده است
و  حديث صحيح از ناصحيح ، فقه، تشخيصحديث شافعي است و اين خود كافي است چه او در حفظ

  . سرآمد همه بود و در زهد و تقوي ثابت قدم فطانت،
بخاري و مسلم روايت داشته اساتيد كم سن كه از پيش كسوتان فقهاي حنفي است و از طحاوي امام 

  2".و حسن ظن داريمما نسبت به ا":گويد است، چنين مي
ي مسلم بوده،  كه از طبقه) اهللا رحمه(محمد بن اسحاق بن خزيمه  ،حاكم از استاد استادش ابوبكر

كنند كه خداوند دلهايشان  ي رد احاديث ابوهريره صبحت مي تنها كساني درباره: چنين نقل كرده است
  .فهمند نميرا را كور و فاقد بصيرت كرده است كه اخبار و روايات 

است كه اخبار و روايات ابوهريره را مخالف مذهب ) منكر صفات(معطل جهمي يا چنين كسي زيرا 
نمايد كه  گويد و او را به چيزي متهم مي بدين سبب به وي فحش و ناسزا مي و بيند كفرآميز خود مي

هالن به كار دالن و جا خداوند او را از آن پاك گردانيده است و اين تهمت و ناسزا را جهت فريب ساده
يا است  ي از خوارجو يا فرد شوند حجت و برهان تلقي نمياخبار و روايات ابوهريره ! برد كه هان مي

داند و اطاعت از امام و امير را بر خود واجب  را جايز مي) ص(كه شمشيركشي عليه امت محمد فرد 
بيند و دليل و  مراهش ميهمچون فردي اگر روايات ابوهريره را مخالف مذهب نادرست و گ. بيند نمي

  .آورد روي ميغيبت و نكوهش ابوهريره وادي به  ،حجتي براي دفع روايات وي ندارد
را  كه خداوند آن را ـ گيري نموده و مسلمانان معتقد به قدر يا قدريه است و از اسالم و مسلمانان كناره

از پيامبر ) رض(وايات ابوهريره راين فرد هر گاه . داند كافر مي به آن حكم كرده استمقدر نموده و 
پندارد كه اخبار و  گيري غلط چنين مي بافي و نتيجه بيند، با فلسفه را در رابطه با اثبات قدر مي) ص(

اين در حالي است كه خود هيچ دليل محكمي . توانند حجت و دليل تلقي شوند روايات ابوهريره نمي
  .ندش را ثابت كلودآ و شرك آميزندارد كه مقوله كفر
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١٠٢ 

. آورد نادرست به دست ميمنابع را از ها  شود و آن دار مسائل فقهي مي يا جاهلي است كه عهده
به  كند، از او تقليد مي بدون دليل كه اخبار و روايات ابوهريره را مخالف مذهب فردي ديد كه زماني

 تقليد محض، مذهبداند و از روي  و رواياتش را مردود ميگشايد  دهان به بدي ميي او  ناحق درباره
 كه روايات وي اما همين فرد هنگامي. نمايد را بدون دليل و جهت روشني انتخاب و اختيار ميامامش 

  1.نمايد اج ميجها بر عليه مخالفانش استفاده نموده و بدان احت را موافق مذهبش ديد، از آن ]ابوهريره[
ي  في كه دشمنان ابوهريره پشت پردهاين سخن امام ابن خزيمه بود، سخن عارفي كه از حقيقت اهدا

ها و جاهالن بودند و در دوران  قدري ،خوارج ، جئهدر دوران او مر نآنا. اند، باخبر است آن مخفي شده
  . بينيمشان كه مي ييها ما نيز همين

را به محاسن و مناقب  229تا  225ي   جامع خود يك باب از صفحه 13ترمذي هم در جزء  ماما
  .اص داده استابوهريره اختص

او : گويد چنين مي  باشد، صاحب مستدرك ميصغير ابو احمد حاكم كبير، كه استاد حاكم 
  2.ترين صحابه بود و بيشتر از همه مالزم و همراه پيامبر بوده است حافظ

از ابتداي اسالم تا عصر كنوني هر : شاگرد وي حاكم ابو عبداهللا، صاحب مستدرك چنين گفته است
اولين و  آيد، اما او جزو پيروان و اتباع ابوهريره به حساب مي  حفظ حديث بوده، كسي كه دنبال

  3.باشد مي "حافظ"گذاري به نام  ها براي نام ترين آن اليق
خداوند ما را : گويد همچنين او در آخر فصل مناقب ابوهريره كه در مستدرك تنظيم نموده است، مي

ها  اش و پيشوايان ديني از تابعين و كساني كه بعد از آن گزيدهي خود و ياران بر از مخالفت با فرستاده
كانال حفظ و نقل اند از پيشوايان مومنين مصون بدارد و همچنين در امر كسي كه شريعت ما را از  آمده

كند جزو كساني  و حاكم كه چنين گوهرافشاني مي 4نمود مصون بداردنگهداري رواياتش براي ما 
  .و زماني اين سخن را گفته است كه تشيع چون امروز نبوده است بوده است است كه به تشيع معروف

اخبار و  ه برايترين صحاب حافظابوهريره : گويد وليا ميحافظ ابونعيم اصفهاني مولف كتاب حليه األ
  5.بوده است) ص(روايات از پيامبر 

ابوهريره كسي : گويد مولف كتاب المبسوط مي ،ق. هـ  490حنفي متوفي  يشمس االئمه امام سرخس
و در عدالت، حفظ و ضبط نيكويش هيچ  ،)ص(است كه در همراهي و مصاحبت زياد وي با پيامبر 
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در عدالت، ضبط و حفظ حديث، : سپس گفته است. كس شكي ندارد و پيامبر براي او دعا نموده است
  1.مقدم بر همه است
بندگي و تواضعي كه داشت، حافظ،   دراخالص  عالوه بر مكانت،ابوهريره : فرمايد امام ذهبي مي

  2.فقيه و دريايي از علم و جزو مفتيان بزرگ بود
او را به عنوان امامي مجتهد توصيف نموده و بزرگ و سرآمد حافظان مورد   امام ذهبي،همچنين 
نقل نموده كه ) ص(كه علم و دانش پاك، با بركت و زيادي را از پيامبر  پندارد و اين اعتمادش مي

ايم كه در  داشت و ما ندانستهي قوي  او اخالقي نيكو و حافظه. رسد كس در اين كار به پاي او نمي هيچ
   3.حديثي به خطا رفته باشد و باالخره او در قرآن، سنت و فقه توانمند بود

حفظ، ديانت، عبادت، زهد و   ابوهريره در صدق،: فرمايد  ير و تاريخ ميفسابن كثير صاحب ت
مند بود و كالم  او از فضايل و محاسن زيادي بهره. اي بود عمل صالح داراي مكانت ويژهپرهيزگاري و 

  4.نيكو و پندهاي زيبايي داشت
و صحابه و سه قرن طاليي و برتر اول، تا دوران ) ص(بينيم كه از عصر پيامبر  چنين مي آري، ما اين

  . كنند ده و از او پشتيباني مياخير قول و عمل دست به دست هم داده و ابوهريره را تصديق نمو

  ...!دروغ گفت و به خطا رفت

كنند، در عصر و زماني زندگي  كساني كه ابوهريره را به دروغ پردازي و وضع حديث متهم مي
اند كه در  ها فراموش كرده آن. كند كنند كه دروغ جهان را فرا گرفته و بر آن سيادت و رهبري مي مي

، مگر ممكن است كه دروغگوياني  عالوه بر آن. قبيح بوده است دروغ زشت و) ص(زمان پيامبر 
) ص(كه پيامبر  بدون اين ،توانسته باشند در آن زمان خود را مخفي كنند و دروغشان را پنهان نمايند

   و وادار به تجديد توبه كرده باشد؟ را افشا نآنا
پيامبر  گزاز دروغ نبود و هر تر منفور، هيچ چيز )ص(نزد اصحاب رسول خدا : گويد مي) رض(عايشه 

بود، به هنگام شنيدن دورغ از خود  اگر هم چيز اندكي مي .پسنديد از هيچ فردي دروغي را نمي) ص(
پس دروغ  5.يافت گشت و خشمش تا زمان توبه از آن ادامه مي شد و به شدت خشمگين مي ميبي خود 
ها  و يارانش را اغفال نمايد و بر آن) ص( رسول خداخداوند و اي نيست كه ابوهريره بتواند  كار ساده

  .همه مدح و ستايش را كسب كند دروغ ببندد و بعد اين
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١٠٤ 

ظاهر معني كذب نيست، بلكه  "النفُ بذكَ"ي  و يارانش از بكار گيري جمله) ص(اما هدف پيامبر 
  . اند مقصودشان خطا و لغزش بوده است و قصد هيچ اهانتي در آن نداشته

خون بعد از وضع (خون نفاس از ث، چند روز بعد از وفات شوهرش رعه دختر حابراي نمونه سبي
تو بايد چهار ماه و ده روز صبر كني، بعد از دوران : ل بر وي گذر كرد، گفتبپاك شد، ابوسنا) حمل
كذب "فرمود ) ص(بازگو كرد، پيامبر ) ص(سبيعه اين گفته را براي پيامبر  .شوي ه رها ميعد
تواني ازدواج  بلكه آزادي و  مي. تحرفش درست نيس. ل اشتباه كرده استبني ابوسنايع "لبوالسنابا

  1.كني
ي نماز  هنگام از اقامه كه شب كسي: هم از اين قبيل است كه از او روايت شده، گفتابودرادء ي  گفته

نقل وقتي كه براي عايشه . تواند آن را به جاي آورد وتر عاجز شود، بعد از فرا رسيدن صبح نمي
 وترنماز  ابودرداء به خطا رفته است، چون پيامبر بعد از آمدن صبح هم "والدرداءبكذب ا":گفت كردند،

  2.خوانده است را
عمر به او . جنگ خيبر به مدينه بازگشتند زمان اسماء دختر عميس جزو مهاجرين حبشه بود كه در

اسماء ناراحت  .تر هستيم بهتر و شايسته) ص(پس نزد پيامبر . ايم ما در هجرت بر شما پيشي گرفته: گفت
  3.ي اي عمر يعني اشتباه كرد "كذبت يا عمر":شد و گفت

  : اخطل در بيت شعري چنين گفته است. اند ي كذب را به جاي خطا استعمال كرده عرب كلمه
  .)اي دهرا در واسط دي اند، يا ان هايت به شما دروغ گفته چشم( طواسبِ يتاَم راَ كينُع كبتذَكَ

  .دروغ نيستآنچه به گوش او رسيده : يعني) كذب و ما في سمعه: (گويد ه چنين ميمذوالر
در مكه بيش سالي  11يا  10پيامبر : گويد به او گفتند كه ابن عباس مي: در حديث عروه آمده است

ون در چ است كذب ناميدهعروه سخن ابن عباس را  .به خطا رفته است: ، يعني"كذب":نماند، او گفت
كه دروغ و  ولو اين. كه كذب مخالف صدق و راستي است چنان. مخالف صواب بودن شبيه دروغ است

كذب ). خطا(عمدي و غير عمدي : پس كذب دو نوع است. اشتباه در قصد و نيت با هم متفاوت باشند
ي زن  هل پسر بعكك در فتوايش درباربعمدي معروف است و كذب به معني اشتباه، مانند كذب ابوسنا

 "كذب من قالها":هم بدين معني است كه گفت) ص(قول پيامبر . شوهر مرده اگر وضع حمل كرد
ي عامر كه به  اين گفته مربوط به كسي است كه درباره. يعني اشتباه كرده كسي كه اين را گفته است

ي عباده بن صامت كه  مانند گفته و است هدر رفتهاعمال وي : اشتباه خودكشي كرد، گفت
در تمامي . يعني ابو محمد اشتباه كرده است كه گفته بود نماز وتر واجب است "كذب ابومحمد":گفت
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 اند باشد، به اين معني كه گوينده اشتباه كرده است و گفته اين روايات كذب به معني خطا و اشتباه مي
  .باشد ي اهل مدينه مي كذب لهجهي  از واژهاين معني  استنباط

  :زبيرصدق و كذب در قول 

 )رض( ي زبير توانيم گفته ي كذب و معناي آن در زبان گذشتگان و پيشينيان مي با اين توضيح درباره
اگر به ـ  ]ها دروغ هستند آن[ "انها كذب"ي  كلمه: كه گفتهي بعضي از احاديث ابوهريره  را درباره

  . ميكن فسيرت ـ  درستي نقل آن از زبير اعتماد كنيم
روايت شده از ابن اسحاق، از عمر : كه 1در بدايه و نهايه آمده است: گويد مي) اهللا رحمه(شيخ معلمي 

ببر ) ابوهريره(مرا پيش اين يماني : پدرم زبير به من گفت: كه گفت از عروه يا عثمان بن عروه، بن زبير،
م خواند و پدر پدرم را پيش او بردم و او حديث مي. كند را زياد نقل مي) ص(كه احاديث پيامبر 

پدر منظور شما از اين كلمات : بعد از چندي گفتم :گويد .صدق، كذب. كذب  صدق،: گفت مي
ها را در  كه اين احاديث را از پيامبر شينده است، شكي نيست، اما بعضي از آن اين در: چيست؟ گفت

  .دهد ع خود قرار ميقگويد و بعضي را در غير مو مكان مناسب خودش مي
از ابن اسحاق محمد بن سلمه آن را كالمي از زبير، صحت ندارد، چون در حقيقت روايت همچون 

 است، غداديو محمد بن سلمه يكي از اين چند نفر بيش نيست يا محمد بن سلمه بن قرباء ب كند مينقل 
ن كهيل است، يا محمد بن سلمه البناني، يا ابن فرقد است كه تمامي اين افراد ضعيف بيا محمد بن سلمه 

و . گردد ها باشد، خبر، ضعيف تلقي مي پس اگر از طرف هر كدام از اين. باشند لحديث ميو متروك ا
  2.الحال و نامعلوم است اگر فردي غير از افراد باال باشد، مجهول

ل شهيد شده است و ابوهريره تا بعد از مجچون زبير در جنگ . بينم بنده داستان را ساختگي مي
بود با ابوهريره ) ص(پيامبر  رعالوه بر اين، چون زبير همراه و ياوكرد،  جنگ، زياد حديث روايت نمي

اين (اليماني ا كنم كه كلمه هذ پس فكر نمي. اند با هم بودههاي زيادي  مدتنمود و  زياد مالقات مي
: بي احترامي به مقام صحابه است و مثل اين است كه گفته باشد ،چون اين كلمه. را گفته باشد) يمني

  .اين يمني كه ديروز به مدينه آمده است
اگر زبير ابوهريره را . جزو راوايان حديث از ابوهريره است ه گفتيم ـك چنان همـ  زبير يعني عروهابن 

سران زبير تنها اين يكي نمود، چطور عروه از او حديث روايت كرد؟ در حالي كه در بين پ تكذيب مي
عالوه بر اين هشام بن عروه نيز در صحيحين جزو راويان حديث . بوده استزبير در آن واقعه همراه 

آوري احاديث ابوهريره مشهور  آيا او هم متوجه نشده است؟ امام زهري كه به جمع. باشد ابوهريره مي
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ي  آيا ممكن است كه چيزي درباره .تر او زياد روايت كرده اسيعروه و غ ،از پسران زبير  است،
  تكذيب ابوهريره را به وي نگفته باشند؟

  .گاه و حجتي ندارند و ابوريه و عبدالحسين هيچ تكيه! جوابي نيست
هاي خود، از اين داستان تنها صدق و كَذَب را نقل  گويي كه ابوريه در گزافه تر از همه اين عجيب

  .سازد منتفي مي را ابوهريرهاز  اش شك و ترديد دارد، چون بقيهي داستان ن كند و كاري به بقيه مي

  :اند خلفاي راشده ابوهريره را تكذيب نكرده

اند، بهتان  ابوهريره را تكذيب نموده) مارضي اهللا عنه(اين مطلب كه گويا اميرالمومنين عمر و عثمان 
عمر، عثمان و  :است كه گفتهوهم او . ام معتزلي مدعي آن هستندظّو دروغي است كه افرادي چون نَ

ي معتزلي است كه اخبار و روايات بدون سند را في ابوجعفر اسكا  يا گفته. اند علي او را تكذيب كرده
يا مسائلي . جهمي مبتدع، بشر المريسي استادعاي يا . است شده ضعيف خواندهوي كند و  نقل مي

تي يك كلمه هم از طريق افراد مورد لقاسم بلخي، بدون سند و مدرك طرح نمود كه حااست كه ابو
  .اعتماد و ثقه به اثبات نرسيده است

ام و امثال او در رابطه با ابوهريره ظّهاي نَ جويي گويي و عيب الزم است اين امر مهم را بدانيم كه ياوه
هاي اوايل قرن سوم هجري است كه امت اسالمي از طرف افراد معتزلي، جهمي، باطني و  جزو فتنه
  . بدان گرفتار شد  )ناسيوناليست( شعوبي

ي نيروها و  همه ،ي اسالمي بدعت و لشكريان مجوسي و دشمنان عقيدهتمامي طرفداران زمان  در آن
. به كار گرفتنداسالمي   عقيدهعليه جنگ در  ،ي يونان هاي فالسفه ي كتاب  ترجمهتوان خود را از طريق 

ي عباسي را در سال  ودند و سرانجام توانستند مامون خليفهها از مترجمين يهود ب تا جايي كه بعضي از آن
ي خلق قرآن  ها را درباره ي آن مامون قول و گفته. و جذب خود كنند ودهق منحرف نم. هـ  218

  .ي كار خود قرار داد ها را سرلوحه تصديق كرد و سخنان باطل آن
ي را تحويلشان دهد و با دانشمندان هاي مهم ادار ها توانستند او را وادار كنند كه پست و منصب آن

تا جايي كه احمد بن ابوداود وزير مامون شد و منصب قاضي . مدافع سنت به مبارزه و ستيز بپردازد
امام دلير و بزرگوار احمد بن  ،سرانجام. دار اجراي اين وظيفه شد القضاه را به دست گرفت و عهده

ختي را با بدعتگزاران و دستگاه حكومتي سنگر و همفكرش جنگ طوالني و س حنبل و علماي هم
روزگار سخت . كردند، شروع كردند مامون و بعد از او هم با معتصم و واثق كه با روش او حكومت مي

گروهي  .فدا نمودند هجان خود را در اين را) ص(و سياهي بود و بعضي از دليران پيرو سنت مصطفي 
ي پاك و باور  چون خراسان در آن موقع مهد عقيده. زنداني و تعدادي به مصر و خراسان تبعيد شدند

  .دادند دين را نمي حريم هيچ بدعتي بهراه يافتن ي  اجازه ،درست بود و طاهريان فرمانروايان آن ديار



  
 

١٠٧

گروه ديگري هم از پيروان امام احمد كه پست و مقامي داشتند، از كار بر كنار شدند و فقر و 
وحشتناك ادامه پيدا كرد و اگر ثبات و استقامت و تحمل رنج و  اين جنگ  .گرسنگي را تحمل كردند
و معتزليان نبود، قطعا امت اسالمي به طور كامل انحرافات جهميان ي وي با  محنت امام احمد و مقابله

  .گشت اللت ميضدچار گمراهي و 
ر كه احاديث ولي هر با. دادند از خود نشان مي نظير بي ثبات و استقامت ،مومنان ،از اين طرف هم

بشر المريسي و امثال  ،ابوداود، نظام معتزلي پسر آوردند، سكان داران فتنه و آشوب مانند صحيح را مي
صورت كه بر روايات  بدين. پرداختند ميهاي خود  ريزي بدعت ها در برابر مومنان به طرح و پايه آن
. جا شروع شد وهريره نيز از ايننمودند و تكذيب اب و روايت احاديث صحيح را تكذيب مي افزودند مي

را كه   ي ديگري احاديث مربوط به عقيده اين كار بدين خاطر بود كه ابوهريره بيشتر از هر صحابه
عصر مامون  ،بينيم كه خاورشناسان به همين دليل مي. كرد، روايت نموده است هايشان را افشا مي بدعت

ر يتاريخ را مطابق فهم و اهداف خود نقد و تفس خواهند چون مي. اند را عصر طاليي نامگذاري كرده
زمان كه مامون تالش زيادي نموده كه چراغ هدايت را خاموش كند  وقت و آن ها آن لذا براي آن. كنند

يل و خرافات فالسفه يونان نمايد، واقعا عصر و امت اسالمي را از راه قرآن منحرف سازد و گرفتار اباط
  .طاليي بوده است
گران راستين همواره پايدار و  چهارده سال طول كشيد و دعوت ،فرسا حنت سخت و جاناين رنج و م

حق را   متوكل به خالفت رسيد و خداوند گرايش به حق را در دل او افكند،ايستادند تا سرانجام باثبات 
 اهل حق باالخره. حكومت به وجود آورددرون ديد و بدان گوش فرا داد، به خود آمد و انقالبي در 

پيروز شدند و دست عناصر فاسد از دستگاه حكومتي كوتاه شد و پيش از همه ابن داود بر كنار گرديد 
  . از غم و اندوه جان داد و مردبعد و اموالش مصادره شد و تنها سه روز 

و كرامت راويان سنت را حفظ نمود و بار ديگر امت بر ) ص(چنين خداوند دينش و سنت پيامبر  اين
پرداختند، زيادي ر خود استوار گشت، اما اين گروه از داعيان بزرگوار در اين راه، بهاي عقيده و باو

. ها كشيده شدند گاه به زندان و شكنجهتبعيد شدند و در غل و زنجير   جان دادند، گرسنگي چشيدند،
بعد از هاي  گران راستين اسالم را به نسل نظير خود درس و قانون دعوت ليكن با استقامت و ثبات بي

  .  خود آموزش دادند
القادر باهللا بن اسحق بن جعفر المقتدر  .باور راستين اسالمي بر عزت خود ماند و بدعت خاموش شد

باهللا كه فقيهي توانا بود، كتابي را در باب عقيده نوشت كه مورد تاييد علماي امت قرار گرفت و از روي 
را  امت اسالمي ملزم شد كه آن. اي فرستاند خهبرداري نموده  و به هر ناحيه و شهري نس آن نسخه

  .بدعت اعتزال و تجهم فرا رسيد مرگ بدين صورت و ي خود قرار دهد گاه عقيده تكيه
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پرستي  راني، بيگانه بينيم كه در گناهكاري، شهوت اگر ما وضعيت اين گمراهان را بررسي نماييم، مي
  .ندارند با هم هيچ تفاوتيبودند و اين دو گروه يره دقيقا مانند دشمنان امروزي ابوهر ،تقوياز و دوري 

هنگام اما اش را در دربار خليفه از صفر شروع كرد،  ها احمد بن ابوداوود زندگي رييس آناز جمله 
و ثروت  آباد و چندين باغ و كشتزارها قطعه زمين كشاورزي  دهكه متوكل او را محاسبه و عزل نمود، 

   .بودو ضبط كرده  را چپاول شماري  و بيهنگفت 
ي ابن قتيبه را ذكر كنيم كه شخصيت مورد اعتماد و ثقه دوران  ي نظام كافي است كه گفته اما درباره
كرد،  گرها و مكاران بود، شب و روز مستي مي شناسيم، يكي از حيله نظامي كه ما مي: گويد او بود و مي

شد و اين سروده از اوست  اخالقي مي بيو مرتكب فاحشه و آمد  در حالت مستي به كوچه و بازار مي
  :گويد كه مي

  و استبيح دما من غير مجروح                ما زلت آخذ روح الزق في لطف
  1و الرق مطرح جسم بال روح    حتي انشيت ولي روحان في جدي

  
  گرفتم همواره به آرامي جان مشك شراب را مي: يعني

  ريختم و خوني را بدون ايجاد زخم مي
  شدم در حالي كه من دو جان در بدن داشتم كه خم مي تا اين

  افتاد جان بر زمين مي اما مشك شراب چون يك جسم بي
  

ها  ها هم افرادي با اين ويژگي وجود داشتند و در حقيقت جرات طعنه زدن را به آن و كمي قبل از آن
و ادبيات داشت، جزو خوارج  كه علم نافعي در لغت او با آن. معمر بن مثني ،مانند ابو عبيده. آموختند

گري  دانيم كه شعوبي گفت و نيك مي زد و ناسزا مي بودنش به عرب طعنه مي 2بود و به دليل شعوبي
كه  چنان. اند بودنشان ضعيف دانسته را به دليل شعوبيعلماي شعوبي بدون ترديد بدعت است و اهل علم 

برخي از  بهرا نوشت كه در آن  "مثالبكتاب ". شود در كتاب تهذيب و غير آن به وضوح ديده مي
ابن قتيبه گفته . زده است، در حالي كه خود او است كه مورد طعن و مخدوش استطعن  پيروان پيامبر

دوست نداريم از آن بحث به صورتي است كه ترين پدرش از او  و نزديكنسب،  او در وضعيت":است
كنند ولي خود بدان عمل  يگران را امر ميچون كساني خواهيم بود كه دكنيم چرا كه در آن صورت 

اما دوست نداشتيم . و همچون حالتي مشهور است. پرهيزند دارند اما خود نمي باز مياز بدي . نمايند نمي
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از لحاظ نسب معيوب و  به هر حال او 1.تدوين و در تاريخ ماندگار شود ها در كتاب احوال او  كه
  2.مخدوش است

  ...اس كنها قي بقيه را هم بر اين
است كه اطراف سران ] از مورد فوق[سوايي بس بزرگتر رالبته مواردي وجود دارد كه در افتضاح و 

ي كل و رييس و مدير تهاجم  براي نمونه فرمانده .گزاري را احاطه كرده است ي بدعت و رهبران حمله
نوان دست راست به عشوند،  به او منتسب مي ها گري يعني جهم بن صفوان كه تمامي جهمي شعوبي

. كرد ـ عمل مي اي كه در اواخر عصر دولت اموي در خراسان شمالي برپا كرد در فتنه ـ حارث بن سريج
او در اين مدت به سرزمين مشركان رفته . اي كه بعد از سيزده سال منجر به كشته شدن حارث گشت فتنه

در با لشكر مسلمين جنگيد،  و با چند نفر به خدمت حاكم آنان در آمده بود و دست در دست كفار
كرد و به عنوان غنيمت جنگي تحويل  ، زنان مسلمان را اسير ميناميد مسلمان مي حالي كه خود را

  .ناموسشان را مباح و حالل دانند و هتك حرمت شوند تاداد  مشركين مي
و بيشتر  دانند بزرگان مصر حال او را بهتر مي. آيا ابوريه از آنان بهتر است؟ قطعا بهتر نيست

هاي  ي كتاب آيا ابوريه و امثال او، وقتي كه ما براي رد مكرشان به مسند امام احمد و بقيه .شناسند مي
   بريم، جز پناه بردن به نظام و امثال او چه راه ديگري دارد؟ حديثي پناه مي

  الدس ديدنهم و الهـــــم دينار    اشكــــال منوعـــه )ريه(من ذاك 
  كارنضلّ الطريق و لم يسعفه ا    لمـــــا و معرفهو مثلـــه يدعي ع

  للغافلين كأن العلـــــــم أوزار    الفي الـــضالله في قــــول ينمقه
  مادام الكذب عندالبيع اسعـار    رعوي ان يكون الكذب مهنتهيال

  ماشاء طالبها للسحت تــــجار    لهايؤوفلقمه السحت اقــــــوال 

  هاي متنوع دارد ريه كيست كه اين همه شكلابو
  كار اوست و غم و همش دنيا و پول دسيسه

  ادعاي علم و معرفت دارد كسي چون او
  كند او را كمك نمي گمراهيانكار  راه را گم كرده و 

  كند القا ميغافالن به آراسته در سخن گمراهي را 
  گراني بر دوش اوستچون بار انگار كه علم 

  دارند ست بر نميي خود كه دروغ و بهتان است، د از پيشه
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  .تا وقتي كه كذب و دروغ ارزش و بهايي براي فروش داشته باشد
  كند سخناني هستند كه تاويلشان مي) او(ي حرام  لقمه

  حرام باشند )اموال(ضيان آن بازرگانان   تا وقتي كه متقا
قات نسبت ث از ي تنقيص كنندگان ابوهريره به ابن قتيبه دينوري و غير او چه كه ابوريه و بقيه آن
جهت  ،و مريسي و امثال اين ضعيفانها به طور حكايت از نظام  د، در حقيقت چيزي است كه آننده مي

ثقات نسبت دروغ، به ها را به  ولي ابوريه و امثال او آن .اند رد كردن و باطل نمودن اقوالشان آورده
سخنش را كند و  گيري مي ظام خردهنظام چنين گفته است و سپس بر ن: گويد ابن قتيبه مي: مثال .اند داده

تر و  قبيح و را به ابن قتيبه نسبت داده است اما ابوريه قول نظام را نقل كرده است ولي آن. داند مردود مي
پيدا نخواهد تزوير  ن ايندر دنيا وجود ندارد و هيچ پستي و قباحتي همچو از اين تزوير علمي تر زشت
  .شد

تا  كنند، اي را از آن حذف مي كنند ولي به عمد كلمه ثقات نقل مي ازكه قولي را  و نيز مانند اين
دهند و يا فقط قسمتي  افزايند يا جايي را تغيير مي اي را بر آن مي يا كلمه موجب رسوايي منقول عنه شود
برند، كه هيچ  را زياد به كار مي ي فراوان ديگريهاي تزوير اسلوب و كنند را نقل و قسمتي را حذف مي

  .اند را نداشتهآن ز خاورشناسان يهود جرات يك ا
 اند واجب است كه مثال او از گناه و معصيت و تزوير و دروغ نقل كردها وچه كه ابوريه  تمامي آن

 هكنند، مراجع اي كه از آن نقل مي به صفحهدر ثاني ، و ه شودي ترديد و شك به آن نگريست به ديده اوال
  . ردشود، چون امكان تحريف آن وجود دا

در صورتي كه منقطع و يا راوي اگر مشخص شد كه نقل درست است، الزم است كه نص منقول را 
شد، در  اگر صحت سند ظاهرن نقد اسناد، مدارسه و بررسي كرد، پس بر اساس فنوآن ضعيف باشد، 

مله با متن معامتن مخالف است،فحواي ن و روايات ديگر كه مفهومشان با يپرتو حقايق تاريخي و قرا
ات عو با توجه به لغت عرب و شناخت و آگاهي بر آن و عرف و عادات آن زمان و اطال خواهيم كرد

  .برند، بايد به متن نگريست اي كه به كار مي مربوطه
  . متاخرين هيچ ارزشي نداردضعفاي زني و از كتب  اما نقل بر اساس ظن و گمانه

  خذالن من ثمر؟و هل جنوا ما سوي ال    كم لفقوا ثم رداهللا بغيهم
  فلتتق اهللا في العقبي و تستتر  ها عصرا رعصابه قد بلونا ام

  نفح الهدايه تياه علي العصر    ابوهريره تاريخ يضمخه 
  و ليس ضائره ارجاف مستتر    فليس ضائره حقد لشانئه
  اسطح ضوءا في الدجي العكر فالبدر    فمادجي الكفر نور سنتنا
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ها را به سوي خودشان بازگردانده  نافرماني آنخداوند  بعد و اند چقدر دروغ پردازي كرده: يعني
    ،است

  اند؟  ي ديگري چيده آيا به غير از پستي و خواري ثمره
  هاي مختلف امتحان كرديم  ها را در زمان گروهي بودند كه امر آن

  . و گم شونداز خدا بترسند پس به خاطر آخرت 
فروش  و بر زمان بسيار فخر نماياند او را بزرگ مي تاريخ است كه نسيم هدايت] خود يك[ابوهريره 

  است
  رساند  هيچ زياني به او نمي] نسبت به او[ي دشمنانش  و كينه لذا حقد

  . افراد خود پنهان كن، او را آسيبي نرساندو بهتان و دروغ 
  كند  تاريكي و ظلمت كفر نور و روشنايي سنت ما را خاموش و پنهان نمي

  .ر بسي بيشتر استدايي ماه چهارده در ظلمت و تاريكي مكچرا كه تابش و روشن

  اند  به عمر نسبت داده ي تكذيب ابوهريره در زمينه آنچه

  :اند تكذيبي كه به عمر نسبت داده
) ص(يا نقل حديث از پيامبر : كند كه عمر بن خطاب به ابوهريره گفت نقل مي عساكرابوريه از ابن 
كه  هايي است از جمله كتاب رككتاب ابن عسا. نمايم تبعيد مي كني يا تو را به دوس را ترك مي

كه عمر ترسيد  شود مي و اگر روايتش درست باشد، حمل بر اين  دارد، فراوانضعيف و موضوع احاديث 
احاديثي را كه مفيد رخصت ها  ه مردم احاديث را در غير مكان خويش قرار دهند، چون آنك از اين

اشتباه خطا و و هر گاه كسي احاديث زيادي نقل كند، ممكن است به آورند  هستند بسيار بر زبان مي
  1.نمايندحمل بر خطا بودن حديث از او نقل كنند و خطا و اشتباه راوي را آن را بيافتد و مردم 
كه اين حديث ساختگي، كار روافض است كه  ن ظاهر داستان داللت دارد بر اينايعالوه بر 

  .نفرت داشته است) ص(نمايند كه از احاديث نبي خواهند عمر را متهم  مي
دوس  تبعيد وي به سرزمينبه چون تهديد عمر . همچنين اين اثر، خود شاهد بر تناقض گويي است

، معني ندارد مگر نه اين است كه اگر احاديث ابوهريره نادرست هستند بر عمر الزم استاو كه زادگاه 
باز دارد، چرا كه سرزمين دوس نيز چون غير آن، بايد از خطر  ها بود كه مردم دوس را نيز از خطر آن

اگر احاديث ابوهريره نادرست بود، وي را به قطع زبان . نادرست مصون نگه داشته شودآثار احاديث 
  2.نمود نه به تبعيد او به سرزمينش تهديد مي
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: ر گفته استبدين عنوان كه عم. چه كه بشر مريسي هم ادعا كرده، مانند مورد باالست آن
دروغ بستن به رسول خدا عمر او را متهم به  ممكن است چطور. دروغگوترين محدثين ابوهريره است

نمايد و  ميبه عنوان والي و استاندار بحرين تعيين  گيرد و او را ، در حالي كه وي را به كار ميكند) ص(
ر چنين نظري داشت، هرگز در امور كنند، عم چه دشمنان ادعا مي سپارد، اگر چنان مناطقي را به وي مي

) ص(مگر چه دليلي براي يار پيامبر  1.سپرد ها را به وي نمي كرد و اعمال آن مسلمين به وي اطمنيان نمي
  .از تكذيب روايت بزرگتر است

ترين صحابه است و بيشتر از هر كس ديگري احاديث  ترين و حافظ اما چنين نيست، بلكه او صادق
  .است ناسخ را نقل نموده

ترين صحابي را بدون هيچ  دهد كه مواظب گفتارش نباشد و حافظ چگونه به خود اجازه ميانسان 
چگونه صحت دروغگويي او نزد اين مخالف ثابت دروغ زند؟  تبه او تهم متهم نمايد و دليل درستي

اگر اين مرد . اند هطلحه پسر عبيداهللا و عبداهللا بن عمر او را ثابت و درستكار پنداشتشود در حالي كه  مي
رسول خدا  صحابي كه از اين براي او سنگ داغ يا اخگري را گاز بگيرد و زبانش بسوزد، بهتر است

  2.خود قرار دهد )ي طعنه(تأويل را مورد ) ص(
چون اين قصه از . از اين قبيل است داستان عمر و ابوهريره كه گويا عمر وي را با تازيانه زده است

  .كافي ضعيف است و مورد اعتماد نيستروايات ابوجعفر اس
از : كه گوييم مي اي مريسي روزگاربه تو  ،مان به مريسي آن روزگار گفتند چه را كه گذشتگان ما آن

اي كه بر  مدعي چيزي شده) ص(خدا بترس و از او طلب بخشش كن، چون در حق صاحب و يار پيامبر 
كرد، قطعا پشت و  دفاع مي) ص(ياران پيامبر اگر قدرتي بود كه از . ي تو معروف است خالف گفته

ياران رسول ناسزاگويي به كند تا كسي جرات فحش و  كرد و پوست مخالفان را مي شكم تو را پاره مي
  .نمايدها را به كذب و دروغ متهم ن را نداشته باشد و آن) ص(خدا 

قطعا تو هيچ فرد . اي ردهروايت ك موثقيفرد از چه  را آن اگر ادعايي كه داري راست است، بگو كه
  3.يابي را نمي ثقه اي ومورد اعتماد
ي عمر جزو  كه عمر، ابوهريره را جاي ثقه پنداشته اين است كه نواده ترين دليل بر اين از روشن

باشند، از جمله سالم بن عبداهللا بن عمر، كه در صحيح بخاري  روايت كنندگان حديث از ابوهريره مي
بن عاصم بن عمر، ابوهريره را جاي ثقه پنداشته اين  فصهمچنين ح. موده استسه بار از وي روايت ن

الم بن عبداهللا بن سباشند، از جمله  است كه نوادگان عمر جزو روايت كنندگان حديث از ابوهريره مي
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١١٣

ها تكذيب عمر را ـ اگر  است، آيا آن آمده يازده مورد از وي روايت نموده كه در صحيح بخاري  عمر،
  ؟اند كه عمر او را درستكار ندانسته است اند و از پدران خود نشنيده تكذيب كرده باشدـ نداشته او را

  :اند كه به عثمان نسبت دادهراچه  آن

را نظام آورده است كه حال و وضع و صفات و سفاهت وي را قبال  توسط عثمان تكذيب ابوهريره
عثمان ابوهريره توسط  در رابطه با تكذيبهيچ روايتي را  ،ايم، ثقات و معتمدين حديث شرح داده

است و نسبت داده عثمان به  اند، تبعيد را كه به عمر نسبت داده پيشين حديثرامهرمزي اند، فقط  نياورده
در فصل قبل آورديم كه از نقل حديث . اندك گويي در نقل و روايت مشهور است در مذهب عثمان

ان مبني بر كم روايت كردن عثمروش را حمل بر  ، آناگر روايت درست باشد .كرد بسيار پرهيز مي
  .نماييم احاديث مي

  :اند تكذيب ابوهريره به علي نسبت دادهي  چه در زمينه آن

ابوهريره را تكذيب نموده يا از او روايت ) رض(هيچ مصدر موثقي وجود ندارد كه ثابت نمايد، علي 
كه به روايت ابو جعفر اسكافي استناد بعضي از دشمنان ابوهريره مگر . حديث منع كرده باشد

هان ابوهريره : چنين گفته است هابوهريره به علي رسيداز گويا هنگامي كه حديث منقول  اند، كرده
ي دوسي  ابوهريره) ص(پردازترين موجود زنده بر پيامبر  دروغ: است يا گفته استترين مردم دروغگو

  .باشد مي
ه كبل 1.باشد و او اهل هوي و غير موثق است اسكافي مياين روايت ضعيف است چون از ابوجعفر 

دروغ بزرگي است كه اتفاق افراد زيادي از پسران و نوادگان علي، و همچنين ياران ، همرزم و جماهير 
ها بر  و همچنين سكوت آن. سازد هاي پيشين هاشمي، اين دروغ را آشكار مي ي شيعه و گروه اوليه

را مستقيما از ابوهريره  ـ اگر خودشان آن ،وايات افراد ثقه از ابوهريرهروايات ديگر از ابوهريره و ر
پردازيم و  همه دال بر دروغ بودن روايت ابوجعفر است كه در فصل آينده نيز به آن مي نشنيده باشند ـ

 .كردند مي و براي ما بازگو از او نقلآن را  گفت، حتما اگر امام علي چيزي مي
  !و اي دروغگوپس مرگ و نابودي براي ت

  ـــــلا عن فراهانغفتوهمت انـــ   فان كنت تروي عن علّي مقالـــــه
  فضحت و نكّثنا الذي كنت تغزل    هافقدلو ان كنت عمدا قد وضعت 

  و ابناؤه طرا لهـــا لم يدوّ لــــوا  لماذا اذن صدر التشيــــــع ساكت
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١١٤ 

افترا بودن آن غافل هستيم؛ و اگر به عمد  پنداري كه ما از كني و مي اگر تو سخني از علي روايت مي
 ايم، اي نقض و رد كرده چه را كه بافته آبرويت رفته، و آن اي اين سخن را وضع كرده و به او نسبت داده

  !اند؟ اند و فرزندان و نوادگانش اين سخن را بر زبان نياورده ساكت) علي(ي تشيع  پس چرا سركرده
جا كه  ي است كه نظّام ادعا كرده، آنخبرام  در اين زمينه ديده آورترين چيزهايي كه يكي از تعجب

به علي خبر رسيد كه ابوهريره هنگام وضو گرفتن و هنگام لباس پوشيدن طرف راست را ":گويد مي
من با : برايم آب بياوريد، وضو گرفت و از طرف چپ شروع كرد و گفت: گفتعلي  اندازد، جلو مي

  .ورزم ابوهريره مخالفت مي
كه، آن را به ابن قتيبه نسبت  چه جاي تاسف است اين ين سخن را عبدالحسين نيز نقل كرده و آنا

  1".را تنها در مقام رد بر نظام آورده است داده، در حالي كه ابن قتيبه از اين سخن بري است و آن

  :روايت افراد قاضي و زاهد از ابوهريره، كه به معناي تاييد اوست

هاي مهم  اند گروهي از قاضيان پايتخت از ابوهريره حديث روايت كردهدر فهرست كساني كه 
ها يك پيام بس مهم در  اند و به نظر من در روايت آن ه از وي حديث روايت كردهكيابيم  اسالمي را مي

چون افراد قاضي در هر عصري، مخصوصا در صدر . افكنان وجود دارد زنان و شبهه تاييد وي و رد طعنه
كه مجبور به شنيدن گواهي گواهان و  گرديدند و نظر به اين لبا از افراد پرهيزگار انتخاب مياسالم، غا

ي آنان برخيزند و كساني كه ضعيف  طلبيدند كه به تزكيه تفحص در احوال آنان بودند و كساني را مي
توثيق افراد حذر و  يابيم كه طبيعتا در امر ها را مي نمودند ـ نظر به اين امرـ آن كردند رد مي جلوه مي

بنابراين . بينيم دهند كه اين احتياط را نزد فقها ـ تا چه رسد به غير آنان ـ نمي احتياطي از خود نشان مي
اگر يك نفر قاضي از يك فرد اهل حديث، حديث روايت كرد، اين امر بدون شك به اين معني است 

او از آن گذشته است  و شك و گمان و د، ان ي تنگ و باريك خويش عبور داده كه آن فرد را از قنطره
 ]نقادي[ ي كه او را به كوره ناخودآگاه ايشان اطراف او را احاطه كرده و از آن نجات يافته است يا اين

  .اند، طالي سرخ از آن بيرون آمده است خويش درانداخته
اكنون بيا با هم  هم. ارداز اين رو روايت افراد قاضي از ابوهريره معناي تاييد و توثيق او را در پي د

جا را  آييم تا قاضيان آن ي به گردش درمها و مراكز تمدن اسال گردشي را شروع كنيم  و در پايتخت
غير مستقيم و به تر هستند و  پاييني  ها طبقه از اند يا ببينيم كه مستقيم از ابوهريره حديث روايت كرده

  .اند از وي حديث روايت كرده  واسطه
  :شروع كنيم "شرّفها اهللا تعالي" )مكه مكرمه(اي جهان اسالم از ام القر

  :اند از ميان قاضيان مكه كه از او حديث روايت كرده
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١١٥

و  1مسووليت سمت قضاوت در مكه را به عهده داشت ،ثقه  مورد اعتمادو مرد عبيد پسر حنين تابعي
  . و غيره موجود است 2روايت او از ابوهريره نزد بخاري

اما . او تابعي مورد اطمينان و از بزرگان قريش بود 3.اهللا پسر حنطب، كه قاضي مكه بودمطلب پسر عبد
  .است 4روايت او از ابوهريره مرسل

  5.يابيم مي يره را نزد ابن ماجه و امام احمدهايي از روايت او از ابوهر مثال
قاضي مكه سليمان بن   د،ان تر قاضيان كه احاديث ابوهريره را دست به دست كرده از ميان طبقات پايين

  .باشد حرب ازدي شيخ بخاري مي

  :باد ])ص(رسول خدا [ ي مشرفه درود و سالم خدا بر ساكنش قاضيان مدينه

  :ها و از ميان آن
و   6ي پسر عبدالرحمن بن عوف كه به مدت چند سال قضاوت مدينه را به عهده داشت ابوسلمه

  7.مدونات حديث وجود دارند ي ت او از ابوهريره فراوانند و در همهارواي
عراك بن مالك، تابعي مورد اطمينان و قاطع در حق، او هم توليت مسند قضاوت در مدينه را به و 

ه در زمان خليفه عمر پسر عبدالعزيز مسؤليت توليت قضاوت مدينه به او ك مثل اين 8.عهده داشت
  9.واگذارگرديده است، و رواياتش از ابوهريره فراوانند

و احاديث  10.مسووليت قضاوت مدينه را به عهده گرفتنامبرده : ي انصاري عمره رحمن پسر ابيعبدال
ي انصاري زرقي، توليت قضاوت مدينه را به  و عمر پسر خلده 11.فراوان از ابوهريره روايت كرده است

متر از روايات او از ابوهريره ك. اطمينان، با هيبت و قاطع و با عفت بود موردمردي  12.عهده گرفت
  13.روايات افراد سابق است

                                                           
262ص  1اخبار القضاه نوشته وكيع ج  - 1  
181ص  7و ج 158ص  4بخاري ج  - 2  
338ص  4ي ابوالفرج اصفهاني ج األغاني نوشته - 3  
178ص  10التهذيب ج  - 4  
381ص  2، مسند احمد ج 323ص  1سنن ابن ماجه ج  - 5  
116ص  1اخبار القضاه ج - 6  
.ذكر شده است 155و74ص  1چنانچه در بخاري ج  - 7  
144ص  9األغاني ج  - 8  
.ها و غير اين 194ص  8و ج  142ص  2بخاري ج  - 9  

273ص / 2ق/2الجرح و التعديل ج - 10  
.آمده است 20ص  4و ج  142ص  3چه در بخاري ج  چنان - 11  
106ص / 1ق/3الجرح و التعديل ج - 12  
257ص  2سنن ابوداود ج - 13  



  
 

١١٦ 

ي عبدالرحمن پسر عوف قاضي مدينه بود و  ي پسر عبداهللا پسر عوف زهري، برادرزاده و طلحه
  1.رواياتي از ابوهريره دارد

سفيان بن حويطب بن عبدالعزي مسووليت توليت قضاوت مدينه را به  واب نو رباح پسر عبدالرحمن ب
  3.يره داردو رواياتي از ابوهر 2عهده گرفت

از  4مسووليت توليت قضاوت مدينه را به عهده گرفت ،ندب هذلي، فرد مورد اطمينانجو مسلم پسر 
  .ام من بر روايتي از او اطالع پيدا نكرده هكرد، ك ابوهريره حديث روايت مي

  5.مورد اطمينان، توليت قضاوت در مدينه را به عهده گرفتمرد و سعيد بن حارث انصاري 
  :اند، از جمله يابيم كه او را نديده تر بيابيم كسان ديگري از قضات مدينه را مي اين طبقه پايينو اگر از 

و فرد محل  6.سعد پسر ابراهيم پسر عبدالرحمن بن عوف كه توليت قضاوت مدينه را به عهده گرفت
  .اطمينان معروف به دادگري و فهم و دينداري و عفت بود

كه  ،هي عبدالرحمن بن عوف فرد مورد اطمينان و فقي هم از ذريه و احمد پسر ابوبكر الزهري؛ او
 "الموطأ"نامبرده از شاگردان امام مالك بود و كتاب  7.توليت منصب قضاوت مدينه را به عهده گرفت

  .ديث ابوهريره استاحاكرد و موطأ مملو از  را از او روايت مي
خالفت عمر بن عبدالعزيز مسووليت توليت  و عبداهللا پسر عبدالرحمن بن معمر انصاري كه در زمان

  .را به عهده گرفت مدينه قضاوت
  باشد؛  بعد همراه با ما به كوفه بيا كه مركز ياران امام علي و وارثان علم او مي
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١١٧

  :ي حديث از ابوهريره هاي كوفي روايت كننده از ميان قاضي

ها  از علي و عبداهللا: (بن شراحيل شعبيقاضي مشهور كوفه و يار اميرالمؤمنين علي رضي اهللا عنه عامر 
توليت منصب قضا در كوفه  1.)كند حديث روايت مي) ص(صد و پنجاه تن از ياران رسول خدا  و يك

  3.و احاديث فراواني از ابوهريره روايت كرده است 2را به عهده گرفت
قضاوت كوفه  ي پسر ابوموسي اشعري كه فقيه بس بزرگواري است، مسووليت توليت منصب ابوبرده

و روايت او از ابوهريره در مسند 5و سعيد بن جبير كاتب او بود 4را بعد از قاضي شريح به عهده گرفت
  6.احمد موجود است

عبداهللا بن مسعود، مسووليت توليت منصب قضاوت   و عبداهللا پسر عتبه بن مسعود هذلي برادرزاده
   8.و رواياتي از ابوهريره دارد 7كوفه را به عهده گرفت

يابيم كه خود ابوهريره را  هاي كوفي را مي تر بياييم، بسياري از قاضي اگر به ميان طبقات پايين
  . اند ي ديگران دريافته اند، اما احاديث او را به واسطه نديده

  :از جمله
   9.)بعد از شعبي به عنوان قاضي كوفه تعيين گرديد(ك بن عمير لعبدالم

ي  ي هاشميه ور، مسووليت توليت منصب قضاوت منطقههتابعي مشو يحيي بن سعيد انصاري مدني، 
  10.نزديك كوفه را ـ در ايام خالفت منصور ـ به عهده گرفت

 گرديد، شريك پسر عبداهللا نخعي المثل تلقي مي كه ضرب كوفي، كسيپيشتاز ها قاضي  بعد از اين
داري و پرهيزگار و آگاه و  نتو در مورد او براي شما همين بس كه امامي عادل، معروف به اما .است

خواندند، او در  المثل عدل و فراست مي ها او را ضرب بيدار بود، تا جايي كه پير زنان در منازل و خانه
  11.جا با افراد بسياري از بزرگان و اعيان شيعه مخالطت داشت يافت و در آن رشد ت و كوفه نشا
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١١٨ 

و در ميان قاضيان  1ي سواد بود منصور، قاضي منطقهو عبداله بن شبرمه، فقيه مبرز كوفه، كه در ايام 
توانيم منصور بن معتمر را نام ببريم، او به زور و اجبار براي مدت دو ماه در مسند قضاوت قرار  كوفي مي
را به عهده بغداد ياث، مسووليت توليت قضاوت در كوفه و غها حفص پسر  از آن پس و 2.داده شد
  .رود به شمار ميبخاري فرزندش عمر از شيوخ  3خته شده است، او مورد اطمينان و شناگرفت

  :ها بعد قاضيان بصره و از ميان آن

 ،اهللا، عدي پسر ارطُاه فرماندار عمر بن عبدالعزيز در بصره ي زهد حسن بصري رحمه سركرده
  4.مسووليت توليت قضاوت شهر را به او واگذار كرد

رواياتش از  5، او مورد اطمينان و پارسا بودسپرده شد اوپسر اوفي، توليت قضاوت بصره به  ي هرزرا
  6.ابوهريره در بسياري از كتب حديث موجود است

  7.ي عبدي، قاضي بصره بود ي بن سلمه و عبدالرحمن بن اذينه
كند و  ي قاضي، رييس منصب قضاوت در بصره بود، از ابوهريره حديث روايت مي و هشام بن هبيره

من به روايتي از او دسترسي پيدا  8.وفات كرد 72اند، در سال  يث روايت كردهمردم بصره نيز از او حد
  .ام نكرده

عبداهللا پسر صحابي انس پسر مالك، فرد مورد اعتماد و صالح مسوول دستگاه قضايي بصره بن  ثمامه
دو بار  تر معاذ پسر معاذ عنبري كه و از طبقات پايين 10.اند روايتش از ابوهريره مرسل است گفته 9.بود

يعني (ي امام احمد او منتهاي تثبت بود  و بنا به گفته 11توليت منصب قضاء بصره را به عهده گرفته است
احاديث او  12.)شد مورد قبول همگان بود رسيد و مورد تاييد او واقع مي هر حديثي كه سندش به او مي

  .رسد، فراوان هستند از شيوخ بصره كه سندشان به ابوهريره مي
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١١٩

  :ها رسد و از ميان آن مي قوبت به قاضيان دمشبعد ن

در زمان عبدالملك بن مروان مسووليت دستگاه قضايي  ،تابعي و فقيه بزرگوار :و ادريس خوالنيبا
  1.شام را به عهده گرفت

الشأن، به مدت چهل سال مسووليت مسند  و رفيعثقه  مورد اعتمادوو سليمان بن حبيب محاربي، مرد 
و عامر بن  2هاي دوران حكومت عمر بن عبدالعزيز عهده داشت، از جمله در سالقضاوت شام را به 

 مورد اعتمادواو يكي از تابعين شامي  3.لدين اشعري مسند قضاوت را براي عبدالملك به عهده گرفت
  4.بود ثقه

جزيزه  5.جا تعيين كرد بعد قاضي جزيره ميمون پسر مهران، عمر بن عبدالعزيز او را به عنوان قاضي آن
 مناطق اي واقع در قسمت فوقاني دجله و فرات از حدود موصل و سنجار تا دياربكر و نصيبين و منطقه
  .گيرد را در بر مي مجاور

  :ها قاضيان مصر و در ميان آن

  6.عبدالرحمن بن حجيره خوالني از تابعين جاي ثقه و اطيمنان قاضي ديار مصر بود
اند، فقيه دانشمند امام هوشمند ليث بن سعد روايات فراواني از  و از ميان طبقات كه بعد از او بوده

  7.ها زهري از شيوخش از ياران ابوهريره دارد و همچنين از مقبري از ابوهريره و غير اين
  .مورد اطمينان، و پدرش يك صحابي معروف بود 8و قاضي مرو عبداهللا بن بريده بن حصيب اسلمي

از زهري از ابي سلمه و عمر ات فراواني در صحيح البخاري از ماو رواي 9قاضي صنعا هشام بن يوسف
از زهري از ابن المسيب از ابوهريره و  ،از ابوهريره ـ عبدالرحمن بن عوف انپسر از تن دوـ حميد 
  10.دارد

چهار نفر از تابعين قاضي در سند يك حديث از ابوهريره گرد  ؛كه هاي ظريف اين يكي از لطيفه
  .ي راشد عمر بن عبدالعزيز است، زيرا او قبل از خليفه شدن قاضي بود ها خليفه ز آناند كه يكي ا آمده
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١٢٠ 

ابوبكر بن : احمد بن يونس براي ما نقل كرد او هم از زهير، از يحيي پسر سعيد گويد":بخاري گويد
عبدالعزيز بدو خبر داده كه ابوبكر بن عبدالرحمن بن  نمحمد بن عمرو بن حزم خبر داده كه عمر ب

هر كس عين مال ":فرمود) ص(رسول خدا : گفت ارث بن هشام بدو خبر داده كه از ابوهريره شيند ميح
  1".تر به آن است تا غير او خويش را نزد مرد يا انسان مفلسي بيابد او شايسته

ها  و در سند حديث چهار نفر از تابعين وجود دارند كه او اولين آن است يحيي پسر سعيد انصاري
  2.اند داشته به عهده  ي مسووليت قضاوت رااست و همگ

را از ليث كند و قبال سخن  اين حديث را از ليث بن سعد از يحيي بن سعيد روايت مي 3ابن ماجه نيز
  .نفر قاضي وجود دارند 5بنابراين در سند . در مبحث قاضيان مصر به ميان آورديم

توان  ها آمده است، مي حين يا هر دوي آنكه نامشان در يكي از صحي تر از كساني و از طبقات پايين
  :اشخاص زير را نام برد

  ايوب بن نجار حنفي: قاضي يمامه
  حامد بن عمر البكراوي الثقفي: قاضي كرمان

  يم العنزيهحسان بن ابرا: باز قاضي كرمان
  حسن بن موسي األشيب: قاضي موصل و طبرستان و حمص

  لكوفيعلي بن سهر القرشي ا: قاضي موصل و ارمنستان
  محمد بن وليد الزبيدي از شاگردان زهري: قاضي حمص
  محمد بن يزيد الرفاعي: قاضي بغداد
  معاويه بن صالح الحضرمي: قاضي اندلس
  دان مشهور نضر بن شميل المازني، لغت: قاضي مرو

  زائده يحيي بن زكريا بن ابي: نزديك بغدادمدائن  قاضي
اند و چه  اند و از وي حديث شنيده يي كه او را ديدهها نفر قاضي ـ چه آن 49بدين وسيله تعداد 

ي ديگران به او رسيده است ـ كه ركن دستگاه قضايي دوران تابعين و  هايي كه حديث او به واسطه آن
پس آيا شايسته است و جا . اند آيند، همگي از ابوهريره حديث روايت كرده اتباع تابعين به شمار مي

انگيز نسبت به ابوهريره بيشتر از حسن ظن اين بزرگواران باشد كه بر دارد كه حسن ظن افراد شك
ي كار  در نتيجه ـ يفحص و جستجوي احوال رجال نزد آنان به عنوان اخالق و عادت خود به خود

  گرديد؟ تلقي مي ـها و استماع شهود شان در فصل خصومت روزانه
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١٢١

حديث، يك ويژگي عام امر قضاوت به مورد اطمينان دانستن رجال ي  زمينهتشدد به خرج دادن در 
شان سرآمد  رفت، بنابراين حال و وضع بعضي از اين قضات كه در عدالت و فهم و آگاهي شمار مي

المثل همگان بودند ـ امثال شعبي و شريك و عمر بن عبدالعزيز خليفه، ابي برده و ابن  روزگار و ضرب
  !چگونه بايد باشد؟  شبرمه و حسن بصري و ليث،

) ص(شان نيازمند ابوهريره بودند كه حكم رسول خدا  ها در كار قضاوت روزانه بعضي از قاضيحتي 
عمر بن خلده زرقي (مانند . ها ياد دهد آمد به آن ي برخي از امور قضايي كه برايشان پيش مي  را در زمينه

بعد  1...)يره آمديمهمراه يكي از يارانم كه مفلس گشته بود خدمت ابوهر: او گويد. كه قاضي مدينه بود
  . حكم آن را بيان كرد

ها را  كرد و احكام آن ها تمييز مي ها بود و احكام را براي آن آيا شايسته است كسي كه مرجع قاضي
  !نمود براي ما مرجع تلقي نشود؟ مبرم مي

ز و عبادت و ورع ني دقو پارسايان و عابدان اهل ص زهادكنيم كه گروهي از مشاهير  بعد مالحظه مي
و  2.ان مجاهد استدمانند محمد پسر واسع كه يكي از زاهدان و عاب. كنند از ابوهريره حديث روايت مي

ي  ي عمر بن عبدالعزيز خليفه ي مدني كه مورد ثقه و زاهد از بزرگترين مردان حاشيه زياد ميسره زياد ابي
  3.پارسا بوده است

شمرديم  را بر  ها ، آنتابعين روايت كننده از اوفقهاي  شمارش ها از كساني كه قبال هنگام و غير اين
اند ولي به  ها از كساني كه ابوهريره را نديده مانند حسن بصري عمرو بن دينار و امثال ايشان و غير اين

  .اند، مانند فضيل بن عياض و وهيب بن الورد المكي از وي حديث روايت كرده  واسطه
ي روايت از ديگران احتياط زياد به  ، به خصوص در زمينهو افراد زاهد عادتا محتاط و پرهيزگارند

. ي اوست بنابراين روايت آنان از ابوهريره دليل و گواهي آشكار از سوي آنان بر تزكيه. دهند خرج مي
ها در زهدشان همچون افراد زاهد  گرداندو يكايك آن اي كه قلب را ماالمال از اطمينان مي تزكيه

كردند،  قتي ميد و در توثيق رجال كم ،در تصحيح حديث از خود تساهلتر كه بعضا  طبقات پايين
، كردند دور گرديده بود گاه كه زمان آنان از زمان كساني كه از ايشان حديث روايت مي آن. اند نبوده
ي مقيم ميان خود  هوشيار و شديدا محتاط و پرهيزگار بودند و راضي به نقل روايت از فرد زنده بكلي

ها غذاي افراد دروغگو  حتي مشهور است كه آن. بود ي آن مي كه اهل و شايسته به شرط اين نبودند مگر
ها سالم  نشستند، حتي بر آن ها نمي ي آن خوردند و سر سفره و طرفدار باطل و گناهكار را نمي

بعد صادق ، آيا روايات اين افراد از ابوهريره جز داللت بر تاييد و امتحان او و فبا اين وص. كردند نمي
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دادند حديث او  بود، به خود اجازه مي تواند داشته باشد؟ و اگر اين چنين نمي يافتن او معناي ديگري مي
  را نقل و روايت كنند؟

و اما قاضي مصر سليم پسر عنز تجيبي بيش از ديگران ابوهريره را دوست داشت و بر او سالم و درود 
ي فرد  بها و باارزش است استغفار غايبانه كرد و چه گران فرستاد و در غياب او برايش استغفار مي مي

  .مسلمان براي برادر مسلمانش
: به من گفت عنزسليم بن ":علي پسر رباح ـ كه به قصد سفر حج از مصر خارج گرديده بود ـ گويد

 1.ما اگر ابوهريره را ديدي سالم مرا به او برسان و به او خبر بده كه من براي او و مادرش دعا كرده
  2.)ام مادرش استغفار كردهوصبح براي او (

  .از سوي ما نيز سالم و درود بر ابوهريره

  تحايا محب طالمـــــا يتبتــــل    ايا حافظ الصحب الكرام اال استلم 
  مزا يخذّلغحاب صينفّي عن اال      اباهره نحن الحـــــماه و كلنــــا

ي دوستداري را كه از ديرزمان از دنيا بريده و گير درودهاباي نگهبان اصحاب و ياران بزرگوار، 
  . است  پاكدامن زيسته

زداييم هر گونه اشاره يا افترايي  از اصحاب مي ما ي هستيم و همه) وت(ما حامي ) اباهره(ابوهريره اي 
  .ها شود را كه باعث آبروريزي آن
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١٢٣

  )ص(بعد از پيامبر ) رض(زندگي ابوهريره 



  
 

١٢٤ 

  :ابوهريره بر امارت بحرين

شركت در : مورد استچهار ) ص(بعد از پيامبر ) رض(ترين حوادث زندگي ابوهريره  مهم
انتخاب او از جانب عمر   به آن پرداختيم، او هاي ردت با اكثر اصحاب كه در اثناي بحث از جهاد جنگ

هنگام محاصره و ) رض(به عنوان امير بحرين كه موضوع بحث اين فصل است، كمك به عثمان ) رض(
از طرف مروان  ،گيري او در آن آشوب و باالخره انتخاب او به عنوان استاندار مدينه دوبار عموض

  . دهيم آينده مورد بحث و بيان قرار مي هاي  كه اين مطلب را در فصل رفت، موقعي كه به حج مي

  ):ص(همراه با عالء بن الحضرمي در زمان پيامبر 

حضرمي به الابوهريره را با عالء بن ا) ص(پيامبر : دان جمعي گفته":گفته است) رح(معلمي يماني 
رسد، آمده  به نقل از واقدي با سندي كه به عالء بن الحضرمي مي 1در طبقات ابن سعد. بحرين فرستاد

گشت، مرا با چند نفر از جمله ابوهريره به بحرين نزد  هنگامي كه از جعرانه برمي) ص(است كه پيامبر 
  .رستاد و به من توصيه كرد تاخيرخواه او باشمف "منذر بن ساوي العبدي"

ي بني نصر برايم نقل كرد كه  ي آزاد شده عبداهللا بن يزيد به نقل از سالم برده: گويد سپس واقدي مي
ي من به او  مرا همراه با عالء الحضرمي فرستاد و درباره) ص(رسول خدا : از ابوهريره شنيدم گفت

ي شما مرا سفارش  ربارهد) ص(رسول خدا : م به من گفتسفارش كرد و هنگامي كه حركت كردي
؟ گفتم اذان گفتن را به من واگذار كن و پيش از من حال بگو چه چيز را بيشتر دوست مي داري. كرد

  2.او هم موافقت كرد. مگو "آمين"

  ):رض(زمان ابوبكر  درباري ديگر با عالء 

از جمله در . ن خالفت ابوبكر به بحرين بازگشتكه ابوهريره در زما د دارد مبني بر اينداليلي وجو"
به نقل از واقدي با ذكر سند آمده است كه ابوبكر در دوران خالفتش، عالء بن  3طبقات ابن سعد

توسط  "دارين"ابن سعد داستان را بازگو و در ضمن آن از فتح . الحضرمي را بر امارات بحرين گمارد
اي به  طي نامه) رض(عد با سند ديگري بحث كرده كه عمر سپس ابن س. هـ گفته است 14عالء در سال 

بر اين اساس عالء . ي بن غزوان را بگمارد عالء دستور داد بحرين را ترك نمايد تا به جاي او عتبه
برخي از . همراه با ابوهريره بحرين را ترك كرد، اما در راه وفات يافت و ابوهريره به بحرين برگشت
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١٢٥

دليل   چه گفته شد، ليكن آن. واهللا اعلم. هـ به تاخير افتاد 21ه وفات عالء تا سال تاريخ نويسان معتقدند ك
جا ساخت و سال  بر اين است كه ابوهريره هنگامي با عالء به بحرين برگشت كه ابوبكر عالء را امير آن

  1".هـ در بحرين بود14

  :با قدامه بن مظعون در زمان عمر

همچنان كه اين  ،جا رفت روايي ابن مظعون بر بحرين به آنابوهريره باري ديگر در زمان فرمان
در بحث عالء بن  2البلدان و غير آن روشن است و در فتح "االصابه"موضوع از شرح حال قدامه در 

الحضرمي آمده است كه ابوهريره تا هنگام وفات در بحرين ماند و بر اساس اين منبع مرگ او در سال 
قدامه ابن مظعون الجمحي را ) رض(سپس عمر . هجري به وقوع پيوست "15 "را در اوايل سال "14"

و همچنين امامت نماز ) ها ها و فتنه آشوب(آوري ماليات گمارد و مسئوليت رسيدگي به احداث  بر جمع
  3".را به ابوهريره سپرد

  :سازد عمر فاروق ابوهريره را بعد از اين پيشرفت تدريجي امير بحرين مي

مجالد بن سعيد به نقل از عامر او هم به نقل از :گويد مي) رح(گرد امام ابوحنيفه ابو يوسف قاضي شا
ياران رسول خدا ) رض(او هم به نقل از پدرش به من خبر داد كه عمر بن خطاب   هريره، محرر بن ابي

كند؟  اگر شما مرا ياري نكنيد، پس چه كسي مرا ياري مي: را فرا خواند و خطاب به آنان گفت) ص(
اي ابوهريره بايد امسال به بحرين و هجر بروي، من : كنيم، سپس عمر گفت ما شما را ياري مي: تندگف

  4.هم رفتم
دهد كه ابوهريره در زمان عمر يكي از برجستگان و  اين سخن بسيار با ارزش است، زيرا نشان مي

با او همكاري كرده   است، اي قرار داشته كه عمر از او خواسته متنفذين در ميان مسلمان بوده و در درجه
  .هاي دولت با وي مشاركت نمايد و در تحمل مسوليت

كند كه  پيچد و ادعا مي بينم كه از عصبانيت به خود مي را مي "ابوريه"براي من چنان است كه گويي 
گويد و آن را در راستاي تبليغ براي  اين موضوع را فالني روايت كرده و در اين ادعايش دروغ مي

گويم هر كس اين مطلب را انكار كند در واقع تصدي ابوهريره را بر  ليكن مي. ه هم بافته استخودش ب
امارت عمال انكار كرده است و انكار آن مستلزم انكار روايتي است كه بر اساس آن بعدا عمر ابوهريره 

  . كشد، همچنان كه پس از چندي اين موضوع را پيش خواهيم كشيد را به پاي محاسبه مي
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١٢٦ 

ي ابوهريره توسط عمر، دنيا را زير و رو كردند و عمال آن را  يكن ابوريه و امثال او به خاطر محاسبهل
دست گرفتن واليت بحرين از جانب ابوهريره معتقد باشند و در پس بايد عمال به ب. بات رساندندبه اث

  . دست گرفتن اين واليت بايد با چنين خطابي از جانب عمر شروع شده باشد
كه عمر وقتي دانست ابوهريره تجارب فراواني از اوضاع بحرين كسب كرده و مورد اعتماد  اين مثل"

  1.جاست، او را بر آن جا گمارد مردم آن
  . چهارصدهزار درهم از بحرين با خود آورده بود":پس وقتي ابوهريره به نزد عمر برگشت

  اي؟ آيا به كسي ظلم كرده: عمر خطاب به او گفت
  !نه: ابوهريره

  اي؟ چيزي به ناحق دريافت نموده: عمر
  !نه: ابوهريره

  اي؟ براي خودت چه مقدار آورده: عمر
  .بيست هزار درهم: ابوهريره

  اي؟ اين مقدار دارايي را از كجا به دست آورده: عمر
  .ام آن را از راه بازرگاني كسب كرده: ابوهريره

  2!المال برگردان و بقيه را به بيت اموالت را وراسي كن، سرمايه و سهم خودت را برگير: عمر
) المال بيت(اي دشمن خدا و كتاب خدا، آيا مال خدا : عمر به او گفت":در تعبير ابوعبيد آمده است

  اي؟ را سرقت كرده
دشمن خدا و كتا بش نيستم بلكه دشمن دشمنان آنها هستم و مال خدا را : ابوهريره در جواب گفت

  . هم سرقت نكرده ام
  اي؟ هزار درهم را از كجا به دست آورده  س دهپ: عمر گفت

هايي كه پي  هاي نقدي متوالي حكومتي و سهميه ي ماديان، جيره از زاد و ولد گله: ابوهريره پاسخ داد
  .در پي به من رسيده است

پس عمر اين اموال را از من گرفت و وقتي كه نماز صبح را ادا نمودم، براي : گويد ابوهريره مي
  3".ين از خدا طلب مغفرت كردماميرالمومن

دشمنان ابوهريره از اين عمل عمر براي افترا به ابوهريره و متهم ساختن وي به دزدي، دروغ و غارت 
زيرا عمر . اند، ولي در واقع ابوهريره از اين اعمال به دور بوده است برداري نموده اموال عمومي بهره
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١٢٧

و او در اين برخورد تنها  1.دستان دولت با او انجام داد اين كار را در جمع فرمانداران و كار به) رض(
  .نبود
علت اقدام عمر هم اين بود كه عمر بن الصعق وقتي ديد دارايي فرمانداران رو به افزايش است، از "

  2".اين مسئله نگران شده و موضوع را طي چند بيت شعر براي عمر نوشت
  3".هريره فرستاد و اموالشان را با آنان دو نيم كردعمر به دنبال فرماندارانش از جمله سعد و ابو"

و نيز حارث بن  نصف كردعمر همچنين ابوموسي اشعري را از امارت بصره عزل و اموالش را با او 
   4.كعب بن وهب را عزل و نصف مالش را از او گرفت

ي كه دارند در عمر همواره از اين بيمناك بود كه مبادا مردم فرمانداران را به خاطر جاه و مقام
داد  تجارت و سود بازرگاني رعايت نمايند و لذا قسمتي از داراييهايشان را اخذ و تحويل بيت المال مي

المال به آنان حقوق  سپس بر حسب استحقاقي كه داشتند، از بيت. شان فارغ شود تا بدين وسيله ذمه
  5.داد كه اين حقوق بدون شبهه و كامال حالل بود مي

  :د براي بار دوم ابوهريره را امير بحرين سازدخواه عمر مي

كه اين رفتار عمر با ابوهريره از باب احتياط بود نه از باب اتهام اين است كه عمر خواست  دليل بر اين
  .ابوهريره را بار ديگر به كار گيرد

ما بهتر ا: عمر گفت! نه: خواهي كار كني؟ گفتم نمي":بعد از آن عمر به من گفت: گويد ابوهريره مي
يوسف پيامبر و پسر پيامبر بود و من پسر اميمه هستم : گفتم. مسئوليت را به عهده گرفت) يوسف(از تو 

  6گويي از پنج امر؟ چرا نمي: عمر گفت. و لذا از سه امر و دو امر هراس دارم
  :هترسم ك مي: در بيان موارد پنجگانه گفتم) بدون توجه به سوال اخير عمر: (گويد ابوهريره مي

  .از روي ناآگاهي حرفي بزنم -1
ترسم بدون داشتن صبر  مي: كه گفت بدون داشتن صبر و شكيبايي به امر داوري بپردازم، يا اين - ٢

 )شك از ابن سيرين(حرفي بزنم و ناآگاهانه قضاوت كنم 
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١٢٨ 

 .پشتم كوبيده شود - ٣

 .دار گردد حيثيتم لكه - ۴

 1".داراييم را از من بگيرند - ۵

از ابوهريره مشاهده كرده بود، قطعا او را رها كرده و مجددا بر سر چه عمر خيانتي  بدون شك چنان
و اگر عمر در درستكاري ابوهريره كمترين شكي داشت او را محاكمه كرده و طبق "گرداند  كار برنمي

انگاشت، پس از مدتي از او خواست تا  اما چون او را امين و صادق مي. رساند قانون به مجازات مي
  2.بحرين را دوباره به عهده بگيردي  مسوليت اداره

الزم است به هدف هر چه بهتر روشن شدن صداقت و درستكاري ابوهريره از تصميم مجدد عمر 
براي منصوب ساختن وي بر امارت بحرين، اهميت نسبي آن روز امارت بحرين  را مورد عنايت ) رض(

زيرا بحرين . به جهان اسالم دارد، بسنجيمكه آن را با معيار اهميتي كه امروز، نسبت  قرار دهيم، نه اين
چون بعد از مدينه . ترين شهر اسالمي بود قبل از به وقوع پيوستن فتوحات اسالمي، پس از حجاز مهم

اي كه پس از مسجد محمد رسول  اولين شهري بود كه مردمش مسلمان شده بودند و اولين نماز جمعه
  3.بحرين بود "جواثي"ي  ع در محلهواق "عبدالقيس"برگزار شد، در مسجد ) ص(خدا 

  :گيري درست ابوهريره در فتنه موضع

امري كه او را به اتخاذ مواضع . ابوهريره از لحاظ فقه سياسي شرعي از حظ وافري برخوردار بود
هايش را ناصحيح جلوه دهند و  گيري ليكن دشمنانش خواستند موضع. كرد صحيح رهنمود مي

ها او شخصي است سودجو و مادي كه براي افزايش  فتند كه بر اساس آنهايي برايش به هم با داستان
كه جايگاه ابوهريره را از نظر زهد و  حال آن. كند ثروت و كسب منفعت از هر فرصتي استفاده مي

  .برخورداري از اخالق مومنين شناختيم
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١٢٩

  ):رض(گيري درست وي در محنت عثمان  موضع

اش به مدت چند  ينه حضور به هم رسانده و عثمان را در خانهاراذل و اوباش شهرهاي اطراف، در مد
ي ايشان تن در  گيري وي شدند، اما عثمان به خواسته روز مورد محاصره قرار داده و خواستار كناره

  .نداد
خواستند هر  كار بودند، مي سر، بي پروا و شتاب گران گروهي كه بيش از بقيه سبك در ميان آشوب

  .ي عثمان بريزند انهچه زودتر به داخل خ
انگيز را از بيرون ديد، مصمم شد موضع  ي وحشتناك و غم ابوهريره وقتي كه آمد و اين صحنه

درستي بگيرد، موضعي كه يك مسلمان در چنين مواقعي آن را خواهد گرفت، كه عبارت است از 
  .ياري دادن فرمانرواي شرعي و اطاعت از دستورات او

اكثريت اهل مدينه به خاطر اين حوادث هراسان شده و از ياري رساندن  شود كه ابوهريره متوجه مي
سوخت و بدون قائد  كه قلبشان مي مردم با ايماني كمي از  اند، به جز عده به موقع به عثمان عاجز مانده

  .خواستند به دفاع از عثمان بپردازند مي  و فرمانده
كرده بودند، به جز اين گروه كه جان بر كف در ي عثمان را رها  ابوهريره كه جلو آمد، مردم خانه"

ها  ي حميري حال پيشروي بودند و لذا به آنان ملحق شده و رهبريتشان را به عهده گرفت و با لهجه
و بعد فرياد برآورد كه اي مردم سبب چيست . گفت امروز، روزي است كه جنگ براي ما مباح است

  ١"خوانيد؟ اما شما ما را به سوي آتش دوزخ فرا مي  كنيم، كه ما شما را به راه نجات دعوت مي

عثمان موافقت . با او حرف بزند"ي عثمان شد و از عثمان خواست اجازه دهد  ابوهريره داخل خانه
شما پس از : شنيدم كه فرمود) ص(من از رسول خدا : كرد و ابوهريره پس از حمد و ستايش خدا گفت

يكي از حاضران سوال كرد . با اختالف و فتنه مواجه خواهيد شد كه فرمود من با فتنه و اختالف يا اين
در جواب اين سوال با اشاره به عثمان ) ص(اي رسول خدا آن وقت ما چه كار كنيم؟ رسول خدا 

  2.ا دانش باشيدبفرمود، با اين شخص درستكار و 
ست و آنان تا به امروز جنگيدن براي ما مباح ا: سپس به سوي عثمان جلو رفته و خطاب به او گفت

  .اند حال يك نفر از ما را كشته
خواهم خارج شوي و اي ابوهريره خواهش  عثمان پيشنهاد ابوهريره را رد كرده و گفت از شما مي

خواهم با فدا كردن خود  گران فقط من هستم و مي زيرا هدف آشوب. كنم شمشيرت را زمين بگذار مي
  كشته شويم؟) مدافعانم(ي مردم  داري من و همهآيا دوست . مسلمانان را محفوظ نگاه دارم
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  !نه: ابوهريره گفت
  1.ي مردم كشته شده باشند قسم به خدا اگر يك نفر را بكشي مانند اين است كه همه: عثمان ادامه داد
و پس از آن  2.كرد منع كه عثمان او را از برداشتن اسلحه مسلح به شمشير ماند تا اين"ابوهريره مدتي 

و شمشيرش را بر زمين گذاشت و ديگر معلوم  3از جنگ خودداري كرده) به دستور عثمان(برگشت و 
  .نبود كجا رفت

گونه اجتهاد كرد  آري عثمان اين. اين بود كه اراذل و اوباش هجوم آورده و عثمان به شهادت رسيد
مان آن روز ي اسالمي كه در او و نخبگان مسل و تصور او اين بود كه هدف آنان تنها اوست نه همه

  . تبلور يافته و شكل گرفته است

ي  ي اين آشوب ايادي يهودي و مجوسي قرار دارد، ايادي كه توطئه كه در پس پرده دانست او نمي
،  شروع كرده و اينك در گام دوم اين توطئه) رض(وسيع خود را عليه اسالم با كشتن عمر فاروق 

  .هاي از پيش تعيين شده باز كنند ي نقشه راي بقيهخواهند او را به قتل برسانند، تا راه را ب مي
توانستند كاري از پيش ببرند و لذا اين توطئه به  ابوهريره و امثال او به جز اطاعت از خليفه نمي

ي عثمان  بدين سبب ابوهريره هر گاه به ياد حادثه) وال حول وال قوه االباهللا. (شهادت عثمان انجاميد
او در اين گريستن همانند زيد بن   5.رسيد و صداي گريستنش به اطرافيان مي 4داد افتاد گريه سر مي مي

  .گريستند بود كه بر اساس روايت با ياد عثمان زار مي) رض(ثابت و ثمامه بن عدي 

  :بي طرفي ابوهريره هنگام مصيبت جنگ بين علي و معاويه

كشاند، در آينده و آن هنگام داري از عثمان  گمان بينش صحيحي كه ابوهريره را به موضع طرف بي
) رض(كه آتش فتنه بعد از كشته شدن عثمان بيشتر زبانه كشيد و جنگ در ميان علي و معاويه 

درگرفت، او را لزوما به اتخاذ موضع درست سوق داد و از اين رودررويي كنار كشيد و شايد تاكيد 
بر نهي از شركت در آشوب و فتن اري از جنگ در ذهن او مجسم بود و احاديث مبتني د عثمان برخود

  :گفت كرد و مي را پيش خود تكرار مي
ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي و الماشي فيها خير من الساعي و من يشرف ) ص(اهللا  قال رسول"

  6"تستشرفه و من وجد ملجا اومعاذا فليعذ به
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١٣١

ها از رونده  وست كه نشسته در آنهايي در آينده به وقوع خواهد پي فتنه: گفت) ص(رسول خدا : يعني
پس هر . ها توجه نمايد او را به سوي خود خواهند كشيد هر كس بدان. بهتر و رونده از دونده بهتر است

  .كس پناهگاهي يافت بدان پناه ببرد
واي بر اعراب از اين مصيبتي كه نزديك شده ":ابوهريره مردم را از جنگ بر حذر داشت و گفت

  1".است از آن اجتناب نمايداست، رستگار كسي 

دانم  من مي: ي اين فتنه را با صراحت بيشتري اعالم كرده و گفت و موضع خود درباره  سپس برنامه
در مقايسه ) در آن به شهادت رسيد) رض(اي كه عثمان  فتنه(ي قبل  اي در شرف وقوع است كه فتنه فتنه

تواني از آن  چگونه مي":پرسيدند. دانم ميبا آن مانند نفس خرگوش است و راه خروج از آن را هم 
  2".كه كسي بيايد و مرا بكشد دارم تا اين دست نگاه مي: رهايي يابي؟ گفت

ي زيادي از اصحاب، همين موضع را اتخاذ  طرفانه، تنها موضع ابوهريره نبود، بلكه عده اين موضع بي
كه  ور داده است، اما نه در ابتدا بلدست 3كردند و معتقد بودند كه خداوند متعال به جنگ با اهل بغي

  :فرموده است
بينهما فان بغت احدايهما علي االخري فقاتلوا التي تبغي حتي  افاصلحو اطائفتان من المومنين اقتتلو و ان"

  4"تفي الي امر اهللا فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا ان اهللا يحب المقسطين
. ها آشتي برقرار كنيد اران به جنگ با همديگر پرداختند در ميان آنهر گاه دو دسته از ايماند: يعني

اگر يكي از آن دو دسته در حق ديگري به ستم و تعدي روي آوردند، با آنان بجنگيد تا به سوي فرمان 
در اجراي (پس اگر برگشتند آن وقت آنان را دادگرانه با هم آشتي دهيد و . برگردند) مصالحه(خدا 
  .گمان خداوند دادگران را دوست دارد شه كنيد، بيعدالت پي) صلح

گفتند خداوند به آغاز كردن جنگ دستور نداده و نگفته است، با هر كس كه به شما ستم و تعدي 
ها و بهتر بگوييم اكثر مردم به نحوي دست به ظلم و تعدي  زيرا اكثر مسلمان... روا داشت، بجنگيد

داران با هم به جنگ پرداختند،  كه هر گاه دو گروه از ايمان كه فرمان خدا بر اين است زنند، بل مي
كه يكي از اين دو گروه مامور به جنگ  برقرارسازي صلح در ميان آنان واجب است، مشروط بر اين

ي جنگ و  نباشد، پس هر گاه يكي از آنان به صلح تن در نداده و به جنگ ادامه داد، بايد به دليل ادامه
  5.توان از شر آن جلوگيري كرد جنگيد، زيرا جز با جنگ نمي نپذيرفتن صلح با او
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توان به سعد بن ابي وقاص و عبداهللا بن عمر  طرفي را گرفته بودند، مي ي كساني كه جانب بي  از جمله
شايد بتوان گفت كه در ميان هر دو سپاه،  پس از علي كسي بزرگتر از سعد بن ابن ". اشاره كرد) رض(

  ١".طرف بود ر حالي كه بيوقاص وجود نداشت د

سعد از جنگ خود را كنار گرفت و با هيچ يك از علي و معاويه نجنگيد و علي پس از آن به خاطر 
خدا را جايي است كه سعد و : خورد و از او روايت شده كه گفت گيري به مقام او غبطه مي اين موضع

گمان گناه كوچكي است و اگر  چه گناه باشد بي ابن عمر در آن جاي گرفتند و موضع آنان چنان
  2.صحبح باشد كار بس بزرگي است
بود كه از فتنه كنار ) رض(طرفي را پيش گرفتند، عمران بي حصين  همچنين يكي از كساني كه بي

  3.كشيد و از جنگ با علي خودداري كرد
  .بود آرزو داشت كه كاش با او مي) رض(ترين اصحاب بود، تا جايي كه علي  عمران بزرگ

در حالي كه در منزلش بود، علي بر در اتاقش ايستاده، بر "علي به نزدش آمد ) رض(بان بن صيفي اه
حال شما چطور است اي ابومسلم؟ : سپس علي به او گفت. او سالم كرد، شيخ اهبان جواب سالم را داد

اري كني؟ شيخ آيي تا در برابر اين قوم با من همك با من نمي: علي از او سوال كرد. خوبم: اهبان گفت
آن : علي گفت. دهم راضي باشي اكنون به شما نشان مي چه هم اما به آن شرط كه به آن. چرا: گفت

. دخترش غالفي آورد، پيش او گذاشت. چيست؟ اهبان دخترش را صدا زد و گفت شمشيرم را بياور
ست من و پسر دو: سپس شيخ تكه چوبي از آن بيرون كشيده و سرش را به سوي علي بلند كرد و گفت

به من سفارش داد تا هر گاه فتنه در ميان مسلمانان بروز كرد، شمشيري از چوب بسازم و ) ع(عموي تو 
مرا به تو و : گفت) رض(علي . خواهي تا با اين شمشير به ياريت بيايم اين شمشير من است و اگر مي

  ٤".رگشتاين بود كه علي داخل اتاق نشده و از پيش در ب. شمشيرت نيازي نيست

نيز از  6و محمد بن مسلمه و اسامه بن زيد 5)رض(معاويه بن حديج   الثقفي، كعب بن عجره، هابوبكر
  .اين فتنه كنار كشيدند و شايد بيشتر بزرگان اصحاب همين راي را داشتند

زيرا آنان به برحق بودن علي . طرفانه نبود اما من معتقدم كه موضع ابوهريره و اينان يك موضع بي
زيرا . اعتراف كرده و در ابتدا با او بيعت نمودند و تا در قيد حيات بود، بر بيعت خود باقي ماندند) رض(

ولي آنان دست به . اي قانوني و برحق بود علي هم به نظر آنان و هم از ديد ما امير مسلمانان و خليفه
هاي پاك  ست و خوناسلحه نبردند، زيرا ديدند قضيه هر دو طرف درگير در جنگ بسيار بزرگ ا
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١٣٣

پس به اجتهاد پرداخته و هر چند به خالفت علي معترف بودند به . شود زيادي در هر دو سپاه ريخته مي
شنيده بودند، احاديثي ) ص(به خاطر اطاعت از احاديثي كه از رسول خدا . ترك سالح متمايل شدند

احاديث را بر فرمانبرداري از علي  پيروي از اين. داشت كه آنان را از فتنه و شركت در آن بر حذر مي
اقدام به قرار گرفتن تر، آنان، اين احاديث را بر  در خصوص اين جريان، ترجيح دادند و به تعبير صحيح

چون در تاريخ نيامده است كه علي آنان را همچون اهبان بن صيفي . علي برتري دادند در صفوف سپاه
ي بيعت كردن اين دسته با معاويه، در تاريخ  چه كه درباره دعوت نموده و آنان امتناع كرده باشند و آن

  ).رض(آمده مربوط است به بعد از كشته شدن علي و صلح حسن، نه زمان حيات علي 
ام بر اين است كه او در ايام وقوع جنگ صفين، مسن بود و بيش  ي ابوهريره عقيده مخصوصا درباره

توانست در جنگ نقشي ايفا كند و از طرفي  ياش ضعيف بود و نم بنيه. از شصت سال سن داشت
  .شركت در جنگ با برداشتن اسلحه براي دفاع از عثمان متفاوت است

هايي عليه او تالش فراوان كرده و او را به جانبداري از معاويه  ليكن دشمنان ابوهريره در جعل داستان
اصال . ري بر ادعاي خود اقامه نمايندكه دليل معتب اند، بدون اين  و استفاده از شرايط جنگ متهم ساخته
توان به  ي متقدمين مي از جمله. زدند و تنها متاخرين آن را ساختند متقدمين شيعه اين اتهام را به او نمي

هـ اشاره كرد كه در پيگيري و  212نصر بن مزاحم منقّري يكي از غالت متقدم شيعه و متوفاي سال 
موده و عمر خود را به سر برده تا كتاب مشهوري را در بررسي جريان جنگ صفين كوشش فراوان ن

  .ناميده كه چاپ هم شده است) جنگ صفين( "وقعه صفين"اين زمينه تاليف نموده و آن را 
هاي مربوط به اين جنگ بحث  من اين كتاب را سراپا مطالعه كرده و ديدم كه از ريز و درشت جريان

  اين دال بر چه واقعيتي است؟ . تاي فروگذار نكرده اس نموده و از هيچ قضيه
بالل بن ابوهريره در ميان : البته خليفه بن خياط در البالي بحث از وقايع جنگ صفين گفته است

  .قرار گرفته بود، اما خود ابوهريره حضور نداشت 1نظام جناح چپ لشكر معاويه در صفين پياده
: د كرده و او را به اين عبارت مي ستايدبن ياسر تمجي بينم كه ابوهريره از عمار ديگر مياز طرفي 

در حالي كه عمار جزو سپاهيان  "2.از شيطان پناه داد) ص(كسي كه خداوند او را بر زبان پيامبرش "
چون او همان   علي بود و ممكن بود توصيف و تعريف ابوهريره از او بر همكاري مردم با علي بيافزايد،

پس چگونه . كنند ي كه مردم به خاطر دينش از او پيروي ميكس":اش گفت گونه بود كه عايشه درباره
  ممكن است ابوهريره طرفدار معاويه باشد و از عمار هم توصيف به عمل آورد؟

ابوهريره و ابوالدرداء به نزد معاويه و علي آمده و معاويه : ن قتيبه منسوب است كه گفتبهمچنين به ا
م نصيحت كرده و سپس به خاطر قاتالن عثمان به علي شدن خون مرد يري از ريختهوگرا به منظور جل
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١٣٤ 

طرف بوده و در  كه ابوهريره در اين جريان بي اگر اين مطلب صحيح باشد، دليل است بر اين. پيوستند
توانيم اين مطلب را به اثبات برسانيم،  ولي ما نمي 1.ي مسلمانان تالش نموده است راستاي وحدت كلمه

كه اين خبر را نقل كرده است، به دروغ به ابن قتيبه نسبت داده شده و  "سهاالمامه و السيا"چون كتاب 
جعل كننده، آن را از دسيسه و افترا به سلف صالح انباشته است، در حالي كه ابن قتيبه به سالمت اعتقاد 

  .و احترام به سلف معروف است
ه ابوهريره با نعمان بن بشير ك خبري كه ابوجعفر اسكافي ذكر كرده مبني بر اين"شبيه همين خبر است 

انان از مشدن خون مسل گاه كه نعمان به منظور خاموش كردن آتش جنگ و جلوگيري از ريخته بود، آن
دمشق به نزد علي كه در مدينه بود، آمد و توافق كردند، شام و مصر براي معاويه و حجاز و عراق براي 

البالغه به  را روايت نكرده و جز در شرح نهجاين خبر نيز صحت ندارد و هيچ مورخي آن . علي باشد
توان به صحت  پس چگونه مي. روايت از ابوجعفر كه بدون هيچ سندي آن را ذكر كرده ، نيامده است

  2.باشد آن حكم كرد در حالي كه با اخبار صحيح در تعارض مي
نماز : گويد ر آن ميهمين جعل كننده قول بسيار بي معني و نحيفي را به ابوهريره منسوب ساخته كه د

اما چنين چيزي به اثبات نرسيده و . تر است تر و غذا خوردن با معاويه چرب خواندن پشت سر علي كامل
ها جز حكايت ساخته شده از  ي آن سند معتبري براي آن ذكر نكرده است و اين ياوه گويي سازنده

در دين ندارند، چيز ديگري هاي مسخره و پررو از اديبان بدعت گذاري كه جايگاهي  طرف انسان
كه  پذيريم مگر اين در دينار و حتي در درهم نمي"تواند باشد و ما در حالي كه شاهدي را عليه خود  نمي

در رابطه با احوال سلف و رويدادهاي "چگونه جايز است كه  ".از تهمت مبرّي و از اشتها به دور باشد
  نديم؟بپس ٣"گذشتگان كسي را كه جايگاهي در دين ندارد

ابوريه به روايت از ابن ابي الحديد و استادش اسكافي، ابوهريره و يكي از بزرگان صحابه را متهم 
اساس است،  اما اين ادعا هم بي. اند جعل كرده) رض(كه احاديثي را در افترازدن به علي  سازد به اين مي

توان پذيرفت و نيز  نمي سري و تعصب و جانبداري را زيرا خبر همچون كساني با داشتن حالت خيره
اند  آورد و احاديثي كه به آن استدالل كرده ي احتجاج پايين مي ها را از رتبه منقطع بودن سندهايشان آن
ي  از طرفي ديگر ائمه. اند همچنان كه منتقدان حديث يادآوري كرده. جز احاديث موضوع نيستند

يك از متخصصان حديث هيچ وقت اظهار حديث واضع هر حديثي را از راويان آن جدا ساخته و هيچ 
ي ادبا و به ديگر تعبير از  مگر يكي از مبتدعه 4.اند كه ابوهريره دستي در وضع حديث داشته است نكرده
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چه بدون تشخيص و  كه كتابش را با هر آن 1پردازند آوري هيزم مي كساني كه در تاريكي به جمع
ي تاريخ،  هاي نوشته شده در زمينه شك كتاببررسي به دست آورده، لبريز ساخته است و بدون 

ي بسياري از اسرائيليات و احاديث جعلي است كه ربطي به  اخالق، موعظه و امثال آن در برگيرنده
  2.اسالم ندارند

تر گفتيم ـ بعد از صلح حسن با او به وقوع  از طرف ديگر بيعت ابوهريره با معاويه ـ همچنان كه پيش
بيند به معاويه نگاه كنيم و  اي كه نامبرده از خالل آن معاويه را مي عينك تيره پيوست و نبايد با همان

دانيم كه اين  مي. توان گفت ابوهريره مجتهدي بوده كه در اجتهادش به خطا رفته است فقط مي
زيرا در زمان او فتوحات اسالمي . ي بزرگوار بعدا خدمات تحسين برانگيزي را تقديم اسالم كرد صحابه
ر ايام فتنه متوقف گشته بود، از سر گرفته شد و معاويه بود كه اين سپاه عظيم را آماده و براي فتح كه د

تا جايي كه تب و تاب و . كه آن هنگام دژ محكم كفر بود، روانه ساخت) نبول فعليااست(قسطنطنيه 
قع فتنه در سپاه هيجان نيروي اعزامي، اشتياق آن پيرمرد سالخورده ابوايوب انصاري معروف را كه مو

علي قرار داشت، به جهاد برانگيخت و تحت فرماندهي يزيد بن معاويه به صفوف مجاهدين پيوست و 
ي قبرس را با مجاهداني  بديهي است معاويه كه جزيره. هاي قسطنطنيه قرار دارد قبر او هنوز زير ديوار

توصيف كرد،  ٣"لملوك علي األسرهمثل ا"هاي جنگي با تعبير  آنان را نشسته بر كشتي) ص(كه پيغمبر 
  .فتح نمود

ي به  گيري او در رابطه با فتنه از تمامي شبهاتي كه پيرامون موضع) رض(بدينسان پاكي ابوهريره 
گردد و كسي كه عاقل باشد اين مطلب را  شهادت رساندن عثمان، ايجاد شده است، روشن و آشكار مي

همچنان كه بعدا   اند، يعيان نخستين از او روايت كردهي طرفدار علي و ش از روي رواياتي كه صحابه
  .فهمد خواهيم ديد، زود مي

كردند و در  گمان اگر ابوهريره طرفدار معاويه بود، هيچ وقت شيعيان حديث از او روايت نمي بي
روايت شيعيان صدر اول از او حكمت، دليل و اندرزي نهفته است براي كسي كه دلي آگاه داشته باشد 

  .با حضور قلب گوش فرا دهد و يا
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  ارتباط ابوهريره با مروان بن حكم و امويان

گيري ابوهريره در حال  ي رد شبهاتي بود كه پيرامون موضع چه در فصل سابق گفته شد، درباره آن
  .ايجاد شده بود) رض(حيات اميرالمومنين علي 

كه پس از كشته شدن علي هم به پردازان در اين حد هم متوقف نشدند، بل اما شايعه سازان و دروغ
هاي فراواني را پيرامون رفتار و منش او به راه انداختند و او را شخصي  كار خود ادامه داده و تهمت

ي عمل پوشانيد و مردم را به سوي آن  معرفي كردند كه در ميان سياست امويان قرار داشت، به آن جامه
جا بود اكثر مطالب  ان هم از طرف معاويه والي آنكرد و مرو دعوت نمود و چون در مدينه زندگي مي

  .شد ي او به مروان ارتباط داده مي گفته شده درباره
مروان بن حكم اموي قريشي، پسر حكم پسر ابوالعاص پسر اميه پسر عبد شمس، دو سال و به روايتي 

اليت مدينه را عثمان او را كاتب خود ساخت و در ايام معاويه و. چهار سال پس از هجرت متولد شد
، براي او بيعت خالفت گرفته شد و به مدت نه بن معاويهپس از مرگ معاويه پسر يزيد. دار گرديد عهده

  1.ماه حكومت كرد
در پيش گرفت ـ همچنان كه ) رض(ي عثمان  مروان با توجه به موضع درستي كه ابوهريره در فتنه

ي  به منظور ارج نهادن به اقدام ابوهريره، عالقهديديم ـ به خاطر خويشاوندي كه با عثمان داشت و نيز 
رسد، بخشي از تربيت اوالدش  جا كه چنين به نظر مي خود را با ابوهريره استحكام و تقويت بخشيد تا آن

از خلفاي راشدين و   پنجمين خليفه 2زير نظر او بوده باشد، زيرا پسرش عبدالعزيز بن مروان پدر عمر
اند و هر دو نفر از ديد اهل  حديث از او روايت كرده 3الملك بن مروانعبد  ي فقيه همچنين خليفه

ك به لكه برخي از آنان به خاطر كشتاري كه در زمان خالفت عبدالم اند جز اين حديث شناخته شده
كه او پيش از رسيدن به خالفت  اند وگرنه اجماع منعقد است بر اين وقوع پيوست، او را ضعيف انگاشته

  .ها بوداز بزرگان فق
ديديم يكي از نتايج اين پيوند محكم اين بود كه مروان دو مرتبه هنگام رفتن به حج ابوهريره را به 
جاي خود نشاند و اين جاي تعجب ندارد، زيرا ابوهريره آن وقت به دليل مرگ نسل بزرگان صحابه يا 

مد و ممكن بود هر آ پراكنده شدن آنان در بالد مفتوحه، يكي از برجستگان اصحاب به حساب مي
توان گفت او در مقام رياست بزرگان  كه مي اميري اعم از مروان و غير او ايشان را جانشين سازد، بل

ي ادوار اموي و علوي به  به اين دليل كه اهل مدينه عادت كرده بودند، او را در همه. مدينه قرار داشت
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ر بحرين را داشت، براي امامت نماز مقدم ي واليت از جانب مروان ب كه سابقه ويژه با توجه به اين
  .داشتند مي

رسد، روايت كرده كه  امام مسلم با سند خودش كه به كاتب امام علي، عبيد بن ابي رافع مي
  ١"استخلف مروان اباهريره علي المدينه و خرج الي مكه فصلي لنا ابوهريره الجمعه":گفت

رار داد و به مكه رفت، پس ابوهريره نماز جمعه را مروان ابوهريره را جانشين خود در مدينه ق: يعني
  .براي ما اقامه كرد

ابوهريره در مدتي كه والي مدينه بود، هم سمت قضاوت را به عهده داشت و هم حدود شرعي را 
  .اند ذكر كرده 2والدو البي كرد و جريان قضاوت او را وكيع  اقامه مي

برداري از آن  منان ابوهريره بدون مشوش ساختن و بهرهپيوند و ارتباط ميان مروان و ابوهريره را دش
اساس رها نساختند بلكه با سوءاستفاده از اين ارتباط اتهاماتي  در جهت متهم ساختن او به اتهامات بي

ها ابوهريره انساني است آزمند و حريص كه مصالح دنيايي را با تملق و  وارد، ساختند كه بر اساس آن
  .نمايد ان از پس اين ارتباط كسب ميچاپلوسي در برابر مرو

تر از اين بوده كه او را به انجام چنين  حاشا كه ابوهريره چنين بوده باشد و بدون شك نفس او بلند
چه انجام داده است، در راستاي اطاعت از امير بوده كه اطاعت از امرا مادامي  ليكن آن. كارهايي وادارد

ي مسلمين واجب است و هر  از آنان مشاهده نشده است بر همهكه كفر آشكار و مدلل به دليل قرآني 
امير مسلماني كه قول يا عمل كفرآميز از او صادر نشود و ظاهر شريعت و احكام حالل و حرام را 

چه امير دچار اشتباه  ي توحيد باشد، اطاعت از او واجب خواهد بود و چنان رعايت نمايد و داراي عقيده
شود، بايد مسلمانان او را به انجام معروف امر كرده و از خطا و منكري   طايي شده و مرتكب گناه يا خ

 .كه انجام داده است، باز دارند
كرد و هرگز از متنبه كردن  گونه از مروان مانند يك امير اطاعت مي ابوهريره ـ خداي را سپاس ـ اين

د و از نصيحت عمومي او براي كر شد، فروگذار نمي او نسبت به خطاهايي كه احيانا از او صادر مي
ي نصايح عمومي ابوهريره براي مروان  از جمله. برحذر داشتنش از فريب و شيفتگي دنيا غافل نبود

موردي است كه امام بخاري از طريق استادش موسي بن اسماعيل از عمرو بن يحيي بن سعيد بن عمرو 
جالسامع ابي هريره في مسجد النبي  كنت":بن سعيد قريشي او هم از پدربزرگش روايت كرده كه گفت

هلكه امتي علي يدي غلمه من : بالمدينه و معنا مروان قال ابوهريره سمعت الصادق المصدوق يقول) ص(
  3".الن لفعلتفالن و بني ففقال ابوهريره لوشئت ان اقول بني . قريش فقال مروان لعنه اهللا عليهم غلمه
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ابوهريره گفت از صادق . مروان هم با ما بود. نه نشسته بودمدر مدي) ص(ابوهريره در مسجد پيغمبر  با
ي  ل از امتم بر دست چند تا پسر بچه از قبيلهنسشنيدم كه گفت هالك اين ) ص(مصدوق رسول خدا 
ابوهريره گفت اگر مايل بودم . ها را خدا لعنتشان كند آن پسربچه: مروان گفت. قريش خواهد بود

  ... .ه و بگويم فرزندان فالن و فرزندان فالنتوانستم آنان را مشخص كرد مي
سمعت ":تر از حديث فوق تعبير حاكم است به روايت از مالك بن ظالم كه گفت صريح

.... . از ابوهريره شنيدم كه خطاب به مروان بن حكم گفت ١"....يقول لمروان بن الحكم) رض(هريره ابا
. بن يمان صحت حديث را تاييد كرده است ي حديفه: گويد كند و سپس مي ي حديث را نقل مي همه

رسد كه  ليكن به نظر مي. آمده است) پسر بچگان احمق( "غلمه سفهاء"در تعبير حاكم و غير او عبارت 
  . اين لفظ با شرايطي كه بخاري براي روايت حديث منظور كرده، نيامده است

ه كرده است و اين خود تعرض كه حديث را نقل كند، به آن اشار لذا فقط در عنوان باب و پيش آن
خواهد او را از قرار گرفتن در صف چنين كساني برحذر دارد،  صريحي است به مروان كه ابوهريره مي

كه  از آنان نام نبرده بود و اين) ص(زيرا رسول خدا . تواند قاطعانه اين مطلب را ادا كند اگر چه نمي
آيا كسي كه . نام ببرم از باب حدس و تخمين بوده است توانم از آنان اگر مايل باشم، مي: ابوهريره گفته

تواند  آيد و به دنبال كسب مصالح دنيوي باشد، مي زباني در بخواهد با مروان از در تملق و چرب
  گونه به او تعريض كند؟ اين

ي نصايح عمومي ابوهريره براي مروان مطلبي است كه حاكم از يزيد بن شريك روايت  باز از جمله
كه مروان به دربان گفت ببين چه كسي پشت در "كه ابوهريره نزد مروان بود  ست، مبني بر اينكرده ا

اي ابوهريره مطلبي : ي ورود به او داد و سپس گفت مروان اجازه. ابوهريره است: است؟ دربان گفت
: فرمود از رسول خدا شنيدم  كه: ابوهريره گفت. شنيده باشي) ص(براي ما بگو كه آن را از رسول خدا 

   2.ل من امر الناس شيئانليوشك رجل ان يتمني انه خر من ثريا و لم ي
يك از  دار هيچ ي ثريا سقوط كند اما عهده نزديك است زماني فرا رسد كه كسي آرزو كند از ستاره

  .كارهاي مردم نشود
هدايت كسي كه اين نصيحت و هشدارش باشد، بايد مروان را هنگام ارتكاب خطا نيز راهنمايي و 

  . كند
براي نمونه ابوهريره مروان را به شدت از به كار گرفتن تصاوير در قصري كه در مدينه ساخته بود، 

با ابوهريره داخل ساختمان  ":در اين رابطه امام احمد از ابوزرعه نقل كرده است كه گفت. نهي كرد
آن مشاهده كرد و لذا  ابوهريره تصاويري را در. شد مروان بن حكم شديم در حالي كه ساخته مي
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و من اظلم ممن ذهب يخلق : فرمايد شنيدم كه گفت خداوند بزرگوار مي) ص(از رسول خدا : گفت
  1.رهعيليخلقوا ذره او فليخلقوا حبه اوليخلقوا شفخلقا كخلقي 

آنان اگر به زعم . آفريند هاي من مي تر است از كسي كه مخلوقي شبيه به آفريده چه كسي ظالم
 .خلق كنند يك تار مو را ويااي  بيافرينند و يا دانه ذره اي پسدر بر آفرينش هستند،خودشان قا

كند و تند با او حرف زده و راجع به  كه باري ديگر بر ساختمان مروان گذر مي شديدتر از اين، اين
ه روايت ي ابوهرير شده ي آزاد زيرا حاكم از ابومريم برده. دهد وجوب زهد و تحقير دنيا به او تذكر مي

مر ابوهريره بمروان و هو يبني داره التي وسط المدينه قال فجلست اليه و العمال ":نموده است كه گفت
فقال مروان ان اباهريره يحدث العمال فماذا تقول لهم يا . يعملون قال ابنوا شديدا و آملوا بعيدا و موتوا قريبا

يا معشر قريش ـ ثالث مرات ـ اذكروا كيف كنتم . قريبااباهريره؟ قال قلت ابنو شديدا و آملو بعيدا و موتوا 
مون ارقائكم فارس و الروم كلوا خبز السميذ و اللحم السمين ال ياكل دامس و كيف اصبحتم اليوم تخ

ارا تكونوا غدا كبارا واهللا اليرتفع منكم رجل درجه غبعضكم بعضا و التكادموا تكادم البراذين كونوا اليوم ص
  2".وم القيامهاال وضعه اهللا ي

راوي . كرد ابوهريره بر مروان گذر كرد در حالي كه ساختماني را كه در وسط مدينه داشت، بنا مي
محكم بسازيد، : كارگران مشغول كار بودند كه ابوهريره گفت. گويد در كنار ابوهريره نشستم مي

ريره با كارگران حرف اينك ابوه : مروان گفت. آرزوهاي دور و دراز بپرورانيد و به زودي بميريد
به آنان گفتم محكم بسازيد، آرزوهاي دور و : گويي؟ پاسخ داد به آنان چه مي ابا هريره اي. زند مي

اي جماعت قريشيان ـ سه مرتبه ـ به ياد بياوريد ) ابوهريره ادامه داد. (دراز بپرورانيد و به زودي بميريد
. گيريد امروز بردگاني از ايران و روم به خدمت مي .ايد كه ديروز چگونه بوديد و امروز به كجا رسيده

همديگر را نخوريد و مانند اسبان يكديگر . نان ساخته شده از آرد سفيد و نيزگوشت پر چربي بخوريد
به خدا سوگند هر . امروز خودتان را كوچك نشان دهيد تا فرداي قيامت بزرگ باشيد. را گاز نگيريد

  .خداوند روز قيامت او را پايين آورد) زرگنمايي كندب(كس از شما يك درجه باال رود 
  گونه خواهد بود؟ زباني باشد، اين آيا زبان و ادبيات كسي كه در صدد چاپلوسي و چرب

را ) ص(ي رسول خدا  در حالي كه خود فرموده  كند، چگونه ابوهريره مال دنيا را از مروان طلب مي
  3"م حزمه علي ظهره خير له من ان يسال احداالن يحتطب احدك":روايت كرده كه فرموده است

باري از چوب بر پشت حمل كند و آن را بفروشد، بهتر از آن است كه چيزي  اگريكي از شما كوله
  .را از كسي درخواست كند، چه آن را به او بدهد چه ندهد
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ي را روايت ديثكند در حالي كه ح نيز ابوهريره چگونه دنيا را از مروان و يا غير او درخواست مي
و ) ورزد به آنان احسان نمي(كند  خداوند در روز قيامت به سه كس نگاه نمي :كرده است با مضمون

آوري خواهند داشت كه يكي  و عذاب درد) سازد كه آنان را از گناه پاك نمي يا اين(ستايد  آنان را نمي
  1"ان لم يعطه منها سخطرجل بايع اماما اليبايعه اال لدنيا فان اعطا منها رضي و "از آنان 

چه از دنيا به وي بدهد، راضي باشد  كه با امامي بيعت كند، اما بيعت او براي دنيا باشد، چنانكسي 
  .وگرنه عصباني و ناراضي

  پس ابوهريره كه خود را وقف تعليم و تربيت ديگران نموده است، چه نيازي به دنيا خواهد داشت؟
ي عادي مبتني بر بينش صحيحي است كه در حين  ن يك عالقهي ابوهريره به مروا گمان عالقه بي
اي نيست كه سخن دروغ  كند و اين عالقه به گونه برداري از مروان او را امر به معروف هم مي فرمان

زيرا ابوهريره در اطاعت از . پردازان و افتراكنندگان را به اثبات برساند و چنين چيزي امكان ندارد
كار  و مروان نيز از نگاه صحابه و تابعين مردي عادل و درست". و نه بدعت گذار مروان نه گناهكار بود

سن و  ي اصحاب، سهل بن سعد ساعدي حديث از او روايت كرده است و تابعين نيز هم از جمله. بود
  ".صحابي بنا بر يكي از دو رأي از آنان جلو بود سال او بودند گرچه با داشتن لقب

شمارند، فتواهايش را مورد  هم او را تعظيم كرده و خالفتش را معتبر ميفقهاي شهرهاي مختلف "
اما مورخان و اديبان جسور و گستاخ در حد خود سخن . پذيرند توجه قرار داده و روايتش را مي

  2".گويند مي

دانسته است و  3)رض(امام بخاري هم به حديث او استشهاد كرده و او را در رديف مسور بن مخرمه 
  4.، از او آورده است)ص(يگري را هم به روايت زيد بن ثابت از پيغمبر حديث د
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١٤١

  ازدواج، فرزندان و خويشان ابوهريره 

  :ازدواج

ناپيوسته روايتي را از استادش اصبغ بن الفرج مصري با سندي كه به ابوهريره  1ي بخاري با لفظ متابعه
رجل شاب و انا اخاف علي نفسي العنت و ال اهللا اني  قلت يا رسول":رسد، روايت كرده كه گفته است مي

يا ) ص(اجد ما اتزوج النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي 
  2"اباهريره جف القلم بما انت الق فاختص علي ذلك او ذر

ي ازدواج با  دانيد كه هزينه گفتم اي رسول خدا من مردي جوان هستم و از وقوع در زنا بيمناكم و مي
پاسخ  باز مرا بي. دوباره اين مطلب را تكرار كردم. سكوت اختيار كرد) ص(رسول خدا . زنان را ندارم

اي ابوهريره قلمي كه سرنوشت تو را : اين دفعه فرمود. بار سوم مشكلم را به عرض او رساندم. گذاشت
تو منظور شده به تو خواهد چه براي  و سرنوشت تو قابل تغيير نيست و آن(نوشته خشك شده است 

  3.خواهي از اين كار بپرهيز و منتظر سرنوشت باش خواهي خودت را اخته كن و نمي پس مي) رسيد
مجرد بوده و در كنار او ) ص(گيريم كه ابوهريره در زمان حيات رسول خدا  از اين حديث نتيجه مي

  .به دور از زنان زندگي كرده است
ي  با بسره 4ساخت مروان او را در امارت بر مدينه جانشين خود مي ابوهريره بعدا و آن هنگام كه
ي پسر غزوان مازني صحابي مشهور امير  اين زن، صحابي و خواهر عنبه. مازني دختر غزوان ازدواج كرد

اين عتبه از مسلمانان سابق بود و در دومين هجرت، به حبشه رفت و جزو تيراندازاني بود كه  5.بصره بود
او مردي بلند باال و زيبا بود و در جنگ بدر  6.شد از او نام برده مي) ص(صحاب رسول خدا در ميان ا

                                                           
يت، با غير خود مشاركت ورزد بدين معني كه متابعه اشاره به يكي از اصطالحات علم حديث است و عبارت از اين است كه راوي در روا -446

شود و احتماال قيد  ي قاصر ناميده مي چه مشاركت در كل سند باشد متابعه تام وگرنه متابعه غير او هم اين حديث را روايت كرده باشند و چنان
)مترجم. (ي قاصر باشد ابعهتايم، اشاره به م غير موصوله كه ما آن را ناپيوسته ترجمه كرده   

5ص 7حيح بخاري جص - 2  
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١٤٢ 

اين مرد صحابي شهر بصره را با نقشه و طراحي خود ساخت و در زمان خالفت عمر بن  1شركت كرد
  . وفات يافت) رض(خطاب 

اساس ابوهريره با جناغ بر اين  2.بود) رض(فاخته دختر غزوان و خواهر عقبه همسر عثمان بن عفان 
  .شود و افزايش اعتبار ناشي از اين مسئله براي ابوهريره، بر كسي پوشيده نيست عثمان مي

  :فرزندان ابوهريره

 "محرر"ترينشان پسرش  اند كه ابوهريره داراي چهار پسر و يك دختر بود، مشهورترين و بزرگ گفته
شود كه اينان  اضافه مي. نام داشت "بالل"و چهارمي  "عبدالرحمن"، سومي  "محرّز"دومي . بود

  .اند احاديثي از پدرشان روايت كرده
سعيد بن مسيب او را به عقد ازدواج : ليكن ابن سعد گفته است. نام خواهرشان را نتوانستم پيدا كنم

داماد ديگري براي ابوهريره ذكر شده است و او صحابي رسول خدا  "االصابه"در كتاب . خود درآورد
اين خويشاوندي نيز به طور ضمني بر . باشد جارود بن معلي است كه شوهر خواهر ابوهريره مي) ص(

  .افزايد اعتبار ابوهريره مي
ي  نويسنده. اند ي اسالمي معروف بوده چنين پيدا است كه نسل ابوهريره ادامه پيدا كرده و در جامعه

هـ اشاره كرده كه يكي از  228، متوفاي ي ابوهريره به يوسف بن يحيي ين يوسف يهذراز  "نفح الطيب"
توان به  ي ذريت ابوهريره مي از جمله 3.اند علما و ادباي اسپانيايي است كه به سوي شرق هجرت نموده

نوشته است يكي از اوالد  "كتاب العالم"خيرالدين زركلي در . ي قاياني مصر اشاره كرد خانواده
ميالدي است كه فقيهي  1870هـ برابر با  1287متوفاي سال ابوهريره عبدالجواد بن عبدالمطلب قاياني 

مصر بوده و در قاهره درس خوانده  "القايات"تولد و وفات او در شهر . شافعي و صوفي بوده است
  4.رسد مي) رض(ي عبدالجواد به ابوهريره  گويد نسب خانواده زركلي مي. است

  :گويد درود حيات ميابوهريره ب

اي هستيم كه به سن هشتاد سالگي نزديك شده و بعد از  حضور پير سالخورده اكنون باالخره ما در
را نشر و آن را به مردم آموخته ) ص(داشت ادا كرده و حديث رسول خدا   كه امانتي را كه بر عهده اين

  .رود به سرعت به سوي مالقات خدا مي  است،
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١٤٣

هجرت از سرزميني دور، گذران با هاي قابل توجهي داشت مانند  وي زندگي باشكوه و پر از صحنه
، جنگ با شرك همراه با رسول خدا )ص(قناعت و همراه با سختي، پيوستگي محكم به رسول خدا 

ي كودتا  گيري از فتنه كناره  ، پيكار با ارتداد، شركت در غزوات، فداكاري در دفاع از خالفت،)ص(
خرين پرده از حيات او شتافتن به و اينك آ) ص(، پخش و نشر حديث رسول خدا )رض(عليه عثمان 

  .لقاي پروردگار
از . دهد ها را از نظر گذرانده و گريه سر مي ابوهريره در حالي كه در بستر مرگ قرار دارد اين صحنه

من براي اين دنياي شما گريه : دهد ي شما چيست اي ابوهريره؟ پاسخ مي سبب گريه: پرسند او مي
اكنون صعود و عروجي در  من هم! گريم بضاعتي خود مي سفر و كم كه به خاطر دوري راه كنم، بل نمي

يك از اين دو منزل  دانم به كدام آيم و نمي پيش دارم كه در نهايت آن، در بهشت يا دوزخ فرود مي
  1.روانه خواهم شد

هرگاه مردم، بر من گريه و زاري نكنيد، چون اين كار براي : گويد سپس به وصيت پرداخته و مي
  2.عملي نشده است) ص(دا رسول خ

ام  كه سايبان نسازيد، همراه جنازه بر من خيمه نزنيد يا اين: گويد باري ديگر به آنان سفارش داده و مي
اذا وضع : شنيدم كه گفت) ص(ام را با عجله ببريد، چون از رسول خدا  آتشدان و بخور نياوريد و جنازه

ويله اين تذهبون  ا وضع الرجل السوء علي سريره قال يااذه قال قدموني قدموني و الرجل الصالح علي سرير
   .بي

زودتر (گويد مرا جلو ببريد، جلو ببريد  هرگاه انسان صالحي بر روي تابوت قرار داده شد، مي: يعني
مرا كجا ! واي بر من: گويد و هر گاه انسان ناصالح بر تابوت قرار داده شد، مي)  گاه برسانيد به آرام

  3خواهيد برد؟
دوري بيابان و   :گويد ات چيست؟ در پاسخ مي سبب گريه: پرسند دهد و مي اين مرتبه هم گريه سر مي

  4.العبور ي صعب كمي توشه و گردنه
اما ! خداوند شفايت دهد اي ابوهريره: گويد چند لحظه قبل از مرگ مروان بر او وارد شده و مي

رداختن به جواب مروان را نداشته و به مناجات و ابوهريره كه در فضايي ديگر در پرواز است، ياراي پ
بسان كسي با اعتقاد كامل و دستان انباشته از كارهاي نيكو و . دهد راز و نياز با پروردگارش ادامه مي

خداوندا من مالقات با شما را دوست دارم پس شما هم : گويد چشم به انتظار رحمت پروردگار و مي
  !مالقات با من را بپسند
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١٤٤ 

اما ياد پاك ابوهريره  1.نرسيده بود كه ابوهريره جان سپرد "اصحاب القطا"مروان به : گويد ميمقبري 
  .داران تا روز قيامت خواهد ماند در قلب ايمان

  2سال وفات ابوهريره مورد اختالف است

 اما هنگام. به وقوع پيوسته است 58هـ يا  57ابوهريره در سال  وفات:ي ابن الخياط گفته است خليفه
  3.بوده است 58دارد كه وفات او در سال  شرح حال سعيد بن العاص قاطعانه اظهار مي

 78ابوهريره هنگامي كه متوفي شد : را سال وفات ابوهريره دانسته و گفته است 59ابن اسحاق سال 
  .واقدي هم در اين گفته با او موافق است. سال داشت

جا به  از آن. هاي مجاور مدينه به وقوع پيوست در وادي عقيق يكي از وادي) رض(وفات ابوهريره 
هنگام از طرف عمويش معاويه امير مدينه بود، بر او   سفيان كه آن وليد بن عتبه بن ابي 4.مدينه آورده شد
  .هنگام از امارت مدينه عزل شده بود شود كه مروان آن يادآوري مي. نماز ميت خواند

. اش تا رسيدن به قبرستان بقيع شركت كرد ل جنازهدر حم) رض(يكي از پسران عثمان بن عفان 
در تشييع جنازه شركت "عبداهللا بن عمر نيز  5.كردند حركت مي  ابوسعيد خدري و مروان جلوي جنازه

: گفت كرد و مي رفت و بسيار از خدا برايش طلب رحمت مي او جلوي جنازه پياده راه مي. كرد
  6.را براي مسلمانان حفظ كردند) ص( ابوهريره از كساني بود كه حديث رسول خدا

معاويه در پاسخ . وليد بن عتبه به معاويه نامه نوشت و او را از وفات ابوهريره باخبر ساخت"سپس 
ببين ابوهريره چه كساني را از خود به جاي گذاشته است، به هر كدام از وارثانش ده : وليد چنين نوشت

زيرا . به خوبي انجام ده و با آنان به نيكي رفتار كنايشان را  حق همسايگي . هزار درهم عطا كن
و خداوند او را رحمت كند  7".ابوهريره از كساني بود كه عثمان را كمك كردند و با او در منزل ماند

  !از او راضي شود و راضيش گرداند
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  دوم قسمت

  ابوهريره در ميان هجوم دشمنان و نقد دوستان

   



  
 

١٤٦ 

  ابوهريره و شيعه

  :طمه و پسرانشفا  حب علي،
يك خصلت ايماني است كه بايد در قلب هر مسلماني جاي گيرد و بر زبان هر ) رض(حب علي 

) ص(چون علي نسبت خويشاوندي با پيغمبر . دارد، جاري شود را دوست مي) ص(كسي كه پيغمبر 
ي  فاطمه هاي اسالم قهرمانانه جنگيد و بانوي زنان اين امت، زود اسالم آورد، در تمام جنگ داشت،

علي و   ايمان هيچ مسلماني هرگز با روگرداندن قلبي از محبت. را به زني گرفت) رض(زهراي بتول 
ولي متاسفانه دروغ پردازان به ابوهريره افترا زده . آيد مبغوض داشتن او صحيح و درست از آب در نمي

آنان نفرت داشته و عليه آنان اند كه دشمن علي و پسرانش بوده، از  و او را به عنوان كسي معرفي كرده
  .پردازي بر او ظلم روا داشتند ترتيب با اين افترا و دروغ بدين. به فعاليت پرداخته است

  ):رض(حب او نسبت به علي و فاطمه 

زيرا امام مسلم از ابوهريره . گويد هاي علي در روز خيبر مي خود ابوهريره از فضائل و شجاعت
العطين هذه الرايه رجال يحب اهللا و ":روز جنگ خيبر گفت) ص(ا روايت نموده كه رسول خد) رض(

همانا اين پرچم را به مردي خواهم داد كه خدا و رسولش را دوست : يعني "رسوله يفتح اهللا علي يديه
علي سپس روايت كرده است كه پرچم را به . دارد و خداوند خيبر را بر دستان او فتح خواهد كرد

متنفر است؟ در بحث ) رض(اين روايت از كسي است كه از امير المومنين علي  توان گفت آيا مي. سپرد
ان " :را روايت كرده است كه گفت) ص(ي رسول خدا  اين گفته) رض(ابوهريره ) رض(فضايل فاطمه 

  .فاطمه بانوي زنان امت است :يعني 1".فاطمه سيده نساء امتي
ي تكذيب و اذيت و آزاري كه  غاز بعثت همهدر حالي كه در آ چگونه اين مقام را نداشته باشد،

با زهد و قناعت سپري  گذشته از اين، زماني را كه در مدينه بود،. متوجه پدرش گرديد، متوجه او نيز شد
  .كرد، راضي شد اي كه با آسياب دستي آرد مي بدينسان كه با اندك غله. كرد

  :اي كه با حسن داشت محبت بيش از اندازه

دهيم كه در خصوص حب او نسبت به حسن بن  را از ابوهريره مورد بحث قرار مي اين بار احاديثي
  .علي رسيده است
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كه ابوهريره  كند بر اين وقايع و اخباري كه در ميان ابوهريره و حسن به وقوع پيوسته است، داللت مي
آن ي  محبت فراواني نسبت به حسن در دل داشت، محبتي كه هيچ كدام از محبان حسن به درجه

  .نرسيدند
. حسن بن علي در حالي كه گردنبندي در گردن داشت، بر خواست كه برود":گويد ابوهريره مي

او را در ) ص(حسن هم آغوشش را باز كرد، سپس رسول خدا . آغوشش را باز كرد) ص(رسول خدا 
ساني دارم، پس تو هم او را دوست بدار و نيز ك خداوندا من حسن را دوست مي: آغوش گرفت و گفت
نسبت ) ص(دارند، دوست داشته باش و از روزي كه چنين رفتاري را از رسول خدا  كه او را دوست مي

  1".تر از حسن بن علي نبود به حسن ديدم، هيچ احدي نزد من محبوب

هنوز محبت حسن را ":گويد روايت كرده و مي) ص(ابوهريره ماجراي ديگري را از حسن و پيغمبر 
كه حسن را  اين  نسبت به او ديدم و آن) ص(روزي كه رفتاري را از رسول خدا ام از  فراموش نكرده

فرو ) ص(قرار داشت، انگشتانش را در ريش رسول خدا ) ص(ديدم در حالي كه در دامن رسول خدا 
خداوندا من حسن را دوست : سپس گفت. گذاشت كرد، پيغمبر هم زبانش را در دهان حسن مي مي

  2.دوست داشته باشدارم، پس تو هم او را 
ي ديگري را نقل كرده كه در آن ابوهريره از محبت نسبت به حسن تعبير  سعيد المقبري صحنه

طالب بر ما وارد شد، سالم كرد و  با ابوهريره بوديم كه حسن بن علي بن ابي":گويد  نامبرده مي. نمايد مي
. ريره اينك حسن بن علي بر ما سالم كرداي ابوه: جوابش را داديم، اما ابوهريره متوجه نشد و لذا گفتيم

) ص(از رسول خدا : سپس ادامه داد. سالم بر تو اي سرورم: ابوهريره به او نزديك شده و جواب داد
  3.سيد است) حسن(او : شنيدم كه گفت

بر اين اساس جاي تعجب نيست كه ديديم ابوهريره روزي كه حسن به رحمت خدا پيوست، 
  .گريستن دعوت نمودگريست و مردم را هم به 

ابوهريره را روزي كه حسن وفات يافت، ديدم بر ":گويد شاهدي كه در آن روز حضور داشته، مي
از ) ص(اي مردم امروز محبوب رسول خدا : گفت گريست و با صداي بلند مي بام مسجد ايستاده و مي

  4.دنيا رفت، پس گريه و زاري كنيد
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  ):رض(محبت ابوهريره با حسين 

داشت كمتر نبود از محبتي كه در حق ) رض(وستي كه ابوهريره نسبت به حسين بن علي محبت ود
هرگاه ":گويد ي ديگري را در رابطه با پيامبر نقل كرده و مي زيرا حادثه. نمود اظهار مي) رض(حسن 

از ) ص(بدين سبب كه يك روز رسول خدا . شود بينم اشك از چشمانم سرازير مي حسين بن علي را مي
با او رفتم تا به بازار بني . پس دستم را گرفت و بر من تكيه زد. ه بيرون آمد و مرا در مسجد يافتخان

كه با من حرفي بزند، گشتي در بازار زد و نگاهي انداخت و سپس برگشت و  بدون اين. قينقاع رسيديم
نشست و ) كردهدست در زانوها حلقه (كه در مسجد با حالت احتبا  من هم با ايشان برگشتم تا اين

قرار ) ص(كه بر دامن رسول خدا  حسين به سرعت آمد تا اين. خطاب به من گفت بچه را برايم صدا كن
حضرت نيز دهان حسين را باز كرد و دهان خود را . سپس دستش را در ريش حضرت فرو كرد. گرفت

  .ست بدارخداوندا من حسين را دوست دارم پس تو هم او را دو: گفت در آن قرار داد و مي
بچه حسن بوده پسر چه در بخاري آمده اين  اين داستان را ما از بخاري روايت كرديم و بر اساس آن

چنين چيزي ممكن است . اند ولي حاكم اشاره كرده كه هر دو روايت حفظ و وارد شده. است نه حسين
  .زيرا در اين روايت بحث از برگشتن به مسجد به ميان آمده است

  : ي حب حسن و حسين با هم روايت كرده است وهريره دربارهاحاديثي كه اب

بيرون آمد در حالي كه حسن و ) ص(رسول خدا ":حاكم از ابوهريره نقل كرده است كه گفت
پس مردي از ايشان . كه به ما رسيد بوسيد تا اين هايش گذاشته بود و هر بار يكي را مي حسين را بر شانه

آري و محبت با آنان، محبت با من و كينه : را دوست داري؟ گفت آنان) ص(سوال كرد اي رسول خدا 
  1.و بغض با آنان كينه و بغض با من است

نماز عشا را اقامه ) ص(با رسول خدا ":همچنين حاكم از ابوهريره روايت نموده است كه گفت
عي كه پريدند و موق رفت، حسن و حسين بر پشت او مي به سجده مي) ص(كرديم، هر گاه رسول خدا 

اي اين كار را تكرار  گذاشت و با هر سجده شد، آنان را به آرامي بر زمين مي از سجده بلند مي
عرض كردم اي رسول . نشاند) يا بر دامن خود(پس از تمام شدن نماز آنان را در كنار خود . كردند مي

درخشيد و رسول  در آن حال نوري. نه: ، حسن و حسين را پيش مادرشان بر نگردانم؟ فرمود)ص(خدا 
  2.اين بود كه زير روشنايي برق، به داخل منزل رفتند. اكنون برويد پيش مادرتان: فرمود) ص(خدا 
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با ابوهريره خواهيم بود تا ببينيم چگونه از فضايل حسن و ) رض(باري ديگر، در روز مرگ حسن 
  :گويد حسين مي

. علي وفات يافت، حاضر بودممن روزي كه حسن بن ":حاكم از ابوحازم روايت كرده كه گفت
ديدم كه حسين بن علي با زدن به گردن سعيد بن عاص او را متوجه خود ساخته و از او درخواست كرد 

انداختم ـ  چه اين كار سنت نبود، شما را جلو نمي ضمنا گفت چنان. جلو برود) جهت امامت نماز ميت(
ا خاكي را كه پسر پيغمبرتان را در آن دفن آي: چون كدورتي در ميان آنان بود ـ لذا ابوهريره گفت

هر كس حسن و حسين را : شنيدم كه گفت) ص(كه من از رسول خدا  داريد، با اين كنيد، از او دريغ مي
خشمگين كرده د، من را سازخشمگين دوست بدارد، من را دوست داشته است و هر كس آنان را 

  1.است
دفن ) ص(نبود، حسن در كنار جدش رسول خدا ابوهريره همان روز خطاب به مروان كه راضي 

 ".به خدا سوگند تو والي نيستي، والي كس ديگري است، بگذار او را آنجا دفن كنيم":شود، گفت
خواهي كسي را  كه مي كنيد كه آن را قبول نداري، بل ليكن شما در كاري دخالت مي":سپس ادامه داد

  2".جا نيست و او معاويه است راضي كني كه اين

بر تو باد اي ابوهريره كه علي و نسل او را دوست داشتي و خداوند با كساني كه اين رحمت خدا
مند شوند،  ها بهره ها از محبان علي و اوالدش پنهان ساختند و نگذاشتند از آن حقايق را نابود ساخته و آن
  !با عدل خودش رفتار كند

ي شيعيان نخستين از  ي او و عامه شده روايت فرزندان علي و سلحشوران، ياران و بردگان آزاد
  :ابوهريره

  :مقدمه

دروغ بسته و بدون سند تكذيب ) رض(و ابوجعفر االسكافي ـ هر دو از معتزله ـ بر زبان علي نظام 
اند كه امام علي اين مطلب را اظهار داشته و بدين وسيله، متاخرين  ابوهريره را روايت نموده و ادعا كرده

  .اند تا بپذيرند كه گويا ابوهريره دروغگو بوده است و آنان را واداشته شيعه را دچار توهم
اساس قابل قبول نبوده و ممكن نيست كسي آن را بپذيرد، چون فاقد سند بوده و علماي  اين سخن بي

  .اند منتقد، هيچ خبري را بدون سند نپذيرفته
) رض(يم كرد كه فرزندان علي با اين وجود ما در اين فصل، با داليل قطعي و كافي، ثابت خواه

كنيم كه بزرگان از جنگجويان  اند و نيز ثابت مي حديث ابوهريره را متعبر دانسته و آن را روايت كرده
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ي زيادي از  هاي جمل، صفين و نهروان شركت داشتند، عده علي، فرماندهان لشكر وي، كه در جنگ
اند و اكثريت قابل توجهي از شيعه، اهل  ردهتابعين كه با علي مالقات داشته و حديث از او روايت ك

و   ي ابتاع تابعين و نسل بعد از آنان، حديث ابوهريره را روايت كرده كوفه و محبان اوالد علي از طبقه
  .اند هاي خود تدوين كرده آن را مورد استفاده و استناد قرار داده و در كتاب

اند، دليل  د اشاره، حديث ابوهريره را به كار بردهكه تمامي افراد مور مجموع اين روايات و اثبات اين
كدام از فرزندانش و نه   را نه هيچ) رض(كه اين تكذيب منسوب به امام علي  واضحي است بر اين

اند و نه شيعيان صدر اول و اهل كوفه پايتخت  لشكريان و كساني كه حديث از او شنيده و روايت كرده
اند و چنانچه اين سخن جعل شده، اساسي  و بر مبناي آن عمل نكرده ي تشيع نپذيرفته امام علي و قلعه

كرد و همگي ابوهريره را رها ساخته و حديث از او  بود، نزد آنان شهرت پيدا مي داشت و موضوع نمي
  .بودند آوري و روايت حديث او حريص نمي كردند و نيز بر جمع روايت نمي

چون كسي تا به حال در   فصول اين كتاب خواهد بود، اين فصل، مهمترين: توان گفت از اين رو مي
  .اين زمينه مطلب ننوشته است

  . همچنين در فصل آينده سكوت جميع هاشميان بزرگوار را در برابر اين سخن افشا خواهيم كرد

  :شعر
با افتخار حديث ابوهريره را نيز  چه راويان فراواني از كساني كه راوي علي در كوفه بودند،   !حمل نمودند؟ روايت و

  .از جمله جعفر صادق آن مرد بلند همت، بسان پدرش حديث ابوهريره را روايت و ثبت نمود
پس در شگفتم از كساني كه اين اعتماد و . العابدين و يارانشان اين كار را كردند همچنين زين   .باور را ندارند
شته شد و ديگر در نيات پرده از روي مسئله بردا) منظور ابوجعفر اسكافي است(اي ابوجعفر 

  .ماند برخي مخفي و پوشيده نمي
  مانيم؟ كني ما از جعلي بودن آن غافل مي اگر تو سخني را از علي روايت كني، فكر مي

بودي، اما ما ) ابوهريره(باشي، با اين كارت در فكر بدنام كردن   چنانچه عمدا آن را جعل كرده
  !كارت را نقش برآب كرديم

چرا شيعيان نخستين راجع به آن چيزي نگفتند و چرا پسران   ن صحت دارد،پس اگر اين جريا
  علي همه با هم اين سخن را در ميان خود دست به دست نگردانيدند؟

آنان همگي ساكت شده و زبان خود را از تلفظ به چنين سخني پاك نگاه داشتند و سكوت 
  .دسته جمعي هاشميان براي اين مطلب كافي است

دن اين اشخاص ابتدا بر منابع جديد غير شيعي مانند طبقات ابن سعد، الجرح و التعديل در معرفي كر
ي ابن الحاتم، الثقات تاليف ابن حيان، تهذيب التهذيب ابن حجر و ميزان العتدال ذهبي، تكيه  نوشته
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ر از تعدادي كنم و در اين ام سپس شيعه بودن آنان را با استفاده از منابع مهم شيعي اثبات مي. نمايم مي
  .دانند ها را معتبر مي كتاب بهره بردم كه شيعيان آن

ي شيخ طوسي، كتابي كه محقق آن محمد صادق آل بحرالعلوم  نوشته "الفهرست"از جمله كتاب 
بهايي است كه علماي اماميه همگي در باب علم الرجال بر  اثر گران"ي آن گفته است آن همان  درباره

  ".كنند آن تكيه مي

باشد و اولين و آخرين  هـ بارزترين علماي شيعه در طول تاريخ آنان مي 460طوسي متوفي سال شيخ 
را با خود حمل كرده و نخستين كسي است كه نجف را مركز  "شيخ الطائفه"كسي است كه لقب 
شيخ غضائري و ابوالقاسم   او نزد استادان بزرگي چون سيد مرتضي، شيخ مفيد،. علمي شيعيان قرار داد
  .ترين بزرگان شيعه هستند، درس خواند تنوخي كه معروف
هايي  توان به كتاب شود، مي ها استناد مي هاي معتبر در نزد شيعه كه به آن ي كتاب همچنين از جمله

تاليف شيخ نجاشي از علماي قرن چهارم و از معاصرين  "الرجال"ي شيخ طوسي،  نوشته "الرجال":چون
  .خ كشي اشاره كرداثر شي "الرجال"شيخ طوسي و 
بحرالعلوم در  ي كتاب شيخ كشي و نيز آل كه احمد حسيني در مقدمه ي فوق همچنان گانه منابع چهار

چهار منبع معتبر نزد شيعه بوده كه مهمترين و معتبرترينشان   اند، اشاره كرده "الفهرست"ي كتاب  مقدمه
ي منابع  اند كه در بقيه و نقد قرار دادهها گروهي را مورد بحث  كتاب شيخ كشي بود و هر كدام از آن

  .بحثي از آنان نرفته است
از . ها ندارند شود كه از نظر اهميت دست كمي از آن ي اين منابع مي هاي ديگري نيز ضميمه كتاب

كه شيخ شوشتري آن را تصحيح و  "قاموس الرجال"ي مامقاني است با عنوان  ، كتاب عالمه جمله
هاي  ي تمامي كتاب كتاب كه از اهميت به سزايي برخوردار است، دربرگيرنده اين. بازبيني كرده است

شيخ ابن حجر  "التهذيب"پيش از خود بوده و جايگاه آن در ميان كتب شيعه همانند جايگاه كتاب 
اند را در خود جاي داده است، ولي  ي مطالبي را كه قدما در اين زمينه گفته كه كليه است از حيث اين

  .هنوز به طور كامل چاپ نشده است متاسفانه
ي شيعه  سيد محمد مهدي آل بحرالعلوم يكي از روساي سابق طايفه "الرجال"ها كتاب  ي آن از جمله

  .هـ است 1212در عراق و متوفاي سال 
هاي مزبور را صفحه به صفحه ورق زدم، اما نه شرح حال ابوهريره را در  شايان ذكر است كه كتاب

ها شرح  كه نويسندگان آن با اين. ه تكذيب او را در اثناي شرح حال ديگري پيدا كردمها يافتم و ن آن
به استثناي شوشتري . اند ها آورده ضعيف را در اين كتاب) راويان(حال و بيوگرافي تعداد زيادي از افراد 

است كه  آن هم به اين دليل. كند كه ابوهريره كاذب بوده است اي اشاره مي كه به طور غير منتظره
ي ديگر در اين  هاي پنجگانه اما كتاب. بسيار، متاخر بوده و آراي نظام و اسكافي را باورد كرده است
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اي كه منصف  اين پديده متضمن حكمت و پيام مهمي است براي شيعه. اند باره يك حرف بحث نكرده
رايي است ) وي حديثبه عنوان را(كه به اعتقاد شيعيان تضعيف ابوهريره  باشد و دليل است بر اين

  .جديد و اخيرا پيدا شده است
ي ابوجعفر بن احمد بن  نوشته "الرجال"به كتاب مهم ديگري نيز مراجعت كردم كه عبارت است از 

تاليف حسن بن علي بن داود  "الرجال"عبداهللا كه كتاب ديگري هم با او چاپ شده است به نام  ابي
. بوهريره را به صراحت مورد مدح و ستايش قرار داده استاين كتاب نيز ا. هـ 647حلي، متولد سال 

شود كه كتاب مورد اشاره همچنان كه محقق آن ـ ارموي ـ گفته است از امهات و اصول  اضافه مي
  .ي اماميه است كتب رجال نزد شيعه

  :العابدين روايت و قبول حديث ابوهريره از جانب امام زين

امام بزرگ، عادل و . گيرد نسل اول شيعه روبروي ما قرار مياولين كسي كه در سير كردن در ميان 
العابدين علي بن الحسين بن علي بن  امام زين ،او كسي نيست مگرمعتبري است از فرزندان علي 

  ).رض(طالب  ابي
احمد بن يونس به روايت از عاصم بن ":گفته است شود، بخاري كه تمام احاديثش صحيح قلمداد مي

) ص(مرجانه يا علي بن حسين، به نقل از ابوهريره به من خبر داد كه رسول خدا محمد از سعيد بن 
   ."ا مسلما استنقذ اهللا بكل عضو منه عضوا من النارءايما رجل اعتق امر":فرمود
هر كس مرد مسلماني را آزاد كرده و از بردگي نجات دهد، خداوند با هر عضوي از آن يكي : يعني

  .دهد نجات مي از اعضايش را از آتش دوزخ
اين حديث را پيش علي بن حسين بردم و او هم براي نيل به ثواب موعود : گويد سعيد بن مرجانه مي

هزار درهم يا هزار دينار به او پيشنهاد  در اين حديث، عبدي را كه عبداهللا بن جعفر براي خريدش ده
  1.داده بود، آزاد كرد

اي سعيد خودت اين حديث را از ابوهريره  :گفت) رض(علي بن حسين ":در تعبيري آمده است
و حرف هر كسي (لوح بود  گاه علي بن حسين به يكي از غالمانش كه ساده آن. آري: اي؟ گفت شنيده
  .دستور داد كه مطرف را برايش صدا بزند) پذيرفت را مي

  2.برو تو در راه خدا آزاد هستي: امام گفت  كه مطرف حضور پيدا كرد، همين
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به ابوهريره ) رض(رساند كه امام علي  به طور واضح و آشكار مي) رض(علي بن حسين  اين استفسار
و اعتبار خود نسبت به  وثوقاش بر  وثوق كامل داشته و سپس با عمل به روايت او و آزاد كردن برده

  .ابوهريره تاكيد نموده است
اي براي مردم نقل  مژدهپس از آن علي بن حسين و ابن مرجانه اين حديث را روايت و آن را چون 

زيد بن اسلم آن را از  همچنين 1مثال عمر بن علي بن الحسين آن را از ابن مرجانه روايت كرد. كردند مي
  2.علي روايت نمود

سعيد بن عبداهللا بن مرجانه جزو شيعيان نخستين است و برقي او را يكي از بزرگان اصحاب علي بن 
العابدين پيوستگي هميشگي داشت و لذا به يار و  د به امام زينسعي" 3.به شمار آورده است) رض(حسين 

  4".همدم او معروف شده بود

روايت كرده است كه طوسي، سعيد بن مرجانه را به تشيع نسبت داده و  ٥"قاموس الرجال"تستري در 
  .ي اماميه بوده است وي شيعه: به نقل از مامقاني گفته است

اعتبار فراوان خود نسبت به ابوهريره پرده برداشته و يك حديث از وثوق و باري ديگر  ابن مرجانه
دانيم كه هيبت و احتياطي كه در روايت حديث قدسي بايد  از او روايت كرده است و مي 6قدسي را

  .گردد باشد، بيش از هيبت و احتياطي است كه در حديث نبوي روايت شده در باب فضايل، اعمال مي
بينم كه علي بن  گونه مي اين 7.يگري را هم از ابوهريره روايت نموده استالبته ابن مرجانه احاديث د

سپس خودش آن را . كند چه او روايت نموده عمل مي حسين به تصديق ابوهريره مبادرت كرده و به آن
  !كنند؟ پس متاخرين شيعه چه فكر مي. نمايد براي نسل بعد از خودش روايت مي

اند و همچنين شاگردانشان  ه نشر حديث ابوهريره را به عهده گرفتهبينيم ياران بزرگ ابوهريره ك مي
از علي  اند،  اما مرويات او را از طريق اصحابش دريافت نموده  اند، آناني را كه ابوهريره را درك نكرده

مانند ابوسلمه بن عبدالرحمن بن عوف، يحيي بن سعيد انصاري، . اند بن حسين، حديث روايت نموده
العابدين در مدت چهل سالي كه  يا زين. كيم، طاوس بن كيسان، زهري، ابوالزناد و غير اينانقعقاع بن ح

كه اين سخن را از  ي ابوهريره براي آنان نقل نكرد يا اين بعد از ابوهريره زيست، سخن جدش را درباره
  ي كربال بيست و سه سال بود؟ كه سنش در سال واقعه پدرش نشنيده بود، در حالي
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اي است دال بر عدم  در برابر نقل سخن منسوب به جدش قرينه) رض(العابدين  ن سكوت زينگما بي
و عمل به آن از جانب او ـ كه قبال ) آزادسازي برده(ي روايت حديث عتق  وجود آن سخن كه به قرينه

  .شود بحث شد ـ  اضافه مي

  :محمد باقر و جعفر صادق و روايت حديث از ابوهريره

دهد و بر اساس آن دو امام  ي بسيار باارزش ديگري را در اختيار ما قرار مي نجينهتحقيق و بررسي گ
طالب و  امام محمد باقر پسر علي بن حسين بن علي بن ابي: شوند معتبر و بزرگوار پيش ما مجسم مي

ي شيعيان خود را به او نسبت داده و آرا و اقوالش مدار و  پسرش جعفر صادق بن محمد، كسي كه همه
  .ي مسائل فقهي آنان است ور كليهمح

حديث او . او شخصي محل وثوق و كثيرالحديث است. محمد باقر، مادرش دختر حسن بن علي است
ي فقهاي اهل مدينه و از تابعين برشمرده  در صحيحين بخاري و مسلم وجود دارد و نسائي او را از جمله

  .است
احاديث او نيز در . يشتري برخوردار استاما پسرش جعفر صادق از او مشهورتر و از احاديث ب

  .اي برخوردار است او در ميان فقهاي مدينه از جايگاه برجسته. صحيحين مسلم و بخاري آمده است
در سند  1اند و در صحيح مسلم محمد باقر و جعفر صادق هر دو حديث ابوهريره را روايت كرده

مان بن بالن آن را از جعفر صادق، از پدرش حديثي كه عبدالعزيز دراوردي، حاتم بن اسماعيل و سلي
كه اين سه نفر وصف صادق را براي جعفر ذكر نكرده و  جز اين. اند دوبار با هم آمده  اند، روايت كرده

دليل اين اهمال هم شهرت جعفر بوده و  "عن جعفر بن محمد عن ابيه"اند  آن را مهمل گذاشته و گفته
اسامي مهمل را از روي نام كساني كه حديث از آنان روايت  "رجال الحديث"كه متخصصان علم  اين

عن الصادق عن "شناسند و اين سه نفر روايت كننده از جعفر، احاديث بسياري را با تعبير  اند، مي كرده
  2.اند بدون ذكر جعفر، روايت كرده "صادق"يعني با به كار بردن  "ابيه

دهند، در حالي  نسبت مي) رض(دعايي كه به علي العابدين از نقل سخن مورد ا گمان سكوت زين بي
كه روايت حديث ابوهريره توسط فرزندان علي معلوم همگان است دليل ديگري است دال بر كذب 

  .شود العابدين اضافه مي بودن اين ادعا كه به دليل اول رويات حديث از ابوهريره توسط زين
كه آن را به عنوان منبع و دليل  بل  كند، بسنده نميباقر هم در مورد حديث ابوهريره تنها به روايت آن 

در اثناي ) رح(همچنان كه امام شافعي . كند گيرد، بر اساس آن فتوا داده و عمل مي فقهي به كار مي
همچنين ":گويد بحث از داليل قبول خبر واحد و حجت بودن آن به اين مطلب تصريح كرده و مي
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و از طريق عبيداهللا بن ابي رافع از ) ص(طريق جابر از پيامبر  بينيم كه محمد بن علي بن حسين از مي
  1.شود كند و از هر كدام از اين طرق حديث ثابت مي حديث روايت مي) ص(ابوهريره از پيامبر 

منظور شافعي همچنان كه خودش گفته اين است كه محمد بن علي احاديثي را كه ابوهريره در 
  2.ت كرده، حجت دانسته استضوع حالل و حرام به تنهايي روايوم

بر خي از آنان كساني هستند كه دچار : اند حديث شناسان راويان صادق را به دو دسته تقسيم نموده
كنند كه غير  احاديثي را از اين دسته روايت مي. شوند و به فقاهت معروف نيستند اشتباه و خطا مي

برخي ديگر راوياني هستند صادق، حافظ و . خودشان از اهل صدق در آن احاديث با آنان موافق باشند
اند، بدون  احاديثي را كه اين دسته از راويان به تنهايي روايت كرده  محدثين،. ، دقيق و فقيه دارنده نگاه

جا ـ همچنان كه شافعي گفته است ـ سيد و سرور راويان  محمد بن علي در اين. پذيرند چون و چرا مي
ي يك راوي صادق، ضابط و فقيه معامله  ون شك با ابوهريره به مثابهمعتبر و مورد اعتماد بوده و بد

  3.پس شگفتا از آن ديگري كه اين اعتماد و باور را ندارد. كرد مي
همچنان كه ديديم علي بن حسين ياران و شاگرداني دارد كه آنان را در اخذ و نقل مرويات ابوهريره 

اش جعفر صادق،  طور پسرش محمد و نوه همين. است آزاد گذاشته و آنان را از اين كار باز نداشته
چه كه به  ياراني دارند از مشاهير گيرندگان مرويات ابوهريره كه آنان را آزاد گذاشته و حرفي را از آن

بنابراين سكوت محمد . اند زعم ابوجعفر اسكافي علي آن را نسبت به ابوهريره گفته است، به آنان نگفته
اي است كه بر روايت عملي حديث ابوهريره و  ي ديگر و تازه دق قرينهبن علي و پسرش جعفر صا

  .شود حجت دانستن آن از جانب ايشان، افزوده مي
توان به فقيه صدرنشين مدينه، عمرو بن دينار، محمد بن اسحاق صاحب  ي ياران باقر مي از جمله

روف كوفه عبداهللا بن شبرمه، كتاب سيره، اوزاعي امام اهل شام، زهري، ابو اسحاق همداني، فقيه مع
  .ابن جريح و اعمش، اشاره كرد اعرج،

اند، بيش از ياران باقر هستند كه   اما ياران جعفر صادق كه احاديث ابوهريره را دست به دست كرده
دراوردي، حاتم بن اسماعيل و سليمان بن بالل و نيز امام مالك، يحيي : توان به ي نامبردگان مي از جمله

  .القطان، يحيي بن سعيد انصاري، سفيان ثوري، سفيان بن عيينه و غير اشاره كردبن سعيد 
اند كه روايات ابوهريره را دست به دست  همچنين، همان طور كه باقر و صادق شاگرداني داشته

 مانند عطاء بن. اند اند كه جزو شاگردان ابوهريره و از ناشران علم او بوده استاداني هم داشته  اند، كرده
آيا در صورتي كه جعفر و باقر معتقد به ضعف .رباح، استاد جعفر صادق، يزيد بن هرمز استاد باقر ابي

  داشتند؟ بودند، استادان خود را از او برحذر نمي ابوهريره مي
                                                           

.ستو اين از نصوص كمياب ا 1245بند  455الرساله، امام شافعي ص  - 1  
1238بند  ،همان - 2  
)مترجم(هاي شعر سابق الذكر  اعريكي از مص - 3  



  
 

١٥٦ 

  كردند محمد بن حنفيه و پسرش از ابوهريره حديث روايت مي

او امامي . معروف به ابن الحنفيه است) رض(طالب  ي پسران علي، امام محمد بن علي بن ابي از جمله
زاهد و عابد كه حديث او به روايت از پدرش در صحيح مسلم و بخاري فراوان است   معتبر،  است فقيه،

طالب نيز از او  پسرش حسن بن محمد بن علي بن ابي 1.كند بينيم كه مستقيمااز ابوهريره روايت مي و مي
  2.اند ي كساني است كه از ابوهريره روايت كرده هتبعيت نموده چرا كه او نيز از جمل

محمد بن حنفيه و پسرش حسن نيز ياراني دارند كه در كار پخش و به سمع مردم رساندن، احاديث 
پس اين دو بزرگوار نيز اصحاب خود را از نقل حديث ابوهريره منع نكردند، . اند ابوهريره نقش داشته

طالب جعل كردند، سكوت اختيار  ردازان آن بر زبان علي ابن ابيپ همچنان كه در برابر سخني كه دروغ
  .نمودند

ي  عمرو بن دينار و عطا بن ابي رباح و از جمله  ي اصحاب ابن الحنفيه منذر بن يعلي الثوري، از جمله
  .اصحاب پسرش زهري و عبدالرحمن بن ابي الموال است

  پيوندد ي حسن دوم به اين كاروان مي نوه

معتبر  3اين شخص نزد نسائي و ابن حبان. ي، محمد بن عبداهللا بن حسن بن علي استاز احفاد عل
اذا سجد ":فرمود) ص(رسول خدا   :شناخته شده و در روايتي از ابوزناد از اعرج از ابوهريره گفته است

   4"كبتيهراحدكم فاليبرك كمايبرك الجمل و ليضع يديه علي 

كه بايد  زند به سجده برود بل نبايد مانند شتر كه زانو مي هرگاه يكي از شما به سجده رفت،: يعني
  .دستانش را بر زانوهايش بگذارد

  گيرند عبداهللا بن عباس و پسرش در اعتماد به ابوهريره، از ابناي علي سبقت مي

بيينم  را مي) رض(پسر عموي او و علي، عبداهللا بن عباس بن عبدالمطلب ) ص(از خويشاوندان پيامبر 
سپس پسرش علي بن عبداهللا بن  5.كند از يك حديث را به طور مستقيم از ابوهريره روايت ميكه بيش 
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و او از بهترين مردم بوده و ابوزرعه، عجلي و ابن  1كند عباس را داريم كه حديث از ابوهريره روايت مي
  .اند حبان او را معتبر دانسته

  :آور اميرالمؤمنين و روايت از ابوهريره سلحشوران نام

هاي او شركت داشتند و نيز  اما سلحشوران نامدار علي و فرماندهان لشكرش، كساني كه در جنگل
) رض(بينيم كه با حماست بيشتري براي پخش مرويات ابوهريره  ي پليس او را مي روساي اداره

  .كوشند مي

  دار راويان حديث ابوهريره ابوايوب طليعه

خورد، صحابي بزرگوار ابوايوب انصاري  چشم مي اولين كسي كه از اين جنگجويان قهرمان به
زيرا تابعي مورد اعتماد، ابوالشعثاء او را ديده كه در مدينه حديث از ابوهريره روايت . است) رض(

كنند او  ي صحابياني است كه شيعيان او را پذيرفته و گمان مي و ابوايوب از جمله 2كرده است مي
او را مورد  3تا جايي كه كشي و غير او،. اد اصحاب مرتد نشداي است كه بعد از ارتد پنجمين صحابه
به حساب آورده و معتقد است كه در ) رض(اند و بحرالعلوم نيز او را در عداد شيعيان علي  اعتماد دانسته
  4.هاي اميرالمومنين سهيم بوده است تمامي جنگ

  :ي پليس اميرالمومنين و روايت از ابوهريره رئيس اداره

) رض(ي پليس علي  خالس بن عمرو هجري بصري كه رييس اداره: اند عقيلي گفته جوزجاني و
  5.اي روايت كرده است بوده، از ابوهريره و علي صحيفه

دانسته و روايت او را از علي به اثبات رسانده ) رض(شيخ طوسي خالس نامبرده را از ياران علي 
هاي او از  بينيم كه به ثبت روايت ث را ميي حدي است و به خاطر اين اهميتي كه خالس دارد، ائمه

تا جايي كه امام خراسان اسحاق بن راهويه يك فصل  6هاي خود مبادرت ورزيدند در ديوان  ابوهريره،
  7.هاي خالس از ابوهريره اختصاص داده است از مسندش را به روايت

                                                           
358ص  7التهذيب ج - 1  
362ص  9و مجمع الزوائد ج  512ص  3المستدرك ج - 2  
2و رجال البرقي ص 39رجال الكشي، ص  - 3  
218ص  2رجال آقاي بحرالعلوم ج - 4  
1ق 228ص  2التاريخ الكبير، بخاري ج - 5  
ها و غير آن 141الجارود ص المنتقي البن ، 359ص  2، المسند ج780ص  2ماجه ج ، ابن279ص  2ابوداود، ج  - 6  
.بر آن افزوده است 63و در ص  24نويس مسند ابن راهويه، ص  دست - 7  



  
 

١٥٨ 

جراي اوامر امير با او خواهد روز به منظور آمادگي براي ا دانيم ـ شبانه چنان كه مي رئيس پليس ـ هم
شنيد، قطعا به گرفتن حديث از ابوهريره  چه خالس تحذيري راجع به ابوهريره از علي مي بود و چنان
  .كرد اعتنايي نمي

  كند ي پليس همين راه را طي مي رئيس ديگري از روساي اداره

عصر پيامبر بوده  مي پليس، شريح بن هاني مذحجي كوفي است كه ه همچنين يكي از روساي اداره
هاي او  بوده و در جنگ) رض(اين شخص كه يكي از ياران علي بن ابي طالب . اما او را نديده است

ي پليس را در عهد او  شركت داشته است، به جهت وثوق و اعتباري كه نزد علي داشت، رياست اداره
  1.دار گشت عهده

شخصي :ي او گفته است ه و دربارهبحث شرع را پيش كشيد "قاموس رجال الشيعه"شوشتري در 
السالم  اش ابوالمقدام و يكي از ياران بزرگ علي عليه هنياست كه اسالم و جاهليت را درك كرده، ك

  2".بوده است

بينيم كه احاديث  شريح به اين دليل كه چيزي راجع به تضعيف ابوهريره از علي نشنيده است، مي
  3.است  پخش كرده ها را زيادي را از ابوهريره دريافت و آن

  المومنين با همين موضوع شخصيت ممتاز مقربان امير

كميل بن زياد نخعي كوفي است كه ابن معين و عجلي او را معتبر و ) رض(يكي از سلحشوران علي 
اين شخصيت در جنگ صفين با علي شركت كرده و در ميان قومش از شرافت و . اند محل وثوق دانسته

  .ستاطاعت برخوردار بوده ا
و شيخ طوسي نيز  4ي اصحاب علي دانسته هاي برجسته ي شخصيت او را از جمله  داود، برقي و ابن

و در مسند طوالني ... السالم در شهر هيت بود كميل فرماندار علي عليه" 5.همين نظر را داشته است
هاي مورد  نفر از شخصيتالسالم به عبداهللا بن رافع دستور داد، ده  كليني آمده كه اميرالمومنين علي عليه
  6".ي آنان كميل را نام برد اعتمادش را بر او وارد كند كه از جمله

                                                           
128ص  6و طبقات ابن سعد ج 330ص 4التهذيب ج - 1  
70ص  5قاموس الرجال ج - 2  

و  160ص1اما روايات او از علي در صحيح مسلم ج  .9ص  4و النسائي ج 66ص  8ج نگاه كن به روايات از ابوهريره در صحيح مسلم، - 504
.آمده است 84ص  1النسائي ج    

281ابن داود ص   و رجال 6البرقي ص  رجال - 4  
56رجال الطوسي ص  - 5  
به روايت از ابن ابي الحديد 436ص  7رجال، شوشتري، ج لقاموس ا - 6  
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كميل حديثي مهم و طوالني دارد، به روايت از ابوهريره و آن را اسرائيل، معمر و عمار بن زريق از 
يل بن زياد از كم: اند كه گفت ابو اسحاق سبيعي از كميل و شعبه از عبدالرحمن بن عابس روايت كرده

به ميان نخلستان ) ص(كرد كه روزي رسول خدا  نقل مي) ص(شنيدم كه از ابوهريره به روايت از پيغمبر 
شوند، قطعا  داران هالك مي اي ابوهريره يا اي ابوهر سرمايه: مدينه رفت و خطاب به ابوهريره فرمود

ي كه ثروت خود را در جهات مگر كسان  داران در روز قيامت فقير و نيازمند خواهند شد، سرمايه
  .خيرپخش نمايند و چنين كساني كميابند

الحول وال قوه اال "هاي بهشت را به تو نشان دهم؟ آن ذكر  خواهي يكي از گنجينه اي ابوهريره نمي
داني حق خدا بر بندگانش و نيز حق بندگان بر خدا  اي ابوهريره مي. است "باهللا و ال ملجا من اهللا اال اليه

حق خدا بر بندگان اين است او را : فرمود. دانند گفتم خدا و رسولش مي: گويد ابوهريره مي چيست؟
اي را كه  بپرستند و هيچ چپز را برايش شريك قرار ندهند و حق بندگان بر خدا اين است كه هيچ بنده

  1.چنين باشد، عذاب ندهد
لكن در   سابق روايت كرده است، كميل يك حديث قدسي را هم از ابوهريره از پيامبر با همين سند 

ه با كسي كه در رابط(گفت خداي عزوجل ) ص(به نظرم رسول خدا : گويد روايت آن قاطع نبوده و مي
  2.كرد) خداي خود(ي من خود را تسليم  فرمايد بنده مي) دار باشدالذكر خو از گنج فوق

  :كاتب و منشي خصوصي اميرالمؤمنين و حضور در اين قافله

است ) ص(ي پيامبر  ي آزاد شده رافع بنده تابعي بزرگوار عبيداهللا بن ابي) رض(زديكان علي يكي از ن
) رض(البته پسران ابورافع اعم از عبيداهللا و برادرانش يتيم و تحت رعايت علي  3.كه كاتب امام علي بود

عبيداهللا به سن ي خودش به عهده گرفت و هنگامي كه  علي سرپرستي و تربيت آنان را در خانه 4.بودند
او در پي . بلوغ رسيد و رشد پيدا كرده، علي او را به خود نزديك نموده و كاتب و منشي خود ساخت

ي كساني كه با او در  ي وقايع علي و يكي را نيز درباره باره دار شدن اين مسوليت كتابي را در عهده
  .نگاشت 5جنگ شركت نمودند،

رافع روايت كرده كه او پشت سر ابوهريره نماز جمعه  بن ابي جعفر صادق از پدرش باقر از عبيداهللا
هنگامي ":گويد عبيداهللا مي. هاي جمعه و منافقين را قرائت كرد خواند كه ابوهريره در اين نماز سوره

طالب  هايي قرائت كردي كه علي بن ابي كه ابوهريره نماز را تمام كرد پيش او رفته و گفتم شما سوره

                                                           
.آمده است 535، 525، 520، 309صص  2اسحاق سبعي از كميل در مسند امام احمد جاين روايت و همچنين روايت ابو - 1  
520ص 2مسند امام احمد ج - 2  
520ص  6بخاري ج - 3  
41التاريخ الصغير، بخاري ص - 4  
206ص  1رجال آقاي بحرالعلوم ج - 5  
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ابوهريره گفت قرائت اين دو سوره را در نماز جمعه از رسول خدا . نمود ها را قرائت مي نيز در كوفه آن
  1.ام شنيده) ص(

و  "اذا السماء انشقت"ي  دارد راجع به قرائت سوره) ص(عبيداهللا روايت ديگري نيز ابوهريره از پيامبر 
  2.به سجده رفتن در محل سجده از آن

به اين معني . افع حديث ابوهريره را روايت و آن را قبول كرده استر گوييم عبيداهللا بن ابي كه مي اين
ي ابورافع جزو  چون خانواده. اند ي ابورافع همگي روايت ابوهريره را پذيرفته است كه خانوداه

و همراه او و فرزندانش جنگيدند و در   اند كه علي را ياري داده هاي شيعه و نخستين در كوفه خانواده
ي كوفي هستند  بلكه اين خانواده يكي از سي خانواده. ي آن كوشيدند نخستين و توسعه حمايت از تشيع

گردانند و بحرالعلوم ذكر  كه مورد احترام شيعيان بوده و فضل حمايت از تشيع نخستين را به آنان بر مي
  . ها مقدم داشته است ي خانواده اين خانواده را بر همه

  ي ابورافع نسبت به ابوهريره و فرزندانش، بر محبت خانواده  د،كن چيزي كه به طور اكيد داللت مي
رافع است با محرز پسر ابوهريره، در رفتن به سوي عبداهللا بن عمر  موافقت عثمان پسر عبيداهللا بن ابي

كه پسران عبيداهللا و ابوهريره با هم  چون اين موافقت، دليل است بر اين 3.جهت طرح سوالي پيش او
اند و هيچ وقت چيزي به نام تكذيب و دشمني در ميان آنان وجود نداشته است و  بوده دوست و صميمي

پردازي عقول متاخر نيست و بدون شك  ي او چيزي جز اختراع و دروغ تكذيب روايت شده درباره
ي منصف امروزي حسن ظن خود نسبت به ابوهريره را از روي حسن ظن متقدميني چون اوالد  شيعه

  .نهد و سلحشوران و كاتبان او بنا ميعلي و مقربان 

  :جمعي ديگر از اصحاب علي و روايت از ابوهريره

جناح راست مبارك لشكر دفاع از اين صحابي بزرگ عبارت است از گروه زيادي از تابعين معتمد 
 از آناني كه از علي شنيدند، با او سر و كار داشتند و حديث از او روايت نمودند و شايد با او همچون

ي  از جمله. اينان از نظر فضل و مقام درجات مختلفي دارند. الذكر، همگام با او جنگيدند افراد فوق
  :توان به افراد زير اشاره كرد ي عالي رتبه از مشاهير فقها مي طبقه

  4ـ ابو عبدالرحمن سلمي از شخصيات معتمد و از بزرگان اصحاب علي
                                                           

112و منتقي ابن الجارود ص 15ص 3صحيح مسلم، ج - 1  
 ص  3و ج 185ص  2و صحيح مسلم ج 72ص  4و اما روايات عبيداهللا از علي در صحيح بخاري، ج 355ص  1سنن ابن ماجه، ج -522
كه در صحيح مسلم كتاب المساجد و مواضع الصاله  بل شود كه روايت مورد اشاره در سنن ابن ماجه نيامده است، يادآوري مي .موچود است116

)مترجم. (يك راوي به نام ابورافع آن را از ابوهريره روايت كرده استكه  رافع بل آمده است، آن هم نه از عبيداهللا بن ابي   
2ق 232ص  3التاريخ الكبير، بخاري ج - 3  

 4سيار ديگري آمده است  و نيز روايت او از ابوهريره در مسند ابن راهويه جبو جاهاي  79ص  9روايت او از علي در صحيح بخاري ج  -524
.است كه روايتي نادر است 39ص    
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  .روايت كرده است 2و ابوهريره 1كه از علي صحابي كم سن) رض(ي زهري  ـ مسور بن مخرمه
  3)رض(ـ فقيه بزرگ ابوبرده، پسر صحابي بزرگ ابوموسي اشعري 

حديث روايت كرده و سپس بعد از علي همنشين  5و ابوهريره 4ـ عامر شعبي، قاضي و فقيه كه از علي
موفق به دريافت آن نشده  ي ايشان آن مقدار از علم علي را كه و مالزم ياران او باقي ماند تا به واسطه

  6.آوري كند بود، جمع
 8كه از علي و ابوهريره 7ـ نافع بن جبير بن مطعم بن عدي، تابعي معتمد و امامي از ابناي صحابه

كه احاديث از دست  ماند، براي اين كند و سپس همدم و مالزم اصحاب علي باقي مي حديث روايت مي
  9.وري نمايدآ رفته از علي را توسط آنان اخذ و جمع

ـ و ابو امامه بن سهل بن حنيف شخصيتي معتمد از اوالد صحابه و بنابر رايي صحابي كم سن و 
  10.سال

توان افراد زير را نام  مي  باشند، ي مذكور مي تر از طبقه ي دوم كه از نظر فضل و شرافت پايين از طبقه
  :برد

معتمد و  11قريشي مكنّي به ابومخنفـ عبدالملك پسر نوفل پسر حارث پسر عبدالمطلب پسر هاشم 
مالحضه شود كه اين شخص شريف و اصيل، مطلبي و هاشمي، . يكي از بزرگان نامدار شيعه
  .است) رض(و علي ) ص(پدربزرگش پسر عموي پيامبر 

بيان   ـ عبدالرحمن بن الحارث بن هشام مخزومي فقيه كه روايت او از ابوهريره را ابن ابي حاتم،
دقت شود كه پسرش 1.ز راويان معروفي است كه از علي حديث روايت كرده استو يكي ا 12كرده

  3اش عبدالملك پسر ابوبكر همچنين است نوه 2.ابوبكر به روايت از ابوهريره معروف است

                                                           
151ص  10التهذيب ج - 1  
.آمده است 401ص  2روايت او در مسند امام احمد، ج - 2  

و همچون پدرش يكي از اصحاب علي است و نيز روايت او از ابوهريره در مسند امام احمد  407ص  2روايتش از علي در سنن ابوداود، ج  -527
.مندرج است 401ص  2ج   

.ده استآم 204ص  8همچنان كه در صحيح بخاري ج - 4  
.و غير آن آمده است 177ص  3روايتش در بخاري ج- 5  
.روايت كرده است 16و  13صص  9مانند خبري كه از ابوجحيفه به نقل از علي در صحيح بخاري ج - 6  
404ص  10التهذيب ج - 7  

ست و نيز روايت او از ابوهريره در آمده و به اثبات رسيده كه حديث از علي شنيده ا 116ص  13روايت او از علي در سنن ترمذي ج  -532
. موجود است 204ص  7بخاري ج  

.آمده است 182ص  2مانند روايت او از مسعود بن الحكم به نقل از علي كه در سنن ابوداود ج - 9  
.آمده است 50ص  3و از ابوهريره در صحيح مسلم ج 79ص  1روايت او از علي در مسند امام احمد ج - 10  
 290 2ص 2لكن حديث او به روايت از ابوهريره در مسند امام احمد، ج. كه روايت او را از علي آورده است 425 ص 6التهذيب ج -535

.موجود است   
بخش دوم 2، ج 224الجرح و التعديل ص  - 12  
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سبره كوفي كه معتمد بوده و طلحه بن مصرف او را به ابراهيم نخعي  سر عبدالرحمن بن ابيپـ خيثمه 
  .حديث روايت كرده است 5و ابوهريره 4علي تشبيه نموده است و از

و غير  7و ابوهريره 6ـ و باالخره محمد بن كعب قرظي فقيهي زاهد و يكي از روايت كنندگان از علي
  .آنان

  شيعه از اتباع تابعين و تابعين آنان

مي اي ديگر از شيعيان از اتباع تابعين و طبقات بعد از آنان، نقش جناح چپ لشكر مبارك و حا دسته
كنند و محدثين، روايات  را عملي ساخته، علومش را دريافت و به احاديثش استناد مي) رض(ابوهريره 

زيرا محدثين و از جمله مسلم و بخاري . نمايند ثبت مي  هاي خود، آنان را در صحاح، سنن و ساير كتاب
تشيع ثابت قدم روايت شيعه را تا زماني كه در صدق، دينداري، ضبط حديث و عدم دعوت به سوي 

چون تشيع در آن زمان مانند تشيع امروزي نبود، بلكه عبارت بود از محبت زياد به . پذيرفتند مي  بودند،
) رض(و او را از شيخين يعني ابوبكر صديق و عمر فاروق ) رض(علي و برتري دادن او تنها بر عثمان 

بودن موصوف شده  اند و يا به شيعه هدانستند و هر كس كه محدثين، حديث از او روايت كرد برتر نمي
را داشته است و كساني را كه از اين حد تجاوز ) برتري دادن علي بر عثمان(است فقط همين حالت 

ها روايت نموده، از  اند و اقوال مبني بر تجاوز برخي از كساني كه بخاري حديث از آن اند نپذيرفته نموده
شود، بلكه  ي كه متجاوز از اين حد باشد شيعه ناميده نمياين حد، به اثبات نرسيده است و اصال كس

  8.شود ي افراطي و غالي خواند مي رافضي يا شيعه

  اعمش و رهبري قافله

سليمان بن مهران كوفي ملقب به اعمش   دار اين راويان، امام معتبر، نامدار و بزرگ، پيشوا و طاليه
 9گويدـ اعمش ـ همچنان كه عجلي مي. ف شيعه استاستاد ابونعيم و عبيداهللا بن موسي از محدثين معرو
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١٦٣

اي به حساب آورده  شده داراي تفكر شيعي بود و ابن داود حلي او را در شمار راويان ممدوح و تعريف
  1.اند ب نظران آنان را ضعيف ندانستهاحكه ص

اسي دانشجويان علوم الحديث معتقدند كه اعمش در كوفه، در پخش و نشر حديث ابوهريره نقش اس
هاي حديث، مقدار بسيار زيادي از احاديث ابوهريره را كه توسط اصحابش از او روايت  داشته و ديوان

  2.اند در خود جاي داده  شده است،
سخن مورد ادعاي ايشان مبني بر تكذيب ابوهريره را بر زبان جاري ) رض(در صورتي كه علي 

از روايت احاديث ابوهريره امتناع  رسيد و ساخته بود، بدون شك اين سخن به گوش اعمش مي
آوري احاديث و اخبار علي از طريق صحابه مبذول  چرا كه اعمش توجه خاصي به جمع. ورزيد مي

  .داشت تا جايي كه بسياري از احاديث روايت شده از علي، از طريق اعمش روايت شده است

  :منصور بن معتمر در اين مسير

تأسي كرده و مسير او را طي نمودند و حديث ابوهريره را از ي شيعيان كوفه كه به اعمش  از جمله
اصحاب او روايت كردند، محدث معتبر، منصور بن معتمر است كه شخصي حجت، مشهور به تقوي و 

آنچنان كه عجلي گفته، تشيع منصور كم بوده و در اين امر غلو نداشته . صالح و جودت حديث است
و ابو حازم اشجعي و مجاهد نيز حديث از ابوهريره روايت  ضمنا منصور از طريق حسن بصري 3.است

  .نموده است

  ابن اسحاق صاحب سيره

ي ممدوحين و از  ابن داود حلي، محمد بن اسحاق بن يسار، صاحب سيره معروف را نيز در زمره
دانيم كه ابن اسحاق احاديث ابوهريره روايت  به حساب آورده و مي 4اصحاب محمد باقر و جعفر صادق

  .و مغازي نوشته شده انباشته از ذكر خير ابوهريره است  ش كه در سيرهبو كتا 5كرده
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١٦٤ 

به عهده  سوي يمن مسوليت نشر كتابي كمياب و مشتمل بر تنها روايات ابوهريره را  اي از آن  شيعه
  گيرد مي

. لو خود نشانديكي از شاگردان يمني را به نام همام بن منبه فرا خوانده و او را در ج) رض(ابوهريره 
ترين  حديث از مهم 150كاغذ و قلم را در دست او قرار داد و كتابي را بر او امال كرد كه در حدود 

اين كتاب بعدا به . شنيده بود، انتخاب و در آن درج نموده بود) ص(احاديثي را كه از رسول خدا 
  .بن منبه معروف شد امي هم صحيفه

ي  اش معمر بن راشد قرار داده و همه را در اختيار شاگرد يمني ي خود اين صحيفه سپس همام به نوبه
ي كمي از  اما معمر صحيفه را شخصا پخش نكرد، بلكه آن را در اختيار عده. آن را به سمع او رساند

جمله عبدالرزاق بن همام صنعاني و عبداهللا بن المبارك مروزي قرار داد و اين دو شخص وقتي متوجه 
دار نشر و بخش آن گشته و نقش اساسي و مهمتر را در انجام اين  عهده  دند،اهميت ابن صحيفه ش

  .وظيفه عبدالرزاق بازي كرد
طالبان حديث و دوستداران ابوهريره از بخاري و نيشابور براي نوشتن و شنيدن اين احاديث به سوي 

ها را در مسندش  او آناحاديث صحيفه را بر امام احمد بر خواند و  عبدالرزاق. روانه شدند عبدالرزاق
  اسحاق بن ابراهيم حنظلي معروف به ابن راهويه،: را به استادان بخاري ها همچنين آن. روايت نمود

. اسحاق بن منصور، علي بن المديني، يحيي بن جعفر، عبداهللا بن محمد المسندي و غير آنان شنوانيد
ن صحيفه را يامام مسلم نيز احاديث ا. ت نمودها را از استادانش به نقل از عبدالرزاق رواي بخاري هم آن

ها را  از اساتيد بخاري و غير آنان روايت نمود و همچنين برخي از صاحبان ديگر كتب حديثي، آن
آري عبدالرزاق اين تالش فراوان را در راستاي پخش اين كتاب كمياب ابوهريره . روايت كردند

  . متحمل شد
ست و ابن حجر، اقوال فراواني را از علمايي كه با او مالقات ي يمن ا عبدالرزاق از مشاهير شيعه
كه عبدالرزاق سخت  اند به اين ها تصريح نموده اند، نقل كرده كه در آن داشته و پيش او درس خوانده

به تشيع متمايل بوده است و هنگامي كه به يحيي بن معين گفته شد كه امام احمد حديث عبيداهللا بن 
عبدالرزاق ـ سوگند به خدايي كه جز او خدايي ":يحيي گفت. نمايد عه بودن رد ميموسي را به علت شي

ي مقدم داشتن علي بر عثمان،  يعني درباره ١".نيست ـ صد برابر از عبيداهللا در اين زمينه، شديدتر بود
خود عبدالرزاق گفته  اما در مقابل ابوبكر و عمر،. چون مفهوم تشيع در آن زمان جز اين نبود

دهم و  برتري مي  داد، كه علي آنان را بر خودش برتري مي به دليل اين را) رمابوبكر و ع(شخين ":است
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١٦٥

اعتبار كردن خود،  كردم، از نظر خوار و بي داد من هم اين كار را نمي اگر خودش آنان را برتري نمي
  1".كافي است كه علي را دوست داشته باشم، ولي مخالف قول او عمل كنم

ذكر كرده و خبري را راجع به شيعه بودن او به نقل  2الرزاق را در قاموس رجال الشيعهشوشتري عبد
  .الرجال ذكر نموده است طوسي بحث عبدالرزاق را در كتاب":از نجاشي آورده و گفته است

خواننده، حديث عبدالرزاق را به روايت از معمر از همام از ابوهريره به آساني در صحيحين مسلم و 
  3.كند دا ميبخاري پي

  گيرند شيوخ شيعه نشر حديث ابوهريره را در كوفه پي مي

پذير نيستند و پرچم  كه دفاع كنندگان و حاميان ابوهريره پايان دار و پس قراول لشكر، با اين اما عقب
ي ديگري از شيعيان كوفه و  متشكل از طبقه  حسب او تا روز قيامت ـ انشاءاهللا ـ برافراشته خواهد ماند،

  .الذكر آمده و بر نشر و پخش مرويات او دوام پيدا كردند ر آنان است كه در پي طبقات فوقغي

  اول آنان حافظ قهرمان و دلير ابونعيم

دار اين راويان، حافظ موثق ابونعيم بن دكين كوفي است، كسي كه بخاري در صد و نود جا از  طاليه
ي شيعي اما به  كه عقيده جز اين"ه اين شخص حجت بود. صحيحش حديث از او روايت كرده است

هيچ وقت حافظان حديث سب و دشنامي را از ":گفت تا جايي كه مي ٤".دور از غلو و سب داشته است
خواهد بگويد كه او اهل سب و  ابونعيم با اين سخن خود مي ٥".من نسبت به معاويه يادداشت نكردند

غلب شيعيان صدر اول اين گونه بودند و شيعه بودن به غير معاويه، از صحابه نيز نبوده است و ا دشنام
  .شد خالصه مي) رض(و برتري دادن او بر عثمان ) رض(آنان فقط در حب زائد براي علي 

قابل ذكر است كه ابونعيم يكي از قهرماناني است كه در محنت مخلوق بودن قرآن در كنار امام 
گاه كه شدت عالقه به  صفي از خود نشان داد، آنبزرگوار احمد، بن حنبل ايستاد و استقامت زائد الو

ي ناب و صحيح كرد و اين قول از  ي حامالن عقيده افكار فلسفي يوناني، معتزله را وادار به شكنجه
ي  دنيا نزد من از دكمه":ابونعيم وقتي كه شمشير برنده را در برابر او تكان دادند، معروف شد كه گفت

در . خاطر مقاومتي كه از او مشاهده كردند از كشتن او بيمناك شدند و به "تر است ارزش پيراهنم بي
  .حالي كه او آن وقت پيرمردي كهنسال بود
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١٦٦ 

و نيز وقايع حيات او را پيگيري و نقل نموده است،  1ابونعيم احاديث فراواني از ابوهريره روايت كرده
  .د به وضوح پيداستهمچنان كه اين مطلب از البالي شرح حال ابوهريره در طبقات ابن سع

  سازد اي زاهد از پرچمداران تاليف در كوفه، مسندش را از حديث ابوهريره انباشته مي شيعه

هاي قرآن، عبيداهللا بن موسي عبسي از كوفه، صاحب مسند و  سپس زاهد عابد و موثق، عالم به قرائت
او را به افراط و تشيع منسوب جا كه ساجي  آن تا ٢"از بزرگان علماي شيعه بود"مشهور نزد متقدمين كه 

روي او را در تشيع، با وجود پرهيزگاري و عبادتي كه داشته، بر او عيب  و احمد غلوو زياده 3كرده
  5.چرا كه عبيداهللا احاديث منكري را در رابطه با تشيع روايت نموده است 4گرفته است

لكافي كليني و التهذيب طوسي شوشتري بحث او را آورده و به وجود رويات زيادي از او در كتاب ا
  6.اشاره نموده است

  ها حديثي است كه از طريق ابوالزناد، كه در ميان آن 7.كند نامبرده احاديثي را از ابوهريره روايت مي
ي احاديثي را كه در  كه او همه كند بر اين چيزي كه داللت مي 8.از ابوهريره روايت شده است  از اعرج،

ي  اي كه همتاي صحيفه كرده است، نسخه بوالزناد وجود دارند را روايت ميي حجيم و بزرگ ا نسخه
  . همام بن منبه مذكور در فوق است

ي كساني كه ذكرشان رفت، تعداد بسيار زيادي از احاديث ابوهريره در تمامي كتب  عالوه بر همه
قط به حب فراوان حديثي، توسط گروه كثيري از كوفيان از كساني كه به تشيع معروف نبوده بلكه ف

) رح(از جمله توسط امام ابوحنيفه نعمان بن ثابت . اند، روايت شده است براي ذريت علي شهرت داشته
. ي زيادي هم به زيد بن علي و پسرش داشت كه شاگردي او براي جعفر صادق معلوم است و عالقه

همكاران او را ضعيف  شمار ممدوحيني كه"همچنين توسط سفيان ثوري كه ابن دواد حلي او را در 
و هكذا سفيان بن عيينه كوفي و سپس مكي، كه ابن داود او را نيز  "اند به حساب آورده است ندانسته

  .و غير آنان "مصنف"عثمان بن ابي شيبه، ابوبكر بن ابي شيبه صاحب   ذكر كرده و صراحتا ستوده است،
شد و اينان  حتما در كوفه شايع مي  بود، پس چنانچه امام علي كلماتي مبني بر تكذيب ابوهريره گفته

  .شدند از آن مطلع مي

                                                           
177و  145، صص 3و ج 77و  38صص  1براي مثال رجوع شود به صحيح بخاري، ج - 1  
343سخن ذهبي در تذكره الحفاظ، شرح حال شماره  - 2  
53ص  7التهذيب ج  - 3  
422الباري ص  مه فتحهدي الساري مقد - 4  
400ص  6ج طبقات ابن سعد، - 5  
232ص  6قاموس الرجال ج - 6  
.آمده است 126و  222، صص 4و ج 87، ص 2كه در صحيح مسلم ج همچنان - 7  
318ص  1، جيسنن دارم - 8  



  
 

١٦٧

  برد حاكم نيشابوري سهم خود از پاداش را مي

مستدرك را از حديث  "المستدرك علي الصحيحين"حاكم نيشابوري صاحب  سپس ابوعبداهللا
حال، . استابوهريره انباشته كرده و بخش مفصلي را به فضايل ابوهريره و دفاع از او اختصاص داده 

حاكم نيشابوري كسي است كه برخي او را به خاطر عالقه و حب زيادي كه به علي داشته و حتي به 
ي مفرط وادار به تصحيح تعدادي از احاديث ضعيف نيز شده است، شيعه به حساب  علت اين عالقه

كه اعتراضي  ناي است كه به اين تفكر معروف شده بدون اي حاكم شيعه" 1ذهبي گفته است. اند آورده
  ".داشته باشد )ابوبكر و عمر(نسبت به شيخين 

  توان از اين بزرگان درس عبرتي گرفت؟ آيا نمي

هايشان آكنده از  اما كساني كه دل  .آموزيم البته ما پند و درس خوبي از راي و نگاه اين بزرگان مي
از آنان   كه ـ قسم به خدا ـدر حالي  هايي استفاده كنند، خواهند از چنين عبرت تعصب است هرگز نمي

  .و الحول القوه اال باهللا. دور نبوده و در دسترس آنان قرار دارد

  اند دانند، حديث از ابوهريره روايت كرده گروهي از محدثين بزرگ كه شيعيان آنان را شيعه مي

طبقات  اند، از شاگردان خودش يا از گروه ديگري وجود دارند كه به احاديث ابوهريره توجه نموده
اند، ليكن كتب رجال شيعه آنان را به شيعه  متاخر كه منابع حديثي ما، آنان را به عنوان شيعه ذكر نكرده
  .اند بودن موصوف ساخته و به ستايش و توصيف آنان پرداخته

  : داند ترين شاگردانش كه شيعه او را موثق مي داماد ابوهريره و معروف

ردان ابوهريره و شوهر يگانه دخترش، تابعي بزرگوار، پسر از اين راويان است، مشهورترين شاگ
چرا كه كشي اخبار فراوان را پيرامون مواالت . زاده، سعيد بن المسيب پسر حزن قريشي صحابي، صحابي

او را در دامن خود  سعيد بن المسيب براي علي پسر حسين نقل كرده و گفته است اميرالمومنين علي،
زير  كه در دامن او و ي ابوهريره نشنيده است، با اين سي راي علي را دربارهآيا چنين ك 2.پرورده است

  دهد كه دختر دروغگوترين مردم را به زني بگيرد، پرورش او بوده است؟ و چگونه علي به او اجازه مي
  !در حالي كه ولي امر و سرپرست او بوده است؟ شما بگوييد اي مردم
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١٦٨ 

و شيخ مفيد  1اندا در شمار اصحاب علي بن حسين ذكر نموده برقي و طوسي نيز سعيد بن المسيب ر
او را از   بن مطهر حلي در بخش اول كتابش كه آن را به راويان موثق و معتبر اختصاص داده است،

سعيد از پيروان "كه  ي رجال معتبر شيعه دانسته و گفته است كشي روايتي را نقل نموده دال بر اين جمله
اش ابوسعيد  مسبب بن حزن كه كنيه"پدرش : نويسد وي در ادامه مي 2".ه استبود) ع(علي بن حسين 

  3.اميرالمومنين عليه السالم را وصي خود قرار داد  بود،
ها را  گمان احاديثي كه ابن المسيب از ابوهريره روايت كرده بيش از حدي است كه بتوان آن بي

لم او بوده و هيچ يك از صفحات كتب ترين شاگرد و وارث ع زيرا ابن المسيب معروف. برشمرد
كه فقط صحيح بخاري در صد و  باشد و از لحاظ دليل كافي است اين حديث از حديث او خالي نمي

بيست و شش جاي صحيحش حديث او را به روايت از ابوهريره آورده و صحيح و مسلم نيز بيش از 
  .اين مقدار از اين احاديث را در خود جاي داده است

  دهد بدين، گواهي با ارزش و پرمحتوايي را ارائه ميالعا زين

زيرا با سندي كه به علي ابن   برد، كشي شرح حال سعيد بن المسيب را با اثر بسيار مهمي به پايان مي
سعيد بن المسيب داناترين مردم است " :روايت كرده كه گفت  رسد، مي) رض(الحسين زين العابدين 

  4".رين مردم زمان خودش استت نسبت به آثار گذشته و بافهم

حديث ) رض(ديديم كه سعيد خود را وقف حديث ابوهريره نمود و در زمان حيات علي بن حسين 
بنابراين قول علي شامل حديث ابوهريره نيز شده و اقراري است ضمني به صحت . كرد از او نقل مي

  .نقل كرده است) رض(چه سعيد از ابوهريره  آن
سعيد در صورتي كه حديث ابوهريره : العابدين نگفت چرا زين  رست است،پس آيا اگر حرف شما د

سعيد اگر سادگي كه حقيقت ابوهريره را از او : بود؟ و چرا نگفت كرد، داناترين مردم مي را روايت نمي
كه چرا  آمد؟ يا اين هاي زمان خودش به حساب مي ترين انسان فهميده  كرده است را نداشت،  پنهان
نافرماني ـ كه او را وادار كرد تا نصيحت اميرالمومنين را به گوش فراموشي سپرده و با دختر  اگر: نگفت

ترين مردم زمانش  ابوهريره ازدواج كند و حديث ابوهريره را روايت نمايد ـ در او موجود نبود، با هوش
  گرديد؟ محسوب مي

  !شما بگوييد و داوري كنيد اي مردم
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١٦٩

عتماد زياد ابن المسيب به روايت ابوهريره است، قول امام شافعي است از جمله داليلي كه بيانگر ا
بينيم كه  مي":خواهد داليل قبول خبر واحد و حجت بودن آن را بيان كند كه گفته است جا كه مي آن

ابوسعيد خدري به روايت از پيامبر راجع به صرافي به من خبر داد و حديث او : گويد سعيد در مدينه مي
برايم حديث كرد و روايت او ) ص(ابوهريره به روايت از پيامبر : گويد رساند و مي اثبات مي سنتي را به

  .كند كند باز هم حديثش سنتي را ثابت مي سازد و از فردي غير از آنان روايت مي سنتي را ثابت مي
  اج بالضماناهللا قضي ان الخر ان رسول: عايشه به من خبر داد كه: گويد بينيم كه مي عروه را نيز مي

  ]گيرد در برابر ضمانت آن شي به كسي تعلق مي) شيئي(مقرر كرد كه درآمد ) ص(رسول خدا [
همچنين عروه موارد زياد ديگري را از طريق عايشه از پيامبر . نمايد اين خود نيز سنتي را ثابت مي"
  ١".داند ها را به عنوان سنت ثابت، منشاء حالل و حرام مي نمايد و آن مي ترواي

كه ابوهريره  ابن المسيب به حديث ابوهريره، در زمينه حالل و حرام استناد كرده ولو اين بر اين اساس
بحث از عايشه . است به ابوهريره به تنهايي آن را روايت نموده باشد و اين خود دليل بر اعتماد كامل او

در تثبيت سنن به معني اعتماد كه اصطالح شافعي  هم به اين خاطر به ميان آمد تا دليلي باشد بر اين
ي حالل و حرام  ها است و ضمنا فقها شرايط احاديث مورد استناد در زمينه به آندر حالل و حرام كردن 

  .گيرند تر از شرايط احاديث دال بر فضايل در نظر مي و عقايد را سخت

  گيرد را به عهده ميالعابدين، سرپرستي نشر كتابي نادر از ابوهريره  اي زين يكي از ياران مدينه

ي ياران  يكي از آنان ابوالزناد عبداهللا بن ذكوان است كه شخصي است موثق و طوسي او را از جمله
  2.به حساب آورده است) رض(علي بن حسين 

را از ابوهريره روايت كرده و همتاي  ي مشهوري است كه اعرج آن ابوالزناد راوي همان نسخه
احاديث مندرج در آن است و جز ابوالزناد كسي آن را از اعرج  ي همام بن منبه و محتوي صحيفه

مانند امام مالك، ثوري، ابن . اند اما تعداد فراواني از راويان آن را از ابوالزناد شنيده. روايت نكرده است
جا احاديث   امام بخاري هم در صحيحش در صد و چهل و پنج. نيه، شعيب بن ابي حمزه و غير آنانيعي

الذكر، تخريج نموده است و نيز تمامي صاحبان  ورد اشاره را توسط شاگردان افراد فوقي م نسخه
  . اند هاي حديث احاديث آن را با ذكر سند آورده كتاب
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١٧٠ 

  رازي بزرگ و غافلگير كننده

فصل گذشته كال در بيان اثبات موثق و معتبر بودن ابوهريره بود از نگاه ياران و فرزندان امام علي و 
ي روايت ايشان از او و سكوت اقراريشان در مقابل شاگردانشان، آناني كه  صدر اول، به قرينهشيعيان 

  . اند احاديث ابوهريره را دست به دست روايت كرده
اما رازي را كه تا كنون مخفي نگاه داشته بودم، وقت آن رسيده است كه آن را از دست ما دريافت 

بينيم در بخش اول از كتابش كه آن را به  هـ را مي 647تولد نمايي و آن اين است كه ابن داود حلي م
افراد ممدوح مورد پسند اختصاص داده است، بحث ابوهريره را به ميان كشيده و چنين 

بوده و شيخ طوسي در ) ص(ابوهريره، معروف و از اصحاب رسول خدا  1عبداهللا":نويسد مي
  2.الرجال از او ياد كرده است كتاب

دار كردن ابوهريره و تكذيب او پيش از زمان ابن داود حلي  شود كه بدعت لكه م ميبنابراين معلو
الحديد بود كه اين بدعت را ايجاد و شيعيان بعد از خودش را درگير اين  وجود نداشته و اين ابن ابي

  .جنگ سخت نمود
تمامي  همچنين روشن شد كه نيامدن نام ابوهريره در چاپ فعلي كتاب منسوب به طوسي كه شيخ

ن داود حلي بآيد، دليل بر اين است كه اين كتاب بعد از ا ي عصور به حساب مي طوايف شيعه در همه
  .دستخوش تحريف و دستكاري گشته است

  !پس اي مردم عبرت بگيريد
زبان را از . يافتگان بپيونديد راه  و از راه پيمان شكنان برگرديد و به راه روشن"عبرت بگيريد اي مردم 

زدن به سابقين در دين نگاه داريد و جزو كساني نباشيد كه در روز قيامت به سبب دشمني با طعنه 
ي ياران رسول  زيرا كساني كه در روز قيامت مورد مخاصمه. شوند هالك مي) ص(اصحاب رسول خدا 

ماجراهاي گذشته را كنار بگذاريد چون خداوند حكم خود را . پيامبر قرار گيرند، هالك خواهند شد
ي اعتقادي و عملي خود بكوشيد و زبان خود را با هر  در انجام وظيفه. ها صادر كرده است ي آن درباره

چرا كه خداوند اجر . اي كه اعتنايي به دين ندارد، در كاري كه به تو مربوط نيست رها مكن هياهوكننده
  3.گرداند نيكان را ضايع نمي

  )!رض(اي دوستداران اميرالمومنين و ذريتش 
را در دل خود قرار دهيد و در نمازهايتان براي ) رض(آخرت خود حريص باشيد، حب ابوهريره  بر

اند و براي شما ثابت  اينك براي شما ثابت گرديد كه امامانتان حديث از او روايت كرده. او دعا كنيد
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١٧١

پيرو او ي پليس او، منشيانش، بزرگان قبايلي كه  فرماندهان اداره) رض(كرديم كه سلحشوران علي 
اند و جز موضعي  يارانش و تمامي شيعيان نخستين، حديث از او روايت نموده و او را موثق دانسته  بودند،

پس، از خواب غفلت بيدار شويد و از جهالت ناشي از . اند براي شما شايسته نيست كه ايشان داشته
  !كامياب گرديد تعصب به خود آييد و راه اهانت كنندگان را رها كنيد، باشد كه موفق و



  
 

١٧٢ 

  ي علويان و هاشميان نسبت به تضعيف ابوهريره سكوت همه

  گفتار پيش

از جرح و تكذيب ) رض(فصل سابق براي بحث و بررسي سكوت اختياركردن اميرالمومنين علي 
ابوهريره ترتيب داده شد، چيزي كه از روايت ياران و سربازان علي اعم از صحابه و تابعين، از ابوهريره 

  .شود هايش و هكذا شيعيان صدور اول، از او، استنتاج مي چنين از روايت فرزندان و نوهو هم
اند،  دهيم كه حديث از ابوهريره روايت نكرده اما اين فصل را به بيان سكوت كساني اختصاص مي

ش حديث از فرزندان عقيل و جعفر دو برادر علي و پسران عموي طالبمانند برخي از ابنا و احفاد علي، 
عباس كه سكوت اينان را هم از روي روايت شاگردانشان از ابوهريره و همچنين از روي دست به دست 
كردن حديث او با استفاده از واسطه و منع نكردن اين شاگردان از اين روايت و دست به دست كردنها، 

  . دريافتيم
كه احدي از آنان سخن  دارد تا قاطعانه و بدون هيچ شك و ترديدي بگوييم امري كه ما را وامي

  .كه علي ابوهريره را تكذيب نموده، دريافت نكرده است مورد ادعاي نظام و اسكافي را مبني بر اين
پس فرق اين فصل با فصل گذشته در اين است كه افراد مورد اشاره در فصل سابق كساني هستند كه 

از اقرار (اند و روايت آنان سكوتشان را  و يا آن را به كار برده  خودشان حديث ابوهريره را روايت كرده
و   اما افراد مورد بحث در اين فصل حديث ابوهريره را روايت نكرده. نمايد تاييد مي) به ضعف ابوهريره
اند، لكن سكوت اختيار كرده و با روايت حديث ابوهريره و تداول آن از جانب  آن را به كار نبرده

و از محتواي اين فصل به خوبي روشن . اند ز اين كار باز نداشتهشاگردانشان موافقت كرده و آنان را ا
كه اهل حديث استفاده كننده از مرويات ابوهريره، از هاشميان و به ويژه از علويان دور  شد خواهد
اند تا بتوان گفت سخن مورد ادعا، به دست آنان نرسيده است، بلكه با خود ايشان بوده، براي آن  نبوده

  .اند آوري نموده علوم آنان را دريافت و جمع شاگردي كرده و



  
 

١٧٣

كنندگان از حديث ابوهريره  جا در موضع رد گفته شود كه مصاحبت استفاده ضما امكان ندارد در اين
اند از علويان و بزرگان  با فرزندان علي و روايت كنندگان از او، سپس با كساني كه آنان را درك كرده

دانند و از جمله سخن علي راجع به تكذيب ابوهريره  چه مي هر آن شود كه آنان شيعه، موجب اين نمي
كند و به روايت از او  چرا كه گاهي شاگرد استاد را همراهي مي. را به اين شاگردان منتقل كرده باشند

  .ي علم او دست پيدا كند كه بر همه بدون اين. شود معروف مي
رف چنانچه صحت داشته باشد، مانند جزئيات كننده نيست، چون اين ح اين چنين ردي وارد و قانع

كه بالغ مهمي است كه متضمن انذار و هشدار است نسبت به خطري جدي و  بل  علوم و اخبار نيست،
سپس آنان همچون حامالن علم . مرتكب آن شده است) حاشا از او(بزرگ كه به زعم ايشان ابوهريره 

هايي پشت سر هم كه آشكارا حديث ابوهريره  جانب گروهعلي از فرزندان و شيعيان او بارها و بارها از 
شوند اما هيچ وقت عليه آنان به هيجان  كنند، تحريك مي را دست به دست كرده و به آن استناد مي

شود  آيا اين دليل نمي. شود تا سخن مهم علي را به آنان تذكر دهند ي اين نمي نيامده و ذهنشان آماده
ي يك اجماع سكوتي نيست براي رو كردن اين سخن جعل  ا اين به مثابهبراي صاحبان عقل و خرد؟ آي

؟ همچنين آيا ناآگاهي آنان را نسبت به اتهاماتي كه در باب طرفداري از )رض(شده بر زبان امام علي 
  سازد؟ روشن نمي معاويه در ايام فتنه، به ابوهريره زدند، 

استاد به معني ضايع شدن كل علم استاد ي علم  ي يك شاگرد به همه از سوي ديگر، عدم احاطه
آوري روايات اين استاد از جانب تعداد زيادي از ديگر شاگردان استاد به كمال  چون جمع  .نيست
هاي علي و  رسد و از جمع بين اين فصل و فصل گذشته، جمع كثير و قابل توجهي از فرزندان و نوه مي

ال غفلت از سخنان مهمي كه بر زبان علي جاري شده پيوندد كه احتم اصحاب شاگرد براي او به هم مي
خواهد عينك تاريك را در  رسد و هر كس قلبش از تپش افتاده و يا نمي است، غير ممكن به نظر مي

فضاي غبارآلود از روي چشمانش بردارد، چنين كسي اگر كاغذي مبني بر توثيق و معتبر دانستن 
اختيارش قرار دهيم و با دست خود آن را لمس كند، در ) رض(ابوهريره را با مهر و امضاي علي 

  . سازد اي از آن نبرده و او را قانع نمي بهره
ورزند، در اين صورت بايد  حال اگر تاييد كنندگان اين سخن منسوب به علي، بر نظر خود اصرار مي

  !اند ـ را توجيه و تفسير نمايند سبب مخالفت اين بزرگان ـ كه به حب علي معروف شده
همچنين در فصل گذشته روايت و سكوت علي بن حسين و دو پسرش عمر و محمد و نيز روايت و 
سكوت جعفر بن محمد و ابن الحنفيه و پسرش حسن و محمد بن عبداهللا بن حسن المثني را ثابت 

ي مورد قبول شيعه مانند  نموديم و در فصل مربوط به توثيق ابوهريره از روايت و سكوت صحابه
  .جابر و ابن عباس ياد كرديم ابوايوب،



  
 

١٧٤ 

بدين سبب افراد باقي مانده از فرزندان علي، بستگان ابوطالب و عباسيان، اين فصل را به خود 
باشند مانند  كشيم كه در حكم آنان مي سپس بحث كساني را پيش مي. اختصاص خواهند داد

اند اما  طبقاتي كه علي را درك نكرده طرفدارانشان از ياران علي خواه از صحابه باشند يا از تابعين، يا از
  .اند آورده به دستعلم او را 

را توضيح خواهيم داد و سپس به ترتيب از ) رض(بر اين اساس در ابتدا سكوت حسن و حسين 
سكوت ذريت آن دو بزرگوار و بعدا از سكوت فرزندان محمد بن علي و عمر بن علي و نيز از سكوت 

ي سكوت فرزندان عقيل و جعفر  درباره همچنينولتشان وفات يافتند و عباسياني كه پيش از تشكيل د
ي محكمي  هانئ خواهرش و پس از آن راجع به سكوت ياران علي و كساني كه رابطه برادران علي و ام 

ي سكوت   ي ابورافع و معروف بن خربوز كه شيعه بودند و نيز درباره با هاشميان داشتند؛ مانند خانواده
  .ا آن ارتباط نداشتند و به تشيع هم معروف نبودند بحث خواهيم كردكساني كه ب

  و سكت جميع الها شميين يكمل    فهم اطبقو اسكتا و عف لسانهم 

پاك نگاه داشتند و ) از زدن تهمت دروغ به ابوهريره(پس آنان سكوت اختيار نموده و زبان خود را [
  ]ي هاشميان بر مطلب مهر تاييد نهاد سكوت همه

  ابوهريرهخدشه دار كردن سيماي از) رض(اري حسن و حسين خودد

اما هرگز آنان را   اند، حسن ياران بسياري در ميان راويانش دارد كه حديث ابوهريره را روايت نموده
هايي از  ديد حلقه شد و مي رد مي)  ص(است و گاهي از كنار مسجد جدش پيامبر   از اين كار باز نداشته
  .كند نويسند، اما او از اين كار جلوگيري نمي شنوند و مي نشسته و احاديثش را مي شاگردان پيرامون او

  اصحاب حسن

توان به محمد بن سيرين امام وقت خود، عكرمه موالي ابن عباس و ابو مجلز الحق  از ياران حسن مي
  . اشاره كرد  بن حميد،

  اصحاب حسين

  :توان افراد زير را نام برد از اصحاب حسين نيز مي
  . روايت كرده است 2و ابوهريره 1ـ سنان بن ابي سنان دؤلي كه از حسين

                                                           
1ق 2ج 252الجرح و التعديل ص  - 1  
31ص  7و مسلم ج  180ص  ،7بخاري ج - 2  
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  1.ـ بشر بن غالب اسدي كه از هر دو روايت نموده است
  2ـ عامر شعبي

روايت كرده و در او نوعي  3ـ و باالخره شاعر معروف فرزدق بن غالب تميمي كه حديث از ابوهريره
بود و حب واضحي در اشعار و ابياتي كه در ) وجود داشتبا مضموني كه آن زمان براي تشيع (از تشيع 

حضور حسين به ويژه در اشعاري كه هنگام مالقات با او در حين خروج از مكه و حركت به سوي 
  4.شود عراق، سروده بود، ديده مي

  ):رض(سكوت فرزندان حسن و حسين 

  :اند ايشان بودهنوادگان برخي از محدثين كه شاگرد 
  :توان به افراد زير اشاره كرد از نسل حسن مي

  5طالب و از يارانش عبدالرحمن بن ابي الموال ـ زيد پسر حسن بن علي بن ابي
ذئب، محمد بن اسحاق، مالك، ابن  ـ پسرش حسن بن زيد و از يارانش محمد بن عبدالرحمن بن ابي

  6ابي الزناد و وكيع
  .طالب دختر عقيل بن ابي طالب و مادرش رمله ـ محمد بن عمرو بن حسن بن علي بن ابي

شود كه سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف احاديث فراواني از محمد بن عمرو  اضافه مي
  7.روايت كرده است

و مادرش فاطمه دختر حسين بن ) رض(طالب  ـ عبداهللا پسر حسن المثني بن الحسن بن علي بن ابي
  .اند ودهكه مالك و ثوري نيز حديث از عبداهللا روايت نم. علي

  :توان افراد زير را نام برد از نسل حسين نيز مي
افتخار شاگردي او را  8طالب كه عبداهللا بن المبارك ـ حسين پسر علي پسر حسين بن علي بن ابي

  .داشته است
  9.ـ عبداهللا بن علي بن الحسين بن علي كه موسي بن عقبه از او روايت كرده است

                                                           
1ق 1ج 363الجرح و التعديل ص  - 1  
345ص  2التهذيب ج - 2  
2ق 3ج 93الجرح و التعديل ص  - 3  
.ي ابوالفرج اصفهاني آمده است در كتاب االغاني نوشته - 4  
406ص  3التهذيب ج - 5  
279ص  2ج ،همان - 6  

 140، ص 1توان به احاديث بخاري، ج هاي روايت سعد از او مي و از مثال 371، ص 9و التهذيب، ج 1ق 4ج 29الجرح و التعديل ص  - 193
.اشاره كرد   

.آمده است 263ص  1المبارك از حسين در سنن نسائي، ج روايت ابن - 8  
325، ص 5التهذيب ج - 9  
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  .كه محمد بن اسحاق از او روايت كرده استـ عمر پسر علي بن الحسين بن علي 
  .ـ زيد بن علي بن الحسين بن علي، استاد زهري، اعمش و شعبه

  .ـ پسرش حسين بن زيد بن علي بن الحسين استاد دراوردي و ابومصعب زهري راوي موطا امام مالك

  :از پسران جعفر صادق

ابراهيم بن : الب كه دو استاد بخاريط ـ محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي
محمد بن ابو عمر العدني، با او همدمي : المنذر الحزامي و يعقوب بن حميد بن كاسب و نيز استاد مسلم

  .اند و مصاحبت داشته
  .اند ـ اسحاق بن جعفر بن علي كه ابراهيم بن المنذر و يعقوب بن حميد بن كاسب از او روايت كرده

مد كه نصر بن علي الجهضمي و سلمه بن شبيب و بعضي از اساتيد بخاري از او ـ علي بن جعفر بن مح
  .اند روايت كرده

  .ـ و باالخره علي پسر عمر پسر حسين بن علي استاد يزيد بن عبداهللا بن الهاد
كثرت روايت اين  يد ابوهريره را در صحيحين بخاري و مسلم مورد بررسي قرار دهد،نهر كس اسا

يابد و نيز متوجه  اند را به واضحي در مي روايت كرده  سن و حسين و ذريت آن دو،راوياني كه از ح
ي  شود و ما قصد ايجاز داشتيم وگرنه ذكر شماره ي اساتيد صحيحين مي كثرت ورود نام آنان در زمره

صفحات مشتمل بر روايت حديث ابوهريره از جانب آنان و هكذا بيان و تعيين صفحات محتوي روايت 
چون اين روايات . كاري است آسان و قابل دسترسي از علوياني كه از ذكر نامشان خودداري شد،آنان 

  .اند يا در صحيحين يا در سنن اربعه و يا در مسند امام احمد درج گرديده

  محمديان و عمريان و بيان سكوت آنان

. فصل سابق آورديم خود محمد بن حنفيه مستقيما حديث از ابوهريره روايت كرده و روايت او را در
گونه  كند سكوت اختيار كرده و هيچ لكن پسرانش وقتي ديدند پدرشان حديث از ابوهريره روايت مي

  .طعنه و تجريحي نسبت به ابوهريره از خود نشان ندادند
  :توان به افراد زير اشاره كرد ابناي محمد مي زا

  .اند ار از او روايت كردهطالب كه زهري و عمرو بن دين ـ عبد بن محمد بن علي بن ابي
  .طالب كه محمد بن اسحاق از او روايت كرده است ـ ابراهيم بن محمد بن علي بن ابي

  :توان افراد زير را نام برد هاي علوي نيز مي از عمري
  طالب كه محمد بن اسحاق، طالب، مادرش اسماء بنت عقيل بن ابي ـ محمد بن عمر بن علي بن ابي

  .ر سعيد انصاري از او روايت كرده استابن جريح و يحيي پس
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طالب كه مادرش خديجه دختر علي بن حسين  ـ پسرش عبداهللا بن محمد بن عمر بن علي بن ابي
  .اند است و دراوردي و ابن المبارك از او روايت كرده) رض(

او  المبارك و ابويوسف قاضي شاگرد ابوحنيفه از كه ابن ـ پسر ديگرش عبيداهللا بن محمد بن عمر،
  .اند روايت نموده

  .روايت اين همكاران از ابوهريره در صحيحين مسلم و بخاري آمده است

  )رض(سكوت ام هاني 

  .نيز روز فتح مكه او را تحسين كرد) ص(آفرين بر ام هاني ـ همچنان كه پيامبر 
اد به از شاگردان روايت كننده از ابوهريره، اين افر. ام هاني دختر ابوطالب و خواهر علي است

  :هاني برخاستند شاگردي ام

كريب موالي ابن عباس، يزيد ابومره موالي عقيل،  ابوصالح،  يحيي بن جعده بن هبيره، پسر پسرش ـ
  .شعبي، عطاء، مجاهد و عروه ابن الزبير

  پرهيزند عقيليان هم از تجريح ابوهريره مي

يارانش را كه از مشاهير راويان طالب شخصا از طعنه زدن بر ابوهريره اجتناب كرد و  عقيل بن ابي
ابوهريره بودند مانند حسن بصري، عطاء بن ابي رباح و ابوالسمان از روايت حديث ابوهريره، باز 

  . نداشت
طالب به روايت حديث شهرت پيدا كرد و  اش عبداهللا بن محمد بن عقيل بن ابي بعد از خودش نوه

اندر كاران حديث ابوهريره  ي زيادي از دست هطالب بود و عد ري دختر علي بن ابيغمادرش زينب ص
  .مانند ابن جريح، زائده، ثوري و شريك به مقام شاگردي و مصاحبت او دست يافتند

  ها بر سكوت همداستان شدند جعفري

كه مادرش اسماء دختر عميس بود، زني كه بعدا همسر ) رض(طالب  اول آنان عبداهللا بن جعفر بن ابي
) ص(علي عبداهللا را بعد از كشته شدن پدرش در جنگ موته كه در زمان پيامبر . طالب شد علي بن ابي

كه بزرگ شد و باالخره در جنگ  به وقوع پيوست با فرزندان خودش تربيت و سرپرستي كرد تا اين
خبرگان طرف (صفين يكي از فرماندهان جنگ بود و به عنوان عضوي از اعضاي اهل حل و عقد 

  .دعلي پذيرفته ش) مشاوره
كردند، عروه بن الزبير و يكي از استفاده  يكي از شاگردان عبداهللا كه حديث ابوهريره را روايت مي

  .ي عادل عصر امويان بود كنندگان از حديث ابوهريره عمر بن عبدالعزيز خليفه
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  .اند طالب، اعرج و زهري حديث از او روايت كرده سپس پسرش معاويه بن عبداهللا بن جعفر بن ابي
بحث فراواني ، وجود  رسد به ابوهريره تا مي ها در اسانيد صحيح مسلم و صحيح بخاري ي اين مهاز ه
  . دارد

  گيرند ها نيز همين رويه را در پيش مي عباسي

  .از جمله عبداهللا ابن عباس بن عبدالمطلب كه روايت او را از ابوهريره در فصل سابق بيان كرديم
. او را امير مدينه ساخت) رض(طالب  ب صحابي كه علي بن ابيهمچنين قثم بن العباس بن عبدالمطل

ي روايت كنندگان و  ر شيري حسين بن علي است ابو اسحاق سبيعي كه از جملهاداين شخص كه بر
كثير بن العباس بن عبدالمطلب هم از . كاربران حديث ابوهريره است، حديث او را روايت كرده است

  .اند حديث او را روايت كرده ي آنان است كه اعرج و زهري جمله
عبيداهللا بن عباس بن عبدالمطلب كسي كه علي او را امير يمن ساخت و سليمان بن يسار، عطاء بن 

  .اند ها حديث ابوهريره را روايت كرده ي اين اند و همه رباح و ابن سيرين حديث از او روايت نموده ابي
توان افراد زير  نامبرده، مي تعبيري از ميان فرزندان روات و بههاي ا اين از ابناي عباس و اما از ميان نوه

  .را نام برد
  .اند ـ علي بن عبداهللا بن عباس كه حديث او را زهري و منصور بن المعتمر روايت كرده
  .است  ـ عبداهللا بن عبيداهللا بن عباس كه يحيي بن سعيد انصاري حديث از او روايت كرده

  .اند ابن جريح و ايوب سختياني حديث از او روايت كرده  ـ عباس بن عبيداهللا بن عباس،
  .اند ثوري و شريك از او روايت كرده ـ داود بن علي بن عبداهللا بن عباس كه اوزاعي، ابن جريح،

اند در اسناد صحيحين بخاري و  ي راوياني كه از اين عباسيان روايت كرده قابل ذكر است كه نام همه
  . د، آمده استرس مسلم تا به ابوهريره مي

  دار كردن ابوهريره سكوت ياران صحابي علي نسبت به جريحه

گونه جرح و لومي نسبت به  اند و در عين حال هيچ الذكرهمگي صحابه و از ياران علي بوده افراد ذيل
  :اند ابوهريره اظهار نداشته

  .ويوبـ جابر و ابوسعيد خدري كه در فصل گذشته از آنان ياد كرديم و همچنين است اب
ابوهريره از جمله سعيد بن المسيب، ابو ادريس خوالني،  اي از روات كه عده) رض(وذر غفاري ـ اب

  .اند عبيد بن عمير و ابو عثمان نهدي همنشين او بوده و حديث از او روايت كرده
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دي از كه در جنگ صفين همراه علي بود و در همين جنگ كشته شد و تعدا) رض(ـ عمار بن ياسر 
حديث ابوهريره مانند حسن بصري و منصور بن راشد موالي عمار بن ياسر، حديث او را روايت  روات
  .اند كرده

كه از ياران ابوهريره تابعي بزرگوار عبدالرحمن بن مل ابوعثمان نهدي ) رض(ـ سلمان فارسي 
  .اند حديث از او روايت كرده

خوالني و ابوالشعثاء حديث از او روايت  ابوادريس: كه از ياران ابوهريره) رض(ـ حذيفه بن اليمان 
  .اند كرده

امير بجيله در دو عصر جاهليت و اسالم كه از ياران ابوهريره ) رض(ـ جرير بن عبداهللا بجلي كوفي 
  .اند اش ابوزرعه بن عمرو بن جرير و شعبي حديث از او روايت كرده نوه

كه از ياران ابوهريره سليمان بن يسار و يكي از بارزترين ياران صحابي علي ) رض(ـ مقداد بن اسود 
  .اند عمير بن اسحاق موالي بني هاشم حديث از او روايت كرده

كه زياد عمر كرد  و اخبار او راجع به حزن و اندوه وي براي حسين ) رض(ـ سهل بن سعيد ساعدي 
وهريره ابن شهاب اندركاران حديث اب باشند و از ياران ابوهريره ابو حازم اشجعي و از دست معروف مي

  .اند زهري حديث از او روايت كرده
ي جوان كه  است يكي از صحابه) رض(ـ از صحابه از وزراي علي ابوالطفيل عامر بن واثله ليثي 

بود و حديث از او روايت كرد و جزو شيعيان و پيروان او بود و نسبت به ) ع(همراه اميرالمومنين علي "
سپس با . سازد نياز مي ز شهرتي برخوردار بود كه ما را از ذكر او بيعلي در جايگاهي قرار دادشت و ا

مختار بن ابوعبيد در خونخواهي حسين قيام كرد و با مختار تا جايي پيش رفت كه شهيد شد اما مختار 
  1".نجات يافت و پس از آن هم به حيات ادامه داد

ها  حديث ابوهريره از كساني كه نام آناندركاران و ناشران  از روايت كنندگان از ابوالطفيل از دست
توان به قتاده بن دعامه  رسد به ابوهريره آمده است، مي در اسناد صحيحين بخاري و مسلم تا مي

  السدوسي، سعيد بن اياس جريري، زهري، ابوالزبير مكي، عكرمه بن خالد مخزوني و عمرو بن دينار،
  .اشاره كرد

چه به او نسبت داده شده  تا برائت و پاكي زبان علي را از آنآري اين قراين نيز روي هم جمع شده 
) رح(كه همچنان كه شعبي  اند اساسي ندارد، بل اعالم نموده و تاكيد كنند كه ـ بحمداهللا ـ آنچه گفته

دروغ ساخته شده بر زبان هيچ احدي از امت ) رض(آن اندازه كه بر زبان علي "اظهار كرده است 
  2".اسالمي بسته نشده است
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  انتقاد بر ابوهريره

  :رد برخي از احاديث ابوهريره از جانب نخعي و حنفيه

كه او  خورد و آن اين عمل غريبي از تابعي و فقيه بزرگ ابراهيم بن يزيد نخعي كوفي به چشم مي
و چون ابوحنيفه . كرده است مي دهاي فقهي مخالف بوده ر برخي از احاديث ابوهريره را كه با قياس

بينيم خود امام ابوحنيفه و برخي از  فراواني به مرويات حماد بن ابي سليمان از نخعي، داشته مياعتماد 
  .اند يارانش از نخعي پيروي كرده و بعضي از احاديث ابوهريره را رد كرده

لذا اين اقدام نخعي و ابوحنيفه به عنوان مستمسكي از جانب منتقدان ابوهريره مورد استفاده قرار 
زيرا به ظاهر آن اكتفا كرده و با آن طبل زده و در صرنا دميدند و سر و صداهاي زيادي به . گرفته است
  .تا جايي كه در دل مردمان مخلصي هم شك ايجاد نمودند. راه انداختند

دهيم و بدينسان بطالن  شاءاهللا ـ اين موضوع را به طور مفصل مورد بحث قرار مي بر اين اساس ما ـ ان
  .نماييم را روشن ميي مكاران  حيله

 ١".ساختند گرفتند و برخي را نيز رها مي برخي از احاديث ابوهريره را به كار مي":نخعي گفته است
كردند و لذا  اندركاران علم حديث در احاديث ابوهريره چيزي احساس مي دست":همچنين گفته است

كرد يا  وزخ و بهشت بحث ميكردند، مگر احاديثي كه راجع به احوال د ي احاديثش عمل نمي به همه
كه در باب تشويق بر عمل صالح بود و يا در مورد جلوگيري از كار بدي رسيده بود كه در قرآن هم  اين

  ٢".وجود داشت

خودش سبب جدايي انداختن در ميان احاديث ابوهريره را توضيح داده و ادعانموده كه  نخعي
ري ساخته تا بتوانند هر حديث ابوهريره ـ كه با قياس همين ادعا حنفيه را ج. ابوهريره فقيه نبوده است

هر يك از روايات ابوهريره كه موافق قياس است به ":باشد ـ را رد نموده و بگويند داشته جلي مخالفت
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١٨١

آن را بپذيرند به ) نظران صاحب(چه مخالف قياس باشد در صورتي كه امت  شود و هر آن آن عمل مي
البته در موضوعاتي كه . صحيح از نظر شرع بر روايت او مقدم است شود وگرنه قياس آن هم عمل مي
سنت و اجماع   چون قياس صحيح حجتي است كه با قرآن،" "ها مسدود باشد ي آن باب راي درباره
چه كه از هر نظر مخالف قياس صحيح باشد ـ به نظر آنان ـ مخالف كتاب،  پس آن. ثابت شده است

   1.باشد سنت مشهور و اجماع مي
ها از نظر  جا اين نصوص را تحليل كرده و راي حافظان حديث را در مورد آن بجا است در اين

  :بگذرانيم

انتقاد نخعي از ابوهريره بي مورد (اين "دارد كه  خشمگين امام ذهبي است و اعالم مي مخالف اولين
برخوردار بودن از  مورد است چرا كه مسلمانان از قديم و جديد حديث ابوهريره را به علت بي) است

كه امثال ابن عباس با او مودبانه رفتار كرده و  گذشته از اين .اند حفظ، بزرگواري و اتقان حجت دانسته
و به همين سبب سخن او را به باد انتقاد  ".فتوي بده اي ابوهريره":أفت يا اباهريره، يعني":گويد مي

  ٢".گرفتند

 همچنين ٣".و اين سخن ابراهيم نخعي را رد نموده است ابن عساكر هم از ابوهريره پشتيباني كرده"
  ٤".مخالفند جمهور با آنان"باشد و  ابن كثير تصريح كرده كه كار كوفيان مردود مي

نخعي به علت داشتن اين ديدگاه، از بعضي از مخالفات خود با حديث ابوهريره پرده  به هر حال
تواند در اين  ايت كرده با فقه مورد قبول نخعي ميي فقهي كه ابوهريره رو اما مقايسه. برداشته است

توان براي اين كار به  زمينه، براي داوري كردن به نفع يكي از آن دو طرف مرجع شناخته شود و مي
  :آوردن يك مثال اكتفا كرد

  :رد گوسفند تصريه شده بعد از فروش

بعد از جمع شدن شير زياد حديثي است از ابوهريره با مضمون رد گوسفندي كه  يكي از اين موارد
كه مشتري يك صاع  شود به شرط اين هايش بر اثر برخورداري از دوشيدن آن، فروخته مي در پستان

خرما را به عوض شيري كه استفاده كرده است، به همراه گوسفند به مشتري برگرداند كه اين حديث را 
اين . ه كه موافق مفاد حديث استروايت نموده و به دنبال آن فتوايي از ابن عباس آورد 5بخاري

شير در پستان گوسفند صرْي يعني حبس شده و براي "بدين معني كه . شود ناميده مي "مصراه"گوسفند 
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كردن آن   نمايند و تصريه در اصل به معني حبس آب و جمع چند روز از دوشيدن آن خودداري مي
شود كه شير در  هت محفله گفته ميو بدين ج. محفله نيز همان گوسفند مصراه است ".آمده است

  .پستانش جمع شده است
اند، مگر نخعي و به تبع او ابوحنيفه كه آن را مخالف  ن حديث عمل كردهيجمهور فقها به مضمون ا

. اند و به تعبيري آن را مخالف مبادي عامه و اصول مقرر در شريعت دانسته. اند قياس دانسته و رد كرده
لف قياس عام كه عبارت است از عمل به مبادي و قواعد شريعت، تلقي بدين معني كه آن را مخا

ي اصلي از اصول قلمداد گرديده و به  لكن حقيقت اين است كه هرگاه نص ثابت شد به مثابه. اند كرده
  .شود كه مخالف قياس و اصول است، رد نمي صرف ظن به اين

فر بن هذيل كه از اكابر ياران ابوحنيفه چنين پيداست كه اين موضوع براي امام قاضي ابويوسف و ز
  .اند باشند روشن و واضح بوده و لذا راي او و نخعي را رد نموده و به حديث عمل كرده مي

جمهور اهل علم به ظاهر اين حديث عمل كرده و ابن مسعود و ابوهريره طبق "ابن حجر گفته است 
همچنين . دا با آنان از در مخالفت درآيندكه هيچ يك از ياران رسول خ اند بدون اين آن فتوي داده

بدون تفاوت قائل شدن ميان . اند ي بيشماري از تابعين و نسل بعد از آنان نيز با اين مسئله موافق بوده عده
كه خرما از خرماي منطقه باشد يا خارج از منطقه وارد  كه شير دوشيده شده زياد باشد يا كم و يا اين اين

  .شده باشد
حيوان : اند حنفيه گفته. اند ه در اصل مسئله و ديگران هم در فروع آن به مخالفت برخاستهاكثر حنفي"

شود و دادن صاع خرما هم الزم نيست و از ميان آنان زفر به  خريداري شده با عيب تصريه رد نمي
يان ي خرما كه گفته است خريدار در م مگر در مسئله. مخالفت ايستاده و راي جمهور را پذيرفته است

  .رد يك صاع خرما و يا نيم صاع گندم مختار خواهد بود
اند الزم نيست  كه آنان گفته جز اين. اند ابن ابي ليلي و ابو يوسف نيز در روايتي با جمهور موافق بوده"

تواند به جاي  كه مشتري مي بل. حتما يك صاع خرما به جاي شير استفاده شده با گوسفند مسترد گردد
در روايتي از امام مالك و برخي شافعيه نيز همين راي آمده . ا هم به فروشنده برگرداندخرما قيمت آن ر

اند به جاي شير بايد از قوت منطقه به فروشنده پرداخت همچنان كه در زكات فطر نيز اين  لكن گفته
  .كار الزم است

غير آن رضايت دادند كه اگر بايع و مشتري به غير خرما از قوت يا  بغوي نقل كرده است كه در اين"
در اين مسئله علما با هم متفق  اما ابن كج گفته است. علما وجود نداردكافي است، خالفي در ميان 

مبني   نيستند و ماوردي دو راي را در صورتي كه مشتري از پيدا كردن خرما عاجز ماند نقل كرده است،
ترين كشوري كه خرما را از  با نرخ نزديكپردازد و يا  جا مي كه آيا قيمت خرما را با نرخ آن بر اين

  .اند سازند كه حنابله راي دوم را پذيرفته جا وارد مي آن



  
 

١٨٣

  :اند هاي گوناگون از عمل به حديث مصراه خودداري كرده ه با بهانهيفحن"
اند چون  كه روايت ابوهريره است، مخدوش دانسته و گفته برخي از آنان حديث را به دليل اين

توان به حديثي از او كه  ي ابن مسعود و غير او از فقهاي صحابه نرسيده است، نمي رجهابوهريره به د
ي آن آزار داده  اش خود را با ارائه مخالف قياس جلي باشد، عمل كرد و اين حرفي است كه گوينده

ره و سازد و خود ابوحنيفه قياس جلي را به خاطر روايت ابوهري نياز مي است و نقل آن ما را از ردش بي
ي وضو با نبيذ خرما و يا تجديد وضو از قهقهه در نماز و غير  مانند مسئله. امثال او ترك نموده است

و به نظرم به خاطر اين نكته است كه بخاري حديث ابن مسعود را به دنبال حديث ابوهريره . ها اين
اده است و در صورتي كه كه ابن مسعود هم به مطابق حديث ابوهريره فتوي د آورده براي اشاره به اين

  ".كرد ابن مسعود در اين مسئله با قياس جلي مخالفت نمي ،بود حديث ابوهريره در اين مورد ثابت نمي

بلكه . بايد گفت كه ابوهريره به تنهايي اين حديث را روايت نكرده است ":افزايد سپس ابن حجر مي
ز آن را از طريق ديگري از ابن عمر روايت نموده و طبراني ني روايتابوداود آن را از حديث ابن عمر 

كرده و هكذا بيهقي در خالفيات آن را از  روايتهمچنين ابويعلي آن را از حديث انس . نموده است
  . حديث عمرو بن المزني و احمد از روايت مردي از صحابه كه نام برده نشده، روايت نموده است

صحت و ثبوتش مورد اجماع است و كسي كه آن ابن عبدالبر گفته است اين حديث از نظر عقل، "
  ".اساسي استناد نموده است را نپذيرفته به داليل بي

ها،  همراه با پاسخ آن  اند، سپس ابن حجر علتهايي را كه آنان براي رد اين حديث ابوهريره تراشيده
اصول مورد  هرگاه حديثي ثابت شد به عنوان اصلي از":آورده و از سمعاني نقل كرده كه گفته است

زيرا اگر با آن موافق باشد كه . قبول واقع شده و نيازمند آن نيست كه با اصلي ديگر تطبيق داده شود
ها را رد كرد، چرا كه اگر چنين  توان هيچ كدام از آن هيچ، اما اگر مخالف آن باشد در اين صورت نمي

  1".باشد ميايم و اين عمل به اتفاق مردود  كنيم حديثي را با قياس رد كرده

  . نمايد كه اين حديث مخالف قياس نيست ابن حجر با هشت دليل قوي اثبات مي گاه آن
ي بيان مطلب بر آمده است كه حقير از ذكر اين  شيخ در اين زمينه داد سخن داده و خوب از عهده

 داليل و كالم ارزشمند ديگري كه در اثناي نقول سابق وجود داشت به خاطر وجود اصطالحات و
رسد،  ي غير متخصص در اين فنون، دشوار به نظر مي مباحث فقهي و اصولي كه درك آن براي خواننده

  .خودداري كردم
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اين سخن سخني ":احمد محمد شاكر، كالم ابن حجر را پسنديده و آن را چنين توصيف كرده است
ابوهريره را به خود ي نقد ادبي بر سخن كساني كه جرات تعدي به  است بسيار بليغ و عالي در زمينه

  1".اند داده

ابن همام  چون 2".از نگاه محققين حنفيه رد شده است"به اين ترتيب عاري ساختن ابوهريره از فقه 
 251، ص 2شارح اين كتاب ابن امير الحاج، ج"و  "ابوهريره فقيه است":در كتاب التحرير گفته است

ه و در عصر صحابه فتوي داده است در حالي ابوهريره چيزي از شرايط اجتهاد كم نداشت":گفته است
  ٣".كرد كه در عصر اصحاب به جز مجتهد كسي فتوي صادر نمي

هاي محمد بن حسن  فرد مجموع علماي حنفيه، بعد از صدر اول، جامع و شارح كتاب داناترين
اجالل ق، به بيان تعظيم و .هـ 490شيباني از شاگردان ابوحنيفه، شمس االئمه سرخسي، متوفاي سال 

ي  ابوهريره از جانب حنفيه پرداخته و كالم بليغي را بر زبان جاري ساخته كه در آن به گونه
بخشي از ابوهريره تعريف كرده و حنفيه را از تهمت كاستن قدر و منزلت ابوهريره تبرئه نموده و  مسرت

 كه چنين باشد، شايد كسي گمان كند كه اين سخن ما توهين به ابوهريره است، معاذاهللا":گفته است
ابوهريره كسي است ":و نيز گفته است ٤".چون ابوهريره در عدالت، حفظ و ضبط حديث پيشتاز است

سپس در ادامه  ".شك ندارد) ص(كه احدي در عدالت و طول صحبت او با رسول خدا 
او ":كه كرده به اين و او را توصيف ٥"همچنين در حسن حفظ و ضبط او نيز كسي شك ندارد":گفت

و ) ص(جزو كساني است كه به مصاحبت رسول خدا " و او "به عدالت، ضبط و حفظ معروف است
  ٦".اند شنيدن حديث از او شهرت يافته

ي اصحاب رسول خدا داراي  همه: كه ابوحنيفه گفته است ابوريه روايت كرده مبني بر اين چه اما آن
تثنا كرده است، اين يك دروغ بيش نيست و اي و ابوهريره را هم اس باشند، به استثناي عده عدالت مي

الحديد آن را از اسكافي روايت كرده و هر  بلكه فقط ابن ابي. احدي از ثقات آن را روايت نكرده است
  .باشند ضعيف مي) از نظر روايت(ها  دوي آن

واهند جور نخأم اجتهاد محض بوده و به هر حال مالبته هر چه باشد نخعي، ابو حنيفه و يارانش در مقا
اند و  ت پاك، ايمان قوي و تعصب براي دفاع از شريعت برخوردار بودهاز نيدانيم كه آنان  زيرا مي  بود،

اند با اين اجتهادات خود ابوهريره را متهم به دروغ كرده و يا از او بدگويي  هيچ كدام از ايشان نخواسته
نكري تصميم بگيرند ـ حاشا از ايشان ـ چون آنان برتر از آنند كه بر چنين گناه بزرگ و بدعت م. كند
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بلكه بيماري در . زيرا آنان جزو اماماني هستند كه مقتداي مردم بوده و از آنان تقليد به عمل آمده است
زيرا ابوحنيفه اگر از يك سو . دل كساني قرار دارد كه مقصود و كالم آنان را تحريف كرده است

. از طرفي ديگر بسياري از احاديثش را روايت نموده است. برخي از احاديث ابوهريره را رد كرده است
و همچنين به مسند امام ابوحنيفه  1كه ابويوسف آن را از او روايت كرده "كتاب االثار"براي نمونه به 

  .كه حصكفي آن را روايت نموده است، مراجعه شود

  باوران  انتقاد از طرف ضعيف

با هم تفاوت دارند به ويژه در مسائل مربوط به امور ديني بدان كه مردم از لحاظ درك و فهم و آرا "
و غيبي، چون علم انسان در برابر علم و حكمت خداوند متعال ناچيز است و بدين خاطر آيات فراواني 

هاي زيادي  پندارند و در اين زمينه كتاب ها را مشكل مي در قرآن هست كه بسياري از مردم فهم آن
را ) ص(ي زيادي از مردم احاديث فراوان ثابت شده از رسول خدا  دههمچنين ع. تاليف شده است

  ".اند ها را بزرگان صحابه و يا تعداي از آنان روايت كرده انگارند كه برخي از آن دشوار مي

شود كه دشوار و مشكل به نظر رسيدن نصي به معني باطل بودن آن نص نيست و  بدينسان معلوم مي
اند بكله عمدا  مشكل است به صورت اتفاقي در كتاب و سنت واقع نشده ها وجود نصوصي كه ظاهر آن

هايي را براي تالش و  ها را بيازمايد و راه كه خداوند درون انسان اند براي اين در نظر گرفته شده
  2.بر درجاتشان بيفزايد  ي آن هاي علمي به روي علما بگشايد تا به وسيله فعاليت

ور اين امور غيبي و غريب عاجز مانده و لذا گفتند الزم است حديث را خردان، عقلشان از تص اما كم
پذيرفته و  را ي تصورات عقل ناقص آنان قرار گرفت، آن چه در محدوده بر عقل عرضه كرد و هر آن

ش را به دروغ تصحيح دانستند و حديثي را كه از حدود تصورات عقلشان خارج بود، رها كرده و رواي
  .متهم ساختند

تان عرضه كردن حديث بر عقل، داستاني است قديم كه برخي از معتزليان مردم را به آن داس"
اند و استاد  اند و خاورشناسان نيز اخيرا آن را مطرح ساخته آورده فراخوانده و عمال آن را به اجرا در

مثال ذكر  در اين مسئله از آنان تبعيت كرده و تعدادي از احاديث صحيح را به عنوان) رح(احمد امين 
  ".باشند كرده و به نظر وي عقال غير قابل قبول مي

پندارد تفاوت قايل  پذيرد با حديثي كه آن را غريب مي در ميان حديثي كه عقل آن را نمي"آنان 
. اند ها را انكار و تكذيب كرد، يكي دانسته كه بايد به سرعت آن اند و هر دو نوع حديث را در اين نشده
پذيرد، ناشي از محال بودن آن است و در حديثي كه آن  ل در حديثي كه آن را نميكه حكم عق با اين

                                                           
107، 55، 27، 22اآلثار صص - 1  
223االنوار الكاشفه ص  - 2  



  
 

١٨٦ 

داند ناشي از عاجر ماندن از تصور آن است و ميان اين دو حديث تفاوت بسيار زياد  را غريب مي
  ١".است

اند و نيز از بدترين فريبي كه از عقل ناقص  هايي كه مرتكب آن شده ترين جسارت از زشتيكي 
اما مشاهده يك نمونه از . اند را تكذيب نموده) رض(اند، اين است كه احاديث ابوهريره  ردهخود خو

سازد كه انسان چگونه بايد حديث  به خوبي روشن مي  اند، حقي كه آن را از ابوهريره غريب پنداشته
يشه، كافي كه غريب هم باشد و حديث مگس در اين باره براي اهل اند صحيح االسناد را بپذيرد ولو اين

  .است

  حديث مگس

اذا وقع الذباب في اناء احدكم : گفت) ص(كه رسول خدا ) رض(از ابوهريره "كرده  روايتبخاري 
  ٢"فليغمسه كله ثم ليطرحه فان في احد جناحيه شفاء وفي االخرداء

خواهد يا ناچار است از محتواي  كسي كه مي(هاي شما واقع شد  از ظرفهر گاه مگس در يكي [
ي مگس را در مايع فرو ببرد و سپس آن را دور اندازد، چرا كه در يكي از  بايد همه) ستقاده كندظرف ا

  .]شفا و در ديگري سبب درد وجود دارد) سبب(هايش  بال
و گستاخان به تكذيب آن مبادرت  ضعيف االيمانبه علت غرابتي كه در حديث وجود دارد، افراد 

بينيم در واقع  كه به تجزيه و تحليل حديث از نظر طبي بپردازيم ـ مي اند در حالي كه ـ قبل از اين ورزيده
اند و به اين ترتيب ابوهريره از انفراد خارج شده و  راويان ديگري نيز غير از ابوهريره آن را روايت كرده

 تر آن كه شايسته و سوگند به خدا اين درآمدن به حالت متابعه نيست، بل. پيوندد مي 3به حالت متابعه
است كه گفته شود غير ابوهريره نيز توفيق نيل به مشاركت در اجر و شرف حمل اين حديث و تبليغ آن 

بلكه ابوسعيد . به تنهايي آن را روايت نكرده است) رض(چون ابوهريره . اند به امت را به دست آورده
حديث شماره  چنان كه در مسند امام احمد آن. روايت كرده است) ص(خدري نيز آن را از پيامبر 

. ، با سند صحيح آمده است185، ص 2ج  و سنن ابن  ماجه، 193ص  2سنن النسائي، ج) 11207(
گفته، آن را روايت نموده  38، ص 5الزوائد، ج همچنين انس بن مالك، بر اساس آنچه هيتمي در مجمع

  .شندبا ي هيتمي بزار آن را روايت كرده و رجال آن رجال حديث صحيح مي طبق گفته. است
توان به استاد شيخ محمد  اند مي ي صحت اين حديث سخن گفته از كساني كه به بهترين شيوه درباره

ي آن، بحث  زيرا او به طول مفصل راجع به طرق حديث و آراي متقدمين درباره. السماحي اشاره نمود
                                                           

45ص  السنته و مكانتها، - 1  
181ص  7صحيح بخاري، ج - 2  

سير مصطلح الحديث ـ يت(ي شركت داشته باشد اومتابعه در اصطالح علم مصطلح الحديث اين است كه غير راوي در روايت حديث با ر  -216
"مترجم") محمد طحان   
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هاي  ب به نامي علمي بسيار مهمي را از دو نفر طبي اش يك مقاله سپس در ضمن جوابيه. كرده است
ي االزهر  دكتر محمود كمال و دكتر محمد عبدالمنعم حسين آورده كه آن را در جزء هفتم از مجله

منتشر ساختند و در آن موضوع اثبات حمل مواد ضد ميكروب توسط مگس را  از  1378سال 
  .اند دانشمندان غربي اين مواد را در مگس كشف نموده: اند دانشمندان غرب نقل كرده و گفته

هال آلمان در سال   استاد دانشگاه "بريفلد"در منابع علمي آمده است كه ":گويند اين دو پزشك مي
ها را امپوزا  هاي قارچي است كه او آن دريافت كه مگس خانگي مبتال به انگلي از جنس انگل 1871

هاي محتوي  ولي چربي داخل شكم مگس به صورت سل ها در اليه اين انگل: او گفت.... موسكي ناميد
شكل بوده و سپس در جهت طول تغيير شكل داده   ها در ابتدا دايره آن. كنند آنزيمي خاص زندگي مي

هاي تنفسي يا از ميان مفاصل بطني از شكم خارج و در بيرون جسم مگس قرار  و از راه سوراخ
ري كه امكان انفجار سلول به مقدا ها انگل را بازي كرده و تخم انگلاين فرايند نقش تناسلي . گيرند مي

ها به سوي خارج آزاد  را فراهم سازند در داخل سلول تجمع نموده و بدينسان سلول باز شده و تخم
ها بر اثر  ي كه تخما پذيرد به گونه شوند و اين انفجار و رهاسازي با نيروي دفع شديدي انجام مي مي

همواره در . شوند متر، دور رانده مي سانتي 2 منفجر شدن سلول و فوران مايع داخل آن به مقدار تقريبي
هاي مستطيل  سر سلول. ها وجود دارد پيرامون مگس مرده و رها شده بر شيشه، ميداني از تخم اين انگل

قرار دارد و ) بخش سوم و نهايي مگس(شود پيرامون شكم و پشت  ها از آن خارج مي شكلي كه تخم
ي پرواز گردد،  نشيند تا توازن خود را حفظ كرده و آماده اين قسمت از مگس هنگامي كه بر جايي مي

شود و انفجار سلول ـ همچنان كه گفته شد ـ پس از باال رفتن فشار مايع داخل  همواره بلندنگاه داشته مي
  .پيوندد سلول مستطيل شكل به مقدار معيني، به وقوع مي

باشد و  د پيرامون سلول مستطيل شكل مياي زائد از مايع موجو ين فرايند گاهي ناشي از وجود قطرها"
همچنان كه استاد . شود ها مقداري از سيتوپالزم از انگل خارج مي در هنگام انفجار همراه با مايع و تخم

هاي قارچي،  اين انگل  :ـ گفته است 1945شناسي در سال  النگيرون ـ بزرگترين استاد در دانش انگل
كنند و  هاي بدن مگس، زندگي مي دايره شكل در داخل بافت هايي همچنان كه گفتيم، به صورت سلول

نمايند، در حدي كه اجزاي حامل بيماري حشره را تجزيه كرده و آن  هايي قوي از خود ترشح مي آنزيم
  .سازند را ذوب مي

آرنشتين و كوك از انگلستان و روليوس سويسي توانستند   )1947-1950(هاي  از سويي يگر در سال
هاي موجود در مگس استخراج نمايند كه اين آنتي  بيوتيك را به نام جافاسين از همان انگلنوعي آنتي 

هاي  هاي گرم منفي و گرم مثبت و همچنين باكتري هاي مختلفي را از جمله باكتري بيوتيك باكتري
كورتيس، هيمينگ،  دانشمنداني چون بريان، 1948در سال . كشد بيماري ديسانتري و تيفوئيد را مي

هاي قارچي كه در مگس  جيفريس و ماكجوان از انگلستان آنتي بيوتيكي به نام كلوتيزين را از انگل
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توليد  گذارد، هاي ديسانتري و تيفوئيد تاثير مي هاي گرم منفي از جمله باكتري زيد و بر باكتري مي
  .كردند

ويس آنتي بيوتيكي كوكس و فامر از انگلستان، گرمان، روث اتلنجر و بالتنر از س 1949در سال 
كنند توليد كردند كه تاثير زيادي بر  هاي قارچي كه در مگس زندگي مي موسوم به انياتين از خود انگل

هاي ديگر از جمله باكتري  هاي گرم مثبت و گرم منفي و همچنين بر برخي از انگل روي باكتري
  .دارد  تيفوئيد و كوليرا،  ديسانتري،

اند ولي تنها به يك دليل از عجايب علمي به  ر پزشكي به كار برده نشدهها هنوز د ين آنتي بيوتيكا"
كه اگر به مقدار زيادي داخل جسم شوند باعث به وجود آمدن مشكالت زيادي  روند و آن اين شمار مي
گردند در حالي كه از قدرت بسيار بااليي برخوردار بوده و قدرتشان از قدرت  ي بيماري مي در زمينه

هاي گوناگون بيشتر است و مقدار بسيار كمي از  هاي مورد استعمال در عالج بيماري بيوتيك تمامي آنتي
ديسانتري، كوليرا و امثال آن، كفايت  هاي تيفوئيد،  ها براي جلوگيري از حيات يا رشد باكتري آن
  . كند مي

م مگس جدا هاي موجود بر روي جس ي انگل هايي را از مزرعه بيوتيك موفيتش آنتي 1947در سال 
هاي گرم منفي مانند باكتري تيفوئيد ديسانتري  ها داراي تاثير فراواني بر برخي باكتري كرد و ديد كه آن

  .باشند ها مي و امثال آن
هاي قارچي براي مقاومت در برابر  وي همچنين با بحث و بررسي پيرامون نفع اين انگل"

ي براي بستري الزم دارد، دريافت كه يك ي بيماري تب كه مدت كم هاي به وجود آورنده ميكروب
زاي  هاي بيماري ليتر شير را از آلودگي به باكتري 1000گرم از اين آنتي بيوتيك ممكن است بيش از 

  . ها بيوتيك نامبرده محفوظ نگاه دارد و اين خود بزرگترين دليل است بر قدرت فراوان اين آنتي
تيفوئيد و   زايي چون ميكروب كوليرا، ماريهاي بي اما در خصوص آلودگي مگس به ميكروب"

جاهايي كه مگس   ها، فضوالت و مدفوع بيماران، ها را از فاضالب ديسانتريت و غير آن كه مگس آن
ها فقط بر روي پاهاي  سازد، بايد گفت كه اين ميكروب كند، منتقل مي ها رفت و آمد مي اكثرا به آن

ي شناسي به اثبات  و اين مطلب در تمامي منابع باكترمگس و يا در مدفوع آن وجود خواهد داشت 
اند، ضروري به نظر  رسيده است و ذكر نام مؤلفين با منابعي كه به اين حقيقت روشن تصريح نموده

  .رسد نمي
گيريم كه هر گاه مگس بر روي خوراك، نشست بدون شك آن  ي آنچه گفته شد نتيجه مي از همه"

زايي چون ميكروب تيفوئيد، كوليرا، ديسانتري و يا غير  هاي بيماري روبرا با پاهايش كه آلوده به ميك
هاي  نمايد و هر گاه روي غذا، مدفوع انداخت آن را ـ همچنان كه در مورد آلودگي ها، لمس مي آن

  .سازد پاهايش اشاره كرديم ـ آلوده مي
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زاي موجود  هاي بيماري نمايند و ميكروب بيوتيك از خود ترشح مي هاي قارچي كه آنتي اما انگل"
ها در شكم مگس قرار داشته و همراه با مايع  كشند، اين انگل در مدفوع و در روي پاهاي مگس را مي

شود مگر وقتي كه  ها رها نمي باشد از انگل بيوتيك مي موجود در سلول مستطيل شكل كه محتوي آنتي
ورد كند و سبب انفجار سلول مستطيل دهد با آن برخ مايعي كه فشار داخلي مايع سلول را افزايش مي

  .ها و مايع گردد شكل و خروج تخم
را   ي مگس هاي خود اين حديث نبوي را كه ضرورت فرو بردن همه بدينسان دانشمندان با بررسي"

زايي كه با پا  هاي بيماري در مايع يا خوراكي كه در آن افتاده است را به خاطر خنثي كردن اثر ميكروب
  .نمايند تفسير مي  ها را منتقل ساخته است، آن يا در مدفوعش

كه در  اند و آن اين همچنين حقيقت ديگري را كه حديث به آن اشاره كرده است، روشن ساخته"
هاي مگس بيماري وجود دارد و در واقع يعني يكي از اجزاي جسم مگس محتوي  يكي از بال

ست كه با خود حمل كرده است و با بال زايي ا هاي بيماري هاي منتقل شده توسط ميكروب بيماري
هاي قارچي  هايي كه انگل بيوتيك ي شفا و درمان است كه عبارت است از آنتي ديگرش در برگيرنده

ها،  هاي مستطيل شكل انگل هايي كه همراه با مايع موجود در پيرامون سلول موجود در شكم مگس، آن
  1.نمايند ها را ترشح مي شوند، آن خارج مي
  .كند رغم ميل و خواست الحاد ـ تحقق پيدا مي ي خداوند ـ علي ان معجزهبدينس

                                                           
ي كه محتوي بيماري است لگفته است جلو انداختن با 284ص  4وي در كتاب معاني االثار ج حاو ط 386، ص المساحي، المنهج الحديثي -217

ز جانب مگس همچنان كه در برخي روايات به آن تصريح شده است يك الهام است از طرف خداوند به مگس همچنان كه به زنبور عسل الهام ا
.ها براي خود خانه بسازد نموده كه در كوه   
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  قسمت سوم

  اند با كساني كه حديث ابوهريره را روايت كرده
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 مقدمه

  :از او) موثق(اطمينان  موردافراد روايت 

كه او در مورد ابوهريره   حاكم از شيخ شيوخش ابوبكر محمد بن اسحاق بن خزيمه روايت كرده
در ـ  را) ص(ي ياراني بوده كه بيشترين عدد احاديث روايت شده از رسول خدا  او از جمله":دگوي مي

  1.به خود اختصاص داده است ـ اند ي ياران با مخارج صحيح منتشر گرديده ميان رواياتي كه از او و بقيه
رسول خدا  ي اصحاب از اهل حديث بر اين امر كه ابوهريره بيشتر از همه: گويد حافظ ابن حجر مي

ابومحمد بن حزم گويد مسند بقي بن مخلد بيش از پنج . اتفاق دارند  حديث روايت كرده است،) ص(
  2.هزار و سيصد و اندي از احاديث مروي ابوهريره را در خود جاي داده است

عدد متون مستقل نيست، بلكه عدد تمامي رواياتي است با   جاي توجه و دقت است كه اين عدد،
با اين وصف . ها را از ابوهريره روايت كرده است ا و روايات ضعيف كه بقي بن مخلد آنه تكراري

پس نكند كه ابهام آفريني   ست،اي غير تكراري نسبت به اين رقم خيلي كمتر  تعداد روايات صحيحه
هم اين  گران تو را بفريبد كه گويا بيشتر از پنج هزار متن را روايت كرده است و دليل بر اين ادعا طعنه

حديث را از او روايت كرده است كه احاديث  3848است كه امام احمد پسر حنبل در مسند خويش 
ي او در مسندش بر  چون عادت و رويه. ها وجود دارد  تكراري فراوان ـ به لفظ يا معني ـ در ميان آن

د كمي، به السند وجود دارد و جز تعدا و در ميان مرويات او احاديث ضعيفاست  3تكرار حديث
مطلبي كه از اين هم بيشتر . اند احاديث صحيح غير مكرر دست نيافته است، كه خيلي از اين رقم كمتر

ي منقول از ابوهريره را كه در  كه ابن حجر عسقالني احاديث صحيحه ورزد، اين بر مقصد ما داللت مي
اين در حالي  4.كرده است حديث صحيح دسترسي پيدا 446تنها به . است  اند، بر شمرده بخاري آمده

سبب اين تفاوت فراوان اين است كه . حديث موصول را از ابوهريره برشمرده است 1011است كه 
شود كه محدثين احاديث ضعيف و  با اين توضيح روشن مي. ها تكراري هستند بيشتر اين روايت

ك شمردن كثرت دشمنان، و هولنا ليستد پس از. آوردند تكراري را نيز در مرويات خويش مي

                                                           
512ص3 ج المستدرك - 1  
202ص4االصابه ج  - 2  
.مراجعه شود 83ص1به كالم احمد شاكر در المسند ج - 3  
192ص2هدي الساري ج   1/57الباري  فتح - 4  
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ري بنده و سرشماري ابن حجر ااي ميان سرشم بر حذر باش و مقارنه ،ها  آن توسطاحاديث ابوهريره 
اين حقيقتي بسيار مهم براي دفع شبهاتي . رود براي احاديث او بزرگترين دليل براي شما به شمار مي

ها تعداد  زيرا آن. اند ه انداختهاست كه در رابطه با كثرت روايت ابوهريره و قلت روايت ديگران، به را
ي  يعني چنين نيست كه همه. هم طبق سرشماري ابن حجر يا غير او  آورند، آن احاديث ابوهريره را مي

كنندگان  جعلكه  بل. چه به ابوهريره نسبت داده شده است، صحيح، و از او روايت گرديده باشد آن
اند و دراين  كثيري به نام او جعل و وضع كرده حديث او را مقصد و هدف خويش قرار داده و احاديث

ي احاديث ابوهريره را در مسند  اگر بقي پسر مخلد همه. اند راستا از آوازه و شهرت او استفاده نموده
ي رواياتي باشد كه از او روايت  قرار نيست كه ابوهريره ملزم به دفاع از همه  خويش ذكر كرده است،

   .اند گشته
  .ندا ي فراوان را افراد كثيري از او روايت كرده ك و طيبهو اين احاديث پا
نفر از اهل علم ـ يا بيشتر از اين عدد ـ از صحابه و  800بخاري گفته كه نزديك به : ابن حجر گويد

  1.اند تابعين و غيرهم احاديث را از ابوهريره روايت كرده
اند و جز  افرادي كه مجهول الحال ماندهاند، جز اندك  ي اين افراد محل ثقه و جاي اطمنيان بوده همه

  .اند تعداد قليلي كه ضعيف بوده
اند و به  از بزرگان صحابه و تابعين حديث را از او گرفته) نفر 800(اين امر كه تعداد به اين فراواني 

و ، ي او دليل بر جاللت قدر و صدق لهجه 800در واقع اند، ت او اعتماد و ثقه پيدا كردهاحاديث و روايا
ها را خورده است ـ از  هاي آن تكذيب بر كساني كه آتش حسادت و عداوت و تعصب  دل 800

   2.شود تلقي مي  مستشرقين و پيروان مسلمانانشان ـ
 ـ هايي كه شناخته شده و در قوت ضبط و اتقان از ديگران ها نيز، آن افراد جاي ثقه و اعتماد ـ از آن

ها را به  و احاديث برخي از آن ها را به چندين درجه تقسيم كرده  آن ي نقد از اين رو ائمه. ممتاز هستند
لكن با رعايت احوال كساني كه ـ از تابعين يا تابع تابعين . اند صحيحتر از احاديث ديگران توصيف كرده

  .اند ها روايت كرده ـ احاديث را از آن
ناد، از اعرج، سپس زال وترين اسنادهاي ابي هريره در نظر بخاري سندي است كه اب صحيحپس 

  .روايت كرده باشد) رض(ابوهريره 
ترين حديث ابوهريره نزد امام احمد پسر حنبل، حديثي است كه محمد بن سيرين روايتش  اما صحيح
  . بعد از او حديثي كه سعيد پسر مسيب آن را روايت كرده باشد. كرده باشد

                                                           
.ام، شايد در تاريخ االوسط او كه چاپ نشده، موجود باشد ي بخاري نيافته اين كلمه را در مولفات چاپ شده 265ص/12التهذيب ج  - 1  
280اهللا ص  از كالم استاد السباعي رحمه - 2  
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ها را روايت  يني، احاديثي هستندكه شش تن آنترين احاديث ابوهريره نزد امام علي بن مد اما صحيح
  .ابوصالح، ابن سيرين و طاووس  سيب، ابو سلمه، اعرج،مكرده باشند كه عبارتند از ابن ال

ابن المسيب، : ترين احاديث ابوهريره نزد ابن معين نيز، احاديث شش تن هستند كه عبارتند از صحيح
ها موافق ابن المديني بوده است و ابا  ع كه در چهار نفر آناعرج و ابو راف ،ابن سيرين، مقبري ،ابو صالح

  .ها مقبري و ابو رافع را آورده است سلمه و طاووس را استثنا كرده كه به عوض آن
ها نيز، از بزرگان تابعين احاديث روايت كرده  ها، و افراد بسياري غير اين ي اين اما بخاري از همه

نفر تابعي هستند كه  57كه بخاري براي ابوهريره ذكر كرده است، ي ياراني  مجموعه  است و در نتيجه
ها را  آيند كه بخاري آن نفري به شمار مي 800ي  اين عده غير ابن عباس و انس هستند كه از جمله

  . اند شمرده است كه از ابوهريره حديث نقل كرده
كساني كه از ابوهريره  نفر بودن 800ي  من بر اين امر حريص بودم كه سخن بخاري را در زمينه

ها انجام دهم كه دل  تحقيق كنم و يك سرشماري دقيق علمي بر روي آن  اند، حديث روايت كرده
دوستداران ابوهريره از آن شاد گردد و هر كس را كه مدعي است، بخاري در مورد ابوهريره مبالغه 

ابوهريره در صحيحين و سنن اربعه هايي از روايات ياران  به استخراج مثال. ورزيده و به سكوت وادارد
سند احمد پرداختم، بعد روايات كسان ديگري را ذكر كردم مو ) ابي دواد ـ نسايي ـ ترمذي و ابن ماجه(

هاي ديگري استخراج كردم، بعد به استخراج نام  ها را از كتاب اند و آن كه در اين هفت كتاب نيامده
ها را از ابوهريره  م در كتاب الجرح و التعديل روايت آنكساني پرداختم كه عبدالرحمن پسر ابي الحات

ام كه  بعد به ذكر اسامي كساني پرداخته. ام ها در اين كتب دست نيافته آورده است و من به روايت آن
اند، بعد  ها از ابوهريره را آورده است كه در اين كتب نيامده ابن حبان در كتابش الثقات روايت آن

اي هستند ـ اگر  هنيات طبق حروف الفبا با تكرار كساني كه مشهور به لقب يا كفهرستي از اين رواي
بعد در فهرست   ام، ام و به هر كدام از آنان عددي اختصاص داده روايتي از او نقل شده باشد ـ پرداخته

كساني بعد ارقام . ام پرداخته  ها را در صحيح خود آورده است، ديگري به ارقام كساني كه بخاري نام آن
بعد فهرست كساني را كه . ام آوردهاند،  ها را ذكر كرده و در فهرست بخاري نيامده را كه مسلم آن

بعد فهرست كساني را كه ابن . ام اند بر فهرست بخاري و مسلم افزوده اصحاب سنن و امام احمد آورده
كساني را كه ابن ابي الحاتم بعد نام . ام اند، آورده راهويه و غير او بر مرويات اين هفت كتاب افزوده

ي اين سعي و تالش و فهرست بندي در راستاي استفاده  آورده است، بعد زيادات ابن حبان را، همه
ها را در  ي اين توضيحات و فهرست بيشتر خواننده و محقق صورت گرفته است كه خواننده محترم همه

  .خواهد يافت ]ابوهريرهدفاعي از [" هريرهدفاع عن ابي "كتاب مفصل بنده موسوم به 
نفر ـ طبق شمارش بخاري ـ يا بيشتر احاديث  800شوند كه تعداد  مناقب ابوهريره در اين خالصه نمي

از اين رقم  كمي كمترها  ام، عدد آن اند، چرا كه طبق سرشماري كه من انجام داده او را روايت كرده
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هاي حديثي  نوشت شدن بسياري از دست ها در هشتصد تن باعث ضايع است، بلكه منحصر گردانيدن آن
در مسند ضخيم بقي بن مخلد و غير  چون. ها وجود دارد هاي فراوان ديگري در آن خواهد شد كه مثال

كه غير از اين مناقب، مناقب ديگري وجود دارد كه در ضمن اعترافات اتباع تابعين در ممالك او، بل
شوند كه اعترافات اين عدد فراوان به  شن ميحجاز و عراق و شام و مصر و خراسان آشكار و رو

اند و در كتب مدون حديث به وفور  روايات ياران ابوهريره كه احاديث از او گرفته و به ديگران رسانده
  .آيند جزو مفاخر و مناقب او به شمار مي  شوند، يافت مي

مطلع گردانيم كه از ابوهريره  هايي ي عزيز را بر نام رسد كه خواننده بسيار مفيد و با اهميت به نظر مي
اند و به عقل و نيك  ها بوده ي بزرگان و شجاعان انسان كه از جمله اند و با اين حديث روايت كرده

اند و صاحب فقه و استنباط بوده، يا اهل عدل و حسن قضاوت و زهد  انديشي و دورنگري شهرت داشته
هاي قريشي و انصاري منتسب  ترين خانواده فاند يا به شري و پارساي و كثرت عبادت به شمار رفته

ي دروغ از  ي اين مناقب ـ كه محال است اين چنين افرادي از مشاهده با وصف دارا بودن همه. اند بوده
كسي كه دروغگو و ضعيف يا اهل جعل حديث . اند او غفلت بورزند ـ از ابوهريره حديث روايت كرده

كنند و  دارد كه از او حديث روايت مي ه نفر مخفي نگه ميباشد، حال و وضع خود را حداقل از دو س
رسد كه در جهت خدمت به اطالع رساني دروغ و دروغگويي،  بعضا به دروغگويي همچون خودش مي

ي خود را از صدها نفر  دروغ او را نقل كند اما محال است كه كسي بتواند حال و وضع درغگويانه
چنين . ها مسخرش شوند ي آن دروغگو دسترسي پيدا كند و همه كه به صدها نفر پنهان بدارد، يا اين

  نيست كه خداوند متعال غفلت و سادگي را براي صدها نفر روايت كننده مكتوب و مقرر فرموده باشد،
تا يكي باور كند و بگويد، . اما  آقايان اسكافي و ابوريه اهل ذكاوت و هوشمندي و خرد تلقي شوند

اما ابوريه توانسته است؛ خداوند سبحان   ل و وضع ابوهريره را كشف و درك كنند،اند حا ها نتوانسته آن
كه در كتاب  چنان. مقرر فرموده است كه ما افراد دروغگو و منافق را از لحن بيان شناسايي كنيم

اين تعداد فراوان لحن قول و دروغگويي ـ اگر دروغگو بوده ـ باچه شد كه . مباركش فرموده است
ها تن از بزرگان تابعين ـ از نظر علم و صدق و ورع  ها ده را در نيافتند، در حالي كه در ميان آن ابوهريره

ي اين  ها را در فصول مختلفه ها كساني كه نام آن ي آن و امر به معروف وجود داشته است، از جمله
  . كتاب آورديم

 800ها  ه بخاري فرموده است آننفر هستند، در حالي ك 750ايم نزديك به  هاي واضحي كه آورده نام
  .اند نفر بوده

  .بدين ترتيب بخاري در سرشماري خود خيلي دقيق بوده است
ي علم او  كننده هكه تعداد كثيري از صحابه اشاع اين چنين فضل و بزرگواري ابوهريره ـ دراين

  .گردد اند ـ روشن و معلوم مي بوده
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ي  كنم كه اين تحقيق را قرينه و نشانه ـ دعوت ميرا ) رض(من برادران مومن ـ دوستداران صحابه 
شان نسبت به ابوهريره،  ي اقوال و سخنان بزرگان صدر اسالم تلقي كنند و حسن ظن صحت و دقت همه

  . شان به اين بزرگان باشد نشات گرفته از حسن ظن
ا كساني يابيد و در آن ب دومين گردش مبارك دوسي را مي) دفاع عن ابوهريره(در كتاب مفصل 

اند و اين  اند، بلكه از طريق واسطه حديث را از او دريافت كرده نماييد كه ابوهريره را نديده مصافحه مي
از بزرگ مردان علماي ممالك و  ،ها و افراد زيرك و آگاه بعد از آن ،ها صغار متاخرين تابعين واسطه

  .اند دانشمندان هوشيار علم حديث به شمار رفته
ها  ن هايي كه بخاري و مسلم در دو صحيح خود از كانال آ ي طرق و راه ه در همهام ك من كوشيده

بدين وسيله اسنادها را از ياران او به شاگردانشان . تتبع و تحقيق بورزم اند به ابوهريره برسند، خواسته
اري و مسلم منتهي اند تا به شيوخ بخ ها كه به دنبال ايشان آمده تر از آن نيام، بعد به طبقات پاي نسبت داده

  ها را ناديده ام كه بخاري و مسلم نسبت و توضيح آن ها را ذكر و بيان كرده شوند، بعد بسياري از نام مي
  . ام اند و در اين كار از مقدمه فتح الباري بهره گرفته گرفته

اي كه بخش مستقلي از كتاب را به خود اختصاص داده است و همچنين از كتاب تهذيب  مقدمه
. ام ي نسب درست كرده اي مانند شجره براي هر يك از ياران ابوهريره نقشه. ام تهذيب  بهره گرفتهال

ي ديگري براي  بعد نقشه. ها به ابوهريره وصل شده است ي آن هايي كه بخاري به واسطه مانند اسناد
عمل اين بوده كه  ها به ابوهريره رسيده است و هدفم از اين ي آن هايي كه امام مسلم به واسطه اسناد
اند،  هاي شريفه و مبارك را كه احاديث ابوهريره را در سه قرن اول پخش كرده ي مباركي از نام نقشه

اي  ها كمكي باشند براي دوستداران ابوهريره كه به سرعت بر اسانيد صحيحه تا اين نقشه باشم  تهيه كرده
د ـ در هر جا كه بيابند، اطالع پيدا كنند و اين كنن ها احاديث ابوهريره را روايت مي ي آن كه به واسطه

  .ام مطلب را به عنوان يك ضرورت و نياز اساسي انجام داده
ه به آن به آساني صورت بگيرد، عام تا مراج ي خاصي در نظر گرفته اي شماره ي هر نقشه براي تهيه

مارش جاهايي را كه بخاري يا باشد و اين ش ام كه به گمانم بسيار دقيق مي چه شمارشي انجام داده چنان
  .اند، مشخص كرده است مسلم نام آن تابعي را از ابوهريره در آن آورده

ام كه  ام و خواسته ها را به وجود آورده ها تالش جديدي هستند كه من به ابتكار خود آن اين نقشه
سانيد آشنايي هايي كه با علم رجال و حديث و اتصال ا كمكي باشند براي دوستداران ابوهريره آن

اند  چنداني ندارند كه به سرعت به صحت تعداد بسياري از احاديث ابوهريره كه در صحيحين نيامده
  . اطالع و آگاهي پيدا كنند

. ندا ي آن ـ عرضه كرده هاي حديث را بر خواننده ـ به هنگام مطالعه ها هر ديواني از ديوان اين نقشه
خواهد بر صحت سند آن  يابد و مي داود يا مسند احمد مي وابزيرا كسي كه حديثي در سننن نسايي يا 
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بلكه براي او همين بس كه نام تابعي را در سند . اطالع پيدا كند، الزم نيست زحمتي فراوان تحمل كند
ي فروعيات راويان از اين تابعي در نقشه يا  بيند كه اين سند بر همه حديث آن پيدا كند، بعد مي

ي  كه بر شرط بخاري و مسلم ـ كه اعلي درجه نه تنها صحيح بل. و سند صحيح هايش منطبق است نقشه
اگر سند مورد نظر بر اين شروط انطباق نيافت، بر او الزم است كه . صحت حديث هستند ـ نيز هست

گاه  يد سوال و پرسش نمايد، آننها به كاوش بپردازد يا از اهل علم به رجال اسا پيرامون آن در كتاب
  .شود آيد و حكمش براي او روشن مي يح يا ضعيف از آب در ميحديث صح

بها از اين پالك و پوسترهاي گران قيمت و  ي نادر و فريد و گران ي اين مجموعه پس بر مشاهده
  .ي هنر دوسي مستقلي هستند، اطالع پيدا كنيد زيبا كه نمايش دهنده

اي هستند و تمامي  پوسترهاي مزين شدهي نسب باشند،  كه يك نقشه شجره اين پوسترها قبل از اين
اند، جاي ثقه و اهل كمال و درستي و صدق هستند، مگر تعداد كمي  ها آمده هايي كه در آن اسماء و نام

بخاري و است،   شان كمتر از بقيه بوده كمال و درستيكه اند،  ها كه صاحبانشان جزو صادقيني بوده از نام
ها  اند نه احاديثي را كه در آن اند، روايت كرده ورد اتباع واقع شدهها م و مسلم احاديثي را كه در آن

  .اند منفرد گشته
ي علما و  هاي فرصت ديگري است براي دوستداران ابوهريره تا اجماع ائمه ي اين نقشه هدر مشاهد

  .يان و نوابغ قرون فاضله را بر تداول احاديث ابوهريره به چشم خود ببيننداپارس
كه روايت كنندگان از ابوهريره طبق سرشماري بخاري  كه، همچنان ر خور توجه ايننكته ظريف و د

ام، در  نفر هستند، ناقالن احاديث او هم در صحيحين طبق سرشماري كه انجام داده 800در حدود 
بينيد كه در ميان آنان اشراف و  ها مي نفر اهل ثقه هستند و به هنگام شمارش اسامي آن 800حدود 

  :شوند سلمان و فرزندان و نوادگان بزرگان صحابه مشاهده ميبزرگان م
مانند محمد پسر عبداهللا . هستند) رض(ي ابوبكر صديق  يابي كه از ذريه در ميان آنان كساني را مي

ي عمر بن خطاب هستند، چون  محمد پسر عبدالرحمن پسر ابوبكر، يا كساني كه از ذريه  پسر ابي عتيق،
عمر، و حفص پسر عاصم پسر عمر و عاصم پسر محمد پسر يزيد پسر عبداهللا پسر  سالم پسر عبداهللا پسر

عمر و واقد پسر محمد بن زيد بن عبداهللا بن عمر و عمر بن حمزه بن عبداهللا بن عمر، در ميان آنان 
ابي سمله پسر : آيند، مانند القرشي به شمار مي يي عبدالرحمن بن عوف الزهر كساني هستند كه از ذريه

دالرحمن بن عوف و حميد بن عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف و عب
ي او عبيداهللا بن سعد بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن  فرزند او ابراهيم بن سعد بن ابراهيم و نوه

ن عبدالرحمن، و يعقوب بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن، عبدالمجيد بن سهيل ب
  .عبدالرحمن  بكر الزهري او هم از ذريه و نسل عبدالرحمن و ابي مصعب احمد بن ابي
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عبدالملك بن معين بن عبدالرحمن : آيند، چون ي عبداهللا پسر مسعود به شمار مي كساني كه از ذريهو 
  .بن عبداهللا  بن مسعود و پسرش محمد بن عبدالملك

بن سعيد بن العاص االموي و ايوب پسر موسي بن عمرو  ي بن عمرو اسماعيل بن اميه: ها نيز از اموي
  .بن سعيد بن العاص و عمرو بن يحيي بن سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص

ي   ابراهيم پسر سعد بن اب. عروه بن زبير بن العوام و فرزندش هشام بن عروه: ي صحابه دوباره از ذريهو 
و قدامه بن موسي بن عمر . موسي االشعريوي برده بن ابوقاص الزهري و عبداهللا بن براد بن يوسف بن اب

ي بن عمرو بن صحابي جرير پسر عبداهللا البجلي و  و ابوزرعه ،بن صحابي قدامه پسر مظعون الجمحي
  .عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبه بن مسعود الهذلي

ل بن العباس بن ي االنصاري و عبداهللا پسر الفض و اسحاق بن عبداهللا بن صحابي قهرمان ابي طلحه
  .ربيعه بن الحارث بن عبدالملك بن هاشم

عبدالملك پسر ابوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن الهشام المخزومي و محمد بن عبدالرحمن بن 
  .نوفل بن االسود بن نوفل بن خويلد بن اسد بن عبدالعزي

خالد بن صفوان  محمد پسر معن بن محمد بن معن بن صحابي نضله بن عمرو الغفاري و ايوب بن
حسن بصري، محمد بن مسلم الزهري، سفيان : ي بزرگوار ي ابي ايوب االنصاري و اما ائمه االنصاري نوه

ارك، عبدالرحمن بن عمرو االوزاعي، عبداهللا مبثوري، سفيان بن عيينه، شعبه بن الحجاج، عبيداهللا بن ال
ترين ياران شافعي  اين دو نفر اخير از موثقبن الزبير الحميدي القرشي، و حسن بن محمد الزعفراني، كه 

  .آيند به شمار مي
ها از  ي اين فضيل پسر عياض و وهيب پسر الورد المكي و حيوه پسر شريح، همه: از زاهدان و پارسيان

ي كساني هستند كه  رجال صحيحين هستند كه روايت مستقيم و مباشر از ابوهريره دارند يا از جمله
نمايند، دقت كن كه چگونه فضل و شرف و بزرگواري از هر طرف  ين نقل ميروايت او را در صحيح
  .است  ابوهريره را احاطه كرده

) صاحبان سوء ظن(ها  براي آنو جايگاه رفيع و بلند هست  ،رو براي او و براي ما دوستداران او از اين
  .ترين مرتبه و پايه پست

***  

  ...و بعد

ها حامالن كتاب خدا و سنت  لگوي ديني ما هستند و آنا) ص(جا كه ياران رسول خدا  از آن
ها دريافت كرده و به خوبي حمل كرده و به ديگران  محمدي به سوي كساني كه اين امانت را از آن

حق اين امانت بر ما و . باشند و در نتيجه اين امانت صحيح و سالم به ما رسيده است اند، مي تحويل داده
اي كه  ي پاك اين بزرگواران دفع كنيم، سيره اي از سيره هر گونه شبهه كند كه امثال ما ايجاب مي
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اند و بر ماست كه هر گونه بهتان و تجاوز و افترايي را كه  گذشتگان ما با تالش خود آن را حفظ كرده
ود، ش مي  ها عرضه ها كه بر انظار انسان ها بزداييم تا صورت آن اند از ساحت آن ها چسپانيده ظالمانه بر آن

ها اقتدا و تاسي جويند و  به آن آيندگان اند تا اند و زيسته  كه بوده چنان آن. صورتي پاك و صادق بماند
ها به بشريت ارزاني داشته است، اطمنيان كامل داشته باشند و  نسبت به شريعتي كه خداوند توسط آن

اند و زشت  ا راويان دين بودهه طعن بر دين تلقي كرده است، چون آن ،ها را شريعت اسالمي طعن بر آن
اند، به شمار  ها حمل كرده امانتي كه آن  ي دين و تشويه چهره  ه كردن صورت آنان در واقع تشويهو كري
هايي كه شريعت در اين  ي بنيان ها تشكيك در همه ها و طعن بر آن ي آن زشت كردن چهره. آيد مي

آيد و اولين نتايج آن محروم كردن نسل جوان و  يها استوار است، به شمار م دين حنيف و سميح بر آن
اي است كه بدان اقتدا و تاسي بجويند و امانات اسالم را به دنبال  هاي بعد از آنان از سرمشق حسنه نسل

هاي آنان را سرمشق قرار  يكه حسنات و نيك آنان با خود حمل كنند و اين امر ممكن نيست، مگر اين
ي آنان را بشناسند و دريابند كه كساني كه اين حسنات را تشويه  هدهند و اخالق و سجاياي كريم

خواهند با  دهند، در واقع مي نمايند و اين سجايا را در شكلي غير از شكل طبيعي خود جلوه مي مي
  1.ي ادب نمايند ي ادب عليه مردان و بزرگان اسالم، عليه اسالم اسائه اسائه

ي  ادهاي حق باشند كه جوانان مسلمان را بر اين دسيسهمن اميدوارم اين صفحات فريادي از فري
گرداند، تا   ـ آگاه و متنبهباشد  آنان ميهاي  اي از دسيسه را نمونهاين تنها خطرناك دشمنان صحابه ـ كه 

حقيقت تاريخ اسالمي همت  در قيي آن افراد توفيق پيدا كرده به سوي خير، بتوانند به تحق در نتيجه
ي مردان اسالم را بشناسند و در پي آن دريابند كه خداوند  يف و بزرگوارنهگمارند و صفات شر

اي قرار داده است كه بر دستان آنان و  عزوجل جزاي حفاظت آنان را از حقيقت تاريخ، معجزه
  2.ي انقالب را در تاريخ بشريت آفريدند ترين نمونه كه آنان عظيم همكارانشان ظهور يافت و آن اين

اند و از امواج غداري كه زير پاي او را به  هايي كه در اطراف او ساخته از تمامي توفان ابوهريره! آري
جمهور مردم او را . او براي هميشه پابرجا و استوار ماند. ند، سربلند بيرون آمده استا طالطم انداخته

ي اين  گان همهدوست داشتند و برايش احترام قايل شدند و جايگاه و منزلت او را دريافتند و آفرينند
ي و شكست گسرافكنده، و شكست خورده عقب نشيني كردند كه دامن شرمند  تهاجمات گمراه كننده

  3.كشند را به دنبال خود مي
چه كه از پيش در درونشان جاي گرفته است به تحقيق و  زنان در روشنايي آن در حقيقت اين طعنه

گمارند،  حقيق خالي و دور از هوي و هوس همت نميپردازند و به ت تنقيب اخبار و روايات ابوهريره مي
] علوم الحديث[كه در حق علوم مربوط به سنت  كاري كه خاورشناسان نيز در حق ابوهريره، بل
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اين عده نيز تحت تاثير نظريات خاورشناسان قرار گرفته و سخنان آنان را ـ اگر مطابق هوا و . اند كرده
گيري از  كه اين خاورشناسان مغرض به نقادي و خرده غافل از اين  كنند، شان باشد ـ نشخوار مي خواست

اما . اند  ي خود قرار داده احاديث و محدثين اكتفا نكرده، بلكه قرآن را نيز مورد تهاجم ناجوانمردانه
اند، زيرا قبل از اينان نيز معتزله و  ها هيچ زياني متحمل نشده ي آن قرآن و سنت از عملكرد و هجمه

اند، اما سنت همچون كوه ثابت  كارها يا بعضي از آن را كرده  ي اين از اهل هوا و هوس همهبسياري 
  1.ها بودند كه خسته و مايوس و سرافكنده گشتند ها ايستاده است و تنها اين قدم و استوار در مقابل آن

ها  ه آناند، بلك دهاين در اسالم را كوبياش اولين كساني نيستند كه از  بنابراين ابوريه و دار و دسته
ها هر  بگذار آن. كند قديمي از اهل هوا را دارند، اما اسالم راه خود را همچنان با قوت طي مي پيشوايان

انگارد، لذا يا  ها را نشنيده مي اسالم فرياد آن  چه توان دارند فرياد برآورند و هرچه دوست دارند بگويند،
  . كند ها را به شدت نابود و خرد مي ا آنگذرد ي بدون توجه به ايشان از كنارشان مي

گويند در اصل و معنا همان  چه اين معاصرين مي رسد، اين است كه آن چه عجيب به نظر مي ولي آن
كه گذشتگان  ها وجود دارد و آن اين اند و تنها يك فرق ميان آنان و اين ها گفته چيزي است كه قديمي

اند و  اندو  بيشترشان آگاهانه گمراه گشته د، عالم و آگاه بودهها چه منحرف بوده باشند يا ملح و قديمي
  .خداوند سرگردانشان كرده است

را  يي ديگري ندارند، الفاظ توشه] به جهلبر دهان گشودن [اما اين معاصرين جز جهل و جرات 
بر هر كس كه ند، بعد  آيند، در كفر مقلد هابر نمي ي تلفظ آن نمايند كه حتي به خوبي از عهده تكرار مي
   2.ورزند ها را براه راست و مستقيم برگرداند، تكبر مي بخواهد آن

كه به شدت بر پوچي و بي ارزشي اعتراضات ابوريه  حتي من در مدت زمان تاليف اين كتاب ـ با اين
ي واسع و فراوان او، و اطالع پيدا كردنش بر اين همه حديث فراوان از كتب  از مطالعه  واقف بودم،

آوري  تا اين همه احاديث و داليل جمع  هاي طوالني زحمت كشيده پنداشتم كه او سال رقه، چنين ميمتف
ي آثار و احاديث مشكله، تحت عنوان  وقت كتاب طحاوي در زمينه  من تا آن. كرده است

هاي مختلف را مطالعه نكرده بودم و چون  ي تاويل حديث و كتاب ابن قتيبه در زمينه "اآلثار مشكل"
متوجه   اي از آغاز به كار تاليف اين كتاب، دو كتاب ياد شده را مطالعه كردم، پس از گذشت مرحله

اي بوده  آوري شبهات مختلفه كه كارش تنها جمع شدم كه ابوهريره اصال چيز جديدي نياورده است، بل
ها را جمع آوري  به آناند و طحاوي و ابن قتي ها را به راه انداخته است كه زنادقه دو قرن دوم و سوم آن

اند و  ها را در اين دو كتاب نمونه و كم نظيرشان نقد و بررسي و در نهايت رد كرده كرده و بعد آن
كاري كه ابوريه بدان برخاسته و انجام داده اين بوده كه نقد اين دو عالم را بر شبهات جمع آوري شده، 
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ه كه گويا شعاعي بر شته و آن را كتابي نام نهاداگذ هاي باقي مانده از زنادقه را باقي حذف كرده و شبهه
ها را بار  هاي نظام و المريسي و امثال آن و در واقع كار ابوريه جز اين نيست كه گفته اندازد سنت مي

  .ديگر نشخوار كرده است
اي برسد كه ابوهريره به آن رسيده است و امروزه فردي بيايد  اگر يك فرد صحابي در تاريخ به درجه

ي مسلمانان، پيشوايان صحابه و تابعين و محدثين حقيقت او را نشناخته و دريافت  و گمان ببرد كه همه
اين چنين موضعي كه برخي از افراد در قبال . اند و او در واقع دروغگو و افتراگر بوده است نكرده

ان و گويندگان ي اين است كه براي اتخاذكنندگ كنند، شايسته ي بزرگواري اتخاذ مي همچون صحابه
  1.مورد استهزاء و تمسخر قرار گيرد  شان ـ با هم ـ با همه آن وضعيتي بوجود آورد كه عقل و علم

ي اصحاب و ياران رسول خدا  هايي كه با وصيت خداوند در باره پس بترسند و بر حذر باشند آن
بعد از : ند و بدانند كهكن خيزند و در مقابل ابوهريره و امثال او دهن كجي مي به مخالفت برمي) ص(

ها پرداخته و اعالن كرده كه از  ها تصريح كرده و به ستايش از آن كه خداوند سبحان به عدالت آن اين
كه دهان به تزكيه و  ماند، مگر اين ها راضي است، جايي براي حرف هيچ انسان مسلماني باقي نمي آن

اما انسان . ها بپردازد رد عموم و خصوص آنها بگشايد و به بيان حسن اعتقاد خويش در مو تشريف آن
مومن انديشمند و عاقل اگر در دين مبين اسالم و چگونگي تاسيس و نشر و تثبيت آن در اطراف و 

آورد  به اين حقيقت ايمان مي ي درخشش نور اسالم همت گمارد، اكناف جهان دقت كند و به مطالعه
اند، زيرا آنان بودند كه به خداوند و  اسر جهان بودهكه اصحاب بزرگوار بهترين افراد اين امت در سر

بودند كه در  اني حق با جان و مال به جهاد برخاستند، آن پيغمبر او ايمان آوردند و در راه اعتالي كلمه
راه دين و نصرت رسول امين از مملكت خود هجرت، و اقوام خود را ترك كردند، و اعمال نيكوي 

يشان چيزي است كم و كوچك در مقابل يك شئي بسيار و بزرگ، با اين غير آنان در مقابل اعمال ا
  وصف اگر آنان بهترين افراد امت نباشند چه كسي شايستگي اين بهترين بودن را دارد؟

 "للعالمين رحمه"بيندازد، كه ) ص(اگر انسان مسلمان عارف و دانا نظري به شخصيت رسول خدا 
ي بشريت اثر گذارده است و گيتي به  اخالق عظيم او بر همه. است و جهان به مقدم او نوراني گرديد

ها كه از  داند كه اولين گروه از انسان بركت مقدم مبارك و دين بزرگوار او نوراني گرديده است، مي
دين او بهره گرفتند و به نور او منور گرديدند، اصحاب كرام هستند، آيا معقول است كه خورشيد طلوع 

را نوراني گرداند، اما اطراف آن و اماكن نزديك از پرتو انوار و روشنايي آن بي بهره  كند و اماكن بعيد
و ارشادات و آيات تالوت شده توسط ) ص(بمانند؟ آيا معقول است كه دعوت و فراخواني رسول خدا 

از چون غباري در مسير باد بيهوده پراكنده شوند و كسي   همه ،ي او او و احاديث شريف و جوامع كلمه
ها سودي نبرد؟ اگر چنين نيست، پس چه كساني از پرتو نور اسالم، نور و درخشش دريافت كردند  آن
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٢٠١

و چه كساني اين دين مبين را به اطراف و اكناف جهان رساندند؟ آيا اين كار توسط چند نفر كه 
تعدادي در حدود كه در حجه الوداع  كند، ممكن است در حالي تعدادشان از انگشتان دستان تجاوز نمي

ي راضيه به سهم پروردگارشان، در خدمت رسول  ي صالحه صد هزار نفر از مردان مؤمن و زنان مومنه
  .بودند) ص(خدا 

پس بايد دانست كه هر كس در حق ياران رسول خدا بدگويي كند و بي ادبي بورزد، در واقع 
اسالم مهمتر از آن است ساختمان ند كه ويران كند، اما بايد بدان از اساس اسالم راساختمان خواهد  مي

خواهد كه نور  كه ويران شود و نور اسالم برتر از آن است كه خاموش گردد، زيرا خداوند جز اين نمي
تر گرداند، هر چند كافران دوست  را گسترده خود را به كمال رساند و پيوسته با پيروزي اين آيين آن

  1.نداشته باشند
  :يداي اهل هوي و هوس گم شو

ي انحرافي خويش اصرار بورزيد، بدانيد كه عقاب خداوند شديد  اگر با وجود اين داليل باز بر عقيده
دهيد، بدانيد كه از  احترامي قرار مي كنيد و مورد بي او را خوار مي] خلف ناصالح[است و اگر شما 

ت داشته است، با قديميان نيكوكار كوفي كسي هست كه بيست سال تمام با ابوهريره مجالست و نشس
اي شرف نشست و مجالست با ابوهريره را  كند اي كاش تنها لحظه وجود اين هنگام مرگ او آرزو مي

  :از اعمش روايت شده كه ابوصالح السمان گويد  دادند، به او مي
ها را بپوشم و در خدمت  كردم، جز دو دست لباس سفيد كه آن هيچ چيزي نمي يمن در دنيا آروز

  2.نشينمابوهريره ب
كند تا ظاهرشان همچون دلهايشان كه  ها را به پوشيدن لباس سفيد امر مي آن) رض(گويي ابوهريره 

ي زنگ و چرك و حقد از آن مانند حديث رسول اهللا پاك است،  در درخشش و نورانيت و صفا و ازاله
  . پاك و درخشنده و بي زنگ باشد

كه خداوند شما را امر  خيزيد، در حالي او برمي ييبه سب و ناسزاگو) ابوريه و امثالش(اگر شما 
بدانيد كه بزرگاني از تابعين وجود دارند كه  سول خدا استغفار و طلب بخشش كنيد،كرده، براي ياران ر

  .كنند براي ابوهريره از خداوند طلب بخشش كنند هاي مسلمين وصيت مي ي نسل به همه
بوديم، گفت پروردگارا از ابوهريره و مادرش و  شبي در خدمت ابوهريره: گويد محمدبن سيرين مي

ها طلب غفران  براي آن] اكنون هم[در گذر، محمد گويد ما   كسي كه براي اين دو استغفار كند،
  3.كينم تا مشمول دعاي او واقع شويم مي
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اكنون براي ابوهريره طلب غفران و رضوان  با صدها ميليون نفر از مسلمانان كه هم1هم) مؤلف(من 
يا هر . پردازد رود يا واعظي روي منبرش به موعظه مي جا كه خطيبي روي منبر مي آن كنند ـ  يم

گويم خداوندا از  زبان شده و مي ها هم با آن من همكند ـ  اي يك وصيت اسالمي پخش مي فرستنده
دشنام و هيچ احدي دهان به سب و . ها را مورد رحمت خودت قرار بده ابوهريره و مادرش درگذر و آن

گرداند و زبانش از نطق به  كه خداوند او را از نعمت بودن با جماعت محروم مي گشايد، مگر اين او نمي
ي خداوند را  شك ابوهريره اين آيه بي. گردد شود و از نعمت فصاحت محروم مي حق گرفتار مشكل مي
  :فرمايد تالوت كرده كه مي

ربنا اتمم : ، نورهم يسعي بين ايديهم و بايمانهم يقولوناهللا النبي و الذين آمنوا معه يوم ال يخزي "
  "قدير نورنا و اغفرلنا، انك علي كل شيئي لنا

نور . دارد اند، خوار و سبك نمي در روزي كه خداوند پيغمبر و كساني را كه به او ايمان آورده: يعني
را كامل گردان و ما را گويند پروردگارا نور ما  ايشان پيشاپيش و سوي راستشان در حركت است، مي

  .ببخشاي، چرا كه تو بر هر چيزي بس توانايي
بي گمان او در روز قيامت در انتظار اين . اند ايمان آورده) پيغمبر(ابوهريره از كساني است كه به او 

است، در حالي كه در امن و اطمينان كامل، و دور از هر خوفي ) ص(راهپيمايي لذت بخش با پيغمبر 
  .است

ي حفظ او را روشنايي بخشيده است و  ي قوه خداوند به وسيله  يره نور درخشان و روشن است،ابوهر
هاي مسلمان راهنما و روشنگر خواهند ماند، و هر كس  رواياتش به درازاي زمان و در پي هم آمدن نسل

  .كنيم اين نور و روشنايي را مشاهده نكند، جز ظلمت و تاريكستان چيزي از او تصور نمي
بينيم كه در حق كسي كه من در رد  مت و رضاي خدا بر تو باد اي ابوهريره، گويي تو را ميرح
ام، تو بس مشفق و مهربان هستي و در حق كساني  ي او، خود را خسته كرده و به زحمت انداخته مقاله

اني كني كه پيغمبرت در حق كس ورزند، همان سخن را تكرار مي كه دوستت ندارند و با تو دشمني مي
اني تي و آمن رب هتنَيلي بع تنْان كُ متُيأروم اَيا قَ :كردند، به نقل از قرآن كريم گفت كه او را دشمني مي

رحم2مكموها و انتم لها كارهونانلز عليكم ت يعمفَ  عنده نْه م   
خداوند از اي قوم من، به من بگوييد اگر من دليل روشني از پروردگارم داشته باشم، و : نوح گفت

توانيم  آيا ما مي  رسول خود رحمتي به من عطا فرموده باشد و اين رحمت الهي بر شما پنهان مانده باشد،
  باشيد؟ داريد و منكر آن مي شما را به پذيرش آن واداريم، در حالي كه شما دوستش نمي
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٢٠٣

  هاي ما اي صحابي بزرگوار دوستدار دل! نه نه
  داريم نميها را به پذيرش آن بينه وا  آن
  كه تو عزيزي بل

  بر بينه هستي
  و به رحمت خدا مطمئن باش

  اطمينان و آرامش است] نزد خدا[و براي ما و شما 
رجا و  حال اند، از سر گراني و اضطراب، ما همواره در چه خود برگزيده هاست آن و براي آن

  خوشحال هستيم
  ها همواره در نگراني و ياس آن

  مد و علي آله الطيبين و صحبه الميامين اجمعينو صلي اهللا علي سيدنا مح

  پايان
23/10/85   
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