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الباب الثاني

أضواء على السنة المحمديةوكتابه  ريةوأبي zبأبي هريرةالتمهيد والتعريف

aالفصل األول: ترجمة أبي هريرة

وكنيتهونسبهاسمه.1

يف اسم أيب هريرة رضي اهللا عنه قبل إسالمه على أقوال، فقيل: عبد مشس بن صخر، العلماءاختلف

)1(والراجح عند العلماء أن امسه يف اجلاهلية: عبد مشس.، وقيل: عبد عمرو بن عبد غنم، وقيل غري ذلك

فالن، أو ؛ ألنه ال جيوز تسمية إنسان بأنه عبدعبد الرمحنامسه بــnرسول اهللا أما يف اإلسالم قد غري 

)2(عبد شيء من األشياء، وإمنا هو عبد اهللا فقط.

يهو عبد الرمحن بن صخر من ولد ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس اليماين، فهو دوسو

نسبة إىل دوس بن عدثان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبداهللا بن مالك بن نصر 

األزد من أعظم قبائل العرب وأشهرها، تنتسب إىل األزد بن الغوث بن نبت بن وهو شنوءة ابن األزد، و 

)3(.كهالن من العرب القحطانيةنمالك ب

6ه)، نسخة املكتبة الشاملة، ص.1999(أبو هريرة صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخادمه (( دراسة حديثة تارخيية هادفة )) حارث سليمان الضاري ، 1
579ة، ص. ، بريوت: مؤسسة الرسال2ه)، جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط (احملقق)، الطبعة الثالثة، ج. 1405(سري أعالم النبالءالذهيب ، 2

361و360و358. بريوت: دار الكتب العلمية، ص. 2ه)، الطبعة الثالثة، ج. 1324(مجهرة أنساب العرب ابن سعد األندلوسي ، 3
1768. بريوت: دار الفكر، ص. 4ج. ،ه)1414(اإلستيعاب يف معرفة األصحاب وابن عبد الّرب ،
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هذا كان سبب االختالف يظن العلماء اشتهر أبو هريرة بكنيته، حىت غلبت على امسه فكاد ينسى، و 

)4(.يف امسه

فحملتها يف كمي، فقيل يل: وسئل أبو هريرة: مل كنيت بذلك؟ قال: كنيت أبا هريرة ألين وجدت هرة 

ية، فأخذت أوالدها فقال يل أيب: ما هذه يف حجرك؟ حشو أبو هريرة. وروي عنه أنه قال: وجدت هرة 

)5(هريرة.وفأخربته، فقال: أنت أب

د اهللا األغر، وخال أيب هريرة سعد بن صبيح بن وأليب هريرة أخ يقال له (كرمي)، وابن عمه أبو عب

)6(.وأمه ميمونة بنت صخر، وقيل أميمةاحلارث بن سايب بن أيب صعب ابن هنيئة،

نشأته قبل االسالم.2

ال نعرف شيئا كثريا عن أيب هريرة قبل إسالمه، إال ما كان يرويه عن نفسه، فقد ولد يف اليمن، ونشأ 

م، كما نشأ أترابه، نشأة القبيلة والبادية، تلك النشأة العربية اخلالصة.فيها، يرعى غنم أهله، وخيدمه

وقد تويف والده وهو صغري، فنشأ يتيما وقاسى شظف العيش، حىت من اهللا عليه باإلسالم فكان له يف 

باره يف اخلري كله. وأخبار أيب هريرة يف تلك الفرتة قليلة، ال نفيد من تتبعها شيئا بقدر ما نفيد من معرفة أخ

)7(اإلسالم.

67ه)، الطبعة الثالثة، مصر: مكتبة وهبة، ص. 1402(أبو هريرة راوية اإلسالم حممد عجاج اخلطيب ، 4
67_______________ املرجع السابق. ص. 5
418ه)، ص. 1405الذهيب ، املرجع السابق (6
68ه). ص. 1402حممد عجاج اخلطيب، املرجع السابق (7
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وصحبتهإسالمه.3

كان الطفيل بن عمرو الدوسي رجال شريفا شاعرا مليئا كثري الضيافة، وكانت قريش يعرف منزلته يف 

إنك قدمت "حىت انطلق عليه رجال منها يقولون له:nقومه، وما أن عرفت قدومه إىل مكة بعد نبوة حممد 

أعضل بنا، وفرق مجاعتنا، وشتت أمرنا، وإمنا قوله كالسحر يفرق بني بالدنا وهذا الرجل الذي بني أظهرنا قد 

حىت يؤخذ nرى أال يسمع رسول اهللا يوأرادوا أن يصدوه عن اإلسالم، واقتنع الطفيل بقوهلم و "،الرجل وأبيه

.بسحره كما ادعو

يصلي، فسمع كالمه فأعجب به، وأىب اهللا إال أن يفتح nوذهب الطفيل إىل الكعبة، وإذا رسول اهللا 

قلبه لإلميان، وذهب مع الرسول الكرمي إىل داره فعرض عليه اإلسالم، وتال عليه القرآن، فشعر حبالوة 

n :"فرجع "..أخشى أن يقول قومي مثلة.يا رسول اهللا"فوقع له نور بني عينه، فقال: "عل له آيةاللهم اج

)8(.النور إىل طرف سوطه، فكان يضيء يف الليل، وهلذا لقب بذي النور

وعاد الطفيل إىل قومه فدعا أبويه إىل اإلسالم، فأسلم أبوه، ومل تسلم أمه، ودعا قومه فأجابه أبو هريرة 

: nفقال "ادع عليهم"وأخربه بإبطاء قومه، وقال له: nأ عليه قومه، فعاد إىل رسول اهللا وحده، وأبط

، فخرج إىل قومه فلم يزل بأرض دوس ""اوقال له "،اللهم اهد دوسا"

nسول اهللا إىل املدينة، ومضت غزوة بدر وأحد واخلندق، مث قدم على ر nيدعوها حىت هاجر رسول اهللا 

361- 360ه)،. ص. 1324ابن سعد األندلوسي املرجع السابق (8
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خبيرب، حىت نزل املدينة بسبعني أو مثانني بيتا من دوس، مث حلقوا رسول اهللا nمبن أسلم من قومه، ورسول اهللا 

n :قلنا يا رسول اهللا...اجعلنا ميمنتك، واجعل شعارنا "خبيرب، فأسهم هلم مع املسلمني، وقال الطفيل

)9(".مربور، ففعل، فشعار األزد كلها إىل اليوم مربور

وهكذا أسلم أبو هريرة قدميا وهو بأرض قومه، على يد الطفيل بن عمرو، وكان ذلك قبل اهلجرة 

، فعن nعام خيرب يف احملرم سنة سبع من اهلجرة، وشهدها مع النيب nإىل النيب aمث قدم أبو هريرة النبوية، 

وقال ابن سعد يف الطبقات )10(يوم خيرب"،nسعيد بن املسيب، عن أيب هريرة، قال: "شهدنا رسول اهللا 

)11(خبيرب".nالكربى: "قدم الدوسيون فيهم أبو هريرة ورسول اهللا 

، إذ صحبه nوبذلك قد حاز فضل اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل إىل جانب شرف الصحبة لرسول اهللا 

وهي مدة تزيد على أربع سنني.nمنذ ذلك اليوم إىل وفاته 

وقصر نفسه على الزمه فيها مالزمة تامة يفرغ فيها لألخذ عنه، إىل آخر حياته،nوقد الزم النيب 

، فكان يدور  معه ويدخل بيته، وحيج ويغزو معه، يده يف يده، يرافقه nخدمته، وتلقى العلم الشريف منه 

الطيب.رزيغ

، ترمجة الطفيل بن 287، بريوت: دار اجليل، ص. 3ه)، علي حممد البجاوي (احملقق)، الطبعة األوىل، ج. 1412(اإلصابة يف متييز الصحابةابن حجر العسقالين،9
361، ص 3ه)، ج. 1324عمرو الدوسى وابن سعد األندلوسي، املرجع السابق (

4203, ر. 169ار الشعب، باب غزوة خيرب، ص. ، القاهرة :د5ه)، الطبعة األوىل، ج.1407(اجلامع صحيحالبخاري، 10
108. بريوت: دار صادر، ص. 2إحسان عباس (احملقق)، الطبعة األوىل، ج. ، )1968(الطبقات الكربىابن سعد، أبو عبد اهللا البصري، 11
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لهوخدمتهnاهللالرسولحبه.4

،nيرضيهمباإليهيتقرببه،الثقةقوي،nاهللالرسولاحلبشديدعنهاهللارضيهريرةأبوكان

أنهعنهصحفقدإليه،الناسأقربمنكانولو،nاهللارسولمنالنيلويسوؤهحلزنه،وحيزنلفرحه،يفرح

فأتيتأكره،ماnاهللارسوليففأمسعتينيوماً،مشركة،وهياإلسالمإىلأميأدعوكنت":قال

اليومعلّي،فتأىباإلسالم،إىلأميأدعوكنتإيناهللارسوليا:قلتأبكي،وأنا،nاهللارسول

".هريرةأيبأميهديأناهللافادعأكره،مافيكفأمسعتين

".هريرةأيبأماهداللهم"nاهللارسولفقال

أميفسمعتجماف،هوفإذاالبابإىلفصرتجئتفلما،nاهللانيببدعوةمستبشراً فخرجت

درعها،ولبستفاغتسلت:قالاملاء،خضخضةومسعتهريرة،أبايامكانك:فقالتقدمي،خشف

عبدحممداً أنوأشهداهللا،إالإلهالأنأشهدهريرةأبايا:قالتمثالباب،ففتحتمخارها،عنوعجلت

.اهللا ورسوله

قدأبشر،اهللارسوليا:قلت:قالالفرح،منأبكيوأنافأتيته،nاهللارسولإىلفرجعت:قال

)12(".خرياً وقالعليه،وأثىناهللا،فحمدهريرة،أيبأموهدىدعوتكاهللاستجاب

أليبnالنيبتكرميمنه،النيلعندوبكائه،nللنيبهريرةأيبحبجانبإىليرينااحلديثوهذا

هريرة،أيبسرورضاعفمماالدعاء،ذلكبربكةتعاىلاهللاهداهااليتأمههلدايةبالدعاءطلبهبإجابةهريرة

.لذلكهءوبكاوفرحه

6551،ر. 165، بريوت: دار اجليل، باب من فضائل أيب هريرة، ص. 7، ج. صحيح مسلمابن احلجاج النيسابوري، مسلم12
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صوم:أموتحىتأدعهنالبثالث،nخليليأوصاين: "قولهمبثلnللرسولحبهعنيعربوكان

)13(".وترعلىونومالضحى،وصالةشهر،كلمنأيامثالثة

)15(" .الوضوءيبلغحيثإىلاملؤمنمن)14(احلليةتبلغ":يقولخليليمسعت:وقوله

إالnخلدمتهفرصةيدعالكانحيثوخدمته،nالرسولمالزمةعلىباحلرصعنهيعربكانكما

حيملكانأنهعنهالبخاريأخرجفقدالوضوء،أرادإذاnوضوئهإداوةحيملكانأنه:ذلكفمناغتنمها،

ابغين: قالهريرة،أبوأنا":هذا؟ فقالمنفقاليتبعههوفبينماوحاجته،لوضوئهإداوةnالنيبإىل

إىلوضعتهاحىتثويب،طرفيفأمحلهافأتيته بأحجارة،بروثوالبعظم،تأتينوالأستنفضأحجاراً 

)16(".انصرفتمثجنبه،

اخلالء،nاهللارسولدخل: "قالهريرة،أيبعنجريربنعمروبنزرعةأبورواهما: ذلكومن

)17(".بهفتوضأآخر،بتورأتيتهمثغسلها،مثاألرض،يفيدهمسحمثفاستنجى،ماء،فيهبتورفأتيته

اجلوع،منوجهييفمافصرف، nاهللارسوليبمر":قالهريرةأيبعنجماهدرواهماأيضاً ومنه

؟ هذالكمأينمن:فقالقدح،يفلبناً فوجدالبيتفدخلت معهاهللا،رسوليالبيك:قلت؟ هريرةفقال أبو

أضيافالصفةأهلوكان"فادعهم)18(الُصفَّةأهلإىلانطلقهريرةأبايا: "فقالفالن،إليكبهأرسل:قيل

جاءتهوإذاشيئاً،منهايصبوملإليهم،أرسلصدقةnاهللارسولأتتإذامال،والأهلالاإلسالم،

1178، ر. 73، باب صالة الضحى يف احلضر، ص.2ه)، ج.1407البخاري،املرجع السابق (13
واملراد باحللية: النور14
8827، ر. 371مؤسسة قرطبة: القاهرة (نسخة املكتبة الشاملة)، مسند أيب هريرة، ص. ، 2، ج. اإلمام أمحد بن حنبلمسندأمحد بن حنبل الشيباين، 15
3860, ر. 59، باب ذكر اجلن، ص.5ه)، ج.1407البخاري،املرجع السابق (16
8090، ر. 311ص. ، 2أمحد بن حنبل الشيباين، املرجع السابق، ج. 17
يف مسجده الشريف إليواء فقراء املهاجرينnالصّفة هي املكان أعده النيب  18
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شربةاللنبهذامنأصيبأنأرجوكنت:فقلتإياي،إرسالهفساءينفيها،وأشركهممنها،أصابهدية

جميبني،فأقبلوافأتيتهمبد،رسولهوطاعةاهللاطاعةمنيكنوملالصفة،أهليفاللنبهذاوماأتقوى

مجيعهم،أتيتحىتيروى،حىتفيشربأعطي،فجعلت" فأعطهمهريرة،أباياخذ":قالجلسوا،فلما

:قالاهللا،رسولياصدقت:قلت" وأنتأنابقيت":وقالمبتسماً،إيلرأسهفرفعnاهللارسولوناولته

حىتفأشرباشرب،: يقولزالفمافشربت،"فاشرب: "قالفشربت،"فاشرب":قالففشربت،"فاشرب"

)19(.الفضلةمنفشربفأخذمساغاً لهأجدماباحلقبعثكوالذيت:قل

nاهللارسولخدمةعلىعنهاهللارضيهريرةأيبحرصرواياتمنقبلهاوماالروايةهذهلناتعكس

معلنبمنإليهأهديممايشرملحيثنفسه،علىهلموإيثارهnاعتمادهمدىلناتعكسكماوطاعته،

الرمحةمنمستغرباً هذاوليسnالنيببركةبفضلوشبعوامجيعاً،منهشربواأنبعدإالإليهnحاجته

)n.)20العظيماخللقوصاحباملهداة،

العلماء عليهالتابعين و الصحابة و و nثناء الرسول.5

ُعرف أبو هريرة بتواضعه اجلم يف كل مراحل حياته، فلم ينس ماضيه بعد أن مّن اهللا تعاىل عليه بنعمة 

عنيسألينمنأولأنكظننتلقد،بيدهحممدنفسوالذي: "nاهللارسولوقالالعلم واجلاه والفضل،

6452، ر. 120- 119وأصحابه وختليهم من الدنيا، ص. nلنيب ، باب كيف كان عيش ا8ه)، ج.1407البخاري، املرجع السابق (19
11ه)، ص.1999حارث سليمان الضاري ، املرجع السابق (20
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هذاعنيسألينالظننتلقد":قالروايةويف.)21("العلمعلىمن حرصكرأيتملا،أميتمنذلك

.)22("احلديثعلىحرصكمنرأيتملا،كمنأولأحداحلديث

)23(".العلممنوعاءهريرةأبو: "nاهللارسولقالقال: aاخلدريسعيدأيبوعن

الغالمفقالالينسىعلمااهللانسألوحنناهللا،يارسول: فقلنا:" ثابتبنزيدقال

)24(".الدوسي

كان أبو هريرة عفيف النفس مع فقره، فياض اليد، مبسوط الكف، جوادا، حيب اخلري، ويكرم 

قره على الشح، ومل جيعل دينء النفس، الضيوف، ال يبخل مبا بني يديه، وإن كان قليال، فلم حيمله ف

ويتكفف الناس، بل آثر أن يأكل اجلوع بطنه من أن يأكل هو من فتات املوائد، وفضالت الطعام، ويف 

عسره كله كان ضيف اإلسالم وضيف رسول اهللا وصحبه، حىت ما يسر اهللا عليه مل جيعله غناه قاسي القلب 

ود والكرم.متحجر الفؤاد، بل كان علما من أعالم اجل

: "نزلت على أيب هريرة باملدينة ستة أشهر، فلم أر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا )25(قال الطفاوي

)26(عليه وسلم رجال أشد تشمريا، وال أقوم على ضيف من أيب هريرة".

: تضيفت أبو هريرة سبعا فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثالثا.)27(وقال أبو عثمان النهدي

٢٠٨ص.، 15أمحد بن حنبل الشيباين، املرجع السابق، ج. 21
203، بريوت: دار املعرفة، ص. ١ه)، ج.1379(الباريفتحابن حجر العسقالين، 22
430)، ص.1405السابق (الذهيب، املرجع 23
432_________،املرجع السابق، ص. 24
)8500الرتمذي). (رواة التهذيبني، ص. -الطفاوى شيخ ألىب نضرة، الطبقة الثالثة من الوسطى من التابعني، روى له: د ت (أبو داود 25
428ه)، ص. 1405الذهيب، املرجع السابق (26
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كاتب مروان ) 28(ويكفيه من الكرم أن يتصدق بكل ما يتيسر له، ويظهر هذا فيما يرويه أبو الزعيزعة

––ها منه وإين إمنا أردت غريك. فقال أبو هريرة: قد أخرجتها، فإذا خرج عطائي فخذ

. ويف رواية عن أيب الزعيزعة قال: "بعث مروان إىل أيب هريرة مبائة دينار، فلما كان )29(وإمنا أراد مروان اختباره

بعد أرسل إليه فقال: إنه ليس إليك بعثت وإمنا غلطت، فقال: ما عندي منها شيء، وإذا خرج عطائي 

)30(أينتفقها أم حيبسها".فاقتصره، فقال: وإمنا أراد مروان 

ذلكم أبو هريرة يف فقره وغناه، يف عسره ويسره، كان يفعل كل هذا ال يريد جزاء وال شكورا، يبتغي 

يف nوجه اهللا بعمله، وكان على ذلك منذ أيامه األوىل يف اإلسالم، فيوم هاجر مسلما إىل رسول اهللا 

وأعلن إسالمه، وإذا بغالمه يأيت، فيقول nرسول اهللا املدينة، كان له غالم قد أبق منه، ولقي أبو هريرة 

رسول اهللا عليه الصالة والسالم، "هذا غالمك يا أبا هريرة". فيقول أبو هريرة: "هو حر لوجه اهللا، 

)31(فيعتقه".

لقد أعتق أبو هريرة مملوكه قربة هللا، فرحيا مسرورا، وهو أحوج ما يكون إليه، فعوضه اهللا خريا منه؛ 

، ويف هذا قرة عني له، وسعادة أبدية، تفوق كل سعادة.nاإلسالم وصحبة رسول اهللا 

امسه عبد الرمحن بن مل ويقال ابن 27
كبار وتسرت. وهو معدود يفبن احلاف بن قضاعة النهدي. أسلم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأدى إليه صدقات ومل يره. غزا يف عهد عمر القادسية وجلوالء 

) 49، ص. 2البن عبد الرب، ج. اإلستيعاب يف معرفة األصحابالتابعني بالبصرة. (
)33ص. 9احلرس (تاريخ البخاري، ج.ُهَو سامل أبو الزعيزعة موىل مروان بن احلكم ، وكاتبه وكاتب ابنه َعْبد امللك بن مروان ، وََكاَن َعَلى الرسائل لعبد امللك وواله 28
114، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ص. 8ه)، علي شريي (احملقق)، الطبعة األوىل، ج. 1408(البداية والنهايةابن كثري، 29
64)، ص. 1981صاحل العلي العّزي، عبد املنعم، املرجع السابق (30
446ه)، ص. 1405الذهيب، املرجم السابق (31
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كان حيب أن يتصدق من ماله، ليشعر بالراحة النفسية، وينال أجره مرتني، قرياط لعمله وآخر 

أتصدق به، أحب إيل –وكأنه ميسح العرق عن جبينه –لصدقته. يروى عنه أنه قال: درهم يكون من هذا 

)32(من مائة ألف، ومائة ألف، ومائة ألف من مال فالن.

)33(قال الذهيب: وكان من أوعية العلم مع اجلاللة والعبادة والتواضع.

)34(".دهرهيفاحلديثروىمنأحفظnهريرةأبو":الشافعيقال

)35(".عصرهيفاحلديثروىمنأحفظوكان،العلمأهلمنمثامنائةحنوعنهروى":البخاريوقال

بره بأمه.6

مشركة،وكانت،nاهللارسولإىلاهلجرةيفهلاصحابه: إبرهمنوكانبأمه،باراً هريرةأبوكان

فآمنتألمهبالدعاءطلبهnالنيبأجابحيثرجاءهتعاىلاهللاحققوقد،nورسولهباهللاتؤمنأنرجاء

)36(.مرّ كماأبكاهشديداً فرحاً بذلكوفرح

خرجت يوما من بييت إىل املسجد، فوجدت نفرا، فقالوا: ما "قال:ومن بره أيضا ما روي عنه 

،nفقمنا، فدخلنا على رسول اهللا.اجلوعما أخرجنا إال-واهللا- فقالوا: وحنن قلت: اجلوع.أخرجك؟

فأخربناه، فدعا بطبق فيه متر، فأعطى كل رجل منا مترتني، فقال: كلوا فقال: ما جاء بكم هذه الساعة.

442، ص.2املرجع السابق، ج. 32
34. بريوت: دار الكتب العلمية، ص.1زكريا عمريات (احملقق)، الطتعة االوىل،ج. ،)1419(فاظتذكرة احلالذهيب ، 33
٢٨١، أمحد حمد شاكر (احملقق)، بريوت: دال الكتب العلمية، نسخة املكتبة الشاملة، ص.الرسالةالشافعي، 34
103ه)، ص. 1408ابن كثري، املرجع السابق (35
27ه)، ص. 1999املرجع السابق (حارث سليمان الضاري، 36
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فأكلت مترة، وخبأت األخرى، 

)37(".رتنيقال: كلها، فسنعطيك هلا متفقال: يا أبا هريرة، مل رفعتها؟ قلت: ألمي.

n للعبد :

اململوك املصلح أجران، والذي نفس أيب هريرة بيده، لو ال اجلهاد يف سبيل اهللا، واحلج، وبر أمي، ألحببت 

)38(ماتت أمه، لصحبتها.أن أموت وأنا مملوك". قال: وبلغنا أن أبا هريرة مل يكن حيج حىت 

وروايته حفظه.7

حبفظه كثريا، ويثق بنفسه وثوقا كبريا، فال جيد حرجا يف أن يقول: (إين ال أعرف aيعتد أبو هريرة 

وذلك ألنه أفرغ ذهنه )39(مين).nأن يكون أحفظ حلديث رسول اهللا nأحدا من أصحاب رسول اهللا 

ثالث سنني مل أكن nذلك يقول: (صحبت رسول اهللا ويف nللحفظ يف سنوات مصاحبته للرسول اهللا 

)40(.يف شيء أحرص مين أن أحفظ شيئا يف تلك السنني)

وقد وّلد هذا احلرص واحلفظ حيازة حديث كثري رأى نفسه معه أنه أكثر الصحابة حديثا خال عبداهللا 

أحد أكثر حديثا عنه مين، إال ما كان من عبداهللا nبن عمرو بن العاص، فيقول: (ما من أصحاب النيب 

: (فإين كنت أعي بقليب، )42(ويف لفظ أيب جعفر الطحاوي)41(.بن عمرو، فإنه كان يكتب وال أكتب)

43.فأذن له)nوكان يعي بقلبه ويكتب بيده، استأذن النيب 

593ه)، ص. 1405الذهيب، املرجع السابق (37
4410، ر. 94، ص.5مسلم بن احلجاج النيسابوري، املرجع السابق، ج.38
بسند صحيح86اب العريب،ص. ، بريوت: دار الكت1فواز أمحد زمريل وخالد السبع العلمي (احملقق)، الطبعة األوىل، ج.، ه)1407(سنن الدارميأبو حممد الدارمي، 39
1105، ر. 284، نسخة املكتبة الشاملة، ص. 3، ج. مسند احلميديأبو بكر عبد اهللا احلميدي، 40
113، ر. 39، باب بدء الوحي، ص.1ه)، ج.1407البخاري، املرجع السابق (41
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منغريهعليهيطلعملماعلىاطلعأنتامة،مالزمةnللرسول aهريرة أيبمالزمةأثرمنكان

فقد روي عنه حنو صفة الصفوةيف v. لذلك كثرت املروية عنه، قال ابن اجلوزي nوأعمالهالرسولأقوال

)45(.عنه أكثر من ثالمثائة رجلىورو )44(مخسة آالف وثالمثائة وأربعة وسبعني حديثا

وتعود كثرة رواياته وحفظه هلا إىل أمور: 

مدة تزيد على أربع سنني، وقيل حنو ثالث سنني، وهي مدة كافية حلفظ ما nاألول: صحبته للنيب 

حفظ من أحاديث يف العادة.

الثاين: تفرّغ نفسه للعلم واحلفظ.

الثالث: تأخر وفاته إىل ما بعد سنة مخسني هجرية.

لهnالرابع: دعاء النيب 

الدوسي اليماين، سيد aأبو هريرة،nاهللارسولصاحباحلافظ،الفقيهاإلمام:"الذهيبقال

وأدائهnالرسولمنمسعهماحفظيفاملنتهىإليهaهريرةأبووقال أيضا: ")46(احلفاظ األثبات".

لعلوم الغزيرة، واملناقب الكثرية. والطحاوي: نسبة إىل طحا؛ وهي قرية بصعيد مصر. ووفاته اإلمام، الفقيه، احلافظ، احملدث.صاحب التصانيف الفائقة، واألقوال الرائقة، وا42
سنة إحدى وعشرين وثالمثائة.

121، نسخة املكتبة الشاملة، ص. 9، ج.معاين اآلثارأبو جعفر أمحد الطحاوي، 43
.31وأبو هريرة صاحب رسول اهللا: 1/692الثانية،  حممود فاخوري (احملقق)، الطبعة ، ه)1399(صفة الصفوةابن اجلوزي، 44
107)، ص. 1984حممود الطحان، املرجع السابق (45
417ه)، ص 1408ابن كثيري ، املرجع السابق (46
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يفaهريرةأيبمثلين: "أوقال)48(".الفقهويف،السنةويف،القرآنيفرأسهو":أيًضاوقال)47(".حبروفه

)49(".علمهوسعةحفظه

هوفات.8

العلماء يف وفاته على أقوال:اختلف 

وعلى بن )50(قال هشام بن عروة: أبو هريرة وعائشة ماتا سنة سبع  ومخسني، وهو رأي املدائين

)51(املديين.

)53(: تويف سنة مثان ومخسني.)52(قال أبو معشر

قال الواقدي وأبو عبيد: مات سنة تسع ومخسني وهو ابن مثان وسبعني سنة وقد صلى على عائشة يف 

)54(ضان سنة مثان ومخسني وعلى أم سلمة يف شوال سنة تسع ومخسني، مث تويف بعد ذلكرم

445_________،املرجع السابق، ص 47
449_________،املرجع السابق، ص 48
438_________،املرجع السابق، ص 49
م): رواية مؤرخ، كثري التصانيف، من أهل البصرة. سكن املدائن، مث النتقل إىل 840-752هـ = 225- 135اهللا، أبو احلسن املدائين (علي بن حممد بن عبد 50

لفاء، وتاريخ الوقائع والفتوح، اريخ اخل
)323، ص. 4للزركلي، ج.األعالمواجلاهليني، والشعراء، والبلدان. (

املعروف: بابن املديين، الشيخ، اإلمام، احلجة، أمري املؤمنني يف احلديث، أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن جعفر بن جنيح بن بكر بن سعد السعدي موالهم، البصري،51
لناس يف معرفة احلديث بن عطية السعدي كان أبوه حمدثا، مشهورا، لني احلديث. تويف سنة مثان وسبعني ومائة. قال أبو حامت الرازي: كان ابن املديين علما يف اموىل عروة 

)49، ص. 21والعلل. (سري أعالم النبالء، ج. 
بالتاريخ. أصله من السند. أقام يف املدينة إىل أن اصطحبه املهدي العباسي معه إىل العراق أبو معشر السندي جيح بن عبد الرمحن السندي، أبو معشر: فقيه، له معرفة52

)14، ص. 8ومات ببغداد فصلى عليه هارون الرشيد. له كتاب " املغازي " نقل عنه الواقدي وابن سعد (األعالم للزركلي، ج. 
114ه)، ص. 1308ابن كثري، املرجع السابق (53
100ه)، ص. 1302(، املرجع السابقاخلطيبحممد عجاج 54
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محمود أبي رية: ترجمة يالفصل الثان

يف كثري من الكتب واملقاالت وغريها، ولكن مل تصعفين حممود أيب ريةلقد حاولت البحث عن ترمجة 

وطعنه يف zعلى الصحايب اجلليل أيب هريرة هإال بنزر يسري من املعلومات عنه، ولعل ذلك بسبب عدوان

فلم نعرف له نسبا وال ذكرا إال –واجلزاء من جنس العمل -عدالته ونسبه، فعاقبه اهللا عز وجل جبنس عمله 

قليال.

نشأتهاسمه و .1

عضو من حممود أيب ريةأبو رية

الباحثعينيأعضاء إخوان املسلمني، فال 
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سنة تسع ومثانني ومثامنائة وألف ديسمرب 15يف ، واشتهر بأيب رية. ولدحممود أيب ريةامسه 

مجهورية مصر يفحمافظة الدقهليةيفأجاي إحدى القرى التابعة ملركزه؛يف كفر املندره)م1889(

)55(.عربيةال

طلبه للعلم.2

، والذي بدأ حياته مجع بني الدراسة املدنية والدينية باملدارس االبتدائية والثانوية واملعاهد الدينية

يقتات على فتات مائدته، ويستطعمه )56(،متسّكعًا على شيخ األدب وإمامه: مصطفى صادق الرافعيّ 

حّىت أّداه ذلك إىل أْن صار شيئاً ُيشار إليه بالبنان.الفائدَة ويستجديِه املسائل، ويغرتف بقايا معينه، 

را أيضا بفكرة  الشيخ حممد عبده وحممد رشيد رضا، يُعجبه آراؤمها يف إنكار التقليد ونشأ متأث

واملذاهب. وقد درس يف جملس الشيخ حممد رشيد رضا وهو مدرسة الدعوة واالرشاد. واشتهر بالعامل املصري 

كاتب مصرى كان منتسبًا إىل األزهر ىف صدر شبابه، فلما انتقل إىل لسنة املشرفة.احلضري من املنكرين ا

مرحلة الثانوية األزهرية أعياه أن ينجح فيها، أكثر من مرة، فعمل مصححاً لألخطاء املطبعية جبريدة ىف بلده، 

.مث موظفاً ىف دائرة البلدية حىت أحيل إىل التقاعد

ّمث دخل عاَمل التصنيف، وكان مبتدأ أمره تلخيص الكتب واختصارها، فاختصر منها مجلًة ككتاب 

املثل السائر وديواِن املعاين واختار خنبًة من أخباِر األغاين وغريِها، حّىت انتهى إىل التأليف والتصنيف اخلاّص 

/www.wikipedia.org/wikiحممود_أبو_رية55
يف سريره وخرج من هذا املرض صاحب تاريخ آدب العرب و إعجاز القرآن والبالغة النبوية ، وهوالشاعر املصري، اصيب رمحه اهللا مبرض يقال انه التيفود اقعده عدة شهور 56

ة.مصابا يف اذنيه وظل املرض
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من حممود أيب ريةمن كتاب الشيخ )58(لهوهذه ترمجٌة نادرٌة . ذلك املصرّي الكاتب يف جمّلة الرسالة)57(هب

الكتاب البارزين يف مصر.

جمموعًة من الصفحات بكتاب غاية يف السوء –سّود اهللا وجهه وقد فعل –وكان من أمره أْن سّوَد 

ألحد ملزمٍة أضواء على السّنة احملمديّةوالغّل، أال وهو كتابه 

كبريا يف اهلجوم على الصحاّيب اً 

، وكتب فيه ما مل يكتبه كثري من علوج املُستشرقني وال ضّالل الروافض من aالفقيه اإلمام الربّاّين : أيب هريرة

، وكان من aدناءة إال حطّه على أيب هريرةمن صفات السوء والاهلجوم على الصحابة، ومل يبق وصف

وقد استقى كتابه السالف من جمموعٍة من املراجع، وكان على رأسها كتاب ألحد علماء الرافضة، وهو 

–املؤّلف الرافضّي ، ويف هذا الكتاِب خلصأبو هريرةَ وكتابه هو )59(الّدين،الشيخ : عبد احلسني شرف 

أال لعنة اهللا على الظاملني.كان منافقا كافرا!؟aإىل أّن أبا هريرة–عامله اهللاُ مبا يستحقُّ 

هو –كما زعَم –وأّما الفيصل الذي كان حياكُم السّنَة الصحيحة إليه يف كتابه، فهو العقل، فالعقل 

من سقيمها.احلاكم وامليزان العدل يف نقد السّنة، وبيان صحيحها 

.1433، ذوالقعدة lalhdeeth.comhttp://www.ahاقتباس من كالم "فىت األدغال"، يف مذاكرة ترمجة أيب ريّة، ومل يذكر امسه57
158-130، بريوت: مكتبة اإلرشاد للطباعة والنشر، ص.1ج.مع رجال الفكر، لسيد مرتضى الرضوي، ا58
وبة موسى : النص واالجتهاد، املراجعات، أجهـ ) وما هو بشرٍف للدين، من كتبه املتعددة1377- هـ 1290عبد احلسني شرف الدين املوسوي ( أحد شيوخ الروافض59

طعن فيه أبا هريرةأبو هريرة. ، وباألخص كتابه جار الل، الفصول املهمة يف تأليف األمة
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رية وكتابه يف وصف أيب –بّرد اهللا مضجعه –)60(وقد أحسن العالّمة الشيخ : مصطفى السباعيّ 

على حقيقته، جاهل يبتغي الشهرة يف أوساط العلماء، وفاجر يبتغى ريةهذا هو أبو هذا، عندما قال: "

املنحرفني واملوتورين بلعنة اهللا الشهرة بإثارة أهل اخلري، ولعمري إّن أشقى الّناس من ابتغى الشهرة عند 

)61(.”واملالئكة والّناس أمجعنيَ 

:أهم آثارهومن

علي وما لقيه من أصحاب الرسول)n(

أضواء على السنة احملمدية

أبو هريرة شيخ املضرية

السيد البدوي

حياة القرى

صيحة مجال الدين األفغاين

رسائل الرافعي

مجال الدين األفغاين

دين اهللا واحد

ز يف مصر وفلسطني ستة 60
) وأحرز شهادة 1948شهرا. وانطلق فكان على رأس كتيبة من (االخوان املسلمني) يف الدفاع عن بيت املقدس (30الفرنسيني فسجنوه يف لبنان أشهر، وأسلموه إىل 

ني، وعميدا لكلية الشريعة ) ومراقبا عاما جلمعية االخوان املسلم1950) واستقر يف دمشق، استاذا بكلية احلقوق (1949(دكتور يف التشريع االسالمي وتارخيه) من األزهر (
) وقام برحالت. وأنشأ جملة (حضارة االسالم) وما زالت تصدر.1955(

.1433، ذوالقعدة http://www.ahlalhdeeth.comاقتباس من كالم "فىت"، يف مذاكرة ترمجة أيب رية، ومل يذكر امسه61
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وغريها،قصة احلديث احملمدي

وفاته.3

،م وبقي فيها إىل حني وفاته1957قضى أكثر أيام عمره يف مدينة املنصورة حىت وفد إىل اجليزة عام 

–)62(حممد بن حممد املختار الشنقيطيروي منواهللا تعاىل أعلم. و م باجليزة.1970ديسمرب 11تويف يف 

متعّددة، أن أبا ريّة عندما كان يف وقت النزع األخري، وساعة االحتضار، يف جمالس –مّتعه اهللا بالعافية 

وكان يصرخ مرعوبًا فزعا بصوت عال، وهو –والعياُذ باِهللا –حضره نفر من الّناس، ورأوه وقد اسودَّ وجهه 

)63(.يقول: آه !، آه !، أبا هريرة أبا هريرة، حّىت مات على تلك احلال

أضواء م، صاحب1905هـ / 1325املختار اجلنكي الشنقيطي ، ولد رمحه اهللا بالقطر املسمى شنقيط من دولة موريتانيا ، وكان مولده يف عام حممد األمني بن حممد 62
سجد النبوي الشريفالفقيه األصويل العلم ، ذو املواعظ القيمة والدروس النافعة نزيل املدينة املنورة ، واملدرس باملاملفسرالبيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، 

1433، هكذا كانت خامتة الزنديق حممود أيب رية، ذوالقعدة http://www.ahlalhdeeth.comاقتباس من  63
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الثالثالفصل 

بالكتاب أضواء على السنة المحمديةالتعريف 

، كتبه على ثالث مائة أضواء على السنة احملمدية (أو دفاع عن احلديث)مسى املؤلف هذا الكتاب؛ 

) 1957دمسبري 7(1377من مجادي األوىل سنة 5) صفحة، مت الكتابة يف يوم السبت 390وتسعني (

وهو جبيزة. 

ومن أهم األسباب اليت تدافعه لكتابة هذا الكتاب هي إدراكه عن البحث الدقيق يف السنة، وأن 

احلديث مجيعاً خطرياً.  



20

وحفزه حب عرفان احلق إىل أن ،nلذلك بدأ البحث عن حقيقة النص الصحيح ملا حتدث به النيب 

يبحث عن أصل احلديث وروايته، وتاريخ حياته من املصادر الصحيحة، واألسانيد الوثيقة، حىت انتهى إىل 

حقائق عجيبة ونتائج خطرية، كما قال.

فمن تلك النتائج اخلطرية منها: 

وه حسنا، قد جاء على قد وجد أنه ال يكاد يوجد يف كتب احلديث كلها مما مسوه صحيحا، أو ما جعل.1

حقيقة لفظه وحمكم تركيبه كما نطق النيب به، ووجد أن الصحيح منه على اصطالحهم إن هو معان مما 

فهمه بعض الرواة!

nإن النيب.2

سلم قد اتفقا على متفق عليه ليس املراد أنه متفق على صحته يف نفس األمر، وإمنا املراد أن البخاري وم.3

إخراجه وليس من شروط احلديث الصحيح أن يكون مقطوعا به يف نفس األمر جلواز اخلطأ والنسيان 

والسهو على الثقة.

كان البخاري شيخ رجال احلديث، وكتابه كما هو مشهور بني اجلمهور أصح الكتاب بعد القرآن، كان .4

يروي على املعىن!

على حني أنه مل يصاحب النيب إال سنة واحدة nوكان أبو هريرة أكثر الصحابة رواية عن رسول اهللا .5

وتسعة أشهر.

تأخري كتابة احلديث وتدوينه بعد القرون املتعددة ضرر كبري..6
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كتب املؤلف كتابه على املباحث، منها: السنة ومكانه يف الدين، والنهي عن كتابة احلديث، 

ورواية احلديث، وتشديدهم يف قبول األخبار، وعدالة الصحابة، والكالم يف أيب هريرة، وغري ذلك والصحابة 

من املباحث، ومت كتابته يف سبعة ومائة مبحثا.

بطاقة الكتاب:

دفاع عن احلديث)أو أضواء على السنة احملمدية (: اسم الكتاب
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ه1377/ م1957: سنة التأليف

القاهرة–:  دار املعارف الناشر

 م)1994: الطبعة السادسة (الطبعة

1: عدد األزاء

صفحة390: عدد الصفحة
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