.ثثن؛ثة
بقلم ا .د .عمرسليمان jiuuhis

الحمد ض واهب النعم ،ورام النقم ،وصاحب الفضل ل الأول والآحرْ،
له الأمر كله ،ما شاء كان ،وما إ يثأ إ يكن ،انمود بجق فلا معبود بحق سواه،
له مللثا ال موامتا والأرض ،فالكل ملكه ونحتا نهره ،وأصلي وأسلم على
عبده ورسوله محمد ،.الذي محا اف به ءلالم اُت ،الماؤلل ،وأنح اء به نفوس
العباد وقلوبها ،وأقام به ما أعوج من الدين ،فكان ل ّ ماء بمي البث—ر النور

اللامع ،والبدر افر الماع ،والضياء الس_ اءلح ،وعلى آله أعلام الدجى،
والنجوم الزهر الدين تلألؤا ل سمائنا ،ولا يزالون وعلى مجن ّ ار م ارهم،
وسلك م لكهم إل يوم الدين ،وبعد•
فهدا الكتببا حديثا محلما عن نفس محليبة زكية ،حفظتا لنا حديثا رسول،

اش ه ،وأحلتا هما الي .ق سويداتها ،وصرحتا بهيا الحسا وتفننت ،به،

وكان حبها عملا واتياعأ ،وقد ص اغت ،حياتها وفق المنهج الإلهي الرب اني
القرآني البوي ،وأمهمت ،ق بناء افرة الإسلامية الق بناها البانى الأولى

محمد ^ ،وقد صغ الرسول .بأصحابه مبرة محر ،آنتا أكلها ععلماء ونماء،
ولا تزال توتي أكلها كل حنن بإذن ربها-
إن الحبمر الذي أنره الرسول ه ق حيل الصحابة ،وأقره الصحابة ل حيل

التارع^ن تغالغل ق نفرس هذه الأمة ،ولا يزال هذا الخير يعطي عطاءه ق أرض
الإسلام ،ولا يزال الزاد الذي غرس هذا الخ؛ر س كاب اش ومنة رسوله ه
يغذي م ثرة الخير إل أن يرث اش الأرض وس عليها.

لقد ام تعصى عالي أعداء الإملأم ل عصور الإسلام الأول اقتلاع

الإسلام ،ولكن مكرهم بالإسلام وأهله جهدأ صائعآ ،لر يحي —على الرغم
س ش دته ونوته -أن يرقى إل مaiاواة الإسلام ؤيريدولا لتطفشوأ ثور اله
[الصف; .]٨
بأفواههز والثة متم ثوره ولوكره
ؤإذا عجز أعداء الإسلام عن طمي نور الإسلام ،والاقتصار عليه ل

اليدان ،فقد جيثوا جيوشهم لهدم الإسلام ل نفوس أبنائه ،ومن ذلك محاولتهم
قديما وحديثا طعن هذا الدين بطعن حملة الوحي ،الإلهي ،وهم صحابة رٌوله،
فقد حول بعمى الضالن صحابة رسول افع .إل حون ة أشقياء ،يستحقون
اللعن والبذاء بدل الرصي عنهم والثناء.

ولكن س مكر أعداء الإسلام محاولة تشويه حم يرة المحايي الخليل أبي
هريرة ه ،فإذا نححت ،الزامرة ،وتسلل الثالث ،ق القوس ،فصدقت الافتراء ق

هذا الصحابي ،فإن الشك ،سيلقي بظلال ه على آلاف ،الأحاديث ،الق رواها،

وسيلقي ظلألأ قاتمة على الرجال الذين شكلرا أمحانيد تال لثه الأحاديثؤ،
وبملثا ل النفوس سهامتا حول كل دوامحين السنة الق دوت أحاديث هذا
الصحابي.

إن الهجوم على هذا الصحابي لي ثا قصة جزئية ،ولكنه هجوم على
الدين لكه ،تريان أن تنقص منه ،وتنال منه ،فالهدف  ،الذي يرمرن إليه يعيل ،أ؛عل.

مما نتصور ،وتد أدرك الإمام أخمد رحه اش محلورة الدعوة إل خلق القرآن ،لمل
أراد أعداء الإسلام أن نحدثوا ق حدار الإسلام ثلمة ،وتد فقه الإمام أحمد وكل
من كان له مثل فقهه وعلمه مقولة ايي يكر الصديق ،محدم ا ثار ثورة الأسد
الهصور عندما رأى ليثا من يعص الصحابة نحاه الرتدين ومانعي الزك اة ،وقال،

توكه الق نفقهها اليوم حق فقهها ،هال :،ءأيممص الدين وأنا حي».

رصي افه عن أبي بكر ،ورحم اش الإمام أحمد ،فإن الهدف الذي يرسم ،إليه
أعداء الإسلام هدم هدا الدين.

إن ما سطره أخي الشخ حارمثا م ليمان ضاري ق هدا الكتاب ،ليت
صثرة تقرأ للمتعة والتسلية ،بل وليتا صيرة تدرس للتأمي والاقتداء فحميا،
ؤإنما الأمر أعفلم س ذللث ،،إن مقصده حفنل هدا الدين ق نصوصه ،الق بان
عقائده وأحكامه وقيمه وأخلاقه ؤإرماداته ،إن الدين يطعنون ل أبي هريرة
يريدون هدم الإسلام.
لقل .أدرك أخي الحسب ،هدا القصد وهدا الهدف ،فان برى يكثفا الريف،

ؤيثبر إل الخلل ،ؤييرز المؤامرة ،فما يكاد قارئ هوا الكتاب— ،إذا رزق العدل،

والإنصاف ~ أن يآتمح ،على آخره حتى يعرف ضخام ة المكيدة ،ؤإن كان ممن
تلعلح بقاذوراا.تا الثسها'-تا حتى يتطهر منها.

لقد أبلع أخي الكريم ق تآليف  ،هل.ا الكتاب ،،أيما إ؛داع ،لقد حثي لمعركة
الكتاب ،كل ما أمكنه من أدلة وبرامز ،وغاص ؤ ،دواؤين الأحادبثا والتراحم
والبر ،واس_تطاع أن يستخدم  ،٧١٥كله ق كشف الشبهات ،،ورد المزاعم،
ؤإيضاح الحق على نسق سواء ،فجاء هدا الكتابا علمح ،الرغم من إمحازْ وصغر
-

- ٧

حجمه وافيا بالغرض ،محققآ للطلب.
إن مرادي بالذي ذكرته ليس الدح لال.٠ؤلف ،فمدحي لا ينفعه ولا ينفعي،

يانما مرائي الدلالة بقوة على حهلورة الموضع الذي يعالخه ،وانه نحح ق ذللث،
إل حد ؛ميل ،.ومقصدي أيضا الدعوة إل يشره ل الأوساط الق تنثر فيها هذه
الشبهة إما للوقاية منها ،ؤإما لمعالخة آثارها ،أم ا المؤلف فاحسمه واش حسيبه

ولا أزكي ،على اش أحدا أنه من الذين يهتمون بآمر الإسلام والسالمين ،والوين
محسنون معالخة مثل القضايا الق عرضها ق هذا الكتاب ،،وأن ه محب ،للإسلام
وأهله ،لقد فرألتخ هذا الكتاب ،وراجعته ،فوحدُتؤ فيه علما نافعا ،أس أل ،اش أن

يي به مؤلفه ومراجعه وناصره وقارنه ،ؤإن يكون فيه شيء من سال.اد الدين

الذي ق اعنافنا لأتمتتا أصحاب ،رمول ،اش .وبخاصة الصحابي العلم ال ذي
نشهد اش على حب ه ،ون اله تعال أن محشرنا معه ؤ ،زمرة نبيه محمد ،.
والحمد ش رب ،العاين
ا.د.عمر،1طلي4ان

كلية الشؤيعة .المامعة؛^_،؛؛ .همان

ص  ٢٣من حبمادى

٥ ١٤٢٠
٣١٩٩٩
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الحمد ش رب ؛  ،،jJklAjوالصلاة واللام على سيدنا محمد ايعرث رحمة
للعالن ،وعلى آله وأصحابه احممن ،أما بعدت

فقد دأب يعفى الناس جهلا أو تقليدا لن ملب الهرى عقولهم على النيل
من أصحاب رمول اش  ،.الدين آمنوا به ،وتشرفوا بصحبته ،وآزروْ

ونصروء ،وساهموا معه بكل بذل وسخاء ق بناء حضارة هذه الأمل ومحلها

وتأرينها الدى تنخر به ،وتياهى الأمم الأخرى ،فلولاهم بعد مشيثة اش تع ال
ما انتصر الإسلام ،وما انتشر ق ؛  ٤١٠الأرض وما ثع نورء ق الأفاق ،فاهتدت
به أمم وأقوام على اختلاف ألنتها وألوانها وأعرافه ا ،ف عدته به وم ائتا
على من سواها ،فاستحقوا ؛دللث ،وبعثره من الأعمال الحليلة الق لا يشع

القام لذكرها Iتناء اس تعال عليهم ،وترصيه عنهم ،وثوابه لهم ق ممر من آيات،
القرآن الكريم ،فمن ذك:،

محوله تعال :ؤوالنابقوذ الأولوذ من المهاجرين والأنصار والذين

اتبعوهم بإحسان رمي الله عنهم ورمحوا عنة وأعد لهم جنات ئجري نختها
الآلإان خالدين فٍيا 1بدأ ذلك  ^١انمءه[اضة■ ] ١ ٠ ٠ :
ومحوله تعال٥^ :؛؛ رضيى الله عن المؤمن_؛ن إل يايعونك تحك الشم؛
-
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*نلم ما في ثلوبهم

الثكينه عليهم ّوقبإوا' شأ مJLهلالفتح.] ١٨ :

ونوله تعال؛ ^لأ يحتوي بكم من آمي بن مل الثح ويايل ،أولجك
آعظم يوجه من ٠٧١؛^ أنمحموأ من بند وثاثلوا وكلأ وعد اش \ذئنز واش بما
;٠؛!^^ حبنه[اس.] ١٠ :

كما امتحقوا ثناء الني .عليهم ،ؤإثادته بهم ،وتفضيله لهم على من
مواهم بأحاديث كث؛رة ،نمن ذلك؛
قوله عليه الصلاة واللام؛ امحر الناس قرني ،نم الذين يلونهم نم الذي
يلونهم. ..الحديث ١

وقوله :الا ن بوا أصحاي ،لا ن بوا أصحابي ،ئوالل.ي نفي بيده لو أن
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا مجا أدرك مد أحدهم ولا نصبنه١١
وتوله :ءاش اش ق أصحاي ،لا تخدوا أصحاي غرضا ،من أ-مهم بحي

ا-صهم ،ومن أبغضهم نيغفي ابغضهم ،ومن آذاهم فقد آذاني ،ومن آذاني
فقد آذى اش ،ومن آذى اش يوشلث ،أن يآحذ0اا

ومع ثناء اف تمال عليهم ورصاته عنهم ،ؤإشادة الني .بهم ،وتفضله
لهم على من سواهم من أبناء هذه الأمة ،فقد تناولهم ألسنة موزورة ،وأقلام
( )١البخاري  ١٢٥ frئاب ،ضاتل انمحاة ،وم لم . ١٨٥ /U

( )٢البخاري  ، ١٢ ١ /vوم لم  ١٨٨ /Uإ وابو داود أ ، ١٢ ١ ٤ /وابن حبان
( )٢٦ابن حبان

 ، ١٨٨واللفظ -ل لم •

مأجورة ،ركزت عر عدد منهم من الساشن الأولثن وجرب
فقولتهم ما إ مرلوْ ،وست

ما لر معلوم ،وانرت عليهم ما هم منه

براء غثر عابثة بآيات القرآن الكريم الزكية لم ،والمرصمة عنهم ،وأحاديث
الرمرل

الصحيحة المشيدة بفضالهم ،معتمدة ل ذلك على روايات تآرنحي ة

مزورة ،دسها اكياهرون بالإسلام من اعداته ،وعملتإ الأهواء على تضخيمها

حتى أصبحت -حقاتق أوكالخقائق عند أهلها ،ح أنها لا أصل لها ق الوانع،
ؤإنما هي نحيلان وأوهام ،نتجتا عن أفهام مقيمة ،واصتتتاجات حاطنة.

ول هدْ العجالة سأتحدث عن أحد الصحابة الكرام الدين لاكته م ألسنة
السوء ،واقترن عليهم ما شاءت من القرى الكاذبة ،والمزاعم الاءلال ة الي
أملاها خيالها المريض ،وتعميها الممتا• ذلكم هو الصحابي الخليل (أبو هريرة)
صاحسا رمول اش .وخادمه وحافظ سنته.

وسأقوم بالتعرينا يه ،ؤبمحيته لرسول اش ،.وبجهوده ق حدمة الس نة
المؤية ،وسأفتد بعض ما أثتر حوله من شبهات ،بلغة واضحة ،ومرض س هل
بعيد عن التحقيد• ،ع الإيجاز والبعد عن الأسترمح ال ،لتكون ل متناول كل
المتؤيات ،ولتهم ح ما كتيه فضلاء تثليت ق التعريفا بهيا الصحابي الخليل
ؤإنصافه ،وتفنيد ما أثثر حوله من افتراءات لا تستند إل حجة أو دليل مقبول،

ومن اش أستمد العون والتوفيق.
الدكتور

حارثاسليمان الضاري

إربي الذردن
ها*حرمالخرام*'الأه
ا/ه/بمها،ام

-٢إسلامه وصحبته

أسلم أبو هريرة ه عام نمر ق اغرم سنة سع من الهجرة ،وشهدها مع
الي ه ،فعن محعيد بن الميب ،عن أيي هريرة3 ،الت اشهدنا مع رمحول الن4
 .يوم نمر...الحديث*،

وعن أبجب الغث ،عن ر هريرة® ^،-١١٥ ،حرجنا •ع الني  .إل حمر كح
اش علما...الحديث »،رآ،
كما شهل .غثرها من المثاهل .يعدها ،وين.لالث ،تل .حاز قفل الحهاد ق محسل

اف تعال إل جانّب ،شرف ،الصحية لرمحرل اش ه ،إذ صحبه مناو ذل -ك ،اليوم
إل وفاته ق^ ،وهي ،مدة تزيد على أرع سئتن  ،لازمه فيها ملازمة تامة تضغ
فيها للاخل .عنه ،والتعلم منه ،فكانت ،يد ْ .مع يد رسوله افه ق^ ،يدور معه
حث ،يا{  ١ ،ينتقا  ,معه حث ،سقا  ،,لا مك ،عنه محق ا  ٠لا حض ا ،اذ لا يشغله

عن ذللئ ،بيع ولا شراء ولا رناية أموال.
صح عنه أنه فال؛ ،لإنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث ،عن رسول
( )١البخاري ه٧٤ /

( )٢البخاري كح آ ، ٢٢٥ /وسلم شرح الروي ل/أإ'-أأ ،واحد  0ا. ٢٢٥ /
( )٣م لم بنرح الروي
. ١٧ -

اش س ،واش الموعد ،إني كنت أمرأ مكينا أصحب ،رمول اش .على ملء
بملي ،وكان الهاجرون يشغلهم الصفق دالآمسسواق ،وكانت ،الأنمار يشغلهم
القيام على أموالهم ،فحفرت ،من المي .محلسا ،فقال؛ رامض يب ط ردا ْء
حتى أقضي مقالي ،لم يقبفه إليه ،فلن يني شيئا محمعه مي ،فيسبم—طّنتا بردة
علي حتى قضى حديثه ،يم قبضها إل ،فوال دي نف ي محييه م ا ن يتن ،شيئا
سمعته منه يعدا،

وبهذا نرى أن أب ا هريرة ه ،قد غمرته محركة صحبته لرسول اش ق^،
وملازمته له ،وحدمته إياه ،حبثؤ رزقه اش تعال ااركة تللث ،الصحبة حفظ ما

سمعه من رسول اش  ،.وعدم نسيانه.

؛ )١البخاري

|لموع ،وم لم بشرح المؤوي ا"ا ٣٥— ٥٢ /فضائل الصحابة ،واللمغل

للبخاري.

- ١٨ .

وأش عليه ،وقال حيرأ...الحديث*
وهدا الحديث يرينا إل جانب حب أبي هريرة للي،.وبكايه محي اليل

منه ،تكريم الي .لأبي هريرة بإجابة طلبه بالدعام لهداية أمه الق هداما اش
تعال بيركة ذلك الدعاء ،مما صاعق سرور أبي هريرة ،وفرحه ويكاءه لدللث.،

وكان يعثر عن ب للرسول . ،بمثل نوله® :أوصاني خليلي .بثلاث،

لا ألعهن حتى امومتا :صوم ثلاثة أيام من كل شهر ،وصلاة الضحى ،ونوم
ءروتر»-ص

ونوله :سممنن ،خليلي ينول؛ ®تلغ الحلية من المزمن إل حيث يبلغ
الوضوء*

)(٣

كما كان يعير عته بالحرص على ملازمة الرسول ،.وخل١مته حيث ،كان

لا ييع فرصة لخدمته .إلا اغتنمها ،فمن ذللث،ن أنه كان نحمل إداوة وصوئه

 .إ ذا أراد الوضوء ،فقد أخرج المخاري عنه أنه كان محمل إل المي.إداوة
لوصوته وحاجته ،فبينما هو يتبعه بها ،فقال® :من هدا؟* فقال :أنا أبو هريرة،

قال® :ابغي أحجارا أستنقص بها ،ولا تأتي بحفلم ،ولا بروثة* فأتيته بأحجار

أحلها ل طرفا ثوبي ،حتى وضعتها إل حنثه ،تم انمرفت. ..،الحديناءر؛،
( )١ملم بثرح النووي

فقاتل الصحابة ،وابن حٍان  ، ١ ٤ ٢ /aواللفظ يلم.

( )٢الخاوي ■ا ، ٠٤ /وسلم أ/مها ،وس لاخاري.
( )٣احد :الند

والداي باللة :الود.

( )٤الخاوي  ،٢ ٤ ٠ /Tوالإدارة ٠٧١ :صنم س حلل يخد لياء ،ابن الأيد الهاية . rrfs
-

. ٢٠

ومن ذللتا :ما رواه أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي مريرة ،قال:

لحل رسول اش.ؤ الخلاء ،فآسنه برر فيه ماء ،فامننجى ،ثم مح يده ل

الآرصن ،ثم غسلها ،ثم آنسته بور آحر ،فرصأ به،
ومنه أيضا ما رواه محامد عن أبي مريرة نال :مر بي رمول افه،.
فمرفا ما ل وجهي من الخؤع ،يقال :ءآبو هريرة؟ا تلتا :ليلتا يا رسول اش،
فيحلنا معه اليتا فرجد لنا ق قدح ،فقال :ررمن أين لكم مذا؟اا قيل :أرمل
به إللث ،فلأن ،فقال :أيا أبا هريرة انطلق إل أهل الخفة ف ادعهم ،وكان أهل
الخفة أصياف الإسلام ،لا أهل ولا مال ،إذا أتت ،رسول اش ه صدئة أرسل
بها إليهم ،ولر بمسبا منها شيتا ،ؤإذا جاءته هدية أصاب ،منها ،وأشركهم فيها،
ف اءني إرساله لياي ،فقلتا :كنت ،أرجو أن أًيسط من هدا اللحن شربة أنشوى
بها ،وما هذا اللحن ق أهل الخفة ،ول! يكن من طاعة اش وطاعة رسوله بد،
فأتيتتهم فأنلوا محسين ،فلما حلسرا ،قال :احد يا أبا هريرة ،نآعطهم،ا فجعلتا

أعطي ،فيشربا ختى يروى ،حتى أتيتا •همعهم ،وناولته رسول اش .فرفع
رأسه إل ميتما ،وتال :ابقبتط أنا وأنتا،ا قلتاً :دقتا يا رسول افه ،قال:
 ٠ف اشري ®،فثريت ،،فقال :افاسريه ،نثربت ،،فقال :اافاش_ريااا خثريت ،،فما

زال يقول :اشرب ،،فاشربه ،حتى نالت :،والدي بعنل؛إ بالحق ما أجد له م اغا،

فآحد فشرب ،من الفضلة ر
( : ٠٧٠١ )١المني ها/ه*اآآ ،واكور :إناءس صفراوحجارة ،الهاية ا. ١٩٩ /

( )٢الزمي :سر اعلأم النلأء  /Yاهه-أهه ،وأمل مذ ،الروا؛ا  jالخاري \٨•- ١٧٩/٧
كتاب :،الرفاق ،وانمنة *ي الكان الني اءاوْ المي ، .ل مج .ء الشريف لإيواء شراء
الهاجرين-

-

. ٢١

تحكس لنا هذه الرواية وما نلها من روايات حرص أبي هريرة ه على
خدمة رسول اش س ،وءلاء ،cكما تحكى لن ا مدى اعتماده .على آبي
هريرة ق ذلك ،ومدى اعتماعه بالفقرام من صيوف الإسلام ،ؤإيثاره لهم على

نف ه ،حيث لر يثرب مما أهدي إله من لن مع حاجته .إله إلا بعد آن
شربوا منه حميعا ،وشبعوا ؛فضل بركة الني .و ،وليس هدا مستغربا من الرحمة
الهداة ،وصاحب ،الخالق العظيم

. ٢٢ -

 -٥عمادته ونمواه

عرف أبو هريرة ه بالعبادة والقوى ،وكل ما يقربه إل اش تعال ،كيف ال
يكون ^٧.؛ ،،ومل صحب الأسوة الحنة ق العبادة ،ورآه كيف كان بجهد نف ه

فيها ،حتى تورمت ،قدماْ  ،.فكان يكثر من الصلاة والصيام وقراءة القرآن،
ونام اللل•
خمن حاد بن نيل عن عباس الجريري تال؛ سمعت ،أبا عثمان النهدي ن ال؛
راتضيفت ،أبا هريرة سبعا ،فكان هو وامرأته وخادمه يعتقون الليل أثلاثا،

بملي هدا ،ثم يوقظ هدا ،ؤيملي هدا ،ثم يرقد ؤيوقظ هذا ،قال :غالت :يا أبا

هريرة كيف تصوم؟ قال :أما أنا فأصرم من أول الشهر ثلاثا ،فإن حدث ل

حادث كان آخر شهري، ١١ .
وعن ابن جريح نالت قال أبوهريرة^ إني أجزئ الليل ثلاثة أجزاء ،فجزء
لقراءة القرآن ،وجزء أنام فيه ،وجزء أتذكر فيه حديث ،رسول اش.

وصح عنه أنه قال :ءأوصاني خليلي .بثلأثتصيام ثلاثة أي ام من كل

شهر ،وركعي الضحى ،وأن أوتر قبل أن أنام» ٢٣١

را)اخماو:

( )٢ابن كم :الداة والهاة . ١ ١٣ /A

( )٣المتاري  U/T؛.Y

.٢٥

تواضعه وكرمه وطيب أحلاقه

عرف أيو هريرة بتواصعه الخم ق كل مراحل حياته ،فلم ينس ماصه يعد

مى ا ش تعال عاليه بنعمة العالم والخام والفضل ،كمن محاولون ن يان
أن ى
ماضيهم إذا طابتا أيامهم ووسع اش عاليهم ،ؤإنما كان ي تحضر ماصيه ،وما
عانى فيه من فاقة وحرمان ،ليشكر اش تعال على نعمة الدين وغيرها من النعم
الق أسينها عليه ،ؤي تزيد ؛دللئ ،من نعمه تعال ،ففد روى عنه أنه قال؛ نشأين،

يتيما ،وهاحرنا مكينا ،وكننإ اجترا لابنة غزوان بملعام بملي ،وعقبة رحلمي،
احدو بهم إذا ركوا ،واحطب ،إذا نزلوا ،فالحد ف الذي جعل الدين قواما،

وأبا هريرة إماما بعد أن كان أجيرا لابنة غزوان على شع بطنه ،وحمول ة
رجله.ص

ُال ،الذهي• وكان من أوعية العلم هع الخلألة والعبادة والتواضع.
وكان ْع تواضعه كربما ،وكيفه لا يكون كدلكا وقد صحب ،من كان أجود
من الريح المرسلة ه ،فقد روى أبو نفرة العيي عن الخلف—اوي قال :نزلتا

على أبي هريرة بالمدينة ستة أشهر ،فلم أر رجلا من أصحابه رسول اش.

( )١الدمى :سم اعلأم الملأء آ ،٦ ١ ١ /وابن ممتر :الدائن رالهاة آ. ١ ١٣ /

( )٢الذ٠يت تذكرة الخفاخد  ، ٣٤ !٦ولعله أراد؛ ^^1إمحامأ ،إمامة العلم والفتوى.
.٢٧٠

أشد تثميرا ،ولا أقوم على صيف منه.

ولعل ه أراد يأصحاب رمول اس

 .م ن محاقه منهم ،كما مهم من كلامه لا كله م ،لأن فيهم أبجرأ لا تدرك
سواحلها ل الحول والكرم ،وْع تواضع ه وكرمه كان لعوبا حمق الظل،

صرمجا فتما يقول ،،لا بجمل لأحد حقدا ،ولا  ^^٠إل ما عند غيره ،راضيا مب ا
عنده ،شاكرا ش تعال عليه.

فقد روي عنه أنه ءال،ت ®الحمد فع الJى أشبعنا من الحبر بعد أن لر يكن
طعامنا إلا الآمودين :اشر والماءأؤ ، ٢١

( )١الدمى :تذكرة الحفاظ \ ، ٥٣/وسراملأم الملأء  ، ٠٩٣ /Yوالطفاوي :صحابي من امل
المشن ،ابونمم الحلة ا. ٣٧٠ /
( )٢الدمى :سر اعلأم الملأء . ٦١ ٠ ;٢
- ٢٨ -

 -٧بره بآمه وحب الناس له

كان أبو هريرة بارا بآمه ،وكان من بره بها؛ اصطحابه لها ق الهجرة إل
رمول) اش ،.وكانت مشركة ،رجاء أن نومن باس ورمرله ،.وند حمق

اف تعال رجاءه "حيث أجاب الي س طلبه بالدعام لأمه قامت ،ديرح بدلك
فرحا شديدا أبكاه كما مر.

وكان من بره بها أيضا ،ما روى عنه أنه ث ال،؛ حرجت يوما من محق إل

المجد ،فوجدت نفرا ،فقالوا; ما أحرجلث،؟ قلت ،ت الحؤع ،فمالوا؛ ونحن وافه
ما أخرجنا إلا الحؤع ،فقمنا ،فدخلنا على رمّول ،اش ،فقال؛ ُما جاء بكم هل.ه
المامة*؟ ،فأخبرناه فدعا بملق فيه تمر ،فأعطى كل رجل منا تمرتتن ،فمال،ت

،ركلوا هاتن ااتمرت؛ن ،واشربوا عليهما من الماء ،فإنهما م تجزئانكم يرمكم

هداه ،فآكلت ،تمرة ،ومحبأمتا الأخرى ،فقال® :،يا أبا هريرة لر رفعته ا®؟ ،فلمت؛

لأمي• تال® :،كلها فنعطيلث ،لها تمرتين®.
ومن يرْ بها ،ما روى عن ابن شهاب

أن أبا هريرة ب يكن بحج

حتى ماتت أمه لصحبتها.

(ا)اين معد :الطئات؛/آآم والذمي :سر اصلأم النلأء . ٥٩٢ /Y
( )٢ابن معد :الطثات

- ٢٩ -

 -٨حرصه على اتماع الرسول.
خلهر من سلوك أبي هريرة العملي ما يدل على حرصه الشديد

رسول اش ،.والاقتداء به فيما تال وما فعل امتثالا لقوله تعال ت ؤوما آناكم

 ^١نئدوة

نفافإ ط 3اءوأه [الحشر.]٧ :

وامتجابة لدواعي الحب الصادق لرسول اش .الذي ملأ تلوب أصحابه
رصي اش عنهم ،وملك كل عواطفهم وجوارحهم ،ومنهم أبو هريرة الذي كان
شديد الحرص على اتبامه .ما ام تظع إل ذل لت ،سيلا ،ولعل ق الأمثلة
الأنة ما يزكي ذلك:

فمن ذللث :،ما روي عنه أنه قال ٠ :أوصاني حليلي .بثلاث لا ألعهن
حتى أمومحتات صرم ثلاثة أيام من كل شهر ،وصلاة الضحى ،ونوم على

ومن ذللث :،ما روي عنه أنه تال* :أنا أشبهكم صلاة برسول اف ،.كان
رسول اهئ 4ه إذا قال :سْع اش لن خمده ،قال :ربنا وللئ ،الحمد ،وكان يكبر

إذا ركع ،ؤإذا رقع رأسه ،ؤإذا قام من المجدين قال :اش كر*.
( )١تقديم نحربجه •
( )٢احد :افد . ١١١ ; ١٦

-

- ٣١

)(٢

 -٩أقواله وحتكمه

والعاني الدالة على
رؤيت عن أبي هريرة ه أنوال وحكم مليثة
قوة إيمانه باش وباليوم الآحر ،وما يكون فيه من حاب وثواب وعقاب ،وعلى
سعة إدراكه وفهمه لتعاليم الإملأم وأبعادْ ،ومعرفته يالدنيا ونهيم فيها،

وستقتهلم ،ءلاتفة محن تللث ،الأنوال ،لنقف عر ما فيها من عمق المعاني ،وياليخ
العغلاُت،؛

 ~ ١فن ذلك قوله لأيي سلمة بن عبد الرحمن حقن دعا ل ه ؛الشفاءت ®يا أي ا
م لمة إن امحمملعتا أن ءوت> فت ،فوالدي نفس أبي هريرة يي دْ
ليوثكن أن يأتي على العلماء زمن يكون الموت أحب إل أحدهم من

الذهب الأحمر ،آو ليوثكن أن يأتي عر الناس زم ان يأتي الرجل فتر
اللم فيقولت وددت أني صاحسر هذا اشرء.

 "٢وقوله فيما رواه أبو الموكل ت ®إن أيا هريرة كانت ،له زنحية قد غمتهم

بعملها ،فرفع عليها السوط يوئ ،فق ال :لولا القصاص ؟  ، UiJLtبه،
ولكن سأ؛يعلث ،،ممن يوفي لمنلئ ،،اذهي فأنت ،ش .٠
 "٣وقوله• ®إن هذه الكتامة مهلكة دنياكم وآحرتك م ،يعي الأموال
والنهوات®.

( )١ابن معد :اللغات TTV/t

( )٢أبومم :الحلة آ ، ٣٨٤ /وابن الخوزي :صفة انمفو؛ ا، ٩٢ /
ِ ٣٣ -

 - ١٠رواياته وحفظه

كان أبو هريرة ه من أحفظ أصحاب رسول اش

نحر خمسة آلاف وثلاث مئة وأربعة وم بعن حديثا م نيا،

خمد روى عنه

وتعود كثرة

رواياته وحفظه لها إل أمور؛

 ~ ١صبه للُي .مدة تزيد على أربع سن ،وهي مدة كافية لخمظ ما

حفظ من أحاديث j ،العادة ،بل لأكثر منها .من تل من يهمغ فيه ا للأخذ
والحفظ.

 —٢احده لكشر من _ ،الروايات عن بعض الصحابة رمحي اش عنهم،
ولا ميما الي فاته سماعها من الني .تل إسلامه ،كأبي بكر وعمر والفضل

ابن انماس وأبي بن كب ،وأسامة بن نيد وعاتشة وغثرهم• ، ٢١
فقد عايش هؤلاء وغبرهم من الصحابة بمد وفاة رسول اف

وفتا غبر

قليل ،وعليه فلم يكن مصدر رواياته كلها الرس ول وجيم ،كما 1؛ تكن مدة
أحده لها وحفظه إياها منحصرة بمدة صحبته له ه كما ظن الح_اهالون ذلك،
ؤإنما تعدتها إل عهد الصحابة الذين عاشوا بعد وفاته

( )١اص :سر اعلأم الملأء آ ، ٦٣٢ /وابن حجر :الإصابة إ.٢ • ٥ /
(آ)ا؛ن حجر :الإصابة . Y'0/t

. ٣٥ .

 - ٣تفرغه  ، JLaUوالخفظ ،.كما مر.
 ~ ٤تأحر وفاته إل ما يعد منة خمسين هجرية ،ولكن تول ثبله أكثر علماء

المحاية وحفانلهم رصي اش عنهم ،ولر يبق يعدها إلا القليل منهم ،كمد اش
اين عمر ،وهمد اش ين هماس ،وجابر ين همد اش ،وآيي معيد الخيري ،وأنس
اين ماللق ،،وعائشة وآ"ُءرين رصي اش همهم .ق ونت ،اشتدت ،الحاجة فيه إل
عالم الصحابة رصي اش عنهم ننلرا لأتبع رتعة الدولة الإسلامية ،وازدياد
الداحل؛ن ل الإسلام ،وكثرة الباحشن عن العلم من أولاد الصحابة وهميرسهم

ممن محوا يعلم الصحاية ياعيارهم الراجع الوحيدة والآم؛نة الي تصلهم
مباثسة برسول اش ه ،ولا سئما من عرفا متهم يالحففل واللازمة لرسول اش
 ،.كأبي هريرة ه.
شهادة اهل العلم له بالضخد:

لهذه الأمور ،ويبركة دعاء الي .له ي الهففل كان من احفغل الصحابة
رصي اش عنهم وأكثرهم ين.يثا.

فقل أجرج الترمذي عن عبد اش بن عمر رصي اش محهما أنه نال لأيي
هريرة ت يا أيا هريرة أنت ،كنت ،ألزمنا لرسول الله.ؤ واحففلنا لحديثه.

وأحرج أيضا عن طلحة بن عبيد اش ه أنه تال؛ لا أسالث ،أن ه ّمع من
ر  ) ١مر زت إصلامه وصمته.

( )٢الترمذي :المن  SiA /0والحاكم :التدرك " ، ٠١ ١ /Tبالفظ:رس بجدث.
- ٣٦ -

رمول اش .ما لر ن مع ..الخديثء.
وروى الحاكم؛ أن رجلا جاء إل نيد بن ثاين ،ف اله عن شيء5 ،مالت
عليك أبا هريرة ،فإني بينما أن جالس وأبو هريرة وفلان ق الس—جد ذات يرم

ندعو اش تعال ونذكر ربنا• حرج علينا رمول اض  .حتى جلس إلينا فكتنا،
فقال• عودوا للذي كنتم فيه .تال نيد؛ فا.ءوت أنا وصام ،نل أبي هريرة،

وجعل رمول اش .؛ومن على دعاتنا ،نم دعا أبو هريرة ،فمال :اللهم إني
أمأللث ،مثل الذي سألك ،صاحباى هذان ،وأمأللن ،علمأ لا ينسى ،فقال رسول
اش.؛

فقلنا؛ يا رس ول اف ،ونحن نأل اش علما لا يني ،فمال؛

ااّبقكما بها الووّي،ا.

وقال الأعمش عن أش صالح قال؛ كان أبو هريرة من أحفغل الصحابة.
-

( )٣

وقال الشافعي؛ أبو هريرة احفنل من روى الحديثا ل يهرم.
ونال ابن ء؛د الر؛ وكان أحفغل أصحاب رمول اش.ؤ ،وكان محتحمر م ا

لا محضر سائر المهاجرين والأنص ار لانشغال المهاجرين بالتجارة ،والأنم ار

بحواثْلهم ،وقد شهد له رسول اش .بأنه حريص على العلم والحديث.،
( )١الترمذي :المن . Ti<(riA/o

( )٢الحاكم :المدرك ما/اِ»ْ.
( )٣ابن حجر :الإصابة

( )٤الدعي ijSx :الحفاظ ا ، ٦٣/وابن حجر :الإصابة .٢ • ٥ ;٤
( ،٥ابن ب الر؛ الامتماب بهامش الإصابة ؛. ٢ ٠ ٩—٢ ٠٨ /
٠٣٧ ٠

 - ١١عدالته وضيطه

لقد شتت العدالة لآبي هريرة ه تُديل اض عز وحل العام لآص1حاب
نبيه ،.وتعديل التي .لهم ،يالآي _ات والآحادث الس امة وغرها مم —ا لر
نذكره ها حشية الإ٠لالة ،وذلك ،لها كانوا عاليه من صدق الإيمان وحن الأتباع
لرسول ،اش س ،وما ناموا به من جهود وتضحياته ،نمرة الإسلام ؤإعلأء
كلمتته.

نال الخطتب؛ عر أنه لو ي يرد من اش عر وجل ورسوله فتهم شيء مما

ذكرنا لآوحست ،الحال الي كانوا عاليها من الهجرة والحهاد وانمرة وبذل ،الهج
والأموال ،وقل الأباء والأولاد واياصحة ق الدين ،وقوة الإيمان والشن:
القطع على عدالتهم والاعشاد لتزاهتهم ،وأنهم أقفز من جيع المعدلخن
والزكئن الدين بجيثون بعدهم.

ولر يشت من حلال ،سيره أبي محريرة ما ين اق ذللا ،مجن ردة أو كذب ،أو
نفاق ،أو غر ذللت ،،مما نعيده باش تحال منه ،ومما يؤكد ذلك :،رواية من ذكرن ا

نل؛للمل من الصحابة والتا؛عغ) الذين بلغ عددهم المئات ،عنه.

كما أن العدالة نشت عند عي-اء ابرح واكديل للمراوي من غر الصحابة
( )١الخف:

- ٣٩ -

رصي اش عنهم ،برواية عدلن عنه وتوثيقهم له ،ومنهم من اكتفى يممديل
واحل له.

فكبمفى بمن روى عنه أكر من عرين صاحاد| ا ،وما'ت من ماين التامؤن

رصي اش عنهم ،ووتموه ،من ذلك ما تقدم عن ابن عمر رصي اش عنهما من
قوله لأيي هريرة؛ ارأنت ألزمنا لرسول اش ،.وأحفغلنا لحديثه® وفول طلحة
ابن عسي اس هُ؛  ١لا أشك أن أبا هريرة سجع من رسول اس .وما ب نجع®.
وما روي عن ليد بن ثان ه أنه قال لرجل سأله عن شيء® :عليك أب ا
هريرة®.

لهدا كله أجع العالماء من الحدينن وغبرهم على تعديله مع غبره من
الصحابة رمحي اش عنهم ،ونول ما صحت ن بتها إليه من روايات ،أم ا ما لر
تصح ن بتها إليه نهي مردودة لا نحتج بها مثل مرها من الروايات الضعيفة
والموصوعة المتربة إل غيرْ من الهجحاب ة من ال البيت وغيرهم رصي اف
عنهم وأوصاهم.
وعليه فلا التفات إل الكيلث ،به ،أو بما صحت ن بته إليه من روايات من

تل مى توارثوا سوء الفلز بأصحاب رسول اش ،.ومن رددوا مفأنياتهم من
اباهلن ب يرة هذا الصحابي الحليل ،والتخفين بشرف صحيت ه لرسول الله
 ،.وخدمته للسنة الشوية نحو ّمعة واربعن عاما بعد وفاة رمول اش،.

وتدم بدلك ما لر يقدم مثله أو قريبا منه لهدا الدين المتقولون عليه وعلى غثرْ
( )١الخطيب :الكفاة1ا>.

-

- ٤٠

من سلف الآ٠ة الصالح وعلماما
ؤإذا لكنت العدالة ند نحمقت لأيي هريرة ه ُكإأ الاعتب ارات التقدمة،
فإنه قد نحقق له أيضا؛ الضبط التام لرواياته ،وثد شهد بدلك تلاميذه وغ برهم
من الخت^رين لحفظه وضبطه.

روى البخاري وم لم وأحد عن أبي حازم نال؛ قاعين آبا هريرة خمس
سشن ،قمعته محدث عن الي س انه نال! ءان بي إس رائيل كانت ترم هم

الأنبياء ،لكما هاللث ،ني حالم) ني ،وأنه لا ني وعال.ي ...الحديث) ،،؛

أي أن ه لر

يرد فيه ولر يتقمى منه على مدى الدة الذكورة.

وروى الحاكم ص لكتب مروانا بن الحكم أمتر الدينة نال،؛ * ) jjمروال) دعا
أيا هريرة ،فأقعدني حلف ).السرير وجعل يسأله ،وجطتا أكت ب ،حتى إذا كان
عند رأس الحول) دعا به فأقعده وراء الحجاب ،فجعل يسأله عن ذلك) فما زاد
ولا نقص ،ولا قدم ولا أحر.،،

وكان ذلك من مروان امحارأ لخفظ أبي هريرة ه كما يدو ،ولر يكن
الإملاء عنه يعلمه كما هو واضح ،ومما يشهد لتمام حفظه وضبطه ما تقدم عن
ابن عمر رصي الله عنهما أنه قال،؛ أيا أبا هريرة أنت) كتتح ألزمنا لرسول ،افه

( )١احد.ت الم ني  ، ١ ' ٩ / ١ ٠والخاري؛ شح الساري ا" ، ٣٥ ' /وم لم أ ، ٨٧ /واللفغل لآحد،
دمعك ،نو-همت تول ،امورمم.

( )٢الحاكم :اص  ، ٥١ ٠ /rوتال :،صحح الإساد ،وواض الذهى عب.
-

- ٤١

عن ّالم ،عن أبيه ،وعن معيد بن المسيب ،عن أبي هريرة®•

وأيا نيل ،فإن هده الأنوال تدل على أهمية روايات أبي هريرة واهتمام
اغدشن الراصح بهات حفظا ووعيا رتدؤين ا ،حيث آحرجها انمة امحوفن ق
كتبهم ،فالكتب الستة ومرها من الكتب المشهورة والتداولة ،اعتمدت روايات

أبي هريرة بلا نكيرعندهم ،فلا تكاد نحد باباإلاوله فيه حديث او آكثر.

الخاتم؛ ععرنت ملوم الخدين ، ٥٠ ،راليور؛ تديب الراوي ا . ٨٤- ٤٦ /
-IT-

سمعه من رمرل اش .على عادة محدثي الصحابة ومن يعدهم من تابعين
وغيرهم رصي اس عنهم ل التحديث ،وهدا المسلك هو الغالب على ما روي

عنه من أحاديث مرفوعا إل التي
السلك الثاني؛ هو الرواية غيوالجودة:

وهي الق يرؤيها صمن كلام له يشرح مه الرواية ،أو سعل منها معاني،
أو أحكاما استقائها منها ،أو من رواياُن ،أخرى باجتهادْ وفهمه الخاص.

بقصد التعليم والإرشاد اللذين شكلا ءلاهرة بارزة ق حياته ه

الي

أولاها اهتمامه كما سنرى فيما بعد.
ومن تلك الروايات على سيل التال:

ما رواه أخمد ،عن محمد بن نياد ،فال• رأيت أبا هريرة مر بقوم يتوصوون
من مطهرة ،فقال '.أحنوا الوصوء يرحكم اش  ،ألر تسمعوا ما قال رس ول اهله
«ويلللأءقاب من الأر» ١١ .؛

وما رواه أحمد والخاري عن سالم بن مد اش قالت ،امجا أدرى كم رأيت ،أب ا
هريرة قاتما ل السوق يةولت يقبض العلم وتظهر المس ،ؤيكثر الهرج ،نال:

فتل• يارسول افه ،وما الهرج؟ تال؛ أبيدْ هكذاوحرفها ، ١ ّ ،اى حركها يمينا
( )١احو :الثن  ، ٢٢٢ ;١ ٤والطهرة :الإناء

( )٢احد :المد ٤

يمملهر ت.

والخاري اْ /ا'ا ،وانرج شح ائء ؤإمكان الراء :القتل.

-٤٥-

ونمالأ.

وبهيا نراه ند ندم هاتئن الروايتئن بكلام من عنده ،حث أمر بإحسان

الوصوء خوف الوقؤع بما حدر منه التي ه ،وهي المار  jالرواية الأول •
وقدم للرواية المانية ببيان بعض آشراط السامة ،كتبض العلم ،وظهور
المر ،،وكثرة القتل ،وذللتا على سيل المحدير من الممادى ق العاصي ،والبلد
عن طاعة اش تعال ،وختمها بما يؤكد ذللث ،عن رسول اش .ؤ •
الرفؤع والوقوف ،ي روايات ابي هؤيرة;

وعلى هدا فالكلام الذي يأتي به ل أول الروايات المرفوعة إل المي.

أول آخرها يعد موقوفا عليه ،لأته من كلامه هو ،لا من المرفؤع إل رسول اش
 ،.وهو الذي إذا سئل عنه أحيانا ،هل سمعته من رسول اف.؟ يمول ت ال

هذا من كنسي ،أومن يس ا؛ي هريرة•
وقد ظن بعض من لا علم له بالخديثا ،ولامعرفة له بملريقة أبي هريرة ل

الرواية أنه يعي بقوله هذا• الرواية بق ميها (المرفؤع والموقوف) لا المونوف،
منها خاصة ،فراح يقول جهلأت إن أب ا هريرة يتسا ما يقوله من ش ه إل

رسول اش ه^ ،وصادفت ،هذْ المقولة الخاهلة هوى ق نفوس الذين ق قلوبه م
مرض ،فأخذوا يرددونها ،لحله ا تويالُم فيما يمرون على هذا الصحابي
الجلل•

 -١٣اهتمامه بالدعوة وسلبغ العلم

لكن أبو هريرة ه واحدأ من علماء الصحابة رمحي اش عنهم ،الذين
تحملوا أمانة الدعوة وسلخ العلم الذي تلموْ عن رسول) اش ،.بل ك—ان من
أكثرهم نشا ٠٧ل هذا اغال ،،وذلك ،لسعة علمه عن رمسول) اش  ،.ولحاحة
الناس ل ونته إل علمه وتعليمه نم ولخوفه من نعامحتإ كتمان العلم ،فمل روى

عنه انه تال> :اوائم اش لولا آية ل مماب اش ما حدمحكم بشيء آب دا ،ثم تلا:
^إل الذن يكتمودا ما أنزلنا مى اليتنات والهذىهلاوقرة:ه  ] ١٥الآية كلها.ل

وروي عنه أيضاانه تال) ت تال) رسول) افه

امن مثل عن عل م فكتمه

ألجم بلجام س نار يوم القيامةاا.
وروي عن الخن عنه انه قال• تال رسول اش.؛ امامن رجل يأحذمما
قضى افه ورسوله لكمة أو اثنتن أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا فج)راهن ق طرف

ردائه نعمل؛هن) لتعلمهن* تلتات أنا ربطتا ثوبي ،وجعل رسول اش.
بمدث حتى انقضى حديثه ،فخمت تو؛ي إل صدري...الخاوي»ث.،

(ا)أحد;

( )٢احد :الند  ،٥/iوأبو داود . ٣٢١ /r

( )٣احد :الند  ، ١ ٤٧ /Aوالحز :م انمرى.
-٤٧-

وعن مكحول نالت أتواعد الناس ليلة إل قبة ،فاجتمعوا فيها ،فق ام فيهم

أبو هريرة بمدثهم عن رسول اس .حش أصبح®• ١
ولر يقتصر أبوهريرة ه ق اكحدسئ ،والوعغل والإرسال على الرجال،
ؤإنما تحداهم إل الماء فحدثهن ووعظهن بما بمنجن إله ،ؤيتعلق بهن من

أمور ،فقد روى أحمد عن هميد مول لأبي رهم ،عن أبي هريرة :ءأنه لقي امرأة،
فوجد منها لج إعصار محليبة ،فقال لها أبو هريرة :المجل تريدين؟ فالتات تعم.
قال :وله تطيبت،؟ قالت :تحم• تال أبو هريرة :نال رسول اش هؤ•' لأما من
امرأة تهليبتا للمجد فيقبل اهه لها صلاة حتى تغتل منه اغت الها من الخنابة،،

فاذهي فاغتلي .رآ،
وروى الأوزاعي عن إمماعيل بن همتي اش ،عن كريم ة بن تا الححاس
قالتإ :سمعت ،أبا هريرة ل بيتا أم الدرداء يقول ١٠ :ثلاثا هن كفر :الماحة،
وشق الخيس ،،والطعن ق الس_،اا.

وهكذا بض أبر هريرة ه للممراة اكليبة عدم مشروعية خروجها من بنته ا

مممليثة متزينة ،ولو كان خروجها لأداء الصلاة ق المجد ،وأمرها ب الرجؤع إل
بيتها والاغتسال من الطييا إن هي ثاءمحتإ العودة إل الم جد ،وحرى بن اتنا
( )١الذمي :سر اعلأم الملأء  ، ٥٩٩ /Yوابن ممر :الداة والهاة . ١ ١ ٠ /A
( )٢احمد :المد ها/ي» ا-خ•  ،١وابن ص :المن  ، ١٣٢٦ /Yواسل لآرا Jوالاعمار ،مو

يرح الق ،ثب بما ممر الريح من \لأض .ابن الأتتر :الهايآ .٢ ٤٧ ;٣

( )٣الذمي :سر اعلأم النلأء أ ، ٥٨٦ /وأم الدرداء؛ مي المغرى ،رومنا •_ زوجها ابي الدرادء
ور مرترة وغثدمعا من الصحابة رصي اف عنهم-

وبهذا الأسلوب الدعوي الراتع يثن لم أبر هريرة ه الميراث المري

الحقيقي الرابح ،إذ إنه لر يورث لهم درهمآ ولا دينارأ ولا غثرهما من الأموال،
ؤإنما ترك لهم الكتاب والسنة ،وم ا اشتملا علمه من انولع الهدي والمعرفة
والفلاح.
 -٢اطوب اكوصب؛

وكما استخدم أمس الوب الرغسس ،ق الدعوة ،اس تخدم آيضسا أم لوب
الترمس ،فيها0 ،ع المدعوين الدين كانوا يتعاؤلون بعض المعاصي جهلا ،أو عن
موء تقدير لما يرتس ،عليها من سعامتح •

من ذلك ،ما مر من وعقله للن اء ق بيت أم الدرداء رصي اش عنها،

وتحذيرهن مزت الياحة ،وثق الحيمإ والهلعن ق المب الق عدها كفرأ ،لما
تودي إليه من عظتم الإثم ومديال العقاب.

ومنه أيضا ما روي عنه أنه قال! أسبغوا الوصوء فإني سمع سن ،أب ا القامم
 .يقول* :ؤيل للعراقيب من النار»ؤ
 Tاطوب الواحه،ت والصارحة:

فعن قتادة عن أبي عمر الغداني ،قال :اكنّتإ عنلء أبي هريرة حالما—٠ ،ال؛

فمر رجل من بى عامر بن صعصحة ،فقيل له :هذا أكثر عامري ن ادي مالأ،
أحالت اكو  ، ١ ٢ ٥ / ١ ٩ومعتى أسنوا الوضرء؛ أءوْ يإك اء ااعراتسس ،أالاء

ه_

فقال أبو هريرْت ردوه إل فردوه عاليه ،فقال :نشت أنك ذو مال كشبمر ،فقال

العامري؛ آي واش ،إن ل مائة حرا ،ومائة أدما ،حتى عد من ألوان الإبل،
وأفنان الرفيق ،ورباط الخيل ،فقال أبو هريرة :إي اك وأحقاف الإبل وأظلاف
الغنم ،ؤيردد ذلك عليه حتى جعل لون العامري يتغثر أوينالون ،فقال :م ا ذاك
يا أباهريرة؟ فقال :ممعت رسول اش .يقول :امن كانت ،له إبل لايعطى
حقهال نحيتهاورملها* فلنا :يارسول اش ومارملهاونحيتها؟ قال :ال

عسرها ليرها ،فإلها تأتي يوم القيامة كآغذ ما كانت ،وآىرْ وأسمن ه وأسره،
ثم يهلح لها ؛ ٤١٠ترثر ،فتهلؤْ فيه بآحقافها إذا حانوته أحراما أعيدمحتج عليه
أولاها ،ق يوم كان مقداره حسين ألفا منة ،حتى يقضي بين الناس فيرى
ٌأياأه...الحاليثا*.

فقال العامري• وما حمح ،الإبل يا أبا هريرة؟ نال •،أن تععلي الكريمة ،وتمنح

الغزيرة ،وتقمر الظهر ،وتقي اللن ،وتطرق الفحل*، ١١ .
ولو تتبعنا جهود أبي هريرة ٠.الدعوية والتعليمية وأساليبه فيها لهنال ين ا
القام ،وحبنا ما أوردناه منها للدلالة على س عة ما بذل ق هذا الحال مجن
جهود ،وعلى كثرة المتقيدين منه والحاملن لحلمه ه وأرصاه.

) ا حمد :الند •  ، vrVY /Yوملم ثرح الروي  /U؟! ، AA-واللاط لأحمد.
والدال بالقلع القرزت المستوية الواسعة ،وُعنى• العزيزة ،ممرة اللن ،وعمى :تفقر الغلهر ،نمر

ايمر لن بماح لركوبه•
- ٥٢ .

 -١٥أبوهؤهرة وأل البيت رضي اه عنهم
كان أبو هريرة محبا

البيت ،،محلا لهم ،عارفا يفض لهم ،مقدرا لقربهم من

رسول ،اش ،.واعيا لوصاياْ ه بهم ،راؤيا لكنتر مما روي  jفضلهم
ومنانهم ،وحب الي .لهم _b ،بعض ما روي عنه من منانهم رضي
اش عنهم:
اومحأ  -ماروي عنه ؤ ،مناف علي ه:

 ~ ١روى سهل بن أبي صالح عن أمحه عن أبي هريرة :أن رمول اش.

قال يوم ثمر :ررلآعطين هده الراية رحلا محب ،اش ورسوله ،يفتح اش على
يديه® فدعا رمول ،اش ه علي بن أبي ءلالبإ ،فآءطا 0إياها ،وفال; ®امش ولا
تلتفت ،حتى يفتح اف عليلثإ® ن ال :،ف ار علي ميتا ،ثم وقف ول؛ يلتفتؤ،
فصرخ :يا رسول اش على ماذا أقاتل الناس؟ هال* :،قاتلهم حتى يشهدوا أن ال
إله إلا الله ،وأن محمدا رمول اش ،فإذا فعلوا ذللثج ،فقد منعوا مال؛ ،دماءير
وأموالهم إلا محقها وحابهم على افه» .را،

 "٢وعن ،اتخرر؛< ،أمح ،هريرة م ،أمح ،هريرة فال؛ أكنت •ع ض بن أبي
طالبف ،حيث بعثه رسول الله ه إل ،أهل مكة بتراءة ،فقال :ما كنت م تن ادون؟
ملم  ١٢١ /U؛ كتاب نقاتل اثمحابة ،وابن حبان؛ انمحح  ، ٤٣ /aوالاانظ .للم.
-

- ٥٠

نال •،كنا ننادي انه لا يدخل الحنة إلا مؤمن ،ولا يطرف ب الست ،عريان ،ومن
كان بيته وبتن رمول) اش .عهد فإن أجله ،أو أميم إل أربعة أشهر ،نإذا

مضت ،الأربعة الأمهر ،فإن اف بريء مجن المشركن ورسوله ،ولا محح مدا
البيت ،بعد العام مشرك ،فال ،ت فكنت ،أنادي حتى صحل صوتي* .وثد يين ن،
هالْ الرواية أنه كان بمعية عالي ه ل أداء هذه المهمة الق كالموا بها من فل
رسول ،اف ء.

 - ٣وعن أبي رافع نال،ت نلت ،لأبي هريرة :إن علمي بن أبي طالب ،رمران
افه علميه إذا كان ب العراق ،يقرأ ق صلاة الخمعة صورة الخمعة ،ؤإذا جاءك
المنافقون ،فقار،ت كدللث ،كان رمول اش .يقرأ.

ول هذه الرواية يذكر فضلية من فضائل على بن أبي طال ت ،ه ،وهي

الأتباع لرسول ،اس  .ق هذ 0المسألة واكأمي به فيها.
ثانيا -ماروي عنه ؤ سائب ،جمربن أبي طالب ،ه.

 — ١روى عته ه أنه فالط :وكان احنن الماس للمنين جعفر بن أبي
طالبؤ ،كان ينهل ،بتا فيطعمنا ما كان ق بيته حتى إن كان ليخرج إليت ا العكة

الق فيها شيء فشمها ثلعق ما فيها.

( )١احد :المني ها'/آ-آا ، ١٣٤ -وصحل ضح انماد وتمر الخاء سا :،ح.
( )٢ابن حبازت المحح؛. ١ ٠ ٤ /
( )٣الخاوي  ٢ • ٨ /Yفمائل الصحابة ،العكأ؛ وعاء من جلد يوضع ب المن.
- ٥٦ -

 -٢وعن اكري عن أبي محريرة ت ال :كان جعفر بن أبي طالب محب
الساين ،وبجلس إليهم ،ومحدثهم ومحدثون ه ،وكان رسول اش .يكنسه آب ا
الماين ١١ .؛

تالتأ -ما روي عنه ؤرمناقب الحسن والحسين رضي اش عنهما.

 ~ ١روى عته أنه ناو :عانق الني .الحسن١ .
وق رواية عنه عن الني .أنه فال لحسن® :اللهم إني آب فآب،
وآحبسبحه* -لم

 "٢وجاء عنه أنه قال• فما كان أحد أحب إل من الحز بن علي بع اد م ا
تال رسول اس .ما ئال.

 "٣وعن عمثر بن لسحافى تال؛ كنت أمنمحْ ،ع الحسن بن على ق طرق
المدينة ،فلقينا أبا هريرة ،فقال للحسن :اكثم ،ل عن

جعلت ،فداك حتى

أتل ■بثا رأيت رسول اش .يقبله ،تال :فكثف ،عن بطنه فقبل سرته.

 ~ ٤وعن عد الرحمن بن م عري عن أبي هريرة ه قال :حرج علينا
()١ابن.اج :-،افن (٠١٣٨١ /،

ر٢ا الخاوي أ ٢١٦ /مناقب الخن والحسئن رصي اف عنيما.
(ُ )٣ام  ، ١ ٢ ٩ /Uواحد :افد . ١ ٢٨ / ١ ٤

( )٤ابن حبازت الصحح م, ٥٦ /

( )٥احدت افد  ٤ا ، ١٩٠ /وان محان؛ انمحح خ/ماه.
- ٥٧ -

والرواة عنهم ،ند رووا عنه أبما بعلمهم ودون معارصة من أحد منهم ،مما
يدل على رصائهم عنه ،وقبولهم لرواياته ،ومن ثاء التأكال مما ذكرن ا ،قالمراجع

كتاب (دفاع عن آبي هريرة) ^ ١٥٠الفاصل الآستاذت عبد النعم صالح العلمي،
فإنه سيجد فيه ما يزكي ذلك.

.ة.

-٥٩-

محامئ)الس
رلمحص)ملورإئ

ادفده،ة امدول
كفرة رواياته

يرى البعض أن كثرة رواياته مع قصر مدة صحبته لرسول اش .أمر
يدعو إل الشك ل صبممها ،وقباب على هال 0الشبهة من وحوم ت

 " " ١أن كثرة روااته كثرة نسبية ولمست كثرة مطلقة إذ إنه أكثر من

روي عنه من الصحابة رصي اش عنهم ،لا أكثر من محفظ الحديث عن
رسول اش

ومما يؤكد هدا اءارافه <ه بأن م ا كان عند عبد اش بن

عمرو بن العاص رصي افه عنهما من حديث أكثر مما كان عنده ،لأن عبد
اض كما قالت كان يكتب ،وهو لا يكتب ،وهدا ما أفصح عنه الإمام أبو
يكر بن حزيمة مولهت كان من أكثر أصحابه عنه رواية فيما انتشر من

رواياته وروايامت ،غيره من اصحاب رمول اف

ْع محارج صحاح.

ؤإن عدم كثرة الرواية عمن عداه ممن طالت ،صحبتهم لرسول افه .أمر
ني ،ؤيرجع بعض أسبابها إل وفاة بعضهم البكرة ،إذ إن متهم من نون) ،ل
حياة الني ،.ومنهم من توق بعد وفاته بقليل ،كما أن متهم من كان مقلا
للمرواية لا ثبمدث إلا إذا مثل ،وكان من هؤلاء الخلفاء الراشدون ،وأبي بن

كعب ،،وابن م عود ،وأبو معيد الخيري ،وغيرهم رض افه عنهم•

 "٢أن فصر صحبته لرمول اش هؤ فصر نمي ت أي باكبة لن ط—الت،

(ا)الأكم :التدرك . Wlfr

صحبتهم للرسول هوإ كالعشرة اليشرين يالخنة ،وغيرهم من الساشن ١لأولن
من الصحابة رصي اش عنهم ،ؤإلأ فإنها ق الواير لت قصثرة كما يتوهم ،إذ
زادت على ارع تن كما تقدم.
وهي مدة كافية لحمعه ما جع' وروايته ما روى من أحاديث ،عالما أنه ئ د

لارم ف؛ءا الي  .ملازمة تامة ،حضرا ومفرأ ،يدور معه حيث دار ،تفؤغ فيها
للعلم والتحصيل ،لايثغله عنهما شاغل من نحارة ،أو زراعة ،أو اعباء عانلية،

أو غثر ذلان> ،وهي ملازمة ل! تنير لكثثر ممن كانت ،صحبتهم لرمول اش،.
أٍلول من صحثته له ،لانشغالهم بأمور الحياة الضروري—ة ،روى ش' الراء بن
عازبج ه أنه نال ت ليس كلتا سمع حديث ،رم ول اش ،.كانت ،لما صيحة
وأشغال ،ولكن الناس لر يكونوا يكدبون يومئذ فيحدُث ،الشاهد الغاش.،
)(٢

وروى انه جاء رجل إل ؤللحة بن عبيد اش ه ،فقال; يا أبا محمد ،واش ما

ندري هذا اليماني اعلم برسول اش .أم انتم؟ تقول على رصول اش ه م ا

لر يقلء يعي أبا هريرة ،فقال ءللحةت واش ما يثلث ،أنه سمع س رس ول اش
مالر ن مع ،وعلم مالر نعلم ،إناكناقوماأغنياء ،لما بيوت واهلون ،كن ا ن أتي

ني اف ه '؛لرق النهار ،ثم نرجع ،وكان أبو هريرة ه مكينا لا مال له ،ولا
أهل ،ولا ولد ،إنما كانت ،يدْ مع يد الي ، .وكان يدور معه حيث ،مجا دار،
ولا نشلثإ انه ند علم ما لر نعلم ،وسمع ما لر ن مع ،ولر يتتهمه أحال منا ،أنه

(  ) ١تقدم ل إسلامه وصحبته.

( )٢الخطيب ت الكفاية  ، ٥٤٨والسيوطي■ مفتاح الحنة . ٢٢
-

٠٦٥

منلءشرّول اشْ.الممل.ءا،
كما لكنوا مثغولن أيضا بأمور الدعوة ،والقيام بالمهمات الي لكن يكلفهم
بها الي ،.لكلخروج ل السرايا والغزوات ،وتلح العلم ،ونقل الكب إل

اللولث "والأمراء الجاورين للجزيرة العربية ،وما ثطاله مثل هذه المهمات من
سفروغياب عن محال ة رسول اش ،.وقديدوم غيابهم أياماآواشهرأ.
كما أن منهم من لر كن ياكن الني .بالمدينة ،حتى يث نى له لقاؤه متى
ثاء ،أو ق الوقت ،الذي تمح له ظروفه اللقاء به.

لهذه الأّياب وغيرها لر تتيسر الملازمة التامة لكث بتر ممن طالت ،صمتهم
لرسول افه ،.كما تتيسرت لأبي هريرة ه ،ؤيشهد لذللث ،ما روي عن ابن

عمر رصي اش عنهما أنه قال؛ يا أب ا هريرة كت ت ،ألزمن ا لرسول اش س،
وأحفغلنا لحديثه.

 - ٣حرصه على العلم والتحصيل ودعاء الني .له بالحفظ ،كان أبو
هريرة ه مهتما ؛ ، ١٣^١حريما على التعلم ،شهد ل ه يدلك ،الني ،.فقد
روى البخاري عن سعيد المقري ،عن أبى هريرة ،قال :قلتا :يا ني اش من
أسعد الناس بشفاعتالث،؟ قال :ررلقن .ظننت ،أن لا يسألى عن هذا الحدي مث ،أحد
أول منلث ،،لما رأيت ،من حرصلث ،على الحديث.،،

( ٢^^١ ) ١؛ الستدرك ّآ ، ٥١٢ — ٥١١ /وتالت حديث صحح.
( )٢تميم نحرمحه و)ت رواياته وحفظه.

( -)٣احمد :افني ; ١٧

والخاري شح اس ا/يا ،والائظ لأحمد.
٠٦٦ ٠

وممى بها شهادة على حرصه ه على العلم والتحصيل وبهذا نرى الني
 .يشجع أبا هريرة على العلم ،كما شجع ضره من الصحابة الذين أنس منهم
القطة والرغبة والاستعداد لذللتا ،كأنس بن مالك ،وابن عباس ،وضرهما.

وقد دعا لأبي هريرة بالخفظ وعدم النسيان ،حث أمن على دعاته بذلك.
فعن نثد بن ثابت ه ،ذال،ت فاني بينما أنا جالس وأبو هريرة ،وفلان ل
المسجد ذات يوم ندعو الله ونذكره ،إذ خرج عليّا البجا  ،.حتى جلس إلين ا،
فكنتا ،فقالا• عودوا للذي كنتم فيه ،j،^ ،نيدت فا؛.ءوت أنا وصاحي قبّل أبي

هريرة ،وجعل رٌولا اف .يؤمن على دعاتنا ثم دعا أبو هريرة ،فمال :اللهم
إني أمأللث ،ما سألك صاحباي ،وأّأللث ،علما لا ينسى ،فقال رم ول ،اش :٠
ررصبقكما بها
 ١٠آمين؛ ٠فقلنا؛ يا رسول اش ،ونحن ن أل افه علما لا ينسى،
اليومي®.

وكان هذا يمثل اهتماما منه .بأداء ما كان ثسل ه من العلم والهدي إل

من كانوا أكثر امتعلءادأ للتلقي والحفنل من شباب الصحابة رصي افه عنهم
وكهولهم ،وهو تونيع منه .للمه ام والأدوار الق كانتا تقتضيها طيعة
الدعوْ ؛ين أصحابه رصي الئه عنهم ،كل حسب امتعداده وما هومسر له.

 -٤أسئلته للمي

إذا كانت الأسئلة كما قيل :مف اتيح العلم ،فإن أب ا

هريرة كان من الكثرين لها الخريت؛ن عليها ،إذ كان سأل الني

عما يرى أن ه

محتاج للموال ،طلبا للعلم ،واستنزاله لال٠هرفة من نبعها المال ،ومصدرها
 )١:الحاكم :اكورك . O'A/r
- ٦٧ -

محال :محال رسول اش.ت #لا يشهرن أحدكم على أحيه السيف لعل الشيطان
يتنع ق يده ،محيع ق حفرة من حمر النارأ.
محال أبو هريرةت سمعته من سهل بن سعد الساعدي سمعه من رمول اس

وتد أسهم ما رواْ عن الصحابة رصي اش عنهم ل نيادة عدد ما روى عنه
مجن روايات ،الأمر الذي جهله آو تحامله مجن استكثر على أبي هريرة ما روى
من روايات•

 "٦تأحر وفاته وحاجة الناص إل علمه ،وكثرة الرواة عنه ت كان أبو هريرة

ه م ن القلائل من اصحاب رسول اش ه ،الدين اعتد بهم العمر إل ما بعد
سنة خمض من الهجرة ،واحتاج الناس إل علمهم والرجهمع إليهم نما أثكل

عليهم من أمور ،ولما كان من أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول اش،.
وجعا له ،واستعدادا لبذله ،كان حريا أن يقبل عليه طلاب الحلم وعشاق

المعرفة ،وخماة الدين من صحابة وتابمن رصي اش عنهم ،حبشا روى عته تحو
ثمانية وعشرين من كار الصحابة وصغ ارهم ،كزيد بن ثابتا ،وأبي أيوب
الأنصاري ،وتمد افه بن عمر ،وتمد اش بن تماس ،وتمد اش بن الربثر ،وأبي
ابن كعبا ،وجابر بن همد اش ،وأنس بن مالكا ،وعائشة ،وغبرهم رصي ،الله

عنهم ،كما روى همه وتتلمذ عليه مثات من التا؛ع؛ن ،رصي اش عنهم•

( )١الحاكم :التدرك . o\T-o\r/r
- ٦٩ -

قال الخاري• روى عنه ثمانمائة نفس ،أو أكثر,

را)

و٠ال ٠الحاكم :بلغ عدد من روى عن أبي هربرة من الصحابة نمانية

وعشرين رجلا ،فأما التابعون ذل؛س فهم احل ولاأشهروأشرف وأعلم من

أصحاب أبي هريرة ،وذكرهم ل هذا الموصع بملرل لكثرتهم .ص
ولر يتوفر فيما أعلم لخر 0من رواة الصحاب ة رصي اس عنهم ،مثل هذا
الحيل من الرواة والناقلن لعلمهم عن رسول اش ،.ومما لا شك ،فيه أن مثل
هدا العدد الوفير قد ساعد كثيرا على نقل مرؤياته ؤإتاتها حية ومتداولة بين

أكثر عدد من الرواة والنملة ،حتى دون ت ،مع غيرها من الروايامحث ،الحديثية
الأحرى ل كتب الحديث ،وأس فاره ،بجلان ،غيره من الصحابة الذين هلت،
الرواية عنهم ،لتقدم وفاتهم عنه سا ،أو لتحرج بعضهم عن الرواية ،أو لغير
ذاك ،مما أملقنا من أمبايخ.

 "٧تعدد طرق رواياته• لقد أسهم تعدد طرقا بعض رواياته إل حد ما ق
نيادة عدد ما ب إليه من روايايتؤ ،ومن يطلع على رواياته ق م ند الإمام

أحمد بن حبنل رحمه اش ،الق باغ عددها بثرح الشح! احد■محمدماكررحه
افه (  ) ٣٨٤٨رواية يرى أن ما يقرب من ثلثها قد تكررتر روايتها في ه ،لزيادة
راو أو تغير صيغة أداء ل التل ،أو نيادة لمط ق افن ،فأدى ذل لئ ،إل عد

الرواية الواحدة ل  •^١^١روايتتن أو أكثر ح_ ،عدد مراُت ،تكررها ،وهذا ما

ر )١الذمي ijSj: :الحفاظ  ، ٣٦/١وابن حجر :الإصاة ٥/i
( )٢الحاكم :الّتاوركمماه.
-

٧٠

فعله المرقمون مل ني أحد ،وهم معذورون ق ذلك ،لأساب قشة حيية
معروفة لدى أهل هدا العلم.
 —٨مشاركة ممر من الصحابة له فيما روى من رواواُت،ت

على كتب الخدين ،المعتمدة والمتداولة اليوم يبن الس_لمان،
إن س
ؤيتتبع فيه ا روايات أبي هربرة ه' محي أن أكثرها ئد ساركه ل روايتها
صحابي أو أكثر ،ولا ميما الق لكنت مثار اهمراض أو محلعن من نل أهل

الأهواء والبيع ،وضرهم ممن لا خرة لم بما تمح به الآحاديثا ،وما لا تصح.
 -٩كثرة عدد الرواة عنه:

إن رواية الك؛ير_ين عنه محن الصحابة ومات اإتابعين رمحي افه عنهم ،الذين
زاد عددهم على ثمانمائة راو كما تقدم قريبا ،واعتماد من يعدهم من علمهاء الأمة
وفقهائها ومحتهديها على رواياته الق صحتإ ن بتها إليه إل جابإ مجا صحت

نسبتها إل الصحابة الاحرين رصي افه عنهم من روايات ،لأدلر دليل وخبر
شاهد على عدالته ه ،وأمانته خيما روى ونقل عن رم ولط الله ،.ومما تقوم
يتضح لمن صفت ،سرائرهم واستنارُتإ عقولهم ،أن الكثرة النسبية لرواياته الم نل.ة
الصحيحة :كثرة طبيعية ،أسهمتإل تحقيقهاؤإيرازها العوامل الق اوردناهاق
الرد على هذه الشبهة وغيرها مجن العوامل الماعدة ،الق صاحبته حياته
وات من ،بها شخصيته من صحبته لرصول افه .ؤإل وفاته ه.

كما يتمح وبجلأء نيف ،هده الشبهة ،وأن منتاها إن لر يكن الخهل الحري،
فهو الهوى ،أو هما معا ،ونعوذ بافه متهما.

-

- ٧١

السدهة الثانية

استدراك بعص اكحابة عليه

ذهبا البعفى ممن لا خرة لم بطبيعة استدراك بعض الصحاب ة رصي اش
عنهم عر بعض ،إل القولت بضعف ما روي عن أبي هريرة ه ،أو صحفا ما
استدرك عليه خاصة ،وذلائا لأنه ئد استدرك عليه من قبل عائش—ة وابن عمر

رصي افه عنهما.
ورجاب عن هذه القبهة بمايإش.

 ~ ١إن استدراك عائشة وابن عمر رصي افئه عنهها عليه كسان من الأمور
الق اقتضتها طبيعة الحوار العلمي ،والمداكرة الق كانتا تحمل ببن الصحابة

رصي اش عنهم احيانا ،إذ قد استدرك أكثر من صحابي على غبره رواية أو
مسألة علمية ،فأقغ صاحبه بها ،أو اقتغ هو بما عند صاحي ه فيها ،وهدا أمر
معروفا عند العلماء ،ولا سئما اتحدتن منهم ،وهو لا يوثر ق عدالة المستدرك
عليه ولا ق أمانته ،كما لا تنثر نحالمة الممة لممة مثله ت ق عدالتهما ،أو فيما
يرؤيان من روايات•

وكان استدراك عائشة وابن عمر رصي اش عنهما على أبي هريرة يسبر ق
هدا الإطار.

- ٧٢ -

إن استدراك عائثة رصي اش عنها عليه مستفاد مما روي أنها دعت أبا
هريرة ،فقالت له! يا أبا هريرة ما هده الآحاديث ا1بى تبالغنا أنك نحدث بها عن
الني ،.هل سمعت ،إلا ما ممعنا ،وهل رأيت إلا ما رأينا؟ قاوت يا أماه إنه

كاف يشغلك عن رمول اش .المرآة وا،لكحلة والممبمغ لرسول اش ،.ؤإني
عنه شيء .را،
وافه ما كان
فغي هدا الخدين ،نرى أبا هريرة <ه محيس ،عائشة رصي اش عنه ا على
تازلاتها مما يبدو أنها قد اهتنعت ،به ،إذ لر ترد أو تعلق عليه بشيء ،لما فيه من
صراحة وواقعيه يسلم بها ذوو النفوس الكريمة والمقاصد السليمة.

و؛هل.ا يتضح أن امتيءراكها ما هو إلا ن ازل أرادرّث ،منه الخواب عليه ،فلما

أجابها بما أجابها به ،ءرفتا أن عنده ما ليس عندها ،وأنه قل ّءع ما إ تسمعه،
ورأى ما لر تراه ،نفلرا لملازمته التامة لرسول اش ه ،وانشغالها رصي اش
عنهما بما تنشغل به النساء المتزوجات ،عادة.

ومما يؤكد عدم انشغاله له بغير الماع عن رسول اش.ؤ•* ما تميم عن
ؤللحة بن عبيد اش ظبُ ،أنه لحل عليه رجل ^١^ ،يا أبا محمد واش م ا ت لوري

هدا الغلام اليماذي أعلم برسول اش .أم أنتم؟ فقال ءلالح_ةت واش ما يشلث،
أنه سمع من رسول اش .ما لر ن مع ،وعلم ما لر تحلم ،إنا كنا قوما أغنياء لما
محوت وأهلون ،كنا نأتي ني اش .ءلرل النهار ،ثم نرجح ،وكان أبوهريرة
) ا لحاكم :التدرك ٌآ ،٥ ٠ ٩ /ونال؛ صحح الإصناد ،وواممه الذهي  Ip؛ ،،-ؤيراد بالاسدراك
أحايين1 ،؛ محرجها
هثا :الاعتراض ،لا الاسدراك الاصْللاحي ،وم اسراك إمام عر
ق كتابه• ،ع وجود شرهله فيها ،وذلك ،مثل ما فعل الحاكم ق التاورك على الصمحن.
-٧٣

ه مكينا لا مال له ولا أعل ولا ولد ،إنما كانت يده مع يد الني ،.وكان
يدور معه حيث ،ما دار ،ولا نشلئا أنه ند علم ما لر نعلم ،وّمع م ا لر نمع،
ولر يتهمه احد منا أنه تقول على رسول افع .ما لر يقل •

 "٣وأما استدراك ابن عمر رصي افع عنهما عليه ،فهو اعراصه عليه ل
حدث (انلع الحنانة) وهو ما روى أنه مر بأبي هريرة ه ،،وهو محدثا عن

التي

امن تع جنازة فله فيراؤل ،فإن شهد دفنها فله قيراطان  ،القبراؤل

أعغلم من أحد® فقال ابن عمر؛ يا ابا هريرة؛ انظر ما محدثا عن رسول افه
 ،.فقام إليه أبو هريرة حش انمللق إلءاتثة رصي الئه عنها ،فقال هل ا؛ يا أم
المومنن أنشدك اف ،أّممث ،رسول اف ،س يقول؛ ®من بع جنازة ،فصلى
عليها فله ن؛راءل ،ؤإن شهد دفنها فله قيراطان؟® فقالتا؛ اللهم نعم.

فقال أبو هريرة؛ إنه لر يكن يشغلنا عن رم ول افه .غرس ،ولا صفت)
يالأسواق ،إنما كثت اطاو_ا من رسول اف . ،كلمة يعلمنيه ا ،أو أكل ة
بملعمنيها ،فقال ابن عمر؛ يا أبا هريرة كن تا ألزمن ا لرسول اش ،.واعلمنا
بحديثه.ص

 ~ ٤هدا ولر يكن أبو هريرة هو الصحابي الوحيد الذي استدرك عليه من
قبل ،عمن إحوانه من الصحابة ،ؤإنما قد استدرك على غيره ،فقد اس تدركتا
(ا)الخاكم'آ/ااه'-ااه.
( )٢احمد :السد  ، ١٢١ ; ١٩رام :ال تدرك م .اه-ا  ٥١واسط له ،وو\د :صمح
الإساد ،وواسع الذمي علمه والغرس :يراد به غرس صغار النخل ،إثار؛ إل انث—نالهم
يالماص والضعامت ،ص اللازمة للتي.
- ٧٤ -

عائشة رصي اش عنها على ابن عمر وغرم من الصحابة رصي اش عنهم ،كم ا
امتدرك بعضهم عليها ،وهو أمر معروف عند العلماء كم ا أ<ا الفنا ليص مدا
موصع ؛ هل.4

ومما تقدم يتأكد لنا• أن استدراك يعفى الصحابة على يعفى لر يرتب عليه
تكذيب للمتدرك عليه ،ولا حدش لعدالته ،أو انتق اصي لأمانته ،كما توهم
الخاهلون ذللت.،

-

, ٧٥

الشبهة الثالثة

اهئهاهه طمع

اتهم العض أبا هريرة ه بالاهتمام بشع بق ،وأنه ما صحب الني.

إلا لذللث ،،معرلأ ؤ ،شبهته هده على ما روي من نوله• اكنت ،أصحب رسول،
اش .على ملء بط-يا ،ونوله ت ،ركن ت ،أطلب من رمول اش .كلمة
يعلمنها ،أو آكلة يطعمتيهاء وما ق معناهما من عبارايتؤ.
ومذااتهام باْلل ،ايضامن وحوه:

 ~ ١عدم فهم صاحسإ هذه البهة طلراد أبي هريرة

مجن توله ت كنت،

أصحبا رسول اش .على ملء بملي ،وما ل معناه ،وعدم معرفت ه مب ا لنمه
إل هذا القول ،وذللثا لأن مراد أبي هريرة مجن ذكره لثح بملنه مما روي عنه
من روايات ،هوت بيان مرغه التام للازمة رسول افه >:وحفنله لما ممحه منه،
وأنه لر يشغله عن ذللث ،شاغل ،حتى لقمة العيس الي قد تشغل غبره ،حيث،

وجدها عند رس ول اش .وأنه ما قال ذلك ،عيشا أوسذاجة ،كما زعم
العض ،ؤإنما أراد به الرد على من قالوا :إن أبا هريرة قد أكثر عن رسول اش

 ،.وهدا ما يفهم من قوله؛ ،رإنكم تزعمون أن أيا هريرة يكثر الخدين ،عن

رسول اش ،.واش الموعد ،إني كنته امرأ م كينا ،أصحب ،رسول افه.
^ ،مل،ء بملي) ،وكان الهاجرونأ يشغلهم الصفق ،بالأسوا ،،3وكانت ،الأنصار
. ٧٦ -

يشغلهم القيام على أموالهم...الخديث.،،

ومن ردم الذي مدم تريبا عراسدراك ابن عمر رصي اش عنهما عليه
يقوله؛ انر يكن يشغلنا عن رم رل اش .غرس ،ولا صفق والآص_واق ،إنم ا
كنت امحللب من رصول اش .كلمة يعلمنيها ،أو آكلة يهلعمنهاء.

 "٢لو كان همه إشباع بطته لكان بإمكانه البحث عنه عد أمثر من أمراء
اليمن ،أو رئيس نيلة من ماتلها ،يعمل عندْ بزراعة ،أو رعي مراش ،أو غ بر
ذللث ،،ولوفر على نف ه عناء السفر ،وترك الآهل والعشيرة والبلد ،بالهجرة من
اليمن إل الحجاز ،إل رحل لر يكن ملكا ،أو ذا ينان أو مال ،يومها ،وإ يكن
قل نحلص من اءل.اره الثلاثة \ذووصين به الدوانرا المثرين ق مكة وغيرها،

والنافقين  ،jالمدينة وحولها ،واليهود امحاورين هل ا ،وكانت ،احتمالات ،الصر
والهزيمة كلها واردة ق المقاييس البشرية والمائية.

ولر تغبإ هذه الاحتمالات ،عن ذهن أبي هريرة الشاي ،الفطن واليماني
الحكيم ،وهر محثا رحاله نحو المدينة ،تحو المور الذي شع فيها؛ ملبيا دعوة
الحق ،دعوة رسول ،اش ،.دعوة الإيمان باش الواحد الأحد ،وقد شهد ؛ JL a

وصوله المدينة ؛يوميرأ) أو ثلاثة؛ غزوة تمر ْع رسول) اس.ؤ •

)(٢

وشهر معه المشاهد بعدها ،ولازمه حتى وفاته ،وحففل منه ما لر يسله

(ل)البخاري  ■ UM/1محاب البيوع ،وسالم يرح المروي\\ or-oy /واللفظ للبخاري،
والصفي .هوصرتا ونحع اليد باليد عنل .التباع.
( )٢البخاري <. tU/،

- ٧٧ -

كثترون مراه ،ممن تشرفوا بمحته .نعم نحث رحاله متوجها إل ية وهو
٠

عش ان هاعن دارة الممرنجت  ١ا

يا ليلة عن ْلولهاوعنائها

 "٣لو كان همه إشباع بطنه ،لرك ملازمة الني ،.وبحث عمن يثبعها

له من مومرى الصحابة رصي اش عنهم أوغثرهم من آمل الدينة ،بعمل أو
غابحْ إذ لي ضر له إشباعها ل أكتر ايام ملازمته للي ،.إذ لكن لا محمل ق
بعض الأيام عر أكثر من تمرة أو تمرس ،أو شربة لن ،أوما قارب ذلك ،فقد

روى عته أنه قال ت حرجتا يوما من بيي إل الجد فوجدت نقرأ ،فمالوا؛ ما
أحرجلثا؟ قلت؛ ا"بموع فقالوات ونحن واش ما أحرجنا إلا الحؤع ،فقمن ا فيحلنا
على رسول اش  ،فهال؛ ارما جاء بكم هدم الاءة>،؟ فأمحرناه فدع ا بطبق مه
تمر ،فأعش كل رجل منا تمرت؛ن ،فقالت "كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما
من الماء فإنهما متجزئانكم يومكم هذا؛.،

كما روى عته أنه فد أهدي للني ه ندح لن ،فأمره أن يدعو أهل
الصفة ،ولكن عريفهم ،فدءاهم فلما جلسوا ؛لال 1ررحد يا أيا هريرة فأعطهم))،

فجعلت أعطي الرجل محشرب حش يروى ،ض آتيت على محه م ،وناولته
رٌول اهه ه ،فرفع رأبمه إل مبث ما ،ونال؛ "بقت أن ا وأن ت) ،ق ال؛
لافاصرب)) ،فشربت ،قال؛ لاامرب)) ،فثرت ،فما زال يقول؛ اراشسرباأ

( )١ا؛ونمم :الحلة ا ، ٣٧٩ /وابن ممر :الدائن رالهاية • ٧ /A
( )٢الدمي :سر اعلأم الملأء آ. ٠٩٢ /
_UA -

فأشرب ،حتى تلت؛ والذي بعثك ب الحق ما أجد لها مساظ ،نأحد نشرب
الفضلة*٢١١ .

وهذه الرواية •ع ما دلت عله من أمور عظيمة ،كزيادة اللبن ب؛ركة الني
 ،.وعنايته بفقراء ايلم؛ن ،ومدبمه لهم بالشرب عر نف ه ،ومحه شعهم،

وصربه المثل الأرؤع ق ذللث ،،فإنها دلت ،أيضا عر مدى ما كانوا يعانون من
جؤح وحاجة ،ومهم:

أبر هريرة المتهم بالاهتمام بشع بطنه ،بل م ا يان الني نف ه يشح
ثلاُث ،ليال تباعا ،فقد صح عن عاتشة رمحي اش عنها أنها ف التات ما ثع آل
محمل .ه منذ قدم المدينة من هلعام بر نلأُث ،ليال تباعا حتى مض ،وعنها

قالت :كان 1تى علينا الشهر ما نوفد فيه ئ ،إى هو التمر والماء٢٢١ .
وعن معد بن أبي ث .قاص رصي افه عنه نالت ®ولقد رأيتي ماح سبعة ْع
رمرل اش ه وما لنا حلمام إلا ورق الشجر ،حتى ترحت ،أشداقنا*.
يإذا كان هذا هو حال الي .وآل بيته الكرام ،فكيفح حال أبي هريرة
ومن على شاكلتهاأ ،وهل مثل ه وهو ق هن ،.الحال يتهم بالاهتمام؛إشباع
لها
مع عدم وجود أو تلة ما
بطنه!! ،وماذا يفيدْ الاهتمام
لتشع!!!
( )١تقدمت هده الرواية ل فقرة• حبه لررل اف .كا تقدم اكميف انممة وآهلها هنأك.
( )٢البخاري . ١٨١ /U

( )٣ايونمم :الحلان ا/يا
- ٧٩ -

 ~ ٤لولكن مهتما بشع بْده أووغ؛ره من أعراض الدنيا،

كنيْ شيتآ

من الغنائم الق عرصها عله الرسول ،.فعن ممد بن أبي هند عن أبي

هريرة أن رمول اش .ن ال '.ءالأ ت الي من هذْ الغن ائم الق الى
أصحابك ءا؟ قلت '.أسألك أن تعلمي تما علمك اش ؟ فنع ثمرة كانت على
هلهري ،فسهلها محقا ومحنه ،حتى كأني م إل النمل يدب عليها ،^،^٠٥ ،حتى
استرعت حديثه د١لت رراخمعها فصرها إلائ،اا فأصبحت لا أسقط حرفا مما

حدتي.

فأين لكن هم أبي هريرة متجها ال إثباع بطن ه أم إل العلم واكحصيل؟
قاتل اش الهوى إذا استبد بصاحبه أعمى بصره وبصيرته عن رؤية الخق وقوله.

 -٥إن ذكره لما عاناه من حؤع وناقة ،لكن حريا بأن يقدر ل ه ،لا أن يمر
نف يرا ماديا نفحيا تافها ،لما يدل عليه من واقية وعدم إنكار لماضيه ،أعانه على

التواضع وعلى استشعار نعم اش تعال عليه ،وشكره عليه ا بعد آن ومع اس
تعال عليه ،ورفع ذكره ،وأعلى قا.ر 0بالإملأم والعل م والفضل ،حيث نراه

يلهج بحمد اطه تعال والثناء عليه كثثرأ ،من ذلك قوله؛ ءالخمد فه الذي حمل
الدين قواما ،وجعل أبا هريرة إماما ،بعل أن كان أجيرا...الخليث،اا .آآ،

وقوله• ررالحمد فص الدي علم أيا هريرة القرآن ،الحمسد فه الذي من على
أبي هريرة بمحمد•••.الحديثرا؛ •أم
( )١ام نمم :الحية \ ، ٣٨١ /واص :سراصلأم النلأء . ٥٩٤ /Y
( )٢ابن ممر :الدائن والهاة

.١

( )٣أبونمم :ادو؛ن ا/ملأم.
-
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وبهذا يتضح لنا بمللأن هذْ الشبهة ،وآن أب ا هريرة ما صهحب الني .
لسع بطته ،كما زعم الزاعمون ،ؤإنما صحبه ت إيمانا به ،وحبا له ،ورغبة ق حمع
ما جع منه من علم وهدى ونور•

-
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الشبهة الرابعة

كثمانه لعص  Uروى عن رسول الله.
من الشبه الق أثارها يعص أهل الأهواءت أنه كتم بعض ما روى عن
رمول اش ،.وهدا يعد كتمانا للوحي ال ذي أمر اش تعال رموله بتبليغه
للناس ،مستندين ق ذلك إل ما صح عنه أنه ؛ lJ؛  ٠حفظت من رس ول اش.
وعاءين ت فأم ا احدهما فبثثته ق الن اس ،وأما الأحر فلو بثثته لقطع هدا

الااعوم» .را،
ول رواية ت

من رس ول اش  .أحاديث ،ما حدثتكم بها ،ولو

حدثتكم بجديث ،منها لر•حتموني بالأحجار.،
هدا وبجاب على هده الشبهة بما يأتي ت
 - ١لقد أراد أبو هريرة ه; بالوعاءين وم ا ق معناهم ا،

أو

مح٠وءتإن من الآحاديث،ت أحدهما وهو الأكثر م ا رواه للناس ونشره بيتهم،

وهو ما بجب نليغه لهم ،ولا يجوز كتمانه عنهم ،والثاني وهو الأقل ،ولعله ال
يتجاوز الحدين ،أوالحديثين كثيرا ،هوالذي أحفاه ولر يروم للناس ،وذللث ،لأنه
( )١المغاري  ، ١٩٣ - ١٩٢ /١محاب اسم.

(آ)الخاكم :التدرك م ،٥ • ٩ /وتال :صحح الإناد ،وراض الاو*ي عيه.
-
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مما لا يعللس ،العمل به ،أو مما ند يثير فتنة ،أويرتب عليه اتكال ،أو يلحق منه

أدى ،أو تكذيبه لمن يرؤيه ،أو عير دل لث ،،ن ال الال*مى 1هازا دال على جواز

كتمان بعض الأحاديث ،الي نحرك فتنة ق الأصول أو المرؤع ،أو المدح أو
الذم ،أما حديثؤ يتعلق بجل أو حرام ،فإنه لا نحل كتمانه بوحه ،فإنه من
اليناتر والهدى•

أي مما بجب بيانه للناس ،ولا نحون كتمانه.

وفال ابن كثيرت وهذا الوعاء الذي كان لا بملهره هو الفان واللاحم وما
ونع yu.الناس س الخروب ،والقتال ،وما سيقع ،وهذْ لوامحر بها نل كونها،
لمادر كم س الناس إل تكذيبه.

 "٢ل) يكن ،أبو هريرة ه الصحابي الوحي الذي كتم بعض م ا روى عن

رسول اش .إذ بتا أن بعض الصحابة رصي الله عنهم كتموا بعض ما
رووا عن رسول اش .من أحاديحا ،وكان منهم؛ معاذ بن حل ه ،فقد
على حمار يقال له عفير٠ ،الت
روى م لم عنه فال؛ ®كنتا ردف رسول اش
فقال؛ *يا معاذ تدري ما حق اش على العباد ،وما حق العباد على اش ؟ ،ن ال:

نلتا؛ اش ورسوله أعلم ،نال :فإن حق اش على العباد أن يعسادوا اش ولا
يثركوا به سنتا ،وحق انماد على اش عز وجل أن لا يعذب من لا يثرك به

سينا ،قال؛ نلت،؛ يا رسول اش أفلا أبثر الاس ،نال؛ لا تشرهم فيتكلوا* .؛،٣
ومنهم :عبادة بن الصامت ،ه ،فقدصح عنه انه نال ق مرض موته :ما
( )١الذمي :سراعلأم الملأء ٠٥٩٧ /Y
( )٢ابن كم :الداية والهايآ . ١ • ٩ /A

( )٣ملم بثرح الروي ا. ٢٣٢ /
. ٨٣ -

من حديث سمعت من رسول الله .لكم فيه محر إلا حدثتكموْ ،إلا حديثا

واحدا ومحوف أحدثكموه اليوم ،وقد أحيط بنفي ،مممت رمول اش .

يقول :امن شهد أن لا إله إلا اش وآن محمدأ رسول افه حرم اف علي ه
الأر»\ه

قال القاضي عيامحزت راومثل هدا عن الصحابة رمحي اش عنهم ممر ل ترك
الحديا بما ليس تحته عمل ،ولا تدعو إليه ضرورة ،أو ما تحتمله عقول العامة،
أوحشيتا مضرته على قائله أوسامعه.،

 ٣د عوة كبار الصحابة رضي الله عنهم إل الإقلال من رواية ،،^<^١

وحثهم على ذللث ،،لأساب ،رأوها داعية للإقلأل من روايته.
فقد روى عن عمر بن الخءلارسا
ه إ لا فيما يعمل به.

أنه قال؛ اقلوا الرواية عن رسول افه

قال ابن كثثر• وهدا محمول من عمر على أنه حثي من الآحادي»نا الق قد
تضعها الناس على غيرّ مراضعها ،وأنهم يتكلون على ما فيها من أحاديث

الرحص ،وأن الرجل إذا أكثر من الحديث ،ربما وع ق أحاديثه بعض الغلط أو
الخطأ ،بلها الاس عنه،٣١ .
وصح عن عليي بن أبي طالبا ه أنه ن ال؛ ءحدثوا الناس يما يعرفون،
( )١م لم ثرح النووي  ، ٢ ٢ ٩ / ١ومض؛ احتط بشي ،؛رن محن الوت•
(آ)الووىشرحملما/بمآآ.
( )٣ابن كم :الداة والهايآ . ١ ١ ٠ /A

- ٨٤ -

ودعوا هما يتكرون ،أتحبون أن يكذب اش ورسوله®.

كما صح عن عبد اش ين مسعرد ه أنه

لا تلغه عقولهم إلا لكن

ءما أنت بمحل ث نوما حديئا

فتهء .؛ ٢٢

وبهيا يبدو حليا أن ما أحمام أبو هريرة لا عمج عن الأساب الق أحفى
من أجلها بعض الصحابة رصي اش عنهم ما أحفوا من روايات ،وأن ه لر يكن
كتمانا لما أمر اش تعال رموله يتليغه للناس كما توهم الواهمون.

(ا)اوخاريا/ا،ا>ا،كتاب العلم.
( )٢م لم؛ اكدمة يشرح التروي ا٠٧٦ /
-

٨٥

الن،اييمح

عزل عمرله عن ولاية اسيين

من الشبه الي أثارها بعض أهل الأموام أيضا ،قولهم ت إن عزل عمر بن
الخطاب ه له عن ولاية البحرين يثير الشك ق أمانته.

وهي شبهة باطلة ئا يأتي:
 ~ ١ل) يكن عمر ه شاكا ل أمانة أبي هريرة ه- ،صقن عزله عن ولاية

البحرين ،ؤإنما أراد بماثلته له وعزله أن بمير التساؤل حول ما ممى عنده من

مال بعد ولايته للبحرين ،ؤإن كان ذللث ،المال محدودأ ،ولكن كما يقول اكل:
ءإذا لبى الفقير جديدأ نل :من أعطاك هداء؟ وعلى افراض أنه كان شاكا ق
أمانته ،فإن هدا الشك ند زال بحد  ، ١١٠٣له عن مصدر هدا المال ،وجواب أبي
ُريرة المئغ على مزاله.

فعن أيوب السختياني ،عن محمد بن بلمحا ® أن عمر ام تعمل أب ا هريرة
على البحرين ،فقد.م بعثرة الأف ،فقال له عمرت ام تأثرت يهان ،ه الأموال يا
عدو اش وعلءو كتابه؟ فقال أبو هريرة؛ فقلت ،ت لت ،بعدو اش وعدو كتابه،
ولكن عدومن عاداهما ،قال؛ فمن أين للث،؟ ئالت،ت حيل نتجت ،،وعال ة رمق
ل ،واعؤلية تتابعت ،،فنظروا فوجدوْ كما قالء.

- ٨٦ ٠

ومما يزكي اكاع عمر ه بجرابه ،وزوال شكه ق أمانته؛ دعوته له لولاية
الحرين مرة أحرى.

فقل جاء ل نفس الرواية ا آته ئاكان بعدذلك ،لعام عمرلموليه ،نأيي،

فقال؛ تكره العمل ،وتد طلب العمل من كان محرأ منلث،ت يوصف عليه الملام،
فقالت يوسف ،ني ابن ني ،وأنا أبر هريرة بن اميمة ،وأحثى ثلاثا وانمتن ،غال:
فهلاقيتا :خمسا؟ قال :أحشى أن أنول بضرعلم ،واقضي بنبرحلم ،وأن

يضرب ظهري ،ؤيتزع مال ،وشم عرضي، ١١ .،
وهذه الرواية أصح رواية  jموضع عزل عمر له ،عن ولاية الحرين،
لثقة رواتها ،وتحدد طرتها إل التام ،الجليل محمد بن سترين ه ،وهي تفيد
أن عزله ب يكن لخيانة ،أوقلة أمانة ،أومصثر ق واحّح ،ؤإلأ فماذا تف ر
دعوة صر ه له ليوله ثانية على الحرين بعد أن كان قد عزله عنها؟.

 "٢كان من صتاص ة عمر ه التميزة ق الحكم متابعة المولاة والعمال

وم اءلتهم ،لآدنما ما يرفع عنهم أو يقال صدهم ،مهما علمتا مراسهم ،ومحمت
منازلهم ل السبق ،إل الإسلام ،والفضل فيه ،لدا نراْ محاسبا أبا هريرة ومحاسبا

من هو دونه ،ومن هو أعلى منه ن ،مراتب ،الصحة والفضل ،كسعد بن أبي
وقاص ه ،أحد المساشن الأولن للإملأم ،وأحد العثرة الشرين بالخنة،
وجابي ،الدعرة ٌنهم،

وكان صر ه قد عزله عن إمرة الكوفة ،ونال بحد

( )١الدمى :سر اعلأم الملأ ،أ ، ٦١٢ /وابن ممر :الداة والهاة . /A
( )٢ابن ممر :المدانة والهاية  ، ٧٩ /Aوالإصابة ٣٣ /Y

- ٨٧ -

ذللث ،ق وصيته لأهل الشورى؛ ®إن أصابت الإمرة معدا يداك ،ؤإلأ فلسممن

به الذي يلى الأمر ،فإني لر أعزله عن عجز ،ولا خيانة®١ .
وعمثر بن معد بن عبيد الأنصاري الصحابي ،الدي كان يقال فيه؛ ءعم بثر
سج وحده* ،ومل؛ إن الذي وصفه بهذا هو عمر ه ،وروي عن ابن عمر

رصي اف عنهما أنه تال لمد الرحن بن عميربن معدت اما كان بالشام أفضل
سس».ص
وءع هذا ئد روى الترمذي عن أبي إدريس الخولأني أن عمر ه عزل ه
عن ولاية حص وول صحابيا آخر مكانه،٣١ .
وعليه فم اءلة عمر لحقي ولاته ،وعزلهم أحيانا ،كانن ،مياس ة له كما

أملقنا ،ولي ت ،بالضرورة إدانة لمن يعزلهم ،لحله أراد أن يسن بها منة لن بحده
من الخلفاء والأمراء.

( )١ابن ممر :الواية والهاية  ، ٧٥ /Aوالإصابة . ٣٤ !٦
( )٢الإصابة م. ٢٣/

( ١١ )٣؛;^ :الن ه٠٣٥١ /

. ٨٨ -

 -٤ما الآحاديث ،الق وصعه ا  4_UI*L؟ وكم عددها؟ وما الكسر الي
أوردتها ،حتى نعرف وزنها عند أهل العلم؛الخديثر.

ه~ روت لنا كتب الخديثر المعتمدة ممرأ من الرواياتر الصحيحة والختز
عن ايي هريرة ل مناف آل المت رصي اش عنه م وآرفاهم ،وي مقدمتهم
علي بن أبي طالب ه وكرم وجهه ،وقد أوردنا ءلرفا منه ا ذ (موضع أبي
يريرة وال البيت ،ما يغي عن إعادتها هنا ،ي حئن لر ترو هد 0الكتس ،عنه شيثا

ق فضل معاؤية ه ،أو غيرِ 0من يي أمية فيما أعلم.
 "٦لر يسن ،أنه كلم ،ل عهد معاؤية ُه بمهمة أو عمل يبرر هده الثبهة

الماطلة ،اللهم إلا ما روى أنه ول إمرة المدينة لمروان بن الحكم ل بعض
حجاته.ص

وهم ،إمرة لا تتجاوز حدود النيابة ق الصلاة ،والخطة ،وما يهرب ،منهم ا،

لتأهله لدللث ،،ولشول الناس له ،لا لمودة منه لأبي هريرة ،لما بينهما من خلافر
وتنافر نلهر حليا ل آكثر من موقف.

من ذللثات ما روي عن الوليد بن رباح قال! سمعتا أبا هميرة يقول لمروان!

ررما أنت ،بوال ،ؤإن الوال لخرك ،فدعه ،يحي حنن أرادوا دفن! الهن مع
رمول اش ،.ولكنلث ،تدحل فيما لا يحنيلثر ،إنما تريد بهذا إرص اء من هو
غابر عنكر• نال! فأقل عليه مروان مغضيا ،فقال! يا أبا هريرة إن الناس فد

قالوا! أكثر الحدبنر عن رمول اف س ،فق ال! قدمتؤ ورسول اش .بخيبر
ابن سعد :اسمان أ^٦٣/

-

- ٩٠

وأنا يومتذ فد زدت على التلأثين منة منوات ،،وأتمت معه حتى توق ،أدور

معه ق بيوت ن اته ،وأخدمه ،وأغرو وأحج معه ،وأصلي خالفه ،فكنت واش

أعلم الناس بحديثه٢١١ .
وق رواية؛ إن أبا هريرة ق ال لمروازت إني أملمت ،،وهاجرت ،اختيارا

وطوعا ،وأحببت رسول اش .حبا شديدا ،وأنتم أهل الدار وموضع الدعرة
اخرحتم ال.اعي مجن أرصه ،وآذيتموْ وأصحابه ،وتأخر إسلامكم عن إسلامي،
فندم مروان على كلامه له واتقاه.

ومن ذلك؛ ما روي عنه أنه قال؛ والذي نمي ييدْ ،يوشك أن يأتي على
الناس زمان تكون الثلة مجن الغنم أحب إل صاحبها من دار مروان.
وق هذا ما فيه من التعريض الواضح بمروان ،ولكن للمحاحة حكمها
وللفلروف ،مقتضياتها.

 "٧ل) يمل ف الخلاف الذي حصل بتن علي بن أبي طالب ،ومعاؤية بن
أبي سفيان رضي اف عنهما إل أحل منهما ،وند اعتزل الفتنة الق نشأته عن
الخلاف بينهما ْع س اعتزلها س الصحابة رصي اش عنهم ،ومكن الماوينة بعد

عودته من الحرين نل سنة أربع وعشرين من الهجرة ،وبقي فيه ا إل أن نوق
يعد منة *ماز س الهجرة كما أسلفنا ،وْع ذللئا لر ي لم من افتراء الغمين
( )١الذمي؛

اعلأم الملأء آ ،٦ • ٥ /وابن ممر :اس والهاة . ١ ١ ١ /A

( )٢ابن ممر :الوا0ن والهاة . ١ ٢٢ /A

( )٣الذمي :سر اعلأم النلأ ١ • ;٢ ،ا--ل  ،٦ ١والثلة :حاصة انمم.
-

- ٩١

وتزيير

الذين تولوه ما لر قله ،ومن ذلك؛ القولة  _ IJ1الق تمول؛

ءالصلاه حلف علي أم ،والقصعة عند معاؤية ألم م) والق يرددها الحهلة

والآغرار من الماس دون اكآكد من صحة نستها إليه ،وهي تدل على جهل
مغميها بالمافة الق كانت تفصل  ) juأبي هريرة ه ،وبثن موقع الآحالاُث،،
يى المدينة المنورة الق كان يكنها أبو هريرة ،ومتن (صضن) الق جرت فيها

الأحداث  ^٠٠٥^١والمولمة ،والي تسر على شاطئ المرات الغربي يبن الرئة

وبالس ،وص —٠افة تقرب من ألفي كلومر ،وجهل ه ايفأ برانع الأحداث
ومحرياتها ،حيثر الصلاة فيها صلاة جرب وحوف لا تتم ،لا حلف علي ه،

ولا حلمح غثره بالشكل الهللوب ،منها ل حالات الأمن وال لم ،كما أن يم م
القصعة المزعومة لا يتوفر ،ولا تستساغ القصعة مها ؛؛ن أشلاء القتلى ،وأتن
الحرحى من أبتاء الدم والدين ،لا عند معاؤية ولا عند غيره.
هدا إذا كان مفميها جاهلا بدللث ،،أماإذا كان عالما به ،فيبدوانه عدل عن

الدأ الإسلامي القاو :ق متري الكيف الدين لأثإنون بآيات الله
وأولجك

الكاذبووه[الحل ١ ٠ ٥ :ا الآية ■

إل الدأ المتكافلي القاو* :الغاية ترر الوميلة*.
إن بغض إن ان لأحر يبرر الكذب ،والافتراء عليه إرص اء للهوى،

واستجابة لإغواء الشيطان ،وهذا هو المصدر الأم اس لكل ما اث بر حول هذا
الصحابي الخليل ورواياته من شهات ومزاعم باطلة.

- ٩٢ -

عقالل وعبادات ومعاملات وسلوك وأخلاق وغثر ذلك.

 "٣روايته لكم من

ليث العلتة يعص القضايا الخلافية ،الق اعتمد

عليها الخمهور ق خلافهم مع ضرمحم وكانت الحجة فتها لهم•

 "٤رواية آئمة ايدثين لآحاديثه ل كتيهم وق مقدمتهم الإمامان الخاري
ومسلم.

وأهم ما يقصدون أليه؛

اولأت التشكيك يه.
ثانيات التشكيك برواياته .

ثالثا :الشأكيك بالكتب الي أخرجت هده الروايات ،وهدا غاية ما ي عي
إليه أءالاء السنة والمثايعون لهم من أغرار ومأجورين قديما وحديثا.
0س الحهل ؛تتآرإخ حاى 4وكيفية جعه لرواياته وحففله لها واستعداده االتمسير
لدلك ،وهدا بالنية ،لن حنتإ نواياهم ،إن كان فيمن خملوا عليه من حنت
نواياهم•

وبجير بنا أن نورد هنا ما نقله الحاكم أبو عبد اش عن الحافظ أبي بكر بن
خزبمة• حول أمجاتحإ الحمل والتقول على أبي هريرة ه وعلى رواياته ،إذ فال

ما ملخمه :ؤإنما يتكلم ق أبي هريرة لدغ اخبارْ من قد أعمى اش قلوبهم،
فلا يفهمرن معاني الآ-خار ،وهم إما معطل جهس يسمع اخارْ الق يوليها
على حلاف مدهبهم ،فيشتمون أبا محريرة ؤيرمونه يما نزهه اش تعال عنه تمويها
- ٩٥ -

على رعيأ زاءمين أن أخاره لا ثنت بها الحجة ،ؤإما خارجي إذا ممع
أحار أبي ءريرْ ه عن التي .حلاف ميمهم ب يجد حيلة  jدفع أخارْ
محجة وبرهان كان مفزعه الونعة ل ايي هريرة ،أو ندري ممر أهل الإسلام

الذين يتبعون الأتدار الماصة الي نيرها اس تعال وقفاها قبل كب العباد لها
إذا نظر إل أحار أبي هريرة الي غد رواها عن الني .ل إناُت ،المدر ب يجد
حجة تؤيد صحة مقالته ،كانت حجته عند نف ه أن أحار أبي هريرة لا محرز
الاحتجاج بها ،أو جاهل يتعاش الفقه ؤيطلثه من غير مظانه ،إذا سمع أحب ار
أبي هريرة فيما عنالف ،مذهب من قد اجتبى مذهبه وأحب اره تقيدا بلا حجة

ولا برهان تكلم ل أبي هريرة ولغ أخارْ الي نحالف ،مذهبه —إل أن نال:
وند أنكر بعفى هذه الفرق على أيي هريرة أحبارا لر يفهموا معناها .اه
ؤييدو أن من ذكرهم الإمام ابن حزبمة كانوا سلفا لبعض المعاصرين اليوم

الذين ينكرون بعضن الآحاد؛با عثر عا؛ثين بتصحح أهل العالم لها واعتدادهم
بها ،لحري أنهم لر يفهموا معانيها ،أو ب نتنها عقولهم ،دون أن يكلفوا
أنمهم عناء الرجؤع إل أقواله العلماء فيها ،وتوجيههم لها ،ولكن كان الإمام
بميى بن ممن دقيقا ح—؛ن قال؛ كان محمد بن عبد اش الأنماري يليق به
القضاء ،فقيل له؛ يا أيا زكريا فالحديث،؟
للع

رب اي

وام حلل

واله

ا

وللدواؤه ن حس اب وهت

( )١الحاكم :التدرك  : j_j،o\T/Tاجتى ،امحار واصيى.
( )٢الحف :الكغاة . ٩٣

. ٩٦ -

اب٠ ٠ .

الخاتمة

وبعدت نقد بان لما من حلال هذه الدراسة السريعة لحياة الصح —ايي الخليل

ابي هريرة ه :أنها ند اتسمت بسمات بارزة أسهمت ق بناء شخصيته ورفع
مكانته وانتثار علمه ،وند نحلت تلك الم مات بأمور أهمها؛

 — ١إسلامه وصحبته لرسول اش .مدة زادت على أرع سن ،وملازمته له
فيها ،وحعه لكثير من العلم وأنولع الهدى والمعرفة بفضل تلك الملازمة.

 —٢حبه لرسول اش ،.وحرصه على اتاعه وتأميه به ،نولأ وعملا
وسلوكا ،بدى مه ذلك ق أكثر من حاو_ ،من حوانب ،السلوك والحمل•

 -٣عبادته وتقواه ،وذكره الكثير للموت ،وحوفه من يوم اللقاء ،وتعوذه من
النار وما يقرب إليها•

 —٤تواصعه الحم ،وسخاوه المشهود به ،وطب أحلاقه ،ودعايته ،وصراحته،
وحب الماس له.

 -٥نشره للعلم ،واهتمامه بالدعرة للدين ،وتفننه فيها على نحو جعله من أبرز
الدعاة وناشري العلم من الصحابة رصي افه عنهم يع—د عهد رسول افه
'— كثرة رواياته وصحتها ،وجودة حفظه ،وتمام صبطه لها.
- ٩٧ -

 ~Uثبرت عدالة الصحبة له ،وكيلك عدالة الرواية حث روى عنه كث بر من

الصحابة رصي افه عنهم ،وآشاد يعضهم بجفنله وعلمه ،كما روى عنه
منان التايحين ،وآشادوا يه وومو ،0ووثقه كيلك من حاء يعدهم من

علماء الأمة ممن يعتد بأنوالهم ،وير"؛ع إليهم ق هدا الأمر.
 "٨حيادْ ل الخلايامحت ،الي حدننإ ل أيامه بين بمص الصحابة رضي افه
عنهم•

 "٩حه لأل اليتا رصي اش عنهم ،وروايته لكمر من منامهم وفضائلهم،
وعدم ثبوت ما يدل على عدم رضاهم عنه كما يث-اع زورا.

 " ١٠ثبوت يطلان ما أنير حوله من شبهامحت ،زائفة ،وبيان أهم الأم باب
الكامنة وراء إنارة

الثبهامحتف والزاعم الباطلمة.

 " ١١وضع بعض أهل الأهواء عليه أحاديث ، ،لتأييد؛اسءهم من ناحية،
وللتشكيك ،به ويرؤثياته من ناحية أحرى ،وذلك ،لاشتمالها على نحالفات،

واضحة لهقائق الدين وتعاليمه الميرة ،وهي معروفة لدى أمل هذا
العلم.

وفيما تقدم من ممامحتج حياته ه ما يكفي للتيليل على سمو مكانته
ورفعة شأنه ،وعلى حرمة النيل منه أو المعري نض به ،أو بغيره من الصحابة

رصي اش عنهم ،لما ل النيل منهم من العقرق به م ،وعدم الوفاء لهم ،على
جهودهم الخيرة ي نمرة الإسلام ،ورسوله ، .ونقلهم كحاليمه إل من
بعدهم ،حتى وصل إلينا بلا عناء وبدون نمن ،ولما فيه من الامتخفاف ،؛الآوات>

-٩٨

الكريمة والآحاديثا الشريفة الواردة ق بيان فضلهم والذرة من النيل منهم،
ولما فيه أيضات من الامتهانه بصحبتهم لرمول اش  ، .وما يرتب على ذلك
مجن الاستهانة بالرسول نف ه ،.لأن فضل الصاحب من فضل المصحوب.

وؤ ،هذا •^ ٤لن كان له قلب أو ألأى المع وهر مهيل ،وافه يقول الحق
وهويهدي الميل وهر  -صمنا ونعم الوكل•

- ٩٩ -

فهرس الصادروالرام

 — ١الاستيعاب ق أسماء الآصحاب ،للحانفل أبي صر يرث بن عبد البر بهامش
الإصابة ،دار العلوم الخادسبم.

 —٢الإصابة ق تمييز الصحابة ،للحافظ أحمد بن حجر العقلاني ،دار العلوم الحديثة.

 -٣البداية والهاية ،للحافثل أبي الفداء ابن ممر ،دار الكب العلمية ،يثروت.
الكبير ،للإمام أبي عبد اش محمد بن إسماعيل البخاري ،تثر محمد آزعر.
—٤

ْ~ تديئب الرائي ل شيح تقريب التواري ،للحافنل جلال الدين اليوض ،تحقيق الشخ
عرفان عبد القادر حسونة ،دار الفكر للطباعق والشر؟

 —٦تذكرة الحفاظ ،للحاظ ،أبي عبد اس الدمى دار إحياء الأراُث ،العربي ،يثرون.

 —٧حالية الأولياء وءلبةات الآصفياء ،االحافذل ١أبي نعيم ا-ءاو بن عبد اش الآًبهاني ،دار
الكتاب العربي بيروت.

 "٨سنن الإمام أبي داود سليمان ين الأثعثا الجتاني ،مراحعة وتحليق محمد محيي
الدين عبد الحميد.

 "٩سنن الإمام أبي عيسى الرمدي ،تحقيق عبد الرحمن محمد عثم ان ،دار الفكر للهلياعة
بثروت•

"" ١٠
" ١١
— ١ ١٢
— ١١٠

سنن الحافثل ،أبي عيد اش محمد بن يزيد ين محاجه تحقيق محمد فواد عبد الباقي.
سير أعلام النبلاء ،للحافنل الدعي ،تحقيق سعتب الآرنؤوط ،محرمة الرسالة.
صحيح الإمام أبي عيد اش البخاري ،دار الفكر.
صحيج الإمام أبي الحسن م لم ين الحجاج القشيري ،يث_رح النووي ،دار الفكر،
ومحزسة مناهل العرفان بيروت" لبنان.

 " ١٤صحح الإمام أبي حام محمل .بن حبان التميمي ،بترتيب ابن بلثان الفارسي ،تقديم

 — ١ ٣اهتمامه بالدعرة رتبلح العلم٤٧ ...............................................
 ~ ١امالوب الرغيب
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 ~ ٢أسلوب الرهيب
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 —٣أسلوب ا،لواحهة والصارحة

٥١

 — ١ ٤موقفه من الخلافات الي حدثت ق أيامه٥٣ ,,..,,.,,....,.,.,..,...,,.....,.

 ~ ١ ٥أبو هريرة وآل البت رصي
أولأ~ ما روى عنه ق مناقب
ثانيا -ما روى عنه ل مناقب
ثالثا -ما روي عنه ل متاقب
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